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ARADE, LASE,KRETS
l)ccenrbcr och jnltrttrttlct ar"'I3crgtrollct" ltitt'
rintligen blivit velklighc't. I)ct tog tirl, ttreu [acl<
vlrle lrirlrirg-sgivurc oclt lrtil<t'lliilfuttat'cs Jrt'rriiguir tnc<lvcrliart hal vi lvcl<ats. II<lllpas vi.
Speciellt glädiantle är' att bi<L'ag influtit från
cr.l ålv liisalinnoltra i huvtttlsta<letr, titlttingc'n har
t1'<lligen stol spritlnitre, ocrlt vi lacrka hentrc, oclt
hoppas att lton liksonr alla övliga författare
e.i gl<inruter bolt oss, utan titerkoltrttrcrr. l'acli
aIIesartutta rts.

i)ct iil rrtgivurnas fiillt,.rpllrting att fi!r'ctagslcrlningcn lrjiilpcr till att sir rrrtirtga sorrr rrrir.iligt sliall liurrna ta del uv ti<luittgcu, t1', liil att
citela Ittleutlettt I]eltil \\'allglcn, Iltiganåisl,r<tkrqen: "Pel'soutrltirlningen vill var'ål cn fiilbindclseliink ruelltrn fiiretagets alll arrstiill<la. I)cn vill
ruå rniinttislioltra själva, all)ctillrta bal<oIu tnasliincu, irtgcttjiilclrra pir litkortlot'ctt, f iirsiiliarrrlr
ulc rxi f'liltt't. slitttttlt'r'l tl<'ttt i rlt'r'lts:tt'lrt'lt'"
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liorrurrtr <leln att Iiiiuna sanrhirrighct ttrc<l var'lrr<lrn och rttc<l fiirctagct.
l)t'ttn ril irrlc blott cn ttppgif t f iir tlirgcn: en
llclsonalti<lning iir fiiljul<tIigcn irtgcn tnodcsuli.
l)cn är en tlel av f<iletagets lir"'..
Meu tlet iir ingenting sotn iit så bra att dcl
intc går att grira brittrc och t-vvärr iir tlet uog så
&tt (le sorlr hår <lert bästa uraterialct att bjtrda
1lår håller sig i sl<1'rnundan. Det finns ju en hel
tlel spccialister irtotn tle olilia avdelttingartra ot:lt
liisclirctsen sl<trllc rttc<l stort itrtrcssc tu tlcl ar'
tlclas alstcr', rtlltt ltcnrlighetcr' behiiver' .j tr intc
avsliijas, <lclt s<lttt s:rgt, (le iiro hiärtIigt viillioutna riorll nretlarbt'taIc.
(iotl .f rrl oe'h (iott Nvtt År'l

Alboga <lcrt 1 rltcertrl,rer' 1950.
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Ett jaktäventyr
Det var, på Manaya, cn
Jarm c:a 25.mil nordväst om

av sitt byte från föregående

VISSTE NI

natt. Eft'er ytterligarc 30 min.
att dct bland Eder'linns en le|ontyckte vi oss 3e några rörliga
Nairobi, ' den största staden
jäg7are, om inte, liis denna skiltlring
honturer nrot horisonten, Vi
i Kenya i Ost-Afrika. Dct harå.n
Ost-Afriku.
f
stirlar trt i halvmörhrct, tlet
<lc varit ovanligt torrt oclt
iir vcrliligcn vårt cftcrlängtaallt vilt hade dragit sig ifrån
slättlandet och begivit sig ttppåt ltögliintare skogs- rle b1'tc sottt kornnrcr'. Ilan vcrkar orolig, lran scl sig
ornkring oclr rnrirker ntt allt intc iir riktigt sonr rlet
områdcn där tillgångcn till vattcn var blittrc.
skall vara. Iiör oss i hålan verkar sektrnrlcrna som
Det börjadc bliva ont om föda fiir lcjonen i trakten

och rlet inrapllorterades att de började bliva allt

rner nrirgångna Ittot ncgrcrn:ls oxar.
Pil farrnen borlrle en ltel <lel "boyar" som hurlc cn
fristad clär, rlcras oxar, kor och gctter fiugo bcta
nrnt farmcn, för cgct bruk fingo tlc otlla upp jorrl
rlen som crsiittning skulle rle arbeta ctt visst antal
<lagar i veckan. Dessa ncgrer bor i en "boma", deras
lrr.'rltl<lr sitnrt ttrirttllc bo<lur fiir llgring av fiirl:r liro
;lla<:crlrtlc i rrn t'irkcl, <lcl hclu iir orrrgivct av ctt st:rkct, I'iilfiilrligat av lraglornstliirl oclr glcnar'. I tlcss
nritt sliippcs tlcrns ox:rr in iivcr nattcn oclr itrgårrgcn
.stiin{cs. Sitrralioncn ltadc blivit oltållbar oclt flerir
ll('gl'(,r' blcklirg:rtlt, sig irvtl' rrtt rlcrrrs oxrrl lrrrlt l'iill
sliipp:r livt't till fiir lt'.jotrctrs fratrtfitrt. I')tr <lirg l<orrr
t'rt lrov ot:lt ontl:rlrtrlr: irtt iiilcgåctrrlt: n:rlt lurrlc t:tt
It'jorr lrolrp:rt irr i"lrotrrirtt" rliirlll t'n:rv it:rns ox:rr'
.sltttt lirgit ttcrr rtrcrl sig. llirn fr'åga<lc i Iall jlg intc
kuntlc ltjälpa ltonour på något siitt. Sjålv var jag
nybörjare på lcjonjakt och skickadc cliirför ctt brcv
till rnin niirnrastc grannc och frågarlc hon<lrrr onr

han yille vara rncrl onr att försöka skjuta lejonet
samt konrnra över och förbereda för kviillens "jakt".
.lag fick ctt jakande svar, negrcrna blevo nryckct
gl:rtlir rliiliiver och alla lrjiilptc till rnc<l llt iortlningstiillrr rrllt sii gott sorrr ruiijligl. \Ii gingo rrctl till "lrotturtt" rliir' lre lir l':rrrtilje n vul nr.ycliet rrpphcts:rrlc iivt'r'
vutl sonr lriint förcg:tentle kvlill, nr)!lfcrnas stiirsta
ficnrlc iir nrinrligcn lcjonen. Vi gingo bort till rlcn av
lsjonct rliirlarlc oxcn vilken låg I100 ri (i0() nr. fr'ån
Itvrlrlorna. I-ckanrlc liitt griivrles cn håla, lagoru stor
1'ör två l)ersoner c:a 30 å 40 m. från djurct, placeratl
i vintlriktningcn och hatle vi :iven ttrrcn att kunna få
"ltillct" (oxcn) så att rlct blcv synligt rrrot ltori.souten, IIålan carnol'lcrarlcs viil or:lr cnrlast två srrr:\
gluggal fanns, lagorn för att crhålla fritt skottfält.
I{in karnlat konr till platscn och besil<tigadc rlcn oclr
vlr nöjtl nrcd albctct. Vi gingo hcrn, åt cn bastaut
rtrirltlag, I<liirltle på oss or'<lcr.rtligt för att annars iir'
<lct intc liitt att sitta i en fuktig jordkrrla orörlig
flcr:r tinrrnar. Så skullc vi sc om dct skulltr lvckas
:ttt lura tljulens kontrng. Strax fiirc skvnrningcn intogo vi platscrtra i <lcn iorrlningsliillrl:r lrålrrn. Iiiir'sölite göra det så bekviinrt för oss sonr rlet vur rniijligt, placeratlc gevlircn på sina lllatscr', ncljrerua
höljde över nedgången och så var <lct bara att vrinta.
Mrirkrct siinktc sig allt nrcr och mcr oclr pliitsligt
hiilrlcr vi ett lcjons enstaka rytanrlc, sjiilv tlotl<le jail
.lrtt lcjonet var allrlclcs inpå oss mcn rnin kanrrut
Ittgnadc nrig rnerl att dct åturinstonc var 1 ä 2 hnr.
borta. Detta var en upllntrntran, vi gjordc oss berctltla och inte rned ett ljud fingo vi förrårla vår
niilvaro. Vi hörde ytterligarc några gliifsningar jo
<liulet rnåste vara på v:ig för' att taga rctla på r'esterna

tinrntar och iinnu franrträder intc lcjonet tillriickligt
ty(lligt för ett skott. Dct iir blott att viinta. Frcstclscn
blir <lock för stor för lcjonet och han konrnrcr försikligt niirntarc. Jag tyckcr avstånrlct från oss till
rljrrret blivit så kort, t1'ckcr att han nrcrrl ctt sprilng
skall kunna nil oss, NIin tanke hinner rlock inte fullföljas. Vårt eftcrtraktade byte har kommit frarn till
oxcrr or'lr nrr flrlrrtriirlt'r llrn r:ilt tvrlligt. .l:rg st.r' rrrin
vrin sncglir rivcr till rnig, lriijer gcvrircl oclr.irrg I'iilicr'
Itarrs t,xcnrlrcl. I rlctsarrrrna rrppfaltirr lcjonci niigot
littrl från oss, oclr siittcl sig ul)l) rncn sarrrtirligt srrriilIcr tr'h skotl. Ilt'slerl r('s('r'sig rrlrp i lrclir sin lringrl,
lilisottt fiil lrtl srrtnl:t sitlt sisllr lit':rflcr l'iil t'lt lropp
nrol tlt,tt plrrts rliir li lig.sii llingl lrirrnt'r'lr:rn t'.i, lrrrrr
Irurtlrrl rtrttl ot'lr liggt,r' r't'rllrrr lir'lirs.
Så lort bo1 :rrna ltiilt skottrn liorrrrrrir rlt' r rnlrssot'
Iiit'ult sc ltttr vi l.r'cliats. l)å rlc Iirtl sc irlt t'n:rv
rlcras stör.sta ficnrlcr har dörlals, ställer clc till rnerl
ctt förfiirligt oviisen, skriker och tjutcr och nrctl surå
rncrlhavda knivar stijrta rlc sig ,iiver djurct ftir rrtt få
cn bit av ltjrirtat, cn klo t'llcr tlricka dcss blorl. Iilorna lrade rle som talisnran, tlcn gcr denr lejoncts egensliuper oclr likaså orn rlc rlricker blorlel cllcr iilcrr
ul)l) en tlt'l rrr' lr.i:irlrrl. Siiilv fiirsiililt' irrg rrtl få sliinnt'1. r'illict lt <'liltrlt,s, ntt'tt tt'ols trtitt slrirrtgrr uppsilil,
rlii rlelllr fljtrlrlcs lrv llrrlt' ttii lilor' liit'svttttttil, n:ir' .i:rg
f it'k tttirt cf tcrliingtlrlc lrrldnarl lill rrtin lr.vrlrlir,
Ilturttttt ntle11a.
(llcrrc sonr flygcr).
I)cnna situurr lristolirr
Olsu

-Sleg jrilnviig

iil

lriirrrt:rrI fliin rlcrr
på !{}-tulcl.

litl

tlil

b.r'ggrlcs,

llallarbascn aunriirkcr l)å att int{cnjiirt.n slrrlilt ut
cn sh:irning fcl.

lngcnjiiren: "l)cl skall jag srigl cr', ltt nog katr
jag staka rrt cu skiilning. .lag som gillt i så rnfrnga
sltolor och lagt u[ sil ur5'ckct pengar prl strrtlicr, så
för.söli intc liinr nrig huru rlan skall g(ira."
Iialllrbascn: ".1a, nrcn tlil tlor jl' ingcnjiir''n slrrrlt'rrr tttrtlt't'kri{c', rriil rrurn ficli.så l'iir'lrcn:rt lilc
1ör' pcngarnu."
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PERSOIN'ALTIDNING
rön CVA oCH CFA
L.'tgiuare: Arne Llostriim Cltt\

Ilo Ettgström CIA

IllrltGTIt()l,l, t':'l'

Driftuörnsspalten
Vad som hänt l/1-30/10-50.
10 jarulo.fi Skidutflgkt. Dv-män och övriga intresserade samlades vid Jäderstullcn kl. 7 på kvällen mcd skidor och skarklister för kvällen var kall

och bjöd på ypperligt före. Eftcr c:a 5 km. åkning
rastade vi i befälsutbildningsföreningens sttrga där
vi kokade te och käkatle snrörgås.
Mcd ny cncrgi startadc vi hemfärdcn, sollt för en
del blev ganska lång enär ett fint spår gick åt örebro i stället för Arboga. Kort sagt en kul kväll.
11 februart Försuar au uerkstad, En kall och blåsig lördagsförmiddag nrcd snö gick det larm på
verkstaden. Halva styrkan gick onrcdclbart ut för
att nröta den claka ficnden, rncn väl konrna utanför
onrrådct intog dc gruppering för anfall mot verkstaden. I)e försvarande hann knappast hämta andan förrrin ficntlen var iivr:r'sta'l<clr:l oclr börjatlc
snlylj:r i brrskarna. I.ör'svararna f ick konccntrcra
sig pri tlc vilitigastc anl:iggningarna oclr Iinrna allt
annat i stickct. Vid niista anfall skall vi vara brittrc
förbcretltla. Iiftcr <ivninscns slrrt sarnlarlcs vi i fiiltItarrg:rrcn fiir vapcnviirrl. (ivt'r'ins. lriill klilik, sorrr
tttcsI llcstotl ilv t'os ot:lr ntirtsl ris.
13 l'abrttttt,i, l;t'tigeslxtrl. \riil rrrstirtlc :r lrrrr.trtlcls
viignal slrill<lc l)\r-rrriinncn upp iiitlel l:ivlrrn rrrot
loltorrrir i l'riigcsport.
Det blev en hårcl match rrrcd bilhorn, koskällor
och ringklockor som tutade då och då uren den
kvinnliga iharnrcn kunde inte bcscgra gubbarna,
tutan driftvärnet segrade med cn knapp marginal.
Den trcvliga tillställningen avslntadcs nred kaffe
och dopp.
15 mars Kartlcisrtinll ot:h orienlet,ine om liilltäulan.
I civilfiirsr':rrsllvrilns lolill lrrrrrrnrarlc Ivar. J,arsson

in liiran tlnr karta oclr kontpass silntt rrrcrltlclatlc
bestämrnelserna för fiilttiivlan i Hed dcn 2 april.
2 april Fiilltiiulan i IIcd. Första plats bclade Atle

