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KUNGSÖRNEN
Det är n u m e r a självklart att vetemjöl skall vara
vitaminerat — h u s m ö d r a r n a ha rätt att fordra
detta. Kungsörnen är 4-faldigt förstärkt med vitamin B 1? B 2 och
niacin samt järn. Denna vitaminering och den goda och j ä m n a kvalitet, som u t m ä r k e r
vårt mjöl gör Kungsö r n e n till ett stort
märke.
AB KVARNINTRESSENTER
med
kvarnar i Malmö, Trelleborg,
Hälsingborg, Ystad, Halmstad,
Falkenberg, Alster och Vara.

ÄR LÄTTSÅLT

ICA

Målsättning: Praktiskt erfarenhetsutbyte mellan ca 33000 köpmän och
affärsmedhjälpare i JCA-affärerna.

TAG PLATS I ICA-BUSSEN!

Den här rubriken låter som reklam för
ICA-tidningens sällskapsresa till sydligare nejder. Men när vi säger: »Tag
plats i ICA-bussen,», menar vi helt
enkelt: sBli med i ICA-rörelsen!»
Vi kan se ICA-rörelsen som en stor
buss, där alla som åker med har glädje
av att bussen är välbesatt med intresserade medresenärer. Det leder till
att kostnaderna för resan kan delas
upp på många, varigenom avgiften för
var och en blir mindre. Vidare blir u t bytet av resan större, om man är i
gott sällskap.
Många köpmän har haft detta klart
för sig. Trots att ICA-rörelsen endast
har några tiotal år bakom sig. är den
redan Sveriges starkaste köpmannarörelse. Dess medlemmar tillhör eliten
av Sveriges samlade köpmannakår.
I dagarna har dessa köpmän på nytt
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visat sin solidaritet med ICA-rörelsens idéer. Inte mindre än ca 1.800 har
nämligen fyllt i och insänt rapporten
i samband med ICA-tidningens årliga
butiksundersökning. Det är hela 800
svar mer än i fjol, vilket betyder att
omkring var 6:te ICA-köpman svarade spontant på ICA-tidningens uppmaning.
En ledande sydsvensk köpman sade
i fjol: iDe där butiksundersökningarna
med massdeltagande har mer än något
annat övertygat mig om, att ICA-rörelsen uppbäres av ett verkligt aktivt intresse hos köpmännen. ICA-idén måste
ha en stark förankring hos gemene
man ute i bygderna.»
Gör din insats så att den samhörighetskänslan blir allt starkare! Det är
en ringa ersättning för de förmåner,
som en plats i ICA-bussen erbjuder.
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Det angår
oss alla!
AKTUELL SERIE
OM BRÄNNBARA
OCH VITALA

Fil. dr Georg Borgström:

Kost, kostnad er
och kalorie r
v aJ

arje husmor måste planera och
iordningställa måltider till familjen år
ut och år in. Detta är inte sä enkelt.
Det fordras stora färdigheter samt också goda kunskaper i matlagning, om
smak och näringsinnehåll. Inte minst
viktigt är att familjen får god valuta
för sina stora hushållskostnader. Prisuppgifter är ju lätta att få, men att
sätta priset i relation till värdet av vad
man köper är mera komplicerat.
Att verkligen fastslå vad som är
billig mat kräver således ganska goda
insikter i näringsfrågor. Vanligen menar man med billig mat sådan, som
man för ett litet utlägg kan få många
portioner av, dvs. mat som fyller, eller
som uppvisar låga kostnader per måltid. Men därvid förbiser man ofta produkternas verkliga näringsvärde. Det
kan också vara så, att mycket går förlorat vid beredningen och tillagningen
i hemmet, vilket gör att den slutliga
kostnaden ställer sig ganska hög. Det
finns även livsmedel med mycket liten
kassation, vilket gör, att ett relativt
dyrbart inköp i verkligheten kan vara
ganska billigt. Priset per kilo är därför
inte enbart avgörande, och allra viktigast är att maten är värd sitt pris
näringsmässigt sett. Det har varit en
farlig tendens till att i detta sammanhang i allför hög grad ta hänsyn till
livsmedlens energiinnehåll — deras
bränslevärde. Detta mäts i kalorier —
ett ord som kommit i var mans mun.

Vad

menas

med

kalorier?

Det är ett mått på värmemängden.
Med en kcal (kilogramkalori) menas
den värmemängd, som erfordras för att
höja temperaturen hos 1 kg vatten en
grad. Människokroppen avger under en
dag tillräckligt mycket värme för att
upphetta 3.000 kg vatten en grad, eller
om man så vill 30 kg från 0 till 100°.
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O m hur vi skall få
fullvärdig kost
handlar nedanstående artikel, skriven av fil. dr
Georg Borgström. Som chef för Svenska Institutet för konserveringsforskning

har han ofta

sysslat med frågor av denna art och ger här en
kortfattad

men

innehållsrik

beskrivning

över

ämnet »Kost, kostnader och kalorier». Problemet,
som är aktuellt för varje husmor och därmed
T i
• ' • * % » ^k.
...
„
„., , „
Fil. dr Georg Borgström

även i<>r var och en som arbetar inom livsmedelshandeln, h a r speciellt intresse under mars
och april, när kosten och dess vitaminhalt är det

stora samtalsämnet bland allmänheten.
Det gäller för oss i livsmedelsaffärerna att bygga våra samtal och vår argumentering i reklamen på verkliga fakta, varför denna artikel kan bli ett gott
underlag i detta avseende.
Detta betyder, att födan måste tillföra
kroppen denna värmemängd för att
kroppstemperaturen inte skall sjunka.
Vid förbränning av olika livsmedel i
kroppen bildas värme, som regel i
långsamt tempo, och därtill vid relativt
låg temperatur. Successivt friges all
den värmeenergi, som är magasinerad
i livsmedlet. Denna växlar åtskilligt.
Brödets förmåga att frambringa kroppsvärme kan mätas i något mer än 270
kalorier per hekto. Motsvarande värden för smör är 760 kalorier och för
potatis 80 kalorier för att endast välja
ett par exempel. Fett ger på samma
vikt mera värmeenergi än stärkelse
och äggvita — minst dubbelt så mycket.

Kroppen

fordrar

byggnads-

material
Man kan sålunda mycket väl jämföra
livsmedel med avseende på deras kalorivärde, men det är nu snart femtio år
sedan näringsforskarna fick klart för

sig, att detta inte är tillräckligt. Man
måste också ta hänsyn till vad för
slags kalorier det är fråga om. Kroppen behöver för livsprocesserna inte
bara energi. Den behöver byggnadsmaterial. Det är en lång rad bestämda
kemiska substanser, som fordras för att
kroppens sinnrika maskineri skall fungera utan mankemang. Det är i första
hand kolhydrater (socker, stärkelse,
m.m.) samt fettämnen, som tillhandahåller kalorierna — dvs. värmeenergin.
Äggviteämnen kommer i främsta rummet till användning vid den ständiga
nybildningen av grundsubstansen (protoplasman) i kroppens miljarder av
celler. De binder vid sig ett flertal
ämnen, vilka kan liknas vid nycklar
och spakar, som användes för att sätta
igång eller reglera olika livsviktiga
processer. Kemister och biologer skiljer
med hänsyn till verkan mellan vitaminer, hormoner, enzymer, mineralämnen
etc. — Dessa förhållanden måste man
ta hänsyn till, när man jämför olika

livsmedel — i synnerhet som det kostar avsevärt mera att åstadkomma högvärdiga äggviteämnen än vad det gör
att få fram bukfyllnad, dvs. kaloriföda.
Kött, fisk och fjäderfä är i första hand
äggviteföda, medan socker och fettämnen sörjer för energitillförseln.

Endast
kosten

allsidigt

sammansatt

är

fullvärdig

Man var i äldre tider fången i den
föreställningen, att allt var väl beställt,
om man genom födan återställde kroppens värmebalans och tillförde tillräckligt mycket näring för att u p p rätthålla kroppens temperatur. Vi vet
emellertid numera, att den inneboende
värmeenergin i ett livsmedel endast
kan frigöras under speciella betingelser
i närvaro av andra ämnen. Sålunda kan
man inte förbränna socker utan att
vissa vitaminer finns närvarande, som
igångsätter och underhåller nedbrytningsprocesserna. Det är därför som en
överdriven sockerkonsumtion dels kan
bidra till en onormal fetma, dels i
övrigt störa ämnesomsättningen i kroppen och ge olika sjukdomstillstånd. En
viktig sida av näringsproblemet är således, att vissa komponenter av födan
måste tillföras samtidigt för att kroppens processer skall klaffa och det hela
gå i lås.

Amerikanska
»hälsobroschyrer»

regeringen
i

delar

ut

livsmedels-

affärerna
Man vet också beträffande åtskilliga
ämnen, att man dagligen måste tillföra
en viss minimimängd. Det räcker inte
att en dag i veckan ta in allt det Cvitamin man behöver; kroppen kräver
under varje dygn en viss minimimängd
för att ämnesomsättningen skall fungera normalt. Det är därför statistiska
genomsnittsvärden är så farliga; de
tar inte hänsyn till dieten och kostplaneringen, som är grundväsentliga
för bedömning av näringstillståndet.
Denna fråga har ansetts vara så betydelsefull, att amerikanska regeringen
låtit trycka massbroschyrer och anslag, som man återfinner i många livsmedelsaffärer. I dessa söker man inpränta, hur viktigt det är, att vissa
kategorier av livsmedel blir representerade i kosten varenda dag. Man har
propagandamässigt sökt trumma in
detta i det allmänna medvetandet genom att tala om de grundläggande sju

(The Basic Seven). »För en god hälsa
ät varje dag någon mat från varje
grupp» är texten på en av dessa upplysande affischer.

går nedan. (Man behöver ca 300 äggvitekalorier per dygn.)
Oxkött 35,0 öre; kyckling 44,0 öre;
torsk 63,1 öre.

Alla

Med

att

kalorier

är

inte

lika

billiga

producera

ledning

av en

födoämnes-

tabell.

Det är inte mycket mening i att fråga
efter kostnaden för kalorier i olika
livsmedel i annat fall än då man har
att göra med energigivande livsmedel
— dvs. sådana som har ett högt innehåll av fett eller kolhydrater. Enligt
1952 års priser visar följande exempel
hur priset för 100 kalorier ställer sig
hos några livsmedel av denna typ: potatis 4V2 öre; bröd 4'/L> öre; smör 9 öre;
margarin 5 öre.
Äggvita, mineralämnen och vitaminer
fyller huvudsakligen andra uppgifter
än att tillföra kroppen energi, även om
de givetvis också ger kalorier. De ställer sig emellertid genomgående dyrare.
Äggvitekalorier, som till större delen
hämtas ur djurprodukter, kan nämligen aldrig framställas lika billigt som
kolhydrat och fett. Vegetabiliska kalorier erhålles j u som regel väsentligt
billigare än animaliska, då de tas direkt
från jorden och inte som de senare
behöver passera en dyrbar förädlingsprocedur. De priser, konsumenterna
betalar för livsmedel, måste därför
variera efter livsmedlens sammansättning och värde. Alla kalorier är inte
lika billiga att producera.
Äggvitelivsmedlen måste således jämföras inbördes för att kunna rätt bedömas ekonomiskt. Priset per 100 kalorier hos några sådana livsmedel fram-

som finns att köpa i bokhandeln, kan
man räkna ut, hur mycket äggvita man
får för en krona, om man köper bröd,
mjölk, makrill eller oxkött. På det
viset kan man göra upp listor över
vilka livsmedel, som ger mest äggvita
vid utlägg av en krona. En liknande
beräkning kan göras t.ex. genom att
jämföra kostnaderna för inköp av en
viss mängd C-vitamin genom exempelvis apelsin resp. potatis.
Svårigheterna att bedöma pris i förhållande till näring blir särskilt påtagliga, om man t a r produkter som bönor,
sill och fläsk, där äggvitekalorierna är
kombinerade med stora mängder fett
och kolhydratkalorier. Pris per 100
kalorier är för t.ex. bruna bonar 5,3
öre; sill 13,6 öre; fläsk 15,7 öre.
Men man kan i sådana fall inte bedöma det berättigade i ett livsmedelspris genom att utgå från kaloripriset,
dvs. vad man får i bränslevärde per
krona. Det är lika barockt som att
värdera en lärare eller en läkare efter
hur fort han springer eller hur duktig
han är i tyngdlyftning. Man måste ta
hänsyn till respektive livsmedels alla
komponenter, vad de ger av äggvita,
speciella kolhydrater, vitaminer osv.
Man måste här tillgripa andra beräkningsmetoder för att få en riktig b e dömning av livsmedlens kostnad.

ÖKAR DIN OMSÄTTNING?
Index

mäter

butikernas

omsättningsutveckling.

För att medlemmarna ska kunna jämföra sin utveckling med tendensen inom
branschen h a r Hakonbolagets Bokföringscentral bearbetat siffermateriel från
253 detaljhandelsföretag av olika karaktär och storleksordning. Siffrorna, som
presenteras här nedan, visar hur den genomsnittliga omsättningsutvecklingen
varit i butikerna. Omsättningsökningen i procent är baserad på siffror från
samma period under 1951.
Jan.—Dec.
Antal
Stadsaffärer:
Dec. 1952
1952
affärer
Enkelbutiker
19,9
18,4
53
Dubbelbutiker
14,3
14,2
24
Trippelbutiker
13,4
18,9
22
Samtliga ovanstående butiker
Bruks- och lantaffärer

16,5
10,7

17,7
13,2

99
154

Sammanlagt
13,2
15,2
253
Hur överensstämmer siffrorna med era egna? Jämför och ni får se om er
affär ligger bra eller illa till!
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Det bjöds på Luxus
i Grirmslöv...
Provsmakning
för

ökad

--en

Luxus-för

sälj

bra

metod

ning.

De

Femonstration
och
provsmakning
har blivit det stora slagnumret i affärerna. För att pä ett vederhäftigt sätt
k u n n a övertyga kunden om, att varan
man talar för verkligen håller måttet,
låter man ofta kunden provsmaka. Om
det nu gäller en vara som går att
smaka. Det är svårt att uppskatta, h u r
många köpmän det var, som i samband
med den första stora Luxus-kampanjen
lät sina kunder provsmaka Luxuskaffet.
Men så har också försäljningen av
Luxus ständigt ökat.
Demonstration och provsmakning har
många fördelar. Det är inte bara det
att kunden lär känna just den vara
man för dagen demonstrerar — hon
bekantar sig också med affären och
sortimentet på ett helt annat sätt, än
då hon kommer in för att handla den
vanliga veckonotan. Hela affären ändrar ansikte — försäljarna blir upp-

piggade genom att något
vanliga sker och kunderna
ett helt annat köphumör.
Den erfarenheten gjorde
Grimslöv hos Magnussons

utöver det
kommer på
man bl.a. i
Eftr., Brö-

derna Rune och Birger Nilsson, varifrån bilderna här ovan är hämtade.
Och det var åtskilliga koppar Luxuskaffe som serverades under provsmakningsdagen. Stundtals blev det ganska
trångt r u n t kaffeborden, som dukats
mellan montrarna i den nya självbetjäningsaffären.

. . . och i Kristianstad
Jobbigt

men

roligt

hos Perssons

i

Näsby.

— Aldrig smakar kaffet så gott som då man varit i
tvättstugan, tänkte tydligen köpman Sven Persson i Näsby,
när han i höstas ordnade en demonstration av moderna
tvättmaskiner i tvättstugan och därefter bjöd på Luxuskaffe i affären. Näsby är ett litet villasamhälle utanför
Kristianstad, och om man skall döma efter tillslutningen,
så hade hela samhället mött upp hos Perssons. Att kombinera två demonstrationer av så vitt skilda varuslag
medför givetvis mycket arbete, men med god organisationsförmåga och tillräckligt antal intresserade medhjälpare
lyckades man genomföra det hela förträffligt. Det var en
demonstration som kraftigt ökade försäljningen av Luxuskaffe och som väckte intresset för moderna och praktiska
hushållsmaskiner i hemmen runt Näsbyaffären.
Pä den övre bilden ser vi Luxus-skylten
inbjuda till
•provsmakning av det datumstämplade
kaffet.
Till vänster bjuder fru Persson på kaffe i bostaden. Varje
vrå av affären var nämligen upptagen av »Luxussmakande»
kunder.

Läs nedanstående in-

Två husmödrar om kontanthandeln

tressanta

inlägg

om

"Kontanthandeln - för
och emot".

Jag är emot kontanthandel:

Vi har fått det sämre!
— Jag har studerat
ICA-tidningens
senaste nummer
och tagit del av de
påstådda fördelar som vinns av kontanthandeln.
Det må förlåtas mig om
jag har en något kättersk syn på saken.
Under den tid metoden prövats i denna
stad — nära en månad — har jag
gjort en del iakttagelser som motsäger
tidningens
uppfattning.
— Den tidsvinst och därmed de fördelar — tid är pengar — som omtalas
är fullständigt
missvisande.
I verkligheten åtgår mera tid vid
kontantköp
nu ån tidigare. Kunderna köper nu i
regel mindre partier, det blir mera
spring i affärerna.
Dessutom
fordrar
numera nästan varje kund att få de inköpta varorna noterade, varuslag och
pris, och det blir sålunda samma skriv-

ning som vid månadsköp på bok, bara
med den skillnaden
att
noteringarna
bli flera.
— Kontanthandeln
i en stad gynnar
för övrigt de »större» köpmännen.
Folk
som har sitt arbete i city passar ofta
på att under lunchrast köpa varor för
hushållet
om man nu inte
skickar
springpojken!
Att stå i
speceriaffären
vid egen gata efter arbetstidens
slut
tilltalar inte.
— Det gamla systemet
var bra, vi
kunder har fått det sämre i stället och
ingen part tjänar på
omläggningen.
Redan nu har försports, att en del affärer insett det tokiga i det hela och
vid besök i butikerna får man också
belägg för detta.
— Jag har inte kunnat underlåta att

göra detta påpekande och jag vet också
att många kunder med mig har samma uppfattning. Kontakten mellan köpman och kund som varit nära nog
hundraprocentig
i detta fall har redan
lidit betänkligt.
Nu handlar folk där
det bäst passar för stunden och det förtroendefulla
samarbetet
och
inbördes
beroendet är som bortblåst. Den saken
har det nya systemets
förespråkare
kanske inte tänkt på. Det finns nämligen en psykologisk faktor också i denna
sak som spelar en ganska stor roll.
Har jag inte förtroende
till en månads kredit hos min handlande, då är
jag fullständigt
obunden.
— Här har alltså en betydlig
försämring i kundservicen
skett.
Kritisk

kund.

