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Vad är
Kvarnintressenter

?

Aktiebolaget Kvarnintressenter är landets största
kvarnkoncern. Dess egna medel uppgå till c:a
tio millioner kr. Bolaget äger helt sju välkända
kvarnar, av vilka flera dessutom äro bland landets
äldsta, nämligen:
MALMÖ STORA VALSKVARN • TRELLEBORGS
ÅNGKVARN . HÄLSINGBORGS ÅNGKVARN
YSTADS F R A N S K A ÅNGKVARN • HALMSTADS V A L S K V A R N • F A L K E N B E R G S
VALSKVARN . A L S T E R S VALSKVARN.
Dessa kvarnars samlade egna medel utgöra c:a
11,5 millioner kr.
Aktiebolaget Kvarnintressenter intager en dominerande plats i den svenska kvarnindustrin. Sålunda kan nämnas att bolaget årligen förmaler
omkring 2 5 % av samtliga handelskvarnars förmätning av vete.
Generationers erfarenhet av spannmål och mald,
de modernaste tekniska resurser och dagliga
provbakningar vid centrallaboratoriet i Malmö
gör, att Kungsörnen-märket är en garanti för
hög och jämn kvalitet och goda bakegenskaper.
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HELGDAGSKVALLEN
/ rutan vältrar mörkret in
som ligger tungt pä trakten
när handlarn stänger dörren sin
och vrider om kontakten.
Men hemmets ruta brinner gul
dit han till sist får vandra
och slå sig ner och fira jul
precis som alla andra.
Nu doftar alla bygdens hus
av lacket från hans hylla,
och lukten av hans julgransljus
känns mänga stugor fylla.
Hans rökta korv och torra fisk
sin doft i köket sprider,
och risgryn utgick från hans disk
jämväl i dessa tider.
Dä samlas folket runt omkring
till släkt och nära fränder
och njuter alla goda ting
som genomgått hans händer.
Han sitter nu i ljuvlig frid
och vilar ut och tänker
att ro i ett par dagars tid
försynen nådigt skänker.
Han slår sig ner vid brasan sin
att lön för mödan njuta.
Och vintermörkret vältrar in
därnere i hans ruta.
ALF

HENRIKSON
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ETALJHANDELN
på l a n d s b y g d e n
Tidskriften
Affärsekonomi
utger varje år ett s. k.
referensnummer,
i vilket
någon
sida
av den
svenska
marknaden
brukar
belysas.
I år har man
tagit upp frågan
hur
detaljhandeln
till antal affärer
och
till omsättning
fördelar
sig på
landsbygd
samt på tätorter
av
olika
storlekar.
Synnerligen
intressanta
siffror komma
fram
betr. flera branscher,
som särskilt
beröra
ICA-tidningens
läsare.
Vi skola därför i korthet återge Affärsekonomis
siffermaterial
med
utgångspunkt
från den inledande
artikeln
till
numret
ifråga,
författad
av
professor
G. Tömqvist.
— För
att underlätta
studiet
har vi
återgivit
några av de
viktigare
siffrorna
i staplar.
Vi äro väl alla medvetna om, att tätorterna och särskilt storstäderna växa på
landsbygdens bekostnad. Det se vi av
följande uppställning ur 1940 års folkr äkning:
År

1920
1930
1935
1940

Tätorternas folkmängd utgör
i % av hela landets

45.2
48.5
51.4
56.2

(För tydlighetens skull bör omtalas, alt
till tätorter räknas all bebyggelse, som
omfattar minst 200 invånare.) Av dessa
siffror se vi, att tätorternas andel i hela
befolkningen från 1920 till 1940 — alltså
på 20 år — stigit från 45 till 56 %, vilket
utgör en stegring med 11 %.
I vad mån har då handeln — särskilt
då detaljhandeln eftersom den intresserar oss — följt med? Det är faktiskt
svårt att ge någon mera exakt bild av
denna utveckling. Det siffermaterial vi
ha att gå efter, finns i 1931 års företagsräkning, som publicerades år 1935. Om
vi nu haft en företagsräkning t. ex. tio
år senare och gärna någon dessförinnan, så skulle vi ha kunnat ganska
tydligt avläsa den tidigare utvecklingen,
liksom också vara säkrare i våra profetior om framtiden.
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på t ä t o r t e r n a
olika

av

storlekar

I sin artikel för
prof.
Tömqvist
ett ytterst intresdetaljhandelns
sant om än inte
belägenhet?
så alldeles lätttillgängligt resonemang i anslutning till
sin bearbetning av företagsräkningen. Vi
skola taga fram några synpunkter av
särskilt intresse för oss som arbeta inom
livsmedels- och angränsande branscher.
Allmänheten har mycket liten möjlighet att lagra varorna i hemmet. Detta
kännetecknar särskilt dem som bo i städerna, där i synnerhet i nyare hus lagringsutrymmena är mindre, än vad de
tidigare varit. Det gör, att butikerna fått
överta en allt större del av denna lagerhållning. Det blir detaljisten som får ta
hem och lagra större partier. Detta medför i sin tur fraktbesparing.
Om det
därför finns ett tillräckligt stort antal
köpare på en ort, uppstår detaljhandel.
Ett annat skäl till att den traditionella
detaljhandeln finns till, är att kunderna
vilja ha möjlighet att inspektera varorna.
Allteftersom kommunikationerna
förbättrats, har postorderhandeln sannolikt
minskat i betydelse.
Antalet butiker, som äro behövliga och
som kunna bära sig, är högst olika för
Vad bestämmer

och

olika branscher.
Mjölkbutiker är det
tätt med och anledningen är, att man
behöver besöka dem ofta. Ganska tätt
— men inte lika tätt — är det också
med speceributiker och charkuteributiker.
Butiker, som ha större och mera komplicerade lager, måste söka sig till lägen, där de få en stor kundkrets. Detta
gäller för de branscher, som sälja »specialiteter» t. ex. modevaror till skillnad
från »stapelvaror», såsom de vanligaste
livsmedlen. Tömqvist sammanfattar preliminärt det som nu sagts med »butiker
på större orter kunna hålla ett betydligt
större sortiment, ett rikare urval av
varor, än butiker på mindre orter kunna
göra.
Samtidigt blir emellertid också
antalet butiker i det förra fallet större,
och detta medför den verkan, att butikernas specialisering kommer att drivas
olika långt».
Ungefär 14 % av
hela rikets detaljhandelsomsättning
på landsbygden.
kommer på landsbygden. Det är diverse- och lanthandeln, som svarar för den övervägande
delen av landsbygdens detaljhandelsomsättning med siffran 85 %. De övriga
Detaljhandeln

Diagram 1. Hor hela detaljhandeln fördelar sig på orter av olika storlekar.

52.

Diagram 2.

Hur mycket betyda olika branscher i hela detaljhandelns omsättning?
I nedanstående diagram ha livsmedelsbranscherna
placerats först. Därefter följer länt- och diversehandeln,
där
livsmedlen utgöra den mest betydande delen, men där
också en mängd andra varor säljas. Staplarna visa med
all önskvärd tydlighet, att länt- och diversehandeln
till
omsättningen är den dominerande
detaljha?idelsbranschen.

invånare.
Specerihandeln är förh',1landevis liten på orter av denna storlek. Så kommer den som nr 11 i storleksordning på orter med 500—1.000 invånare för att sedan i de två största
ortsgrupperna komma som nr 1. Det
finns flera exempel på hur omsättningen av vissa varuslag, som omhänderhas av en viss bransch på landsbygden, sedan övertages av en annan
bransch på större tätorter, såsom ifråga
om apotek och färghandel.
Prof.
Tömqvist
Ett önskemål.
framför i artikeln
önskemålet, att man borde erhålla en
statistik över hur mycket olika slags
varor betyda inom olika branscher. Som
det nu är, känner man sig inte riktigt
säker på, att en butik, som anges tillhöra en viss bransch, säljer ungefär
samma varor som en annan inom samma
bransch.

Kurs för
detaljhandlare
Ny förnämlig
branscherna måste därför utgöra en avsevärt mycket mindre del, men det är
att märka, att det inte finns någon
bransch, som inte i någon utsträckning
är representerad på landsbygden. Näst
efter lanthandeln komma skomakeri,
handel med damhattar och modevaror
samt charkuteritillverkning, jämte handel med livsmedel.
I artikeln namnes en beräkning av hur
lanthandelns omsättning fördelar sig på
olika varuslag, varvid man kommit till
följande:

de karaktär. Diversehandeln dominerar
fortfarande även på orter med 5—10,000

från
Diagram 3.
Var ligga kött-,
speceri- och diverseaffärerna?

Specerier, kolonialvaror och andra
livsmedel
70 %
Järnvaror
10 %
Manufaktur- och beklädnadsvaror 10 %
Även denna beräkning bekräftar, att
specialvarorna spela den mindre rollen
på landsbygden.
Detaljhandeln
Detaljhandeln
utanför landsbygden kännetecknas
på tätorterna.
främst därav, att
butikerna bli mera specialiserade. Lanthandelns kombination speceri-, manufaktur- och järnvaror upplöser sig i städerna i särskilda branscher för vart och
ett av dessa varuslag.
En synnerligen intressant del av
Affärsekonomis analys visar, hur detaljhandelns sammansättning växlar med
ortsstorleken. Även när tätorterna bli
ganska
stora, har dess detaljhandel
fortfarande kvar sin lanthandelsbetona-

korrespondenskurs

Kött- och charkuteriafjärerna
ligga i
städer och tätorter.
Endast 4 % av
omsättningen kommer på landsbygden. Något liknande gäller for speceriaffärer. Men så komma vi till lantoch diversehandeln.
Den har till ungefär lika stor del sin omsättning i
tätorter och på landsbygd. (Med tätorter menas sådan bebyggelse, som
har minst 200 invånare.
Allt övrigt
räknas som landsbygd.)

Hermods

Detaljhandlarnas och de affärsanställdas möjligheter till självstudium har i
dagarna berikats med en ypperlig korrespondenskurs från Hermods benämnd
Kurs för detaljhandlare».
ICA-tidningen har beretts möjlighet
att ta del av kursen i sin helhet och
vi har bara att konstatera att den på
ett utomordentligt sätt torde fylla sin
avsedda uppgift. Uppläggningen verkar
väl genomtänkt och logisk och det är
förvånansvärt många detaljer kursen
hinner behandla på ett både utförligt och
lärorikt sätt. Den omfattar- 19 brev, inklusive inledningsbrevet. Vi bläddrar
litet i kursen och finner bl. a. följande
rubriker: Detaljhandelns utveckling, Detaljhandelns hjälpmedel. Inköpet, Varuvård, Lagerkontroll, Kalkylering och
prissättning. Inventering, Kreditkorrtroll,
Fönsterskyltning, Annonsering, Försäljningen vid disken, Lag och förordning.
Detta var endast några få exempel ur
den innehållsrika kursen, som vi varmt
rekommendera de herrar- köpmän och
affärsmedhjälpare, som vill ytterligare
förkovra sig. Och vem vill inte det? Just
nu är rätta studiesäsongen. Tillskriv
Hermods och hör Er för om kursen.
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et hela började en tryckande varm
junidag i London år 1665. Pesten rasade i världsstaden, i de unkna gränderna med sin smuts och sin stank fick
den hemska farsoten en förfärande
spridning och folket dog som flugor.
Alla som kunde lämnade staden, men
de fattiga fingo stanna kvar och dö. Mitt
i denna sommarheta, sjukliga atmosfär,
bland flammande begravningsbål och
flyende londonbor, landstego två långväga resenärer från ett fartyg ute på
floden. De kommo som en frisk fläkt
från de fria vidderna på andra sidan
havet, från äventyret och hälsan på
den nordamerikanska kontinenten. Det
var två väderbitna franska trappers,
vars ankomst hit till den pestsmittade
staden blev upphovet till det strålande
äventyr som heter Hudson Bay Company, världens största pälshandelsföretag, vars jaktmarker skulle sträcka sig
från Atlanten till Stilla havet, från De
Stora Sjöarna i söder till Ishavet i norr.
Vad som i dag kallas för Kanada blev
då bolagets gigantiska arbetsfält, ett
på den tiden hemlighetsfullt och outforskat vildmarksområde, där skogarna
vimlade av blodtörstiga indianer och
vilda djur, där temperaturen om vintern kunde krypa ner till 60° under noll
och där ett folkslag som kallades eskimåer bodde i underliga hyddor av snö.

D
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De bägge männen hade tillbringat sin
mesta tid bland indianer och pälsjägare
här i Nya Världen och vad de inte
visste om jakt och fiske, om rödskinn
och franska nybyggare var inte värt att
veta. Den ene hette Pierre Esprit

Historien
Kanadensiskt

om ett
vildmarks-

äventyr, skildrad för
ICA-tidningen
GÖSTA

av

WIRÉN

Radisson och den andre
Médard
Chouart des Groseilliers. Båda stodo
i blomman av sin ålder. Radisson var
29 år gammal och svåger till Groseilliers som var 40. Förutom en massa
olika indiandialekter talade de huronindianernas språk flytande och, vad
som var ännu värdefullare, de kände
bägge den hemliga vägen upp till
bäversjöarna. Nu voro de på väg till
kungen för att erbjuda England sina
tjänster. I Frankrike hade de redan
varit och lagt fram en djärv plan att
organisera en expedition upp till bäversjöarna kring Hudson Bay. Men de

hade bara blivit avvisade med fagra
ord och tomma löften. Bägge visste de
vilka enorma rikedomar som väntade
där borta på andra sidan havet och
bägge ville de ju själva också som de
första på platsen få sin andel av
vinsten. Och nu voro de som sagt på
väg till kungen i Whitehall.
Fast man var van vid litet av varje
i världsstaden London, vände man sig
ändå om och betraktade med förundran
de bägge pälsjägarna. Särskilt Radisson väckte uppseende. Han påminde
mer om en vilde än en vit man med
sitt oordnade svarta hår som hängde
långt ner på axlarna. Hyn var svartmuskig, garvad och frostbiten av landets bistra klimat. Över vänstra kindbenet gick ett djupt ärr, ett minne av
en indiansk tomahawk.
Den slitna
läderjackan var kantad av mårdskinn,
i sitt breda bälte bar han en lång jaktkniv och på fötterna hade han hjortskinnsmockasiner kantade med en smal
rand av glittrande glaspärlor.
Genom riksskattmästarn Sir George
Carteret, en av konung Charles II:s
gunstlingar få de bägge männen tillfälle att lägga fram sin plan för monarken. Hovet har på grund av pesten
flyttat ut till Oxford och i en lysande
församling av vackra kvinnor och rika
män u p p e n b a r a r sig några dagar senare

de bägge pälsjägarna här. De väckte
ett enormt uppseende och konungen
själv tog mycket välvilligt emot dem.
— Så detta är alltså Radisson och
Groseilliers, sade Charles II och vände
sig emot dem. Välkomna, mina h e r r a r !
Sir Carteret här har redan informerat
mig om edert ärende och det passar
både mig och landet alldeles förbannat
bra just nu. Vi behöver pengar. Ni vet
nog inte om det, mina herrar, men i det
nuvarande kriget mot holländarna är
det jag själv som ur egen kassa, av
mina privata medel måst utrusta flottan. Så står det till här hemma i England. Och nu nekar mig bankirerna i
London några ytterligare lån fastän de
erhålla tio procent i ränta. De blodsugarna. Men jag skall ge order till
Sir Colleton att låta utrusta en expedition för eder räkning, mina herrar, och
så skola vi själva ta hand om den lönande pälsmarknaden i Kanada. Min
käre vän och kusin Ludvig i Frankrike
tar kanske illa upp att vi börja konkurrera, men landet är stort och vi få
säkert plats bägge två. Så ni, mina
herrar, fortsatte kungen, få på er lott
att exploatera Kanada och samtidigt
söka finna en passage från De Stora
Sjöarna där och ut till Stilla havet. Ni
känner ju landet väl, eller hur? Han
vände sig till Groseilliers.
— Jag kom till Quebec vid 17 års
ålder, svarade denne med mössan i
hand, och har hela tiden sedan dess
vistats i Kanada. Jag tog tjänst hos de
jesuitiska missionärerna och färdades i
åratal i min kanot mellan de olika stationerna. Indianerna och landet känner
jag på mina fem fingrar och förstår
alla indianspråken. Min svåger Radisson här och jag ha företagit årslånga
resor till trakter där aldrig någon vit

man varit förut och vi känna bägge
de platser där bävern h a r sitt urhem.
Få vi bara fartyg och förnödenheter
kunna vi inom ett år vända åter med
lastrummen fulla av bäverpälsar av en
kvalitet som aldrig skådats förr på den
engelska pälsmarknaden.
— Odd fish, utbrast kungen förtjust,
detta låter ju alldeles utmärkt. Låt inkvartera dessa bägge män på min bekostnad här i Oxford, Carteret, och ge
dem fyrtio shillings i veckan i fickpengar. Under tiden får du se till att
expeditionen börjar utrustas under
överinseende av dessa herrar.
Det skulle dock dröja hela tre år
innan expeditionen kunde komma iväg.
Olyckor av alla slag kommo hindrande
emellan, den stora pesten fortsatte att
härja, en femtedel av London brann
ner och holländska lerigsfartyg seglade
ända upp i Themsen. Men den 3 juni
år 1668 lättade de bägge fartygen
Eaglet och Nonsuch ankar vid Gravesend och satte kurs på Kanada. Utanför
irländska kusten råkade de emellertid
in i ett fruktansvärt oväder. Den lilla
ketchen Eaglet med sin låga bordläggning blev mest utsatt och man måste
kapa masterna för att rädda fartyget.
Och så måste den återvända till England med Radisson ombord. Men Nonsuch lyckade rida ut stormen och fortsatte sin resa och den 29 september
kastade den långväga seglaren ankar i
Nemiscau River — nuvarande Ruperfs
River — i den sydöstligaste delen av
Hudson Bay. Besättningen steg i land
och Groseilliers planterade Englands
flagga på stranden och tog landet i besittning i konungens namn. Den väderbitne trappern representerade inte bara
den engelske monarken, han representerade också det märkliga företaget

Från De Stora Sjöarna i norr till Ishavet i söder, det som i dag är Kanada
på 1600-talet var ett outforskat vildmarksområde,
sträckte sig Hudson
bolagets
jaktmarker.

men
Bay-

»The Governor and Company of Merchant-Adventurers trading into Hudson Bay». Detta blev upptakten till
Kanadas kolonisering och startandet av
världens största pälshandelsföretag vilket än i dag existerar och kort och gott
kallas för Hudson Bay.
Det var den lilla bävern som med sitt
liv fick betala det stora kanadensiska
pälsjägaräventyret.
Hans
eftersökta
skinn stod bokstavligen för kostnaden
av landets kolonisering. Till tack har
det lilla flitiga djuret också fått en
hedersplats i Kanadas vapen. Ty bävern spelade en mycket stor roll i detta
lands tidigare historia, och inom pälshandeln på den tiden var den lille
gnagaren av oerhörd betydelse. Allting
betalades då med bäverskinn. Det var
ett myntslag som gick lika bra bland
de vilda indianerna som på pälsbörserna i Europas huvudstäder. En köksgryta kostade då ett bäverskinn, en
kikare två och en musköt var värd
lika mycket som en stapel skinn av
samma höjd som skjutvapnet. Hudson
Bay Companiet köpte sig väg fram
genom vildmarken med bäverskinn och
präntade sin egen äventyrliga historia
på bäverpergament, vilka än i dag finnas bevarade på huvudkontoret i London. Den amerikanske mångmiljonären
John Jakob Astor grundlade sin enorma förmögenhet på pälsaffärer, och då
han köpte hela skeppslaster med te
från Kina, betalade han alltid med
bäverskinn. Och så sent som år 1807
köpte en viss domare Lucas ett helt
hus och betalade kontant — i bäverskinn.
För indianernas del spelade bävern
en mycket viktig roll. Liksom den
ståtliga palmen för söderhavsvilden var
det universalträd varifrån han skaffade sig både mat och dryck och byggnadsmaterial, så fyllde också det flitiga gnagardjuret sin nyttiga uppgift
bland de färgade folk som levde i
Kanadas vildmarker. Den var helt
enkelt deras stöd i livet, den klädde
dem och den födde dem. Köttet är
välsmakande, speciellt den platta svansen anses vara en stor läckerhet, och
det vackra pälsverket blev ett ypperligt bytesmedel.
Den kyliga septembermorgonen år
1668, då pälsjägaren Groseilliers tog
landet i besittning i den engelske konungens namn, började också de första
yxhuggen ljuda här mitt inne i hjärtat
av den jungfruliga vildmarken. Man
hade börjat bygga Fort Charles, så
kallat efter expeditionens höge be-
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skyddare. Detta var den första blygsamma begynnelsen till den kedja av
befästa blockhus som senare skulle
sträcka sig tvärs genom den kanadensiska vildmarken. Kanada hade börjat
koloniseras.
En solig och varm junidag år 1669
lämnade den lilla ketchen
Nonsuch
Fort Charles fullastad med bäverskinn
och anlände till London i oktober. Väl
hemma i England gjorde deltagarna i
denna första expedition till Hudson
Bay anspråk på området omkring det
väldiga vattnet och mot en årlig ränta
av två älgar och två svarta bävrar erhöllo de den 21 oktober 1669 av Charles
II oktroj på världens största inmutning. Den innefattade alla sjöar, sund,
vikar, floder och bäckar samt allt land
inom Hudson Bay-området, som ej
var ockuperat av någon annan kristen
prins med rätt till all handel, alla gruvor och mineraler samt det kungliga
fisket. Sex engelsmän stodo nu som
ägare till dessa oerhörda jaktmarker,
vilka ett halvår senare, eller den 2 maj
1670, genom ett kungligt brev övergingo i Hudson Bay Companiets händer. Världens största pälshandelsföretag eller, som det då kallades, »The
Adventurers of England trading into
Hudson Bay», hade sett dagens ljus.
Det var ett mäktigt företag med oinskränkta privilegier som nu bildades.
Bolaget kunde börja krig och sluta fred
med vilken nation som helst som kunde skada det i dess verksamhet. Det
skrev sina egna lagar, det dömde själv,
byggde sina egna fort och hade sin
egen armé och flotta. Och skulle bolaget lyckas finna vattenvägen fram
till Stilla havet, så tillföll landområdena däromkring automatiskt företaget.
Kort och gott, konung Charles II hemma i England överlät med ett penndrag
sina egna kungliga rättigheter på denna
sin nyaste koloni liksom han gjort med
alla de övriga kolonierna kring Atlanten. Gåvobrevet bestämde att företaget
skulle styras av en guvernör, en vice
guvernör och en kommitté om sju
medlemmar. Dess förste guvernör blev
prins Rupert, Charles II:s kusin, djärv
kavalleriofficer, kunglig sjörövare i
Västindien och ledare av EngelskRyska Kompaniets expedition till ishavsregionerna år 1668.
Men åren gingo. Allt fler och fler
fartyg ankrade på Themsen fyllda med
glänsande pälsverk från andra sidan
havet. Där fanns, förutom bäver förstås, skinn av alla skogens djur från
grizzlybjörnar till polarbjörnar, bison-
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oxar, älgar, renar, svarta rävar och
silverrävar, mård, utter, vargar, lodjur
och mink. Där fanns också sälskinn,
fiskskinn, valrossbetar, valolja, fågelfjädrar och torkad lax. London blev
pälshandelns centrum i Europa. Numera kommo köpare från St. Petersburg, Frankfurt, Leipzig och Paris dit
till Hudson Baybolagets stora skinnauktioner istället för tvärtom i gamla
tider. Och ständigt gingo nya jaktexpeditioner ut i vildmarken. Allt fler
och fler fort och faktorier byggdes,
erövrades av indianer, fransmän eller
amerikaner och återtogos igen i den
ständiga kampen om herraväldet där
borta, medan rovdjuren lågo på lur i
raviner och skrevor och indianen ljudlöst smög sig fram genom sina susande
skogar. Och medan forsarna brusade
ekade franska och engelska jägarsånger mellan bergen när väderbitna
trappers paddlade sina tungt lastade
kanoter genom världens
vackraste
vildmarker.
Och hur ser det ut i Kanada i dag?
Indianerna ha längesedan grävt ner
stridsyxan och deras krigiska hövdingar ha gått till sina fäder. Nu flyger
guldgrävaren, pälsjägaren och forskningsresanden över de väldiga områdena. Från luften kartlägger man mineralförande bergstrakter. Genom luften kommer proviant och läkemedel

och från Stora Björnsjön långt uppe i
norr fraktar man numera samma väg
tonvis av den dyrbara radiummalmen.
Ty i dessa t r a k t e r finns det malmfyndigheter av alla t ä n k b a r a slag. Silver,
koppar, tenn, zink, kalcium, platina,
palladium och radium h a r man funnit
och tillgångarna äro så stora att hela
Amerika numera skulle kunna få 90
procent av sitt mineralbehov täckt från
Kanada. Andra skatter locka nu den
oförvägne. Bäverskinnet har bytts ut
mot radium och skriet från vildmarken
h a r förvandlats till dånet från stålblanka flygplanspropellrar.
Trots att Hudson Bay Company år
1869 för 300.000 pund sterling sålde
största delen av sina enorma landområden till kanadensiska staten intager det alltjämt, ehuru oprivilegierat,
en ledande ställning på pälsvarumarknaden. Det är fortfarande världens
största pälshandelsföretag med faktorier över hela Kanada och har dessutom skördat stor vinst av den värdestegring på dess jordområden, som den
stora nybyggarevandringen framkallat.
Och ännu ge sig oförvägna pälsjägare
med proviant och hundslädar in mot
the F a r End, mot de stora vildmarksvidderna för att likt Radisson och
Groseilliers leva trapperns härdande,
äventyrsfyllda liv.

