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KUNGSÖRNEN 
I var reklam, som omfattar annonsering i dagspress, vecko

press och fackpress, skyltning, affischering samt ohka slag 

av direktreklam, förekommer alltid vår Kungsörnen-pojke 

med sin hund till läsarnas trevnad oss alla till gagn. 

KUNGSÖRN!" 
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Vet Ni vad minsta medlets lag är? 
Om inte, får Ni veta det i en arti
kel om nationalekonomi av kamrer 
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Hur beräknas bruttovinsten? 
Sid. 6 

En svensk köpman gör ett besök 
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V_ 

Grädde 

och skummjölk 

j 

— Nej, det tycker jag inte är nå' kul, 
det får Nisse göra i stället. 

Repliken gällde en detalj i arbetet och 
uppsnappades i en butik jag besökte 
häromdagen. 

Varje arbete är sammansatt av ett an
tal sysslor, olika många allt efter yrkets 
art. Arbetaren vid löpande bandet har 
kanske bara att svara för några stycken 
tempon, som efter kort tid utföres helt 
rutinmässigt, medan många, mera kom
plicerade yrken, kräver tusen och en 
olika slag av sysselsättning och kunnig
het. Se bara på ert eget yrke. Ni måste 
behärska massor av rent rutinmässiga 
göromål: vägning, räkning, lagervård, 
bokföring och mycket annat. Allt detta 
är dock endast komplement till er hu
vudsakliga uppgift: förmågan att sälja, 
att »ta» kunderna på rätta sättet — något 
som kräver självkännedom, självkritik 
och vilja, men som också ger yrket dess 
speciella charm. 

För att bli fullt kompetent och meri
terad för en bra anställning eller för att 
kunna etablera en egen rörelse måste 
man så mångsidigt som möjligt behärska 
sitt yrke. I ett så komplicerat yrke, som 
den affärsanställde har, ligger det snubb
lande nära till hands att tycka, att som
liga arbetsdetaljer är mindre »kul» än 
andra, och att »hoppa över» dessa och 
i stället ägna sig åt dem, som är roligare 

att hålla på med. Det finns många som 
blivit riktiga överdängare i det fallet. 
De klarar sig ifrån det mesta av rutin
arbetet genom att hänsynslöst utnyttja 
hyggliga kamrater och de armbågar sig 
alltid fram till de bästa och mest lätt
hanterliga kunderna men får plötsligt 
något viktigt att syssla med ute i lager
rummet, när någon av de besvärliga 
kunderna kommer in. 

I längden kan denna taktik aldrig leda 
till framgång. Visserligen kan man på 
så sätt till en tid nå skenbart bra resul
tat, ty de »trevliga» uppgifterna hör ofta 
till de mest observerade, men utbild
ningen och kunnigheten blir »ihålig» och 
räcker inte till för kvalificerade upp
gifter. Dessutom förlorar snart kamra
terna all aktning för en som endast 

skummar grädden» av arbetet och över
låter den mindre närande vskummjölken» 
åt andra. 

Det finns ett ordspråk som säger: 

Lyckans hemlighet är inte att göra vad 
man tycker om utan att tycka om vad 
man gör». Först när man lär sig utföra 
varje detalj i arbetet med samma in
tresse blir man helt tillfreds med sin 
arbetsdag. Framgång följer också den 
förnöj samheten i spåren. 



Nationalekonomins 
o. 

VAD DÖLJER SIG UNDER SÅDANA ORD 
OCH UTTRYCK SOM >DE MÄNSKLIGA 
BEHOVEN . PRODUKTIONSPROCESSEN,, 
»MINSTA MEDLETS LAG? DESSA OCH 
ANDRA LIKNANDE UTTRYCK FÖRKLARAS 
I DENNA ARTIKEL. 

Nationalekonomin är en vetenskap, 
som vi då och då stifta bekantskap med, 
kanske framförallt i samband med dis
kussioner om statens finanser men även 
då det gäller att bedöma den framtida 
ekonomiska utvecklingen. Det kan kan
ske därför vara lämpligt att vi tillsam
mans litet närmare söka sätta oss in i. 
vad som menas med nationalekonomi, 
och lära oss något om de lagar, som gälla 
i det ekonomiska livet. 

De mänskliga behoven. 
Man brukar ofta de
finiera nationaleko
nomin såsom veten
skapen om de mänsk
liga behoven, sedda 
ur ekonomisk syn
punkt. Den vill veta, 

hur människorna gå tillväga för att i 
samverkan skaffa föda, kläder, hus och 
hem och annat som de anse sig behöva. 
Med behov menas då inte bara sådant, 
som är absolut nödvändigt för att vi 
skola kunna uppehålla livet, utan även 
en hel del annat, som vi anse oss behöva 
för att kunna trivas med tillvaron. Dessa 
behov växla från tid till annan. Både 
Gustav Vasa och hans föregångare fingo 
säkerligen klara sig utan tvål och utan 
lakan i sängen, men nu anser även den 
enklaste av oss, att detta tillhör livets 
nödtorft. 

För att reda oss behöva vi även bi

stånd frän andra människor i form av 
olika tjänster. Det kan gälla undervis
ning åt våra barn, läkarens omvårdnad, 
advokatens rådgivning, rakning hos bar-
beraren och mycket annat. Givetvis fin
nas en del behov, som icke kunna hän
föras till det ekonomiska området, t.ex. 
musikaliska, estetiska och religiösa be
hov. Indirekt kunna dessa dock i viss 
mån ses ur ekonomisk synpunkt. För sitt 
tillgodoseende fordra de nämligen ibland 
ekonomiska uppoffringar, exempelvis för 
att köpa musikinstrument eller bygga 
kyrkor. 

Naturens gåvor måste omdanas . . . 
Vatten, luft och ljus 

[T får man i allmänhet 
gratis, men våra an
dra behov tillfreds
ställer inte naturen 
utan vidare. De fö
remål, vi behöva, 

ger oss naturen i regel varken i den form 
eller på den plats, vi skulle önska. Öns
kar jag mig en fickkniv, så kan naturen 
endast bjuda mig järnmalm, insprängd 
i berget långt bort från den plats, där 
jag bor. För att de tillgångar, naturen 
bjuder oss, skall kunna utnyttjas, måste 
de genomgå en ofta ganska lång produk
tionsprocess, där de omdanas från rå
vara till färdig produkt och flyttas till 
den plats, där de skola förbrukas. 

I ilka krafter driva 

produktionsprocessen? 
I produktionsproces
sen samverka natu
ren och människor
na. Naturen bjuder 
oss råvaran och vi 
omvandla denna ge
nom arbete. Det räc
ker emellertid inte A R B E T E J O R D 

med naturtillgångarna och arbetet. Vi 
kunna inte bruka jorden utan att äga 
redskap härför. Mellan sådd och skörd 
förflyter lång tid och under denna tid 
skulle vi riskera att svälta ihjäl, om 
det inte funnes sparade förråd att leva 
på. Produktionsprocessen kräver tid och 
detta är orsaken till att sparande är 
nödvändigt. 

Vi få på det sättet tre produktions
faktorer att räkna med: naturtillgång
arna, arbetet och sparandet eller som 
man i regel säger: jord, arbete och kapi
tal. Till produktionsfaktorerna brukar 
man också räkna företagsamheten. Denna 
kan kallas för en sorts arbete, men der 
är så viktig för produktionsprocessens 
igångsättande och framåtskridande, att 
man brukar angiva den särskilt. 

Dessa fyra produk
tionsfaktorer åstad
komma tillsammans i 
ett land den s.k. na
tionalprodukten. Na
tionalprodukten mot-fOKETA&SAMHET 
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VART GÅR VÅRA VAROR? 

Från 1938 till 1946 har exporten ökat i imrde med omkring 38»/«. Men eftersom 
priserna på exportvarorna samtidigt stigit med 75—80 °/o — vilket är mindre än 
stegringen för importpriserna — betydde detta, att vi i själva verket exporterade 
mindre 1946 än 1938. Som framgår av denhär bilden i affärsbankernas fönsterbildserie 
gick den största exporten före kriget till England, Tyskland, Förenta Staterna och 
Norge. Ar 1946 var ordningen i stället England, Förenta Staterna, Norge och Holland. 

svarar vad folket i landet har att leva 
på och kallas därför i dagligt bruk 
nationalinkomsten. Nationalinkomsten har 
en tråkig egenskap: den är aldrig så 
stor, som vi skulle önska. Detta beror 
inte på att nationalinkomsten sjunker; 
tvärtom är den nog under normala tider 
i regel stigande. Orsaken är i stället, att 
våra behov och önskningar stiga snab
bare än vad nationalinkomsten gör. 
Många av våra önskemål kunna kanske 
anses onödiga och lyxbetonade, men vi 
sträva ändock efter att få dem upp
fyllda. Mänsklighetens behov äro obe
gränsade, men möjligheterna att tillfreds
ställa dem äro begränsade. 

Denna knappa tillgång på produktions
faktorer gör, att vi måste använda dem 
på ett sådant sätt, att vi få ut mesta 
möjliga därav. Man brukar kalla detta 
minsta medlets lag — strävan att söka 
nå största möjliga resultat med minsta 
möjliga uppoffring av jord, arbete, ka
pital och företagsamhet. Alla söka vi 
medvetet eller omedvetet följa denna 
princip. Tyvärr lyckas vi långt ifrån 
alltid, men tendensen är ändock fullt 
klar. 

Prisbildningen — det ekonomiska 

livets regulator. 
PRISf/WrcV 7,/S^Hur kommer det sig 

l / d å att minsta medlets 
\ / lag fungerar? Under 

\ / kristiden ha vi mer 
— än nog hunnit erfara 

ANTAL . • . . 

' enhtier svårigheterna i att 
söka dirigera produktionsfaktorerna dit, 
där de bäst behövas. Normalt sker denna 
anpassning genom prisbildningen. Ju 
högre priset på en vara är, desto mer al
man villig att tillverka därav: tillgången 
stiger. Samtidigt som priset stiger, av
tager konsumenternas lust att köpa den 
varan: efterfrågan sjunker. 

Som ni ser på diagrammet här bredvid 
kommer man förr eller senare fram till 
ett pris, vid vilket tillgång och efter
frågan äro lika stora. Om säljarna hålla 
för högt pris, bli inte alla enheter sålda, 
förrän priset sänkts. Är priset för lågt, 
kunna inte alla köplystna få de varor, 
de önska. Då kommer antingen priset att 
stiga tills jämvikt nåtts eller också kom
mer tillgången att öka genom att man 
tillverkar mera. 

Genom prisbildningen dragas produk
tionsfaktorerna efterhand till de områ
den, där de ekonomiskt sett bäst kunna 
användas och där de betalas högst. Blir 
en vara mer efterfrågad än andra, så 
™r det mera lönande att tillverka 
denna, och då dras fler företagare, mer 

arbetskraft, kapital och naturtillgångar 
än tidigare över till den branschen. 

Tänk exempelvis på tillverkningen av 
bilar. Vid seklets början var detta en 
liten industri. Genom att man lyckats 
skapa sådana biltyper, att ett stort antal 
människor anse sig ha behov av och 
möjlighet att köpa dem liar denna 
bransch blivit mycket lönande; produk
tionsfaktorerna ha dragits dit och jätte
industrier ha uppstått. — Tänk nu i stäl
let på kakelugnsmakareyrket. Förr 
skulle i alla nya lägenheter kakelugnar 
insattas. Nu vill man i stället ha värme
ledning och därför är det nu ingen fram
tid att lära sig till kakelugnsmakare — 

Sagt 
Våra 

prata, i 

Ännu 

av Hen i\y Ford: 
ivsfrågor lösas ej av dem som 
tan av dem 

•k 

ha r ingen 

som arbeta. 

förstklassig pro-

dukt framställts i tillräcklig mängd. 

Jag t? 
fe unna 
förmåga 

•k 

or att varje 
fördubbla 

människa skulle 
sin produktions-

produktionsfaktorns arbete dras över till 
annat område. 

Det ekonomiska livet är i ständig rö
relse. Det sker ständigt nya upptäckter 
och nya uppfinningar, världshistoriska 
händelser inträffa, modenycker komma 
och försvinna, smak och uppfattning 
ändras och allt detta påverkar både till
gång och efterfrågan. Det finns en oänd
lig massa sådana omständigheter, som 
inverka på det ekonomiska skeendet. 
Fullständig jämvikt inträder aldrig och 
därför kan man aldrig bestämt förutsäga, 
hur den ekonomiska utvecklingen kom
mer att te sig. 

Nationalekonomins lagar grunda sig i 
huvudsak på ett tänkt jämviktsläge. De 
ekonomiska krafterna sträva ständigt att 
nå denna jämvikt och avvikelserna där
ifrån bli i regel ganska små. Även om 
den nationalekonomiska vetenskapen icke 
kan lämna oss svar på alla ekonomiska 
frågor, kan den dock hjälpa oss att 
förstå väsentliga ekonomiska problem, 
vilket även kan vara oss till praktisk 
nytta. 

I några kommande artiklar skola vi 
närmare diskutera vissa viktigare natio
nalekonomiska problem. 

Mats Valländer. 
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Frågan kan måhända synas överflödig, 
men erfarenheten visar, att detta inga
lunda är fallet. En köpman hade av 
taxeringsnämnden fått meddelande om, 
att hans taxerade inkomst höjts, därför 
att hans bruttovinst var för låg. Vid en 
undersökning visade det sig, att köp
mannen ifråga genom att belasta varu-
kontot för belopp, som ej hörde dit, rent 
bokföringsmässigt minskat sin brutto
vinst, som i själva verket ej alls var för 
låg. Sedan denna besvärliga utredning 
gjorts och beslutet med stöd härav över
klagats, fick köpmannen sent omsider 
rättelse och höjningen underkändes. Lik
nande fall inträffa i allt för stort antal 
varje år. 

I teorin äro vi nog alla överens om 
att bruttovinsten är skillnaden mellan 
det vederlag vi fått (debiterat) för un
der året sålda varor och det inköpspris 
vi betalat 'blivit debiterade). I prak
tiken skulle detta innebära, att brutto
vinsten är saldot på Varukontot eller 
skillnaden mellan Försäljningskontot och 
Inköpskontot vid bokslutet, sedan alla 
poster, som höra dit, blivit bokade å 
detta konto fdessa konton). Tyvärr visar 
det sig att olika köpmän ha ganska olika 
åsikt om vad som »hör dit». 

Det är emellertid ej endast visavi 
taxeringsmyndigheterna, som det är vik
tigt, att köpmännen få fram exakta 
bruttovinster. Det är minst lika viktigt 
för att man skall kunna jämföra sina 
egna resultat från år till år och för att 
man skall kunna jämföra med kollegerna. 
Även ur statistisk synpunkt har detta en 
stor betydelse. 

I rubriken nämnda organisationer ha 
länge med beklagande sett detta för
hållande och ha därför nu överenskom
mit att rekommendera tillämpningen av 
nedanstående principer i bokföringen. 

1. Varukonto. 
a) Å Varukontot debiteras ingående 

varulager till nettopris minus eventuell 
avskrivning (dold reserv). 

b) Å Vanakontot debiteras alla för för
säljning avsedda varor till nettopris mi
nus eventuell kassarabatt, som köpman
nen tillgodogjort sig vid remissan. Vill 
man följa kassarabatternas årssumma, 
upplägges ett särskilt Kassarabatters 
Konto och krediteras detta för kassara-

Köpmannaförbuiulet, SSLF, Köp

mannainstitutet och ICA har enats 

om enhetliga linjer för beräk

ningen av bruttovinsten. Tillämpa 

dessa principer i Er bokföring så 

att Ni kan fä tillfälle att göra 

jämförelser, som kunna bli till 

stor nytta. 

batterna, medan Varukontot debiteras 
för varornas inköpspris utan avdrag för 
kassarabatt. Kassarabatters Konto bör 
vid bokslutet avslutas å Varukontot. 

Det starkaste skälet för en dylik bok
föring är, att gängse kassarabatter mera 
är att betrakta som en varurabatt och en 
riskpremie än en verklig räntegottgö-
relse, dvs. endast en justering av ett ti
digare debiterat pris. Samtidigt uppnår 
man en överensstämmelse i bokföringen 
med den stora grupp av bokföringsskyl
diga, vilka notera endast nettoinköpspri
set exkl. alla rabatter. 

c) Å Varukontot debiteras vidare alla 
direkta inköpskostnader såsom frakt- och 
transportkostnader för ingående varor, 
tull, transportförsäkringspremier etc. 

Äro dessa kostnader av större omfatt
ning, är det ur skatteteknisk synpunkt 
lämpligt att debitera dem å ett särskilt 
konto, som vid bokslutet avslutas på 
varukontot. Önskvärt är vidare att sådana 
ingående frakter och andra direkta in
köpskostnader, som finnas debiterade på 
fakturan, om möjligt frånskiljas varu
värdet för att debiteras på det speciella 
kontot för inköpskostnader. 

dj Ä Varukontot krediteras vid årets 
slut utgående varulager efter samma 
principer som under a) angivits. 

Observera. För att kunna konstatera 
den verkliga brutto vinsten för varje ål
ar det viktigt, dels att inventeringen av 
varulagret sker noggrant, dels ock att 
den dolda reserven (dvs. det belopp, var
med varulagret nedskrives under inköps" 
värdet) är lika stor i kronor räknat i 
utgående lagervärdet som i det ingående. 
Vill man ur konsoliderings- och skatte
synpunkt ytterligare nedskriva sitt varu
lager vid bokslutet, måste man observera 
att den verkliga bruttovinsten är lika 

mycket större än den redovisade som 
ökningen av den dolda reserven. 

e) Ä Varukontot krediteras all försälj
ning av varor. Vid kontantredovisnings-
metoden (t.ex. Köpmannainstitutets bok
föringssystem) debiteras varukontot för 
ingående kundfordringar och krediteras 
för varor influtna kontanter och utgå
ende kundfordringar. 

Anmärkning. Föres skilda Inköps- och 
Försäljningskonton, skola punkt a)—d) 
som ovan bokföras på Inköps Konto, 
medan endast punkt e) bokföres på För
säljnings Konto. Vid bokslutet avslutas 
Inköps Konto på Försäljnings Konto och 
detta i sin tur på Vinst- och Förlust 
Konto. 

2. Återbärings Konto. 
Utbetald återbäring till kunder bör 

helst bokföras på särskilt konto, lämp
ligen benämnt Återbärings Konto, som 
i sin tur avslutas direkt på Vinst- & 
Förlust Konto. 

Den i form av varor lämnade återbä
ringen till kunder bör bokföras som två 
skilda transaktioner, nämligen dels som 
en till kunden utbetald kontant återbä
ring, dels som en kontant försäljning till 
samma belopp. 

3. Afjärsomkostnaders Konto. 
A detta konto bokföres alla omkost

nadsposter utom de ovan under 1 c) 
angivna. (Alltså även de »fakturerade 
omkostnaderna.) t.ex.: emballage, utgå
ende frakter e tc , som väl oftast bruka 
hamna på varukontot.) Detta konto av
slutas på Vinst- och Förlust Konto. 

För att kunna övervaka kostnaderna 
är det viktigt att få fram specificerade 
kostnadsgrupper. Även gentemot taxe
ringsmyndigheterna är detta ofta nöd
vändigt. Lättast får man en sådan grup
pering genom att i dagboken förse varje 
omkostnadspost med en litterabeteckning. 
Vid månadens slut sammanräknas alla 
poster som ha samma littera och införas 
i en bok för omkostnadsstatistik. 

Tillämpa dessa principer i Er bokfö
ring, så får Ni fram en »högre» brutto
vinst, som taxeringsmyndigheterna lät
tare godkänner, och Ni får möjlighet till 
jämförelser, som kunna bli till stor nytta 
för Eder affär. 