Jag är för kontanthandel:
^

Tänk inte bara för stunden!
Vi har

frågat

ICA-tidningens

medarbetare

fru

Kunden om hennes syn på insändaren. Hon säger:
Att Kritisk Kund anser att kontanthandeln skulle
föra med sig plotter är ett dåligt betyg åt
oss husmödrar. Varför skulle vi köpa mindre
åt gången när vi betalar kontant? Och är det inte
lika lätt att köpa småsaker »på bok»? Lyckligtvis
är nu inte förhållandet så som insändaren tror, det
har gjorts undersökningar på den punkten. Nio
kunder av tio köper lika mycket och i samma butik
sedan kontanthandeln genomförts.
Och den tionde kunden, var hon nöjd med sin
kreditaffär? V a r f ö r köper hon även i andra
butiker?
Kritisk kund talar om att det förtroendefulla
samarbetet och inbördes beroendet är som bortblåst.
Men är det inte en stor fördel att slippa vara
b e r o e n d e av en butik? Den tionde kunden, hon
som delvis lämnade sin gamla butik, hon kan nu
köpa varan där hon finner den bäst och billigast,
i den trakt där det passar henne bäst. Handlar hon
på lunchrasten i en citybutik så vinner hon ju tid,
ä r inte det en stor fördel för en konsument? Att
kunderna inte är beroende utan frivilligt väljer
affär sporrar varje affärsman till ytterligare an-

strängningar, något som vi konsumenter bara vinner på.
Det här brevet har slagit mig hur viktigt det är
att vi husmödrar får tillfälle att se de till synes
små obetydliga sakerna i ett större sammanhang.
Kredithandeln är ett av de ting som vi måste se i
ett större sammanhang, därför att den medför så
många nackdelar som vi alla, även kontantkunderna
får vara med och dela. För närvarande räknar man
med att enbart ICA-affärerna har omkring 60 milj.
kronor ständigt utlånade till kunderna i form av
krediter. Samtidigt beräknar man att kredithandeln
ökar en butiks kostnader med upp %'h "/• av den givna
kreditsumman. Om man bara räknar något tiotal år
tillbaka blir det enorma belopp. Ett av detaljhandelns stora problem är att skaffa kapital till förbättringar och utvidgning. De till kunderna utlånade pengarna skulle ha kunnat användas för att
ge oss ännu bättre butiksstandard och kanske billigare varor.
Om man den första tiden efter övergången från
kredit- till kontanthandel ser mindre känslomässigt
och mera nyktert på saken, skall man snart finna
att det inte bara är köpmännen som tjänar på förändringen, det är i minst lika stor utsträckning vi
husmödrar.
Fru
Kundén.

ÅKE MAGNUSSON,
Dalsjöfors:

Köpmannen som genom masskyltning och stora prislappar m ö t e r
den hårda konkurrensen.

prislappar» ett intryck av varuutställning, något som alltid varit hans paroll, både som försäljare och under sina
sex år som egen köpman.

Hård konkurrens i Dalsjöfors!
Dalsjöfors, känt genom sina textilindustrier, har ca 2.000 innevånare. Där
finns inte mindre än åtta butiker, uppdelade på tvä privata, tre konsum och
tre charkuteributiker. De sistnämnda
har ca 60 "/o av de övrigas specerisortiment. Helt naturligt blir konkurrensen därför benhård. Det gällde för
Ake Magnusson att finna en sund och
slagkraftig försäljningsväg.
V ram med varorna — fram med
prislapparna! Vi håller väl inte våra
affärer öppna för någon slags »kurragömmalek» med kunderna. Att en kund
är så nyfiken att hon skulle lockas in
i affären därför att det inte finns något

pris på varan i fönstret tror väl ingen
på allvar längre.
Orden kommer från köpman Åke
Magnusson
i Dalsjöfors. några mil
utanför Borås. Hans butik ger genom
sina stora masskyltningar och »jätte-

Han valde "kampanjvägen"!
Att Åke Magnussons butik idag är
den mest livskraftiga på området är
ingen tillfällighet. Hans personliga inställning — skyltning i fönster och
butik är lika viktigt på landsbygden

Många hyllmeter
runt skyltfönstret!
För dem som arbetar under mottot
»fram ined alla varor, på lagret säljs inget»
räcker utrymmet
i butiken
sällan till.
Detta upptäckte Åke Magnusson snart när
han 1946 övertog
butiken
i Dalsjöfors.
Han lät då sätta upp hyllor runt hela skyltfönstret inåt butiken — och fick åtskilliga
hyllmeter.
På översta hyllan skyltar han
»korgvis». Som vi ser på bilden är det
dadlar och fikon som nu är det stora slagnumret. Lägg märke till de stora prislapparna, som sitter i speciella metallhållare och som med ett enkelt
handgrepp
kan bytas ut.

Tveka

inte när det g ä l -

ler prislappar! B ä t t r e en
enkelt

textad

prislapp

än ingen alls!

som annorstädes — har visat sig vara
»medicinen» som fått hans affär att stå
sig i den hårda konkurrensen och varje
år skjuta omsättningssiffran en bit
uppåt.
— Kampanjförsäljningar förekommer
hos oss året om, säger han. Dels säljer
vi mycket genom den metoden, dels är
det oerhört inspirerande. Vi själva får
en helt annan försäljningsgeist, och
kunderna rycks med. Ibland kan det
vara ett fördelaktigt pris — en annan
gång en ny vara. Men det kan också
vara hyllvärmare som byter plats.
Trots att vi i regel endast är två som
säljer brukar vi inbördes ordna små
tävlingar om största försäljningen. Sådant sätter också litet extra fart.
— Man måste hitta på något nytt då
och då. I synnerhet i en butik på landet där samma kunder kanske kommer
dagligen, år ut och år in. Hur ska man
kunna begära att de ska köpa genom
»impuls» om man aldrig ger dem några.

1.000 tvålar pä 14 dagar är ett annat
resultat. Man förpackade tvålen i cellofanpåsar om tre stycken.
25 kilo karameller, förpackade i KU kg
påsar, såldes under en fredag och lördag. Många exempel i den stilen finns
— ett bevis på att kampanjförsäljningar
slår på sitt speciella sätt.

Inga påkostade blickfång!
Hur hinner man nu i en lanthandel
skylta om och ordna försäljningskampanjer i den takt som Ake Magnusson gått in för. Utom chefen finns i
affären 18-årige Sten Johansson samt
»fru Greta» på fredagar och lördagar.
— Skyltningsarbetet får absolut inte
ta lång tid, säger han. Det gör det
heller inte om man gör det enkelt och
naturligt. Mänga är av den åsikten att
en skyltning alltid måste ha ett blickfång av mer eller mindre konstnärlig
utformning. Sådant jättearbete hinns
inte med — personligen anser jag det
också vara mycket otacksamt.

5 lådor apelsiner om dagen!
Den siffran förekommer ofta under
»apelsindagarna». Då ställs hela lådorna ut i fönstret med prislappar där
siffrorna är en halv meter höga.

Fru Greta Magnusson
klar för start!
Vintriga, såphala vägar avskräcker
inte
fru Magnusson att ge sig ut. Hon har
lovat kunderna sina varor till ett bestämt
klockslag, och det tänker hon hålla. Hon
är den, som dagligen sköter
hemsändningen i firmans
lilla personbil.
Ibland
kan det röra sig om »skapliga lass» att
plocka in och ut. — Men hon trivs med
uppgiften.
Det är omväxlande
och upppiggande. Hon kommer ut och träffar sina
kunder i hemmiljö, vilket kan vara nog så
värdefullt
många gånger, när det gäller
diskussion och val av varor.

— Lät varan, priset och sakliga argument tala. Det är ändå de sakerna
som folk vill veta.

Prislappar —
helst en halv meter höga!
— När vi säljer som mest ur en skyltning har vi prislappar med siffror på
en halv meter. Prislapparna skall vara
stora — om man vill nä effekt. En
stor prislapp lockar mer till köp och
sätter färg på hela butiken. Det slöa
och slentrianmässiga försvinner.
Mer än en halv minut tar det numera inte för Åke Magnusson att texta
en »jätteprislapp». Ändock h a r han
aldrig tagit några kurser i textning.
Han började sin bana i Konsum, där
han så småningom blev föreståndare
för en butik och ansvarig för försäljningen. Tidigt väcktes hans sinne för
masskyltning och stora prislappar. Enda
sättet för honom att få tillräckligt stora
prislappar var då att själv göra dem.

Fortsättning på " J ä t t e p r i s l a p p a r "

— vapnet för dagen!

Skyltning i korgar är både lättgjort och slagkraftigt. Prislappshållare av den här typen står stadigt på fot och prislappen skjutes snabbt ned.

En diskskyltning med pepparkakor som uppmärksammas
speciellt genom den stora prisskylten till höger. Ovanför
hänger från taket en korg med barnkex.

Alla kan lära sig texta!
Att själv kunna texta en prislapp anser Åke Magnusson
vara en ovärderlig hjälp för den, som arbetar i affär. Man
får hem en vara, den ska snabbt ut i affären och snabbt
säljas ut. Då behövs prislappar — snabbt gjorda. Han
påstår också bestämt att vem som helst kan lära sig texta.
— Det är ingen konst, säger han. Visserligen kan inte
alla texta lika bra, men det är heller inte nödvändigt.
Finn er egen stil! Sätt igång och träna! Det blir kanske
inte så vackert i början, men jag försäkrar att för varje
gäng blir resultatet bättre. Och ganska snart duger prislappen att placera i apelsinskyltningen eller var den ska
vara. Den fyller sin uppgift — att tala om priset. Och det
är väl ändock det viktigaste.
£ii'or Hellman.
Stora stapelskyltningar och andra typer av masskyltning
finns på varje ledigt utrymme i affären. Den här skyltningen är gjord på disken, där kunden knappast kan undgå
att frestas av läckerheterna.

ICA omsätter 656

miljoner!

ICA-företagen redovisar för 1952 en omsättning av sammanlagt 656.234.000: — kronor, vilket innebär en ökning
med 112.076.000:— kronor. Omsättningens fördelning framgår av följande:
Försäljningsökning
AB Hakon Swenson

237.770.000

38.342.000

AB EOL

217.743.000

41.478.000

AB Speceristernas Varuinköp . . . .

77.788.000

12.765.000

....

67.336.000

8.896.000

Tidnings- och bokförlagsföretag . .

55.597.000

10.595.000

Nordsvenska Köpmanna AB
Produktionsföretag
Restaurangföretag
1.000 tvålar på 14 dagar sålde den kampanj i vilken den
här skyltningen ingick. På diskens framsida finns ett kexfack med glaslock som man utnyttjat. Locket har fällts ut
och öppningen plockats full med tvål. Tvålen ligger i cellofanpåsar.
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De centrala inköps- o. försäljningsföretagens externa försäljning . .
Summa kronor

656.234.000 112.076.000

Dubblera

försäljningen

JÄTTENYHET

med KlUrres

Maletta
att

DUBBLE-sprutan

kan användas för såväl
glasbehållare som plåtförpackning. Obs.! Inget
spill, inget hällande och
skvättande mellan olika
behållare!

DUBBLÉ-spruta

den vettiga lösningen av ett
alltid aktuellt husmorsproblem
Maletta DUBBLÉ-spruta är den verkliga all-round schlagern.
Tack vare den dubbla förskruvningen med två olika diametrar,
kan DUBBLÉ-sprutan användas för såväl mer omfattande arbeten, t.ex. sprutning av garderober och effektiv besprutning
mot flugor, mygg och getingar. i vilket fall en Maletta-burk skruvas direkt på sprutan, som för en mängd andra sprutandarna], då
glasbehållaren användes. Se nedan.
MALETTA är fortfarande det oöverträffade, vetenskapligt resistensprovade insektsmedlet. DUBBLÉ-sprutan har nu gjort det
ännu mer praktiskt att handskas med.

DUBBLÉ-sprutan
andra ändamål:

kati emellertid

användas även till

Besprutning av växter - Sprutlackering av bilar
och cyklar - Sprutmålning med de nya emulsionsfärgerna - Starke-behandling - Rationell fönstertvätt.
Så ställes sprutan med
handtaget
utdraget.

DUBBLÉ-sprutan kan alltid stå till hands. Ingen avdunstning! En sparad tom Maletta-burk utgör också en
bra extra behållare.

SA SKALL EN VARA SE UT FOR ATT SÄLJA!
KLÄRRE

& Co A B

Box

'.>!!!>

STOCKHOLM

9 - Tel. 6803 30
11

En ny form av
textilinköp har prövats,
köpmännen fick på egen
hand göra sina inköp —
utan påverkan av
försäljare.

Nytt

ICA-initiativ:

Självbetjäning
t i t t försök, sades det vid invigningen
av SV:s textilmässa i Linköping i
januari. Men försöket bör ha framtiden för sig. Inte minst därför att
uppslaget kommer från köpmännen
själva, SV:s medlemmar. Motiveringen
är enkel och erfarenhetsmässigt grundad: Dä vi utan personlig bearbetning
kan köpa våra specerier, skulle vi väl
också kunna köpa våra textilier på ett
rationellare sätt.

Köpman Konrad Pettersson, Bestorp, och hans dotter, fru Ingrid
Sandell, tittar här på
Sjömans
rockar tillsammans
med
avdelningschef Arne Norin, SV:s textilavdelning,
Norrköping.

Köpmännen
Holger Griph, Ledbergskulle,Sune
Pettersson,Ljungsbro och Gillis Axen, Mantorp, diskuterar på översta bilden
gemensamma
inköpsproblem.
Ovan: Ser vi en detaljbild
från
textilmässan
på
Frimurarhotellets
festvåning i Linköping den 19, 20
och 21 januari.

-
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Fru Margareta Andersson,
Ubbetorp och fru Inez Wistby,
Sturefors, studerar tillsammans de olika
strumpkvalitéema.
Av särskilt intresse var de nya elastiska
strumporna.

När disponent Einar Broander hälsade välkommen, poängterade han, att
ICA:s uppgift inte är att i första hand
försöka sälja sä mycket som möjligt
till medlemmarna. »Vi skall istället inrikta våra krafter på att förse er med
säljbara bra varor, som kunderna kommer att tala om. Då ger sig den kvantitativa sidan av saken själv.»
Och med det beskedet och ett orderblock pä fickan kunde textilmässans
deltagare, SV-köpmän frän Linköpingsdistriktet, med fruar ga ut och välja
bland varorna på Frimurarhotellet.
Där fanns också åtskilligt att se pä och
köpa av, Sjömans rockar i glada färger på söta skyltdockor, ringkläder i

alla modeller. Täcken, filtar och madrasser, trikåvaror, strumpor och en
hel mängd annat.
Att mässodeltagarna trivdes kunde
man både se och höra. Man gick omkring, nöp i tyger och diskuterade kvalitéer. Och så fick man tips och goda
råd av kolleger från andra håll.

Bättre än personlig bearbetning!
— Det bästa är, att man lugnt kan se
sig om och köpa efter eget huvud,
säger köpman Sture Wilhelmsson, Skedaborg, medan han vänder på ett par
hängselbyxor. Det är faktiskt skönt att
slippa påverkan från försäljaren, som
ju ser kollektionen ur en annan synvinkel än detaljisten. Lätt är det också
att hitta bland varorna tack v a r e att
artikelnumren och varuupplysningarna

hon just och talar om de nya elastiska
strumporna, som för övrigt rönte stort
intresse. Båda är ense om, att kvinnorna med sina större textilkunskaper
har en uppgift att fylla inom just det
området av lanthandeln.

Inköpen går snabbare!
Ett par, som från början kände sig
hemma på mässan, är köpman Konrad
Pettersson, Bestorp och hans dotter fru
Ingrid Sandell. De startade målmedvetet och diskuterade sig igenom vara
för vara. F r u Sandell skötte orderblocket medan hr Pettersson fixerade
kvantiteten. När de sett på det mesta,
frågar vi dem: Vad tycker ni om det
här? — Ja, det känns nog lite ovant
att bli överlämnad åt sig själv, utan
försäljarens direkta medverkan, säger
hr Pettersson. Men får man bara vänja

vid "textil-partiköp"!
ger de besked man behöver. Och man
gör sina upptäckter, när man går runt.
Jag har tidigare inte sett att priserna
på täcken och madrasser var så konkurrenskraftiga. Ett litet önskemål har
jag, och det är att mässan skulle återkomma vår och höst. Den kunde gärna
kombineras med husgerådsartiklar och
järnvaror.

sig, kommer det nog att gå fortare.
Och just där, tror jag en av de väsentligaste vinsterna med
textilmässan
ligger.

En idé som öppnar nya vägar!
Bland dagens kunder finner vi också
mannen, som stod för det ursprungliga
förslaget, köpman Gunnar
Svensson,
Skärblacka. Som sig bör har han också
några principiella synpunkter, på denna
nya typ av självbetjäning. — Inte
minst vi detaljister har ansvar för att
distributionskostnaderna hålles nere.
Och det är självklart, att vi får vara
med och betala de d y r a r e kostnaderna,
som den gamla ordningen med resande
måste dra. Jag tror bestämt, att vi nu
h a r så mycket erfarenhet, att vi kan
klara också textilköpen utan dyrbar
uppassning.
Någon gång har jag lekt med tanken att självbetjäningsprincipen skulle
kunna sträckas ut över större delen av
inköpscentralens fält. Lagerlokalerna
skulle konstrueras för självbetjäning,
dit vi kunde gä in och lasta på vagnar
vad vi behövde. Sen skulle vi köra ut
en annan väg och betala kontant, innan
vi går. Den, som inte tar varorna med
i egen bil. överlåter frakten till turbilen. Fakturorna och allt som hänger
samman med den bokföringen skulle
försvinna.
Det är som sagt en tanke, kanske lite
utopisk, men det tycker man nog om
det mesta, som är nytt och ovant! Det
skall bli verkligt intressant att se, hur
den här mässan slår ut. Det kan kanske
ge en fingervisning om, hur man kan
gå fram också på andra områden.

KÖPMANNAIDE SOM SLOG VÄL UT

Många goda råd av kollegerna!
— Jag har ägnat mycken tid åt att
byta erfarenheter med kolleger, säger
köpman Nils Pettersson, Bergs Slussar.
Jag har fått många goda råd, och så
har jag förstås delat med mig av egna
erfarenheter av de varor jag känner
till. Och så är det skönt, att utan påverkan få notera precis den kvantitet,
man anser sig behöva. När man har en
energisk försäljare över sig är det minsann inte alltid så lätt!