Fn god jul och ett gott slut på det gamla året
önskar ICA-tidningens redaktion sina läsare. De sista veckorna har varit
jäktiga för alla Er som arbeta bakom disken och den närmaste tiden efter
nyår hör väl heller inte till de lugnaste. Och det är förståeligt om humöret
och krafterna ibland är en smula på upphällningen, när man som Ni har
att gno från tidigt på morgonen till senan kvällen och göra den skiftande
kundkretsen till lags, därtill även hållande kommissionernas bestämmelser
i varm åtanke. Men det är dock en förnämlig uppgift Ni har, och n ä r helgdagarna kommer med vila och avspänning, bör det ju vara r ä t t tillfredsställande att veta, att just Ni varit med och dragit ett strå till stacken, för
att man i de svenska hemmen skall få fira denna jul just så som det är
vanligt att denna helg firas i vårt land. Ni h a r även i år fått fylla ert
värv i fred och ro, det har funnits varor att sälja och allt h a r gått nästan
»som vanligt». Skyltfönstren har fått stråla i ljus, folk har gått i lugn och
ro på gatorna och tittat på Era »mästerverk». Med tanke på förhållandena
i de flesta andra länder just nu kan man inte annat än vara mer än tacksam
att ha fått vara med om det vanliga svenska juljäktet, även om hjärnan
känns tom och ryggen värker. Man kan önska v a r a n d r a god jul och ha
förhoppning om att denna önskan går i uppfyllelse. Därför — njut nu av
helgdagarnas vila efter välförrättat värv och minns som vanligt b a r a det
roliga som varit under året! Och ett gott nytt å r med arbete, nya framtidsperspektiv, nya krafter!
.,

Vårt

papper levereras

från ett centrallager,
för Ni kan erhålla
liga

papperssorter

och samma

Billeruds papper levereras omgående från lager. I leveranserna till ICA-företagen
äro förpackningarna försedda med en särskild etikett, som utvisar, a t t papperet
är tillverkat för respektive Inköpscentral. Denna etikett är en garanti för kvalitet, service, tillförlitlighet. Se till att Ni får Billeruds överallt välkända papper.

BILLERUDS AKTIEBOLAG • SAFFLE
A G E N T E R :

K.

G.

E R I K S S O N

&

Co.

Drottninggatan 14, Stockholm. Tel. 11 19 5 1 , 11 19 52, 1199 53

varsamti en

sändning.

som blev en värlilsbeUant
stovintlustvi i hygienens, skönhetens och nyttighetens tjänst

»Dess betydliga behov av askar och
dylikt fylles genom hemarbete av i
trakten boende kvinnor och barn», berättas det bl. a. från fabriken Barnängens första arbetsår i den jubileumsskrift, som företaget iordningställt i
samband med sitt 75-årsjubileum. Vi
tillåta oss också att u r densamma citera
ett p a r rader från beskrivningen av
företagets hypermoderna anläggningar
av idag: »Man förfogar över ett eget
tryckeri samt en förpackningsteknisk
avdelning. I tryckeriet framställes etiketter för tvättpulver,
skurpulver,
putsmedel, tvålar m. m. samt vissa
reklambroschyrer och andra trycksaker.
Förpackningsavdelningen gör
burkar och paket för skurpulver och
tvättpulver, hylsor till flugfångare samt
en rad olika förpackningskartonger.»
De två glimtarna u r fabrikens u t vecklingshistoria för tanken till liknelsen om senapskornet, som växte upp
till ett stort träd. Barnängens fabrik
startade mycket anspråkslöst som ett
litet hantverksmässigt drivet företag. I
dag utgör den kärnan i en stor sammanslutning av kemisk-tekniska industrier.

Kema-Bolagens
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hypermoderna

För jämnt 75 år sedan lades grunden till den kemisk-tekniska
fabrik, vilken nu är känd över stora
delar
av världen
som
Barnängens Tekniska Fabrikers
Aktiebolag
eller
populärt
rätt och slätt
Barnan "eit\

lten blygsamma

början.

Grundaren av Barnängens Tekniska
Fabrikers Aktiebolag var grosshandlare Johan Wilhelm Holmström. Han
var en mångsidig begåvning med
många planer och stora vyer, men
ingen kan ändå påstå, att Barnängen
startade i den imponerande stilen.
Tvärtom, dess början v a r synnerligen
blygsam. Arbetsstyrkan uppgick till en
enda man, som inte ens hade full sysselsättning alla dagar. En ensam dragkärra, flitigt brukad för järnvägstransporter, kundleveranser m. m. utgjorde
hela vagnparken. Tillverkningen omfattade en artikel, bläck, och något

anläggningar

har ett industriellt

fördelaktigt

längre fram blanksvärta och eau de
cologne, den senare en tidstypisk artikel, rent av ansedd som oumbärlig
bland människorna »av värld». Fabrikslokalerna v a r det ingenting att anmärka på. I mer än 60 år residerade
Barnängen i den för sin vackra stil
och konstnärligt sköna inredning omtalade Tottieska malmgården på Söder i Stockholm. Numera njuter denna
kulturhistoriska byggnad sitt otium på
Skansen.
Fabriken gick emellertid
framåt. Det blev flera arbetare och
många fler artiklar. Vagnparken utökades med häst och vagn. Tillverkningen skedde tidsenligt, d. v. s. för
hand. Tyngsta arbetet beredde fabricerandet av blanksvärta och framställning av tandpulver, vilket senare tillverkades av snäckskal och sedan maldes i mortlar och siktades. Det gällde,
att arbetarna voro flitiga och starka
karlar. Arbetet började första tiden
kl. 6 på morgonen och pågick till kl. 7
på kvällen med avbrott för två matraster. Övertidspengar betalades icke,
men firman bjöd på kaffe. Det var i
den gamla goda tiden det!

läge med goda

utvecklingsmöjligheter

lien hem ish-tehn
industriens

isha
frammarselt.

Några av de viktigaste kemisk-tekniska produkter, som människan allra
först lärde sig använda, äro bläck, såpa,
tvål, parfymer och kosmetika, vilket i
det här sammanhanget har intresse,
emedan de representera några av
Barnängens viktigaste artikelserier. I
forna tider ha dessa artiklar framställts
i hushållet och ofta var det husmodern
som hade bläckreceptet m. m. i sitt
huvud eller förvarat bland matrecepten.
Men en ny tid bröt in med industrien,
som så småningom även tog hand om
produktionen av kemisk-teknisk artiklar. Till en början grundade dock även
industrien sin fabrikation på husmödrarnas gamla hemrecept och på generationernas erfarenheter, men så småningom ersattes de gamla hemrecepten
med andra, som byggde på vetenskapliga fakta och erfarenheter. Utvecklingen går fort ibland. Man behöver
bara tänka på hur noga den moderna
kvinnan av idag är med att använda
sig av tvål och kosmetiska medel, som
passa just hennes hy, hår och utseende
i övrigt. Hon ser rationellt på skönhetsvården och vill därför ha vetenskapligt framställda preparat. Kraven
på och uppfattningen om kroppskultur,
hygien och skönhetsvård ha ändrats
åtskilligt, sedan seklet var ungt.
Barnängen baserade på ett tidigt stadium sin tillverkning på resultaten av
den vetenskapliga forskningen och påpekade i sin reklam vikten av detta
förhållande. Naturligtvis kan någon invända, att detta endast var »rena reklamen», men det måste dock framhållas, att den var framsynt och upplysande, ty man behöver knappast gå
så långt som 50 år tillbaka i tiden för
att stöta på stark misstänksamhet mot
den kemiska vetenskapens nytta och
sanningshalt. Största delen av allmänheten var nog i det längsta trofast mot
hemrecepten, kloka gummors och gubbars råd och »hästkurer». Säkerligen
hade det därför ganska långt in på
1900-talet lönat sig att i den reklam,
som det här var fråga om, draga växlar
på en gammal inrotad uppfattning som
man visste, att publiken helst icke ville
uppgiva. Nu gick Barnängen i stället

genast in för ett gott samarbete med
den unga kemiska vetenskapen, trots
att det mått av förtroende och goodwill denna hunnit skaffa sig ännu var
ganska blygsamt.

Kn blev flera

Svensh
Tre bilder jrån arbetet inom Kema-fabrikerna.
Överst se vi en del av de
väldiga rostfria tvålkokarna,
där bl. a. Barnängstvålarna
kommer
till.
I mitten: Det välkända Barnängsbläcket
för reservoarpennan,
skolpennan och andra pennor tappas på fyrkantiga flaskor, som förses med
etikett och skruvlock.
Undre bilden ger en glimt från
laboratoriearbetet
där analysering av olika ämnen intar en viktig plats i forskningsoch
kontrollarbetet.

fasen

...

Som förut nämndes, började Barnängen med att tillverka en enda artikel, bläck. Varuregistret växte dock
mycket snabbt och firmans priskurant
blev digrare för varje år. Den ursprungliga fabriken utökades snart
med en tvålfabrik och den ena avdelningen efter den andra inrättades för
olika specialtillverkningar.
Framför
allt lancerade Barnängen ett flertal
antiseptiska preparat baserade på den
kemisk-tekniska forskningens rön. Det
av med. kand. E. Nordström uppfunna
munvattnet Vademecum, som för första
gången presenterades vid industriutställningen i Stockholm 1897, nådde
snart en oerhört stor popularitet över
hela världen och fick högsta betyg av
de mest framstående vetenskapsmän.
Sedan dess har Vademecum inarbetats
som det ledande munvattnet i många
länder. För dem som kanske icke
känna till innebörden av ordet Vademecum kan påpekas, att det betyder
»gå med mig» och brukar återfinnas i
vissa uppslagsböckers,
handböckers,
rådgivares m. m. titel — »apotekarns
vademecum». Onekligen ett välfunnet
och slående varunamn.
Om smakens nyckfullhet får man
tydliga bevis, när man tittar på de
vackra fotografierna i Barnängens jubileumsbok. För bara ett femtiotal år
sedan skulle parfymflaskan krumbukta
sig som en barockmöbel eller vara
insmickrande ljuvlig som en rokokodam. Tvålemballaget var beprytt med
fotografier av undersköna damer och
presentkartongerna sirades ut med
sköna blomster. Men Barnängen var
också en av de första fabrikerna, som
övergick till mera enkla och diskreta
emballage. Caméserien t. ex., omfattande en komplett uppsättning skönhetsmedel, är alltigenom mycket stilrent och sakligt elegant förpackad, liksom fallet är med övriga Barnängsartiklar av i dag.

björn
med

världsrykte.

Grosshandlare Holmström var en stor
djurvän och i den vackra Barnängsparken på Söder hade han en egen
liten zoologisk trädgård med björnar,
rävar, örnar och andra fyrbenta och
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bevingade vänner. Från denna zoo
hämtade han urbilden till det fabriksmärke, som så småningom blev aktuellt
för Barnängsfabriken. Det blev björnen, scm fick tjäna som sinnebild för
styrka och slagkraft. Den bilden —
Barnängsbjörnen sittande med en mortel, som han stöter i — är vid det här
laget bekant över så gott som hela världen. Redan omkring 1880 grundades
firmans första utländska filial i S:i
Petersburg, där en fabrik för bläcktillverkning anlades. Snart framställdes
där också en hel del andra Barnängsartiklar. I Köpenhamn och Kristiania,
som den norska huvudstaden hette på
den tiden, byggdes fabriker för tillverkning av Vademecum munvatten
och tandcréme som huvudartiklar. 1930
kom turen till Berlin, 1933 till Paris.
Dessutom representerar sig Barnängen
utomlands genom ett flertal s. k. shilling
stations för Vademecum munvatten i
Holland, Schweiz, Tjeckoslovakien och
Jugoslavien.
Särskilt uppskattat är
munvattnet i tropikerna såsom varande
ett gott hjälpmedel mot insekter.

Vad

det

blev

av

senapskornet.

Fredskrisen efter förra världskriget
blev påfrestande även för en så solid
industri som Barnängen och gjorde
nödvändigheten av en stabilisering allt
mer aktuell. År 1928 uppgick därför
Barnängen i ett nybildat konsortium,
A.-B. Kerna. Samtidigt nedlades den
gamla fabriken vid Bondegatan, där
lokalerna länge varit för trånga, och
i stället förlades tillverkningen till ett
industriområde vid Alvik utanför Stockholm. Dit ha också successivt centraliserats de övriga kemisk-tekniska industrier, som så småningom uppgingo i
ovannämnda konsortium, där Barnängen bildar kärnan. Av senapskornet blev
som synes med tiden ett stort träd.
A.-B. Kema bildades på initiativ av
grosshandlare Robert Ljunglöf, fil. dr

Harald Nordenson och disponent N. E.
Westerdahl. Från början drevos de i
konsortiet sammanförda fabrikerna under skilda ledningar men med ett mycket intimt samarbete mellan de olika
företagen. Sedan 1937 äro samtliga företag sammanslagna under en ledning,
och från detta år framträda de olika
firmorna gemensamt under namnet
Kema-Bolagen. De industrier, som för
närvarande bilda detta bolag, äro alla
välkända och det kan vara berättigat,
att vi här ett ögonblick uppehålla oss
vid var och en av dem. Barnängen
torde dock icke behöva ytterligare
presentation.

Fabriken

Tomten.

Fabriken Tomten grundades år 1897
i Jönköping av den berömde uppfinnaren Alexander Lagermans son Alexander Lagerman J:r. Rörelsen växte
snabbt och flyttades till Göteborg, men
sedan 1942 är fabrikens tillverkning
helt överflyttad till Kema-Bolagens anläggningar vid Alvik utanför Stockholm. Bland Tomtens mera kända artiklar må nämnas Tomte Skur, Häxan,
Surprise, Flugfångare och Tomte Bloss.

A.-lt. Eneroth
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A.-B.

Vinägron.

A.-B. Vinägron låg ursprungligen i
Malmö och senare i Göteborg för att
slutligen uppgå i fabriken Tomten. Därmed har Vinägron automatiskt införlivats i Kema-Bolagen. Från början
tillverkade
fabriken
huvudsakligast
ättika men tog så småningom även upp
senap och en del olika inläggningar.

Fru it Products

A.-JB.

Fruit Products A.-B. startade 1939
med tillverkning av fruktsafter, marmelader, frukt-konserver, cocktailbaser
o. d. i intimt samarbete med en av
världens främsta firmor på detta område, Kia-Ora Limited i London. Fabriken syftar till att utnyttja svenska
frukter och bär med tillämpning av
Kia-Oras omfattande sakkunskap vid
framställningen av olika produkter.
Kriget har medfört en stark inskränkning av denna fabrikation, men när
normala tider åter inträtt, ämna KemaBolagen fullfölja det program, som
fabriken lagt upp.

& Vo.
A.-Ii.

Sterisol.

A.-B. Eneroth & Co. är Sveriges
äldsta såpsjuderi och daterar sig ända
från 1812. Såpframställningen utökades
så småningom med tillverkning av tvål,
parfym, glycerin, kristallsoda och ett
flertal andra artiklar. Fabrikens tillverkningar äro numera förlagda till
Kema-Bolagens anläggningar. Endast
såpfabrikationen drives alltjämt i Göteborg i en modern fabrik och namnet
»Gummans Grönsåpa» torde vara välbekant för de flesta.

A.-B. Sterisol förvärvades 1938 från
A.-B. Bofors Nobelkrut och handhar
försäljningen
av
kloraminpreparatet
Sterisol. Framställningen av preparatet
är förlagd till A.-B. Nobelkrut men
förpacknings- och försäljningsarbetet
till Kema-Bolagen. Sterisol, som är
ett av de viktigaste desinfektionsmedlen inom sjukvården, livsmedelsindustrien och lantbruket, exporteras under
fredstid i ansenliga kvantiteter.

A.-Ii. Liars

En prydnad

Jlontén.

A.-B. Lars Montén är en gammal
välkänd stockholmsk såpfabrik, vars
lokaler från början lågo inne i själva
staden men senare flyttades ut till Al-
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vik. Där har fabriken undergått en
omfattande modernisering och ingår i
Kema-Bolagens huvudkomplex.
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Bilden
till
vänster
visar avdelningen där
Vademecum
tandcréme förpackas i helautomatiska
maskiner. Tuben
dammsuges innan den fylles!
Till höger:
Interiör
frän
emballagefabriken, där
pappburkarna för Tomteskur
tillverkas.

för
svensk

industri.

Detta var alltså de företag, som ingå
i Kema-Bolagen. Syftet med den stora
sammanslagningen h a r varit att åstad-

komma ett mer rationellt system för
såväl inköp, försäljning som fabrikation, än vad som var möjligt för de
olika företagen var för sig. Man ville
med andra ord utnyttja de stora fördelar, som innebäras i stordrift och
centraliserad försäljnings- och inköpsorganisation. Sålunda ha likartade tillverkningar från de nämnda företagen
kunnat sammanföras i olika avdelningar, som stå under gemensam ledning
och övervakning. Därigenom ha inköpen, ravarukontrollen och lagringen
centraliserats och rationaliserats.
Kema-Bolagens anläggningar ute vid
Alvik äro en prydnad för den svenska
industrien och utgöra en imponerande
anblick. De upptaga ett område på
icke mindre än 76.000 kvadratmeter.
Livsmedelsavdelningen är inrymd i en
särskild byggnad och de kemisk-tekniska tillverkningarna upptaga två

fabrikskomplex, där de modernaste
maskinella och tekniska hjälpmedel,
som för n ä r v a r a n d e stå den kemisktekniska industrien till buds, utnyttjas.
En rad hypermoderna hjälpavdelningar
vid sidan av den egentliga fabrikationen göra Kema-Bolagen i stor utsträckning
»självförsörjande».
Där
finns eget tryckeri, en förpackningsteknisk avdelning, mekanisk verkstad,
snickeriverkstad, egen tvättinrättning,
transformatorstation m. fl. På tillväxt
står också en liten försöksodling av
frukter och bär. För personalens trevnad har åtskilligt arbete nedlagts. Ett
modernt, rymligt marketenteri frekventeras livligt och matsalen kan förvandlas till konsert- eller teatersalong.
Klubbrum, bordtennissal, dusch och
omklädningsrum, en
långedragsjulle
och två inriggade fyror disponeras fritt
av de anställda.

Den vetenskapliga forskningen utgör
en av huvudpunkterna på KemaBolagens program. Därom vittnar bl. a.
det stora, förnämligt utrustade Forskningslaboratoriet LKB, som Kema-Bolagen utnyttja tillsammans med Liljeholmens Stearinfabriks A.-B. och A.-B.
Stockholms Bryggerier.
Framför Kema-Bolagens kontor står
den välbekanta Barnängsbjörnen, uthuggen i sten. Han tronar som ett
monument över framsynt initiativ, står
det i jubileumsboken. Alltjämt står den
också som sinnebilden för styrka och
kraft. Att den icke svikit sin förste
husbondes förhoppningar utan helt
motsvarat hans förtroende, bevisas tydligt därav att det företag, som en gång
valde honom till sin skyddspatron, nu
är kärnan i en världsbekant storindustri.
El'a.