Bengt Hame, 
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När en husmor ber Er om råd beträffande 

tvätt- och rengöringsmedel av något slag 

och Ni utan tvekan räcker henne en San-

lightprodukt, beror det pä, att Ni har god 

erfarenhet av Sunlights varor såsom för

säljningsobjekt. Vi skall här försöka ge 

Er en liten inblick i, hur vi ständigt ar

betar på att göra oss förtjänta av Edert 

förtroende. 

K e ni i sk a laborator set 

Så snart råvarorna kommit till fabri

ken, underkastar vi dem noggrann un

dersökning på det kemiska laboratoriet 

för att kontrollera, att de i alla avse

enden fyller våra höga anspråk på 

kvalitet. De råvaror, som funnit nåd 

inför laboratoriets ögon, följes sedan 

av samma vakande ögon genom till

verkningens olika faser. Man möter 

kemisterna i sina vita rockar överallt 

i fabriken vid alla tider på dagen. De 

tar t. ex. prov av och analyserar tvål-

massan såväl under kokningen som 

när den är färdig. Det gäller att kon

trollera bl. a. alkalitet, fettsyrehalt och 

titer. Samma minutiösa kontroll fort

sätter under tvålens vidarebehandling 

till färdiga produkter. Så följes exem

pelvis vissa mogningsprocesser steg 

for steg. Vid packningsmaskinerna 

råges kontinuerliga prover för kon

troll av vikt, sammansättning, lag

ringsbeständighet m. m. 

Det är bl. a. den ständiga, aldrig 

slappnande kontrollen, som gör en 

Sunlightprodukt till något att lita på. 

AB S U N L I G H T , N Y K Ö P I N G 

4B Sunlight, Nyköping G W 27 
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En sådan här 
trevlig påse med 
olika slags po
pulär utflykts
mat köper tu
risterna gärna 
före sightsee-
ingtrippen. 

Att få resa ut på kontinenten och se 

hur först och främst specerihandeln ar

betar har länge varit min dröm. När till

fälle för en tid sedan gavs att få följa 

med en grupp köpmän till Schweiz, var 

det därför helt naturligt, att jag tackade 

ja. Jag skall här icke gå in på själva 

resan, som företogs med buss genom 

Tyskland och som i och för sig var myc

ket intressant, utan gå rakt på sak och 

berätta litet om den schweiziska speceri

handeln. 

Vad butiksinredningen beträffar kunde 

man få se lika många typer som hos oss: 

från anspråkslösa butiker till mera lyx

betonade. Något särskilt nytt kunde jag 

dock inte finna. Den svenska butiks

standarden står sig gott jämfört med 

den schweiziska. Jag kan dock erinra 

mig ett par saker, I en stad såg jag ett 

varuhus vars skyltfönster växlade om 

och visade två skyltningar med korta 

mellanrum. I en speceriaffär i Olten, 

vars innehavare var ingen mindre än 

presidenten i Internationella Livsmedels

handlareförbundet, hr Wirs-Burri, fanns 

bland annat en rostningsmaskin inne i 

butiken, där kunden får sitt kaffe rostat 

medan han väntar. Affären var också 

mycket trevligt inredd. 

Ett utmärkande drag för den schwei

ziska handelskåren var den artighet och 

tjänstvillighet som man mötte överallt i 

affärerna. I försäljningskonst skulle jag 

således vilja sätta den schweiziske för

säljaren högt. Varje kund behandlades 

som om just den var den ende i affären. 

I vissa avseenden är nog den schwei

ziska handeln efter oss. Jag tänker då 

närmast på en sådan sak som affärernas 

öppethållande. Det finns ingen butiks-

stängningslag i Schweiz. Man kan såle

des kl 23.30 på natten komma in i en 

tobaksaffär och tillhandla sig ett paket 

cigarretter. Speceriaffärerna öppnar i 

regel kl 7.30 på morron och stänger först 

kl 19 med V/2 timmes lunchstängning 

mitt på dagen. Detta gäller de affärer 

som har anställd personal. Affärer där

emot, som arbetar med eget folk, stänger 

först när siste kunden har gått. Det he

ter officiellt att de handelsanställda ha 

50 timmars arbetsvecka, men jag är rädd 

för att denna tid överskrides rätt väsent

ligt 

D u h a c h & C:o Lebensmi t t e l . 
Trots att tiden utanför det uppgjorda 

programmet för resan var knapp och 

»språkförbistringen.) stor, ville jag för

söka mig på en intervju med någon spe-

cerihandlare i Schweiz. I sällskap med 

en svensk kollega — mera insatt i språ

ket än jag själv — stegade jag in i en 

större livsmedelsaffär vid Löwenstrasse 

i Luzern. En 40-årig man presenterade 

sig som chefen. Det visade sig snart att 

vi valt den rätta affären och vi fick 

utan omsvep de upplysningar vi öns

kade. 
Herr Dubachs affär omsatte ca 500.000 

och är väl efter såväl schweiziska som 

svenska förhållanden att anse som en 

större affär. I affären arbetade förutom 

Försäl jarna i Schweiz är 

m y c k e t artiga och tjänstvil

liga och (le schweiz i ska köp

m ä n n e n s upps lu tn ing kring 

sin inköpscentra l , U s e g o , är 

fu l l s tändig . Om detta och 

annat intressant som en 

svensk lägger märke till vid 

ett s tud iehesök i alplandet 

kåserar här k ö p m a n Henrik 

N o r s t r ö m , Ursv iken . 

chefen själv 5 kvinnliga biträden plus 

2 man på lagret. De två sistnämnda var 

mest sysselsatta med att taga emot och 

skicka ut varor, sköta kafferostningen 

med mera. 
Samtliga av personalen var enhetligt 

klädda. Mig föreföll det som rockarna 

var av något ljusblått skötersketyg. 

Ovanpå dessa bar samtliga vita förklä

den med extra bred bröstlapp, där fir

manamnet »Dubach & C:o» var brode

rat. Vid fotograferingen av personalen, 

var det särskilt dess klädsel jag ville ha 

fram. Att detta nu inte lyckades berodde 

möjligen på »språkförbistringen» eller 

att damerna ville uppträda »fina», dvs. 

utan förkläde! Vad skulle våra kvinnliga 

biträden säga om att gå klädda i vita 

förkläden, månne? 

När vi frågade om affärernas omkost

nader i allmänhet, bad hr Dubach oss 

stiga in på kontoret. Han satte sig ner 

vid sin skrivmaskin och lämnade oss se

dan följande siffror: 

Endast takets utseende skiljer denna lu-
zernbutik från en svensk. 

Här ser vi köpman G. Dubach, Luzern, 
omgiven av sina kvinnliga försäljare. 

Till vänster skymtar den stora sorte
ringen av vin- och spritdrycker. 



Vid skyltning med viner o.d. har man 
o/ta speciella hyllfack. 

Rikligt med prislappar dominerar denna Ett drastiskt blickfång vädjar här om 
skyltning med delikatesser. hjälp till nödlidande länder. 

Avskrivningar 1 ,23% 

Hyra 1.82»•„ 

Underhåll, Repara t ioner 1.82" u 

Löner 5,63 %> 

Räntor 0,83 »/„ 

Reklam 1.34" „ 

Försäkringar, allm. omkos tn . etc . 1,48 " o 

14.15 " 'o 

Exkl, chefslön, oms. och å t e rbä r ing . 

När vi såg det r ikha l t iga spr i t lagre t , 

kunde vi inte unde r l å t a fråga h u r s tor 

försäljningen var . 

— Vi säljer v in - och s p r i t d r y c k e r för 

ca 65.000 fr., säger h e r r D u b a c h . S tö r r e 

delen säljs till u t l änn inga r , t u r i s t e r . 

Herr Dubach pekade på e t t sky l t föns

ter, specialskyltat för enge l smän . »Please, 

come and have a lock» s tå r de t a t t läsa 

på ett textat p l aka t i fönstre t . 

Djupfrysna bä r och g rönsake r ä r ingen 

nyhet för Schweiz och ej he l l e r i h e r r 

Dubachs affär. 

Liksom här i Sver ige a r b e t a r Schweiz 

mycket för a t t b is tå d e n o d l i d a n d e l ä n 

derna ute i Europa . E t t spec ia l sky l ta t 

fönster i h r D u b a c h s affär v i t t n a d e j u s t 

om vilket ini t iat iv den affären tag i t för 

att bistå de nöd l idande . D e n u t s t r ä c k t a 

handen med det t e x t a d e p l a k a t e t >.Die 

helfende Hand» och b l ickfångets u t fö 

rande var säker t t i l l räckl ig t för a t t 

väcka uppmärksamhe t . I föns t re t t a l ades 

bl.a. om vilka v a r o r som får sk ickas , 

hur mycket av va r j e och k o s t n a d e n . 

Affären ombesörjde alla fo rmal i t e te r för 

paketens avsändande t i l l m o t t a g a r e n . 

Personalen i h e r r D u b a c h s affär erhöl l 

8°,'o rabatt å de v a r o r d e n i n k ö p e r för 

egen del. För kon t ro l l ens sku l l ägde de 

icke rät t a t t h a n d l a av sig s jä lva el ler 

betala kontant , u t a n al la u t t ag m å s t e 

antecknas i för va r j e ans tä l ld bef int l ig 

kontrabok och ti l l o r d i n a r i e u t f ö r s ä l j 

ningspris. Varje m å n a d fick s e d a n va r j e 

anställd betala s ina u t t a g och for t fa

rande till b ru t top r i s . En g å n g om å re t 

— h e r r D u b a c h b r u k a d e då vä l ja t i 

d e n för d e n ans tä l ldes semes ter — b e 

ta lades å t e r b ä r i n g e n ut . Det h a d e visat 

sig, a t t d e n n a k o m m i t väl till pass u n d e r 

semes te rn . D e n n a me tod v o r e s ä k e r t n å 

gon t ing a t t taga efter för oss hä r i 

Sver ige . 

G e n o m U S E G O - m ä r k e t över e n t r é n 

till affären v a r de t in te svå r t förstå a t t 

affären ä r ans lu t en till U S E G O — de 

schweiz iska k ö p m ä n n e n s inköpscen t ra l . 

Vi s tä l lde n å g r a f rågor dä rom. 

— K ö p e r Ni al la v a r o r f rån Usego eller 

m å s t e Ni köpa även f rån a n d r a l e v e r a n 

tö re r? 

— J a g k ö p e r ca 70'"o a v d e v a r o r j ag 

saluför genom Usego. 

— Varför är Ni m e d l e m i Usego? 

— J a g ä r av d e n ås ik ten a t t p r i va t 

h a n d l a r n a s l ivsvi l lkor är en s ta rk cen

tralaffär . Där fö r k ö p e r j a g från Usego. 

F r å n Usego k a n j ag också köpa bi l l igare 

än f rån a n n a n l eve ran tö r . 

De t t a v a r n å g r a »g l imtar , f rån et t b e 

sök i en schweizisk speceriaffär och sä

k e r t skul le m y c k e t m e r a va r i t a t t se. 

m e n vi mås te resa v ida re . 

B e s ö k p å U s e g o s 

h u v u d k o n t o r i O l l e n . 

I vå r t p rog ram ingick också et t besök 

på Usegos h u v u d k o n t o r i Olten. P å h e m 

vägen från L u z e r n å k t e vi över Olten, 

dä r vi s t a n n a d e n å g r a t i m m a r för a t t 

u n d e r s a k k u n n i g ledn ing från företagets 

s ida gå igenom företaget . A t t h ä r ge 

någon förestä l lning om företagets o rga 

nisat ion, ä r j ag icke i s tånd till och är 

de t ej he l le r nödvändig t , eftersom d e n n a 

behand l a t s i en t id igare a r t ike l i denna 

t idning. Som en s a m m a n f a t t n i n g skul le 

j ag dock vilja säga, a t t före taget va r 

m y c k e t impone rande . Det syntes mig 

också som d e n s amarbe t s anda . som v a r 

r å d a n d e mel lan k ö p m ä n n e n och deras in

köpscent ra l , va r föredömlig. D e n n a s a m 

a rbe t sanda bes tå r f ramföra l l t i a t t k ö p 

m ä n n e n för a t t m i n s k a sin inköpscent ra l s 

kos tnade r ä ro färdiga at t göra uppoff

r ingar , färdiga a t t avs tå från vissa onö

diga t jäns te r och f ramföral l t färdiga a t t 

u n d e r k a s t a sig inbördes disciplin. H ä r 

h a r vi svenska k ö p m ä n säker t m y c k e t 

a t t l ä r a f rån vå ra schweziska kol leger! 

Henrik Norström. 

En bra bokföringsbok 
ICA-för lage ts nya h a n d b o k L ä r Er U r i n n e h å l l e t : 

bokföring», av k a m r e r Mats Val länder , Er pr iva ta bokför ing. Affärsbokför ing, 

ha r bl ivi t mycke t uppska t t ad och ef ter- Bokför ing bör j a r med i n v e n t a r i u m och 
_, . „.. „ .... b a l ans r äkn ing . O r d n i n g i r ä k e n s k a p e r n a , 

frågad. Var je a r fa r smedhja lpa re som 
Bokför ing dag för dag. Kassaspeci f ika-

t ä n k e r bli sin egen k a n i d e n n a h a n d - . .. .... . . , , , , , _ , , . . . . 
6 t ion överföres till dagboken . Bokför ing 

l edn ing få de f ö r k u n s k a p e r i bokför ing a v övr iga pos ter i dagboken . . P e n g a r på 

som e r fo rd ras för a t t h a n el ler hon skall ga tan , S k a t t e n vid kä l l an . 

f r amgångs r ik t skö ta en affär. D e n ger — — — — — — — — — — — — — — 

en fu l l s tändig b e s k r i v n i n g på h u r man Till 1CA-FÖRLAGET. Västerås. 
enl ig t K ö p m a r m a i n s t i t u t e t s sys tem skal l H ä r m e d r e k v i r e r a s ex. av h a n d l e d -

, , ... . ... , . , . . j , nin.gen L ä r Er Bokför ing at t s ändas mot 
sköta bokför ing for en d e t a l j h a n d e l n - ( p o s t

ö
f ö r s k o t t m e n k o s t n a d a v k r 1 : 7 5 p e r 

re lse . R e k v i r e r a boken r edan i dag, p r i - ex. + por to . 

set ä r endas t k r 1: 75. 
I N a m n 

I 
Adress 

I Pos t ad re s s 



Om man roar sig med att fråga elever 
i ett skolkök, var makaroner växer, får 
man mycket ofta till svar: »I Italien». 
Detta beror kanske på, att makaroner 
är en av italienarnas livrätter, och att 
det är från detta land, som bruket att 
tillverka och äta makaroner så små
ningom spritt sig till oss. 

Makaroner är ju en degprodukt, som 
tillverkas av gryn eller mjöl av vete. 
Allra finast blir de, som görs av manna
gryn — framställda av det utländska 
durum-vetet. Grynen eller mjölet blan
das med vatten till en hård deg, som 
tedan pressas ut i olika figurer och tor
kas i torkskåp. Ibland tillsättes degen 
rned ägg eller ett gult färgämne. Under 
normala förhållanden tillverkas en mängd 
olika makaronisorter. Den långa, smala 
spagetten, de små böjda rören — kallade 
u- eller idealmakaroner — samt de små 
stjärnmakaronerna är några exempel ur 
högen. 

En av grundreglerna för tillagning av 
makaroner är att de ska sättas på i 
kokande, saltat vatten. Allt för ofta bryts 
mot denna regel. Makaroner, som läggs 
i kallt vatten, blir klistriga, oaptitliga 
och får mjölsmak. Kokticlen beror på 
sorten — i regel omkring 1/2 timme. Då 
makaronerna är färdiga, ha de svällt 
ungefär 3 ggr sin volym och är blanka, 
hala och hela. 

Makaroner serveras som ensamrätt, 
men passar för övrigt i kombination med 
snart sagt samtliga födoämnesgrupper. 

Kokta makaroner 
med lättbrynt smör och riven ost är en 
omtyckt rätt. Fräst lök och tomatpurré 
eller brynta skinktämingar är också 
uppskattade tillsatser. Förr mjölkstuva-
des makaroner ofta, men det är knap
past något att rekommendera. 

Makaroner och grönsaker 
kan man komponera goda, piffiga rätter 

utav. Kokta makaroner, smaksatta med 
ost eller tomatpuré kan blandas med t.ex. 
fräst svamp, kokta brytbönor och tomat
klyftor, och man har en god, aptitre-
tande och mättande grönrätt. Och pud
ding på makaroner och blomkål eller 
svamp är fin-fint. Lättkokt blomkål eller 
fräst svamp och kokta makaroner läggs 
varvtals i en form. smaksättes med 
riven ost och överhälls med en äggstan-
ning. Gräddas och serveras med smält 
smör eller mjölksås. 

Makaroner tned kolt. 
Bräckkorv med makaroner serveras 

förmodligen i de flesta hem och på alla 
matlokus. En populär rätt! Liksom ma-
karonipudding med skinka. En lyckad 
sammansättning är också köttragu (kött
rester i sås) i makaronirand. — I kött
grytor är makaronerna också använd
bara. Av t.ex. brytbönor, tomatketchup, 
lök, kött-tärningar och makaroner får 
man en utsökt »gryta-*. Makaronerna 
kokas för sig och nedblandas, då rätten 
är färdig. 

Makaroner tned fisk. 
I fiskgratiner är makaroner en bra och 

omtyckt ingrediens. Kokta makaroner 
täckes med 'rester av) kokt fisk och 
överhälles med en tjock gratinsås, smak
satt med t.ex. svamp, räkor eller hum
mer, varefter rätten insätts i ugn. tills 
den fått gulbrun färg. — Även i fisk-

DET B R Ä N N S 
Apropå ett ord i Språkhörnan denna 

månad återger vi här en liten anekdot 
frän år 1945 då de stockholmska port
gångarna blev särskilt illa åtgångna: 

— Uppriktigt sagt så tycker jag inte 
om osthandlare Olsson. 

— Varför det? 

— Det är en riktig sabbatsabotör. 

— Specialist på Port Salut. 

grytor är det gott med makaroner. Un
der en fjällvandring har sign. lagat en 
»gryta» av makaroner (ett lagerblad och 
salt) och nyfångad forell, och den »gry
tan, var »alla tiders». Och så mättande! 
Fast naturligtvis hade sammansättningen 
varit ännu bättre, om det funnits till
gång på spenat eller något kryddgrönt. 
— En annan lyckad kombination med 
fisk är makaronipudding med fisk och 
tomater, rökt fisk eller kabeljo. 

Makaroner i buljong oeh 
tunna redda soppor. 

Vermiceller och stjämmakaroner ser
veras gärna i buljong och tunna, redda 
soppor, t.ex. tomat- eller svampsoppa. 
Härigenom höjs både rättens utseende 
och näringsvärde. 

Makaroner i sallader. 
Kokta kalla makaroner är en utmärkt 

stomme i sallader, enbart eller tillsam
mans med korv, köttrester (höns), rökt 
fisk, skaldjur eller olika grönsaker. In
gredienserna blandas med grädde och 
pepparrot, marinad eller en sås av ma
jonnästyp. 

Makaroner i välling oeh 
söta puddingar samt 
i fruktefterrätter. 

Makaroner används också i olika efter
rätter. Till välling beräknas ca V2 hg 
och till pudding l1'..—2 hg per liter mjölk. 
Makaronerna förvälles i vatten, får rinna 
av och kokas sedan färdiga i mjölken. 
Kanel, citronskal. vanilj eller mandel 
används som smaksättningsmedel. Som 
exempel på fruktefterrätt kan nämnas 
makaronipudding med katrinplommon 
och aprikoser. Kokt frukt och makaroner 
varvas ner i en form och överhälles med 
äggstanning eller gratinsås. varefter den 
gräddas. 

Makaroner duger — som synes — 
nästan till allt. Ann-Sofie. 
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Kan Ni räkna? 
Inte mindre än tre av tolv 

räkningar som signaturen 

kollade rar fel. 