Persson CFA, och många andra goda placcringar
tog våra tlv-pojkar hem.
30 april Fiilttiiulan. Start och mål vid CVA kl.
8.30 fm. Ganska god anslutning tycktc banläggarna
Tagc Wallrqvist och Bror Karlsson. l)c biista rcsultatcn: Scgrarc (i. Rystcdt CI.'A, 2) l\{. Andersson
CI.-A, 3) Il. Larsson CVA, 4) H. Mörk CVA, 5) A.
Karlsson CVA. Några bröt tiivlingen för de tyckte
dcn var för svår, Trots en ganska hård tävlan klaradc Artur Byströrn dcn, mcd 4 n:r för stora skor,
så han fick gå dubbelt så Iångt soru dc andra påstod han, för han fick ta ctt stcg innc i skon innan
dcn fl-vttadc sig. Iin 6:te placcring biirgatlc han henr
i alla fall.
22 tttuj liuiillsöuttine. Irörflyttning på cykcl under
strid. God anslutning kuntlc notcras vid samlingsplatsen. Lundgren kotn sont vanligt eftcr på sin

spe edwaybågc ! Under rnarsclte n l ill FIIU :s stuf.la,
diir spriingtjiinst var ordnatl av IrBU:s nrctllenrrnar,
fick <lv-rniinncn rnånga gångcr sliing:r sin cykcl i
dikct fiil att jaga bort fiendcn. Virl franrkornsten
intogs dcn förtliring ntan nrctlfiirt. Gunnar N stod i
kiillarcn och sålde dlicka till törstiga sjiilar. Efter
en välförtjänt rast lärde instrukliilcrna Scrrebou,
Ncuman och G. Pettersson ut konstcn att hantera

sprängämne

och handgranater. Vid tändning

pentylstubin vänd öglan åt rätt hålll

ar

6 juni Suenska Flaggans Dag. Vid högtidlighetcr.
na, som höllos på Sturevallcn, utdelades B st. 10årsmärken, 1 st. silverrnärke 'för 5 års tjänst samt
26 st. bronsmärkcn för trogen tjiinst untlcr B år..
Juni, JuIi, Ärrg. Undcr hcla juni tnånad bctlrcvs
iutensiv träning för uttagningarna till fl-1'gvapncts
dv-tiivling. Dcnna triining bclönadcs rncd frlrrrgång.
CVA och CFA dv fick siinda 2 st. lag till scrnifinalen, vilken bestod av tåvling mellan sanrtliga fv-dv
i ltela riket. Vårt eget dv placcradc sig 1lå ll:c plats
mcd lag 2 och lag 1 på 5:c plats.
7 septemlter. Sammanträdde dv-förlrocndcniirrrntl.
Dc driftvärnsnrän, sour har något 1lå hjrirtat, k:rn
mctldela dctta till någon av förlr.ocnrlcnriinncn:
Arnc Boström, Hcnry Jcrsby, Holger. Mörk, Ulf Tillberg, Tage Wallgvist eller Gunnar Äkerblonr.
9-21 septentber. Iiv-dv-htrrs på Ilcrrrviir.rrt,ts
.Stri<lsskola i Viillingt,. Tio rlriftviir.nspojklr fr.iin
CVA och CI.ä dcltogo i dcn omväxlande oclr givandc utbil<lningcn, Trots tivningar från 8 på rrror.goncn till I på kviillcn prisar och bvorrlar rlcltirg:rr-un
rlcnn:r lirrls.'l'vå iivt'rstar friln Siltrr, sonr vlrr. 1ri
sturlicbcsiik i Svcrigc, gii.starlc Viillingc t,lr tl:rg Lrrrrlt'r.
kut'scn. l)r'-r'lrcfcn rnljor llcrrrllrl rrrt'tlrlclirl rrtl
niintnrla iiversl:rr blevo rnyckct irnpoltcr.:rrlc irr',\r.l-rogagrubburnas kiirnpuanrla virl utfiilandc irv clt
cldöverfall. tsyström hadc till denna kurs bytt till
sig skor, som var i dimension till fötterna.
2/t september. ,Skjutning om armöns medaljcr och
märken i Köping. Något märke cller nredalj crövrades intc, men bättre lycka nä.sta år.
27 september Ockttpalion au uerkslorl. INSl'.il,LI).
Ilnrlcr hcla sonllnnrcn hal Arbogl SIit'ttcgillc-s
skjtrtbana stått till vår't f<irfog:rntlc vlrjc listlirg, (iorl
anslutning har notcrats och rnånga 5l och bonrrrurr
finncs införda i skjutboken.
28-29 oktober Anfall mot Arboga samt lörsuur
au uerkstad, I storm och rcgn, lindrigt sagt ctt
hundväder, [undc nära nog 100 % anslutning noteras på Hamntorget lördagen kl. 16.00. I-nndgr.en
sont vanligt på mc. Niir den vcrkliga strirlsanrlan
siitler åt, fick intc frun, fiistmön cllcr giistundtr
viinncr hindra dcn energiske dv-tnanncn att stiilla
tupp, tlc dv-män, som var förhindradc att ruöta upp
kl. 16.00 på Hamntorget, sökte under kvällens lopp
vid rnörkcr och regn upp sitt kornpani. On det var
iirtcrna och fläsket på miissen eftcr övningens slut
sonr hägrade vet vi inget om. På söndagsnrorgoncn
kl. 7.30 var kornpanict åter salnlat för att pcr c1'kcl
bcgcr sig ut i skjuttcrriingen, de var intc så viil krttadc sonr ltcmviirnet, så bilal stod till förfoi;anrlc.
I(1. 14.00 på cftcrmiddagcn bjöd lottorna åtcr. dcnna gång på kaffe, choklad och smörgåsar. Lcriga
iinda upp till nästippen lät dv-miinnen sig viil smalra av dcn goda rnatcn. Viil hctrrkontnl fir:lt siil<clt
åtskilliga timmar ställas till förfogantlc för \':rpcnoclt persedelvård.
Unrlcr iivning på arbctstid har ncst cxcr'<:is Il
bcdlivits.
Med tack för dct gånga året bcr jag att få tillönska alla driftvärnsmän cn riktigt gotl jul och ctt
gott nytt år.
IIEI11'IL BLOI{QYIS'f.

llliltGTlt

t-r

l-l,li'I'
Det häntle på cn avdelning vid CVA att förtill sin chef ocll talade om att
han ville ha luft till ringarna i verkstadsbussen.'Chefen var naturligtvis som vanligt jäktad och fattadc tydligen galoppen dåligt,
lurannen ringde

En stols öden och
öuentyr vid CVA

varför svaret kom lakoniskt: "Kan Ni inte
öppna fönstren då!"

eller

Sagan om den
trasiga stolen
l)ct var cn gång cn stol som stod å avd. 800. Den
rliir .stolen tröttnarlc cn vacker dag och när farbror
Ilrodön sattc sig på rlcn bar det sig inte biittre än
att tlcn fiill ihop. Han tyckte synd orn den snälla
stolt'n oclt liit Iaga <lcn så gott det gick. Men den
blcv irlrllig I,rr'a t'ftcr rlcrt opelntioncn, j:r det hjiilptc
intt,t.ns rrrt'rl t'n rttits.sa srnåoperaliotrcr, trtan rlcn
l-lle v barl sänrrc och slinrrc. Nu finns dct något
sonr ltcter pension !ivrrn fiir stolar så rlet bcslöts
att [Iaglunrl skullc ta hanrl oln rlcn sniill:r.stolcn.
l)t'l virr viilrligt vlt:kcrt g,ioll, nrcu ntr iir tlet jLr sii
rrlt tlt't finn.s flcr stolar på (lVA, bl. lr. pl1 nrotor'korttrollcn flnns rlct cn gurrrur:rl iirrrviirtlig sårlan,
ot'lr r,tr r.ut:kcl tlag niir rlcn stora fttllrlor'n (llarcncc, trots att ltan harlc b:rntat ganska bctyrlligt virl
den tidpunkten, satte sig på den rned påföljd att det
gick ,som det gick, med ett brak föll den ihop.
Han som rådde om stolen måste ju ha något att
sitta på så han skickadc den till Haglund för att
den skulle få rnedicin och bliva frisk igen. Efter
14 dagars väntan frågade han efter sin stol, men
rrrcdicinen hade iinnu intc vcrkat, så han fick viinta.
llftcrsonr han 'r'ar van att viinta låt han sig nöjas
Incd dct bcskcdct, bara han fick igen sin stol var
han nöjd.
Intet iir sorn viintans tider, så farbror'n tog rnod
till sig och gicli över till Haglund för att se eftcr
sin sjukling. Mcn dct var konstigt, det fanns ingen
sjukling, spårlöst försvunnen, ja han var nog redan
bcgravcn, så dct var inget annat att göra iin att
glörnnra hononr. Mcn han på 51li blev så ledscn, så
lcrlscn, övcr att rnista ,sin garnlc vlin. Saknadcn var
stor clch med gråten i röstcn undradc han hur det
nu skulle gå. .l<ldå, ingen fara, allt skullc ordna
sig; till dct bästa så det var ingct att oroa sig för.
Men eftersorn dct var två farbröder rncd samrua
nattrn så var det helt naturligt att ännu var sakcn
inte avlilarad och dct dröjdc intc liinge förrlin farllt'<r"n på MRI( fick sig cn extra stol på halsen
sotrt crsiiltning fiir rlcn stol, sonr lran sliickat bort
f ör att han skullc få andra möblcr, Av natrrlliga
skiil skickade han tillbaka den gamla stolen, som
vitl det här lagct var så trött och mörbultad att den
hcllrc ingct iinskade iin att få lugn och ro och så
.snrilnitrgonr blev rlct furlrror'n på 513 soni fick
lrt hanrl om hononr.
Äntligclr tiinkte han, och rncd frirviinlan i blicken
log han stolen i besittning.
IIcn siig mig dcn glridjc sorn varar llcstrinrligt.
l)et var n:imligcn salnrna stol sorn farbror'n på
800 hadc pensionerat.

Möjligheterna förcfauns nog!

Hört på verksta'n.
-- Varför är rlct så trist i berget? Vct Du det?
Jo Du förstår, flygförvaltningen har tagit tiil- stänrningen...
Ilaka
*
Vad lir dct för likhct nrcllau ctt tlr.agspcl oclr

ovA????

.Io p11 ctt rlrngspel iir rlct l2() basar och g0
langctrtcr'ltt
,,,

. Kan rlu .siiga varför intc vaktcrna stannar
liingc vid O\rA?
'.lo rliirftir ult rlorrr intc lri1 .s1oi.

så

l)t.n ijirrrrlt, sloltslrt.r'r'r.n oclr grt'r,t.n iir. trtr p:r,ilrklstigcu. l'liitsliS.it sllrrrtll lral niigoulillS s()nr r.iir. p:i
sig i ett buskagc. Uan för rnonokeln till ögat och ge-

viiret till axeln. Pang, ckar dct i skogcn, rliircftcr
blir tlet alltlcles tyst och stilla.
Gamlc grevens r'öst genljudcr:
Är jägare Larsson där?
- Jaa, komnrer svarct fråu ctt sltirr..

--

Och förvaltare l)e.rsson?
. Oclr bctjiint I(lr'lsson?

,

-

tlct frirn lr.etljc lrirllct.
fiiller gcvtilspillan oclt rrlblistcr. fiir-

.Ia:r, I<orrrrrrer

(inrnlrr grcverl

ljtrst:

--- l)å hal jag sltjutit cn iilg.
'R

Sa han vcrkligen att du var en idiot?

Ncj intc prc.cis, tuen han sa att vad bcg:ivningcn
bctrliffar liunrlc vi tu varann i lrtntl.
x

Unrlcr r':rnrlring i skogen nrtiter österbottningcn
Pekka plötsligt en viildig slagbjörn, vilken niirnrar sig
runrlcr alla teckcn till dåligt hurnör. Pekka, sonr cntlast iir bcväpnarl merl en slidkniv, finncr :iltallan bc-

Iriivlig och bcder:

Ittctr

Godc Gtrtl, ingalonda hal ja' bcsviiral rlcj ofta,
Itiill rlei no b:rru nc<itrlrl, sir slcr tlo fli sc 1xl

[o<.losnn. . .

.

Nu har den stackars stolen skickats tillbaka igen
och den hoppas nu iintligcn få njuta sin ålders höst
i lugn och ro, tuen onl tlet iir någon .sonr lil! iivent1'rs får stolen i sin tjiinst, så var vrinlig oclr se cftcr
tuntler sitscn onr tlct står' skrivet: "Sir: trancit gloria
ntundi", i så fall val rädd om clcn ty dct är en stol
sonr varit ured onr rlet mc-st:r hiil i livct... Orn l)u
lian anviinda den förstås...
TROLI,IIl..

rJlillG tlt0t-r-B'i'

Köppar
I

i
i
1

l

i

hjulen

Läsekretsens spalt

Häromsistens gick en historia om ett par tjänstemän genom pressen. Den ena fick karakteristiken:
i'Ryter och är obehärskad... oresonlig... skäller ut

folk... svär och lcver... aldrig ett vänligt ord eller
ktrltiverat tonfall... tviir och avrniitt." l)en andrc
Itadc längc varit utsatt för dcssa patalogiska lynnesutbrott. Mcd följd alt han till sist prcssadcs att
ta livet av sig.
Nog så allmiint, dct diir. I-itc här och var. Bland
alla. Varför dct då? På gmnd av stabil okunnighct
i psykologi när dct giiller konstcn att "ta folk".
Okultur liggcr också bakom. Utsidan är övcrdragen
av litc tunn fcrniss:r av rnärkct Ijpakultur. Ilakont
finns dct hclt obchandlatlc råskinnct. Och ,så, förstås -- prcstige. Oldct lär ju betyda bådc synuilla
ocb anseenile. Man bitcr sig med präktigt bulldoggsgrcpl) fast i sina irsiktcr. I)å utgrlngsptutktcn:ir
tlcssirs frrlll<onrliglrct gfrr rlct intc att.slriplla fratrt
tlcnt i.ivcn oru rlc sltullc li"rliir vara tanlics-ynvilltlt'.
Så i<lentificras cns yttcrst viildcfulla person nrcd
dc ['rrllkorrrligt åsihte rn:r. l)cn sonr vill disltutela
tlt'rrr, lngriprr rlcu oft'llr:rrt. sjlilv. Or:lr tlir livt'r' rrr:trr
il'r'irn sig Iiir att intc Iu1rp:r prcstigr:n. Sorrr i gruntl
ot:lr botten rralrrrligtvis gi<'li fiillorurl jrrst gt:nonl
siiltc! ltt Iör'sviilir tlt'n" S:rrttl livt'n t'rr srrt'rlvlirlctt
trppllttning orrr :ruliltrrilct. "Sliiit tlil rrrolp:rrt .sii rtt
han blir rädd", sadc Shakespcare i Hanrlct, Auktoriteten ska liksorn gcs råg i ryggen gcnom att på
de blåstora ordens väg injaga fruktan. Nja... vi
kallar det ju respekt, för all dcl. Mcn, men... Alla
är inte jägare, som blåser i horn. Och nrinsta grabb
har ibland dcn största fiolcn. ,Samt rårnande kor
han ju vara llra, bättr-c i varje fall mcd sådana sonr
gcr nrjölk i fatct iivcn on.r rlc intc lrlnrlr. Ncjdå:
sul<liunskallcns aulitoritct bchiivcr intc l<livrr upp pi'i
infanritctcmas styltor för att lriivrla sig.
Nå, följdcn av allt dctta? Bara cn cnda slk tuå
niirnnas
hämmad produktion. Strö sand i mashinlagrcn...
häll tjära i kuggarna... driiru storsläggan i instrurnentuppsatsen... Det gör inga andra
än sabotörcr. Men att bchandla levantlc produktionskraft på dct siittct, dct iir iindå viirrc sabotagc.
Iionhlusion: pclsonligt-nuinsklig inkotr.rpctt.ns upphiivcr ofta rcsultatct av kunnandc. Dct blir kiippar
i produktionens lrjul. Om vi shulle hornrna övcrcns
orn att slänga dc d:ir kiipparna? Vi? Vilka vi? Du
och jag och allihopa, Som tlcn ganrla engelsl<a vis.
bitcn vill:
"Saltla dig, sakta diq, liua qrqto!
I'ar[ör lriisa, uarföt' rllla?
Du kokar ju öuer, uor uiss tliitpri,
oclt tiink, hur mgcket du förstör dti..."
-\BÅGE.