GOD

BLICK
odern expedit måste ha god psykologisk blick» upplyste en rubrik för
någon tid sedan. Och det är naturligtvis alldeles riktigt. De flesta expediter
vi träffat på har också haft utomordentligt god psykologisk blick, och
under hela det gångna året har vi bara
påträffat ett enda undantag.
Hon stod i ostaffär. Redan hennes
apparition var en magnifik reklam för
ställets helfeta varor, och det enda
felet med kvinnan var som sagt att
hon saknade psykologisk blick. Genast
vid vårt inträde i affären bockade vi
oss mot henne och log för att kvalificera oss för en ostbit, som väl motsvarade kupongvärdet. Kvinnan visade
upp en mycket vacker ost, som vi
betraktade med den passion och lidelse
i blicken, som är utmärkande för varje
sann ostälskare.
»Underbar!» sa vi och nickade gillande mot kvinnan. Tydligen måste det
ha funnits något av lidelsen och passionen kvar i blicken, när vi nickade

">s

Årets hjärtliga
julskratt
får I C A-tidningens
läsare i detta kåseri av
den riksbekante kåsören

mot henne, ty hon slog ner ögonen i
den tron att det var henne vi menade.
Det var det emellertid inte. Vi hade
visserligen intet som helst emot henne,
tvärt om, men steget mellan sympati och
lidelse kan ju vara ganska stort. Dessutom kan man inte älska mer än en i
sänder, och i detta fall utföll valet till
ostens fördel. När vi bad kvinnan skära bort ett stycke på 2 hekto, gick det
också upp för henne att det inte var
henne utan osten vi menade.
Det är möjligt att vi i detta ögonblick
föll offer för vår manliga fåfänga, men
faktum är att kvinnan föreföll besviken. I varje fall bemötte hon oss
något kyligare. I vanliga fall b r u k a r
man ju nämligen bli erbjuden en liten
smakbit, innan man bestämmer sig,
men detta erbjudande uteblev nu. Redan detta röjde en mindre god psykologisk blick hos damen, ty hade vi fått
en väl tilltagen smakbit och dessutom
dryg vikt på de två hektona, så förefaller det ingalunda uteslutet att vi
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överflyttat en del av våra känslor för
osten på damen.
Nå, kvinnan skar bort en bit av osten
och vägde den. Den vägde bara 10 gram
mer än den skulle. »Det där var verkligen skickligt ögonmått», komplimenterade vi henne, »det är faktiskt precis.» Hon var emellertid numera inte
mottaglig för komplimanger.
Därför
gjorde hon något som vi hade svårt
att förlåta henne. Hon skar bort en
liten skiva på precis 10 gram och sa:
»Ja, men så där blir det ännu p r e cisare.»
Detta hade hon ju fullkomligt rätt i,
ty kunden har inte rätt att fordra mer
än för kupongvärdet. Men å andra
sidan hade vi inte fått någon smakbit.
Fast det kan man naturligtvis inte
heller begära i ransoneringstid, tänkte
vi. Men därefter inträffade något, som
vi hade ännu svårare att förlåta henne.
När hon skurit bort den lilla 10-gramsbiten, räckte hon ut tungan, inte mot
oss utan mot ostskivan, uppfångade den
elegant på tungspetsen, varefter den
försvann i munnen, där den gick en
kvalfull död till mötes.
— Var den god? frågade vi med av
h a r m sprucken röst och gav kvinnan
ett ögonkast, som måste ha skingrat
varje tvivel hos henne om att det fortfarande var något emellan oss.
Av en modern expedit fordrar man
att hon ska ha god psykologisk blick,
men den blick vi fick som svar var
varken god eller psykologisk. Därför
gick vi ifrån affären. Detta hände för
ett år sedan, och sen dess har vi inte
varit där, förrän häromdagen. Då gick
vi förbi där, och då visade det sig
mycket riktigt att det hade öppnats
möbelaffär där i stället. Så ingen kan
komma och säga att det inte finns sens
moral i denna sanna berättelse ur levande livet.
J L J etta exempel på bristande psykologisk blick hos en expedit är dock,
åtminstone vad vår erfarenhet beträffar, bara det typiska undantaget, som
bekräftar den gyllene regeln.
Men förhållandet mellan kunder och
expediter har alltid varit ett intressant
kapitel. Mänskligheten sönderfaller ju
vid n ä r m a r e betraktande i två huvudgrupper, nämligen köpare och säljare,
d. v. s. kunder och expediter. Det är
ju alldeles klart att det någon gång,
särskilt i ransonerings- och julbrådsketider, måste uppstå friktioner. Men av
dessa båda grupper är kunderna i förkrossande n u m e r ä r majoritet, och ma-
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joriteten, d. v. s. kunderna, har som
bekant alltid rätt, vilket genast underlättar samarbetet. För kunderna.
En affärsföreståndarinna för en livsmedelsaffär framhöll visserligen för
någon tid sedan att det tyvärr förhåller
sig så att »till och med kunder med
anspråk på bildning vägrar att ta reson
och använda sitt förstånd». Och var
och en som varit med och kämpat om
de bästa bitarna i en livsmedelskö under rusningsdags måste nog medge att
den enda verkligt påtagliga form av
förstånd och bildning som därvid förekommer är missförstånd och köbildning, och det är ju inte mycket att
hurra för.
M en det hindrar inte att kravet på
ferm expedition och psykologiska blickar ökas från kundernas sida. För att
anses som en god expedit fordras att
man har en psykiatrikers människokännedom, en diplomats smidighet, en
hovmästares artighet och en ärkeängels

tålamod. Det är det minsta man kan
begära. För att anses som en god kund
fordras bara att man h a r pengar. Det
är det mesta man kan begära. Ibland
kan man inte ens begära det.
Alla har väl hört dialogen mellan de
båda herrarna, som möttes på gatan.
— Jag har varit i tio affärer utan att
kunna få det jag vill ha.
— Jaså, vad är det du vill ha då.
— Kredit.
En kund, som går omkring i affärerna och inte lyckas få kredit någonstans
måste ju få en mycket dålig uppfattning om expediternas psykologiska
blick. Varje kund fordrar att bli bemött med förtroende och få vad han
vill på sitt ärliga ansikte. Kommer det
in en främmande herre i en affär och
säger: »Jag ska be att få för 10 öre
jäst och så pengar tillbaks på en tia —
min fru kommer in med tian på mån-

dag», så är det bara att lämna jästen
och 9:90. Annars kan det hända att
kunden hotar att köpa jästen i en annan affär, och då står man där med en
värdefull kund mindre.
Förtroende och vänligt bemötande är
som sagt det minsta m a n kan begära.
Häromdagen kom en herre in i en
affär för att köpa en b u r k sill för 2 kr.
Han fick en burk, men efter att ha
tittat på märket bad han att få byta ut
den mot ett annat märke, som kostade
lika mycket. När han skulle gå sa
expediten:
— Förlåt, men min herre betalade
inte burken.
— Nej visst, sa han, varför skulle
jag betala den, ni fick ju en annan i
stället, som kostar lika mycket.
— Ja visst, men den betalade ju min
herre inte heller.
— Nej, det fattas bara att jag skulle
betala den. Den lämnade jag ju tillbaka!
— Ja visst, förlåt, sa expediten. Och
den vänlige herrn beslöt sig för att
förlåta. Huvudsaken är att kunden alltid får rätt, även om det tar litet tid.
Det är denna förståelse för kundens
synpunkter, som är avgörande för om
en affär ska bära sig eller inte.
Ett annat utomordentligt exempel på
god psykologisk blick kan noteras från
Danmark, där det nyligen inträffade att
en herre utan föregående varning en
vacker dag uppvaktades med en magnifik blomsteruppsats med vidhängande
brev. I brevet stod det:
»Då vi nu för 25:te gången tillåtit oss
att sända Eder räkning på de varor Ni
på sin tid köpte i vår firma, ha vi ansett att detta jubileum borde markeras.
Vi beder Eder därför motta en liten
blomsterhälsning i förhoppning att Ni
även i fortsättningen måtte ha vår
firma i vänlig hågkomst.»
Detta tillvägagångssätt är också synnerligen avväpnande och som exempel
på dansk affärspsykologi har det ett
visst intresse. Att man skulle kunna
tänka sig något liknande inträffa i Sverige är självfallet alldeles uteslutet,
inte därför att svenska affärsmän saknar det erforderliga gemytet utan därför att de svenska kunderna som bekant alttid betalar sina räkningar per
omgående.
I förhoppning om att vi även under
det kommande året måtte bli föremål
för samma vänliga bemötande av alla
expediter som hitintills beder vi eder
därför motta en tillönskan om God Jul
och Ett Gott Nytt Ar.

Samarbeta med
Handelsbanken
när Ni planerar för framtiden
Försäkra Eder om Handelshankens stöd, när Ni
rustar Er att möta morgondagen. Ni ämnar kanske utvidga Er rörelse eller modernisera butiksoch lagerlokalerna. Svenska Handelsbanken tillhandahåller byggnads- och andra anläggningskrediter samt rörelsekrediter av olika slag. Samråd
med vårt närmaste kontor.

SVENSKA HANDELSBANKEN
En ortens

bank

fö r ortens

behov.

Handelsboa i fjärran
Med ICA-tidningen
tressant

besök

på in-

hos A.B.

Fredrikson & Berg i Högfors.

Riksbekant

handelsvaruhus
lands

V

ärmlandsbruken har fått en sakligare
romantik, sedan den tid då de glada
kavaljererna från Gösta Berlings Saga
levde och bodde där, regerande älskvärt
och lättsinnigt men föga affärsmässigt.
Inga blyga värmlandstöser lyssnar längre
suckande och trånande i det fattiga torparköket till bjällerklangen, som ekade
ur snöiga skogar när kavaljererna kappkörde i slädpartierna på milslånga vägar
till julfester och baler och förvred huvudet på unga brukspatronsdöttrar med
sina ömma omsorger och övermodiga
våghalsighet. Bjällerklangen har bytts ut
mot dånet från storindustriens maskiner
och kavaljererna mot driftiga, rationella
företagsledare och högskolebildade ingenjörer. Värmlandsskogarna utnyttjas
inte längre för romantiska slädfärder och
lustiga jaktutflykter. Ibland gör de väl
det, men mest blir de råvara för cellulosafabriker och andra moderna industrier. De bedömas av sakkunniga experter, köpas och säljas av mäktiga aktiebolag, fällas och transporteras på eltåg
till rykande, fräsande järnverk och fabriker. Det dansas inte längre så mycket
i Värmland, desto mera bryts där järnmalm, som förädlas till stål för industrier
världen runt. Där produceras kraftpapper och många andra cellulosaprodukter,
som fått världsrykte, där byggs kraftstationer med underjordiska turbiner,
som förser kringliggande städer och andra delar av landet med elektricitet. De
alltjämt lika vackra värmlandsflickorna
har blivit strikta, permanentade kontorsflickor, och smederna, kolarna, skogshuggarna — ja, de är väl alltjämt desamma, men nu samlas de inte längre
i "handelsboa" kring fotogenlampans
vänliga sken till dragkamp om snusdosan och resultatlöst politikprat. De är
organiserade i fackföreningar och har
egna diskussionslokaler, och de har rtog
med sina studiecirklar eller täppan kring
»egna hemmet», när dagens nogsamt
fastställda arbetstimmar vid bruket är
slut.
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För övrigt finns inte »handlingsboa»
längre — den har blivit ett modernt varuhus i storstadsstil med filialer på
många håll, 70 organiserade anställda,
eget reklamtryckeri, 1.000 adresseringsmaskinplåtar över kunder, som skall ha
reklambroschyrer, 200 kvm. skyltfönsteryta och en årsomsättning på 2], 4
milj. kronor. Varuhuset reser sig visserligen på samma plats där »handlingsboa»
låg, men byn är inte by längre, den har
blivit ett världsbekant furstendöme, ett
eget rike i Värmland, ett land av hammarslag, arbete, stål och skog — men
också alltjämt av saga och fantasi och
idyll.
Visst hade vi hört mycket talas om
A 'B Fredrikson & Berg i Hagfors. fir-

Direktör Eric Berg sköter om firma
Frebes omfattande inköp och övervakar
bokföringen liksom övriga
kontorsgöromål. »Det är lättare att sköta en stor,
välorganiserad
firma, än en liten lanthandel av forntida typ», sade han bl. a.
marr som för 55 år sedan var en liten
idyllisk lanthandel och nu utvecklats så
att det i dag är ett av landets största
detaljhandelsföretag. Men vi blev ändå
så imponerade när vi trädde innanför en
av dess många glasdörrar och såg oss
om, att vi gjorde som man möjligtvis
gjorde förr i »handelsboa» — vi bara

detalji

Värm-

sjumilaskogar.

stod och »glyste» (det gör man bara i
Värmland — på andra håll glor man!).
Det hade vi kunnat fortsätta med en bra
stund om vi inte varit tvungna att anteckna vad vi såg och vad vi hörde bröderna och direktörerna Eric och Gunnar
Berg, det stora varuhusets chefer, hade
att berätta, och det var så mycket, att
de här måste skildras i mycket stora och
raska drag för att allt ska komma med
på ett hörn.
Alltså — år 18S8 etablerade sig de båda
biträdena Anders Berg och Gustav Fredrikson som egna företagare i Hagfors i
Värmland. De var ute i en lycklig tid,
ty byn där de slagit sig ner, skönt belägen vid sjön Vermullens strand, hade
några år tidigare blivit föremål för det
intilliggande Uddeholmsbolagets intresse,
som tagit sig uttryck däri, att byn begåvats med en hytta. Det nyanlagda
järnverket växte med amerikansk fart. Det blev hyttor, bessemerverk, valsverk och mekanisk verkstad och mycket annat. Folk flyttade till Hagfors på ett sätt som påminde om den beryktade Amerikaemigrationen,. Och kompanjonerna Bergs och
Fredrikssons kundkrets växte så som den
annars bara gör i den nyetablerade köpmannens dröm. Men de var duktiga,
muntra och kunniga affärsmän båda två
och förstod att ta vara på möjligheterna
och följa med i utvecklingen och kundernas ökade anspråk. Ty bruksarbetarna tjänade pengar och de levde inte
i ovisshet om världen utanför sin socken,
de ville ha mycket varor, olika varor
och prima varor, och det fick de. Firma
Fredrikson. & Berg växte i kapp med
samhället.
Det gör den alltjämt och
nu skötes företaget av bröderna Eric och
Gunnar Berg. De är moderna unga köpmän, som växt upp innanför disken men
också lagt teoretiska studier till de praktiska.
Vi såg att ett stort, modernt Konsumhus låg mitt emot firman på andra sidan
vägen, och som vi visste, att vi befann

lärmlandsby
. . . ilar smeder fordom samlades
kring fotogenlampans vänliga sken
har blivit modernt varuhus,
som ger
mannekänguppvisningar,
har eget reklamtryckeri, centralkassa och 70
anställda.
oss på ett brukssamhälle kunde vi inte
låta bli att fråga:
— Hur har Ni kurmat bli så här stora?
Ni har ju en fin, modern Konsumaffär
till konkurrent och detta är ju dock ett
typiskt brukssamhälle?!
— Genom att vi håller så stor sortering, för kvalitetsvaror och har fullständigt kompletta och moderna avdetningar
för herrkonfektion, damkonfektion och
finare glas och porslin, svarade direktör
Eric Berg. Kunder tycker om att handla
allt på ett ställe, och när de nu märkt
att vi har allting och att vi för lika moderna och utvalda h e n - och damkläder
som de större stadsaffärerna, så kommer
de hit och handlar eftersom de här också
kan få så gott som allt annat de behöver
för livets nödtorft. Mjölk, charkuterier
och fisk säljer vi inte och har inga planer på det heller annat än att utöka
charkuterivarorna i våra filialer, men för
övrigt har vi allting.

Allt under ett tak — men
inte "Perssons
blandning"
för ti en sl.-ull

Dessa bilder visar några av avdelningarna i Fredrikson & Bergs stora affärshus,
överst
bosättningsavdelningen
med en trevlig
skyltmonter
i förgrunden. I mitten skoavdelningen
och
underst
damekiperingsavdelningen.

Som sagt. kunderna kan få allting hos
A/B Fredrikson & Berg i Hagfors, populärt kallas fii-man Frebe. Det ska man
kunna få i en riktig brukshandel eller
lanthandel, om man så får säga, och det
har man neg fått i alla tider, men hur
har de affärerna oftast sett ut!
iAllt
under ett tak» skulle i de flesta fall
kunna skrivas om till »allt i taket». Det
var just den förnämliga uppdelningen
av varuförsäljningen; som kom oss att
stå och »glysa» när vi kom in i affären.
Själva byggnaden är egentligen bara
ett stålskelett, där väggar kan tas bort,
sättas dit och flyttas lite på, allt efter behovet. Köpmannaförbundets Arkitektkontor har utfört ritningarna till både
den och inredningen i övrigt och på ett
ypperligt sätt löst frågan hur man skall
kunna inrymma 9 affärer i en lokal utan

att kunderna skall behöva gå genom
dörrar och äter dörrar för att besöka
respektive. Frebes huvudaffär inrymmer faktiskt 9 affärer förutom kontorslokalerna och det ser man genast man
träder in där, men man ser inga dörrar.
Butikslokalen har utnyttjats på »djupled», och de olika avdelningarna skiljas
åt av »kulisser», d.v.s. hyllfack. Det
är bara speceriavdelningen som är
skild från de övriga med en dörr,
och det beror på att intill den
placerats färg- och kemikalieavdelningen, eftersom såpa och tvål m. m.
ofta inköpes samtidigt som specerier,
rnen dock inte bör blandas ihop med
dessa.
Räknat från speceriavdelningen ligger
i tur och ordning sedan avdelningarna
för färg och kemikalier, järnvaror, tobakssvaror, manufaktur, skoavdelning,
herrekipering. Detta är på nedre botten,
butiken är nämligen byggd i två etager.
En trappa upp ligger en elegant modeavdelning och därtill hörande ändringsateljé samt en avdelning för finare glas
och porslin. Det är här inte fråga om
några små avdelningar med »litet manufaktur, litet skor o. s. v.» utan fullständiga affärer, hypermoderna, välinredda,
välsorterade, eleganta. Varje affär har
sin specialutbildade föreståndare och sina
biträden.
Bland dessa biträden finns
dock de som »kan alla avdelningarna.)
och kan rycka in var så behövs. Alla
biträden är klädda i enhetliga uniformer
med »Frebe: broderat på bröstfickan.
Det ser smakfullt och ordningsamt ut.
Att beskriva varje affär för sig, medger inte utrymmet. Det får vara nog
sagt med att ingen Hagforsbo behöver
fara »in till stan» för att få bättre varor
än han kan få hemma. Kontorsflickan
kan hos Frebe köpa en elegant päls,
ett par käcka sportskor, en aftonklänning, allt hon behöver för en bättre
»make up», en väska för dag- eller aftonbruk eller vad horn önskar, och hennes
mamma kan köpa sig vad hon behöver
för sin garderob och för småbarnens
också. Bonden kan köpa allt han skall
ha i verktyg och jordbruksredskap och
ingenjören, som förekommer i många
exemplar vid Hagfors bruk, kan köpa
sin smoking, sin arbetskostym, sina skor,
sin bandyklubba och sina övriga sportgrejor hos Frebe. Och alla kan få sina
skor lagade där, om de har poärrg
vill säga, ty firman driver även en skoreparationsverkstad.
Och givetvis kan husmor köpa alla sina
specerivaror i denna butik, vare sig de
skall vara till festmiddagen eller vardagsmaten. Omsättningen är livlig hos
Frebe. och firman är känd för sina kvalitetsvaror och rikliga urval så hon blir
säkert nöjd.

Omsorgsfullt

vårdat

lager

Frebe ligger i allmänhet inne med ett
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vara med och diskutera inköpen liksom
åtskilligt annat vad som rör firman. De
får se en hel del siffror och meddelanden
och blir på så sätt mera intresserade av
firman.

TA v akt ig veklama

Direktör
Gunnar Berg.

.^Ä'^»Äi»
ÉÉBK^^*
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lager för omkring 1 milj. kronor brutto.
Det behövs givetvis en synnerligen omsorgsfull och väl genomtänkt varuplacering och varuvård, för att sköta ett
dylikt omfattande lager som därtill är
så oerhört varierat. Som vi såg var lagerlokalerna indelade efter samma rationella principer som försäljningslokalerna.
Varje avdelning i butiken har sitt lagerrum plus ett extra utrymme för tyngre
gods i ett särskilt magasin.

"Liagerchefen."
har
mycket
att ansvara

för

När varorna kommer till Frebes lager
tar »lagerchefen» hand om dem först.
Med travers transporteras de in på lagret och där antecknar han allt han tagit
emot. Han prickar alltså inte av varorna
mot forsedehi'. Den går upp till kontoret
och dit går även lagerchefens anteckning
och de båda jämföras. Ett effektivt system. Först sedan alla varor antecknats, plockas de in i sina respektive lagerrum eller ut i magasinet. I det senare
går en magasinskarl och ser över dem
jämt och ständigt så att inget förstöres.
För »finlagret» svarar varje avdelningsföreståndare och hans biträden, och hur
de skött sig visar bruttovärdeskontrollen.

Skild brått o
värdeskontroll
för varje avdelning
och
filialerna
är ett system som tillämpas hos Frebe
och är i det här fallet naturligtvis det
enda riktiga. Bruttovärdeskontrollen är
av synnerligen stort värde, framhöll herrarna Berg. Den eliminerar så många
orsaker till misstankar och diskussioner
och ger köpmannen ett gott grepp orn
firmans gång och är ovärderlig när det
gäller att bekämpa svinnet. Dessutom är
den fördelaktig för de anställda, som
ibland också kan behöva försvara sig
mot anklagelser om slöseri, slarv o. d.
Hos Frebe kontrollerar de anställda och
firman varandra. Debetrapporterna går
ut i två exemplar, ett till kontoret och
ett till avdelningsföreståndaren och var
och en för anteckningar på sitt håll.
Varje avdelning svarar även för defekteringen av sitt lager och skickar upp
rapporter till direktör Eric Berg, som
sköter firmans inköp. Ofta får avdelningsföreståndaren och biträdena även
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vdelning

Frebe har alltid lagt ner gott arbete
på reklamen och gör det även i »tider
som. dessa». Man måste alltjämt tala
om att man finns till, sade de båda herrarna. Titt och tätt går det ut reklamblad, broschyrer, meddelande av olika
slag, recept m. m. till kunderna. De är
ofta stencilerade på firmans stencileringsmaskire, försedda med klatschiga illustrationer och slående text. Men de delas
inte ut på måfå utan adresseras till kunderna personligen. Frebe har nämligen
ett adressregister med omkring 1.000 plåtar med namn och adress på kunder,
som handlar för över 300 kronor om året.
Firmans kundkrets är åtskilligt större,
men någonstans måste gränsen gå. Det

fru Lerim har tagit en extrakurs på 3
månader i Stockholm och b r a k a r tjäna
som smakråd åt de olika avdelningarna.
Bliekfang o. cl. målas av ett biträde eller
föreståndaren i respektive avdelning och
det råder en livlig men fridsam tävlan
mellan de olika avdelningarnas »skyltningsexperter».
Frebes fönster brukar
sällan passeras obeaktade, det visar
måndagskassoma i manufaktur-, skooch herrekiperiragsavdelningarna
upp.
Familjerna har varit ute och gått på söndagen och tittat på Frebes skyltningar
och på måndagarna går »frun dit och
köper den där chica hatten» o. s. v.
Mannekänguppvisningar torde väl inte
höra till vanligheterna så här på landet,
men varje jul anordnar Frebe dylika
till stor förnöjelse för särskilt det unga
och kvinnliga Hagfors, som gärna ser ut åt
sig en elegant »blåsa» till kommande julbaler. Ty ännu dansas det i Värmland,
om än inte så intensivt och »herrgårdsbetonat/ som i forna da'r.

7 jirma Fredrikson & Bergs kundservice
nad. Ovanstående bilder visa skomakeriet
är mycket viktigt, ansåg herrarna Berg,
att reklamblad o. d. är personligt adresserat — det är precis som med ICA-kuriren, det får större värde och intresse föi
mottagaren och smakar mindre »massreklam,.. Frebe passade på att lägga
upp adressregistret när förteckningen
över kunder som skulle ha ICA-kuriren
gjordes upp.

Sjtee i a I reklam
Frebe har även lagt upp ett särskilt
register över fastighetsägare, byggmästare o. d. företagare för att när så behövs kunna bearbeta dem med specialreklam. Till våxen till exempel blir det
aktuellt med färger, penslar, verktyg och
redskap av allehanda slag m. m., och då
ämnar firman sätta igång och trycka broschyrer och reklamblad och skicka ut
till dem som har användning för dessa
varor. Så småningom kommer Frebe
antagligen att driva specialreklam efter
detta system för varje avdelning, och inte
bara färg och kemikalier och järn. Men
allt tar sin tid. Det går ändå åt ganska
mycket sådan hos Frebe för reklamen.
Vi såg hur väl utnyttjade och smakfullt
skyltade alla lösa glasmontrar, skyltfönster o. d. var och fick höra, att ett flertal av biträdena gått skyltningskurser.
Föreståndarinnan för modeavdelningen

ingår
och

också skolagning och sömdamskrädderiavdelningen.

