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TRADITION 
FÖRPLIKTAR 

Hälsingborgs stora uppsving under tiden när

mast före sekelskiftet sammanhängde till stor 

del med de av k o n s u l P. O l s s o n startade 

industrierna. En av dessa betydande anlägg

ningar var H ä l s i n g b o r g s A n g k v a r n . 

Traditionen från S t j ä r n p a t e n t , det sedan 

gammalt välkända vetemjölet, samt extra kärn-

mjÖlet K u n g s ö r n e n förpliktar oss att även 

nu med alla medel göra vårt bästa. 

\ Aktiebolaget 
KVARNINTR£&eNT£R MALMÖ 

-landet* störsto h/amföretag 



Inköpscentralernas tidning för aff ärsmedhjälpare 
Ansv. ulg. STIG SVENSSON R e d a k t ö r : S T E N N Y S T R Ö M 

Tidens hjul rullar hastigt undan. Är dagen 
fylld av innehållsrikt arbete, ilar den snabbt 
förbi. Varje minut är en dyrbar tillgång och 
måste brukas väl, ty den kan användas en
dast en gång. 

I varje ögonblicks handlande lägga vi ett 
frö på gott eller ont för framtiden. Vi måste 
därför ständigt giva så mycket som möjligt 
av det bästa hos oss. Endast på detta sätt 
kunna vi i vår dagliga gärning skapa den 
framtid, som i sitt sköte bär en rik och 
lyckosam utveckling. 

För oss, handelns män, gäller kanske mer 
än för de flesta andra att ständigt ha detta i 
minnet och ställa in vårt arbete därefter. 
Lönen skall förvisso ej utebli, även om den 
ej alltid kan räknas i kronor utan i stället i 
sund och livgivande tillfredsställelse. Varje 
arbetsdag tjänar härigenom som en sporre till 
ständigt nya, hurtiga och friska tag framåt. 

Den anda, som har sitt ursprung i en för
måga att i varje ögonblick med glädje och 
intresse arbeta för det uppställda målet, har 
i ovanligt hög grad besjälat dem, som skapat 
framgången för det nu 25-åriga Hakon-
bolaget. Där har byggts från grunden, där 
har oavbrutet byggts vidare med just detta 
för ögonen, att varje minut måste brukas väl. 
Blott härigenom kunde en framtid skapas, 
som gagnade de syften, vilka byggnads

arbetet hade till uppgift att tjäna, nämligen 
den enskilda handelns stärkande genom sam
lad kraftinsats i en köpmännens egen ekono
miska organisation. 

Vi skola ej här blicka tillbaka på och 
reflektera över vad som åstadkommits under 
det gångna kvartsseklet. Må vi blott konsta
tera, att vad man för ej mycket mer än 25 år 
sedan drömde om, men fann otänkbart att 
förmå genomföra, det är nu i praktisk hand
ling realiserat. 

Utom Hakonbolaget finnas nu, som alla 
veta, de tre övriga ICA-företagen, samtliga 
rustade och i mäktig utveckling. De äro i 
varje ögonblick inställda på att gemensamt 
med de 8.000 intressenterna skapa en ny och 
större framtid för enskild handel. För var 
och en, som står i denna enskilda handels 
tjänst, bör det vara en bjudande plikt att med 
besjälat sinne ställa in sin kraft på att vid 
varje tillfälle och på alla tänkbara sätt bygga 
vidare på den fast lagda grunden. I känslan 
av ansvar för kommande tider måste det vara 
stimulerande att offra det bästa av sig själv 
i denna stora, betydelsefulla och samhälls-
gagnande gärning. 



/*// clicj: ock anställda vtJt ^^takan bclaaet 

I år har Hakonbolaget lagt 25 arbets
år bakom sig och för att hedra den per
sonal som tjänat bolaget i minst tio år, 
hade denna inbjudits till en minneshög
tid söndagen den 14 mars. För bolagets 
räkning firas jubileet i samband med 
bolagsstämman i maj. 

Minneshögtiden firades med en stäm
ningsfull gudstjänst i Västerås Domkyrka. 
Domprosten Ernst Enochsson predikade 
om »Tacksägelse och tacksamhet»: 

— Världen är fylld av outtalad tack
samhet, sade han, men det är otroligt 
hur mycket det lilla ordet tack kan be
tyda om det sägs i rätta ögonblicket och 
av hjärtat. 

Detta tack till medaljörerna uttalades 
sedan av direktör Hakon Swenson: 

— Man kan fråga sig om det finns 

något mera välsignelsebringande än ett 
i glädje väl utfört arbete, som samtidigt 
präglats av offervilja och pliktuppfyllelse. 
Vi är nog lyckliga att ha många goda 
förvaltare i vår krets, där arbetet alltid 
hållits högt i ära. 

Så tog landshövding Gärde till orda för 
att utdela synliga tacksamhetsbevis, d. v.s. 
guldmedaljer till dem som tjänat Hakon
bolaget i minst 20 år. 74 medaljer ut
delades, varpå landshövdingen tackade 
medaljörerna å bolagets och det all
männas vägnar. 

Efter medaljutdelningen sjöng kyrkans 
flickkör Tacken Herren, domprosten för
rättade altartjänst och en psalm sjöngs 
unisont. Till sist spelade dir. Lindqvist 
en koralfantasi: Ära ske Herren, och den 
säregna och vackra högtidligheten var slut. 

Senare på dagen samlades man till mid
dag på Stadshotellet, med landshövding, 
domprost, borgmästare, stadsfullmäktige
ordförande m. fl. som särskilt inbjudna 
gäster. Sammanlagt hade 356 personer 
inbjudits, varav 262 tillhörde Hakon-
bolagets 800 tjänstemän och arbetare. 

Många tal höllos och bland talarna 
märktes bl. a. landshövdingen, som tac
kade för den fasthet och kontinuitet i 
Hakonbolagets arbete, som återspeglades 
i det faktum att ett så ungt företag 
kunde ställa upp så många veteraner i 
sin tjänst. 

i ! „ » y t i J 
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Fyra glada medaljörer — frän vänster: lagerarbetare A. Fallin, Västerås, lagerarbetare 
P. O. Östergren. Gävle, dir. Hakon Swenson samt chaufför C. Barklund, Västerås. 

Direktör Harald Mörck mottar sin medalj 
av landshövdingen. 
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Hahonbolagels hisloria och utveckling skildras 
här au direktör Harald Mörck, en au de sex 
som rar rnrrJ frän sfarJen. 

Tjugufem år ha förflutit sedan Hakon-
bolaget började sin verksamhet. När
mare bestämt blev kvartsseklet uppnått 
den 1 december i fjol. Den dagen år 
1917 övergick den gamla och välkända 
Gävle-firman Johan Westergren i Hakon
bolagets ägo. Dessförinnan hade vi dock 
gjort en och annan affär i Västerås, 
fastän inget kontor i egentlig mening 
kom till stånd förrän den 2 januari 1918. 

När man ser tillbaka på de tjugufem 
åren träder en och annan händelse fram. 
som mer än många andra etsat sig in i 
minnet. Knappast något annat yrke kan 
tävla med köpmannens, då det blir fråga 
om att uppleva händelserika och om
växlande arbetsdagar. Lever köpmannen 
sedan med i världsvimlets tusende hän
delser, få de dagliga växlingarna kalejdo-
skopisk karaktär. Det blir ett virrvarr 
av bilder, som man nodgas sortera och 
gallra för att dagsutbytet skall bli så rikt 
som möjligt. Man går hem på kvällen 
mer eller mindre nöjd med dagsutbytet, 
oftast kanske tyst och sluten för att 
nästa dag tro sig kunna taga vid, där 
man slutade dagen förut. Men den nya 
dagen har oftast annat i beredskap. Man 
vet på förhand inte vad. Detta ovissa 
är stimulerande och gör köpmannens 
yrke så intressant. 

Jag frestas indela de gångna 25 åren 
i trenne avdelningar eller skeden. Den 
första, som jag skulle vilja kalla den 
idylliska; den andra, som kännetecknar 
brottningarna med kriser och motstån
dare av allehanda art; den tredje, som 
skänkt oss en smula andhämtning och 
ro, sedan bolaget vunnit slutgiltig form, 
stadga, styrka, respekt och erkännanden 
från alla håll. Detta tredje skede blir 
väl också ett avlösningens skede, då de 
gamla kämparna i firman i kraft av 
naturens lag så småningom nödgas lämna 
av till ett nyare släkte. Tre av de första 
ha under årens lopp måst lämna av. 
Mänskligt att döma kom döden allt för 
tidigt. En av de sex har avgått med 
pension, och två äro ännu kvar i bolagets 
tjänst. 

Den »idylliska» perioden var ingen dans 
på rosor. Tvärtom gav dagen och oftast 
natten inte bara arbete utan även spän
ning och bekymmer. Det var världskrig 

första året precis som nu. Men någon 
likhet mellan dåvarande och nuvarande 
krigskris kan man knappast draga fram. 
Nu ha vi ett statligt reglerat näringsliv; 
då härskade friheten på några undantag 
när. Har man varit med om två världs
krig — visserligen endast som neutral 
iakttagare — godtager man hellre med 
tacksamhet nuvarande av många kriti
serade ordning än den »ordning», som 
var förhärskande under senare hälften 
av förra världskriget. Köpmannen be
tecknades då ofta som en marodör, under 
det att han nu är en samhällets goda 
tjänare, som väl näppeligen någon kan 
vara förutan. 

Det idylliska låg i andan och omgiv
ningen hos de anställda. En för alla och 
alla för en blev för dessa en självklar 
sak och inte bara en tom fras. Arbets
glädjen stod högt i tak, och känslan för 
samhörighet blev starkt utvecklad. Den 
goda anda bland personalen, som från 
början grundlades, har sedan känneteck
nat umgänget bland de många hundraden 
anställda, som sedan dess tillkommit. 

Varje dag vankades för
middagskaffe, the eller chok
lad på kontoret. Den första 
tiden kom våra fruar med 
kaffekorgar, och då dukades 
det efterlängtade innehållet 

upp på arbetsbordet, som från början ut
gjordes av en lam, placerad på några 
kantställda sockerlådor. Stolarna hade 
vi lånat från resp. hem och trädgårdar. 
Ivriga, som vi voro, att komma igång 
med affärerna, kunde vi inte vänta på 
beställda kontorsmöbler och maskiner. 
Dessa för ett modernt kontor så oumbär
liga attribut fingo vi undvara minst ett 
halvår. Affärerna först, bekvämligheten 
senare, det var parollen. 

I väntan på kontorslokal — den fingo 
vi på nyåret 1918 i den gamla sundinska 
snusfabriken på Slottsgatan — fingo vi 
hålla tillgodo i herrskapet Hakon Swen-
sons ena sovrum, i och för sig en idyll, 
som egentligen skulle ha stämt oss till 
vila och ro i stället för febrilt arbete. 
Fru Maja Swenson höll oss varma med 
kaffe och dopp. Från den tiden bevarar 
jag minnet av hennes utomordentligt 
goda kakor, som fram till nu förblivit 

Direktör 
HARALD H 
MÖRCK. 

en frestelse för mig varje gång jag be
sökt det trivsamma, vackra och gästfria 
hemmet. 

Vilka voro nu »vi»? Jo, bolagets första 
kvinnliga ängel, fröken Kajsa Andal, och 
jag själv. Direktör Hakon Swenson fick 
inte vara med från början, men hans 
ande svävade över oss och arbetet. Dag
liga eller rättare kvällsliga konferenser 
nollos, ty det artade sig till storföretag 
redan från början. Hakon Swenson, re
jäl, ansvarskännande och taktfull som 
alltid, ansåg sig böra stanna kvar i den 
tössbergska firman c:a 7 ä 8 månader 
efter Hakonbolagets start för att avveckla 
och till efterträdaren avlämna sitt arbete 
och fögderi, som han i egenskap av pro-
kurist och verklig ledare handhaft i 
många, många år. Vi andra fem kamp
bröder hos Tössbergs gjorde vår sorti 
den sista september 1917. En natt dess
förinnan hade Hakonbolaget bildats. Nå
got annat var otänkbart efter den på 
dramatiska poänger så rikt försedda 
skilsmässan från Tössbergs. De sex voro: 
Hakon Swenson. Johan Pettersson, M. E. 
Toft, Rudolf Lindgren, Helge Mörck och 
artikelförfattaren. 

Den allra första affären 
gjordes i min och min 
hustrus gemensamma sang
kammare. Sovrum borde 
egentligen skyddas från af
färslivets oromantiska jäkt 

och ävlan. men kanske Hakonbolagets 
tur har sin upprinnelse från dessa lönn
kamrar. Vem vet? Denna första affär 
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rörde sig om en vagn blekingesill. Vagnen 
köptes och såldes, innan jag hann stiga 
upp ur sängen en morgon i oktober 1917. 
Gissa om morgonkaffet sedan smakade 
gott! När den sillvagnen småningom kom 
fram till Västerås, skrev jag ut frakt
sedlar och adresslappar, och försedd med 
dessa papper stegade jag ned till järn
vägen, spikade på adresslapparna, och 
med hjälp av en hamnarbetare, benämnd 
Solvargen», rullades silltunnorna från 

vagnen in i godsmagasinet. Därefter skrev 
jag egenhändigt ut fakturorna, som voro 
köpta hos Wennbergs bokhandel. Tryckta 
fakturor och brevpapper kommo först 
senare i bruk. Fakturan n:r 1 bär nam
net Emil Eriksson, Dingtuna, och denna 
nuvarande styrelsemedlem blev alltså 
Hakonbolagets verkliga urkund. Faktura
kopian har sitt stora kuriositetsvärde 
speciellt inför detta jubileum. 

Den första sillvagnen följdes av flera. 
Den första kontakten med detaljhandlar
na utbyggdes fort. Kunderna voro redan 
från början våra vänner. Vi alla sex 
hade stått i kontakt med dem förut från 
våra skilda sysslor hos Tössbergs. Vän
skapen med kunderna är något mycket 
solitt att bygga på, om man vill utveckla 
sin affär. Det finns många sådana vänner 
kvar från de första åren av Hakon
bolagets historia. Med dessa rader vill 
jag bringa dem en kär och hjärtlig häls
ning. Utan en köpstark och köptrogen 
kundkrets kommer man inte långt, sär
skilt om man. avser att lägga grunden 
till ett framtidsföretag, och ett framtids
företag hade vi alla i tankarna när vi 
startade vårt kära Hakonbolag. Tanken 
att Hakonbolagets verksamhet skulle vila 
på samarbete med kunderna, baserat på 
ekonomisk grund, var inte ny, då den 
från första början anammades av oss. 
Hakon Swenson hade redan tidigare lan-
cerat denna tanke, och den blev i viss 
mån prövad i det tössbergska företaget. 
Hos Hakonbolaget fick den emellertid 
från början god jordmån, och den har 
sedan dess ansats och utvecklats for att 
till sist kunna komma så nära fulländ-
ningen som möjligt. Att vi voro inne på 
rätt väg, märkt? vi efter ett par veckor, 
ty då måste aktieteckningen avbrytas. Vi 
fingo på denna korta tid 1.276.375 kronor 
mot önskade 800.000: —. Ett i sanning 
imponerande resultat. 

Affärerna gingo även mycket, bra och 
redan första året nåddes en försäljning 
av 14 mill. kronor. Denna omsättning 
gjorde oss till landets största engrosfirma 
i vår bransch, och den positionen ha vi 
sedan behållit samt ökat försprånget högst 
betydligt. 

Om det varit lätt att skaffa rörelse
kapital, blevo svårigheterna att skaffa 
varor allt större. Arten av dessa varor 
och deras kvalitativa egenskaper vållade 
oss stora bekymmer. Det fanns ingen 
pris- och kvalitetskontroll den tiden. 
Därför kunde man inte helt undgå att 

råka ut för fusk och rena 
bedrägerier. Jag minns, att 
vi en gång köpte en sorts 
tvål från en fabrik i Hälsing
borg. När tvållädorna stått 
en tid på vårt lager, övergick 

»tvålen» i ett odefinierbart pulver, varför 
vi stämde firman i fråga. Vi förlorade 
målet, enär firman lyckades »bevisa», att 
det var tvål. i lådorna, när de lämnade 
fabriken. Sådant skulle inte kunna hända 
i dag. Samma vagn sälkött — det kalla
des kobbekött pä den tiden — kunde 
komma tillbaka till en och samma firma 
tre gånger under transporten från södra 
till norra Sverige. Under mellantiden 
hade många andra handlat med vagnen. 
Man såg aldrig en sådan vara utan en
dast fraktsedelsdubbletten, som gick ge
nom banken mellan köpare och säljare. 
Vid varje transaktion ökade naturligtvis 
priset å kobbeköttet. — Linoljan exem
pelvis kostade 36 kronor pr kg, om man 
lyckades få tag i en sådan begärlig vara. 
Begärlig var varje vara. Många affärer 
betecknades som gulascher!, en benäm
ning, som vi glädjande nog inte vet av 
i våra dagar. 

V a p e n s t i l l e s t å n d e t kom 
hösten 1918 allt för tidigt för 
många firmor och speku
lanter. De flesta varor blevo 
på en gång så gott som värde
lösa och många firmor stu

pade på kuppen. Årsskiftet 1918—1919 
steg spänningen hos oss till dess abso
luta höjdpunkt. Hur hade vi det ställt? 
Och vad kommer efter detta? Vi hade 
ju ännu ej gjort något bokslut och kände 
följaktligen icke den ekonomiska ställ
ningen annat än rent intuitivt. Hakon 
Swcnson, min bror Helge och jag själv 
arbetade gemensamt en hel natt för att 
få fram preliminära siffror. Vid 5-tiden 
på morgonen kom resultatet fram. Vi 
stodo på fast mark. Kristidslagret fick 
sitt rätta värde i inventariet och vi voro 
räddade. Det fanns dock många, som 
önskat och räknat med vår död. Vi över
levde t. o. m. många andra, som från 
början haft det bättre förspänt än vi. 
Gulascheritiden tog slut — sic transit 
gloria mundi — en ny tidsperiod tog vid. 

Den nya tidsperioden blev inte fri från 
spännande händelser och svåra situa
tioner. Lagren skulle så snabbt som 
möjligt fyllas med nya, goda varor. Det 
blev en tävlan att komma först. Risker
nas tid var ännu ej förbi — och när 
blir det forresten riskfritt att handla? 
Riskernas närvaro ger en speciell tjus
ning åt handeln. Man skall blott lära sig 
att handskas med riskerna med varlig 
hand. Ett kännetecknande drag hos 
Hakonbolaget har alltid varit — försik
tighet. Hellre en mindre vinst än en 
hägrande större. Hellre många små säkra 
affärer än en stor riskfylld med »utsik
ter till stor vinst. Försiktighet är en 

Hakonbolagets reputation såväl inom 
landet som ute i den stora, vida världen 
skapades under de brydsamma åren. 
Detta goda anseende har bolaget alltid 
varit mån om att bevara och höja. Ett 
obefläckat anseende är ett harnesk och 
en goodwill av högsta värde inte bara 
för en firma utan även för personer, 
som arbeta i den. Detta har Hakon 
Swcnson alltid framhållit för oss alla 
anställda. 

Tack vare att Hakon Swenson, bola
gets verkligt store och kunnige ledare, 
handlade affärerna inrikes som utrikes 
under sin tössbergstid och vårt bolag 
fick hans namn, blev det relativt lätt 
för oss att knyta affärsförbindelser med 
utlandet. Genom personlig förbindelse i 
Washington med en svensk vän, lyckades 
det Hakon Swenson att före någon an
nan få hem lastbilar från U. S. A. Vidare 

kommo vi i kontakt med en 
mycket stor och mäktig firma 
i New York, som en tid ver
kade som vår uppköpsagent. 

Genom den firman fingo vi 
hem så ömtåliga varor som 

smör och ost före någon annan eller i 
vart fall lika tidigt som andra. En gång 
telegraferade vi över en order å 500 ton 
pink beans — en sorts bruna bönor. 
Vår- förvåning blev stor, när vi senare 
fingo svar. att det endast var möjligt 
att inom rimlig tid köpa upp 2- å 
3000 ton. Då var det svårt att bestämma 
sig för skratt eller gråt. En båtlast 
bruna bönor — hur mycket var redan 
inköpt därute? Vårt köptelegram å 500 
ton hade tiodubblats under vägen. Nåja, 
allt klarades upp. Vår nyförvärvade för
bindelse i New York visade sig också 
vara en ansedd och klok firma, som 
räknade mer med kommande affärer än 
med en enda stor. Tänk, om alla affärs
män ville tänka likadant, då vore en god 
grund lagd för fruktbärande samarbete. 

År 1919 steg omsättningen till 26% 
mill. kronor — ett verkligt stort hopp 
rå endast ett år. År 1918 hade kontor 
önpnats i Karlstad och Borlänge. Det 
förstnämnda redan den 2 januari genom 
övertagandet av A.-B. A. Kjellander och 
det sistnämnda den 1 april. År 1920 
ändrades vår representation i Eskilstuna 
till att omfatta både kontor och lager. 
Så småningom blevo vi nödsakade att 
öppna expeditionslager och kontor i 
Uppsala och Lidköping. 

Från mitten av år 1920 till ett stycke 
inpå 1923 drog en svår kris genom 
världen. Det var efterkrigsårens s. k. de
pressionstid. Det vore mycket att säga 
om denna för många så svåra kris, men 
det tillmätta utrymmet möjliggör inte 
en sådan utvidgning. Må det vara nog 
sagt, att prisfallet här i Sverige kraf
tigt accentuerades genom kronans allt 
för snabba takt upp mot den gamla 
guldpariteten. Den tyska marken där-

dygd, det bör ingen affärsman glömma. emot gick snabbt mot fullständig värde-
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löshet. Stor arbetslöshet och ofta onödig 
återhållsamhet drog omsättningarna ned
åt för all handel. År 1922 gick vår 
omsättning ned till 19,7 mill. mot 21 
mill. år 1921. Hakonbolaget kunde emel
lertid draga sig ur den ekonomiskt 
pressande gastkramningen utan att taga 
någon skada. Tvärtom gingo vi ur krisen 
starkare och bättre rustade att möta 
nya fluktuationer på handelns område, 
vilket jag hoppas skall bliva fallet med 
vår verksamhet allt framgent. 

En glädjande tilldragelse 
timade år 1922. På hösten 
det året förvärvade vi A.-B. 
Manne Tössbergs Eftr:s fas
tighet och varulager i Väs
terås för tillträde den 1 
januari 1923. På våren samma år flyt
tade vi över våra pinaler från det obe
tydliga men förnämt gamla huset vid 
Slottsgatan till det pampiga palatset vid 
Hamngatan. Flyttningen celebrerades 
med en personalfest, som sent skall 
glömmas. Omkring år 1911 var Hakon 
Swenson med och planlade och byggde 
upp det för den tiden så storslagna 
affärshuset, och man må därför inte 
förundra sig över om glädjen var störst 
hos honom. Vi andra gladdes med 
honom, när vi tågade över slottets 
vindbrygga och in i de rymliga salarna. 
Den kraftiga depressionen hade dragit 
ned mången firma, stor som liten. I 
virvelns sugande gap kunde inte ens det 
stora, stolta A.-B. Förenade Köpmän 
klara sig. Det blev den direkta orsaken 
till Tössbergs-firmans uppdelning. 

Affärslivet stabiliserades mycket lång
samt åren 1924—1929. Man drogs med 
arbetslöshet och arbetskonflikter. Jord
bruket hade det också dåligt och år 1929 
kom den kraftigaste börskris, som Ame
rika väl någonsin genomlevat. Detalj
handeln fick givetvis stark känning av 
arbetslösheten och jordbrukets låga av
kastning med ty åtföljande dåliga köp
förmåga. Hakonbolagets omsättning vid
makthölls dock omkring 24 mill.-strecket 
tack vare kundernas allt större köptrohet 
mot sin inköpscentral. En del nya kon
tor såg dagens ljus, vilka givetvis även 
bidrogo till omsättningens stabilisering. 
Sålunda tillkom Ludvika år 1928 och 
Bollnäs år 1929. 

Börskrisen i Amerika blev upprinnel
sen till en djupgående och varaktig kris, 
som drog genom hela världen och som 
fick namnet iförtroendekrisen». Förtro
endet för realvärden, pengar, valutor, 
aktier och obligationer försvann helt 
plötsligt. Pund sterling, det mynt kring 
vilket alla andra valutor kretsat, för
lorade så småningom sitt guldvärde och 
drog med sig många andra 
valutor i fallet, bl. a. den 
svenska kronan. Tullspärrar, 
k ontingen teringssystem och 
hinder av andra slag or
sakade väldiga rubbningar i 

det internationella varuutbytet. Varu
priserna föllo. Arbetslösheten steg och 
förde i sitt släptåg ytterligare minskad 
köpkraft. Hade ej genom spannmålsreg
leringen här hemma ett statligt stöd 
lämnats lantmännen, så skulle med 
säkerhet jordbrukets svårigheter ha bli
vit så ytterligt bekymmersamma, att 
därmed handelsnäringen otvivelaktigt 
kommit i ett prekärt läge. 

Mitt i denna kris inträder en ny era 
i Hakonbolagets utvecklingshistoria. En 
intimare samverkan mellan kundkretsen 
och bolaget påbörjas. 1212 st. nya aktie
ägare knytes genom företagen nyemis
sion till bolaget och De Mellansvenska 
Köpmännens [nköpscentral blir en 
verklighet. Genom denna kraftiga och 
målmedvetna uppslutning kring Hakon
bolaget skapades en ekonomisk organisa
tion till framtida gagn för den fria han
deln. Även allmänheten kunde med till
fredsställelse se och skänka erkännande 
åt en för detalj- och partihandeln 
gemensam strävan att skapa förutsätt
ningar för den fria handelns bevarande 
och sunda existens. Det brännande in
köpsproblemet fick härigenom sin lyck
ligaste lösning och form och blev med 
säkerhet också vägledande för stora 
grupper av detaljhandlare inom övriga 
delar av landet. Genom nyemissioner 
kom bolagets egna, synliga kapital upp 
till 3.850.000 kronor. Kapitalet hade så
ledes tredubblats under de gångna fjor
ton åren. 

Sedan det grundläggande organisa
tionsarbetet avslutats, som avsåg ett ut
byggande av Hakonbolaget till en De 
Mellansvenska Köpmännens Inköpscen
tral, utvecklades ett allt intimare sam
arbete med detaljhandelskåren. Detta 
djupare förankrade samarbete spåras ej 
blott i en fortsatt inköpskoncentration 
kring den egna inköpscentralen, av
speglad i en ej oväsentligt ökad om
sättning, utan tog sig även uttryck på 
andra sätt, säger styrelsen i en av för
valtningsberättelserna. De försök att 
hämma och förhindra uppbyggandet av 
en stark inköpsorganisation, som vid 
olika tillfällen blivit gjorda, fortsätter 
styrelsen, ha sålunda mötts av kompakt 
motstånd från köpmannahåll och där
igenom förfelat sin verkan. 

Styrelsen fick nu en sådan samman
sättning, att 7/io av antalet ledamöter 
voro detaljister. På så vis fingo köp
männen själva medel i sin hand att leda 
utvecklingen i rätt r-iktning. 

Från denna tid daterar sig ett par 
viktiga delar av den s. k. Hakonidén: 

Uela«arl)onusen och 
g e m e n s a m h e t s s y m b o l e n , 
Hakonsmärke t . Personalens ?*Jj 
pensionsfråga får ungefär 
samtidigt sin lösning genom 
att bolaget inträder som 
medlem i Svenska Personal Pensions
kassan. Ytterligare två nya kontor 

upprättas, nämligen Nora och Koppar
berg, genom övertagandet av tvenne 
grossistfirmor. 

Så småningom tillfrisknar näringslivet 
över allt i världen och ej minst i vårt 
land. Sverige blir på sätt och vis ett 
mönsterland ifråga om snabb återhämt
ning. Ränteläget ligger på den lägsta 
nivå som någonsin förekommit. Sam
arbetet mellan Hakonbolaget och dess 
kunder, detaljhandlarna, utvidgas och 
befästes. Årsomsättningen är nu uppe i 
32 mill. kronor, den största ditintills 
uppnådda. Gemensamhetspropagandan 
utbygges. Denna propagandas stora värde 
för den individuella handelns enhetliga 
yttre framträdande är obestridligt. Den 
har visat sig vara ett högst värdefullt 
kundvärv ningsmedel. 

I koncentrationsbefrämjande syfte kö
per Hakonbolaget, som redan nämnts, 
engrosföretag inom branschen. På så vis 
tillkommer Södertälje-kontoret år 1935 
och kontoret i Örebro år 1936. På 
samma sätt uppstå kontoren i Skövde. 
Falköping, Hudiksvall, Söderhamn och 
Norrtälje. Örebro-området låg förut som 
en vit fläck på vår karta. Där fanns 
redan ett köpmännens eget företag med 
i stort sett samma uppgifter och strä
vanden som Hakonbolagets. Någon kon
kurrens mellan dessa båda företag an
sågs icke lämplig eller önskvärd. Då 
sedermera möjligheter yppade sig till ett 
samgående mellan de båda företagen, 
fann frågan sin lösning på ett sätt, som 
lände den fria handeln i de ifråga
varande trakterna till framtida båtnad 
och välfärd. 

År 1936 börjar en viss högkonjunktur. 
Vissa länder företogo devalvering av 
sina valutor och detta torde ha' haft ett 
gynnsamt inflytande på det ekonomiska 
läget i de flesta av de berörda länderna. 
Upprustningar i flertalet länder var utan 
tvivel en annan betydelsefull faktor för 
konjunkturuppsving. En annan torde ha 
varit de råvarureserver, som vissa länder 
lade upp i försvarsberedskapssyfte. 

Hakonbolagets omsättning når år 1937 
upp till 42 mill. kronor. Året förut 
ökades kapitalet ytterligare. Vid 1937 års 
slut räknade vi med 2.051 detaljhandlare 
som aktieägare i företaget. Ett nytt be
tydelsefullt steg tages nu genom in

rättandet av förtroende
rådsinst i tut ionen. Detalj
handlarna få på detta sätt 
vid sidan av sitt inflytande i 
styrelsen möjlighet att, utom 
i rent praktiska, delvis lokalt 

betonade angelägenheter, även i frågor 
av förvaltningsmässig art deltaga i råd
slagen och göra sina synpunkter gällande. 

Uppläggandet av ett nybyggnadspro
gram av ganska mäktiga dimensioner 
blir mer och mer nödvändigt. Uppsala 
och Ludvika stå först i tur. Västerås 
behöver lokaler för centralorganisationen. 
Örebro och Nyköping komma därefter i 
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tät följd. Uppsala- och Örebro-kontoren 
ståta nu med fastigheter av verkligt 
monumental karaktär, en prydnad för 
resp. städer men även och ej minst en 
prydnad för enskild handel. Det har 
sin betydelse utåt, att den enskilda 
handeln genom ekonomiskt samarbete 
skaffar sig synliga och påtagbara resur
ser, som äro ägnade att i full utsträck
ning skänka förtroende åt denna distri
butionsform hos den konsumerande all
mänheten. 

I det föregående häntyddes på att bil
dandet av De Mellansvenska Köpmän
nens Inköpscentral med säkerhet skulle 
bli vägledande för stora grupper av 
detaljhandlare inom övriga delar av 
landet. Redan år 1938 går denna Hakon 
Swensons stora och för enskild detalj
handel så betydelsefulla tanke i upp
fyllelse. 

Eolbolaget, Göteborg, och Nordsvenska, 
Östersund, bildas detta år och får en 
väldig anslutning av förväntansfulla 
detaljhandlare. I och med dessa Inköps-
centralers tillkomst har detaljhandlarna 
så gott som över hela Sverige själva 
löst sin inköpsfråga. Speceristernas Varu
inköp, SV, fanns sedan år 1922 och 
mellan detta stora företag i Stockholm 
och Hakonbolaget hade åren innan Eols 
och NS:s start samarbete etablerats. I 
Eol och NS uppgingo ett flertal äldre 
grossistföretag. De rationaliseringssträ
vanden, som Hakonbolaget tidigare på
börjat, fullföljdes på ett lyckligt sätt av 
de nya inköpscentralerna. 

När Hakonbolaget år 1931 utbyggde sin 
verksamhet och fick sin nuvarande form 
och karaktär, skissei-ade Hakon Swenson 
i stora drag den kommande utvecklingen 
av detaljhandelns inköpsfråga. Ditin
tills kunde man möjligen tala om ett 
yinköpsproblem» för speceri- och lant
handeln. Sedan Hakonbolaget formats 
till De Mellansvenska Köpmännens In
köpscentral, blev det icke längre ett 
problem utan en betydelsefull verklighet, 
som skulle sätta djupa spår efter sig i 
den kommande utvecklingen. 

Samarbetet mellan de fyra olika köp
mannaföretagen tog omedelbart fast 
form. Ett samarbetsorgan, In-
köpscentralemas Aktiebolag, 
ICA. bildades för detta syfte. 
För frågor av mer allmän ej 
direkt affärsmässig art till
kom det gemensamma or
ganet, ICA-förbundet, till vilket c:a 8.000 
detaljister blevo anslutna. 

De sista åren av vårt första kvarts
sekel ligga så nära, att det i dag knap
past har något historiskt värde att fort
sätta skildringen av Hakonbolagets ut
veckling. Det andra världskriget satte 
ett, som vi hoppas bara tillfälligt, stopp 
för vår vidare utveckling till ett allt 
mera fulländat organ för den enskilda 
detaljhandeln. Hakonbolaget syftar till 
att bli mer än en inköpscentral. Detalj

handeln behöver stödjas på flera sätt. 
Den är nu mitt uppe i en gigantisk ny
daningsperiod inom alla områden. För 
ett värdigt och gediget fullföljande av 
det redan påbörjade arbetet behövs 
kapital. Det behövliga kapitalet skall 
detaljhandeln själv genom sina inköps
centraler skapa. Ekonomiska uppbygg
nadsorgan, starka nog att tåla de värsta 
påfrestningar, håller på att skapas. An
svaret vilar nu tungt på detaljhandeln; 
det kan göras lättare, om samarbets-
tanken tränger djupare ned i varje 
detaljists själ. Hakonbolaget började år 
1917 med 1.276.375 kronor. Efter tjugu
fem års fruktbärande samarbete med 
detaljhandeln förfogar bolaget över c:a 
10 mill. kronor eget kapital. Sista årets 
omsättning uppgick till den höga siffran 
av 78 mill. kronor. De tjugufem första 
åren ha varit planläggningens tid. Under 
nästa period skola idéerna förverkligas. 

Efter denna skildring och konstateran
det av det ekonomiska resultatet vore 
man benägen att sluta med orden: Finis 
coronat opus, änden kröner verket. Då 
Hakonbolaget emellertid ännu befinner 
sig i gryningsstadiet, vill jag sluta min 
»historia» med att vidröra, vad vi under 
årens lopp snuddat vid, men som vi un
der kommande år avse fullfölja, utbygga 
och förverkliga. 

Koneeiitratioiistanken utgör grund
principen i Hakonidén. Kring den rör 
sig allt annat. Genom att köpmännen-
delägarna alltmer koncentrera sina in
köp till den egna inköpscentralen möj-
liggöres en stordrift inom engroshandels-
ledet, som medför förbättrade inköps
möjligheter och kostnadsbesparingar. 

Kapitalbi ldningen och bevarandet av 
det hopsamlade och sparade kapitalet är 
den viktigaste förutsättningen för för
verkligandet av vårt mål. Denna fråga 
har ägnats stor uppmärksamhet. 

På prisregleringens område har Ha
konbolaget gjort betydande insatser för 
att därmed stärka den enskilda han
delns konkurrenskraft. 

Genom geniensamhetsreklam och 
idépropaganda har bolaget sökt till
varataga detaljhandelns intressen. Denna 
reklam och propaganda har ovedersäg-
ligen bidragit till höjandet av den en
skilda detaljhandelns anseende hos all
mänheten. Gemensanihetsemblemet har 
möjliggjort denna art av reklam och pro
paganda. 

På kuudt jäns tområdet har billiga 
men goda hjälpmedel anskaffats. Enbart 
kyldiskar har sålts i hundratal. Första 
gången vi framträdde med Hakon-
disken, lyckades vi nedbringa priset 
med c:a 50 %. 

Lanthandeln har understötts med 
goda varor till billiga priser på områden, 
som vi från början inte voro inne på. 
Exempel på sådana varor äro: konserv
burkar, arbetskläder och arbetsskodon, 
strumpor, underkläder etc. 

Konsulentverksaniheten har kom
mit i gång. 

Yrkesutbi ldningen och upplysnings
verksamheten ha vi verksamt under
stött. 

Reklammater ia l till billigt pris ha vi 
själva tillverkat och tillhandahållit kund
kretsen. 

Föredragsverksamhet och instruk
t ionskurser ha kostnadsfritt hållits för 
många tusen affärsmedhjälpare. 

Råd och anvisningar ha utarbetats 
och spritts i cirkulär- broschyr- och 
bokform. 

Delägarbonus har under åren 1933— 
1942 krediterats aktieägarna med Kr. 
2.120.757: 28, en rätt betydande förstärk
ning av delägarnas slagkraft. 

Som pionjär har Hakonbolaget fram
trätt på olika områden. Det har brutit ny 
mark, plöjt, harvat och sått. Skörden 

har hela den enskilda han
deln fått bärga. Detalj handeln 
har sålunda fått verksamt 
stöd för ombyggnad av gamla 
lokaler och fastigheter, var
jämte en rad pampiga ny

byggnader finansierats av bolaget. I 
konkurrens med konsumentkoopera
tionen har genom Hakonbolagets mål
medvetna och fasta ingripande många 
gamla detaljaffärer räddats åt enskild 
handel. Många brukssamhällen skulle i 
dag stå utan enskild speceri- & diverse
handel, om ej Hakonbolaget gripit in i 
rätt ögonblick. Början gjordes vid 
Lundsbergs förnämliga internatskola i 
Värmland. I denna bourgeoisins högborg 
var kons\imentkooperationen i färd med 
att bygga upp en mönsteraffär. De för
utseende herrarna i KF visste, vad det 
för framtiden skulle betyda, om de 
kunde låta det högre borgerskapets barn 
under sin skoltid insupa konsument
kooperationens välgörande atmosfär. Det 
fanns emellertid en arman förutseende 
och stridsduglig herre, som hette Hakon 
Swenson, och han avgick också med 
segern. En förstklassig, enskild handel 
lyser nu i ensamt majestät upp orten 
och den välrenommerade skolans elever 
få nu vid sidan av undervisningen stifta 
en första bekantskap med privat detalj
handel. Konserveringen av den gamla 
på enskilt initiativ och grund byggda 
handeln kom härmed att påbörjas. Denna 
konservering har senare framgångsrikt 
fortsatts. 

Tillkomsten av t idningen ICA och 
ICA-kuriren är ett verk gemensamt 
med de andra tre inköpscentralerna. 
Båda tidningarna fylla på ett utom
ordentligt sätt ett länge känt behov. 

En skildring av denna art vore inte 
fullständig, om ej några ord ägnades 
åt Hakonbolagets upphovsman, direktör 
Hakon Swenson. Det är något absolut 
särskilt med Hakon Swenson. Man är 
frestad att kalla detta »något» för köp
mannacharm, en egenskap, som artikel-
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"Nu äro sannerligen 
icke lanthandlarna 
några stigmän / r 

Direktör Gustaf Borgström, Sveriges 
Köpmannaförbund, som var närvarande 
vid den högtidlighet, Hakonbolaget an
ordnat i samband med medaljutdelningen 
till trotjänare inom företaget, bringade 
i ett tal en hälsning till Hakonbolaget från 
Sveriges Köpmannaförbund och alldeles 
särskilt då från Sveriges Speceri- och 
livsmedelshandlareförening, från den 
branschs köpmän, som Hakonbolaget 
tjänar med sin verksamhet. 

författaren inte träffat hos någon annan 
köpman i så utpräglad form. En charm-
full människa kan entusiasmera bättre 
än den, som saknar en sådan egenskap. 
Hakon Swenson är alltid övertygande, 
och då han därtill absolut tror på sina 
idéer, har han också lättare kunnat få 
anhängare för dessa. En stark tro kan 
försätta berg, heter det. Och berg har 
också legat i hans väg. Bergen har 
emellertid sprängts och fått utgöra fyll
nad till den starka grund, varpå han 
lyckats bygga Hakonbolaget. Hakon 
Swenson har tillfört handeln mycket 
nytt. Frågan är, om han inte även bidragit 
till att stärka konsumentkooperationen, 
hur paradoxal en sådan tes för många 
kan synas. Från början hette det från 
kooperativt håll: Hade inte Hakonbolaget 
varit, skulle konsumentkooperationen 
befunnit sig ytterligare 10 år fram i 
tiden. Senare har det visat sig — vilket 
även bekräftats av ledande koopera
törer — att Hakonbolaget verkat stimu
lerande på konsumentkooperationen. 
Denna stimulerande verkan har givetvis 
varit av reciprok karaktär. Båda före
tagsformerna ha i hög grad påverkat 
varandra i gynnsam riktning till båtnad 
för handeln och samhället. 

Gentemot de anställda har direktör 
Hakon Swenson varit den bome ledaren, 
vännen, kamraten. Enbart hans person
lighet har varit fostrande för oss alla. 
Arbete och ordning har gått hand i hand. 
Omsorgen om sin personal — ibland 
kanske missförstådd — har städse legat 
honom varmt om hjärtat. En riddare är 
han och en stor ande. 

Harald Mörck. 

Direktör Borgström betonade Hakon-
bolagets betydelsefulla arbete inom de
taljhandeln, vilket i stor utsträckning 
bidragit till att ge den dess nuvarande 
styrka och slagkraft. 

— Särskilt skulle jag här vilja fram
hålla, sade dir. Borgström, vad som gjorts 
för lanthandeln. 

Handeln var ju tidigare i huvudsak 
förlagd till städerna och den lanthandel 
som förekom sågs inte med blida ögon. 
av stadshandeln. Föreställningen att 
handeln borde vara förbehållen städerna 
levde länge kvar. Om man tittar i proto
kollen från det konstituerande samman
trädet med Sveriges Allmänna Handels
förening år 1883 — en föregångare till 
Sveriges Köpmannaförbund — så finner 
man där, att det fanns motioner om att 
lanthandeln skulle avskaffas. En talare 
beskrev så sent som 1883 lanthandlarna 
som mer eller mindre ociviliserade per
personer, vilka hade sin verksamhet vid 
stigarna och på avlägsna vägar. 

Nu äro sannerligen lanthandlarna inga 
stigmän. De fylla en betydelsefull upp
gift inom varudistributionen och till 
lanthandeln har också kommit en för-

Direktör G. Borgström vid mid-
dagen i samspråk med fru direktör 
Karl-Erik Karlsson, Östersund. I 
bakgrunden skymtar drätseldirektör 
Teofil Öberg, Västerås. 

nämlig butikskultur. Till detta lanthan
delns uppsving har Hakonbolaget mycket 
verksamt bidragit. 

Men mycket arbete väntar fortfarande 
enskild handel och inte minst Hakon
bolaget. Framtiden är dunkel, men vi 
vet att konkurrensen kommer att bli 
hård, och det gäller att oförtrutet fort
sätta arbetet med att rationalisera enskild 
handel. Partihandeln intar här en nyckel
ställning. Ett ytterligare nedbringande av 
detta leds kostnader kan få avgörande 
betydelse för hela den esnkilda handeln 
och därmed också för konsumenterna. 
Därför hoppas vi nu — och vi äro också 
förvissade om det — att Hakonbolaget 
icke skall förtröttas utan gå vidare mot 
nya segrar. — 

Direktör Borgström slutade sitt tal till 
Hakonbolaget med att citera det latinska 
utropet »Vivat, Crescat, Floreat» (må det 
leva, må det tillväxa, må det blomstra). 

Bilden visar det ögon
blick, då landshövding 
Gärde dekorerade di
rektör Hakon Swenson 
med Pro Patrias stora 
guldmedalj i Västerås 
Domkyrka. 
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J \ . ö p m a n E. G. Lundholm, Falun, är 
83 år och har numera dragit sig tillbaka 
från sin affär, som han överlåtit åt söner
na. Men alltjämt följer han med stort 
intresse vad som händer och sker och 
särskilt då vad som berör affärer. 

— Jag började min affärsbana år 1887, 
berättar han. Det var inte roligt att stå 
bakom disken då. Handlarna var som 
hund och katt och deras enda tanke 
var att göra ned varandra. När jag 
började min egen affär, sa en konkur
rent tvärs över gatan, att »det går väl 
några månader*, men hur det var så kla
rade jag mig. 

— Folk hade så ont om pengar och 
tog allting på kredit och man förlorade 
många gånger på flyktiga kunder. 

— Obekvämt var det också i butiken, 
och för att det skulle bära sig måste 
man inskränka på hjälpen och hålla på 
själv så många timmar av dygnet man 
orkade. Det var långt att bära vattnet 
man behövde och man fick inte skura 
för ofta. 

— Grossister var det gott om och man 
hade alltid besök av någon representant, 
som bara hade tanke på att sälja så 
mycket som möjligt. För en oerfaren 
köpman var det lätt att förköpa sig och 
få ett kostsamt lager. 