Fruar som klarar inköpen.
Fru Margareta Andersson från Ubbetorp, har fått makens förtroende att på
egen hand resa in till mässan och komplettera textillagret. Tillsammans med
fru Inez Wistby, Sturefors, som kommit
med för att ge maken goda råd, står

Avdelningschef Arne Norin, SV:s textilavdelning
i Norrköping,

vilken

ordnat

arrangemangen

kring mässan, g e r här sin syn på densamma.
Glädjande nog kunde vi konstatera att vår textilmässa blev en avgjord
framgång. Självbetjäning redan vid inköpen — en idé från

köpmanna-

häll — visade sig vara något att ta vara på för vår fortsatta verksamhet.
Även om utformningen av en del detaljer nästa gång kommer att bli
annorlunda. Vi gjorde t.ex. den erfarenheten att vissa varor fordrar betydligt större utrymme för att sorteringen skall bli överskådlig. Helst
bör också några flera dagar anslås till en mässa av denna typ.
Koncentration av alla inköp h a r blivit nödvändig i tider av härd konkurrens. De gångna mässdagarna har givit oss ytterligare bevis pa att
köpmännen funnit det förmånligt att i möjligaste mån förlägga sina inköp
av textil till den egna inköpscentralen.
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i merför säljnin g
på tre dagar
Slående

prisskyltningar

och

i n t r e s s e v ä c k a n d e a n n o n s e r g a v mattf ö r s ä l j n i n g s t r å l a n d e resultat.

H<

os AB Bror Olsson i Norredsbyn
har man på tre dagar lyckats merförsälja för tjugoettusen kronor jämsides
med den vanliga försäljningen. Man
hade lyckats komma över ett parti
mjuka mattor, korkmattsstuvar och
sängkläder till verkligt förmånligt pris.
Genom att kalkylera partiet med
något lägre pålägg än vanligt räknade
man med snabbare försäljning.

något av det vi annonserat om. Små
mattor gick bäst att sälja. Av bomullswilton 120 160 sålde vi 52 st, av den
bättre ylle-wiltonmattan i storlek 170
240 såldes 24 st, och i storleken 200
300 gick det åt 11 st. Dessutom såldes
några konstsilke-wilton, 100 täcken, 50
sängdynor och större delen av de 400
meterna trelinum-stuvar som vi annonförsäljningssumman
serat om. Hela
översteg tjugoettusen kronor.

Bästa tänkbara hjälp!
Att klara en sådan här kraftig försäljning utöver den vanliga kräver en
väldig

uppslutning

det hela var både roligt och inspirerande.

Nästan samtliga köpte!
— Det kom kanske inte fler kunder
än vanligt, men det roliga var att
nästan alla som besökte affären köpte
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LJUSNAN-TISDAGEN

Den här
annonsen
och de slåenprisskyltde
ningarna i
fönstren hade
stor del i att
den stora
mattförsäljningen
lyckades så
bra. Ännu ett
bevis på att
reklam och
försäljning
skall samverka och
kugga in i
varandra.

personalens

med vilken geist de gick in för att
sälja, och jag tror att vi samtliga tyckte

Annons hänvisade till skyltfönstren.
Hur kan man få Edsbyborna att köpa
så mycket mattor och sängkläder, frågar vi köpman Bror Olsson:
— Först och främst försöker vi intressera kunderna. I det här fallet satte
vi in en kraftig annons i vår dagstidning. Där talade vi om att en mattförsäljning skulle pågå under tre dagar.
Vi satte däremot inte ut värt firmanamn. Genom den annonsen blev allmänheten nyfiken. I en annons några
dagar senare talade vi om var försäljningen skulle ske och vilka erbjudanden vi hade att komma med. Vi hänvisade till våra skyltfönster, där min
butikschef Folke Larsson gjort enkla,
slående prisskyltningar med mycket
varor i. Givetvis talade vi också om
för alla vi träffade i affären och på
andra ställen att nu kunde vi sälja
mattor och sängkläder i bra kvaliteter
till verkligt låga priser.

från

sida, poängterar Bror Olsson till sist.
Det var oerhört stimulerande att se

B E N 20 M A J

1852

"LOJAL IN I DÖDEN?"

1.900 svar pä undersökningen!
ICA-handboken, vars innehåll varje år
till stor del bygger pä material från
butiksundersökningar, har i år fått betydligt större underlag. De två föregående åren har det rört sig om ca
1.000 svar — i år ä r siffran nära fördubblad. När detta n u m m e r går i press
har 1.900 svar inkommit — fler väntas.
Förutom de stående frågorna om försäljning, sortiment osv. har många intressanta kommentarer givits. Det är
ett material, som är av värde för kommande innehåll i ICA-tidningen.

Ska en köpman vara det? frågade
bl. a. rektor Ivan Larsson vid en
frisk

debatt

under

citerar tidningen Köpmannen:
— Det är väl lika illojalt att vägra gå med på kontantlinjen när det
ändå är klart bevisat att den gagnar alla — har man dessutom slopat
hemsändningen så tycker jag man som kompensation kan höja återbäringen. Beskyllning för illojalitet har lika litet fog i ena som i
andra fallet.

(Västanfors.)
intresse inriktas

nog lättare

IC A-tidningen
efterfrågad

högre återbäring

någon gång i framtiden.

organisationerna

uttalade

Om intresset för en tidning ökat eller minskat b r u k a r visa sig när prenumerationerna skall förnyas. Den tidning man vill behålla, ser man ju till
att prenumerationen förnyas på.
Glädjande nog kunde ICA-tidningen
vid årsskiftet notera att inte mindre
än 83 °/o av prenumerationerna förnyats. Denna siffra ä r rekord i tidningens historia. Man r ä k n a r med att
ca 5 %> faller bort genom ändrade
adresser, nya befattningar osv.

bedömas.

rabatter

vid

Att grönsaker är en varugrupp, som
kommer, visar det stora intresset för
de kurser i grönsaksvård, som förekommit här och var i Mellansverige
under hösten. Kurserna har arrangerats av konsulent Olle Löving, Byrån
för Handelsundersökning, Enköping,
som samarbetat med Hakons-kontoren
på de olika platserna. Sammanlagt har
506 köpmän och anställda deltagit i de
26 kurserna. Högsta antalet deltagande
hade Sundsvall med 60 elever. Flera
kurser planeras till våren.

köp

(Axel

över

sig om
disk

på lägre priser i dag än på
Men nog vore det skäl

riktlinjerna

för

t.ex.

att

kvantitets-

— och om hur den fria sektorn

skall

Bengtsson.)

— Stiger återbäringen så tvingas snart alla att vara med även om
deras service eller kostnader inte minskat; bättre med en fri sektor
men utanför märkesvarugruppen.
— Jag vet en, som ger sina kunder
för speciella
len?

varor,

även

(Örebro.)
kompensation

märkesvaror

genom billighets

— vad tycks

veckor

om den

model-

(Stavsnäs.)

— Vi måste konkurrera aktivt, inte bara hänga med när andra företagsformer sänker sina priser — de har ju f.ö. inte hemsändning eller
kreditgivning. Men har föreningens majoritet enats om att slopa en
viss service så är det självklart

illojalt att ändock lämna den på

smygvägar. (Fagersta.)
— Hos oss gör de långa avstånden
sändningen
inritad;

En god start!

Kl-kurs.

Många andra intressanta synpunkter framkom under diskussionen. Vi

— Kundernas

Har du själv och dina anställda ICAtidningen i tillräckligt antal? Helst bör
samtliga i affären ha en egen tidning
hem till bostaden, där de mera i lugn
och ro kan ta del av innehållet.

en

kunderna

— vår nya butik

att

vi inte

har rentav

men vi begär en rätt rimlig avgift
planerar

sina beställningsköp

helt kan slopa

en särskild

orderexpedition

och har i gengäld

bättre

hem-

nu är förut.

märkt

att

(Kiruna.)

— Att hålla två klart åtskilda återbäringsnivåer — en för snabbköpsbutiker och en för andra — går inte i praktiken; att bara hänvisa till
SB-butikens lägre kostnader går inte heller när faktum är att kostnaderna i branschen varierar mellan 12 och 20 proc. Det finns manuella
butiker som arbetar billigare än en SB-affär även om tyvärr inte alla
köpmän känner ens sina egna verkliga kostnader. (Dir. Gunnar Sandberg.)

Sammanfattning av rektor Ivan Larsson.
— Det naturliga tillståndet för en köpman är inte att vara lojal ända
in i döden utan att kalkylera efter sina egna kostnader — det är under
alla förhållanden avgjort mindre förkastligt att konkurrera med kolleger än att t.ex. ta för mycket betalt av sin egen kund.

15

P l a k a t s t ä l l för
16.000
Till det här skyltstället
utsändes
regelbundet plakat, som anknyter
till aktuella
reklamkampanjer.
Ligger det undanstoppat,
blir
ofta även plakaten
obegagnade.
Förlust: 2.000 butiker X 8 kronor = 16.000 kronor.

Skyltställ för 2 0 . 0 0 0
Skyltställ, på vilka man kan placera varor, är i regel dyra
i framställning.
Det vi visar kostar fabrikanten
10 kr och
därutöver har han betalt frakten till butiken med några
kronor. Störst blir emellertid ändå förlusten fÖT den butik,
som försummar
att med skyltställets
hjälp skapa ökad
försäljning. Spill av reklammaterial:
2.000 butiker X 10 kronor = 20.000 kronor.

Släpps ReklamRudolf lös i 2.000
butiker som städhjälp, kan han på
en enda dag förstöra för 60.000
kr. Ta här en titt
på hur han brukar
gå tillväga...

Affischer för 5.000
En sådan där tunn affisch ser trevlig ut med sina läckra
färger tänker du, men den kostar väl bara några ören.
Sä skrynklas den ihop och åker i soptunnan. Den och i
allmänhet alla affischer som fabrikanterna
sprider till
livsmedelshandeln,
kostar emellertid flera kronor. Så
här stor blir förlusten: 2.000 butiker X 2:50 = 5.000
kronor.

Receptböcker för 14.000
Receptböcker och recept drar i allmänhet
dyra
kostnader,
eftersom upplagan måste vara stor vid spridning
till allmänheten. De här böckerna kostar 35 öre styck eller 7 kr
för 20 stycken. Kostnaderna:
2.000 butiker
X 7 kronor =
14.000 kronor.

Bli istället din
af få rs reklamen ef!

Huvudansvaret
för reklamen i en välskött affär har chefen
eller en erfaren inedhjälpare.
Han leder försäljningen
genom samarbete
och anslutning
till pågående
riksannonseringar, genom självständiga initiativ och
specialerbjudanden,
säsotiguppskyltningar,
massexponeringar
osv. Han
arkiverar
det bästa reklammaterialet
och har härigenom alltid material
att tillgå.

MANUFAKTUR

BLA BYXAN
synas i
De"et

sömmarna

än ingen glädje med ett välsytt

plagg, som k r y m p e r och ä n d r a r form
första

gången det tvättas.

skall

tyget

vara

Självklart

krympfribehandlat.

Lika angeläget är det att tyget tål att
slita på, inte bara i det dagliga arbetet,
utan också i den många gånger hårdhänta tvättningen.

Kunden som köper
blåkläder har stora
krav på kvalitet
och passform. Lär
känna varan så att
du kan ge de upplysningar soni behövs.

Blåkläderna användas på byggen och
i verkstäder och i många andra sammanhang, där de får många hårda törnar. Det bästa tyget h a r varp och in-

— Det är roligt att sälja
blåkläder, tycker
fröken
Margareta Andersson hos
Lars Moell, Tillberga.

slag, som håller lika länge. Trådarna
på den ena leden får inte ta slut fortare

stora slitningar på sömmarna och då

vändigt

än på den andra.

behövs det plagg med tresöm, dvs. tre

samma tyg som plagget. Då riskerar

parallella sömmar. Det blir en garanti

man inte att fodret krymper annor-

Det är detaljerna
Kunderna

som

gör'et.

ser gärna till detaljer

i

utförandet och det är ingen nyck. Erfarenheten har lärt dem, att hängslet
måste vara så och fickan så för att det
skall bli bra. Skärning och sömmar är
kanske det mest iögonfallande. Ett arbetsplagg skall vara skuret så att det

att

fickan

är

fodrad

med

för att sömmen inte glider eller spric-

lunda än tyget och ökar spänningen på

ker. Tresömmen gör dock plagget sty-

ficksömmarna.

vare, och i de flesta

fickorna

fall kan

man

därför nöja sig med tvåsöm.

Spik frestar
På

på

ett par byxor

extra

så

förstärkningssöm

skall

förstås

dvs. ha en
vid

överkan-

ten. Dä kommer fickan att sitta, även

byxorna.
brukar

Och

vara. tränsade,

fickorna

slitas ut fortast. Tänk bara på vad en

om den skulle råka haka i någonstans.
Knapp och knapphål kan också väl-

ger lagom vidd och rörelsefrihet. Sär-

näve spik eller en hammare, som ide-

taligt vittna om konfektionens kvali-

skilt grenpartiet blir utsatt för

stora

ligen skall upp och ner i fickan, kan

tet. För att nu inte tala om hängslena.

påfrestningar, om det är för snävt. I

åstadkomma! Det frestar hårt på tyget.

Hängslet skall vara brett och bärigt

vissa arbetsställningar blir det särskilt

Hur bra kvaliteten än är, är det nöd-

och

sitta

byxorna

på
varit

sin

plats

med

även

en tid.

sedan

Kraftiga

spännen och goda resårer i hängsel-

Tygrullar som
inte rullar!
Rullade tyger är svarplacerade i
manufakturhyllan
därför att de ofta är av
den kvalitet, som lätt glider. Här visar vi en enkel
hållare som »håller
rullarna på plats». De främre
rullarna vilar på den undre
delen av den
vinkelböjda
stålhållaren.
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fästena där bak hör också till, för att
byxorna skall bli helt accepterade av
kunden.

Sälj Ring-kläder

— en ICA-vara1.

Ringkläder finns i flera modeller. De
är sanforiserade, har samma garn i varp
och inslag, är färgade med hydron och
h a r högsta poäng för färgäkthet. De
har också en noga genomtänkt konstruktion och de är välsydda. Kvaliteten är deklarerad och kan därför säljas med garanti.

Skyltningsdiplom

IC A - t i d n i n g e n
ringer upp...

ICA-tidningens diplom är

skyltningar, för att få dem bedömda
av reklamchef,

t_j<n glad
Holms!

stämma

svarar:

Sigfrid

— Det låter på den glada rösten,
som om vi kommit direkt till Gun
Lindberg?
— Ja, det stämmer precis det.
— Vad säger du om att ha Stora
gatans buller utanför affären?
— Det är bara fint. Det är liv och
rörelse, precis som jag vill ha. J a g
skulle aldrig kunna tänka mig att sitta
stilla på ett kontor hela dagarna. Här
ser man nya ansikten varje dag, och
det är spännande att försöka föreställa
sig, vad kunderna har för olika yrken
och sysselsättningar.
— Så du vill tydligen inte alls byta
yrke. Hur länge har du varit i branschen?
— Ungefär 3'/z år. J a g började i affär
när jag slutade skolan.
— Sysslar du bara med expediering?
— Ja, till största delen. Alla i affären har ansvar för vissa varor och ska'
se till att de inte tar slut. Jag har själv
hand om socker, ä r t - och svampkonserver och litet annat. När man ser, att
det börjar bli tomt i hyllan och på
lagret, rapporteras det till chefen, som
beställer hem mera. Till arbetet hör
också att städa lagret och affären och
räkna kassan. Snor man på med det,

eftertrak-

tade. Det är många, som sänder in sina

sa behöver det inte bli just någon
övertid på kvällarna.
— Det är väl skönt. Men tycker du
inte det är besvärligt att sälja utländska konserver?
— Nej, inte alls. Jag kan förstås litet
engelska, men även om jag inte kunde
det, så vore det inte något större problem.
— Arbetet tycks gå som en dans för
dig. Vad har du för recept?
— J a g har inget annat recept än att
jag försöker vara vänlig och glad mot
kunderna. Då är de likadana tillbaka.
Men det lustiga är, att det är mycket lättare att expediera h e r r a r än damer.Herrarna köper mera på impuls och om
man föreslår någon vara, så köper de
den.
— Vad gör du, när du kopplar av
från affären och kunderna?
— J a g tycker mycket om att handarbeta, sticka, sy och virka. Ja, och så
läser jag förstås, tidningar och böcker.
I ICA-tidningen slår jag först upp F r ö ken Ica- och Icander-serien, sedan läser
jag de praktiska tipsen, som man h a r
nytta av i affären. I bokväg blir det
både facklitteratur och skönlitteratur.
— Sportar du inte alls?
— Jo visst, gör jag det. Skidor och
skridskor är bland det bästa jag vet,
slutar Gun Lindberg.
Maud.

Eric Springfeldt,

Det

senast

utdelade

erövrats av Lennart

diplomet

Andersson,

holm. Bestämmelserna är, som de flesta
väl redan vet, att man på fem insända
och bedömda skyltningar skall ha minst
100 poäng sammanlagt. Skicka oss foton
på era skyltningar, så får ni i svaret
veta deras fel och förtjänster!

Samtal

i bussen

Två köpmän satt i en stadsbuss och
samtalade om »härda tider».
— Vi har måst inskränka vår personal till hälften.
— Åh, har ni det?
— Ja, och därför har jag avskedat
min 40-åriga kassörska och anställt en
20-årig.

1953 års
Nu

har

ICA-pärmar

de praktiska

samlingspär-

marna för ICA-tidningen kommit från
porto. Skaffa

för

plus

en sådan pärm till era

tidningar, så behöver de aldrig komma
bort. Har ni tidigare årgångar av ICAtidningen, så finns det pärmar

4. JVär är det högsäsong
skyltningar?

har

Stock-

tryckeriet. Priset är i år 2 kr

Minns ni det?

Ha-

konbolaget.

apelsin-

kvar

även för dem.

5. Varför skall man inte dela presssyltan mitt itu, om den skall skivas i maskin?
Försök att besvara frågorna, som är
tagna ur innehållet i ICA-tidningen nr
3, 1952, innan ni slår upp de rätta
svaren på sid. 51!
1. Vad är

ravioli?

2. Är bakelit och fenolplast
samma
sak?
3. Vilken temperatur anses mest idealisk för en
speceriaffär?

6. Hur förhindrar

man svinn på såpa?

7. Vid vilken
temperatur
lagra bananer?
8. Görs tubkaviar
störrom?
9. Varför skall
prinskorvar?

bör

av torskrom
man

10. Ingår fettalkoholsulfat
tvättmedel''

inte

slita

man
eller
itu

Tacksamt?
En föredragshållare höll en gång inför

fullsatt

lokal

föredrag

om,

hur

man kan bekämpa svinn. Nar han talat
i drygt två timmar, hörde han en av
åhörarna säga till sin granne:

i

syntetiska

— Vad betyder det där ordet svinn,
som han säger så ofta?
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Månadens
skyltprat
Köksmått
behövs i varje hushåll.

"WaJP

Den har rostfria typen
är mycket populär. Diskstället är gjort av blåmålad treetex och texten
ar uppsatt med rödmålade, lösa bokstäver.