När vi är inne på Frebes reklam, vill
vi även i förbifarten nämna, att firman
är den största prenumeranten på ICAkuriren — 1.038 namn bland sin stora
kundkrets har Frebe anmälda hos ICAförlaget för distribution direkt till hemmen genom posten.
— ICA-kuriren behövs, sade herrarna
Berg. När vi låter den gå per post får
den ännu större slagkraft och mera värde
för mottagaren. Vi lägger ju ner en bra
slant på vår upplaga men anser, att det
är pengar som betalar sig. Den enskilde
köpmannen måste göra något för kunden och för den privata handeln, om han
skall kunna vänta sig att själv få någon
framgång.

En titt

in pd
och

kontoret
eentralkassan

Vi har inte utrymme att i detalj beskriva kontorsorganisationen hos Frebe
och det rationellt drivna arbetet i samband med den. Det säger sig själv, att
en firma som omsätter 2M miljoner
kronor per är får ett omfattende kontorsarbete i släptåg. Bland det vi särskilt lade märke till var den effektivt
ordnade kreditbokföringen. En kund som
handlat på kredit får en paragonnota, en
kopia av denna går upp till kontoret där
den föres upp på ett »kundkort», belöp-

pen krediteras resp. avdelningar samt
debiteras centralkassan, där notan bokföres och där kunden sedan gör sina inbetalningar, oavsett i vilken avdelning
inköpen skett.
För övrigt har Frebe så gott som hela
sin bokföring på kortsystem utom kassaboken och dagboken. För hela rörelsen
finns s. k. huvudkort och för resp. avdelning underkort. Varje kväll kan man
alltså med lätthet se hur stor hela rörelsens försäljning varit, respektive avdelnings försäljning, hela rörelsens kreditförsäljning, respektive avdelnings kreditförsäljning, leverantörers fordringar c.s.v.
Systemet är överskådligt och lätthanterligt men lämpar sig givetvis bäst för en
firma av Frebes omfattning.

Egen

telefonväocel

Frebe är livligt frekventerad per telefon och firman har egen telefonväxel
med 4 linjer, som kopplas till 12 telefoner. Dessutom finns särskild linje till
speceriavdelningen och till direktör Eric
Berg.

Mitt

att fä bra
personal

i Tfn g fors

— Det är en ovanligt ambitiös och trevlig ungdom här i Hagfors, och några
större svårigheter att få personal har
vi inte, framhöll direktör Gunnar Berg,
som är firmans personalchef. Vi har pålitliga och duktiga biträden, som gått
eller går på kurser och följer med sitt
yrkes utveckling. I detta sammanhang
skulle jag vilja påpeka den utomordentliga vikten av att en expedit ser sig om i
världen och prövar olika arbetsplatser,
innan han blir »trotjänare,, eller sin
egen. Särskilt för den ungdom som växer
upp på en så relativt liten plats som
Hagfors är det nyttigt att röra på sig för
att därigenom få en vidare syn på tingen.
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— Som gammal Hakonskund vill jag
i det här sammanhanget uttala min tillfredsställelse med vårt samarbete med
denna inköpscentral, sade direktör Eric
Berg. Av ICA väntar vi oss mycket —
ett gemensamhetsemblem skulle säkert
vara värdefullt liksom ännu mera gemensamhetsreklam för hela ICA. Det
kommer att ytterligare stärka vår organisation och den privata handeln. Vid
det här laget har väl varje ICA-ansluten
köpman insett betydelsen av sitt samarbete med ICA som vi hoppas skall få
fortsätta i den stil det börjat.
Här måste vi tyvärr lämna firma Frebe fast det är med känslan av att inte
ha berättat mer än ett uns av allt det
som är att säga om den). Men som vi
förut sade i något sammanhang — någonstans måste gränsen gå. Vi önskade

Frebes imponerande
skyltfönsterfasad
i strålande kvällsbelysning.
Vem kan
tro annat än att bilden är hämtad frän en affärsgata i en storstad?
bara, när vi gick omkring i detta eleganta, välordnade och på samma gång
hemtrevliga affärskomplex, att många av
ICA-tidningens läsare finge tillfälle att
se det och diskutera köpmanna- och biträdesproblem med dess ledare. Det är
alltid roligt att komma till ett företag
som sjuder av liv, som följer med sin
tid och är rikt på idéer och nya idéer.
Firma Frebe kommer helt säkert inte
att sakta farten utan fortsätta att växa
ikapp med »furstendömet Uddeholm».
Och sä låter vi en liten historia från
»handelsboas» tid avsluta denna artikel.
Sågar-Olle kom en dag in till FreJrik-

son & Berg och bad att få för tio öre
korv och pekade på den dyraste korven
han såg. Den kostade ungefär 1 krona
hektot.
— Så litet kan jag inte skära till, sa'
biträdet Ekman.
— Skär breve då, tyckte Sågar-Olle,
lade slanten på disken och gick.
Hade vi haft tillfälle skulle vi låtit ett
par gamla kunder som varit med från
början, längre än de båda direktörerna
Berg, berättat sina många minnen från
Frebe och dess utveckling för oss. Men
det får vara till en annan gång.
EVA.

ETT KAPPKOP
Som
hädd

man

är klädd

— av ett dåligt

Det är sant, att det finns många
kunniga och duktiga
affärsmedhjälpare, men att det ännu också gives
åtskilliga undantag, se vi dagligen bevis på ute i affärerna landet runt.
Sålunda förekom det nyligen, att en
äldre dam, mycket förmögen men
ganska enkelt klädd, kom in i en damekiperingsaffär i en mindre stad på
västkusten och bad att fä se på en
sommarkappa. Biträdet tog då ner
några av de billigaste, vilka hon kastade fram på disken med orden: »Ja
här är några av de billigaste, den h ä r
kostar så mycket, den h ä r så o. s. v.»
Kunden v a r emellertid inte alls spekulant på någon sådan billig kappa, men
som hon såg, att det hängde flera
bättre kappor innanför dessa billiga,
frågade hon efter priset på dessa. »Ja,
de där äro ju mycket, mycket dyrare»,
svarade biträdet utan att göra någon
som helst min av att ens taga fram
och visa dem.
Kunden kände sig helt naturligt sårad
av en sådan betjäning, och det blev
ingen affär den gången, och sannolikt
kommer kunden även i framtiden att

blir

man

biträde.

undvika att köpa något i den affären.
Samma kund berättar, att hon sedan
gick in i en annan affär för att se på
kappor, men här hade de betydligt
mindre sortering Expediten uppträdde
emellertid här mycket artigt och korrekt, och lät kunden prova flera stycken olika kappor. Då kunden till slut
förklarade, att hon tänkt sig en helt
annan färg och kvalitet, beklagade
biträdet, att de tyvärr inte hade några
sådana för tillfället. Hon höll dock
genast med om, att en sådan kappa,
som kunden menade, var mycket trevlig och klädsam. Detta gjorde ett mycket gott intryck på kunden, och då
hon också behövde ett p a r småsaker,
passade hon på att köpa dem här. När
kunden gick, uttalade biträdet den förhoppningen, att de skulle kunna stå
bättre till tjänst en annan gång. Sens
moral: Ett dåligt biträde kan åsamka
sin affär stora och oersättliga förluster,
medan ett dugligt och ansvarskännande
biträde alltid är en god reklam för sitt
företag.
Kem.
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NÅGOT
OM

Några praktiska råd och
inför

den stundande

En affärsman är aldrig sysslolös,
även om det vissa tider på året inte
säljes så mycket, så finns det mycket
annat, som skall tillses och skötas.
Ransoneringen h a r därtill lagt ett tungt
ok på detaljistens redan dignande
skuldror med alla kuponger, redovisningar, inventeringar m. m. Den utan
jämförelse arbetsammaste och mest
krävande av årets månader för detaljister i alla branscher är december.
För att julhandeln skall ge önskat resultat, fordras noggranna och väl
genomtänkta förberedelser av allehanda
slag. Efter de hektiska och pressande
dagarna före jul, blir det efter helgen
åter lugnare och tystare i affärerna
några dagar. Någon vila blir det dock
inte nu heller, ty inventeringen och
alla därmed sammanhängande problem
står för dörren, och skall man hinna
med denna på en dag, fordras att man
förbereder allt, som kan göras i förväg.

Åtgärder före inventeringen.
Arbetet med inventeringen underlättas sålunda i hög grad, om man i
förväg vägt alla disklådor och antecknat taravikten på varje låda, varvid
man emellertid bör komma ihåg, att
denna anteckning alltid göres på samma ställe på varje låda, så att man
genast hittar den och slipper ödsla
onödig tid med att stå och söka. På
samma sätt förser man mjölbingarna
med viktskalor, vilket tillgår så, att
man fyller i 10 kg mjöl i taget, när
bingen är tom, och sätter ut ett märke
för nivån vid varje påfyllning. Har
man tillräckligt lager inne i affären
av alla varor, kan man också i förväg
inventera de flesta varorna i lagerlokalerna. Man måste emellertid då
noga hålla reda på, vad som inventerats, så att inte vissa varor tagas
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anvisningar
inventeringen.

upp två gånger och andra kanske bli
helt glömda.
I en diverseaffär kunna också med
fördel en del smålådor inne i affären
göras klara i förväg, t. ex. lådorna i
järnvarudisken, vissa lådor med kortvaror m. m. Man lägger då en liten
inventeringslista i varje låda, på vilken
man sedan gör anteckning, om man
säljer något de mellanliggande dagarna.
Tyger och andra metervaror brukar
man vid hemkomsten mäta upp i förväg och förse dem med uppgift om
innehållet på var femte meter. Dessa
märklappar kunna fästas med en
knappnål, men bättre är att använda
klisterlappar på de flesta tygerna. På
särskilt ömtåliga tyger syr man fast
dessa märklappar. När man så för
inventeringen skall mäta alla tygerna,
behöver man bara mäta, tills man kommer till en sådan märklapp.
Linoleummattor säljas i ringa eller
ingen utsträckning dagarna mellan jul
och nyår och kunna därför inventeras
i förväg. Enklast är att väga en oöppnad rulle, vars meterantal man känner
till, och med ledning av detta därefter
väga de övriga rullarna för att på så
sätt fastställa varje rulles längd. Ett
annat system är att lägga rullen på en
disk och draga ut innerdelen något,
varefter det är ganska lätt att med ett
snöre följa den spiral, som då uppstår,
och sedan mäta snöret.

bygger, att onödiga fel och missförstånd
uppstå. Är priset angivet i dussin, skall
man skriva t. ex. 2/12 ds å 8:— och
inte 2 st. ä 8: — ds, ty man skall alltid kunna multiplicera antalet kg, m,
ds, st. med å-priset, då man r ä k n a r ut
summan.
Det ä r av särskilt stor betydelse, att
varorna i görligaste mån äro prismärkta vid inventeringen, då flera av
deltagarna oftast inte tillhöra affärens
personal, och det blir både tidsödande
och störande, om dessa då skola gå och
fråga efter priserna. Om möjligt uppdelas ju också deltagarna så, att i varje
lag kommer en som är väl förtrogen
med affären och varorna som dikterare.
Har man samtliga varor av samma sort
på en plats i affären och på en plats
i lagerrummen, får man också varorna
samlade i bestämda varugrupper i inventeringslistorna, vilket ger mera
överskådlighet och underlättar ev. kontroll efter inventeringen.

Planläggning.

Noggrannheten viktigare än
snabbheten.

Vid själva inventeringen uppdelas
deltagarna i lag om två stycken, en
som skriver och en som dikterar. Vid
skrivningen i inventeringslistorna måste
man komma överens om ett enhetligt
system, så att samtliga exempelvis angiva alla vikter i kg. Man skriver således 0,8 kg och inte 8 hg, vilket före-

Varje lag skall ha sin bestämda arbetsuppgift, sin avdelning, varvid hänsyn bör tagas till, att lagen inte komma
för nära varandra, och att det blir ett
visst system i denna uppdelning, så att
ingenting blir glömt i någon avdelning.
Någon tävling om vilket lag som blir
först får naturligtvis inte förekomma,

ty i så fall kommer säkerligen noggrannheten att eftersättas, och snabbheten att bli det avgörande och viktigaste för deltagarna. En hastig och
ungefärlig inventering är av ringa eller
intet värde, enär denna ger en mycket
otydlig eller rent av vilseledande översikt av rörelsens tillgångar och det
uppkomna årsresultatet. Man bör därför vindvika att sammanföra en hel
varugrupp till en enda post, t. ex. diverse porslin 375: —, utan sätta ut tydlig beteckning för varje vara.

att bli kvitt dem. Bäst är att ta fram
dem och samla dem på en plats tillsammans med stuvar, rester m. m.,
vilka efter inventeringen skola utförsäljas så fort som möjligt. Lägger man
tillbaka dem på samma platser, bli de
lätt åter glömda och komma kanske
inte i tankarna förrän vid nästa inventering. Det är bättre att sälja en sådan
vara med förlust genast än att ha den
liggande i lagret år efter år, tills den
kanske är alldeles värdelös.

Kontrollera att allt kommit med.
Utförsäljning av lagerliggare,
rester m. m.
Hur väl man planlägger och anpassar
inköpen efter kundkretsen, kan det
inte undvikas, att det alltid blir någon
vara, som inte finner köpare utan stannar kvar på lagret. Dessa s. k. lagerliggare ha kanske fått en undanskymd
plats någonstans ute i lagerlokalerna
och blivit bortglömda, men vid inventeringen komma de åter fram. Man
måste då ta sig en ordentlig funderare
på, hur man lämpligast bör förfara för

När inventeringen är slutförd, samlas
alla deltagarna och göra tillsammans
en rundtur genom lokalerna för att
kontrollera att allt kommit med, att
ingenting blivit glömt eller att inte
några varor kommit med två gånger.
Varorna i skyltfönstret få Inte heller
glömmas!
Inventeringen har tidigare varit föremål för mera ingående och utförligare
behandling i ICA-tidningens oktoberoch novembernummer år 1941.
K. E. M.

Kom ihåg under Januari!
Börja det nya året med a t t införa bruttovärdeskontroll i Er
affär. Minskat svinn betyder
bättre nettoresultat av rörelsen.
Gör Er kvitt gamla hyllvärmare
som ni åter blivit påmind om
vid inventeringen.
Utförsäljning av slumpar, rester, stuvar
m. m. kan också bidraga till
bättre försäljningsresultat under januari.
Gå in för planmässig arbetsfördelning bland affärsmedhjälparna för det kommande året.
Januari är de goda föresatsernas månad. Använd de långa,
mörka vinterkvällarna till a t t
ytterligare förkovra Er i yrket
genom facklitteratur, korrespondenskurser, studiecirklar
m. m.
A r t i k l a r för vintersporten äro
ofta lämpliga skyltningsobjekt
under denna månad.

Många lämna nu in sina kassakvitton, och det lönar
sig
säkert att göra en liten inneskyltning med några praktiska
husgeråd eller andra lämpliga
varor.
Håll trappan fri från snö och
is. Strö ut lite salt, så smälter
isen genast och går lätt att
få bort.
Julvarorna i hyllorna få nu åter
byta plats med mera vanliga
och säljbara varor. Tänk ut
nya förbättringar för att underlätta och påskynda expedieringen.
Yxor, kilar, sågklingor m. m.
för skogsavverkningen
börja
efterfrågas på många platser.
Samla 1943 års ICA-tidningar i
den pärm, som kan rekvireras
från
tidningens
expedition,
Vasaparken 4, Västerås. Pärmen kostar 1::25 + porto.

"Ett tjilo
-en kilo"
Den som känner sig träffad
av nedanstående hiiltre sig!
Flickan i Karlssons speceriaffär är
nätt och trevlig, allvarlig, och sköter
tydligen sitt arbete med nit och intresse. Hon är så artig varje gång jag
kommer in, åhör mina beställningar
med andakt och expedierar dem omsorgsfullt. Vad kan man mer begära?
Absolut ingenting.
Dock — hon har en liten egenhet.
Det är varje kvinnas charm att ha
en liten egenhet, så inget ont sagt om
henne för det. Hon kunde gott få ha
den för sig själv — om hon inte delade
den med de flesta av sina bröder och
systrar i Sveriges speceriaffärer.
Vad är det för egenhet?
Jo! Jag kommer in i affären och
säger till exempel: »Jag ska be att få
ett tjilo (obs. räkneordet och den uttalsenliga stavningen!) morötter.»
»En kilo (se ovan!) morötter!» repeterar den lilla flickan raskt.
Och så låter det jämt. Ideligen! Ett
tjilo — en kilo — ett tjilo — en kilo.
Jag finner det högst lustigt och besynnerligt och ler ibland i skägget.
Jag vill inte ge mig sken av att vara
någon språkvårdare, sådana har vi så
många andra och bättre. Inte heller
fattar jag det som en personlig förolämpning mot mig att flickan varje
gång ä n d r a r mitt »ett tjilo» till »en
kilo». Dock är hennes manöver absolut
viljebetonad, och det gör saken anmärkningsvärd. Det kastar tyvärr ett
stänk av dumhet över flickan. Jag
väntar med intresse på att hon en dag
skall försäga sig och repetera »ett tjilo».
Hon är som sagt inte ensam om att
säga »en kilo», och det är förmodligen
det hon vet. I de flesta speceriaffärer,
jag har besökt, har man sagt »en kilo».
Uttrycket har brett ut sig epidemiartat,
och i ingen butik, där man h a r självaktningen kvar, säger man »ett tjilo».
Men snälla expediten, ni vet väl i
alla fall att »en kilo» är språkvidrigt
och att det heter »ett tjilo» (fast det
stavas med k)?
Gero.
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flesta detaljaffärer
torde väl ännu ha ganska stora lager kvar av fiskbullar
varför det
vara lämpligt med en skyltning
för denna artikel.
Bakgrunden
i denna skyltning
är gul
bottnen tegelfärgad.
Blickfånget
utgöres av det skyltställsplakat,
som före jul distribuerats
de flesta ICA-affärer.
Det är här uppsatt på en turkosblå skiva med vit ram. Ribborna
röda och banderollen
ljusblå med mörkblå skuggning och mörkblå text.

Svampar äro ganska lätta att måla, isynnerhet om man som här väljer »Karl johan».
Därför bör det inte erbjuda någon större svårighet att förfärdiga detta plakat,
som har gul botten och text i brunt och rött. Plakatet är sedan monterat på en
grön skärm. Ordna upp de olika sorterna i grupper för sig. Text om innehåll torde
vara överflödig då detta framgår av etiketterna,men
glöm för all del inte prislappar!

Blickfänget består här av
mörkblå skiva på vilken
guren är målad i vitt, grl
Textplakatet
på bottnen ä
är vit och podierna vita

En liten nyårshälsning
i skylt
skyltningen
göras i melland
Åtminstone om skyltningen
ä;
eller sågad ur tree-tex
Må
skuggning. De tre ribborna äi

\figur utsågad ur papp och monterad på en
\ streck målats, föreställande snöslask. Finch hudfärg. Texten är röd på en gul remsa,
lörkbiått med vit eller gul text.
Bakgrunden
i träfärgade klotsar. Glöm ej prislappar!

tret kanske inte skadar. Men då måste
'na och tagas bort strax efter
nyår.
• denna. »Klockan» är skuren ur papp
ljusblå.
Banderollen
är vit med blå
ädda med silverpapper.
Bakgrund vit.

Plakatet för ärter, som använts i denna skyltning, och som är mycket trevligt,
kommer
att utskickas till samtliga ICA-affärer
efter nyår. Här är det monterat pä en mörkbrun
skiva med ljusgrön ram. Skärmen bakom kan vara i någon lämplig grön färg.
Podierna
bestå av vita tree-texskivor
infalsade i en ram av l"-ribbor.
De vila på kuber i träfärg.
Bakgrunden i denna skyltning liksom bottnen bör vara gul. Varje vara för sig! Prislappar!

Blickfanget beslår dels av en vit skiva med mörkgrön text pa ljusgröna remsor
av plakatkartong,
dels av en rund brun skiva med en höna. Denna är klippt ur
ett plakat, som tillhandahalles av fabriken, och som också finnes med i skyltningen längst ned till vänster. Bakgrunden är gul och bottnen tegelfärgad.
Podieskivorna äro ovanpå klädda med brun reklamkartong.
I övrigt gula på gula kuber.

FÖRNÄMT INTAGEN BAK SPETSNÄSDUK I SIRLIG
ROKOKOMILJÖ OCH REJÄLMULLBÄNK AVOLUKT"
UR

BONDDRÄNGENS

BÅDA

BERÄTTA

ETT STYCKE

En underligt fängslande atmosfär,
mättad av sirligheten i den verklighetsfrämmande
1700-talsrokokon,
av
den gamla goda tidens anspråkslöshet,
av myndigheten hos 1800-talets yrkesstolta snusfabrikörer, kort sagt, ett
stycke idyllisk kulturhistoria, över vilken en hädangången tobaksspinnares
efterlämnade nötta visp ännu sprider
en ljuvlig, eggande doft, slog emot oss,
när vi häromdagen vandrade omkring
i Tobaksmonopolets lilla men innehållsrika museum i Stockholm. Varje form
av tobakslasten h a r där sin saga berättad i nu bortglömda, av historiska
händelser inspirerade tobaksmärken, i
några papyrosser, som tillverkats för
tsar Alexander II och försetts med dennes krönta namnchiffer, i små delikata,
utsökt arbetade snusdosor och mera
rejäla sådana av näver och annat material, i det rekonstruerade gamla
tobaksspinneriets nötta, hantverksmässiga inventarier och inte minst i
hedersgalleriet över medlemmar av
bortgångna, stora tobaksdynastier. Vi
vandrade i detta minnenas rum och
det var som om en varlig hand sakta
vridit tillbaka det gamla kalenderurets
visare halvtannat sekel och vi stod mitt
upp i en annan tids historia och dröjde
oss kvar där en stund. Men kanske
förstod den gamle tobaksspinnaren,
som satt där vid det snurrande spinnhjulet, alltmedan tobakssträngen virades därom i allt flera varv, medan
bordspojkarna dukade fram sorterade
tobaksblad, att vi kommit fel. Ty med
spjuveraktig blick bjöd han oss en
»pris» ur sin dosa och sade något om att
den skulle friska upp hjärnan. Och så
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SLAGSMÅLSDOSA

KAN

KULTURHISTORIA

log han gott när han hörde, att hans
gåva gjorde åsyftad verkan. För n a t u r ligtvis nös vi och stod där plötsligt
med anteckningsblocket i hand och
kom ihåg, att vi ju skulle skriva något.
Och så började vi fördjupa oss i snusets historia, ty den verkade mest
kuriös och avlägsen i jämförelse med
piptobakens, cigarrens och cigarrettens.
Deras popularitet står ju ännu på sin
höjdpunkt, medan snusets dalat och
bara dröjt sig kvar hos gamla gubbar
och gummor på ålderdomshem och
bland väderbitna sjöbussar. Och ändock spelade detta njutningsmedel tills
lör endast ett kvartssekel sedan en så
viktig faktor i svenska folkets liv.
Knappast något folk i världen har snusat så mycket som svenskarna.

