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FRA}{ RE,DAKTIONE,N
Belgtrollets treclje ltulltlner överläntnas härtued i läsarnas händer rned hopp orn överseende
med de urisstag vi ev. gjort oss sk-vldiga till'
samtidigt sotn vi hoppas att den slant Ni offrat
skall giva Eder en stunds underhåilning och
tankeställare. . . .
kanske en eller annan

-

Redaktionen ber vidare att till CFA och CVA
få framföra sitt tack med anledning av de medel som ställts till tidningens förfogande och
det kanske här vore på sin plats att närnna något om tidningens ekonomiska förvaltning.

Till Bergtrollet nr 1 erhölls ett bidrag av 110
kr. vilket rnöjliggjorde tidningens tillkomst och
pliset kunde sättas till 50 öre. Upplagan var
endast 650 ex. och att det inte bara var ekonomiska svårigheter att kämpa rned förutom an-

skaffning av l]1allus, distribution nr. rlr. bevisas
väl bäst av att upplagan icke blev slutsåld.
Bergtrollet nr 2 kunde gå i press tack vare
inholnsterna från en helsidesannons vilken äverr
gjorde att prisläget kunde bliva detsamrna som
föregåenrle numlner. Tilläggas bör att i båda
fallen har tr-vckningskostnaderna överstigit inkornsterna genom försäljningen och honorar
eller lön utbetalas icke vare sig till redaktion
eller medarbetare av den anledningen att denna
tidning är inget affärsföretag utan helt enkelt
ett medel för att vi skall kunna känna något av
den samhörighet som man så ofta hör talas om
rnen inte alltid märker. Upplagan är denna
-gång 1,000 ex. så skall rnan dörna av detta har:
tydligen samhörigheten ökat.
Arboga den 1 juni 1951.
REDAKTIONEN.

BERGTITOLLET

CVA känning
Förord
Bnrlast ctt fåtal år lia gått sedan blichar börjatle
för en ny central flvg-verkstatl. l{ånga vitl CVA nu anst:ill<la ha haft tillfiille att på plats fölia hela ellcr stor del av CVA tillkomst, uppbyggnad o. utveckling; andra ha kanske i
rlag-spressen l:ist härorn. Dct lian kanske därför svnas
för tidigt att nu skriva om CVA förgångna, men har
<lctta sirett merl rlcn förhoppningen, att bland de senaste årens anställda finnas sådana, som äro intresserade av händelseförloppet kring starten av det företag, rlär de arbeta. För pcrsonalen fråu CVA första
rikt.as rnot Arbog-a sorn plats

IrIAqd

irektör Ollo Dahlin

tid lian det skrivna utgöra en uppfriskning

åv

nrinnct.

l)et är från en av Arboga statls hävdatecknare,
är 7737 utg-ivna Arboqa känning,

Lohnran, mecl sin
som

titeln på artikelscrien lånats.

Arboga den 23 april

1951.

I. Srsenskc' militcira flAguerkstäder före 1-926
I rlecernbcr 1903 utförde Orvillc Nright i Amcrika
viirklshistoriens första rnotorflygning med flygplan
t5rngrc :in luft. Den 29 juti 1909 irade motorflygning
sin premi:ir i Sverige. Fransmanncn Legag-neux flög
clå rnecl ett Farmanbiplan på Gärdet i Stockholm.
Han startade på östra delen vid Svea artilleriregementes kaserner och flög på några meters höid i
riktning mot Borgen, där han landade. L-nder sommaren 1910 flög- i Svcrige den första svensha fly.garen, friherre Ceclerström, med ett av honom inhö1tt
franskt tsl6riotplan.

Hösten 1913 erltöll rnarinen egen flygskola med
f5,ra flygplan vid Oscar F-redriksborg-. Denna sirola

llyttade år

191'1

till IIårsfjiirden, södcr om

Stock-

holm.