Den »Billiga tunnan», som syns
nedtill på västa sida, är ett bra
exempel pä, hur man även med
enkla hjälpmedel
kan nå verkligt goda resultat. Många gånger
kan några tomma druvfat, bärkorgar eller annat
användbart
tomemballage ersätta dyra skyltställ vid skyltningsarbetet.
Håll
därför utkik på lämpligt emballage som passerar affären. En
stor del av detta kan bli gratis
skyltmaterial och ge många idéer,
som man kan spinna vidare på.
Varför inte lägga upp ett litet
förråd i skyltrummet?
Då har
ni bara att välja och vraka, när
ni skall ordna till några skyltningar och
inneexponeringar.

Nu börjar saften a t t t r y t a för husmödrarna.
Tala om för kunden att hon vinner på att köpa
s t e n förpackningar. Det hör till de bästa argument ni kan använda. Pilen och den hackiga bubblan är rödmålade, all övrig text är svart och grön.
Sälj Corona-saft — det är en ICA-vara.
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Pröva

dessa

säljande

Lätt att byta varor!
En enkel men säkert säljande skyltning frän Wahlbergs i Hedemora. A t t
skylta med hela lådor i fönstret går snabbt och gör god effekt!

Här är en mycket användbar nätram.
Den är lätt att placera ovanför hyllfacket eller på något annat ledigt utrymme. På vanligt stängselnät i träramen fäster man sedan varorna.

Gör samma försök!
250 burkar sardiner eller 200 flaskor
saft i veckan är inga ovanliga försäljningar ur den här tunnan som vi fotograferat hos Eliassons i Avesta. Man
t.o.m. ringer och frågar: Vad har ni i
Billiga tunnan idag?

Stora tydliga prislappar skall det vara i fruktfönstren. Det drar blickarna
till skyltningen, som i detta fall är från Åwes Livsmedel i Västerås.

Galonkläderna en aktuell vara på våren hänger på klädstreck, som spants
upp mellan ribbor i fönstret. Texten är mörkblå mot ljusblå bakgrund.

nabbskyltningar!

JÄRNVAROR

Sälj elektriska
våffeljärn i år!

SKYLTA TIDIGT
MED HANDREDSKAP
Inspirera

kunderna

till nya

redskapsköp

O å fort vårsolen sticker fram på allvar vill kunderna sätta igång med vårarbetet.
Skylta upp tidigt! Om ni är sent ute
med »visningen», är det risk att kunderna tycker att det går lika bra att
använda de gamla redskapen.
Plocka fram rikligt med redskap i
butiken och i fönstret och gör även en
liten utställning ute på gårdsplanen.
Till höger ser ni förslag på ett enkelt
skyltställ, som är lätt att placera både
ute och inne, och som kan göras så
stort ni behöver och har plats med.
Ställ skyltstället så, att kunden lätt
kan »ta i» och känna vikten pä spaden
eller grepen. Butiksgolvet bör vara
oömt där redskapsstället står — skydda
det gärna med några kraftiga brädor.
Märk upp alla redskap med tydliga

siffror, så att kunderna kan se vad de
kostar. Då slipper ni själv slå i prisböcker, sådant tar tid och irriterar
kunderna. En spritpenna är smidigt att
använda vid märkningen. Gör en försäljningskampanj bland traktens villaägare och lantbrukare. Försök att fä
förhandsbeställningar per telefon. De
sätter säkert värde på att bli påminda
om redskapsköpen i god tid.

Skylta upp på disken minst en vecka
före »våffeldagen» med sylt, våffeljärn.
Vato våffelpulver och annat smått och
gott, som hör till våffelbaket.

Skyltställ av
lådvirke!

Sälj mer skottkärror!
Sälj s k o t t k ä r r o r till
villaägare och lantbrukare!
Har ni skottkärror på lager, har ni
chans att sälja flera än om ni bara tar
hem på beställning. Fram på vårsidan
går det lätt att visa dem på gårdsplanen tillsammans med handredskapen.
Lantbrukarna är stora kunder på skottkärror, men glöm för den skull inte
bort villaägarna. Många av dessa har
också stor användning för en skottkärra.

Här är ett snabbskyltat fönster med
redskap. Texten är
uppsatt av lösa, rödmålade
bokstäver.
Kom ihåg att sättu
at prislappar på varje vara.
Kunderna
vill se, vad varan
kostar.
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Våffeldagen» är i år den 22 mars.
Till den dagen lägger ni naturligtvis
an på att sälja elektriska våffeljärn.
Särskilt yngre fruar föredrar dessa
lättskötta järn, som kan ställas direkt
på bordet. Gräddningen går betydligt
snabbare med elektriskt järn än med
järn av den gamla typen, ty båda sidorna på våfflan gräddas samtidigt.

Det här skyltstället för handredskap
går lika lätt att placera i butiken som
ute på gårdsplanen. Ni kan snickra
ihop det själv av några lådbrädor. Tag
gärna brädor, med olika bredd och
höjd. För att redskapen inte skall skada
golvet är botten gjord av lådlock.
Skyltstället kan exempelvis målas i
rött och ljusgrönt. Texten kan vara
brun på en gulmälad bräda.

Vad innehåller sardinburken
Sardiner finns i mänga inläggningar
och kunden vill ofta ha tips om.
vilken sort hon skall välja.

V,

i ska här i korta drag tala om själva
inläggningen av sardinen. De olika beteckningar som man finner på b u r karna är ett omfattande avsnitt. Vi
har försökt att ta med det viktigaste.

Två typer av råvaran.
Man skiljer med avseende pä råvaran
på två huvudtyper av sardininläggningar:
1. Svenska och norska inläggningar,
som alltid består av skarpsill, vilka
benämningar man än återfinner på
burkarna (t.ex. ..sardin» Brissling»
etc).
2. Franska, portugisiska m.fl. sydliga
länders inläggningar, som alltid består av sardi7ifiske?i — en de varmare vattnens sillfisk och nära anförvant till våra sillfiskar. Det är
därför man kallar dessa utländska
inläggningar för »äkta» sardiner
eller kanske ännu bättre egentliga
sardiner.

Sardinen en helkonserv.
Beredningen tillgår i stort sett lika
lör alla sardininläggningar. Man tar

Handel och vandel
Ingen kritik retar folk så mycket som
den, de känner är befogad.
•
När man misslyckas,
tröstar man sig
ofta med att r.det är bäst som sker».
-k

Att äta egna ord mättar

inte.

•k

Ett gott samvete
dåligt
minne.

kan vara liktydigt

med

*
Rådfrågar

man alla blir man

rådlös.

bort fiskens huvud, sköljer den och
lägger den några timmar eller någon
dag i saltvatten. Efter en lätt ångkokning eller hastig neddoppning i starkt
upphettat olja avkyles fiskarna och
packas ned i askar. Askarna fyllas sedan med olja, t.ex. olivolja, sillolja
eller oljeblandad tomatpuré. De utländska burkarna — i regel fyrkantiga
— löder man igen, under det att den
svenska falsas. När burkarna tillslutits,
steriliseras de i autoklaver.
Sardiner
är sålunda att räkna som
helkonserver,
När det gäller svenska och norska
inläggningar röker man vanligen råvaran — skarpsillen — lätt före inläggningen och steriliseringen.

Franska inläggningar bäst?
En sardininläggnings kvalitet och
smakegenskaper beror på såväl råvaran, inläggningen och oljan, som
mognadsgraden, alltså lagringstid och
lagringsförhållanden. Bland de egentliga sardininläggningarna — där fisken
alltså är sardin — har de franska inläggningarna länge haft namn om sig
att vara de förnämsta. På senare tid
har emellertid portugisiska inläggningar från välkända packare visat sig
fullt jämförbara med goda franska
märken. Sardinen mognar långsammare
än vår skarpsill. De svenska sardininläggningarna kunna därför expedieras
och förbrukas efter en mycket kort
lagringstid på någon eller några månader. De egentliga sardinerna kräver
däremot betydligt längre lagringstid
och anses knappast .färdiga» förrän
efter ett par är. »Mörheten i köttet
sammanhänger då i ganska stor utsträckning med att oljan under lagrings-

tiden trängt in i fiskköttet och gjort
detta mört.
Den olja som användes kan också
betyda en hel del. Bäst anses den förstklassiga olivoljan vara. Den förekommer också i alla bättre franska och
portugisiska sardiner. I svenska och
norska inläggningar och även i en del
portugisiska, använder man sig av högraffinerad sillolja. Denna är av mycket
god kvalitet, och har ingen bismak,
men ger dock inte samma boké och
arom, som den bättre olivoljan gör.

Är " s p r a t s " och skarpsill
detsamma?
Ibland återfinner man, särskilt på de
utländska burkarna, en del termer och
beteckningar, som behöver förklaras
t.ex.:
Sardines a Ihuile (utt. sardin a lui'11).
Sardiner i olja.
Huile d'olive (utt. ui'11 doliV). Olivolja.
1'ure (utt. pjoö). Ren, äkta, oförfalskad.
Sprats. Engelska
benämningen
pä
»skarpsill».
Sans arétes et sans peau (utt. sangs
arrä't e sang på). Utan ben och skinn,
alltså »skinn- och benfri».
Pilchard (utt. piltjard). Egentligen engelska ordet för »sardin» i ordagrann
översättning. Emellertid är pilchards
som varubeteckning benämningen på
en fisk. som är helt annorlunda än
den egentliga sardinen. Står det »pilchards» på burken är det anledning
att vara försiktig och undersöka varan. Ofta rör det sig h ä r om en fisk.
som till typen mera liknar en makrillart. Smaken är då också helt olik
den egentliga sardinens; den är betydligt fetare och gör understundom ett
äckligt intryck,
—nbe—
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Genom att köpa
större stycken får
kunden d r y g a r e
kött. Tillredningen
kan också varieras
på ett helt annat
sätt än med "plotterbitarna".

— Vad ska jag köpa som inte blir
alltför dyrt, men ändå litet annat än
den vanliga söndagsmiddagsmaten? Så
låter det ofta i charkuteriavdelningen
och försäljaren vill gärna ge ett tips,
som passar både kunden och hennes
hushållskassa.
I den här artikeln kommer vi därför
att tala om »läcker mat» som inte blir
dyr, därigenom att man köpt större
köttstycken. Och då det större köttstycket har många fördelar, bör det
inte vara svårt att få husmödrarna med
på den linjen.
I den större biten är det lätt att få
saften och smaken att stanna, och den
blir dryg. därför att den kan skivas
kall. Till glädje för alla, som måste
vara försiktiga med pengar och kalorier, kräver den också mindre fett än
de råskivade bitarna. Och varje husmor vet, hur oändligt mycket lättare
det är att variera tillredningen, om
man har ett ordentligt stycke att
handskas med.
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Större krav på styckningen.
Men de större bitarna ställer onekligen andra krav på den som skall
stycka och sälja. Det gäller att ha blick
för vad man kan göra av det ena eller
det andra stycket och inte hacka sönder
mera än som är nödvändigt. Man
kanske rent av får lov att göra ett
eller annat avsteg från den vanliga
styckningen men dock inom ramen för
det vanliga styckningsschemat.

300 gr varm, när steken
ställs in. Sedan kan den
sjunka till 250. Och där
får köttet ligga och steka
i sitt saltskal. Är det en bit
på ungefär 1 kg räcker det
med 45 minuter. Blir det ett
stycke på närmare 3 kg
bör det få stå inne något
äver 1 timme. Saltomslaget
svarar för att aromen och
safterna blir kvar i köttet,
som efter den behandlingen är lagom rött och mört
och smakar
förträffligt.
Tycker man inte om färgen sedan saltskalet knackats bort, kan man bryna
biffen lätt före serveringen.
Till rostbiff serverar man helstekt
lök, persilje- eller vitlökssmör — om
man nu inte vill göra någon mera traditionell sås. Och ni kan vara säker
på, att den kalla rostbiffen kan komma fram på bordet både en och två
gånger till utan att någon knotar!

Surstek värd att påminna om!
Rostbiff stekt i saltomslag.
Rostbiff i saltomslag är inte det vanligaste, men kanske det läckraste. Kan
man inte fä en sådan där välstyckad
rostbiff kan man lika bra ta en bit av
entrecöten. Den kan förresten bli bättre,
eftersom den brukar vara något fettsprängd. Innanlår, utskuren biff eller
korthuggen biff går också för sig. Däremot inte ytterlår, som blir för segt.
Så här går man tillväga vid tillredningen: Köttbiten bakas in i fuktat
grovt salt. Ugnen skall vara omkring

Sursteken är en annan läckerhet, som
visst håller på att glömmas bort. Och
det beror väl pä att det nu för tiden
är så få människor som planerar matsedeln så långt i förväg, att de hinner
förbereda en god surstek. Det är synd
eftersom man till surstek kan nyttja
litet billigare kött.
Vanligen brukar man välja en bit av
fransyskan, tjocka fransyskan, ytterlår eller märgpipa. Sursteken kan behöva ligga i marinad omkring 14 dagar
för att köttet skall bli riktigt mört och
få den karakteristiska smaken. De
flesta husmödrar b r u k a r lägga steken

i mjölk och den metoden är bra, framförallt sommartid. Annars kan marinaden göras av vinäger, svagdricka
eller vin med tillsats av olika slags
kryddor.
Liksom rostbiffen kan naturligtvis
också sursteken serveras kall. Sursteken k r ä v e r som synes lite omständliga
lörberedelser, men det extra besvär
man får uppväges mer än väl av att
man får en god och dryg och litet
ovanlig rätt.

Kokt skinka — gott och drygt!
Den kokta skinkan fyller absolut sin
plats även i andra sammanhang än på
julbordet. Det skadar sålunda inte alls
att påminna husmödrarna om, att skinkan finns till också under andra tider.
Den ger ju utomordentligt rika möjligheter till delikata variationer. Och inte
minst under grönsakstid borde den
hemkokta skinkan vara en tillgång för
hushållen.
Det händer väl att en och annan
husmor värjer sig för priset, som i förstone verkar högt. Men skinkan är
dryg — se tabellen härnedan — varför
portionskostnaden i realiteten blir ganska låg. Skulle kunden ändock uthärda
i sin uppfattning om priset, kan ni med
gott samvete rekommendera en bogbit
till kokning. Den ger ungefär samma
möjligheter till omväxling som skinkan,
men blir avsevärt mycket billigare.

det här sammanhanget. Den kokta
tungan blir dryg och gör sig ofta bra
i festliga sammanhang. Tillbehören kan
varieras snart sagt i det oändliga. Både
kokta och stuvade grönsaker, surkål,
sparris och svampsas sätter piff pa
tungan. Hur mycket som gar ät av
tungan beror i ganska hög grad på vad
man serverar till. Tunga smakar lika
gott såväl varm som kall och det gör,
att den med fördel kan anrättas i god
tid innan den skall serveras.

Fläskkotlett och fläskkarré
har samma portionspris. Just härvidlag
kan man med stor tydlighet peka på
det hela styckets alla fördelar. Dessutom ger kotletterna inte den ätande
någon möjlighet att välja storleken pa
sin portion. Men av en karré, som
väger lika mycket som ett antal kotletter, får husmodern troligen över så
pass mycket, att det kan bli stomme i
en resträtt. Dessutom har hon benet
att koka buljong pä, vilket man näppeligen kan göra av resterna efter fläskkotletter! När fläskkarrén späckas med
katrinplommon blir den också drygare
och plommonen förtar en del av den
feta fläsksmaken, som inte uppskattas
av alla.

Kunden värdesätter ett
gott råd.
Ovanstående är endast ett litet urval

— Och här har t'i en ny sorts hundmat. Den lär smaka sovi
brevbärarben.
bland förslag till maträtter, som ni kan
ge kunden tips om, när hon står tvekande inför valet av kött till »litet
bättre - söndagsmiddag. Säkert finns
också bland era kunder någon duktig
husmor, som villigt ger er nya uppslag
till goda och billiga rätter, som ni kan
rekommendera i olika sammanhang.
Genom att sätta sig in i hur maten kan
anrättas, ges o;ksä otaliga tillfällen till
merförsäljri ig.
Karin Rehnbera\

Pepparrotskött kan bli
ännu läckrare!
Om pepparrotsköttet brukar meningarna vara delade. En del nekar bestämt
att inrangera pepparrotsköttet under
rubriken »Läcker Mat». Pä andra vattnas det i munnen, bara de hör talas om
rätten. Och pepparrotssåsen kan med
gott resultat ersättas med en tomatsås.
eller en sås med kapris eller pickles.
Lägger man ekonomiska synpunkter på
frågan, så finns det knappast något kött.
som blir så förmånligt som oxkött till
kokning. En rejäl bit av mellanrev, halsrev, bringa eller märgpipa ger — förutom
ett huvudmål — buljong till soppa och
någon resträtt, t.ex. pytt-i-panna, köttpudding eller hachis.
Man kan nog träffa på en och annan
omtänksam husmor, som av en sådan
ordentlig köttbit kan skära ur några
skivor att steka hela. panerade eller
med en god sås. Pepparrotsköttet bjuder alltså på många fördelar, det gäller
bara att upptäcka dem!

Oxtungan

Hur m;in<r;i portioner lör en Hemma?
Gör upp en portionslista över de olika kött- och charkuteripriserna. Då kan
ni hjälpa kunden i valet av dyrt eller billigt kött. Vi visar här ett
exempel på hur en sådan lista kan ställas upp. Hur många portioner av
olika varuslag en husmor får för fem kronor kan ni se i den första
kolumnen. Priserna avser 1 jan. 1953.
Antal portioner för
en femma

Varuslag

Hg pr
portlon

Pris per
portion

Pris
pr kg

5,7

1,7

5: 20

Märgpipa »

»

»

»

6,1

1,5

5: 40

Bringa

»

»

»

Högrev

(till pepparrotskött el. surstek)

6,5

2,0

4:

Fransyska

5,3

1,5

6: 30

Fläskkotlett

5,1

1,5

6: 50

Fläskkarré

5,1

1,5

6: 50

Rostbiff

7,0

1,5

4: 80

Oxrullader, ytterlår

4,9

1.5

Filé

5,0

1,0

Kokt, kall skinka

8,0

1,0

6: 20

9,6

1,0

5: 20

10,0

0,8

6: 10

»

Kokt, kall bog
Köttfärs

-

6: 80
10:

-

88
81
80
95
98
98
72
102
100
62
52
48

kanske man inte helt skall gå förbi i
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Aktuellt

Gå en rond

po

logret!

i mars
Minst en gång i månaden bör man

tips. Var och en skall säga vad han

I år är det upplagt för att bli ett

samlas hela personalen och gå »huse-

tycker och tänker. Genom sådant ener-

mopedernas år. Mars kommer troligen

syn» genom lager och butik. Gå från

giskt lagarbete får samtliga reda på,

att bli den första egentliga försäljnings-

varugrupp

till varugrupp, från

hylla

vilka varor man skall framhålla

månaden. Skylta i fönstret och ställ en

till hylla.

Resonera

demonstrationsvioped

i butiken.