Det är rent förvånansvärt, hur mänga 
biträden man träffar på, som inte kan 
räkna. Hur kan man klara sig inom 
affärslivet utan denna kvalifikation? 
»Vad är det hon slungar ur sig», hör jag 
den berörda parten säga med en mun. 
Vad har hon för fog för detta oveder
häftiga påstående 

Ja, i mitt ordinarie yrkesarbete har 
jag hand om pengar, för vilka jag är 
redovisningsskyldig. På öret! Vid alla 
utbetalningar fordras därför specifice
rade och kvitterade räkningar. Och det 
är vid kontrollen av dessa, som jag 
under årens lopp har märkt, hur klent 
beställt det ofta är med vederbörandes 
matematiska kunskaper. Nu senast var 
det fel på 3 räkningar utav 12, alltså på 
hela 25"/», och representerande 3 olika 
firmor. Det var alltså inte samma biträde 
som hade gjort sig skyldig till felaktig
heterna. I två fall rörde det sig om 
direkta räknefel. Förlusten drabbade i 
det ena fallet handlanden med bortemot 
en femma, i det andra motparten med 
ca en krona. Den tredje räkningen var 
inte vederbörligt kvitterad, i det firma
stämpeln saknade personlig namnunder
skrift. 

Det räcker inte heller att summorna 
är rätt hopadderade, som en del gott 
folk tycks tro. Räkningen ska stämma 
både på »längden och tvären-. Köpet-
kunden t.ex. 625 g mjöl eller gryn, ska 
priset räknas ut korrekt efter kilopri
set. Notan är inte ens godtagbar, om 
skillnaden på några ören skulle råka 
vara till kundens favör. Är ni alltså 
inte fullt säker på era matematiska kun
skaper, så gör vad ni kan för att kom
plettera dem. Det är ett vitalt intresse 
både för er själv, er principal och de 
kunder ni betjänar. 

Ann-Sojie 

En shotte 
beslöt sig för att köpa en ny hatt. Den 
han hade var 23 år gammal och omöjlig 
att använda vidare. Han gick in i samma 
affär, där han köpt den gamla hatten, 
och sade muntert: 

— Goddag, här har ni mig igen! 

Tips för slipsar 
Den som försökt visa slipsar i en ka-

settdisk vet hur lätt de kommer i oord
ning och vilken tid det tar att få dem 
att ligga korrekt. Där man är hänvisad 
till att förvara slipsar på detta sätt är 

det därför lämpligt att som bilderna 
visar ordna dem halvdussinvis. Träd på 
ett litet gummiband just i själva vik-
ningen och sedan ett något längre in på 
slipsarna. Har man samtidigt sorterat 
slipsarna efter prisläge går det lätt att 
snabbt breda ut ett större urval framför 
kunden. Genom att denne genast kan se 
vad som finns att välja på går försälj
ningen betydligt fortare. När kunden se
dan gjort sitt val kan man även snabbt 
med ett par enkla handgrepp pä nytt 
lägga ner slipsarna i sin låda. Slipsför
säljningen ger som bekant relativt god 
förtjänst, varför det kan vara klokt att 
sköta den med omsorg och alltid se till 
att lagret är fräscht och lockande. Det 
är sådant som säljer. 

•)•) Charkuteristen 
har ordet" 

v a r a v 5 .000 e x e m p l a r för

u t s n a b b t s l u t s å l t s h a r n u 

k o m m i t u t i e n a n d r a 

u p p l a g a . Al la som i n t e 

f ö r u t ska f f a t sig d e n n a 

p r a k t i s k a h a n d b o k , h a r 

d ä r i g e n o m ä n n u en c h a n s 

a t t k o m m a öve r d e n . 

C h a r k u t e r i s t e n h a r or

d e t » , ä r s k r i v e n av v å r 

u p p s k a t t a d e m e d a r b e t a r e , 

A r n e L i n d . och ä r g r a n s 

k a d och v a r m t f ö r o r d a d av S v e r i g e s 

S l a k t e r i f ö r b u n d . 

Priset är endast IsOS. 

Till ICA-FÖRLAGET, Västerås. 

Härmed rekvireras ex. av charkuteri-
handboken Charkuteristen har ordet, att 
sändas mot postförskott till en kostnad 
av 1: 65 per ex. + porto. 

Namn 

Adress 

Postadress 



En bland de många tusen energiska ungdomar, 
som genom fritidsstudier skaffar sig en grund
läggande yrkesutbildning är LENNART BERG-
LÖF i Stockholm, och han läser en varukänne-
dcmskurs vid KKS. 

PER POST... 
Reportage av SEKGr. 

Köpmannainstitutets Korrespondensskola har, 

trots sin relativt ringa ålder, mitt en imponerande 

omfattning. Sålunda liar sedan starteti 1941 t.o.rn. 

/(isaret 1946—1947 över 27.000 personer anmält 

sig till olika korrespondenskurser. 

När man gör en titt bakom kulisserna 
vid KKS blir man förvånad över att en 
så pass omfattande apparat, som erford
ras för att alla detaljer vid ett modernt 
korrespondensinstitut skall »klaffa» och 
klaffa perfekt, kan byggas upp på några 
få år. 

Hur detta har varit möjligt få vi svar 
på av Korrespondensskolans administra
tionschef, sekr. Sven Lundebergh, som 
säger: 

— Som bekant byggdes ju inte Rom 
på en dag — och inte på en natt heller 
för den delen. Likadant har det varit 
med KKS. Denna avdelning inom Insti
tutet hade från början en ganska blyg
sam omfattning och då existerade prak
tiskt taget endast studiecirkelkurser. 
Efterfrågan på specialkurser för köpmän 
och affärsmedhjälpare blev emellertid 
större och större och 1940 inrättades en 
särskild avdelning för denna undervis
ningsform. 

Man utarbetade nya kurser, organi
serade expeditions- och rättningsarbete. 
tryckningsdetaljer, propagandaverksam
het och fick framför allt erfarenheter, 
som visade vägen till nya förbättringar 
och med tiden har det ena givit det an
dra, allt saker som gjort att skolans elev
register f.n. omfattar ca 6.000 elever per år. 

Vi ha inriktat oss på att framställa 
kurser i vilka ämnena varukännedom, 
fcrsäljningsteknik och butiksorganisation 
för olika branscher givits stort utrymme. 
Andra viktiga ämnen är ju också bok
föring, textning och föreningsteknik. 

— På vilket sätt har Ni lyckats få tag 
i lämpliga kursförfattare för dessa fack
ämnen? 

— När det gäller kursförfattare är det 

. . . »är 18 år och arbetar i en medelstor lanthandel. Jag har nu tänkt bättra på mina 
kunskaper och vore tacksam för råd, vilka kurser jag bör välja . • .» — Ja, det är inte 
ett utan hundratals brev i den stilen, KKS administrationschef, SVEN LUNDEBERGH, 
varje studietermin har att tå ställning, och ge uttömmande svar på i varje särskilt fall. 

givetvis så att det ibland kan ha sina 
svårigheter att fä tag på rätta per
soner. Vi fästa nämligen stort avseende 
vid att utforma kurserna så. att de be
handla ämnena praktiskt och kanske man 
skall säga ^populärt» så att försäljarna 
inom resp. branscher känna sig på 
»hemmaplan . I det fallet ha vi haft ett 
utmärkt stöd av branschorganisationerna 
inom Köpmannaförbundet, som ju har 
god kontakt med praktiskt arbetande 
fackmän inom de olika områden det har 
gällt och som i regel kunnat anvisa goda 
skribenter. 

— Det talas ofta om att så och så många 
tusen personer varje år »läsa på korre
spondens.. Men hur är det? fråga vi. Egent
ligen är det väl kanske inte fullt så 

Som rättningsiarare fungera experter in
om resp. bransch och gebit. En av dessa 
är GUNNAR HELLEBRO och han vet, 
vad personlig kontakt med eleverna kan 
betyda för ett gott studieresultat. 

12 



Det är inte enbart ungdom, som läser vid KKS utan också äldre och er
farna köpmän. De här »brede pojkarna- har bildat studiecirkel och för-
kovrar sig på detta sätt i föreningsteknik. 

.ÉÉ»/ 

En viktig detalj 
är den avgående pos-
ten. Del krävs stor 
noggrannhet för all 
försändelserna skall 
•.onnna rät ta personer 
tillhanda. 

många tusen som genomföra sina kur

ser? 
— Nej då, för all del, det förekommer 

ju också fall där eleven tröttnar på 

halva vägen och många nöjer sig med 

att bara insända sin anmälan och sedan 

blir det inget mera. 
— Men hur gör Ni då med dessa ele

ver, plockar Ni bort deras kort ur elev

registret om de inte insända brevsvar 

genast, eller försöker Ni på något sätt 

att »väcka dem till nytt liv»? 

— Visst försöker vi få dem att fort

såtta och vi för vår del på KKS skickar 

regelbundet ut påminnelsebrev till dessa 

elever med uppmaning cm att ta 

nya tag med studierna. Av statistiska 

undersökningar som gjorts för att utröna 

»fullföljningsproeenten» har det visat sig 

att denna för en del av kurserna i varu

kännedom, försäljningsteknik och t.o.m. 

för den omfattande kompetenskursen för 

Köpmansbrevet ligger mellan 80—90 pro

cent — siffror som tala, eller hur. redak-

tör'n?, slutar sekr. Lundebergh. 
— Kan verkligen yrkesstudier per kor

respondens ha framtiden för sig eller ge 

något väsentligt, fråga vi slutligen Kor-

respondcnsskolans föreståndare, handels

lärare Axel Bengtsson. 
— Yrkesstudier per korrespondens ha 

framför allt en förberedande och kom

pletterande uppgift. — Tänk, vad mycket 

mera givande den muntliga undervis

ningen måste vara både för eleven och 

läraren om exempelvis kursdeltagaren 

genom gru.ndkursen i bokföring redan 

inhämtat grunderna i detta ämne. På 

liknande sätt är det faktiskt i alla öv

riga ämnen. En korrespondenskurs kan 

eckså ge en hel del. Arbetet i en studie

cirkel är dessutom berikande för kam

ratskapet och den kollegiala samvaren. 

cäger mapister Bengtsson till slut. 

Fröknarna IRENE ERIKSSON. GUDRUN ERIKSSON och ULLA BLOMSTROM har 
under den värsta rusningen i sept.. okt. och nov. månader fullt upp med att regist-
rera svarsbrev. De registerbord som syns på bilden rymmer cirka 2.0C0 elevkort och 
vtgör en sektion av registreringssystemet, som inalles består av över 1.000 aktuella 
elevkort. 

'Man måste steppa i rätt material annars 
blir det klagomål», säger fröken ULLA 
BLOMSTROM. Detta kan under högsä
songen kanske inte helt undvikas, men 
KKS uppvisar en ovanligt liten felpro
cent i det fallet. 

En ofta återkommande syn är herr OLLE 
EDMANS glada anlete, när han kommer 
med nya studiebrev från tryckeriet. Att 
det händer ofta, förstår man, då man er
far, att cirka 70.CÖ0 ex. studiebrev tryckas 
per år. 
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Han sparar först och köper sedan 
Mannen på vår bild, som sätter in pengar hos Handels
banken vet, hur behagligt, billigt och bekvämt det är att 
spara först och köpa sedan. Dessutom är hans sparslant — 
som växer med räntan — en god reserv för oförutsedda 
utgifter. Spar medan Du kan! 

Välkommen till S V E N S K A H A N D E L S B A N K E N 

14 



Redan 1000 svar lör Diplomet 

Bland dem, som 

under året erövrat 

ICA-tidningens di

plom kommer en 

jury att utdela ett stipendium med 

ett värde av ca 500 kr. avsett att 

täcka kostnader för en valfri en-

månaderskurs på Köpmannainsti

tutet. (Kursavgift, resa och fritt 

vivre enligt redaktionens anvis

ningar.) 

Bästa svaren på denna månads 

frågor belönas med e tappr iser : 

l :s ta pris 15 kronor 

2:dra pris 5 kronor 

3:dje pris 5 kronor 

Var och en som besvarat minst 6 

frågor rät t erövrar därmed en 

etappoäng. Sex poäng vid årets 

slut berät t igar till ICA-tidningens 

diplom och bland de diplomerade 

kommer slutligen ICA-tidningens 

stipendiat för året att utses. 

• 

Klipp inte sönder t idningen utan 

skriv av svaren och sänd kuvertet 

märk t »Diplomfrågor 5 till ICA-

tidningen, Västerås, före den 

1 oktober. Uppge gärna ålder och 

anställning. 

Vi vet att det finns 

många flitiga läsare 

av ICA-tidningen. 

Den, som läser ICA-

tidningen ökar samtidigt sin yrkes

kunskap. På sitt sätt blir det nu in

stiftade diplomet en premiering av 

detta intresse och kan även bli 

värdefullt att ha vid platsansökan. 

1 ragor: svar : 
1. Är jäst att föredra framför bakpulver i en deg 

med mycket fett? 
2. Får lutpulver förvaras bland livsmedel? 
3. Är brieosten vitmöglig? 
4. Vad betyder hushållstermerna skira, stuva och reda? 
5. Varför är ljusa färger lämpliga som bakgrund i en 

sommarskyltning? 
6. Förklara skillnaden mellan volt, watt och deka-

lumen. 
7. I en affär hette medhjälparna Axel Kollberg, 

Josef Gjöres och Gustaf Lindqinst. Vad var det 
för egendomligt därmed? 

8. Siffrorna i följande talserie är ordnade efter en 
viss regel. Vilket tal bör stå på den prickade linjen? 
1 3 6 10 15 21 

9. Vad är gravationsbevis? 
10. En kyldisk kostade 3.000 kr i anskaffning och be

räknades hålla i 15 är. Förlorad bankränta upp
gick till 40 kr per år och strömförbrukning till 700 
kilowattimmar å 0:10 kr. Vad blev årskostnaden? 
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mindre än 1.012 svar. 



Sune S. Andersson, Franö, säger: 

— Det piggar upp med en 
sådan här tävling. 

Att lösa de knepiga frågorna är verk
ligen väldigt roligt. Några speciella kur
ser har jag inte haft tillfälle att gå på 
än, men för oss är ICA-tidningsn den 
verkliga handelsskolan. Läser man den 
ordentligt får man minsann lära sig åt
skilligt. Vinner jag den valfria kursen 
på Köpmannainstitutet skall jag först och 
främst försöka få lära mig bokföring o.d. 

— Fortsätt med tävlingar 
i den här stilen, 

säger herr Nils-Eric 
Gustavsson, c o Sand
berg & Colliander, 
Stcnungsund. Det häl
ar precis vad vi vill ha. 
Visst är frågorna rätt 
knepiga ibland. och 
man måste allt tillgripa 
lexikon och uppslags
böcker för att kunna 

klara upp det. När man kommer till de 
juridiska frågorna gäller det minsann att 
tänka sig för mer än en gång innan man 
skriver svaret. Just det att det förekom
mer saker som man annars aldrig tänker 
på är särskilt värdefullt. Jatg har tidi
gare genomgått en ettårskurs på Kalmar 
Stads Handelsinstitut och korrespondens
kurser från Köpmannainstitutet. 

— Ett ypperligt uppslag 
är Diplomtävlingen i 
mitt tycke, säger herr 
Ivar Nilson, c o Hel
mers, Kimstad. Frå
gorna utgör en så trev
lig blandning att det 
vill till verkliga all-
round-kunskaper för 
att klara dem. Det går 
ganska fort att klara 

Sagt om diplomtävlingen: 

ICA-tidningen 
en verklig handelsskola 

Att tävlingen o/// Kursen på Köpmannainstitutet 
och K., {-tidningens Diplom är populär framgår 
tydligt av denna rundfråga bland deltagarna. 

uppgifterna, när jag fastnar någonstans 
brukar jag ta uppslagsböcker till hjälp. 
Jag gick igenom Köpmanskursen så sent 
som i februari 1946. varför jag har en 
hel del hjälp av det jag fick lära mig där. 
Om jag blir den lycklige som får en 
valfri enmänaders kurs, kommer jag att 
välja skyltning som ämne. 

— Inte är det gjort i 

en handvändning 
att lösa problemen i 
Diplomtävlingen, sä
ger herr Erik Johans
son, c o Axel Rooth & 
Co., Åtvidaberg. Flera 
gånger har jag tagit 
chefen till hjälp och så 
finns det ju uppslags
böcker. Ett par frågor 
varje kväll är lätt att 

klara. Mina Hermodskurser i bokföring, 
handelsräkning och plakatmålning har 
jag även stor nytta av. Just nu håller 
jag på med en. kurs i Detaljhandelslära 
som ännu inte är avslutad, men jag tän-

Viljan att lura är Din bästa 

tillgäng. 

* 
En köpman eller affärsmedhjäl

pare som kommit till den åsikten, 

att han inte har något nytt att 

lära. skulle göra sig och sitt yrke 

en tjänst, om han drog sig tillbaka 

frän affärslivet. 

1 Thomas Russel.) 

ke r hugga i med f r iskare kraf ter i höst 

igen. Dessu tom ha r j ag en prakt ik på 

14 år . m e n m a n k a n aldr ig lära för 

mycke t . 

— Jag kommer att ta chefen till råds, 
om jag skulle vinna 
den valfria enmåna-
derskursen, säger herr 
Carl Lidh, Brukshan
deln, Lesjöfors. Med 
hans hjälp tror jag att 
jag säkrast kan få en 
kurs som gör att jag 
kan vara till ännu 
större nytta i det före

tag jag arbetar. Det fina är att frågorna 
är just så där lagom svåra så att alla 
kan delta. Först brukar jag skriva en 
kladd med svar och sedan kontrollera 
det jag är osäker på i uppslagsböcker. 
Det ger mig ett tips om vad jag verk
ligen kan. 

Vi längtar efter ICA-
tidningen varje månod, 

säger h e r r Harry Wes-

terlund. c b Tengbom 

& Co., Upphärad . Di

plomfrågorna är väl 

upp lagda . Det jag inte 

kfJ järrf ^ r r ik t ig t siiker på 

"f"** éf J L . b m k a r J a S kontrollera 

;: a M ^ ^ H i Björkes varulexikon. 

. • ^ M i a ^ f l • U t o m j ag är det även 

^ ^ ^ ^ ^ ^ et t pa r kamra te r , som 

de l ta r i t äv l ingen . Al la ä r vi l ika intres

serade . Särsk i l t b r a tycke r vi det är att 

f r ågorna h a n d l a r o m j u s t sådant scm vi 

försäl jare b e h ö v e r k ä n n a till. Det var 

roligt a t t höra a t t j ag ligger bra till i 

t äv l ingen — jag v ä n t a r med spänning 

cå fo r t sä t tn ingen . 
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Andra och tredje 
etappens svar 

De rätta svaren till andra etappens 
diplomfrågor är följande: 

1. Granatäpple är frukten från granat
trädet, som förekommer i en del länder 
med varmare klimat än vårt. En form 
av vårt vanliga svenska äpple brukar 
kallas även för granatäpple. 

2. Extra fins (fång), fins (fäng), moyens 
(moajäng) och hushålls. 

3. Makaroner är en av vete eller man
nagryn tillverkad produkt. 

4. Lahmansstickningen är en av tysken 
doktor Lahmann uppfunnen metod för 
att göra trikåstickningen luftigare. 

5. Banderoll är en pappersremsa med 
reklamtext, kontrollmärke e.d. 

6. Ett engelskt pound är 453,6 gram. 
7. Jäst användes ej vid bakning av 

delikatessbröd. 

8. Justeringsmän kontrollera protokol
lets innehåll och formulering. Skattmäs
taren tjänstgör som kassör. Suppleanter
nas uppgift är att ersätta de ordinarie 
styrelsemedlemmarna, om dessa ej har 
tillfälle att närvara. 

9. 63 öre. 
10. Med neddraget tak brukar man 

ifråga om butiksinredningar mena den 
igensatta »hyllan» mellan hyllfackets 
översta del och taket. 