Ytterligare fl1'gplan anskaffacleS åt såväl ann6ns

sorn marincns fl5'9. fltbildningen ökade; vid första
världskrigcts utbrott år 1914 hade Sverigc tlock cntlast sanrmanlagt 15 utbildatlc flyg-are.

Att fl-vgplan hunde väntas få stor betl,delse för försr,arsiindamål storl från början hlart. För svenska
armöns räkning inköptes år 1912 från Frankrike ett
ISrcguet-biplan och ctt Nieuport-monoplan och i juti
samrna år startade en militär flygskola på Axvall.
Under rnaj 1913 fl;rttade denna skola till X{alnslätt i

forrn av Fälttelegrafkårens Flygavdelning. I denna
ingick ett par mekaniher; dessa tillsammans rned
liirare och elever skötte materielen och reparerade,
repareradc och åter repareradc. Allt slieddc till att
börja rretl i tält, sedan i provisoriska trähangarer.
Llnrler år 1913 levererades till flygavdelningen i
Nlalmslätt det första i Suerige för militärt iindamål
byggda flygplanet. Det var en Nicuport-jagare, tillvcrkad av Svensha Aeroplankonsortict. Stockl-rolm.

Milittirflgaarttes f örsta maskin, den historiska
Bregttöten
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Genom 1914 års härordningsbeslut utvidgades och
omorganiscrades flygavdelningen på tr{almslätt till
ett i Fiilttelegrafkåren ingående kompani, Flyghom-

paniet. Irll'gskolan på Hårsfjrirden blev

N{arinens

Fl-vg-väsen.

Fl1'gkompaniet på l'Iahnslätt fick sin tygverkstad.
För I'Iarinens F'lygviisen ordnades en under Nlarin-

förvaltningens rlåvarande'l'orpeddepartement lydanrle verkst:rrl i anslutning till örlogsvarvet i Stock-

holm. De båda verkstiiderna blevo fl1'g-verhstädcr i
verklig mcning. lltvidgning-ar ske<1de cftcr hand
som behoven viixte, Båtla verhstriderna repareratle
men dessutom n-vtillverkades flygplan i en för denna
tid stor ornfattning-. Flygplan av utländsh l<onstruktion tillverkadcs men i X'Ialmsliitt dessutom ett flertal
tvper av egen honstruktion. Av dessa senare ha säkcrt alla de flygare, som stamma från denna tidsperiotl, det lilla väntlbara övningsplanet 'l'ummelisa
i särskilt g-ott minne.

z. Flgguapnets flAguerkstöder
plancratles. Erforderlig verkstatlskapacitet bler- nu
så stor, att tlensarnma icke ansågs lärnpligen httnna
tiickas genorn vtterligare utbyggnader av tle båda
centrala flygverkst:itlcrna i Nlalmslätt och Västerås.
Vrisentligt bidragande hiirtill var :iven den alltrner
utvecklade flygmaterielen. Den 30 augusti 1941 framförtlc därför tlåvarande chcfen för flygvapnct, generallöitnant Friis, till Iiungl. Maj :t att anliiggning av
en n5r celtral flygvcrhstad var ofrånhomlig och att
han avs:ig att scnare, efter utrctlning, inhomrna rllecl
förslag till dylik. Under tle d:irpå fölizrntle utrctlning:rrn:r kaliarlcs den n-va verkstarlen CVX.
(Forts.
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I)en 1 iuli 1926 blcv clet rnilit:ira flygct ett sjiihstiintligt vapenslag, FI.tlguupnet. lltöver flyglcdning i
Stochholm org-aniscrades 5 flygkårer, (F 1 i Västerås,
F 2 i Hägersn:is,, F 3 i tr'Ialmslätt' F'1 i östersund och
F 5 i Liungbyhcd) vardera rned sin hårverkstatl' I
l\'Izrlrnslätt blev lrlyg-kompaniets 1'vgverkstatl å Malrnen. (lentrala Flygverkstaden å l{almen och X{arincns flygvcrkstad i Stockholm blcv (lcntrala Flygverhstnclcn i Stockholm; tlctta scnåre i avvaktan pä
att beslutatlc nybyggnader i Yiisterås skullc uppföras'
Hösten 1927 var byggnationen i \rästcrirs så långt
kommen, att Ccntrala Fl-r.gverkstatlen i \rästerås bör'iade sin verlisamhet och tlcn n:rmniia föregångarcn

i

i

Stochholm upphördc.