Vid lisning av bergvcrkstarlcn rtytpsnappatlc en
av vaktcrna följande yttrandc från cn flicka på c:a
5 år vars ögon blev störrc och störrc allt cltcr jtt
mera hon såg.
"Men, ntatttma, nlånlnla, t'ar är bcrgct!!1"

Till

Red. av Bergtrollet.

.Anhålles om plats

för

nedanstående.

Till Ingeniör X.
Blornmor lyscr alltid upp den grå vardagen och
gör att rnan för en stund drömmcr sig bort till
ljusa och glada minnen, så därför iirade okiintl,
hjärtligt tack för de vackra blommorna jag crhöll

på min förlclsedag. Mcn varför denna anonymitet?
Arboga den 15l11

1950.

IIon som liclt blomrnorna.

T'ill berörd personal irtom aud. 271.
Med anledning av den pcnningsumma jag erhålliI sorn clt birllag till liicknnrlcrt ln' ulgiftcl i .srrrrrblntl ntcrl rrrin hårviixt, bcr jag få uttrl'cl<a rrrin
stola tacksarnhct, och iir dct mig ctt nöjc att kunna
meddela, att cftcr viil uträttat viirv, dct ickc cndast
Itadc viilgörandc itrvcrkan på rnin niirnrastc orngir'ning utan rivcn kvut'tcrcts Irarn rrttirlltlc,siu stolu
liirtjusning oclr rlå dct alltirl frarrrstirtt för'rrrii.l s,'rrr
ctt I'örctliirrtligl lcvclnc :rlt krrnna gliirlju .siu niistrr
iit' jug i rlulrl.rclt rttotto stor tacli skl,lrlig.
Ilcn rlå jag anscr skiigg- och irilrviixt valil cu lv
rnanncns största prydnadcr anhåller jag att liknande insamlingar i framtiden icke måttc bliva alltför
ofta återkommande.
Eder förbundne
1481 ÅHLIN.

I)risliiulttrr lill Ilarutrollcl ttr

1.

Så hrir kan linjen dragas. Först öppnade riitta lösningen visade sig tillhöra Valter Lundborg, avrl501, vilkcn hiirmed crhållcr Bergtrollets
HEDI'RSOMNÄMNANDI].

I)ristagarc Ir:r 2 blcv IJetwt I'urttlrnarli, ltvtlclniug
709, vilken crhåller
OMNÄMNANDE.

Allt jag vet har jag lärt rnig cfter f1'lltla trcttio'
Sprit
allting -

-

cn förtriifflig vritska sottr bevar:rL triistan
11161n

hemligltcter.

Att försöka få ungarna i säng på kvällen är som
att trii pärlor på en tråd utan knttt,

Blilt( i'l'ltOl,l.li'l

i)

Semester med en Bergtrollets tjänare
.Iag

vill lova att ltrirtr blir air-ltriurlcrl, ltiit'ttt:rtt

<lclar sommarnöjc ttrcrl cu ingcnjiit', sottt itrbtttat' ltos

Ilcrgtrollct

ja, vad allt vir.vlarlc iutc gcnonr
rl:i i farlcn jätttt
- ilå en senrestrandc bcrgtrollcts
lrjärnan i <lclta nri
tj iin

!

Sornmarstiillct lirg pir ctr alklclcs f<ir'ljrtstrrrlt' plrrls
i lantlig avskiklhcl, rncrt lvchligt- cllcr ol1'ckligtvis
låg rlct ocl<sii pfi rrrka lttftviigctt ttttrllrtrt ctt prtr I'lygfiill, rlrir svrtnt'rligt'tt livligrr iivnirtgsl lt'gniltgal l'iirt'-

olilit I'lvgpllrttst-v1tct'.
Storl lugnl siivligt blutrrtranrlc lllan slriik ibllrrrl
l'iir'bi farligt ttiirl t:tlllopp:rrttir. Ilt:rktionsrlrivnu prlurr
liilatlc sorrt rrt'gu stttilgclittgirl hols or:lr tviirs g('n(,rn
lvrrrrlt'n - l.ittrlct l<ttnrlc nrtu irr ulrlrig liiltrr sig t'l'lcr'
()ln llliur villc l'irlrga ;llirttt'l tttt'tl sitlr llcrru<lrlrrr<lr
blit'l<irt'. I)ct vitt'sonl onr I.irtrlct slitrrrrptrrlc t,flcl ctl
.r.iott sl1'clic, pt'et:is sorn t.rr lriirrrr, sorrr iir cftcl sinu
kvt'lilirrgar. l)li gntrrrl lrr' ålrler or'lr tlrirrnc<l fiiljlrrrrlc
oviglrt'l ltinttt,t' lriittrrrr :rlrllil il:rll sirr lirrll, rriir rlt,
l:ill sililr'pii ctl rrr:i l crr rl:rgltrrrrsli t.llt,r'rlllilil.
\iir t'n stl'irlirnrlt'solslit.rrsrl:rg t'll pllrrr p:r glrrrsli:r
.slor'lrii.irl or'lt prir t,rr rrrolrrliis lrirrrtrrt.l lt,t,lirr;rrlt'r,ll
r':rlil slrt'r'li s()nr \':l'slrrlir{l iivt'r'goll ot'lr vji l lr:rlvrr
l:rtrrlsliltpt'1, lit'li .j;rl visslt'liictt t'n slrlilil ot'lr rlt.l:rlj
lili Iiir'li,llrrittg plr lt'rrorrrt'rrt,l, nrt'rr vr.rrr ljislt,r' sig virl
lr:rl;rlt'llt'r'. rrrit rlt'l iil srr lrrrrql lill lrirrrrrrt,lt,rr oclr rrr:rn
Ir:rl sr'trrt'slcl or'lr rlcssulorrr r ilit'n l,rr'liltt nt(.(l sill
lilttt'li.rrttrlt'r'irllt'rt. \ltrrr lrl trog Iirr'.jolrllrrrrrrlt.rr lol rlt
liktigt u1-lpskattal fincsscrua cn flygarc lrar att br'åkl
sin lrjiirna nrctl.
5-år'igc soncn ilrusct vtrr fiirslirs t,n iivcrrliingirlc
:rtt rilu olika fl1'glllanstlil)cr. Han klarklatlc rrrcrl fiirgt'r', lutrr forttrt<lc ntasliincr rnt'rl llcnslar, ltln fiillilalirtlt' fiit' crr rrrr\lliist gapuurlt' f uslt.r: "l)ct lriir iir b;rr;r
t.ll slt'ccl< pii ptrppr,r'cl rrrt'rr rlt'l sliirll r';rrir propopt,lIt't tt
rlcrr iir iulnllt's rrt-r'r'lit'l stiit'r't, rrurrr st,r' rlt,n
ovrrttil't'iitt I'ilrstiil rlrr rlct. l'rrslcr'?" IIirrr lrt'lonirtlc
lionr rncrI cn ttrilssil

r':rt'.it'oltl oclr s:lg l)å nlig rrrisstiinlisirrnl sonr 1r'ir'lurlc
lrrrn pii ruin fiirnråga all ul)l)frttrr. .la, jrr, nickirtlc jirg
.iliitt ot'lr lrycklarle t'll lt'r'unrlc irtlrerssc fiir'propopcllt.rrt ftir husfritlcns skrrll, nrerlun lrusfirrlcrn ptistc
irv stolthcrt iivcr sin flygbitnc avkorrrrua.
l'lrt Itu\s krclsarlc l1'st oclr cle gunt i lrrf tcn. I.lrr rrrås !

\':rtl lt:rr viil intc nri\st,n bctvtt frir ullt r':rrl scgcll'l.r'l
lrclt'r'! 'l'r'c rrråsrrr' pii ctt rrriir'l<t. tlct rir r':rljt' scgclllvgirt'es rlltint.... iug ficl< nrig till livs llll orrr tt,r'rrrik ot'lt ul)l)yin(liu' or:lr lrrrr bru rlel skall vurir trlt
scgclfl)'ga iivcl nrognrr vctcl'iilt. . . . jalra, inf lihltlc
j:rg, attttlrs båtlar rlct rcgn, niir trråsar l'l.vgrr iivcr'
lurrrl. l'ln blick, till brii<lden fylkl lv l'iirakt, val slrulI't't l'iir rrrilt oliirrrpligir iuprrss. . .
I')n rlirg rlriijtlc vi oss kvirl virl frtrl<ostlrolrlt,t i rlr.I
.:.;r'iinir. Ålt'tt, sorrr viir'<lcrr sjiilv lrurlc l':\ng:rl ot'lr tlcn
l':ilskir potatiscn var' hiirlig ! I). r'. s. potaliscn, illt'rr
fick vrirtlen iita rryrp sjiilr'. Iitt avliiijsct sorl viit:ktc
viir<letr till liv
rlct vålr cll ton i rrtoll sonr fiir vurjc
scl<ttntl iik:rrlc -ist1'rllr, tlt'n konr lrlstigt uiirrruu'r,
lck, rlessa tallIopyrar sktrllt, skyruntrr rrtsihlcn ! "1)cttrr
liurl hiinncr jlg intrr igcn !" fiirklirra<lt' ingt.rr jiilcrr.
Ilerl ens vat' ltatr klat'r':rkr:n, blichcn blcv sp:rnirnrlc,
nran riktigt kutrrlc se ltur iironctt spetsutlcs oclt t'tt
orlefinicrbart nrlgot, ctt rltlt'ktivistiskt-siikanrlc konr
ilvcr ltonorn - uha -- cn slliikflygalc igen !-- ctt
lllan sorn tilllrör en friinrnrln<lc rrrukt -- spione l iir'
.

a

re.

l)å krlrn rlcl sottt eu orltatr övcr talltopl)arna -iivcl skogen -.... iivcr oss. 'l'uscntals bin sviilrnarlc,
srrrl'irtlc, siiing rrI sin liingtan och oro kring visen.
l)c slog sig nerl ickc llli viirrlcns ltrrla lr.iiissu lrrcu
niigru tttclt'r' liirrgrc horl i sliorstcrtett. Vatl sotn scrlarr
fiilj<le ltiir striirrgt tagct intc till <lcnna histoliu, nre rr
rulrllig lrorlrlc jrrg artl jag shttllc liorttrrra rrll lro i r,lt
lrus rliir tlct rlriigr Ironurrg fr'ån tlrkcl !
Vrirrlt'rr lrvlrriit sin st'ttrcslt't' rlii o<'lr tli'r ot'lr viil
vlrt' li:rttslit' rlt'l
inrn:rrs ltrtlt' jrrg fiilt vctsli:rp orrr
ttttrctttltt I'lvgrrrlrsliirrs spc<:iclltr rrtcl<urrislirr lirrskr:rl'1.
l'ln g:rtrttrrirl I'lslel niijcr sig urcrl ull sc tlc rikt biit'irntlc åkt'rrt'ttir frfttt cr'lit'ltt, lrrflen iir fiirbclrållcn rrråslrr'. lrirt or'lr lrr,r'lllollr.ls lr:irrgivtr;r Iitirrirrr'.

l'.

t..

r I
r.
l{lroI|sspallen

(;\'.\ ll':s rt't kslrtrtltll. rlt'l lillrr sotrr rlrlrl. :rr' ;rr':lrrllrrl lrir'\;i\(lnl{'n. or'lr nil r'il:rs rlt'l ('n(l;rsl 1r;r lrrlr':rItt:r.

l)t'rr rilili:1:r ":prlrrllr'n" l\inl nr:ul nol clltr'lrs:r or'lr
rlcll;r lrr sliilri:r olslrli,t'r'. Ilt'tt trtlrtt lrrl liit'siikrr:rll
gilrl tlct Lrislrr rrriijligl. l)ct iir crncll('r'li(l svi\rt alt fri
rlc unstiilklrr irtlrcsscritrlc. Nu ltar rlct ju intc rlrivils
ttirgon pt'olrirgirttrlrr i sliirlc sklla. ttrcn vi sltl lrolrpirs
rrlt lill triislrr siisoug blir' hiitlrc rcsultll. l)ct iir ju
rrlllitl svår'l i porlgirrrgcn. l.'iir alt nlinrrr:r lrrgrarrr:r
sorrt slttrrils sii fiL'tttittt viil fliirrrst siiltrr scgcrn i
lior'1rst,r'it.rt iI'ollroll. rliir nrolor'. sortt l:rgr.l liirll:rs. lrr'lirrlc I:sl:r nl:rls i rlt'rr ltiirrl:r lionliur'r'( ns('n.
l)t't rrrtrlrir lrrgt'l Iriirr (l\IÄ, sorn ot'lisir spr'lrrr rrrrrlt'r'
rlt'ttir n:rtttn, ltlrtrurrrrlt. ttfrgot liinglt' rtcrl i Ierlrt:llt,rr.
l)r'ssl biitlir lrrg rlcltog iivcn i (ittpt'n i At'bogu, rrrcrr
rliir gicli tlt'l srinrt'c. l'lolor vul rlrir'poliulfiit'svlrru'c
t'rirr irr M.l!1.
Iuotrt lcttrtissportctt lrlr (lVÄ ot:ksir lå1il lirlu otrt
sig. l)iir vlrr o<'lisii lior'pl:ivlirrg rrrctl sirrrtlliglr iurlrrslrit'r' i'\r'lrorir jiitrrlt' irrttlrir ittslilttliotrcr or'lr srrrrrrrlrrtslrrltringrl'rioln rlt'lllrg:rlc. (l\"\-t't'prt'st'trlrrrrtt'r'rlr,
lk.ngl l')r'it'sson o<:ll Nils I'ctlt,r'ssott, tog ltt,rtr pollt'rt
i lrirrrl liorrlitrrlt'tts.
I lillcgirr'rrrlt'nr irv lit.r'gllollct ttiitrrttrlcs irlt crr
polialtrtrtrcling i l'ollroll trtt:llrtn rlc lt't' cctttrlrlir vcr'ltsliirlcrttrr slttrllc spelus, nrett rlctta lt:rt'r'isat sig valir
<'n rrrvt'lict sviir srrli rrtt gcnorrr[iill. I)t,t svi\r'lslc
llt'ks rloclt vrrt'l inlivirt'tcling i Albog:r. r'illtt't vi
lliirrrsl strrprrtlt' p:i rlt'rtrt:r girrrg. l')liorrotttislil se tt srrkrtirs tlt't givctvis l'(.sut's(l', rutn <lcn saken lr:ttlc vissclligcn lillrlts gcuonl stofil ul)l)ol'flirtg:rt' ul rlc
giislirnrlc lirgen, sorn rriistarr lrt'lt virl lrcltrrlrla ltt slii
l'irr lt,st'koslrrrrlt'r'rlr. Nrr lrltlt' r'i fiirsll'rs rrrvcl<t't ltolt
lirl till lirrbct'ctlclst'ut'lrr,lt' ot'lr rlctlrt får' vi viil trr i
lrt'Ir':rlitiutrlc till ctt ltotttttlrrtrlt' it'.
Ot'lr sr1 I'itr vi lillsiiliu irtt lutltlir ul)l) ()ss ttttrler vinlcln fiir rrva rurgrllrrtug oclt sorrt vi ltoppus fiil rrtt rrfi
flclir frirrrrgångirl oclt fri (l\r;\ lF lill ctt ltiirtl trrttttt
inorrr kor'lritlr<lltcn i Ät'lrrtgl.
littt'.
Yril rniitl:il l!)l-rl.

ir
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BEITGTROLLE'|

NII,S JOHANSSON.