Seden kom hit från
franska rokokoaristokratin.
Man får inte förglömma, när man
halvt föraktfullt talar om snusandet,
att seden här i Sverige till stor del
härleder sig från societeten. Den stod
i sitt flor under 1700-talet, särskilt i
Frankrike, och det ingick t. ex. helt
naturligt i en ung dams uppfostran,
att hon skulle lära sig snusa diskret
och med den grandezza som anstår en
dam av värld. Väl fick man ana vad
hennes behagfyllda förande av spetsnäsduken till näsan betydde, men man
skulle inte gärna se det.
Snart snusades det också vid hovet
och i andra fina kretsar också i vårt
land. Detta tecken på luxuösa vanor
och viss finess anammades snabbt av
gemene man. Sättet att njuta det goda
varierades dock något i olika samhälls-

klasser, så att t. ex. bonddrängar och
andra starka karlar helst lade in en
kraftig s. k. mullbänk i munnen istället
för att ta en »pris». Men alla hade
samma behållning av lasten.
Vari förklaringen till snusets popularitet ligger vågar vi inte bestämt
säga, men det ansågs stimulera genom
sin inverkan på vissa körtlar. Salivavsöndringen blev kraftigare av en
»mullbänk» och hjärnan friskades upp
av nysningen efter prisen. Somliga tog
sig också en dylik under förklaring, att
den var så välgörande för ögonen. Än
idag finns det de som menar att snuset förebygger förkylning, men det får
väl förklaras med att det då är fråga
om snus med mentholsmak o. d. Det
ligger kanske ett korn sanning i vart
och ett av dessa påståenden. Hur det
nu förhåller sig med den saken må
vara. osagt, men säkert är, att utan snus
ville ingen som en gång vant sig därvid vara utan. Det finns nog alltjämt
handlande, som kan berätta vilken kris
som hotade allmänna folkhumöret u n der den stora tobaksstrejken 1907. Och
när äntligen fabrikationen kom igång
igen drogs en djup, lättnadens suck —
liknande den som nu dras av åtskilliga,
när den nya ransoneringsperioden för
tobak börjar! En handlande, som brukade få sina snuskaggar med båt över
Vänerns böljor, h a r berättat, att n ä r
det blev bekant bland hamnarbetarna,
att en båt v a r på väg med den åtrådda
varan, så blev de som kalvar på grönbete. Snuskaggarna lossades under jubel och hurrarop. Handlanden bars i
triumf hem till boden, d ä r en fjärding
omedelbart slogs upp. Var och en fick
sig en pris eller en mullbänk och de
spända
ansiktsuttrycken
mildrades.
Allt var åter fröjd och livet åter värt
att levas!

Snusfabrikörens yrke
var givande och förnämt.
Allteftersom snusandet grep omkring
sig, växte snusfabrikerna upp. Att tillverka varan ifråga var ofta förenat
med mycket god vinst, ehuru dock
ingalunda ett så enkelt arbete som man
kanske tror. Det omtalade museet har
i sin ägo en del receptböcker från
Tjäders gouterade tobakshandel, en
av de allra anrikaste och förnämsta
i Stockholm på sin tid. Vi bläddrade
i de gulnade bladen och läste med
stigande respekt mängder av kända namn ur adelskalendern, och Sveriges ärorika historia började så smått
tråda en kavalkad för vår inre syn.

Ett kåseri om snuset, vilken vara för inte så länge
sedan
nödtorft

hörde

till

så gott som och

krävde skicklighet
som tillverkade
valdes

livets

med

av den
det

och

omsorg

av

den som brukade

det.

Tham, von Rosen, Ankarcrona, von
Celsing, landshövdingskan Prytz och
andra förnämliga personer hade sitt
namn i boken och under det sitt speciella snusrecept. Vi tillät oss skriva
av hans majestät Carl XV:s:
Vi skalp. Höll. Varinas Knaster
'/,
»
Hamb. Varinas P.K.N.M.
Vi
»
Trapezunt
Vi
»
Grekisk Tobak
1 skalp. Kr. 4: 60
Det ä r all anledning tro, att hans
majestät med välbehag njöt sin sålunda
sammansatta pris. Det gjorde nog även
den som inte höll sig med eget recept
hos snusfabrikörerna, ty visserligen ingår i snus egentligen den enklaste kvaliteten av tobak, men av recepten
kunde vi utläsa att där i gengäld också
ingick så många andra r a r a saker, att
den färdiga varan nog oftast var mycket god. Det torde väl inte anses
illojalt, om vi här publicera ett dylikt
recept, danskt-svenskt till ursprunget:

Den originella
stämpeln »Olukt» anger att
i denna flaska
förvaras snus förutan hifct
s.k.
»läppasnns».

50 potter Vand (vatten)
3 skalp. Lakrids
3 »
Kändis
8 lod
Nejlikor
8 »
Kanel
8 »
Cardemumma
16 »
Gummi Arabicum
3 »
Salt
kokas och silas och därefter tillsättes
3 potter rödvin
2 skalp. Målen Tobak
Alla dessa härliga ingredienser utsattes för skiftande behandlingar. En
forntida snusfabrik tedde sig närmast
som ett bageri, där »snusdegen» jäste
i trätråg, kryddorna stöttes i en väldig
järnmortel och snuset så småningom
siktades i flera omgångar o. s. v. Viktigt var att snuset fick en lagom fuktighet. För att bevara denna packades
varan hårt i träkaggar e. d. Glasflaskor
ansågs synnerligen bra att packa snus
i då de bevarade dess fuktighet längre.

Parfymerat eller " O l u k t "
alltefter smak.
I museets trevliga, tidstrogna tobakshandel, ursprungligen Möllers i Ystad,
skådade vi allehanda fina snusförpackningar. Kuriösast v a r väl glasflaskan
med stämpeln »Olukt» på etiketten.
Detta snus förutan lukt lämpade sig
bäst som »läppasnus» och föredrogs
t. ö. av dem som tyckte om ren smak.
Den som »prisade» köpte däremot gärna
parfymerad vara.
Alla för tobaks- och snusförsäljningen nödiga attiraljer återfanns i
butiken. Där stod träkaggen, som helst
skulle förvaras kallt för snusets fuktighet, och på disken en näverbytta för
dagsransonen. Vågen och ett p a r små
mått saknades inte heller. Kanhända
föredrog en och annan snuskonnässör
en blandning av flera sorter. Handlaren slog då litet av vardera på ett
lackskinn, som alltid låg på disken.
Med hornsked blandades det hela samman, alltunder det kunden då och då
avprovade en pris, tills han så småningom nöjd och belåten lämnade butiken med sin »specialblandning».
Oftast föredrogs på olika orter dock
vanligen endast ett enda
märke.
Ljunglöfs Ettan» t. ex. rönte stor
efterfrågan liksom också märken från
Schwartz i Norrköping m. fl.
Under
den förut nämnda strejken hände sig,
att en handlande stod utan snuset
från Ljunglöfs berömda »tobaksförädlingsverk», som fabriken kallades.
Han måste därför importera v a r a n från
den finska firman Rettig. När så den
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åtråvärda Ljunglöfs Ettan åter kom i
handeln, stod h a n fundersam framför
ett p a r snuskaggar och rådgjorde med
sin erfarne förste man. »Nu blir vi
väl inte av med det h ä r Rettigsnuset,
för nu ska naturligtvis alla bara ha
Ljunglöfs Ettan igen», sade han litet
bekymrad. Men biträdet strök lugnt
över sitt väldiga patriarkskägg och sa:
»Var bara lugn, jag ska blanna. Nu är
dom så förvillade i käften, så dom vet
inte vad dom får!» H a n blandade och
fick rätt beträffande folkets förvillade
snussmak. Ingen kagge från Rettigs
blev kvar.

"Slagsmålsdosan",
alla bonddrängars dröm.
Ihop med snuset hörde snusdosan.
Den varierade i utseende och material
och klassificerade på sätt och vis sin
ägare. Säkert skulle ingen modern
flicka av idag ha något emot att bland
sitt nipper äga någon av de utsökta
dosor i t. ex. emalj eller silver med
fina pärlemorinläggningar och andra
finesser, förtjusande i sitt konstmässiga
utförande, som damen av värld hade i
muffen eller sidenkjolen. Kanske uppskattade hon däremot mindre den visserligen rejäla men dock mera triviala
näverdosan med lock av »kont>-typ,
som de enkla gummorna gärna dolde
i kjortelsäcken. Och »slagsmålsdosan»
avstod hon säkert ifrån, om hon fick
välja. Den var så mycket mer åstundad
av förra seklets drängar. En riktig
plåtdosa skulle det vara med mönjekittad spegel i bottenlocket, så man
kunde spegla sig en sista gång, näi
kärestan skymtade i lördagskvällens
vimmel av andra stintor på väg till
möte med hjärtevännen. Fanns det så
en inskription på den, såsom »öppna

mig på vanligt vis. varsågod och tag
en pris, sällan bjudes utan krus, bättre
sort än Friskens snus», ja då v a r den
riktigt fin. »Slagsmålsdosan» fyllde
även med den äran en annan mission
än att förvara snus i. Drängen slöt
gärna sin hårda näve kring den, n ä r
lördags- cch onsdagskvällens obligatoriska och uppfriskande handgemäng
började. Dosan gav en förrödande kraft
åt slaget. Kanhända sprack spegeln
ibland, men vederbörandes anletsdrag
var väl oftast också något deformerade
efter bataljen, så det gick nog jämnt ut.

"Dra d o s a n " ,
trevligt nöje i butiken.
Att gå till boden och få snusdosan
påfylld var ofta förenat med ett speciellt nöje. Ty så v a r tidens gängse
sed, att kunden fick en chans att b e komma snuset gratis, om h a n kunde
dra dosan från handlaren. Eller också
kanske någon annan kund utmanades
på dragkamp och snuspengar. De två
som skulle mäta sin styrka och kunnighet i »greppet direkt» fattade tag i
var sin ända av dosan: och under
stånkande och uppmuntrande av de
omkringståendes hejarop drog de allt
vad de orkade. När det gällde en
näverdosa avgick nog ofta handlanden
med segern, ty han hade nästan alltid
ett, ibland från fädernet ärvt, grepp
om den snusdostypen. Plåtdosan med
flera kunde han dock nog ibland få
lämna ifrån sig utan köpeskilling.
Men annars v a r snuset inte oöverkomligt vad priset angick. Det v a r
istället ett mycket billigt njutningsmedel och för två öre blev det en b r a
strut. I det sammanhanget vill vi b e rätta en god historia om gamle fabrikör
Ljunglöf. Han satt en dag tillsammans

med några köpmän och diskuterade
priser. En talade om de tio procent
han lade på sina varor, en annan om
de femton o. s. v. »Ja», sa Ljunglöf
slutligen, »här sitter ni och talar om
era procent, men jag får minsann inte
så höga förtjänster. En strut snus
kostar mig ett öre, men jag får bara
två n ä r jag säljer den!» Säkert talade
den gamle hedersmannen i »god tro»!
Och h ä r bör vi kanske sätta punkt
för sagan om snuset. Det är inte utan
att m a n skulle vilja säga något i stil
med det som skalden skrev om Lotta
Svärd, att »något tålde det skrattas åt,
men mera hedras ändå». Ty det h a r
fyllt ett gott ändamål — att förgylla
vipp vardagen för hög och låg utan att
profitera för mycket på vare sig hälsa
eller kassa. Snusdosan, som alltid stod
framme på handlarens kontor, eller på
skänken i den enkla torparstugan eller
vilade i den frasande rokokosidenkjolen, h a r mycket gott på sitt samvete. Den räcktes alltid frikostigt och
spontant till en vän och kanske även
en ovän, till en vandrade främling eller
annan gäst, som bjöds att ta sig en
uppiggande dosis därur. Hälsningen var
överstökad, stämningen lättad, det förlösande goda ordet satt inte längre så
långt inne, och det onda ordet svaldes
kanske n e r med snussmaken. Trakteringen förde med andra ord ett p a r
hjärtan ett grand n ä r m a r e varandra.
Och m e r kan m a n knappast begära av
något så enkelt som snus, detta njutningsmedel, som en gång faktiskt räknades till livets nödtorft och som h ä r
fått belysa några seklers kulturhistoria,
vars fortsättning cigarretten kanhända
en gång kan förtälja.
Eva.

Kommerskollegium och svensk borstfabrikation
bör ägnas uppmärksamhet
ICA-tidningens pristävlan »Vad önskar Ni helst läsa om i ICA-tidningen?»
är nu avslutad. Deltagarantalet har varit mycket stort och många goda förslag h a r avgivits, allt vittnande om ett
synnerligt intresse för tidningen. Som
vi hoppades h a r det framkommit många
skiftande önskemål för ICA-tidningen
1944 — en vill ha snabbkurs i välskrivning, en annan undrar vilka uppgifter
Handelskamrarna
fyller
medan en
tredje vill läsa artiklar i ekonomisk
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i ICA-tidningen!

Pristävlingen

geografi och varukännedom. H ä r återges namnen på pristagarna. Priserna
komma snarast att utsändas.
l:a pris Köpman Sixten Almerot,
Gravarne, 2:a pris Herr Börje Lundbärj, Firma Erik Wallin, Västerås, 3:e
pris Herr Tore Hurtig, Kvarngärdesgatan 23, Eskilstuna, 4:e pris Köpman
K. A. Andersson, Vårgårda, 5:e pris
Herr Alvar Nilsson, V. Storgatan 14.
Säffle, 6:e pris Herr John H. Oderfors,
Djurbergsgatan 26, Söderhamn, 7:e pris

avgjord.

Herr Stig Nilsson, Kyrkogatan 3, Norrtälje, S:e pris H e r r Alf Zetterberg,
Långnäs, Alviken, fl.e pris Herr Arthur
Westman, J. Kristenssons Eftr., H a m merdal, 10:e pris Herr Arvid H. Olsson,
Box 186, Anderstorp.
Av utrymmesskäl kan vi inte införa
några förslag här, de komma i stället
att återfinnas i form av artiklar. Redaktionen hoppas emellertid att fastän
tävlingen nu är överstökad få flera
förslag från läsekretsen.

EN G O D

NYHET

ÄR A L L T I D

VÄRDEFULL

Fur skyltning i butikerna finns bl. ;
följande
material
iordningställ

AFFISCH "En nykomling", 70x100
cm., lämplig som fönsterfond. Tilltalande utförd efter en originell idé.
Rekvisitionsnummer 599.

FÖNSTERREMSA "Det milda m a r garinet har kommit 1 ' j ä m t e oblater
for densammas fastsättande. En enkel m e n effektiv försäljningshjälp.
RekvLsitionsnummer 002.

Milda, M argannbolagets milda margarin, har i utpräglad grad de kvalitetsegenskaper, som kunderna sätta värde
på hos ett förstklassigt margarin, vilket också bekräftas av
de vackra lovorden från husmödrar och hushållsexperter.
Milda är en värdefull nyhet och dessutom en nyhet, som
den enskilda handeln är ensam om. Utnyttja detta genom
att ansluta Er till Milda-propagandan.

Skylta med och

rekommendera Milda, Margannbolagets nya, stora slagnummer.

Pris per 1/4 kg. Kr. 0: 75, 1/2 kg. Kr. 1 : 50.

A

STÄLLSKYLT (utstansad) 32 X 31
cm. med motiv: Mildapaket, Mm ä t k e och texten "Milda på M - k u pongerna". Rekvisitionsnummer 603.
STÄLLSKYLT
(utstansad)
med
samma motiv som föregående men
i n i g o t mindre format, 20X19 cm.
Rekvisitionsnummer 604.

Det

smakar

milt

del

smakar

fint

det

smakar

härligt

argarinbolaget
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HUR SKALL JAG GÖRA

\f % IS M-W I?

VAD FAR REKLAMEN KOSTA?
HUR SKALL KOSTNADERNA FORDELAS?
Reklamen har blivit en så viktig medhjälpare inom modern detaljhandel, att
den måste ägnas lika stor uppmärksamhet, som vilken annan gren av rörelsen som helst.
Tyvärr syndas det
nog allt för mycket mot detta. Jag menar nu inte bara i tekniskt hänseende
utan främst då det gäller organisationen av affärens reklam. Och dock är
reklamresultatet så oerhört beroende av
hur reklamen drives. Rätta reklammetoder måste användas på rätt sätt i lagom
utsträckning och till en väl avvägd kostnad. Endast en väl planlagd och genomtänkt reklam har möjlighet att lämna ett
utbyte, som står i rätt proportion till
dess kostnad.

Behövs alltid reklam?
Varje detalj affär, hur liten den än är,
måste begagna sig av reklam i någon
form, men behoven kan variera allt efter läge, konkurrens och andra förhållanden. Antag t. ex. att det ligger två
stycken välskötta enskilda affärer i ett
litet samhälle med 300 familjer och att
kundkretsen är något så när jämnt fördelad. I det fallet kan det vara onödigt
att driva reklamen allt för hårt, det
kan lätt leda till reklamkrig.
Snygga
och välskötta skyltfönster måste dock
båda affärerna alltid kunna uppvisa.
Skulle däremot endast den ena affären
vara enskild och den andra av annan art
kommer saken i annat läge. Då kan
det bli nödvändigt med hårdare tag i
reklamen.
Men en ren lantaffär med given kundkrets, den behöver väl inte göra någon
reklam? Har Ni då tänkt på att folk
gärna far in till sta'n för att köpa saker och ting som de lika väl kunde köpa
i sin lantaffär? Där kunde litet lämplig reklam lätt rädda en stor del av försäljningen till lantaffären.
Givetvis kräver dock städerna med dess
hårdare konkurrens mera reklam av de-
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taljaffärerna, men även här varierar behoven allt efter läge och kundkrets. En
affär vid en huvudgata med stor procent strökundförsäljning måste helt naturligt offra mera tid och pengar på reklamen (huvudsakligen skyltfönstren) än
affären i det lugna villakvarteret.
En nyetablerad affär i ett växande
samhälle eller församhälle till en stad
måste alltid räkna med en kraftig reklamverksamhet, åtminstone första året
eller åren.

Reklamen kan inte
göra

underverk.

Kom ihåg att reklamen inte kan skapa
ökad försäljning, där förutsättningar för
sådana inte finns. Och kom ihåg att en
ökad omsättning inte alltid ger större
utbyte genast, om inte ökningen är tillräckligt stor. En affär på 75.000, som
ökar till 85- eller 90.000 måste förmodligen anställa ett nytt biträde, men ökningen är inte tillräckligt stor att betala
detta nya biträde. Genom fortsatt effektiv och lämplig reklam kan dock
kanske redan följande år ge en ny tillfredsställande ökning, som mer än väl
täcker de ökade kostnaderna. I reklamen måste man ofta arbeta på lång sikt.
Det duger inte att allt för lätt ge tappt.
Resultaten kommer, om förutsättningar
finnas, om rätta och effektiva metoder
användas och om de användas tillräckligt ihärdigt.

Vilka reklammedel
skall användas?
Annonsen. Relativt sparsamt. Ofta är
det en försvinnande liten del av tidningens upplaga, som går ut till en enda
detalj affärs kunder, det mesta av denna
sorts reklam blir alltså spill. Ofta läses
två, tre eller flera tidningar lika mycket
inom försäljningsområdet, Det gör inte
problemet med annonseringen lättare.
(Observera att vi i denna artikel avser

Några

synpunkter

detaljhandelns
förslag

till

reklam

på
och

reklambudget.
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speceri- och diverseaffärer av normalt
omfång. För mycket stora affärer och
en del speceriaffärer kan annonsen vara
en nödvändighet.) De ICA-anslutna affärerna ha emellertid en stor favör i
Inköpscentralens
gemensamhetsreklam.
och det gäller att dra full nytta av
denna. I första hand genom att ha gemensamhetsmärket väl synligt upphängt
i skyltfönstret. — Alla annonser hänvisar ju till affärerna med detta märke —
antingen det nu är Hakons-, SV-, EOLeller NS-märket. — I andra hand genom
att samordna skyltning och innedekoration med annonseringen. Pågår t. ex. en
annonskampanj för Corona Ättika skylta
då samtidigt med den både i fönstret
och inne i affären.
OBS.! Offra aldrig pengar på annonser i tillfälliga publikationer såsom programblad o. dyl. Det öses årligen bort
alldeles för mycket pengar på dylika
annonser, och till råga på allt brukar
de samt och synnerligt vara komponerade efter den trista trallen: Söderblads
Speceriaffär rekommenderas.
Skyltfönstret.
Om betydelsen av detta,
den mindre och medelstora detaljhandelns naturligaste reklammedel, behöver
vi här inte orda. Kom bara ihåg att
det gäller att utnyttja fönstren rätt och
effektivt.
Ett dåligt skött skyltfönster
är sämre än inget skyltfönster alls!
fn?iedefcorationen. Ett ovärderligt komplement till skyltningen. I vissa affärer
— exempelvis lantaffärema — är den
av större värde än skyltningen.
Den
kundkrets man har där tittar kanske
inte så mycket i skyltfönstren, men väl
inkomna i butiken vill de gärna se sig

omkring i lugn och ro. Väl arrangerade innedekorationer kan då ge upphov till mången plusförsäljning.
Allt
hinner försäljaren inte muntligen rekommendera och mycket glömmer han. Därför är det idé att ha rikligt med innedekorationer som kompletterande, stumma försäljare.
Reklamblad och cirkulär. Ett utmärkt
reklammedel, som blott allt för litet
utnyttjas. Passar praktiskt taget för alla
affärer. Blir relativt billigt även om det
tryckes, i mindre upplagor kan det skrivas på skrivmaskin. (Om reklambladet
fanns för övrigt en utförlig artikel i
n:r 10 av ICA-tidningen för 1942, vilken
vi rekommendera till förnyat studium.)
Almanackan. En trevlig almanack med
firmatryek är en utmärkt reklamsak,
som varje dag påminner husmodern om
affärens existens. Men då skall almanackan också vara smakfull och gärna
kombinerad med någon praktisk kalender eller dylikt. Detaljhandeln har
här en verklig tillgäng i ICA:s populära
väggalmanack, som dessutom har den
fördelen att betinga ett mycket måttligt pris. Denna reklam passar varje
affär.
ICA-kuriren.
Om nyttan och värdet
av ICA-kuriren som reklammedel behöver jag säkerligen inte gå närmare in
på. Det finns väl ingen av Er som inte
tillfullo fått upp ögonen härför. Vare
nog sagt att ingen av Era kunder får
gå miste om den.