— Några köpmannaorganisationer av 
värde fanns inte här då. Vi fick så små
ningom Förenade Köpmän, men den för
eningen förlorade man bara pegar på. 

— När Hakonbolaget kom tyckte jag, 
att det ju inte kunde skada att vara 
med, då dess idé föreföll vara god. Jag 
har heller aldrig ångrat att jag gick med 
i Hakonbolaget. Det har jag haft stor 
nytta av och det är osagt om jag klarat 
mig utan detta företag. 

— Den samarbetstanke, som går igen i 
allt vad Hakonbolaget gör, är det enda 
riktiga för de privata köpmännen, om 
de skall klara sig. Vi kan också idag 
se så många viktiga resultat, som denna 
köpmannaorganisation nätt. Butikskul
turen har höjts, priserna har fastställts, 
arbetstiden för biträdena är kortare och 
krediten till kunderna har kommit bort 
liksom också prutsystemet. Men det 
kräves ömsesidigt arbete om det skall bli 
bestående resultat. Så till exempel måste 
Hakonbolaget ha stabila kunder och 
hundraprocentigt anslutna köpmän, om 
det skall kunna fullfölja sin ekonomiska 
plan. 

— Att den privata handeln har nått 
så långt som den idag gjort och står på 

Den skara köpmän , som var an
sluten till Hakonbolaget redan från 
dess start var inte så stor som nu. 
Men de har varit desto t rognare , 
och i det följande ger några av dem 
sina synpunkter på år som gått. 

så säker grund, är till stor del Hakon
bolagets förtjänst. Inte minst viktigt var 
det att de gamla grossisterna fick en 
stark konkurrent. De Hakonsanslutna 
handlarna har nu mera tid över för sin 
affär när de bara har att ge sina order 
till en enda leverantör. Det tyckte jag 
själv var till stor hjälp. Mycket gör ju 
också bolaget för biträdena. Tänk om 
jag haft en så bra facktidning som ICA-
tidningen att tillgå när jag var ung. 
Då var det bara att treva sig fram och 
lära genom misstag och mödosamt arbete. 
Det är därför en glädje för mig att nu 
få saga ett tack till Hakonbolaget för 
det goda samarbetet. Det är min över
tygelse, att detta företag skall gå ännu 
mer framåt just för att samarbetstanken 
är dess röda tråd. 

ännu är vi så gott som vid starten, och 
ännu är inte tid att sätta punkt ty — 
köpmännen väntar sig mycket av sam
arbetet. 

— Liksom många andra köpmän var 
jag först en smula reserverad mot Ha
konbolaget, säger köpman Simon Anders
son, Gävle. Men mycket snart förstod 
jag, att det här var fråga om något som 
var av allra största betydelse för oss 
privata köpmän. Situationen var för oss 
inte den bästa för tjugofem år sedan. 
Många moln hopade sig vid horisonten 
och framtidsperspektiven syntes inte 
ljusa. Vi hade hoppats mycket av ett 
tidigare landsomfattande företag. För
enade Köpmän, som dock brast, och i 
denna besvikelse låg grunden till min 
första inställning till Hakonbolaget. 

— Av det synnerligen goda samarbetet 
under många år har jag nu kommit till 
full övertygelse om Hakonbolagets yttersta 
mening. Och jag säger uppriktigt, att 
jag inte vet hur det skulle ha gått för 
oss enskilda handlande om inte Hakon
bolaget funnits. Den gamla grosshandeln 
hade inte förståelse för tidsläget. Det var 
nästan som en nåd att få handla av en 
grossist förr, under det att Hakonbolaget 
alltid räknat det som en förmån att få 
betjäna sina anslutna köpmän och in
tressenter. 

Hakonbolagets storartade utveckling 
tillskrives dess skickliga ledning och 
sunda principer. Det är besjälat av en 
uppriktig omtanke om den enskilda före
tagsamheten. 

— Själv hyser jag ett så obegränsat 
förtroende för min inköpscentral, att jag 
gör mina inköp endast per telefon. Jag 
anser mig inte behöva några represen
tantbesök, för att få varor visade eller 
tillfälle till mera personlig diskussion. 
Det tar bara upp tid för mig, och jag 
litar på Hakonbolagets förmåga att göra 
inköp för oss köpmän. Hittills har jag 
aldrig haft något att anmärka på leve
ranserna utan fått det så som jag velat. 
Det är genom sådant förtroendefullt 
samarbete som resultat kan nås. 

— Den goda och humana anda, som 
präglar Hakonbolaget, har jag förstått 
utstrålar från Hakon Swenson, som inte 
bara är en klok affärskarl utan också 
en sällsynt föredömlig människa. Jag har 
sett många prov på hans avväpnande 
humor och stora människokännedom. En 
gång minns jag särskilt, det var vid ett 
köpmannasammanträde, då en köpman 
kom med allahanda beska anmärkningar 
mot Hakonbolaget. Då sa direktör Swen
son: -Hör du. nu ska du inte försöka 
vara elak, för det kan du inte!» Sam
manträdet fortsatte sedan under mycket 
god stämning. 

Vi köpmän väntar oss mycket av ICA. 
Ännu är vi så gott som vid starten. Det 
är ännu inte tid att sätta punkt, men 
ingenting tyder heller på att detta är 
meningen. Därför vågar vi se hoppfullt 
framåt trots att det i dag synes mörkt. 
Själv känner jag mig mer tillfredsställd 
med mitt arbete nu än någonsin förr. Det 
är frukten av de många årens kamp. 
Gemensamhetskampen har fört in den 
privata handeln i ett nytt och lyckligare 
skede och hand i hand ska vi enskilda 
köpmän bli starka, 

— När nu Hakonbolaget fyller tjugo
fem år vill jag tacka för ett gott sam
arbete och tillönskar en god fortsättning 
på en god början. 

Hur skulle det sett ut för köpmännen 
om vi inte haft den stödjande handen? 
— Samarbetet en självklar sak! 

En av Västerås största och mest kända 
handlare, köpman Erik Sjöquist, som 
bl. a. är kassör i Mälardalens Köpmanna
förbund, ordförande i samma förbunds 
specerisektion och ordförande i Västerås
kontorets förtroenderåd, kan blicka till-
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baka på ert långt samarbete med Hakon
bolaget. 

— Min. nuvarande affär, B. Lundbergs 
Efterträdare, är mycket gammal, över 
hundra år, och dit kom jag som biträde 
1908. Redan då kände jag direktör Hakon 
Swenson, så vår bekantskap kan nu 
räkna 35 år. Vid Hakonbolagets start 
hade jag avancerat till delägare i firman 
och fått den inregistrerad i mitt namn, 
varför jag hade alla skäl att vara vaken 
för allt som kunde tänkas hjälpa upp 
den privata handeln. Jag hade då — lik
som nu — mycket stor respekt och akt
ning för Hakon Swenson som affärsman 
och människa, och jag kände på mig att 
Hakonbolaget skulle få framgång. 

— Visserligen kunde jag väl inte ana 
att företaget skulle få den nuvarande 
omfattningen, men det var vackert så, 
att åtminstone sätta förhoppningar till 
det nystartade företaget. Aktieägare blev 
jag redan från början, och en ivrig före
språkare för själva idén när denna blev 
fastare utformad, och detta har jag inte 
behövt ångra. I detta sammanhang kan 
man verkligen ställa sig frågan hur det 
skulle sett ut för många privathandlare 
om inte1 Hakonbolagets stödjande hand 
blivit allt starkare, och kunnat i allt 
större omfattning bistå den enskilda han
deln med råd och dåd. 

— Under de många år jag haft nöjet 
samarbeta med, och köpt mina varor från 
Hakonbolaget, har kontakten med detta 
endast ökats, och detta betraktar jag nu
mera som en självklar- sak. Ingen kan 
bjuda oss bättre varor, och vi får vår 
utdelning på aktierna, vår bonus, och 
sist, men inte minst den härliga känslan 
att inte stå ensam. Hakonbolaget stöder 
den enskilda handeln även på andra sätt, 
t. ex. genom upprepade penningbidrag 
till Köpmannaförbundet. Sådant, till
sammans med andra åtgärder som väcker 
och ökar den privata köpmannens känsla 
för samhörighet och solidaritet, kan inte 
nog värderas av den fria handelns ut
övare. Den enskilde köpmannen måste 
vara vaken och tillgänglig för nya im
pulser rörande hans yrke, och här går 
den Hakonsanslutna köpmannen i spet
sen, tack vare god ledning från sin in-
köpscentral! Må i fortsättningen Hakon
bolaget hålla denna utstakade linje, och 
uppslutningen av privata köpmän kring 
bolaget ökas, det är den bästa lyck
önskan, jag har inför jubileet, slutar köp
man Sjöquist. 

Hakonbolagets framgång och expansion 
inte bara ett köpmannens intresse — det 
är hans livsvillkor. 

Köpman Sigfrid Holm i Västerås var i 
många år en av Hakonbolagets Västerås
kontors största kunder, och affären till
hör fortfarande de största och mest an
sedda i staden, fastän köpman Holm nu 
övergått till glas- och porslinsbranschen. 

— Egentligen skulle jag i år också ha 

kunnat fira 25-årsjubileum som speceri-
handlare i Västerås, säger han, jag kom 
nämligen hit samma år som Hakonbolaget 
bildades. Men sedan 1939 är jag inte per
sonligen kvar i min affär — vi bildade 
aktiebolag — utan ägnar numera min tid 
åt handel med glas och porslin. 1917 var 
Hakonbolaget nytt, min affär var också 
ny, och då var det ganska naturligt att 
samarbete kom till stånd. Direktör Hakon 
Swenson kände jag sedan 1905, och hade 
det allra största förtroende för honom. 
I min ägo har jag ännu kvar gamla fak
turor från den tiden, och åtminstone en 
bär så lågt nummer som 34, vilket bevisar 
att jag var tidigt ute när det gäller sam
arbete med Hakonbolaget. Aktieägare 
blev jag också redan från början, fastän 
det inte var så lätt att få tag i dessa 
papper i den strykande åtgången. 

— Man kan orda mycket och långt om 
den nytta Hakonbolaget gjort för den en
skilda handeln, men detta tycker jag nu
mera skall vara en ganska självklar sak 
för varje köpman som vill vara fram
synt. Att en del tvekade i början må 
vara förlåtet, men nu är det en annan 
sak. Hakonbolaget utgör ju det absolut 
starkaste hindret för vidare expansion 
av den konsumentkooperativa rörelsen, 
och att den fria handeln här sätter in 
alla krafter ligger inte bara i varje en
skild köpmans intresse — det är för 
svagt uttryckt — det är hans livsvillkor 
som köpman! Hakonbolaget har visat 
vägen hur den enskilda handeln skall or
ganiseras och köpmännen, enas, och om 
den vägen hålles kommer den enskilda 
handeln att ytterligare stärkas. 

Första kvinnan på bolagsstämmorna blev 
kyligt mottagen till en början - sedan 
höll man tal för henne! 

Bland de första Hakonsanslutna köp
männen finns åtminstone en kvinna som 
varit med sedan starten, nämligen fröken 
Hildur Burman i Eskilstuna. 

— Jag kom hit till Eskilstuna 1916, 
berättar fröken Burman, och under 
denna tid var det många gånger inte så 
lätt att vara detaljhandlare. När så 
Hakonbolaget började sin verksamhet 
kom jag med från starten därför att jag 
tyckte det var förmånligt att få köpa 
sina varor från ett och samma ställe. 
Men jag upptäckte snart de större vyerna 
och vidare sammanhangen, vilka jag för
stod skulle komma oss köpmän till stor 
nytta vad tiden led. Därför köpte jag 
genast en aktie och stödde bolaget. 

— Under dessa första år var det ganska 
intressant att vara kvinna på bolagsstäm
morna. På stämman 1923 var jag den 
enda kvinnliga representanten, och som 
det verkade var jag inte vidare välkom
men. Men det kanske berodde på att 
man. inte var så van vid kvinnor på köp
mannakonferenser på den tiden. Men en 
aktie hade jag köpt, och den berättigade 
till närvaro. 

- Men denna inställning har så små
ningom helt gått bort, och det har hänt 
att man till och med fått höra tal för 
kvinnan. Detta hände förresten, under 
dessa tidernas begynnelse, och talet måste 
ha gällt mig, då jag var den enda kvinn
liga representanten. Pä den tiden var 
dessa stämmor mera familjära, men det 
var heller inte så många deltagare då 
som nu. Under årens lopp har jag hun
nit vara med om åtskilliga bolagsstäm
mor, men sedan 1937 i Uppsala har jag 
icke haft tillfälle att komma — man 
börjar på bli litet gammal, och får svå
rare att sköta affären. 

— I mitt arbete som affärsinnehava-
rinna, har Hakonbolaget under dessa 
gångna är, varit mig till mycket stor 
hjälp, och jag vill på detta enkla sätt 
uttrycka min, tacksamhet för det stöd 
och hjälp vi privathandlare fått genom 
samarbete i Hakonbolaget, slutar Hildur 
Burman. 

Hundraprocentig Hakonskund, som genast 
fann samarbetsidéerna sunda och riktiga. 

— Det kanske inte finns många kvar 
av de först anslutna Hakonsköpmännen, 
säger köpman Josef Haglund i Östra, 
utanför Eskilstuna, men jag kan med 
fullt fog räkna mig till dem. Jag an
slöt mig nämligen redan första året, och 
den första aktien köpte jag f. ö. av nu
varande direktören Harald Mörck. Om 
jag skall vara ärlig köpte jag till en 
början av det skälet att jag fann Hakon
bolaget vara en bra och pålitlig leveran
tör, men när jag kom under fund med 
Hakons grundtanke greps jag genast av 
denna, och det har jag sedan aldrig be
hövt ångra. Ty sedan den dagen har jag 
alltid varit hundraprocentig Hakonskund. 

— Om jag alltså inte från början 
trodde att Hakonbolaget skulle utveck
la sig till det storföretag det nu blivit, 
så berodde detta inte på något misstro
ende, utan helt enkelt därpå, att en köp
man på den tiden helt enkelt inte kunde 
sätta sig in i att ett företag genom sam
arbete vill stödja oss köpmän. Alltför 
många exempel hade jag sett på att man 
ville splittra detaljhandlarna, och därige
nom göra dem ännu svagare. 

— Visst var det blygsamt till en bör
jan, men det är ingen ovanlighet, så jag 
tycker bolaget är värt en kraftig eloge 
för sina insatser till fromma för oss 
detaljister. När vi skulle till bolagsstäm
morna, samlades i allmänhet hela bil
karavaner för att göra sällskap till Väs-
teås, och ett faktum är, att dessa bolags
stämmor för mig alltid betytt mycken 
glädje och nytta. Deras uppgift som 
stärkande och enande band mellan köp
män från olika håll är ju obestridlig. 
Hittills har jag varit på alla utom två. 
men då har jag varit förhindrad på 
grund av sjukdom. 

— Skillnaden mellan dagens Hakon-
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bolag och den blygsamma början är oer
hörd, och en köpman kan inte annat än 
beundra det säkerligen stora arbete som 
nerlagts av bolagets medarbetare i vår 
tjänst. För min del har samarbetet gått 
utmärkt, och de nya impulser som bo
laget givit oss beträffande affäremas 
skötsel är av den allra största betydelse. 
Jag vågar gå så långt, att om inte Hakon
bolaget trätt emellan och hjälpt oss pri
vathandlare till större effektivitet och 
konkurrenskraft, skulle säkerligen inte 
mänga av oss stått sig i den mördande 
konkurrensen, inbördes och mot andra 
företagsformer. Förut arbetade vi bara 
mot varandra, men under Hakonbolagets 
25-åriga tillvaro har vi lärt oss samman
hållningens melodi, och förstår nu, att 
enighet utåt är det enda riktiga för den 
privata handeln, slutar köpman Josef 
Haglund. 

Nöjd Hakons-ansluten köpman, som firar 
sitt 25-årsjubileum samtidigt som Hakon
bolaget. 

Som en representant för det gamla 
gardet, de allra äldsta Hakonsanslutna 
köpmännen finns åtminstone en i Ma
riefred, nämligen köpman Karl Kilbom. 

— Ja, jag har tillhört Hakonbolaget så 
länge det existerat, säger köpman Kil
bom med stolthet i rösten, men att det 
gått 25 år sedan starten är rätt svårt 
att fatta. Men så är livets gång, plöts
ligt är mani mogen för jubileum. Jag 
kan f. ö. själv i år fira ett jubileum, ty 
så lång tid har gått sedan jag öppnade 
min affär i Mariefred, och det passar 
ju fint ihop med Hakonbolagets jubi
leum. Samarbetet har gått utmärkt un
der det hädansvunna kvartsseklet. 

— Från början kom jag hit till staden 
1918, och kom via den mycket bekante 
resanden Rudolf Lindgren i kontakt med 
Hakonbolaget. Han lärde mig från bör
jan fatta idén med Hakonbolagets verk
samhet, och jag greps genast av den 
i mitt tycke storslagna tanken. En del 
kolleger var naturligtvis misstänksam
ma mot detta nya, men det där gick så 
småningom över, och allt flera av oss 
insåg fördelarna med Hakonbolaget, samt 
inköpte aktier. Själv skaffade jag mig 
från, början två stycken, men de har 
blivit många fler sedan! 

— Vad jag innerst menar med att jag 
insåg fördelarna för oss köpmän genom 
att samarbeta med Hakonbolaget är, att 
jag redan då förstod att vi köpmän ge
nom denna rörelse skulle få ovärderligt 
stöd i vår verksamhet, och att jag hade 
rätt, tvivlar ingen köpman på just nu. 
Denna idé är det enda tänkbara sätt 
på vilket vi kan stödja oss i konkur
rensen med andra företagsformer. Vi 
måste vara starkt enade och starkt 
sammanslutna för att kunna hävda oss. 
I detta avseende har Hakonbolaget gjort 
den enskilda handeln ovärderliga tjänster 

under de gångna 25 åren. Vid starten 
var situationen knappast gynnsam för 
oss. Många handlare hade förlorat sina 
pengar genom spekulationer o. d. Många 
var insolventa, men det märktes att 
Hakonbolagets resande på allt sätt sökte 
göra det lättare för oss genom att inte 
betrakta oss med misstänksamhet, som 
faktiskt skymtat från andra håll. Dess
utom var bolaget redan från början myc
ket välsorterat, vilket inte minst bidrog 
till att öka mitt förtroende. 

— Bolagets utveckling har gått raskt, 
men inte för hastigt, utan organisationen 
har hunnit med och vuxit sig stark i 
jämn takt. Jag har fått den uppfatt
ningen att Hakon Swensons personlig
het och utmärkta egenskaper som affärs
ledare varit den största orsaken till 
denna bolagets framgång. I detta av
seende vet jag vad jag talar om, ty un
der de gångna åren har jag, med ett par 
undantag, alltid varit med vid bolags
stämmorna. 

— I fortsättningen hoppas jag bara att 
utvecklingen, skall gå i samma takt som 
hittills. Ett önskemål i detta distrikt 
är ett nytt och fint Hakonshus. Det 
skulle underlätta arbetet med distribu
tionen till oss handlare, och därigenom 
skulle den enskilda handeln här i distrik
tet växa sig ännu starkare, slutar köp
man Kilbom. 

Tack vare Hakonbolaget står detalj
handeln på en betydligt säkrare grund 
än för 25 dr sedan. 

— Ingen vill eller kan väl bestrida den 
viktiga uppgift som Hakonbolaget fyllt 
och fyller inom enskilt näringsliv, säger 
köpman J. B. Hoffman, som länge räknat 
sig till Hakonsköpmännen. 

— Hakon Swenson är en förutseende 
och klok affärsman och han insåg tidi
gare än någon annan den fara som hotade 
enskild handel i och med konsument
kooperationens livliga expansion. Han 
var också den som förstod vad som måste 
göras och därtill hade kraften att göra 
det. 

— Varken arbete eller kostnader har* 
han skytt för att stödja och stärka den 
enskilda handeln och idag står den också 
på åtskilligt säkrare grund än för 25 år 
sedan. 

— Nu tro vi privata köpmän på fram
tiden, vi tro att vår plats i det svenska 
näringslivet är berättigad och grund
murad. Vi vet nu att enskild handel är 
lika viktig som någon annan handelsform 
för det svenska näringslivets lyckliga ut
veckling och framåtskridande. 

— Att enskild handel idag står där den 
står, är till stor del Hakonbolagets för
tjänst. Lyckligt är därför om uppslut
ningen kring denna inköpscentral bleve 
än solidare och livligare, ty därigenom 
kan vi enskilda köpmän räkna på ännu 
mer hjälp därifrån. 

— Vår önskan inför Hakonbolagets 25-
årsjubileum är därför att det skall som 
hittills få fortsätta att utvecklas i snabb 
takt och i gynnsam riktning — till from
ma för enskild handel och enskild före
tagsamhet och till god verkan för det 
svenska näringslivet. 

Hakonsandan — medlet till den nu
varande starka positionen och styrkan. 
Köpmännen blir nästan bortskämda. 

— Det var handelsresande Helmer 
André, som satte mig i förbindelse med 
Hakonbolaget, berättar köpman Carl 
Lundberg, Skövde, som också tillhör 
de Hakonsanslutna handlande, som varit 
med från början. 

— Han kom en dag och sa, att nu reste 
han för ett nytt bolag, som hette Aktie
bolaget Hakon Swenson. 

— Vad är det, undrade jag, det har 
jag aldrig hört talas om. Det kan väl 
inte vara något. 

— Det är ingenting än, men det ska 
bli något, det kan du vara övertygad om. 

Ja, jag litade så fullt och fast på 
André, att jag tog en order — mera av 
honom än av det obekanta företaget 
Hakon Swenson. Leveransen fullgjordes 
till min fulla belåtenhet. Varorna kom 
ända från Karlstad och det gick bra. 
Min första order följdes av flera och 
till slut hade jag fått fullt förtroende för 
Aktiebolaget Hakon Swenson. 

— Senare lärde jag känna flera tjänste
män i det nya företaget och även direk
tör Hakon Swenson själv. Jag blev god 
vän med dem allesammans och då som 
nu fäste jag mig vid hur enastående 
vänliga och förstående Hakonbolagets 
tjänstemän är. 

— Ibland har jag undrat hur Hakon
bolaget har kunnat nå den position det 
idag har, och jag har kommit till det re
sultatet, att det mycket beror på den s. k. 
Hakonsandan. Mer pålitliga, förstående 
och skickliga tjänstemän än Hakon
bolaget har, kan nog knappast något 
företag uppvisa. Är det något fel på dem 
så är det att de skämmer bort oss köp
män. Ibland tycker jag faktiskt, att jag 
är en väldigt bortskämd kund. Jag får 
ju mina varor nästan i samma stund jag 
ringer efter dem, och jag behöver inte 
ens ha besvär med att ställa in dem i 
magasinet, och det tycker jag nu bara är 
som det ska vara. 

— Jag har så många glada minnen från 
samarbetet med Hakonbolaget — inte 
minst de trevliga bolagsstämmorna. Då 
ha vi samlat ihop en hel bilkaravan här
ifrån, fullastad med köpmän och mat
säck och det har blivit en trevlig resa, 
då vi slagit oss lösa och kastat alla be
kymmer över bord. De allvarligare pro
blemen har givetvis diskuterats på bo
lagsstämman, men hur många och svåra 
de än varit, så har man alltid rest hem 
med nytt mod och ljusare syn på tingen. 
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Hakon Swenson kan konsten att blåsa liv 
i domnade livsandar. Men han låter det 
aldrig stanna vid ord och uppmuntrande 
fraser. Det han lovar det håller han, 
och vi köpmän har honom och hans 
företag mycket att tacka för idag. Det 
ekonomiska samarbetet mellan köpmän, 
vilket Hakonbolaget lyckats skapa, gör att 
vi idag, trots tidsläget, ändå våga se 
hoppfullt på framtiden. 

— Jag är nog inte den enda köpman, 
som nu till jubileet tillönskar Hakon
bolaget en god fortsättning och dessutom 
uttalar ett mycket hjärtligt tack för gott 
samarbete. 

Hakonbolaget ingen familjefirma — 
kapitalbildningen lämnar trygghet åt 
den anslutne köpmannen. 

I Ånimskog i Dalsland finns en stor 
och välskött lanthandel, som äges av två 
framgångsrika bröder. Det är Axel och 
Karl-Johan Fremling, som i många år 
försett de flesta av Ånimskogs hushåll 
med snart sagt allt som till livets nödtorft 
hörer. Denna affär har varit ansluten till 
Hakonbolaget, alltsedan detta startade. 
Till jubileet tyckte vi därför, att det 
passade att få ett utlåtande om bröderna 
Fremlings erfarenheter av denna inköps-
central. 

— Det bästa med Hakonbolaget är, 
att det inte är någon familjefirma, som 
det ska bli bouppteckning och arvskifte 
efter, säger den äldre av bröderna, köp
man Karl-Johan Fremling. 

— Kapitalbildningen inom Hakonbo
laget lämnar trygghet åt den anslutne 
köpmannen, då det därigenom alltid 
står pengar till detaljhandelns förfogan
de. Hakonbolaget har också på många 
sätt använt det samlade kapitalet till att 
stärka den privata handeln. 

— Det var Axel Kjellander, som kom 
hit till Ånimskog och klarlade för mig 
hur Hakonbolaget tänkt sig sitt arbets
program, och jag fann att deras idé att 
skapa ekonomisk samverkan mellan de 
enskilda köpmännen, var vad vi behövde 
då. Den enskilda handeln var så svag 
efter förra världskriget, att en göteborgs
tidning rådde till omedelbart samarbete 
med kooperationen. 

Under de år som gått har jag lärt mig 
uppskatta Hakonbolaget, inte bara som 
förstående och pålitlig leverantör utan 
också som stridbar förkämpe för enskild 
företagsamhet. Det resultat som Hakon
bolaget har åstadkommit i sina strävan
den att ena de privata köpmännen är 
egentligen häpnadsväckande, om man be
tänker under vilka svåra förhållanden 
bolaget oftast kämpat. Men en bärande 
idé trotsar hårda stormar. 

Med ännu större uppslutning kring 
Hakonbolaget, skulle detta företag kunna 
bli de mellansvenska köpmännens verk
ligt fasta punkt. Det är väl troligt att 
utvecklingen kommer att leda dit, ty nu 

har varje köpman insett betydelsen av 
samverkan. 

Jag hoppas det i varje fall och önskar 
Hakonbolaget framgång i dess fortsatta 
kamp för enskild handels bestånd. 

Den osunda och nedbrytande konkur
rensen mellan köpmännen är utjämnad 
mycket tack vare Hakonbolagets verk
samhet. 

En av de första värmlandshandlarna, 
som tecknade sig för Hakonsaktier, var 
köpman Erik Wedberg, Hammarö. strax 
intill Karlstad. 

— Jag kände Melker Swensson och hade 
stort förtroende för honom, och när han 
kom hit och talade om Hakonbolaget så 
tyckte jag att jag borde vara med, då 
det hela lät mycket bra. Det har jag 
heller aldrig ångrat att jag gjorde, för 
jag har haft stor nytta av Hakonbolaget 
och det har gjort privathandeln stora 
tjänster. 

— Det behövdes någon som enade köp
männen, så dåligt som det var med säm
jan förut. Konkurrensen var osund och 
det var inte alltid så gott för en liten 
köpman att klara sig mot kapitalstarka 
konkurrenter. 

Dessutom behövdes det en stark kon
kurrent till de ganska självsväldiga värm-
landsgrossistema. Det är stor skillnad 
på dem nu. 

— Så tycker jag det är rena himmel
riket att få varorna från ett håll och 
direkt hem till magasinet. Förut tog jag 
en del varor från Göteborg och det blev 
dyr frakt för mig. Jag måste hämta 
godset vid järnvägen inne i stan och det 
kunde ta en hel dag i anspråk. Nu ringer 
jag bara in till Hakonbolaget och har 
varorna hemma på klockslaget. Och jag 
behöver inte kolla priserna med de andra 
grossisterna, jag vet att Hakonbolaget tar 
rätt pi-is. Det är skönt också att slippa 
alla representantbesöken, som ofta med
förde olämpliga inköp och tidsspillan. 

— Nu under kristiden har Hakonbolaget 
varit oss till verkligt stor hjälp. Bara en 
sådan besvärlig sak som alla skrivelser 
från kristidsnämnderna som bolaget tagit 
hand om åt oss och skriver om så att de 
blir läsbara och lättförståeliga. 

— Hakonbolaget har verkligen gått fort 
framåt och det tror jag mycket beror på 
dess dugliga tjänstemän och skickliga 
ledning. Det är något visst med alla 
Hakonstjänstemännen, de har ett ge
mensamt drag — de är så mänskliga och 
har ett enkelt och trevligt uppträdande. 
FÖIT kunde en grossistrepresentant kom
ma in i butiken och se ut som om han 
ägde den, och hans enda tanke var att 
få så stora order som möjligt. 

— Jag vill gärna säga Hakonbolaget 
ett tack för gott samarbete och för dess 
goda omtanke om den private köp
mannen. Och så önskar jag god fortsätt
ning. 

Mycken konservatism och tröghet har 
besegrats, men nu är de stora ideella 
sammanhangen klara för köpmännen 

Även uppe i Smedjebacken finns en 
gammal :,ur-Hakonit«, nämligen köpman 
Albert Adamsson, innehavare av den 
framgångsrika firman C. J. Ståls Eftertr. 

— Jag började med affär i Kalksveden 
redan 1915, efter att ha gått igenom de 
första läroåren i affären på skilda håll. 
Redan som liten bodpojke lärde jag 
känna direktör Hakon Swenson, som då 
reste för Manne Tössberg, och jag minns 
åtminstone ett par gånger då jag skjutsat 
honom i släde mellan affären i Eriksberg 
i Västra Skedvi och Kolsva. Så små
ningom kom jag dock hit till Smedje
backen, och då Hakonbolaget bildades 
fick jag, genom mitt stora förtroende för 
Hakon Swenson, all anledning till sam
arbete med denna firma. 

— Det fanns dock mycket konservatism 
mot det nya här uppe, men jag tyckte 
Hakonbolaget var bra och rejält att 
göra affärer med, varför jag tecknade 
aktier så gott pengarna räckte till för 
sådant. De stora, ideella sammanhangen 
förstod man inte då att de skulle komma, 
men när de verkliga idéerna framlades, 
hade naturligtvis jag, liksom alla andra 
privata handlare, desto större anledning 
till ännu intimare samarbete. När idéerna 
växte fram under hand och utformade 
sig i den ena goda åtgärden efter den 
andra till fromma för oss enskilda köp
män, följde jag bara »med strömmen^, 
så att säga, och jag accepterade Hakon
bolagets verksamhet allt starkare. 

_ Under årens lopp har jag varit med 
om nästan alla bolagsstämmor, och för
söker på allt sätt göra mitt samarbete 
med min inköpscentral så aktivt som möj
ligt. Jag är av den uppfattningen, att 
Hakonbolagets bildande kom i sista stund 
för den enskilda köpenskapen, och dess 
insatser är att vara synnerligen tacksam 
för. Fördelarna med att vara ansluten 
till en inköpscentral är ju så påtagliga, 
att man inte borde behöva tala om den 
saken. Tänk bara, vilken tidsbesparing 
det innebär för en Hakonsansluten hand
lare att kunna samla sina inköp på en 
hand! 

— Men ännu återstår mycket att göra. 
Efter kriget tror jag det åter blir hård 
konkurrens mellan de olika distributions
formerna, och då är det tryggt att ha 
den tungt vägande inköpscentralen bak
om sig. Hakonbolagets verksamhet till 
båtnad för den enskilda köpenskapen i 
stora drag är fullt utformad, men många 
detaljer kan ännu rättas till. Obetydlig
heter skapar betydligheter, heter det, och 
härvidlag kan det intima samarbetet 
mellan den enskilde köpmannen och hans 
inköpscentral ännu uträtta mycket. Låt 
de goda uppslagen födas och realiseras 
av Hakonbolaget till fromma för oss an
slutna köpmän, slutar köpman Adamsson. 
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Det enda som stod sig efter den stora 
värdesänkningen efter förra världskriget 
var — HakonboLgets aktier! 

— Jag övertog denna affär 1916, om
talar köpman Georg Swärd i Kopparberg, 
innehavare av firman A.-B. Oscar Lind
ströms Eftertr., som under Hakonbolagets 
25-åriga verksamhet pä ett gagnande sätt 
samarbetat med företaget. 

— Det val- förresten med direktör 
Hakon Swensons medverkan, som jag 
fick denna butik, och när Hakonbolaget 
började sin första verksamhet, anslöt jag 
mig genast, och tecknade 10 aktier som 
första post. Det var inte roliga tider att 
vara detaljhandlare då. Efter kriget 
sjönk allting i värde, och man förlorade 
pengar på allt, men någonting stod sig 
— Hakonbolagets aktier, vilket var gläd
jande i all bedrövelsen. 

— Det första samarbetet var kanske 
mest affärsmässigt, det ideella målet 
kunde man ju då inte skymta, men jag 
anade i alla fall framgången;, vilket myc
ket berodde på mitt rent personliga för
troende för Hakon Swenson som affärs
man och ledare. Det var av mycket stort 
värde, att vid denna tid — i den enskilda 
köpenskapens elfte timme», kunna vända 
sig till ett företag, som kunde uppträda 
i stort och skaffa varor. Denna fördel 
har ju sedan bestått under hela verk
samheten, och blivit allt större. 

— Men den största uppgiften Hakon
bolaget har, är dock den storslagna 
ideella tanken, den djupa innebörden 
med sammanhållningen oss privata köp
män emellan. Detta, att kapitalet i Hakon
bolaget verkligen får stanna kvar, och på 
lång sikt får ränta sig och bli köpen
skapen i sin helhet till gagn, är något som 
man inte kan sätta nog stort värde på, 
anser jag. Bland de mera »löpande» åt
gärderna för att underlätta och förbättra 
den enskilda handeln är Hakonbolagets 
informationsverksamhet och tips angåen
de aktuella nyheter, som en köpman all
tid har nytta av, inte minst i dessa labila 
tider. 

— Jag hoppas att Hakonbolaget i all 
sin kommande verksamhet får samma 
framgång som hittills i sin stora uppgift 
till nytta för den enskilda köpenskapen, 
slutar köpman Georg Swärd. 

Den nu kvartssekellånga erfarenheten 
skapar allt större förutsättningar för 
yt erligare stärkt detaljhandel. 

Även i Strängnäs finns en av dessa 
gamla Hakonsanslutna köpmän fort
farande i aktiv tjänst, nämligen köpman 
August Carlsson. 

— Bland mina gamla affärsförbindelser 
räknade jag även den mycket bekante 
handelsresanden, vännen Eudolf Lind
gren. När han började resa för det då 
nystartade Hakonbolaget kom jag via 
honom i kontakt med detta, och fann det 
vara en ypperlig varuleverantör, varför 

mitt förtroende för detsamma slog rot 
med ens. Detta har sedan hållit i sig 
under det gångna kvartsseklet, fastän 
samarbetet naturligtvis berikats och ut
vidgats även till andra, icke direkt affärs
mässiga områden. 

— Jag tänker då i första hand på det 
enande och stärkande arbete som ned
lagts av Hakonbolaget till båtnad för den 
fria handeln i stort. Hur stor är inte 
skillnaden mellan den fria köpenskapens 
styrka i dag och för 25 år sedan, och hur 
fort har inte utvecklingen gått! Den 
hjälpande handen sträcktes åt oss köp
män av Hakonbolaget, och det länder 
oss till heder att vi inte slog bort den, 
utan insåg nyttan av samarbete med ett 
stort och initiativrikt företag, som med 
friskt mod och nya impulser tog hand 
om och vägledde den oeniga fria detalj
handeln. Detta är något att vara tack
sam över, och inför Hakonbolagets 25-års-
jubileum passar jag på att sända min 
tacksamma hyllning. 

— Ännu finns mycket att göra för att 
ytterligare stärka den privata handeln,men 
på den kvartssekellånga erfarenhet, som 
nu både många köpmän och Hakonbola
get har beträffande för den fria handeln 
främjande åtgärder, tvivlar jag icke för 
ett ögonblick på att vi, de fria men själv
ägande Hakonsköpmännen, ännu kommer 
att få se många goda åtgärder i detta 
syfte komma från bolaget. Med Hakon
bolagets hjälp kommer den fria handeln 
att ytterligare stärkas, det är min fasta 
och orubbliga tro, slutar köpman August 
Carlsson. 

Starten kom i ett psykologiskt ögonblick 
— nu är Hakonbolaget den starka rygg
raden i mellansvensk handel. 

— Även jag kan räkna mig till de — 
kanske inte så stora antal köpmän — som 
för 25 år sedan redan vid Hakonbolagets 
start började samarbete med bolaget, 
säger köpman Arvid Larsson, Fellingsbro. 
Det berodde på min personligt goda be
kantskap med handelsresanden Rudolf 
Lindgren och direktör Hakon Swenson 
själv, som jag redan då hade lärt känna 
som en rejäl affärsman. Hakonbolagets 
start kom i ett psykologiskt ögonblick 
för den enskilda handeln, och man vet 
faktiskt inte hur det kunnat gå om inte 
bolagets start blivit så pass lyckosam som 
den blev. 

— Vi var inte så värst många anslutna 
på den tiden, men all början bliver svår. 
och utvecklingen har ju gått i lika snabb 
som rätt riktning. Nu är Hakonbolaget 
ryggraden inom distriktets detaljhandel, 
och det har varit synnerligen roligt och 
intressant att följa denna utbyggnad av 
företagets verksamhet. Under årens lopp 
har jag hunnit vara med om nästan 
samtliga bolagsstämmor, vilka för mig 
alltid framstått som höjdpunkten på årets 
givande samarbete med Hakonbolaget. 

— Största förtjänsten med Hakonbolaget 
anser jag vara att firman enat den förut 
mer än lovligt splittrade och söndrade 
detaljhandeln och skapat ett effek
tivt och gagnande samarbete mellan sig, 
den välförsedda inköpscentralen — och 
de många anslutna köpmännen runt om i 
Mellansverige. Vid tiden för Hakonbo
lagets start var det illa ställt för oss, 
men nu är vår ställning annorlunda, och 
vi kan med gott mod se tiden an. Detta 
är ett resultat av Hakons gagnande ar
bete för den fria köpenskapen, för vilket 
åtminstone jag är obeskrivligt tacksam. 
Genom Hakonbolaget får man också så 
mycket hjälp och råd i aktuella saker, 
och följer man dessa, visar sig ett bättre 
arbetsresultat, det är min egen 25-åriga 
erfarenhet. Som bolaget skött sig finns 
inget att erinra mot och inget mer övrigt 
att önska, annat än firmans fortsatta be
stånd och verksamhet till nytta för oss 
köpmän, slutar köpman Arvid Larsson i 
Fellingsbro. 

Besjälade av ett brinnande intresse att 
stabilisera detaljhandeln, som pressats 
hårt under de svåra krisåren, hörsam
made en skara orädda köpmän kallelsen 
från Hakonbolaget till ekonomiskt sam
arbete. Det är representanter för dessa 
Hakonbolagets första bundsförvanter ute 
bland detalj handlarna som härovan be
rättat om sina intryck från de gångna 
25 årens samarbete. När man talar med 
dessa köpmän så gör man osökt den 
reflexionen att säkerligen ingen av dem 
anade vilken snabb och gynnsam utveck
ling deras inköpscentral skulle gå till
mötes. Kanske var det rent av med en 
viss misstro som en del anslöt sig till 
denna nya »rörelse» inom detaljhandeln. 
Men misstron kom på skam. Det är dessa 
pionjärer villiga att oförbehållsamt er
känna. Det samarbetets frö som såddes 
av Hakon Swenson och hans medarbetare 
på hösten 1917 har slagit god rot i svensk 
detaljhandel. År efter år ha ständigt 
nya skaror av förutseende mellansvenska 
detaljhandlare anslutit sig till Hakons. 

Man kan nog också vara förvissad om 
att Hakonbolaget ännu inte på långt när 
ser sin upgift slutförd. Tvärtom. Det är 
först nu — eller rättare sagt när freden 
kommer — som de stora idéerna, de stora 
målen, skall gå mot sitt föl-verkligande. 
De gångna 25 åren kan egentligen karak
teriseras som ett uppbyggnadsarbete. 
Skapandet av en fast och säker grund för 
det fortsatta arbetet till detalj handelns 
förkovran, ökade styrka och slagkraft. 
Motstånd och misstro har mött på vägen, 
men de svårigheterna ha övervunnits, ty 
konservatism och fördomar äro alltid 
dömda att förgå. Nu är Hakonbolaget 
fast rotat i en detaljhandel, som klart 
inser nödvändigheten av ekonomiskt 
samarbete. 
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Av de t jänstemän, som i " t idernas 
begynnelse" på ol ika sätt knötos till 
Hakonbolage t finnes ännu många kvar 
i aktiv tjänst. Under denna första tid 
var förhål landena primit iva, oeh pre
ten t ionerna fick inte vara så stora, 
men arbete t gick äudå lätt tack vare 
inspira t ionen och allvaret inför upp
giften. När dessa pionjärer dra sig till 
minnes, k o m m e r måuga roliga poänger 
i dagen, men det allt överskuggande 
är intresset för det hårda , men givande 
arbetet . 

Bland Hakonbolagets disponenter är 
Karlstadskontorets chef, Axel Kjellander, 
den som varit med längst. 

— Det var en gång, som alla vackra 
sagor börja, i oktober 1917, som jag kom 
i kontakt med det blivande Hakonbola
get, säger han och ger några glimtar från 
Karlstadskontorets historia. 

— Tillsammans med vår nuvarande 
lagerchef, Oscar Starck, drev jag då ett 
bolag, som handlade med kaffe, andra 
tillgängliga varor och mjöl samt socker i 
konsignation, den senare artikeln för 
kolonialvarufirman, A/B Manne Töss
bergs Eftr. i Västerås. Därigenom lärde 
jag känna Tössbergs representant på 
Värmland. Helge Mörck, och det var han 
som per telefon berättade för mig om 
det nystartade bolaget och på uppdrag av 
Dir. Hakon Swenson frågade om jag ville 
bli chef för ett planerat kontor i Karl
stad. Jag bestämde mig så gott som ome
delbart för att bli det nya företagets man. 

— I detta sammanhang kan jag nämna, 
att namnet Aktiebolaget Hakon Swenson 
tillkom på förslag av köpman Ola Ek
blom i Sunne. 

— Emellertid uppgick vårt bolag i det 
nya företaget och vi båda, tillsammans 
med vår lilla personal inträdde i Hakon
bolagets tjänst, officiellt från och med 
den första januari 1918. 

— Vårt första kontor var litet och 
trångt, och magasinet var den gamla 
frälsningsarmens före detta lokaler, där 
bibelspråken ännu fanns kvar på väg
garna. Dessutom fick vi hysa in en del 
varor i Domkapitlets fina källare, som 
vi för övrigt har kvar än till förvaring 
av dupletter för vår räkenskapsavdelning 
i händelse av bombning. 

— Affärerna gick emellertid framåt 
med oanad fart och vi måste snart se 

oss om efter större livsrum. Den i nov. 
1917 inköpta fastigheten S:a Kyrkogatan 7, 
med magasin och bostadslägenheter, fingo 
vi efter en del kontroverser med hyres
nämnden disponera. Vi tyckte nu att vi 
hade det riktigt rymligt. Men Karlstads-
kontorets utveckling har gått raskt och 
nu är lokalfrågan lika brännande igen, 
trots den nyligen inköpta hörntomten vid 
Drottninggatan. Vi bor över hela staden 
och har jag en jubileumsönskan, så är 
det den. att jag skulle få leva och se ett 
stort, tillräckligt stort, fint Hakonshus 
i Karlstad. Tomten är köpt nere vid 
hamnen, så kanske min önskan går i 
uppfyllelse. 

— Affärerna gick som sagt strålande. 
Tack vare Helge Mörcks synnerligen go
da namn bland värmlandsköpmännen 
fick vi snart många utökade förbindelser. 
Helge Mörcks namn är förresten långt 
ifrån bortglömt ännu i Värmland och 
Dalsland och glömmes väl aldrig. 

— Sådana varor man sålde! Jag för
glömmer aldrig det tyska tvättpulvret 
Waschweis>, som Hakonbolaget sålde 

många vagnar av. När jag nu bläddrar 
i min gamla prisbok, kan jag knappt för
stå, att det över huvud taget gick att 
sälja sådana varor, men det fanns inga 
andra. 

Att resa ute i bygderna för tjugofem 
år sedan var just ingen sinekur. Det var 
svårt att få skjutsar, även om mina gamla 
bekanta gästgivare gjorde vad de kunde. 
Man måste organisera och planlägga re
sorna långt i föi-väg och tinga rum och 
skjutsar och sedan gällde det att hålla 
programmet, så man slapp ligga över. 
Gästgivarna var skyldiga att hålla vissa 
hästar och skjutsar per dygn men där
utöver kunde han inte tvingas. Var det 
så den gode gästgivaren inte ville stå 
handelsresanden till tjänst, skyllde han 
på läkaren eller barnmorskan som han 
också hade skyldighet att hålla skjuts åt. 