Tala

om alla fördelar genom små plakat vid
mopeden, billig i drift — snabb — lättkörd, m.m. Då kan kunderna

studera

om

vilka

varor

kunderna och kan inrikta försäljningen

man lämpligen kan minska ner sorti-

på dessa. Efter en tid påverkas kun-

mentet på och enas om vilka märken

derna av den samlade kraften i för-

man skall gå in för. Tag fram trögsålda

säljningsargumenten

en tydlig omsvängning i köpvanorna
hos dem. Sträva också efter snabbare

dessa under väntetiden i affären.

Ni

hyllvärmare i rampljuset och planera

kan

på

utförsäljningar

få

många

extraförsäljningar

det viset.

•
Påskhelgen börjar i år den 3 april.
Stora

artiklar

före

påsk

är

vaxduk

och plastduk. Husmor vill ha snyggt
och rent

till helgen och är

särskilt

intresserad av vaxduk och de nya plastdukarna. Ställ fram dessa saker i affären
så att kunden får ögonen på dem — det

och realisationer. Dis-

kutera fram förslag på kampanjveckor

omsättningshastighet

för vissa varor och skriv ner skyltnings-

lager.

Helgskylta
med
blockchoklad!

kan ge många impulsköp. Sill och ansjovis är det alltid strykande åtgång på
till påsk. Gör masskyltningar i fönstret
samt på och utanför disken. Använd
lättskyltade hjälpmedel. I vindruvstunnor,

ståltrådskorgar

och

självbetjä-

ningsvagnar kan ni störta i direkt från
kartongen. Använd sedan kraftiga prislappar. Planera det övriga påskarbetet
i god tid och utnyttja föregående års
erfarenheter

till förbättringar

i olika

avseenden.

•
Realisera

bort

en del av de över-

blivna vintervarorna, så slipper ni ha
dem liggande kvar till en annan säsong. Då kanske de är omoderna och
och betydligt svårare att sälja. Packa
ner de varor ni ändå får över, så att de
inte tar skada till nästa säsong. Lägg
dem i kartonger

och skriv på inne-

hållet så att ni lätt hittar en vara om
det skulle behövas.
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för

Fresta med
ensådanhär
lockande uppmaning i
fönstret
till
helgerna,
då folk är svaga för
choklad <m alla slag.
Tala om genom ett recept, hur lätt det är att
tillverka ischoklad. Sådant fångar
uppmärksamheten.
Gör
samtidigt
en
skyltning på disken, så
når ni
^dubbelverkande •> reklam.
Slå
in
blockchoklad i cellofanpåsar
och
prismärk
dem. Bunta sedan ihop
chokladformarna
i 100
stycks-buntar
så går
expedieringen
fortare.

Visa

och snart märks

och

på

lättrörligare

skylten

hur

enkelt det är att göra
ischoklad.

G a r d e t inte lika bra?
Att

man kan

misstag

lära av

visar

denna

andras
lilla

händelse.

J a g har upptäckt hur nyttigt det är
för oss i affärerna att någon gång uppträda som kunder och studera andra
biträden bakom disken.
När jag häromdagen handlade i en
skoaffär, hände följande:
— Jag skall be att fä se på ett par
stövletter, storlek 37.
— Ja tack, grå med dragkedja förstås, sa' biträdet och »rann iväg» bakom
disken.
— Nej, ropade jag efter henne, jag
vill ha svarta!
— Jaså, svarta?
Efter en stund kom hon tillbaka med
ett par n r 37Vs.
— Men jag behöver bara 37, jag
tyckte jag såg ett par i skylten.
— Går det inte lika bra med 37Va då?
Frågan gjorde mig stum. När man
har ett y r k e som vårt, måste man väl
ändå försöka arbeta bort dom där små
anlagen för bekvämlighet — eller är
jag själv likadan? Jag diskuterade saken med mina k a m r a t e r i affären, och
vi kom överens om, att nog skulle vi
göra allt, för att något sådant inte skall
hända hos oss.

4/
SOM
KATTEN/
H,

L inner? Hinner inte? Hann inte! Det
borde man ju begripit. En annan
som är född med otur. En enda liten
semla .. . Dom såg ju så käkiga ut —
och så är det första dan. Jag hade nog
tänkt att vänta tills sen, men . . . Tur

att det var den bussiga fru Johansson
som kom.
Ja, semlor är onekligen gott, men för
säkerhets skull Kalle: Gä inte in i
affären när det är tomt på kunder
och disken full med härliga semlor.

Can you sell in English?
" ö " betecknar ö som i "förening",

' o " betecknar o som i "bom'

'k" betecknar k som i "katt".

" b " betecknar läspljud.

Engelska.
What can I do for you, sir (madam) ?

Uttal.
oå't kän aj do få jo, sö (mädöm) ?

Svenska.
Vad kan jag stå till tjänst med ?

I should like some (bitter) chocolate.

Aj schod lajk sam (bittö) tjå'klit.

Jag skulle vilja ha litet
choklad.

Certainly, sir. These boxes contain
twenty (thirty) chocolates. They
are Swiss made.

Sö'tnli, sö. bi's båxis konte'jn toe'nti
(böti) tjå klits. bej a soi'ss mejd.

Jaha tack! De här askarna innehåller tjugo (trettio) chokladbitar.
De är gjorda i Schweiz.

Oh, well, I think I will take the
bigger one.

Åo, oe'll, aj bink aj oi'll tejk bö

Nåja, jag tror jag skall ta den större.

Hovv much is it ?

Haå matsch is it ?

Hur mycket kostar den ?

It is five (5) crowns and fifty (50) öre.

It is fajv kra'åns and fi'fti öre.

Den kostar fem kronor och femtio

(bitter)

biggö oan.
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4 AV 13 GLÖMDE PAKETET
D ä r m a n använder

paket

som u t r ä k n i n g s n o t a ,
skänker m a n säkerligen bort
stora s u m m o r

genom

v a r o r , som a l d r i g

debiteras.

A tt räkna på varan eller på det inslagna paketet är en absolut förkastlig
metod. Det är en vana som ni genast
bör lägga bort om ni eventuellt skulle
ha den. Den lilla pappersremsan som
kan rivas av pappersrullen — eller ännu
bättre beställas i skurna block från
tryckeriet — är betydligt säkrare hjälpmedel. Hur noggrann man än är, händer det så lätt att man i hastigheten
glömmer att ta betalt för paketet man
räknat på. Man kollar antalet varor som

ligger pä disken — och det stämmer!
Paketet som man räknar på har man
varken noterat från början eller räknat med i kollningen.
ICA-tidningen har nu gjort ett mindre
prov för att se i vilken omfattning
»räknepaketet» glömdes. Eftersom provet inte omfattade större antal deltagare än 13, kan man inte döma allmänt efter resultatet — men det kan
kanske bli en tankeställare.

Så här gick provet t i l l !
13 ungdomar från olika affärer i åldern 15—21 år deltog i provet. En i
taget kom in i butiken och fick i uppdrag att räkna samman och ta betalt
för 12 olika varor som låg på disken
samt uppmaning att räkna på sockerpaketet. Det gällde här att se om försäljarna glömde ta med sockerpaketet
eller inte.

4 av 13 g l ö m d e sockerpaketet!
Resultatet blev rätt häpnadsväckande.
Inte mindre än 4 av 13, eller 30,8 '/•
glömde att ta med paketet, som de räknade på trots att de hade blivit uppmanade att ta betalt för alla varor, som
låg på disken.

N å g o t a n n a t paket glömdes
inte!
Ingen av deltagarna glömde att ta
betalt för någon av de övriga varorna
på disken. Det kollades noggrant att
varuantalet stämde mot uppsatta poster.

F ö r e k o m m e r mest i
m j ö l k - och charkuteriaffärer.
Lyckligtvis kan man nog lugnt konstatera att debitering på varan är en
förlegad metod som de allra flesta försäljare numera inte tillämpar. I speceriaffärer ser man det sällan, däremot förekommer det nog då och dä
i mjölkaffären — på brödpåsen eller
smörpaket. Och i charkuteriavdelningen
frestar det inslagna korvpaketet med
sin släta vita yta. Fall inte för den
frestelsen!

GOR
VID
• Räkna

TILL

VANA

Med

DEBITERING:

på block

eller

Räkna på ett r i k t i g t

remsa!

eller smala

pappersremsor,

billigt

kan beställas hophäftade

pris

Mrs Churchi

debiteringsblock
som t i l l

som kund

från närmaste t r y c k e r i . Ett block ä r
bekvämt a t t handskas med och behagligt a t t skriva på.

•

Debitera

Carl-Göran

efter

här

hand!

månaders

Skriv alltid upp varan på blocket ome-

Kindbladh

om

sina

berättar

intryck

studieresa

i

efter

tre

England.

delbart efter det den är lagd på disken!
Vänta inte till sist med a t t skriva upp
alla varorna.

—

•

Skriv aldrig
poster!

en vara

i två

Om kunden köper t.ex. 11/a kg bitsocker
i en påse, räkna då först ut vad hela

Det har varit en mycket intres-

der de tre månaderna h a r jag arbetat

nog inte en svensk husmor vara belåten med varornas inslagning. Det är

England anses ju som ett föregångs-

dålig kvalitet på omslagspapperet —

land ifråga om affärsmoral

mannakultur, men i fråga om butiks-

måste lära

antalet varor stämmer vid kollningen,

inredning,

metod,

skyltning

och köp-

o.d. ligger

nog

svenskarna en god bit före.

Skriv tydliga

siffror!

vigt skriven sjua kan l ä t t tas f ö r en
fyra. Det blir också svårare för kunden
att kolla remsan, när hon kommit hem.

•

Kolla varornas antal
sammanräkningen!

— och man

sig en speciell

eftersom

snören

viknings-

och klister-

Pappersexercisen

var

förfärlig.

I

samtliga de affärer, där jag arbetade,

Navy

skrevs kvittona ut i tre exemplar och

och dels i tre andra

butiker.

Army & Navy är ett mycket impo-

vid kreditköp blev det fyra

nerande varuhus, med 2.000 anställda

som skulle med. Kontantbetalning före-

under samma tak. Där kan man köpa

kommer mera där än i Sverige, och

allt, från ett knappnålsbrev till en flott

budskickning var mycket vanligt.
— Fönsterskyltningen

papper,

i England

är

inte av samma kvalitet som här hem-

Räkna först paketen på disken — där-

där. I avdelningen för torra varor •—

ma. I stället går man mera in för disk-

efter posterna på remsan!

konserver och annat färdigförpackat —

skyltning, som är ganska effektivt och

betjänade man kunderna sittande. På

kanske kommer mera

de olika avdelningarna

även i Sverige. Sortimentet är i all-

Flytta paketen

vid

kollningen!
litet

till

höger! Flytta dem sedan tillbaka allteftersom du räknar

dem och kollar

dem mot antalet poster på n o t a n !

Räkna notan
gånger!

2 eller 4

delningscheferna

arbetade av-

och de flesta

man-

liga expediterna i jackett.

mänhet

också

betydligt

så småningom
större

i de

engelska affärerna. Engelsmännen sät-

— Den engelska husmodern är lätt-

ter stort värde på personlig service,

sam och trevlig att expediera och man

och därför har självbetjäningssystemet

betjänar säkert 5—6 kunder i en eng-

inte slagit igenom i någon större ut-

elsk affär på samma tid, som man har

sträckning.

Räkna först notan uppifrån och ned —

göra med en hemma i Sverige. Detta

därefter nedifrån och upp. O m den inte

innebär

stämmer, räknas den o m ytterligare

svenska husmodern,utan beror närmast

och den gav en hel del goda impulser,

på att engelsmännen handlar

som m a n gärna vill försöka

två gånger på samma sätt.

•

makulaturen

bäst av, att mrs Churchill är stamkund

Skjut först över alla v a r o r

•

rena

dels hos det stora varuhuset Army &

lyxbil. Varustandarden bevisas kanske

före

ofta

remsor inte används.

— J a g arbetade mesta tiden i London,

Skriv så tydliga siffror du k a n ! En slar-

skulle

i fyra butiker inom speceribranschen.

påsen kostar! Sätter man upp två pos-

trots att man kan ha glömt a t t debitera

•

givetvis också gör, att expedie-

ringen går snabbare. Däremot

ter, 1 kg + '/2 kg. kan det lätt hända a t t

en annan vara.

•

ket

sant tid, berättar herr Kindbladh. Un-

Ge alltid

kunden

notan!

Lämna kunden notan, när du t a g i t bet a l t för v a r o r n a ! Genom a t t kunden
får tillfälle a t t kolla vad du räknat, blir
du ytterligare mån om a t t alltid räkna
rätt.

dock

ingen

kritik

av den
mindre

— Sammanfattningsvis vill jag säga.
att englandsresan var mycket givande
omforma

notor oftare i stället för de mera r e -

i svensk miljö. Här hemma i Sverige

jäla notorna här hemma.

behöver vi dock inte känna oss efter

— Man har också i England kommit
längre

i fråga

om

färdigförpackade

varor, och i de engelska affärerna är

vår tid på något sätt, slutar herr Kindbladh.
Cers.

expediterna flera än i de svenska, vil-
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KVALITETSMATTAN
som blivit en »folkmatta»
Sedan Trelleborgs Linoleumindustri 1936 slog ett slag
för höjd golvkultur i svenska hem, genom att starta en
inhemsk fabrikation av prisbilliga, tryckta mattor, har
Trelinum blivit den verkliga "folkmattan".
Orsakerna inser man lätt — dess många fördelar!
Drag nytta av ett gott namn och låt Trelinum få sälja
sig till kunderna via skyltfönstret, arrangemang i affären, utlagda broschyrer etc.
Att visa en vara som kunderna vill ha är att rationalisera försäljningsarbetet. Att peka på Trelinum är att
eliminera det.

Vackra och
stilrena mönster

IRELINUM
e t t gediget underlag för ökad försäljning

AB TRELLEBORGS
Box 7138
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LINOLEUMINDUSTRI

H a m n g a t a n 10, Stockholm 7

T e l . 23 3015

Frank

B et t ger:

Vägen
till f r a m g å n g
i försäljning!

Hela
världen
skyddar
mot mal

Här följer ICA-tidningens nya,
strålande följetong, skriven av
Amerikas främste lärare i
försäljningsteknik.
VAD FRANK BETTGER HITTILLS BERÄTTAT:
Som ung baseballspelare
blev han avskedad ur laget. Han var
för lat. När han några veckor senare spelade på en annan plats
skrev tidningarna: »Bettger, vår nye spelare är ett verkligt
energiknippe. Han satte sprätt på hela laget». En olyckshändelse
tvang
honom emellertid att sluta sin karriär som professionell
baseballspelare av elitklass. Efter att ha arbetat tio månader som försäkringsagent, visste han att han ömkligen misslyckats.
Men nu började han föra statistik över kundbesöken
och hade efter tio veckor
sålt mera än under de tio månader han hållit på i branschen.
Han
sålde
med inlevelse.
När hans siffror började sjunka
igen,
anmälde han sig till en talarkurs, där hans självförtroende
stärktes
när han märkte, att han faktiskt kunde fånga uppmärksamheten
hos
ett hundratal personer samtidigt. Han kom snart underfund
med,
att hans arbete var fruktansvärt
illa planerat, och ägnade därför varje
lördagsmorgon
till arbetsplanering.
Nyckeln
till ett gott
arbetsresultat fann han vara: Ägna
gott
om tid åt att
planera
arbetet!
Forts. FJÄRDE
KAPITLET.
Alla människor lever efter tidtabell. Men om tidtabellen inte är
noggrant planerad, så är den antagligen värdelös. Låt mig ge ett
exempel: För några år sedan blev jag uppsökt av en ung man som
bad om ett råd. Han hade tagit en förnämlig examen vid ett av
våra äldsta och bästa universitet och hade ansetts som ytterst
lovande när han började som försäljare. Nu hade två år gått, och
han hade fullständigt tappat modet. Han sade: — Säj mej rent
ut m r Bettger, är jag egentligen skapt till att vara försäljare?
— Nej, svarade jag, jag tror inte ni är skapt till försäljare.
— J a g såg att han blev ledsen, men fortsatte: — Jag tror inte
att någon människa är skapt till försäljare — eller till någonting
annat heller. Men jag tror att varje människa kan göra med sig
själv vad hon själv vill.
— Jag förstår det inte, sade han. Jag har alltid bråttom och
ligger i selen jämt. Jag kan ju inte ens få tid över till att skaffa
mej en ny slips. Om jag bara kunde få nån ordning på mej själv.
Nu råkade jag veta att min unga vän hade svårt att ta sig upp
om rnornarna. Därför sade jag: — Varför tar du inte och går in i
Frukostklubben»?
Forts, å sid. 33

Trix är ett
kontaktgift med äkta Geigy
DDT, som dödar larver och
mal vid minsta beröring.
Det är 100 % säkert och
behåller sin skyddande verkan under lång tid.
Sälj Trix jlytande för malsäkring av gångkläder och
textilier. Trix pulver för
sommarförvaring av vinterylle och Trix W för impregnerinp av tvättvlle.
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Den m o d e r n a läkarvetenskapen ställer ett väsentligt krav på en effektiv sarsalva: den måste vara
icke-torkande och vattenlöslig så att sårvätska
och var inte stängas inne. DESIVON sårsalva
släpper igenom sårsekretet och är — som Ni vet
— kraftigt b a k t e r i e d ö d a n d e .

Ni kan med gott samvete r e k o m m e n d e r a hela
DESIVON-serien: DESIVON lösning dödar liakterierna i såret - - D E S I V O N sårsalva skyddar
mot ny infektion och främjar snabb läkning
Astra-plast snabbförband med DESIVON.
Rekvirera genom Er
inköpscentral!