Vinnare i andra etappen blev: 
l:sta pris Ivan Nilsson, c/o Helmers, 

Kimstad. 
2:dra pris Berndt Nilsson, Box 722, 

Skelleftehamn. 
3:dje pris Eric Ericsson, Box 34, Varm-

sätra. 

Tredje etappens svar: 

1. Rollmops är en sillinläggning bestå
ende av skinn- och benfria sillfiléer, 
hoprullade och inlagda i marinad. 

2. Cornflakes framställes av vit majs. 
3. Nej! Reskontran är en avräknings-

bok, som utvisar firmans skulder till 
leverantörer och fordringar hos kunder. 

Utgifter för affärsresor skall bokföras i 
kassaboken och debiteras omkostnads
konto. 

4. Ett slags grovt ylletyg, vävt i två-
eller fyrskaftad bindning och hårt valkat. 

5. Redispenna är en stålpenna som an
vändes vid textning. På pennans över
sida bildar en stålfjäder en behållare för 
tuschen. Spetsen är ersatt med en rund 
skrivplatta. 

6. En yard — 0,9144 m. 
7. Med fri leveransmånad menas att 

betalningstiden räknas från den första 
i nästkommande månad. 

8. ",'(«) betyder promille eller per tusen; 
c/o = care of = under adress. 

9. En prokurist är en person som er
hållit prokura, dvs. fullmakt att för 
annans räkning teckna firma. 

10. 2 »/o på 175.000 blir 3.500, vilken 
summa hyran ej får överstiga. Eftersom 
kalkylen slutade på 3.450 kr kan köp
mannen alltså bygga. 

Vinnare i tredje etappen blev: 
l:sta pris Vpl. 2520 Bert Persson, Ai>d. 

VII. Kallinge 11. 
2:dra pris Åke Carlsson, Druveforsvägen 

1. Borås. 
3:dje pris Gunnar Persson, Box 76, 

Evertsberg. 

Annons nr 1 

i serien cm Ren-Säpa 

Med tonvikt pä R E N » S Å P A 
Vi, som träffar varandra här i ICA-Tidningen, har ett 

stort, gemensamt intresse: 

V I V I L L S Ä L J A V A R O R 

Vi, som talar från den här annonsspalten, vill f ram

förallt sälja såpa och N i , som läser annonsen vill bland 

annat sälja såpa. 

Vi har träffats så pass länge at t åtskil l igt hunnit 

sägas om Ren-Såpa, om dess egenskaper och möjlig

heter at t på ett föredömligt sätt betjäna landets hus

mödrar. 

Men vi har däremot inte berät tat något för Er om 

företaget bakom Ren-Såpa. 

Kanske beror det på at t vi är av den åsikten, at t 

DET ÄR VARAN, SOM SKALL TALA FÖR FIRMAN 

och inte f i rman för varan. 

Men då en vara, som nu exempelvis Ren-Såpa, rycker 

fram i täten och år från år befäster sin ställning som 

landets populäraste vara i sin genre, är det givetvis 

hos många försäljare ett önskemål at t även känna t i l l 

l itet om det företag, som t i l lverkar den produkt man 

dagligen säljer. 

Med tonvikt på såpa, tänker vi därför i några annonser 

berätta litet om oss själva, med några bilder och 

ord vill vi ge Er gl imtar från dagar som f lyt t , vi vill 

taga Er med in i vardagslivet sådant det leves på Berg

viks Bolag; i skogar, fabriker, laboratorier och kraft

stationer. 

Vi vill göra vårt bästa för at t dessa annonser om ett 

norrländskt trävaruföretag med ögonen riktade på 

export, men som också betjänar den svenska allmänheten 

med en nödvändighetsvara, skall bli Er t i l l nytta och nöje. 

B E R G V I K och A L A N Y A A K T I E B O L A G 
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BUTIKER 

De trevliga och individuella buti
ker som Kbpmannatiänst utformar 
bygger på typritningar av det 
slag som synes på bilden här ovan. 

r tin- > S e d a n några månader 
baka arbetar Köpmanna-
tjänst m e d ett nytt sys tem 

av typr i tn ingar som gör att 
en inredningsr i tn ing kan ut
föras både fort och ekono
miskt . I reportaget här ne
dan får ni veta hur man lagt 
u p p arbetet efter den nya 

V m e t o d e n . j 

— Kerstin gick bra intill Karl-Gustav. 
Sammansatta förnamn som Karl-Gus

tav, Nils-Erik och Anna-Greta bollas det 
med uppe på Köpmannatjänsts ritkon
tor. Det låter obegripligt för ICA-tid-
ningens medarbetare, och när man dess
utom även börjar på att helt behändigt 
då och då inflicka olika stadsnamn som 
Linköping och Örebro i samtalet, får han 
genast ett intryck av att det hela rör sig 
om sommarens semesterminnen. 

Så är det dock inte. Ingenjörerna och 
teknikerna på ritkontoret är upptagna 
herrar, som just nu är fångna av sitt 
arbete. Hur det går till får vi veta når 
våra ciceroner tar hand om oss. 

Ind iv idue l la but iker -

trots s tandard i detaljer . 
Inredningsarkitekt David Jacobson för

klarar först namnhistorien för oss: 
— Namnen avser våra nya inrednings

detaljer. En detalj med både över- och 
underdel har ett sammansatt namn. Fi
nessen med det hela är att inredningarna 
kan varieras praktiskt taget hur som 
helst trots att vi begränsat oss till ett 

mindre antal typer av enheter. Förr 
gjorde vi som på andra ritkontor om
fattande uppställningsritningar av själva 
inredningen, vilket dels tog lång tid och 
dels kostade ganska mycket pengar. 
Våra nya typritningar medför att rit
ningen förenklas och att tillverkningen 
förbilligas och leveranstiden förkortas. 
Butiken kan nu i stort möbleras med 
våra standardenheter. Endast öppna hyl
lor o.d. ritas individuellt. Tack vare 
detta har ritningsarbetet kunnat ned
bringas till ungefär fjärdedelen av den 
tid det förut tog. 

— Gången av en beställning är nu un
gefär följande. Vi erhåller uppdraget 
genom ett ICA-kontor eller från någon 
av våra representanter. Genom att vi 
efter hand blir mer kända vänder sig 
för övrigt numera allt flera köpmän 
direkt till oss med sina önskemål. Som 
grund för vårt arbete lägges då en plan
ritning över de lokaler som skall inre
das. Uppgift infordras vidare från be
ställaren om affärens omsättning, sorte
ring, vad för varor som skall beredas 
plats och vilka personliga önskemål om 

utformningen som denne har att komma 
med. Sedan vi fått svar härpå utför vi 
ett planlösningsförslag som lämnas till 
köpmannen för godkännande. Detta för
slag innehåller utom planritning en 
förteckning över de olika detaljerna 
samt en sats typritningar av dessa. Kost
naden för planlösningsförslag med till
hörande typritningar för speceri- och 
livsmedelsaffärer: 

enkelbutik 50: — 
dubbelbutik 7 5 : -
trippelbutik 100: — 

Ritningskostnaderna krediteras vid leve
rans av inredning. Sedan hänsyn tagits 
till kundens ev. ändringsförslag utarbe
tas en offert, som i regel kan tillställas 
kunden samma vecka som förslaget god
känts. Sedan offerten antagits kan leve
ransen numera ske ganska snabbt. 

För att återgå till typritningarna är 
dessa inte några oprövade nykonstruk
tioner. De har istället blivit en produkt av 
vår och våra kunders erfarenhet av vad 
som visat sig mest praktiskt och använd
bart i butiksarbetet. Standardtyperna är 
inte fastlåsta en gång för alla utan för-

Här ser vi ritkontorets personal i arbete. Sittande från höger 
ingenjörerna Gustav Lundell och Magnus Byström, tekniker 
Nils-Roland Rehnqvist och ritkontorsbiträdet Sven östlund. 

1.230 ritningar till beställda arbeten förvaras i det här arkivet, 
som förestås av Sven Erik Östlund. På hans lott faller att trolla 
fram de kopior som byggherrar och entreprenörer skall ha. 

j^^mw 
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ändras efter hand som erfarenheterna 
visar att så är lämpligt. De typritningar 
kunden får visar enhetens profil och 
fasad med måttsättningar samt innehål
ler dessutom en lättfattlig teckning som 
gör att köpmannen lätt kan göra sig en 
föreställning om hur butiken kommer 
att ta sig ut i färdigt skick. Komplette
rande text klargör övriga detaljer och 
gör beskrivningen fullständig. Utöver de 
mera serietillverkade inredningarna ritar 
och säljer vi även mera individuellt ut
formade inredningar, då beställaren gi
vetvis får räkna med vissa speciella rit
ningskostnader. 

Vi vill bygga a f f ä r e r s o m b ä r sig. 
När en inredning skall utföras uppstår 

i regel även en del byggnadsproblem, en 
vägg kanske måste rivas osv. Även då 
står Köpmanna tjänst sina kunder till 
tjänst. Byggnadsingenjör Harald Ferm 
ger oss en inblick i hur det går till: 

— Våra uppgifter varierar från små 
renoveringar till fullständiga nybyggna
der. Där emellan finns om- och till
byggnader av skiftande omfattning. Våra 
flesta kunder är innehavare av mindre 
och medelstora speceri- och lantaffärer. 
Ofta ingår i byggnaden lokaler för an
dra ändamål, såsom post och bank, för 
att ta några exempel. 

— Vår specialisering på just affärs
lokaler gör att vi ofta på ett alldeles sär
skilt värdefullt sätt kan hjälpa den köp
man som anlitar oss. Vi känner ansvar 
för att det hela redan från början läggs 
upp så att det kan bära sig rent ekono
miskt. 

— När resor måste tillgripas för att vi 
skall få en uppfattning om förutsätt
ningar brukar vi ordna dem så billigt 
som möjligt. Genom att under samma 
resa besöka ett tjugofem tal affärer kunde 
jag t.ex. i vintras få ner resekostnaderna 
till ca 25 kr per kund. Detta trots att en 
av affärerna låg ända uppe i Kiruna. 

— Den tid det åtgår för oss att få fram 
fullständiga ritningar är givetvis bero
ende på hur många uppdrag vi för till
fället har att effektuera. Bortser man 
från den väntetid, som därigenom upp
står kan man för ett enklare hus i stor
lek 10X12 m räkna med att planlös
ningen blir klar på en fyra å fem dagar. 
För att få fram de fullständiga hand
lingar, som fordras för att arbetet skall 
lämnas ut på entreprenad, åtgår sedan 
ytterligare ungefär en månad. Entrepre
nadhandlingarna omfattar då allt som 
rör byggnadsarbeten, installationer för 
värme, vatten och avlopp, samt elektrisk 
belysning. 

De mera kinkiga proble
men diskuteras ingående 
under speciella konferen
ser. Herrar Jacobsson, 
Klingén och Ferm stu
derar här kortregistret. 

— Just nu är byggnadsregleringen ett 
hinder för omfattande arbeten, men den 
som tänker bygga när dessa lättat gör 
klokt i att redan nu ordna ritningsfrågan. 
På våren är det alltid en viss anhopning. 
Den som redan på hösten tänker på att 
få sina papper klara vinner därför myc
ken värdefull tid. 

F a b r i k a t i o n e n f ö r e n k l a s . 
Köpmannatjänsts chef, disponent Eskil 

Klingén, ger oss till slut en samman
fattning: 

— Vår organisation för rådgivning ut
nyttjas numera i allt större omfattning 
av inköpscentralernas medlemmar. För 
dagen har vi vid sidan av vår egentliga 
affärsverksamhet rådgivning i inred
nings- och byggnadsfrågor samt sedan 
den 1 juli även ifråga om kyl- och ma
skintekniska frågor, vilken avdelning 

förestås av civilingenjör L. Litzell. 
— De typritningar som inredningsavdel

ningen utarbetat kommer säkerligen efter 
hand även att påverka tillverkningen. 
Genom att de möjliggör mera industriella 
arbetsmetoder kommer kostnaderna att 
förbilligas och leveranstiderna för en 
inredning att bli allt kortare. Med ett 
enhetligt utförande av de olika delarna 
som t.ex. ingår i ett lådfack, kan vi 
räkna med att en arbetare på snickeri
fabriken helt kan specialisera sig på en 
sådan detalj. Det tidsödande och dyr
bara hantverksbetonade snickeriarbetet 
kan därigenom begränsas avsevärt. I 
första hand kommer dessa förändringar 
att genomföras vid vår egen fabrik i 
Ljungby, men även de fabrikanter vi 
samarbetar med har möjlighet att gå in 
för samma metod vid tillverkningen av 
våra inredningar. Ess. 

Ta en titt på oljeboden nu innan kylan 
kommer på allvar. Se till att ni har alla 
fat upprullade och försedda med praktiska 
kranar, så att påfyllning kan ske snabbt. 
Ett annat litet bra tips för oljeboden är 
spillkoppar av den konstruktion vi visar 
på teckningen här ovan. De äro gjorda 
av galv. plåt och påminner med sina lösa 
lock om en spottkopp. Tack vare den pip 
som finns på sidan kan man lätt tömma 

ORDNING 
i oljeboden 
O r d e n t l i g a s p i l l k o p p a r u n d e r va r j e 

fat k a n m i n s k a s v i n n e t b e t y d l i g t . 

dem på den olja som samlats. Det är 
många liter olja från läckande kranar och 
från spill vid påfyllningen som kan ska
pas med hjälp av dessa små pytsar. Sam
tidigt hålles golvet rent och torrt, vilket 
ser trevligt ut och spar städning i angrän
sande lokaler. Spill av linolja medför lätt 
eldfara. Häremot kan en grund låda med 
grov sand under spillkoppen vara lämpligt 
som en extra försiktighetsåtgärd. 
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Frågor och svar om ett viktigt livsmedel 

Ar margarin ett 
naturligt livsmedel? 

— Mjölksyrning 

Margarinet tillverkas av rena natur

produkter, som bearbetas och föräd

las på industriell väg. Margarinet är 

därför ett lika naturligt livsmedel 

såsom t. ex. smör, ost, gryn etc. Den 

fettblandning, som ingår i margarin, 

står för övrigt enligt senaste un

dersökningar modersmjölkens fett 

t. o. m. närmare än vad smörfettct 

gör, vilket ju bör tillförsäkra mar

garinet en rangplats bland de för

ädlade livsmedlen. 

Äargar inbolaget 
en v ik t ig del av 
det svenska fo lkköke t 
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J^FÖR KUNDEN C 

Finns d-et något förargligare än när hela huset ligger 

i mörker och lagret a/u safcerhetsproppar är slut? Var 

säker om att varje kund känner till vad en sådan liten 

detalj kan betyda. Gör därför i ordning ett sådant här 

litet skyltställ som en påminnelse för kunden. Som 

ni ser är det gjort så att en liten ribba bildar en skylt-

plats under själva plakatet. En pigg och bra sak. 

En husmor som köpt >/t kg såpa blir lätt utsatt för 

en obehaglig överraskning. När hon kommer hem och 

tar upp paketet är såpan ofta nästan i det närmaste 

uppsugen av det porösa omslagspapperet eller utspridd 

över större delen av detta. Lägg därför alltid en liten 

extra lapp på snittytan när ni delat ett såppaket. Det 

skall vara smörpapper eller något annat slags hård-

malen sulfit, som inte släpper igenom fukten i såpan. 

Från sådant papper lossnar också såpan lätt när den 

skall användas. Är försäljningen av såpa stor kanske 

det re?it av lönar sig att dela paketeii på förhand — 

det sparar alltid en hel del tid vid expedieringen. 

~ > 

Franska firma- och varubeteckningar: 

Då de franska ljuden avsevärt skilja sig från de svenska, 
är det omöjligt att exakt ange det franska uttalet utan att 
använda ett fonetiskt alfabet. Den beteckning som användes 
här avser endast att ge en ungefärlig uppfattning om uttalet. 
Tonvikten i ett franskt ord ligger på sista stavelsen. Tecknet 
- över en vokal anger, att denna uttalas genom både näsan 
och munnen. 

fromage 
haricots verts 
huile cFolive 
la Poule au pot 
magédoine 
nioutard 
paté de foie gräs 
p om mes frites 
po is 
reine claudes 
truffes 
vinaigre 

J 

tirie 

fråmaåsch 
a.rikå vä'r 
y\l dåli'v 
la pol å på' 
masedoån 
motar 
paté d joå grå 
påmnx jritt 
pod 
rän kläd 
tryff 
vinä'gr 

anliga frän 

Camembert 

Créme Cl 
Port (du) 
Roquefort 

an till v 
Salut 

ska 

bri 

ost na 

ost 
gröna bönor 
olivolja 
»hönan i burk 
blandade grönsaker 
senap 
gåsleverpastej 
»stekt potatis» 
ärter 
plommonsort 
tryffel 
vinäger 

mn. 

kamabä'r 

kräm sehatiji' 
pår (dy) 
råkkjå'r 

saly' 

J 

KUNDEN HAR ALLTID RÄTT.. . 
säger försäljningspsykologen. — Naturligtvis är detta en orim
lighet, i den mån uttrycket tolkas bokstavligt. Innebörden skall 
inte vara ett påstående utan snarare en maning — hjälp kunden 
att alltid få rätt! Försäljaren bör med andra ord leda kunden 
till den rätta varan och detta med sådan finkänslighet, att 
denna inte märker ledningen. 

Så gjorde emellertid inte biträdet i parfymaffären i K-stad, 
och därför gick det också som det gick. 

En ung solbränd dam kommer in i affären för att köpa puder. 
Biträdet radar upp på disken, vad som finns, och damen be
stämmer sig för ett puder — dessvärre ett som är alldeles för 
ljust för hennes solbränna. Biträdet påpekar också detta, men 
damen är bestämd. — Just det pudret vill hon ha. 

Vad gör en god försäljare i sådant fall? Ja naturligtvis blir 
han inte påstridig, utan låter kunden få sin vilja fram. Så 
handlade emellertid inte detta biträde. 

— Jag ser, att det inte går till fruns hy, säger han envist och 
följden blir, naturligtvis, att damen fattar humör och går utan 
att köpa. 

Hade biträdet i detta fall från början lagt försäljningen på en 
annan bog och på ett taktfullt sätt rekommenderat ett puder, 
innan kunden valt, hade resultatet säkert blivit ett annat. 
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rvi* 
För lanthandeln är ofta en kundtidning 

effektivare än en annons i ortspressen 

Kan det verkligen löna sig att regel
bundet sända ut tryckta meddelanden, 
t.ex. s.k. kundtidningar, till sina kun
der och andra som man tror vara in
tresserade? Är det inte mycket arbet
samt, och uppskattar allmänheten det 
tillräckligt, för att det skall göra nå
gon nytta? Är det inte enklare och ef
fektivare att annonsera i ortspressen? — 
Ja, vad är väl naturligare, än att man 
ställde dessa och liknande frågor till 
sig själv och sina medhjälpare, när man 
allt oftare läste och hörde talas om de
taljister, som använde och högt prisade 
detta reklammedel. Naturligtvis tviv
lade man inte på sanningshalten i deras 
uttalanden, men frågan var, om det 
verkligen skulle löna sig och ha samma 
goda effekt även på andra platser. Ofta 
är det ju så både inom affärslivet 
och annars, att vad som gör succé på 
en plats inte alls uppskattas på en an
nan. Åtskilligt talade dock för, att detta 
reklammedel borde ha sin fruktbaraste 
jordmån inom lanthandelns arbetsfält, 
även om det naturligtvis också prakti
serats med stor framgång i många 
stadsaffärer. 

Enda lösningen var att själv göra 
ett försök, som började med inköp av 
en liten duplikator. Inom parentes kan 
nämnas, att det går att skaffa en bra 
duplikator under 200 kr. som därför 
inte behöver avskräcka någon från att 
själv pröva detta reklammedel. 