Dc båda fl-vgverkstiidcrna utbvggdes srtccessivt
för att täc.l<a det år eftcr irr ökade behovet.
Enligt 1936 års försvarsbcslut blevo F 1-Ir 4 flygflotiiljer; F 5 blev Ktrng-l. Irll'glirigsskolan. 3 flottiljer
tillkornmo (F 6 i Karlsborg, F 7 i Såteniis och F 8 i
Rarkarby). År 1939 kom och under detta år andra
värltlskriget. Bcslut onr nynppsiittning av 3 flottiljer
(I. I i Göteborg, F 10 i Ängelholrn och F 11 i Nyköping )hom och ytterligare 6 flottiljcr (F 12-F 17)
Lättnad.

in soldaten och frågade honom?
Varför hälsade ni inte På mig på gatan i går?

översten hallade

- Jag såg inte ö't'crsten!
- Dct iir bra, jag var riidd att ni' r'är onrl p:i mig,
sa-civersten liittad.

"Dis/tussf onsmetod 66"

öueruinner blyghet
Dct är iu ett kiint faktum, att svcnsken på g.runcl
av blyghct intc g-ärna yttrar sig i diskussioner, r1å
mycket folh rir församlat. Säkerligen finnes tlet
många bland läsarna som kan vittna orn, httr svårt
tlet iir att få folh att fritt säga sin mening.
X{en det är tytlligen inte bara i Sverige, som det
fiirhåller sig så. I LrSA h:rr man giort motsvarande
crfarcnheter. Irör att rårla bot härför har chefen för
amcrikansk:r X'Iichigan Ilell Tclcpilone-firman LrtarLrctat err rnetotl att rationaliser:r och cffektilcra sina
stora rlisknssioner tnctl förctagets pcrsonal. Något
hundratal :rrbetslctlare i olilia stiillning kan samtidigt
deltaga och läg-g..a fram förslag, genom att hela sällskapet tlelas trpp på G-mannagrupller, rnetl var sin
ordföranrlc och schreterare. Dessa g-ruppcr får sctlan
inbördt:s tlislcute.ra en fråga i 6 minuter', r':rrefter
ortlförantlen santmanfattar grtlppens synpunliler på
f rågan, läg-g..er frant de förslag som franrl<omrnit
o. s. Y.
Ilrfarcnheterna från denna "tliskussionsnetotl ti(i"
har visat sig goda, framför allt diirig-enon, ati folk,
som förttt aldri-e vågat 1'ttra sig inför stora församlingar, villigt lagt fram sina svnpuniitcr itrotn sin

lilla

(l-mannagrtipp.

I'Ictoden har srikerliqen sitt värde :iven här i landet, genom att tlen climinerar dcn slellret, som norrnalt brukar hiinnctechna en svcnsk diskussion.
It(tf caa l()rso.li,
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Telefonnumret
i de flesta
tills hiirorndagen endast lyst med sin

Telefonen, som numera f örehomrner
lrenr, ltadc iinda

Irånvaro

i viinnen Puttes

l:igenhet. Putte irade emel-

lertid beslutat, att Bells uppfinning- shulle få bidraga
till vfiningcns modcrniscring, om inte annat så för
att stiirka krediten i diversc firmor.
Alltsh ringde häromdagen vår telefon, och Puttcs
stolta stämma hördes f rån den andra ändan av
tråden.

