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Vår årt nuvarande ransoneringssystem är i 
stor utsträckning baserat på förtroende för 
affärsmännen och deras medhjälpare. Dessa 
äro organiskt infogade i systemet, de få på 
ett helt annat salt än under förra kristiden 
känna, att myndigheterna lita till deras ak
tiva medverkan. Förra gången hade hand
landen en fortlöpande redovisningsskyldig
het, som var hindersam för honom själv och 
kostsam för det allmänna. Kontrollsystemet 
är nu förenklat. Redovisningen sker på ett 
smidigare sätt. Ingen kristidsbyrå står hind
rande i vägen mellan grossisten och detalj
handlaren, utan den sistnämnda samman
ställer själv sitt partikort av de kuponger, 
som han mottagit av kunderna. 

På denna punkt föreligger alltså en lättnad 
jämfört med förra kristiden. Men det är 
ju för alla och envar uppenbart, att ranso
neringarna måste vålla handelns män och 
kvinnor mycket extra arbete och besvär. Det 
är förvisso en imponerande mängd övertids-
timmar, som denna yrkesgrupp måst prestera. 
Och säkert är det inte alltid enbart ange
nämt att vara ransoneringssystemets yttersta 
organ ut mot allmänheten, 

Naturligtvis blir uppgiften svårare i den 
mån ett skärpt krisläge framtvingar sträng
are och flera ransoneringar. Det finns tyvärr 
en och annan kund, som inte har klart för 

sig, att om man skulle sälja ransonerade 
varor till honom utan kupong, så skulle detta 
i det långa loppet medföra minskning av det 
gemensamma folkhushållets tillgångar och 
därmed minskning av tilldelningen. Likaså 
finns det sådana, som gärna vilja ta ut sin 
ranson i förskott, glömska av att de på det 
viset så småningom skulle bli strandsatta. 
Det gäller för affären att obönhörligen av
visa alla dylika försök till brott emot före
skrifterna. Undfallenhet i detta hänseende 
innebär ju vid sidan av alla andra skade
verkningar också den, att det mellan affä
rerna skapas ett konkurrensförhållande, som 
de lojala handlandena bli lidande på. 

Med erfarenhet av det utomordentligt vär
defulla arbete, som affärsfolket hittills ned
lagt i fråga om ransoneringarna, är jag överty
gad om att även de kommande svårigheterna 
skola bemästras. Männen och kvinnorna 
bakom disken böra fylla sitt värv i den stolta 
förvissningen, att deras slit med ransone
ringarna är en stor och nödvändig insats i 
strävandet att föra vårt land välbehållet ge
nom krisen. 
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tt få vara med om ett uppbyggnadsarbete tillhör 
de intressantaste uppgifterna här i livet. Dessbättre 
få vi alla vara det var och en inom sitt arbetsområde. 
Det har förunnats nedskrivaren av dessa rader att 
under det nu gångna året få deltaga i grundandet och 
uppbyggandet av en tidning för affärsmedhjälparna, 
och det har varit en verkligt intressant och glädjefylld 
uppgift. 

Då denna tidning nu påbörjat sin andra årgång, har 
dess ansvarige utgivare samtidigt lämnat denna post 
och även den redaktionella ledningen av tidningen, 
detta på grund av förestående övergång till annan 
verksamhet. 

Han vill då gärna saga Ica-tidningens läsare ett varmt 
och uppriktigt tack för den tid, som varit. Tidningen 
har omfattats med sällsynt stort intresse och utom
ordentlig välvilja från läsekretsens sida. Förtjänsten 
härav tillkommer i första hand de goda medarbetare 
inom och utom redaktionen, vilka lämnat sina mer 
eller mindre regelbundna bidrag. Det är intet under
skattande av övriga medverkande krafter, om ett 
särskilt tack och erkännande gives Hakonsreklarnens 
tjänstemän Sten Nyström och Gösta Ekholm. Den 
förstnämnde tillkommer främst förtjänsten av tid
ningens tekniska utformning, dess pigga och tilltalande 
utstyrsel samt många värdefulla bidrag i ord och bild 
på reklamens område och från industribesök m. m. 
Den sistnämnde har på ett utmärkt sätt berikat t id
ningens innehåll genom goda och väl genomförda 
uppslag och uppskattade artiklar av både allvarlig och 
mera underhållande art. 

Dessa båda medhjälpare liksom andra tjänstemän 

A inom inköpscentralerna komma förvisso i fortsätt
ningen som hittills att sköta »/ca* på ett sådant sätt, 
att den ej blott bibehåller sin popularitet utan efter 
hand göres alltmera värdefull för sin läsekrets, främst 
för handelns unga garde, vars intressen tidningen i 
första hand är till för att tjäna. 

Om jag vid avgången ur Ica-tidningens redaktion 
skulle framställa ett speciellt önskemål, så är det detta, 
att tidningen i större utsträckning än hittills må kunna 
påräkna medverkan direkt från läsekretsen. Det sades 
i tidningens anmälan, att den ville bli en förbindelse
länk mellan de tusentals affärsmedhjälparna inbördes 
men ock mellan denna kår och den något äldre gene
rationen, mellan dagens och morgondagens köpmän.v. 
Skall detta i full utsträckning bli fallet, då måste 
emellertid också tidningens läsekrets komma med sina 
uppslag och sina inlägg i frågor av intresse och bety
delse för vårt yrke. 

Dessbättre behöver jag idag inte säga farväl till Ica-
tidningens läsare. Den önskan, som framställts, att jag 
även i fortsättningen då och då skall lämna bidrag till 
denna tidning, vill jag nämligen i mån av tid och för
måga gärna efterkomma. Jag hoppas därför, att vi 
ännu många gånger skola råkas i dessa för mig så kära 
spalter. 

Så vill jag då till slut blott uttala en förhoppning 
och en förvissning om en fortsatt lyckosam framtid för 
Ica-tidningen lik
som för den kår, 

vars organ denna ' t L ^ / l / f~l/^A ^/ \A^> 
tidning vill vara. _ _ _ | -—, / 
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Av Direktör FOLKE BBRONIUd 
StockJjoIms- Tidningen 

Vid diskussion om reklam och annonse
ring hör man många gånger bland den 

^ ^ X stora massan fabrikanter, företagare och 
M s , ann msörer, att »folk läser inte annonser». 

^ p T Och det är nog alldeles riktigt. Ty varför 
skall folk just läsa annonser? Det är naturligtvis lika 
lite nödvändigt som att läsa exempelvis en ledare, vik
tiga utlandstelegram, en spirituell kåsör, familjeartiklar
na eller vad som helst av den stora dagliga tidningens 
omväxlande innehåll — såvida inte det ger mig något 
nytt eller intressant eller något som är av värde för 
mig; det måste locka till läsning. 

Den uppmärksamme iakttagaren, som gör sig besvä
ret att under en längre tid följa några reklamkam
panjer, skall snart finna att det faktiskt verkar som om 
de mest framgångsrika annonsörerna arbeta just med 
den utgångspunkten, att »folk läser inte annonser». 

Men det inte bara verkar så. Det är så. Dessa an-
nonsörer veta, att det fordras lång bearbetning för att 
få allmänheten att reagera. De komma därför igen 
gång på gång med sina annonser, som de göra intres
santa, innehållsrika, nyhetsbetonade, uppfostrande, 
tjänande. De tröttna inte på att upprepa sina försälj
ningsargument säsong efter säsong, år efter år. 

Erfarenhet och uppnådda resultat ha lärt dessa an
nonsspalternas segerrika fältherrar, att det som till 
synes talar emot reklam i stället visar sig vara den 
port, som för ut till de stora marknadernas breda och 
solbelysta autostrador. Men man måste kunna konsten 
att öppna den mäktiga och tunga porten. Många tro 
att det skall finnas en magisk trollstav eller en mys

tisk lösen, som fort skall få porten att 
öppna sig och lägga allt landet för deras 
fötter. Det finns inte. Men det finns en 
gyllene nyckel, som ensam förmår porten 
att svänga på sina gångjärn. Den gyllene 

nyckeln heter Tjänande, Ihärdighet, Upprepning. 
Skall jag nä de verkligt stora resultaten måste jag 

släppa den falska och farliga övertron på en rekla
mens magiska trollmakt, som hastigt skall länsa mina 
lagerhus och fylla mina kassakistor. Det kan inte vara 
fråga om någon mer eller mindre inspirerad engångs
åtgärd eller några sporadiska ansträngningar. Och alls 
inte är det fråga om magi. 

Reklam skall hjälpa till att sälja. Sälja vill jag göra 
hela tiden jag har min affär. Alltså måste jag göra 
reklam — på ena eller andra sättet eller på mänga 
olika sätt — under hela tiden jag har min affär. Jag 
måste göra klart för mig från början att allmänhetens 

intresse för min vara, min affär, mina idéer självfallet 
är mycket, mycket mindre än mitt eget intresse för 
min andes skötebarn. Det fordras konsekvent bear
betning, ihärdighet och påminnelse, som inte får urarta 
till tråkigt tjat utan göras intelligent, uppslagsrikt och 
fantasifullt. Då kommer allt folket — det folk som 
kan köpa mina varor — att läsa mina annonser och 
göra det med intresse. Man kommer att handla i 
enlighet med de råd och tips jag ger dem som offra 
tid på att taga del av vad jag har att säga. 

Ty lika litet som man hastigt kan skapa 
några förmögenheter med reklamens hjälp, 
lika litet kan t. ex. en specerihandlare efter 
endast några få års arbete i sin affär lämna 
denna och vara försörjd intill döddagar. 

Han kan det emellertid som regel mycket väl efter 
ett intensivt, välplanerat och förståndigt arbete under 
en längre följd av år. Detta är också lösenordet 
för de stora framgångarna inom reklamen: intensitet, 
ihärdighet, god planering, sunt förstånd. 

Och ihärdigheten blir rikligen belönad. Ty den 
ställning på marknaden eller i staden som den kon
sekvent genomförda och systematiskt bedrivna rekla
men hjälper till att skapa åt en produkt eller ett före
tag är i sanning stark. Det visar sig kanske allra tyd
ligast, när efterföljarna gå till storms. Då drar den 
framsynte, som förstod bättre än de som sade att »folk 
läser inte annonser», sin stora förtjänst av det levande 
kapital som de gångna årens kontinuerliga reklam 
arbetat ihop åt honom. Och det är ett kapital, som 
inte eld eller rost kan fördärva. Kapitalet heter: folks 
bevågenhet, marknads-erkännande, good-will, ja, kan
ske ledareställning. 

Folk läser alltså annonser, om man till
räckligt ofta håller sig framme och gör 
det på ett något så när lockande sätt. Kan 
man i sina annonser vara särskilt intres
sant, medryckande och underhållande 

skall det även visa sig att folk läser annonser med 
begärlighet. 

Men naturligtvis finns det också annonser som folk 
inte läser, som de helt enkelt inte gitter läsa. 

Vad är det för annonser som folk inte läser? Dei 
är i första hand de för korta annonserna. Med »för 
korta annonser» menas då de annonser, där den efter
strävade kortheten köpts på bekostnad av det intres
santa, det värdefulla, det upplysande, det tjänande. 
Kortheten har blivit självändamål och därmed inte 
fått någon positiv uppgift att fylla utan kostar enbart 
pengar. Och detta kan väl knappast vara författarnas 
avsikt. 

Det finns givetvis ingen som helst anledning för mig 
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och andra, som dels ha mycket att göra och dels äro 
intresserade av det som är roligt och trevligt, att öda 
tid på hela rader av intetsägande meddelanden av 
ungefär följande innehåll: 

VIKTUALIUS & Co. 
Välsorterad speceriafjär 

REKOMMENDERAS 
Varugatan 18, Tel. 1818, Varustad 

Det tar tid att läsa det där i alla dess 
bekanta men enformiga varianter. Och re 
dan som pojke, när man började komma i 
kontakt med familjens ortstidning, med 
programblad och kalendrar, upptäckte man 

att av den sortens lektyr var det inte mycket att hämta. 
Man blev snart van att redan på långt håll känna igen 
uppställning och utformning — och började spara tid. 

Om det ändå någon gång hade stått »Rekommen
deras av stadens övriga specerihandlare» eller »Rekom
menderas av den snåla fru Bergström på Storgatan». 
Då hade ju annonsen lämnat en värdefull upplysning 
och lett tankarna till bättre kundtjänst eller låga 
priser. Annonsen hade givit något. 

Just det — den värdefulla upplysningstjänsten — är 
den springande punkten och det som gör mina med
delanden till allmänheten till reklam; när de upprepas 
tillräckligt ofta. Ty ett meddelande är ingen reklam. 
Det är fortfarande ett meddelande. Förmår jag därtill 
göra dessa systematiskt återkommande meddelanden 
tillspetsade, underhållande och intressanta, blir resul
tatet så gott som alltid god reklam. 

Det är det egendomliga med reklam att den tycks 
vara full av motsatser. Det heter att »reklam är att 
göra det de andra inte gör» — alltså att vara originell. 
Det heter också med kanske ännu större rätt att 
»reklam är upprepning», d. v. s. motsatsen till att vara 
originell och jaga efter nyheter. 

På samma sätt ha vi nyss sett att man inte får vara 
tråkig, stereotyp och intetsägande. Man skall vara bl. a. 
tillspetsad, underhållande och intressant. Men man får 
inte vara alltför tillspetsad och inte heller så under
hållande, att intresset för varan kommer helt i bak
grunden. Vart det kan leda — åtminstone i anekdoter
nas värld — när alltför vitsiga och avancerade hjärnor 
släppas helt lösa, visar den lilla nätta men något 
makabra amerikahistorien om begravningsbyrån som 
absolut ville bryta av mot kollegerna och omgivningen 
och därför annonserade: »Varför gå omkring halvdöd, 
när Ni kan få en snygg begravning hos oss för bara 85 
dollars.» 

Vad är god reklam? Ur kommersiell synpunkt är 
det reklam som säljer, som skapar good-will och 

prestige. Det är reklam, där försäljnings
argumenten framläggas klart, enkelt, r e 
digt och koncist. Det är reklam, som är 
idébetonad och fantasifylld, där man för
står att avvinna varan nya argument, sam

tidigt " som man har modet att trumma samma goda 
argument kampanj efter kampanj. 

Det är inte lätt att framställa sådan reklam. Man 

skall vara underhållande och intressant men får inte 
vara tillgjord och teatralisk. Fantasi behövs, och idéer 
äro nödvändiga, men krystade utflykter på områden 
som ej höra logiskt ihop med varan och dess använd
ningsområden äro avgjort av ondo. Man skall akta sig 
för det alltför högröstade och för allt som är krång
ligt. Man måste bruka sitt sunda förnuft och den 
intuitiva känsla för det som gör sig, vilken varje god 
reklamman måste äga, han må vara professionell eller 
endast då och då syssla med reklamproblem vid sidan 
av sitt ordinarie försäljnings- eller organisationsarbete. 

Alla besitta inte denna reklaminstinkt, denna käns
lighet för det som slår, detta sinne för logisk enkelhet, 
denna säljarbetonade, tjänande livsinställning. Det är 
helt enkelt så, att inte alla äro reklammän, liksom 
inte många äro säljare i detta ords kvalificerade bety
delse. Alla kunna inte heller t. ex. konsten att skriva 
recept eller konsten att bygga ett bra gengasaggregat. 

Erfarenheten tycks gång på gång visa att det enkla, 
det klara och koncisa slår det invecklade och till
krånglade. De teoretiska spekulationerna och långa 
skrivbordsutredningarna, som äro av stort värde inom 
vissa gränser, komma till korta mot de friska initia
tiven, mot viljan att tjäna, att sälja. 

Vid ett föredrag i radio i höstas om 
Konsten att uppträda som talare (unge
fär så var titeln på föredraget) ställde 

J\ 'Hr-JK professor Erik Wellander upp följande 
fSm i l l grundregel: »Först skall man ha något att 

säja. Säj det. Säj inte mer.» Denna enkla och klara 
regel passar också utmärkt in på Konsten att uppträda 
som reklamman. Det bara fattas ett 1. Ty reklamens 
gyllene grundregel kan med fördel formuleras så här: 
»Först skall man ha något att sälja. Sälj det. Sälj inte 
mer.» 

Det gäller att göra klart för sig — precis som talaren 
inför sitt auditorium — vad det egentligen är som man 
vill ha sagt och vad det egentligen är som man vill 
förmå sin publik till. 

Det målet skall jag hålla i sikte, och mina argument 
och synpunkter skall jag servera enkelt och lättfattligt 
utan långsökta jämförelser och tidsödande utflykter 
till främmande områden. Naturligtvis skall jag för
söka skriva »med en glimt i ögonvråns och jag får 
absolut inte vara tråkig, men jag bör allt akta mig för 
enkla vitsar och billig finurlighet eller en ansträngd, 
påklistrad hurtlustighet, som bara får folk att rycka 
på axlarna. Det kan ju nämligen hända, att min pro-
spektive kund och vän i det ögonblick han får syn på 
annonsen i tidningen inte alls är i samma goda humör 
som jag själv tror mig vara, när jag skriver den. 
Kanske han fått vidbränd gröt till frukost eller råkat 
bita av en plomb i överkäken. Den lugna, sakliga 
argumenteringen tar nog bättre just då. Taskspelar-
konster, billiga, »smarta s> reklamknep och frivolter på 
de bekanta humoristiska bakgårdarna kunna där säker
ligen inte hjälpa att sälja. När jag säljer 
vill jag ju få den andra parten i t rans
aktionen att ge ut pengar. Visserligen 
får han valuta för dem, men likafullt är 
det en allvarlig sak. 