— Ofta hamnade man i ett oeldat rum, 
där man trevade sig fram i skenet av en 
osande karbidlampa. Jag skulle försöka 
släcka en sådan en gång men var inte 
van vid eländet utan måste gå ut i köket 
och be en tjänsteflicka förbarma sig 
över mig. Sedan lotsade jag mig tillbaka 
i mörkret, kröp in i vargskinnspälsen och 
somnade. 

— Men allting gick, ty man var ju ung 
och hade humöret i toppen. Och när så 
affärerna gick bra, glömde man alla be
svärligheter. Men den oundvikliga kall
duschen kom. Vi hade ett stort engage-
ment hos en kund. Jag hade varit 
uppe i banken och förhört mig om 
firmans ställning och fått till svar, att 
allt var i sin ordning. Och så kom
mer meddelande efter 8—10 dar att 
den inställt sina betalningar. Hakon
bolaget var med på åtskilliga tusen kro
nor. 

— Det var inte med lätt hjärta jag 
ringde upp Dir. Hakon Swenson för att 
berätta den sorgliga nyheten. Men han har 
ju sitt eget sätt att ta saker och ting, så 
han småskrattade bara och sa helt lugnt: 
»Det där var riktigt bra, vet du, nu blir 
du nog försiktigare i fortsättningen och 
det kommer nog att behövas skall du 
få se.» 

— Jag andades åter lugnt, men den som 
blev försiktigare i fortsättningen var jag. 
Det oaktat kom krisens förluster att bli 
rätt kännbara. 

— Våra kommunikationsmedel bestod 
till en början av en präktig häst. Stall 
fanns på gården och en körkarl var 
engagerad. Hästen blev ganska dyrbar i 
drift, då höet betingade ett pris av en 
ki-ona kilot! Den första lastbilen inköptes 
år 1919 och fick smeknamnet »Krassin», 
men annars var den av märket Clydes-
dale. Den var försedd med massiva 
ringar, och det lät som om åskguden 
skulle vara ute och dundra, när den drog 
fram på kullerstensgatorna. Men stor var 
den, den tog tre ton. om jag inte 
minns fel och anlitades ibland för att 
flytta järnvägsvagnarna med. 

— Vi hade en ganska spridd kundkrets, 
i Värmland, Närke, Dalsland och Väster
götland och vi levererade varor ända till 
Skövde och Falköping. 1923 tillkom Lid
köpingskontoret, som till 1927 sorterade 
under Karlstad, och då blev det ju när
mare att leverera varor från Lidköping 
än från Karlstad. För några år sedan 
övertog örebrokontoret våra Närkes
kunder. 

— Ja, åren har gått med svindlande 
fart. Det har varit arbetsamma år men 
arbetet har varit fruktbärande och då är 
det ju bra. Karlstadskontoret har ju 
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Ovan det första Hakonskontoret i Karlstad. Pä 
bilden synes kontorets dåvarande personal, från 
vänster: Melker Swensson, Elis GötJiberg, Vendia 
Karlström, Karl Janson. Man bodde som synes 
ganska trångt men som sämjan var god gick det 
ändå bra. 

Nedan Karlstadskontorets bilpark 1920. Bilarna väckte både uppseende 
och respekt, när de dundrade fram på kullerstensgatorrm på sina 
massiva ringar. Chaufförerna fick klä sig i rejäla vargskinnspälsar 
på vintern, ty förarhytten var föga inbyggd utan släppte generöst 
in snö och kyla. 

också kunnat glädjas åt ständigt ökad 
omsättning och ingenting tyder på att det 
inte skall fortsätta i samma gynnsamma 
riktning. 

— Jag tänker därför med glädje till
baka på det kvartssekel som gått, på det 
goda kamratskap som alltid rått inom 
Hakonbolaget och på det givande sam
arbetet med kamraten och ledaren, Hakon 
Swenson. Trots de för närvarande svåra 
tiderna vet jag, att Hakonbolagets fram
tid ligger klar, ty dess förtroende bland 
köpmännen är grundmurat. Det skall som 
hittills fortsätta att fullgöra sin viktiga 
insats i den fria handelns tjänst. 

Hushållsgris på Hakonsgården hjälpte 
upp förra krigets dåliga mat. "Varorna 
ska stå med rättning höger!" 

Den förste lagerarbetare som anställdes 
på Hakonbolaget i Karlstad var nuvaran
de förmannen Werner Johansson, en glad 
och solig värmlänning, som här berättar 
sina minnen. 

— När jag började på Hakonbolaget 
kom jag från exercisen och då sa dispo
nent Kjellander till mig: »Nu, Johansson, 
ska varorna stå med rättning höger pre
cis som militärerna gör!» Det glömmer 
jag aldrig och jag försökte noga följa 
disponentens order. Men vi hade ju inte 
så fint och välordnat lager till en början. 
Vi körde in med häst och vagn i maga
sinet och skottade ur salt direkt i för
rådet. Lagerfrågan har alltid varit be
svärlig här vid Karlstadskontoret. Jag 
minns att vi skamligt nog blev glada när 
ett kafferosteri, som tillhörde en kon
kurrent, brann upp. Rosteriet låg näm
ligen vägg i vägg med vårt lager och 
efter branden fick vi överta lokalerna. 

Riktigt hemtrevligt hade vi i alla fall, 
trots att stugan var trång. Det var ju en 
besvärlig kristid och ont om mat, det var 
sämre än nu, för nu är ersättningsvarorna 

bättre. För att klara av matfrågan slog 
tre kamrater och jag oss ihop om en gris, 
som vi odlade här på Hakonsgården. Vi 
hade med oss var sin hink skulor varje 
dag och var väldigt noga med att inget 
mjölavfall från lagret gick till spillo. 
Griskultingen trivdes bland oss och blev 
så tjock och fet att han vägde 90 kilo 
till slut. Då tog vi adjö av vår vän och 
slaktade och delade upp honom. Det var 
ett präktigt tillskott till den usla kristids
maten. 

— Men en sak är sämre den här kris
tiden och det är kupongsystemet. Om 
handlarna ändå kunde skicka in ku
pongerna i förväg! Som det nu är får 
våra chaufförer vänta bort många dyr
bara timmar medan handlarna gör i ord
ning kupongerna. 

— Det har varit arbetsamma men trev
liga år de här som gått nu. Kamrat
skapet här på Hakonbolaget har alltid 
varit mycket gott och dessutom har vi 
känt, att vi arbetar åt ett humant före
tag. Är det någon som blir sjuk eller får 
det svårt på annat sätt, blir han alltid 
hjälpt. Vi är mera som en familj här. 
Men en sak är jag arg på mig själv för 
och det är, att jag inte försökt bli något 
mera här på Hakonbolaget än bara lager
arbetare. Det finns väl få företag som 
tar vara på ungdomarna och släpper fram 
dem så som Hakonbolaget gör. Här kan 
man börja som springpojke och arbeta 
sig upp till en chefspost. Men jag tänkte 
inte på det när jag var ung men jag 
skulle vilja säga till alla ungdomar som 
arbetar här i företaget, att de skall ta 
vara på sina möjligheter. Då kanske de 
vid nästa jubileum har en väldigt fin 
titel! 

Får jag arbeta här på Hakonbolaget i 
tjugofem år till så har jag då ingenting 
emot det — det skulle vara roligt att få 
fira femtioårsjubileet också! 

Frånvaron av arbetsuppdelning gjoide 
tjänsteman allround. Sill, bröd och mar
garin fiån lagret gav nya krafter. 

Till dem som varit med från Hakon
bolagets genombrottsår hör även dispo
nent Melker Swensson vid Gävlekon
toret. 

— När jag år 1919 började vid Hakon
bolaget i Karlstad, var det för att jag var 
övertygad om Hakonsidéns bärighet. Jag 
ville vara med om att bygga upp något. 

— Disponent Kjellander var då som nu 
chef i Karlstad. Vi hade arbetsamt, minst 
sagt, men vi var alla unga och hade stor 
arbetsaptit. Allt gick också mycket fa
miljärt och gemytligt till. Kontoret be
stod av ett stort och ett litet rum och 
inredningen var synnerligen flärdfri. Nå
gon arbetsuppdelning kan man knappast 
tala om. Det var att hugga i där det 
bäst behövdes och man blev på så sätt 
allround. Som de flesta andra tjänste
männen gjorde jag till en början de flesta 
affärerna på mina gamla kundförbindel
ser — jag hade sysslat inom branschen 
innan jag kom till Hakonbolaget. 

Då och då stimulerades arbetslusten 
med en kopp kaffe, som vi kokade själva. 
När direktör Swenson kom på besök 
blev det livliga sammanträden och vi satt 
kvar på kontoret till långt in på nätterna. 
Krafterna späddes på med från lagret 
inhämtat bröd, sill och margarin. 

— Men det behövdes, att vi hade kraf
ter och humör, ty Hakonbolagets första 
år var inte utan svårigheter. Konkur
renterna spådde om dess snara under
gång och väntade på dess fall. Många 
illvilliga rykten sattes i svang om »kris
tidsföretaget.. Men Hakonbolagets idé 
var så stark, att den överlevde även 
svåra kriser. 

— Genom klok och förutseende av
skrivningspolitik undgick Hakonbolaget 
att göra alltför stora krisförluster. Så 
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småningom fick vi också fastare mark 
under fötterna, sedan vi hunnit visa köp
männen vad vi ville och kunde. Upp
slutningen kring Hakonbolaget blev allt 
spontanare. Det resultat som Hakon
bolaget idag kan uppvisa, vittnar också 
om att köpmännens förtroende ingalunda 
svikits. Utvecklingen har gått dubbelt 
så fort som man någonsin vågade dröm
ma om. 

Ja, åren gick under intensivt arbete. 
Samarbetet med disponent Kjellander 
har jag i särskit angenämt minne, ty en 
bättre arbetskamrat och större optimist 
kan jag knappast tänka mig. Så små
ningom blev jag kontorschef i Karlstad 
och på den posten stannade jag tiU 1939, 
då jag blev disponent här i Gävle. Det 
är ju en plats med traditioner, eftersom 
Hakonbolaget startade i Gävle, närmare 
bestämt den 1 december 1917, då firma 
Johan Westergren övertogs med åtföljan
de engrosvillkor för socker. 

— Om jag nu inför jubileet skulle 
uttala någon särskild önskan, så är det 
att jag skall få vara med och arbeta 
inom Hakonbolaget ännu några år. Men 
jag känner ju att krafterna inte är de
samma som för tjugofem år sedan. Det 
är därför glädjande att se och veta, att 
här finns så många unga friska viljor, 
som kan rycka in. Och det är en stor 
uppgift de tar hand om. Det hoppas jag 
de skall känna och därmed få den rätta 
arbetsglädjen. Att arbeta för den pri
vata handelns framtid, det är att göra 
en samhällsgagnande insats. 

Pilsner som tågbiljett och varuproverna 
i fickan. Kund hotade kasta ut nitisk 
Hakonsresande. 

HeiT Petrus Bäckström på Gävlekon
torets inköps- och försäljningsavdelning 
har så gott som växt upp med Hakon
bolaget. 

— Jag var bara femton år när jag 

började här, berättar han. Hakonbolaget 
hade då sina lokaler vid Lilla Esplanaden. 
Vi satt tre i ett rum, disponent M. T. 
Toft, bokhållare Anton Westerberg och 
jag, som fick kalla herr Westerberg för 
farbror. Arbetstiden var obegränsad lik
som arbetet och, det vill jag framhålla, 
också arbetsglädjen. I bittert minne be
varar jag en mörk dag då jag skulle ta 
en kopia av chefens brev. Alla brev 
skrevs för hand på den tiden och kopie
ringen skedde i en klumpig och hård-
arbetad press. I den lade man in något 
slags tunt genomslagspapper, som fuk
tades. Ovanpå det lades brevet som skri
vits med bläck. Alltnog — jag råkade 
fukta kopiepapperet för mycket, så att 
hela det fint präntade brevet förstördes, 
i det att skriften flöt ihop, och jag måste 
be chefen skriva om brevet. 

— När jag var sjutton år, blev jag han
delsresande, en sporrande och intressant 
uppgift, men också ganska strapatsrik. 
Som kommunikationsmedel använde jag 
apostlahästarna, cykel och tåg. Proverna 
hade jag i fickan men steg senare i gra
derna så att jag fick köpa mig en portfölj. 

En gång skulle jag och en kollega be
söka en kund här i närheten. När vi 
kom fram var kunden inte hemma och 
det var ganska långt till nästa täglägen-
het hem. Vi beslöt då att fördriva vänte
tiden med en tågresa till ett närliggande 
samhälle. Tyvärr räckte inte våra pengar 
till biljetten men vi skramlade ihop de 
sista örena till två pilsner. Utrustade 
med dessa angjorde vi tåget i hopp om 
att konduktören, som hade rykte om sig 
att vara mycket törstig, skulle låta våra 
pilsner gälla som biljett. Det gjorde han 
och vi åkte tur och retur under gemyt
ligt samspråk med den trevlige kon
duktören. 

— Jag har min första dag som han
delsresande i tydligt minne. När jag 
kom hem med min order blev jag ordent

ligt utskrattad. Den löd nämligen på en 
halv ost. Än idag undrar jag om hand
landen ifråga drev med den gröne re
sanden. Sedan gick det bra för mig, så 
när som på att jag en gång var alltför 
nitisk hos en kund med påföljd att han 
mycket bestämt och med antydan om 
handgripliga åtgärder, därest jag inte 
lydde order, visade mig utgången. Vi 
två blev dock senare mycket goda vänner. 

Det är många glada minnen jag har 
kvar frän dessa tjugofem år, men det är 
svårt att så här i en hast dra fram några 
särskilda. Bolagsstämmorna har ju för
stås alltid varit efterlängtade. Förr bru
kade direktör Swenson komma in till oss 
på hotellet på natten och jag vill inte 
påstå att det blev tyst och stilla när han 
kom. Han kan ju skämta som ingen 
arman. Det borde kanske nämnas att en 
resa till Västerås för 25 år sedan inte 
gjordes på en dag. Man fick ligga kvar i 
Storvik och fortsätta nästa dag. En gång 
hade tåget gått ifrån oss i Sala och vi tog 
ett dagrum på ett hotell och roade oss 
med — att skriva inventarium! Frän 
Västerås kom så småningom en bil och 
hämtade oss och vi kom lyckligt fram 
och hade trevligt som alltid. 

Tron på Hakonbolaget är bergfast hos 
oss som har förmånen att arbeta här och 
den av oss som får leva och uppleva 
50-årsjubileet skall säkert kunna säga 
som inför tjugofemårsjubileet: Det är 
otroligt sä detta företag gått framåt och 
utvecklats under de sista tjugofem åren. 

En vecka med häst och släde till lång
väga kunder. Personlig propaganda er
satte teklamen första åren. 

— Att det blev Hakonskontor här i 
Borlänge, berodde på att denna plats är 
en knutpunkt för Dalarna, säger dispo
nent Emil Bohman, som ger en återblick 
på Borlängekontoret. 

Bilden till höger: Karlstadskon
torets första kommunikations
medel var häst och vagn. Nedan: 
Gävlekontoret på väg till Väs
terås. Dylika resor voro alltid 
efterlängtade, ty dels hade man 
mycket trevligt på vägen och 
dels var det alltid givande i 
Västerås. Längst till höger 
Petrus Bäckström. 

Nedan är Karlstadskontorets försäljare Fred-
rifc Kjellander, som var med från början, 
ute och idkar högerkörning långt upp i Värm
land, där biltrafiken influerats av det norska 
trafiksystemet. 
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— Den första april 1918 övertog Hakon-
bolaget här en filial till Manne Tössbergs 
i Västerås. Disponent för det nya kon
toret blev Johan Pettersson, som hade 
förestått Tössbergs filial. Själv kom jag 
hit som kontorist den femtonde augusti 
1918 efter att ha varit biträde hos en av 
Tössbergs kunder här. 

— Det var en blygsam början vi gjorde. 
Kontoret bestod av ett par tre små rum 
och lagerutrymmena var bara en tredje
del av de nuvarande. Men vi hade ju 
heller inte så stort varusortiment på den 
tiden. 

— Det är långa och backiga vägar här 
i Dalarna och våra resande gjorde just 
inga snabbresor. De fick begagna sig av 
en präktig ardennerhäst som kommuni
kationsmedel och på vintern hände det 
ofta att de hade snö upp till knäna i 
släden. Men fram gick det och färderna 
blev många och långa. En resa från 
Älvdalen upp till Säma i Idre tog veckan 
i anspråk, men så var det också 30 mil 
som skulle avverkas. På somrarna var 
vägarna nästan besvärligare än på vin
tern, då de voro dåligt underhållna och 
hjulspåren ibland var nästan lika djupa 
som dikena. 

-_ Men detta var inte de största svårig
heterna. Hakonbolaget startade ju inte 
under några gynnsamma auspicier. Den 
privata handeln var efter förra världs
kriget riktigt ute på det sluttande planet 
och någon sammanhållning bland köp
männen existerade inte. De första åren 
av krisen var det väl ändå inte så svårt 
med varor men de var så urusla och pri
serna sådana att man nästan skämdes att 
göra affärer. En Florodoltvål till exempel 
kostade fem kronor i minut och en illa
luktande svart sulfitsåpa, som knappast 
kunde kallas rengöringsmedel, kostade 
sex kronor kilot i parti. Det var tider 
för gulascher och sådana fanns det gott 
om. Men kraschen kom och de som hade 
tjänat sig rika på kriget blev fattigare än 
de var när de började. 

— Portgångsföret för Hakonbolaget var 
alltså inte det bästa. Och här i Dalarna 
bidrog ett och annat till att göra det än 
mer motsträvigt. Dalfolket är ganska 
konservativt, och det var därför svårt till 
en början att värva handlarna för vår 
del. De hade sina gamla grossistförbin
delser och hade ingen lust att byta. De 
hade heller inte några rekommenderande 
erfarenheter av tidigare köpmannaorga
nisationer, då de flesta hade varit med 
och förlorat på Förenade Köpmän. 

— Någon reklam underlättade heller 
inte Hakonbolagets första år. Det var att 
arbeta med den personliga propagandan. 
Men disponent Pettersson hade många 
goda affärsförbindelser och det var en 
god hjälp. 

— Ganska snart kom köpmännen emel
lertid underfund med, att Hakonbolaget 
var något som de behövde, att det var 
en organisation som verkligen ville ta 

vara på deras intressen och därmed blev 
anslutningen snart mycket livlig. Idag är 
vårt samarbete med dalahandlama det 
allra bästa. 

— Nog har butikskulturen gått framåt 
ett gott stycke här i Dalarna under de 
tjugofem år som gått. Det var ofta så för
ut, att en småbrukare drev en liten affär 
vid sidan av lantbruket och man får för
stå, att han inte hade några större in
sikter i affärer. Jag minns, att vi en gång 
hade en växel med en handlare. Växeln 
förföll utan att bli betald och vi gav i 
hovsamma ordalag vederbörande en liten 
påminnelse. Varför skulle jag betala 
den? Ni har väl också skrivit på!», sva
rade han förvånad och förargad. Nåja, 
allmänhetens krav på handlaren var hel
ler inte så höga, konkurrensen var på 
landet inte så stor och det var alltså 
ingenting som sporrade. Nu har vi mo
derna och välskötta affärer här i Dalarna 
som skötas av kunniga köpmän. Handeln 
har utvecklats och stärkts genom sina 
organisationer. 

— Ingen dag har varit händelselös här 
på Hakonbolaget, men det är tyvärr så, 
att när man ska erinra sig något särskilt, 
så står tanken still. Men när jag ser 
tillbaka på de gångna tjugofem åren, så 
blir det en lång kedja av arbetsamma, 
intensiva dagar, där kamratskapet och 
arbetsglädjen suttit i högsätet. Jag hop
pas att det är många sådana dagar kvar 
för mig här. 

Garveri med frän lukt törsta kontoret — 
svårt att portionera ut åtråvärt ameri
kanskt fläsk rättvist till kunderna. 

En av Hakonbolagets pionjärer är nu
varande disponenten vid Eskilstunakon-
toret Konrad Hagman. 

— Hakonbolaget var sju månader gam
malt när jag kom i dess tjänst, berättar 
disponent Hagman, så man kan gott säga 
att jag varit med sedan begynnelsen. 
Jag började som försäljare, och den 
sysslan hade jag redan förut skött för 
en annan firma här i trakten, så arbe
tet med att introducera Hakonbolagets 
varor var inte så svårt här. 

— Vi började minst sagt primitivt. 
Till en början skötte jag försäljningen 
pr telefon från min bostad, men så kun
de det naturligtvis inte fortgå i läng
den. En lokal måste anskaffas, men då, 
liksom nu, var bostadsbristen stor. Nå
gon ordentlig lägenhet var omöjlig att 
anskaffa utan vi var tvungna att hysa 
in oss i ett gammalt garveri, som allt
så blev Hakonbolagets första officiella 
boning här- i Eskilstuna. Ibland kan jag 
sitta här och titta rakt över Eskilstunaån, 
och tänka mig 25 år tillbaka i tiden. 

- Emellertid fick vr hyra ett rum i 
nämnda garveri, och innan försäljningen 
kunde starta på allvar måste vi inreda 
rummet. Inredningen blev ingalunda 

luxuös, utan inskränkte sig till att vi 
fyllde ut de gamla garverikaren i gol
vet med sand för att söka få bort den 
fräna lukten. På dessa kar lades sedan 
spärrar och golvplankor. Tillägger man 
så att vi delade rummet med en tunn 
trävägg, samt anskaffade sockerlådor att 
sitta på vid det uråldriga skrivbordet 
har man en fullständig bild av Hakon
bolagets företa kontor i Eskilstuna. 

— Själva arbetslokalen var således inte 
vidare bekväm, och skulle man vilja 
vara litet ostörd, t. ex. vid mera interna 
samtal med Hakon Swenson, var man 
tvungen att föreslå en promenad i den 
vackra omgivningen. Men vi influerades 
inte av arbetsrummets torftighet, utan 
arbetade på utan rast och vila, vilket 
hade sin speciella tjusning, då man såg 
att arbetet avancerade och gav resultat. 

— Särskilt roligt var det när de första 
importvarorna efter kriget kom oss till
handa. En gång fick jag flera järnvägs
vagnar med amerikanskt fläsk, och det 
var inte lätt att rättvist fördela fett-
bitarna åt de minst sagt ivriga köparna. 
Över huvud taget gick det fint att sälja, 
bara man hade något att sälja, vilket 
inte var fallet alla gånger under dessa 
år. Men en stor fördel med det då på
gående kriget var att det fanns sill, vil
ket var bra att ha till hands när andra 
varor tröt. En gång hade jag äran att 
leverera ett nyss inkommet parti »vår
sill» — förutom till köpmännen — även 
till livsmedelsnämnden, motsvarande vår 
tids livsmedelskommission. 

— Vad tiden led gick det inte att 
hälla kontoret kvar i det gamla gar
veriet. 1922 inköptes det nuvarande huset 
— ett gammalt magasinshus — och vi 
flyttade rakt över Eskilstunaån. I denna 
byggnad inreddes till en början tre kon
torsrum, så organisationen var- ännu på 
den tiden inte så stor. Då sorterade vi 
direkt under Västeråskontoret, och det 
dröjde ända till 1931 innan vi blev ett 
självständigt kontor. Just nu håller vi 
f. ö. på med ombyggnader, och när dessa 
blir klara kan vi disponera över 12 kon
torsrum — utrymmet är stängt upptaget 
av ransoneringsarbetena. 

— Ja, det är med ett visst vemod 
man ser tillbaka på de gångna 25 år-en. 
Det har varit ett kvartssekel av idel ar
bete, och någon tid för egna intressen 
har man faktiskt inte haft. Tyvärr får 
jag nog inte vara med om något mer 
jubileum, åtminstone inte som aktiv med
arbetare. Snart går jag in i pensions
åldern, och slutar min arbetsdag i Hakons 
tjänst. Som slutomdöme måste jag säga, 
att. Hakonbolagets insatser för den en
skilda handeln inte nog kan värdesättas. 
Under de 25 år som gått sedan starten 
har arbetet varit uppfyllt av ett mål, 
nämligen att tjäna den enskilda handeln, 
och detta har ytterst kommit även den 
köpande allmänheten till del, slutar 
disponent Konrad Hagman. 
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Bilden till höger återger Eric Lewén, Hakon Swenson och Konrad Hagman, på utlandstripp 1929. 

24 åren har jag hunnit att se och vara 
med om huvudparten. På den tiden var 
jag anställd i en kolonialvarufirma i 
Eskilstuna, men ryktesvis fick jag höra 
talas om att något, som kallades Hakon-
bolaget. bildats i Västerås, och av någon 
anledning fick jag redan då stor lust att 
få anställning i detta. 

— En dag fick jag se en annons i tid
ningarna som verkade som ett pekfinger 
åt mig. Det var Hakonbolaget som sökte 
en yngre manlig tjänsteman, och jag var 
naturligtvis inta sen att skicka in an
sökan. Ödets vindar förde mig därefter 
till Linköping, där jag en dag per tele
fon blev uppmanad att ringa till ett visst 
nummer i Eskilstuna. Det visade sig att 
det var disponent Konrad Hagmans num
mer, och att direktör Swenson genom 
honom önskat komma i kontakt med min 
enkla person. Jag fick order att genast 
resa till Västerås, för att närmare disku
tera eventuella anställningsvillkor. Dagen 
för besöket lever i friskt minne. Direktör 
Swenson var strängt upptagen och hans 
arbetsprogram fulltecknat, och för att 
vinna tid blev jag inviterad till lunch i 
Villa Maria för att i lugn och ro få disku
tera. Jag måste säga det var något till 
smickrande för den unge mannen att få 
y.luncha-, tillsammans med chefen och 
hans älskvärda fru i deras vackra hem. 
Resultatet blev omedelbar" anställning. 

— Ja, så kom jag i Hakonbolagets 
tjänst, och det är någonting jag aldrig 
behövt ångra, ty de gångna åren har 
varit uppfyllda av härligt, fruktbringande 
arbete. Jag började arbetet som konto
rist, men yrket var synnerligen tänjbart, 
och vi sysslade egentligen med allt som 
kan förekomma på området, vilket var 
både arbetsamt och nyttigt. Arbetet var 
ingalunda lätt, och arbetsmängden till 
synes obegränsad. Organisationen var 

Sillake över trädrötter gjorde husäga
rinna i Eskilstuna arg på "Hakons slar
viga karlar". 

På Eskilstunakontorets lager finnas två 
gamla trotjänare i Hakonbolagets tjänst, 
vilka är rika på minnen från gångna år. 

— Jag har varit anställd i Hakonbola
gets tjänst sedan 1919, berättar 64-årige 
lagerarbetaren Albert Johansson, och har 
alltså hunnit vara med om tiden i gamla 
garveribyggnaden. Lagret var där in
rymt i de förhållandevis rymliga lokaler
na åt gården, vilken emellertid var myc
ket trång, och orsakade en del besvär. 
Ibland kom det till sammanstötningar 
med husets ägarinna — en gammal 
änka — och jag minns särskilt en gång, 
då vi i brådskan slagit sönder en sill-
tunna så att laken runnit ned över 
rötterna till ett träd som stod på gården. 
Trädet torkade litet, och änkan inledde 
då en offensiv mot Hakons slarviga 
lagerkarlar», och hotade med både det 
ena och det andra om trädet skulle dö. 
Det var emellertid ingen fara, och trädet 
står där än i dag. 

— Det mesta som hänt hinner man 
glömma under 25 år, men någonting som 
man inte glömmer är de utmärkta arbets
förhållanden som alltid rått här i Hakon
bolaget, och nu till jubileet hoppas jag 
man vill mottaga en liten blomma från 
en gammal lagerarbetare. 

Strapatsrikt att vara Hakonschaufför. 
Fordbil pä snöig skogsväg orkade e) dra 
— varorna måste 'bäras för hand". 

— Jag kom till Hakonbolaget något 
senare, säger Fritjof Larsson, jag bör
jade nämligen 1920, och har sedan dess 
uteslutande arbetat som chaufför. Mina 
minnen hör alltså mest samman med 

svåra körningar, av vilka jag särskilt 
kommer ihåg en. Det var på de gamla 
Fordbilarnas tid, och vi skulle köra med 
varor till Kungsör. Mycket snö var det, 
och vi var två bilar som gjorde sällskap. 
Rätt som det var, fastnade vi i drivorna, 
men efter en stund fick vi hjälp av plog-
ningsmanskap. Längre uppåt skogarna 
blev det åter stopp, och här måste vi 
lasta av hela lasset, och låda för låda 
bära varorna uppför en ganska besvärlig 
backe, för att få upp bilarna. Dessa fick 
vi sedan gemensamt — under tiden hade 
ytterligare två bilar fastnat på samma 
ställe — skotta loss, bära och skjuta for
donen uppför, varför vi var minst sagt 
uttröttade när vi äntligen kom fram till 
Kungsör. Men arbete befordrar hälsa och 
välstånd, säger man, och för min del 
tycker jag alltid det varit roligt att hugga 
i ordentligt för Hakonbolaget, ty här 
uppskattas det verkligen. Därför hoppas 
jag att få fortsätta åtskilliga år ännu 
i Hakons tjänst, önskar till slut Fritjof 
Larsson. 

Tjänstemännen fick gästspela som hamn
arbetare och lossa båtlast. Konkurren
terna bekymrade för Hakonbolagets då
liga ekonomi.. . 

Disponenten vid Hakonbolagets Väster
åskontor, Herman Green, har vid en 
återblick inför jubileet åtskilligt att be
rätta. Disponent Green tillhör de, 
beträffande antalet tjänsteår i Hakons 
tjänst, allra äldsta, och på grund av 
sin ställning inom företaget har han fått 
tillfälle till en mycket vid överblick över 
verksamheten. 

— Jag anställdes i Hakonbolagets tjänst, 
för att vara exakt, den 19 februari 1919. 
Jag har således inte varit med från den 
allra första början, men under de gångna 
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f*tw"^ 

Ovan: Hakon Swenson som lastbilschaufför, resande Sam Nyström 
(stående), Gustaf Rooth (t. v. på lasset) och Herman Green gäst
spela som hamnarbetare vid hamnarbetarstrejk 1920. 

Vid samma tillfälle — en båtlast mjöl skall lossas och 
lyftkranen som också är i strejk, är ersatt med en pro-
i'isorisk lyftinrättning med bommar och taljor. De or
dinarie arbetarna stod och retades, men »Hakonspojkarna» 
klarade dock av det ovana arbetet med glans. 

inte sä utbyggd på den tiden, och genom 
att vi redan då var uppe i en impone
rande omsättning, fordrades att vi låg i 
ordentligt hela dagarna och de flesta 
kvällar också. Men roligt var det, och 
vi var alla unga och kunde arbeta obe
gränsat. 

— Kontoret låg på den tiden vid Slotts
gatan. Det var trångt och lågt i tak — 
men hemtrevligt. Vi var väl ungefär 25 
anställda, och arbetet bedrevs i den verk
liga lagandan, litet familjärt visserligen, 
men effektivt. Varje dag bjöds vi på 
kaffe i ett ägandes litet lunchrum, som 
låg nere i källarvåningen. 

En episod från denna första tid är rätt 
lustig. Bilarna var inte så vanliga på 
den tiden, och Harald Mörck och jag 
passade en gång på tillfället och följde 
med en av våra resande i en gammal 
T-ford. Vid ett tillfälle då försäljaren 
var inne i en affär, begagnade jag pausen 
till en privat körövning, och eftersom jag 
hade motorcykel kände jag mig smått 
initierad i konsten att köra bil. Nå, slutet 
på det hela blev att ekipaget med dunder 
och brak körde ned för en ganska brant 
vall ned i ett dike. 

— Vi fick kalla på hjälp i en bondgård, 
och med bistånd av några handfasta 
karlar kom bilen på rätt köl. Vår 
riktige chaufför fick hem oss igen, men 
jag kände mig som om jag låg i en 
myrstack när jag skulle i görligaste mån 
förklara äventyret för direktör Swenson. 
Döm om min häpnad och lättnad när han 
helt lugnt förklarade att det »var tur 
att det inte blev större skada!» Detta 
Hakon Swensons stora lugn har jag 
sedermera vid otaliga tillfällen måst be
undra. Jag tror inte det finns många 
personer som i alla stycken kan bevara 
självbehärskningen som han. Själv var 
jag ganska het i unga år, och jag minns 
särskilt ett tillfälle, då jag stod i telefon

samtal med en kamrat på ett annat kontor 
då rösten höjdes mera än vad som kan 
anses vara lämpligt, vilket direktör Swen
son blev åhörare till. Då samtalet var 
slut gav han mig följande råd: Man 
måste alltid vara lugn och behärskad i 
alla situationer. Är man inte det, mister 
man övertaget!» Detta kloka råd har jag 
sökt följa men inte alltid lyckats. 

— 1920 hade vi hamnarbetarstrejk här 
i Västerås. Det fanns ingen möjlighet för 
oss att beveka de stridslystna arbetarna, 
och vi hade en båtlast mjöl som måste 
lossas liggande i hamnen. Det var ingen
ting annat att göra än att gästspela som 
hamnarbetare, och hela den manliga kon
torspersonalen sattes i arbete med mjöl
lossning i hamnen. Någon kran fick vi 
inte disponera, den var också berörd av 
strejken, men vi riggade upp en provi
sorisk lyftinrättning med hjälp av bom
mar och taljor. 

— Visst gjorde det ont i händerna, och 
nog var det litet underligt att arbeta med 
de strejkande hamnarbetarna flockade 
omkring oss, men vi knogade flitigt på 
tills båten var lossad. Chefen själv. 
Hakon Swenson, deltog högst egenhän
digt i transporten av mjölet upp till 
lagret vid ratten av en gammal fordbil. 
Efteråt fick vi dock lön för mödan i 
form av en utmärkt supé på hotell Klip
pan, och då var det verkligen fest! 

- Beträffande Hakonbolagets arbete 
med främjandet av den enskilda handeln, 
har detta många gånger stött på svårig
heter. I början agiterades det ganska 
kraftigt mot oss, och det påstods, att hela 
Hakonbolaget bara var en hastigt över
gående bluff. Framför allt talades om 
den dåliga ekonomien, men det visade 
sig så småningom att den var tillräckligt 
stabil. Många tog vår start gynnsamt, 
andra åter intog en avvisande hållning, 
men genom Hakon Swensons och Helge 

Mörcks många personliga vänner ute 
bland köpmännen — vilka de förvärvat 
genom bådas tidigare försälj arverksam-
het — underlättades arbetet i hög grad. 

— Köpmännen vanns så småningom, 
och vi kunde utbygga vår organisation 
i full överensstämmelse med detta. Till 
en början var det väl vår insats för att 
förbilliga varorna, vår service samt ska
pandet av bättre transportförhållanden 
— på detta område har Hakonbolaget 
för övrigt varit föregångaren beträffande 
de regelbundna traderna med bilar — 
som verkade, men den verkligt kraftiga 
anslutningen kom dock i och med in
förandet av gemensamhetsmärket och 
gemensamhetsreklamen. Vi hade ju 
gjort oerhört mycket nytta för den pri
vata handeln under hela vår tidigare 
verksamhet, men i många fall fanns nog 
köpmän som ändå inte riktigt förstod 
den verkliga innebörden av Hakonbo
lagets verksamhet. Men genom den nyss 
nämnda gemensamhetsreklamen och det 
gemensamma Hakonsmärket kände köp
männen att de fått något verkligt reellt 
till hjälp i sin verksamhet. Tillägger 
man så, att våra strävanden att höja den 
privata handelns allmänna butikskultur, 
och arbetet med utbildningen av unga 
affärsmedhjälpare blivit allt mer upp
skattat och erkänt bland köpmännen, fin
ner man de främsta orsakerna till de 
senare årens storartade expansion. 

— Men ännu återstår mycket att göra, 
och många år av härligt arbete ligger 
framför oss. För Västeråskontorets del 
planeras en del nytt, och bl. a. skall — 
så snart förhållandena det medgiver — 
den utvidgade specialvaruavdelningen in
rymmas i en särskild byggnad. Inför 
ett jubileum har man naturligtvis en del 
önskemål och förhoppningar för fram
tiden, och dem kan jag sammanfatta i 
korthet: Jag hoppas att köpmännen i 
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fortsättningen skall knytas allt fastare 
till våra syften, och i ännu större om
fattning göra affärer med sina inköps
centraler. Beträffande detta ligger Väs
teråskontoret ojämförligt främst med en 
genomsnittlig omsättning per aktieägande 
kund och år av 34.000 kronor. Men ännu 
finns stora utvecklingsmöjligheter, och 
jag hoppas att — då världskrisen är 
över — vi åter få handla fritt utan några 
hämmande restriktioner, så att vi åter 
kunna utnyttja alla våra möjligheter. 
För min egen del hoppas jag bara att få 
fortsätta att arbeta som vanligt, ty Ha
konbolagets arbetsförhållanden är verk
ligen idealiska, och ett intressantare och 
rikare arbetsfält finns inte! 

Bra kur mot reumatism att åka i Borlänge
kontorets första bil, med stallfönster 
som vindruta. 

Nuvarande lagerchefen vid Västerås
kontoret, Carl Wikman, tillhör det gam
la gardet i Hakonbolaget, då han bör
jade redan 1920. 

— Jag började visserligen här i Väs
terås, berättar Carl Wikman, men det 
dröjde inte länge förrän jag blev för
flyttad till kontoret i Borlänge, där jag 
sedan stannade i hela femton år. Där
för är mina flesta minnen förknippade 
med Borlänge och arbetet där. Vi var 
inte så många på den tiden, inalles fjor
ton stycken vid Borlängekontoret, och 
vi arbetade faktiskt som en stor famdj. 
Kamratligheten präglade våra göromål, 
och en verklig tillgång hade vi i chauf
fören Morberg, vars enastående sinne för 
humor förgyllde upp tillvaron. Speciellt 
känd är denne Morberg för sina kör
ningar under de första åren med en stor, 
äbäkig Adler. 

— När jag kom till Borlänge hade vi 
summa en bil, en Ford, men bilparken 

utökades vid hästens avveckling som 
transportmedel med nyssnämnda Adler. 
Det var en av de värsta tingestar jag 
skådat. Ringarna var massiva, och det 
var en verklig bra kur mot reumatism 
att följa med på knagglig väg. Vindruta 
saknades, men vi var vana vid improvi
sation, och satte dit ett gammalt stall
fönster i stället. Så småningom fick vi 
emellertid ytterligare en bil, en Wing, 
vilket för att uttrycka det rakt på sak, 
var ett riktigt kräk till bil. Under den 
snörika vintern 1924 fick vi en gång 
stänga hela firman, kommendera ut hela 
perso2ialen i skogen och hugga långa 
stänger, samt gå ut och leta rätt på en 
stackars försäljare som fastnat i snön 
på väg upp mot norra Dalarna. 

— Arbetet var dock betydligt enklare 
då än nu. Vi förde inte så många ar
tiklar, och hade inte så omfattande sor
tering av varje varuslag. Mest var det 
rena kolonialvaror, men amerikanskt 
fläsk var också en mycket stor artikel, 
speciellt i de norra delarna av landskapet. 
En annan begärlig artikel var den senare 
så misskända Corned Beef, och än i denna 
dag riktigt vattnas det i munnen vid 
tanken på det härliga köttet. Men även 
om proportionerna var litet mindre på 
den tiden, fordrades mycket och sam
vetsgrant arbete för att klara upp 
Hakonbolagets växande försäljning. 

— Jag arbetade där uppe ända till 1937, 
då jag blev återförd till fadershuset här 
i Västerås som lagerchef. Min tid i det 
trevliga Dalarna glömmer jag dock aldrig, 
och skulle gärna vilja ha den tillbaka. 
Det var ingalunda lätt att komma hit 
till kontoret i Västerås, med dess större 
förhållanden. Det kändes faktiskt som 
att börja från början igen då man kon
fronterades med denna stordrift. Och 
man hann nätt och jämnt bli litet varm 
i kläderna innan kriget kom! Hösten 1939 

kommer jag aldrig att glömma, med dess 
fruktansvärda hamstring. Alla inom han
delslivet var väl hårt frestade då, men 
värst hade nog lagerfolket. Under bara 
en dag — den 20 september 1939 — körde 
vi härifrån ut 140,000 kg. varor. Åtta 
lejda bilar hjälpte våra egna sexton med 
transporterna bara till landsbygden, och 
vi kom praktiskt taget inte fram för gods 
och bilar på gården. På sitt sätt var det 
roligt, men jag vill för allt i världen inte 
ha de dagarna tillbaka. 

— Men allt arbete, hur hårt som helst, 
gör man villigt här i Hakonbolaget, ty 
gnatet och tjatet är bannlyst, och er
satt av effektivt arbete. Jag tycker det 
ligger någonting storvulet i detta arbets
sätt, och detta har jag verkligen fått 
erfara i egenskap av lagerchef. Jag 
hoppas bara att man får ha hälsan och 
krafterna i behåll även i fortsättningen 
för ytterligare många år i tjänst i Hakon
bolaget, slutar lagerchefen Carl Wikman. 

Våta jutesäckar kring sirapsfat höll vär
men från plåttaket borta. Tisdagarna med 
ny mjölranson värst under förra kriget. 

Vill man höra några glimtar från 
Hakonbolagets första spirande verksam
het, finns inte många bättre än den nu
mera pensionerade lagerarbetaren Axel 
Fallin att lyssna till. 

— Jag var den först anställde på bo
lagets lager, berättade han, och tiden har 
sannerligen inte stått still sedan dess, det 
märker man nu . . . Jag har under årens 
lopp sysslat med litet av varje inom 
Hakonbolaget, men huvudparten har va
rit lagerarbete. Mitt första arbete för 
bolaget bestod i att jag löste ut pengar 
på en check i banken, och för dessa 
pengar betalade varorna i en nyss inkom
men järnvägsvagn. Varorna körde vi 
sedan direkt från vagnen ut till köparna 

Nedan se vi en interiörbild från Hakonbolagets första kontors
lokaler i Västerås i den Sundinska snusfabriken. Bilden daterar 
sig från år 1923. Trängseln på kontoret var ganska stor men 
arbetsglädjen ännu större. 

Pä bilden ovan se vi Hakonbolagets första kontor i Västerås. 
Det var inrymt i en f. d. snusfabrik och det var lågt i taket 
och hemtrevligt. Trots de primitiva förhållandena lades här 
grunden till Hakonbolagets stolta utveckling till storföretag. 
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på stan, för något magasin hade vi då 
ännu inte. 

— Våra första magasinslokaler var in
rymda i det gamla trämagasinet nere i 
hamnen, och detta var naturligtvis ett 
stort framsteg för bolaget. Lokalen var 
dock nästan väl primitiv, och det var 
ett svårt arbete med godset lagrat i de 
tre våningarna. Lättare blev det då det 
på våren 1918 kom flera lagerarbetare 
till hjälp. Värst hade vi det på tis
dagarna, då allt mjöl skulle ut till hand
larna. Ransonerna sträckte sig då över 
bara en vecka i taget, och när det blev 
nya ransoner fick vi lagerarbetare nog
samt känna av detta. 

— Elektriskt ljus fanns inte i maga
sinet, utan vi fick använda oss av kar
bidlampor, och det blev litet besvärligt 
på vintern, då man måste ner till sjö
stranden, och fylla på lamporna med 
vatten ur isvaken. Sirap och dylika varor 
förvarades i ett särskilt magasin, vilkets 
plåttak på somrarna blev alldeles glöd
hett, varför vi måste dränka in faten 
med våta jutesäckar för att hindra si
rapen att rinna ut genom gistnade fat. 

— När vi fick disponera ett lagerrum 
under den gamla snusfabriken vid Slotts
gatan, tyckte vi naturligtvis att vi fått 
det ganska bra, men rena himmelriket 
tyckte vi det var nar vi fick disponera 
över de nuvarande stora och fina lokaler
na. Vid den tiden hade det ju också 
kommit in ordentliga varor, och bilarna 
hade obegränsat med bensin, så det var 
bara roligt att arbeta med distributionen. 
Hakonbolagets bilar körde nu allt vidare 
omkring, och mängden arbete ökade i 
ett. Men andan har alltid varit sådan 
här vid kontoret i Västerås, att det inte 
dugde att stå släpphänt. Och uppmuntran 
fick vi av Hakon Swenson, vilket var en 
verklig lättnad i arbetet, ty det är alltid 
roligt att arbeta när man vet att ens 
insatser blir uppskattade. 

— Så gick arbetet år efter år — och 
det är åtskilligt med varor jag hunnit 
lossa och lasta. Men 1938 tyckte i alla 
falt vederbörande att jag skulle få litet 
lindring i arbetet, och jag flyttades till 
kafferosteriet. Inte vet jag precis om det 
blev så mycket bättre där, ty kriget kom 
och folk skulle ha kaffe, som det verkade 
i otroliga mängder. Pensionerad skulle 
jag egentligen ha blivit redan då, men 
på grund av de särskilda förhållandena 
fick jag stanna till 1941, då jag lämnade 
arbetet. 