Aluens sång

In memoriam.
I{clt lrastigt, rnitt rrnilcr arbctet, nådrlc oss plötsligt
det smiirtsamma bndskapct ltt Nils Johansson gått
bort. Det var ofattbart.
För oss. Dina idrottskarttrater, som lärt kiinna
I)ig, såsonr cn vrrrkligt gorl spoltsrtrau och katnrlt
kiinrles solgcburlct iinnu svilrarc. Vi kan iinnu intc
fatta att "Svojtarn" inlc liingrc firtns ibland oss.
ödct villc inte liingre skiinktr oss tlcn gliidjcn.
Vi skola alltid minnas Dig, soln cn förcbikl för cn
gorl i<lrottsnran oclt soltt rlcn gorla hanrrut Du alltid
vrrr. lirirl iivcr Ditt I.ittsir lrtittttr'.
Vila i l'rirl !

Ii.

l)cllerssott.

å.luen

flgter stilla
uti sin hå.9

och glad

men

sm&.

och storo uirular

dör alltid finns iiruIå

dtr sjunger dina sånger
som du aldrig tröttrtat på
och jog står dtir på. sptirrylen
det är blott pti dig ju11 lyssnor rld.
Ja.r1

lyssnar på ditt folska

och mycket trolska sfrng
dn liilJgJer lflisom balsam
uppå milt djupo sår

jag önskar ult jag uore
en uirvel glad och fri
alt lelca som si17 borde
en ntutilcr nelodi.

Men gömmer gör du mgcket
au männskors sorg
lör diir Iinns ttlllid drgclien

Iirtrlnrr ullrr sdr
tltr lörsuinttt,r bttrtr slillu
otlr sortlst:tt i rlirt ltit11
oclt tri rttlar buru ttirplur
sonr ont du ittte så9.
s<ttrt

Bergtrollet
gratulerar

på 5O-årsdagen

Jag minns en gång på våren

CVA

Den 3 sept.

fru Malin

då" jag gtck ensam Ircm
och sorgsen uar uti hågen

Ilehnberg

och ensam

Bergtrollets engelska spalt.
'l'ltcv s't'r'c jusl t'orrrirrg orrt ol llrt' lrig stort's rrl'tcr'.
lor lrcr, lr lriglrll'srrt'crcssl'rrl slroppiug olgv.
As slrc stcppcrl triunrplruntlv into thc nigtlr uir
Itubby staggcring undcl thc inevitablc loarl ol' llarcels in hcr rvakc
she pauscd and gazcrl rrp at thc

full

moon.

-

".Iust look, Harold, at that silvcr nroon".

I-hc parcels ijavc a sigh. "All right, tlcar
corrlrln't )'ou i{ct thcrn lo scntl it...."

-

brrt

STOPP OCH TÄNK.
Slollp oclr t:inli.

iir ett uttryck
sonr valje fiircningsnrcrllcur
bör bcakta. I synncrlrct rlu sorn klanrlrar i tid oc:h
,fa, rlct

olid.
Stollp or'lr t;inli. '|rink på att rlct utriittas nrilnga gilngtrr ctt osjiilv-

iskt arbetc som aklrig bclrinas på något siitt.
Stopll och tiink.
Stö(l i stiillet tlc sorn arbcta åt I)ig, sllolra oclr
ttppntttntla rlcnr, så be hiivcr' l)rr nog intt' r'iintl llingc
p:i rcsultat.
StoJrp o<'lr t:irrk.

-- --

Kritiscra giirn:r, mcn ha fog fiir l)in hritik och liir'
l)ig ntt kriliscra sakligt.
lIåtte "Stopyt och tiink" bli ullrrs vrlrt vllsplrik.
IIolo.

i mitt sinn
till iiluen

då gick jagr ned

lör att finna tröst och hoplt
utl försöl;u bktllu sjiilcrt
tttttr mitt utt11u I;ro1t1t.

Jag stotl och såg

i

uuttnet

och plötsligt fick jalJ se
att Niicken tog au sig hatten
och bjöd mig stiga ned
men rösten i mig sade
rlrt sÅ'all ej oöra så

alltför hon inle lwdc
dig uelat följa då.
Iten tindå uill jag bara
i öluen finna ro
men liuet måste uara
och leuas glad och 17od
för mort får inte göra
ntcrl liuct hur som helst
det uore att förstöra

det Gud hor gJjort sont bäst.
Srl lrtl r{rr alttett uara
oclt lål den iclic bli

en tanke som hugJsualar
ntir en gång dtt sor.qserr D/i
för leg du skulle uara

ifall

dtt gJjorde så

dörlör att liuels skuru
dig ej uille böra då.

w. o.

rJlilru l

lt0l,I-lt'l

En sommar med
Arboga flygklubb
Tuå Arbogallickors syn på
segelflygning skriuet
i jagform
Jag villc Iära Iuig flyga, nten jag hatle fått reda
på att alla orrtyntliga nråstc ha tillstånd av föräldrarna för att få lära sig dct. Htrr sktrllc det lyc-

kas? Min första attack blcv ltastigt avbrttten: "Scgclflyga, va<l iir nu <lct fiir 1låhitt? I)ct passar viil

intc för flichor. Iriir rcstcn iil rlcl farligt också."
Dct tl,clis vara cn alhniin uppfattning, att inga flickor bör flyga. Nlcn varför inte? Dct är väl intc
1,1i11s rlct iin att kiira llil, rida cllcr vad soni hclst!
"'fiink oru rlu st<iltar!".1a, rlfr rir tlct cns cgct fcl!
.1.)tt plrrn iir lvckligtvis inlt: siltlrtut,:rlt rlct pliilsligt
blir på <låligt ltuntiir och bura viinrlt't' noscn nrot
llacl<cn.

Nji,jrr, trligt'n virrrrcr', oclr t,rr rlrg slorl vct'liligt'tt
l)årl)l)rs rritrtrtttt't'lining pii lrirlrpt'r't'1. l(rir:lit sotrr
turrkt,n nirlrprrrlr'.i:rg rlcl lill rrrig oclr.sji lrlrr rlct i
"l'lrgrrttlt.'' lrrll i vrig rrt lill lrrrngrt'cn. ]lrrrr ltitrlt'
I'r'1irr lriir'.i:rrr u.iort kllrrl l'iil oss:rtI rlt,l irrlt'slirtllc
viu'u någoI ljiisli, oclr tlct lal rlct intc lrcllcr'. (irabbarna var först litet rcservcrarlc, rucn dct gick
snart över. Instrr.rktören förklaradc, att utc på fältct skullc alla säga "rlu". Iiftcr några inledandc ord
från instrrtktörcn our vatl rnan anviinclc "pinncn"
och "fotstötlcn" till, fick jag krypa trpp i kärran
oc'lr banrls fast. l{an kollplarlc ruig oclr gli<lflygplarrt'l r,ftcr cn bil, o<'lr sli lxrr-rlcl iliig. l)ct kiin<lcs jtr
lilt't snopct irtl inlc l'å lliurn:r l'lorlcr .lortl, nrr:n Ittan

l'icli intc rrr-r'c:ltcI titl till att rel'lcktt,r'a <iver tlctta.
Ntt gjordrr jag lrcsl.iirnt alldclcs galct! Vingcn började luta r1t hiigcr'. Instingtivt lutarlc jag mig åt
'r'iinstcr, soln oul dct "skullc hjiilpa. N{cn då jag förrle spaken åt viinstcr stiilldc sig vingen vågrätt
igen. Nu hade jag i stället kontmit långt till viinstcr
onr bilcn. Och jag sour skullc hålla lak kurs rrftcr
tlcn. tr{cn nran skullc jrr brrra flvtta frarn viinstra
foten. Ack ncj, högel skullc rlct v:rra, <lct nriirkte
jag gcnast. Nu staunarlrr bilcn och alltså iivcn
"glidarn", sorn sakta lade ncr cna vingspctscn mot
rnarken.

Eftcr yttcrligarc några nrtschar fick vi göra vårt
första hopp. Dct kan inte beskrivas hur clct kiinns,
niir 1llötsligt alla ljutt, sonl ullpslår, niir planct
skunrpnl rivcr fiiltct, trllphiir, or:lr nurn Lrara hiin
sttset i stagcn. Man tittar fiirsiktigt ner och uppskattar höjdcn till rninst 10 nrctcr. Niir rnan setlan
kommer ner till jorden och karnratcrna igen, får
man höra, att planet bara var uppe ctt par nreter.
Ilftcr tlct första lilla hoppet får nran gå hiigle och
högrc upp för varjc gång. Man får cn signal från
bilcn, niir nran koururit noi; högt upp (enligt instruktören), och då kopplar llrän rtr linan, sorn
förbindcr glidar'n med bilcn. Sedan får rnan la sig
ncr biist tnan vill, cllcr rättarc sagt bäst kiirran
vill. L1'ckligtvis är dcn intc så kiinslig utan nran

måste göra
lyda.

rlitt stora roderutslag för att dcn

skall

Man tar så ,snråningonr ut all höjd rnan kan få
nrcd 100-mctcrslinan (rlct blir i biista fall c:a 60
rnctcr). Ililcn ser rrt sorrl cn lcksaksbil, rliir tlcn
krl'pcr fram långt ttndcr en. Mcn så liottttrtcrr signalen, och nran kopplar. Scdan tar tnan sikte på ctt
träd, ctt lrus cllcr vad sonr helst rakt fralnför sig,
lråller kurs rritt rrrot dct utvulrla fiircrrrålct oclt lanrlar så firrt sorl rtt<ijligt.
l',n rlag iir ntatt klar liir liroven ot:lt cfler rlct
sisla kornrrrer inslrtrkt<ircn fratn oclt gratttlct'ar. I)å
lvr:kcr rrntt,:rtt tttatt criivrrtt lrcla viillrlt'rt, itlrrrittslont' niislirrr lrcla.
\[crr rlctl:r vrrt lnru bi'rrj:rrr. I irttrlt'lr kttt'st'rt l'rir
rrrlrn lrilr.jrrl sviirrgir, oclr sil srrrirrtirrgorrr ltornnrct' t'tt
slolt iisorrlrlicli: rlcn l'iit'strr vitrscltsllrt'tt'tr. \\'it'cn
:ir tttrlrlgt'tt I'r'iirr lrilt'n, sorrr stitr i:ttttlt'it littrlittt av
fältet. Den är into kopplad i planct iin..llun ntåste
först fråga, om man får koppla, oclt dct gör man
genom att signalcra rnetl cn flagga. Niir allt iir klart
vid bilen, komnlcr dct svarssignal. trIan lrar fått
instruktioncr om varl rnan skall göra, och så signalerar cn av kamraterna till bilcns f<irarc, ått han
kan siitta i gr1ng. .ltg rniirkcr gcuast skillnirtlctt, niir
iag stigt'r'. Nrr gl\r'rlcl rrr.r't'kcl jiirrrt:trt'iirr rlct gjorrlc, triir'lrilctt virl i rirrclsr'. liut'tt'tt iir ocliså lriiglc
oclr tårarna ströururar ncrför kinrlcrna av lttftrlt'rtget. Så diir ja, diir korrr tccknet att koppla rrr linan.
Nu får nran flyga, och i rcna ivcrn gör lnan onlcrlclbart det första fclet. l![an kopplar utan att först
föra fram spaken, och vcrkan visar sig ögonblickligen. Det blir viikligt tyst till att börja rrrerl, alldclcrs tomt på någ<lt siitt. l)lanct sjunkcl ofirrt nog
rakt ncr, nrtrlln rlct kiinns sonl on) inlc rnirgcn
Itinner rncd riktigt. Så får nan ul)l) faltcn igcn,
mcn då har nrau förlorat litct höjrl :rllrlclcs i oniidan.

Mcn jag iir ändå väldigt högt uppc. .Iag får nu
ti<l att sc nrii; omkring litet. Skall det tliir vcrkligcn
föreställa OVA!? l)ct scr tlå ingcnting rrl hiir uppifråu. Oclt titta! Diir burtn s1'ns ju kyrl<an orrh ltcla
Arlloga
ot:lr rliir ilkcl ett tirg. Srl sjungcr

jag cn stunrp, jag har hört att dct skall vara bra.
Man .spiinncrr sig intc så niir man sjunge r. N[cu
sista schlagern var nog inte så lämplig. Bäst att ta
något lrrgnarc. Oj, vad jag har kornnrit långt ncr
rcdau. I)iir ncrc 1lå r'rigcn står några t'lklistcr och
tittar på nrig. Nu vinkar rlc! .lag lyftcr hnnrlcn och
vinkar tillllaka. Nu har jag nog lagonr hiij<l för att
sviinga in och landa. Ncj, jag kour alldclcs för
långt. Mcn cfter nrlgra i{ånger går rlct biittre. Iionstigt nog "siitter sig" planct rnjukt prccis brcdvid
det utlagda rniirkcl. trIan kiinncr' .sig sorn en kung

t)tiltGTri0r.t,tt'r'

ANNONS.