Hur mycket får reklamen kosta?
Ja, hur mycket pengar kan man nu
offra på alla dessa olika reklammedel?
Hur stort får reklamanslaget bli för ett
år? Även detta är i mångt och mycket
beroende på affärens läge och art. En
ren speceriaffär i ett samhälle kan inte
bära så stor reklamkostnad som en större
affär med olika avdelningar för järn,
manufaktur o. s. v. Där finns i regel
artiklar som ge bättre avance och som
alltså tål större reklamkostnader.
Det
är för övrigt en god princip att alltid
avväga reklamkostnaderna alltefter de
förtjänstmöjligheter som varan erbjuder. Även om man då och då kan göra
reklam för billiga varor, så bör man nog
i största utsträckning sträva efter att
reklamera för ur förtjänstmöjlighet fördelaktiga varor.
Generellt kan man ange gränserna för
reklamanslaget till mellan 1/2 och 1 %
av omsättningen. För en genomsnittlig
livsmedelsaffär i ett samhälle torde 6/10 %
av omsättningen utgöra ett tämligen lagom belopp.
När man gör upp sin reklambudget
måste man ha klart för sig hur högt man
siktar. Räknar jag med att genom reklamen endast hålla min omsättning på
exempelvis 100.000 eller hoppas jag på
en omsättningsökning till låt oss säga
150.000 under året? I det förra fallet har

jag alltså 6/10 % av 100.000 kr. eller 600
Nu återstår av reklamanslakr. att tillgå och i det senare fallet
get kr. 197: 45. Av detta fon6/10 % av 150.000 kr. eller 900 kr. Vi hålderas för övriga reklamutler oss väl till det »optimistiska; altergifter
Kr. 50: —
nativet och utvecklar det litet närmare.
Resten, eller kr. 147:50 skall vi beVid årets början har en affär av denna
gagna till en riktigt fin reklamhistoria.
storleksordning normalt 125 fasta kunVi ställer till med en kundträff eller
der. Den första posten i reklambudgeten
konserveringsdemonstration eller likblir då:
nande, då vi bjuder kunderna på kaffe
125 ex. av ICA-kuriren per post
(surr) och tårta. Detta hänger ju förstås på om det går att få tag i någon
till kunderna
Kr.l62:50
lämplig lokal till rimligt pris.
Even50 ex. ytterligare av ICA-kurituellt kan man slå sig ihop med ett par
ren under årets lopp till nya
kunder
c:a » 35: — kolleger för att göra det hela litet bil125 ex. av ICA:s väggalmanack » 50: — ligare. (Ett gott exempel på detta finns
i artikeln ..Från rullande köttförsäl6 tryckta cirkulär i en upplaga
jare. ..» i n:r 10 av ICA-tidningen för
av 500 ex. per styck. Utdelas
i år!)
genom springpojkens försorg.
Per gång 20:—
. 120: —
Den samlade reklambudgeten för en
6 st. annonser å 10:—
» 60: — beräknad omsättning av 150.000 kr. skulle
alltså få följande utseende:
2 skyltfönster finnas.
Dessa skyltas
om växelvis varje vecka.
Därigenom
ICA-kuriren
Kr.197 50
står varje fönster 14 dagar, men varje
ICA:s väggalmanack
50
vecka blir det en ny skyltning. Detta
Reklamblad
120
gör 52 omskyltningar. Räknar vi med
Annonser
60
att använda färgad wellpapp till inklädFönsterskyltning
260 05
sel av bakgrund och sidor samt något
Innedekoration
25
slätt papper till botten kan varje inKundträff
137 45
klädsel i regel användas under 2 skyltÖvriga reklamutgifter (exemningar.
(Obs.! Det behöver, eller bör
pelvis ICA-företagens julka50: —
inte vara, under två på varandra föllendrar)
jande skyltningar. Kom ihåg att det är
Summa Kr. 900: —
ombytet som lockar. Spar på papperet
Är vi nöjda med vår omsättning på
och använd det vid ett senare tillfälle.)
100.000 kr. och endast går in för att hålla
Beräknar vi att varje skyltning drar 4
den torde följande budget vara normal:
meter wellpapp och 2'/: meter slätt papICA-kuriren
Kr,162:50
per går det alltså under årets lopp åt
ICA:s väggalmanack
» 50: —
13 rullar wellpapp och 8 rullar slätt papReklamblad
» 80: —
per. Då blir det en del över till klädAnnonser
» 45: —
sel av podier o. dyl. Tar vi papperet från
Fönsterskyltning
» 187:50
Köpmannatjänst kostar detta 4:90 13 =
Innedekoration
» 25: —
53: 70 + 1: 95 X 8 = 15: 60 eller tillsamÖvriga reklamutgifter (exemmans 69: 30. Dessutom behöver vi 100
pelvis ICA-företagens julkaark reklamkartong till bokstäver och plalendrar)
» 50:—
kat. Dessa kosta 24 öre per ark eller
tillsammans 24: —. Dessutom köper vi
Summa Kr. 600: —
1 2 kg. dekorationsnålar för 3: 75 och ett
Har man väl gjort upp en budget, så
dussin reklamfärg för 12: —. Till större
gäller det också att följa den. För därytor användes limfärg, som blandas av
för noggranna anteckningar om reklamdextrin och vatten + målarstoffer. Kostutgifterna, så att Ni ser att Ni inte
naden för detta kan anslås till c:a 15
handskas för vårdslöst med de olika
kr. Anslår vi sedan 50 kr. till inköp av
kontona. Försök sedan också lista ut
exempelvis skyltbockar och prislappsresultatet av reklamen. Gör stickprov
system och 50 kr. till inköp av tree-tex,
då och då med att anteckna försäljribbor, papp, penslar m. m. kan nog
ningen av en vara under tiden den
skyltfönstren anses ha fått sitt ordinarie
skyltas samt före och efter skyltningen.
anslag. Till jul, påsk, midsommar och
I regel gör försäljningskurvan en liten
ev. pingst måste skyltningarna vara extrevlig bock uppåt under skyltningstra fina. Därför räkna vi med ett experioden. Är denna »bock, särskilt stor
tra anslag av 30 kr. till julen och 10 kr.
kan Ni ta för givet att skyltningen vatill de andra helgerna. Tillsammans blir
rit extra lyckad. Försök då lista ut vad
detta 60 kr.
som gjorde den skyltningen mer obserAllt som allt blir kostnaderna
verad än andra — och gör sedan alla
för skyltningen
Kr.260:05
skyltningar lika bra. Det kan hjälpa
Till innedekorationen kan mycEr en bra bit mot de högt uppsatta måket av det material, som belen.
gagnats i skyltfönstren komEn väl planlagd reklam — tekniskt och
ma till användning. Ett litet
ekonomiskt — lönar sig alltid.
eget anslag beviljas dock för
innedekorationen med
» 25: —
Eko.
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Besök hos Sundins
brik

i

Hudiksvall,

skidfaen

industrier

inom

sin

bransch.
Svenskarna har blivit ett skidäkande
folk. Ingen svensk med självaktning
saknar numera ett par skidor i sportutrustningen. Och han använder dem
också — bättre och bättre år från år.
Det är alltså livlig omsättning på skidor under säsongen. Vi blev dock ändå
rätt häpna, att det gick åt så många par,
när vi fick se lagret i Sundins skidfabrik i Hudiksvall. Par vid par vart
man såg! Men så stod vi också inför
världens största skidlager, omkring
50.000 par, så vi hade rätt att bli imponerade.
Sundins skidfabrik är så välkänd, att
den inte behöver någon närmare p r e sentation liksom inte heller denna storindustris
upphovsman
och
ledare,
fabrikör Eric Sundin, även »Hälsingebjörnen» kallad på grund av sin medfödda, ansenliga styrka. När man skakar hand med denne ursvenske och
därtill typiske norrlänning, tycker man
plötsligt att det är helt naturligt, att
hans fabrik producerar omkring 100.000
par skidor om året. Han hör liksom
ihop med det storvulna och rejäla. Han
är dock ingalunda ensam om att leverera förnämliga skidor, ty som han
själv framhöll, är den svenska skidindustrin synnerligen långt kommen och
de svenska skidfabrikerna i genomsnitt
de största och modernaste i världen.
Detta faktum har sina olika orsaker.
Svenskarna har alltid varit framstående n ä r det gällt att göra gedigna varor
och förstått att utnyttja goda verktyg
och bra råvaror och följa med den
tekniska utvecklingen. I Sverige finns
för övrigt bland det bästa skidvirke
man gärna kan få och Sundins fabrik
har varit klok nog att placera sig i
Hälsingland, som är alldeles särskilt
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OCH MÄSTERLIGT HANTVERK.

av

världens största och modernaste

EN PRODUKT AV MASKINELLT PRECISIONSARBETE

bekant för sina fina björkar — björk
är det vanligaste skidvirket. Den
svenska skidan tål därför att skrytas
med en smula. Den är välgjord, stark,
elegant, modern och finns i ett urval
som passar såväl storrännaren som
söndagsåkaren.
ganska ofta. F a brikör
Sundin
överlåter inte gärna
inköpen
av
skidvirke till någon utomstående. Han
är expert på skog och köper den »på
rot» med den verkliga sakkunskapen.
Ty endast det bästa är gott nog, anser
han, och tittar kritiskt på skogen innan
han köper den. Rakväxta, kvistfria
björkar skall det vara, då kan man
göra fina skidor — om man h a r en fin
fabrik och bra folk. Ungefär 150.000
kubikfct rundvirke går åt i Sundins
fabrik per år. I fredstid kommer 5 °/o
av detta virke på hickoryträet från
Amerika, men de procenten bortfaller
av kända skäl just nu.
Björkdrna för-

vandlas till skidor

Till fabriken kommer hälsingebjörkarna som

obarkat

— timmer och detta
sågas först till skidämnen. Därvid gäller det för sågaren att vara praktisk
och »ha blick», så att han får ut så
många och så bra skidämnen som möjligt ur varje stock. Det är bara själva
ytträet, skiktet närmast barken, som
kommer till användning. Av en bra
björkstock om t. ex. 11 tum blir det
ungefär 3 par skidor. Avfallsveden går
åt till fabrikens gengasbilar och i dess
väldiga värmecentral.
Skidämnena travas upp i s. k. stabbar och varvas därvid så att de ligger
i spann och får den böjning, som den
färdiga skidan skall ha. Det är utmärkt
att redan medan virket är »naturligt»
vått lägga det i denna ställning, ty
skidans spann blir härigenom så mycket hållbarare.

Ett år ungefär skall virket ligga i
spann, så att det hinner »dö», ty skidor som tillverkats av alltför »levande»
trä, slår sig och blir vinda och skeva.
När året är till ända är skidvirket färdigt att tas in i fabriken, där det först
torkas med cirkulerande varmluft omkring 14 dagar. Innan virket lassas på
truckar för vidare befordran till torkrum, sorteras det och alltför kvistiga
plankor kasseras.
Per transportband
Skidan börjar
fraktas det torkata form de virket till avdelningen för »maskinell behandling». En modern skida
är nämligen inte enbart ett maskinarbete utan i minst lika hög grad ett
utomordentligt gott hantverk.
Den
maskinella bearbetningen föregår den
manuella behandlingen och börjar med
att skidämnet apteras i längder och
riktas. Maskinen, där detta arbete utföres, är försedd med de för skidor
vanliga längdmåtten. Maskinskötaren
tittar på skidämnet och är det kvistfritt
får han därav ut en lång skida, är det
mycket kvistar återigen, blir det kanske
så småningom en barnskida av det. Om
kvisten sitter i mitten på skidämnet
och alltså runtom är isolerad av trä,
kan det dock bli fråga om en lång skida, som får nöja sig utan stämpeln

Sundins
virkesupplag.
Märk
hur
skidvirket
redan nu lägges i spann.

Här får skidorna
sin
brättning.
De
»ångkokade» spetsarna formas i elektriskt
upphettade
järnmallar.
»extra prima». Vid denna maskin riktas också skidämnet, d. v. s. tunnas ut
åt ändarna.
I planhyveln får skidämnet slutligen
den rätta tjockleken, och man ser nu
tydligt vad som är »fram och bak» och
»steget» på den blivande skidan.
Nästa process i
En smula kemi
skidf ramställningen tarvar egentbehövs osksa..
ligen en vetenskaplig utredning om träets reaktion
inför hetta och kyla. Vi nöjer oss emellertid med att beskriva den så, att
skidämnena placeras på upphettade
spannhällar av gjutjärn.
Skidämnets
undersida lägges mot järnet och denna
sida krymper då mera än den kalla
»översidan», och därmed är den blivande skidan vorden bågformig. Efter
spanningen sorteras skidämnena upp
efter bredd. Olika skidmodeller är som
bekant olika breda.
De flesta maski"Stora maskinerna i denna fanen" utför 6 olika
brik är konstruerade av fabrikör
arbetstempon
Sundin och en del
även av fabrikens verkmästare, Arne
Larsson. Det har med tiden blivit en
hel rad fina maskiner, som vunnit erkännanden av experter och kopierats
av andra skidfabrikanter. Förnämst i
denna maskinuppsättning är utan tvivel
»stora maskinen», som vei-kligen gör
skäl för denna beskrivande benämning.
Den är »30 alnar lång och en tvärhand
bred» och utför 6 olika arbetstempon
i följd. Det spannade skidämnet stoppas in i ena ändan av maskinen som
1) kantar det, 2) fräser upp spårrännan,
3) formar skidans rygg — »kälformning», 4) profilformar det — en skida
är ju bredast i brättet, smalast vid
steget och något smalare mot bakändan, 5) putsar till kälformningen för
att undvika onödigt mycket handputs,
6) putsar kanterna och undersidan. När
skidämnet passerat denna verkligt förnämliga maskin, kan man faktiskt börja tala om »skidan», så förändrat är

det. Någon har skämtat om denna
»stora maskin» och sagt, att man bara
behöver stoppa in skidämnet i ena ändan av maskinen och vid den andra
hämta en färdigmonterad skida, försedd med faktura och adress m. m.
Det var nästan så vi höll på att tro på
skämtet, när vi såg maskinen arbeta.
Fabrikör Sundins långa erfarenhet av
skidtillverkning och hans stora intresse
för densamma jämte hans genialt klara
»bondförstånd» avspeglar sig med all
tydlighet i »stora maskinen»,
och därför kokas
Skidan skall nu
dess främre del,
spetsen alltså, i
få ett "brätte"
vatten och ånga
för att bli böjlig. Brättet formas över
en elektriskt upphettad järnmall och i
denna ställning spännes skidan fast och
får torka.
Först passerar den
Skidan är färdig
då en serie maskiner, som dock
för avputsning
inte skulle göra
stor nytta, om de inte utnyttjades av
män med »säker hand och vant öga».
Ty här går det inte an att bara stoppa
in skidan. »Putsaren» håller hela tiden
i den och slipar de fina vinklarna,
snittytorna på brättets spets m. m. Han
får minst av allt vara darrhänt eller
ha dåligt ögonmått, ty skidan bör ju
bli »liksidig» för att så småningom
kunna godkännas. Putsningen går emellertid snabbt, arbetarna vänder och
vrider och vinkelställer skidorna med
en rutin, som bekräftar ordspråket
»övning ger färdighet». Somliga skidor
förses med rund rygg, vilket kräver
en speciell maskin och extra arbete
och något fördyrar varan men i gengäld ger den ett elegantare utseende,
avslutar denna proHandputsningen
cedur. Hela skidan
lägges därvid upp på ett bord och vana
arbetare putsar av alla skarpa kanter
m. m.
Skidan är nu färKvalificeringen
dig, den skall bara målas och lackeras, men innan dess

utsättes den för kvalitetsbedömning
Det blir »extra prima», »prima» och
»sekunda» skidor och dessutom paras
de s. k. tävlingsskidorna ihop »för
hand» av den som utför kvalitetsbedömningen. Tävlingsskidan är ju särskilt känslig, och »bedömaren» ser till
att varje par utgöres av två exakt lika
skidor. Han väger dem i handen, synar
dem från alla håll och kanter o. s. v.,
innan han parar ihop dem. ö v r i g a skidor paras ihop mera »en masse» på
lagret, vilket dock inte innebär, att en
skidköpare därigenom riskerar att få
två olika skidor. Tillverkningen är så
omsorgsfullt utförd, att det fordras ett
så oerhört upptränat och kritiskt öga
och så säker och känslig hand som kvalitetsbedömarens för att upptäcka någon som helst skillnad i vikt eller utseende hos ett par skidor.
Efter kvalificeringen förses skidorna
med mått-, längd-, kvalitets- och m o dellbeteckning och är så färdiga att
lackeras.
Vid denna fabrik
sprutlackeras skidorna med maskin. Först sprutas
de två gånger med ett grundmaterial
och får därvid den rätta kulören och
därefter sprutas de med syntetiskt lack.
Skidorna lastas så på truckar och får
torka i varmluft, innan de går till
lagret.
Verkmästare L a r s son, som demonlaren att uppstrerade en tillverkning för oss,
märksamma
poängterade,
att
återförsäljare av skidor bör meddela
köparen, att nya skidor alltid skall
grundvallas — även om de är bruna på
undersidan! Vid Sundins skidfabrik isoleras undersidan endast med färglöst
lack för att därmed i någon mån förebygga köparens felaktiga uppfattning,
att nya skidor är vallade. Det är de n ä m ligen sällan, och det är skadligt för skidorna, om de begagnas, innan de grundvallats. Skidans undersida blir lätt trög
och luddig» och spårrännan blir ojämn.
För detaljhand-

Maskinputsningen
av skidorna fordrar saker hand och säkert öga.
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Sundins skidfabrik
har ett
mycket
sällsynt laboratolaboratorium
rium. Vi såg endast en del av det, ty en del var »bortrest». Laboratoriet utgöres nämligen av
idel skidstjärnor — Lars Back, svensk
5-milamästare, Nils Englund, en av de
skickligaste skidåkare Sverige hittills
uppvisat, Herbert Selberg, ävenså välkänd storrännare m. fl. Dessa stjärnor
är anställda eller knutna till fabriken,
och fabrikör Sundin sade, att »de där
pojkarna är mitt laboratorium» och berättade, vilken nytta han haft av deras
sakkunskap ifråga om skidor och vad
därtill hörer.
Den limmade skiLimmad skida,
dan upplever nu
sin tredje säsong
"sista skriket"
och blir allt mera
populär. Sundins kallar sin limmade
skida för »A-skidan» och den utmärker
sig genom åtskilliga finesser. I »ryggen» är en list av bok infälld, som gör
spännet permanent. Den är därtill kantad med bok eller annat hårdare träslag och blir på så sätt slitstarkare,
kanten blir inte så fort rund, varför
Mycket säreget

skidan styr bättre. I brättet och bakändan är ilimmade slitsar av trä, vars
ådror går snett över skidan — samma
princip som för kryssfanér. Skidan blir
härav mera motståndskraftig,
dels
håller brättet formen längre och dels
spräckes varken det eller skidans bakända så lätt.
Ett 20-tal modeller
De vanligaste
går ut från Sundins
skidfabrik,
men
skidtyperna
utrymmet medger
inte att vi här beskriver dem alla.
Vi stannar istället endast inför de skidtyper, som även övriga fabriker framställer och som används mest.
En skidtyp som
Turistskidan
vanligen användes
av såväl »söndagsåkaren» som den mera försigkomne skidentusiasten. Den
håller en bredd av omkring 70 mm
i brättet. Passar i de flesta låglandsterränger.
är något bredare,
Terrängskidan
i
allmänhet omkring 80 mm i brättet. Passar likaså
bra i de flesta terränger och kan även
begagnas i fjällen av den mindre
kräsne.

är den bredaste
och kraftigaste av
dessa tre skidtyper — omkring 90 mm
i brättet, ofta försedd med stålkanter,
vilket särskilt slalomåkare föredrar.
Dessutom säljs ju ofta även back- och
slalomskidor, som är ännu b r e d a r e och
kortare och ett flertal andra skidtyper.
De som efterfråga dessa är dock i allmänhet bättre k ä n n a r e av skidor än
man kan begära att en expedit skall
vara.
Beträffande lagringsråd och övrig
skötsel för skidor ber vi att i det här
sammanhanget få hänvisa till en utförlig artikel i ämnet, »Skidsäsong»,
införd i nr 1 av ICA-tidningen för 1942.
Läs om den igen för den händelse ni
inte skulle lyckas sälja slut på ert
skidlager denna säsong!
Mycket mer vore att säga om skidor
och olika skidtyper och tillbehör till
respektive. Det är faktiskt en hel liten
vetenskap för sig, men det var inte
meningen att här utbilda läsaren till
skidexpert utan endast att ge en glimt
från en skidas tillkomst.
Fjällskidan

Eva.

VAD NI GÖR DEN TILL
När december är slut, de hektiska
och pressande rusningsdagarna före jul
blott äro ett minne, den tråkiga och
arbetsamma inventeringen är slutförd,
och det nya årets första månad tillkännagivit sin ankomst, händer det
ganska ofta, att köpmän och biträden
pusta ut och med förutfattade meningar
om den »döda» månaden januari ta det
hela med en viss ro och kanske till
och med förfalla till en viss lättja. Är
det riktigt att januari är en »död» månad för affärsmännen? Nej, det är bara
en gammal vanföreställning, som ännu
på många håll likväl sitter kvar till
stort men för de affärsmän, som ännu
leva i denna uppfattning. De tro helt
enkelt inte, att det går att få liv och
rörelse i en butik i januari likaväl som
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annars på året. Den tiden då kunderna
gjorde sina inköp före jul, så att det
räckte i månader framåt, och då julen
firades i flera veckor, är för länge sedan förbi. Så snart helgdagarna äro
slut, går arbetet numera som vanligt,
någon längre ledighet förekommer sällan vid julen, och därmed följer att
levnadsvanorna snart återgå till sin
normala omfattning igen. Det beror
därför helt enkelt på köpmännen själva,
om januari ur försäljningssynpunkt
skall bli en god eller dålig månad.
Vad skall man då vidtaga för åtgärder för att få ut det mesta möjliga av
denna månad? Ja, det är många gånger
beroende av de lokala förhållandena,
men några allmängiltiga exempel skall
här nämnas.

Utförsäljning av rester, stuvar
m. m.
Vid inventeringen har säkert en del
gamla hyllvärmare gjort sig påminta.
Börja det nya året med den föresatsen,
att nu skall Ni verkligen slå ett slag
för dessa svårsålda varor. Till julhandeln hade Ni kanske tillverkat ett
litet stånd, där Ni exponerade julvarorna. Varför inte nu använda samma idé med ett liknande stånd, där Ni
plockar upp en del lagerliggare med
tydliga prislappar, så att kunderna riktigt lägga märke till dem, intresserar
sig för dem och stimuleras till inköp.
Vidare märkte Ni säkert vid inventeringen, att det fanns en del rester,
udda kaffekoppar, glas, tallrikar m. m.
Plocka ihop alla sådana smårester på

något bord eller dylikt, sätt pris på
varje restpost och gör Er fortast möjligt kvitt dem. Lagerutrymmena kunna bättre användas för andra nyinkomna varor.
I manufakturavdelningen blir det alltid stuvar av tyger, gardiner m. m. Mät
upp dem, sätt ut mått och pris på varje
bit och placera dem i en låda, på ett
bord eller på en disk med någon förklarande skylt. Husmödrarna tycka om
att ha något att titta på, medan de
vänta, och resultatet blir säkert tillfredsställande.

Aktuella disken.
I januari är det ofta kallt, och ett
ypperligt tillfälle erbjudes att få fart
på försäljningen av en del artiklar i
vintervaror, varma underkläder, strumpor, mössor, vantar m. m. En glasdisk
kan användas som »aktuella disken»
med dessa varor. En del överblivna
artiklar kunna samtidigt till nedsatta
priser utförsäljas. Genom att tydligt
framhäva de låga priserna, fångas kundernas intresse för disken, och försäljningen av de andra varorna i disken
underlättas. En annons i ortspressen
gör alltid nytta, och speciellt när det
rör sig om aktuella varor, som alla behöva, kan man nog räkna med att
genom annonsering få se flera nya kunder i affären.

