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) A gi en uforvarende kunde redusert

varemengde for pengene, er et velkjent knep
innen snuskete forretningsforsel.
iIAllilEI{
av

-
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Jutehefte-entusiast

For oss nostalgikere som hadde vir

(forste) barndom i 1940-50-irene blir
det fremdeles ikke noen sHtkelig jul
uten juleheftene. Og da snakker jeglkke

hefte (for ovrig under den megetsigende overskriften <Eksperter pi svindel og
lurerir), skriver Wandrup blant annet at
<Arets hefte er et flott eksempel pi oko-

nomisk fortellerkunst (,..).

Tott, Fiinbect og Fia, Nr. 91 Stomperud
- gjerne ogsi Blondie og Vangsgutane.

ARETS UTGAVE av Knoll og Tott inneholder en ubehagelig overraskelse:
Mens prisen er oket med beskjedne tre

side! Fjerdeparten av hver side bestir
folgelig ni bare av luft, nir man ser bort
fta noen ubehjelpelige smi sikalte
<vignettern som overhodet ikke grr noen merverdi. (Den samme overraskelsen moter en for ovrig ogsi i Fiinbeck og
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uforvarende kunde redusert
"t for pengene, er et velkjent
varemengde
knep innen snuskete forretningsforsel,
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55,90), er innholdet kuttet med hele 25
prosent - fra 12 til 9 tegneserieruter pr.
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i fior (fra kr 52,90 til

jf. det gamle uttrykket d

snyte

pe

vekta>. At slikt stundom skjer i akonomisk vinnings hensikt, er noe man med

ffi

et tilgivende sinn nesten kan bare over
med. Men nir den slags svindel presenteres som en <bonusl for kunden, er
grensen for frekkhet nidd.
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hefte var hver historie pi 12 ruter, her er
de redusert til ni.

om Pondus, Pusur eller Nemi, men om

de gode gamle ktrassikerae: Kaoll og
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ellers kjent som kulturjournalist i
I sin intro-artil<kel til irets

Dagbladet.
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BAK denne frekke reformen
Knoll og Tott heter Fredrik Wandrup

I

ir somiSor erhyer historie supplert

med en vignetti'svart-hvitt, og rittelruten viser en situasjon som over en halv
rute er et speil av handlingen i de itte
pifolgende tegningene. Et flott bonus

til

selve historienl.

DET fiA ilEDGlS at FredrikWandrup
ikke er den fsrste kommersielle operator som benytter denne formen for lureri. Tanker gii 4O ir tilbake.i,tid, til den
gang SAS i 1975 slet med svekket lonnsomhet pi rutene til Nord-Norge. SAS
Norges kreative sjef Kai Sotorp visste
imidlertid rid: Han kuttet ut nattrutene, og solgte inn dette tiltaket som en
ekstra fordel for landsdelens passasjerer,
som ni var si svineheldige at de slapp

i

sti opp om natta!
. Metodens anvendelsesmuligheter sy-

vil Dagbladet, neste gang avisa av okonomiske
grunner ml foreta nedskjeringer og redusere innholdet, kunne meddele sine
lesere den gledelige nyhet at de ni slipnes ubegrensede. For eksempel

i bruke si Iang tid pi i ploye seg
gjennom avisa. En flott bonus - eller
per

kanskje

ikke ...
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