Kort eller läng text? 
Den första frågan man gör sig, när 

man skall börja trycka och sända ut 
dessa meddelanden, är naturligtvis: 
Skall det vara kort eller lång text?» 

— Ja, vad tror Ni, att den ärade kund
kretsen föredrar? Korta, sakliga upp
lysningar om nyinkomna och aktuella 
varor m.m. eller långa utläggningar om 
både varor och annat? 

Är man inte säker på, vilket som är 
det rätta, måste man naturligtvis pröva 
sig fram. Det gjorde vi också och bör
jade med att trycka ganska långa texter 
på både två och tre sidor. Nu vågar 
jag påstå, att detta är felaktigt. Även 
om man försöker att lägga in små ak
tuella råd och rön, som man anser sär
skilt läsvärt och intresseväckande, är 
det min bestämda uppfattning, att korta 
texter på högst en sida läses mycket 
noggrannare och har bättre försälj
ningseffekt. Någon invänder kanske, 
att allmänheten på landsbygden vinter
tid har ganska gott om tid och säkert 
gärna läser en kundtidning på 
både två och tre sidor. Efter 
att ha praktiserat båda »syste
men» och noga gett akt på re
sultatet, ja, även direkt frågat 
många kunder, vilket de före
drager, har resultatet blivit, 
att våra meddelanden numera 
aldrig omfattar mer än högst 
en sida. 

Som ett exempel på alltför lång text 
kan nämnas, att vårt kundmeddelande 
som sändes ut före påsk, började så 
här: »Påskansjovis, ägg och sill hör ett 
riktigt påskbord till. Säkert känner Ni 
till, att det är stor skillnad på ansjovis, 
beroende dels på själva sillen, dels på 
inläggningen. Vår nyinkomna påskan
sjovis, som står på toppen av vad som 
kan framställas, består av omsorgsfullt 
utvald sill. vilken kryddats direkt i 

burken till skillnad från billigare sor
ter, som kryddas i stora turmor och där
efter lägges i mindre burkar. Att sillen 
kryddas direkt i burken medför, att 
den mognar bättre, dvs. att såsen träng
er igenom fiskköttet och gör detta mera 
välsmakande, samtidigt som det blir 
mört. Vill Ni ha en verkligt god påskan
sjovis, bör Ni därför inte försumma att 
genast köpa av vår nyinkomna inlägg
ning, som är så god, att den riktigt 
smälter i munnen.» 

I smyg studerade vi många kunder, 
som läste dessa »påskblad», medan de 
väntade i affären, och konstaterade, att 
inte 1 på 10 läste hela denna utläggning 
om ansjovis. Så snart de såg, att det 
endast handlade om ansjovis, flyttade 
de blicken längre ned och läste om ost. 
frukt osv. 

Detta var endast ett litet 
exempel på alla de erfaren
heter vi fått av att kunderna 
hellre läser korta än långa 
texter. Nej, mångdubbelt bättre 
resultat når man, om man i 
stället preparerar samtliga för
säljare med varukunskap och 
försäljningsargument för just 
de varor, som varje gång 

omnämnas i dessa kundtidningar. 

H u r ska l l u t d e l n i n g e n gå t i l l ? 
Naturligtvis är det inte tillräckligt 

med att bara dela ut dessa reklamblad 
till dem som kommer in i affären. Dessa 
träffar man ju personligen och kan där
för mestadels också göra dem uppmärk
samma på ev. nyheter osv. Visst kan 
det hända, att man inte hinner att all
tid framhålla och bjuda ut allt, som 
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man skulle önska. Då har givetvis dessa 
tryckta meddelanden en viktig uppgift 
att fylla- Utlagda på några synliga plat
ser på disken väcka de alltid en visa 
uppmärksamhet, och de allra flesta för
driver väntetiden med att läsa dessa 
»nyheter,). När en kund hand
lat färdigt, viker försäljaren 
snabbt ett ark och stoppar ned 
i korgen eller väskan, och har 
det bara väl kommit hem, är 
det alltid någon i familjen, som 
läser det. Är det bara inte för 
långa och tröttande texter, kan 
man säkert räkna med att flera 
i varje familj läser det. 

Den bästa effekten och den största 
nyttan gör de »kundtidningar», som 
sändas ut på posten till strökunder eller 
sådana, som blott sporadiskt besöker 
affären av en eller annan anledning. 
Det finns kanske t.ex. inköpskälla be
tydligt närmare osv. Ja, just häri lig
ger detta reklammedels allra största 
värde. Det har en mera personlig ka
raktär än annonsen, och även om er
farenheten lärt, att texten skall vara 
kortfattad, så kan man likväl tala om 
betydligt mera här än i en annons för 
bråkdelen av kostnaden. Säkerligen lä
ser också de allra flesta innehållet i 
dessa »brev», medan kanske många av 
just dem man vill nå, aldrig skulle läst 
det i ortstidningen. Adresser till lämp
liga personer kan man få från kund
registret, telefonkatalogen etc. 

Här skulle kunna nämnas hundratals 
fall på försäljningar till personer, som 
utan dessa påminnelser troligen inte 
kommit till affären just då. Direkta 
merförsäljningar för affären, och vad 
det betyder, inser var och en .genast. 
Dylika merförsäljningar är t.o.m. av 
sådan omfattning, att det vanligen ford
ras extrahjälp dagarna efter ett sådant 
meddelande sänts ut på posten. Det är 
minsann inte bara de varor, som upp
räknats i breven, som efterfrågas. Nej. 
skall man nu ändå köra dit, så kan man 
ju lika gärna ta med ägglädan eller 
korgen och handla rejält på samma 
gång. 

Hur ofta bör utdelningen ske? 
Om man koncentrerar texterna till 

att omfatta högst en sida, blir det inte 
så tidsödande varken att leta upp lämp
liga objekt i varusortimentet eller att 
sätta ihop texten. I gengäld bör man 
därför försöka att inte göra alltför långa 
uppehåll mellan varje utdelning. Det 
kan vara svårt att angiva någon exakt 

tidsintervall mellan de olika »tidning-
arna», men tre veckor mellan varje kan 
säkerligen inte anses för ofta. För att 
kunderna, som kommer till affären och 
fördriver väntetiden med att läsa dem 
där, genast skall märka, att det är nya 

meddelanden och inte de gam. 
I la, som lagts fram igen, har 

vi beställt dessa papper i flera 
färger, och varierar färgerna 
de närmaste gångerna. 

Särskilt gott resultat märker 
man av de meddelanden, som 
sändes ut före stora högtider 
och andra bemärkelsedagar, 
såsom mors dag, fars dag m.fl., 

då allmänheten alltid har större köp
lust och är tacksam för råd och upp
lysningar. God försäljningseffekt gör 
också de påminnelser, som distribueras 
i början av varje årstid, t.ex. med vår
nyheter, aktuella sommarartiklar, pas
sande höstvaror och något av det som 
kan intressera för vintern. Dessa per
sonliga påminnelser om aktuella varor 
uppskattas ofta och etsa sig in i mot
tagarens minne. Även om behov inte 
skulle finnas just då, kan man vara 
ganska säker på att något senare få se 
just dessa personer komma och fråga 
efter just de varorna. 

Det heter ju inom affärslivet, att var
je månad blir vad man själv gör den 
till. 

P e r s o n l i g b e t j ä n i n g -

p e r s o n l i g r e k l a m . 
Disponent Gösta Falk skriver om di

rektreklamen i »Handbok för butiksre
klam och försäljning., bl.a.: Det är 
egentligen rätt förvånande, att direkt
reklamen inte kommit att spela en 
större roll inom detaljhandeln, än vad 
den hittills gjort.» Med stöd av de er
farenheter som vunnits under det år vi 

Ett exempel på ett par trevliga och 
välgjorda kundtidningar. 

nu haft tillfälle att pröva detta reklam
medel, måste man oförbehållsamt in
stämma i detta yttrande. Samtidigt vill 
vi också uppmana alla kolleger att sna
rast tillgodogöra sig detta utmärkt ef
fektiva vapen i reklamens tjänst. 

Den personliga betjäningen har all
tid varit den privata handelns adels
märke. Därför bör det ligga speciellt 
nära till hands att förena den person
liga betjäningen med den personliga 
reklamen i våra privata affärer. Här
igenom stärker vi ytterligare kontak
ten med kundkretsen och står mera be
redda och rustade i den ständigt ökade 
kampen om kundernas ynnest. Kem. 

"*> 

Köpman Lennart Ohlsson, Kolsva, 
berättar. 

För en tid sedan när vi träffade 
samman med hr Ohlsson och samtalet 
kom in på frågan om hur man skall 
komma ihåg saker som man lovat till 
en viss dag. Han sade ungefär så här: 

— Jag hade förr ett fullständigt 
hästminne. Om jag hade aldrig så 
många uppgifter att hålla isär. så 
kunde jag klara dem alla utan att 
något klickade. Med tiden märkte 
jag dock att även ett gott minne är 
något som förbrukas. Just därför 
antecknar jag numera vad jag måste 
komma ihåg till en viss tidpunkt. 
Det är en skön känsla att veta att 
man inte går och glömmer bort nå
got viktigt. Säkert skulle jag ofta 
råka ut för en del förtretligheter om 
jag inte hade mina små anteckningar 
till hjälp. 
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inte så men 
"4f , 

Om Du vill sälja mer 

Lär Dig allt om de varor Du säl
jer. Tag reda på deras egenskaper 
genom att känna på dem eller smaka 
dem. 

Framhåll vad kunden kan ha för 
nytta av varan. Vad Du själv anser 
intresserar henne ofta mindre. 

Underskatta aldrig en kund. Hon 
kanske visste åtskilligt om varan 
innan Du var född. 

Försök att vinna kundens förtro
ende genom saklighet. Bättra aldrig 
på uppgifterna om varan. Sanningen 
står sig bäst i längden. 

Kom ihåg att ett glatt leende i 
vissa fall kan vara bättre än långa 
förklaringar. 

Försök ständigt öva upp Din 
känsla för vad som i varje ögonblick 
under försäljningens gång är det 
riktiga. Med hjälp av litet »psyko
logisk blick • kommer Dina kunska
per bättre till sin rätt . 
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o a 
.färskt sedan 

i morse och vi 

säljer mycket. 

1, 

Om en kund säger att salladen ?ii 
har kvar ser överbliven och vissen 
ut, svarar ni henne då endast att det 
är allt som ni har kvar? Eller visar 
ni henne att den är frisk och för
klarar att det är så litet kvar bero
ende på att ni sålt så mycket? För
säljningen kun bero på det svar ni 
ger. Skulle hon få ett intryck av att 
varan är dålig eller att ni är ointres
serad, går hon till en annan affär. 

Varje gång ni talar till en kund 

får hon ett intryck av er och 

er affär som hon sedan kommer 

ihåg. Är det intrycket gott eller 

dåligt? Svaret ni ger pä en fråga 

kan vara sant och det kan vara 

ut tömmande och ändå kan det 

hända att ni säger det på ett sätt 

så att det retar en del av kun

derna. Er kund räknar på er ode

lade uppmärksamhet åtminstone 

under det ögonblick ni svarar på 

hennes fråga. Visa att ni är in

tresserad . . . att ni önskar hjälpa 

henne . . . genom det sätt på vil

ket ni tilltalar henne . . . 

Hur ni skall lyckas i era ansträngningar att bli omtyckt 
av kunderna beror till stor del på det sätt på vilket ni 
svarar på deras frågor. Kanske kunden skulle kunna se 
frukten utan att fråga och kanske fruktstallet är manshögt. 
Faktum återstår att hon gör det inte . . . och hon har rätt att 
vänta sig ett älskvärt och villigt si>ar av er. Visa genom 
ert uppträdande att ni är intresserad av att hjälpa henne. 

äger — ulan civpn nn HUR man säger det! 

Ännu en situation som kräver ett 
taktfullt svar är de just nu mycket 
vanliga frågorna efter varor som är 
svåra att anskaffa . . . Det är inte nog 
att säga kunden att ,>det är slut» 
eller att »vi har inte fått något 
ännu». Varorna komma fram på 
många sätt och er konkurrent kan 
ha en vara som ni saknar. Ägna 
därför ett ögonblick åt att säga 
kunden som det är — att ni hojypas 
få. in den i morgon eller nästa i>ecka. 
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Visste Ni detta- om tobak? 
D E T ÄR MYCKET den rökan
de allmänheten vill veta om tobak 
och om AB Svenska Tobaksmono
polet — det framgår inte minst 
av de många förfrågningar Tobaks
monopolet dagligen mottager. Detta 
är en annons i en upplysande serie, 
som vi hoppas skall bidraga till 
ett mera allmänt "tobaksvetande". 

När kommer STAMBOUL tillbaka? 
Varför dröjer BRIDGE? Varför tillhan
dahåller Tobaksmonopolet över huvud 
taget sa få marken av orientalisk typ 
numera? Kan bristen på orientaliskt rök
verk bero på att odlingarna i det krigs
härjade Grekland icke kommit i gåns så 
att det icke går att anskaffa vissa av de 
mer än tju^o olika sorters onenttobak, 
som ingår i t. ex. just Stamboul? Hänger 
det på ett oavslutat handelsavtal med Tur
kiet? Eller är det emedan utförselförbud 
för råtobak råder i Egypten? 

A L ] brist på vissa grekiska tobakssorter 
8 Pj oavslutat handelsavtal med Turkiet 
^ Q utförselförbud för rixtobak i Egypten 

Varför är priserna på rökverk så 
höga? Det är en fråga, som man titt och 
tätt hör ventileras bland allmänheten. Är 
det Tobaksmonopolet som självrådigt be
stämmer priserna? Eller är det finansde
partementet som räknar ut vad tobaken 
skall kosta? Eller har s-venska folket själv 
något att säga till om? Ja, vem är det som 
fastställer tobaksskatten och därmed också 
i stora drag bestämmer över priset? 

A _j Tobaksmonopolet 
B Q Finansdepartementet 
C • Riksdagen 

Tack , m e n d e n s e r en smula för stark 
ut för mej! Det hor man ofta när någon 
bjuder på en mörk cigarr. Är det nu så 
att cigarrens färg (som bestämmes av det 
tunna täckbladet) avgör styrkan och sma
ken? Skall man hellre tro på vad andra 
säger, att cigarrens form är bestämmande? 
Eller beror cigarrens styrka och smak 
väsentligen av dess innehall — ombladet 
och den s. k. inlagan? Ja, vad är det som 
främst avgör styrka och smak? 

* • täckbladets färg 
B O cigarrens form 
C Q] cigarrens innehåll 

OCH HÄR ÄR DE RÄTTA SVAREN 

I A Före kr iget levererade Grekland många 

av de högklassiga tobakssor te r , som ingick 

i bl. a. S tamboul och Bridge m. fl. Frän 

det ta av kr ige t svårt härjade land har av 

flera orsaker ännu inte k u n n a t anskaffas 

de tobakskva l i t e te r , som fordras för f ram

stäl lning av ifrågavarande märken . — Be

träffande alternativ C kan framhål las , a t t 

o d l i n g av tobak icke fö rekommer i 

Egyp ten . 

t C Riksdagen bes tämmer tobaksskat tens 

s tor lek . Den var ierar for olika slag av t o 

baksvaror . F. n. är den i genomsni t t 74,08 

procen t av utforsa!]ningspriset . 

0 C Cigarrens s ty rka och smak bestäm

mes främst av dess innehål l . E t t go t t — 

d. v, s. neu t ra l t — tackblad har ingen 

väsentlig betydelse i s ammanhange t , sär

ski l t som det represen te ra r b lo t t o m k r i n g 

S % av cigarrens v ik t . En cigarr med ett 

mörka re täckblad kan därför vara t. o. m . 

mildare än sin frände med Jjust u tseende. 

D ä r e m o t kan nog samma tobak smaka 

en smula ol ika i c igarrer av olika fo rm. 

Har Ni själv något intrestant uppslag till 

frjga om tobak J V allmänt intresse—skriv 

några rader till Tobaksmonopolet, Avd. 6s>, 

Stockholm. 

. ; • ' • • 

AB SVENSKA TOBAKSMONOPOLET 
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SLOTTSFRUKT 
från Skåneland 

Lillö fruktodling, Bosjökloster och 

många andra av Skånes förnämsta fruktodlingar kommer i 

höst att förse ICA-affärerna med frukt. 

Skörden anses mindre än normalt, men kvaliteten är fin-fin. 

Här ligger gamla slott och herresäten 
som minnen från en tid som flytt.. . 

— Får vi lov att bjuda på ett äpple? 
Det är Slottsfrukt. 

— Tack, det bästa är gott nog! 
Det äpple vi fått att smaka på är en 

riktig smaksensation. Aromrikt, tunn-
skaligt och saftigt! Det är något av gam
mal fin kultur över den svenska frukt
odlingen. När man helt prosaiskt mumsar 
på sitt äpple ger det nästan en vision 
av Edvard Perssons Skåneland. Åtmins
tone är detta fallet om man som vi per 
bil är på väg för att bese Bosjöklosters 
fruktodlingar i själva hjärtat av Skåne. 
Slottet har gamla förnämliga anor och 
fruktodlingen har det mest utomordent
liga läge på en halvö i Ringsjön med sol 
och vatten praktiskt taget runt om. 

Ägaren, greve Karl-Philip Bonde, är 
ordf. i Malmöhus läns Yrkesfruktodlare-
förening och en av ICA:s Frukt- och Grön
saker AB större leverantörer av svensk 
frukt. Han tror på den svenska fruktod
lingens möjligheter berättar han medan 
vi strövar runt i hans jätteträdgård: 

— Det kaos som förr rådde på frukt
marknaden har vi nu lyckligt och väl 

kommit ur, till stor del tack vare pris
kontrollen. När den en gång upphör har 
den lärt alla parter att värdesätta sorte
ring och fullgod packning. I längden är 
vi fruktodlare bäst betjänta av en för
siktig prissättning på svensk frukt. Skall 
vi få stor omsättning måste den finnas 
på var mans bord. Den stora försäljning 
vi ser fram emot kan aldrig bli verklig
het om frukten skulle bli en lyxvara till 
lyxpris. Endast på vissa specialkvaliteter 
kan det vara berättigat med högre pris. 

Det är en gammal villfarelse att de 
sorter som betecknas som dessertsorter 
på något mystiskt sätt skulle vara av 
bättre kvalitet. Affärsmedhjälparna och 
köpmännen i våra affärer har därför en 

Siffror om frukt: 
Appleträd i Sverige 4.171.962 st. 
Päronträd i 896.9I4 „ 
Fruktskördens totalvikt 

Fruktskördens 

(Siffrorna 

120.000.000 kg 
totalvärde 

100.000.000 kr 
avser år 1943) 

viktig uppgift i att lära kunderna att 
inse att det är en smakfråga om man 
föredrar dessertsort eller bordsort. Kva
liteten på en bordsort och en dessertsort 
av samma sortering är alltid lika. 

När vi nått högsta toppen på halvön 
kan vi se ut över 5.009 fruktträd. De är 
nu ungefär 10 år gamla och beräknas 
i höst ge sin bästa skörd. Sommaren har 
i år varit solrikare än vanligt varför 
frukten säkert kommer att bli något all
deles extra. För att frukten även skall 
nå affären i god kondition, har man ord
nat goda lagerlokaler. En lagerbyggnad 
med välsorterade väggar och perfekta 
ventilationsordningar tar emot frukt
skörden. Byggnaden är stor nog att rym
ma en normal årsskörd eller c:a 75.000 kg. 

När Ni säljer Slottsfrukt, det märke 
under vilket ICA tillhandahåller svensk 
frukt kan det kanske vara roligt att veta 
att den till stor del kommer från Skåne. 
En del från stora mönsteranläggningar i 
stil med Bosjökloster, men huvudsakligast 
från den fruktrika trakten kring Kivik 
där ICA:s eget packeri tar hand om fruk
ten — även det på sitt sätt en garanti för 
att kvaliteten blir den bästa. Ess. 