Utnyttja affärens skyltfönster.
En affär har som bekant goda medhjälpare av sina skyltfönster i försäljningen, nota bene om de skötas och
utnyttjas på rätt sätt. De flesta affärer
lägga alltid ned en viss omsorg på sina
skyltningar till julen, men under den
övriga tiden på året är det nog många
gånger både si och så med omsorgen
och intresset för affärens skyltfönster.
Det är visst inte nödvändigt att alltid göra påkostade och originella skyltningar, utan huvudsaken är, att man
ofta byter varuslag och alltid h a r något
aktuellt i fönstret.
För Er som säljer sportartiklar är
januari ofta den riktiga månaden att
göra reklam för vintersporten genom
att i ett skyltfönster visa, vad Ni har
att bjuda på i fråga om lämpliga sportartiklar. Komplettera helst denna skyltning med en liten utställning inne i
affären också.
Vidare ger det mera liv och väcker
kundernas intresse att varje vecka i ett
fönster skylta med ett bestämt v a r u slag, »veckans tips». Det kan vara förslag till en maträtt, ett förmånligt pris

på en viss vara m. m., som man vill
rekommendera.

Skapa impulsköp.
Husmödrarna äro alltid tacksamma
för nyttiga råd och värdera alltid en
god handledning vid sina inköp. Tänk
efter om Ni inte har något lämpligt
recept för att bota förkylningssjukdomar, som ofta grassera vid denna tid.
Texta upp ett sådant recept och placera
sådana varor, som ingå i receptet, omkring detta på ett litet bord eller på
någon lämplig plats på disken. Honung,
lakrits, citroner m. m. äro vanliga botemedel.
Små innedekorationer med kupongfria
varor, någon sillinläggning, kaviar, russin m. m. bidraga också till att skapa
impulsköp hos kunderna och därmed
öka omsättningen.

Börja det nya året på rätt
sätt. Gör den "dåliga"
månaden januari till en bra månad.
Sätt fart på alla de svårsålda
varor inventeringen
påminde
Er om. Skylta i fönstren. Gör
säljande
innedekorationer.
Skaffa Er mera kunskap om
varornas användning. Det ger
Er mera
försäljningsargument.
Kom ihåg ordspråket:
"Ingenting är så bra som en god
slart".

Anordna försäljningstävlingar.
För att stimulera intresset bland medhjälparna i affären till att göra sitt
allra bästa för att försäljningsresultatet
skall bli så gott som möjligt, äro
försäljningstävlingar bland biträdena
många gånger en utmärkt sporre.
En sådan tävling kan ordnas på olika
sätt, t. ex. att varje biträde har sitt
förråd av en viss vara att ta ur. Detta
har emellertid den nackdelen, att det
då oftast blir bara en viss vara, som
blir föremål för en särskild försäljningskampanj, och många gånger är ju
detta också avsikten. Vill man i stället
förmå biträdena att sälja för så mycket
som möjligt av hela lagret, är det
bättre att med kassaapparatens hjälp
kontrollera varje biträdes dagsförsälj-

ning och anteckna dessa summor under
den tid tävlingen skall pågå.
Det gäller således att alltid vara
aktuell och att ständigt göra nya försäljningskampanjer och inte slå sig till
ro med den tanken, att det lönar sig
inte att göra något extra för att öka
försäljningen i januari, bara för att
den månaden förr ansågs vara en »död»
månad.
Ni avgör alltså i stor utsträckning
själv, om det skall bli tyst och tomt i
Er butik under januari, eller om försäljningsframstötar av olika slag skall
locka in kunderna och ge mera liv och
rörelse åt det hela.
Kem.

Fönster
från

KUMLA

Herr Erik Holmstedt,
anställd hos J. W. Johansson
& C:o, Kumla, har sänt oss
dessa
verkligt
trevliga
skyltfönster.
Har Ni inga
att skicka in?
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pajorden
et var halvmörkt ute. Snön föll i
mjuka flockar, lade sig tyst och stilla
över vägen och täckte den snart fullständigt. Grenarna på träden samlade
åt sig snöflingorna och blev vitare och
vitare. En svag vind förde flingorna i
en mjuk båge mot en husgavel, och här
samlades de sakta och stilla i en liten
driva på en stentrappa.
Denna stentrappa förde in i handelsmannens Johan Söderkvists rike.
Det fanns ingenting utanför som visade att huset var en handelsbod eller
någonting som gjorde reklam för J o han Söderkvist. Men det var nu heller
inte brukligt så där långt nere i Småland. Kunderna visste var de hade sin
handelsman utan något som helst reklamerande. Så hade det åtminstone
varit så långt tillbaka Söderkvist kunde
minnas. Reklam — det skulle bara
väcka misstankar och ond blod i denna
lilla socken.
Nu stod emellertid Johan Söderkvist

D
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i dörröppningen och betraktade det
lugna snöfallet. Den sista kunden hade
nyss lämnat handelsboden. Han kunde
gott stänga om han ville. Men han ville
inte just nu. Han tyckte om att betrakta de vita flingorna och den vita
naturen, som liksom bildade en kontrast mot hans dystra sinnesstämning.
Det var julafton. Men Johan Söderkvist hade ingen överdriven känsla för
den saken. Julaftonen var strängt taget
bara en dag lik alla andra dagar under
året. Det var det att människorna uppförde sig lite annorlunda då, önskade
varandra god jul och försökte se lite
gladare och snällare ut, men det sade
inte Johan Söderkvist någonting. Han
kände människorna. Han visste att de
var varken glada eller snälla.
När han hunnit så långt i sina funderingar skymtade han en figur, som
ledde en cykel, på vägen. Det var gubben Karlsson i Backen, som var på väg
hemåt. När Karlsson fick se Johan

1UM%,

EN JULBERATTELSE
AV SVEN GERO
Söderkvist i dörröppningen kom han
framklivande för att hälsa.
»En ska fäll önska god jul åtminstone», sade han och plirade med
ögonen i ljuset.
Karlsson i Backen var en rävgubbe,
det visste Johan Söderkvist. Men han
brukade alltid ha någonting nytt att berätta. Han var ett slags ersättning för
tidningar och telefon, som i allmänhet
saknades i socknen. Han framförde alltid ett lämnat meddelande, även om
detta saknade tydligt angiven adress;
på så sätt var han också en idealisk
postmästare för dem som förstod att
utnyttja honom till det bästa.
Det dröjde inte lång stund förrän
Karlsson började återge det sista från
Pålsson nere i kyrkbyn. Det var allt
annat än julhälsningar.
Se, det var så att Pålsson hade varit

lantbrukare förut, men på äldre dar
hade han fått idén att öppna en handelsbod mitt i kyrkbyn, och på så sätt
blev han Johan Söderkvists första och
enda konkurrent. Det dröjde inte länge
förrän fullt krigstillstånd var rådande
mellan de båda handelsmännen. Ett
fullfjädrat nervkrig sattes igång, och
med ett sådant utomordentligt diplomatiskt sändebud som Karlsson i Backen gick det hela mycket bra i lås.
De båda konkurrenterna kunde säga
varandra den s. k. sanningen utan att
direkt se varandra i vitögat. Karlsson
i Backen utnyttjades även gärna som
propagandaminister av båda sidorna.
Man kämpade om själarna i socknen,
och alla medel tycktes vara tillåtna.
Nu började emellertid Johan Söderkvist tycka att det gick för långt —
det vill säga att Pålsson gick för långt.
De mest vidunderliga rykten cirkulerade i socknen, och Söderkvist kände
marken gunga under fötterna.
Det
kunde bli katastrof om det fortsatte på
detta sätt.
Karlsson berättade nu att det påstods
att Söderkvist gjorde vilda svartabörsaffärer — läsaren må nu inte låta sig
vilseledas, det här tilldrog sig under
förra världskriget — och att det nästan
var oanständigt att handla hos honom.
Vidare påstods det att en kund fått
rutten sill. och det var allvarligt nog.
Dessa rykten hade säkert Pålsson till
upphovsman. Själv lät Pålsson utbasunera sig som den personifierade hedern.
Karlsson iakttog intresserat hur rodnaden steg på Söderkvists kinder och
väntade att få höra någonting om Pålsson, som han kunde torgföra. Men
Söderkvist teg. Han teg sammanbitet,
och Karlsson gick vidare med sin cykel
efter att ännu en gång ha önskat
god jul.
Men nu hade det gått för långt, ansåg Söderkvist. Nu måste någonting
göras.
Det var dagen efter, alltså på juldagen. Herr Pålsson satt i sin storstuga, som låg över själva handelsboden, och läste Missionstidningen.
Hans gumma stökade ute i köket. Då
hördes steg i trappan, det bultade på
dörren och innan Pålsson hunnit samla
sig fick han till sin oerhörda häpnad
se Johan Söderkvist komma inklivande
i stugan.
Söderkvist sade goddag med dov röst
och såg ut att vara rätt illa till mods.
Pålsson reste sig till hälften och iakttog honom över glasögonen, men kom

sig inte för med att säga någonting.
Först när Söderkvist sade, att han hade
tänkt att han skulle tala ett tag med
honom, Pålsson, om en del saker, gjorde han en gest mot en stol, som stod
nära dörren. Söderkvist satte sig utan
att ta av sig överrocken.
Söderkvist hade kanske tänkt att han
skulle ta lugnt på saken, och att allt
möjligen skulle kunna göras upp i
godo. De första orden blev emellertid
inte så väl avvägda, med påföljd att
Pålsson anlade ett syrligt smil, vilket
genast retade gallfeber på Söderkvist.
Han bröt ut i ett hetsigt ordsvall om
Pålssons illvilja och om den förtalskampanj denne igångsatt. Pålsson blev
genast mycket livlig. Han lade Missionstidningen åt sidan och gav Söderkvist en del vassa repliker, som kom
blodet att koka i denne.
Redan fem minuter efter Söderkvists
ankomst hade meningsutbytet urartat
till rena utskällningen. Det kändes tydligen skönt för båda gubbarna att äntligen få lätta sina hjärtan för varandra. Alla de lögner de spritt ut om
varandra drogs fram och ventilerades
och det konstaterades hur bra de överensstämde med sanningen. Det fanns
ingen skurkaktighet som inte kunde
pådyvlas den andre. Man hånade varandra för dumhet, lögn och bedrägeri.
Det fortsatte så en lång stund.
Till slut reste sig Söderkvist. Han
var vit i ansiktet och han tänkte nästan
lägga sina händer på Pålsson. Men
detta hade varit farligt, det visste han.
Han beslöt därför att han skulle avlägsna sig innan någonting hände. Men
först avfyrade han följande tirad:
»Du skulle återgå till jordpåtandet,
Pålsson. Du passar inte till handelsman. Du kan inte göra en strut en
gång.»
»Se, vi använder inte strutar i min
affär», replikerade Pålsson omedelbart.
»Se, vi använder påsar i stället.»
Söderkvist grep efter sin grå krimmermössa. Han skulle gå, han måste gä
nu. Men just då hände någonting.
Mor Pålsson, som hela tiden uppehållit sig i köket, kom plötsligt inseglande med en stor kaffebricka framför
sig. Brickan var lastad med de härligaste julkusar och pepparkakor och
mitt på den stod tre tända ljus.
»Var så god och sitt ett tag till, snälla
herr Söderkvist», sade hon med den
naturligaste röst i världen. »Nu ska vi
bjuda på lite julkaffe. Var så god bara.
Inte ska väl Söderkvist gå ut med
j ulen!»

Om inte Söderkvist lagt märke till
att Pålsson blev minst lika flat som
han själv, så hade han nog inte stannat.
Pålsson stirrade ytterst förbluffad på
sin hulda maka, men han hade alldeles tappat målföret. Först efter en
stund fann han sig och sade osäkert
till Söderkvist:
»Ja, det är klart att vi ska ha lite
kaffe. Inte ska du gå ut med julen
inte.»
Och Söderkvist följde gammal god
sed och gick inte ut med julen. Men
kaffet tycktes bränna både honom och
Pålsson.
Mor Pålsson satt lugn och snäll och
bjöd omkring kakor. Hon hade ett
omisskännligt drag av fromhet över sig.
Hennes grå ögon hade värme och humor och hennes händer var stora och
givmilda. Hon såg varken ledsen eller
bestraffande ut. Hon såg ut som en
god mor som hade hand om två ostyriga pojkar. Det fanns ingenting ont i
henne.
Allt detta kände Söderkvist. När de
druckit sitt kaffe, sade mor Pålsson:
»Jag tycker ni ska sluta fred. Det
står i skriften att det skall vara frid
på jorden.»
Och Söderkvist och Pålsson skakade
plötsligt hand med varandra.

Om jag ägde alla
pengar
om jag ägde viljan
fri.
Om jag kunde
plocka
stjärnor
och strö dem framför
min
fot.
Skulle
jag då vara
lycklig,
känna mig
tillfreds?
Om vi glömde dumma
tankar,
om begär vi måttfullt
åt.
Om vi missförstånden
ville
reda opp med ärligt
spel.
Skulle
vi då inte
leva
i en annan
värld?
Om allt krigiskt
ville
smälta,
om det miste styrkans
kraft.
Om krevader
vore
stjärnor,
som på himlen
lyste
klart.
Skulle
vi då vara
nöjda,
känna oss
tillfreds?

C. E.

V.

S-qvist.
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HUR MYCKET HA

OMKOSTNADER OKAT
Under det pågående kriget ha de
svenska statsmakterna försökt att hålla
prisstegringarna i schack. Dessa försök
kulminerade i bestämmelserna om allmänt prisstopp, som inträdde den första
november 1942. Man var från början
inte så alldeles säker på att prisstegringarna skulle kunna helt undvikas,
men man h a r lyckats över förväntan.
Olika samhällsgrupper ha framhållit,
att de blivit mer eller mindre orättvist
behandlade av de priskontrollerande
myndigheterna. Till dem som klagat
ha hört fastighetsägarna. För att verkligen få veta, hur det legat till ifråga
om fastighetsägarnas omkostnader, beslöt statens hyresråd att utföra en
grundlig undersökning av dessa. Denna
genomfördes av K. Socialstyrelsen. Hur
kom undersökningen till, och hur utfördes den?

Hur undersökningen gick till.
Socialstyrelsen byggde sin statistik
på 6.619 formulär, som fyllts i av ägare
till fastigheter, vilka innehöllo minst
två lägenheter. Fastighetsägarna hade
utvalts på så sätt, att de skulle representera samtliga fastighetsägare, vilka
man ville studera. Man grupperade de
studerade fastigheterna enligt följande:
Stockholm
Göteborg
Malmö
Städer med 30.000—100.000 inv.
»
»
10.000— 30.000 »
»
»
5.000— 10.000 »
»
»
under 5.000 »
Genom att gruppera formulären efter
denna indelning, kunde man jämföra
olika ortstyper med varandra, då det
var sannolikt att omkostnaderna skulle
variera med ortstypen.

Vad undersökningen visade.
I undersökningen studerade man dels
hur inkomsterna hade förhållit sig, dels
h u r utgifterna förändrat sig. Utgifterna
uttryckte man i procent av hyresvärdet.
I hyresvärdet ingick då inte bara de
hyror man får in utan även värdet av
de lägenheter som
fastighetsägarna
själva använda.
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Hyresvärdet.
Om man sätter genomsnittshyrorna för år 1938 = 100 (alltså
året närmast före kriget), får man följande utveckling:
1939
1940
1941
1942

=
=
=
=

100,4
100,5
104,3
107,1

Härav skulle man kunna utläsa, att
hyresvärdet stigit med 7 % sedan krigets början. Stegringen beror tydligen
på bränsletillägget. I princip har nämligen inte hyrorna fått höjas under
krigets gång.
Hyresförluster.
Här kan vi se något
märkligt. Hyresförlusterna ha nämligen
minskat under krigets gång. Det är väl
om något ett tecken på att vi här i
Sverige trots kriget lever under ordnade förhållanden.
Ränteutgifter.
Dessa ha stigit en
aning enligt följande:
1938
1939
1940
1941
1942

3,8
3,8
4,0
4,1
4,0

Förändringen är således knappast påtaglig.
Onera. Denna grupp av omkostnader
innefattar avlöning till vice värd,
gårdskarl, pannskötare eller maskinist,
utgifter för vattenförbrukning, gårdsrenhållning, sotning, renhållning av
gata, elektrisk ström för hiss, försäkringar m. m.
Denna utgiftsgrupp omfattar med
andra ord de löpande utgifterna, men
däremot inte reparationer och underhåll e. d.
Utvecklingen har varit följande:
1938
11,6%
1939
11,8%
1940
12,1 %
1941
12,8%
1942
13,4%
Ökningen har alltså varit i genomsnitt 1,8 %. Den är dock något olika
på olika slag av orter och varierar
mellan 3,0 % (i Göteborg) och 1,4 %
(i orter med under 5.000 invånare).
Bränsleutgifter.
Först ifråga
om
bränsleutgifterna kan man tala om nå-

gon kraftigare stegring. Siffrorna äro
följande:
1938
7,2 %
1939
7,7 %
1940
10,3%
1941
13,6%
1942
14,4%
Här ha vi alltså en stegring på 100 %,
som är utan konkurrens från de övriga
utgiftsposterna.
Utgifter för reparationsoch underhållsarbeten,
ö k n i n g e n ter sig så här:
1938
13,7%
1939
14,8 %
1940
18,0 %
1941
15,8%
1942
14,9%
Även här har ökning förekommit,
men därvid får man ta hänsyn till att
även kostnaderna för reparationerna
stigit. Därför h a r man trots ökningen
i omkostnaden företagit mindre med
reparationer sedan krigets början.

Varför ha inte hyrorna höjts?
Sammanfatta vi nu vad som sagts
så skulle ökningarna bli följande:
Hyresvärdet
ökning 6,7 %
Hyresförlust
»
0,2 %
Onera
»
1,8 %
Bränsle
»
7,2 %
Reparationer och underhåll
»
1,2 %
Ökningen i omkostnaderna skulle genomsnittligt röra sig om cirka 10 %,
medan fastighetsägarens inkomster endast ökat med cirka 7 %. Fastighetsägaren skulle sålunda inte fått full
kompensation för omkostnaderna eller
snarare prisstegringen. Som vi veta, är
det knappast någon grupp som fått full
ersättning. Statsmakterna ha därför ansett, att hyrorna inte fått höjas utom
— som vi nogsamt veta — ifråga om
den ökade bränslekostnaden. Därvid
har man tydligen också anlagt synpunkten, att bostad är en »nödvändighetsvara». Det har ju varit den ledande
tanken i såväl ransonerings- som andra
priskontrollåtgärder, att sådana varor
såvitt möjligt böra hållas n e r e i pris.
O. H.

ICAHDER#

Icander: "Jag ser här i ICA-tidmngen, att biträdena i Upsala
bildat en biträdesförening, som dom haft mycket glädje och nytta
av. Det vore bestämt något för oss.

Beslut och handling aro ett hos Icander. Han gar genast till ordföranden i Köpmannaföreningen. Tillsammans dra de upp riktlinjerna till en "Ungdomsavdelning" av Köpmannaföreningen.

Icander författar en inbjudan till diskussionsmöte om saken, som
han genom Köpmannaföreningens försorg får utsänd till alla
biträden på orten.

Köpmannaföreningen hjälper också Icander pa annat sätt. Bl. a,
genom att ställa sin samlingslokal till dess förfogande,

Icander hälsar deltagarna välkomna "och utvecklar i vältaliga
ordalag föreningens program och syften (mera därom i följande
serier),

Till slut får deltagarna genom handupprackning markera om de
vill ansluta sig till föreningen Handuppräckningen blir hundraprocentig.
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Suart är år 1913 slut och ett nytt år gör sitt inta;;. Vid varje
nyår b r u k a r nian lova sig själv en hel del. Man ska bli en
bättre m ä u u i s k a u n d e r det nya året, spara p e n g a r el. dyl.
I l a r n e d a n b e h a n d l a vi goda föresatser. Ni unga, tag vara
på det goda rådet i slutet av a r t i k e l n , så ter sig Er framtid
ljusare än eljest.

I dags-, vecko- och övrig press, i
biograf- och teatersalonger och annorstädes propageras f. n. för ökad sparsamhet. Staten uppmanar allmänheten
att köpa försvarsobligationer. Sparbankerna säga: »Spar medan Du kan»
o. s. v.
Så gott som inom alla områden hör
man detta samfällda rop om sparsamhet. Att denna sparsamhetspropaganda
är av stor betydelse för vårt land och
för oss själva, förstå alla framsynta
människor.
Då jag tror, att även Du, Kalle, hör
till dem, som har intresse av sparsamhet, både för Din egen del och för Din
firmas del, skall vi denna gång stanna
något vid betydelsen av sparsamhet
med såväl firmans medel, som med
Dina egna surt förvärvade slantar.
Häromdagen träffade jag en kollega,
som liksom vi har sitt arbete inom
specerihandeln. Vårt samtal kom in på
betydelsen av sparsamhet överhuvudtaget och sparsamhet med firmans medel i synnerhet. Min kollega hade gjort
en del beräkningar med utgångspunkt
från sin egen affärs omsättning, och
som dessa beräkningar voro särskilt
intressanta
ur
sparsamhetssynpunkt
med varor, skall jag inledningsvis relatera hans inlägg i vårt samtal.
»I min affär gör dagligen c:a 200
kunder sina inköp. Hälften av de varor kunderna inköpa äro s. k. lösviktsvaror, vilka vi själva måste väga upp.»
Sedan min vän lämnat dessa uppgifter frågade han: »Kan Du säga mig
vad jag årligen förlorar, om jag och
min personal väger bort för 1 öre per
besökande kund, samt vad förlusten
blir på 10 år med ränta på uppkommet
förlustkapital och förlustränta?»
Undertecknad plockade givetvis fram
papper och penna, varefter följande uträkning gjordes:
200 kunder per dag. Bortvikt 1 öre
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per kund. 200X1 öre = 200 öre.
Alltså, per dag en bortvikt å 2 kr.
Då man beräknar att ett år har omkring 300 dagar, under vilken försäljning pågår, blir nästa uppgift att
multiplicera 300 med 2 kr. och nu
få vi fram att förlusten per år blir
(300,-.2 = 600) 600 kr.
Som Du ser är det en ganska betydande summa denna bortvikt av ett
öre per kund uppgår till per år. Men
vi gå vidare, ty fortsättningen av frågan löd: »Hur mycket uppgår förlusten
till efter tio år, om man tager hänsyn
till en ev. ränta å 5 % på såväl kapital
som uppkommen ränta, vilken år för
år lägges till kapitalet.
Då uträkningen av detta tog rätt stor
plats i anspråk på mitt papper, få vi,
på grund av det begränsade utrymmet
i denna tidning, nöja oss med att härnedan göra en enkel uppställning, vilken år för år visar den uppkomna
förlusten. Du kan själv kontrollera om
uträkningen stämmer. (Har Du glömt
tillvägagångssättet vid uträkning av
ränta, uppmanar jag Dig, att plocka
fram Din skolbok i matematik, samt
företaga en repetition i såväl procenträkning som i ränteräkning.)