- Men detta var inte lätt! För den, 
som i hela sitt liv varit sysselsatt med 
hårt arbete, är det svårt att ingenting 
göra. Det känns litet underligt att så 
där plötsligt bli »fin karl», men nu har 
jag vant mig vid det, ty andra får ta 
vi där jag slutat. Men arbetet är det 
högsta i livet, och den tesen har sanner
ligen Hakonbolaget handlat efter under 
de gångna åren, slutar den gamle heders
mannen Axel Fallin. 
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Sufflettlös lastbil med acetylenlyse efter
trädde "Hakonshäst" — Motorstopp i 20 
graders kyla orsakade reumatism. 

Hakonbolagets till arbetsåren äldste 
chaufför är Carl Barklund, vilken an
ställdes redan den 2 februari 1918, och 
sedan dess uteslutande ägnat sig åt denna 
del av distributionen. 

— Jag var 27 år gammal — således 
bara ordentligt utväxt — när jag kom i 
Hakonbolagets tjänst. Före mig var en
dast lagerarbetaren Axel Fallin, och jag 
fick till uppgift att köra den då nyan-
skaffade hästen, ett helsvart kreatur, som 
jag numera glömt bort namnet på. Med 
detta ekipage körde vi omkring varorna 
till kunderna inom stadens hank och stör, 
och stallet var inrymt i gamla snus
fabriken vid Slottsgatan. Så småningom 
fick vi emellertid den första bilen, en 
efter dåtida förhållanden mycket fin 
vagn, med märket Master. Till en början 
var det fotogenlyktor på denna, men 
efterhand moderniserades» belysningen 
med acetylengas. Fasta ringar var det 
naturligtvis efter dåtidens modell, och 
någon sufflett hade inte ansetts nöd
vändig. 

— Jag önskar verkligen att många av 
senare årgångars förare fått tillfälle köra 
på den tiden! På vintrarna var det pre
cis ingen sinekur, ty frös gjorde man 
dag ut och dag in under hela den kalla 
årstiden. Det fanns ju inga skyddsmedel 
mot vind och kyla pä vagnarna, och 
trots att man pälsade på sig med hela 
garderoben gick det inte att utestänga 
den kalla luften. En smula reumatism 
har jag fått av det där, och den har 
orsakat de enda arbetsuppehållen under 
mina många år i firmans tjänst. 

— Lagrets arbetsstyrka, som dittills 
hade bestått av oss två. Fallin och jag, 
utökades under hand, så att vi snart 
var 10 stycken på denna del av firmans 
verksamhet. Bilparken utökades med en 
Monitor och två Fordbilar, och körsträc
korna utökades alltmera. En gång var 
jag på väg utåt landsbygden med full 
last av allehanda varor. Det var under 
den kalla vintern 1925, och för dagen 
var det omkring 20 grader kallt. När 
jag hunnit ungefär två mil, brast kar
danknutarna — som på den tiden var 
gjorda av läder — och där stod jag med 
mitt lass. Jag fick då gå den fyra kilo
meter långa vägen till närmaste affär, 
och köpa läder, samt ytterligare ett bra 
stycke till en smedja, där jag lagade 
kardanknutarna, och sä småningom fick 
jag åter i gång bilen. Vid Tortuna mätte 
jag bensinen, och när jag åter skulle 
starta — hade jag tappat startveven. Det 
är sådana stunder som gör en karl grå-
hårig! Jag fick dock hjälp från lagret i 
Västerås mitt i natten, och det var en 
något till glad chaufför som kom hem 
den kvällen! 

— I många år har jag varit i Hakon

bolaget, men hoppas att ännu få fort
sätta ett bra tag till. Kommer så ben
sinen tillbaka efter kriget ter sig livet 
åter ljust för en bilförare, förklarar Carl 
Barklund. 

Långa och mänga färder i in- och utlandet 
och många timmar på landsvägen när 
bensinen tog slut, men roligt och tack
samt . . . 

En annan av Hakonbolagets trotjänare 
är chauffören Arvid Andersson, vilken 
varit anställd sedan 1919. 

— Till en början körde jag häst för 
Hakonbolagets räkning och försåg kun
derna i Västerås med varor, men snart 
nog kom emellertid bilarna, och jag fick 
redan från början köra för direktör 
Swenson under hans många och långa 
resor. Sedan dess har jag varit hans pri
vata chaufför, och det är åtskilliga mil 
både i Sverige och utlandet som vi av
verkat tillsammans. 

— Denna första tid reste Hakon Swen
son oerhört mycket, ty han skulle vara 
med överallt under organisationsarbetet 
som pågick runt om i Mellansverige. 
Kors och tvärs körde vi mellan bolagets 
olika kontor, och besvärligt vax det 
ibland, för varken bilar eller vägar var 
gjorda för långkörningar på denna tid. 
Många var de gånger då Hakon Swen
son fick tillbi-inga några väntansfyllda 
timmar på en landsväg någonstans, me
dan jag kuskade runt för att försöka få 
tag i bensin för fortsatt färd. Men både 
direktör Swenson och jag var yngre på 
den tiden och orkade med åtskilliga stra
patser. Dessutom tyckte jag det var roligt 
att vara med och bygga upp den orga
nisation Hakonbolaget sedan utvecklats 
till, även om man bara hade uppgiften 
som bilförare. 

— Genom mitt arbete har jag kommit 
i mycket god kontakt med vår direktör, 
och jag måste säga, att bättre principal 
kunde jag aldrig fått. Trots de säker
ligen ansträngande sammanträdena har 
han alltid varit vänlig och tillmötes
gående, vilket gör att jag ännu med 
nöje kör ut på långfärder, fastän jag 
egentligen börjar bli litet för gammal att 
köra bil, slutar Arvid Andersson. 

Handlande hade svårt med utländska 
namn — blomstergödning blev ananas. 
Kund tog kyrkoherden för Hakonsrepre-
sentant. 

— I början av 1900-talet arbetade jag i 
en engrosfirma i Smedjebacken, berättar 
disponenten vid Hakonbolagets Söder
täljekontor, Hugo Stålarw, vilken varit 
med sedan bolagets första trevande steg. 
Jag var emellertid bekant med numera 
avlidne direktören Helge Mörck, och 
med hans medverkan kom jag in i Hakon
bolaget. 1920 fick jag anställning som 
resande vid bolagets Västeråskontor, var-



ifrån jag år 1937 kommit hit till Söder
tälje. 

— Redan från början fattades jag av 
den speciella Hakonsandan, som utmyn
nade i arbete och åter arbete. Denna 
särskilda atmosfär utstrålade starkast från 
vår chef, direktör Hakon Swenson själv, 
vilken lärde oss att arbete är glädje. 
Hakon Swenson kan jag utan tvekan be
teckna som min »andlige fader» evad det 
gäller arbetet. Från denna tid har jag 
mina starkaste intryck från framför allt 
två personer, Hakon Swenson och Helge 
Mörck. De två kompletterade varandra 
på ett fullkomligt satt under de första 
årens mödosamma och banbrytande ar
bete. Helge Mörck var kraftnaturen, den 
rivande karlen och Hakon Swensons fina, 
försynta sätt skapade en många gånger 
dämpande motvikt, men tillsammans bil
dade de två en stark och effektiv enhet 
i spetsen för vårt bolag. 

— Betecknande för Hakon Swensons 
metoder tycker jag är ett råd, som han 
gav vid ett sammanträde för några 
handelsresande beträffande besöken hos 
detaljisterna: »Ni måste tänka gott om 
en människa! När ni kommer in till en 
handlare, som kanske är litet besvärlig, 
så måste ni tanka på det bästa hos just 
den människan. Ni måste utgå från, att 
han är en trevlig människa, och det för
nimmer han på andra sidan disken, och 
när ni kommer underfund med personen 
ifråga, så finner ni att han i de allra 
flesta fall är en trevlig och bra människa, 
och ni uppnår de bästa resultat med 
honom. 

— Detta råd har jag alltid sökt följa, 
och det har visat sig vara av mycket 
stort värde i affärerna. Speciellt i bör
jan när många handlare var insolventa 
och misstänksamma mot allt och även 
Hakonbolaget, var det bra att ta till 
Hakon Swensons levnadsvisdom. Person
ligen accepterade jag redan från början 
själva Hakonsidén. Det gällde inte bara 
att sälja så och så mycket varor till 
kunderna, utan vi ute på fältet måste 
genom vårt uppträdande vinna anhängare 
till vår rörelse, och den uppgiften var 
både stor och rolig. Själv tog jag alltid 
humorn till hjälp, och i minnets dunkla 
vrår finns en och annan rolig historia 
från den tiden. 

— Speciellt minns jag en gång, då jag 
besökte en handlare i Surahammar. Där
ifrån ringde jag för att adressera min 
ankomst till nästa kund, och i telefonen 
svarar den gode handelsmannens hustru, 
Emma. Jag förställde rösten, och utgav 
mig för att vara kyrkoherden, och frå
gade om jag kunde få tala med hand
laren. Det lilla skämtet uppdagades så 
småningom, men upptogs som det skulle, 
och underlättade bara affärerna. Men 
vid ett annat tillfälle ringde den verklige 
kyrkoherden, och blev nog smått kon
funderad när rösten i telefonen svarade: 

»Jag hör allt att det är den där Hakons-
resanden!» 

— En annan episod är följande: En 
handlare i Tillberga ville köpa 6 bur
kar Plantégen, och fick på lagerkontoret 
i Västerås de önskade burkarna ananas. 
Han skulle emellertid egentligen ha 
blomstergödning till sin frus blommor, 
men i sin iver att använda fint namn, 
tagit fel och sagt Plantégen (Ananas) i 
stället för Plantagen (Blomstergödning). 
Efter en stund ringde han och frågade 
efter användningssättet av sin »blomster-
gödning». »Den ser faktiskt konstig ut», 
tyckte han, »och min fru har lagt en 
sådan där ring över blomman, och slagit 
spad över . ..» 

— Ja, det var ett par händelser som 
förgyller arbetet och förkortar tiden. 
Och fort har den gått! Det är förunder
ligt att redan 25 år hunnit gå sedan vi 
startade, men det beror väl på att de 
varit så uppfyllda av arbete. Men på 
vilken plats man än varit förlagd i bo
lagets tjänst, har man alltid känt det 
goda kamratskapets anda utstråla från 
ledningen i Västerås, och enkannerligen 
från vår chef, Hakon Swenson. Hans 
eminenta känsla för ordning och reda i 
affärerna har bildat en fast grundval 
i arbetet. Hans väg var redan från bör
jan utstakad, det förstår man nu. Svå
righeterna ska nedkämpas, var hans och 
hela Hakonbolagets paroll, och vid många 
tillfällen har jag hört Hakon Swenson 
säga: »Man måste kämpa sig igenom!» 

— Inte alla gånger har heller arbetet 
gått så lätt och blivit så uppskattat, 
fastän utvecklingen i detta avseende gått 
oerhört framåt. I dessa dagar vet väl 
varje köpman Hakonbolagets insatser för 
den enskilda handelns fromma. När 
Hakonbolaget första gången skänkte en 
stor summa pengar till Köpmannaför
bundet, som alltså i sista hand kom alla 
anslutna köpmän till del, var det ganska 
intressant att konstatera att många hand
lare hade den inställningen att »det varit 
bättre om vi fått 5 kronor kontant i han
deln». »Vad vet vi om vi får någon nytta 
av det där?», lät det på sina håll, men 
så var inte känslan för sammanhållning 
och solidaritet så utbredd på den tiden 
som den är nu. Vilket till stor del får 
skrivas på Hakonbolagets konto, genom 
dess enande och samlande verksamhet. 

— Avslutningsvis skulle jag vilja säga, 
att vår tro på Hakonbolagets framtid är 
rotfast från första början, varför något 
tvivel om den försatta framgången inte 
kan växa upp hos oss. Så länge vi kan 
bevara den dyrbara egendom som kallas 
Hakonsandan, då går vi framåt. Då tror 
jag även att vi har kraft och mod att 
på ett värdigt sätt kunna möta en even
tuell motgång, för att efter denna kunna 
gå ännu vidare, och nå ännu längre i 
kampen för den fria handelns bästa, slu
tar disponent Hugo Stålarw. 

Kontor i f. d. torkria - talrör med plugg 
bra surrogat för telefon. Av fyra anställda 
var två chefer! 

— Jag kom till Hakonbolaget genom 
disponent Kjellander, berättar disponent 
Elis Göthberg, Lidköping. 

— Vi hade varit arbetskamrater, och 
när Axel Kjellander behövde en kontors
chef i Karlstad så kom han ihåg mig. 
Senare kom Lidköpingskontoret till och 
då kom jag hit och här har jag varit i 
20 år nu. 

Början här var blygsam. Lokalerna ut
gjordes av två små rum i en f. d. torkria 
och som lager fick vi hyra en del 
av Centralföreningens spannmålsmagasin. 
En begagnad dragkärra inköptes och på 
denna drogs varorna till järnvägens gods
magasin och på så sätt verkställdes allt
så expeditionerna. Kommunikationerna 
mellan kontor och lager var ett talrör 
med plugg, där man hallåade från båda 
håll. En primitiv men fullt användbar 
telefon. 

Personalen svämmade precis inte över 
lokalerna. Vi var bara 4 stycken, chefen, 
resanden, telefonförsäljaren och lager
chefen. 

— Portgångsföret var inte det bästa. 
Vi hade många skarpa konkurrenter, sär
skilt från Göteborg. Men tack vare goda 
medarbetare och mer och mer förståelse 
från kundernas sida för vårt mål, växte 
omsättningen. I och med biltransporter
nas början kom den verkliga farten i 
affärerna. Vi växte ur vårt hus och 1925 
flyttade vi in i egen fastighet. Denna har 
byggts ut år från år och nu väntar vi 
bara på freden så att vi kan sätta igång 
med ytterligare en utbyggnad, ty Lid
köpingskontoret expanderar hastigt. 

Nu känner vi oss också fullt hemma
stadda här i länet och samarbetet mellan 
oss och köpmännen är det allra bästa. 

Kontoren i Skövde och Falköping, som 
sorterar under Lidköping, tillkom resp. 
1937 och 1939 och därmed har ju åtskilligt 
arbete avlastats oss. Men göromål saknar 
nog inget Hakonskontor. De första åren 
var oerhört arbetsamma, men det är svårt 
att få dagen att räcka till även nu. Det 
är ju bara goda tecken på att Hakon
bolaget alltjämt är i livlig rörelse, och 
det är bara att önska jubilaren att det 
skall få fortsätta på samma sätt. 

Vad Hakonbolagets pionjärer här ovan 
sagt och berättat är ett gott vittnesbörd 
om deras stora intresse och tillgivenhet 
för sitt bolag. Det är också ett gott 
vittnesbörd att det alltid blir något av 
något om man bara riktigt vill. Trots att 
det sett mörkt ut mången gång har Ha-
konstjänstemännen stannat på sin post 
och deras sammanlagda vilja har över
vunnit hindren. 
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Ett företag som Hakonbolaget med 
dess stora omfattning har givetvis 
blivit känt och aktat långt utom 
den näringsgren inom vilken det 
närmast verkar. Här nedan fram
lägger några kända personer sina 
synpunkter på Hakoubolaget, dess 
utveckling och verksamhet. 

Statsrådet Thorwald Bergquist: "Hakon-
bolaget strävar alltid att skapa en sund 
utveckling inom detaljhandeln. 

Under min tid som borgmästare i 
Västerås hade jag många rika tillfällen 
att på nära håll följa det intensiva och 
för handeln gagnande arbetet inom 
Hakonbolaget — det jämte Asea och 
Metallverken ledande företaget i staden. 
Därunder fick jag det intrycket, att den 
stora utveckling bolaget beskrivit under 
dess relativt korta verksamhetstid, en
dast är en naturlig följd av det målmed
vetna och vidsynta arbete som nedlägges 
för att stödja och skapa samverkan inom 
detaljhandeln. 

Denna uppfattning stärktes ytterligare 
för varje gång jag hade tillfälle att när
vara vid Hakonbolagets bolagsstämmor, 
varvid hundratals köpmän från olika de
lar av bolagets mellansvenska verksam
hetsfält samlats för att dryfta många, för 
dem viktiga och gemensamma problem. 
Hakonbolaget har i sin strävan att skapa 
en sund utveckling inom handeln mött 
många svårigheter och motstånd, men 
dess egna idéer har alltid varit så sunda 
och bärande, att framgången måst kom
ma. Bolagets pionjärarbete som ledare 
för och initiativtagare till nya idéer inom 
handeln har säkerligen inte gått så lätt 
och självfallet, men den storstilade idén 
samt tjänstemännens aldrig svikande ar
betsvilja och entusiasm för sin uppgift 
har fört Hakonbolaget genom alla svårig
heter, ideellt motstånd och ekonomiska 
kriser. Resultatet av detta visar sig i dag, 
då Hakonbolaget är en välkänd och er
känd replipunkt för en mycket stor del 
av den mellansvenska detaljhandeln. 

Jag fann det intressant att följa den 
intensiva och regelbundna, nyskapande 
verksambeten inom Hakonbolaget, och 

alldeles särskilt imponerades jag av den 
enastående goda sammanhållning, kam
ratanda och lojalitet mot sitt företag, som 
samtliga dess medarbetare lade i dagen, 
men jag lärde mig snart förstå, att allt 
detta ytterst härledde sig från högste 
ledaren, direktör Hakon Swenson, som 
själv i råd och dåd gick före med gott 
exempel både vad det gäller den yttre 
verksamheten och den inre organisa
tionen. Jag lärde känna och värdesätta 
honom såväl som en ovanligt viljestark 
och rättänkande människa som en skick
lig och framgångsrik affärsman. Han är 
så besjälad av den förvisso mycket be
tydande livsuppgift han gjort till sin, att 
han kan vinna förtroende och tillit för 
densamma bland såväl sina anställda som 
bland den stora massan köpmän. 

När nu Hakonbolaget firar sitt 25-års-
jubileum tar jag därför ett välkommet 
tillfälle i akt och önskar en god fortsätt
ning efter detta framgångsrika kvarts
sekel. Och jag uttalar även den förhopp
ningen, att Hakonbolagets strävan till en 
god och sund utveckling inom affärslivet, 
till fromma både för konsumenterna och 
köpmännen, skall alltfort vinna ökad för
ståelse och framgång. 

Konsul K. E. Lundström, chefen för Wasa
fabrikerna, betonar Hakonbolagets stora 
värde som varudisfributör. 

Under den följd av år, som jag i egen
skap av chef för Wasa Spisbrödsfabriker 
haft förmånen att samarbeta med Hakon
bolaget, har jag lärt känna och uppskatta 
denna organisation. 

Hakonbolaget och dess tjänstemän i 
olika ställningar ha icke nöjt sig med 
en rutinmässig varudistribution. Man har 
därutöver försökt lära känna den vara, 
som skall distribueras, för att på mest 
rationella sätt följa den från producenten 
fram till konsumenten. Vad detta be
tyder för en mer eller mindre ömtålig 
vara behöver ej särskilt framhållas. Även 
den mest högklassiga fabriksprodukt kan 
komma detaljisten och konsumenten till
handa i undermåligt skick, om icke distri
butionsföretaget förmår eller vill be

handla varje varuslag så individuellt som 
möjligt. Ett definitivt brytande med 
gamla tiders sed att genom olämplig 
lagring låta varorna försämras hos gros
sisten och även hos detaljisten för den 
delen, är en landsgagnelig gärning, som 
i hög grad får tillskrivas Hakonbolagets 
banbrytande verksamhet. För Wasafabri
kernas vidkommande är det en trygghet 
att veta, att de brödupplagringar, ofta 
uppgående till mycket stora partier, som 
ske i olika delar av landet hos Hakon
bolaget, förvaras i ändamålsenliga lager
hus. 

Den upplysande och konsulterande 
verksamhet, som Hakonbolaget bedriver 
vid sidan av varudistributionen, bidrar 
givetvis i hög grad till en rationell varu
förmedling även hos de anslutna detal
jistföretagen. Industrien är i hög grad 
beroende av en effektiv detaljhandel. 
Hakonbolagets strävan att även på detta 
område skapa effektivitet bör hälsas med 
tillfredsställelse, ej minst av industrins 
män. Hakonbolagets snabba utveckling, 
som i mångt och mycket gått hand i hand 
med detaljhandelns rationalisering, får 
man helt tillskriva en orädd, framsynt 
och ansvarskännande ledning. 

När denna organisation nu går att fira 
sin 25-åriga tillvaro, vill jag och mina 
företag tacka för ett angenämt sam
arbete, samtidigt som vi uttala den för
hoppningen, att detta storstilade företag 
skall få fortsätta sin samhällsnyttiga 
verksamhet för den fria handelns fort
satta framgångsrika utveckling. 

Bankdirektör Helmer Sten, Svenska Han
delsbanken: "Hakonbolaget harförvärvat 
en framskjuten plats i näringslivet." 

I betraktande av den ställning som 
Hakonbolaget förvärvat sig inom vårt 
lands näringsliv ligger det ingenting för
vånande i att bolaget nu står inför sitt 
25-årsjubileum. Ändock kan jag icke 
undertrycka ett >.är det verkligen så 
länge sedan det grundades?» Icke som 
om Handelsbankens förbindelse med Ha
konbolaget skulle vara av senare datum. 
Den går tvärtom tillbaka ända till bo-
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lagets första framträdande. Men förbin
delsen har varit av den angenäma art 
som gör att man icke lägger märke till 
hur åren rulla iväg. Jag har därför 
dubbel anledning att till jubileet uttala 
ett tack för vad som varit och de bästa 
lyckönskningar om vidare utveckling 
under ledning av den man vars skapelse 
företaget är och vars personliga insats 
betytt så mycket för dess framgång. 

Direktör Allan Hernelius, S. S.L.F.: "Hakon-
bolaget har burits framåt genom kraften 
i sina idéer.'' 

För icke så länge sedan, men vid en 
tidpunkt, som ändå verkar så avlägsen, 
sågo detaljhandelns utövare i varandra 
enbart bittra konkurrenter. Det var svårt 
att få till stånd sammanhållning och enig
het även när det rörde frågor av mera 
obetydlig art. 

Läget är idag glädjande nog ett helt 
annat. Konkurrensen fortsätter visser
ligen köpmän emellan, och den måste 

Vid Hakonbolagets 25-årsjubiIeuni kan 
det äga sitt intresse att höra vad en 
av bolagets gamla k o n k u r r e n t e r un
der de första 20 åren, nämligen fir
m a n Eks t röm & Leffler i Göteborg, 
kan ha att säga om den t iden. 

För den skull har vi vänt oss till kap
ten Clemedtson, som visserligen för när
varande får anses vara jävig men som vi 
dock hoppas skall kunna ge några glim
tar från den tiden, då Ekström & Leffler 
var den firma som konkurrerade med 
Hakonbolaget i västra och mellersta 
Sverige. 

— Skulle kapten Clemedtson vilja näm
na något om Edra synpunkter och Er in
ställning till Hakonbolaget innan Eol-
bolaget bildades. 

— Ja, men mitt svar blir kanske i någon 
mån en specerihandelns historia från 
tiden 1928—1938, och historieskrivning 
brukar ju inte vara så särskilt munter. 

— Det gör ingenting bara vi få höra 
några små indiskretioner. Alltså — när 
hörde kapten Clemedtson första gången 
namnet Hakonbolaget? 

— Det kommer jag faktiskt inte ihåg 

fortsätta, den utgör en livsnerv i den 
enskilda företagsamheten. Men köp
männen ha dessutom kommit att betrakta 
varandra som kolleger, med vilka sam
arbete kan äga rum till ömsesidig båtnad. 

Det råder intet tvivel om att förtjänsten 
härav till stor del tillfaller de pionjärer, 
som ofta under ogynnsamma omständig
heter och med mycken möda nedlade sina 
bästa krafter på ansträngningarna att för
ena köpmännen i egna organisationer. 
Det arbetet gav så småningom frukt. Idag 
är det allmänt bekant, att detaljhandelns 
organisationer icke bara omfatta det 
övervägande antalet detaljister utan ock
så att dessa organisationer väl torde fylla 
sin plats vid sidan av andra yrkesorga
nisationer i detta land. 

Just detta arbete för samhörighet bland 
köpmännen, som nedlades av pionjärerna, 
tror jag utgör en av förklaringsgrunderna 
till den expansion och den stolta utveck
ling, som Hakonbolaget kunnat visa un
der de år som gått. Det finns också andra 
förklaringsgrunder — kraften i de idéer. 

exakt men det var någon gång i mitten 
på 20-talet. Jag var då i industrien och 
där talades väl någon gång om de nya 
företeelserna inom grossisthandeln med 
kolonialvaror och då nämndes även nam
net Hakonbolaget. 

— Men egentligen var det Förenade 
Köpmän, som väckte den största irrita
tionen bland de grossister i Göteborg, 
som jag sammanträffade med och dess 
fall utlöste stor glädje. Man hoppades 
nog också att det skulle gå samma väg 
med Hakonbolaget. 

— När kom kapten Clemedtson över 
från industrien till grossistbranschen? 

— Det var 1928 som jag på grund av 
två plötsliga dödsfall blev anmodad att 
flytta över till den då nära 100-åriga fir
man Ekström & Leffler i Goteborg, en 
av de största och mest välskötta firmorna 
i branschen. Den drevs med framgång 
och efter gamla hederliga och hävdvunna 
göteborgska traditioner. Efter den gamla 
regeln, att när var och en sin syssla 
sköter, höll den sig strängt inom grossist-
handelsledet. Detaljhandeln lade den sig 
inte i. 

— Nu kom jag oftare att höra namnet 
Hakonbolaget och jag kan säga, att det 
namnet nämndes med stor respekt, även 

som burit företaget framåt, och person
lighetens betydelse. Den sistnämnda icke 
minst: det torde alltför väl vara bekant, 
vad Hakonbolagets ledare betytt för sitt 
företag för att detta här ytterligare skulle 
behöva utvecklas. Men vid sidan härav 
tror jag att det arbete för sammanhåll
ning köpmän emellan, som ledde till 
köpmannaorganisationernas frammarsch, 
också medfört samhörighet bland köp
män under andra former, i annan gestalt 
och i andra syften, såsom kring Hakon
bolaget. 

Vägen framåt ligger idag tämligen oviss. 
Ingen vet vad framtiden kan medföra för 
det svenska näringslivet. Må det dock 
vara tillåtet att uttala den förvissningen, 
att den enskilda handeln kommer att bli 
i stånd att möta efterkrigsårens påfrest
ningar, och att till denna förvissning 
också knyta en förhoppning om att alla 
goda krafter inom den enskilda företag
samheten, industri, partihandel och de
taljhandel, måtte kunna mötas i sam
fällda ansträngningar i detta syfte! 

om det hörde till att utåt tala lite ned
låtande om detta nya företag. Alltefter
som dess omsättningssiffror steg började 
man på sina håll tala om den gamla 
bekanta kolossen på lerfötter. 

— Man började också att sammanställa 
Hakonbolagets öde med Hakon Swensons 
person och kom alltså att i hög grad 
intressera sig för hans hälsa. En om
tyckt sport var också att söka sälja så 
mycket varor som möjligt till Hakon
bolagets styrelsemedlemmar och andra 
förtroendemän. Dessa affärstransaktioner 
beredde oss alltid verkligt nöje, även om 
det kostade en del. 

— När råkade kapten Clemedtson första 
gången Hakonbolagets chef? 

— Någon gång 1929, tror jag. Vi göte
borgare hade blivit ganska irriterade av 
Hakonbolagets konkurrens vid den stora 
höstförsäljningen av torkad frukt. Det 
är för övrigt märkligt hur stor roll före
taget redan då spelade som konkurrent 
vid en tid då dess omsättning inte nämn
värt översteg 20 miljoner kronor. 

— Jag fick emellertid i uppdrag att 
sätta mig i förbindelse med Hakonbolaget 
och inleda förhandlingar angående pris
sättningen på torkad frukt. För den skull 
reste jag till Västerås. Detta var mitt 
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första sammanträffande med Hakon 
Swenson och det var så intressant för 
mig, att jag nu glömt bort huruvida vi 
kom till något resultat med prissätt
ningen men kommer däremot väl ihåg 
det djupa intryck som Hakon Swen-
sons personlighet gjorde på mig. Vi re
sonerade och drabbade samman så att vi 
knappast hade tid att äta. Våra respek
tive fruar nödgades åhöra det hela och 
fru Hakon Swenson har senare nämnt, 
att hon tyckte, att hennes man denna 
gång var hårdare än någonsin. 

Det var egentligen första gången jag 
hörde talas om det ansvar grossistledet 
hade för detaljhandeln, som då trängdes 
mellan sköldarna från alla håll. Detta 
var för mig helt nya toner, som jag med 
min inställning på intet sätt kunde accep
tera. Huvudsakligast var det aktieteck
ningen inom grossistfirman och detalj
handlarnas dominerande ställning och in
flytande, som jag hade svårast att för
lika mig med. Jag ansåg det hela föga 
affärsmässigt. 

— Men kapten Clemedtson kom ju från 
en storindustri, där man genomfört en 
omfattande rationalisering — började Ni 
inte finna den gamla grossisthandelns 
principer och organisation vara ganska 
otidsenliga? 

— Jo, man behövde ju inte vara med 
länge för att finna, att grossistledet ar
betade irritationelit och att, som det 
heter, något måste göras. Det märkliga 
var, att alla vakna grossister tyckte pre
cis detsamma. 

— För mig blev det nu ett långt och 
mödosamt sökande efter den rätta vägen. 
Tyvärr hade jag bitit mig fast i det omöj
liga i detaljhandelns aktieteckning och 
för den skull kunde jag inte acceptera 
Hakon Swensons idé — förrän efter 
många och långa prövningar. 

— Ganska snart blev det klart för mig, 
att det här i landet fanns allt för många 
grossister och frågan är om det inte rela
tivt sett också fanns ännu mycket för 
många detaljister. Man började vid den 
tiden få upp ögonen för faran av de vilda 
nyetableringarna och jag var med om att 
i västra Sverige starta samarbetsnämn-
der, som i sinom tid spriddes över hela 
landet. Allt mer började det också talas 
om att detaljhandeln skulle koncentrera 
sina inköp hos ett fåtal grossister. I några 
år arbetade jag också mycket intensivt i 
den s. k. nyetableringsfrågan i förhopp
ning att vi skulle på så sätt få till stånd 
en koncentration hos de lojala grossister
na, men så småningom kom jag under
fund med att frågan icke kunde lösas 
på det sättet. 

— Fanns det ingen organisation bland 
grossisterna, som kunde intressera sig 
för rationaliseringsfrågan? 

—• Jo, nog fanns det en organisation, 
men den låg tyvärr då i lägervall. Det 
gällde därför nu att få ett grepp på 
problemet organisationsvägen. Först gäll

de det att rycka upp grossistförbundet. 
Detta gick ju också så småningom, huvud
sakligen tack vare den unge och ener
giske nye verkställande direktören. Vi 
hade en intressant tid tillsammans och 
arbetade intensivt på att få fason på 
förbundet. 

I sin första årsberättelse skrev vår nye 
direktör, vilken som bekant kom från 
SSLF, bl. a.: »De svagheter som vidlåder 
grossisthandelns organisation beror på en 
för dålig kontakt mellan grossisthandeln 
och detaljisthandeln.» Det beslöts också 
i styrelsen att uppmana grossisterna att 
söka ekonomiskt samarbete med detal
jisterna. 

— Detta var något nytt i grossistför
bundet och det var nog åtskilliga som 
gnuggade sig i ögonen vid denna radikala 
signal, som nog i hög grad föranletts av 
ett föredrag om Volontary Chain Stores, 
som hållits 1934 i Helsingfors i den inter
nationella grossistorganisationen. 

— Hur ställde sig då detaljistorganisa
tionerna till dessa rationaliseringssträvan
den? 

— De var ju onekligen en mycket vik
tig part i detta spel. Jag började också 
noga studera och följa deras organisa
tionsarbete. Redan på kongresserna 1930 
och 1931 hade detaljistorganisationerna 
berört den så kallade inköpsfrågan. Det 
mest betydelsefulla i denna fråga in
träffade emellertid på kongressen i Umeå 
1932, och det var nog också tack vare 
SSLF:s dåvarande ombudsman, som den
na fråga fick en så dominerande ställ
ning — intet liknande har sedan dess 
förekommit. Hakon Swensons anförande 
vid denna kongress gav särskilt starkt 
genljud. 

Efter kongressen upptogs också för
handlingar med grossisterna, vilka för
handlingar dock så småningom kom av 
sig, till stor del kanske beroende på att 
ifrågavarande ombudsman övergick till 
grossisterna. 

Den internationella grossistkongress i 
Helsingfors som jag nyss nämnde hade 
också den följden, att en av deltagarna 
startade den första rena Volontary 
Chain'en här i Sverige, nämligen Blå 
Fönstret, om vilket dock Köpmannaför
bundet uttalade sig mycket kritiskt. 

I västra Sverige hade under tiden in
letts intensiva förhandlingar mellan gross-
och detaljhandeln på föranstaltande av 
samarbetsnämnderna. 

Såsom en följd därav kom år 1935 det 
bekanta bonusbetänkandet till, vari man 
rekommenderade ett samarbete efter 
samma linje som Blå Fönstret. Även 
detta betänkande kritiserades i en ledare 
i Köpmannen, där det betonades, att eko
nomiska insatser från detaljhandeln är 
nödvändiga. 

Överhuvudtaget hade man från officiellt 
köpmannaförbundshåll mycket kraftigt 
framhållit, att detaljhandeln borde ha 
bestämt inflytande på ledningen av de 

företag, där de koncentrerade sina inköp. 
I västra Sverige var det endast Ekström 

& Leffler som följde den så kallade 
bonuskommitténs signaler och upptog 
överläggningar med detaljhandeln. Efter 
två års arbete hade man kommit så långt, 
att man med stor möda utarbetat ett 
invecklat system för en gruppbildning 
kring Ekström & Leffler dock utan att 
gå in på Hakonbolagets linje. 

När vi till sist så gott som fastnade i 
vårt konstrikt utarbetade förslag, till
kallade vi i trötthetens tecken Hakon 
Swenson och Rudolf Liwendahl. Till sist 
enades vi i januari 1938 om att slänga 
alla våra invecklade system och etablera 
ett Hakonbolag i södra Sverige. 

— Kunde Ni inte tänkt på detta på ett 
tidigare stadium? 

— Mycket motiverad fråga. Men vi höll 
i det längsta på att detaljhandeln inte 
skulle behöva göra några ekonomiska 
insatser, vilket vi alla dock så småning
om kom underfund med var nödvändigt. 

— Nu till sist en delikat fråga: Vad 
hade Ni för uppfattning om Hakon
bolagets chef under alla dessa konkur-
rentår? 

— Jo, därom kan jag verkligen lämna 
ett fullt ojävigt vittnesmål. Jag blev 
nämligen 1933 av en tidning uppmanad 
att till Hakon Swensons 50-årsdag säga 
vad jag såsom konkurrent ansåg om 
honom och jag sade då: 

Det är känt och vittnat, att det, som 
brukar sägas till en femtioåring, det sä-
ges med blommor. Är det möjligen inför 
farhågan, att det i föreliggande fallet kan 
bliva för mycket blommor, som Ni, herr 
redaktör, givit en, som Ni uttryckte Eder, 
konkurrent ordet på Hakon Swensons 
femtioårsdag? Har avsikten varit den 
sålunda antydda beklagar jag, att jag 
icke kan stå till tjänst med den erfor
derliga malörten, utan jag tillgriper, som 
de övriga rosor, vilka som bekant 'alltid 
äro rosor', även om de komma från en 
konkurrent. 

Hakon Swensons liv och arbete är ett 
ytterligare bevis för den gamla satsen, att 
det personliga är det högsta i historien. 
Det visar, hur långt man kan komma, 
när erforderlig skicklighet, entusiasm och 
god vilja föreligger. Det finns visserligen 
enligt min blygsamma mening icke en
dast en väg. på vilken varan lämpligast 
går från källan till konsumenten. Även 
av permanenta vägar ha vi som bekant 
flera goda typer. Vilka åsikter man än 
kan hava om Hakon Swensons vägtyp, 
så är den dock för närvarande 'allmanne-
ligen befaren', som det heter någonstans 
i väglagen. Äran därav kan ingen beröva 
vår femtioåring, som redligen uppbyggt 
sin väg, sig själv till heder och många 
trafikanter till glädje. Det är därför, som 
även jag ber att få framföra min högakt
ning och alltså även nedläger en ros till 
alla de övriga, som plockas för honom 
på hans femtioårsdag.» 

26 



person eller företag, som med 
framgång vill sälja varor, måste känna 
sin marknad. På den tid då producenten 
— t. ex. en hantverkare, som både till
verkade och sålde — stod i personlig 
kontakt med sina kunder och kände de
ras önskningar och fordringar, var det 
inte svårt. Men allteftersom den moderna 
storindustrien utvecklades, kom produ
centen på allt längre avstånd från kon
sumenterna; han förlorade den personliga 
kontakten med sina kunder. Hans mark
nad omfattade inte längre bara en ort 
utan växte kanske ut över hela landet, 
ja i vissa fall sträckte den sig till de mest 
avlägsna länder. Hans varor kom oftast 
fram till den slutliga konsumenten tack 
vare olika mellanhänder såsom grossister 
och detaljister. Vägen mellan tillverkare 
och konsument har alltså inte bara blivit 
längre: den är också mera förgrenad. 

En vara kan i våra dagar knappast 
betraktas som färdig, förrän den är såld. 
Ja, man kan gå ett steg längre och säga, 
att den inte är såld, förrän köparen har 
använt den och är nöjd. Men när nu 
tillverkaren, som vi just har sett, ofta 
befinner sig på långt avstånd från kun
den, hur kan han då lära känna kundens 
önskningar och behov? En viss ledning 
kan han givetvis få av sina försäljnings
siffror och de intryck, som egna repre
sentanter och återförsäljare av olika slag 
låter honom få del av. Men man kan 
inte alltid vara säker på att kundernas 
synpunkter komma fram i oförvanskat 
skick till tillverkaren, så att han får en 
fullt tillförlitlig bild av marknaden. 

Det är mot bakgrunden av dessa svå
righeter man får se uppkomsten av de 
nya metoder, som nu användas för in
samling av uppgifter om marknaden, och 
som brukar sammanfattas under benäm
ningen marknadsundersökningar eller 
marknadsanalyser. De är framför allt 
mera exakta än de tillvägagångssätt man 
tidigare har praktiserat. Där företags
ledaren förr måste lita till sin intuition 
och i många fall kanske nöja sig med 
enbart gissningar, söker man nu fakta. 
Man använder därvid en del arbets
metoder, som har lånats fi-ån andra verk
samhetsområden såsom statistik, psyko
logi och ekonomisk geografi. 

Materialet vid marknadsanalyser kan 

Här nedan återge vi ett radioföre
drags som hölls av disponent SAM 
WIDENFELT, Esselte, Göteborg, 
n iåadagen den 8 mars i serien 
"Svensk industr i på frammarsch". 
Säkerl igen k o m m e r Ni att finna, 
att det ha r många intressanta syn
p u n k t e r att ge, tillämpliga även för 

deta l jhandeln . 

delas upp efter sitt ursprung i två 
grupper; 

För det första har vi uppgifter, som 
samlas inom företaget, t. ex. försäljnings
statistik, kundstatistik, försäljarrapporter 
m. m. 

Den andra stora gruppen material är 
sådant, som man samlar utanför före
taget. Där ha vi då först redan befintlig 
statistik, t. ex. sådan som ges u t av 
officiella institutioner såsom befolknings
statistik, handels- och industristatistik. 

Om det inte redan finns några upp
gifter, som belyser problemet, kan man 
själv samla in sådana eller låta någon 
annan göra det åt sig. Vilka är då de 
metoder, som användas? 

Vi kan då för det första nämna fråge
metoden. Den går ut på att man ställer 
frågor till dem, som använder en vara 
eller av andra skäl kan tänkas ha några 
synpunkter på den. Praktiskt går det 
till så, att intervjuare — vanligen kvinn
liga — söker upp de personer, vars åsik
ter man vill inhämta, och ställer bestämda 
frågor till dem efter ett frågeformulär. 

Kännetecknande för denna undersök
ningsmetod är vidare, att man endast 
frågar en liten bråkdel av den grupp 
människor, man vill studera. Göres ur
valet rätt kan någonting mellan 1500 och 
4000 människor vara tillräckligt för att 
man skall få samma utslag, som om man 
hade frågat alla vuxna svenskar. Resul
tatet av en sådan stickprovsundersökning 
står och faller med att urvalet göres på 
rätt satt. 

Men räcker det då med ett så litet an
tal, frågar många. Svaret är ja. Riktig
heten bevisas bäst därav, att om man 
ökar antalet intervjuer, så får man i stort 
sett samma utslag. Metoden med det 
begränsade stickprovet är i princip den
samma, som användes när man provar 
varupartier. Vill man ta prov på ett parti 
spannmål, räcker det, om man tar en 
handfull ur varje säck. 

Observation är en annan undersök

ningsmetod. Vid användningen av denna 
metod frågar man inte: man iakttar, 
observerar, i stället. Observation i form 
av trafikräkningar är vanliga, t. ex. när 
man vill söka ut det fördelaktigaste läget 
för en butik. 

En tredje metod är experimentet. Man 
anordnar t. ex. ett försäljningsprov inom 
ett begränsat område såsom en enda stad 
eller inom ett av sina försäljningsdistrikt 
och studerar resultatet, innan man sätter 
igång försäljningen på hela marknaden. 

För vilka ändamål kan då marknads
analyser komma ifråga? Innan en fabri
kant börjar tillverka en ny vara i större 
skala, kan han genom en frågeundersök
ning t. ex. ta reda på hur konsumenter 
och återförsäljare tycker om den, eller 
om de kan komma med något förslag 
till förbättring eller med någon anmärk
ning, som han bör ta hänsyn till. Han 
kan få värdefulla synpunkter på smak, 
kvalitet, utförande, på varans användning 
och vad konsumenten vill veta om varan, 
t. ex. i reklamen. 

Undersökningar, som gjorts under kri
get, visar bl. a., att folk i reklamen för 
livsmedel främst vill ha recept. I sam
band med sådana undersökningar kan man 
få reda på vilka maträtter, som folk 
tycker mest om, och ge dem just mot
svarande recept i annonser och bro
schyrer. 

När det gäller märkesvaror, d. v. s. 
varor som säljas under ett inregistrerat 
varunamn, kan man få många betydelse
fulla spörsmål belysta, såsom själva nam
nets lämplighet, den bästa förpackningen, 
konkurrerande varors ställning på mark
naden, vilka försäljningskanaler man 
skall anlita o. s. v. Ibland kan en före
tagare stå inför problemet, att försälj
ningen av en redan inarbetad vara 
sjunker. Han kan då genom marknads
undersökning ta reda på anledningen och 
rätta till eventuella misstag och på så 
sätt åter skärpa sin konkurrenskraft. 

De nya, mera exakta metoderna för 
marknadsforskning har utformats och an
vänts framför allt i Förenta Staterna, 
bl. a. genom de amerikanska företag, som 
började arbeta här efter det förra kriget. 
Bland de första, som tog upp metoderna 
praktiskt i Sverigs, var reklammännen. 
Anledningen Sr nog den, att de tidigt in-
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såg, att det inte lönar sig att lägga ned 
pengar på reklam och andra försäljnings-
åtgärder för en vara, som inte tillfreds
ställer köparna. De fann också, att man 
genom dessa undersökningar kunde ut
forma sina annonser, trycksaker och övrig 
reklam, så att de gjorde största möjliga 
nytta. Slutligen fick man genom mark
nadsundersökningen vissa möjligheter att 
avläsa de olika reklamåtgärdernas effekt. 

Jag skall här ge några exempel från 
företag, som har bedrivit marknadsstudier 
för sina varor och i praktiken med 
framgång tillämpat de resultat, som un
dersökningarna har lämnat. 

_l början på 1930-talet satte Socker
bolaget igång med inhemsk tillverkning 
av sirap, framställd av kolonialsocker. 
Tidigare hade praktiskt taget all sirap, 
som användes i Sverige, importerats; c:a 
20 miljoner kg om året, huvudsakligen 
från England. Sedan Sockerbolagets tek
niker hade löst den mycket komplicerade 
tillverkningsfrågan., gällde det att få fram 
en produkt, som anslöt sig till de smak-
och kvalitetstyper, som storförbrukarna, 
bagerier, var vana att använda. Under
sökning och analys av marknaden gav 
erforderlig insikt i detta hänseende, och 
man lyckades få fram kvalitetstyper, som 
var fullt jämförbara med de utländska. 
Särskilda servicemän eller konsulenter 
besökte kunderna för att göra sig nog
grant underrättade om deras fordringar, 
så att tillverkningen kunde läggas till
rätta härefter. Man t. o. m. inrättade ett 
särskilt miniatyrbageri vid Sockerbola
gets sirapsfabrik för en fortlöpande kon
troll av de olika sortemas bakningsegen-
skaper. 

Samtidigt gjordes en undersökning, 
som gällde försäljningen av sirap till 
allmänheten. Den omfattade intervjuer 
med husmödrar och detaljister. Bl. a. 
studerade man vilka inköpskvantiteter 
konsumenterna i allmänhet begär i bu
tiken och vilken förpackningstyp hus
mödrarna tycker bäst om. På grundval 
av de uppgifter man fick in fastställdes 
vissa standardstorlekar för förpack
ningarna. Dessa har för övrigt sedan 
blivit normgivande för den nuvarande 
sirapsransoneringen. 