Som ett litet paradis ligger Lillö fruktodling med sitt underbara läge på en 
halvö av Ringsjön i hjärtat av Skåne. Packeriet skymtar i bildens mitt. 

Välkända, kungliga gäster besåg i fjol 
fruktträden på Lillö Fruktodling. 



Är Cox-Orange ett vinteräpple? 
Ä P P L E N . 

Transparente blanche är ganska stor 
och har vanligen långsträckt form. Fär
gen skiftar från ljusgrönt och grönvitt, 
för att vid full mognad övergå till gul
vitt. Fruktköttet är gulvitt, saftigt, något 
syrligt och har tämligen fin smak. Det 
plockas redan i augusti, är ett fint bords
äpple och ett förstklassigt hushållsäpple 
men tål liksom de flesta sommaräpplen 
varken längre transporter eller lagring. 

James Grieve är medelstor och till for
men rund eller rundat kägellik. Skalet 
är gröngult och vid full mognad gult. 
Fruktköttet är gulvitt, tämligen fast, 
saftigt och aromatiskt. Sorten räknas till 
de bättre bords- och hushållssorterna. 
Den plockas under senare hälften av sep
tember, mognar under oktober och är 
hållbar omkring sex veckor. 

Signe Tillisch är stor, på unga träd 
mycket stor. Till formen rundat kägellik 
med fem tydligt markerade åsar. Grund
färgen är vid full mognad ljusgul, och 
solbelysta frukter får ibland en svag 
rodnad. Fruktköttet är gulvitt med gröna 
kärlsträngar, löst. sötaktigt och aroma
tiskt. Frukten som plockas i början av 
oktober, är i regel fullt mogen under 
november och hållbar till jul. 

Cellini är medelstor, rund, något hög-
byggd med ganska regelbunden form. 
Färgen är glänsande röd på ljusgrön 
botten. Fruktköttet är grönvitt, saftigt 
och starkt syrligt. Under november och 
december är frukten mogen och håller 
sig i regel till mars. Den räknas till en 
ganska god hushållsfrukt. 

Husmoder är stor till mycket stor. 
Formen är plattrund med jämn yta, en
dast några svaga antydningar till åsar 
förekomma. Grundfärgen är gulgrön och 
vid full mognad gul. Köttet är grönvitt 
eller vitt med gröna kärlsträngar. Fruk
ten plockas i mitten av oktober, mognar 
i december och håller sig till mars må
nad. Husmoder är ett utmärkt hushålls
äpple och ett enklare bordsäpple. 

Cox's Orange är medelstor eller mindre 
med oregelbunden, plattrund form. Ska
let är vanligtvis rätt tjockt och ganska 
matt. Bottenfärgen är till en början 
gröngul men vid full mognad guldgul 
samt till stor del överdragen med en 
karakteristisk brunröd rodnad. Frukt
köttet är vid full mognad tämligen löst 
och har utsökt fin arom, varför sorten 
räknas som ett av våra förnämsta des-

Ur Bertil Billbäcks bok »Frukt 

och bär» återger vi på denna sida 

ett par utdrag. Först kommer här 

några tips om vid vilken tidpunkt 

de olika fruktsorterna mogna. 

sertäpplen. Under december—januari är 
frukten fullt mogen. 

P Ä R O N . 

Williams är tämligen stor med oregel
bunden, klumpigt kägellik form. Ytan 
är knölig och stjälken, som oftast utgår 
snett från frukten, är ganska ofta för
sedd med stjälksvulst. Grundfärgen över
går under mognaden från grön till ljus
gul och en svag ljusröd rodnad kan 
ibland förekomma på solbelysta frukter. 
Fruktköttet är gulvitt, saftigt och väl
smakande. Fullt moget är Williams ett 

läckert dessertpäron och till konserve
ring sannolikt det förnämsta päronet. 

Doyenné du Comice är medelstor med 
klumpigt kägellik ofta mer eller mindre 
sned form. Grundfärgen är gröngul med 
tätt sittande punkter och enstaka rost
fläckar. Fruktköttet är gulvitt, aroma
tiskt, smältande och mycket saftigt San
nolikt det finaste dessertpäron vi kunna 
odla i vårt land. Frukten plockas i all
mänhet under senare hälften av oktober, 
mognar någon vecka senare och håller 
sig till mitten eller slutet av november, 
ibland in i december. 

Moltke är stor. Till formen liknar den 
kvittenfrukten, bred i mitten och kraf
tigt avsmalnande mot båda ändar. Fär
gen är gröngul med skiftningar i gult 
och gråbrunt. Fruktköttet är gulvitt, 
mycket saftigt och fint i smaken. Fruk
ten skördas i slutet av september eller 
början av oktober. Moltke anses vara ett 
av våra finaste dessertpäron och är ett 
utmärkt hushållspäron. 

TveUa inte om uttalet! 
Träna dessa svaruttalade fruktnnmn tills ni kan uttala dem fullständigt ledigt! 

N a m n 

Transparente blanche 

James Grieve 

Wealthy 

Transparente de Cronccls 

Cellini 

Colorce de Juillet 

Williams 

Bonne Louise d*Av-
ranches 

Doyenné du Comice 

Alexandre Lucas 

Rivers* early prolific 

Czar 

Reine Claude d'Oullins 

U n g e f ä r l i g t 

u t tal 

trangsparrangt blangsch 

djeims griv 

oellsi (s läspas) 

trangsparrangt döckrong-
sell 

tjellini 

kållåré doschuijé (sch 
tonande) 

o-illiams 

bann lo-is davrångsch 

doajennc dyckommiss 

alexangdr lyckass 

Rivvöss örli pråliffick 

sar (s tonande) 

rän klåd dolläng (o som 
i »tom») 

M e d f o n e t i s k 

s k r i f t 

trusparåt blåj 

d^eiins griv 

welpi 

träsparåt dd krösel 

kjhrc djjijijt: 

wiliaems 

bjn lwi:z davråf 

dwajsn'e dykjmis 

alegzädr lykas 
rivdz dili pro'lijik 

za:r 

ren kh:d duli 

B e t y d e l s e 

genomskinlig vit 

rik 

genomskinlig från 
Croncels 

Namnet på en be
römd italiensk konst
när 

färgad i juli 

fru Louise från Av-
ranches 

doyenné kan betyda 
»åldcrmansvärdighet» 
e. d. men om denna 
betydelse spelat in vid 
benämningen av pä-
ronsortcn ar ovisst. 
Ang.? comice, sam
fund, se förklaringen 
i sortbeskrivningen 

Rivers' tidiga frukt
bara 

tsar 

Reine = drottning. 
Claude efter C. av 
Frankrike (1499— 
1524). d'Oullins = 
från Oullins, anger 
sortens härstamning 

De fem första sorterna är äpplen, de fem närmaste päron och de tre sista plommon. 
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Läkare påvisa att 2 kvinnor av 3 kan få 

Um Ni önskar en hy, som väcker varje kvinnas 
avund — beundran hos varje man, börja da med 
Palmolivc-metoden redan i kväll. 

Kom ihåg, att Palmolive-mctoden prövades av 
1285 kvinnor i alla äldrar — från femton till 
femtio, representerande alla hudtyper. Torr! 
Normal! Ung! Gammal! Orh hos 2 av 3 av dessa 
hinnor påvisades många förbättringar hos hyn, 
°ch det på 14 dagar 

Skäl nog för varje kvinna, som längtar efter en 
vackrare hy, att börja med -denna metod att an
vända Palmolive Tvål. 

Hl, SOm r e d a n p r ö v a t Palmolives 14- daga rs metod — Ni har säkert själv flera värdefulla synpunkter 
att komina med. Berätta hur metoden verkade just i Ert fall. Edert utlåtande kommer icke at t an
vändas utan Edert speciella medgivande. Palmolive kommer med stort intresse och tacksamhet at t ta 
del av Ert hrev, som Ni adresserar till "J-f-dagars metoden", Palmolive, STOCKHOLM. 

Palmolive Shampon nr for /iiir«ji 
vad Palmolive Tväl tir for hvn 

Utnyttja slagkraften i denna stora annonskampanj genom att skylta med Palmolive Tvål. 
Palmolive står gärna till tjänst med skyltmaterial och skyltförslag. 
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REKLAM ELLER INTE? 
Jlånga affärsmän 
som aldrig trott på reklamens 
makt, har sett sin egen affär 
säljas genom en liten annons 
med rubriken »Försäljning i an
ledning av konkurs». 

Att söka .sälja 
något utan reklam är som att 
vinka åt någon i mörkret. Själv 
vet man vad man håller på med 
— ??ien ingen annan. 

FÄRGER: Blickfång: Grönt, 
gult. rött. ljusblått, mörk
blått. Rot och pupiller 
bruna.. Textremsa: Botten
färg vit. texten ultramarin. 
Podier: Vårgrönt. 

FÄRGER: Textskiva: Bottenfärg vit. text röd. kant blå. Text
bubbla: Bottenfärg vit. text ultramarinblå. kant gra. Blickfäng: 
Trädgrenar ultramarinblå, lövverk grönt, äpplen gula, pojken: 
bruna byxor med vita ränder, rock, mössa och skor svarta. 
UTFÖRANDE: Rikligare med frukten än pa bilden! 

FÄRGER: Blickfäng: Ansikte hudfärg, hår gult, ögon 
bla, mun och näsa röd, krage ljusblå. Textremsa: 
Bottenfärg vit. text ultramarin. Textskiva: Botten
färg tiit, »Sol och sommar har lagt grunden» rött, »Nu 
bygger vi vidare med» ultramarinblått, kant ljusblå. 

30 



FÄRGER: Textskiva: Bottenfärg vit, kant 
blå. Text: »Smeka med» rött, »smak» 
brunt. Blickfång: Hår gult, ansikte och 
händer naturfärg med brun kant, smör
gås gul med brun kant. 

MOBERGS i Mo/ioii» har 
skickat oss en bild av detta 
skyltställ, huvudsakligen 
avsett för ICA-förlagets 
böcker. Stället, som består 
av två fack, är gjort av 
plywood. Ett bra uppslag 
jör dem, sorn går in för den 
lönande bokförsäljningen. 

CORÖNA^r* 

P L A K A T S O M S Ä L J E R 

Har ni tänkt på hur pigga och säl
jande de skyltställsplakat är som in
köpscentralerna distribuerar till sina 
medlemmar. De utgör en god reklam 
för aktuella varor som är av utom
ordentligt värde. Det gäller dock att 
utnyttja dem rätt. För en tid sedan 
var vi i en affär, där plakat för tre 
månader låg oanvända ute på lagret. 
När Sveriges köpmän gemensamt för 
dryga kostnader skaffar fram först
klassigt reklammaterial, gränsar det 
till sabotage att låta det bli oanvänt. 

• . : V : : v '••••;:: 

PRAKTISKA TIPS 
Podier 

Cirkelrunda podier tillverkas enklast 
så, att man omkring 2 lika stora skivor 
spikar en remsa av 3 mm plywood. Trä
ets fibrer skola gå i pilens riktning. Höj
den kan vara 10 och 20 cm. Diameter 
30. 40. 50 och 60 cm. 

Det halvrunda podiet göres på samma 
sätt. På den raka delen använder man 
3/4" virke. Samma höjd som det runda 
podiet, men diam. kan vara större, t.ex. 
40, 50, 60. 70 och 83 cm. 

Dessa podier äro mycket användbara, 
särskilt vid skyltning med småsaker. Ge
nom att ställa det halvnjnda podiet på 
sin raka del, kan det i vissa samman
hang fylla rent dekorativa uppgifter. 

(G. Dahlman. Färgen.I 

T E X T F O R S L A G 
Svensk frtikt 
Sommarens solfrukter 

Det vattnas i munnen 

Havregryn 
Lättlagad och billig halsoföda 

Det naturliga morgonmålet 

Sydost 
Ekonomisk ost utan kanter 

Gott i alla väder 

nioinhrnlior 
Där blommorna trivs 

Den porösa blomkrukan 
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En röd 
liten nöt 

och många andra intressanta > 

ting fann signaturen Dong vid ett 

butiksbesök. 

Mitt i storstadens affärsgata med dess 
upplysta skyltfönster och exklusiva varu-
exponeringar, hittar jag »den lilla affä
ren». En sådan där som man annars 
gärna går förbi utan att ha en aning om 
att den finns. 

Den här affären drog till sig min upp
märksamhet genom sina skyltar, precis 
som det skall vara, tänker Ni. Nå — ja, 
det var nämligen så att skyltarna sågo 
så förskräckliga ut, att man formligen 
hoppade till — en uppmärksamhet av 
mindre smickrande slag. 

»Cox Pom» stod det med kraftiga bok
stäver på ett fat äpplen och i mitten av 
fönstret hade man öst ihop en pyramid 
av druvor och allra överst stuckit ner 
en halvskalad banan som satt liksom 
kronan på verket. 

Jag steg in i butiken och beslutade 
köpa, enligt skylten, 1 kg •Zinge Thiles». 
Då jag frågade vad det var för ett äpple, 
fick jag svaret: »Signe Tilles», vilket då 
jag hörde det uttalat omedelbart förstod 
såsom »Signe Tillisch», samt fick mig en 
underlig historia till livs. 

— Jag vet att det är fel, sade flickan 
som expedierade aggressivt, men om min 
herre tittar på alla skyltar här så är det 
fel på dom. Nu lägger alla märke till 
dom, tillade hon liksom mera för sig 
själv och log. 

— Men utförandet då, försökte jag 
matt. 

Texten var på en del placerade så att 
det såg ut som man gjort ett försök att 
fortsätta rakt ut i det fria. Ett försök att 
avbilda ett äpple hade resulterat i form 
av en röd liten nöt med skaft nere i ena 
hörnet av skylten. 

— Och vem har gjort dom? 
Nu var det sagt, fram skulle det. 
— Det har jag, sade expediten och 

sken upp som solen. Jag gör alla skyl
tarna här. 

— Hm — hm, jag försökte le. 
— Ett ögonblick, sade den artistiska 

flickan och försvann. 
Mycket lämpligt förresten, för jag ville 
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inte gå utan att titta mig litet omkring 
i denna »sagolika» omgivning. 

»Hasselmötter» — jag tittade närmare 
men kunde inte avgöra om färgen bara 
hade runnit eller om det avsiktligt pla
cerats ett m istället för »n». »Cox Crims», 
»Jonatan», »Fikon» — verkligen? 

Då jag lyfte min, vid det här laget nå
got beslöjade blick, mötte den de två 
luftigt klädda ungdomarna på affischen 
för Skolungdomens stadiontävlingar. Ja, 
det var tre månader sedan det. Den 
tjänstgjorde nu tydligen som skydd föl
en mindre tilltalande vägg. Eller kanske 
man ville att den skulle utgöra en effekt
full kontrast mot vinterkylan utanför? 

Jag betalade och skyndade ut mer för
bryllad än då jag steg in. Var det en 
självrådig expedit som mot alla sunda 
regler försökt sig på något »raffinerat 
och nytt», för att hävda sig i konkur
rensen eller gå vi mot en skyltningens 
naivism, där endast det underliga, barns
liga och felaktiga skall draga till sig de 
förbipasserandes uppmärksamhet? 

Men säkert är att utan de makabra 
skyltarna hade inte jag gått in och köpt 
»1 kg Zinge Thiles». Dong. 

Ni som inte varit med 

från början i ICA-titlningens 

populära diplomtävling kan 

delta i den fristående etapp

tävlingen. Ni finner uppgif

terna på sid. 15. 

som angår oss 

Kamrer Mats Vallanders artiklar 
i ICA-tidningen finnes nu i en bok 
»Lär Er bokföring». 

Vördnaden för räkenskapsböckerna 
har råkat i glömska. Alltför många anse 
räkenskaperna endast vara till för att 
myndigheterna så fordra. Kompass och 
loggbok finnas ej ombord, för att någon 
lag så föreskriver, de äro oumbärliga. 
Lika oumbärlig är bokföringen för köp
mannen. Dagens möderne köpman be
gränsar sin tid på kontoret så mycket 
som möjligt, och det är i dag viktigare 
än någonsin att helt behärska bokfö
ringen. Den köpman som har en enkel 
men fullvärdig bokföring och som lärt 
sig att utnyttja d'e siffror han avläser i 
böckerna har en tryggare ställning. 

Kamrer Valländer har i den lilla boken 
»Lär Er bokföring» i första hand riktat 
sig till den, som ej sysslat med bokföring, 
till de unga och yngsta inom handeln. 
Inga av ICA-tidningens läsare inom de
taljhandeln borde försumma en repeti
tion av sina bokföringskunskaper i en 
bok som denna. I synnerhet kapitlet om 
inventarium och balansräkning samt 
kapitlet .Ordning i räkenskaperna» an-
befalles till studium av alla som ha med 
bokföring att göra. »Skatten vid källan» 
ur bokföringssynpunkt är för många ett 
nytt begrepp, åt vilket författaren ägnar 
ett utmärkt kapitel. 

Det syndas mycket mot bokförings
lagen, och de medvetna eller omedvetna 
förseelserna kosta många köpmän tusen
tals kronor. »Bristande bevisföring i 
räkenskaperna» är ofta myndigheternas 
utslag vid granskning av böckerna. Så 
borde icke vara fallet. 

Kamrer Valländer vill enkelt och lätt
fattligt lära oss att sköta böckerna, och 
det är för detaljhandelns män av stort 
värde att taga del av hans goda råd. 
Måhända skulle ett register vara önsk
värt i boken, men kapitelrubrikerna äro 
innehållsrika och giva vägledning. 

Bokens pris gör det möjligt för envar 
att skaffa den till biblioteket. Den är 
för köpmannen en lämplig premie till 
medhjälparna i affären. Studiecirklarna 
ha anledning att taga upp boken på 
höstens program. 

F. Hz. 
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Förlåt att vi frågar. . . 

"Hur trivs Ni bakom disken? M 

Så här säger köpman Åke Nundstedt, 
Xelandergatan 58, Göteborg: 

— Det är klart att det är bara fin
fint. Att få arbeta i så moderna och 
ändamålsenliga lokaler som jag nu har 
är naturligtvis ett extra plus. Jag har 
lärt mig yrket hos min far och blev min 
egen 1943 då jag övertog en affär i 
Gamlestaden. Särskilt intressant tycker 
jag det är att ordna med affärens re
klam. I fjol hade vi t.ex. en lyckad de
monstrationsdag då vi bjöd på Prinsess-
kaffe. Just nu håller jag på att utarbeta 
en liten broschyr som riktar sig ti!l 
nyinflyttade familjer inom vårt område. 

Göteborgsköpmannen Åke 

Nundstedt och lians fru be-

höver man bara sv för att 

förstå att <lc trivs med sitt 

yrke. Handen på hjärtat , hur 

Fru Nundstedt, som arbetar i sin mans 
affär, svarar: 

dir Ert eget s\ 

St t tall vår fråga till Er själv ..Hur trivs 
Ni bakom disken?» Arbetet är omväx
lande som få andra. Situationerna växla 
från minut till minut. Den ständiga 
kontakten med andra människor stimu
lerar. Ni kan snabbt se resultaten av 
Era initiativ. Har Ni t.ex. gett fru Berg 
bra tips för hennes lilla höstsupé, så 
kvitterar hon det genast med god köp
lust och en vänlig nick när hon går. 
Sädana små detaljer föder optimism och 
arbetsglädje. Ni fängslas av uppgifterna 
och tillförsikten och beslutsamheten 
växer i takt med kundernas uppmuntran 
och antalet lyckade försäljningar. Det 
unga paret på bilderna här ovan ut
strålar denna slags entusiasm. De vet 
vad de vill och har på ett enkelt och 
naturligt sätt växt samman med sin 
uppgift. Har Ni lyckats med detta? Om 
inte, är hindren till för att övervinnas. 
Det är just vår entusiasm som ger yrket 
något av dess största charm. 