0 
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" . . . sanningsenligt och 

efter hasta förmåga," 

Senast den femtonde februar i 
varje år avlämnar de flesta av oss 
en deklaration, efter vilken myn
digheterna beräknar, hur stor skatt 
vi skall betala. Kvällarna innan 
brukar vi därför bry våra huvuden 
över en deklarationsblankett. Vi 
räknar ihop, vad vi tjänat, vi letar 
reda på skattsedlar, livförsäkrings
brev och andra handlingar, för att 
kunna göra avdrag för poster, som 
vi inte skall betala skatt för. Det 
är inte utan, att vi tycker det hela 
verkar krångligt och besvärligt och 
vi frågar: vad skall det hela tjäna 
till? Varför deklarerar vi och var
för betalar vi skatt? — Den här 
artikeln diskuterar allmänt frågan 
så som den anställde kan se den. 
Däremot är det inte meningen, 
att artikeln skall utgöra någon 
ful lständig handledning i själv
deklarat ion. 

Varför vi deklarerar. 
Vi människor till

höra olika slags sam
manslutningar; vi är 
med i föreningar, vi 
tillhör kommuner — 
städer, köpingar, mu-
nicipalsamhällen eller 

landskommuner. Kommunerna i sin tur 
är sammanslutna till län, som i sin tur 
bilda Konungariket Sverige. Samman
slutningarna av olika slag äro tydligen 
till, därför att de ordnar det bättre för 
oss, än vad vi skulle kunna göra på egen 
hand. Ingen tänker sig väl, att var man 
skall ha ett elektricitetsverk eller ett 
vattenverk! — Men anordningen förut
sätter också en kassa. När vi betalat 
skatt ger vi i själva verket vårt tillskott 
till en kassa. Hur mycket var och en 

[Av OLOF HENELL] 
av oss skall betala till kassan bestäm
mes i princip av de beslutande organen 
i vårt samhälle, exempelvis riksdagen, 
stadsfullmäktige i stad och kommunal
fullmäktige på landet. 

När så principerna för skattens beräk
ning blivit fastställda, återstår att räkna 
ut skatten för varje särskild skattskyldig. 
Denna beräkning sker i huvudsak på 
grundval av den skattskyldiges själv
deklaration. När vi tycker att det är be
svärligt att deklarera, bör vi komma 
ihåg, att det inte bara är en skyldighet 
utan också en rättighet. Inte så sällan 
påpekas det, att deklarationsskyldigheten 
— och deklarationsrättigheten! — är ett 
av de mest påtagliga bevisen för att vi 
lever i ett ordnat samhälle. Att vi själva 
avger en deklaration är åtminstone i viss 
mån en garanti för att skatten inte blir 
för hög. En viss säkerhet för att skatten 
inte blir för låg ligger i myndigheternas 
granskning av våra deklarationer. Det 
ligger i allas intresse att skatten blir 
rätt beräknad, så att den blir varken 
för hög eller för låg. Om en del sam
hällsmedlemmar betalar för låg skatt, 
måste det gå ut över de övriga, som på 
så sätt får betala för hög skatt. 

Tankegången i beskattningen. 
Den viktigaste prin

cipen för skattens be
räkning är, att netto
inkomsten skall ut
göra grunden. Vi kan 
ju ha olika slag av 
inkomster, såsom av 
anställning, av rörelse, av fastighet och 
andra slag av tillgångar såsom aktier, 
patent o. s. v. Från inkomsten har man 
rättighet att dra av allt som i princip 
kan kallas för ».utgifter för inkomsternas 
förvärvande». Sålunda får den anställde 
i regel skatta för hela sin lön. De avdrag 
som kan kallas »utgifter för inkomsternas 
förvärvande» är oftast mycket små och 
inskränker sig ibland till kostnaden för 

resor till och från arbetet. Principen för 
beräkningen av affärsmannens beskatt
ningsbara inkomst blir följande: försälj
ningssumman för året med avdrag för 
vad varorna kostat och för omkostnader. 

När man tar ett lån, exempelvis för 
studier, så behöver man inte sätta upp 
lånesumman som inkomst. Följaktligen 
får man heller inte dra av beloppet, när 
man betalar tillbaka lånet. Räntan på 
pengarna får man däremot dra av som 
en »utgift för inkomstemas förvärvande». 

En annan princip, som väl är självklar, 
är att inkomsterna inte nödvändigtvis 
behöver bestå av pengar, för att man 
skall betala skatt för dem. Den som har 
fri bostad eller mat hos sin arbetsgivare, 
måste följaktligen räkna dessa förmåner 
som inkomst. 

Eftersom skatten stiger fortare än in
komsten, är det en viktig fråga, om 
skatten för äkta makar skall beräknas 
för båda makarna tillsammans eller efter 
vardera makens inkomst. Regeln är nu
mera, att skatten beräknas på makarnas 
sammanlagda inkomst och alltså blir 
högre, än om skatten skulle ha beräknats 
på vardera makens inkomst för sig. 
(Skatten stiger ju fortare än inkomsten.*! 
Man bör komma ihåg, att skatten be
räknas på sammanlagda inkomsten, även 
om makarna fyller i var sitt deklara
tionsformulär och får var sin skattsedel. 

Vem är skyldig att deklarera? Om vi 
bara tänker på enskilda personer, så blir 
de viktigaste reglerna: för det första den 
som året förut taxerats till inkomst- och 
förmögenhetsskatt; för det andra den 
som haft en inkomst av minst 600 kr. 
(Gäller med några mindre undantag.); 
för det tredje den som vid beskattnings
årets slut hade en förmögenhet av minst 
20.000 kr. 

Den kommunala skatten går dels till 
landstinget (varav det finns ett för varje 
län), dels till kommunen (som kan vara 
en stad, ett municipalsamhälle e tc ) , dels 
till församlingen (den lokala menig
heten). Den statliga skatten går, som 
namnet säger, till den mest omfattande 
sammanslutningen, alltså staten. Man bör 
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lägga märke till att det heter .kommunal 
inkomstskatt» och »statlig inkomst- och 
förmögenhetsskatt». Dessa både beteck
ningar antyda att kommunalskatten räk
nas på inkomsten medan statsskatten be
räknas på inkovist och förmögenhet. 

En titt på deklarationsformuläret. 
Den första stora ru

briken i deklarations-
formuläret är Inkoms
ter. Till denna finns 
det flera underrubri
ker. Vi som är an
ställda har som regel 

största intresset av underrubriken »In
komst av tjänst--. Här sätts upp den lön, 
vi får från vår anställning, och det oav
sett om inkomsten kallas lön i vanlig 
mening, eller om den har formen av 
provision. Även om den kallas för gra
tifikation, jul- eller nyårsgåva, skall den 
sättas upp. Under denna avdelning kom
mer också in den pension, som den an
ställde får uppbära i det företag, i vilket 
han verkat. Som nyss nämnts, är det 
inte bara pengar, vilka räknas som in
komst, utan även s. k. naturaförmåner, 
såsom bostad, vedbrand, lyse och mat. 

Sedan man räknat fram summa »In
komst av tjänst» under året, får man 
omedelbart göra avdrag för »kostnaden 
för intäkternas förvärvande». Exempel 
på sådana avdrag är avgifter, som man 
betalar »för egen eller efterlevande fa
miljs pensionering». Vidare får man dra 
av kostnaden för resor i tjänsten. Även 
kostnad för resor till och från arbetet är 
avdragsgilla, under förutsättning att man 
behövt anlita och även anlitat särskilt 

fortskaffningsmedel». Vidare får man dra 
av kostnader för facklitteratur. Här får 
man också sätta upp räntan för skuld, 
som man »ådragit sig för sin utbildning 
eller eljest i och för tjänst». (Däremot 
får man ju inte dra av avbetalningen på 
skulden!) 

Nästa rubrik under Inkomster, som den 
anställde kan ha att fylla i, är Inkomst 
av tillfällig förvärvsverksamhet. Härskall 
alltså redovisas inkomst av de uppdrag 
man har utanför sin egentliga anställ
ning. Sådana uppdrag gäller för oss, som 
arbetar inom affärslivet, väl vanligen 
bokföring, skyltning, och någon gång 
kanske ledamotskap i någon bolags
styrelse. Även här får givetvis avdrag 
göras för »utgifter för inkomsternas för
värvande.» 

Om vi är lyckliga nog att ha pengar 
på banken eller kanske har pengar ut
lånade, så skall vi sätta upp räntan under 
avdelningen »inkomst av kapital». 

Vi har talat om att man får göra av
drag för »kostnader för inkomsternas för
värvande», omedelbart under resp. in
komstrubriker. Så följer en rubrik för 
Allmänna avdrag. Den första avdrags
posten är skatter, utom kronoutskylder. 
Varför får man inte dra av kronoskatten? 
Jo, därför att den beräknas på samma 
sätt, oavsett var vi bor. Om alla droge 
av sin kronoskatt, så skulle skattesatsen 
höjas, och vi finge precis samma skatt 
som förut. Kommunalskatten, däremot, 
växlar ju högst väsentligt från kommun 
till kommun. Att den skattskyldige får 
dra av sin kommunalskatt i deklara
tionen, verkar i praktiken så, att de som 
bo inom kommuner med hög skatt, får 
en viss lindring. — Vidare får man dra 
av underskott på förvärvskälla. Förlust 
på en föl-värvskälla får alltså kvittas mot 
vinst på en annan. (Men det kan aldrig 
bli så, som en skämtare föreslog, staten 
borde betala skatt till den skattskyldige, 
när denne haft enbart förlust.) övriga 
poster, som man får dra av, är premierna 
för de flesta slag av livförsäkringar. (För 
olycksfalls- och livförsäkringar får sam
manlagt göras avdrag med högst 200 kr.) 

När man så fyller i .sammanfattning 
för taxering till statlig inkomst- och för
mögenhetsskatt •, tar man den samman
räknade inkomsten från de olika rubri
kerna och drar därifrån allmänna av
drag. Till vad som då är kvar, lägger 
man 1/100 av den eventuella förmögenhet 
man har. På så sätt blir den inkomst 
man har av förmögenheten extrabe-
skattad. Vad vill de lagstiftande nå med 

Framgångsrik 
femåring. 

I januari 1937 startade Köpmannainsti
tutet sin verksamhet. Visserligen hade 
Köpmannaförbundet tidigare arrangerat 
en hel del kurser och föreläsningar för 
köpmän och biträden, men först i och 
med tillkomsten av Köpmannainstitutet 
blev det verklig fart på undervisningen. 

Redan från början var tillströmningen 
till institutet stor, och det har mer och 
mer vunnit detaljhandlarnas förtroende 
och uppskattning. Under de gångna fem 
åren ha tusentals affärsmedhjälpare och 
köpmän kommit i tillfälle att där utvidga 
sina kunskaper. 

Vi tänka inte här närmare gå in på 
Köpmannainstitutets verksamhet; den sa
ken har tidigare utförligt skildrats för 
ICA-Tidningens läsare av institutets rek
tor Ivan Larsson. Men vi vilja än en 
gång betona den oerhört viktiga mission, 
som Köpmannainstitutet har att fylla inom 
svensk detaljhandel, och som det hittills 
fyllt på ett i alla avseenden förträffligt 
sätt. Vi äro också övertygade om, att 
framgången kommer att ytterligare full
följas. 

det? Jo, de har ansett, att den som har 
inkomst av förmögenhet i regel har en 
starkare ställning än den som helt skall 
lita till inkomst av sitt arbete och där
för tål mera skatt. — Vid beräkningen 
av förmögenhet behöver man inte ta med 
s. k. inre lösören, vilka användes av den 
skattskyldige eller hans familj. Däremot 
skall tas upp s. k. yttre inventarier, så
som bilar och motorbåtar. 

Till slut gör vi »sammanställning för 
taxering till kommunal inkomstskatt i 
hemortskommunen.,. I denna ingår samt-
lika inkomstrubriker jämte allmänna av
drag. Dock får man här inte alls dra 
av några skatter. 

Sätt kunskaps
törsten i system. 

Den, som vill komma framåt, upptäcker 
snart, att han har mycket att lära. Det 
gäller inte minst affärsmedhjälparen, som 
vill arbeta sig upp till förste man och 
till egen köpman. För att driva en de
taljaffär på lönande sätt kräves i våra 
dagar en god ekonomisk allmänbildning. 

Om Ni vill skaffa dessa kunskaper, 
måste Ni studera planmässigt. Det gäller 
att använda både arbets- och fritid på 
bästa sätt. Föresätt Er att var dag lära 
något nytt av arbetet. Lär av Er chef 
och mera erfarna kamrater. Ha ögon och 
öron med Er och arbeta inte mekaniskt 
utan tänk samtidigt. Fundera ut effek
tivare metoder för försäljning, lagervård 
och alla andra arbeten, som förekomma 
i affären. 

Det lönar sig att använda en god del av 
fritiden till studier. Men gör det på ett 
rationellt sätt. Tag till att börja med 
reda på vilka möiligheter härtill som 
finnas. Skriv till Köpmanna- och kor
respondensinstituten efter prospekt. Där 
kan Ni få många goda uppslag. För
summa inte att se efter vad ortsbiblio
teket och bokhandeln kunna bjuda i 
fråga om detaljhandelslitteratur. Det är 
ofta mer än Ni anar. 

När Ni tagit reda på vad Ni bör läsa, 
skall Ni lägga upp en plan för studierna. 
Bestäm t. ex., att Ni under första halv
året skall ägna minst två kvällar i vec
kan åt att öka Er varukännedom. Vad 
Ni då om aftonen lär Er ur boken, bör 
Ni komplettera med praktiska studier i 
affären om dagen. Det andra halvåret 
kanske Ni vill ägna åt en korrespondens
kurs för detaljhandlare. Ni skall finna, 
att studierna äro roliga och att arbetet 
blir intressantare. 

Har Ni tillfälle att skaffa Er muntlig 
undervisning vid t. ex. Köpmannainsti
tutet, är detta mycket värdefullt. In
struktionskurserna omfatta i allmänhet 
två å tre veckor, och kostnaden är låg. 
En mera fullständig kurs omfattar fem 
månader. Planera i god tid härför. Så
dana kurser förena nytta och nöje. Ni 
skaffar nya kunskaper och träffar trev
liga kamrater av Er egen typ: ungdom 
som vill framåt. 

M. V. 
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OSCAR K I H L G R E N : 

VÄSTERÅS 

M, an kan ibland få höra köpmän inte 
utan en viss stolthet upplysa sina med
hjälpare om att »jag började som egen 
med två tomma händer». 

Det är som bleve glorian mer strålande 
när man efter en framgångsrik köp
mannabana kan göra detta tillägg om de 
två tomma händerna. 

Det skall och kan givetvis inte heller 
förnekas, att det fordras en energisk och 
skötsam person, att utan eget startkapital 
slå sig fram i konkurrensen och nå fram
gång i sitt yrke. Men det är farligt för 
affärsungdomen om ett sådant uttryck 
glorifieras allt för mycket. 

Då kunde följden lätt bliva den, att de 
unga, om de också med full övertygelse 
går in för sitt yrke och inte har högre 
önskan än att bliva sin egen en gång i 
tiden, totalt bortser från nödvändigheten 
att själv skaffa sig ett sparkapital. 

Nu utbrister säkert mången — jaså är 
det frågan om att spara — ja, det är väl 
ingen konst, giv oss bara lön, så det kan 
bliva något över att spara på, så skall vi 
nog spara. 

Om jag skulle stanna ett ögonblick vid 
lönen. — Den bör givetvis vara så stor, 
att den ger drägliga existensvillkor, men 
därefter bör kompetens vara rättesnöre 
vid lönesättning, det framskapar skickliga 
biträden och ger rättvisa åt dem som 
verkligen vill framåt. 

Men hur stor skall en lön vara för att 
det skall bliva något över att spara av? 
Ja, den högst avlönade kan göra sig 
skuldsatt medan kanske springpojken är 
en flitig sparare. Detta är ett faktum 
som ingen kan bestrida. Således utgör 

Låt ej "två tomma händer" bliva er ledstjärna 

lönens storlek i de flesta fall inget hin
der för ett rationellt sparande. Du har 
säkert gått med en tia i portmonnän 
någon gång utan att direkt ha haft behov 
av den för tillfället. Du har så att säga 
gått och väntat på någon lämplig utgift. 
Men på den väntetiden skulle tian ha 
vandrat till sparbanken, den kanske hade 
blivit kvar där och — grunden varit lagd 
till det egna startkapitalet. 

Själv började jag spara vid sexton års 
ålder. Jag skaffade mig en hemsparbössa, 
men o, vad svårt det var att komma upp 
till de företa tjugo kronorna. Men den 
dagen, när jag stegade från banken med 
de tjugo insatta, var ekonomiskt sett en 
betydelsefull dag. Sedan tog det nästan 
ett helt år innan hundralappen var upp
nådd, men den dagen var och blev onek
ligen den största. Det var nätt och jämnt 
att hjärtat fick rum innanför bröstkorgen 
på mig. 

Nu för tiden tjänar springpojkarna inte 
så litet dricks. Antecknar ni hur mycket 
det blir i månaden? Gör det! Själv 
förde jag ofta anteckningsbok, av vilka 
jag fick och hur mycket. 

En gång som springpojke kom jag ut 
från en kund, en gammal rik tant, som 
brukade ge mellan fem och tretton öre 
i dricks, men jag skrev upp det när 
jag kom utanför bostaden. Nästa gång 
frågade hon vad jag skrev upp för något, 
när jag kom ut på gården. Jag svarade: 
det är drickspengar jag får som anteck
nas. Från den gången blev det alltid 
större slantar där i dricks. 

Nu menar jag inte att ni skall använda 
all er list för att få mera drickspengar, 
men respektera även småslantarna. 

Börja samla till startkapitalet redan 
som ung springpojke, det får ni säkert 
både nytta och arbetsglädje av. 