Man konstaterade också, att husmöd
rarna helst köper sirap i glasförpack
ningar. En senare undersökning ledde 
till att de ursprungliga sirapsglasen, som 
hade formen av en vanlig mjölkflaska 
med smal hals, ändrades till glasförpack
ningar av konservburkstyp. Dessa var 
mera praktiska för husmödrarna att 
handskas med och blev dessutom mycket 
eftertraktade, därför att de efteråt kunde 
användas som konserveringsglas. 

På mycket kort tid hade Sockerbolaget 
erövrat 75 % av sirapsmarknaden i Sve
rige, och nu under kriget, när importen 
är stängd, kan Sockerbolaget förse hela 
den svenska marknaden med sirap. 

Vid 
sockertillverkning uppstår en bi

produkt: melass. En del av denna bru
kade säljas till lantbrukarna inom bet-
odlingsdistrikten, vilka använde den som 
fodermedel. En arman del gick till jäst-
och spritfabrikation i Sverige. Återstoden 
såldes till låga priser till jästfabriker i 
utlandet. I mitten på 1930-talet beslöt 
Sockerbolaget att undersöka möjligheten 
av att sälja melassen som kreatursfoder 
även i andra delar av Sverige än i bet-
odlingsdistrikten. Sockerbolagets jord
bruksexperter fick i uppdrag att ut
forska eventuella avsättningsmöjligheter 
för melass i mellersta och norra Sverige. 
De samarbetade med husdjurskonsulenter 
och andra fackmän inom lantbruk och 
husdjursskötsel och föranstaltade om 
systematiska praktiska utfodringsförsök 
med melass vid lantmannaskolor och för
söksgårdar. På basis av vunna erfaren
heter kunde man sedan fastställa lämp
liga foderstater för de berörda delarna 
av landet. 

Undersökningarna visade, att melassen 
även för mellersta och norra Sveriges 
vidkommande är ett utomordentligt 
fodermedel, bl. a. för draghästar i skogs-
körning. Det konstaterades också, att 
melassen är ett effektivt medel i kampen 
mot skravelsjukan, en bristsjukdom hos 
kreaturen, som bl. a. medför att mjölken 
börjar sina. Även andra rön gjordes. 

Samtidigt hade man undersökt alla pro
blem, som hade med distributionen och 
transporten av melass att göra. Detta 
ledde bl. a. till att man byggde om en 
av bolagets båtar till tankbåt och skaffa
de cistemvagnar. Senare anlade man 
även lagringscisterner för den norrländska 
marknaden. 

En upplysande annonskampanj igång
sattes och en broschyr, som gav fack
kunniga råd och upplysningar för me
lassens rätta användning som fodermedel, 
spreds till praktiskt taget alla landets 
jordbrukare. 

Resultatet blev. att Sockerbolaget inom 
kort kunde placera hela sitt melassöver
skott på den svenska marknaden, där 
det kom till nyttig användning. 

D e svenska linnefabrikerna hade några 
år bedrivit en kollektiv reklam, där man 
propagerade för linne såsom en kvalitets
produkt. Någon gång på 1930-talet beslöt 
man anordna en särskild svensk linne
vecka, som kanske många av läsarna 
minns. Uppläggningen av denna hade 
föregåtts av en marknadsundersökning, 
som bl. a. omfattade intervjuer med hus
mödrar och återförsäljare. Den visade, 
att marknaden visserligen var ganska 
mättad ifråga om duktyger, men att be
hovet av brukslinne såsom köks- och 
toaletthanddukar inte på långt när var 
fyllt. Man inriktade då huvudparten av 
reklam- och försäljningsåtgärderna i öv
rigt på sådant linne. Reklamen gjordes 

mera servicebetonad och tog sikte på 
att lära allmänheten att använda rätt 
linne för olika ändamål, t. ex. att man 
borde använda olika handdukar för glas, 
porslin och bordssilver. Resultatet blev 
att företagens tillverkningskapacitet kun
de utnyttjas bättre, och under den all
männa välståndshöjningen på 1930-talet 
steg försäljningen av svenskt linne av
sevärt. Tack vare denna undersökning 
inspirerades fabrikanterna också till att 
genomföra en viss standardisering av 
tillverkningen av brukslinne. 

X_jtt annat företag, som följer mark
naden med hjälp av moderna metoder är 
Höganäsbolaget. Vid försäljningskontorets 
tekniska avdelning arbetar service-
ingeniörer, som sedan flera år tillbaka 
står i ständig kontakt med kundkretsen 
och överför dess önskemål till fabriken. 
Tack vare detta löpande studium av 
marknaden och en på grundval därav 
genomförd anpassning har exempelvis 
omsättningen av vissa specialtegel av hög 
kvalitet kunnat tiodubblas under de se
naste tio åren. Ingenjörerna har studerat 
behovet av dessa produkter på olika 
håll, tagit reda på den lämpligaste an
vändningen av teglet och kontrollerat re
sultaten. Produkternas kvalitet har änd
rats och förbättrats undan för undan, 
allteftersom man gjort, nya rön vid ny
byggnader och installationer. 

Vid Skrombergafabriken inom Höga
näsbolaget tillverkades utomhusbekläd-
nadsmaterial såsom trottoarplattor m. m. 
Försäljningen härav minskades kraftigt 
genom konkurrens bl. a. från betong-
och asfaltbeläggningar. Det gällde då att 
som ersättning finna nya produktions-
och försäljningsområden. Undersökningar 
visade, att det fanns en god marknad för 
inomhusbeklädnadsmaterial såsom golv-
och väggplattor, och man lade då om till
verkningen till dessa produkter. Den nya 
marknaden studerades i intimt samarbete 
med arkitekter och byggnadstekniker. 
Det dröjde heller inte länge, förrän man 
kunde fylla fabrikens hela kapacitet med 
denna nya tillverkning. 

J ag har här velat belysa, hur man 
med tillhjälp av moderna metoder kan 
studera marknaden för att anpassa va
rorna efter konsumenternas behov och 
önskningar och finna det billigaste och 
bästa sättet för deras försäljning och 
distribution. Vid en övergång till freds
förhållanden kommer förutsättningarna 
för produktion och konsumtion att radi
kalt förändras. Detta beror givetvis främst 
på att många råvaror, som vi nu får 
undvara, blir tillgängliga igen. Dessutom 
kommer de revolutionerande rön, som 
göras inom den tekniska forskningen, att 
påverka utvecklingen. Då kommer en 
systematisk marknadsforskning att få 
ännu större betydelse. 
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Verkst. dir. i Svenska Sparbanksföreningen OLOF SAHLIN 

belyser här sparandet, dess ä n d a m å l och resul ta t . 

X denna tid ringer över landet den stora 
sparklockan, manande och samtidigt var
nande. Tiden är på många sätt hård. 
Hårda tider kräva krafttag. Arbete och 
sparsamhet fordras av oss alla. Spar
klockan manar: Spar medan Du kan! 
Sparklockan också varnar: Hjälp till att 
skydda vårt penningvärde! 

Att arbeta och att spara är egentligen 
motsatser till samma sak, att slösa. Den 
som icke arbetar, han är en slösare med 
arbetskraft. Den, som tanklöst förbrukar 
sina inkomster, är en slösare med pengar, 
mer eller mindre. Att vara sparsam är 
dock icke alltid detsamma som att spara 
pengar, att sätta in pengar på en spar
banksbok. Man kan vara sparsam i sin 
förbrukning, exempelvis genom att köpa 
kvalitetsvaror; att köpa dåliga varor är 
i varje fall ofta ett slöseri. En köpman 
är sparsam genom att hålla nere sina 
omkostnader. En hantverkare är spar
sam genom att hushålla med sitt material 
och sina verktyg. Denna form av spar
samhet leder fram till sparande av pengar. 
En annan form av sparande är att betala 
av på sina lån, om man har några, att 
sanera sin ekonomi med andra ord. Jag 
nämner dessa exempel på sparande där
för att man så ofta får höra: »Spara? 
Inte kan jag spara, mina inkomster gå 
minsann åt.» 

V aiför skall man då spara? Och varför 
skall man särskilt spara just nu? 

Frågorna skulle kunna besvaras med 
en motfråga: varför skulle man icke spa
ra, varför skall man nödvändigtvis slösa? 
Det förhåller sig nog så, att den, som 
icke slösar, han sparar. Man kan spara 
mer eller mindre, men det gäller framför 
allt att icke slösa. Och ändå slösa vi så 
gärna, fast nog ingen riktigt vill erkänna 
att han är en slösare. Det kan bero på 
olika uppfattning om vad som är slöseri, 
och självfallet är icke allt sådant, som 
ligger ovanför existensminimum, att be
trakta som slöseri. Men det finns en hel 

del saker, som vi otvivelaktigt kunna 
undvara eller som vi kunna skaffa oss 
senare. Just nu, när penninginkomsterna 
äro jämförelsevis rikliga och varutill-
gången icke kunnat ökas i motsvarande 
mån, är det naturligt att penningsparan
det måste ökas för att prisnivån och 
penningvärdet skola kunna hållas något
sånär i styr. 

Men hur skall det gå med alla dem, 
som ha sin bärgning av att folk kon
sumerar varor och tar i anspråk tjänster? 
Risken för dem är dock icke så stor, om 
det nu är någon risk alls. Från köp
mannens synpunkt kan det visserligen 
lätt nog tyckas, att sparandet är ett in
tresse rakt motsatt handelns intresse. 
Sätter man sig närmare in i saken, måste 
man dock medgiva, att detta motsats
förhållande endast är skenbart. 

För det första har folks sparande i all
mänhet karaktären av ändamålssparande, 
d. v. s. människorna spara för att kunna 
köpa sig något som de vill ha: en stuga, 
en cykel, en kostym, en fotboll, en möbel 
eller en hel bosättning. I själva verket 
är ändamålssparandet det som är lättast 
att intressera folk för. Detta sparsyfte 
står tydligen helt i linje med handelns 
intressen. 

p ö r det andra är sparandet ägnat att 
utjämna konjunkturväxlingen. For när
varande finns det gott om pengar i mark
naden. Stora varugrupper äro handels-
reglerade och/eller prisreglerade. Om nu 
folk gjorde av med sina pengar på di
verse mer eller mindre onyttiga ting — 
exempelvis av rädsla för att pengarna 
skulle förlora i värde — så skulle de, när 
varutillgången en gång ånyo blir rik
ligare, icke ha några andra pengar att 
köpa för än sina inkomster, som då 
sannolikt skulle vara mer eller mindre 
reducerade. Man skall icke måla hin på 
väggen, men vi minnas ju lite var, att vi 
haft arbetslöshetsperioder efter perioder 

med god arbetstillgång och goda pen
ninginkomster. Om vi tänka oss det 
enklaste fallet, då en person omväxlande 
har arbete och är arbetslös, så blir hans 
konsumtion jämnare om han spar i tider 
av arbetstillgång och konsumerar de spa
rade pengarna under sin arbetslöshet. I 
stort sett gäller detta även för personer 
med varierande inkomster liksom för 
penningrika och penningknappa tider. 
För en sund handel synes en utjämning 
av konjunkturväxlingen vara tacknämlig. 

p ö r det tredje är sparandet ett av de 
nödvändiga medlen för att bibehålla 
penningvärdet. Att även detta syftemål 
ligger helt i linje med handelns intressen 
torde här icke behöva utvecklas. Envar 
kan ju lätt nog tänka sig vart en in
flation, liknande den i Tyskland under 
1920-talet, skulle leda för handelns del. 
Skenbara vinster — i kronor räknat — 
förbytas i svårigheter att skaffa mot
svarande varukvantiteter, när lagret skall 
förnyas. 

. f ö r det fjärde kan endast sparandet ge 
möjlighet att tillgodose handelns kredit
behov, liksom alla andra kreditbehov. 
Om ingen sparar pengar, finns det heller 
inga pengar att låna för den som be
höver det. 

l^ör det femte och såsom en samman
fattning av det hela: sparandet är grun
den till allt välstånd, och ju högre det 
allmänna välståndet är, desto bättre möj
ligheter för handeln. 

Vi se alltså, att sparandet icke står i 
motsatsförhållande till handelns verkliga 
intressen, grundade på en sund ekonomi 
och ett allmänt framåtskridande. Den 
ofta hävdade motsatta uppfattningen sy
nes mera fästa avseende vid kortsiktiga 
och oftast skenbara förtjänster än vid 
den säkra ekonomiska utvecklingen, som 
i längden utgör den enda framkomliga 
vägen för att vinna allas vårt bästa. 
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Bakgrunden i denna skyltning är av grön wellpapp och bottnen av gult 
Rowopapper. Ordet Lucullus är skuret ur orange reklamkartong. Den andra 
texten är ljusblå med mörkblå skuggor. Löken är också klippt ur reklam
kartong. Man kan också måla en lök med. förpackningen sam förebild. 

Bären äro klippta ur reklamkartong 
rund skir-a. Texten är av röda, 
skivor av vit treetex. Podie 
skivan grön. Bakgrund och 

I denna skyltning jör Vato snabbmat är de olika skivorna och podierna av 
treetex, som målats grön. Skivorna äro baktill stagade med entums träribbor. 
På den övre skivan jästes en rad paket. Bakgrunden är av gul wellpapp. 

tärdiglaqade 
»grlmjsbara 

rät ter-endast 
vatten behöver 

t i l l sä l tas 
ii wusimoouimR 

• snabbmat Sr idealisk 
-fa lérHMMi w» «Jrtr Ml hn tfn Wn 



2 
T 

aturliga färger och fastade på en vit, 
a, boksta-uer, som fästs med nålar på 
ar vit och den undre, oregelbundna 
n lämpligen göras gul eller orange. 

, som inte vill ha besvär med att göra 
g eget skyltmaterial för Vato snabbmat 
', möjlighet att rekvirera färdigt standard-
från ICA-kontoren. Dels finns den stora 
som avbildats till vänster. Den är i for-
100 cm, samt den mindre skylten därunder, 
nns det också en särskild skyltsats, som 
i i ett stort kuvert. Denna sats inne-
van avbildade delar. I satsen medföl-
å några olika förslag till uppställning. 

o : 

Hela detta blickfång är gjort av olika delar treetex, som fästs ihop med 
ribbor. Det stora C:et är målat svart, de övriga delarna vita. Nyponen äro 
klippta ur reklamkartong i naturlig färg. Bokstäverna äro skurna ur röd 
reklamkartong. De runda podierna bestå, av vita treetexskivor med kanter 
av gul wellpapp. Bakgrunden i denna skyltning är gul och bottnen grön. 

efesfelS 

På annat ställe i detta nummer av ICA-tidningen finns skisserad en liten 
reklamkampanj för värstädningen. I denna kampanj måste givetvis ingå en 
skyltning. Den här avbildade skyltningen är ganska lätt att utföra. Det 
stiliserade fönstret göres av entums träribbor, som målas röda. »Gardinerna-
klippas ur reklamkartong. Textskivan är vit med röda bokstäver. Podiebygg
naden är förfärdigad av treetex med kanter av wellpapp. Bakgrunden kan 
göras ljust blå och bottnen vit. I denna skyltning borde ha funnits några 
upplysande plakat och framför allt prislappar. Tänk på det när Ni skyltar. 



Lanthandeln har många fördelar 

Köpman Gunnar Storm 
arbetar själv så mycket 
han orkar i affären, det 
är det enda sättet att få 
den att ge fullgod ai^kast-
ning. 

tycker köpman Gunnar Storm, Munktorp, 
som växt upp på landet och känner folket där 
bäst och därför trivs bra med sin lanthandel. 

ICA-tidningens medarbetare befann sig 
häromdagen ute på det »riktiga landefc> 
och kom därvid in i en så trevlig och 
välskött lantaffär, att vi tyckte den var 
värd ett omnämnande i tidningen. 

Affären ifråga finns i Ullvi, nära sta
tionssamhället Munktorp i Västmanland. 
Innehavare är Gunnar Storm, 33 år och 
»selfmade». 

Ullvi är rena rama landet med ungefär 
500 personer. Det är jordbrukare som 
driver sina små lantbruk och får sin ut
komst därur. Det är ganska långt mellan 
gårdarna och vi tyckte nog, att många 
lantbrukarhustrur hade lång väg att gå 
till sin affär, och ännu längre borde den 
kännas att gå tillbaka eftersom det är 
sed och bruk att alla kunder här tar med 
sig sina varor själv. 

— Ja, det är nog därför jag trivs så 
bra med landet, säger herr Storm, det är 
enkelt och rättframt folk här, som är 
vana att slita för brödfödan och inte 
tycker det är besvärligt att bära hem en 
korg varor. Man kan själv också vara 
mera naturlig och rättfram i en sådan här 
lantaffär, tycker jag åtminstone, efter de 
iakttagelser jag gjort i stadsaffärerna. 
Här talar vi vid varandra som gamla 
bekanta, som vi också är förresten, 
och man behöver inte begagna sig av 
fraser och vetenskapliga argument för 
att få varorna sålda. Det har inte varken 
kunden eller jag tid att uppehålla oss 
vid. Den där enkelheten hos kundkretsen 
gör att jag kan arbeta med mindre om
kostnader. Med den omsättning jag har 
här skulle jag i en stadsaffär vara tvungen 

SÖ-

Herr Storm har sin affär i eget hus. 
Den trevliga affären påminner inte om 
„forna tiders lanthandel». 

att hålla ett biträde till och en spring
pojke. Nu räcker det med ett biträde 
och springpojke har jag ingen — mjölk-
skjutsen tar med varorna till de mest 
långväga kunderna. Är det riktig rus-
ning här, som dock inte förekommer så 
ofta, eftersom arbetet här fördelar sig 
jämnt över veckans alla dagar, så blir 
kunderna inte sura om de får vänta. Det 
är de vana vid att göra och de är inte 
så nervösa och bortklemade som många 
stadsbor, utan kan stå lugnt några mi
nuter. När landsbon går och handlar, 
så gör han inte som stadsbon ibland, 
springer in till affären titt och tätt och 
köper några varor i taget. Här på landet 
måste människorna dela upp sitt arbete 
ordentligt och det duger inte att husmor 
varenda dag ska iväg till affären. Hon 
går och handlar en eller ett par gånger i 
veckan på sin höjd och då tar hon tid 
på sig. Därför har hon heller inte så där 
rasande bråttom när hon kommer — hon 
har anslagit en stund för att gå och hand
la och om den blir en kvart längre eller 
kortare spelar ingen roll. På så sätt blir 
nog hela atmosfären lugnare i en sådan 
här affär än i en stadsaffär. 

— Nu ska ni inte tro, att kunderna inte 
här har några pretentioner alls. De har 
nog sina krav, men de håller sig mera 
kring det väsentligaste så att säga. Först 
och främst vill de naturligtvis ha bra 
varor och inte betala några överpriser. 
Men dessutom vill de handla i en ren och 
snygg affär och bli rejält behandlade. 
Det får inte finnas något stelt och oper
sonligt i en sådan här affär, då trivs inte 
kunderna. De vill känna sig som om de 
stod hemma i det egna köket och re
sonerade med en bekant om varorna. I 
den mån jag har möjlighet så försöker 
jag att göra dem små tjänster — jag har 
hand om deras skatteinbetalningar och 

kvitterar ut deras mjölklikvider för att 
de ska slippa passa postbudet, sådant 
uppskattar de. 

Efter dessa uppriktiga lovord till landet 
visade oss herr Storm sin nya, fina butik. 

— När jag började som egen 1940, be
rättade han, så hade jag först två affärer 
— en nere i själva Munktorp och 
denna, som då var fUialaffär. Men så 
blev jag inkallad och hade inte tid med 
båda affärerna och då tyckte jag att 
denna var den bästa, så jag överlät 
huvudaffären. 

— Här hade jag först min affär inhyst 
i en stuga. Det var en gammal affär 
jag övertagit och motsvarade knappast 
tidens krav på en modern butik. Jag 
kunde inte ha större lager än för fyra-

Bland många praktiska detaljer i herr 
Storms butik märkte vi bl. a. denna lätt
hanterliga mjölbinge på hjul. 
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KENGÖRINGSARTIKLAR 

Från speceributiken är avskilt en liten 
avdelning för eharkuterier, smör, ägg och 
dylika ömtåliga varor. 

tusen kronor, då det var så litet ut
rymme. Men jag tänkte mig ju hela 
tiden att bygga en ny och snygg affär 
och så kom jag i tillfälle att göra det. 

Det var också en mycket ljus och 
snygg affär, som herr Storm låtit bygga. 
En prydnad bland lantaffärer, som inga
lunda stämmer in på den klassiska be
skrivningen av forna tiders lanthandel». 
Herr Storm berättade också att han nu 
kunde ha ett lager för 25.000 kronor. Han 
har också kunnat utöka varusortimentet 
betydligt och för nu även arbetskläder 
och tyger m. m. Undan för undan tar han 
upp nya artiklar och det visar sig. att det 
går utmärkt att sälja. Han har nu också 
fått mycket större möjligheter att visa va
rorna än han hade i »stugan» och därmed 
ökas försäljningen. Ullviborna frångår 
alltmer vanan att fara in till staden och 
handla allting. De finner en hel del bra 
saker hos herr Storm. 

— Men ska det gå ihop i en sådan här 
liten affär, så ska en köpman arbeta själv 
så mycket som möjligt. Det gör jag och 
därför är jag väl betjänt av att vara 
Hakonsansluten. Vi har ett mycket gott 
samarbete och jag tror att inköpscen-
tralema i framtiden kommer att bli av 
ännu större betydelse. Koncentration av 
inköpen är nödvändig om detaljhandeln 
skall kunna bära sig. 

— Här ute är ICA-kuriren mycket 
uppskattad. För min del ser jag gärna 
att den blir större, det skall jag gärna 
vara med och betala till. 

Det gladde oss givetvis att höra, och vi 
tackade herr Storm för pratstunden och 
lät honom återvända till bokförings
böckerna. 

Det är alltid roligt att se en välskött 
och trevlig privathandel. Den vittnar om 
att enskild handel håller på att kon
serveras för framtiden. 

Kampanj till vårstädningen 

Vår Kåren — den riktiga våren — nalkas 
med stora steg. I alla hem, och förresten 
på många andra håll, skall det städas och 
fejas och göras fint för att möta våren. 
För vårsolen är en baddare att avslöja 
alla de skavanker, som de kulna vinter
dagarna överskylt. 

Utnyttja detta stora städintresse — fak
tiskt gar nog varje husmor och funderar 
på rengöringen — till att sälja riktigt 
mycket städgrejor och rengöringsmedel. 
Kanske har det inte varit någon vidare 
stor artikel för er tidigare. Ni kanske 
inte haft tid att lägga an på det så länge 
det fanns gott om speceriartiklar. Men 
med det nuvarande läget på vår varu
marknad måste ju de flesta livsmedels
affärer hitta på »en hel del annat att 
sälja». Alla dessa artiklar som skall an
vändas vid städningen passa mycket bra 
att sälja i en speceriaffär, dit husmor 
nästan dagligen tar sig en tur. 

Kanske vi rent av skulle våga oss på 
en liten reklamkampanj, for att stimulera 
försäljningen riktigt. 

För det första måste man då göra en 
trevlig fönsterskyltning, där man visar 
så mycket som möjligt av det man har 
att välja på. Ett förslag till en sådan 
skyltning finnes på »Fönsterparaden» i 
detta nummer. Men kom ihåg 
att det bör vara prislappar 
på så många varor som möj
ligt. Och sedan små lappar, 
som talar om vilka varor, 
som. äro kupongfria. 

Fönsterskyltningen bör full
följas med en innedekoration 
av något slag. Det duger bra 
att plocka upp varorna enkelt 
på ett litet bord, som placeras 
på väl synlig plats. Man kan 
också nöja sig med några 
påminnande skyltar ovanför 
hyllfacken eller på annan 
lämplig plats i butiken. Helst 
bör man dock försöka få med 
en eller annan »rengörings
vara») i samband med skylten. 

Allra bäst är det förstås om 

man vill ge sig tid till att göra en ordentlig 
specialmonter, som sedan placeras utan
för disken, så att husmödrarna kan be
skåda det ni har att välja på från riktigt 
nära håll. Säkerligen kommer en sådan 
monter att sälja varor till många hus
mödrar, som kanske annars köpt dem 
på annat håll, omedvetna om att ni 
haft så god sortering i rengöringsartiklar. 
Ett lämpligt förslag till en dylik monter, 
som inte alls är så tidsödande att för
färdiga — och inte svår heller — finner 
ni här nedan. 

Är man riktigt nitisk så kanske man 
rent av kostar på sig ett litet reklam
blad att dela ut i brevlådorna. Förslag 
till ett dylikt finnes i en artikel på sid. 
13 i nr 10 av ICA-tidningen för i fjol. 

Kom också ihåg att det finns en hel 
del varor, som gå bra att reklamera för 
i samband med städdagarna. T. ex. lätt-
lagade rätter. Visserligen finns det inte 
nu möjlighet att sälja de annars så tack
samma köttkonserverna eller fiskbullar
na i detta sammanhang, men säkerligen 
finns det andra utvägar. Studera ICA-
kurirens recept. De kan nog ge tips till 
lättlagade rätter. 

Lycka till med kampanjen för ren
göringsartiklar! 
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DETALJHANDELNS 
PROBLEM 

sedda på längre sikt 
Några huvudpunkter i professor Jul. 
Hirsch's skrift »Den Möderne Detailhan-
delsHovedproblemer» (Köpenhamn 1940) 

Vi som arbeta i detaljhandeln jästa 
oss av naturliga skäl främst vid dagens 
omedelbara problem. Vilja vi någon 
gång gå utanför denna ram. så stanna 
vi av naturliga skäl obönhörligt vid 
krisproblemen. 1 den här artikeln ha 
vi närmast sett problemen sådana de 
te sig under en tid av flera år. För
visso ha många utvecklingslinjer bru
tits av kriget, men det är en erfaren
het från förra världskriget, att många 
av dessa linjer fortsätta tämligen obe
rörda när det hela är över. Man har 
därför all anledning att studera den 
utveckling, som. ägde rum åren när
mast före kriget. 

Produktionskost- art 
naderna sjunka p ^ 4 * - ^ ) | ^ 

Ä«L. 

medan 
ningskostna-
derna stiga. 

Om och omigen har det sagts under de 
sista årtiondena, att det blir allt billigare 
att framställa varorna, medan det blir allt 
dyrare att få dem från tillverkare ut till 
dem som till sist skola konsumera dem. 
Hur kommer det sig då, att det blir billi
gare att tillverka dem? Förklaringen är, 
kort sagt, att tillverkningen oftast sker 
med hjälp av arbetsbesparande maskiner. 
Vidare kan man, lägga upp tillverkningen 
i större skala, vilket ytterligare sänker 
kostnaden. Denna massframställning gör 
det också lönande att planera och leda 
arbetet med hjälp av moderna organisa
tionsmetoder. 

Inom produktionen har man kommit 
därhän att den mängd varor som en, enda 
man framställer blir allt större och större. 
Skälen ha vi nyss angivit. I sin skrift 
säger professor Hirsch, att medan det 1925 
fordrades 4 män för att distribuera en 
viss mängd varor, så fordras det ett år
tionde senare 5 män. 

När man talar om att det kostar så och 
så mycket att sälja en vara och att denna 
kostnad stiger, måste man då alltid för
fasa sig över detta? Nej, givetvis inte. 

Man får då utgå ifrån, vad konsumen
terna ha för nytta av detta försäljnings-
arbete. Så bör man göra klart för sig vad 
detta arbete består av. Om en kund i en 
detaljhandel först får diskutera med en 
försäljare i långa stunder och därvid får 
en apparat demonstrerad för sig, om kun
den får prova den i sitt hem, om han får 
den fritt hemkörd, om han får vissa re
parationer gjorda under ett år framåt, så 
är det klart, att detta kostar pengar. Det 
är också klart, att denna kundtjänst kan 
vara av sådant värde för kunden, att den 
är värd att betala för. Vår slutsats bör 
därför bli, att man inte utan vidare be
höver förfasa sig över högre försäljnings
kostnader. 

Andra tänkbara förklaringar till de 
högre kostnaderna kunna vara, att för
säljningen inte i samma grad som till
verkningen tillåter stordrift. Så vill t. ex. 
husmodern i butiken diskutera en vara 
med folket dar, hon vill veta något om 
varans beståndsdelar, vad den duger till, 
vad den kan användas till o. s. v. Ett 
medel som däremot obestridligen verkar 
för en viss stordrift, för en »mekanise
ring» av försäljningen, ar reklamen och 
man bör tillägga reklamen i förening med 
märkesvaror. Vi alla som arbeta i detalj
handeln vet, hur mycket enklare det är 
att sälja en märkesvara. Kunden vet. 
tack vare reklamen, och tack vare att lian 
sannolikt tidigare använt varan, vad den 
går för. 

Att försäljningskostnadens andel i en 
varas pris stigit behöver inte nödvändigt 
innebära, att dess pris i kronor och öre 
därför stigit. Det är tänkbart, att utför
säljningspriset ändå sjunkit. 

Vi ha här räknat upp några skäl, var
för distributionskostnaderna stiga, liksom 
också några skäl varför de borde kunna 
sjunka. Eftersom vi nu tagit fasta på den 
kostnadshöjning, som professor Hirsch 
konstaterat, är det intressant att se hur 
han förklarar anledningarna till dessa 
höj ningar. 

l.Nya varor fordra nya distributörer. 
• För 27 år sedan fanns det 4—500 olika 

varor i en tysk speceriaffär». Nu (innan 
alltså krigets verkningar voro mera känn
bara) kan det komma upp till 2—3000 
varor. 

2. Nya kunder fordra nya distributörer. 
Detta sätter professor Hirsch i samband 
med att tätortemas antal och storlek 
ökat. Detta för med sig, att man inte så
som lantboma förut gjorde köper större 
kvantiteter på en gång, utan man vill ha 
möjlighet att göra inköp dagligen, ja av 
vissa varor såsom mjölk och bröd vill 
man kunna köpa flera gånger om dagen. 

3. Nya produktionsformer fordra nya 
distributörer. Hantverkaren träffade sina 
kunder personligen; han behövde ingen 
reklam eller någon märkvärdigare kund
tjänst. I varje fall kostade den inte pen
gar (mera än att hantverkaren fick sätta 
till av sin tid.) Men allteftersom olika 
produktionsformer uppstått, t. ex. sådana 
som driva masstillverkning på en enda 
ort, så fordras ett alltmera komplicerat 
nät av distributörer. 

4. Mera fordrande kunder. Man ford
rar mera kundtjänst. Man vill ha varorna 
hemskickade, man vill ha kredit, man vill 
ha ombytesrätt, man vill ha råd för deras 
tillagning, man vill ha dem snyggare och 
bättre inslagna, man vill ha bättre utbil
dade biträden i butiken, man vill ha 
snyggare och ändamålsenligare butiker 
o. s. v. Och allt detta kostar pengar. 

Hur skall man få 
ned kostna
derna? 

Efter vad vi nu sagt är det tydligt att 
en minskning av distributionskostnaderna 
kan ske efter två linjer. För det första 
kan man skära ned kundtjänsten: vi ha 
ju härvid mycket att välja: man för ett 
mindre antal varor, i mindre antal kvali
teter, man minskar variationerna i utfö
randet, man ger mindre inköpshjälp åt 
konsumenterna, man ägnar inte så lång 
tid åt att hjälpa kunden »lösa sina pro
blem». Man drar in på krediten, man 
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minskar hemsändningen. Den andra möj
ligheten för att minska distributionskost
naderna är att man bibehåller kundtjäns
ten och sedan fullgör arbetsuppgifterna 
billigare: man brukar sammanfatta dessa 
senare strävanden i ett — ibland litet 
oklart — uttryck: rationalisering. En 
tredje möjlighet är givetvis att man går 
fram på två vägar samtidigt, d. v. s. att 
man både drar in på kundtjänsten och att 
man rationaliserar. 

På vad sätt kan 
en minskning av 
kundtjänsten 
ske? 

Vi ha tidigare nämnt, att som regel 
kundtjänstens omfattning stigit. Denna 
stegring har dock inte skett lika i alla 
branscher eller i olika organisationsfor
mer av detaljhandeln. Tänka vi då först 
på detaljhandelsaffärer av den traditio
nella typen, så har dess kundtjänst sna
rare tilltagit. Vi ha nämnt det ökade 
varusortimentet; vi ha nämnt de ökade 
kraven på butikernas inredning (tänk 
bara på sådana detaljer i inredningen som 
kyldiskar); kunderna kräva hemsändning 
och det bör ju inte vara så mycket att 
säga om, bara de inte också kräva hem-
sändning av allt mindre kvantiteter. Detta 
gäller för den traditionella typen av affä
rer. 

Å andra sidan finns det affärer, som 
minskat sin kundtjänst; det är affärer av 
typen enhetsprisaffärer. De ha givit för
hållandevis litet kundtjänst. Affärernas 
idé är att kunderna själva köpa, när de 
se varorna i butiken. (En annan sak, som 
strängt taget inte hör hit, är att varorna 
som regel äro i mindre påkostade kvali
teter än som den ordinarie typen av han
deln för. Detta gäller dock i allmänhet 
inte för charkuterivaror och livsmedel.) 

Lägre kostnader 
genom kontroll 
av förlustbring-
arna. 

Professor Hirsch delar upp förlust-
bringama i fem stycken grupper, som 
avse varorna, kunderna, leverantörerna, 
avsättningsområdena och omkostnaderna. 

Varorna. Vi vet alla, att det finns va
ror, vilkas pålägg inte står i proportion 
till de kostnader, som de dra. Socker t.ex. 
är en sådan misstänkt artikel. De för
luster man gör på en sådan vara, får man 
ta igen på andra såsom kaffe och kryddor 
samt kemisk-tekniska artiklar m. m. Så 
finns det många varor, som vi inte riktigt 
veta, hur det står till med, helt enkelt 
därför att det inte gjorts några ingående 
kostnadsundersökningar. Sådana under
sökningar skulle ta hänsyn till faktorer 
såsom andel i hyra, expeditions- och för
säljningskostnader och svinnkostnader. 
Som vi lätt inser kan en affärsman göra 

ganska litet åt denna fråga på egen hand. 
Han kan inte hålla högre pris på en vara 
än vad som är vanligt för en sådan ar
tikel. 

Kunderna. En uppenbar förlustkälla är 
krediten, som noggrant måste hållas i 
schack. De köpmän, som från början ta 
i med hårdhandskarna i denna fråga, ha 
som regel inga problem med den i fort
sättningen. 

Leverantörerna. De kunna i praktiken 
vara förlustbringande på så sätt, att man 
köper mycket obetydliga poster ifrån 
dem. Det medför extra arbete med kon
trollen och mellanhavandet med leveran
tören, vilka skulle minskas om man hade 
ett mindre antal leverantörer. 

Försäljningsområden. Här kan man 
främst tänka på hemsändningskostnader. 
Om kunder som bo ett visst avstånd från 
butiken begära hemsändning av alltför 
små varukvantiteter, så blir det förlust. 
Är den hemsända varans värde mindre 
än låt oss säga en krona, — beloppet vari
erar givetvis med ortens lönekostnader — 
så äro alla sådana order förlustbringare. 

Andra förluster. Hirsch pekar på icke 
effektiv arbetskraft och på reklam, som 
inte ger påtagligt resultat. Varje slag av 
omkostnader bör givetvis hållas efter. 

Stordriftens 
fördelar. 

Professor Hirsch diskuterar några av de 
fördelar, som de större företagen ha. Han 
sammanfattar dessa i följande: 

1. Stora inköpskvantiteter åstadkomma 
lägre inköpspris. Han framhåller det i 
och för sig självklara faktum, att då ett 
företag köper för flera hundra eller flera 
tusen butiker, så måste kostnaderna här
för bli lägre än om varje butik skulle 
köpa för sig. 

2. Lägre lagerkostnader. Butiker som 
höra till samma organisation behöva som 
regel inte ha lika stort lager som andra. 
Detta förutsätter givetvis för det första, 
att butikens ledning noggrant följer lag
rets förändringar och beställer i tid. För 
det andra måste kommunikationerna med 
den centrala ledningen vara goda. I 
exempelvis många av Amerikas mång-
filialföretag har man bara hälften så stora 
lagerkostnader, som om varje särskild de
taljist skulle arbeta tillsammans med en 
grossist. 

3. Utjämning av risker. Om samhö
rande butiker äro belägna i olika delar 
av ett stort område, är det osannolikt att 
en viss faktor skulle påverka dem alla, så 
att företaget som helhet bleve träffat. 
Enda undantaget är den allmänna kon-
j unk turutvecklingen. 

4. Lägre reklamutgifter. Om ett före
tag arbetar med en butik och sedan ökar 
antalet till 10, så behöver det inte ha 10 
gånger så stora reklamutgifter för att 

man skall nå samma verkan. Har man 10 
butiker i en ort och annonserar i en tid
ning, som har spridning över hela orten, 
så kan i många fall reklamkostnaden bli 
tiondelen av vad ett företag med en butik 
skulle behöva lägga ut. 

5. Lättare utbyte av erfarenheter och 
deras tillämpning över hela linjen. Pro
fessor Hirsch påpekar, att ett ekonomiskt 
framåtskridande inom detaljhandeln har 
sin största fiende i rädslan att yppa de 
egna erfarenheterna. Han visar, hur myc
ket större möjligheter ett stort detaljhan
delsföretag har dels att göra värdefulla 
erfarenheter och dels att tillämpa dem i 
större skala. Man har lättare att jämföra 
driften i butiker som arbeta under samma 
förutsättningar. 

Det är uppenbart, att en del av dessa 
fördelar i större eller mindre grad kom
ma de detaljister till godo, som äro an
slutna till något av Ica-företagen. Under 
vilka former detta samarbete kan ge 
största möjliga utbyte för de anslutna de
taljisterna, har talats om i många andra 
sammanhang. Här vill vi endast peka på 
en enda företeelse. 

A 
\ 

SX. 

va KiJP 
1 Ett vetenskapligt 

men högst prak
tiskt hjälpmedel: 
jämförelsetal. 

Professor Hirsch är känd för det arbete 
han lagt ned på att samla in och bearbeta 
siffror, som belysa detaljhandelns omsätt
ning och omkostnader. Han är en ivrig 
förespråkare för ett utbyte av siffermäs
siga erfarenheter, för att man skall kunna 
rationalisera hela handeln liksom också 
att varje särskild detaljist skall kunna 
arbeta efter rationellare linjer. Professor 
Hirschs undersökningar äro mycket in
tressanta. De visa t. ex. att kostnadsut
vecklingen inom detaljhandeln varit i 
stort sett lika i de stora kulturländerna. 
Vi skola här inte gå in på dessa utan 
vilja i korthet peka på de arbetslinjer, 
som rekommenderas i den av Ica-företa
gen utgivna lilla boken: »Hur går min 
affär» av Henell och Valländer. I denna 
framhölls vikten av att man för det första 
lade upp sin bokförmg på sådant sätt, att 
den kunde jämföras från företag till fö
retag. Det enklaste sättet var därvid att 
använda Ica:s kontoplan, liksom också de 
bokföringsböcker, som utges på Ica-för-
laget. En andra förutsättning för ett så
dant utbyte är givetvis att köpmännen 
inte äro rädda för att delge bokförings
männen hos Ica-företagen sina erfaren
heter i siffror. Dessa siffror behandlas 
strängt konfidentiellt och de komma inte 
ut i annan form än att de arbetas in i 
genomsnittssiffor, vilka sedan publice
ras. Genom att jämföra sina egna siffror 
med dem som i allmänhet gälla för bran
schen som helhet, vet man var man be
finner sig och kan rätta sina åtgärder 
därefter. Olof Hene!!. 
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Goddag, kolleger och ICA-vänner! 
Sedan, jag sist lät höra av mig i ICA-

tidningen, har jag en tid varit inkallad till 
beredskapstjänst någonstans i Sverige. 
Man har då ganska goda tillfällen att få 
se och höra en hel del av intresse även 
ur affärssynpunkt. Hur många olika yr
ken representeras inte av manskapet bara 
i en pluton? Man träffar kolleger från 
olika platser, med vilka man kan disku
tera olika problem, kanske ofta få goda 
uppslag till förbättringar i ena eller 
andra avseendet. Men det inte minst 
intressanta är väl att höra de arrdras 
åsikter. Vad de tycka bäst om i den 
affär, där de bruka handla, eller något, 
som de finna mindre lämpligt. På så 
sätt kommer man ju i intim kontakt med 
kunder från skilda håll, och kanske fin
ner man till sin förskräckelse, att man 
själv har något eller brukar göra något, 
som kunderna inte tycka om. Man kan 
alltså redan i förläggningen få veta och 
lära en hel del, som man sedan kan 
draga nytta av, när man kommer innan
för disken igen. Har man dessutom turen 
att få komma till stora samhällen, er
bjuda sig rika iakttagelsefält där i de 
olika butikerna. Det finns som bekant 
många olika butiker, och att man ibland 
kan få se avskräckande och hemska 
exempel skall inrte förnekas, men att det 
också finns verkliga mönsteraffärer inom 
den privata handeln, hade jag nyligen 
nöjet konstatera. 

Vi förlades en tid i ett ganska stort 
samhälle, där det farms fyra affärer, tre 
privata och en kooperativ. Av dessa till
drog sig särskilt Lundbergs min upp
märksamhet genom sin moderna fasad, 
sina trevliga skyltningar och naturligtvis 
Eol-skylten i fönstren. Vad man först 
lade märke till, när man kom in i denna 
affär, var den mönstergilla ordning, som 
rådde överallt i hyllor och diskar, expe
diternas likformiga klädsel, samtliga fyra 
biträden och chefen voro nämligen iförda 
vita rockar med blå kragar, samt den 
stora och rikhaltiga sorteringen i olika 
branscher. Mycket folk var det i affären, 
och kommersen var livlig. Man önskade 
nästan att få byta ut vapenrocken mot 
en av dessa trevliga vita rockar och ge
nast få ställa sig bakom disken. Jag blev 
ganska snart bekant med chefen, och då 
han förstod, att jag var mycket intres
serad av affärer, bad han mig komma dit 
en kväll, när de hade stängt, vilket jag 
tacksamt accepterade. 

När jag kom dit på kvällen, satt Lund
berg på kontoret och sysslade med bok-

Kalle Andersson, som varit 
ute och beredskapat, berättar 
här om en verklig idealaffär, 
som li.ui fick tillfälle att göra 

en rundvandring i. 

färing. Han bad mig sitta ned och prata 
en stund, innan vi började vår rund
vandring. Även här på kontoret var allt 
mycket väl ordnat. Vid ena väggen stod 
ett stort skåp med en otalig mängd små 
lådor, och utanpå varje sådan låda angav 
en lapp, vad som fanns i densamma. 
Lundberg talade om, att han haft affär 
här i 10 år, och att denna affärsbyggnad 
uppförts 1939, då det visat sig, att den 
gamla var alltför omodem och för liten, 
enär affärens omsättning och kundernas 
antal ökat för varje år. Han hade för 
närvarande 4 biträden, tre manliga och 
ett kvinnligt, samt en springpojke. Dess
utom var han alltid själv i affären om 
dagarna. Bokföring och övriga kontors-
göromål skötte han om kvällarna, men 
skulle affären fortsätta att växa, fundera
de han på att skaffa en kvinnlig konto
rist, som också kunde biträda i affären 
om dagarna, då så behövdes. Hans åsikt 
var nämligen, att chefen själv alltid 
skulle vara med i affären om dagarna. 

Innanför kontoret fanns ett litet rum, 
s. k. personalrum, och här hade biträdena 
var sitt skåp, där de kunde förvara sina 
ytterkläder och dylikt. I rummet fanns 
dessutom ett ganska stort bord och några 
stolar. Här samlades hela personalen till 
>•sammanträde» varje tisdag mellan 7 och 
9. Lundberg talade om, att han alltid 
bar en anteckningsbok i fickan, vari 
han antecknade sådant, som hände under 
dagens lopp, och som han tyckte kunde 
vara av intresse att taga upp till diskus
sion med biträdena på deras samman
komster. Innanför dörren fanns en an
slagstavla. Ett noggrant utarbetat ar
betsschema sattes här upp för varje 
månad, och på detta angavs också vilka 
skyltningar, som skulle utföras under 
månaden. En tablå, utvisande affärens 
omsättning för varje månad, fanns också 
till studium för biträdena. 

Härefter visade Lundberg in mig i ett 
rum, som de kallade för ateljén. Här 
föi-varades firmans dekorationsmateriel, 
och runt väggarna voro uppsatta hundra
tals trevligt och originellt utförda blick
fång. Ett s. k. blindfönster, lika stort 
som affärens skyltfönster, fanns här 
också, där skyltningarna först sattes upp. 

Under vår fortsatta rundvandring ge
nom lagerlokalerna, lade jag särskilt 

märke till, med vilken omsorg och ut
räkning varorna placerats, så att de 
skulle vara lätt åtkomliga. Varje varu
slag hade sin lilla avdelning, och num
mer- eller textlappar överallt gjorde, att 
man inte behövde gå och leta efter nå
got. När vi kommo till karamellavdel-
ningen, som inom parentes sagt var 
mycket välsorterad, påpekade Lundberg, 
att han ställt undan en del tomma kara
mellburkar av plåt, i vilka han nu tömde 
de karameller, som kommo i pappkar
tonger, ty annars är det fara, att de 
klibba samman, om de få stå någon tid. 