Medan.lf i snrd lter j ulmaten...
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BRIDGEPROBLEM.
SpD6

HjD85
lluÄ32
I(lI(Kn1043

och tycker att nran varit väldigt rluktig. .lusl rlå
konrmer instruktören franr och siiger, att dct var
ganska .skapligt nrcn... Och så konrutct' cn lista övcl Sp Ä l(n i-r 4
Spl{)Il}2
de fel man gjort sig skyldig till. Dct är bara att bita Hj 9
FIi l(u 7 (i il
ihop tiindcrna oclt vid niista flygtur försöka rrilta ltu I( t)854
lltr {) 7
till felen.
Kl 9 z 2
l(l (i
l)cn kiira "S(i-n" vcrknr allti<l så snål nrot oss,
SpIit9T
och tlc få nrinutcr rlcn unnar sig att vtra kvar u1l1lc
HjÄr(r0.r
i det blå rusar i viig nrcrl en rasanrlc fart. Itan
Itu Kn 10 6
hinner liksonr inte fånga in allt, och det går ju inte
r{lÄD8
an att bara iignn sig åt utsiktcn. Sc'n iir ju inlc lrcllcr vinst'lrt'n någon n.vlrt'l rrrcn vlrjt.gång urirrt
Slrl ril givrrlt'
l<ortrrrrt'r'rrpp finus rlt'l niigol n-r'll rrll rrppt:ich:r. l)t't
iir'L cx. slor skillnatl rtrcll:rrt:rlt fl.r'gir rnitt pfr rlrrllrrrlcn: S
N
gcrr oclr frlrruil l<r'iillcn.
\I
it
slur s
I
I):r s s
.J
srrtts
l';rss
giil
Nrit'rrtatr
t'tt slrrll pir rrirlrllrlt'tt lirrn rlct I'liililir
l 'i tss
I)ltss
g:rttshrr ll'1. I)r't l.r'clis sonr ()nr s'it't'n:il stiillrlll
s1l:in<1, oclt nrirtt kiirtttcr irtt rlt'l giillt'r':rtt lrcslrirttl
l)r'll:r liorrlr':rlil spt'l:rs lrt.nr. nrt,tr lrtrr rrr;rnllr spr.l
rnirlir :rll:r virrrlli:rsl. Irrlt' lrt'llt'r' li:rrr nr:rrr lrr lil siil
k;rrr sr ri llil' \'iisl spt'llrrlc trl llrr i (t'rrligt clr.;rr.t.1.it,lrr
.:;llitlir,tt .sli Iotl sonr vrrrrlill liir' ;rtl sliglr loll;rt't'.
ljrir'rle Iiort uppifrån).
rlctr ltårtla rrrotvintlen klrittrar glirlarn villigt upprlt
jag
bcniistan av sig sjiilvt, tycks dct. Mcn nu ltar
Lösning återfinnes på sirlan 15.
stämt kommit så högt att jag kan ta åt nrig spaken
för fullt. Och jag konrrner högrc och högre, och
Itårdare ntåstc jag hålla spakcn. Viinstra handcn
har jag på vänstra knlict, sorn rlet skall vara, nren inlc kun vara siiker på varl jag kan ta rnig till. Srl
till slut unrlrar jag om jag intc sklll bli tvungcn tar jag siktc prl dct trllagda 'l'-rniirkct och försiiker
llt lullln intctl lr:1rlir lriittrlt'rrr:r. Nci, tlct vorc liil giir:r cn prickl:rntlning.
sltttpct ! .lust rlii siir kiil'r'trrr rlct rliir lilll lroppt'1,
Niil rrtbiltlningcn 1lå S(i:u :ir kllr', iir Itrttr iittlsortr alltitl blir niir vinschl'iirarcn rliil ncre anscr,
ligcn nrogcn ltt rnöta dc upplcvclscr sorl ctt riliatt man hiingt kvar liingc nog, och frikopplar. .la, tigt ,scgclflygplan har att bjuda, tucn detta får anstå
det är bara att först föra frarn spakcn cn aning för till nåsta sommar.
att inte vara i stigläge, niir jag kopplar rlr. I)å scr
Klubben förfogar också över en bygglokal, där
jag också att jag fått bra höjd.
rnan utför reparationer, ty missöde n hiinder sorrr
Innan jag liiggcr mig i sviing kastur jag cn blick bckaut iivcn i rlc biista fanriljcr. I'-örsta gångeu rttan
fr:tntåt. Långt tliirbortu sliynrtar cn vik ar' Iljiilrn:rkour rlit rlch skilrl:rtle alla vt'rktyg, flaskor oclr pytrcn. IIiit'ifr:ln vctkrr vatlcn)'tan alltlelcs sliit fastiitt sar var det litt't konstigt. Ute prl fiiltct bctraktat'
rnan f örstår, alt r'ågorna nråstc grl ganska lrtiga. rnan .sig sonr jiinrnställ<l rncd grabbalua, nrcn ltiir
Mcn nu är dct biist att svänga. Vrinstcr sidorodcr rniirkte s skillnarlcn. N(an såg rlcrrr hrtndskas tuctl
och viinstcr skcvrorler och glidarn går in i cn I'iin- dc olika grcjorna och resoncra ritningar och nråstc
stersviing. I.-artcn ökar bctydligt i sviingcn, tv utr onrcrlclbart konstatera, att rnan intc hadc nryckct
har jag fått nrcdvind. Det biir i v:ig parallellt nrcd att utriitta hiir. Naturligtvis för-stod grabbarna tlcldcn lilla kanalcn. .Iag tittal rakt ncr och upplric- silnlnla, rncn tlet dr'öjdc intc liingc, förrän rlc u1-t1lkcr Itcrc på rrtarkcn cn bit frarrrför'rrrig skuggan av tricrkt, att vi flit:kor kanskc skullc krrnna ,spika listcr'.
planct. I)ct vcrkar nlistln s()lu olll kiirllrn iikat fur'- Vi slttc fiirstrls igång nrcd friskt rttotl. Arbctct
ten för att hinna i fatt skuggan. Mcn jag lrcjrlal bestorl i att slrika i tiitt rnetl nubb på .snrala triikapplöpningen.
Iister och snart harle vi insctt, att det kunde vi göra
jag
Höjden är tillräckligt stor för att
skall kunna lika bra som någon annan. Det var t. o. nr. cn sak,
sonr vi kunde göra bättre: tviitta fönsler.
kosta på rnig en sväng. Långt diir borta i soldiset
sk-ynrtar cn litcn prick, sorn lionrltrcr niirutare. l)el
Irtttuu Itran börjadc scgclfll'ga krrnrle ruan:rldrig
iir faktiskt "(lrrbcn", klubbcns gul:r rrrotorflygplan. tiinkn sig att rlrrt v:rr cn såtlan hiirlig sllort. Nrr kan
I)cn går rnycket högre nrern skullc antagligen gå in ruran bara iinska, att så nrånga sonl nröjligt cn flåni{
för landning. l)ct kan inte hjiilpas, uren det känns skall få pröva p,l <lel ot:lr ve rklige n kiinna hur
litet tnalligt, niii dcn får vrinda orn, diirför att jag rundcrbart dct är.
är. i luften, Då tiinkcr man förstås intc på att det i
verkligheten llcror på att föraren i rrrotorkärran
IO-t7'.
1-r

I
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FöR DE YNGSTA DÄRHEMMA.
Hur man blir en berömd trolleriprofessor.
Varl sorrt behiivs:
I st. !igg.
O,5 rnetcr svart s. k. björntrårl.

2 st. hattar, om nröjligt s. k. cylindrar.
'l'ag fiirst iiggct oclr grir två hirl nrill cnrot vallrr<lll,

I}F]RGTROI,LEl'
rrurlrar' \'Nrf(ir .irrgen giir något åt rlcn felpluct'rrrlc
stiirrrpclklot'kltu i l)-tttnncln.

*
rrnrlrlu'orrr irrlt'lrirn kutr få inf<irt llt ('),kclsl:illcrl
ot'ksit Iiitst's tttt'rl slot':i sltr'ltrtl rrrt'rl llirslilil't Å. l],
{1. o. s. r.
:k

trrrrlr':rr vlrlliil inlt'(ll'-r\ i lililiel rrtt'rl (l\',\ li:rrr
t'n lirllslrrrrr tili t r lit'lsl;illt'rr.

I':i

:::

rrtrlr':rl oltt ittic rlr'iisnt:rlt:rtt virl r'.r'lit'lsliillt'n ((lVA)
lirrn<lt' iorrlningstiillls l'iir follrt>ll, \'irrl)lr, l)ilkilstnini.l
cllcr barltnitrton clc.

ett litct oclt ctt nilgot störrc. Illås ntr rrl rigget, tlg
scrlan lrrlrlcn vilkcn fiirsctt tttcrl cn rcjril hnut ot'lr
triid rlcn gcu()nl rlct stola ltrllct så nlt linutcn stoppar
rnot dr.t lilla lrålct. Scn rlet iir gjort knn l)u strax
börja lrolla. I"iist tr'å<lcn i cn knapp r'llcr rlylikt, i
nrirljchiijrl, och lrigg iiggct i hatten sonr I)u ltållcr i
t. cx. r'iinstrlr lurnrlcn, lag scrlan <len anrlra lratten
i rlcn lriigra lrantlcn ot:lt l'(il ntr ltattcu rrrcrl iiggct,
Irastigt ilr'ån I)ig och l)tr skall fii sc lrur iigget lroppar
u;rp, f:lnga ntr iiggct i tlen anrlra lratlcn och gör scrlan
sanllnll sak nrcrl rlcn handen ocll gcnonr rlclta korn-

rrrt,r'iiggct rrlt ltopprr frin rlt'rt cn:r till rlt'tt irttrlt'rr
lrirllt,tt. l)tt lirrttslit' Irriislt' iivrr l)i{ t'tl l)lt' giurS('r'
nlen scn sht l)rr se 'r'l<l llla korrrnrct'att bliva liir'r'ånl<lc. I)ct rir rriirrrligctr inlc vut'rlag Itt:rtt frlr sc ctt
ligg rrtun lirlirrt'ltoirprr I'rlnr oclt lillbrl<rr rttt'llittr cll
llrt llrlllrt
Orrr l)rr vill slirrll irrg giilrr:r lrillr l)ig Ilcllr lrr':r lt'ir'lts
i t.ll :utnrrl nun)lr)('l' lrv I.lt't'gtt'ollt'1. I)tt I'lrt g:ittlr
slilivlr lill rrri3 ot'lr t:rllr orrr lrrrt l)rt llr'ltrrrlt's. rrrllt'sscrr iil balir "Jrrllorrrtcrt", Ilclgtt'ollct, (l\'.\.
.

God

Jul och Gott Nytt År
önskar

tundrar varför intc OVA

nred (lVM och CW

i likhct

säljer liiskcrlrl,cli,'. på arbctsplålsen.

Jullonttctt Did CIIA
(han sonr brukar åkn rtrllskrirlskor på julfcsten)

>k

rrnrlllrr'onr int('kioslit,n h rrrrisst,n kan flyttls till
l:irrrpliglrt. plirls. Orsrrk: sjiilvklar.

Hört på CVA.
Kalle lriir <lu llt rlonr cftcrlyscr rlig i radion?
\rla ?
.lo jril- siigcr rrtt rlorrt cftcrlvser tlig i rrrrlion.
.l:rg lr,iil inlc vlrl rltr sligcr fiir r':rrliou skrlillcl

sr\?

Springl'lichan 1l:i 700 passclatle unrlel utövan<lc av

sitt kall cu lvtl. r'ars nranligl Pcrsonarl sin virnir
lrogcn något skrrlle ropa cftcr hcnnc oclt rlcnna
cring blt'v tlct:

rtr tlt't \[rilrrrrlrrlcu?
Flit:lian liitslrtlt' s()ru onr Irorr irrlt' lrirrtlc o<'lr ilrrrlt:
lika snabbt vitl:rrc.
Ilftcr en stun(l I)asserade lron iltcr sanrnta avtlelning nren rlcnna i;ång gjor(lc lron sig ickc sunrrna
brfi<lska varfiil' ltoiltlrlnrr lopirrlt'
Vatl iir tlct l'iir' l'cl ntt rl:\'?
.lo tlcI iir s:1 rnyclict frsnor i spår't,t, l(irl svlrcrt!
*
"l)on-r siijcr :rlt ja prallr- nr.r,c.lic rrre n jl siijcr bllrr
vitrl ja tiinker".
Var får rlu allt tle an<lrn ifrrln?
:

-

GAMMAI, ÄIt ÄI,I)ST.
I)t't bt'r'iitl:rs :rlt liirc t'tt <'trprrtrrlclt rlislitrssrorrt'trs
vågol gicli lriigl rrrrgl\t'rrrlc lttrrtrvirlir t'n spclurc ( ingir
narnu, sniilla llcrl.) skullc rcprcst'nlcrlr lagct cllcr ci.
l)cI fanus nrirnligcn srrrbburc sllclulc att tillgli.
Nåviil, matcltcn gir:li uv stapcln oclr rlcn orrrrliskutcrarlc sl)clårrcn intog sin sc<lvanliga llllts.
Oclr

rliil slotl ltan.
lrirlvtirl
horrr
Slr':rx fiirc
cn uiigot rrplrllrrrrl lrt.r'r't.
I'r'rrrn lill t'lr lrv lirglctlirlnir ot'lr spoltlt':
.tl tlcttl (iiirltlgirr'<lsvirllcn'l
--.lavissl, r'arl slirtlle rlct cljcsI r'irlir, lrlcv svirlcl.
-- .Io jui; trotltlc tltrt vat' .liirnIorget, iir rlcl irrtt'

Iingclblckt sont stilr' <liirborta.
- I(onrrucutlrcl iivclfliirligl !
*
l)lrrlst'rt iil virl ctt :rl tllrl'ililcrlrrrlolnt,rr rr;igorrsltrrrs
pir t'tt llr gl'rilt.
Itiist i ltiigt:rlare u: "1.'r'rin llcr'Iil-Åtllrrr till tlat'ililcrtla rcn

".

l'r'af ililctl:rrcn svarar': "-l'r':rf iklcrlarcn lriir', liont".

Iliistcn irriteral: "llcusinrrriitrrlt.n lisrrl noll.

skull

jlg

r'irrl

göra?"