Det är svårt att bygga upp någonting 

bestående om man inte lagt en säker 
grund. Ansvarslöst mot sin egen framtid 
är det också, att bara hoppas och tro 
och helt förlita sig på, att andra skall 
träda fram och hjälpa. 

Skaffa dig redan idag en sparbanksbok 
och gör månatliga insättningar — börja 
med en femma, var inte för blyg eller 
stolt till det. 

Men tag inte ut den vid första lilla be
hov utan låt den växa. 

I kapp med sparkapital växer — tilliten 
till dig själv, förtroendet och framåt
andan. 

Så har du rätt lagt grunden! 

Ni som tänker bli edra egna böra 
med särskild eftertanke läsa ovan
stående kloka ord av köpman O. Kihl-
gren. En s-parad slant är utan tvivel 
en god grund för en blivande köp
man. Men det finns också en hel del 
av erfarenhet och teoretiskt kunnan
de, som ni måste tillägna er. 1CA-
Tidningen har gjort en förfrågan 
bland biträden, som ämna bli sina 
egna för att höra, hur de förberett 
och planerat detta. Nedanstående 
köpmannaaspiranter ha ordet. 

. sparat har jag gjort i 15 år 

n 
Herr Per Kjäll, fir

ma Carl Högströms 
Livsmedel, Stockholm, 
har kommit så långt 
med sina framtidspla
ner, att han nu är på 
jakt efter en lämplig 
affär. 

— Ja, det är ingen 
idé att gå och vänta på freden, säger 
han. Det är bäst att sätta igång först 
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som sist. Jag är glad att nu kunna 
realisera mina planer — sparat har jag 
gjort i femton år, så det ekonomiska 
klarar jag nog av. God praktik har jag 
fått genom att jag deltagit i allt som rör 
en affär, jag har bland annat hand om 
en del inköp här. Per korrespondens, i 
aftonskolor och i studiecirklar har jag 
studerat reklam, varukännedom, bok
föring och lite av varje. Huvudsaken är, 
att man kan affärsyrket ordentligt, när 
man etablerar sig som sin egen. 

. . . tänker starta en sparklubb 

tillsammans med några kamrater 

Det nästan viktigaste 

kapitalet är grundliga kunskaper 

— Jag tänker nog 

t bli min egen, säger 

herr Erik Nilsson hos 
0ft j& firma G. Dahl, Sala, 

l i  men väntar tills kriget 
^ y är slut. Dels väntar 

É
l k j jag att bli inkallad, 

L ^ P * dels tycker jag det är 
Hk. »k. I en del besvärliga avig

sidor med att ha affär just nu, biträdena 
blir inkallade, och det är extra kostnader 
och arbete med kupongerna. Men blir 
det bara fred i sikte, så klämmer jag till. 
Det är ju det man arbetat mest för, att 
få bli sin egen. Något sparkapital har 
jag inte, svårt att spara i dessa tider. 
Men jag tänker starta en sparklubb till
sammans med några butikskamrater här. 
Det kapital, som fordras för att överta 
en affär skall jag låna. Arbete är jag 
inte rädd för, och av min chef här får 
jag många goda kunskaper. Så har jag 
tagit korrespondenskurser i handelsräk
ning och bokföring, och på Köpmanna
institutet har jag studerat fönsterskylt -
ning och plakatmålning. 

Helst vill jag ha en lanthandel — 
mindre hyror på landet, kunderna är 
lättare att betjäna och där är inte så 
många avbränningar. 
. . . på landet kan man 

lättare spara en slant 
— Det är fint att bo på landet, menar 

herr Hulén, firma P. J. Andersson, Bjur-
åker, då kan man spara en slant. Det 
har jag gjort, för jag tänker bli min 
egen så småningom. Än så länge skaffar 
jag mig god praktik och går på kur
ser — jag har tagit en kurs i skylt
ning och textning. Jag sköter till största 
delen bokföringen här i affären och tän
ker komplettera mina kunskaper i ämnet 
med någon större bokföringskurs. Det är 
bra att ha ett mål uppsatt för sig — då 
går det lätt att arbeta. 

Herr Torsten Hed
lund, föreståndare för 
Speceriavdelningen i 
Rättviks Handels A/B, 
hyser också planer på 

"•"!*•; egen affär, men tyc-

Ifc. »«-%«»« k e r m t e a ^ tiden är 
B k fc\ % i s.i lämplig just nu. 

Sb.. Ull Men han arbetar mål
medvetet för att bli en kompetent köp
man, studerar varukännedom, varuvård, 
bokföring, kundbetjäning o. s. v. Mycket 
givande anser han de butikssamtal vara, 
vartill han och hans kamrater regelbun
det samlas. 

— Det är viktigt, framhåller herr Hed
lund, att man har riktigt grundliga kun
skaper om man vill ha framgång som 
affärsman — det anser jag nästan vara 
det viktigaste kapitalet. 

. . . har inte kunnat spara något 

— Att bli sin egen 
— det är nog varje bi-

| trades dröm, nog är det 
min i varje fall. Det är 
herr Sven K. Söder-

:p> qvist, A B Joh.Edling. 
Västerås, som inviger 
oss en smula i sina 
planer och önskningar. 

— Jag har inte fastslagit någon tid
punkt, när jag ska börja med egen affär, 
säger han bl. a., men kommer det ett 
gott tillfälle, så tar jag det i akt. Jag 
vill ha en rätt stor affär, det är det mest 
lönande och medger goda möjligheter att 
arbeta rationellt — stora lokaler t. ex. 
där man kan ordna fristående skylt-
montrer och dylikt, tror jag på. 

Kunskaperna har jag nog inne — något 
bör man ju ha lärt sig på tretton år i 
en sådan här stor affär — jag började 
som springpojke här — det är en fördel 
att få börja från början. Pengarna? Ja, 
inte har jag kunnat spara något — men 
den saken hoppas jag går att ordna. 

. . . med hjälp av 

min sparslant gick det bra 

: < M n IP»*. * * 

mt 

Och nu ska vi höra 
hur det känns att »ha 
blivit sin egen». Herr 
Alf Samuelsson, Väs
tervik, har strax före 
jul övertagit sin chefs 
filial och är nu inne
havare av Affes Spe
cerier, Västervik. 

Det är klart, att man är glad, när 
man kommit så här långt, säger han, 
även om man fått mer arbete och större 
ansvar. Jag har arbetat för den här sa
ken många år och sparat en slant. Ge
nom min chefs tillmötesgående fick jag 
affären på hyggliga villkor, så med hjälp 
av min sparslant gick det bra att ordna 
övertagandet. Rädd för de dåliga tider
na? Ånej — risker finns ju, men det 
skall väl bli bättre. Jag vill i det sam
manhanget ge ett lovord åt det goda 
stöd vi ICA-anslutna köpmän ha av in
köpscentralerna. — Nu tänker jag i alla 
fall hugga i med friska krafter och göra 
vad jag kan för kunderna. Kundbetjä
ningen är synnerligen viktig anser jag, 
och det är idé att lägga ner största om
kostnaderna på dugliga biträden. Kun
skaper i allt som rör yrket måste man 
också ha — jag har genom god praktik 
lärt mig åtskilligt och genom Köpmanna
institutet har jag studerat bokföring och 
textning. 

... svårt att öppna eget utan kapital 

De osäkra tiderna 
har gjort att jag skrin
lagt mina planer på 
egen affär, säger herr 
Constan Storek hos 
Albert Storby, Jön
köping, så länge — 
men ingalunda för all-
tid. Men när man inte | B T ^ ^ i i 
har så stort kapital själv, ställer det sig 
lite svårt att öppna eget — grossisterna 
är säkerligen inte så pigga på att ge 
kredit. Men jag arbetar ändå på mitt 
mål genom att skaffa mig god praktik. 
Jag har tagit realen samt läst bok
föring här i Jönköpings stads Yrkes
skolor och tillämpar nu mina kunskaper 
praktiskt genom att sköta bokföringen 
här i affären. Särskilt intresserad är jag 
av skyltning, som jag tycker är mycket 
viktig för en affärs framgång. 

. . . jag sätter in en slant 

var månad men så är jag 

nykterist och röker inte 

Herr Sture Wester-
lund i samma firma 
har heller inte givit 
upp tanken på att bli 
sin egen, men har på 
grund av tidsläget 
ställt frågan på fram
tiden. Om han väntar 
tills det blir bättre 
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tider, tror han sig kunna få en affär 
billigare och fördelaktigare. Dessutom 
hinner han ju då spara litet mer också. 
Men föl-utsättningar för att självständigt 
sköta en affär har han alldeles säkert. 
Han har varit anställd inom Kooperativa 
i fem år och där genomgått Vår Gårds 
korrespondenskurser — personalkurs, 
bokföring, handelsräkning, textning och 
skyltning. — Herr Westerlund anser sig 
ha god nytta av både sin praktik och 
kurserna. 

— Om jag sparar — det måste man 
förstås göra. Jag sätter in en slant var 
månad men så är jag nykterist och röker 
inte heller. 

. . . har sparat ihop en slant 

och även fått undan till en Eol-aktie 

Herr Folke Eliasson 
i firma A. A. Anders
son, Heberg, har spa
rat flitigt, men inte 
går det fort att spara 
ihop till något som 
kan kallas kapital, sä
ger han, men hur det 
är, så har jag i alla 

fall lyckats få undan en slant. Jag vill 
gärna i någon mån vara ekonomiskt obe
roende, då jag, som jag hoppas det skall 
bli möjligt för mig, öppnar egen affär. 

Jag har varit i affärsbranschen i fem
ton år och utökat de kunskaper jag fått 
på så sätt med korrespondenskurs i bok
föring. Helst vill jag ha en lantaffär med 
både järnvaror, speceri- och manufaktur
varor. 

Jag tror att inköpscentralerna är till 
god hjälp för en nystartad köpman, inte 
minst som rådgivare. Redan nu har jag 
lyckats skaffa mig en aktie i Eolbolaget. 
Det är så mycket, som är viktigt för att 
en affär ska gå framåt. Ett kurant varu
lager, god kundbetjäning, frisk fläkt över 
det hela genom goda skyltningar anser 
jag är viktiga betingelser. 

. . . inte så lätt att spara och få 

undan till något större startkapital 

Herr Åke Johansson 
hos Axel Hallberg & 
Co., Skara, går också 
och väntar på bättre 
tider, ty även han 
välver planer på att 
bli sin egen. Det är 
inte så lätt, menar 
han, att spara och få 

undan något större startkapital, men han 
tror sig ändå kunna ordna den ekono

mi 

miska sidan av saken. Istället arbetar 
han energiskt på att öka sina kunskaper, 
har tagit en köpmannakurs på Köp
mannainstitutet och även en korrespon
denskurs därifrån. I aftonskola har han 
läst bokföring och tänker även studera 
ytterligare några ämnen. Så småningom 
hoppas han det skall bli lite lugnare i 
världen så att han får hugga i och arbeta 
med en egen affär — helst på landet. 

. . . som det nu är kan vem som 

helst med litet kapital öppna affär 

oavsett om han kan något eller ej r — Jag vill nog gär
na ha en egen affär så 
småningom, säger herr 
Bengt Karlberg i fir
ma Sven Fagerberg, 
Lidköping, men först 
vill jag sätta mig 
grundligt in i bran
schen. Jag anser att 

statsmakterna borde kräva mer än hittills 
av den blivande köpmannen. Det skulle 
höja den enskilda handelns standard. 
Som det nu är, kan vilken som helst 
med litet kapital öppna affär, oav
sett om han kan något inom branschen 
eller ej. En sådan köpman förstör så 
mycket för sina kolleger. Nu finns det 
ju också möjligheter att lära sig åt
skilligt, så det bör inte kunna hindra 
den som vill framåt. Själv har jag tagit 
Köpmannainstitutets Köpmannakurs på 
en månad, särskilt studerade jag varu
kännedom och kalkylation med prissätt
ning. Jag tänker även ta Köpmannainsti
tutets kurs i bokföring. 

Någon större summa har jag inte kun
nat spara undan tyvärr — det är svårt 
att spara just nu och i vanliga fall också, 
men blir det bara bättre tider ordnar 
jag nog den saken. 

érå 

Som vi se av ovanstående små inter
vjuer är det energiska och mådmedvetna 
affärsbiträden, som ha fullt klart för sig 
vad som kräves av en affärsinnehavare. 
Genom idogt studiearbete och ett brin
nande intresse för sitt yrke göra de sig 
väl förberedda att fylla en ännu mera 
ansvarsfull post. än den de nu ha. Vi äro 
övertygade om, att de kunder, som en 
gäng komma att söka sig till deras 
affärer skola bli belåtna kunder. ICA-
Tidningen ber att få önska lycka till på 
affärsbanan. 

Köpmannakurs 
vid KÖPMANNA

INSTITUTET 

Vid Köpmanna institutet anordnas un
der tiden 2—31 mars en köpmannakurs 
upplagd efter de linjer, som gällt för 
föregående kurser av samma slag. På 
grund av de förhållanden, under vilka 
branschen numera arbetar, komma de 
aktuella frågorna om redovisning, inven
tering, omsättningsskatt, kupongarbete, 
varukontroll m. m. att bli föremål för 
en utökad undervisning. 

Arbetet vid en köpmannakurs försiggår 
under formen av föreläsningar, diskus
sioner och grupparbeten. Ett stort antal 
studiebesök hos fabrikanter och grossister 
inom branschen samt i väl organisera
de detaljaffärer avläggas under kursens 
gång. Kursens huvudämnen äro inköps
lära med kalkylation och prissättning, 
butiks- och försäljningsorganisation, re
klamteknik, affärens bokföring med de
klaration, föreningsteknik, varukänne
dom och köpmannaetik. 

Kursdeltagarna ha tillfälle att förvärva 
köpmannadiplomet genom att deltaga i 
det slutprov, som anordnas i samband 
med kursens avslutning. 

För inträde i kursen erfordras en ålder 
av minst 23 år samt minst 5 års väl vits
ordad praktik inom branschen. 

Vid sidan av köpmannakursen anord
nar institutet under vårens lopp en rad 
olika instruktionskurser, skyltningskur
ser, redovisningskurs m. m. Vi rekom
mendera alla intresserade att från insti
tutet föi-värva arbetsprogrammet för 
vårterminen 1942. 

r~ 

Inköpscentralernas 

omsättning nära 

150 milj. kronor 

Innebär en ökning 

med 12,8 procent 

För 1941 redovisa de 4 inköps
centralerna följande omsättnings
siffror: 
Hakonbolaget 70.227.000. 
Eol 34.641.000 
SV 22.050.000 
Nordsvenska 20.770.000 

Kronor 147.688.000 

Resultatet innebär att: 
Hakonbolaget ökat med kr. 
7.294.000:— eller 11,6 »,',,. 
Eol ökat med kr. 5.638.000: — 
eller 19,4 »/„. 
Nordsvenska ökat med kr. 
4.156.000:— eller 25 o/o. 

Däremot föreligger för SV:s del 
en liten omsättningsminskning på 
kr. 388.500:—, motsvarande 1.8 <>!„. 

K > 
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Ur en Stockholmstidning saxa vi föl
jande insändare: 

Ruttna äggen. 

I vår vanliga livsmedelsaffär in
köpte jag häromdagen 5 stycken ägg, 
konserverade, andra fanns ej. Ett av 
dem var ruttet och otjänligt till mat. 
Jag anmälde saken i affären men fick 
där till svar, att de ej kunde lämna 
ett i stället, då de själva inte kunde 
få någon ersättning. 

Alltså om jag inköper ett parti ägg 
och hela eller delar av partiet be-
finnes vara odugligt, så går både 
leverantören och försäljaren skadelös, 
men jag som konsument går förlustig 
både kuponger och pengar. Är sådant 
rätt? Vad säger livsmedelskommis
sionen? Icke kines. 

Det torde inte råda något tvivel om, 
att insändaren har rätt. I varje fall 
måste man medge, att det hela var syn
nerligen illa skött av affären ifråga. En 
kund, som får en felaktig vara, har abso
lut rätt att fordra antingen att få varan 
utbytt eller också att få pengarna till
baka. Sedan blir det affärsmannens sak 
att få rättelse från sin leverantör, om 
felet härstammar därifrån. I många fall 
förstöras varor genom dålig lagervård, 
och då får köpmannen själv ta kon
sekvenserna av eventuella anmärkningar. 
Kunden får under inga omständigheter 
bli lidande. Någon kanske invänder, att 
ägg just nu är en besvärlig vara både 
att köpa och att sälja, och att man bör 
vara tacksam för det man får. Det är 
inget försvar gentemot ovanstående in
sändare. Affärsmännen böra i görligaste 
mån förvissa sig om, att de ägg, som 
komma in äro färska. Skulle trots alla 
försiktighetsmått ett skämt ägg råka bli 
sålt, så bör kunden absolut få det utbytt, 
om han proponerar därpå. Någon fara 
för affärerna att komma ur balans med 
sin kupongredovisning på grund av dy
likt tillmötesgående gentemot kunderna 

torde ej föreligga. Om vi ej äro fel 
underrättade finnes för ägg en viss 
tillåten svinnproeent. 

Belåtna kunder är ett av huvudvill
koren för en affärs framgång. Sträva 
efter att betjäna edra kunder så att ingen 
skall behöva lämna eder affär miss
belåten. En kund som känner sig lurad 
kommer säkerligen inte tillbaka i första 
taget. Och vad värre är — han kommer 
alldeles säkert att tala om för en hel del 
vänner och bekanta hur illa han blivit 
behandlad. Med skvallrets hjälp kan 
snart den som ni kanske tycker obetyd
liga händelsen vara ute över hela sta'n 
och ställa till mycket förtretligheter 
för er. 