A rsförlust inkl. f.
5 °/o ränta g årens förl. inkl.
kr.
5 °/o ränta kr.
l:sta året
600: —
—
2:dra »
30: —
1.230: —
3:dje
1.891: 50
» 61: 50
4:de
2.586: 08
» 94: 58
5:te
3.315: 38
» 129: 30
6:te
4.081: 15
» 165: 77
7:de
4.885:21
» 204: 06
8:de
5.729: 47
» 244: 26
9:de
6.615: 94
» 286: 47
10:de
7.546: 74
» 330: 80
År

Man b r u k a r säga, att ettöringen är
början på millionen. Sedan man sett

hur denna ettöring kunnat växa, instämmer man gärna i detta påstående.
Vad ovanstående exempel h a r att
lära oss är inte endast att en ettöring
kan växa, det vill i första hand giva oss
en tankeställare i mera positiv riktning, nämligen att uppmana oss att
vara ytterst försiktiga vid uppvägning
av varor.
Många firmor ha infört bruttovärdeskontroll för att kunna utröna hur stort
svinn firman har, men denna kontroll
har sitt värde endast om den kan påverka såväl köpmännen som biträdena
att nedbringa det onödiga varusvinnet.
Denna gång hinner jag inte gå in på
frågan i sin helhet, om nedbringandet
av varusvinnet, men i samband med
omkostnader är det en annan sak, som
också fordrar tillsyn, för att affärens
nettovinst skall bli den största möjliga,
nämligen användandet av

Papper, påsar och bindgarn.
Häromdagen gjorde jag ett besök i
en färghandel, varvid jag inköpte en
burk färg förpackad i en pappkartong.
Försäljaren, som expedierade mig, uppträdde på alla sätt till min belåtenhet,
utom i en enda sak, nämligen då han
försedde den pappkartongförsedda burken med ännu ett omslag. Att detta
var onödigt är självklart, men det som
var ännu v ä r r e var, att papperets storlek bättre passade att slå in fem sådana
burkar i, än en. Och för att sätta
kronan på verket, försåg han det lilla
paketet med ett dubbelt snöre. Jag fick
den tanken, n ä r jag såg detta slösande
med papper och snören, hur gör vi
själva i vår butik? Använda vi emballaget på samma slösaktiga sätt? Sedan jag kommit hem till min affär,
upptäckte jag, att det inte var så fritt,
utan att även vi använde papper och
påsar ganska frikostigt ibland. Resultatet av denna upptäckt blev, att vi
vidtog vissa åtgärder för att nedbringa
pappers- och påsåtgången. Jag skall
nämna något om de åtgärder man kan
vidtaga för att minska åtgången av
emballaget:
Vid uppvägning av strösocker och
salt i påsar om ett kilo, kan man med
fördel använda Vi kg. påsar. Vs kg. av
nämnda varor kan med fördel förpackas i VJ kg. påsar.
För smör, margarin och såpa i paket
kan man på lediga stunder färdigställa
omslagspapper i lämpliga storlekar.
När kunden saknar kasse att bära
hem inköpta varor i, hör man ofta försäljaren säga: »Ska' jag lägga varorna
i en påse?» Genom att ä n d r a denna
fråga, när detta låter sig göras, till:
»Ska' jag slå in varorna i ett paket?»
spar man rätt mycket påsar. (Påsar
äro d y r b a r a r e än omslagspapper.)
Att slå in standardförpackade varor

i ännu ett papper (om kunden inte uttryckligen önskar det) kan väl anses
vara onödigt slöseri med dyrbart inslagningsmaterial.
Inventariernas skötsel.
Vågar, kaffekvarnar, kassaapparater,
cyklar, dragkärror o. dyl. äro, som Du
vet, Kalle, dyrbara inventarier, som det
gäller att vårda omsorgsfullt om deras
livslängd skall bli den längsta möjliga.
Blir slitaget å dessa inventarier för
stort, uppstår givetvis en s. k. onödig
förlust.
Av ovannämnda inventarier är väl
cykeln och dragkärran det, som faller
på springpojkens lott att vårda. Men,
hur är det med den saken, sköts dessa
inventarier som dom borde skötas?
Nej, allt för ofta får man se brister i
detta avseende. Ibland är cykeln dåligt pumpad, dragkärrans axlar osmorda etc. Här, Kalle, har Du ett arbete,
som det lönar sig att offra de lediga
stunderna mellan »skubben» på.

Och till sist
kan meddelas att vi denna gång firar
ett litet jubileum i den här spalten.
Kalle Spring-spalten fyller nämligen
ett år. För att fira denna vår ettåriga
bekantskap på ett värdigt sätt, har jag
härmed äran överlämna till Dig, Kalle,
och Dina kamrater ett litet välmenande
tips för Eder egen framtid. Alla vill
Ni säkert någon gång i framtiden ha
en egen affär, men detta kostar liksom
allt av värde, pengar. Det tips jag nu
skall ge Dig och Dina kamrater är:
På vilket sätt denna Eder önskan skall
kunna bli verklighet.
För att förklara hur detta skall gå
till, taga vi ett exempel till hjälp.
Springpojken Pelle vill, liksom alla andra springpojkar, någon gång i framtiden bli ägare av egen affär, av denna
anledning har han vidtagit vissa åtgärder för att dessa planer skall kunna
bli verklighet. Dels har han skaffat sig
en sparbanksbok och dels har han uppgjort någonting, vilket han kallar »10årsplanen för tryggande av min egen
framtid».
Rubrikerna i denna plan finnes upptagna i nedanstående tabell.
Ja, så såg rubrikerna ut i Pelles
budgetbok. Jag har endast tagit med
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Beräknad
årslön

1943
1944
1945
1946
o.s.v.

1.250: —
1.660: —
o. s. v.

DETALJHANDLARE DÖMD
FÖR KRISTIDSFÖRSEELSE
Det är fel att låta sig dömas

Allt för ofta ser man denna rubrik i dagspressen. Ofta rör sig
dessa förseelser om rena bagateller, som har sin grund i att köpmännen har för mycket arbete just nu, så att de i hastigheten
förbiser en eller annan krisparagraf av mindre vikt. Överhopade
som de ar med inventeringar för uppgifter till kommissionerna,
kupongklistring, ordinarie arbete, som kanske ökats genom ett
biträdes militärtjänst m. m., är det förklarligt, om de inte hinner
lägga alla krisförordningarna på minnet så väl, att de följer dem
helt automatiskt. Det är därför inte rätt att kriminalisera ett
misstag, som en köpman begår helt utan ont uppsåt. Inom alla
yrken förekommer det att misstag begås, men sällan stämplas väl
den felande som missdådare.
När köpmannen, som råkat begå överträdelsen, får stämningen
blir han av polisen oftast avrådd från att ingå i svaromål »då
domen i alla fall blir densamma». Den åtalade skriver då på stämningen och erkänner utan att försvara sig, om inte annat så för
att slippa sätta bort allt för mycket av sin dyrbara arbetstid på
detta oväntade intermezzo.
Men det är fel att låta sig dömas ohörd! Åklagaren kallar även
den obetydligaste förseelse för grov vårdslöshet, men det är ändå
skillnad på -»brott och brott». Om vederbörande handlande lade
fram sin sak inför domstolen och drog fram de förmildrande skäl
han helt säkert har att anföra till sitt försvar, bleve han troligen
frikänd. Därmed sparade han »dagsböterna» och slapp den ekonomiska förlust, som ligger i att få ett varuparti förklarat »förbrutet». Samtidigt uträttade han även en mycket god sak — han
hjälpte till att upprätthålla detaljhandlarkårens goda anseende!
Det är dock onödigt, att detta anseende skall få en fläck på sig,
därför att en med arbete överhopad köpman i sin brådska helt
ofrivilligt gjort sig skyldig" till en bagatellförseelse. I och för sig
betydde ju inte denna förseelse något, men den blev »stor sak»,
därför att vederbörande lät sig anklagas och dömas utan minsta
protest!
Därför — försvara Dig om Du blir åtalad för en bagatellförseelse, som Du vet Dig ha begått fullkomligt ouppsåtligt!
Dixi.

beräkningarna för två år, men jag
borde kanske nämna, att Pelle tänker

Beräknar erBeräknar inhålla i dricks
sätta å bank
per år. Hela
10 °/o av årsbeloppet ins.
lön
å bank
125: —
166: —
0 . S. V.

ohörd

50:40: —

Beräknar erhålla 3Vs % Summa kapiränta å såväl talökning år
kapital som
för år
tillk. ränta

6: 12
0 . S. V.

175: —
387: 12
o. s. v.

sköta sig så bra i sitt arbete, att han
beräknar att få löneförhöjning flera
gånger under denna tioårsperiod.
Gör upp en liknande 10-årsplan för
Edert eget vidkommande, men följ den
också genom att varje gång Ni får
avlöning sätta in 10 °!« eller mera på
postsparbanksboken. Då kanske den
egna affären en vacker dag kan bli
verklighet.
På återseende
Eder Oling.
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N y köpkraft skapas åt enskild handel
Hakonbolaget

tor värdefullt

Kristiden har i viss utsträckning hämmat byggverksamheten,
vilket haft till följd att stark bostadsbrist uppstått i många
städer och samhällen. Denna brist måste helt naturligt på ett
eller annat sätt fyllas. Nybyggnader har därför efter hand
åter kommit igång, men ofta i form av s. k. bostadsrättsföreningshus.
Denna bebyggelse samlas ofta i utkanterna av
städer och samhällen eller på platser som Inte tidigare nyttjats
föi uppförande av bostadshus. Därav följer helt naturligt att
en stor köpkraft samlas på platser, där tidigare inga butiker
finnas, eller i varje fall där förekomsten av försäljningsställen
är otillräcklig. Sådana områden är alltså begärliga ur nyetableringssynpunkt. Men det gäller att vara först, att redan på
ett tidigt skede tillförsäkra sig lämplig butikslokal. Där står
striden ofta mellan enskild detaljhandel och den konsumentkocperativa. Den senare företagsformen har redan länge varit
nära lierad med en av landets största byggnadsföreningar,
vilket otvivelaktigt många gånger givit dem förmånsrätt till
nyetablering. Det gäller därför för den enskilda handeln att
skapa sig liknande förutsättningar.

initiativ.

f

Hakonbolaget har länge haft ögonen öppna för denna sak
och även omsatt sina tankar i handling. Ett exempel härpå
visar bilderna på denna sida. De äro hämtade från Ludvika
och visar en speceributik inrymd i en fastighet uppförd av den
stora byggnadsfirman Anders Diös i samråd med Hakonbolaget
och köpman Arvid Persson. Ludvika. Förutom denna fastighet
uppföres i samma regi ytterligare 2 fastigheter på detta område, scm genom ASEA-verkstädernas tillväxt blivit aktuellt
som bostadsområde. Genom detta påpassliga initiativ räddades en betydande köpkraft åt enskild företagsamhet.

"Hy It facUet"
— ett korsord,

som sätter Er varukunskap

på prov

LODRÄTT
1. Bytes ofta i affärerna den 2 januari — 2. Positivt ord. — 3. Mat
för fjälldjur. — i. Aktuellt småfolk just nu. — 5. Kring månget Julklapp skonterf ej. — 6. Brukar under julen förses med rim. —"8. Bör
prat ej vara. — 0. Affärsterm. — 11. I sagans skog. — 13. Hjälper
över mänga svårigheter. — IS. I mången möbel.
VÅGRÄTT
Hoppas Läsaren får en trevlig sådan.
4. Gör skyltningen till
6. Kommer kanske igen i grötrimmet. —
kunden, om den är bra.
7. Tråkiga känslor. — 9. Ibland på julslaken.
11). Skall steken vara. —
12. På julbordet. — 14. Att ha vatten i.
— 15. Tillägna sig — i talspråk. — IG.
Tillfällig adress. — 17. Bör blanka, fina
ytor aktas för. — 19. Vill är ofta detsamma.

De tre först öppnade rätta lösningarna belönas med bokpriser i form av facklitteratur
Rita av korsordet hellre än klipp. Sänd lösningen till Tidn. ICA, Västerås, före 7 jam
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Det är ganska många problem, som hunnit ventileras på denna
sida under årets lopp. Det har varit både rena kunskapsfrågor och omdömesfrågor. Vi ha alltid sökt finna sådana
frågor, som Ni verkligen kan få under det dagliga arbetet i
butikerna. Svaren på våra frågor har i regel varit relativt
goda. Skall vi vara r i k t i g t ärliga måste vi nog förstås medge
att vi ibland måst besöka ganska många affärer för att få
tillräckligt antal acceptabla svar. 1944 kan alltså bli ett
ännu bättre år med ännu större yrkeskunskaper.
Denna månad är det 3 norrlandsbiträden som fått »stå till
svars» och frågan rör sig på varukunskapens viktiga område.
Det är faktiskt en riktig »Knutsson-fråga» det här och vi
var mycket intresserade av resultatet. Läs inte svaren innan
Ni själv har försökt lista ut dem! Av svaren här nedan är det
bara det sista som kan få full poäng. De båda andra få nöja
sig med 1 respektive 2 poäng. Det gäller att ge ett så uttömmande svar som möjligt.

1) EKP 1 F K P 1.

\

Nästa offer
blev
fröken Euo Harbom,
firma K. Hamrins
Eftr.,
Östersund.
Fröken Harbom tittar en stund på frågorna, innan hon
svarar: — EKP 1

2) 000, 00 0/1.

A Wf^Am

"lh

Frågan lydde så här:
Vad avser betecknir igarna:

1

**

j ^ A

3) S. B. 4, S. B. 6.

I Östersund frågade
vi först hr
Åke
Venner,
firma G.
Starlander. — Ja,
det första är socker
och det andra är
rågsikt, svarade hr
Venner, men vad
det tredje var, kunde
han
omöjligt
förstå.

Åm\

FKP

J ;

"

soc

"

ker, ettan betyder
1 kgs. Det andra är
|
rågsikt. Men vad
S. B. 4 och S. B. 6 betyder kan inte
fröken Harbom lista ut. Det är nog
något, som vi inte ha här, säger hon
till slut.
Fru Elsa Ledin, firma J. A. Widmark,
Örnsköldsvik,
har
ett mera fullständigt svar att lämna.
EKP 1 och FKP 1
är socker, E och F
äro kvalitetsbeteckningar och
ettan
betyder 1 kgs. 000,
00 och 0/1 äro kvalitetsbeteckningar

på rågsikt och S. B. 4 och S. B. 6 äro
beteckningar på makaroner, det är
skurna makaroner i bitar, 4 och 6 är
makaronernas tjocklek i millimeter.
Det rätta svaret:
Kvalitetsbeteckningarna på socker utgöras av bokstäver från A t. o. m. P.
E är ett gjutet och sågat, kristallglänsande bitsocker men samtidigt lättlösligt.
F är en billigare standardkvalitet av
bitsocker.
P 1 efter kvalitetsbeteckningen betyder, att sockret är förpackat i 1 kgs
paket.
Rågsikt förekommer i handeln i tre
olika kvaliteter med beteckningarna
000, 00, 0/1. Av dessa är 000 den vanligaste och högsta kvaliteten, ty ju flera
nollor, desto kraftigare mjöl och desto
mindre klihalt.
Makaroner förekommer i flera olika
typer, bl. a. i skurna bitar eller S. B.makaroner, vilka äro 5 till 8 cm långa
stänger. Beteckningarna S. B. 4 och
S. B. 6 ange grovleken i millimeter.

Får Ni själv av någon kund en knepig fråga som Ni tror kan ha allmänt intresse så skicka gärna in den till ICA-tidningens

redaktion.
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Vi fortsätta här vår följetong med
ett nytt avsnitt. Det behandlar ännu
ett sätt att övertyga människor.
9. Vad alla önska sig.
Skulle ni icke vilja ha ett magiskt
lösenord, som kunde göra slut på ordväxlingar, fördriva ovänskap, skapa
samförstånd och få andra att lyssna
uppmärksamt?
Nåväl, här har ni ett. Säg blott:
»Jag klandrar er inte alls. Om jag
vore i edra kläder, skulle jag handla
på precis samma sätt.»
Ett dylikt svar kommer att lugna och
dämpa den mest grälsjuke individ. Och
ni kan säga det med absolut uppriktighet, ty om ni verkligen vore i den
andres kläder, skulle ni naturligtvis
handla och känna som han. Antag att
ni hade fötts med Al Capones anlag
och växt upp i hans miljö och gjort
alla de erfarenheter, som han gjort.
Skulle ni då inte gått samma öde till
mötes som han, ja, varit identisk med
honom? Det enda skälet till att ni icke
är en skallerorm t. ex. är ju, att er far
och mor icke voro skallerormar. Och
hade ni varit född vid Ganges, skulle
ni troligen varit hindu och dyrkat heliga kor. Det är icke er förtjänst, att
ni är, vad ni är, ty ni ä r en produkt
av samverkan mellan edra ärvda anlag
och den miljö, ni vuxit upp i. Men
glöm icke, att ej heller andra kunna
lastas för vad de äro. Ni anser dem
dumma, elaka, trångsynta, obetydliga
— men äro de själva skuld härtill?
Klandra dem därför icke utan känn
medlidande med dem. Visa dem så
mycket förståelse och sympati, som är
er möjligt. Var tacksam över att er
begåvning och uppfostran givit er möjlighet att uppnå en god samhällsställning, men förhäv er icke över dem,
som varit mindre lyckligt lottade än ni.
Tre fjärdedelar av de människor, ni
träffar i morgon, hungra och törsta
efter sympati, förståelse, vänlighet,
överseende. Visa dem det och de komma att tycka om er. Tänk på att ingen
blir lycklig genom att vara elak, ingen
glad genom att vara ohövlig, ingen
framgångsrik genom att uppträda enfaldigt och obehärskat.
En gång höll jag ett radioföredrag om
den berömda författarinnan
Louisa
May Alcott. Genom ett olyckligt förbiseende råkade jag säga, att hon bott
i Concord, New Hampshire, trots att
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jag visste, att det var Concord, Massachusetts. De följande dagarna erhöll
jag en mängd brev och telegram och
telefonpåringningar från lyssnare, som
voro djupt kränkta över att jag berövat
Massachusetts en del av d^ss ära. Några
brev voro mycket ohövliga och förolämpande. I synnerhet erinrar jag
mig en förnäm dam, som öste sin vredes skålar över mig. Hon var född i
Concord, Massachusetts, och kunde icke
varit mera uppbragt, om jag anklagat
miss Alcott för att vara en kannibal
från Nya Guinea. Jag kände mig icke
särskilt uppbyggd av hennes brev utan
beslöt att svara och upplysa henne om,
att jag visserligen begått ett geografiskt misstag men hon ett mycket
större i fråga om levnadsvett.
Men jag lugnade mig. Vilken fåne
som helst kan besvara en förolämpning
med andra kränkande ord, men vad
tjänar det till? Jag sökte sympatisera
med henne och ringde därför upp
henne, tackade henne för hennes brev,
bad om ursäkt för mitt beklagliga misstag och lovade att framföra en rättelse
över radion. Följden härav blev givetvis, att hon bad mig glömma det
obehärskade brev, som orsakats av
hennes lokalpatriotism. Vi bådo båda
om ursäkt allt vad vi orkade och uttalade till slut vår varma uppskattning
av varandra. Jag kan inte finna annat,
än att jag hade större utbyte härav,
än om jag följt min första impuls och
bett henne dra åt skogen. Att kunna
visa självbehärskning och avväpna en
förolämpning med vänlighet är mera
civiliserat och mera tillfredsställande
än att möta hårt med hårt och eventuellt ställa till med obotlig skada. Anser man sig vara en kulturmänniska,
bör man avhålla sig från att uppträda
som ett barn eller en vilde.
Mr. S. Hurok är troligen Amerikas
inflytelserikaste impressario. I tjugo
år har han handhaft de största konstnärers turnéer, och han har lärt sig,
att första förutsättningen för att umgås
med temperamentsfulla konstnärer är
att kunna visa en obegränsad sympati
för deras egenheter, hur löjliga och
besvärliga dessa än må vara.
I tre år var han impressario för den
världsberömde ryske bassångaren Fjodor Sjaljapin, en av de största konstnärer som någonsin väckt ovationer på
Metropolitanoperan. Likväl var Sjaljapin ett ständigt problem. Han uppförde
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sig som ett kinkigt och bortskämt barn
och beredde mr. Hurok de största besvärligheter.
Han ringde t. ex. upp klockan tolv en
dag, då han skulle uppträda, och meddelade, att hans hals var alldeles förstörd. Han kunde omöjligt sjunga på
kvällen. Försökte mr. Hurok tala förnuft med honom eller grälade han på
honom? Nej, långt därifrån. Han visste,
att Sjaljapin blott blev motspänstigare,
om man talade om hans plikter o. dyl.
Han rusade i stället över till hans hotell och beklagade honom: »Min stackars vän. Detta är ju alldeles förfärligt. Naturligtvis kan ni inte sjunga
i kväll. Vi skall genast underrätta
operan. Det kommer blott att kosta er
ett p a r tusen dollars, men vad betyder
det i jämförelse med ert rykte.»
Då suckade Sjaljapin och sade: »Det
vore kanske bättre, om ni kommer tillbaka litet senare på dagen. Kom klockan fem, så får vi se, hur jag känner
mig då.» Klockan fem kom den medlidsamme mr. Hurok igen och insisterade
på att operaföreställningen skulle ställas in, och ånyo begärde Sjaljapin
uppskov. Klockan halv åtta erbjöd han
sig sjunga under förutsättning att mr.
Hurok meddelade publiken, att Sjaljapin var svårt förkyld och vid dålig
disposition. Det gick mr. Hurok med
på, ehuru han inte hade för avsikt att
göra det, och så sjöng Sjaljapin slutligen till allmän hänförelse.
Dr. Arthur I. Gates säger i sin utmärkta bok Educational Psychology:
»Alla människor kräva sympati. Ett barn
skyndar sig ivrigt att visa någon skråma det fått för att få erfara medlidande
och bli tröstat. I samma avsikt visa
vuxna sina sår, skildra sina olyckor
och sjukdomar och beskriva särskilt
ingående kirurgiska operationer, som
de genomgått. 'Självmedlidande' för
verkliga eller inbillade olyckor kan
man praktiskt taget påträffa överallt.»
Vill ni övertyga andra människor om
riktigheten av edra synpunkter, lyder
därför nionde regeln:
Visa s y m p a t i för a n d r a m ä n n i skors tankar och önskningar.
I nästa nummer fortsätter
vår följetong med en beskrivning
av det tionde
av de tolv sätt Dale Carnegie
rekommenderar
för att övertyga
en människa. Detta avsnitt heter »Alla vilja
se sig själva i vacker
dager».

Vi tacka för all den hjälp vi
fått under det gångna året och
hoppas att även under år 1944
kunna leverera våra uppskattade, kuranta varor Persil,
Henko, PER, S i l . ATA och
Vapon.
Persil-Fabrikernas strävan är
och kommer alltid att vara att
tillverka effektiva, skonsamma och ekonomiska hjälpmedel för hemarbetet. Våra husmödrar räkna med att alltid
kunna få dem.
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