H"j, Brodcr Nu lian Du få gratulera mig!
- Nej, det menar Du inte, tvivlacle vi, ty vi hade
för enrlast någon timnre sedan mött hans fru på g-atan. llen man han ju alclrig vara siihcr, så vi frågadc:
Poike eller flicha?
Nej, nej!! Ingendera!
svarade vi licsvilina och såg ett b:ittre
-.Jåså,g-å upp i rök.
dophalas
Nej ser dtt, jag har fått telefon, så nu behör'cr
du- inte löpa tviirsig-enorn hela sta'n för att få tag i
migl, jublade Putte.
.Iaså. I)ct var jn hul.
- Riksamtal bryter!, insköt en telefonist.

-

Vi meddeladc Putte, att vi shullc ringa upp honom
efteråt, och så försvann han.
När "rixet" alltså var undanstöhat, grep vi luren
och skullc rini.;-a. I'Ien vilket nurnrner hade Putte.
I)et hade han glömt att tala orn. NIen det fanns ju
något som hctte nnrnmerbyrå, och alltså ringde vi dit.
Hallå!!!Kan vi få nurnrct till Putte I-ingonquist,

Blåbärsgatan
77.
Ett ögonblick.

- Då vi "ögonblickat" tjugo g-ångcr ninst, medatt ingen sådan abonnent fanns.
delades,
X{en vi talades vid för en stund scdan, och då
- han, att han iust hade fått telefonen inkopplad.
sade
-- Då har en annan avdelning hand om numret,
örklarade telcfonissan.
Kanske Ni vill vara vänlig nog att koppla oss
till- den avdelningen då, frågade vi något otåligt.
Den har tyvär stängt för i dag, kvittrade telef

fonissan.

vi upp.
då skall man alltså vara tvungen att gå
- till abonnenten och ta reda på numret för att
hcn
Då bmsade
.Iaså,

sedan vända hem igen och ringa qpp honom.

Detta förhlarade telefonissan sig tvcha vara en god
lösning, och vi sattc genast på oss hatt och rock.
Sagt och g-jort. Vi knackade alltSå eltcr en halvtimme på hos Putte, som kom och öppnade. Han såg
litet förvånad ut, då vi framställde vår fråga:
Jo, hör du Putte. Vad hade tlu för telefon-

nummer?

Putte upplyste oss om dctta, och vi vände på
klacken.

- llinger strax, ropade vi upp till den förbluffatle
vi kommit halvvåigs ned i trappan.
Efter ytterligäre en halvtimme 'r'ar vi alltså hemma

Putte, då

igen och ringde upp Putte.

Den

osolidariska
arbetskantraten
På niistan varjc arbetsplats finnes männishor som
åker snålskjuts på andras behostnacl i cn eller annan fornr. Vi återfinna dern, som av en ellcr annan
anletlning ha för sig att en fachlig organisation är
något som man intc skall bcfatta sie med annat än
11å det försig-går någon lönerörclse, eller när' man
behöver hjiilp av annat slag-. Vad tliimtöver är, det
är av onclo, ty det är roligare att inte vara metl och
scdan kritisera, "duktiga tag".
Då har man ingen
nytta av att "Släng-a ut" denna- organisations avgifter. I(änner Du igen uttrycken? "Det kunde iag- lika
g-ärna höpt en halvpanna för. Ellcr "det räcker iu
nästan till ett par strumpor (nylon)". Skamligt, över
måttan skamligt! Hur tiinker Du då om dem som
bctala lika mychet som Du, mcn som arbetar för sina
riittighetcr, och dessntom även för Dina. Han är med
riitta nrDelskarnrat. En sådan föraktar Du l<anske,
Du som tycker dct är bekv:inrare att smila in Dig
rned chcfen i stället. Ja, sorg-ligt nog så lvckas Du
ibland, rlet finns tyr':irr chefer som iir blinda. NIen
i det långa loppet faller Du och faller stort. \rirl ett
statligt företag blir kanskc fallet något mjukarc, rnen
Du är då glatl övcr organisationen, då är den bra
ig-en och "I)u betalar viil för tusan Din avgift". Då
slutar Du rncd talet om hur lite nytta den gör; t-v nu
bchöver Du den. (Blommorna på chefens bord ha
vissnat). n,Icn Du tänker inte på att tack vare Ditt
undermineringsarbete kan Din organisation nu karnma noll. Det blir väI i så fall Ditt fel. Vad siiger då
"brackan", som helt enkelt inte alls iir organiserad
och varför vill han intc bli det. Orsakerna kan vara
många. "Jag ligger bra till utan hjälp eller råd"
tänker l'ran (optimistisk okunnighet, ia rentav dumhct). "Jag har bättre användning- för mina pengar,
t:inker och sägcr en annan". I mitt hen ansågs det
som en sham att vara organiseracl, säger den tredje.
(Fadcrn hade kanske en mindre industri) etc., etc.
Skäms inte Drr, så sh:ims vi andra å Dina 'r'ägnar.
Vi sklims så att I)u bortle rodna av skam. om Du
hade hut i kroppen.