HOT! håller såret Uh RIT
ASTRA
Engros:
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ICA-tidningens nya följetong
Forts. fr. sid. 31
— »Frukostklubben»? undrade han. Vad har den med det här
att göra?
Jag förklarade saken: — För några år sen läste jag vad Benjamin
Franklin sa om att få människor blir gamla, och ännu färre får
nägon framgång i livet om de inte går upp tidigt om
rnornarna.
Sedan dess ställer jag väckarklockan på ringning en och en halv
timme tidigare än förut. En timme av den tid jag tjänar använder
jag till läsning och nyttiga studier. Naturligtvis får jag lov att gå
till sängs tidigare än förut, men det mår jag bara bra av.
Min unga vän gick med på att skaffa sig en väckarklocka och
»gå in i Frukostklubben», och han gjorde också lördagen till sin
speciella planeringsdag. Det dröjde inte heller länge förrän hans
bekymmer var överståndna och försäljningssiffrorna steg i höjden.
För inte länge sedan hade jag en pratstund med en av de högsta
cheferna i International Business Machines, ett av de företag
som har hunnit längst i världen i fråga om försäljarutbildning.
J a g frågade honom hur stor vikt de egentligen fäste vid den
»arbetsplan» de använder.
Han sade: — Mr Bettger, vi förser våra försäljare med vissa
hjälpmedel, som vi vet har avgörande betydelse för deras arbetsresultat. Det utan jämförelse viktigaste av dessa hjälpmedel är
»arbetsplanen», där försäljarna måste fylla i namnen på alla de
kunder de tänker besöka under den kommande veckan. Och en
kopia av varje arbetsplan måste lämnas in på kontoret innan
veckans arbete tar sin början.
— Gäller samma hårda regel i alla de sjuttinio länder där ni
är representerade? frågade jag.
— Ja visst.
— Men vad händer om en försäljare skulle vägra att använda
den planen?
— Det händer inte. Men om det skulle hända, så skulle den
försäljaren inte vara anställd hos oss längre.
Det var vad han sade, ordagrant.
De flesta framgångsrika affärsmän jag känner tar inga som helst
hänsyn när det gäller deras tid. En av av de högre h e r r a r n a i mitt
försäkringsbolag, Larry Doolin, berättade för mig härom dagen om
en sak som hänt honom helt nyligen. En kväll hade han ringt upp
bolagets distriktschef i Altoona i Pennsylvania, Richard W. Campbell, och sagt: — Dick, jag ska ge mej ut på en resa västeröver
för att besöka en del av våra distriktskontor. Pä måndag är jag
i Harrisburg, och pä tisdag tänkte jag komma till Altoona och
träffa dej.

Om Ni vill lära kanna Hermods, bör Ni begära den nya broschyren ALLA LÄSER HOS
HERMODS. Rubriken är berättigad. Visste
Ni, att var 5:e svensk i vuxen ålder någon
gång varit hermodselev? I den 40-sidiga broschyren presenteras i ord och bild människorna
bakom Hermods och deras samarbete för att
betjäna 15 0.000 aktiva elever. Ni far också
värdefulla upplysningar hur undervisningen
går till, om undervisningsmaterial och kursavgifter och var närmare upplysningar kan
erhållas om alla Hermods kurser.
Om Ni klipper och sänder oss
kupongen eller skriver några
rader på ett brevkort,
fär
Ni Jet nya bild haj tet

— Nog för att jag väldigt gärna vill träffa dej, Larry, svarade
Dick, men jag är faktiskt inte ledig förrän fredag eftermiddag.
Vid lunchen på fredagen undrade Larry: — Jaså, du har varit
bortrest?
— Nej då, svarade Dick, jag har varit i stan hela veckan.

Slottsgatan 48 G

MALMÖ

Sänd mig utan någon kostnad

Med förvånad min sade Larry: — Menar du att du var här i
Altoona i tisdags?

Namn:

Forts, å sid. 37

Bostad:

ALLA LÄSER

HOS

bildhäftet

HERMODS

Postadress:
ICA 10/3-53-945
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FINDUS

skyltmaterial
Utnyttja de pågående reklamkampanjerna genom att massskylta med Findus-varor både
i fönstren och i butiken. De
närmaste månaderna annonseras framför allt Kakmix,
S o p p o r , Apelsinmarmelad,
Svart Vinbärssaft, Apelsinsaft
och Välling.

Mera FINDUS *l
"""dre arbete \ ^

Svart Vinbärssaft
Nu i förkylningstider kan Ni sälja stora
kvantiteter Svart Vinbärssaft med garan-

Hö

9?akvalHé
^'ägstäpris

Följ upp vår annonsering!
Tag kontakt med våra representanter, som lämnar alla
upplysningar om det dagsaktuella, effektiva reklammaterial Ni kan rekvirera.

terad hall av C-vitamin. Framhåll denna
enastående nyhet som Findus är ensam
om. Placera saftstället på disken.

Störtexponeringsstället
ger möjlighet alt på ett strålande sätt niassexponera aktuella Findusprodukler. Slället "sätter färg''på butiken och stimulerar till impulsköp.

Ett
Kakmix-fönster
som säljer
Genom

intensiv

annonsering,

filmreklam och konsumentpropaganda skapas en kraftig efterfrågan på Findus Kakmix — årets
stora nyhet. Skörda frukterna av
detta arbete! Utnyttja Findus effektiva, färgsprakande skyltmaterial för fönster och butik!

jer

MERFÖRSÄLJNING
/ 4

Soppvecka
mångdubblar
soppförsäljningen
Ordna en soppvecka med Findus
festliga skyltmaterial. Erfarenheterna visar att under en sådan vecka
kan försäljningen a\ soppor ä a 6dubblas!

MARABOU
- söljes mest

Välling
Findus Välling ger allsidig näring. God, billig
oeh lättlagad. Rekommendera den till hela
familjen — alla äter den
med förljusning. Salt
upp den Irev liga toppskylten över två paket.

Ni kan läll sälja ännu
mer

chokladkakor

oeh halstabletter genom våra själv betjäningsställ

för

artiklar.

Rekvireras

dessa

genom våra representanter.

Landets
mest sålda
chokladkakor

Barnmat
Allt fler butiker säljer
nu Findus Barnmat i en
lakl motsvarande 8—
10000 burkar om året.
Skapa en ordentlig
barnmalsavdelning i Er
bulik med hjälp av
Findus säljande barnmalsställ!

Landets
mest sålda
tabletter

Rekommendera starkare lampor och rätta typer,
för K Ö K E T t. ex. dessa:
N i tjänar på det,

O P A L U X Inneropaliserade

LYSRÖR

Edra kunder
TYP

tjänar på d e t !
Rikligt och rikligt ljus
med Philips lampor
skonar ögonen,
underlättar arbetet,
ökar hemtrevnaden.

TL 20 W *

Längd
mm

Pris per st.
kr

590

5

TL 20 W vit de Luxe.

590

5

TL25 W *

970

5

T L 2 5 W vit de Luxe.

970

6

TL40 W *

1200

6

TL 40 W vit de Luxe.

1200

7

TL 65 W *

1500

9

T L 6 5 W vit de Luxe.

1500

10

* I lysfärgerna vit, varmvit och dagsljus.

Annonsen utformad i samråd med
Svenska Föreningen för Ljuskultur.

40 W
60 W
75 W
100W

K-LAMPOR
60 W
75W
100W

Kr
»
»
»

Innermatterade
Kr 1:65
» 1:90
» 2:15

SYMASKINSLAMPOR
25W

1:40
1:65
1:90
2:15

Klara

Kr 1:C0

PHILIPS LAMPOR
Säljes av Lampaktiebolaget

36

ICA-tidningens nya följetong
Forts. fr. sid. 33
— Ja visst, svarade Dick leende.
Nu blev L a r r y åtskilligt förargad och sade: — Har du klart för
dej, Dick, vad du har tvingat mej att göra? Jo, jag blev tvungen
att åka tillbaka hit ända från Cincinnati. I kväll får jag lov att
resa dit igen, och sen därifrån måste jag resa till Detroit.
Så kom dä Dick Campbell med en förklaring: — Du förstår,
Larry, innan du ringde mej hade jag hållit på i fem timmar i
fredags morse och lagt upp hela veckans arbete. Tisdag var en
av de värsta topparna, och jag hade redan avtalat flera besök.
Om jag hade varit tillsammans med dej i tisdags, så hade hela min
veckoplan gått överstyr. Bli inte stött, Larry. Jag hade gjort likadant om det så hade gällt självaste Sankte Per. Att jag har kommit så långt som jag har gjort, beror på att jag absolut vägrar
att låta vad det än vara må rubba den arbetsplan för den kommande veckan som jag gör upp varje fredag.
— När jag hörde vad han sa, sade L a r r y Doolin, blev jag inte
sä lite flat. Men jag lät bli att ilskna till, för jag förstod rätt kvickt
att här hade vi den verkliga orsaken till Dick Campbells utomordentliga frammarsch.

VÄRT ATT MINNAS
• »Fatta ett j ä r n h å r t beslut att fördubbla din inlevelse i arbetet
och din entusiasm för alla de ting som omger dig i livet. Gör det,
och du skall se att din inkomster och din livsglädje kommer att
stiga i kapp.» Hur skall vi börja? Ja, det finns bara en regel:
Visa inlevelse — och du kommer att känna
inlevelse.»
• Kom ihåg de ord som gav mig nytt mod: »När det kommer till
kritan är allt försäljningsarbete mycket e n k e l t . . . man träffar
andra människor. En försäljare kan ha högst ordinära personliga
egenskaper. Men om han går ut och berättar om sin vara med
övertygelse och allvar för fyra eller fem personer var dag, ja, då
kan han helt enkelt inte undgå att lyckas.»

Så här
ska en

W C
1
bor ste
se ut

e Den som vill övervinna rädsla och skaffa sig självförtroende
och säkerhet i uppträdandet gör klokt i att delta i en bra talarkurs.
Det räcker inte med bara föreläsningar, varje deltagare måste få
hålla ett litet anförande vid vartenda sammanträde. Den som
övervinner rädslan för att tala inför en skara åhörare, fruktar inte
längre för att tala till enskilda människor, oavsett hur stora eller
mäktiga de är.
• Man känner sig sällan så tillfredsställd som när man har fått ett
arbete ur världen och vet med sig att man har gjort sitt allra bästa.
Den som h a r svårt för att planera sitt arbete och som vill förbättra
sin förmåga att tänka och att skilja på huvudsak och bisak, han
har bara en utväg: att ägna mer tid åt planering. Om du tycker
att arbetsdagen inte räcker till, hjälper du dig inte genom att bara
göra den längre. Vad du måste göra är att planera den bättre.
Forts, i nästa

nummer.

Copyright 1949: Prcntice-Hall, Inc., ori.
gmaluppUgj, !:9tä. Prenlicc-Hall, Inc.,
70 Fijlh Avenuc, New York 11, N.Y.

Praktisk & Droppfri
• Ingen ställning
• Ingen skål
• Hygienisk
• Säljande skyltförpackning

AB BORST- & PENSELFABRIKEN
Kristinehamn • Tel. 127 00

Se hur

VIKING
dominerar

6SO.OOO:- av nära I MILJON
Gallups butiksindex visar att VIKING på ett övertygande sätt
dominerar den svenska marknaden för skokräm. Inte mindre än
67 procent

av

detaljhandelns

utgjordes av VIKING.

totala

försäljning

skokrämskunder föredrar VIKING.

heten och minskar lagringskostnaderna.

V I K I N G

•

ÖREBRO

skokräm

Koncentrera därför försälj-

ningen till VIKINGs produkter — det höjer

De ledande märkenas
procentuella
försäljning
inom detaljhandeln under september-oktober
1952
enligt
Svenska
Gallupinstitutets
butiksindex.

av

Detta visar, att majoriteten av landets

omsättningshastig-

A N V Ä N D TÅNG OCH BORSTE!
Husmödrarna är medvetna om rotsakernas betydelse som vitaminmat, så det är

2 charkuterimedhjälpare

bara att ta vara på efterfrågan. Det gör ni bäst genom att alltid hålla efter rotsakerna, så att det ser r e n t och välfyllt ut i rotsakslådorna. Då kommer efterfrågan nästan »av sig själv». Kör fram vissa rotsaker särskilda dagar. Sia med
priser i fönstret och på disken.

Köttkvarn
Art. 31.r>3

Tvätta av jorden!
En

panelborste

skaft
vända
Med

vid

långt

att

borste

inte större
Ställ

ri-

rotsakerna.
partier

än ni tror går åt för
gen.

an-

tvättningen.

hårdare

ver ni sönder
Tvätta

på

är lämpligt

Helt inbyggd i rostfri plåt. 2 hkr
motor för 220 eller 380 volt växelström, endast 3-fas. Knivsats av kolstål. Skål och snäckhus äro löstagbara. Levereras med ca 0,8 m gummisladd men utan startapparat. Längd
55 mm, bredd 370 mm samt höjd
550 mm.

plåtbaljan

golvet, helst i närheten
ett avloppsgaller,
lätt kan tömma av

dapå
av

så att ni
vattnet.

"Bob"

skärmaskin

Art. 3203
I utförande som präglas av kvalitet
och god arbetsförmåga. Självsmörjande lager. Motor lU hkr for normalspänning. Kraftöverföring medelst
kil rem mar. Självmatande hithållare.
Kniv av speciellt hög kvalitet. En
bra maskin till bra pris.
Närmare upplysningar

KÖPMANNATJÄNST

Tång spar tid!
Använd
springa
tvätta

HUVUDKONTOR

tång när ni säljer

rotsaker.

Dä
ifrån

slipper

ni

så ofta

och

händerna,

kan fortsätta

innan

sälja

varor. Kunderna

ni

andra

har brått-

om för det mesta; låt dem
inte vänta i

från

VÄSTERÅS
Tel. 37470
Utställning STOCKHOLM
Mästersamuelsgatan 22
Tel. 20 80 70, 10 08 90
Utställning GÖTEBORG
Magasinsgatan 3
Tel. 13 08 10, 11 39 10
Utställning MALMÖ
St. Kvarngatan 30
Tel. 772 35, 323 40

onödan.
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Råd Edra
kunder att
t v ä t t a in
• • •

Mandeloljan har sedan antiken lovprisats
innorna som skönhetsmedel. Det har nu
ts

vetenskapsmännen

komponera

in

detta skönhetsmedel i ett modernt shampoo —
i Blossom mandeloljeshampoo.
Blossom är friskt blomdoftande, löddrar
extra rikligt och ger håret en sällsynt vacker,
levande lyster samtidigt som det gör det
omöjligaste hår lätt att lägga.
Shamponerar och lockar
på samma gång

. •. rekommendera dem

Blossom
— det moderna shampot
En

flaska

räcker

till

minst

Engros

DISTItA
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Stockholm - G ö t e b o r g - Malmö - Umeå

3 härliga

shamponeringar!

Gott bett.

Största tänkbara sortiment
för kunderna i Grimslöv
En lantaffär måste oftast vara välsorterad för att fylla bygdens behov.
Någon anledning att klaga i det fallet
har kunderna knappast hos Magnussons Ejtr. i Grimslöv. Här finns nästan
allt som tänkas kan. Vill man bygga
ett nytt hus, kan man där köpa allt
material med undantag av virket. Och
önskar husmodern inreda sitt kök modernt, så finns det att välja på. På den
översta bilden visar Birger Nilson en
rostfri diskbänksplåt med hoar. Bredvid står en rostfri tvättho. På den nedre
bilden syns ett avsnitt av husgerådsavdelningen. I fönstret skyltar man med
kaminer.
Försäljningen av värmeanläggningar
och vatten- och avloppsledningar med

olika tillbehör har de senare åren
ökat kraftigt. År 1947 utökades sortimentet ytterligare med en möbelavdelning — och större delen av sitt
klädbehov kan familjen också tillfredsställa hos Magnussons Eftr.
All försäljning sker i fullt moderna
lokaler — speceriavdelningen har fullständig självbetjäning. Det nya huset
blev färdigt i fjol vår. Närmaste granne
i huset är posten, vilket får räknas som
ett plus för försäljningen. Affären ger
ett förnämligt inslag i gatubilden med
sina fyra stora skyltfönster mot gatan.
Både Småland och Bröderna Rune och
Birger Nilson har all anledning att
vara stolta över denna lanthandel.

seg egg
Den speciella Agdor-härdningen
har nu ytterligare f ö r b ä t t r a t s . I
fråga om gott och v a r a k t i g t bett
är helstålsyxan Agdor på toppen.
Den sega och starka eggen är en
» t r u m f på h a n d » .
Här några speciella Agdor-poänger:
1 Den röda skaftändan gör att det
är lättare för Er att
finna yxan.

3 Ögats ovala form
ger ökad styrka åt
skaftet och gott
skaftrum.

2 Läggens formger
bra spånrum och
förhindrar att yxan
kilas fast.

4 Stålnacken
tål
slag mot fällkilen
utan att stukas.

A ven modell2 tillverkas i Agdor-kvalitet.
Katalognummer 2 C.

Säljes g e n o m E r inköp-M enlral

HULTS

BRUK-ÅBY
41

Dubbel-verkan...

säljer både mat och Milda!
"Gå över till Milda och få pengar över till både bröd
och pålägg" är det starka temat i vårens Milda-kampanj.

Till
O '
^ 5
MARGARINBOLAGET AB, REKLAMAVD. Porto 10 öre
Box 271, STOCKHOLM 1
°PPet kuvert

Era kunder kommer att se den i tidningarna och Ni
kommer att se effekten i Er försäljning — om Ni
följer upp kampamen i Ert skyltfönster. Duka fram
dessa nya, goda försäljningsargument både i butik och
skyltfönster.

Firma

Tips till kombinations skyltning

Namn

I en del av skyltfönstret kan Ni visa just de varor
som kunden kan få i Er affär för prisskillnaden.
Detta ger Er större nettovinst på en oförändrad inköpssumma. Beställ det kostnadsfria skyltmaterialet nu, så
Ni hinner dra nytta av kampanjen från första dagen.

Var god sänd mig fraktfritt
material för Milda.

och kostnadsfritt

skylt-

Adress
Postadress
(Var god texta)
c 2

ICA-tidniDgei
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Limpor
i flyttbar
monter
Montern härintill är
helt fristående och
kan flyttas från den
ena delen av lokalen till den andra,
överdelen består enbart av spjälor, som
sedan vilar på en
halv meter hög sockel. Montern är användbar till mänga
varor, som med fördel kan staplas upp,
t.ex.
bröd,
kex,
mjölpaket, potatispåsar osv. För tillfället säljs limpor
ur montern.

Brödhylla
som tar
liten plats
Helt fristående är
också den här brödhyllan som vi fann
på lagret hos Norrmalms Livsmedel i
Piteå. Man
hade
trånga lagerutrymmen och fick tillvarata varje plats.
Hyllan står på ben
och h a r snedlutande
hyllor. Den är placerad innanför dörröppningen till lagret.
HENRIKSSONS TEKN. FABRIKS AB - ÖREBRO
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— Hörru Pavan, sen dom där små blomkvistarna
börjat drälla kring benen på oss, har vi ta mig katten
inte kunnat greja en enda ärlig stöt.
— Nä nä, men frågan är väl om vi inte varit inne på
fel spår redan från början. När jag fick se den där
kärran med Forssäckarna, så slog det mej, att vi
nog fått fel start här i livet. Hade morsan i vår
barndom varit klok nog att ge oss Fors helvitaminiserade Startfoder, så kan du ge dej fasiken
på att även vi hade blivit bättre människor och inte bara några små billiga fodertjuvar!
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UTNYTTJA H Y L L O R N A RÄTT!