Just när det som i ovanstående in
sändare gäller anmärkningar på varor 
fordras det många gånger att man mo
biliserar all den takt och allt det goda 
omdöme man är mäktig. En god regel 

är, att alltid låta kunden ha rätt — åt
minstone till att börja med — om inte 
de framställda kraven äro alltför orim
liga. Stå inte och resonera hit och dit 
utan erbjud er genast att byta ut den 
felaktiga varan, om det går. Lämna an
nars pengarna tillbaka. När kunden väl 
har fått saken ordnad på ett tillfreds
ställande sätt känner han sig nöjd och 
belåten och märker att ni vill göra edert 
bästa för att han skall få full valuta för 
sina pengar. Nu kan ni möjligen, om ni 
anser att det behövs, komma med ett litet 
»försvarstal» eller en förklaring varför 
den felaktiga varan blivit expedierad. 
Ibland kanske ett utbyte av en vara be
tyder en dålig affär,, men det är säker
ligen klokare att ta en liten tillfällig 
förlust och få behålla en nöjd och trogen 
kund än att genom ett alltför bryskt och 
osmidigt behandlingssätt stöta honom 
ifrån sig. 

Solstickan gav 460 000 förra året 
R e s u l t a t e t ä r d e t b ä s t a h i t t i l l s . 

Solstickan har haft en enastående fram
gång under år 1941. Den exakta sum
man på vad som under 1941 kunnat av
sättas för verksamheten meddelas vid 
Solstickans snart förestående årsmöte — 
men det preliminära resultatet visar, att 
Solstickan under det gångna året inbragt 
något över Kr. 460.000: —. 

Det bästa året hittills, år 1939, gav Kr. 
292.000: —, vilket ju är ett betydande be
lopp. Med det stora belopp, som nu 
ställes till förfogande, kan hjälpen för 
fattiga och sjuka barn väsentligt utvidgas. 

Var och en inser säkert Solstickans 
stora uppgift just i tider som dessa, då 
hjälpbehovet är större än någonsin. Må 
alla, som dagligen sälja tändstickor, ar
beta för Solstickan. — Årets rekord är 
ingalunda oslagbart. Skulle varje såld 
tändsticksask bära Solstickans etikett, 
skulle närmare VA milj. kr. årligen till
föras den välsignelsebringande verksam
heten. 

Nedan en vacker och, vädjande Solsticke-
shyltning, utförd av firma J. B. Ohlson, 
Vimmerby. I all sin enkelhet — och 
kanske just därför — är denna skyltning 
mycket tilltalande och säkert också myc
ket säljande. 
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1 förra numret av ICA-tidningen be
rördes under rubriken »Detaljhandels
svenska» en del synpunkter på den sti
listiska utformningen av affärsbrev. En 
annan viktig sida av skrivkonsten är 
handstilen. Ett brev skrivet med vacker 
och vårdad handstil gör ett mycket bättre 
intryck än ett vårdslöst och kluddigt 
skrivet brev. Ni vet väl också att hand
stilen har en hel del att säga om er 
karaktär. Det är t. ex. därför som de 
flesta arbetsgivare i sina platsannonser 
särskilt poängtera, att de vill ha egen
händigt skrivna ansökningar. Av ansök
ningshandlingens utformning och stil går 
det i de flesta fall bra att bilda sig en 
god uppfattning om den sökandes lämp
lighet. Många större företag utomlands 
ha fast anställda grafologer, som ute
slutande ha till uppgift att granska in
komna platsansökningar. Deras utlåtande 
bli sedan ofta avgörande för anställ
ningen. 

Väl skrivet — rätt expedierat. 
Men det är inte bara de handlingar 

och brev som utåt representerar er eller 
affären, som skall skrivas snyggt och tyd
ligt. Alla anteckningar som göras i det 
dagliga arbetet böra göras så ordentligt 
som möjligt. Det är säkerligen otaliga 
telefonbeställningar och andra order, som 
expedierats fel på grund av att notorna 
av respektive ordermottagare skrivits 
kluddigt och otydligt. Kom ihåg att det 
inte alltid blir just ni, som får göra 
iordning den beställning, ni tagit emot! 
Det är frestande att tänka, när man 
raspar ner en telefonorder att »det här 
kan jag alltid lista ut efteråt vad det 
skall vara, förresten kommer jag ihåg 
vad kunden skulle ha». Det kan hända, 
att ni blir upptagen av annat arbete och 
måste lämna ifrån er notan i en hast till 
någon annan, t. ex. springpojken. Tror 
ni han är lika duktig att tyda era kråk
fötter? Nej, det är nog säkrast att skriva 
så tydligt och lättläst som möjligt på en 
gång. Med litet övning och beslutsamhet 
går den saken lätt att klara. Var och en 
kan förvärva en lättläst och tydlig hand
stil men det fordras flit, ihärdighet, upp
märksamhet och ordning. 

Hur förbättra en dålig handstil? 
Ja, det finns bara ett sätt, och det är 

övning. Plocka fram era gamla välskriv
ningsböcker från skolan och friska upp 
minnet. Har ni inga av dessa böcker 
kvar så köp nya i bokhandeln. För säker
hets skull skall vi här repetera några 
enkla välskrivningsregler. 

Håll pennan lätt och ej långt ner med 
tummen och pekfingret. Tag ej för 
krampaktigt tag med det senare fingret, 
det skall endast stödja helt lätt på pen
nan. Låt inte hela handen vila på pap
peret utan stöd endast med lillfingret. 
Bilden här nedan visar hur pennan och 
handen skola hållas. 

Sitt med rak och ledig hållning under 
skrivningen utan att hänga näsan över 
papperet. En framåtlutad, hopsjunken el
ler sned kroppshållning är skadlig för 
ögon, ryggrad, muskler, andhämtning och 
blodomlopp. Sätt båda fötterna stadigt i 
golvet. Fötterna få ej dragas under stolen. 
Sitt stadigt på stolen och vrid ej åt 
någondera sidan. Se till att ni får or
dentligt stöd för armbågen på bordskivan. 
Lägg papperet eller boken framför er 
något snett såsom på bilden här nedan. 

Själva stilen bör överallt ha samma 
lutning och alla bokstäver skall vara lika 
höga och alla staplar lika långa. Lägg 
an på att skriva en enkel och rejäl stil 
och undvik onödiga snirklar och ut
smyckningar. Detta gäller även er namn
teckning. Kom ihåg att den också skall 
kunna läsas utan svårighet. 

Om ni skriver på olinjerat papper 
måste ni sträva efter att få alla rader 

parallella och vågräta. Ett brev med ra
derna lutande än uppåt och än nedåt 
ser fult och tråkigt ut. Det finns i bok
handeln och man kan även förfärdiga 
själv linjerade ark att lägga under ett 
olinjerat papper då man skriver. Rader
na lyser då igenom det övre papperet 
och det är lätt att få skriften rak. 
Vänstermarginalen bör också hållas så 
jämn och lodrät som möjligt. 

När skrivaren icke kan, skyller 
han på pennan. 

Till en god handstil hör också ett lämp
ligt och välskött skrivmaterial. Skaffa 
er en stålpenna, som ni tycker är lätt
hanterlig och torka väl av den efter 
varje begagnande. Likaså bör er blyerts
penna alltid vara välformerad. Jag be
sökte för en tid sedan köpman Gunnar 
Grenmark i Uppsala, studieledare i Upp
lands Köpmannaförbund. Han hade verk
ligt rationellt gått in för att lära sina 
biträden skriva snyggt och rätt. Så fort 
de började hos honom som springpojkar, 
gav han dem »hemläxor» i välskrivning. 
De fick skriva av en bit ur en tidning 
för varje gång och lägga an på att göra 
det så snyggt som möjligt. Resultatet 
granskades undan för undan av herr 
Grenmark, tills han var belåten med sina 
lärjungar. Jag fick tillfälle att se de un
der åren samlade »skrifterna». Det var 
en imponerande bunt välskrivningsöv
ningar, och att det blivit resultat av an
strängningarna, visade avslutningssidor
nas markanta förbättring gentemot de 
första sidornas mera trevande försök. 
Detta välskrivningssystem kan säkerligen 
varmt rekommenderas till efterföljd. 

Eko. 

t >> 

Kom ihåg att din handstil 
är mera till för andra än 
för dig själv. 

^ ) 
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Klistra kupongerna lätt 
Ni är säkerligen alla sorgligt medvetna 

om allt det besvär och extra arbete, som 
ransoneringen medför. Hur har ni lagt 
upp er kupongklistring och redovisning? 
Arbetar ni onödigt tungrott eller har ni 
hittat på något system, som förenklar 
arbetet och gör det tillförlitligt. En hel 
del förslag i den vägen har insänts till 
ICA-tidningen och vi skall här lämna 

JOCKER' 

* " . TVÄTTMtOH ' 
f' ' -• •• * 

MATFETT 

MJÖl, BRÖD # 

_ J •>-' 

förvara tlein rätt 
en kort beskrivning på två av dem. Har 
ni lika bra eller ännu bättre förslag så 
skicka in dem till oss. De bästa förslagen 
komma att beredas plats i våra spalter. 
På så vis får ni tillfälle att delge kolleger 
och kamrater edra goda uppfinningar 
och hjälper därigenom att underlätta 
arbetet. 

Köpman Hemlin i Torsåker har i sin 
butik satt upp en tavla av masonit c:a 
8 dm i fyrkant. På denna tavla sätter 
han upp ransoneringskartor med häft
stift. Ovanför kartorna textas rubriker 
för de olika varuslagen. Klistringen av 
kupongerna sker sedan omedelbart efter 
försäljningen. Genom denna successiva 
klistring från morgon till kväll behöver 
inte kvällar och söndagar tagas i an
språk för kupongklistring. Givetvis måste 
ibland, när det är särskilt mycket kunder 
i affären, klistringen anstå till en se
nare tidpunkt. 

Många kanske har svårt att i sin butik 
placera en så stor tavla som den herr 
Hemlin föreslår. Gör då mindre tavlor 
och sätt bara upp kartor för de ransone
rade varor, som gå mest. I somliga 
affärer kanske det också finns någon 
lämplig plats att lägga skivan med ran
soneringskartorna på. På kvällen måste 
givetvis kartorna tas ner och förvaras 
i kassaskåp eller kassaskrin. 

Från herr Gunnar Hultman, anställd 
hos firma Karl Flodkvist, Flen, ha vi 
fått beskrivning på en låda, där man 

kan föi-vara klistrade kupongkartor på 
ett lättåtkomligt och överskådligt sätt. 
Lådan, som göres av plywood, är försedd 
med fack för de olika slagen av ranso
nerade varor. Dimensionerna på lådan 
framgår av konstruktionsritningen. Fac
ken äro löstagbara och ställas endast 
efter varandra. Det utrymme i lådan, 
som ej åtgår till att förvara färdig-
klistrade kupongkartor i, är avsett att 
användas till förvaring av oklistrade 
kartor, kuvert m. m. Detta kortsystem 
gör det möjligt att genast se var man 
har de olika kupongsortema samt hur 
mycket man har uppklistrat av desamma. 

Denna låda är så lätt att tillverka utan 
alltför stora kostnader, att varje något 
så när händigt biträde bör kunna gå 
i land därmed. 

Svor till ICA-läsare 
Från ett affärsbiträde har ICA-tidningen fått sig tillsänt det 

till höger avbildade brevet. Vad skall vi svara på det? Lönen 
bestämmes inte bara av ålder och antal tjänsteår. Största be
tydelsen har kompetensen. Ett duktigt biträde bör givetvis 
avlönas bättre än ett medelmåttigt. Vi ber i den saken få hän
visa till köpman O. Kihlgrens artikel i detta nummer »Nu 
lägga vi grunden». För att så här på avstånd kunna bedöma 
kvalifikationerna hos frågeställaren, måste man vara en liten 
smula grafolog. Ni kan se av artikeln på sidan här till vänster, 
att handstilen har en hel del att säga om en människas karak
tär och kvalifikationer. Vad säger då vidstaende brev i det 
fallet? Ja, det är inte enbart smickrande saker. Av ett 20 års 
biträde med 4 års praktik måste man nog fordra betydligt 
bättre både handstil, formulering och framför allt stavning. 
Brevet visar, att det saknas vissa elementära kvalifikationer. 

4.14, 

som kunna ställas på ett bra <J<WÅe,£jfu/( 
biträde. Det räcker inte enbart 
med ett gott sätt mot kunderna e/ h ~ff ^LtAn » ? 
utan det fordras också ett visst 
mått av allmänbildning. Vi skulle vilja råda brevskrivaren 
att sätta i gång på allvar med att förkovra sig, inte bara i fråga 
om handstil, utan även i teoretiskt hänseende. Efter ett par 
års idogt »pluggande» kommer lönen säkert att bli sådan att 
den inte ger anledning till några förfrågningar. 
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en distributionsform av foetytlelse 
Frän Köpman RAGNAR TENGBOM, Upphårad, ha vi 

mottagit denna artikel, som vi gärna velat bereda plats i 

våra spalter. ICA-tidningen står alltid öppen för sakliga 

inlägg rörande handelns problem. 

i/ or de flesta av denna tidnings läsare 
torde lanthandeln vara en välkänd före
teelse, som icke tarvar någon närmare 
beskrivning. Det vore emellertid önsk
värt, att man mera beaktade, att lant
handel inte bara är en affär, som ligger 
på landet, utan en distributionsform med 
ett varusortiment, som omspänner flera 
branscher. Detta förhällande gör att lant
handeln ständigt måste brottas med pro
blem, som äro främmande för special
affärerna . 

Denna lanthandelns särställning äger 
sin naturliga förklaring just däri att den 
vuxit fram på landsbygden. Den glesa 
bebyggelsen gjorde specialaffärer otänk
bara. Men som även lantbefolkningens 
behov äro skiftande och varken tid eller 
pengar tillåta täta stadsresor, blev det en 
självfallen sak för den som öppnade affär 
på landet att så vitt möjligt söka till
godose kundkretsens behov av olika va
ror. Så uppstodo efterhand rikt sorterade 
lantaffärer, som i omsättning mycket väl 
kunde mäta sig med affärenia i när
liggande städer. 

I städerna fortgick emellertid speciali
seringen, och det fanns en tid, som icke 
är avlägsen, då man ansåg detta vara 
den naturliga utvecklingen. Genom kom
munikationernas förbättring menade man 
att även landsbygdens befolkning skulle 
komma i åtnjutande av specialiseringens 
förmåner. Lanthandeln, sade man, vore 
stadd på avskrivning. Denna åsikt kom 
icke sällan till uttryck även inom köp
männens organisationer. 

Men det visade sig snart att man miss
tagit sig på utvecklingen. Medan den pri
vata handeln alltmer gick in för bransch
emancipation, uppstodo nya distribu
tionsformer, som beträdde helt andra 
vägar. I de större städerna slogo enhets-
prisaffärerna igenom på några få år, och 
på landsbygden hade postoideraffarerna 
framgång. Samtidigt fortsatte Konsum, 
som ständigt utökade sitt varusortiment, 

sin frammarsch inte minst på lands
bygden. Allt detta visade, att de ensidigt 
branschbetonade affärerna i allmänhetens 
ögon icke voro så idealiska, som man 
foreställt sig inom vissa kretsar. Och 
orsaken härtill är icke svår att finna. 
På senare år har det såväl på landet 
som i städerna blivit allt svårare för hus
mödrarna att få hjälp med hemarbetet. 
Detta måste därför rationaliseras. Och 
som inköpen utgöra en icke oväsentlig 
del av en husmors arbete och springet 
från affär till affär tar åtskillig tid i 
anspråk uppskattar man affärer som till
handahåller litet av varje. 

Nu var emellertid lanthandelns ställ
ning sådan, att konkurrensen med de 
nya distributionsformerna ofta utföll till 
de senares förmån. Lanthandeln måste 

Gävleköpman sätter 
Vi relatera nedanstående som ett bevis 

för vår absoluta övertygelse, att pris
lappen i de flesta fall har en mycket stor 
uppgift att fylla, då det gäller att få 
fönsterskyltningarna verkligt säljande. 

Köpman Emil Nyman, innehavare av 
den gamla välkända speceriaffären C. Em. 
Anderssons Eftr. i Gävle, hade läst en 
artikel i ICA-Tidningen om fördelen av 
att begagna prislappar. Nu vill herr Ny
man gärna själv övertyga sig om en sak, 
innan han tar den för given. Därför 
gjorde han följande experiment. 

I ett av skyltfönstren, som är synner
ligen välbeläget, skyltade han med alle
handa konserver och delikatesser. Inga 
plakat och inga prislappar sattes ut i 
fönstret. Personalen instruerades att ge 
akt på skyltningens verkan. Det visade 
sig att under den första veckan, skylt
ningen satt uppe, inte en enda kund 
lockades in i butiken för att fråga på de 
utställda varorna. 

föra både manufaktur, järn, porslin m. m., 
men betraktades huvudsakligen som spe
ceriaffär och fick därför finna sig i helt 
andra inköpspriser än specialaffärerna 
och konsumtionsföreningarna. Att detta 
var ödesdigert för den privata handelns 
framtid ligger ju i öppen dag. Det var 
då som inköpscentralerna visade både 
sin goda vilja och förmåga att förse 
kundkretsen även med sådana varor som 
ligga utanför kolonialvarubranschen, i 
den mån fackhandeln icke kunnat fur-
nera till konkurrensdugliga priser. Och 
sedan dess har mycket gjorts för att 
förbättra den enskilda handelns konkur
renskraft. Alltjämt finnes dock ett rikt 
arbetsfält, och speciellt lanthandeln, som 
så länge varit förbisedd, hoppas mycket 
på den kommande utvecklingen. 