Att vara fackligt organiserad och på rätt siitt (aking-et tvång, inget att skämmas för. Det är

tiv) är

både en förmån och en nödvändiehet.

Tack, det

lättac{e

!
R

ttlct.

Tnt.... tnt.... tut . . ., satlc t-elcfonen, rnen
- Putte kom och lvfte på sin lur.
ingcn
I stället ringde det på dörren. Dct var Putte
och en ner.r'läkare!
Rödskä991.
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Gruskorn eller nötuerk?
Ni har väl hört
talas om de

flygande tefaten?

Ett hontor. Papper rasslar, skrivmaskiner smattrarn
f6vsgtelcfoner ringer. Alla tlen nva religiongns
- i deu
ringsreligionen
attribut iir koncentreracle
- rummet. Hymnen till ära för r'åra
hy'mn, som fvller
två gudar Hektik och Forcering.
.Iust dri klev Döden in på kontoret. Objuden som
I form av ctt bud om en fl5'golycka. Nerc på
Santa \{aria del Nlontc. Den kallhamrade Iovsånqen

vanligt.
Bergtrollets tckniske chel som haft nöjet att deli en provtnr ger hiir cn kort beskrivning övel
f artviduntiret.
AIImrin utfctrmningl: Tttnn, cirkelmnd vinge som roterar hring en ccntral besättningskabin. Vingcn
driven av små reaktionsrör i kanten.
tag-a

t: X{agnetisk. Genom hraftlinjerna i jordens
(och andra planetcrs) magnetiska fält uppstår i
tefatets super-magnetiska metalhnassa en framtlrivantle "clektromotorish hraft" (EMK). Lltnyttjantlet av EMI{ för fl1'gning är ännu okänt på jorden.
Lgftkruft: tlppstår oberocnde av gyroving-ens rotation enbart beroende av vingens profil (omhring
4 procent tjock), anfallvinkel ocl-r fart.
Stabilitet: Genom tlen roterande vingcns g5troskolleffekt. Betydligt större stabilitet än efter "vårn
Frumdrif

principer:".
Stgrrtit'tg;1 : Rymdskeppet kontrolleras med hjiilp av
rnagnetfältct eller g-enorn cn åt alla håll vridbar
rakettub över tyng-dpunkten :
tl-vkning: blåser bakåt : rcahtion framåt
stigning: blåser framåt : reaktion bakåt
vänstersr,äng: blåser åt höger : reaktion åt vänster '

Konsirulition (ej verificrad): Uppbyggd av flcra segment, vilka hopfogats mctl spår som passar i vlr:rnclra och hoppressas.
3-bent lantlställ.