Då vi kommo in i själva affären, sade 
jag till Lundberg, att jag tyckte, att han 
lyckats särskilt bra med att få visat så 
många varor som möjligt. Av erfarenhet 
visste jag nämligen, att det är mycket 
svårt, för att inte säga omöjligt, att 
kunna visa alla de tusen och en saker, 
som saluföras i en lanthandel. Men redan 
första gången jag besökte derma affär, 
slog det mig, hur väl Lundberg lyckats 
härmed, genom att överallt, där så gick 
för sig, använda glas. Så t. ex. förvarades 
alla tekniska artiklar i ett skåp utanför 
disken. Det var fäst på själva väggen 
och inte mer än ungefär 1,5 dm djupt 
men ungefär 2 m högt och försett med 
glasdörrar, så att allt, som fanns där, 
syntes mycket väl. Detta skåp tog myc
ket liten plats men rymde likväl otroligt 
mycket. Genom att utanpå alla lådorna 
i jämvaruavdelningen fästa prov av den 
vara, som farms i lådan, kunde kunderna 
se mycket av vad som fanns här. Det 
sägs ju, att väl visat är hälften sålt, 
och det är nog så sant. 

För att påskynda och underlätta expe
dieringen hade man gjort små provkartor 
på sådana artiklar, av vilka funnos flera 
sorter, t. ex. på repvaror, broddar, garne
ringsknappar o. s. v. I manufakturavdel
ningen fäste jag mig särskilt vid 
provboken för spetsar, i vilken funnos 
prover på alla de kvaliteter, som affären 
sålde, jämte pris på varje sort. Spetsarna 
förvarades i ett litet skåp med många 
smålådor, vilka voro numrerade, och dessa 
nummer voro även angivna i provboken. 

Ja. här fanns säkert mycket mera att 
se och begrunda, men nu hade klockan 
blivit mycket, och jag måste snarast bege 
mig till förläggningen igen. Jag tackade 
Lundberg så hjärtligt, för allt vad jag 
fått se och för hans vänlighet att ägna 
flera timmar av sin dyrbara tid på detta 
men lovade i gengäld att rekommendera 
affären för alla mina kamrater. 

På återseende Kalle Andersson. 
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Av Redaktör Torslen Tegnér 

De "et säges att »kvinnans och mannens 
arbete äro fiender av begynnelsen», och 
nog kan det synas som om detsamma 
gällde idrotten och arbetslivet. 

Träningen tager sin rundliga tid. och 
det är ju rimligt att mången arbetsledare 
med minst sagt oblida ögon ser på dessa 
tävlande »stjärnor» som jämt skall ha 
ledigt för sina resor. 

Och dock är det sant. som en stor 
engelsk industriman en gång sade, att 
»en god, äkta idrottsman är en tillgång 
för varje firma». 

Han är en tillgång därför att han skärpt 
sin iakttagelse och sin urskillning, sin 
förmåga att orientera sig bland män
niskor och situationer, därför att han lärt 
sig skilja på väsentligt och oväsentligt, 
skämt och allvar, och därför att han lärt 
sig kraftsamlingens och koncentrationens 
svåra konst. Framförallt därför att han 
lärt sig taga vara på tiden, värdesätta 
tekniken i arbetet och i de hårda lag
striderna fått lojaliteten, trofastheten mot 
kampgemenskapen, in i blodet. 

Och så har det ju visat sig, i de na
tioners liv som på krigets valplats haft 
att motstå den största övermakten — jag 
tänker på greker, finnar och engels
män — att just idrottsmännen varit 
hjältestyrkomas kärna. 

Ja — vad är för övrigt industrins och 
handelns konkurrens annat än ett krig! 

-¥• 

\_Jetta kunde alltså kallas problemet 
Firman — Personalen — Idrottsandan 
»i ett nötskal». 

Hur få fram denna idrottsanda? 
Hur få fram spänst och uthållighet, 

precision och »fighting spirit»? 
Till allra största delen är det ju, som 

det heter, »resandens ensak». 
En var sin egen lyckas smed, som or

det går. Detta gäller även idrottskarak
tären och idrottsvanorna. 

Idrottsmän »fabriceras» ej, de malas ej 
fram i köttkvarn. De växa fram av 
egen vilja. 

Charmen med idrott är just frivillig
heten, det spontana och individuella. 
Detta gäller även lagidrott. 

Våra främsta lagspelare, en Kock, en 
Galin, en Säfwenberg, en Karl-Erik 
Grahn. fotbollens landslagskapten, ha i 
djupaste enskildhet drivit upp sin boll

förmåga och genomträngt tävlingslivets 
mångahanda problem. 

»Es ist kein Meister vom Himmel 
gefallen , säger tysken. Ingalunda finnes 
någon fabrik för idrottsstjärnor — och 
det fina med idrotten är just det att vi 
alla böra vara stjärnor — på sätt och 
vis — var och en efter sina förutsätt
ningar. 

Alla böra vi glänsa och stråla som 
stjärnor, stråla av hoppfullhet, glänsa av 
livslust och »högt bestå» genom livets 
vedermödor. 

Rätt påfallande är, hurusom i nutidens 
i stort sett ledande idrottsland, England, 
man alldeles särskilt sätter värde på 
idrotter som kräva uthållighet, seghet, 
»stamina», det är uttytt stabil slitstyrka: 
såsom långa cricketmatcher, rugby, box
ning, ja sorgfälligt fiske och roddens ut
hålliga precision. 

+ 

J a g skulle alltså vilja säga att ur fir
mans synpunkt och för övrigt även ur 
individens är idrottsutövningen en kapi
talplacering: alltså ett besvär, en pålaga, 
en utgift (»tid är ju pengar» . . .), som i 
tidernas längd förräntar sig — och för
räntar sig högt! 

Under en vecka eller två av hård trä
ning kommer ju med naturvändighet den 
»civila» arbetsprestationen att något 
minska: man blir trött och sömnig av 
den ovana hårda träningen, och denna 
senare vore ju värdelös om man nekade 
kroppen tillfälle att »smälta» ansträng
ningarna, bortföra avfallsprodukterna i 
muskler och övriga vävnader samt ge 
nerverna tillfälle att ta igen sig. 

Denna »utgift» har man dock snart 
igen, och mångdubbelt, i form av ökad 
arbetskapacitet och jag skulle även vilja 
säga »kvalitativ» förmåga. Själv har jag 
tyckt mig märka att mina anspråkslösa 
skrivförsök ge något bättre resultat då 
jag kommit i gång med en riktigt genom
gripande träning, och särskilt tiden efter 
en sådan träningskampanj. 

Annorlunda förhåller det sig med den 
lätta motionen, i form av korta gymna
stikövningar, promenader, bollspel o. d., 
som »levnadskonstnären» spränger in i 
sitt dagliga arbete eller låter föregå det
samma. Denna lilla rekreation — som 
ju inte kan kallas idrott i ordets egent

liga mening — skänker omedelbar be
hållning i form av ökad andlig vitalitet 
— ty här, som alltid, visar det sig att 
kropp och själ gå hand i hand. 

I själva verket är det ganska egendom
ligt hur tacksam kroppen är — och där
med själen — för en helt obetydlig dos 
av rekreation. När jag tar min prome
nad märker jag redan på andra kilo
metern, och framförallt på den tredje, 
d. v. s. innan jag gått en halv timma, 
hur tankeverksamheten kommer igång 
och idéerna födas. Händer det sedan — 
vilket nästan alltid händer! — att jag ute 
i skogen eller på släta landsvägen sticker 
emellan promenaden med 4—5 minuters 
fristående gymnastik — kavaj och event. 
ytterrock samt huvudbonad då helst upp
hängda på en trädgren, ett staket el. dyl. 

— så finner jag mig märkbart »förbättrad» 
av denna övning, som i all enkelhet 
motionerar hela överkroppen och »får 
med» den. 

Sak samma med min lilla 5 minuters 
morgongymnastik, som jag i allmänhet 
kör igenom medan tevattnet kokar upp: 
den helt enkelt möjliggör — tillsammans 
med det heta vattnet, som ju är det 
väsentliga i tedrycken! — de första tim
marnas andliga arbete. Skall jag sedan 
under förmiddagen försöka skriva någon 
»skaplig» sak, så gör jag gärna en paus 
före lunchen, då jag återigen gynnar 
kropp och själ med rask rytmisk rörelse: 
fällningar, böjningar, stupfallande arm-
hävningar, sexton upphopp från nig
sittande o. s. v., alltså morgongymna
stiken repeterad. 

Blir arbetsdagen lång, utsträckt t. ex. 
genom ett idrottssammanträde till fram-
emot midnatt, så är det mig nästan omöj
ligt att motstå begäret efter ännu ett 
»pass» kroppslig verksamhet. Sitter jag 
då i ett arbetsutskott eller en styrelse av 
goda vänner, så brukar jag inte dra mig 
för att stiga upp mitt under pågående 
överläggning och »smågå» litet i rum
met, göra en del sträckningar och 
»slankande» rörelser — i annat fall tyc
ker jag mig »kvävas» och »förfalla». Na
turligtvis lyssnar jag under tiden till vad 
som säges . . . 

Det är inte under så få decennier som 
jag praktiserat denna växling mellan ar
bete och motionering. Redan då jag för 
över 30 år sedan en vacker vår slog i mig 
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Platsen kvar efter beredskapen? 
En orientering i en aktuell fråga 

eum laudekursen i matematik på Stock
holms högskola fann jag mig nå bästa 
resultatet om jag varje dag pluggade med 
maximal uppmärksamhet i tre perioder 
å 75 minuter, skilda åt av ganska lätta, 
icke slitsamma idrottsövningar samt mål
tider förstås. Jag försökte också med fyra 
»pluggtimmar» (å fem kvart), men stod 
inte ut med fem timmars koncentration 
på de matematiska problemen dagligen. 

¥ 

l~l.elt säkert skulle något liknande vara 
»modellen.) i de flesta yrken. Jag minns 
ett besök på Tipstjänst häromåret. Fir
man ifråga hade konstaterat att bästa 
arbetseffekten nåddes under själva grov
arbetet, rättningen av kuponger, ifall per
sonalen ai^betade vissa timmar eller delar 
av timmar och därefter vilade vissa mi
nuter. Jag kom in i stora rättningssalen 
just som signal blåstes för »fem minu
ters vila», och jag minns jag hade en 
väldig lust att kommendera »uppställning 
för gymnastik!» och dra med hela den 
stora salen, alla de mer eller mindre 
kutryggiga damerna och herrarna, i några 
livgivande, blodframsköljande, enkla 
gymnastikövningar. Det blev ingenting 
av med detta, eftersom jag inte var 
mogen uppgiften som ledare — men nog 
skall den tid komma då stillasittande i 
dylikt moment allmänt anses lika orim
ligt och (jag höll på att säga) snuskigt 
som t. ex. vi finna de medeltida helgonens 
aldrig ombytta underkläder. 

. L / e t ser verkligen ut som om förståel
sen för kontorsarbetets hygien vore på 
väg framåt. Just som jag skriver detta, 
finner jag en artikel i Stockholms-Tid
ningen. »Gymnastikkvart lättar upp kon
torshumöret), där gymnastikdirektören i 
Åtvidaberg fru Anna Wellving bl. a. 
säger: 

»Man har gjort mycket mer för att 
motarbeta tröttheten och minska påfrest
ningarna i arbetet på fabrikerna än man 
gjort på kontoren. Vi här på Åtvidabergs 
industrier är t. ex. det enda företaget, 
åtminstone vad jag vet, som gör allt för 
att arbeta bort »kontorsryggen» och 
friska upp personalens domnande livs
andar på eftermiddagarna med en kvarts 
gymnastik för öppet fönster. Vi började 
med det i våras, och det har gjort myc
ket god nytta . ..» 

— Och nu skulle man lära ut dessa 
knep till kollegerna i Stockholm vid en 
sammankomst i Kvinnliga Kontoristför
eningen, där man bl. a. skulle ta i tu 
med »kontorsryggen» . . . 

Jag tillönskar hela det arbetande Sve
rige att ta itu med både ryggar och 
magar, armar och ben, hjärtan och hjär
nor, sinnen och stämningar . . . 

Sig själva, sina firmor och hela vårt 
land till gagn och glädje. 

Liksom för alla andra yrken innebär 
militärinkallelser ett svårt avbräck för det 
unga biträdet och hans principal. Det 
växer sannerligen inte rutinerade affärs
medhjälpare på trän, och inom detta yrke 
fordras det kanske mer än i många andra 
att vara insatt just i den egna affärens 
förhållanden. Att det råder förbud mot 
att avskeda arbetstagare med anledning 
av beordrad militärtjänstgöring, känner 
väl de flesta till, men i detta samman
hang kan det vara motiverat att litet 
närmare gå in på det lagstiftningsområde 
saken gäller. 

Ifrågavarande lag är tillämplig endast 
på sådan arbetstagare, som kan anses 
inneha anställning av mera varaktig na
tur, men det spelar ingen roll hur länge 
arbetstagaren varit anställd före inkallel
sen. Det har visserligen framförts krav 
från visst arbetsgivarehåll på detta, men 
kravet avvisades både av vederbörande 
departement och vid riksdagsbehand
lingen. Det väsentliga i saken är alltså 
om anställningen kan räknas som var
aktig. Varaktig anses anställningen vara, 
om arbetstagaren får fortsätta i sin fir
mas tjänst, om inte alldeles speciella för
hållanden inträffa. 

Lagen förbjuder alltså arbetstagares 
avskiljande från sin anställning på grund 
av militärtjänstgöring. Men denna åt
gärd får inte kringgås av någon upp
konstruerad anledning, en helt plötsligt 
påkommen arbetsbrist el. dyl. Vad mera 
är, arbetsbristen måste hänföra sig till 
just den inkallades anställning, för att 
arbetsgivaren skall kunna vägra att åter
ta den inkallade i tjänst. Således kan 
det inte räknas till arbetsbrist, om arbets
givaren under den inkallades militär
tjänstgöring tagit en annan man som 
vikarie, och därigenom fyllt behovet av 
arbetskraft. 

Om arbetsgivare som skäl för ett av
skedande i samband med militärinkallelse 
åberopar den inkallades olämplighet, 
fordras emellertid att olämpligheten verk
ligen varit sådan att den utgör ett skäl 
för avskedandet, och härför är kraven 
mycket stora. I tvistefall hävdar natur
ligtvis arbetsgivaren att skälet för ett 
avskedande varit arbetsbrist eller den 
anställdes olämplighet, medan arbets
tagaren hävdar motsatsen. Affärsbiträden, 

som ju i regel icke arbetar under kollek
tivavtal, får då söka rätt vid vanlig 
domstol, vilken i dylika fall tillämpar 
samma regler som Arbetsdomstolen. 

Sammanfattningsvis har arbetstagaren 
då enligt gällande praxis skyldighet att 
bevisa, att hans avskedande sannolikt 
orsakats av inkallelsen. Här brukar det 
nära tidssammanhanget vara tillräckligt. 
Arbetsgivaren måste häremot kunna 
prestera ett fullgott bevis för att han 
haft en fullt objektiv grund för avske
dandet (brist på arbete, den anställdes 
olämplighet el. dyl.). 

Har arbetsgivaren under arbetstagarens 
bortovaro annan personal, och personal
behovet blivit fyllt, finnes icke skäl att 
inte återanställa arbetstagaren. Denne 
har alltså förtursrätt till anställningen, 
under förutsättning att arbetsgivaren icke 
kan styrka skäl för hans avskiljande från 
arbetet. 

Om arbetstagaren underlåter att an
mäla sig till arbetsgivaren i samband med 
militärtjänstgöringens upphörande, eller 
på annat sätt åsidosätter sina skyldig
heter mot sin principal, har arbetsgivaren 
rätt att häva det uppgjorda avtalet mel
lan sig och arbetstagaren. Arbetsgivaren 
kan också, om arbetstagaren varit in
kallad i mer än tre månader, skjuta på 
den senares återaiiställriing i två veckor. 
Detta för att arbetsgivaren skall kunna 
ordna med uppsägning av vikarier o. d. 
Arbetstagare får emellertid inte vänta 
med att återuppta sitt arbete tills denna 
frist gått ut, utan måste åter börja sitt 
arbete den dag arbetsgivaren bestämmer. 

Arbetsgivaren kan heller inte kringgå 
bestämmelserna genom att återanställa 
arbetstagare, men mot så låg lön att 
denne i själva verket måste säga upp 
sig själv. Löneförhöjningar följer i all
mänhet vissa normer, t. ex. med hänsyn 
till anställningstiden, och i sådant fall 
torde man kunna hänföra rätten till löne
förhöjningar till »med anställningen för
enade förmåner», vilka icke få inskränkas 
genom militärtjänstgöring. Skulle arbets
givaren i ett fall, som kommit inför dom
stol, bevisas ha brutit mot gällande lag
stiftning, och arbetstagaren, i detta fall 
ett affärsbiträde, får rätt, blir arbets
givaren skyldig ersätta den anställdes 
skada. 
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så v a r a de l ä n g r e 

Så här sköter man vågen. 
En rättvisande våg är en hederssak 

för varje affär. Få detaljer äro så ut
satta för kundernas kritiska blickar som 
vågen. Många granskande ögon följa 
vägningen. för att kontrollera att det blir 
rätt vikt. Därför gäller det att hålla 
vågen i sådant skick att den alltid fun
gerar oklanderligt och så att den ser 
snygg och välputsad ut. En ytterst om
sorgsfull tillsyn och vård kräves. 

De automatiska vågarna — cylinder-
och solf jädersvågama — som vi här 
skall tala om, bör varje morgon nog
grant justeras. Kontrollera att visaren 
står ordentligt på nolläget och att den 
ger rätt utslag vid belastning med olika 
vikter. Prova då inte bara med enkilo-
vikten utan undersök också andra punk
ter på skalan med hjälp av mindre 
vikter. Felaktigt utslag kan bero på att 
vågen står ojämnt. Kontrollera därför att 
vattenpasset står i rätt läge. Justera vid 
behov vågens läge med de därför av
sedda skruvarna på vågens fot. Kom 
ihåg att man absolut inte får plocka 
isär vågen och böja visarna för att få 
dem att slå rätt. Tidigare har detta 
kunnat få förekomma men nu måste 

vågen enligt lag vara plomberad. Så
dana mera omfattande justeringar få 
endast företagas på fabriken eller av 
auktoriserad justerare. 

Viktigt för att vägen skall slå rätt är 
också att den är ordentligt rengjord. 
Se till att inga varurester fastna på — 
eller under — vågskålen. Därför måste 
hela vågen torkas av ordentligt varje 
dag och tvättas ofta. 

Det fastnar lätt varurester eller 
skräp under vikterna. En daglig 
avtorkning behövs. 

Sä här fär det inte se ut. Bort 
med vikten från vågskålen. Helst 
samtidigt med varan. 

Är vågen försedd med oljepump måste 
man tillse att denna ständigt är fylld 
med olja så att visaren bromsas på rätt 
sätt. Oljepumpen kommer man åt genom 
att lyfta av vågskålen. Till påfyllning 
användes vanlig vit symaskinsolja. De 
flesta nya vågar ha luftpump i stället för 
oljepump. Justeringen av trycket sker 
här med en skruv, som vanligen åter
finnes under vågen. 

Skulle det gå så olyckligt att man 
råkade slå bort en bit av varuskålen 
eller viktskålen, måste denna bit ome
delbart sättas fast med något lämpligt 
lim eller klister. Om en mindre bit gått 
bort och man inte kan få dit den igen 

•V*' 4J 

Vågen måste dagligen kontrolleras, 
så att den ger rätt utslag. Prova 
med olika vikter. 

så har man också möjlighet att rätta 
till felvisningen, som uppstår, genom att 
lägga i motsvarande tyngd av en metall
bit i den därför avsedda »behållaren) 
under skålen. Denna behållare är för
sedd med ett lock, som kan lossas ge
nom att man skruvar ur ett par skruvar. 

När man vid vägningen använder vikt 
på viktskålen måste man komma ihåg 
att ta bort denna vikt sedan man vägt 
färdigt. Helst bör den avlägsnas sam
tidigt som varan. Får den stå kvar då 
man tar bort varan kan visaren slå så 
hårt i botten att den rubbas i sitt läge 
och sedan ger felaktigt utslag. För 
övrigt är det en styggelse att se en våg 
stå belastad med en vikt. Det ger inte 
kunden någon möjlighet att kontrollera 
att vågen visar riktigt. 

Vikterna måste också vårdas. 
Lika viktigt som det är att vågen 

hålles ren och juste, lika viktigt är det 
att vikterna hållas i gott stånd. Ofta 
kan det fastna varurester under vik
tema, och detta förorsakar felvägningar. 
Torka därför av vikterna ordentligt 
varje dag. Järnvikterna böra då och då 
tvättas med varm sodalösning. Ibland 
kan det också vara lämpligt att måla 
dem med någon svart färg — t. ex. 
china vamish. Men se till då att juste
ringsmärket inte målas över. Mässings
vikter bör man givetvis inte göra rena i 
sodalösning utan de kärr putsas med 
Röda Björn eller annan putskräm. 
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Varför en 

affärsmedhjälpare 

hör lara god iahllayare 

Två personer gå genom en gengas
utställning. Den ena går snabbt från 
monter till monter. Han är färdig med 
utställningen på några minuter. För ho
nom sågo t. ex. alla gengasaggregaten 
tämligen lika ut. Den andra personen, 
däremot, var ingeniör, som arbetade i 
branschen. Han stannade långa stunder 
vid många montrer och beskådade och 
begrundade en mängd olika finesser. 

De flesta av oss äro liksom mannen, 
som snabbt gick igenom gengasutställ
ningen. Vi märka mycket litet av det 
som sker omkring oss. Det må så vara. 
Men när det gäller vårt yrke, få vi lov 
att se upp. 

Iakttag kunderna! 
Fru Persson kommer inrusande och 

verkar irriterad. Hon talar forcerat och 
gör nervösa rörelser med armarna. Om 
då affärsmedhjälparen rör sig lika ko-
lugnt som vanligt, har han inte lagt 
märke till att Fru Persson måste be
tjänas kvickt som ett skott. Genom att 
se upp på kunderna, kan man anpassa 
sitt arbetstempo efter deras sinnesstäm
ning för tillfället. Nybörjaren får tänka 
sig för en stund. Efter någon tids arbete 
bakom disken, är han så fullfjädrad, att 
han inte behöver tänka sig för, utan an
passar sig automatiskt. 

Affärsmedhjälparen lägger märke till 
att Fru Y. skall få en baby. Herr Y., 
som han känner väl, kommer så in en 
dag, glädjestrålande. Glöm då inte att 
gratulera honom. Men var försiktig med, 
till vem ni riktar edra gratulationer. 
Skulle den nyblivne fadern vara kam
marskrivare vid tullverket, som ni inte 
närmare känner, så kan han finna edra 

gratulationer när
gångna. Det gäller 
här som alltid att för
söka fundera ut vad 
som passar den sär
skilda kunden. 

Ni lägger kanske 
märke till att fröken 
B. fått en guldring 

r'-•'{ '=a==a, på fingret, och så

lunda bör vara förlovad. Hon uppskattar 
att bli gratulerad. Om yngsta spring
pojken gör det, finner hon vänligheten 
sannolikt inte så välbetänkt. Om där
emot chefen eller första man gör det, så 
tas det upp mycket välvilligt. 

Ge er tid att följa med tidningar och 
se vad som händer edra kunder. Om 
Fru Anderssons pojke flyttat till högre 
klass i skolan eller har fått premier, så 
kan ni nämna det för den förtjusta mam
man. 'Hon är sannolikt gladare än poj
ken själv.) »Jag såg i tidningen, att 
herr sonen fick ett stiligt premium», blir 
er komplimang åt mamman. 

Antag däremot, att ni hört, att någon 
anhörig till en av edra kunder är all
varligt sjuk. Kunden kommer in i bu
tiken och ser mycket betryckt ut. Det 
skulle inte falla någon in att genom ett 
uppsluppet skämt söka muntra upp ho
nom. Inte heller kan det vara klokt att 
på något sätt uttrycka sitt deltagande i 
kundens oro, annat än om man väl kän
ner honom och hans anhöriga. Det bästa 
är nog att lugnt och metodiskt betjäna 
honom. 

Iakttag butiken! 
Se upp med att butiken är tip top. 

Se till att det inte finns sopor i några 
hörn eller papperspåsar på golvet. Drag 
er inte för att rycka in, var det än skulle 
brista. 

Innan ni går hem för kvällen, så se till 
att allt i skyltfönstret är i sin ordning, 
att inga prislappar e. d. fallit ned. Se 
till att det kommer nya varor i fönstret, 
om ni under dagen expedierat ur det. 

Se upp med »hyllvärmarnav. Så fort 
en vara visar tecken till att blir kvar i 
hyllan, så tag och placera den på ett 
framträdande utrymme på disken eller 
på en monter och förse den med en 
skylt. Medan ni förut kanske sålt en 
eller två enheter av den i veckan, så 
kan ni nu sälja dubbelt så många på 
en enda dag. Kom ihåg, att det är bäst 
att sälja en vara, när den är ny till fullt 
pris, än när den legat länge och måste 
slumpas bort. 

Se upp med att allting är uppvägt, som 
skall vägas upp i förväg, när fredagen 
kommer. Ett ögonblicks granskning av 
utrymmena för de uppvägda varorna, 
garanterar, att ni inte står utan, när ni 
som bäst behöver dem under en rusning. . 

Lägg märke till vilka varor, som äro 
särskilt säljbara i samband med sär
skilda händelser eller helger. Följ med 
den stående kalendern »Kom ihåg un
der ... i ICA-tidningen. 

Iakttag edra kamrater! 
Ni är i färd med att expediera. Bu

tiken är fylld med folk. Ni säger till 
en springpojke, som hunnit få en viss 
affärsvana, att rycka in. Håll då ett öga 
på honom, så att ni kan kasta in ett ord 
i samtalet mellan honom och kunden, 
om han inte skulle visa sig vara situa
tionen vuxen. 

Håll också ett öga på edra kamrater. 
Kom ihåg, att alla i en butik arbeta mot 
ett gemeiosamt mål. Var beredd att ge 
honom ett handtag, vare sig det gäller 
att bära in en låda sockerdricka eller 
öppna en apelsinhäck. 

Skulle er kamrat expediera medan ni 
själv inte har några kunder för tillfället, 
så följ med vad han gör och hjälp honom 
med små detaljer, såsom att ta fram 
mera avlägsna varor, och hämta fram 
varor, som ta slut i hyllor o. d. 

Affärsmedhjälparen får mera än an
dra lära sig att se upp. Den som arbetar 
i en verkstad vid en maskin, får förvisso 
hålla ögonen på arbetsstycket och ma
skinen. Inte så med affärsmedhjälparen. 
Han måste hålla ett öga på allt i butiken. 
Han skall kunna se hur kunderna trivs, 
att kamraterna klara sitt, samtidigt med 
att han själv arbetar. Det är detta som 
gör att affärsmedhjälparens yrke blir så 
rörligt, intressant och som någon ut
tryckt det, tjusigt. 
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Två nya aktuella böcker från ICA förlaget 

Så här gör Ni 
en gräsmatta 

till 
shy It fönstret 

bekvämt och billigt 

Snart är det tid att skylta med fröer, 
trädgårdsredskap och en hel del andra 
varor för den kommande våren. Ingen
ting förmår föra tanken på vår och 
varma soliga dagar som spirande grönska 
eller en härligt grönskimrande gräs
matta. På vidstående bild illustreras 
hur man lekande lätt kan göra en trev
lig gräsmatta till skyltfönstret. Allt som 
behövs är träull. en färgspruta av något 
slag och grön färg. Här har använts en 
Flitspruta, men det går också bra med 
en fixerspruta. som man blåser i. eller 
vätskespridaren till en vanlig damm
sugare. Träullen besprutas med den 
gröna färgen tills den får en lagom kraf
tig gräsfärg, varefter den blir ett trev
ligt underlag i skyltfönstret till de 
aktuella vårartiklarna. 

Var med och sälj dessa böcker, som utgöra ett mycket 
gott initiativ, och på ett mycket fördelaktigt sätt kommer att 
berika hushållens kunskaper om växter och grönsaksodling. 

Från ICA-förlaget har i mitten av 
mars utgivits två högaktuella böcker, som 
säkerligen var och en av er kan sälja 
till en hel del av edra kunder. 

Det är först Blommor ute och inne > 
av den kända experten på detta område, 
Ester Lindberg. Boken, som är instruk
tivt och rejält upplagd, lämnar en myc
ket stimulerande vägledning för blomster
vänner. Den innehåller 96 sidor, av vilka 
12 sidor anslagits till läckra färgfotogra
fier. I övrigt innehåller också boken ett 
hundratal vackra fotografier. Priset för 
denna verkligt eleganta och nyttiga bok 
är satt så lågt som till 1: 90 plus oms., 
vilket ytterligare bör bidraga till att göra 
den till en verklig »bestseller». 

Den andra boken heter »ICA:s Grön
saksbok) och är ämnad att vara en hand
ledning vid husbehovsodling av grön
saker, potatis och rotfrukter. 

Liksom i fjol kommer även i år en 
mycket omfattande propaganda för ökad 
husbehovsodling att bedrivas av veder
börande myndigheter. Det är ju ytterst 
viktigt för tryggandet av vår folkförsörj
ning, att var och en som har den minsta 
möjlighet att odla grönsaker eller rot
frukter av något slag, bör utnyttja dessa 
möjligheter och på så vis göra sig själv
försörjande. Säkerligen gav fjolårets pro
paganda mycket gott resultat, och det är 
önskvärt att detta resultat i år kommer 
att ytterligare förbättras. 

Som ett intressant exempel kan näm
nas den oerhörda omfattning som hus
behovsodlingen tagit i England under 
kriget. Detta som en följd av målmed
veten propaganda och lojalitet från be
folkningens sida. De senaste åren har 
engelsmannen ägnat sin fritid åt att 
gräva. Han har grävt upp gamla vackra 
gräsmattor, fotbollsplaner, blomsterra
batter, ja alla upptänkliga användbara 
jordbitar. Men så finns det också nu 
över hela England 2 miljoner grönsaks-
och potatisland, som brukas av fritids
odlare. Därtill kommer ännu en miljon 
trädgårdar- tillhörande villor och andra 
privathus, där förut endast blommor 
odlats. 

Krafttag fordras för att vi här hemma 
skall nå samma strålande resultat. Nu 
har ni alla möjlighet att ge ett mycket 
gott handtag i detta arbete genom att 
sälja riktigt många av ICA:s mycket 
instruktiva bok om grönsaksodling. 

ICA:s Grönsaksbok är mycket praktiskt 
upplagd och kan användas över hela lan

det frän Skåne i söder till Lappland i 
norr. Instruktiva seriebilder visa i detalj 
hur allt arbete skall utföras, och boken 
behandlar i övrigt sitt ämne så grund
ligt, att även nybörjaren och den ovane 
kan arbeta efter den. Endast 1: 25 plus 
oms. kostar denna värdefulla bok. 

Genom en god försäljning av ICA:s 
Grönsaksbok kan ni också få god för
säljning av andra artiklar »på köpet». 
Till grönsaksodlingen fordras nämligen 
en hel del attribut, som ni också kan 
sälja. T. ex. fröer, trädgårdsredskap 
o. dyl. Ordna en liten reklamkampanj 
för dessa artiklar i samband med för
säljningen av ICA:s Grönsaksbok. 

Rekvirera snarast en upplaga av dessa 
båda böcker från närmaste ICA-kontor. 

har sin uppgift 
• A P R I L * 

April man kallar månaden, 
som kominer nummer fyra. 
Förr sades »Gräsmånad» av den 
som strängade sin lyra. 

I denna månad börjar man 
att vårbruka i jorden 
och varje jordbit som man kan 
beså, ger bröd på borden. 

Från denna månads sista da'r 
till femte uti nästa 
på kronoskatt de uppbörd ta'r, 
och ta'r mer än de flesta. 

Vi denna månad plägar få 
på ägg oss äta mätta, 
ty påskens tid ju kommer då, 
men det var före detta. 

Min maning nti till slut är den: 
Se upp när solen skiner! 
Ty fastän varmt, i skuggan än 
den kalla vinden viner. 

41 



Arbetslöner betalas som regel i pengar. 
Åtminstone få de flesta av oss, som ar
beta i detaljhandeln, vår betalning i 
sedlar och mynt. I en del butiker, i syn
nerhet då utanför städerna, förekommer 
dock att en del av lönen erhålles i form 
av husrum och även i form av mat. 

Annat var det, då 
penningen utgjorde 
undantag och betal
ningen in natura re
geln. Om vi gå till
baka så långt som till 
den tid, då männi
skorna strövade om
kring i hjordar, så 

finna vi att det rådde kollektivhushäll-
ning. Man fiskade och jagade och lärde 
sig så småningom bruka jorden. Under 
denna tid fanns inga pengar. I början 
fanns inte ens: byteshandel. Det var sna
rare fråga om att dela vad man genom 
sina gemensamma ansträngningar kunde 
skaffa in åt hjorden. 

När och var och hur slaveriet uppkom 
är väl svårt att säga. Faktum är i alla 
fall att det mycket tidigt funnits slaveri. 
Man kan inte tala om någon lön, där 
det härskar slaveri. Däremot är det tyd
ligt att ägaren är skyldig att sörja för 
slavens uppehälle. Herrens nettovinst 
blev skillnaden mellan vad slaven ut
rättade och det han kunde klara sig på 
utan att fara alltför illa. När det fanns 
gott om slavar och de därför voro billiga 
att köpa, så lade ägaren inte ned mycket 
på deras uppehälle. Skulle en slav bli 
fort utsliten, så fanns det nya att köpa 
till billigt pris. När det var ont om 
slavar, så blev ägaren mera mån om dem. 

I Norden talade man om trälar, vilka 
motsvarade slavar i den tidens kultur
länder. Träldomen försvann i samma 
mån som kristendomen vann insteg. Men 
därmed var det inte alldeles slut på sla
veriet. Den tidens bönder fingo sin lön 
i form av rätten att bruka ett hemman, 
som lydde under något gods. Som mot
prestation skulle de göra dagsverken un
der det gods, som hemmanet hörde till. 

De blevo på detta sätt beroende av 
sina herrar; ibland övergick detta be

roende till livegen
skap. Hur bönderna 
på drottning Kristi
nas tid kämpade mot 
beroendet av sina 
herrar, kunna vi läsa 
om i Vilhelm Mo
bergs »Rid i natU. 
Detta beroende var 

tydligen starkare exempelvis i Tyskland 
och Östersjöländerna än någonsin hos oss. 
Vi se av Mobergs bok, att bönderna där 
lydde under en herre, som tagit seden 
att regera med sig från Tyskland. Det 
sägs också, att stormaktstidens adelsvälde 
utgjorde den svåraste tid, som svenska 
bönder någonsin haft att utstå. 

Vi få utgå ifrån, att de som presterade 
kroppsarbetet voro beroende av mer eller 
mindre omtänksamma herrar. Därför blev 
lönen, som bonden fick behålla, tidvis 
ganska knapp. Så småningom blev bon
den i allt högre grad självständig och 
hantverkaren och köpmannen å sin sida 
också sina egna herrar. 

Bonden ägde sin gård, hantverkaren 
ägde sin verkstad och sina verktyg, köp
mannen ägde sin bod, och alla sålde vad 
de hade framställt eller köpt. På så sätt 
kunde de åtminstone i högre grad än 
förr bestämma, vad lönen för deras ar
bete skulle bli, d. v. s. hur mycket som 
blev över, sedan utgiftenia betalats. Vad 
som blev över kunde antingen räknas i 
pengar eller i någon vara, såsom jord
bruksprodukter, hantverksprodukter, vil
ka antingen omsattes i pengar eller byttes 
mot andra varor. 

Därmed ha vi hu
vudsakligen talat om 
graden av beroende 
mellan arbetskraften 
och dess köpare. Vi 
sågo här även, att 
lönen kunde utbe
talas på olika sätt. 
Främst skedde det in 

natura. Penninghushållningen blev inte 

fullt genomförd förrän mycket sent. 
Exempelvis på Gustaf Vasas tid, på 1500-
talet, fanns det visserligen pengar, men 
de användes mera sällan. Så kan man av 
ett brev från Gustaf Vasa till hans ståt
hållare i Kalmar <2 juli 1551) utläsa, att 
denne visserligen köpt »beredde kläde> 
till rimligt pris, men »oberedde kläde» 
hade han köpt alltför dyrt, »efter wi uti 
Stockom bekomme ett stycke oberett 
engelskt för två tunnor och tie pund 
smör; då efter med smör var flux ( = 
mycket) gammalt, late vi oss åtnöje med 
then handel thu thär um gjort haver». 
Här bytte man alltså, även då det gällde 
stora affärer och till och med som i detta 
fall, utlandsaffärer. 

Det ligger nära till hands att anta att 
även lönerna betalades in natura. Någon 
gång betalade man både i pengar och 
in natura. Men då det gällde legoknektar 
som man var särskilt mån om, utgick 
solden i pengar. Dem som man inte var 
fullt lika mån om fingo lönen på båda 
sätten. Så kunde en hantverkare, i det 
här fallet hette han Jakob Snickare, få 
följande löneförmåner: 100 mark kon
tant, 4 pund malt, lika mycket råg, en 
oxe, ett svin, 2 får, Va tunna smör, »i 
tunna lax, lika mycket torsk och lika 
mycket strömming, 6 lispund finska gäd
dor, 10 alnar »engelskt» (kläde) och slut
ligen fri bostad. I detta fall var natura
lönen ungefär dubbelt så stor som 
penninglönen. 

De som vid samma tid arbetade i indu
striella anläggningar, hade som regel en 
ännu mindre del i pengar. Så hade ar-
betania vid Torshälla kopparsmedja 
penninglöner, som motsvarade 11 % av 

hela lönen. 

Man ville helst ha 
pengar. Men de vo
ro inte så lätta att 
handskas med, i syn
nerhet om det rörde 
sig om stora belopp. 
Någon gång omkring 
1720 hade två tjuvar 
i Viborg tagit 110 
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"Väta på fingret" 
Osmakligt o c h ohygieniskt 
Skrämmer kunder på flykten 

Mänga personer ha till ful vana att »väta på fingret» sä fort de skall 
bläddra i en tidning, bok eller en hög papper. Sitter man i ensamheten 
hemma oc/i läser si» tidning kan detta kanske vara i viss råån förlåtligt. 
Fast det även du är onödigt och ohygieniskt. Och sä uppammar 
det den fula vanan. 

Ni. som arbetar bakom disken, bör absolut försöka stävja denna fula 
vana. Ty det finns knappast någonting, so7n kunden reagerar sä emot 
som just detta slickande på fingrarna, så fort biträdet skall ta en påse, 
ett smörpapper eller dylikt. Tråkigt nog syndas det mot detta enkla 
hygienens krav ganska mycket i affärerna. Hur har Ni det själv? 
Kanske det finns anledning till bättring. 

Goda svenska kryddor 
Importerade kryddor är det ont om nu, 

men det finns en hel del bra svenska, 
som är värda att komma till heders igen. 
Anis — fin, med sötaktig kryddig smak 
för allehanda bakverk, och en del ris-
rätter. Säges gagna matsmältningen. 
Backtimjan — har svagt bitter, frisk och 
fin smak. God i korv, blodmat, såser, 
soppor, sallader . . . 
Basilika — fint aromatisk, något påmin
nande om nejlikor. Utmärkt i korv och 
färser, i kryddsill och soppor. Soppa 
kokad på kalvhuvud och smaksatt med 
basilika smakar precis som äkta sköld-
paddssoppa. 
Citronmelis (hjärtansfröjd) smakar ci
tron och då vet man alltså hur och var 
i matlagningen den skall användas. 

daler kopparmynt i en bod, men de 
orkade inte lyfta denna börda högre än 
till knäna! Koppar och silver användes 
samtidigt som mynt, men värdeförhållan
det mellan dem var inte alltid detsamma 
vilket ytterligare trasslade till förhållan
dena. Men man får i alla fall inte för
tänka de bergsmän i Ljusarsberg, som 
klagade på att de fingo betalningen för 
sitt arbete i form av järngrytor! 

Det skulle dröja betydligt mera än ett 
århundrade innan penningar blev det 
allmänna betalningsmedlet. Men en stor 
del av lönerna kommo allt fortfarande 
att betalas in natura. Det förekommer i 
viss mån ännu, t. o. m. inom detalj
handeln, som vi konstaterade i de in
ledande raderna i denna artikel. 

Fänkol — fin kryddsmak, liknar anis. 
Fröet passar till bakverk och bladen 
smakar dill. 
Kummin — mycket användbar i potatis
sallad, i makaronirätter och till att strö 
på smörgås. 
Kiyddkrasse — färsk, hackad på smör
gås. 
Körvel — påminner om anis. Oumbärlig 
i nästan alla rätter av fisk, kött och 
grönsaker samt svamprätter, enligt den 
franska kokkonsten. 
Mejram, stark kryddsmak, i ärter, kål-
och grönsakssoppa samt i korv och färser. 
Magstärkande. 
Peppar ro ten är vår vitaminrikaste rot
frukt. Har stort hälsovärde — en första 
rangens kryddväxt. Råriven till kött, 
fisk, korv och på smörgås (den milda 
sorten). God som smaksättning i exem
pelvis ärtsoppa, grönsakssoppor, sallader 
och äppelmos. 
Vallmofrö — en aning nötlika i smaken. 
Gott både i och på bröd vid bakning. 
Mynta — fin och färsk smak, något lik 
kummin. Grönmynta i såser till får och 
lamm samt i sallader. Pepparmynta i 
fruktgeléer och karameller. 
Vitlök, mycket vitaminrik, sätter piff på 
en hel del rätter och borde därför an
vändas mera. God i sallader eller rätter 
av kabeljo. 

Här bör också påminnas om den gamla 
klassiska buketten av 2 gram av vardera 
timjan och lagerbärsblad samt 30 gr. per
silja. Lagerbärsbladet kan bytas mot 1 gr. 
dragon och 1 gr. mejram. 

— Hos oss är det meningen att varje 
fånge skall bli i tillfälle att utbilda sig 
i något yrke. Vad önskar ni bli? 

— Handelsresande. 

Militär handel 
Under befäl av en sergeant övas 

»posterings utsättande» . . . 
Mannarna har emellertid stora svårig

heter att, under rimlig tid, fatta finessen 
med denna militära åtgärd, och efter en 
serie valhänta försök av posten att stoppa 
och utfråga olika typer av förbipasseran
de, är sergeantens tålamod tämligen an
strängt. 

— Handla karlar! Ni måste handla 
mera, skriker han. 

Detta inspirerar den inte alltför intelli
gente 291 till att, i skepnad av »fingerad 
gående civilperson», på postens anrop 
svara: 

— Ja sa gå dit å handle . . . 
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KÖPEKONTRAKT. 

Mellan undertecknade Sven Andersson, Tomtebo, här- nedan kallad säljaren och 
Ernst Eriksson, Målilla, här nedan kallad köparen, har denna dag följande avtal 
träffats: 

Köparen övertager den av säljaren i Tomtebo socken av Västmanlands län med 
postadress Tomtebo bedrivna handelsrörelsen på följande villkor: 
1. Tillträdesdag 1/6 1943. 
2. Varulagret övertages till gällande dagsinköpspriser minus fem procent för kuranta 

varor och efter särskild värdering för okuranta artiklar. Kassarabatt avräknas 
med två procent för alla varor utom socker och mjöl, för vilka ingen kassarabatt 
utgår. 

3. För inventarierna erlägges en summa ett för allt av kronor Sextusens] uhundra-
femtio (6.750: —) utan kassarabatt. Häri inbegripas samtliga till rörelsen hörande 
inventarier enligt följande specifikation: 

1 kassaregister National 1.000: — 
1 kyldisk Hakons 1.300: — 
1 våg Berkel 400: — 

o. s. v. 

10 samlingspärmar kvarto 15: — 

6.750?^ 
Säljaren tillgodoräknas i förskott erlagd hyra för affärslokalerna för tiden efter 
tillträdesdagen. 

5. På tillträdesdagen överlämnas för affärslokalerna gällande hyreskontrakt, veder
börligen transporterade på köparen. 

6. Köpeskillingen skall erläggas sålunda: 
Vid kontraktets underskrivande denna dag i handpenning kronor Ettusen (1.000:—). 
På tillträdesdagen kronor Tvåtusen (2.000:—). 
Sedan varulagrets slutsumma fastställts återstående belopp. 

7. Köparen berättigas och förpliktas att inlösa av säljaren utgivna ännu ej presen
terade kassakvitton med 3 % återbäring. Medel härtill tillhandahållas av säljaren 
mot avlämnande av de inlösta kvittona. 

8. Säljaren förbinder sig att icke framdeles för egen eller annans räkning driva med 
köparens företag konkurrerande handelsrörelse inom Tomtebo socken. 

9. Skulle tvist uppstå rörande prissättning eller värdering får densamma icke dragas 
inför domstol utan skall avgöras enligt gällande lag om skiljemän. 

Med förestående avtal, som upprättats i två exemplar, varav köpare och säljare 
tagit var sitt, förklara vi oss härmed fullt nöjda och förbinda vi oss att till alla delar 
f ull göra detsamma. 

