artikel i Tidningen Trollhättan november 1958
med bilder från Innovatums bildarkiv.

Vid Hjelmbergs Manufakturaffär på Storgatan 44.

På söndag är det dags för trollhätteborna att göra den årliga
skyltfönsterpromenaden ”Kors och tvärs i sta’n”. Liksom förr om
åren är det Främjandet som arrangerar och det är väl bara för
stadsborna att låta bilen stå hemma och ta fötterna till hjälp i
promenaden.
De flesta har ju varit med förut på skyltfönsterpromenaden men det
kan ju i alla fall påminnas om att det gäller en tipstävling. Inte tolv
rätt som brukligt är utan hela 123 rader som helst skall vara rätt lösta.

Storgatan 19.

Hela 41 firmor är i år med i skyltfönstertävlingen och hos varje firma
finns det i fönstret tre uppgifter att lösa, med etta, kryss eller tvåa i
vanlig ordning, Tipsraderna skall sedan ifyllas å det formulär som
finns för tävlingen och som utlämnas hos var och en av de deltagande
firmorna samt hos Sparbanken i deras nya lokal.
För vinnaren av tipset väntar en angenäm tid. Första pris är nämligen
en veckas fri vistelse vid någon av Främjandets anläggningar och man
har att välja på Lapplandia, Hemavan, Rämshyttan eller Frostavallen.
Även i övrigt är det värdefulla priser som utdelas allt efter
deltagarantalet.
Men det är inte bara tipset som det tävlas i. En spanartävling är också
inlagd efter stråket där ungdom under 14 år får deltaga. Där gäller
det att leka Blomkvistare och leta efter ”Främjargubbar” som skall
finnas i affärer efter gator som står upptagna på en särskild
tävlingskupong.
Det är alltså en promenad för hela familjen det gäller och man kan
bara hoppas att vädret blir det allra bästa.
Om inte kan man ju alltid en stund ta tillflykt till Främjandets
vildmarkshörna i korsningen Nydqvistgatan – Djupebäcksgatan där
man får ett smakprov av det vildmarksliv som står högt i kurs hos
främjarna. Där lär man kunna uppleva såväl lägereld som grillad
korv, man får väl se hur det tar sig ut.
De firmor som deltager med tävlingsuppgifter i fönstren annonserar i
dag i TT här intill och det är alltså dit alla blivande promenerande
skall styra stegen för att få tävlingskupongerna, med vilkas hjälp man
sedan kan börja var som helst efter stråket ”Kors och tvärs i sta’n”.