Åtskilligt skulle också kunna vinnas, 
om man inom köpenskapen i stort bleve 
bättre informerad om lanthandelns be
tydelse för enskild handel. Då skulle 
säkerligen förståelsen för dess speciella 
problem bli större. Hittills har det för 
lanthandeln ofta mött stora svårigheter 
att få något åtgjort i frågor, som väl 
varit brännande för landsbygdens köp
män men för specialaffärerna av under
ordnad vikt. De som dragit nytta härav 
ha varit den privata handelns mot
ståndare. Det måste därför anses vara 
ett gemensamt intresse för alla fria köp
män att en ändring härutinnan kommer 
till stånd. 

prislappen på prov 
Nästa vecka försåg herr Nyman fler

talet av varorna i skyltningen med tyd
ligt textade prislappar. Titt och tätt 
stannade folk framför fönstret och be
skådade läckerheterna, och det var inte 
så fä, som efter betraktandet styrde sina 
steg in i butiken för att köpa. Både tjugo 
och trettio personer om dagen lockade 
skyltningen in denna vecka. 

De åskådare, som betraktade första 
veckans skyltning, fingo inget begrepp 
om varomas prisvärdighet, och eftersom 
de allra flesta människor dra sig för att 
enbart gå in och fråga efter ett pris. 
gingo de hellre förbi affären. Många 
trodde kanske också, att det var särskilt 
dyrbara delikatesser, eftersom inga priser 
satts ut. 

Sedan varorna försetts med prislappar, 
kunde var och en genast avgöra, vad som 
passade både smak och kassa. Och detta 
visade sig som synes vara mycket väl
görande för skyltningens säljkraft. 
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^ é ^ k"""* Mpf/å 
Tänk i tid på päskskyltningen. Beställ redan nu Edra blickfång 
från Hakonsreklamen. Vi ha liksom förut om åren gjort iord-
ning en färgglad och omväxlande kollektion av handgjorda 
blickfång i det vanliga gedigna utförandet. Välj ut de Ni vill 
ha och sänd Eder rekvisition antingen direkt till Hakonsre
klamen eller också genom Edert ICA-kontor. Expedition kan 
också ske mot efterkrav eller per postförskott. Uppgiv i så 
fall noggrant Eder järnvägsstation resp. postanstalt. 

2 

Denna roliga parad av höns 
med sin kavata tupp i spetsen 
kommer att göra sig bra i skylt
fönstret. Den är utförd i vat
tenfasta färger på stadig papp 
och utsågad. Höjd 80 cm. Pris 
kr. 4:50 

Kycklingarna äro utsågade ur stadig 
papp och monterade på en skiva. 
Alltsammans är vackert sprutmålat. 
Texten av alumitbokstäver. Höjd 90 
cm. Pris kr. 5: -

Denna påskkäring blir 
ett trevligt blickfång 
skyltfönstret. Hon är ut
sågad ur stadig papp och 
utförd i glada, vatten
fasta färger. Höjden på 
denna skylt är 80 cm. 
Pris kr. 4: 75 

Den trevliga tuppen här är 
utsågad ur papp och fästad i 
ringen. Målningen är synner
ligen dekorativ och elegant. 
Höjd 74 cm. Pris kr. 3: 25 

\Be ställningar, inkomna efter 

}DEN 16 FEBRUARI kunna 

EJ expedieras, då varje skylt 

göres för hand efter ordernas 

inkommande. 



Snabblektion i skyltning 

Denna bildsida illustrerar i korta, drag några 

av de viktigaste momenten vid utförandet 

av en skyltning. Steg för steg få vi följa till

komsten av den skyltning för ICAFE, som 

synes längst ner till höger på sidan. Studera 

bilderna i den ordning de åro numrerade. 

Någon uttömmande beskrivning av varje 

detalj kan det här inte bli fråga om, men 

för den som är intresserad av fönsterskylt

ning kan säkert ett noggrant studium av 

text och bild ge en del värdefulla fingervis

ningar. Tro inte att någonting är svårt! 

Försöka duger. 

i Med h:P t 

\ I upp tai-iod 
anta att Nr Er 
så stor. Rufc-.d i 
rutor, tio gtjer 
sedan ko. ne 
på samma milt 

f Å \ Rosor på kinden skall husmodern också ha, 
L_J Sprutmåla dem så här enkelt: Tag en tand
borste med litet färg och skrapa uppåt borsten 
med en kniv. Färgen stänker då ned på papperet. 
Om Ni klipper en schablon i den form näsan skall 
ha och täcker över med när Ni sprutar ena kinden, 
får N i en näsa alldeles gratis, öva först på kladd
papper! 

B De runda podieplattorna sågas ur porös tree-
tex, som är mycket lätt att såga i. Det är 

ingen svårighet att ur detta material få ut ganska 
invecklade figurer, i synnerhet om man använder 
sig av en såg lik den på bilden. Efter sågningen 

Den runda Ireetexskivan som tiguren skall mon
teras på målas först vit. Sedan ritar man ut 

var figuren skall placeras. För att de ljusa partierna 
på figuren bättre skola framträda "torrmålas" på 
lämpliga ställen med ljusblått. Torrmålningen tillgår 
så, att penseln som föres rått hastigt, i slutet av 
draget lättas upp så art den (ämnar allt svagare 
spår etter sig. 

® Plattorna målas tegelröda och läggas på slätt 
underlag när de torka, så att de inte slå sig. 

Av den gula wellpapp som användes till bakgrund 
i skyltningen klippes en kant som sedan med hjälp 
av dekorationsnålar fästes runt skivorna. 

I C | Nu är husmodern « d 
L x J skivan med hjälp o. Je 
ut alltsammans till huvvzst 
guren kommer en bit ufW 
N i räsfer bokstäverna, oftur 

{Därmed är podiebygQ^ 
! Plattorna fästas med sp< l 

Denna podiebyggnod kan v!"1 

ett praktiskt, billigt och W 
Skall den användas tär tyng'1 v 

sfärlca plattorna under med * 



denna bild kan Ni lätt förstora 
•n med sin kaffepanna. Låt oss 
ilickfång vill ha henne tio gånger 
p en papp i lika sfora fyrkantiga 
;ö stora som ovanstående. Rita 
>å figuren så att de skära rutorna 

som på bilden härovan. 

| O Sedan bilden är uppritad skall den i det här 
[ J taltet skäras ut. Om inte pappen är tjockare 

än två å tre mm., så går det utmärkt att skära 
med en vanlig vass pennkniv. Bra år ju förstås att 
skaffa sig ett specialverktyg, t. ex. en skomakare
kniv som slipats riktigt uddvass. 

| 0 | Nästa tempo blir färgläggningen. Lämpligt 
i J färger att använda äro följande; svart till håret 
hudfärg till ansikte, armar och ben; iurkosblått til 
klänningen samt vitt till förklädet. Se till att färgernc 
täcka ordentligt och glöm inte, att kanterna ocksi 
skall målas. 

Ilbehör fastade på 
)rationsnålar. Drag 

i nålarna så att li-
I skivan. Se till när 
fch en ligger i radiens 

i). De kunna klistras 

B Stommen till podiebyggnaden består av denna enkla 
träkonstruktion. Ribborna som använts äro en tum 

gånger ivå tum grova. Bredd och höjd på det hela måste 
givetvis avpassas efter storleken på fönstret. Försök att 
få fogarna så stadiga som möjligt. Sedan snickerierna 
äro färdiga målas alltsammans vitt. Limfärg är den bästa 
och billigaste färgen att använda till denna målning lik
som även till målningen av de treetexskivor som komma 
till användning i skyltningen. Limfärg blandas av färgstoff, 
vatten och gummilösning. 

lig aff soffas ihop. 
i sina respektive konsoler. 
ros på många sätt och år 
hjälpmedel i skyltfönstret, 

mor år det lämpligt att för
or, som gå tvärs över den 



Synnerligen lämpliga vid podie

byggnad. H å l l b a r a och h y g i e 

n i s k a . Största höjd 32 cm. 

Pris pr sats 15: 50. 

av högsta klass. Vackra , rena 

nyanser, smidig, vattenfast och 

dryg, lätt att måla med. Säljes 

i glasburkar, innehållande c:a 

200 gr. Pris pr burk 1: - . 

1AK 
^ A S T r U K A r svart och hudfärg. 

Rovvopapper 75 cm. bredd, 10 m. längd. 

,, guld och silver 

Kinopapper 1 m. bredd, 10 m. längd 

Duropapper 70 cm. bredd, 10 m. längd) . 

,, guld och silver 

3:20 

1:40 

1:70 

2:50 

Rullar 
å 10 m 74*6*0 WSUP*H> 

vitt, gult, orange, grönt, blått (1,10 m. bredd 3: 85 

rött (1,10 m. bredd) 

guld, silver (75 cm. bredd) 

Plakatkar tong 4 8 * 6 8 cm. 

,, guld och si lver. 

Elfenbenskartong, vit 

Pappskivor 70 x 100 cm 

4:60 

5:55 
pr ark 

0:18 

0:25 

0:20 

0:50 

D E K O R A T I O N S N Å L A R 

Vita. Pris per 1/2 kilo kartong 

Svarta. 

Texten Glad Påsk sågad ur tjock papp uppfodrad 

med vackert metallpapper. Bredd 60 cm. Pris 1 kr. 

j/ter DEN 16 FEBRUARI 
kunna vi EJ åtaga oss be
ställningar. 



Vi är nu inne på tredje krigsåret, och fort farande vålla 
inkallelseorderna uppståndelse och huvudbry. Men all
t ing går — ibland bättre än man tror. ICA-tidningen 
har kommit i kontakt med ett par beredskapsmän nå
gonstans i Sverige — i det civila affärsmän — och vad 
de ha att förtäl ja tyder på, att de varken tappat mo
det eller humöret, medan de tjänat kung och fosterland. 

Herr MARTIN BLOMGREN, försteman 
i Ringkarleby Handels A/B har ordet. 

— Ja, inkallelsen var just ingen över
raskning för mig. Jag har haft turen att 
komma i andra hand vad beredskap be
träffar, men visste ju att även jag måste 
ut. Men det var nästan så att min in
kallelse vållade större besvär, just genom 
att jag fått vara hemma. Jag hade näm
ligen riktigt ordentligt hunnit sätta mig 
in i alla de ransoneringsbestämmelser, 
som berörde min firma och arbetet bör
jade gå av gammal vana. Och det vill 
till, att alla som stå bakom disken kan 
sin sak nu och kan arbeta säkert och 
snabbt så mycket extra arbete, som de 
nu ha. 

Nå, det blev inget annat än att firman 
fick skaffa en ersättare och jag reste. 
Man är förresten inte så oumbärlig, som 
man tror. Jag var väl t. ex. alldeles över
tygad om, att inventeringen aldrig skulle 
kunna gå utan mig. Men det gick bra 
det med, fast jag inte fick tillfälle att 
lägga hand vid den. 

Vad livet i fält beträffar måste jag 
säga, att det inte är alls så illa, fast jag 
nog räknar dagarna tills jag får lägga av 
»lumpen». Jag har haft det angenäma 
uppdraget att se till, att kamraterna har 
det trevligt och ordnat i baracker och 
samlingslokaler. Till julen pyntade jag 
med jultomtar och andra juldekorationer 
och resultatet blev inte så oävet. Man 
har väl julskyltat! Och vår ödemarksjul 
blev på alla sätt stämningsfull och ett 
ljust och gott minne för oss. Alla var 
så rörande eniga om att vi måste hjälpa 
till att göra 1941 års krigsjul så trevlig 
som möjligt, och jag tror att det var just 
det goda kamratskapet, som spred en 
alldeles speciell varm glans över vår 
ensliga tillvaro. 

Herr V. ELVÉN, innehavare av V. 
Elvéns Konditori. Fagersta, ser inte 
heller mörkt på sin beredskapstjänst. Så 
här berättar han. 

— Jag blev inte alls orolig när in
kallelseordern kom. Min fru har tidigare 
arbetat i min rörelse, och nu ryckte hon 

En tältförlägg
ning — många 
snöiga och tysta 
mil från be
bodda samhäl
len. Det vill till 
att inan har ett 
gott humör för 
att trivas här 
någon längre 
tid! 

in och har skött det hela alldeles ut
märkt. Men nog har hon haft arbetsamt, 
firman sysselsätter två bagare och tre 
konditoribiträden, så där finns ju att 
göra. Bokföringen har kommit litet efter, 
men det kan ju repareras. Under min 
tjänstledighet har jag också klarat en 
del skriverier. 

På min beredskapstjänst vill jag för 
ingen del klaga. Jag kommenderades till 
bagare vid mitt förband. Vilken tur! 
Och vilken strålande aptit pojkarna ha! 
Mina bullar ha gått åt som smör för 
solsken, och det måste ju fröjda ett 
bagarhjärta. Ett enda litet missöde in
träffade. Till min förfäran krympte 
mina fina bullar en dag ihop under jäs
ningen och antog så småningom ett höns
äggs storlek. Som det skulle vara något 
för en hungrig soldat! Jag kom under
fund med, att det var mjölets fel, och 
såg sedan till att jag fick prima ingre
dienser till mina bullar. 

Mycket arbete, gott kamratskap, ut
märkt befäl och gott humör gör att 
tjänstgöringen varken är långtråkig eller 
deprimerande, som annars inte vore så 
onaturligt, när man hamnar så här långt 
från all ära och redlighet. 

Trots att det civila hägrar för mig, 
kommer jag att sakna alla mina många 
goda kamrater. Men det är ju inte omöj
ligt, att vi mötas än en gång och under 
samma omständigheter. Ofreden håller 
ju i sig. Väl mött då, kamrater vid min 
förläggning någonstans i Sverige! Med 
nöje skall jag återuppta bulltillverk-
ningen till Eder förnöjelse. 
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Golvet innanför disken får inte 
se ut som en svinstia. Placera 
en trälåda på någon lämplig 
plats under disken och lägg 
däri pappersavfall och annat 
skrap. 

Det är både ohygieniskt och fult 
att blåsa upp en påse. Ova i 
stället följande metod. Fatta i 
påsens botten på ena sidan och 
i öppningen på motsatt sida, 
gör en liten knyck, och påsen 
går lätt upp! 

Se till att rätt antal av rätta 
kuponger klistras på samma 
ransoneringskarta och gör klist-
ringen omsorgsfullt. Inte som 
på den närmaste bilden. Fel 
kunna då lätt uppstå vid redo
visningen. 



•ra 
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N är varuknapphet börjar göra sig gäl
lande, brukar alltid en del nya artiklar 
utexperimenteras och med den moderna 
reklamens hjälp presenteras för konsu
menterna. Även under nu rådande kris
tid ha redan åtskilliga ersättningsvaror 
eller surrogat, som man också brukar 
kalla dem, hunnit komma ut i marknaden. 
En del av dem äro bra, andra åter äro 
mindre värdefulla. Det är emellertid inte 
så lätt vare sig för köpmannen eller för 
konsumenterna, att alltid kunna »skilja 
agnarna från vetete. Men man får inte 
förundra sig över om kunderna önska 
upplysningar om det, som erbjudes dem. 
Det är inte så roligt att »köpa grisen i 
säcken». Möjligheten för detaljisten att 
kunna stå till tjänst med önskade upp
lysningar minskas dock därigenom, att 
vissa tillverkare av dessa ersättnings
varor ogärna lämna några ingående upp
lysningar om vad produkterna bestå av 
etc. för att därmed icke förråda några 
recept eller fabrikationshemligheter. 

Till ledning och tjänst för detaljisten 
i såväl inköps- som försäljningsarbetet 
meddelas här nedan några sakliga upp
gifter om några aktuella ersättningsvaror 
i speceributikerna — just sådana upplys
ningar, som köpmannen och hans med
hjälpare behöva, men som likväl icke 
blotta några direkta hemligheter för till
verkarna. 

Syntetiska kryddor. 
Själva ordet syntetisk ger en viss upp

lysning. Det kommer av det grekiska 
ordet »synthesis» vilket betyder »sam
manfoga» eller »sammansätta». Man har 
sålunda genom sammansättning på ke
misk väg av olika grundämnen, vanligen 
hämtade ur stenkol eller stenkolsprepa
rat lyckats få fram krydd- och arom
ämnen, som till sin kemiska sammansätt
ning närmast motsvarar de smak- och 
aromämnen, som finnas i de naturliga 
kryddorna, t. ex. vanillinet i vaniljen, 
nejlikoljan i nejlikor, piperin i peppar 
etc. Dessa på kemisk väg framställda 
kryddoljor eller kryddsubstanser ha se
dan uppblandats i ett material, som lätt 
suger till sig kryddämnena. I de flesta 

fall består detta material av någon slags 
stärkelse och cellulosa i form av pulvri
serade växtdelar. I något fall sker upp
blandningen i socker. Så är exempelvis 
fallet med vanillinet, den äldsta av de 
syntetiska kryddorna, vilken ju som be
kant funnits i många år före kriget. 
Vanillinsockret består sålunda av ett 
dylikt på syntetisk väg framställt vanil-
linämne i form av små vita kristaller, 
vilka uppblandats i florsiktat socker. 

Vissa av de syntetiska kryddorna äro 
t. o. m. mycket bra och utgöra en god 
ersättning för de äkta, under det att 
andra åter utfallit mindre väl. Helt all
mänt måste man nog säga, att de synte
tiska kryddorna i regel äro svagare, var
för man måste räkna med att vid mat
lagning använda något mera, än när man 
har äkta kryddor att tillgå. 