— Det är ett förtjusande yrke. Det 
pågår ett väldigt bostadsbyggande här 
ute i Kalltorp. och de unga familjer som 
flyttar in där är en synnerligen tacksam 
kundkrets. Charkuteriavdelningen som 
jag sysslar med. kan nu också förse kun
derna med charkuterier och färdiglagad 
mat av egen tillverkning. Det är något 
som de verkligen sätter värde på. Djup
frysta grönsaker och bär som vi kom
mer att föra från 1 oktober blir säkert 
också välkommet. \ åra rymliga loka
ler ger oss också möjlighet att efter 
hand utöka varusortimentet ännu mer. 

Så här ser den trevliga nundstedtska trippelboden ut. Med sina 
stora källarlokaler är den en av våra ur lokalsynpunkt bäst till
godosedda butiker. 
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Stockholm är värt en mässa 
S:t Eriksmässan är ett strålande exempel pä rad enskild initiativkraft 

och okuvlig ambition kan åstadkomma även under ytterst ogynnsamma 

förhallanden. Den femåriga mässan hade i ur deltagare från 17 nationer. 

— Stockholm är värt en mässa. 
— Just det, vi tar chansen. 
Två ynglingar i 30-årsåldern sitter 

hemma i den enes östermalmslya i 
Stockholm och diskuterar framtidspro
jekt. De är bröder, och det enda de vet 
om utställningar över huvud taget är 
handhavandet av några mera enkla 
sportstugeexposéer. Men de har väst
götskt landshövdingeblod i ådrorna och 
har följaktligen ärvt samma landskaps 
inneboende seghet. Diskussionen stannar 
inte blott vid tanken. Den får verklig
hetskonturer! 

Det var Börje och Folke (läs Jotte) 
Claeson som en varm sommardag 1943 

Nöjda och belåtna efter att ha genomfört 
en succésartad jubileumsmässa ses här 
bröderna Börje (t.v.) och Folke Claesson 
i stora utställningstrappan pä Gärdet. 

i skjortärmarna och med fötterna på 
bordet kastade fram idén. 33-årige Folke 
har en mera ideell inriktning och stora 
vyer, en fantasi som gavs tillfällen att 
spela ymnigt då han var sin gymnasie
förenings store revyregissör och drömde 
om fortsatta studier vid Dramatens elev
skola. Han såg redan i andanom hur en 
mässa skulle kunna bli något för all 
världens industrier och köpfolk, hur 
Sverige och Stockholm skulle kunna 
lansera en värdig motpol till alla de 
kontinentala träffpunkter som handelns 
spetsar sedan många år har i mässor i 
Leipzig, Basel, Lyon, Paris, Utrecht, Prag 
och Wien, Milano, London och Zagreb. 

Den fyra år äldre brodern Börje med 
en mera i bl.a. Schartau skolad ekono
misk livssyn kalkylerade kallt i siffror 
och hans tsoretiska utkast på papperet 
skulle nog kanske ha avskräckt om inte 
detta mångkunniga brödrapars genom 
åren så gedigna samspel ocli inbördes 
förtroende till slut givit mognad åt 
planen. 

Det blev en mässa! Trots motigheter 
på alla sätt, inte minst från alla de 
myndigheter som nu är tacksamma och 
stolta över bröderna Claesons initiativ, 
trots rådande krig med spärrade han
delsgränser och trots ebb i blygsamma 
kassakistor, genomfördes 1943 vår första 
S:t Eriksmässa. Det kom 32.000 besö
kande för att titta på 200 svenska ut
ställare. Varpå Börje Claeson hade den 
mindre angenäma uppgiften att bokföra 
ett ganska ordentligt ekonomiskt bak
slag. 

Men vi talade om västgötablod och 
harmoniskt brödraskap. Detta räckte till 
en ny mässa 1944 och med den kom 
framgången. Sedan dess har det prak
tiskt taget varit en fördubbling av an
talet besökande, nationer, utställare och 
utrymmen för montrer under de fem 
hittillsvarande mässorna. S:t Eriksmäs
san har fått internationell klang och 
ryckt upp jämsides med kontinentens 

främsta och mest uppmärksammade för 
att kulminera vid 5-årsjubileet i år. 

Med 17 deltagande nationer och ett 
utställningsomrade på bortåt 80.000 kvm, 
varav som en nyhet för året icke mindre 
än 7.000 kvm rests som permanenta in-
omhuslokaler. Trots byggstopp och allt 
annat! Men vår bostadsminister, Kinna-
Ericsson, visste tydligen den gången vad 
en mässa betyder för Stockholm . .. 

Detta synkroniserade brödrapar har nu 
rätt att unna sig en liten paus i trygg 
vetskap om att de för femte gången i 
följd säkert lotsat fram en mässa och 
medvetna om att de i år nått den största 
framgången hittills. 

Men det blir en kort paus. 1948 års 
S:t Eriksmässa måste skisseras fram .. . 

* 
Duktigt folk som i fri tävlan trollar 

fram jätteevenemang av internationell 
klass ur praktiskt taget intet är värd vår 
beundran. Det är eldsjälar av sådant 
format som för utvecklingen framåt. 
Deras insatser blir alltid mer eller mindre 
till nytta för oss alla. 

Aktuellt om frukt 
kan ni läsa i art ikeln på 

sid. 28. 

Vill ni ytterligare öka edra 

kunskaper i ämnet kan ni i 

bokhandeln för en billig 

penning köpa Pomologiska 

föreningens småskrift: 

STF:s sortlista. 

Det är en liten bra sak som 

varje försäljare bör ha i sitt 

bibliotek. 
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AB WALLCO 
till alla handlande 

stor kampanj 

för en ny bättre råttutrotning 

ger Ixftya goda förtjänster 
i/ 

nar 

W ALLANTU är ett nytt sensationellt råttutrotnings-

medel, som inom kort skall låta tala om sig därför 

att det är effektivare, har större användningsmöjlig

heter och är mera "rått-inriktat". Detta är egenskaper 

som är värda att göra reklam för — och egenskaper 

som kommer att s ä l j a WALLANTU! Ha därför 

WALLANTU hemma när vår annonsering börjar — 

och kunderna börjar fråga efter WALLANTU . . . ! 

intressant broschyr med fullständig 
bruksanvisning och ny säljande skylt-
kartong är kampanj material som Ni får 
gratis och som skall hjälpa Er att sälja 
WALLANTU. Beställ NU, så har Ni 
alltsammans hemma när vi börjar om 
några dagar! AB WALLCO - STOCKHOLM 
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ICA-tidningens specialsidor för de yngre 

VI SOM VILL OFP... 
E, >n 23-årig MP-grabb, som bor hos 
sina föräldrar ute i stockholmsförstaden 
Ängby och tränar där i trädgården och 
den närliggande vackra Judarnskogen, 
har i år blivit Sveriges ankare i häck

löpning. 
De båda STIL OCH 

FRAMÅTANDA seger
vana 

landskampsessen Håkan Lidman och 
Sixten Larsson börjar bli en smula till 
åren, sett ur idrottens obönhörliga för
nyelseprocess, och vi måste ha fram nya 
pojkar, som värdigt kan axla de fallnas 
mantel. Altmeister Håkan har tydligen 

;, '" 

RUNE LARSSON 
häcklöparen av världsklass. 

ännu inte fått någon effektiv arvtagare, 
som kan rusa fram över de höga häckarna 
på 110 meter. Men Sixten har fått en 
efterträdare, som sannerligen inte är rädd 
att friska fram över de tio häckarna på 
400-metersdistansen, fighta sig fram så 
viljan att segra riktigt flammar i ögo
nen. Och det är Ängbygrabben. Rune 
Larsson heter han. 

Rune rusade förbi Sixten redan vid 
fjolårets SM pä Stadion och vann där

med sensationellt sitt första mästerskap. 
Inte minst sensationellt därför att skill
naden mellan Sixtens slipade stil och 
Runes kantigare teknik var markant, 
därför att den förstnämnde ledde klart 
hela vägen fram över sista häcken och 
därför att boråsaren höll nästan rekord
fart. Men Rune visade sig som en fighter 
av storartat snitt. Han pressade sig förbi 
strax före ulltråden. 

Det är typiskt för den unge mannen 
från den prima ungdomsföreningen Mat-
teus-Pojkarna. Han vill absolut inte ge 
slaget förlorat i förväg. En kampladdad 
grabb av rätta ullen. En sådan som kan 
behövas i Londonolympiaden mot Fin
lands fenomenale Bebbe Storskrubb och 
amerikanska arvtagare till världsrekord-
hållaren Glenn Hardin. Men när Rune 
Larsson löpte till sig en bronsmedalj — 
efter Bebbe och Sixten — som 22-åring 
vid EM i Oslo i fjol, utan den teknik, 
som rutinen skänker med åren, då kan 
man också vänta sig stora saker i fort
sättningen. Hans personliga rekord stry
ker alldeles intill Sixtens och Sten-Pelles 
goda svenska — 52,5 har Rune noterat. 
Bättre blir det, som sagt. 

I fjol sprang han på en tävling nere 
i Frankrike 400 meter utan häckar och 
fick fina tiden 48,3. Så nog finns det 
snabbhet i de slanka, starka benen. . . 
Förresten började han som slätlöpare, 
men av en slump blev han staketräv. 
Och det finns ingen anledning att ångra 
sig. 

Det allra bästa med Rune är väl trots 
allt att han är just så genomprima, som 
man kan önska sig en svensk praktpojke. 

Gunvald Hakanson. 

Den senaste. 
Och så var det Stockholms-direktören 

som sa till den nye springpojken: 
— Vaktmästaren är sjuk och jag skulle 

vilja ha en del pengar till banken. Men 
kan jag lita pä dej? 

— Hur mycket rör det sej om? 

Sture och Stina. Ica-Tidningens 
två s[iort- och filmlntna ung
domar, är just på hemväg i sen
sommarkvällen från sin första bio-
kväll för säsongen. 

— Tänk att Det här är livet var en 
så fin film! En överraskning. Den kom 
visst upp på försommaren och reklame
rades aldrig fram till den uppmärksam
het, den är värd. Vad tycker du? 

— Det var underbart att följa Joan 
Fontaine och Mark Stevens i deras 
tappra kamp för tillvaron i New Yorks 
proletärkvarter. Vad man kände med 
dem i deras strävan från arbetslöshet 
och depression fram emot ljusare tillvaro! 

— Varför kan inte svenskarna göra 
sådana där mänskliga filmer? Det är 
mest bara skräp nuförtiden. 

— Jamen, det lär ju komma en del 
goda saker i höst. Gustav Molander har 
ju gjort en ?Kvinna utan ansikte» . . . 

— . . . har han? Sture skrattade. 
— Ja, en film förstås. Alf Kjellin, vår 

bäste yngre karaktärsskådespelare, som 
ju också lär vara en sympatisk männi
ska, men som väl nu är förlorad för 
Hollywood, han åkte ju dit i somras, 
spelar huvudrollen mot Gunn Wallgren. 
Och Grevenius' -Krigsmans erinran» 
blir väl också en bra film, för att inte 
tala om »Rallare», som du bör gilla. 
Rune Lindström har författat, Viktor 
Sjöström och Holger Löwenadler spelar. 

— Kanske det kan bli något. Men jag 
väntar främst på Ingrid Bergman i Re-
marque's »Triumfbågen» och är väldigt 
spänd på Spencer Tracy och Kat Hep-
burn i »Prärie». Man tränar förresten sin 
engelska samtidigt. Ja. det blir kanske 
en intressant säsong . . . 

Fil ni man. 
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Lök med rödpenna 
Den HÖT lilla historien är inte 23recis 
från i går men den behandlar dock 
en företeelse som förekommer även 
nu för tiden. När en kund snattar 
uppstår alltid en pinsam situation. 

Långfingrighet och snatteri är en före
teelse, som väl de flesta affärsinnehavare 
någon gång varit utsatt för från kunder
nas sida. 

Hur skall då försäljaren bakom disken 
förfara, då han upptäcker att kunden 
snattar? 

Något generellt svar på den frågan 
torde knappast kunna ges, men så här 
gjorde ett biträde i en lantaffär, då en 
välbärgad men snål bondfru i ett, som 
hon trodde, obevakat ögonblick snattade 
en lök, som hon hastigt stoppade i sin 
kasse. 

Biträdet, som sett manövern, låtsades 
ej om upptäckten, men då kvinnan 
skulle betala för sina inköp, lämnades 

henne en nota på vilken längst ner med 
rödpenna stod skrivet: lök 25 öre. 

Att kunden uppskattade det försynta 
sätt, varpå biträdet gjort henne upp
märksam om sin vetskap om det skedda, 
framgår tydligt av. att hon än i denna 
dag är kund i affären. — Att hon inte 
snattar mer, kan man taga för givet. 

Hra betalt 
En skolpojke fick under sommarferien 

arbete i en affär. När han efter tre vec
kor slutade, frågade chefen vad han ville 
ha betalt. 

— Ja, sade pojken skämtsamt, om jag 
får 1 öre för första dagen, 2 för andra, 
4 för tredje och så dubbelt för var och 
en av de följande, så skall jag vara nöjd. 
Så ovan som jag är kan man väl knap
past räkna med mer. 

— Bra, sade chefen, det låter ju billigt. 
Räkna själv får Du se vad pojken 

tjänade. 

r ^ 

Duger Ni till chef? 
Ja. den frågan kan endast besvaras genom ett praktiskt prov. 
Kan Ni emellertid med gott samvete svara »Ja» på åtta av 
nedanstående tio frågor, år det ett mycket gott tecken. 

S v a r : 

1. Är Ni bestämd i Ert sätt och känd för att gå rakt på sak? 

2. Blir Ni entusiastisk, när Ni kommer på ett gott uppslag? 

3. Kan Ni förklara Era motgångar med något annat än 
ogynnsamma omständigheter? 

4. Kan Ni lägga fram ett förslag så att andra ta upp det 

som sitt eget? 

5. Har Ni lätt att umgås med folk? 

6. Kan Ni kritisera utan att såra? 

7. Brukar Ni komma i tid till ett avtalat möte? 

8. Är Er utbildning resultatet av en genomtänkt plan och 
inte en följd av tillfälliga impulser frän reklamen för 
olika slags undervisning? 

9. Sparar Ni en viss del av Er månadslön? 

10. Har Ni läst Kompetenskursen för Köpmansbrevet? 

En sta biI pojke. 
Store, stabile Olle Tandberg kom i 

början av juli ned från sitt trivsamma 
träningsläger i Vålådalen till ett ganska 
fullpackat Räsundastadion. Han mötte 
den amerikanske slagbjörnen från gru
vorna i Kulpmont, Joe Baksi. som allt
jämt tippades göra mos av våran Olle. 
Men därav blev sensationellt nog intet. 

Målarynglingen från Skuru visade 
gnista, kraft, teknik och boxarkunnig-
het. som alldeles tog gadden ur den 
hårde yankeens stenkrossarnäve. När 
Joe dunkade på som värst i nionde ron
den mot Olles ett tag rätt blottade bröst
sidor borde det enligt Joes eget uttalande 
efteråt ha sugit musten ur minst två 
ordinarie tungviktare, men Olle stod. 
Hans hemliga försvarsvapen var lung
ornas för en boxare helt rekordmässiga 
fjälluft och kroppens vålädalskondition. 

Den luften tror jag inte ens Joe Louis 
pumpar ur Olles smidiga lekamen . . . 

Eftersom Olle Tandberg visade sig fullt 
jämbördig med ..världstvåan • i boxning 
har vägen till VM-match plötsligt för
kortats kolossalt. 

Lu/t i lungorna. 
Luft i lungorna kan också hjälpa till 

att nå världsrekord på kolstybben. Sär
skilt om den kombineras med starkt 
hjärta, smidiga muskler, smäcker löp
teknik. Och föregås av modern träning. 
Hägg har visat vägen. Ut ur skogarnas 
syrerika djup och spänstiga underlag till 
arenaidrottens historiskt mest hetsiga 
minuter, fram till världsrekorden. 

Gävle och Malmö är två Hägg-för-
knippade namn. -Naturligt» att rekord
snabbheten gått i arv till ljuslockige, 
reslige Henry Eriksson från bottenviks
staden och både finger- och fetfärdiga 
journalisten-pianospelaren-löparen Len-
nart Strand. Deras första möte i Gävle 
gav mersmak. Och som på beställning 
rusade Lennart nere i Malmö fram över 
Grnders 1500-metersrekord, 3,43. Henry 
hade andel i tiden, fast han själv tappade 
1.4 sekunder på upploppet. Men han 
kemmer nog igen . . . 

Gunwall. 
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— Hörru, va' ere som har hänt? 
Har'om varit me ' om någon svårare 
olycka? 

— Nä, egentligen inte. Dom är bara 

på väg till Allmänna Aggbördshuset 

hela högen. Dom blir ju me' ägg. så fort dom får i sig Fors hönsfoder! 
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skolan 
Vi ger här glimtar från Köpman
nainstitutets verksamhet. Skolans 
adress är: Mästersamuelsgatan 22, 
Stockholm. 

På Köpmannainstitutet har nu efter 
en tids sommaruppehåll skolarbetet ta
git sin början igen 

Skyltningsskolan började höstterminen 
redan den 1 augusti och där håller man 
nu på i ett kör till den 15 december. 
Under hösten börja nya skyltningskur
ser om en, två och tre månader den 1 
oktober. Till samtliga dessa kurser fin
nas ett flertal stipendier, som kunna 
sökas av mindre bemedlade elever, och 
ansökan skall ställas till Köpmannain
stitutet. 

Publiksiffran kommer att stiga ytter
ligare i slutet av september eller när
mare bestämt den 22. då en instruktions
kurs för speceri- och livsmedelsbran
schen anordnas. Till denna kurs, som 
pågår 14 dagar, lära fortfarande några 
platser finnas kvar. Inträdesfordring
arna äro 18 års ålder och minst två års 
praktik inom branschen. Hjälp till finan
sierandet av studierna kan fås i form av 
ett antal stipendier, som ställts till för

fogande av bl.a. Hakonbolaget. Stipen
dierna variera mellan 100—125 kronor. 

Fram i oktober börjar den verkliga 
höstrushen. Den 1 okt. börjar nämligen 
en köpmanskurs om en månad för lika
ledes' speceri- och livsmedelsbranschen. 
Denna kurs har till syfte att meddela 
för affärsledare och förste män erfor
derliga kompletterande kunskaper. För 
inträde erfordras praktik i branschen i 
minst 5 år samt en ålder av lägst 23 år. 
Huvudämnen i denna kurs äro inköps
lära, försäljningsorganisation, bokföring, 
varukännedom, kalkylation m.m. 

Vid kursens slut underkastas delta
garna ett särskilt skriftligt prov, omfat
tande frågor rörande undervisningen vid 
kursen. Den som med godkännande kla
rar detta prov är berättigad att erhålla 
institutets Köpmannadiplom. Även prov 
för Köpmansbrevet brukar i regel an
ordnas vid dessa kursers slut. Studiesti
pendier på 100—250 kronor för elever i 
speceribranschen kunna sökas hos Sve
riges Speceri- och Livsmedelshandlare
förbund eller direkt genom Köpmanna
institutet. Sänd in Er ansökan — det 
kanske blir just Ni som får hundralap
parna. 

Rektor Ivan Larsson: »Det gäller 
att skapa en kår av köpmän 
åt framtiden, vilka genom fram
gångsrikt arbete skola trygga den 
enskilda handelns bestånd». 

P.M. OM PAPPER 
har under de sista månaderna regnat ner. 
Risken finns att man till slut helt enkelt 
blir immun mot propagandan. Så viktig 
som saken är måste vi dock göra vårt 
bästa för att förbrukningen snabbt skall 
sjunka. Vi drar gärna vårt strå till stac
ken genom att komma med ett litet lag
ringsråd. 

Så här skall ostkni
ven helst se ut. 

SUhången finns nu
mera i den här be
händiga modellen. 

~"*i<zz* 

Den gam/a vanliga 
typen är också myc
ket praktisk. 