Tomtebo den 15/3 1943. 
Sven Andersson Ernst Eriksson. 

4. 

Handpenningen kronor Ettusen (1.000:—) kvitteras: 
Tomtebo den 15/3 1943. 

Sven Andersson. 

Egenhändiga namnteckningarna bevittna: 
Anna Eriksson Nils Granath 

Tomtebo Tomtebo. 

De flesta av er kommer väl en vacker 
dag i den situationen, att ni skall köpa 
en affär. Ni har fått tag i en lämplig 
rörelse, som är till salu, och ni har 
lyckats skrapa ihop det nödvändiga kapi
talet. När ni kommit överens med säl
jaren om köpevillkoren gäller det att 
skriva kontrakt på affärsköpet. Om ni 
inte förut har vana vid att upprätta 
sådana handlingar, bereder det er säkert 
åtskilligt huvudbry. Vi ha här avbildat 
ett köpekontrakt av den typ, som är den 
vanliga vid överlåtelse av speceri- och 
diverseaffärer och skola nu lämna några 
kommentarer, som vi hoppas kunna vara 
er till nytta. 

Ett bra köpekontrakt bör framför allt 
vara tydligt. Alla bestämmelser skola 
utformas så, att de inte kunna tolkas på 
mer än ett sätt. Man bör också i kon
traktet söka få med uppgifter rörande 
alla de frågor, som kunna uppstå i sam
band med överlåtelsen. I annat fall 
riskerar ni att komma i tvist med säl
jaren, då köpet skall genomföras. Ni har 
kanske ansett som självklart, att t. ex. 
skrivmaskinen på affärskontoret skulle 
ingå i köpet, fastän ni inte brydde er 
om att specificera inventarierna i kon
traktet. När ni sedan övertar affären, 
får ni veta, att skrivmaskinen tillhörde 
säljarens son, som är studerande och nyss 
varit hemma på sommarlov. Då står ni 
där vackert och tycker kanske, att ni 
betalt ett par hundra kronor för mycket 
för inventarierna. Skriv hellre kontraktet 
litet för utförligt än tvärtom. 

Den första svåra punkten i kontraktet 
är värderingen av varulagret. Till vilka 
priser lagret bör övertagas, skola vi i 
detta sammanhang inte gå närmare in på. 
Så länge de nuvarande höga priserna 
råda, anse många, att lagret vid över
låtelse ej bör betalas till dagspris utan 
till det pris, som säljaren själv fått ge 
för varorna. I så fall bör man inte i 
kontraktet skriva, att värderingen skall 
ske till »fakturaprisers, »säljarens inköps
priser • el. dyl. Vid överlåtelseinven
teringen visar det sig ofta. att man inte 
säkert kan avgöra, vilket pris säljaren 
betalt för den eller den varan. Inköps
priset står ofta inte angivet på varan 
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och man vet inte säkert i vilken faktura 
den debiterats. Det är då mycket bättre 
att i kontraktet skriva t. ex. »dagsinköps
priser minus fem procents rabatt», eller 
vad man nu anser att skillnaden mellan 
dagens pris och säljarens inköpspriser 
utgör. 

Inventarierna bör ni, som vi förut sagt, 
noga specificera. Ofta bestämmer man 
för inventarierna värdet endast som en 
rund summa, vari man lagt in ett visst 
belopp för »avträde» (goodwill). Ni bör 
emellertid först göra en ordentlig vär
dering av inventarierna post för post och 
därefter söka uppskatta värdet av good
willen. Det gör ni bäst genom att granska 
affärens bokslut för de senaste åren. I 
en artikel i ICA nr 6 1941 finns en bra 
redogörelse för hur denna goodwillvär
dering går till. Ni bör ha klart för er 
att en affär, som under flera år inte ger 
sin ägare någon vinst, knappast har något 
goodwillvärde. 

Det är vanligt, att man vid köpekon
traktets underskrivande erlägger en 
handpenning av lämplig storlek. Denna 
utgör en del av köpeskillingen och be
talas i förskott för att säljaren skall vara 
säker på att köparen fullföljer avtalet. 
Återstående belopp kan erläggas i flera 
omgångar, men bör slutbetalas, då varu
lagrets slutsumma fastställts. 

Säljaren skall givetvis betala återbäring 
för den tid, han drivit affären. Det är 
emellertid lämpligast för alla parter att 
köparen åtager sig utlämnandet av dessa 
likvider till kunderna. 

I punkt 8 finns den s. k. konkurrens
klausulen. Den brukar man ta in i kon
traktet för att förhindra, att säljaren på 
nytt öppnar en affär i närheten av den 
gamla och på så sätt drar bort kunderna 
från köparens affär. Vill man göra denna 
klausul riktigt effektiv kan man göra 
t. ex. följande tillägg: »Vid brott mot 
denna bestämmelse erlägges till köpa
ren ett skadestånd av kronor femtusen 
(5.000: —)». 

Trots allt kunna tvister uppstå rörande 
värderingen av varulager och inven
tarier. I så fall bör man ej draga saken 
inför domstol utan låta en skiljenämnd 
avgöra saken. Detta innebär, att köparen 
och säljaren utse vardera en skiljeman. 
och dessa två utse i sin tur en tredje. 
Med det beslut, som skiljemännen fatta, 
skola bägge parter låta sig nöja. 

Det förekommer ibland, att köparen 
övertager de kundfordringar, som sälja
ren har utestående. Detta är i de flesta 
fall olämpligt, ty köparen vet som regel 
inte, hur pass säkra fordringarna äro. 
Om köparen ändå övertager fordringarna, 

bör han inte betala den mot dessa sva
rande delen av köpeskillingen förrän 
fordringarna inbetalts. 

Ofta brukar man i köpekontraktet in
rymma en paragraf, att köparen över
tager de försäkringar, som säljaren har 
för rörelsen. Detta är ju lämpligt i de 
fall, då köparen inte har för avsikt att 
flytta försäkringarna till något annat för-
säkiingsbolag eller ämnar avsevärt ändra 
deras omfattning. I varje fall bör köpa
ren se till att han redan från överlåtelse
dagen har tillfredsställande försäkringar. 

Om affären har ett synnerligen välkänt 
namn, kan man i kontraktet intaga en 
paragraf som denna: »Köparen berättigas 
att låta inregistrera firmanamnet N. N:s 
Eftr.» 

När köpet gäller både affär- och till
hörande fastighet, brukar man i kon
traktet angiva, att avtalet gäller under 
förutsättning, att bägge parter fullgöra 
bestämmelserna i det samtidigt tecknade 
köpekontraktet för fastigheten. 

Då köpeskillingen erlägges, bör denna 
helst kvitteras på själva köpekontraktet, 
givetvis då på köparens exemplar. Sker 
likviden per post, bör man klistra fast 
kvittot på kontraktet. 

Möts Valländer. 

Hur gör Ni? 
Än en gång kommer en påminnelse om 

sparsamhet med papper. Det är alltid 
aktuellt att spara på det men särskilt 
just nu, då det stigit i pris. 

Vi såg häromdagen ett biträde slå in 
en tandborste och en tub tandkräm, och 
ta ett alldeles för brett papper till dessa 
småsaker. Just att ta den rätta bredden 
tycks bereda många biträden svårighet. 
Likaså är det oftast onödigt att slå in 
standardförpackade varor, i varje fall 
trevliga förpackningar. En kund som 
köper ett kilo bit- och ett kilo strösocker 
skall aldrig hinna säga »får jag det där i 
en påse», förrän ni slagit ett snöre om 
de båda paketen. Det blir billigare än 
påse och går lika bra. — 

När ni expedierar såpa så tag minsta 
möjliga smörpapper och lägg såpan så 
att den kommer »djupt» i paketet, alltså 
inte breder ut sig över hela papperet. 
Tag hellre för Ute såpa från början och 
ha en klick i reserv på hörnet av spaden 
att fylla på med. Kleta för all del inte 
av spaden på papperet — det ser illa ut 
och gör såpan odryg för kunden. 

Kom ihåg u 
Slutspurt med vintervarorna. 
Det bör gå att få slut på vinter
lagret då kunderna i allmänhet 
är benägna att köpa kvalitets
varor medan de finnas. 

Skylta med rengöringsmedel 
och städatt iral j — den stora 
vårstädningen har börjat. 

Fröer och handredskap för t räd
gården är högaktuella. Gör 
skyltningar utanför affären med 
trädgårdsredskap. 

När husmödrarna har storstäd
ning vill de ha lätt lagad mat — 
skylta med sådan och lämna 
gärna ut ett recept på snabb
mat. 

Malmedel och dräktpåsar är 
al l t jämt aktuella. Naftalin är 
odugligt som malmedel. 

Börja så smått att visa de nya 
säsongvarorna. Gör trevliga 
vårfönster och glöm inte argu
menten. 

Påsken i slutet på apri l . Börja 
redan nu att tänka ut bra 

nder april! 
påskskyltningar. Påskbetona 
gärna butiken också och försök 
dra kundernas tankar från kris
tiden. 

På landet är det många som 
får cykellicens och det kan där
för löna sig att skylta med cyk
lar. Glöm heller inte cykeltil l
behören och cykellack samt cy-
kelställ. 

Vitaminpreparat är fortfarande 
aktuella liksom också tabletter 
och andra »förkylningsmedel». 

Storstäda även butiken. Nu 
när vårsolen skiner in kanske 
ni ser skavankerna som gömdes 
i vintermörkret. Kanske ni rent 
av borde ta en renovering av 
butiken i övervägande. En ren 
och ljus butik sätter kunderna 
värde på. Det går visserligen 
at t sälja varor i vilken butik 
som helst just nu, men en mo
dern köpman resonerar inte så 
utan gör vad han kan för kun
dens trivsel. 

Slutspurt med vintervarorna. 
Det bör gå att få slut på vinter
lagret då kunderna i allmänhet 
är benägna att köpa kvalitets
varor medan de finnas. 

Skylta med rengöringsmedel 
och städatt iral j — den stora 
vårstädningen har börjat. 

Fröer och handredskap för t räd
gården är högaktuella. Gör 
skyltningar utanför affären med 
trädgårdsredskap. 

När husmödrarna har storstäd
ning vill de ha lätt lagad mat — 
skylta med sådan och lämna 
gärna ut ett recept på snabb
mat. 

Malmedel och dräktpåsar är 
al l t jämt aktuella. Naftalin är 
odugligt som malmedel. 

Börja så smått att visa de nya 
säsongvarorna. Gör trevliga 
vårfönster och glöm inte argu
menten. 

Påsken i slutet på apri l . Börja 
redan nu att tänka ut bra 

påskskyltningar. Påskbetona 
gärna butiken också och försök 
dra kundernas tankar från kris
tiden. 

På landet är det många som 
får cykellicens och det kan där
för löna sig att skylta med cyk
lar. Glöm heller inte cykeltil l
behören och cykellack samt cy-
kelställ. 

Vitaminpreparat är fortfarande 
aktuella liksom också tabletter 
och andra »förkylningsmedel». 

Storstäda även butiken. Nu 
när vårsolen skiner in kanske 
ni ser skavankerna som gömdes 
i vintermörkret. Kanske ni rent 
av borde ta en renovering av 
butiken i övervägande. En ren 
och ljus butik sätter kunderna 
värde på. Det går visserligen 
at t sälja varor i vilken butik 
som helst just nu, men en mo
dern köpman resonerar inte så 
utan gör vad han kan för kun
dens trivsel. 



En skildring av den duktige livsmedelshandlaren Ed Adkins i 
Toledo, som började sin bana som ingenjör men övertog en 
liten affär, som han snabbt drivit upp till miljonomsättning. 

Ed Adkins far var livsmedelshandlare 
— en duktig livsmedelshandlare av den 
gamla skolan — men den äldre Mr. 
Adkins var inte längre med i konkur
rensen, när Ed lade den första slanten i 
sin egen kassaapparat. Ty Ed hade inte 
alls frän början tänkt bli livsmedels
handlare. Han studerade till civilingenjör 
och tog examen vid Ohios statsuniversi
tet. Han gick ut i kriget — i varje fall 
kom han så långt som till ett övnings
läger — och kom sedan tillbaka och fick 
plats som ingenjör. Det var en bra plats 
och han förtjänade mycket pengar och 
ansågs ha framtiden för sig. Men Ed var 
inte lycklig. Skälet till hans missnöje 
var, att han måste göra vad hans chef 
sade till honom — en mycket tråkig ställ
ning för en man med hans temperament. 

Under tiden hade hans bror öppnat en 
livsmedelsaffär — bara en liten gammal
modig affär som kunde föda en man. 
Affären gick inte så bra, och Ed började 
hjälpa till litet grand — han arbetade i 
butiken på nätterna och gav brodern ett 
handtag då och då även med expe
dieringen. 

Han fick smak för detta arbete och 
tyckte att det var roligt. När brodern 
efter kort tid dog tyckte Ed det var bäst 
att glömma de matematiska formlerna 
för en tid framåt och i stället lära sig 
sköta en livsmedelsaffär. Han lärde sig 
en hel del på kort tid. 

Till en början gjorde nog Ed en del 
misstag. Han tyckte om — och tycker 
fortfarande om — läckra saker, och där
för följde han hellre de bud, som hans 
gom dikterade än dem, som hans be
gränsade kapital påbjödo, och placerade 
sina pengar i tryffel, rysk kaviar, sköld-
paddssoppa med sherry o. dyl. För en 
kort tid var hans affär ett verkligt 
Eldorado för handelsresande, som reste i 
sådana varor. En del gjorde till och med 
resor ända från New York, när de fingo 
hora talas om Eds köplust, och för en 
kort tid framåt formligen glänste hans 
hyllor av vackra konservburkar och 
gnistrande flaskor — glänsande av stanniol 
och brokiga band av alla slag. 

Hård storm att rida ut. 
Som man väl kan förstå så passade inte 

sådana varor i den lilla blygsamma bu
tiken, som inte alls låg i någon av sta
dens finare stadsdelar. Men ändock vi
sade det sig att dessa läckerheter blev 
nyckeln till Eds fi-amgäng. 

Ed måste nämligen till varje pris finna 
avsättning för sina varor. Han måste upp
bjuda hela sin charm och övertalnings
förmåga varje gång en kund kom innan
för hans dörrar. Man kan mycket väl 
föreställa sig vad det kostade på att sälja 
en burk gåslever, när en kund begärde 
att få ett kålhuvud. När fru Genom
snittshusmor från andra sidan gatan kom 

^ 
Alla har ni säkert observerat och 

studerat den artikelserie om fram
gångsrika detaljhandlare, som vi 
haft införd i de senaste numren av 
1CA-tidningen. Vi hoppas också att 
dessa handlare, som vunnit sin 
framgång i härd konkurrens, med 
sina berättelser haft något att lära 
er inför er kommande uppgift som 
egna företagare. 

Som omväxling mot dessa skild
ringar från svenska förhållanden 
ha vi tillåtit oss här ta in en be
arbetning av en artikel i en ame
rikansk tidskrift, behandlande en 
ovanligt påhittig handlande i To
ledo i U. S. A. Förutsättningarna 
för framgång inom detaljhandeln 
äro praktiskt taget desamma över 
hela världen, även om medlen och 
metoderna kan variera för olika 
länder. Allt vad som passar i 
Amerika passar inte här, men 
säkerligen skall denna skildring ge 
ett begrepp om vad ihärdighet och 
idérikedom betyder. 

in med en lista på tvål, bröd och oxrev, 
fick han uppbjuda alla sina krafter för att 
få henne att gå därifrån med nejliketvål, 
importerade bakverk i konservburkar 
och konserverad kalvlever. Men det lyc
kades — med ett strålande leende och, 
det viktigaste av allt, »Adagram». Mera 
om »Adagram.» senare. 

De första sändningania hade avyttrats 
— kanske inte med så stor vinst och inte 
riktigt alltsammans. Man kan fortfaran
de någonstans i Adkins' lager av utsökta 
läckerheter finna elva burkar extra fint 
renkött, som varit med från böljan. Han 
kanske bevarar dessa elva burkar som 
ett minne och som ett bevis på sin fram
gång. Ty Adkins har haft en sagolik 
framgång. Förra året var hans omsättning 
mer än 2 milj. svenska kronor. 

Även om detta lager av utsökta läcker
heter och fantastiska livsmedel i början 
gav Ed mycket bekymmer, så tjänade 
det icke desto mindre som en utomor
dentlig språngbräda för kommande af
färsverksamhet. De människor, som ha
de smak för sådana varor och råd att 
köpa dem, började höra talas om Adkins' 
affär och kommo långväga ifrån för att 
fylla sina skafferier med läckerheter. 

Man kan förstå att det värmde hjärtat 
på en f. d. ingenjör och nybörjare i 
livsmedelsbranschen att höra dem säga: 
Jag väntade verkligen inte att finna 

sådana saker utanför New York eller 
Chicago. Jag har alltid varit tvungen att 
skicka efter dem.» 
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Adkins börjor med sina "Adagram". 
Framgången fortsatte och Adkins måste 

skaffa sig en lastbil och allt oftare såg 
man denna lastbil leverera varor i de 
allra finaste stadsdelarna i Toledo. Och 
det blev inte bara lyxvaror utan de van
liga nödvändighetsvarorna som bröd, 
kött, potatis m. m. följde med på samma 
gång. 

Resten av berättelsen om denna affärs 
framgång behöver inte återgivas. Det 
är den vanliga på ett undantag när och 
detta undantag är • Adagram . Kort tid 
efter det han börjat leverera vanliga 
livsmedel, började Adkins skriva små 
meddelanden till sina kunder och lägga 
dem i korgarna. Dessa små informella 
meddelanden berättade om nya varor, 
eller att något ovanligt kommit eller vän
tades in. Sedan köpte han en duplice-
ringsapparat samt reproducerade och 
genomarbetade dessa meddelanden sam
tidigt som han avfattade dem på ett lätt 
och lekande sätt. Nästan allesammans 
var lustiga och folk läste dem, därför att 
de roade dem. De började därefter köpa 
hans varor därför att de fäst sig i deras 
minne. 

Man längtar efter hans "Adagram" 
Den duplicerade papperslappen började 

så småningom antaga en bestämd karak-
tär. Ed började känna sig som en riktig 
redaktör och kunde berätta om allt möj
ligt — en god fiskehistoria — Förenta 
Staternas inre angelägenheter — en ny 
affär i grannskapet o. s. v. För omkring 
sex år sedan började så meddelandena 
komma ut i tryckt form, fick ett namn 
— »Adkins Adagram» — en regelbunden 
utgivningsdag — fredagar — och en be
stämd kundkrets — 5.000 utvalda hushåll. 
Om ett hushåll pä grund av misstag blir 
utan, kan man vara säker på att ingen
jören - livsmedelshandlaren - redaktören i 
bestämda ordalag blir underrättad där
om. I ett par av Toledos förstader har 
man utfärdat förbud mot utdelande av 
reklamblad men gjort ett undantag för 
Adkins »Adagram». 

»Adagram» är en fyrasidig folder tryckt 
på stadigt och bra papper. På första sidan 
har Ed alltid en liten ledare, ibland 
humoristisk, ibland sentimental, ibland 
med en bestämd ståndpunkt i en aktuell 
sak, ibland bara en liten anekdot. Ed 
tvekar aldrig att fatta ståndpunkt i all
männa och politiska frågor, och fastän 
detta strider mot första budet i en affärs
mans lagbok, har det aldrig medfört 
några ölägenheter för honom. Visst finns 
det många som opponerat sig mot hans 
åsikter — stundom ganska häftigt. "Vid 
vissa tidpunkter har han också förlorat 
kunder på grund av den ståndpunkt han 
intagit beträffande vissa frågor av kom
munalt intresse. Men nästan alltid ha 
kunderna kommit tillbaka, och det in
tresse meningsskiljaktighetema väckt 
har lockat nya kunder. Han fortsätter 

på den inslagna vägen i tron att det inte 
betyder så mycket vad folk säger om 
honom, bara de säger någonting. 

Förvandlar fiender till kunder. 
För inte så länge sedan uppväckte en 

artikel i »Adagram» förargelse hos en 
ganska betydande sammanslutning i 
Toledo. En delegation skickades till 
Adkins för att protestera. Det var första 
gången som en del av dem var inne i 
affären — men det skulle visa sig att det 
inte blev den sista. Flera kom tillbaka 
som kunder. 

Inuti foldern finns sju välfyllda spal
ter med annonser om matvaror. Alla 
livsmedel beskrivas, som om de vore 
något extra nytt. Den särskilt möra och 
saftiga oxsteken kommer från en extra 
fin ungtjur, som redan vunnit en hel 
mängd pris. Ett parti konserverade pum-
por bli: »Ett parti av den extra fina, 
saftiga äggpumpan med en fläkt från 
Sydstaterna. Den är mild men dock ut
präglad i smaken, vilket utgör den per
fekta grundvalen för Er egen oöver
träffade kryddblandning i den bästa paj, 
som någonsin kommit från Ert kök./ 

Ett par andra utdrag ur »Adagram»: 
— Titta in till Adkins på hemvägen 

och köp hem mat till kvällsmåltiden. 
Vi mena inte att Ni skall göra det som 
en nödfallsåtgärd, utan att Ni skall 
köpa en hel middag hos oss — nästan 
lika god som om Ni hade hållit på att 
laga till den hela dagen — och lika 
ekonomisk, även om Ni inte anser Er 
tid vara värd något särskilt. 

Till exempel: 

Biffstekspaj 50 cents 
med mycket kött och grönsaker och 
en mjäll skorpa — tillräcklig för fyra 
eller fem personer. 

Direkt från ugnen. 
Det ligger en atmosfär av gammalt 

herrgårdskök över vårt bageri. Nästan 
varje timma på dagen frambringar de 
stora ugnarna nya partier bakverk. 
Och bageriet jylles med doften av 
färskt bröd, rmjer och bullar. — 

Som synes har Adkins en viss förmåga 
att skriva fängslande och lockande re
klamtext. Hans Adagram» innehåller 
massor med ord. massor med under
hållande saker att läsa. Men så har han 
också avsättning för sina varor! Varje 
stund på dagen är det full rusch i af
fären och ingen av de 16 biträdena be
höver gå sysslolös. Nu har Ed också en 
rad lastbilar, som kör ut med varor da
gen i ända — »leverans före klockan 9, 
om Ni telefonerar in Er order föregående 
kväll — före klockan 12. om vi har Er 
beställning före klockan 9 på morgonen.» 

»Adagram». omtalar Ed på försatts-
bladet, »utgives varje vecka för att sälja 
Adkins' livsmedel», och det tycks det 
verkligen göra på ett tvtomordentligt sätt. 

Springpojkens 
drickspengar 

Kan du tänka dej att det enda jag 
fick av den där vissna kärringen var ett 
par kakor. Dom slängde jag bort. 

Denna förtrytsamma replik hörde jag 
härom dagen i en affär då en av spring
pojkarna kom tillbaka efter att tydligen 
ha varit ute med varor till en kund. Jag 
önskade att chefen själv hade hört detta 
yttrande, så att pojken hade fått en väl
förtjänt uppsträckning. Jag har på känn 
att springpojkarnas pretentioner på 
drickspengar ibland kan bli för stora, 
och att de alltför tydligt visa sin besvi
kelse om en liten slant uteblir. Praktiskt 
taget har ju kunden ingen som helst 
skyldighet att ge pojkarna någonting. 
Budskickningen är ju en service från 
affärens sida för att underlätta inköpen 
för kunderna. Använder sig då affärs
mannen av en springpojke, som blir sur 
och grinig mot den kund »som aldrig ger 
något , så kommer säkerligen denna kund 
att med det snaraste förlägga sina inköp 
till en annan affär. Såvitt inte affärs
mannen varit klarsynt nog att skaffa sig 
en annan springpojke i tid. 

En pojke med den rätta inställningen 
till sitt yrke och vilja att komma framåt 
vet att man alltid måste »ta dagen som 
den kommer» Det gäller att visa ett glatt 
ansikte mot kunden även om man kän
ner sig besviken. 

Visst är det väldigt skojigt att få en 
liten slant för besväret då och då, det 
vill ingen förneka. Jag minns själv från 
den tid jag åkte som springpojke hur 
ivrigt jag räknade min lilla privata kassa 
varje kväll, ja kanske flera gånger om 
dagen. 

Nu må vi väl i alla fall hoppas att de 
allra flesta springpojkar i det här fallet 
har den rätta inställningen och förståel
sen. Jag blev riktigt varm om hjärtat 
när jag häromdagen gav en tioöring till 
en liten springgrabb. som kom hem till 
mej med varor jag beställt. Vet ni vad 
pojken gjorde? Jo. han tog mej i hand 
och bockade och tackade så vackert. Den 
pojken är välkommen ofta med varor. 
Och nästa gång kanske han får en större 
slant. 
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De handlandes Lik-Compani 
i Kristianstad 
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245 årig kupmannaorganisations medlem
mar samlas varje jul och åter en måltid, 
till vilken kung Fredrik I en gång skisserat 

matsedeln. 

Mot slutet av 1600-talet var nöden och 
hemsökelsen i Kristianstad överväldigan
de. Staden led av sviterna av belägringen 
1678, då eländet var så stort att »alla 
hästar, hundar och kattor» voro förtärda, 
som L. G. T. Tidander nämner i en liten 
skrift. Nöden i staden ökades av en 
häftig hungertyfus, »hvilken bortryckte 
menniskorna i så stort antal, att liken lågo 
obegrafna kvar i husen och på gatorna». 

Dessa allt förhärjande krigssviter förde 
med sig, att stadens köpmän bildade en 
organisation, som fick namnet »De Hand
landes- eller l:sta Lik-Companiet>. I 
urkunden som finns präntad pä de första 
bladen i den ärevördiga organisationens 
protokollsbok framhålles, hur »nuwaran-
de bedröfweliga och swaga tider nogsamt 
utwist huru fast dageligen den ene äffter 
den andre timeliga döden incorporerat 
blifwer». Detta borde vara anledning till 
— framhålles det i urkunden — att tänka 
på den egna hädanfärden. I urkunden 
understrykes också, hur svårt det hittill-
dags varit med wåra dödas bortbärande). 
Av fri vilja slöto sig därför köpmännen 
i Kristianstad samman och »detta oryg-
gerliga Förbundet inbördes upprättat». 

För medlemmarna är stadgat nu liksom 
för 245 år sedan, att de icke får neka en 
död kompanibroder den sista tjänsten. 
De måste möta upp vid sorgehuset och 
hjälpa till med likbärmngen. Nekar nå
gon härtill får han bota »utan ringaste 
motsägelse». Den som drabbats av bötes-
ukasen får det ganska besvärligt, om 
han nekar erlägga böterna. Inträffar ett 
dödsfall i hans hus, då ingen uthaf com-
pagniebröderna honom antingen med 
bärande eller fölliande betiänar förrän 
han sin skyldighet äffter dänna punctens 
innehåll riktigt har fullgiort». 

Men denna originella organisation 

skulle icke enbart ha sorgliga saker på 
sitt program. Medlemmarna skola sam
manträda tre gånger om året och den 
viktigaste sammankomsten hålles alltjämt 
tredje dag jul. Då täres också en mål
tid, till vilken en gång i tiden själve 
kung Fredrik I skisserat matsedeln. 

Fredrik I förordnade nämligen, att 
enkelhet skulle iakttas vid alla gillen och 
samkväm. Kompaniets ledamöter tyckte 
emellertid, att detta var väl hårt i för
hållande till de vanor, som här blivit 
gängse. Men kungen var obeveklig och 
undertecknade med egen hand ett avslag 
pä den begäran föreningen ingivit. 

Men den. strama livsföringen blev om
sider satt på indragningsstat. I början på 
1800-talet var frågan om matordningen 
på nytt uppe till diskussion. Då beslöts 
— på grund av tidens förhållanden, de 
höga priserna och »fruntimmerens mat-
tävlan» — att måltiderna vid kompaniets 
sammankomster endast fick bestå av två 
rätter. Det förstås av sig sjelft», heter 
det i protokollet för den 27 december 
1811, »at med maten fördras en god 
distilerat sup med gått bordsmör». Bröt 
någon medlem mot detta stadgande, fick 
han erlägga böter, som skulle -tillfalla 
stadens fattige... Slutklämmen i detta 
protokoll är verkligt talande: »The-watten 
kommer eij att räknas under förbud, god 
Cardus röktobak blifver en skyldighet, 
hvartill fordras gått svagdricka och Juhl-
Öhl... — 

Sen ha tiderna växlat, men då »De 
Handlandes Lik-Compani» tredje dag jul 
1942 hade sitt 245:te julsammanträde, var 
måltiden berömligt anpassad efter krigs-
och kristidens krav på måttlighet. Den 
bestod av bruna bönor och fläsk. Till 
detta tärdes nu liksom fordomdags en 
•god distilerat sup». Trots den stramare 

»Lifc-Comptmiets» kassör, köpman 
Chr. Jensen, studerar föreningens 
första protokollsbok. Här ser man 
de sigill och namnteckningar, med 
vilka medlemmarna konfirmera 
sina medlemskap. 

livsföringen verkar måltiden smaklig och 
— frestande . . . 

När föreningen firade sitt tvåhundra-
årsjubileum 1898, slutade högtidstalaren 
sitt anförande med orden: »Lefve länge 
vårt hedervärda compagnie.» Detsamma 
säga denna originella organisations med
lemmar än i dag. Detta betygar också 
styrelsens ledamöter och 1934 års ålder
män. Den mångårige kassaförvaltaren, 
köpman Chr. Jensen, understryker det 
mer än gärna. Men han liksom styrelse
ledamoten, grosshandlare W. Carlsson, 
chef för Falkengrens stora speceriaffär i 
Lilla Paris, poängterar också, att förhål
landena inte längre äro likadana som för 
245 år sen. Någon likbäming förekommer 
nu för tiden inte, ty det är ingen som 
begär någon sådan. Men föreningen dri
ver en omfattande understödsverksam
het. Till änkor efter avlidna medlemmar 
utbetalas varje år betydande summor. 
Även till begravningshjälp anslås medel. 

Föreningen verkar för ett gott ändamål. 
Den omfattar numera icke endast — som 
namnet kanske anger — köpmannakårens 
medlemmar. I den åldriga medlems
matrikeln läser man namnen på forna 
och nuvarande magistratspersoner och 
prästmän. Men köpmännen äro i majo
ritet, och den inbördes solidaritet, som år 
1698 förmådde dem att sluta sig samman, 
består än i dag. E. J—n. 
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I Vf to Hn u hinna t 

— ny landvinning inom 
konserveringsbranschen. 

Forskning och industri arbeta oavbrutet 
på att förbättra tillvaratagandet av lan
dets livsmedelstillgångar. Till de senaste 
och mest anmärkningsvärda resultaten 
som nåtts, hör utan tvivel den nya me
toden att genom vakuumtorkning kon
servera färdiglagade rätter. 

Tidigare har förekommit både vanlig 
lufttorkning och vakuumtorkning av livs
medel, men de metoderna ha nästan utan 
undantag gällt torkade råvaror såsom 
grönsaker, bär, frukt m. m. Vato-me-
toden, som är en svensk uppfinning, möj
liggör att man nu kan torka färdiglagade 
rätter, som snabbt kan återställas till sitt 
ursprungliga skick med tillsättning av 
vatten. Såväl näringsvärde, smak som 
färg är väl bevarat. 

Praktiskt taget alla rätter kan torkas 
enligt Vato-metoden och redan nu om
fattar produktionen en mångfald olika 
typer, som ärtsoppa, pannkaka, pölsa. 
köttstuvning, blodpudding, bruna bönor 
med fläsk, rabarbersoppa m. m. Vilka 
rätter som finns i marknaden är beroende 
på råvarutillgång, priser och liknande 
faktorer. 

Vato-metoden började att utexperi-
menteras redan för åtskilliga år sedan. 
Redan 1936 använde sig den svensk
isländska Vatnajökull-expeditionen av 
Vato-torkad mat och trots att denna ut
sattes för stora temperaturväxlingar och 
andra påfrestningar försämrades den inte 
på något sätt. 

Under de två sista åren har tillverk
ningen av Vato-mat varit helt reserverad 
för arméns räkning och vid det här laget 
har nog de flesta beredskapare, särskilt 
de som legat i norr, haft tillfälle att prö
va de vakuumtorkade rät tema. Resultatet 
har betecknats som mycket gott, vare sig 
det varit ärter med fläsk, köttstuvning, 
pannkaka eller något annat som stått på 
matsedeln. Tillagningen av de militära 
portionerna har i samtliga fall skett enligt 
arméns egna recept. 

Med mycket gott resultat har Vato-
produkterna också prövats av Riksskogs-
taxeringsnämnden vid fältarbeten av olika 
slag. Innan den vakuumtorkade pro
vianten fanns att tillgå, led arbetet i 
skogen ofta av nackdelen, att man i stor 
utsträckning var hänvisad till en ensidig 
och långt ifrån hälsosam kost med salt 
fläsk och kolbullar som ofta återkom
mande rätter. Den vakuumtorkade maten 
medger en helt annan variation av mat
sedeln och även de mest matfriska poj
karna har blivit mätta och belåtna av 
den. 

För skogsfolk, sjöfolk, kustfolk och 
sportmänniskor, som hamnat långt från 
handelsboden är Vato-maten en stor till
gång. Och för en husmor som blir sjuk, 
får främmande helt oförberedd o. d. kan 
den bli en räddningsplanka. Likaså är den 
idealisk på sommarnöjet, långfärden, ut
flykten o. s. v. 

Tillverkningen av Vato-produkterna 
sker numera industriellt. I stora drag 
tillgår den så, att de olika rätterna först 
tillredas i storkök. Genom att tillverk
ningen sker i stor skala och med hjälp 
av moderna maskiner, tillvaratagas rå
varorna snabbt, hygieniskt och på det 
mest rationella sättet. Då rättema är 
färdiglagade, utbredas de på s. k. tork-
ollor, som sättas in i specialugnar för att 
torkas. Torkningen sker under vakuum 
och temperaturen hos torkgodset över
stiger ej 37° C, vilket gör att de värde
fulla beståndsdelarna i maten inte för
störas. Vattenhalten i den färdiga maten 
blir högst 12 co. 

En lycklig omständighet i nuvarande 
läge är, att de vakuumtorkade Vato-
rätterna inte kräva bleckburkar utan 
kunna paketeras i aluminiumfoliepåsar, 
inlagda i praktiska pappemballage, som 
lätt kan öppnas utan något som helst 
verktyg. 

Vato snabbmat kan sedan lagras i vär
me eller kyla bara den har torr luft. Den 
tar mycket liten plats och är lätt att 
transportera. 

Tillredningen är ytterst enkel. Endast 
vatten behöver tillsättas och efter några 
minuters blötläggning och kokning är 

rätten färdig att serveras. Vato-rätterna 
kräver inga insikter i den högre kok
konsten och vdrar inte ner hela köket*. 
För den som inte har tid med långkok 
men ändå vill njuta av långkoksmaten 
är den en mycket bekväm tillgång. Inne
hållet i förpackningen behöver heller inte 
förbrukas på en gång. Allt detta gör att 
Vato-maten är en verklig hjälpreda för 
den som inte har så mycket tid över för 
uppköp och matlagning och bör också 
kunna bli husmoderns stökdagsmat», då 
den kräver så liten tid vid tillagningen. 

Den senaste Vato-produkten är klar 
grönsakssoppa i tärningsform. Den är 
framställd av 7 olika grönsaker och bul
jong. Från andra sopptämingar skiljer 
den sig alltså därigenom att den utgör en 
färdig rätt. Inga grönsaker behöver till
sättas. Allt finns i paketet och det tar 
bara några minuter att koka en god och 
närande Vato-grönsakssoppa. 

Det är mycket troligt att Vato-pro
dukterna har framtiden för sig och där
för bli en god försäljningsartikel. Nu är 
vi ju snart inne i »utflyktssäsongen», då 
folk ger sig ut på långfärder och då är 
Vato-provianten lämplig att ha i mat
säcken. Likaså börjar snart den stora 
vårstädningen, då husmodem vill vara 
i fred för matlagning och ägna sig åt 
hemmets puts och ans. Då blir hon glad 
om hon hittar på något så snabblagat 
och gott som Vato-maten. 

Det kan alltså löna sig att göra en för
säljningskampanj för Vato-produkterna. 
Argumenten för dem är många och säl
jande. Vato-maten är: 

god och närande. 
tidsbesparande. 
kräver ingen kunskap i matlagning. 
kräver inga särskilda köksattiraljer. 
ger långkoksmat utan långkok. 
medger variation av matsedeln, 
lätt att transportera. 
därför idealisk på utflykter, 
tar liten plats, 
tål både kyla och värme, lätt att lagra. 
genast färdig. 
innehållet kan sparas sedan paketet 

öppnats, 
en billig, bekväm och hälsosam mat. 

Bild från tillverk-
ningen av den po
pulära Vato-snabb-
maten. 
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ICA-tidningens frågesport bland biträden har nu pågått ganska 
länge och vi hoppas at t ni inte t rö t tna t på den — ännu åter
står några ronder. Denna gång är det de sydsvenska biträ
dena som är i elden igen och vi prövar nu deras smidighet 
at t klara av en besvärlig situation, som ingalunda är ovanlig 
och mycket ömtål ig. Det är så lätt at t stöta sig med kunderna 
i sådant här fal l , där nog inte alla biträden är säkra på hur 
de skall handla. Av domarens svar kan man dock lista sig t i l l 
en ganska gyllene regel för hur nedan beskrivna situation 
skall redas upp och vi hålla före att denna regel är både 
klok och r ikt ig. 

Så här lydde frågan: 

Ni ä r e n s a m i b u t i k e n 
för t i l lfället och jus t 
sysse l sa t t med a t t ta 
emot en t e le fonbes tä l l 
n i n g f r å n e n k u n d . 
S a m t a l e t d r a r u t p å 
t iden och f lera v ä n t a n 
de k u n d e r h i n n e r s a m 
las. D e först a n l ä n d a 
börja se otål iga u t och 
d r a sig m o t u tgången . 
V a d gör N i 9 

Vi måste erkänna att vi många gånger 

retat upp oss både på biträden och tele

fonkunden. Vi har stått där otåligt och 

väntat och väntat i butiken medan bi

trädet har pratat med den osynliga. Hur 

skulle ni göra? Läs svaren och begrunda! 

— Det där är en 
delikat och förarglig 
situation, som ofta 
uppstår, säger herr 
William Karlsson, 
Jönköping. Känner 
jag telefonkunden 
kan jag ju be honom 
om ursäkt och av
bryta samtalet med 
ett löfte att jag skall 
ringa upp senare. I 

annat fall ber jag de väntande kunderna 

om ursäkt och försöker påskynda telefon
samtalet så mycket som möjligt. Det är 
som sagt en besvärlig situation som man 
inte alltid kan lösa på samma sätt. 

Herr Olof Richt, Jön
köping, försöker först 
få tag i ett annat bi
träde som kan kom
ma och ta hand om 
kunderna. Lyckas in
te det ber han att 
få ringa upp telefon
kunden litet senare. 
Det är dock rätt öm
tåligt att sä där av
bryta en kund. Men 

det är ju heller inget annat att göra om 
inte alla de väntande kunderna ska gå 
sin väg, förargade och otåliga. 
— På lördagarna är 
den där situationen 
vanlig, säger fierr 
Gösta Andersson, fir
ma Bröderna Coll-
berg, Värnamo. Och 
det är en besvärlig 
situation som lätt kan 
leda till att man 
stöter sig med någon 
kund. Men oftast går 
det att ordna så, att 
man ber att få ringa telefonkunden om 
en stund. Är han av den kinkigare sor
ten, vågar man sig dock inte på att av
bryta samtalet. Jag försöker dä lugna de 
väntande kunderna med att jag strax är 
färdig. Ha de sä brått, att de inte kan 
vänta längre, så är det ju tyvärr inget 
att göra åt. I de flesta fall känner man 
dock igen telefonkunden och kan avbryta 
samtalet. 

Och nu ska vi höra 
vad domaren säger. 
Det är köpman Joel 
Ahlin, Uppsala, som 
granskat svaren och 
han säger: 

— Alla biträdena 
<SP ha nog rätt. Man får 

^^L % ^ J B ; väl göra så, att man 
j ^ L k '"• ber att fa ringa upp 

^ ^ 4ft • senare. Ofta känner 

och vet om det är en som brukar handla 
mycket och som alltså kan antas komma 
att dra ut på tiden och därför måste 
avbrytas. Det kan ju också hända, att 
man kan fråga kunderna i butiken om 
de har tid att vänta — det där måste 
avgöras från fall till fall. 

— Men annars får man nog anse, att 
den kund som gjort sig besvär med att 
gå till butiken bör ha företräde framför 
den som sitter hemma i lugn och ro och 
ringel- efter varorna. Dessutom är det 
fördelaktigare för en affär om kunden 
kommer själv. Då har man alltid större 
möjligheter till merförsäljning när man 
kan visa varorna — det går inte med 
telefonkunden. Så jag får nog säga, att 
det är bäst att avbryta samtalet och be 
att få ringa senare, innan kunderna i 
butiken hunnit ilskna till. 

När som helst 

kan det bli 
Er tur ott svara! 
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»Kunden har alltid rätt!» (Även om 
han. har aldrig sä orätt.) Det är visst det 
första som präntas i den som vill ägna 
sig åt försäljaryrket. Och en viss san
ning tör det väl ligga i saken, fastän den 
håller sig mera på det psykologiska pla
net — ty vill man bli en bra försäljare, 
måste man besitta en god portion psyko
logiskt omdöme. 

Förr i världen hette det, att hur dum 
en pojke än var, så alltid dugde han till 
präst eller handelsman! Den uppfatt
ningen har man emellertid sedermera fått 
grundligt revidera — i båda fallen! — 
och numera anses väl sälj andets konst 
som en hel liten vetenskap, som fordrar 
grundliga studier och flitig träning. 

Att lära sig bli en skicklig expedit, 
som på samma gäng gagnar sin firmas 
bästa och gör kunderna belåtna, är min
sann ingen sinekur, allra minst i dessa 
kris- och ransoneringstider, då så mycket 
är annorlunda och besvärligare än förr, 
och så många förut vanliga varor helt 
försvunnit ur marknaden — vilket allt 
bidrager till att göra kunden mera kveru-
lantiskt stämd. 

Först och främst skulle jag därför vilja 
saga till var och en som tanker ägna 
sig åt expedityrket.- »Akta er noga för 
att välja det, om ni inte äger tre viktiga 
egenskaper — tålamod, humor och för
måga att bedöma människor!» Det är 
inga små fordringar, men utan dessa 
egenskaper blir marr inte en god för
säljare. 

Inför Vår Herre är vi alla smålän
ningar, och varken kunder eller expe
diter är väl i regel så idealiska, att 
någondera parten har anledning att för
häva sig. Men med en smula ömsesidig 
hänsyn och anpassning bör man dock 
kunna komma därhän, att umgänget 
tvärsöver disken blir någorlunda frik
tionsfritt. Den försälj arkår, vi äger här 
i Sverige, står utan tvekan på ett vida 
högre plan än den man är van att möta 
utomlands, och i regel har man ganska 
sällan anledning till missnöje och klago
mål. Men eftersom jag här skall fram
föra kundens synpunkt, skulle jag vilja 
påtala några missgrepp, vartill man, ofta 
i all välmening, inte så sällan gör sig 
skyldig till på försälj arhåll. 

Det är t. ex. mycket bra att genom 
diskret förevisande av varor locka kun
den att köpa mer än han tänkt, men bi
trädet får inte i överdrivet nit försöka 
att pracka på kunden varor som han inte 
vill ha — det föder lätt irritation. 

frågar förfa t tar innan Greta Äker-

hielm och framlägger i nedanstå

ende kåser i sina egna synpunk te r 

och er farenheter . 

Om kunden begär en vara, som kostar, 
låt oss säga 5 kr., så kom inte genast 
fram med en som kostar 7: 50 eller 10 kr. 
Tag i stället fram det begärda, men tillägg 
sedan gärna: »Men så har vi förstås en 
högre kvalité, som fru (eller herr) Kund
kvist kanske vill titta på. Den har de 
och de fördelarna, och i längden etc.» 
Då blir kunden inte arg, utan intres
serad, och i många fall blir det den 
dyrare varan som köps. 

För en tid sedan skulle jag köpa en 
lysningspresent, som skulle få kosta 
maximum 25 kr. Jag var inne i flera s. k. 
presentaffärer», förklarade vad jag ville 

ha och nämnde mitt maximipris. I samt
liga affärer, utom en, kommo expediter
na fram med saker som kostade det 
dubbla och därutöver, med den påföljd 
att jag med någon skärpa frågade, om 
jag uttryckt mig så otydligt, att de inte 
hört det pris jag nämnt. Jo, det hade 
de visst, det, »men i det prisläget kan 
damen verkligen inte få någonting 
snyggt — denna anmärkning avlevererad 
med en uppsyn av outsäglig överlägse2i-
het, för att inte säga förakt. Följden 
blev givetvis, att jag högst förargad läm
nade dessa affärer, efter att ha givit de 
unga damerna några små anvisningar i 
säljarpsykologi. I den sista affären jag 
besökte, fann jag inte bara vad jag ville 
ha och till det pris jag tänkt mig, utan 
även en ung försäljerska, vars behagliga 
sätt och intelligenta uppfattning om min 
smak kom mig att dessutom köpa några 
andra saker, som jag förstås egentligen 
inte behövde, men som jag sedan i alla 
fall har haft stor glädje av. Och det är 
ju meningen med den verkliga försälj
ningstekniken. 