Sparsocker 
och andra sötningsmedel av olika slag, 
sackarin, soletter, krystallos bestå van
ligen av ett vitt pulver, som genom kom
plicerade kemiska processer utvinnes 
t. ex. ur vissa stenkolsämnen. Vid full 
renhet kunna de få ett sötningsvärde, 
som är ända till 500 ggr högre än socker. 
Samtliga dessa preparat sakna närings
värde och äro att betrakta som uteslu
tande sötningsmedel. Vid användningen 
i matlagningen bör man komma ihåg att 
alla dessa preparat böra, för att inte ge 
bismak, tillsättas först omedelbart före 
användandet — i varje fall då soppan, 
eller vad det nu är. börjat svalna. 

Konsthonung. 
Denna är beredd av s. k. invertsocker 

med tillsats av karamellfärg och vissa 
essenser, som ge smak och arom. Invert
socker tillverkas på så sätt, att man låter 
ettdera vissa enzym eller också utspädda 
syror påverka vanligt socker. Till sin 
konsistens är invertsockret i ofärgat till
stånd en mjuk, smidig, vit massa, som 
alltid bibehåller sig mjuk. Kemiskt sett 
är sålunda konsthonung av ungefär 
samma sammansättning som den äkta 
honungen, som också består av invert
socker. I detta fall har omvandlingen 

till invertsocker skett i biets kropp. I 
den äkta honungen ingå även vissa när
salter samt smak och aromämnen, som 
saknas i konsthonungen. 

Äggersättning. 
Bland de många olika ersättningsmedel 

för ägg, som nu förekomma i marknaden 
är naturligtvis — om det nu skall räknas 
hit — det s. k. äggpulvret det förnämsta. 
Det består helt av torkad äggula. Ett ägg 
ger härvid ungefär 10 gram äggpulver. 
Under denna varubenämning — ägg
pulver — får icke någon slags egentlig 
ersättningsvara säljas. Äggpulver torde 
emellertid vid det här laget förekomma 
i ytterst ringa omfattning. 

Av de egentliga äggersättningsmedeln 
kan man skilja mellan tvenne olika slag, 
nämligen dels sådana, som bestå av rena 
äggviteämnen, t. ex. mjölkens äggvite
ämne — kaseinet och skummjölkens öv
riga beståndsdelar (mjölksocker och vissa 
organiska salter) — och dels sådana, 
som bestå av huvudsakligen stärkelse av 
någon sort (majs eller potatis) samt en 
del kolsyreutvecklande och sura salter av 
liknande slag som i bakpulver. 

Ersättningsmedel av den förra typen 
äro alltså rena mjölkprodukter, som ha 
ett ganska betydande näringsvärde och 
som säkerligen kunna ge ett ganska gott 
resultat vid bakning och matlagning. 
Produkter av detta slag har sedan ett år 
tillbaka tillverkats och sålts huvudsak
ligen till bagerier och konditorier och 
vissa restauranter, men fr. o. m. nyåret 
slappes de ut i detaljhandeln (SMP-gula 
och SMP-vita). När det gäller SMP-
gulan förekommer det förutom mjölkens 
äggviteämne även en liten tillsats av 
stärkelse och smörfärger. 

Ersättningsprodukter av det senare sla
get — alltså de som huvudsakligen bestå 
av stärkelse och vissa salter — och det 
är så gott som samtliga övriga i mark
naden förekommande äggersättnings
medel, ha ett förhållandevis obetydhgt 
näringsvärde och tjäna i första hand 
samma syfte som bakpulver, nämligen att 
åstadkomma en viss svallning och porosi-
tet hos anrättningen ifråga. —abe— 
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Ilsket biträde angriper fabrikanterna 
Kräver bättre ordning på artikelnummer och storleksbeteckningar 

Från en av våra läsare ha vi erhållit 
nedanstående temperamentsfulla insän
dare: 

Hr Redaktör! 
Jag är ilsken, minst sagt. Ett han

delsbiträde får inte vara ilsket, det 
vet jag, men jag kan ändå inte und
gå att reta mej på en sak. 

Varför äro de flesta fabrikanter så 
dödligt rädda för att sätta ut ett ar
tikelnummer eller en storleksbeteck
ning pä en förpackning? All möjlig 
annan smörja kladdar fabrikanten 
med förtjusning dit på sina förpack
ningar, men en enda liten siffra, som 
man skulle kunna återfinna i pris
listan — nej då! 

Hur ska man kunna veta, vad en 
viss skurpulverburk kostar? »Titta 
efter på fakturan», säger red. Jo, jag 
tackar, den kommer om fjorton dar— 
tre veckor, så då får man väl be en 
eventuell kund sitta ned och vänta. 

Eller en konservburk. Jag har till
gång till ett tiotal fabrikantprislistor, 
sida upp och sida ned fyllda med 
massor av namn på inläggningar. 
Namn, så snarlika, att man i en del 
fall endast genom att jämföra bok
stav för bokstav kan få klart för sej, 
vad som avses. I vänstra kanten på 
listorna finns emellertid en kolumn, 
där varje sort och storlek har en 
nummerbeteckning. Men att åter
finna dessa nummer på förpackning
arna — Nix. Där står i stället 
•Ansjovis-, både på svenska och — 

för den händelse man ej skulle kunna 
svenska — engelska. 

Fast ännu sämre är det förstås 
att göra som en viss glödlampsfabrik, 
som förser sina glödlampor med en 
beteckning på kartongen, en annan 
på prislistan och en tredje på fak
turan. 

Jag är säker på, att en reform i vad 
jag här har påtalat, skulle hälsas med 
glädje av alla, som i likhet med mig 
har att göra med förpackningarna 
under deras sista etapp på vägen till 
konsumenten. 

Håkanbol den 2 december 1941. 
Gunnar Nilsson. 

Ica-tidningen, som gärna tar sig an 
olika problem, har gjort en liten under
sökning för att utröna, hur det förhåller 
sig med artikelnummer och storleksbe
teckningar på varuförpackningar. Vi ha 
bl. a. vänt oss till en del industrichefer 
för att höra deras synpunkter på saken. 

Av disponent Knut 
Larsson i Sveriges 
Förenade Konserv
fabriker få vi f oljan-

ElTvkliv märk
ning kinnnwr att 
genomföras 

de besked: »Märkning av konservburkar 
har länge varit våra egna önskemål, men 
har detta av flera skäl icke kunnat ut
föras förut. En bidragande orsak till 
dröjsmålet har till stor del varit stan
dardiseringsfrågan, som först nu, efter 
ingående diskussioner och underhand
lingar blivit avslutad och bestämd. Vi 
hava emellertid redan beslutat, att allt 
eftersom nya beställningar göras kom
mer varje förpackning att åsättas samma 
nummer som artikeln har enligt våra 
gällande priskuranter. Givetvis har ett 
dylikt system sina besvärligheter för 
fabrikanten med tanke på dekorering av 
plåt e tc , men hava vi som sagt redan 
gått i författning om att om möjligt bort-
eliminera de svårigheter, som ofta på
pekats vid försäljningen av konserver.» 

Dessa synpunkter 
understrykas också av 
direktör Sköldsberg 
i Brofjordens Kon-

Märfaiinri före-
Ijommer redan 
på heiftonserver 

servfabriker, som även påpekar, att fa
briken redan tidigare haft artikelnummer 
inpressat i locket på helkonserver bl. a. 
fiskbullar. Från och med nu får på grund 
av brist på oljetrycksfärg ingen dekor 
tryckas direkt på plåtburkarna, utan en
dast pappersetiketter få begagnas. För att 
då kunna skilja burkarna före klistringen 
av etiketterna eller om etiketter skulle 
falla bort, måste artikelnummer finnas 
pressat i locket på varje konserv. Även 
vid återgång till normala förhållanden 
efter kriget kommer fabriken att i möj
ligaste män bibehålla artikelnummer på 
sina olika fabrikat. 

Den kemisk-tekniska industrien rör sig 
i regel med en mångfald artiklar oftast 
av ganska vitt skilda slag och i de 
mest skiftande förpackningar. En hastig 

undersökning visar, att artikelnummer 
fattas i ganska stor utsträckning även 
här. Nummer finnas visserligen på dussin
kartonger och dylika större förpack
ningar, men ofta köpa affärerna bara 
några flaskor eller burkar eller tuber, 
och då ha de ingen möjlighet att få se 
några artikelnummer. 

Direktör Fredriks
son i Henrik Gahns 
Aktiebolag, Upsala, 

Vi lia saften i 
Slanke . . . 

medger också, att de i ovanstående in
sändare berörda klagomålen i viss mån 
kunna vara berättigade. Han anser dock, 
att fakturorna i regel komma affärerna 
tillhanda i så god tid, att en prismärk
ning av varorna hinner företagas. På 
vissa varor ha fabriken redan artikel
nummer och kommer i fortsättningen 
ännu mer att gå in härför. Vissa svårig
heter kunna dock uppstå, ibland av este
tiska skäl och ibland beroende på skift
ningar och omläggningar av kollektion. 

För att kontrollera 
riktigheten av klago
målet gentemot glöd-

Vår märkning 
fungerar perfekt 

lampsfabrikerna ha vi riktat en förfrågan 
till försäljningschef E. Elfving hos Svens
ka Aktiebolaget Philips. Herr Elfving 
anser för sin del, att någon förväxling 
mellan olika typer av glödlampor ej be
höver komma ifråga, då såväl kartonger 
som prislista och fakturor uppta nog
granna upplysningar om volttal, antal 
watt och decalumen. Dessutom finns på 
samtliga ställen en beteckning för sockel 
och en typbeteckning. Vi ha också gått 
igenom en del fakturor och priskuranter 
samt även tittat på förpackningar och ha 
inte funnit anledning till några klagomål, 
varför vi förmoda, att det av herr Nils
son i Håkanbol berörda förhållandet var 
av mera tillfällig natur. 

För att göra vår 
undersökning så all
sidig som möjligt ha 

Del humle vara 
buttre ordning 

vi gjort förfrågningar även på parti
handelshåll. Lagerchefen på Hakon-
bolaget i Västerås Carl Wikman har 
följande synpunkter på saken: »Ja, fak
tum är, att en hel del förhållanden be
träffande artikelnummer och storleks
beteckningar kunde vara betydligt bättre. 
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Köpmannainstitutets 
bokföringssystem 

Nu är risken för förväxlingar och fel
expeditioner ibland ganska stor. Det är 
inte lätt alla gånger för en handlande 
att i telefon förklara storleken på en 
förpackning. Det kanske finns fem å 
sex olika, och hur skall han då kunna 
veta, vilken storleksbeteckning just den 
burk har, som han för i lager. Burkens 
omslag ger ingen upplysning. Oftast 
kan man ju genom att efterhöra brutto
priset få klart för sig, vilken stor
lek som avses. Ibland händer det emel
lertid, att en handlande 'döper' sina för
packningar själv. Låt oss t. ex. anta, att 
det finns tre förpackningar av en vara 
1 1 - , 1/2- och 1/4-paket. Handlanden för 
1,2- och 1/4-paket och om då detta inte 
finns utsatt på paketen, kallar han dem 
kanske 1/1- och 12-paket. Se'n förstår 
man, hur det går vid en rekvisition. 

Det finns också fabriker, som ha be
nämningen helpaket och dubbelpaket på 
precis samma storlekar som andra fa
briker kalla hel- och halvpaket. Även 
här är det lätt att göra förväxlingar.» 

För att illustrera sina påståenden plockar 
herr Wikman fram de tre flaskor capris. 
som vi se avbildade här nedan. Ni kan 
säkerligen inte se någon skillnad i stor
lek mellan flaskorna, men ändock kallas 
de av resp. fabrikanter 1/4-, 1/8- och 1/16-
flaskor. Detta var bara ett av många 
exempel, som herr Wikman framdrog. 

Det är tydligt, att här finns plats för 
en hel del reformer, och av fabrikanter
nas uttalanden att döma, finns det för
hoppningar om betydande förbättringar 
mom en ej alltför avlägsen framtid åt
minstone vad beträffar artikelnummer. 
Kan sedan genom överenskommelse 
mellan fabrikanterna en standardisering 
av förpackningsstorlekarna uppnås, vore 
kolossalt mycket vunnet. 

Har Ni några klagomål eller önskemål 
på hjärtat i stil med ovanstående insän
dares, så låt Ica-tidningen ta del av dem. 
Sänd oss ett brev och redogör för Edra 
funderingar, och om vi tycker, att det 
finns anledning till det, företa vi gärna 
en undersökning av förhållandena. 

Handledningen till Köpmannainstitutets 
bokföringssystem har nu utkommit. Den 
är författad av överläraren Karl-Ivar 
Asplund, Karlstad, och omfattar c:a 70 
sidor. 

Avsikten med handledningen är givet
vis att den skall tjäna som uppslagsbok 
för de köpmän, som begagna sig av detta 
av Sveriges Köpmannaförbund auktori
serade räkenskapssystem. Den har emel
lertid också en mission att fylla i han-
delsundervisningen, såväl vid skolor och 
kurser som vid självstudier. 

Sedan författaren som inledning på
pekat det behov, som otvivelaktigt före
ligger av en förbättrad bokföringsstan
dard inom detaljhandeln, övergår han till 
att redogöra för bokföringens ändamål 
och de krav, som från lagstiftningens 
sida ställas på en ordentligt genomförd 
detalj handelsbokföring. 

Efter denna övervägande teoretiska 
översikt följer sedan en mera ingående 
beskrivning över bokföringens upplägg
ning. Det är då naturligt, att början 
göres med en redogörelse för hur ett in
ventarium upprättas och hur man upp
ställer en balansräkning. Först härefter 
ingår författaren på framställningens 
viktigaste sida, nämligen att klargöra be
handlingen av de poster, som dagligen 
förekomma. Här får alltså läsaren t. ex. 
veta, hur man skall notera poster, som 
beröra kassan, hur bokföringen av varu
inköp sker och hur man bokföringsmässigt 
behandlar kreditförsäljningen. 

När så året har gått till ända och det 
är tid att tänka på bokslutet, ger också 
framställningen besked, hur man då skall 
förfara. Det är otvivelaktigt, att denna 
del av systembeskrivningen upptar de 
största stötestenarna för den i bokföring 
mindre bevandrade. Men detta får man 
icke skylla på författaren. Genom krisen 
och omsättningsskatten ha nya pro
blemkomplex tillkommit, vilka naturligt
vis icke kunna helt klarläggas i en fram
ställning av detta begränsade omfång. 
Man måste nog därför konstatera, att 
även vid tillämpning av detta räken
skapssystem blir det säkerligen svårt för 
många köpmän att själva klara ut bok
slutproblemen. 

Den viktiga sida av köpmännens bok
föring, som heter omsättningsskattens 
redovisning, ägnas en utförlig behand
ling. Författaren rekommenderar därvid 
användningen av den indirekta metoden, 
vilken bl. a. Ica-förbundet ända sedan 

skattens införande anbefallt köpmännen 
inom vår bransch. 

Framställningen avslutas med ett ka
pitel om statistik och provisorisk vinst
beräkning. Det påpekas, att bland böc
kerna i bokföringen borde också finnas 
en statistikbok. Häri vill anmälaren på 
det varmaste instämma. Utan allt för 
stor ansträngning får köpmannen då en 
mera ingående översikt över hur rörel
sen utvecklar sig. Härigenom skapar han 
möjligheter att i tid vidtaga de åtgärder, 
som äro nödvändiga. 

Det är däremot tveksamt, om man inom 
vår bransch skall våga sig på att följa 
författarens förslag om provisorisk be
räkning av rörelsevinsten månad för må
nad på basis av omsättning och tidigare 
års bruttoresultat. Erfarenheten visar 
ofta, att just brutto vinsten kan lämna 
utrymme för ganska kraftiga sväng
ningar. Särskilt i dessa tider måste man 
väl vid en dylik provisorisk beräkning 
lämna plats för en ganska stor säker
hetsmarginal. 

Den handledning, som med dessa ord 
presenteras, skiljer sig i ett viktigt hän
seende från större delen av den tidigare 
bokföringslitteraturen. Den är nämligen 
skriven på ett enkelt och lättfattligt 
språk, som icke förutsätter några större 
förkunskaper. Avbildningar av ifyllda 
blanketter och schematiska uppställ
ningar underlätta även studiet. 

Genom tillkomsten av detta bokförings
system har ett betydande steg tagits på 
väg mot mera enhetliga räkenskaper för 
vårt lands många detaljhandelsföretag. 
Det är förklarligt, om icke resultatet från 
början kan bliva överväldigande. Men 
det är viktigt, att dessa strävanden icke 
få bliva utan effekt, utan att intresset 
för klarare linjer i köpmännens bok
föringsfrågor hålles levande. 

Skaffa Köpmannainstitutets bokförings
system genom Edert Ica-kontor! 

Inköpscentralerna tillhandahålla hela 
bokföringssatsen för kronor 16: 50 inklu
sive omsättningsskatt. I satsen ingår dels 
de erforderliga tre räkenskapsböckerna, 
dels ett block av vardera kassaspecifika
tioner och kvittenser samt dels handled
ningen. Den sistnämnda betingar ett 
bokhandelspris av kronor 1:75. 

S. S. 
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^ S A L T A D 
KR ILL 

Sillen har alltid varit en av de större 
artiklarna i speceriaffärerna. Genom 
kriget och avspärrningen har tillgången 
på sill blivit mycket knapp. Det gäller 
här liksom på andra områden att finna 
ersättning. Saltad makrill är en utmärkt 
ersättning för sill. Den kan användas 
på precis samma sätt som den norska 
slofetsillen och lämpar sig utmärkt både 
till inläggning i ättika, stekning och kok
ning samt går även bra att äta spicken. 
Ni kan alltså tryggt rekommendera saltad 
makrill till Edra kunder. 

Makrillen finns redan i marknaden och 
levereras i tunnor på precis samma sätt 
som salt sill. Detaljpriset kommer att 
bli ungefär kr. 1: 40 per kg. 