Ilela rvmrlskeppct viigcr genom den horta vinSJcn
och avsaknaden av kroltp, stjärtplan samt motor
cndast cn bråkdel av ett lika stort "jordisht" jaktplan.
PRESTÄNDA:

Liiqsta flgghastighel; X'I-vcket låg på gruntl av minirnal vingbelastning sarnt "orrbblig" g-vroskopisk
stabilitet, vilken l-relt omöiliggör spin ellcr vihning
vicl ör'erstegring (ryrndskeppet sjunke r i stället
miukt rned ökad anfallsvinhel utan att ändra stabilitetsläget) . 'I'ef at har enlig-t rapporter iahttagits
"stå stilla", vilkct utan synbar shillnad mctlger ca
100 km/t på stor höjd.
H ögsttr I Ig ghustiohel: ]Iycliet stor ävcn nära marken
(över 1,800 km/t). Fartcn möjliggörs av:

ströps av helt tvärt. Naturligtvis: bara ett par sekunrler. En skrivare bröt den påbörjade mänskliga
reaktionen merl ett lika impr-rlsivt som lrelhjrirtat:

-- Usch så hemstl Nu ska man förstås få lov att
sitta oclr höra sorglig mtrsik i radion hela kviillen.
I)et var allt. Varpå man tog upp nästa vers i hvnrnen. På skrivmashinernas hlaviatur efter notbladen
rned hanslisvenska. Medan blodet efter flygol-vckans
rnånga svensha offer sjönk allt djttpare ner i jorclen
diirborta i dc italienska bergcn. Och ångest och {örtvivlan stcs in lite här och var till tle efterlevande i
vår svenska bygd. ..

.

NIan känner sig en aning kuslig inför såni där sätt
att reagt'ra. Vacl fattas oss? Inte hunskap om att vi
hör ihop. \ri uel det. Åtminstone de allmänbiltlade.
Dct är bara analfabcterna i raslära och demokrati
som tror något annat. Ja, just lror i brist på vetantle.
Men vad i all rimlighetens namn iir det clå som saknas? Sr.årt att koncist sammanfatta. Kanske något
som skulle kunna hallas socialt sinne? I)et där som
en stor ande forrnulerat så l"rär: "Vi är inte sammanrafsadc som grushornen i cn sandhög, tttan vi iir det
niitverk genorn vars rnaskor livets safter strömma".

Varför iir dcnna känsla så främmantle för oss? Är
vi etisht indolenta? För l:inge sen fanns det något
man uttrvckte i ordet "hjiirta". På den fasligt avliigsna tid tlct talades om folk sonr hade ett qott
lrjaria cllcr hjtirtat pii rrittu stäIlet. \rilka underliga

tvper det levde då! Exempelvis den, vars signatLrr
var: "Ett dåligt huvutl harle han, rnen hjärtat tlet var
gott". Irör all del: vi är underliga, vi med. finderliga i notsatt mening. Vi metl våra goda huvuclen
och -- dåliga hjiirtan. \ri som har avancerat så till
tlen mildaste grad sonr hjiirnautornater men inte
lrorrrnrit ett tuppfjrit frarnåt sotl:' leuande människor.
I(unskapens kalla frostniiticr har flttgit härjande
den
fram över något 1'tterst centralt mänskligt
ornedclbara medk:insl an.

-

Läser någon Jonas Lore Ahnqvist ntt för tideir?
Det är viil rnintlre troligt. Vi har iu bättre saker iin
gamla hlassiher. \rcchopress med intcllektttellt vitarninrika l<ärleksnoveller och mecl siälsfin hurnor

Sti91f örmågn. Större iin för norrnala flvg-plan.
1) minimalt ltrftrnotståntl ntan kropp och st-vr- Manöuerf|rmtiga.' Som ett reajaktplan.
verk.
7-otaI flggtitl:.lIycket stor enligt tefatens sätt ati upp2) d:o genom spegclblank, "lysande" -Yta.
träda och då endast en ringa rnängtl briinslc åtg-år
13) en profiltjochlek av endast ca 4 procent och
frir rotationsrearören.
mångdubblad vingirorda.
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Smatt- smatt- smattFrarnför mig har jag alltså cn grön skrivmaskin.
Nu har jag haft det i så många dar att det faktisht
gör dctsamma att den är grön. Det är en skrivmaskin
ocir dct shall skrivas på den. Skrivelser, prydliga
och felfria, mecl åbcropande av Etlcr ärade skrivclsc. . . .