Skiljeväggar

håller

ordning

I den här chokladmontern finns plats med en hel del gott, som
kan fresta en »gottsugen» kund. Innehållet är överskådligt ordnat
och montern är lätt att fylla på.
Detta har man först och främst uppnått genom att sätta upp
skiljeväggar av trälist, som bildar fack. Prislapparna sitter i små
hållare av plåt, som finns att köpa i järnhandeln. Därigenom är
det enkelt att byta ut prislapparna vid prisändring eller när man
fyller på nya sorter. Andra hyllan uppifrån är en extrahylla, som
man låtit en glasmästare sätta in. Där har man förpackade karameller.
Tabletterna, som i vanliga fall brukar ta upp en stor del avutrymmet, visas »inom glas och ram», framför nedersta hyllan.
Själva tablettlagret finns i påfyllningslådor under hyllorna.

Sa lätt gar det
inte alla gånger
En läcka är ofta orsaken till vattemitströmning, som skadar varor,
inventarier, lösegendom och bvggnader.
Se till a t t Ni icke har någon lärka
i Edert försäkringsskydd.
Kontakta närmaste ICA-kamrer
och begär hans bistånd med försäkringsfrågans lösning.

THULEBOLAGEN
Prislapparna

bytas

snabbt

Argument
som säljer mera

CRÉME SUPERB
och ALPINA
— de förnämsta mjukostarna från MC

Argument för
CRÉME SUPERB
1. Tillverkad av lika delar väl
lagrade herrgårds- och emmenta
lerostar och nykärnat mejerismör.

Créme Superb och Alpina - de förnämsta märkena
bland Mjölkcentralens fyra "familjer" - har blivit stora
försäljningsframgångar. Mild men samtidigt fyllig och utpräglad
schweizersmak", smidig och behaglig konsistens och läckra och
praktiska förpackningar är egenskaper som slår! Edra kunder
har upptäckt, att Créme Superb och Alpina är något förmer
än "bara mjukost". Det är ost som passar som dessertost, på
den finaste ostbricka och d e festligaste sandwiches sam
tidigt som priset är sådant att man kan unna sig den
också till vardags.
Härintill finner Ni några argument, som vi hoppas
kommer att hjälpa Er att sälja ännu mera av
dessa förnämliga märken.

1. Kan användas nian smör på smör
gås och sandwich - (etthalt 65
både smör och ost på samma gång.
3 . Mild men utpräglad "schweizersmak"

REKLAM

4 . Lämplig till dessert, på ostbrickor och sand
wiches - samtidigt lämplig vardagsläckerhet.
5 . Praktiska, precis "lagom"

/ <ör

En effektiv annonskampanj i landets 9
största veckotidningar kommer under
våren att stödja Er försäljning.

förpackningar.

ALPINA

- en ost av samma karaktär som Créme Superb - tillverkad av herrgårds- och emmentalerost med tillsats av mejerismör. Fetthalt 45 ' - därför lämplig för dem som vill
växla om med en något mindre fet ost än Créme Superb.

Varudeklaration

pä alla

ostförpackningar

från

MJOLKCENTRALEN • STOCKHOLM

Upplevt,
samlat
och
redigerat
av varat

Kvällsnytt vid diskkanten

H.

Lej alla bekanta! Hoppas
att ni har litet lugnare än
vi. Det är svårt att undvika
jäkt på en större tidningsredaktion som vår. Hm-hm!
Här rusar alla ut och in —
alla vill försäkra sig om att
just hans eller hennes nyhet kommer med. Men allt
kan inte komma med. Det
mesta lämpar sig inte alls
för tryck.

Missförstådd ?
Nyss kom Lärkan inrusande med tungan som en
slips.
— Akta er, vilken grej!
Jag såg henne just som jag
snedda hörnet på två hjul
med min trehjuling. Kunde
inte undgå att stänka ner
henne litet. Det är skapligt
plask ute. Bruden blev arg

dududu, kan du inte ringa
va?
— Jorå, sa jag helt flott
och lyfte på mössan. Vad har
fröken för nummer?

Försöka duger!
Mickan, som lider av en
skaplig dosis
framåtanda
skickade i förra veckan in
sina betyg och ansökan till
en större manufakturhandel. Hon ska specialisera sig,
säger hon. Vi tycker förstas
hon är tillräckligt speciell
förut. Nåväl, så skrev hon i
brevet: »Var vänlig sänd mig
svar omgående. Jag har nämligen andra järn i elden».
Svaret kom verkligen omgående! Där stod »Återsänder härmed Edra betyg, som
med fördel
kan
ersätta
järnen».

att leka Kalle Blomkvist och
spåra upp henne under semestern. Men ni får titta
noga för hon har numera
flyttat från disken till kontoret i firman. Ni kan ju
alltid be att få låna telefon.
Så länge ni har råd med det.
— Eja. vore vi där, suckar
fjärdedelarna.

konkurrent mitt emot. Igår
fick Gurra se att Gullan,
hon heter sä, hade gummistövlar på sig bakom disken.
Gurra som är mycket förståndig för sin ålder kunde
inte låta bli att fråga: Har
du stövlarna på dig hela dagarna?
— Javisst!
— Och det känns bra?
— Njaa, det blir litet kallt
och fuktigt ibland förstås,
men det är så besvärligt att
byta på fötterna.
— Det är alldeles fel, sa
Gurra och höjde sedvanligt
på högra ögonbrynet. Fötterna mår inte alls bra av

Rädd för besväret!
Gurra har ett gott öga till
den ljushåriga bruden i
chokladaffären
mitt över
gatan. Så numera köps inget
snask i den firma han job-

att inte få andas på hela
dagarna. Därför ska du
absolut inte gå omkring i
gummistövlar inne!
Och det är nog alldeles
rätt när Gurra har sagt det,
Gurra har alltid rätt!

Nu är det dags !

Hon förblir anonym!
Två fjärdedelar av redaktionen hade allvarliga funderingar på att slå sig ner i
X-stad när vi fick det här
fotot av Elsa Nicklasson.
Därför vågar vi inte avslöja
var hon finns. Jo, vi kan avslöja så mycket att hon arbetar i en ICA-affär och den
intresserade kan roa sig med

gäng.

bar inte. Chefen gav förresten Gurra en eloge (fint
ord va?) för att Gurra var
så förståndig att han slutat
äta sötsaker. Trodde han ja!
Nära, vartenda korvöre han
får i dricks går till chefens

Nu tycker vi att det är
dags för semlornas intåg.
Tillsammans med
»sefior
Luxus»! Vi äter inte många
— cirka fem stycken per
man och högst varje tisdag.
Och sä säger vi hej tills
nästa gång!
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S j ä l v b e t j ä n i n g s s t ä l l för

CLOETTA MJÖLK

FÖRSÄLJNINGSÖKNING!
Marknadsundersökning
För att utröna självbetjäningsstallets inverkan på försäljningsresultatet har företagits en 3-veckors provundersökning, dar jämförande iakttagelser gjorts på
försäljningen av 65-öres Cloetta-Mjölk i affärer med
och utan det nya stället. Resultatet visade en försäljningsökning ps mer an 200 "/c i de affärer, dir
självbetjäningsställen fanns uppställda.

Självbetjäningssystemet
Att lata kunderna betjäna sijz själva liar ju visat sig
vara fördelaktigt pä många sätt. Man har kunnat
konstatera, att det blir flera impulsköp med detta
system och även med hänsyn till snabbheten vid köpet är detta fördelaktigt för handlandena, varför det
nya självbetjäningsstället hjälper Er att sälja mer på
kortare tid.

Skyltställets konstruktion
Stället har- plats för 20 stycken 65-öres kakor CloettaMjölk. Det tar minsta möjliga plats på disken och
är enkelt att fylla på. Det är utfört av metall och är
synnerligen elegant.

Distributionssättet
Sjiilvbeljäningsställen
våra representanter.

48

kommer

all

Lånas ut genom

Försök att själv
besvara frågorna till
höger innan ni går
över till »de rätta
svaren». Ta sedan
en titt på hur de
intervjuade
klarat
sig. Rätt svar anges med vanlig stil,
felaktigt svar kursiv.

Ar

markeringen

på

osten

30 +

beteckningar

och

45

+

för

|

Fetthalt?

r~]

Lagringstid?
Prima och sekunda"
Kolsyrad läskedryck'.'

Ar

|

äppelmust

Alkoholsvagt vin?

I Råpressad saft?
I
Ar polerade

Oljebehandlade?

r]

risgryn

Mekaniskt behandlade"
] Särskilt ansade under växttiden?

Så här

svarar:

Fröken Annadela
Ersnäs:

Isaksson, Firma Holger Olofsson,

— De angivna beteckningarna
fetthalten.

på osten

avser

— Jag är inte helt säker på det, men tror att
äppelmusten är en råpressad saft.
— Det är likadant med risgrynen,
väl de
oljebehandlade?

Fru Elsie Pettersson,

men nog är

svaren:

30 -4- och 45 -j- betecknar ostens
fetthalt. Torrsubstansen i en helfet ost skall innehålla minst 45 "/»
fett. Den helfeta osten kan dessutom märkas med en röd rand.
Den halvfeta osten skall på motsvarande vis innehålla minst 30 " «
fett i torrsubstansen och ystmjölken lägst 1,6'/.. En halvfet
ost brukar märkas med en blå
rand.

Firma Norrmalms. Luleå:

— 30 -4- och 45 -f utmärker ostens fetthalt.
— Om jag inte minns fel, så är äppelmusten
Lolsyrad
läskedryck.

en

— Risgrynen — en del av dem — poleras pä mekanisk väg.

Herr Gunnar Stjerna,

De rätta

Henrys Specerier. Luleå:

— Det är ostens fetthalt, som markeras med de
där siffrorna.
— Äppelmust förs nog inte i Norrbotten, det blir
nog för dyra frakter. Men om jag får tippa, sä
håller jag på att det är en kolsyrad
läskedryck.

Äppelmust är outspädd, alkoholfri saft av färska äpplen. Sedan
äpplena krossats utvinnes saften
med hjälp av hydrauliska pressar. Musten klaras med olika
medel och filtreras. Genom behandlingar eller tillsatser kan
musten göras mera hållbar.
När riset tröskats, sitter skalet
kvar på kornen. Skalningen sker
i kvarnar. Nästa led i behandlingen är just polering. Men
långt ifrån alla gryn poleras. Behandlingen sker i speciella maskiner, där grynen får passera
mellan skinnklädda valsar. Poleringen är uteslutande en fråga
om utseende.

— Mekanisk behandling är det rätta svaret.

När som helst kan det bli Er tur att svara!

Skolkökslärarinnan

säger:

Det skulle aldrig
falla mig in
att köpa annat än den nya
glastypen från Surte
• Det skulle aldrig falla mig in
att vare sig för eget bruk eller
för min undervisning köpa den
gamla typen av konservglas, som
var så besvärlig och tidsödande,
när vi nu med den nya typen
från Surte fått glas, som så väsentligt underlättar konserveringsbestyren. De flesta husmödrar har säkerligen samma inställning. För varje husmor, som följer med sin tid och nyheterna på
hushållsområdet, är det självklart, att hon väljer glas, som
sluter till effektivare, som är lättare att fvlla, tömma och diska

och som kan staplas på varandra
i det ofta begränsade utrymmet i
skafferi eller matkällare. Konserveringstiden är kort men intensiv. Allt som kan underlätta
arbetet är värt att ta fasta på,
och det är påtagligt, att den nya
glastypen här spelar en stor roll.
Om den dessutom kan förbilliga
glasinköpen, finns det ju all anledning att gå över till det nya.

SKOLKÖKSLÄRARINNA, BORAS

"Ingen sårbar sli. p a d kant längre
på lock och burk

Bygel som håller.
fast
locket vid
konserveringen
Samma lock för 7
av 8 storlejcar
Lock, som möjliggör stapling —
spar utrymme i
t r å n g a skafferier
Större öppning —
lättare att fylla
och tömma
Ochdetviktigaste
av allt — effektiv, tillförlitlig förslutning

Rundade
kanter
— inga farliga
hörn att stöta

Den nya
patenterade Surte burken

Han vet hur
recepten skall ligga!
Placera recepten
på synlig plats vid
varorna.
I V l e n jag tänkte jag skulle gå hit och
se vad ni hade! Känns frasen igen? Och
kunden, som står där och väljer och
vrakar och frågar på priser och funderar medan hon stoppar upp andra
kunder just i rushen före lunchrasten
eller stängningsdags.
Själv har jag också ofta befunnit mig
i den situationen och prövat min vänlige och tillmötesgående handlares tålamod. Men en handlare jag hade då jag
bodde utanför en större dalastad för
något år sedan brukade hjälpa mig på
traven utan att själv ha något extra
besvär med saken.
Varje gång han hade ett matvaruparti av någon speciell sort, kanske en

Svar till
"MINNS

NI

DET?"

på sid. 19 kan ni läsa här. Siffrorna i
•parenteserna är numret på sidan, i 1952
års marsnummer,
där svaret finns.
1. Ravioli är en italiensk rätt,
består av degkuddar,
fyllda
köttfärs (sid. 47).
2. Ja, det är samma

som
med

sak (sid. 53).

3. Både för dem, som arbetar i affären, och för varorna, anses +15°
vara idealiskt (sid. 53).
4. Mars är högsäsong för
skyltningar
(sid. 26).

stor låda spenat, som var prima i dag
men skulle vara skämd i morgon, kanske
en låda strömming, kanske krusbär som
levererats från någon grannträdgård,
så passade han på att samtidigt på väl
synlig plats placera passande receptbroschyrer, som väl varje affär med
jämna mellanrum får sig tillsänd från
olika källor.
När de där recepten läggs litet vid
sidan på disken och får ligga där dag
ut och dag in är det ingen som lägger
märke till dem, men när man bredvid
fisklådan finner en samling nya och
roliga fiskrecept eller bredvid krusbärskorgen hittar en ny beskrivning på
fruktpaj och lockande paket med Marzansås, så blir man genast frestad att
pröva.
Husmodern löser sin middagsfräga,
affären blir av med sina varor medan
de är färska och värda sitt pris och
recepten blir verkligen till nytta.
Mia.
änden. Dessa toppar får man sedan skära bort, alltså blir svinnet
stort (sid. 33).
10. Ja. Utmärkande
för denna
sorts
tvättmedel är, att det har god verkan, oberoende av vattnets
hårdhetsgrad (sid. 47).

Lösning

till" ./wlhorsordet"
i nr l'i

l.sta pris: Olof Särnqvist,
Tvärred.
2:dra pris: Elna Grannas. Box 52, Vasa,
Finland.

apelsin-

5. Det medför svinn i form av två
ändbitar i stället för en. Dessutom
får man två öppna ytor, som kan
förlora i fräschhet (sid. 33).
6. Genom att lägga en fuktad
duk
över den låda eller burk, där såpan
förvaras (sid. 53).
7. 11—13 graders värme är lagom för
bananer, som häller på att mogna.
Högre värme påskyndar
mogningen
(sid. 53).
S. Den tubkaviar
vi har i
Sverige,
görs av torskrom (sid. 47).
9. Korvarna får öppna sår, genom att
de för det mesta blir avslitna i
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AKTUELLT

FRÄN

ABBA

Med Bullens erkända m a t k u n n i g h e t och g r u n d murade popularitet är det l ä t t a t t sälja Bullens
fiskbullar. E n färgglad, modern förpackning, goda recept
på varje b u r k , ABBA kvalité och effektiv annonsering underl ä t t a r också försäljningen. Kontrollera E r t lager redan i dag!

I KALASSÅS

I BULJONG

I HUMMERSÄS

Såsen är spccialkomponerad och ger en utsökt delikat smak åt fiskbullarna. Innehåll
400 gr. Räcker till 4 portioner.

Buljongen är smaksatt med tanke på vidare
användning till gratinsås, currysås etc. Innehåll 400 gr. Räcker till 4 portioner.

Såsen ger utsökt smak och läcker färg åt
fiskbullarna. Innehåll 400 gr. Räcker till 4
portioner.

AKTIEBOLAGET

BRÖDERNE A M E L N

- STOCKHOLM

läs

PRYDLIGT TROTS REKORD!
Kontorsarbetet

går

tack vare god

lätt

organisation.

L ycker du det är svårt att hinna med

har Nils-Erik Ottersgård ett ordentligt

kontorsarbetet nu på eftervintern? Ta

grepp om den löpande bokföringen, där

då en titt på jämtlandsköpmannen Nils

allt finns med till dags dato.

Erik Ottersgård. Som vi i höstas be-

Att alltid göra en sak färdig innan

rättade klarar han och hans fru med

han tar itu med något nytt anser han

än

vara den enda förutsättningen för, att

375.000 kr i omsättning. Vi har sparat

någon

deltidshjalp

inte

mindre

han inte skall behöva göra en del kon-

den här bilden, som visar att han trots

torsarbete

detta hinner ha god ordning på sitt

bryderi, som alltid uppstår, när man

kontor.

efteråt skall försöka komma ihåg olika

Den som kommer in på hans kontor
finner en mönstergill ordning — och
ändå har han inte mer tid över för

dubbelt.

Han

slipper

detaljer av vikt vid bokföringen

det

och

kontorsarbetet i övrigt.
Pä bilden ser vi honom slå i en av

kontorsarbete än vad en köpman som

fakturapärmarna,

dagligen är med i affären har. Men här

försedda med registerblad. I bakgrun-

finns inga papper slängda. Allt sitter

den skymtar ett fack, som han

låtit

ordnat i p ä r m a r efter ett visst system,

tillverka

och

så man lätt kan finna det. Leverantörer-

andra handlingar. Mellanväggarna gör,

nas fakturor är ordnade bokstavsvis —

att alla p ä r m a r står stadigt. Nederst

det går fort att hitta inköpspriset på en

finns lådor för blanketter o.d.

vara, när så behövs. På samma

sätt

för

vilka

pärmar,

samtliga

kataloger

är

(Kurs i textning för affärsbruk)
Inom livsmedelsbranschen — speciellt i självbetjäningsbutik erna —
behöver man dagligen nya plakat
och skyltar med upplysningar om
aktuella varor, dagspriser etc. Då
behöver man kunna texta snabbt
och snyggt. Med kursen i textning
för affärsbruk lär Ni Er texta de
vanligaste stilarna med redispenna
och pensel och göra enkla plakat.
Materielsats, utom penslar, ingår i
kursavgiften.
Till Köpmannainstitutets Korrespondensskola, Mästersamuelsgatan 22,
Stockholm.
Härmed anmäler jag mig till Kurs i
textning for affärsbruk, Kursavgiften,
kronor 30:—, får uttagas mot postförskott.
Namn
Adress
Postadress
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Vitophos
ökar...
Vitophos — det nya vitaminpreparatet som ger ett helt dagsbehov av var och
en av de sex viktigaste vitaminerna i en enda pellet
resp. ml — har fått ett strålande mottagande, vilket den för varje månad starkt ökade försäljningen
visar. Vitophos har fallit alla i smaken och blivit
det vitaminpreparat man frågar efter.