'l'r'afiklularert s()nl beflrat' rlct viilsta rncrl niitllirndning ctc. r'opal ivrigt
:

"llcltil-Arlam, tag tlct lugnt, tallpu intc Irtn'rrrlet.
Vlr rir Ni?"
llösten, be tyrlligt lugnarer: ".lag iir i kiirr:tn llri
slurtlinjen, har inte lt'ft rinnLr",

t0

Tjänstemön contra arbetare
Spfnnsidan

I

i
l
!

l

Jag trlcv ltii|ortrrlirgctt trppritrgtl rv clt il\. retlalttiircrna för rlcnuit titlning, rnctl anttrorlan att skriva
några rarlcr', rlc fingo var:l orrt vatl som lrclst och
niistan ocksii hrrl sorrt lrclst! Varl skrrllc jag tlå tala
ellcr riittarc sklivit, oltr intc tlet sont liggcr ntej varrnast orn Irjiirtat, nlirrrligcn vi kvitttror cllcr flickol
i lörviirvs-, liirenings- oclt ot'gittrisltionsarbetet, flur
skötcr vi tlå vår't l'iirviirvsarbete oclt vårt tttctllctnsskap

.l:r,

i vår organisatiott.
giir vi irtlt'tttiittgrr gårrgt'l'si'r, lrll vi t'r'.

t:tr

lclrlcn t'llt'r'rlrirrrrt'rl.irirnl'iir'liglr littttsli:tpct', sirl<t'r'crt
plats o<'ir t'r'lritllcr tlt'tttt:t. \'i littrtttit jtr lriir Lrtgii il'r':irr
ltt rlct liil sig ottt viit':tlbctslrl:rts tttctl rlcss proltlcnt,
rrrcn jlg lrirl l<orrtnrit ikorttul<l tttcrl rtltrllit lrt'bctslllirlscl or'lr s:rnnlr pt'olrlt'ut lirtttt's iivt't'ltlll. ]lt'tt st:tlrttt
Irr.r'r' r'i oss i rrllrrriirrlrt't ittlt' rrct'ir ollt vitr rrtbiltlning.
Yi krrnslit' r':rrrllivs rut'tl jrtsl rlt't :tt'ltt'lt' sottt vi sittls
:rlt. rtll'iir':r rrrt'rr i sliillt'{ liir rrll rtt'ltt:t:t oclt liilliovl'it
oss liir rrtt lrit sii siitt t'r'lriill:t ctt svsslrt cllcl bclattning sonr vi tror oss trivas Itter<1, tiinkcr vi sottr iir<l
ogifta "jaij lianske l'år cu lnan sotlr kan gc tuej min
utkonrst oclt på så siitt bcfria rncj från nritt tlrtrrll(iga
jobb". Orn vi riro gifta kanslie vi tror "rlct skall bliva
brittrc niir rnin rrtakcs inkonrst kanskc stiger, rlå skall
jag sluta rrritt arbctc". Iloltlc vi intc i stiillct söka,
sorrr iag titlig:rrc slrlt', fiirkovrr oss oclt gcrtortt vårt
t'gt't :rrlrt'tc slirrprr oss t'rt llltttlirl tliir r':1r' stsslrr jilrrrinstonc till t'n viss gllrl tilll'r't'rlsstiillt'r'oss. \ri livinnor liurtna liigga ncr'ltttl tttvckct intrcssc ttclr titl
s<iur hclst pil att lianslic s1' oclt sticka ctt arbetc sotu
kanske rnfingår gångcr kan crlrållas bådc nryckct trcr'-

ligare och brittlc trtfört l)il annat slitt. llcn giillcr dct
salicl sonr faktiskt kan 'r'ara /irrsuillÅ'or f<ir oss, ja tl:l
sucli:rr vi o('h siigcr' <let bcgripcr ilg inte ellcr' <lct
lrar jlg intc tirI clk'r' lrrst trtcrl. \lcn t'u sitlt iil siilicr',
biiriirl rttirn lr:u'rr ot'lt l'iilsiiker intt't'sst't'et sig fiit'
olilia slriirsruål såviil inorrr arbclct sortt olganisationcn tlå trol jlg intc tlct tlriijcr liingc fiirriin vi hat'
nrycl<et rlugliga oclr intlcssera(lc livinnor på nrclu
kvalificcrarlc albctsuppgil'tcr, i r'åra ot-ganisationcr,
ja, lianskc t. o. nr. i santlriillsirrbctet.

s.
Bra sagt.
Har ni tänkt på, att vi kvinnor börjar bli

11.

något

ganslia unikt. llerlan tlcn tnanliga rlclcn :rv sarnhiillct
blir nrcr' <lclr nrcl spccialiscratl, blir vi kvinnol allt
rnångkrrnnigare. I)et låter' litet llrctentiöst, rrrcn <lct
kan intc lrjiilpas för' s:l rir dct.
Ottt cn kvinnt i;rlr ut i ftirviirvslivet oclr l:ir sig ctt
yrkc grtrndligt, så förutsritts rlct iindå att hon, all(lelcs av sig sjiilvt, slirr kunna en hcl rarl s1'sslor.

Vi arbetar ju på att få bort nrotsättningarna nrellan olika katcgorier anställda. Det är alldelcs riktigt. Klyftorna skall överbyggas. Mcn att rlet iinnu
inte iir sonr tlct bör vara, på alla siitt, sk1'urtar alltför ofta franr.
l)ct fintrs tydligen änntr kout<lrsanstlilltla oclr
ljänstcntän -'- fast dc kanskc intc iir så urånga .solu änser sig för något rner lin cn kroppsarbctarc.
I)en omstiindighetcn, att nran konrrnit 1lå cn kontorsstol trte<l en penna cllcr riikncsticka i hanrlcn
tycks konlrna $onllif{a att f ullkornligt tappa sinnct
föt' rcalitctcr.

För att bli cn .skicklig svarvalc forrlras rnånga
års lärotitl. Irör att sortcra papl)or forrlras nryckct
litcn liirotid. För att bli en skicklig ingcnjör fordras
lång liirolirl, fiir att soJxr ot'lr lrållrr lcnl i fll;ril<cn
litcn lrirotitl. .Skickliglrclr.n lr:rr ingcntinu lrctl lnsliillning.sfiirlrållu rrilt'na lI t giirrr.
l)et iir vcrkligcn lriig lirl, :rlt fiir rrlltirl bt'grrrva rlcrr
glrrtrttlrlrrrorlig:r oclr lnlnglrliistirrlt' rrppfutlniugr:rt
lrlt lrrrstiillrring.sfiillrirlllrrrlt't jir t,rr ctikctt or:lr t'n
rtttlcrlning irlt inorrlrtu rrriiturisliol'rr:r i vissir "finlrrr,"
ot'lt "rtrirtrllt' firrr" Ilrt k or'lr lrlllor'.
Vi li.irttslit' i rrllrrriirrltt^l lr:rl lrlltliir lritt, rrtl pu rlt'ltrr
I'auta.silösa siitI uuifortncra varanrlra. Iin kontorist
placcras utan betiinkandc i hyllan för kontoristcr
och en svurvarc i hyllan frir svarvare. l)är ska rlc
v:rra, <lc iir inget annat. Hul fel iil intc rlctta.siitt,
att sc sina nredlniinniskor och arbetskamrater, l)c
kanskc rir hiingivna konstiilskarc, arnatörrnusikcr,
liltcratiircr, fli rttlirkss:rrttlarr,, så ngultr och s:1 r'itl:rrc.
Scl' vi l)it r':rr':rnrlr':r l)l rlr'[ siillt't. s('r vi
ni\gonling :rnnltt
rr:irrtligcrr rrriinnisk:rrt.
I"ilr' <lcu s()nr r,ill sc l)åi sina albctskanrratcr
av alla anställningskatcgoricf .-- på detta siitt
-öppnar sig ctt oerhört rikt fiilt för nriinsklifjt urngiingc och ctt sarnarbcte, sonr rtran trolt niistan virra
onröjligt. l)cn starkare rliircurot sonl ser så att siiga,
l.rak och frartr, kan rnan intc ijöra annat iin bcklaga.
I)ct iir uiinrligcn s.vntl utn lronorrr. Livct sjrilvt ger
('u s:1tlun rniinnisku sil lluss liral'tigt ar'h1 .,'l!ngar',
att lran konrnrer att bli gansltt ktnt.stiitt rtrctl tirlcn.
trlyckct utcr iin den uriinnisk:r sonr blir trtsatt för'
lrans iivcrsilteri.
M. 1..
I't't't'is sottt ottt ltorr l'iirlrlt's rrrt,rl lirursliirll orrr stlrrrrrpstoppning o<'lr punnkirksgriirltlniug. Niir i ti<lcns bt'ij-\'nnclst' v:ira tljulhurlskliirl<la fiirl'iirler rlclatlc rrplr
nrbctet i nranligt och kvinnligt blcv dctta så förtlclat,
att miinnen fick prl sin lolt att gå på jnkt, fiska, fäll:r
villcbråd och fiira lirig, nrcdan kvinnorna tillvcrknrlc
l'anriljcns kliitlcr, lugarlc rleras rrurt, l'ostlurlc barncn
ttclt passarlc rrpp på nrallncu. Ot'h lrrrr' :ir <le t nu?

Ilitntrctrs sjiilvklalrr llatlitionsbuntlnir svsslor

lra

gallrats ut bctydligt. I)ct iir inte alls sjiilvfallct att
cn karl, bara för utt lran iir cn karl, ska Iiunna skirrtu
cn halc och hala cn långrcv. llcn kvinnol'na....

tir
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ll

I]IJITGTITOI,LE'I'

Öu ering enj
'l

ör ens j ulgran

Jag hade tänkt rita en Sran till Bergtrollet nu till
jul och gjorde ett allvarligt försök. Så skulle jag

.

grcnal'.

tion. Gemcnsanrheten i arbctet iir cn livsinstiillning
och det iir tlctrna sonr skall gc slrulriillct dc.ss dcmokralisk:r innchåll.

pryda den med några tomtar och plötsligt såg iag
julgranen taga forrtr av en ol'ganisalionspyranrid.
Inte ens julgrancn får vara i frcd. En vcrkstads organisationspyratnid liknar faktiskt cn jtrlgran. Oclt
på alla grcnårr sitta frrnktionärcr av olika slag ttppj", jag nlenar vad jag siigct'
uppklättradc
än
klättrade. -'Iy vad iir en organisationsplan annat
en bild av ltur olika individcr kliittrat tt;rp på vissa
Varför försiggår' rlå dcntrn kliittring? l)cl iir clt
problcnr som sliirrc lrjrirnor iin min fiir.siikt liinrn:r
svar llir - så jug itvstitt'. Mcn crt cnkcl analys a'r'
ett par sidor av problentct skall jag inlåta mig på.
Jaktcn cflcr hiigsta rnö.ilign t'l<onourisl<u rrlbr'lc
:il siilit'r't rlt'rr:tlll iivcrshttggitttrlt'tllivl<r':rllt'tt i s:ttttrnanlutttgcl. l'lu irrrlivirl giil t'rt grrrl presllrtirlll !.1('tl{)lrr
skickliglrct oclr srrabblrct cn :ulnan skaffar sig
en plals i grlucn i.lcnoru irlt visit rtntlrir cgcrtskrtytcr
sonr viirrlt'r'ls. l)t't iil rlt'n cnsliilrlc irrrlivirlt,rrs slr':iv:rn rrll l'ii silt:u'lrt'lt'r'iirrlt'r':tl ot'lt viit'rlt'srrll t'ltrtrr'
lrrislit. \Ii iirrr lrr'll t,rtlir'll lvitt{lrrlt. rrtt liirtlilr ;r:r :u'
Irclr'l s()rn t'kottottti. \liiltttislirtrr s{}nlrt lrr'lsltt rrll
åslitlt's t,ll lissl t'liortorrrislil viit'rlt'.
Ont jaktcn cftcr' llctrgul iil nttttttucr ctt, sii iil iilcoch maktlystnaden .siikcrl nunrrncr två sonr pådrivare. Dct g:iller ttt kvalificera sig. Särskilt i statliga
vcrk, diir tyviirr ofta payr;lcrsrneritcrna tvinga ett
{örctag att placcr':r in cn funktionär på en plats,
där han t'gcnligcn intc alls passar och vatl viirrc är
mitt för nii.san l)å cu unnan .sorn funktioncllt iir
b:illrc. \rarl ftir cn sårl:rn strli rrrcrl sig fiir liorrst'kvetrscr? liilr rlt'n cnsliil<ltr inrlivirlcn blir tlcl vrrtttrivscl, sonr Iran iutc vill crkiinna ens för sig sjiilv.
Detta i siu tur rrrcrlför arbclsolust, konfliktcr rned
ja, hclt
arbctskaurratcr, rrnrlcr- oclr iivcrortlnadc
enkelt trasscl prl arbt'tsplalscrr.' Jag hör -frågan
vatl gör arbctsle rlningtrn niir cn sådan situation
ttppstår?
Sovcr tlåligt orn niittcrna tills en Iös
ning ct'bjndcr
sig. lin liisning I'inns nrirnligcn alltirl
grillcl
dct
burl lrll l'innu rlcn cllcr r\stutlkorn-

-rn:r rlctt.

Ntt iuviintlcr rle liritiska liisarc. sonr orkat nrctl
rinda hit, att rlclta iir viil ctt riitt egcndornligt bctraktelscsiitt av rlen sarnling rniinniskor ,sorn bilda
ctt förctag. .Ia, lianskc <lct, nrcn följ mcd rcsonernangct i fortsrittningcn. .Iag har talat orn lvå kraftcr soru rlrivcr inrlivirlcrna i arbetct, peng:rr och
socialu anrbitioncr'. flt'n finns rlct rlå inlc också intressc och gliitljc i ulbctcl, sorrr tuoliv frir prestationen,? Jo, naturligtvis finns dcrt ocksil .- sonr viil
rir
för' vart sknllc tlct taga viigcn annars? Och de
individer
som visa vcrklig arbetsglädje iir ljuspunkterna i min iulgran.
Dct cgentlornliglr ril cnrcllcltitl att our en itrrlivitl
i organisatioucu intc Ir'ivs rnctl sig själv, si\ söker
Itan etr annlln :rnlrrdning lill sin arbctsoltrst. .Scdan
lalar han om tlcnna fclaktiga anlcrlning för urtrgir'ningcn och så ril fliict lill ctt nrissnöjcskourplcx
grundat oclt dct slllirlcr sig fiirvirrtndc snnbllt oclr
Lilt.

Om därenrot en av ljuspunktcrna skulle försöka
lysa upp tillvaron ett slag har han en mycket otacksam uppgift
kanske lyckas han
kanske inte.
Tänk, att tlct -.skall vara så svårt! Och- iindock arbcta
vi tillsammans i cn samhörighet utÅt och inåt såsonr förctaget CVA, \ri gtir cn prcstation sorn nriitcs
i flygplan, motorcr o. s. v., för vilkas färdigstiillandc
alla och etwar i granen orbetot gcmensamt.
Gemensanthctstanken bortlc vara tlcn lcdstjiirna
som skall visa viigen för oss till cn fullgod prcsta-

GOD JUL önskar övcringcnjiiren.