Tag hem saltad makrill från Eder in-
köpscentral och gör reklam för den i 
Eder butik. Skyltningar kan man kanske 
inte göra i det här fallet, men sätt upp 
plakat i fönstret, på disken eller i glas
rutan på dörren. Låt makrillen hjälpa 
Eder att ersätta den omsättningsminsk
ning, som annars skulle uppstå genom 
bristen på salt sill. 

Honungen är aktuell 
Eftersom honungen är ett gammalt och 

beprövat medel mot förkylning, brukar 
den just den här tiden ha sin högsäsong. 
Tillgången på honung ar i år knappare 
än vanligt, men många affärer ha säkert 
tillräckligt lager för att kunna göra litet 
honungspropaganda. 

En ny affUrsmedhjUlpare 
De flesta av er ha uppmärksammat ICA-

Kuriren, husmödrarnas speciella mat-
och hushållstidning — vars två första 
nummer just utdelats till allmänheten 
genom de ICA-anslutna affärerna. Denna 
hushållens speciella mat- och hushålls
tidning utgår nu i 380.000 exemplar per 
vecka. 

»Startandet av ICA-Kuriren, säger 
föreståndarinnan för Fackskolan för Hus
lig Ekonomi i Uppsala, fröken Anna 
Schenström, i ett uttalande i n:r 2, »som 
inköpscentralernas rådgivare till hus
mödrarna är värt allt beaktande. Allt 
som kan göras i dessa tider för att lämna 
husmödrarna nyttiga upplysningar är 
lovvärt.» 

Ja, det är helt enkelt en enastående 
chans, som erbjudes den privata handeln 
genom detta propagandaorgan, som inte 
betingar mer än 30 öre per abonnent för 
30 nummer under året d. v. s. ett öre 
per styck. Detta enastående låga pris 
möjliggöres, tack vare att inköpscen
tralerna tillskjuta betydande belopp. 
Samtidigt offra ju inköpscentralerna sto
ra pengar på införandet av ICA-Kuriren 
som helsidesannons 30 söndagar i Stock
holms-Tidningen. 

Har ni verkligen satt er in i vad ICA-

Kuriren skänker er och edra kunder? 
Förstklassiga och erkända auktoriteter 
ifråga om matlagning, hemvård, blomster
skötsel och många andra bestyr inom 
ett hem ge husmödrarna både verkligt 
värdefulla och aktuella råd. Efter hand 
kommer nya, över hela landet välkända 
skribenter att knytas till ICA-Kuriren. 
I ett av de närmaste numren får läse
kretsen t. ex. stifta bekantskap med den 
bekanta sign. Vagabonde. I fortsätt
ningen kommer liksom nu den populäre 
och påhittige skämtecknaren Bertil Alm
qvist att roa med sin tecknade serie om 
Mon-Ica. 

Utdelningen av ICA-Kuriren måste 
skötas ordentligt. Se till att varje num
mer delas ut senast under slutet av vec
kan innan den, det är daterat, därför 
att de ingående matrecepten avse den 
kommande veckan. Låt ej ICA-Kuriren 
ligga på disken, den kommer då ej 
längre. Dela ut varje exemplar person
ligt eller skicka med det hem i varu-
korgen. 

I och med ICA-Kuiiren ha inköpscen-
tralema tagit ett initiativ, som om affä
rerna förstå att ge sin rätta medverkan, 
kan bli en sak av allra största betydelse 
för enskild handel. 

Till höger ge vi två 
förslag till skyltningar 
för honung. 
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Chefen: Titta här san' kraftig el-räkning för förra 
kvartalet. Jag undrar, om vi inte kunde spara pä 
strömmen, om vi riktigt lade manken till? 

Icander: Nu ska' vi starta kilowatt jakt. Det ar vår 
skyldighet både mot landet och var chef att spara 
pä strömmen så mycket som möjligt. 

låt ejkvarnen 

^1UI 

-rir-inr 
Icander sätter upp små påminnelser om kilowatt
jakten vid strömbrytare i källare och lagerrum. 

Kaffekvarnen får inte i onödan gå i tomgång. 
Stäng av sä fort det är färdigmalet! 

I butiken far det inte snålas med ljuset. Men Ican
der ser till, at t det användes fullgoda och strömbe-
sparande lampor och att armaturen hålles dammfri. 

V 
r r * 9 

Icander avvaktar med spänning nästa kvartalsräk
ning frän El-verket. Den visar sig vara betydligt 
mindre än motsvarande räkning förra året. Kilo
wattjakten har givit gott resultat. 

M KhttOlR/tåjfaL-
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öå'd. säsong 
Februari brukar vara den verkliga vin-

tersportmånaden. Snön har hunnit packa 
sig genom de töväder, som en och annan 
dag bruka avbryta den stränga kylan. 
Den härliga skare, som bildas ger ett 
strålande skidföre, som lockar ut massor 
av skidåkare i terrängen. 

Ni som säljer skidor, utnyttja sport
intresset just nu till effektiv skidreklam 
och försäljning. Skylta edra fönster med 
skidor, plocka fram dem i affären och 
demonstrera dem för de av edra kunder, 
som ni tror är intresserade av skidåkning. 

Vid skidåkning 
fordras det litet sak
kunskap. Varje kö-

Sälj skidor med 
sakkunskap 

pare måste rådas att välja lämpliga 
skidor. Många kunder kanske också vill 
ha råd beträffande stavar och bindningar. 

Bara till för några år sedan dominerade 
de långa och smala skidorna. Många av 
er som varit ute i beredskap, ha säker
ligen stiftat bekantskap med dessa 
otympliga s. k. tusenfotingar. Regeln var 
då, att skidorna skulle vara så långa, 
att man nätt och jämnt kunde sträcka sig 
upp till spetsarna, om man ställde ski
dorna framför sig. 

Hur skall bind
ningen placeras? 

Tendensen har nu blivit att åka på 
kortare och något bredare skidor. Dessa 
äro smidiga i terrängen och mera lätt-
styrda. Som en generell regel kan man 
säga, att en man av normal längd bör 
köpa 7 fots skidor, medan en dam bör 
välja 6% fots. Sedan måste man, om det 
är frågan om mycket små eller mycket 
stora personer göra mindre avvikelser, 
neråt eller uppåt. En tjock och tung 
person bör välja en bredare och stadigare 
skida. 

Tillsammans med 
skidorna bör ni na
turligtvis också för

söka sälja bindningar och stavar. Upp
mana kunden att köpa rejäla och stadiga 
bindningar. Det kommer att göra skid
åkningen nöjsammare. Somliga kunder 
vill ha hjälp med monteringen av bind
ningarna, och då gäller det att veta, hur 
de skall sitta. 

Placera bindningen så, att dess främsta 
del kommer en centimeter bakom den 
punkt, där fotplattan börjar. Se till att 
skon går in så mycket i bindningen, att 
främsta delen av sulan kommer en centi
meter framför bindningens främsta del. 
Klacken måste också stå rakt på skidan, 
som annars kommer att styras snett. 

FÖIT i tiden användes också betydligt 
längre stavar än nu. De skulle då räcka 
ända till axeln. Nu anser man i regel, 
att staven är lagom lång, om den når till 
armhålan. 

Passa vid försälj -
ningen på, att ge 
kunden några goda 

Skidorna måste 
vårdas 

råd beträffande skidornas vård, så att de 
bli hållbarare och kunden därmed mera 
belåten. Skidorna böra alltid, när de 
förvaras någon längre tid bindas ihop 
med en kloss emellan. Men man får inte 
taga till så stor kloss, att spännet blir 
för högt. Cirka 3 till 5 cm brukar vara 
lämplig tjocklek på klossen. 

Efter varje begagnande böra skidorna 
torkas av väl och ställas in på någon torr 

Lagra skidorna 
väl 

plats. De få under inga förhållanden 
ligga ute i tö och bli genomsura. Då 
kommer brättena ofelbart att gå ned. En 
gyllene regel är alltså: Håll skidorna 
torra! 

Ni bör givetvis 
eftersträva att sälja 
ut alla skidor ni ha 

i lager denna säsong. Nästa vinter kanske 
det är nya modeller, som komma i ropet. 
Skulle ni trots alla ansträngningar få en 
del skidor kvar, så gäller det att förvara 
dem på sådant sätt, att de inte taga skada 
under lagringen. I regel blir det väl bara 
fråga om några enstaka par och då är det 
lika bra att binda ihop varje par för sig 
med en kloss emellan. Lägg dem sedan på 
kant mellan ett par bjälkar i lagerboden 
eller på ett par långa konsoler fastade 
i väggen. Har ni fått så många par ski
dor över, att ovanstående lagringssätt är 
ogenomförbart, böra skidorna ställas efter 
en vägg så rakt upp som möjligt. Förvara 
aldrig skidorna för varmt t. ex. på en 
vind med plåttak. Där blir det under 
sommarmånaderna ganska stekhett. En 
fuktig källarlokal är också mycket olämp
lig till skidförvaring. I båda fallen är 
risken stor för att skidorna slå sig och 
bli vinda. 

En väl planerad 
och väl genomförd 
skidförsäljning kan 

Flera affärer kan 
sälja skidor 

föra många vackra slantar till er kassa
apparat och åstadkomma ett värdefullt 
tillskott till omsättningen. Det är säker
ligen många fler av er som skulle kunna 
ta upp skidor till försäljning. Till denna 
vinter är det litet för sent påtänkt, men 
planera en skidförsäljning till nästa sä
song. Begär råd och upplysningar av 
eder inköpscentral. 
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11 
Hur uppkommer öen 
och hur skall den 
motverkas? 

D et är säkerligen många köpmän, som 
i dessa kalla vinterdagar förarga sig över 
den besvärliga imma, som lätt bildas på 
butiksfönstren. De ha faktiskt inget ut
byte alls av sina skyltningar. Imman 
omöjliggör ju allt beskådande av härlig
heterna. Till råga på allt elände så rin
ner fukten ner på bottnen av skylt
fönstren och ställer till med en hel del 
skada där. 

Imman uppstår därigenom att den var
ma och fuktiga luften inne i butiken 
kondenseras mot den kalla glasrutan. 
Praktiskt sett bör det alltså finnas två 
möjligheter att motverka imbildningen. 
Antingen genom att försöka få glasrutans 
insida varmare eller också luften i bu

tiken mindre fuktig. Det förra kan er
nås på flera sätt. T. ex. genom att isätta 
dubbla rutor. Luftskiktet mellan glas
rutorna utestänger då kylan till en viss 
grad, men blir det riktigt kallt räcker 
inte denna isolation till att helt mot
verka imbildningen. I de flesta nya 
affärsfastigheter placeras värmeelementen 
under skyltfönstren. Lämpligt är då att 
i botten på skyltskåpen, längst framme 
vid rutan, göra små hål, varigenom den 
varma luften kan cirkulera. På så vis 
kan man åtminstone få den nedre hälften 
av fönstren imfria. En elektrisk fläkt, 
placerad i skyltfönstret, kan sätta ytter
ligare fart på cirkulationen och alltså 
ännu effektivare förhindra imbildningen. 
Som vi förut nämnde, kan man också 
motverka imman genom att sänka luftens 
fuktighet i butiken. Det sker effektivast 
genom vädring. Låt friskluftventilen stå 
öppen så att den torra friska luften kan 
komma in. Ibland kan det rent av vara 
nödvändigt att ställa ett ordentligt kors
drag under några minuter. 

Till slut skall vi lämna anvisning på en 
imskyddningsmetod som brukar använ
das till rutorna i bilar och bussar, men 
som går utmärkt att begagna även till 
skyltfönster. Skaffa cellofan i så stora 
ark som möjligt. Lös upp gelatin i en 
skål med varmt vatten Ctag ett halvt blad 
till ett dricksglas vatten). Blöt sedan 
cellofanen i denna lösning och klistra ut 
arken på glasrutans insida. Det är nöd
vändigt att de ligga absolut tätt efter 
glaset utan luftblåsor emellan. Bäst når 
man detta resultat genom att stryka fast 
arken med en gummiraka. 

L ) E FLESTA AV OSS ha nog hunnit 
att göra samma tråkiga erfarenhet som 
damerna här ovan, allt sedan kaffet ran
sonerades i mars månad 1940. Ransonen 
var knapp redan från början och mindre 
och mindre har den blivit undan för 
undan. 

Som en naturlig följd av kaffebristen 
har en betydande fabrikation av ersätt
ningsmedel kommit igång. Till en början 
var fabrikationen fri, men den kom snart 
under kontroll av Statens Livsmedels
kommission. Numera erfordras särskild 
licens för att få framställa kaffeersätt
ning. Som ett bevis på vilka propor
tioner denna fabrikation tagit, kan om
talas, att f. n. inte mindre än omkring 
140 olika kaffeersättningar saluföras ge
nom detaljaffärerna. 

De olika ersättningsmedlen få icke 
framställas hur som helst, utan recepten 
måste vara godkända av livsmedelskom
missionen. Vid fabrikationen får använ
das högst 40 °/o spannmål. 25 av dessa 
40 °/o få bestå av antingen råg, vete. 
havre eller korn, och de övriga 15 % av 
ärter eller bönor. Dessutom får i ersätt
ningsmedlen ingå 17 o/o sockersnitsel. Alla 
dessa produkter kunna erhållas endast 
genom licens från kristidsnämnden. 

Hur sammansättes sedan de övriga 
43 o/o? Ja, det är varje fabrikants lilla 
hemlighet. En hel del produkter komma 
här till användning. Vi kan nämna, att 
fikon, cikoria, ekollon, nyponkärnor samt 
skal av kakaobönor äro beståndsdelar, 
som förekomma i många kaffeersätt
ningsmedel. 

De ICA-anslutna affärerna ha nu fått 
tillgång till ett eget kaffeersättnings
medel — ICAFÉ — endast förbehållet 
dem. Var och en bör gå in för att i 
första hand arbeta med Icafé och därmed 
bygga vidare på den ovärderliga rad av 
kvalitetskontrollerade märkesvaror, som 
ICA undan för undan fört ut i mark
naden och genom god reklam gjort kända 
och uppskattade. 

Kom ihåg under februari! 
Glöm ej at t avge självdeklara
t ion — sista dagen 15 febr.' En 
affärsman kan dock i al lmänhet 
få anstånd, om ansökan därom 
inlämnas t i l l Taxeringsnämn
dens ordförande, senast den 15 
febr. 

Inventera lagret av v intervaror 
och sätt far t på de ar t ik lar , som 
se ut a t t bli osålda. 

Den 15 febr. är det första fast
lagssöndagen. Skylta med den 
fastlagsmat, som finns at t t i l lgå. 
Skylta så a t t kunderna bli in
spirerade at t köpa hem något 
extra festligt t i l l söndagen. 

Glöm heller inte bort Maria
dagen den 28 febr. 

Nu är det lämplig t id a t t skylta 
med vitaminpreparat. 

Hur har ni tagi t hand om de 
nyanställda i er butik. Har ni 
hjälpt dem t i l l rä t ta och givi t 
dem anvisningar och upplys
ningar, så a t t de kunna und
vika fel och misstag. 

Ar ni med i någon sparklubb. 
Fråga kamraterna i er butik, 
om de inte är vil l iga a t t bilda 
en sådan. 

Glöm ej at t avge självdeklara
t ion — sista dagen 15 febr.1 En 
affärsman kan dock i al lmänhet 
få anstånd, om ansökan därom 
inlämnas t i l l Taxeringsnämn
dens ordförande, senast den 15 
febr. 

Inventera lagret av vintervaror 
och sätt far t på de ar t ik lar , som 
se ut a t t bli osålda. 

Den 15 febr. är det första fast
lagssöndagen. Skylta med den 
fastlagsmat, som finns at t t i l lgå. 
Skylta så a t t kunderna bli in
spirerade at t köpa hem något 
extra festligt t i l l söndagen. 

Glöm heller inte bort Maria
dagen den 28 febr. 

Nu är det lämplig t id a t t skylta 
med vitaminpreparat. 

Hur har ni tag i t hand om de 
nyanställda i er butik. Har ni 
hjälpt dem ti l l rät ta och givi t 
dem anvisningar och upplys
ningar, så at t de kunna und
vika fel och misstag. 

Är ni med i någon sparklubb. 
Fråga kamraterna i er butik, 
om de inte är vill iga a t t bilda 
en sådan. 
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Om en försäljare skall kunna hjälpa 
en kund till ett beslut — eller som vi 
vanligast uttrycka oss — om han skall 
kunna sälja en vara, räcker det inte med 
att han lägger fram den på disken. Varan 
säljer sig inte helt och hållet själv. För
säljaren måste ha argument att fram
lägga och med dessa övertyga kunden, 
att köpet kommer att medföra fördelar 
åt honom. Och argumenten skall inne
hålla sådana upplysningar och påpekan
den, som verkligen ha betydelse och 
värde. Att bara framhålla att »de här 
fiskbullarna är mycket goda, vi säljer 
mycket av dem* är ett ganska lamt argu
ment men mycket vanligt. Det är rent 
av ofta det enda argument en försäljare 
av livsmedel har. »Denna sardin är ut
märkt god» — »det här är verkligt goda 
äpplen» o. s. v. Som en extravikt i våg
skålen slänger han kanske också dit ett 
»och så är det ju ett så billigt pris». 

Inget av dessa argument har hälften så 
stort värde som man tror. Ty det är ju 
inte säkert, att om fem kunder tycker 
om en viss sardin — den sjätte kunden 
gör det. Han kanske har en helt annan 
smak. Det är heller inte priset som är 
avgörande för kunden — de flesta män-

dUdWék 
ett säljancle9 

t idsenligt 
argument 

niskor resonera som så, »jag betalar gärna 
några kronor eller ören mer, bara jag 
får en sak som jag tycker om och trivs 
med». 