...öka med Vitophos

Nu är det högsäsong

för Randbox
HEM-PERMANENT
Försäljningen ökar i år

A m e r i k a n s k försäljningsidé

Som bekant är mars permanentningssäsongens främsta månad. I Sverige har försäljningen av hempermanent stadigt ökat liksom i
Amerika, och försäljningskurvan stiger ständigt.
Ni kan alltså räkna med en ökad försäljning av
hempermanent. Allt fler damer kommer underfund
med hur lätt det är att permanenta sig själv.
Randbox hempermanent, som är marknadens billigaste och som har haft en strålande framgång,
kommer även i år att leda.

lanseras av Randbox

I fjol lanserades i Amerika en nyhet som snabbt
vann damernas bevågenhet - - shampoo oeh
hempermanent i samma förpackning. I Sverige
har Randbox tagit upp idén, med Randbox
Hair-set, som torde ha alla ehanser att slå
igenom även här.
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Engros:

IHKTItA STOCKHOLM, GÖTEBORG, MALMÖ, UMEÄ

i (Muofåwui l

— Du ska ha fem bananer, ser jag. Sa' inte din mamma att du kunde
köpa något annat, om det inte fanns bananer?
— Nad.

FRÖKEN

ICA

ÄR

BUTIKE

— Det var tur, du Per, att fröken ICA ringde mig. Annars hade du inte
fått någon garnering på dm tårta. Du hade inte hunnit tillbaka till affären igen innan de stängt.

S GLADA

LILLVÄRDI NNA!

Herdins startar
Största

reklamen hittills!

2 stora sälj-nyheter börjar
om några veckor...
Hela

Sverige

kommer

att

nås av

reklamkampanj

1953!

Herdins

Herdins
Mattmarknad
I reklamen

för Härvans

Hemfärger

presenteras bl.a. Herdins Mattmarknad,
som förmedlar kontakt mellan
tillverkare och köpare av trasmattor.
Herdins ger på en helsida i fyra färger

färga och
ms/3 I v
snabbt-vch lätt

rél/ fargipl*. ri* tå •
rvdettergrän matta. '.

(Husmodern nr 13), beskrivning
och färganvisning på den

rå// *

specialkomponerade Falu-mattan.
hop ,-„. «

Sälj Härvans
med färg!

-

FALUN

stora färgannonser
Paratlimal
— det enda som
behövs mot mal
Också för P a r a d i m a l
det p o p u l ä r a malmediet i både
fast och flytande form k o m m e r en slagkraftig dagspressannonsering att sättas in.
Sälj-temat

finner

Ni i r u b r i k e n

h ä r ovan. Utnyttja d e t — och
Ni vinner en försäljningsseger!

Fler frågar efter

Remol
presenteras
i stora 2-färgsannonser i rikspressen, kompletterade med
specialannonser
i speciell
husmorspress.
Kom ihåg, att
Remol också är
ett u t m ä r k t
sköljmedel,
som gör vittvätt
bländvit.

Bil Ungrarna

'%

'

YERDA
Efterfrågan på Verda h a r ökat
r e k o r d s n a b b t . Ändå h a r reklamen bara börjat! Annonserna
framhåller bl.a. a t t Verda är
u t m ä r k t till både linne, bomull,
ylle, silke, nylon, perlon
och orlon. Dessutom betonas det låga priset . . .
Verda r ä c k e r till dubbelt
så mycket. K o m ihåg
att m o d e r n a h u s m ö d r a r
är p r i s m e d v e t n a !

Argument när Ni säljer
Härvans
Hemfärger

äkta hemfärger i alla modefärger.

Remol

gör vittvätt bländvit.
tar bort fläckar på vittvätt,
avlägsnar nikotingult. bär- och
fruktfläckar på fingrarna.

Paradimal

malmediet i såväl fast som flytande form. P a r a d i m a l D D T
Extra är förstärkt med aktiverade insektsgifter enligt vetenskapens senaste rön — och
det enda som behövs mot mal.

Verd;

permanent
stärkningsmedel,
som ger tvättsäker (t.o.m. koksäker) stärkning och gör strykningen till ett lekverk. Färdigt
att användas direkt
- för
alla slags textilier.

K o n t r o l l e r a lagret
av Herdin-prodnkterna. Beställ
för omsående leverans. Reklamen startar om några veckor.

A. W. H E R D O S FÄRGVERK AB • FAL.ITN
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Lätt såld
därför mest såld
ÄKTA BALATUM är Sveriges mest sålda tryckta
matta — populär i alla kretsar tack vare sina överlägsna egenskaper.
Extra slitskikt ger ökad tålighet och styrka.
Samlad erfarenhet från egna fabriker i nio olika
länder.
sfj.

Konsnmenttestade mönster — just sådana kunderna vill ha dem.

is-

Balatums smidighet och böjlighet — lätt att lägga.

Ge Edra kunder

originalmattan

Namnet Balatum är inregistrerat varumärke. Observera märkningen på baksidan av mattorna.
Ring eller skriv till oss så sänder vi
gärna mönsterblad och kvalitetsprover.
Tillverkare: AB BALATUM, Göteborg, Telefon 222649

PRISMEDDELANDE
FRÅN NYCKELPIGA
Fr.o.m. den 5 febr. SANKES konsumentpriset
på Nyckel piga Sockerkaka och Pepparkaka
Sänkningen har möjliggjorts
tack
på

vare ökad
våra

lägre

1.45

efterfrågan

produkter

jämte

emballagekostnader

Sälj Nyckelpiga

oöverträffad

kvalitet — smakar som hembakat
lätt a t t baka — sätt bara till

mjölk

AB LIVSMEDELSPRODUKTER .

58

MÖLNDAL

Miljontals annonser
framhäver ROSTAT VÅRGÅRD A RIS
I dagarna har vi startat en annonsering i en upplaga av över 3,5 miljoner annonsexemplar. Vad
kan Ni göra för att dra största nyttan av den?
Jo, s k y l t a - Ni får skyltar GRATIS från oss
— och dela ut receptböcker — Ni får Vårgårdas
nya receptbok GRATIS från oss. Rekvirera på
vidstående kupong.
Rostat Vårgårda Ris med mjölk och sylt har alldeles speciellt blivit en barnens älsklingsrätt. Sälj
den till alla m a m m o r , som är kunder hos Er. Och,
som sagt, skylta och dela ut receptböcker!

r

GRATIS!
Till AB A. HEYMAN
VÅRGÅRDA
Härmed rekvireras
st receptböcker
st skyltar

Namn
Adress
Postadress.
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Isa pris
IO.OOO:— kontant

Rolig tävling med säker
vinst för Er !
Nu kan Ni öka Er omsättning! Lux Toaletttvål kommer med en rolig tävling, som stimulerar köplusten.
Inget besvär för Er
Om Ni vill utnyttja det intresse som Lux
Toalettvåls tävling ger hos konsumenterna
— rekvirera då tävlingsmaterialet och sätt
upp det väl synligt i Er affär. Mer behöver
Ni inte göra.
En tävling som slår
och som säljer
Den slagkraftiga annonskampanj, som utformats för tävlingen, pågår under tiden
1 — 28 mars. Under den tiden gäller det mer
än någonsin att vara försedd med ett stort
lager av Lux Toalettvål. Efter tävlingstiden
har Ni vunnit många säkra Lux Toalettvålkunder och mänga av Era kunder har kanske
vunnit fina priser i tävlingen.

Massor av kontantpriser
Den här tävlingen är rolig och inte svår.
Alla kan var med! Över 400 fina priser
lockar! Ni kan vara övertygad om att Ni
får sälja ännu mer — vinna ännu mer på Lux
Toalettvål, den härligt löddrande, vita skönhetstvålen, som filmstjärnorna rekommenderar.
V i tackar för Ert intresse och
ser fram emot vår gemensamma
försäljningssuccé!

Högaktningsfullt

AKTIEBOLAGET
AB Sunlighl, Nyköping
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SUNLIGHT
GLTS 123-2353-53

Vademecum

Chlorophyll

har blivit den stora succén bland

klorofylltand-

crémerna. Den slagkraftiga annonseringen har i
hög grad bidragit härtill.
Sedan decennier har allmänheten det största förtroende för

Vademecum

vilket också gör

Vade-

mecum. Chlorophyll

verk-

ligt lättsålt. Vår fortsatta
annonsering

stödjer

Ert

försäljningsarbete.

S L A N G EN
den s t a r k a , lätta och smidiga plastslangen ä r idealisk
för t r ä d g å r d a r , garage och servicestationer.
Den ä r utförd i synnerligen slitstark specialplast, h a r
lång livslängd, då den ej t o r k a r ut och den tål mycket
stora påfrestningar.
Motstår både olja och fett, samt tål k y l a och v ä r m e
(som termoplast bör den
dock icke samtidigt utsättas
för s t a r k v ä r m e och högt
tryck).

- ett bra märke!
Resår band och skoband behövs alltid — de
kan säljas i alla affärer. Ica:s textilavd. för
»3)}» — det förstklassiga märket från Sveriges största bandfabrik. Resårbanden kan
fås i elegant skyltkartong om 2 5 kartor.
Säljes i längder om 15 och
25 m k o m p l e t t med k o p p lingar samt i m e t e r v a r a ,
F i n n s i blå, gul och grön
färg,

AB BANDINDUSTRI * KUMLA

Chalmers P r o v n i n g s a n s t a l t
konstaterat att den h å l l2e r
tryck u p p till 28 k g / c m ,
c :a 3 ggr så mycket som
fordras.

har
for
dvs.
er-

Tillverkare:

PLAST AB

#

^

ANDERSTORP

från Gillette
Dispenser med
10 Blå Gillette Blad

AIP

och Bladuppsamlare

Marknadens bästa och håll-

för använda blad

baraste vattenvärmare. Den
har ett kraftigt utförande, är
praktisk och lättransportabel.
Tillverkas i olika storlekar
med kittlar av kopparplåt,
rostfri-, galv.-o. svart järnplåt

Säljes genom Er inköpscentral

Lättsålda
i populära uppläggningar
-WAHLBECKS

klädstreck
Wahlbecks klädstreck är starka, smidig»,
hållbara. De leverera» såväl i dockor »om
på Linda och i följande kvaliteter:
Sisal, nr 331
» , 6 garns nr \
,. , 6 garn» nr 1

20 m dockor
25 m dockor/50 m
20 o. 25 m dockor,
20 o. 25 m Linda
Hampa, 6 garn» nr 1 , \ 20 o. 25 m dockor
kval. B, ljusa
) 20 o. 25 m Linda
Flätad bomull med sisalinlägg, 20 m dockor

AB WAHLBECKS FABRIKER, LINKÖPING

Försäk ringsak tiebolage t

GÖTEBORG . S T O C K H O L M

Sjö-, Brand-, Inbrotts-, Vattenledningsskade-, Ansvarighets-.
Cykelstöld-,
Garanti-,

Glas-,

Maskin-

Olycksfalls-,
och

Automobil-,

Resgods-,

Luftfärds-FÖRSÄKRINGAR

Ombud över hela landet

AB

KONSERVFABRIKEN

SIRIVS

Tel.

•

räjrel

IJINKÖPING

463

lO

Sedan i höstas är hela vår tillverkning förlagd till Linköping, där numera samtliga våra kvalitetskonserver tillverkas av utsökta råvaror från Östergötland.
Driftskoncentrationen innebär
i detta fall väsentliga fördelar
såsom exempelvis bättre tillgång på råvaror,
fraktbesparingar,
billigare
tillverkningskostnader
och snabbare betjäning av kunderna.
Vakuumpackat i glas
400 gram
Förpackn.: 20 glas

i/2 bleckburk
400 gram
Förpackn.: 50 burkar
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Bra böcker som

En kortfattad handbok, som

beskriver

bl.a. olika köttkvaliteter, v a r u r å d

gör Ert arbete

EFFEKTIVARE

hur kött och fläsk

användes.

och

Genom

utförliga bildserier ger den vägledning
i styckning av olika slags kött. Boken
bör läsas av v a r och en, som sysslar
med c h a r k u t e r i - och köttvaror.
Pris 1: 75

ICA-FÖRLAGET,

BOKAVD.

V Ä S T E R A S

Sänd de böcker för vilka jag satt ett X mot postförskott
plus porto!

Reklam som löner sig är laddad med
praktiska tips och råd för detaljhandelns reklam. Det är en bok för dem,
som vill få ut mera av sina reklama n s t r ä n g n i n g a r och reklamkostnader.
Pris Ii 60

•

Charkuteristen har ordet.

•

Nytt sätt att sälja.

•

Reklam som lönar sig.

Namn:
Adress:
ICA 10

Sensationellt
ElA-radio spelar upp för Er
EIA radiogrammofoner står på höjden av modern radioteknik — de är båda
utrustade med Beocord allström trådspelare — en nyhet for Sverige.
EIA tillverkar en förnämlig serie radioapparater i alla stor
och prislägen som redan med framgång säljs i många ICAaffärer. Ni gagnar Er själv och betjänar E
kunder på bästa satt genom att gå in
för en ordnad EIA-försäljning.
Rekvirera broschyrer.

8 variationer på
ett lönande tema
EIA SAVOY, radiogrammofon. Bilden längst
till vänster. Pris inkl. Beocord trådspelare kr. 2.195: —.
EIA G R A N D , radiogrammofon. Bilden längst till höger. Pris
inkl. Beocord trådspelare kr. 2.600: —.
EIA ABC, rescradio för lik- eller växelström samt batteridrift, MINOR 4 rör
N A T I O N A L 6 rör, TRIUMF 6 rör, EXCELLENT 10 rör, R E C O R D radiogrammofon
EIA radiotelefon är ytterligare ett försäljningsobjekt som vi lämnar närmare upplysningar om.
[filt"""'"""

Elektriska Industri AB
64

Stockholm

6

Tel. 23 2140

Ni säljer mera
d ä r f ö r a t t vi s k y l t a
och a n n o n s e r a
L J e t är lättare a t t sälja Colgate T a n d c r e m e
hela E r k u n d k r e t s nås av vår o m f a t t a n d e
reklam i tidskrifter

och tidningar,

ningar och skyltningskampanjer.
v å r representant

filmvis-

Tala

med

om en skvltning - - eller

skriv gärna till oss, så sänder vi skvltmaterial
och förslag till skyltningar. — Den v ä l k ä n d a
röda förpackningen

är dekorativ och tack-

sam a t t skvlta med !

Har Ni själv prövat den
nya friska
smaken
på
Colgate Tandcreme,
som
blivit så omtyckt?

Det var Colgate Tandcreme som användes vid
de stora amerikanska
v e t e n s k a p l i g a undersökningarna i kampen
mot tandröta.

För vitare tänder
friskare
Colgate-Palmolive-Peet A.B., Stockholm

och

andedräkt

FRYSDISKEN

som låter varorna SV/IQS

och säljer mera
Vi presentera här en ny
modell

av

frysdisk,

en

medelstor

som lämpar sig

för flertalet

livsmedelsbu-

tiker. Den visar varorna på
ett förnämligt sätt, dels genom det fyrdubbla

front-

glaset, dels genom spegeln,
vilket gör att kunden får
god kontakt med varorna.
Disken är tillverkad av helpressad

stålplåt.

sargens

kant

rostfri

Främre

av polerad

stålplåt.

Lock av

plast medföljer.

Lackerad

med vit brännlackering.

Pris kr.

2.850:-

Bästa disken till billigaste priset!
•

Volym c a . . .
Längd

300 lit.

Bredd

^

720 mm

1.280 mm

Boxens höjd. . 870 mm

Totalhöjd...

1.420 mm

AKTIEBOLAGET KÖPMANNATJÄNST
HUVUDKONTOR
VÄSTERÅS
Tel.: 37'•(70
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UTSTÄLLNING STOCKHOLM
Möstersamuelsgatan 22
Tel : 208070. 100890

UTSTÄLLNING GÖTEBORG
Magasinsgatan 3

Tel.: 130810. 113910

UTSTÄLLNING MALMÖ
St. Kvarngatan 30
Tel.: 772 35, 323 40

dödar bakterier
ger frisk rakhy
Bris raktvål dödar hudens bakterier redan under
intvålningen. Den motverkar därför infektioner,
småsår läkas snabbare och utan irritation. Effekten
är kvarstående — Bris verkar även mellan rakningarna.

Härligt löddrande
Bris rikliga, lena lödder gör skägget mjukt och
lättrakat. Bris har frisk, manlig parfymering.

Kraftig reklam
Dagspressannonser varje vecka hela året för Bris
raktvål och rakcréme.

Beställ i dag!
Se till att Ni har Bris raktvål i lager. Ladda upp
för nästa Bris-succé!

AB Flora-Vinolia, Stockholm

G Brt 1 6 0 - 2 3 5 3 - 5 3

Era kunder

frågar

efter

Här får Ni en kortfattad

HUSMANSBRÖD
mellangrovt knäckebröd, på
en gång mört och stadigt
— Sveriges mest sålda bröd.

DELIKATESSBRÖD
bakat av extra grovt s.k.
plattmalet rågmjöl, jäst, salt
och vatten. Ljust och mört.

SPORTBRÖD
extra grovt, bakat av helkrossad råg (godkänt
av
Svenska Frisksportförbundet).

dessa sorter —
varubeskrivning

KNÄCKEBRÖD
rågknäckebröd av normaltyp. DINÉBRÖD kryddat
rågknäckebröd.

Ni säljer kvalitet över hela linjen!

VETEKNACKE
s.k. dietbröd, utmärkt även
som matbröd, bakat av finsiktat vetemjöl med tillsats
av fett och socker.

GRAHAMSBRÖD
av sammalet vete (= Grahamsmjöl) med tillsats av
fett och socker. Läckert både som matbröd och smörgåsbröd, perforerade bitar.

Miljoner och åter miljoner bitar knäckebröd lämnar dagligen Wasafabriken i
Filipstad. Ansvaret för de bitarnas höga och jämna kvalitet vilar i sista hand
på det stora cerealkemiska laboratoriet,
som detaljerat följer tillverkningen från
råvara till färdig produkt.

PARISERBRÖD
av hälften råg och hälften
vete, delikat smörgåsbröd
till te och kaffe, perforerade
bitar, passar bra till ostbrickan.

Gula Bussen stannar ofta
utanför butiken. Era kunder ser den och vet att den
kommer med fabriksfärskt
bröd. Framhåll det för dem.

320192 G Ö T E B O R G
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STJARNKEX
typisk kexsort, bitarna perforerade i sandwichformat,
ett fynd på ostbrickan, läckert med marmelad.

Ni kan bjuda Era kunder omväxling. Råg eller vete
— fint — grovt — extra grovt — utan socker — med
socker — okryddat — kryddat. Ja, Ni kan faktiskt
bjuda Era kunder en hel del omväxling att välja pa
bland Wasas många sorter. Se igenom provkartan
härovan någon gång då och då, så kan Ni göra Er
kund den tjänsten att tala om för honom vad som
utmärker de mänga olika knäckebrödstyperna.