Rum

för Jesus

"1.r' det. fanns icke
h ii

rum l'tir dcnt

i

rlrii rget."

l)t' c:itet'arlc or(lcn iir lriirrrtatlc ur (lct
{Jamla välhända julevangeliet. Den yttre
inramningen till denna världshistoriens
största Irändelse var llrycliet enkel. Guds
egen son föddes i ett stall i djup fattigd<lnr. llan lärnnade hirnlens härlighet för
att nidtla en fallen nriinsklighet. Man harlc irrlrr runl fi;r'Irorronr vrlrlicn i konungal)aliltsclr. luirl-uirgcn cllcr llii uiigol unuut
hfill. Nlcn nu iil' tlcn stora frrlgan onr (ltt
soln läser dessa rarler' har lunr föl .Icsus
i tlitt hjiirta och liv.
Ntlgon har sagt: "I flygplanens ti(l är
nrännislians rnentalitet ännu ansluten till
sltottl<än'an." Det ligger något i detta.
Miinnislian lral Iiornnrit allt liingle rrrot
(len tel<rtislia fullliontligltcten rrrcn försYa{lats r)lc(l aYscendc till tnor'årl oclr l1'cka.
Inför julen str'önunar siilierligen
en rrrrlngfald
rninnen och tanliar rnot oss
alla. \'i drörnrner oss tillbalia till barntlomens jular med förtätad julstiirrrning,
julgran, 'iulklappar, julottebesöl< tn. rn.
Mångetr liatrslie nrcd vclnod liingtar efter
att ritcr få lilinna tlcn sanna barnagliitljcn.
Srili rlig flanr till banret i linrbban. Lrit
hononr få den främsta platsen i ditt liv.
Dtl får du åter uppleva den verliliga julglädjen och friden.
Runt

för

"/c.stts, r?rarr.s l:ottutttT,

s'kynda diq att öppna dti,
Iåt dilt ltjärtus sltinudu porlur

för din

Jesus öppno stå.
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ågot om en nA och treulig sport

Många. av dc sportcr, sorn tilldraga sig alhnänhetens intresse, ståtar i regel nterl nrycket garnla
anor och tratlitioner. Dcn ,sport vi hiir netlan komrncr i kontakt nrcrl är ingcn prrblil<spolt och intc
har <lcu någru tradilioncr, utal tordc i strillct vara

vår utorlcrnase idrott. I)cn skiinker enrcllcrtirl

ttt-

övarcn bådc f5,'sisk och psykisk spiinst oclr rletla i

lika hög grad som tlc garula kiin<la iclrottcrna.
Vi kallar ,,"n t'r11r'jaht". lckc jakt rttcrl lillhjlilp
årv lrunrl och gcviir, ncj rlctta iir cn frcdlig och
oblorlig jakt sorrr går rrt på att nrcd hjiilp av cn litcn
portabel llrliorrrolllgarc, fiirscrld rttcrl rarruurlcnn,
lolialiscrl cn t'llcr flcra rlrlioslinrlalc rrtplaccradc
i terrängr:n. En sorts oricntcring, bara nred dcn
kornlllikationcn att kontrollerna icl<e finnas angivna
i fiit'tttsiillninS-:rt'lll I'til lrivlingcn, rrtrru kontrollcr'Irrs lri{t' I'iir ttt:ur pr,.il:r si! till o<'lr pt'ir'lirr itt Pfr
lilu liul.

l)t,rrur soll rrv liir'lirrg inllorlrr<'<,r'urlt's i Svcrigc
('n l1) l{i. l)jr srill or'lr lis lrlu' "riit'i:rlit" fiircIiontnril i :rrrrlrl slrrrrrrrrrrlr:rn! ot'kslr t.rtrrrlrclvis niil
siilit,t lrr'lspoliscn rrrrrlt'r' liligr,l vril rrlt' t.l'lcr illcg:rlir
sii ttrlitt't'. IIr,rr sorrr s:rgl sorrr or'!llniri('r'lrl tii vlirrl lir'
rlctt nr. \ jilrl;rsl :il rlcl Iiirr,lrirrqt'lr Svtrilr.s Siirrtllrr'
Atturli)r't,r', sorrr l:rgit si{ rn ot'lr liilsiiltcr'poptrlirlisorurluu

scr:t

rlcu

ttl

sport.

Vid tävling biltlar nran i rcgcl ctt lag bcstående
av tvii cllcr lrtr nlan, \'ilrav rrn har ltalttl ortr pcjlruotlagarcn, dcn .s. li. "riivsaxcn", rcstcn av lagct
är rttrustart nrrid Iiarla oclr korntrass och andra
liiurllligl lr,iiilllnrcricl.
Fiit'st:r :rllribrrlcl sorn lrt.lriivs iir"'r'iivs:rxt.n", pcjltttollltglt't'rt rrrctl lunrirrrlenn. trlctl cn sitlirrr rnottirgat'c ltau ru:rn bcstiirrrrrrir rilitningcn till cn.siintlantle t'lrliostatiou, rlcrt vi kall:r "riiv". I)ctla liallas
att pcjla och lilitningcn nran filr liallas biiring"
I)cuna kan rncrl hjrilp av lionrllasst'n bcstiinrnras oclt
inliiggas på1 en kalt:r, I'arfiir rle s,sa sakcr: harl:1,
liorrrpuss oclr linjll iir niirlviindiga attilaljer. Fiir att
inrilrt cn lliring llir lilrllrn lirltlr':rs alt rrlrn rrrcrl
siiltcr'lrcl vct vlr rrilrrr lrt'l'innt'r'si11 o<'lr tlcl lilrrr jrr
yal'il lloi.l si svi\r'1. Orrr rrurn sonl cll fiilsta utgirngspunlit valt cn l<iinrl Ptrnkl oclr tliir.ifr.åu pcjlut oclr
inrilul tlcn cr'lriilluir biiringcn, lian vi liikuu nrc<l
att rlcn siinrlanrlc slatiorrcn liggcr nrigonstans på
tlcutta linic. Iriir att fi"r cn bcsliinrrl punl<t or:lr intc
en Iring linjc ltt siikl pri, rn:lste vi fiirfll'tta oss till
('n irnnlln kiintl rrt.lr lrirrrlllig pluls oclr rliir giila
('rt n\' pc,jling. Orr rrrirrr tlrilcl'tt'r' r'itirl in rlt'n nf ir
b:iringcn l'r1r'nlrn, oll lllult valt tlcn scnlstc lllatscn liirrrpligt, t'n sliiirningspunlit rrrcllan tlc två linjcrna. IJiir lliir vi hl "riivcn" onr vi oricnterat och
pcjlat riitt. För att göra dct litc svår'arc slindcr inte
"riivt'tr" ltclu li<lt'n rrtnn burlr unrlt,r' r'n lioltarc lirl,
t. cx. ') nrin. r'alit: halvtinrnta. Siinrlningstirlcrnu,
igerrhiiuningssign:rl or:h r'ågliingd iir sonr legcl på
förluurrl bt'stiinrtl. l)ct grillcr ltt pa.ssa på undcr. dcn
korla tirl ,sour står till burls och då göra cn vcrklig
no!.lilr:lnlt ltcstiirnning ar"'riivcns" l.ya.
l\{eu dct iir inlc alltirl så ('nkclt i plakliken. tr{an
nllslt' givt'tvis riiknl rrrctl r.tt visst fcl på cn biiling
oclr rlrl lrvstiintlt'n liun rrppgli till rnil, lian rlct vara

förmånligt att taga biiringar från
flera olika håll, dc
skall ju hclst strå-

la

satrtmart

i

cn

cnda pttnkt, rttcn
oftast blir dct viil

;t,

en litcn triangel

sonr bilrlas på kar-

tan och inonr tlct-t"riive n"

na bör

tlölja sig. Or:h rl<ilja sig kan rlcn. l.ln
nräll, sonl bctjiinar

litcn battcridrivt'n siinrllrt,, rrrctl

en

.sii ringir r,ll'r'li.I
rlt:l lt:ir et'fot'rlr';rs, k;rn ligg:r n;ist:rrr viu's()ttj
hclst, i rrn litcn busltt', i t'tt tttlttts t'llt'r' rcttl rtr'
r':rra uppflrrgcn i t:tt triirl.
lI:ir skilicl sig Iiontrollctts, "r'iivt'tts", plact'r'ittg
lllirr r':rtl :i(,nr iir vlrrrligl i olicttlt'r'ing, rlril t'n sliiilrri
rir slrrlig lrir t'tt tiolltl tttr'tt't's lråll. l);irl'iil rttrislc
nliul i t'cqt'l t't'lapprr t'rt "r':iv" tttttlr^t'ltrttts siitttl
ttittgslrt't'iorl rrrcrl lr.i:ilp :rr 1rt'.ilrrtottitg:tl'('tl. I rlt'ltll
scnarc skctlc, niir Dråln lr{rr iuringat siittdarctr krttl
lnan inte, och hinner intc, rita in någon btiring,
utan då går man rätt på sän(l.arcn cnligt vad pcjlrlrottflgarcs rarnantenn visar. Att rnan närmar sig
sorrr

sändaren urärks vanligcn gcnorlr att signalerna tnan

lyssnar på llli starkarc och starkarc för att slrrtligcn niistan "blockcra" pcjhnottagarcn, nlen tltrt
lllillcl rrtt s(,ul)l) fiir ult littntut:trttrtiil:t sig tr:it'tttrtrt
lriillrrr' prr sill lrvlt'.
,l:r, .sri lrlil tlel kanskc :rll ll ssrrt pit niislit "r'iit's"
llanrlt, tlcu kanskc liggcr flcra kilontclcr ellcl rrril
llort. Il ul stora avstirndcn kan vara bcror l)å oltl
tiitlingen rir avsedd alt grrnorttföras till fots, .sliitlor,
t'r'licl, bil trller va<l sonl nu lrar valts. Mcn vilkct
lirltsliaff ningsurc(l(!l sour :in lral bcstiintts, så blir
tlct litl sistir skcrlcls "finkarrrrting" ull spt'itrg:t oclt
rlri giillcl rlt'l rrtt lr:r gorl liontlilion"
Nrr liirstiil siikert allu liisitt'tur vittl sottt forrlt'u.s
{iir ltl rlclllga i en "r'iivjakl " o<'lr tliirfiir trtl}'scr vi
cn f.ingcrurl sådan: "luonr ctl otttt'å<lc Ircgriinsut i
nolr nv Arbogaån (kartkort Arboga 1:100000) i

viistcr', siirlcl oclr östcr rrv k:rt'tkortcts gränscl', l)cfinncr sig lrc stvckcn t'iivar, bcniirttnda AtlO, l)l'll"
oclr GFII. I)t' srintl:r pr1 cn l'rckvclls tl\i 3700 l<pis.

.\ll(l b<iri:rl kl.

00()0 ot:h

siintlcr ill tttitt.,

sctlrttr

fortsiittcr' l)ltl.' i 3 nrin. och <liircftcr (iHl i niistl il
rrrin. Srinrlningsfölj<lcrna ul)l)t'cpas valjc Itcl oclr
halv tinrnra till kl. 13{X} då tiivlingcn avbrl'tcs. 'l'illlåtct färdntedel, cykel."
I)crtta \'rr ctt tr'pcxertrltt'1, r'iu'ilrtioncrnlr iirrr
nrånga.'l'irlcn oclr antalct tugn:r riir':rr liggcr lill

glund för po:ingberräkniugcn. 'l'rillingcn kan gå pIi
dagcn cllcr natten, 1;å sontttutt'cn i gassanrlc sol cllcr i snög1lop på vintcrn.
Så enkclt var <lct, mcn jag l'iirsiikrrrl atl cn såtlan
tiir.ling mcllan, låt oss sriga l0 cllcr t5 lag, gcr dcltagarna tillfiillc att n]'ttia bittlt' arrttar ot:lt bcn oclt
SVs,l,l
de srrri orå ccllcrtra I
.

l3
Red. av tidskriften "Bergtrollet".

Hunden, människans kamrat
;

l

I

Jag älskar hundar, tnen skullc aldrig vara grytn
att ha en i 'staden. Uppiiigande kommcntarcr-i
ovanstående stil får cn lrundägaro ofta höra av
vänliga viinner, niir lian försöker skr5'ta övcr sin
lrunrl.

'falct om att dct iir djurplågcri att håll:r huntl i

starlcn :ir bara <lurrrhctcr. Det liir niinrligen \taru c:a
8.000 år scdan ntiinniskan oclt hundcn l;lcv konrpanjoncr. De jagade tillsamman, l\[anncn llcstotl
bågen och pilarna, huntlen spåraclc upp villcbråtlct.

Sont kanrratcr bodtlc dc tillsamlnan, först grottan,
hyddan, sedan byarna och städcrna. En starlslrunrl,
sout vuxit upp i våningcn lros sin kantrirt, ltttsbotttlen, ltar Iika stort bcltov :rv att springa lritt ortrkring i skogarna soln cl'l cskimå har bchov av att
kliinga onrkring i palurcrn:r cftcr kokosniitlcr.

I'iir lilc rrrotion? l)t'l lirrrrskt'
f irtus sturlslttttrlar', sorrr Iill rlt'1. Ile rr ll.vlllr rrl pli
Iandct rtrctl cn av <lcrrr, sliiJip rrt rltrrr i Ililrelrn sit
få rri sc ltttr rtt-vclict rrrotion tlrn lar pir cgcn Jtitttrl
st'rlrut rlcn viirlr':rt igtnorrr tlt'n niilrrr:rslr' r)rlSit
Itittgcrt. Orn rigiu t'rr t'llcl rriigorr lrnnlul llrr' ('n l)r'()tttt:ltrrl lill.icr tlt,n giirttrr rrrt.rl.,,\rurrt's iil rlt,n lrt.kvlittt,
i tlc Ilcst:r l:rll, ocir li:trt'r' i rrit'ltt'tt'rt :rv rliirr'lrirl)l):ul
t'llcl lirl spiscrr.
Huntleu lidcl intc av att vistas i strirlerna. I)cn
trivs i stadcn ttirför att dcn trivs tillsamnrans urctl
Irirr en

R iis t rt " S I tik

holrnsÅ'i.s".

Eftcr att merl odelat nöje tagit del av Edcr intrcssantri årtikel i dih''verkligt'trcvliga'publikationen
lrt'niinrnd "Bergtrollet".:nr 1, ser jag mig nödsakad
pirpt'ka, frir kännedonr och riitlclse, att det cj var
lrrinl s. k. "brillor", rrtan dct var mina s/crirl.s/ior,
vill<u krrnskc i nrotlcru tirl et'ltållit det förnctlranrlc

rrirrrrnct "sklillor", soru jag ntiijligtvis förlngt 1tå cn
lrr,ll'r ' Alboga Stads l{uscunr.
l)c llrlnastc lriilsn ingnr.

Ilellmtttt,
llunrlsclirctct'at'c virl Guslaf

/). ,\.
llirrg nigon g'iirtg ot'h lulir
nt'r'c

ottr

III IIof.

Irunr I)u har rlcl rlrir

!

D.