De verkligt säljande argumenten låta 
helt annorlunda. Vi skall denna gång 
nämna ett argument som kan bli av
görande då det gäller att sälja till en 
husmor — tidsbesparing. Om ni kan säga 
om en vara, att den är tidsbesparande, 
har ni däri ett argument som i högsta 
grad tilltalar nutidsmänniskan. Fart är 
tidens lösen. Allting måste gå snabbt och 
det gäller att utnyttja tiden väl. Ingen 
onödig tidsspillan. Herr Medelsvensson 
trampar otåligt och blir på dåligt humör 
om bussen är en minut försenad, restau-
rantgästen vill ha sin mat i samma 
ögonblick han slår sig ner vid bordet 
och husmodern har lust att kasta ut den 
agent som vågar hindra henne mitt i 
hennes hushållsbrådska. En kund kan 
bli utom sig och lämna den affär för 
alltid, där han fick vänta några minuter, 

A n fl e ra s o n s "p it n k t e r" 
om grön s a k s k o n se r ver 

1. K o n s e r v e r a d e ä r t e r och b ö n o r . 

I Aktiebolaget Livsmedel hade man 
ganska gott om konserverade ärter och 
bönor av årets skörd och man beslöt 
fördenskull att ordna med en liten »kam
panj» för att sätta riktig fart på försälj
ningen. Men varje försäljningskampanj 
kräver förberedelse och hit hör natur
ligtvis också att samtliga medhjälpare i 

butiken skaffar sig alla de upplysningar 
om själva varan, som möjligen kan be
hövas både för skyltnings- och försälj
ningsarbetet. Andersson — en av med
hjälparna, som var pigg och intresserad — 
åtog sig frivilligt att till en viss kväll, 
då man skulle diskutera grönsakskon-
servema ifråga, sätta upp några små 
punkter, som skulle tjäna som underlag 
för resonemanget. Han hämtade därvid 
sina synpunkter dels ur praktiken och 
dels ur några läroböcker, men han var 
mycket noga med att få fram just de 
synpunkter, som en affärsanställd i första 
hand måste känna till för att kunna 
möta husmodern-kunden på hemmaplan. 
Hans »punkter», som säkerligen kunna 
vara av värde för varje detaljhandels
anställd, återges här nedan. Vi böna då 
denna gång med de båda vanligaste och 
viktigaste grönsakskonserverna ärter och 
bönor och återkomma längre fram till de 
övriga. 

innan han blev expedierad — inte för att 
han hade så bråttom — möjligen för att 
han trodde att han hade det. Man sitter 
inte längre flera timmar vid middags
bordet, och man sätter blixtlås i kläder
na i stället för besvärliga knappar. Man 
måste vinna tid. Inte för tidens egen 
skull utan för det man kan använda 
tiden till. En modem husmor vill få tid 
över till personliga intressen, hon vill 
läsa, vara med i en kvinnoklubb och 
gå i motionsgymnastik. Husmodern är 
lika jäktad som andra människor. Det 
hjälpte inte med sopnedkastet, vattenled
ningen och andra bekvämligheter som 
följde med den nya, moderna våningen. 
Hon får ändå inte så mycket tid över 
som sin mor eller mormor. Gör det — 
gör det — gör det — uppmana skönhets
specialisterna — borsta håret tio minuter 
varje morgon — andas djupt tjugo gånger 
— vila flera gånger på dagen. Hur skall 
man hinna med sådant, klagar husmodem 
och tittar förtvivlat på middagsdisken 
och på lillens trasiga strumpor. Detta 
att tiden inte vill räcka till är ett av de 
husmodersproblem, som en affär måste 
lägga på minnet. Det finns ju nu också 
många varor, som spara husmodern tid 
och besvär — färdiglagad mat, flingor, 
must, konserver — maskiner, som vispar 
grädden, knådar degen, diskar och myc
ket annat. Tänk på att framhålla just 
det — tidsbesparande — men tala inte 
så länge att ni hindrar kunden. 

Ett dylikt övertygande argument kan 
också spara tid åt er själv — kunden 
kommer lättare till ett köpbeslut. 

Hur ti l lgår inläggningen? 
Den vanligaste metoden för konserve

ring av grönsaker är inläggning i herme
tiskt tillslutna kärl. Härvidlag upphettas 
de fyllda och igenfalsade burkarna ge
nom kokning i ånga i s. k. autoklav — 
en slags ångkokare, som uppvärmes ge
nom tryck. I locket på burkarna in
stansas ofta märken, som ange innehållets 
art och inläggningsåret. Grönsakskon
serverna äro sålunda steriliserade d. v. s. 
upphettade till så hög temperatur och 
under så lång tid att bakterierna oskad
liggjorts. Man brukar därför räkna grön
sakskonserver till de s. k. helkonserverna. 

Varpå beror färg och kvalitet? 
Kvalitetsskillnaden mellan de olika in

läggningarna bero i främsta rummet pä 
råvaran, dess mognad och storlek. Natur
ligtvis kan själva konserveringsförfaran
det också spela en stor roll. Ju färskare 
grönsakerna äro, när de konserveras. 
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desto bättre. Noggrannhet och omsorg 
vid konserveringen och ett bra burk
material skapar också förutsättningar för 
en god vara. Vid fabriksmässig tillverk
ning använder man sig av bleckburkar, 
som, om man är noga, äro invändigt 
lackerade, så att ingen bismak från blec
ken kan erhållas. 

Färgen på de konserverade grönsakenia 
kan variera något på olika årsskördar 
närmast beroende på växt- och väder
leksförhållandena. På svenska grönsaks-
inläggningar är det dock alltid den na
turliga färgen, ty artificiell färgning t. ex. 
genom tillsättning av en mindre mängd 
kopparsalt, vilket tidigare var ganska 
vanligt, är numera förbjudet. När det 
gäller utländska inläggningar av ärter 
och bönor förekommer det däremot 
ganska ofta en viss preparering och färg
ning. 

Några kvalitetsbeteckningar 
och vad de innebära. 

Såväl när det galler konserverade ärter 
som haricots verts (franska, utt. arrikå' 
vär) sorteras de vid inläggningen i olika 
kvaliteter, varefter inläggningen åsättes 
en viss beteckning. De vanligaste be
teckningarna för ärter äro: 

Extra fins (franska, utt. fäng): Små, 
milda och mjälla ärter, som anses 
innehålla ärtans finaste arom. Detta 
är minsta sorteringen och betecknas 
som en lyxkvalitet. 
Fins: Något större i sortering, men i 
övrigt fina ärter av i regel mycket 
hög kvalitet. 
Moyens (franska, utt. moajäng): Täm
ligen fullmogna, medelstora och me
delfina ärter, som brukar anses som 
en mycket god mellankvalitet. 
Hitshålls: Större, fullt utväxta, full
mogna ärter med ganska kraftig 
smak. På grund av betydligt lägre 
pris och förhållandevis mycket stort 
näringsvärde är denna kvalitet den 
mest uppskattade för användning i 
dagligt bruk. Vissa inläggare sortera 
även dessa ärter i flera olika kvali
teter, såsom »Hushålls små», »Hus
hålls original» etc. 

I enstaka fall påträffar man kanske 
franska inläggningar av ärter. »Petit 
pois» (utt. peti' poa'), som det ofta bru
kar stå på dessa burkar, betyder på 
svenska helt enkelt »små ärter». 

När det gäller haricots verts eller gröna 
bönor så brukar dessa också sorteras 
efter storlek och mognadsgrad enligt 
ungefär samma grunder som ärterna, i 
kvaliteterna: Extra jins, jins och sist 
moyens (en kvalitet, som inom parentes 

sagt brukar vara alldeles utmärkt för 
användning i vardagsbruk). För andra 
konserverade bönor, såsom skärbönor, 
brutna bönor eller vaxbönor bruka exakta 
kvalitetsbeteckningar saknas. 

Några synpunkter på tillagning 
och användning. 

När en burk öppnats bör innehållet 
aldrig få stå kvar i burken, utan så fort 
som möjligt överflyttas till ett kärl av 
porslin eller glas och helst anrättas med 
det snaraste. Konserverade ärter och 
bönor behöva icke kokas, utan skall 
egentligen endast värmas upp. Spadet 
bör också tillvaratagas och användas vid 
tillagningen, ty det innehåller en hel del 
av ärtans näringsämnen. 

De finare kvaliteterna användas mera 
som kalasmat, t. ex. till finare soppor, 
kötträtter, fågel eller annat vilt, under 
det att »hushålls-» och i viss mån 

»moyens» ha den vidsträcktaste använd
ningen i hushållet till stuvningar, ome
letter, soppor och garneringar. 

Vården och förvaringen. 
Konserverade grönsaker äro, som tidi

gare nämnts s. k. helkonserver och där
för mycket hållbara. Åtminstone ett år 
böra de utan minsta risk kunna förvaras, 
om man inte är direkt vårdslös med 
lagringen. En sval och någotsånär torr 
förvaringsplats är naturligtvis att före
draga. Burkarna böra nog i regel för
varas stående. Även grönsakskonserver 
må väl av att vändas någon gång då och 
då, även om det inte behöver ske så 
ofta som ifråga om sillkonserver. Då en 
skadad burk med en ful, sönderriven 
etikett är mycket svårare att sälja, bör 
man alltid vara noga och aktsam med 
såväl själva burken som etiketterna. 

abe. 

Börja redan nu 
samla 1942 års 

ICA-titlning t pärm 

Liksom i fjol komma vi även detta år 
att tillhandahålla samlingspärmar tilllCA-
tidningen. Vi ha låtit iordningställa dem 
redan nu för att ge våra läsare 
möjlighet att redan från årets — — 
början samla tidningen i pärm. 
Lägges de olika numren lösa 
på kontoret eller hemma kun
na de lätt komma bort eller 
bli skadade. Detta undvikes 
om tidningen allteftersom den 
kommer ut införes i sin spe
ciella pärm. 

Även distributionssättet kom
mer att bli detsamma som för 
1941 års pärm. Sänd alltså in 
vidsittande kupong med upp
gift på det avdelningskontor av 
antingen Eol, SV, NS eller 
Hakonbolaget genom vilket Ni 

önskar Eder pärm levererad. Likvid 1 kr. 
pr ex. bör insändas i frimärken tillsam
mans med rekvisitionskupongen. 

Till ICA t i d n i n g e n s e x p . VASTERAS 

Sänd mig genom kontoret i 

ex. av Eder samlingspärm för Icatidningen. 

Likvid i frimärken Kr bilägges. 

Namn: 

Adress: 

Skriv tydligt. 



Å TERS#AlJ. 
M* i ni minut1 T r a i 

ENLIGT EN NOTIS i en stockholmstid

ning få köpmännen i Berlin ej skylta 

med sådant som inte finns i affären i 

tillräckliga mängder eller inom rimlig 

tid kan anskaffas. Han har dock rättig

het att skylta med »atrapper» för varor, 

som ej äro till salu. Men då måste detta 

tydligt angivas i Skyltfönstret. 

Detta borde vara något att tänka på 

för en hel del av våra svenska affärer. 

Det har ofta syndats emot ovanstående 

inte bara under senare tid utan även 

under »den gamla goda tiden». 

FÖR EN TID SEDAN fick jag i ett 

skyltfönster se en slips, som i högsta 

grad tilltalade mitt skönhetssinne (det 

var alltså en diskret och sober liten sak 

med en förnämt kultiverad randning). 

Efter att i smyg ha räknat över mitt 

tillgängliga kapital och konstaterat, att 

ett eventuellt slipsköp inte skulle totalt 

ruinera mej, klev jag in i butiken, 

Jag framförde mina önskemål till 

biträdet men svaret blev föga upp

muntrande. 

— Ja, vi har bara den som är i skylt

ningen. 

Min hövliga förfrågan om jag inte kun

de få köpa den rönte föga förståelse. Av 
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biträdets min att döma kunde jag lika 

i gärna ha begärt att få köpa månen. 

i — Vi ha alldeles nyss skyltat om och 

» kan inte börja på att riva i skyltningen 

på en gång. Det kanske finns någon 

, annan slips som passar? 

i Men det fanns ingen annan slips, som 

passade mej. Varken biträdet eller affä-

i ren passade mej heller. Jag passade 

istället på att gä. Till konkurrenten mitt 

; emot, där jag visserligen köpte världens 

i fulaste slips men i gengäld blev vänligt 

bemött. 

t JAG MINNS EN AFFÄR, som hade fått 

ä en skyltning med te, utförd av en rese-

t dekoratör. Skyltpaketen voro fyllda med 

c sågspån. En alltför nitisk (eller kanske 

allt för slarvig) springpojke, som röjde 

t ur fönstret, när skyltningen skulle bort, 

t plockade in paketen i hyllfacket bland 

t de riktiga tepaketen. Jag råkade vara 

inne i butiken just som det första pa-

1 ketet kom i retur. Ja, d. v. s. det kom 

inte av sig själv utan i sällskap med en 

fyllig dam med hög ansiktsfärg och med 

av ursinne förvridna drag. Efter som 

jag är en mycket försynt man (eller 

kanske försiktig) drog jag mig tillbaka 

/ ur skottlinjen innan sammandrabbningen 
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började. Jag hann i alla fall uppfatta 

en inte direkt vänlig förfrågan från kun

den, huruvida handlanden knackat hål 

på huvudet och fyllt i sina tepaket. 

NÄR JAG HUNNIT SÅ LÅNGT i mina 

skriverier tar det helt plötsligt slut på 

a sågspånet även i mitt huvud. Jag hat-

inget annat val än att försöka knycka 

)ch ett par roliga historier för att få spalt

fen fyllnad. I Söndagsnisse-Strix hittar jag 

;on följande små bitar, som beröra vår 

bransch. 

Dm Till handelsboden på den lilla skär-

fä- gårdsön kommer per sparkstötting över 

,de isen gubben Västermans hushållerska för 

dtt att handla. Hon lämnar fram ett brev, 

;ns som gubben skrivit med darrande hand: 

igt >Je kärringen ett paket spisbröd å ett 

kvart kilo kaffe å ett kilo vetemjöl, 

pangar sjikka ja å posten ätte'som isen 

ätt inf ä att lita på.» 

se- Klädransoneringen har tydligen givit 

ed upphov till nedanstående Ulla vits: 

ke »Finns det verkligen inget poängfritt i 

de den här affären?» — »Joo — grosshand-

rt, lårens vitsar!» 

nd Från läsekretsen inströmmar som ett 

ira apropå till välskrivningsartikeln i detta 

>a- nummer följande enligt påstående sanna 

)m historia: 

en Chefen till springpojken Olle, som 

ed skrev mycket dåligt: »Olle skall väl lära 

>m sig skriva och räkna litet bättre, så att 

ler Olle kan bli biträde, om Adolf (biträdet) 

ka slutar.» Olle svarar saktmodigt: Men 

en tänk om Adolf aldrig slutar... 

VÅGRÄTT. 
1. Den finaste -sorten av denna vara kom
mer från Lucca. — 7. Ersättningsord. 
8. Ingår bl. a. som fjärdedel i ring. — 9. 
Förkortning för pound. — 11. Kallas hår
sidan på läder. — 12. Saknas sällan i 
Bernhard Sha\v's böcker. — 13. Förkort
ning av engelsk sjöterm. — 14. Asfågel. — 
10. Vattenbehållare. — 17. Direktör Karl 
Erik Karlsson. — 20. Vattenstämplad och 
flyktig. — 22. Att tillrättavisa på detta 
sätt är opsykologiskt. — 23. Här och där 
från strand till strand i vintrigt land. — 
25. Till sådant fordras minst fem. — 26. 
Ingenting att skylla på. — 29. Behållning. 
— 30. Så frågade man förr i världen. — 
31. Saklig. — 32. Av dess frukter beredes 
kaffesurrogat. 

LODRÄTT. 
1. Till sådan hör kupong. — 2. Brukat-
man göra i sällskap med John Blund. — 
3. Pronomen. — -1. Gammaltestamentlig 
person. — 5. Av nationalekonomer beteck
nad som en av de tre produktionsfak
torerna. — ii. Flicknamn. — 10. Gott be
tyg. — 11. Brukar finnas i slottsmurar 
o. d. — 16. Utrop. — 18. Sammanfoga. — 
19. Plats för massproduktion. — 21. Svin-
fett. — 24. Ingår i torsdagsmat. — 27. 
Under bar himmel. — 28. Vindarnas gud. 
— 30. I samband med klagan. 

De tre först öppnade rätta lösningarna belönas med bokpriser i form av facklitteratur. 
Rita av korsordet hellre än klipp. Sänd lösningen till Tidn. ICA, Västerås, före 7 febr. 

"Hyllfacket"9 

— ett korsord, som sätter Er varukunskap på prov 



Som Ni vet skola tvättmedelskupongerna 

numera räcka två veckor längre än förut. 

Detta betyder att husmödrarna måste spara 

på tvättmedlen i ännu högregradän tidigare. 

Föresätt Er därför att hjälpa Edra många 

kunder till rätta även på detta viktiga om

råde. Persil-Henko-metoden är den moder

naste och mest rationella tvättmetoden, den 

som skonar kläderna och sparar tvättmedel. 

Persil-Henko-metoden är därför nu mer 

aktuell än någonsin för svenska husmödrar. 

Henkels 
'pivrtCMbWlilf"""""""*'""* 
självverkaude tvättmedel j 

Gör tvätten lött! i 

/ Med Persit ernår man utan 
/ ansträntninf. utan särskild 
f bleknine.utan inidniafxf-

ter blott en enda koknini 
enren.bländandevit tvätt. I 

Garanterat I 
fullkomligt oikadlitt. I 

Utan r 
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PERSIL-FHBRIKERNU 
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