Om pappersrullarna ligga som på bil

den till vänster här nedan blir de klämda 

och »haltar» i pappersstället. Det -rullar 

fram mer än ni behöver och förbruk

ningen ökar. Lagra därför alltid sulfit-

rullarna stående. 
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ICANDER4# 

Kunden; De där grönsakerna ser minsann inte nägot vidare 
fräscha ut. 

När kunden gått kom Icander pa idén att friska upp grönsakerna 
med is. 

Av en fiskhandlare i närheten köpte han en hink med is. Bland de grönsaker som nästa dag exponerades i butiken, strödde 
Icander försiktigt ut den väl sönderhackade isen. 

Idén var tydligen god — grönsakerna såg mer an vanligt friska 
och fina ut. Kundernas köplust blev därför större än någonsin. 

Chefen Inte nog med att varorna häller sig bättre — vår försälj
ning av grönsaker har också ökat storartat. 
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Svenska 
Jästfabriksaktiebolaget 

rekommenderar sina allmänt erkända fabrikat 

av kraftig och hållbar 

PRESSJÄST 
från följande fabriker: 

Stockholms Norra Jästfabrik, postadress Stockholm 

Göteborgs Jästfabrik, „ Göteborg 

Nässjö Jästfabrik, „ Nässjö 

Jästfabriken Activ, „ Tomelilla 



H; .armed eklateras förlovningen mellan 

her r ICA och fröken SYCO. Fröken SYCO 

hoppas att i framtiden fä tillfälle att spela 

en stor roll för samtliga ICA-män. I nästa 

nummer av ICA-tidningen -vill hon åter

komma med meddelande om höstens skylt-

tävling. Till dess hoppas hon på en bra 

försäljning av SYCO-krukan. 

all världens blomhiul.a — krukan som andas 

.,1>V"' 

- „ « • »" ' . . .r. '< 

Det går verkligen mycket lätt 
att öppna den nya förpack
ningen. Inga konservöppnare, 
som man aldrig hittar — inga 
köksknivar, som man riskerar 
att bryta av — Ni endast drar 
i snöret . . . så är den öppen. 
Praktiskt, eller hur? 

Rondell-Z-burken har varit i 
bruk utomlands en följd av år. 
Den tillverkas av aluminium, 
papper och konstharts och är 
idealisk som livsmedelsförpack
ning. Rondell-Z-burken är lätt 
och tät, oöm och hygienisk samt 
skyddar ömtåliga livsmedel mot 
solljus. 

AB ESSELTE KARTONNAGE 
G Ö T E B O R G M A L M Ö S T O C K H O L M 
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Hur ofta händer det inte i Ert arbete bakom disken at t Ni träffar 

på kunder som står ful lkomligt rådvil la inför valet av en vara. Det 

kan gälla kvali tet, pris, färg, användningssätt o. s, v. Här har Ni 

stora möjligheter at t pröva Er säljarförmåga och hjälpa kunden t i l l 

ett fördelakt igt köp. Men Ni måste väl känna t i l l den vara Ni 

erbjuder kunden. En skicklig försäljare skaffar sig också alla upp

gifter för a t t ständigt vara beredd. 

Konserveringen har denna gång kommit "stöpsleven". Stickprov 

på kunskaperna i detta ämne visade at t det ännu finns en hel 

del at t lära. 

Frågorna lydde 
e 

sa 
Vad användes vinsyra, 

cylsyra, cit 'onsyra 

zoesyrat natron till 
servering? 

Vad menas 
kokning? 

och 

vid 

här: 

sali-
ben-

kon-

ned hermetisk in-

— Det här var kne-
pigare att svara på 
än diplomfrågorna, 
säger herr Ivan Lid
bom, Handelsbola
get, Vikarbyn. Det 
beror väl på att man 
i diplomtävlingen 
har längre tid på 
sig att leta rätt på 
svaren. 

— Om jag inte 
minns fel, använder husmödrarna vin
syra vid inkokning av sylt. Däremot 
tror jag inte att vinsyra användes till 
saft. 

— Salicylsyra säljer vi mycket till olika 
'"läggningar samt till saftkokning. 

— Citronsyra och benzoesyrat natron 
vet jag inget om, och att gissa är ingen 
1(lé, det brukar i regel bara bli fel. 

— Största fördelen med hermetisk in
kokning är att frukten får samma kon
sistens som i färskt tillstånd. Detta är 
m°jligt därigenom att luften genom ste
riliseringen blir utestängd. 

Så slutar herr Lidbom och är synbar
ligen överraskad av att han inte kunde 
ge fullständiga svar på alla frågorna. 

Herr Helge Forslund, 
firma E. Söderberg. 
Skultuna, lyckades 
heller inte så särskilt 
bra. Någon skillnad 
på de olika konser
veringsmedlen visste 
han inte, utan ansåg 

i att allesammans an
vändes mot jäsning 

I och mögelbildning. 
— Vi säljer förstås 

vinsyra mest, och jag antar att den går 
bäst till saftning, vidare till kokta fruk
ter, men inte till konservering av kött. 

— Hermetisk inkokning på vanlig kon
serveringsapparat gör att produkterna 
förvaras lufttätt. Därigenom håller de 
sig praktiskt taget hur länge som helst. 
Luften är nämligen full av giftiga bak
terier. 

Det sista var ett mycket klart och väl 
funnet svar. 

Fröken Karin Eriks
son, firma Erik Lind
berg, Ramnäs Kyrk
by, börjar litet svagt 
och påstår sig vara 
dåligt insatt i kon
serveringens myste
rium. Hon kunde 
heller inte svara 

.*>' själv, utan tog hjälp 

jjä?" av en kamrat. 
— Vinsyra och sa

licylsyra, säger hon. hindrar saft och 
sylt från att jäsa. Benzoesyra har samma 

egenskaper men användes huvudsakligen 
till okokta produkter t.ex. rårörda lingon. 

Citronsyra visste hon inget om. 
— Genom att produkterna steriliseras i 

glas, hindras luften att tränga in, och 
hållbarheten blir betydligt längre, säger 
fröken Eriksson till sist. 

DE RÄTTA SVAREN: 

Salicylsyra och natriumbenzoat eller 
benzoesyrat natrium, som det vanligen 
kallas, är utpräglade konserveringsme
del. De användas till alla slag av frukt
konserver, om förvaringsutrymmena är 
mindre goda eller om endast en ringa 
mängd socker tillsättes vid inkokningen. 
Givetvis dock inte vid hermetisk inkok
ning. Vinsyra och citronsyra har också 
en viss konserverande inverkan, men ger 
samtidigt konserven klarare och vack
rare färg samt mera koncentrerad smak. 
De senare användes mest till rårörda 
drycker, t.ex. rårörda bärsafter, apelsin-
och citronsaft samt lingondricka. 

Vid hermetisk inkokning eller kon
servering, som vi i dagligt tal säger, 
förstöres de skadliga mikroorganismerna 
genom upphettning och nya hindras att 
tränga in då förvaringskärlet tillslutes 
hermetiskt. Bär och frukter angripes i 
färskt tillstånd mycket snabbt av olika 
mikroorganismer, t.ex. förruttnelsebak
terier, jäst- och mögelsvampar. Det sker 
även en inre kemisk förvandling i födo
ämnena som gör att de inte stå sig. Kon
serveringen avser alltså att oskadliggöra 
mikroorganismerna. De försvagas eller 
dödas genom att man fråntar dem någon 
eller några av deras livsbetingelser: luft. 
värme eller fuktighet. Vidare hämmas 
de i sin utveckling genom tillsats av soc
ker, salt och vissa syror. 
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Vårt papper levereras 

från ett centrallager, var

för Ni kan erhålla samt

liga papperssorter i en 

och samma sändning. 

ILLERUD 
till ICA-affärerna 

Billeruds papper levereras omgående från lager. I leveranserna t i l l ICA-företagen 

äro förpackningarna försedda med en särskild et ikett , som utvisar, att papperet 

är t i l lverkat för respektive Inköpscentral. Denna etikett är en garant i för kvali

tet, service, t i l l för l i t l ighet. Se t i l l at t Ni får Billeruds överallt välkända papper. 

BILLERUDS AKTIEBOLAG • SÄFFLE 
A G E N T E R : K. G. E R I K S S O N & Co. 

Drottninggatan 14, Stockholm. Tel. 111951 , 1119 5 2 , 1 1 9 9 5 3 
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BRAGDERNAS 
^ MÄN & 

MANNEN MED DEN STARKA VILJAN — MATTERHORNS RESEGRARE 

ET var en stor samling män
niskor framför Daily News 
depeschfönster i London. Man 
trängdes och knuffades för 
att kunna komma åt att se 

det sista telegrammet, som just satts 
upp. Det handlade om en ny olycka i 
Alperna. Två unga engelska studenter 
hade omkommit vid ett försök att be
stiga en bergstopp. 

— Det är ren skandal, det borde abso
lut förbjudas, muttrade en medelålders 
rödbrusig man och skakade sitt paraply 
i luften. Polisen borde hejda sådana där 
sportdårar. De har inte rätt att äventyra 
sina och andras liv. Och till vilken nytta? 
Jag bara frågar, vad allt det där klätt
randet skall tjäna till! 

Här och var bland hopen hördes in
stämmande röster. 

— De dog som goda engelsmän för en 
stor sak, ljöd det plötsligt från utkanten 
av de församlade, och en ung, smärt 
man trängde sig fram, tills han stod an
sikte mot ansikte med den rödbrusige. 
Vilka tror ni har byggt upp det engelska 
imperiet? fortsatte han och spände sina 
skarpa blå ögon i den andre. Det är 
inte skrivbordsmänniskor, det är män 
med stål i viljan och kraft i musklerna, 
tränade till sitt arbete genom hård, krä
vande sport Vi engelsmän är främst i 
segling, främst på kapplöpningsbanan, 
främst i fri idrott och främst i — bergs-
bestigning. Det är därför vi behärskar 
världen. Jag för min del hälsar dessa 
stupade som hjältar. 

Han. strök av sig mössan och ställde 
sig i stram giv-akt framför depesch-
fönstret. Efter ett ögonblicks tvekan 
följde de övriga hans exempel — även 
den rödbrusige. 

Fem år hade gått. Man skrev den 13 
juli 1865. Det var i tidigaste morgongry
ningen i den schweiziska byn Zermatt 
Åtta män stod nere på bygatan och blic
kade upp mot Matterhorn, den skönaste 
men trotsigaste av alla alptoppar, ännu 
aldrig betvingad och ansedd som omöjlig 
att bestiga. 

— I dag eller aldrig, sade den främste 
av skaran. Det var mannen från de
peschfönstret, den 25-årige Edward 
Whymper. 

— Instämmer, sade de tre andra eng
elsmännen i korus med en blick upp 
mot den gigantiska bergpyramiden, vars 
horn ännu var dolt av molnen. De 
fyra förarna nickade samtyckande men 
med betänksamma miner. Liksom alla 
andra infödda schweizare trodde de, 
att Matterhorn aldrig skulle kunna 
besegras. 

Första dagen gjorde de sig ingen 
brådska utan vandrade makligt uppför 
till en platå på 3.500 meters höjd. Där 
vilade de över natten under den gla
daste stämning. Whymper blev emeller
tid då och då allvarlig, när hans blick 
föll på den yngste av engelsmännen, den 
nittonårige Hadow. Han hade visat sig 
föga tränad, ett oförlåtligt fel i all idrott, 
ej minst då det gäller alpbestigning. Ef
tersom mästerföraren Croz lovade att 
särskilt ta hand om honom, fick han 
dock vara med de sju, som dagen därpå 
fortsatte uppstigningen. Ännu 1.000 me
ter klättrade man uppåt utan större be
svär. Det befanns nämligen att gnejs
lagren i den nästan lodräta klippväggen 
bildade små hak, som kunde tjäna som 
trappsteg. 

Men det värsta var kvar. De återstå
ende 200 meterna sköt i höjden som en 
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fullständigt tvärbrant vägg utan de 
minsta ojämnheter. 

Whymper gav sig dock inte. I fem år 
hade han studerat Matterhorn från alla 
sidor. Han visste, att på ett ställe bru
kade det under sommartid ligga snö 
kvar ända upp mot toppen. Där snö 
kunde få fäste, borde väl ock männi
skor få fäste, resonerade han. 

Han hade räknat rätt. Steg för steg 
arbetade de sig uppåt. Ibland måste de 
krypa runt skarpa klipputsprång, ibland 
gällde det att hoppa över svindlande 
bråddjup. Men så slog triumfens timme. 
Det sista hindret var besegrat, och 
Whymper och Croz rusade i kapp de 
sista meterna upp mot toppen, som de 
nådde samtidigt. Matterhorn var be
tvingat. 

Det var Whympers stora ögonblick. 
Solen strålade från en klarblå himmel. 
Runt omkring reste sig de väldiga, vit-
glänsande alpjättarna, topp efter topp 
från Mont Blanc ända till det 16 mil 
avlägsna Monte Viso. 

Deras hänförelse stegrades ännu mer, 
då de 500 meter längre ned såg några 
små punkter, som sakta rörde sig uppåt. 
Det var en italiensk expedition, som 
startat två dagar tidigare från ett annat 
håll i akt och mening att komma före 
Whymper och hans män. I tävlingen om 
vilka, som skulle bli de första männi
skorna på Matterhorns topp, italienare 
eller engelsmän, hade alltså de senare 
vunnit med bred marginal. Italienarna 
vände också genast, när de såg, att de 
var slagna. 

Segerherrarna reste en tältstång på 
toppen och fäste en tröja på stången för 
att förkunna sin triumf för invånarna 
i byarna, som låg i djupet där nedanför. 
Tecknet syntes både i den schweiziska 
byn Zermatt och den italienska Breil — 
Matterhorn låg nämligen alldeles på 
gränsen — och på båda hållen hurrade 
man, i Zermatt för Whympers expedition 
och i Breil för den italienska, som man 
där höll för segervinnaren. 

Efter en timme på toppen måste man 
emellertid börja nedstigningen. Främst 
gick den erfame Croz, så den osäkre 
Hadow, och därefter engelsmännen Hud
son och Douglas. De tre sista var den 
gamle föraren Taugwalder, Whymper, 
och till slut Taugwalders son. Alla var 
fastbundna vid varandra med rep, och 
det var uppgjort, att endast en av hela 
sällskapet fick röra sig åt gången, medan 
de andra höll fast. 

Det blev Hadows brist på träning, som 
kom att förvandla triumfens dag till en 
sorgedag. Man var just vid den bran

taste av hällarna. Hadow förmådde ej 
röra sig på egen hand, utan Croz måste 
ta fast i hans ben och placera hans föt
ter, där de kunde få fäste. När detta var 
klart, vände Croz sig om för att taga 
ett steg. 

Vad som sedan hände kunde Whymper 
ej se, ty en klippa skymde utsikten, men 
det antagliga var, att Hadow halkade, 
föll framåt över Croz och stötte omkull 
honom. Croz gav till ett genomträng
ande varningsrop, när han rutschade 
nedför. De närmast stående engelsmän
nen, Hudson och Douglas, hann ej ta 
spjärn mot klippan utan rycktes även 
med i fallet. Den gamle Taugwalder och 
Whymper däremot klamrade sig fast vid 
klipporna, beredda att stå för påfrest
ningen. Linan löpte ut, sträcktes med 
en våldsam knyck — och brast. 

Förtvivlade såg de tre kvarvarande, 
hur kamraterna hasade nedför på rygg, 
slående omkring sig med armarna under 
fruktlösa försök att få fäste för hän
derna. Så försvann de en efter en ur 
synhåll och föll från avsats till avsats 
mot Matterhornglaciären 1.000 meter 
längre ned. 

Fullständigt förkrossade stod de båda 
schweiziska förarna Taugwalder och 
hans son kvar där på klippan. De grät 
som barn och darrade i alla leder. 

— Vi är förlorade! Vi är förlorade! 
ropade de på Whympers uppmaning, att 
de skulle gå vidare. 

Men engelsmannen var av järn. Sorgen 
över kamratemas öde var stor, men den 
hade ej berövat honom hans kraft och 
själsstyrka. Efter en förfärlig halvtimme 
där på klippan med de två hysteriska 
schweizarna, som varje ögonblick hotade 

dra honom med sig i djupet, förmådde 
han dem äntligen att klättra vidare ned
åt. Ideligen stannade dock den gamle 
schweizaren och ropade blek och dar
rande: 

— Jag kan inte! Jag kan inte! 
Först efter två timmar hade de kommit 

över det farliga stället. De nådde en 
klippegg, som sköt ut över glaciären, ner 
på vilken deras kamrater hade störtat. 
De lutade sig fram över den och ropade 
deras namn i det fåfänga hoppet, att 
någon skulle vara vid liv. Intet svar 
hördes. 

I stället visade sig över glaciären, de 
fyra nedstörtades dödsläger, ett märk
ligt tecken. En stor ljusbåge avtecknade 
sig i öster. Den korsades av ett blodrött 
streck, och på båda sidor om detta fram
växte i skyn ett kors i gröna och röda 
färger. Det var ett optiskt fenomen, som 
har sin vetenskapliga förklaring. Det är 
en luftspegling, som någon gång kan in
träffa, då solstrålarna bryter genom berg
dimmorna. Men så uppfattades det ej av 
de överlevande. Knäböjande och under 
dödstystnad betraktade dessa de tre kor
sen. Det var ett tecken från höjden, att 
deras kamrater slutat sin jordevandring 
och nått frid med Gud. 

När natten bröt in, hade de tre hun
nit till Matterhorns fot, där de fick några 
timmars vila. Tidigt på morgonen den 
15 juli var de åter i byn Zermatt. 

Edward Whymper hade utfört sitt livs 
stordåd. Han hade skänkt sin nation än
nu en bragd att vara stolt över, men det 
som stannar längst kvar i minnet är 
dock korsen över de döda hjältarna där 
på isfältet. 

Martin Nylund. 

Lösningar till "Hy II facket 55 

Nr O 

fristag are nr 6 
l:sta pris: 
Elis Presthans, Bo.r 93, 
Nusnäs. 
t.dra pris: 
Lully Pettersson, clo 
Broanders, Havdhem. 
3:dje pris: 
John Thulin, Uppsala
gatan 2 A, Malmö. 

Pristagare »tr "i 
t:sta pris: 
Carl-G. Persson, Upp-
granna Torag., Gränna. 
2:dra pris: 
Sven Mellsjö, Köpinge, 
Laholm. 
3:dje pris: 
Carl-Gustav Bergman, 
Hampetorp, Lännäs. 

Nr 7 

46 



Ciör kunden en tjänst 
oeh sälj med förtjänst 

Genom att sälja Blixt-Maccaroni Skurna 

Stänger gör Ni kunden en tjänst. Ni kan 

också alltid vara förvissad om att få 

belåtna kunder genom att sälja Skurna 

Stänger, ty Skurna Stänger underlättar 

matlagningen för Edra kunder. 

BLIXT-MACCARONI 
U P 8 A L A Å N G Q Y A R N S A B • f J P S A L A 



Praktisk julbrödsförpackning 
Nr Jb 3 

Nr Jb 5 

i ämna Eder beställning i god tid! 

Nr Jb 16 

-v^ggj 

NrJb 12 

Nr Jb 10 

Förp.-
Nr 

Jb 3 

9 4 

II 5 

S o r t e r i n g 

Wasa 2 sorter, vete & delik. 

* enbart vete-knäcke 

» » delikatess 

Forp . -
ning 

2 / 

u 
» 

Kg. pr 
kart. 

24 o. 
32 

Förp . -
N r 

Jb 16 

* 12 

• 10 

S o r t e r i n g 

Wasa 2 sorter, vete & delik. 

Nords tjernan, vete-knäcke 

H e l g - B r ö d , Pariser & Stjärnkex 

Forp . -
ning 

14 

» 

2 i 

Kg. pr 
kart. 

2 4 0 . 
32 

» 

16 o. 

24 
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