,S.

stzrtlslrrrnrl

miinniskan oclr ingcn annan varelse, Dcn br1'r sig
inte ett dugg onr lrundsällsl<ap annat iin när dct

handlar om fortplantning. F. ö. är dct stati.stislit
blir 2-3 år iildrc iin Ilndshundar. l)cttn cn fiiljrl av tlcn brittlc r'årtl <lcn
liilltr ilcgcl I'irr'. l)t't Iiiljel ur1'r:kct:ulsviu'nrrrI irlt
lu"rlla hunrl i stirtlcn. Ilrrnrliigarnir i stu<lcu iir ofllst
de vcrkliga huurliilsl<arua. Dct rntlslc dc vllra, unnars sliulle dc intc shaffa sig hund. Stadshundctt
Iever i intirn Iiontalit rncd sin husbondc. Diirför
måstc dcn vara rcll och skötas varjc dag. I legu
och solsken sl<all dcn ha sina promenader och siu
tnat på rcgelbuntln:r tirlcr. I)ctta bctydcr ju att
iigarcn tlclvis nråstc ortlna sitt liv cftcr hultrlcrts
bchov, oclr dcI bctl'rlcr atI lr:rn nli\s[g grirlr sig t'rr
hcl del bcsvär. Jag tvivlar på att nrilnga nliinnislior
skulle ta på sig allt detta, onr dc intc vclliligcn
tycker om hundar.
Men tlenna pcrfckta skötscl sorn resultclal i att
hunden trivs och frodas sker tyväm ofta rrled
otillriicklig hiinsyn, r'ad bcträffar hundcns urotion:
"luftning". Att stå1 oclr huttra ihliidd urorgonlot'k i
förstudörrcu rucdlu hundcn ijör sitt bclrov pir
gångbanan ellcr lämnal sitt visitkort uppcf tcr
grannens dörrpost. Dct iir intc att göra rcklarn för
varken sig själv cllcr hunden. Iln lika oliintplig
plats iir barncns lcl<plalscr och sanrllilrlor'. D1'lik
ansvarslösltet rir hiirliga al'gulllcnt frir huntllratlrna.
I de flcsta stiitlcr och saruhiillen har Svensku
Brrkshundklubbcn (SIIK) Iokalorganisationcr'. Så
tnöjligheter finncs till gotl uppfoslran för' bådc hunrlar och hrrndiigarc.
"Sinac"
bevisat att cn stadshunrl

Yirl ctl Il.vgliilt i t;SÅ l)t'()\'1rs cn ntctotl lör rttt

sltirrglrt rlirrrrrurn rrvirufiir ctt flygfiilt.

)[:rn lrnvlintlt'r'sig av sireltt'r oclr ångvisslor f<ir
:rtl. flirrrrlrlirr{:r I.jurlvitgor', sottr liggcr- ttttrtt iit'itts
rrlrlrl';rllrrirrgsliilrnli{rr. l)csslr liit'r':rltcttrtrolck\'lcl'ttir i
tlirrrrrrlur rrlt sliitl s:lrnnl:rn, r'irrigcttoltt <lc blir sll
Ittttg:t :rll rlt' I'rrllt'r' ncrl strlt t't'gtt.

AFORISMER.
\rarl iir nratcrnatikcn? Jag tror, att dcn inncrst
ja gudominnc iir nfrgot av oiinrllighct och cvighct
- ett rtpplighct. l)cn srniillcr onriirkligt samman mctl
lvst oclt civiliscrrrt folks liv och verksanrlret. I)trn !ir
i sirr t'rrlilrrslt'l'ot'ttt Iiltrr Irrrttrllitl fiir'oss s<lttt tltrt
spllli vi rl:rgligt'rr Irtlu ot'lt tlctt birr'<l:ilfiil ocl<sir
:rlillrs ot'lt rilslius lilil lriigI sorrt vi"tt't ttttltlcrsntå1.
s. o.
{<

tr{innet iir ctt

till

-lv.

s;'ncs oiintlligt stort hav; rlrir lcva

clch trivas bådc hajar och glitntnrtltde gttldfiskar
rl.

l)ct finns Iin sorrt iir hiiirl ör'cr' ;tlla tvivlitrcs tvivcl
rlr.'rt ()l't'rrrtliotrrligt'.
::<

I(r'itiscla går vril lll, nrerl att giila ntlgot soltt iit'
viilt rrtt lililiscra iir svilr'arc.
*
l)cn svenskc lllilllncns rlrslikl: "lIoppsatr".
rt<

Fy skiirrrs stort starlia karln, sparka nrin
Ilan I1'fte prl bcnct, så jag lrotltlc lran
sparka rrrig.

ltund.
skrtllc

x

lin loppa och en clcfant gick brerlvirl varan(lra övcr
cu bro. Niir tlc korlrnit iivcr till unrlra sirlun srigcr
Iopllun lill e le fantcn: "IIör'tlc l)rr vrrti tlct tll'ttrittlt' uiir
vi Aick ör'cr lrt'ort".
,<

l)ct har liinge rfitt rått
nrcn nu har tlct blitt blitt

l)trsszt dagar kun tuan ej lillln lialla
Dc borrlc i stiillet hcta hcta.
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Gillar varken fl1'garen cllcr

11.

llrukal
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lilirppltl lill jttl.
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Urdjut'ct.

Börjar nran rcdan liingta eftcr så ltiir års.

77. Sc 40 vågnitt.
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32.
34.
35.

Dnsliilrl förliot'tr.ring.
20. Bcstiillcs hos I'otogruft'tr.
23. Fabian lllornstcr.
19.

24. Avisa.
26. I{an rnan

Internatio n ellt.
Slang f<ir otur.

).

tt,

21.

30.
31.
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IIrirs fr'årr lclcfon.
Oftast på rlrrtrrt'r'na nrclu s;illrrn lrir lrclrar.

15.
18.

.Hal många frror.
72. Andcrbcrgs bcstscllcr.
14. I(an rnan sig då sinnct linner på.
16. Ett ord som ofta kottrtncr ctncllan.

28.

rlstatiorr.

12. I.'arl.r'.q.

11.

dct uurlgiinglig:r.
Atalanta på plan.

rl

Fysikalisk förkorlnirrg.

ståt.

a

Våsrätt"
Irl\:gan(lc Itrnnun.

I(an bctyda hrilsan för lralscn.

Lewi Pcthrus.
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45, Ä:n.
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3(i. En nrytisk kvinnogcstalts enda klädnad.
37. Liggcr lciirnan.
39, I(änner marr utrder stalcns f ör'nry ndarskap.
40. Lika med 17 vågriitt.
41. Engclsk ncgation.
42. Balsa.
43. G:n.
44. Sådana liro lradition på de engclska julmiddags-
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33. Luftvärn.
34. Hoppas det inte
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Lösning tiil bridgeproblemet å sidan 9.
Irör'stl spclct vann 51'rl rnrrrl ltLr 10. ,S1'rl drog nu
gcnast cu litcn spadt,r trpp nrol lrordcts rlartt, sotn
ochsri tog henr spclcrt. Ntr visstc alltså Syrl att Sp Ä
och llu I(D nrcd liitt stor sälicrhet in,nchades av
Viist. Iladc öst innchaft Sp i,i bolrlc han tiickt Sp D.
Syrl bcsliit sig iivcn f til rLlt ulttlcrsiika lr jrirtclsitscn,
vllfrir han fiilst sliclutlc IIj Ä o<'lr scrlan lIj I). I)it
Väst cj bckiinclc f iirg i andra ltjiiltcrspelct had.c
Syd östs Hj I(n på en behaglig nrcllanhand och
han rar nu siiker på lillslammcu. Mcn Syd var cj
nöjd diilnrcd. I(anskc dct går att .spt la lteur stor-

Käkade.

Är väl dcn soru gillar "Ilumba
"Samling vid purnpen" nl. m.
22. Hårt vatten.
25. Brukar nran löftcn för nvåret,

dessa).

.Syd forsattc och tog- ir klör'crspel och spclade in
den cgna lrandcn pri lrjiirtcr. Slutsitualionen vår' nu:

Balders hage",

l(adavcr.

(iiir brr.siiltuluu njil fiilcsliillnin{t:n :il

slut.

Itask.
I(edjenran.

Irinns flcra på CVA.

Äktenskapsbrott.
i|8. Skcppare.
42. ]'orkcl I{nutsson.
,11'|. IIan.s trlaiestiit.

Sp (i
IIJ -'

lluÄ3
ril-

Sp .\
rrj

lirr li
Kl --

l)

l'Å',,1
lsl

Sp10I
I{

j

Ii

tr

Kl

I{rr

.-

spK
Rrr I(n

r{j Ii
Kl-

slam?

Riitt 11'dligt iir att cn Skvis i slutspclet kan gc
det 13:c spclct. (Skvis =-= dcn cnc motstfindaren eller båda två tvingas att förkasla sig, d. r'. s. att
kasta ctt cller flera höga kort ellcl ock,så ogardcr:r

i

Niir ny Syd spelade Hj I{ tvingatlcs Väst förkasta
sig och Syd fick på så sätt alla 13 spclcn.
Förrestcn l(ära läsare Ni vet väl av att Bridgc
i Folkets Htts?

spclas varjc tisdag

IJl:l t(, l'l{Ul,l-t', l

REBUS.

M
Först öppnade rätta.lösningen bclönas som van-

ligt

med

I{I]DEIISOMNÄMNANDt'

och pristagarc nrr 2 erhåller
OMNÄI\{NANDI'.

Lösningar htrnnas siiudas

till rcd. av Bcrgtrollet.

För att i möjligaste nrån hålla tidningens kostnad
iuonr ctt rimligt pris hoppas red. att ärade insiindare av lösningar till korsordet ursäktar om lösningen avbildas i ncrlanslående ,skick,
l.orlriitt.

\/rigr-eit t.

l.

:\r'trir'

l'J.

.Spcx

l.l.

Sl<r'iill:r

I

l.
i.

(i. r\r'
I 7. Iit'
l 1).

liiil

l{}. llt'sililirinr
2:t.

.\

I

I l. l)i
26. Åvliroli
28. Noak
30. 1"t'

lll. Ling
33. Ra

3{. Kniil

llrts

t" .\r.
I f . Srrb:r
I il. l)r't'lrr
l;r. l(on

llt'r'rtlo

Pris n:r 2 crhöll Gustau Larsson, avd. 525, vilkcn
tillerkånne.s tidningen tsergtrollcts
OMNÄMNANDE.

llll. 'frii

,13.

.1i].

Ila

lle ls

ItIiDIiItSOIINÄMNAN I)I'.

;t t. t(. 'I'.
lli-r. ökcn

.t2. MT

,1,1-r.

I

27. Ki
29. I(alops

4l. Fr
J2. l\{ct'

1.

Sttlltl tttlur sttp.

ll5. Parabel

ii2. Njrrgg

Bergtrollet n:r

I;iir'.st iippn:rrlt, r':itl:r liisrrirrgert visrrrlt' sig I illlriill
Ilicl;ttrtl Oollslurtt, irvrl. ir{}1, r'illiert lr:it rrr<'rl t'r'lu"rllt'r'

18. Ek

li0.'l'riiff

i
(:

21.'Irolleri
22. Id

Ilal

llclr
44. Fiiklning

Lösning å rebus

l

:17.;(tt
ii9. l(crrrlr
40. Ilo

:16.

Budget
sn pslell att oroa sig för rrtgifter redan
- gjor'l tlcrrr oclt inttr but'it cflcrå1.
iun:rn rturrt

I,lr'

(i. l(r'iikning
7. .\rlig
8. I.-;ilt
l). 'l'r'rrll

I

Fiske - cn falsk förhoppning onrljivcn av idel
i ganrla kliidcr.

lögnare

2. Ole
i|. llyxfiekarr

1. llroberg
(;. Kiift
I (). I-r'r'a

Om Ni önskar skapa en ny viirld, Irar vi rnatcrialet rcdo. l)en första skapadcs ju ur kaos.

tt

Åls

l)e'n fiirst iillltnltlt' r'iiltar liisningcrr visudc .sig tillhöra Erir: Ol.ss<,,rt, avrl. {20, vilken orrrbctlcs siitta sig
i förbindclsc rnctl letl. för crhållandc av 1 st. bok-

Äkta original Seffran.
"Scffran går förbi på rrrotor'oclr lrlir tillflrlgrrtl
vad han skall göra på scutcstcrn oclr svarar:
"Tja, jag går väl in på krogcn oclr tar ctt par
glas, scn går jag viil ncr 1)å "bnrcn" och får ctt
par ö1."
"Varför köper du inte en flaska och går' hcm, rlet
blir viil billigare?"
Scffran: ".I4, rtrcn rlå får jag ingcn att skåla nrcrl.'"
"Siitt <lig frarnför spcgcln."
Sef[ran: "Nej rlct går inler, l1'rlcu rlrit:kcr så folt
så dcn hinner rnan intc skåla nrcrl."

pris.

Vinnarc n:r' 2 blcv Olou S. Noren, avtl. 201, vilken
onrbcdes taga dcl av 1:a pristagarcns instruktion
santt göra cx:rkt lika.

Oclr plis n:r ll crhöll S. Ltrelius, avtl.360,

sottt arurrorlus i liklrct ruetl övriga ltrist:rgarc siitta
sig i för'bindt'lsc rnctl le(laktioncn för avhiinttandc
av ett störrc "bibliotck",

Punktlighct - konstcrr alt gissa sig titl hur
kct antllu skall liorunra fiir sent.

rnvc-

Stadskällaren-CvA, eller Världen är bra liten.
Iin frcdagseftcrmiddag strax cftcr det att Arbogn
lllåsorkcstcrr avslutnt sin konscrt, bcfann sig tn av
rlc unif<llrrrcrarlc nrrrsikanlt rnl i Sta<lskiillllens
l'oajc, i viinlan 1lå några av sina liollcgcr'.
Älltnog tiden gick och pliitsligl lionrrncr cn nåi;tlt
tuppryrntl hcrre fraut och siiger:

"Hörnu, Vaktmästar'n, finns tlct ingen toalctt

hiir?"
".Io, vut så god, rlörrcn

till lrrigcr'."
Vatl sotn ltiindc dagcrt tliilpå rlrrtt' r'i cn sliija
Vältaliglret - konstcn alt l:1ta rljrrpa briisttoncr
- t1' då ttpptäcktc 1037 Iiarlsson, iivcn kallad
över,
ljuda sonr viktiga burlskap från lrjrirnarl.
Angosttrra-Kallc, att tlct var orrlftilautlcn i Arlrogt
IIållbalt
srltlant sonr fortfaritnrlt' finns kvar niir Blåsorkestcr, 1387 trIalrnbcrg 1rå slrrrrrrl :rvrlclning
- lrr'lrclnlnirrgarnlt.
nrtn f rrllgjorl
han frågat ! .-
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Ernblemet fö r den
fri a handeln

I fri tävlan vinner den som åstadko'mmer de
bästa prestationerna. Den enskilde affärsmannen är fullt medveten om detta och arbetar därfor målmedvetet för ökad effektivitet
inom varuförmedlingen. Hans strävan ör att
på bästa sätt betjäna sina kunder med kvalitetsvaror, låga priser och personlig
ku

ndtiänst.

Arbogaortens Köpman naförening
Ansluten
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