En viktig sak är också, att inte leve
rera mindre prima varor, om kunden 
ringer och vill ha matvaror uppskickade. 
Det är något, som tyvärr ofta händer, 
även i s. k. förstklassiga affärer. 

En annan sak, som jag också skulle 
vilja dra fram, är den verkliga mission, 
som biträdena i mode- och konfektions
branschen ha att fylla, då det gäller att 
råda personer, som inte ha någon person
lig smak — och sådana finns det gunås 
många! Ibland kan man få se en stackars 
dam t. ex. stå och prova en hatt, som 
missklär henne till den grad, att den kan 
skrämma hästar att skena, och samtidigt 

höra biträdet kuttra: »O, vad damen klär 
i den här! Och gredelint är just mode
färgen i år!» Och då riktigt kliar det i 
en att få säga till expediten! »Snälla 
fröken, har ni dä inget samvete? Det 
är ju rent brottsligt att släppa ut den 
stackars människan i en sådan hatt!, 
Fast man tiger förstås snällt, för man är 
väl svensk och opresenterad! I sådana 
fall har emellertid biträdet rikt tillfälle 
att på ett taktfullt sätt leda den om-
dömeslösa och villrådiga kundens smak 
hl på rätta banor. Så där kommer en 
fordran till — väljer mara modebranschen 
bör man ovillkorligen ha god personlig 
smak. 

De viktigaste egenskaperna hos en för
säljare, sedda från kundens synvinkel, 
äro nog i alla fall ett vänligt och artigt 
uppträdande, ett humoristiskt sätt att ta 
besvärligheterna och då och då ett litet 
leende att lysa upp det vardagsgråa med. 

Men den saken gäller i lika hög grad 
kunden. Man kan inte begära, att bara 
den ena parten skall ha idel goda egen
skaper, om inte även den andra gör sitt 
till för att underlätta umgänget mellan 
köpare och säljare. Och kunden har inte 
alltid rätt, utan kan vara ganska orimlig 
och prövsam, inte bara för den arma 
expediten, utan även för medkunderna. 
Vem har inte i hemlighet sagt fula ord 
inom sig och beundrat expeditens tåla
mod, då fru Fjanitlund stått inne i bu
tiken? Ni vet, hon som aldrig vet vad 
hon skall ha, är missnöjd med allting, 
aldrig kan hålla reda på hur mycket 
kuponger hon har kvar eller vilka det är 
som gäller, hon som går in för att köpa 
»någonting till middam — vad har ni 
egentligen idag?», som resonerar i tio 
minuter över en stångkorv och går där
ifrån med sura miner och två hekto 
räkor! Ack ja! Den typen känns nog 
igen och utgör alla stackars expediters 
skräck och fasa. Endast jämförbar med 
expediten som sköter sin privata kon
versation medan kunden står och väntar, 
stirrar glasartat ut i rymden i stället för 
att svara på tilltal och daskar fram 
varorna på disken utan att göra min av 
att vilja lägga dem i en påse. 

Ömsesidig hänsyn är nog det enda uni
versalreceptet mot friktioner och irrita
tion kunder och biträden emellan, och 
då bör man inte glömma att låta ert god 
portion leenden och många droppar gott 
humör ingå i den nyttiga dekokten. För 
det är förunderligt, vad det hjälper mot 
nästan all otrevnad här i världen! 
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Avspärrningen och varubristen 
ha frigjort betydande medel inom näringslivet. Varje lager
minskning tillför marknaden nya betalningsmedel och ökar 

näringslivets likviditet. 

Dessa medel mäste reserveras för påfyllning av varulagren 
efter krigets slut. En trygg och förmånlig placering av 
Eder t rörelsekapital erbjuda Handelsbankens depositions
räkningar eller innehav av Svenska statens obligationer. 

Svenska H a n d e l s b a n k e n utfärdar sparkasse- och kapital-
räkningsböcker samt depositionsbevis. Banken säljer även 

statsobligationer av olika slag. 

SVENSKA 
HANDELSBANKEN 

Affärsbanken med det största kontorsnätet 



I v å fruar satt häromdagen och pratade 
vid er. kopp kaffe. Det var fru Greta 
och fru Karin och de hade råkats när
mast för att fru Greta, som var alldeles 
nyinflyttad i staden, skulle få några goda 
råd av fru Karin. 

— Hos vem skall jag handla, snälla 
Karin? Här finns ju så många trevliga 
och välskötta affärer, men kanske du vet 
någon alldeles speciellt bra? 

— Nu är du i samma belägenhet som 
jag när jag var ny här. Jag gick också 
omkring och provade olika affärer och 
var så där lagom nöjd med alla. Får jag 
säga det själv är jag nog inte så svår att 
göra till lags. Jag betalar punktligt och 
oftast kontant. Men vi har ju bara min 
mans inkomster och vill givetvis ha det 
bästa möjliga för pengarna. 

— Just det jag tänkte säga också! En 
artig och intelligent betjäning och valuta 
för pengarna vill jag ha i min affär. 

— Allt som allt prövade jag sex affärer. 
Två av dem var privata, två av dem 
ägdes av en förening och den femte var 
en då alldeles nyöppnad A. & Co.-affär. 
Jag prutade givetvis aldrig på en vara 
och kom aldrig ihop mig med expediter
na och blev väl behandlad överallt. Men 
jag stannade för den sjätte affären, där
för att man där är så vänlig med endast 
de bästa varor till skäliga priser och 
dessutom en betjäning som ger mig just 
vad jag vill ha — om det finns förstås. 
Det är lärorikt att handla hos X. Både 
innehavaren och biträdena arbetar tyd
ligt med den inställningen, att de inte 
bara skall sälja livsmedel. De gör allt 
de kan för att deras varor skall bli till 
verklig glädje och nytta i mitt hem. 
X. har en alldeles utmärkt snabb och 
pålitlig ordertjänst, men jag går ändå 
helst själv till affären och handlar, för 
det är faktiskt som ett roligt äventyr att 
gå där. Till och med min man, som 
annars minsann inte är road av det hus
liga, tycker om att gå med dit. Medan 
jag handlar strövar han omkring på egen 
hand i butiken och hittar alltid något, 
gott som jag inte fått med på listan — du 
vet sådant där som smakar bra till en 
liten vickning. 

Så tycker jag om X-affären för att den 

alltid sätter mina intressen i främsta rum
met. Biträdena är mycket goda försäljare, 
de pratar inte på som kringvandrande 
gårdfarihandlare och står inte och stirrar 
ut genom fönstret som skådespelare i ett 
drama. De påminner mig om varor som 
jag annars glömmer att köpa och ger 
mig gärna ett litet tips om hur jag skall 
laga till varorna och förvara dem friska 
så länge som möjligt. Om jag försöker 
erinra mig något, som jag glömt att 
skriva upp på min lista, så blir de inte 
nervösa och börjar räkna upp en massa 
saker, som jag inte vill ha. Ofta har de 
talat om för mig förestående händelser 
här i stan, som jag inte haft tid eller 
tillfälle att observera — du vet, tävlingar, 
teater och andra evenemang. Min lille 
pojke är så förtjust i herr X. sedan han 
skaffade honom en djurbok som visst 
var väldigt spännande. Ja, så där på allt 
sätt försöker de stå hela familjen till 
tjänst. Därför rekommenderar jag också 
alltid X-affären till vänner och bekanta. 
En sådan sak som inköp av kött till 
exempel var före kriget ibland en riktig 
förargelsekälla för mig, för jag fick alltid 
för mycket. 

— Hör du, nu är jag nog lite elak, 
men jag måste berätta om något jag 
lagt märke till apropos inköp av kött. 
Före kriget var det faktiskt alldeles 
omöjligt för somliga affärer att kunna 
stycka av precis ett kilo kött eller vad 
det var. Det blev alltid minst två hekto 
och ofta mer för mycket. Likadant var 
det med ost och en del annat. Men nu 
sedan det blivit ransonering och jag säger 
att jag bara har kuponger till ett halvt 
kilo kött, så får jag precis på grammet 
ett halvt kilo. Sådant där retar mig lite 
småt t . . . 

— Mig också. Hos X. har jag aldrig 
behövt förarga mig över sådant där. I en 
av de affärer jag övergav styckade ett 

av biträdena alltid till för mycket. Aldrig 
erbjöd han sig att ta ett nytt stycke eller 
skära bort litet utan han klarade av det 
hela med ett strålande leende. Jag blev 
så ond över det där och tänker aldrig ge 
honom en chans till att försöka släta över 
dålig betjäning med ett leende. 

När jag läser en annons för X. så vet 
jag att den är riktig och ärlig och den 
försöker inte locka med »halva priset, 
eller sådana där fantasier. De framhåller, 
att de alltid för kvalitetsvaror och ha en 
pålitlig och förstklassig betjäning, och 
räknar upp nyheter och annat som de 
fått hem. En sådan annons läser jag med 
samma intresse som råden i min hus
moderstidning och alltid finner jag något 
som passar just mig. X-affären håller 
alltjämt på kvalitet framför allt och har 
inte tappat huvudet för att här byggts 
upp billighetsaffärer och livsmedelsvaru
hus, som bara talar om hur litet de tar 
betalt. X-affären har litat på att en klok 
husmor, som en gång lärt sig att tycka 
om en affär och dess höga standard, blir 
lika trogen mot den som hon blir mot 
sin husläkare. Man vet ju, att en sådan 
affär absolut inte tar mera betalt för 
sina varor än de skall göra och man vet 
ju att en kvalitetsvara måste bli dyrare 
än en av lägre kvalitet. Jag vet en del 
fruar här i sta'n som skulle demonstrera 
mot X-affarens priser. Inte för att de 
inte hade råd att betala men de tyckte 
att när de tog 5 öre mindre i varuhuset 
så kunde X. också göra det. Så små
ningom har de kommit tillbaka till X. 
i alla fall. Och där ser man lika vänlig 
ut som förut och gör inget nummer å la 
»den förlorade sonen» eller annat i den 
stilen. 

Nu ska jag förresten gå och handla. 
Följ med du och bilda dig själv en upp
fattning. Gå dit några gånger och se om 
du inte tycker jag har rätt, du och jag 
har nog tämligen likadana fordringar på 
en affär. 

— Tack ska du ha. Det vore verkligen 
skönt att så här på en gång få tag i en 
trivsam affär. Det är ju annars så be
svärligt att byta nu med växlingskorten 
och annat. Så jag blir nog kund jag 
också hos X., ska du få se. 
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D< "et är sä mycket ett biträde har att 
tänka på för att han skall vara allmän
heten till lags. Sålunda anses det inte 
passande, att han inleder en diskussion 
med kunden. Det är inte riktigt taktfullt 
att ta dennes tid och uppmärksamhet i 
anspråk för att ge luft åt t. ex. upprörda 
känslor. Kanhända är kunden en hygg
lig och snäll människa som tåligt och 
med åtminstone låtsat intresse hör på 
ert tal men innerst inne är han kanske 
inte alls trakterad av era åsikter, per
sonliga bekymmer eller upplevelser. Det 
underliga är att kunden däremot gärna 
vill prata och ha er som åhörare — det 
ska liksom ingå i köpet. 

I allmänhet har minsann affärsfolket 
nog att göra ändå utan att de behöver 
fördriva tiden med kallprat eller diskus
sioner med kunderna. Det framgår också 
av de svar vi fått från de husmödrar vi 
intervjuat i saken, att biträdena i all
mänhet inte pratar i onödan. 

— Både jag och 
Nej, biträderna personalen i den 
j o77 . . , , affär där jag hand-
haller sig till l a r h a r f ö r b r å t t o m 

sitt ämne . för att vi skall 
hinna diskutera nå

got, säger fru Thea Ericsson, Sandviken. 
Något blir det väl sagt om den besvärliga 
ransoneringen och eländet i världen men 
knappast kan jag kalla det diskussion. 
Jag tycker det är bra att biträdena är sak
liga och inte börjar prata om allt möjligt. 
Men jag tror visst att jag skulle ha ut
byte av en diskussion med dem, så vakna 
och trevliga som de unga är nu för 
tiden — inte minst de bakom disken. 

Fru Selma Brun, 

Ofta kundens fel Umeä- tror a t t d e t 

7 , , . .. är kundens fel om 
att det bli ono- b i t r a d e t f r e s t a s m 
digt prat . . . onödigt prat. Bi-

trädena måste vara 
artiga och uppmärksamma och säga nå
got som visar att de är intresserade av 
vad kunden har att säga. Några poli
tiska diskussioner el. dyl. har aldrig 
något biträde inlett med mig i varje fall. 

— Jag tycker det 
Jag tycker själv a r s å r0"gt att pra-

T .. 7 . ta och utbyta åsik-
att det ar roligt t e r s a g e r f r u S igr le 

S v e n s s o n , öster-
- sund. Därför kom

mer jag ofta i både långa och intressanta 
samtal med biträdena, om vi ha tid för
stås. Men det är som sagt jag som tar 
initiativet till pratstunden. 

— Jag tycker inte 
Inga tråkiga er- °m att prata om 
. . c . r ovidkommande sa-
arenheter i den k e r m e d b i t r a d e n a , 

det har varken jag 
• eller de tid med, 

att prata 

Läser inte 

biträdena tid

ningar . . . 

säger fru Anna Larsson. Uppsala. Och 
jag tycker att biträdena är mycket bra 
i det fallet, de göra endast vad de ska. 
Jag tror inte, att kundkretsen skulle 
tycka om ett biträde som diskuterade och 
biträdet tycker nog heller inte om kun
der som prata mycket. Även om affären 
är tom så när som på en kund, så har 
nog biträdet annat att göra än stå och 
prata med denne. 

— Det var lustigt, 
säger fru Greta 
Mattson, Gävle, jag 
gick just idag och 
undrade om affärs-
biträden aldrig lä

ser tidningarna. I varje fall tycks de läsa 
bara familjesidan och ett och annat 
sensationellt brott el. dyl. Den uppfatt
ningen har jag fått om många kvinnliga 
biträden. Jag är mycket för att byta 
åsikter med andra och pratar gärna med 
biträdena, om vi ha tid. Men jag måste 
säga, att det inte alltid är just så givande. 
Politiska frågor ta de aldrig upp, så hur 
pass hemma i dem de är, vet jag inte. 
Jag tycker det är så trevligt när det 
visar sig, att biträdena ha reda på litet 
av varje, så att de kunna komma med 
egna synpunkter. 

— Jag minns ett 
fllStO- biträde som alltid 

skulle berätta en 
rolig historia, säger 

fru Nanna Falkman, Köping. »Den här 
historien har väl inte fru Falkman hört», 
började han alltid och skrattade hjärtligt 
långt innan han börjat berätta. Jag kan 
visst inte säga, att jag tog illa upp — 
tvärtom var det många gånger riktigt 
upplivande att gå och handla av det där 
biträdet — fast inte var historierna all
tid så skrattretande, som man skulle trott 
av berättarens iver att vidarebefordra 
dem. 

Roliga 
rier . . 

— Biträdena pratar 
Kupoilgbesvä- sällan. Någon gång 

, „ kan det ju hända. 
ret kommer pa a t t h a n d J a r n be_ 
tal ibland . . . rättar om sina ku-

pongbekymmer och 
det myckna arbete kristiden fört med 
sig för honom, men det tycker jag inte 
stör. Det kan vara skönt att få lätta 
hjärtat ibland, det tycker jag själv. 

— Om jag börjar 
Om jag börjar prata så kan det ju 

o hända, att biträdet 
i också har något att 
tala om, men det är ju ingenting ont i 
det, säger fru Alma Karlsson, Halmstad. 
Man rättar sig givetvis efter tid och 
arbete och pratar inte om man har brått
om. Däremot hör jag nog ofta hur bi
trädena stå och prata med bekanta i 
telefon och det kan ju finnas telefon
kunder som vill komma fram. 

— Om det är nå
got som alla tala 
om, som stått i tid
ningarna och upp
rört allas sinnen, så 
är det ju inte så 

underligt om biträdet också börjar tala 
om händelsen, säger fru Ebba Odhner. 
Växjö. Men för det mesta häller de sig 
till sådant som rör deras arbete. 

Fru Manda Jons-
Kunderna bor- son, Mora, anser 
7 r att det är kunderna 

de uppfostras... . „ + 
i l J som prata mest. 

Biträdena är tvungna att höra på och 
deltaga i deras prat. Själva såge nog 
biträdena helst, att de finge ägna sig åt 
sitt arbete, så bråttom som de nu ha 
med allt. Jag tycker gott att biträdena 
kan artigt och vänligt avbryta en sådan 
där talträngd kund. 

— Man skall inte 

Om 
got 
tala 

det är 
som 
om . . 

nå-
alla 

Mail ska inte kräva, att biträdena 
ska vara som stöpta 
i en form. De måste 
ju få vara natur -

— liga. Det är inte så 

kräva för 

mycket . . . 

gott att göra alla människor till lags. 
Kunderna är minsann inte alltid så lätta 
att tas med. Så om nu ett biträde skulle 
råka prata lite för mycket någon gång, 
så tycker jag man gott kan ha över
seende därmed. Biträdena få så ofta ha 
tålamod och överseende med oss. 

Det var ju ett gott betyg biträdena 
fick. Sämre var det med kunderna! Men 
det var ju inte heller de som skulle 
kritiseras. Och kunden har nu en gång 
sina rättigheter. 

/ Finn ut vad hon vill ha 

OCH GÖR MERA AV DET 
Finn ut vad hon inte vill ha 

OCH GÖR MINDRE AV DET 

54 



/ 

Förra gången vi träffades i dessa spal
ter skisserade jag upp en, försäljares 
egenskaper i yttre och inre avseende. 
Av de yttre egenskaperna, som jag ansåg 
kunde inrymmas i sex punkter, behand
lade vi fyra, nämligen a) Utseendet, b) 
Kroppens hållning, c) Talet och d) Klä
derna, så nu återstår att skriva väl valda 
ord om de övriga 2 punkterna, nämligen 
e) Den personliga renligheten ochf) Upp
förandet. 

e> DEN PERSONLIGA RENLIGHETEN. 
Liksom försäljaren är noggrann, när det 

gäller att hålla disk, golv o. dyl. i affären 
fria från smuts, bör han även tänka på 
den personliga renligheten. Svensken i 
allmänhet står på ett högt plan, när det 
gäller personlig hygien och har därför 
stora krav på försäljarna i detta avseen
de. Försäljaren bör, när det gäller denna 
sak likaväl som i andra förhållanden 
komma ihåg, att kunden ser större delen 
av försäljarens brister, men säger sällan 
något om, vad hon eller han ser. Med 
andra ord: Har en expedit smutsiga hän
der eller på annat sätt verkar smutsig 
eller ovårdad ser kunden det, men visar 
ej att han iakttagit detta, ty kunder ha 
inte lika lätt att framföra anmärkning 
mot viss person, som mot varor. Om 
detta är till fromma för försäljaren eller 
inte, vill jag inte yttra mig om. 

Du, Kalle, och även Ni övriga som läsa 
detta, drager Er troligen för att köpa 
matvaror i en affär, där biträdena verka 
smutsiga om händer och naglar, ha smut
siga rockar etc. En affär, vilken har så 
slarviga biträden får lätt dåligt anseende. 
Nej, den affär där Ni skall arbeta, eller 
göra Edra inköp, den skall ha anseendet 
att vara ur hygienisk synpunkt först
klassig. Eller hur? 

En sak, som jag ofta tänkt på, när 
jag någon gång går ut för att göra inköp 
är att de biträden som ha dålig andedräkt 
borde vara mera noggranna med mun
hygienen. Vi försäljare få ej ha dålig 
andedräkt, inget kan verka mera från
stötande än när en människa med dålig 
andedräkt andas eller hostar mot en 
annan människa. På tal om dålig ande
dräkt, skall jag berätta en liten historia 
om detta delikata ämne: 

En försäljare smakar på stark ost och 
beger sig därefter utanför affären för att 
röka några mer eller mindre välförtjänta 
bloss på en cigarrett. Under tiden ökar i 
affären kund tillförseln, varför försäljaren 
inropas av en kamrat. Försäljaren beger 
sig springande in i affären för att där 
börja betjäna de väntande kunderna. 

Något »andfådd; framkastar han, till den 
kund, som där står på tur, denna inte 
alltför psykologiska fråga: »Vad får det 
lov att vara?» Kundens sinnen uppfattar 
inte endast denna fråga, nej, även något 
annat mindre angenämt, nämligen doften 
(ej av luktärt eller rosor) utan av kall, 
frän, tobak och stark ost. Skulle kundens 
svar på en, sådan, väl kryddad fråga bli: 
•Gasmask» torde det inte förvåna. Nog or

dat om försäljarens hygieniska egenskaper. 

f) UPPFÖRANDET. 
Häromdagen beslutade jag mig för att 

inköpa en ny kostym. Av denna anled
ning gjorde jag några konfektionsaffärer 
den äran med ett besök. Som jag är 
mycket noggrann vid valet av kläder, 
hann jag under denna buliksrond sätta 
många försäljares tålamod på prov. Om 
deras mer eller mindre goda uppförande 
skall jag nu berätta om för Dig Kalle 
och Dina kamrater. 

Vid mitt värdiga inträde i den första 
butiken, jag gynnade, kom genast en för
säljare fram, bugade och sade: »Min herre 
önskar?. Jag talade om för honom, att 
jag önskade köpa en kostym, vilken 
skulle vara så beskaffad, att den höll att 
slita på dagligen under en längre tid 
framåt. Alltså, kvaliteten skulle vara 
högsta möjliga. 

Försäljaren plockade fram en del olika 
plagg och underhöll mig med uppgifter om 
den eller den kostymens fördelar, varför 
jag riktigt kände hur köplusten i mitt 
inre ökades, och hade så när resulterat i 
köpbeslut. Men nu inträffade en händelse 
som inverkade i motsatt riktning. En 
annan, herre inträdde i affären och med 
ett bekant hej hälsade han på försäljaren. 
Med ens var det som om försäljarens 
intresse överflyttades från min enkla per
son till den, nyinträdde. Av den anled
ningen och i tron att denna herre hade 
något viktigt han ville meddela försälja
ren, föreslog jag att försäljaren skulle 
lämna mig för en stund, för att klara unp 
mellanhavandet med derna herre. Do 
båda vännerna försvann in i firmans 
provhytt. Trots jag ej vinnlade mig om 
att lyssna på vad de båda vännerna sade, 
hörde jag, att samtalet till större delen 
bestod i att diskutera huruvida Västerås 
kan taga hem finalsegern mot Bollnäs. 
Efter 5 min. idrottsprat, samt ifyllandet 
av en tipskupong återkom försäljaren till 
mig, men då hade intresset för den för
säljaren och firmans kläder avtagit be
tydligt, val-för något klädköp ej blev av. 

Ni kanske tycker att jag som själv 
föreslagit avbrytandet av försäljningspro

cessen skulle givit mig till tåls under 
detta korta uppehåll, men jag är nu en 
gång av den åsikten att det är viktigare 
att avsluta en försäljning innan man 
övergår till fritidsnöjet, tippning och 
idrottsresonemang. Troligen äro andra 
kunder av samma uppfattning. 

Efter denna ärofulla reträtt kom så 
besöket i affär nr 2. Att inget köp blev 
av i denna affär berodde ej på försälja
rens uppförande, varför jag övergår att 
skildra besöket i den tredje affären. Där 
gjorde jag inköpet av kostymen, och där 
fann jag idealföreäljaren. Hur uppträdde 
nu denne representant för den ädla för-
säljarkåren? 

När jag kom in i affären möttes jag 
med ungefär samma fråga som den, förra 
expediten framsade. Själv omtalade jag 
mina önskningar, varefter försäljaren på 
ett trevligt och övertygande sätt bör
jade visa mig olika kostymer. Han var 
ytterst artig, hade god varukännedom, 
hade ett propert och trevligt utseende 
och i övrigt ett gott uppträdande. Han 
lade sig särskilt vinn om att jag, kunden, 
skulle bli nöjd med kostymvalet. Jag 
råkade tycka om färgen på en kostym 
av lägre kvalitet än en del andra hade. 
Försäljaren omtalade då de bättre kosty
mernas fördelar, utan att därför klandra 
den kostym jag tyckte om. Som jag 
kände med mig, att på den försäljaren 
kunde jag lita, övergick snart mitt in
tresse till de kostymer av högre kvalitet, 
som han förordade. Försäljaren talade 
vårdat och använde sig ej av vulgära 
försäljningsfraser. Han använde ei priset 
som försäljningsargument utan det för
nämsta argumentet var uppgifter om va
rans kvalitet. 

Efter, sedan kostymaffären var färdig, 
tog han tillfället i akt och bjöd ut skjorta, 
slips och ärmhållare. Resultatet blev att 
jag förutom ny kostym köpte både skjorta 
och ärmhållare, och allt tack vare för
säljarens goda uppträdande. 

Alltså, idealförsäljarens uppförande bör 
vara artigt, lugnt och säkert. Vara upp
märksamt på vad kunden önskar, och om 
möjligt påverka kunden så att han köper 
en vara av högre kvalitet än han tänkt 
sig. Påverka kunden till köp av andra 
varor som kunden kanske behöver, men 
ej tänkt på att köpa. Ett ordstäv säger: 
Expediera kan vem som helst lära sig, 

men att sälja är något svårare.» 
Ja, nu har jag skrivit om de yttre 

egenskaper en försäljare bör ha. Men 
ingen blir god försäljare endast på att 
äga goda yttre egenskaper, nej, till detta 
fordras också goda inre egenskaper. En 
person med goda yttre egenskaper, men 
med tom hjärna eller tomt hjärta blir 
aldrig god försäljare. Till detta fordras 
idérikedom och goda karaktärsegenskaper, 
men om detta hoppas jag få återkomma 
nästa gång. 

På återseende 
OUng. 
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ICANDER# 

Icander: "Här ska du se en verkligt praktisk uppslagsbok, som 
jag har gjort upp och som vi har mycket nytta av i affären 
Det vore något för er att ta efter. Jag har kallat den "Vem 
tycker om vad ?" 

— Det är en uppslagsbok över vad våra kunder tycker om i 
fräga om varor, i synnerhet då av litet ovanligare varor eller 
dyrbarare delikatesser. 

— När vi t. ex. får hem surströmmingen siar vi upp denna vara 
i boken och ser vilka som bruka köpa surströmming. Alla dessa 
ringa vi upp och meddela den glädjande nyheten. 
— Boken har efter hand svällt ut Och omfattar nu en hel 

mängd varor alltifrån skånsk kavring till vårprimörer, sparris, 
lax och finare konserver m. m. Genom att påminna om dessa 
saker genast de komma hem äro vi säkra på att kunderna köper 
dem just hos oss. 

— Boken ger också upplysning om kunder, som äro särskilt 
stora förbrukare av vissa varor, och även dessa fä en päring-
ning om vi ha möjlighet till ett särdeles förmånligt erbjudande 
av just dessa varor. 

— Genom denna bok lyckas vi på ett verkligt bra sätt "bevaka 
vara intressen" ute bland kunderna. Den ger oss också ett gott 
begrepp om hur mycket vi bör ta hem av dessa, ofta ömtåliga 
varor. 
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Dale Carnegie vill med sin bok, 
»Hur man vinner vänner och inflytan
de», lära oss att umgås med våra 
medmänniskor så att vi vinna deras 
sympati och förtroende. Det kan vi 
göra endast om vi förstå dem. — Car
negie har hittills talat om sex olika 
sätt att bli omtyckt samt människo
behandlingens grunder. Denna gång 
börjar han med att tala om ett av de 
tolv sätten varpå man kan övertyga 
människor. — Läs och lär och tillämpa 
Carnegies råd. 

Del III. Tolv sätt att övertyga 
människor 
1. En ordväxling lönar sig 

aldrig. 

Kort efter krigets slut deltog jag i en 
bankett i Paris till den australiske fly
garen sir Ross Smiths ära. Mannen, som 
satt till höger om mig, höll ett tal, ut
gående från citatet: »Grå är all teori, 
men livets gyllne träd är grönt.» 

Talaren sade, att citatet härrörde från 
Shakespeare, men som bekant är Goethe 
dess upphovsman. För att utmärka mig 
och visa min överlägsenhet utnämnde 
jag mig nu fullkomligt opåkallat och 
ovälkommet till censor och rättade ho
nom. Han blev stött och vidhöll sin 
åsikt. Citatet var från Shakespeare, det 
visste han bestämt och det kunde inte 
råda något tvivel om den saken. Goethe 
hade han aldrig läst och hade ingen 
lust att citera honom. Jag svarade i 
hetsig ton, och stämningen blev irriterad. 

Då märkte jag, att Frank Gammond, 
en gammal vän till mig, som satt på min 
andra sida, sparkade mig på benet och 
därpå sade han: »Du har nog fel, Dale, 
citatet är troligen från Shakespeare, men 
det kan du ta reda på i morgon.» Där
med ansågs frågan uttömd, och vi över-
gingo till ett behagligare ämne. 

På hemvägen samma kväll sade jag till 
mr Gammond: »Frank, du visste mycket 
väl, att det var ett Goethe-citat.» 

»Naturligtvis», svarade han. »Det står 
i Faust. Men vi var gäster på en fest
bankett, och varför skulle du då bevisa 
för en person, att han misstagit sig grovt? 
Vad kunde du vinna därigenom, annat än 
att få en bitter ovän? Han hade inte 
bett dig yttra dig, och det bästa var att 
låta honom rädda skenet. Undvik alltid 
gräl, undvik alltid att ställa sakerna på 
sin spets.» 

Den man, som yttrade detta, är död nu, 
men hans ord ha fäst sig i mitt minne. 
De voro en vis mans ord och ha varit 
mig till stort gagn. »Undvik alltid gräl, 
undvik alltid att ställa sakerna på sin 
spets.» 

Jag behövde förvisso en reprimand, ty 
i hela mitt liv hade jag hållit på att 
disputera och käbbla med människor. 
Som pojke sade jag alltid emot min bro
der, under min studietid var jag förtjust 
i att bestrida andras åsikter och att, helst 
i så starka ordalag som möjligt, bevisa, 
att de hade fel. Jag blev inte omtyckt, 
men jag fortsatte likväl att söka utmärka 
mig genom överdriven och tämligen 
meningslös talträngdhet och motsägelse
lusta. Sedan dess har jag lyssnat på 
tusentals ordväxlingar och iakttagit de 
följder, de fått. Och det resultat, jag 
slutligen kommit till, innebär, att det 
klokaste man kan göra är, att undvika 
dispyter. Det är enda sättet att inte för
lora genom dem. 

I nio fall av tio slutar en ordväxling 
med att de båda tvistande känna sig 
befästa i sina meningar — och därtill 
uppstår en mängd personlig bitterhet och 
ovänskap, som kan vara i åratal och visa 
sig mycket oförmånlig för båda parterna. 

Ni kan aldrig vinna en ordväxling. 
Förlorar ni, så förlorar ni, och vinner ni, 
så förlorar ni också. Ty vad har ni egent
ligen för nytta och glädje av att kunna 
triumfera över er motståndare, skjuta 
hans argument sönder och samman och 
visa, att han är okunnig eller en bluff-
makare? Ni pöser kanske själv av stolt
het ett slag, men är det värt priset? Ni 
har fått honom att känna sig underlägsen, 
ni har sårat hans stolthet — men 

»En sats bevisad mot min vilja 
kan mig ej från min åsikt skilja.» 

Undvik därför alla heta ordväxlingar. 
Lidelsefria diskussioner äro en sak, men 
upprörda ordstrider och gräl något helt 
annat. 

Försäkringsbolaget Penn Mutual Life 
har fastställt en bestämd regel för sina 
ombud: »Disputera inte!» 

Akta er för att såra andras känslor, upp
träd inte överlägset och nedlåtande, även 
om ni skulle råka ha rätt och den andre 
fel. Kasta er inte in i ordväxlingar blott 
för nöjet att bestrida en annans meningar 
och uppvisa deras falskhet. Anser ni er 
vara tvungen att rätta något misstag, så 
gör det lugnt och sakligt och utan att 
triumfera. 

Särskilt försäljare måste akta sig för 

Vem år Da/e Carne&ie? 
Dale Carnegie vaxte upp i ett fattigt 
bondhem och måste som barn plocka 
bär för att bidraga till familjens uppe
hälle. Medan han läste på student
examen ägnade han fritiden till att 
mjölka kor och fodra svin. — Så 
småningom kom han att intressera sig 
för rnänniskokännedom. och det är 
hans praktiska psykologi, som gjort 
hans bok »Hur man vinner vänner 
och inflytande» till en sådan succé 
att den gått ut i en världsupplaga pä 
över 1 milj. ex. 

att käbbla och diskutera hetsigt med sina 
kunder. Det är den sämsta taktik, de 
överhuvudtaget kunna begagna sig av. 

För några år sedan fick jag en stridbar 
och oppositionslysten irländare till elev. 
Han hade varit chaufför men alltid haft 
svårigheter att behålla sina platser på 
grund av sin frispråkighet och mot
sägelselusta. Sedan blev han automobil-
försäljare men råkade jämt i gräl med 
just de människor, som han ville göra 
affärer med. Om någon eventuell kund 
sade något förringande om en vagn, han 
ville sälja, såg han rött och skrädde inte 
orden. Han segrade i en hel rad diskus
sioner på den tiden — men höll på att 
svälta ihjäl, ty det var så sällan han 
kunde sälja någon bil. 

Min första uppgift var icke att lära 
honom att prata utan att förmå honom 
att reducera sin vältalighet och benägen
het att ge sig in i ordväxlingar. Nu är 
han en framstående försäljare för White 
Motor Company. Vi låta honom själv 
redogöra för hur han uppträder nu: 

»När jag kommer in på ett kontor och 
chefen säger till mig: 'En Whitebil? Dom 
är odugliga. Jag skulle inte vilja ha en, 
om jag så fick den till skänks. Jag äm
nar köpa en Whoseit!' Så svarar jag: 
'Ja, Whoseit är inte dålig. Om ni köper 
en sådan, kommer ni inte att ångra er.' 

Då blir han stum. Vad skall han säga? 
Om han säger, att Whoseit är bäst och 
jag håller med därom, så finns det ju 
ingenting att bråka om. Han kan inte 
hålla på med att säga 'Whoseit är bäst' 
hela kvällen, nar jag inte bestrider det. 
Vi kar. därför lämna Whoseit-frågan, och 
jag får ett tillfälle att tala om White-
bilens goda egenskaper. 
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F ö r r b r u k a d e j a g bl i a rg , n ä r m a n a n 
m ä r k t e pä Whi te . J a g s åg r ö t t och b ö r 
j a d e r a c k a n e r pä Whosei t , och j u m e r a 
j ag a n m ä r k t e på den, desto b ä t t r e t y c k t e 
d e n a n d r e o m den, och på d e t v ise t 
h j ä l p t e j a g till a t t sä l ja m i n a k o n k u r 
r e n t e r s v a g n a r . N u t y c k e r jag , a t t de t ä r 
egendoml ig t , a t t j ag a l l s l yckades säl ja 
någon t ing p å d e n t iden , d ä j ag d i s k u 
t e r a d e och k ä b b l a d e . N u t iger jag , och 
d e t b e t a l a r s ig m y c k e t bättre.» 

B e n j a m i n F r a n k l i n , som var' e n klok 
ka r l , h a d e lag t m ä r k e ti l l s a m m a sak . 
P å e t t s tä l le i sin S jä lvb iogra f i , säger 
h a n : 

»Om ni d i s k u t e r a r och bes t r ide r och 
b r å k a r , s å k a n n i k a n s k e ib l and v i n n a 
e n seger, m e n de t ä r e n t o m seger, ty på 
de t viset v i n n e r ni a ld r ig e r m o t s t å n d a r e s 
vänskap.» 

S e d a n får- j u va r och en väl ja , o m h a n 
fö red rage r d e n ko r tva r iga t r i u m f e n av 
e n a k a d e m i s k seger i en deba t t e l ler e n 
m e d m ä n n i s k a s v ä n s k a p . F ö r mig ä r de t 
å t m i n s t o n e in te s v å r t a t t väl ja . M e n vissa 
m ä n n i s k o r skola al l t id förfäkta s a n n i n g 
och rä t t , som d e säga, ä v e n o m de t m e d 
för s to ra för lus ter för dem, och m a n k a n 
ib l and in t e l å t a b l i a t t u n d r a , o m de t 
egen t l igen ä r s a n n i n g e n och r ä t t en , som 
d e hävda , och in te s n a r a r e s in egen öve r 
lägsenhe t skäns la . I s in env ishe t k u n n a 
d e ib l and p å m i n n a o m e n cykl is t , som 
k ö r p å r ä t t s ida av v ä g e n och he l l r e 
l å t e r kö ra ö v e r s ig ä n v i k e r u n d a n föl
e n b i l som k ö r fel. 

Wi lsons f inansmin i s t e r Wil l iam G. 
McAdoo y t t r a d e en gång, a t t h a n s långa 
pol i t iska e r f a r e n h e t l ä r t honom, a t t de t 
v a r omöj l ig t a t t öve r tyga en o k u n n i g 
m ä n n i s k a genom logiska a r g u m e n t . Men 
gäl ler de t ta u t t a l a n d e b lo t t o k u n n i g a 
m ä n n i s k o r ? H u r m å n g a b e k a n t a ha r ni , 
som he l t och hå l le t l å ta l eda sig av 
logiska och förnuf t iga s y n p u n k t e r ? J a g 
h a r ingen, och h a r m a n vä l inset t de t ta , 
b ö r m a n hand la däref ter . I l ikhe t m e d 
F r e d e r i c k S. Pa r sons . 

P a r s o n s h a d e i e n h e l t i m m e d i s k u t e r a t 
en beska t tn ings f råga m e d en t a x e r i n g s 
t j äns t eman . Det gä l lde e n s u m m a p å nio 
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t u s e n dol la rs , som P a r s o n s v i l le r ub r i ce r a 
som e n högs t o säke r f o r d r a n och icke 
v i l le be ta la s k a t t för. »Det ä r en t i l l 
gång», s ade t j ä n s t e m a n n e n , »och n i m å s t e 
ska t t a för den.» 

P a r s o n s fö r sök te fö rgäves öve r tyga h o 
n o m om a t t d e t v a r så got t som o t ä n k 
bar t , a t t h a n någons in s k u l l e k u n n a in 
k a s s e r a p e n g a r n a . J u ivr igare h a n för
f ä k t a d e sin sak, desto o t i l lgängl igare b lev 
t a x e r i n g s t j ä n s t e m a n n e n . H a n h a d e sagt 
sin m e n i n g och vi l le i n t e ä n d r a en b o k 
s tav i den . Då beslöt P a r s o n s a t t t i l l ämpa 
e n a n n a n t ak t ik . H a n sade: 

J a g förmodar , a t t de t h ä r ä r e n t r iv ia l 
sak i jämföre lse m e d d e s to ra p rob lem, 
som ni m å s t e s t u d e r a och lösa. B e s k a t t 
n ingsfrågor ä r sanne r l igen in te l ä t t a a t t 
k o m m a u n d e r f u n d med , men. samt id ig t 
ä r d e t väl e t t i n t r e s san t a r b e t e ni har?» 

T a x e r i n g s t j ä n s t e m a n n e n s t r ä ck t e på sig 
i s in stol, l u t a d e sig t i l l baka och bö r j ade 
en l å n g före läsn ing o m de k rång l iga f rå 
gor h a n re t t upp . H a n s ton b lev al l t 
vän l iga re , och h a n b e r ä t t a d e i fö r t roende 
om e t t p a r ve rk l ig t fula f iskar , som h a n 
fjällat. Vid s a m t a l e t s s l u t s ade han , a t t 
h a n skul le ta u p p Pa r sons ' f råga ti l l för
n y a d p r ö v n i n g och m e d d e l a h o n o m s i t t 
be s lu t om et t pa r daga r . Efter t r e daga r 
fick P a r s o n s et t m e d d e l a n d e , a t t h a n s 
dek la ra t ion g o d k ä n d e s i de t skick, h a n 
först sän t in den. 

D e n n e t axe r ings t j äns t eman ådaga lade 
en av de van l igas te mänsk l iga svaghe t e r 
n a . H a n ville be tyda något , och så l änge 
P a r s o n s a r g u m e n t e r a d e mot honom, mås t e 
h a n v i d m a k t h å l l a sin s jä lvkäns la genom 

a t t e n e r g i s k t h ä v d a s in auk to r i t e t . Men 
så s n a r t d e n n a e r k ä n d e s och h a n s d u g 
l ighet b e u n d r a d e s , b l e v h a n en vän l ig och 
h jä lpsam m ä n n i s k a . 

B u d d h a sade : »Hat k a n icke u tp lånas 
m e d h a t u t a n b lo t t m e d kärlek.» E t t 
missförs tånd, e n tv i s t k a n icke lösas ge
n o m o r d v ä x l i n g a r och överbevisn ings-
försök m e n vä l genom tak t , vilja till 
s amförs tånd och e n ä r l ig önskan a t t sätta 
s ig in i m o t p a r t e n s s t å n d p u n k t . 

L inco ln t i l l r ä t t av i sade en g å n g en ung 
officer, som r å k a t i v å l d s a m t grä l med 
e n k a m r a t . »Ingen som ä r bes lu ten att 
u tny t t j a s ina möj l ighe te r fullt», sade 
Lincoln, »kan spil la s in t id på personliga 
m e l l a n h a v a n d e n . Ä n n u m i n d r e k a n han 
ta k o n s e k v e n s e r , som i n n e b ä r a a t t han 
för lorar sin s jä ls ro och s in s jä lvbehärsk
n ing . G e v ika i s tö r r e frågor, dä r ni 
in te h a r m e r ä n l ika rä t t , och i mindre , 
d ä r d e n s törs ta r ä t t e n l igger på er sida. 
Det ä r b ä t t r e a t t gå u r v ä g e n för en 
h u n d ä n a t t bli b i t en a v honom. Även 
o m n i s e d a n d ö d a d e h u n d e n , skul le ert 
så r i cke l ä k a s där igenom.» 

Vil l n i över tyga m ä n n i s k o r om riktig
h e t e n a v ed ra s y n p u n k t e r , lyder därför 
första rege ln : 

D e t e n d a s ä t t e t a t t v i n n a e n o rd
v ä x l i n g ä r a t t u n d v i k a d e n . 

1 nästa nummer fortsätter denna 
föl jetong med det andra sättet att 
övertyga människor och vad sens 
moralen i detta är. Visa hänsyn 
för andras åsikt! 

"Hyllfaeket» 
— ett korsord, som sätter Er varukunskap på prov 

VÅGRÄTT. 
1. Gör man kaka av, med eller utan kött. 
— 8. Förmedl ing. — i). Näringsrik dryck. 
— 10. Rörelse. — 12. . . . kan kombineras 
med »innehall». — 13. . . . plus ljudsam
mansät tningen »ICA» bi ldar skillnad. — 
14. Sydamer ikansk plats , känd för kaffe-
(ich 'köttexport. — 1 ti. Kan vara både 
själslig och kroppsl ig . — 18. Är de 
svenska landskapen oftast r ika på. — 20. 
Betecknar p la ts förhål lande. — 21. Enligt 
bibeln är vi al la s läkt med. — 22. Fin
nes i glasmålningsfärg. — 23. Just nu 
aktuell företeelse i i sarna . — 24. I små
barns m u n beteckning för något, av oss 
alla å t råvär t . — 2.-). Aktuellt berg land .— 
27. Det innevarande ögonblicket. — 28. 
Människan bl i r , om hön får leva, mätt 
av dessa. — 29. Sådan potatis är inte 
god. — 30. Fanns gott om förra kriget, 
men nu ä r det klent beställ t med till
gången. 

LODIUTT. 
2. En linje utan slut, och med viss be
s tämd form. — 3. En av de varma län
dernas iildsta ku l turväxter . — 4. Ingår i 
kän t äggknnservcringsmedcl . — 5. Kan 
vara ut tryck för lugn samt även för 
k ropps l ig rörelse. — 6. Tvål. — 7. Dag
lig p rogrampunkt i radio. — 10. Säljes 
mycket på vintern. — 11. Uttryck fol
ien fläkt av». — 15. lim den är framme 

kan det gå illa. — 10. Surrogat för fint 
t rä . — 17. På den kan allt , t. o. m. för
fining ligga. — 10. Duo. — 22. Klokt 
tillägg i föreningspapper . — 20. Har 
mycket olika inverkan på människorna. 
— 28. Svär att få grepp på. 

De tre 
belönas 
l i t teratui 
k l ipp . 
Västerås 
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För samma ringa penning kan Ni växla mellan 

olika kvaliteter — trån det grövre spisbrödet 

till det finaste Delikatessbrödet, som också till

verkas av sammalen råg. Säljes mot R-kupong. 

Lär barnen äta knäckebröd till maten! 

W A S A SPISBRÖDSFABRIKER 
W A S A * KRISTIANSTAD * Ö H M A N S * BERGMANS 

Werätn-Gotehorgslitografen A.-B., Goteborg 