l)ct iir svårt, men det g-år. Yid min sicla har jag
en dishret och trogen vän, fast lite för liten. Först
är det ett vitt pappcr och så ett karbonpapper, och
så ctt ljusblått papper och så ett harbonpappcr, och
så ett gult papper. Karbonpappcrna bel.r<jver nran
inte kasta förstås, men iindå, tre papper, det fyller
det. Och det är liksom litc genant att min dishrete
vän skall vara stoppad till randen var kr'äll, pappersbrist som det är och allt. Fast å andra sidan måste
iu någon sc till att det blir ftle baksidor åt de srnå
städerskebarnen att rita på. Dom vita pappcr-na är
viildigt bra till drakar också.
Frågan är alltså om dct alls är nån ide att sudda
pilla. .Iag låter läget vara 21'görande. I börian ser
det så påvert ut med sudd. Och ctt n1,ss påbörjat brev
blir ju nästan två rcna sidor åt ett honstniirlist städocl-r

barn.

Är det drirernot något sorn går att pillr ned kan
ju alltid försöka. IJtt clegant trtfört pill l'yller
sinnct me d stolt tillfred sställelse. Säg intc att inte
man

den tekniska sitlan av den postbovs värv krär'er bådc
handaskicklighet och en viss artistish blick.

I slutct är nrin princip att så långt möilig-t sudda,
intill det trävita. Iblantl kan dct bli besr'ärligt.
Sonrliga på det hiir hontoret är så gränslöst oförsudrla

sihtiga. Vad intresserar jag- mig för kåldolmar niir jag
just har hunnit till slutet på mitt brev och får veta
hur det eår? 'l'ror den vördade ältlre kontorsdamcn
sarnrnansatta skämtsericr. . . . NIen hanske en och annan gammalmodig äntlå har läst de Almcp,istsha

ortlcn:
p6gfgpns, sorn nu gråta så mycket för cnsliild
riikning,
ska låta tvätta sina nästlukar för att med
rlem

rena
söha avtorka mänskliehctcns tårar".
Kanske
det.- \ti rnåste nog komma dit att en miinsklig tragedi inte bara utlöscr en egocentrisk besvikenhctsliiinsla över iindrat prog-ram i radio utan cn allmiinmiinshlig medhänsla. Vi iir ing-a gruskorn, vårs
enda g-emenskap består i g-nisslande sarnmanstötningar. Vi iir vävtla maska i maska. Så att hela det fina

nätverket upplcver förlusterna av söndcrslitna rnaskor. Ta med och omsätt derz känslan i hemmet, virl
förhandlingsbordet, i vcrkstatlen och hontoret
överallt. Utopi? Han sade så, träskfågeln i Tag-ores
dikt, niir svanen talade orn att dct lanrl han korn
ifrån långt uppe i norr var vackrare och bättre än
tlypölen den andra ansåg så bra. S1'nd orn kraken i
trtisket. Och synd orn oss också. Om vi i princilr
skulle ta efter....

Eto. Stl.

N:r 1 att vi andra bara sittcr och gmnnar på lunchmaten hcla förmiddagen? Eftersorn i.ron så självklart
ropar ut dagens matsedcl niir hon rniitt och tanhlöst kornmer tillbaka från lunchen? Vet hon inte att
påpassliga l'ränder knachar ner varl öppna öron hör?
C)ch vad g-ör man mcd "bcn:iget emotseende kåldolmar till lunch nu igen techna vi Erlert värda

svar...."?
Efter slutklämrnen kommel Flögaktningsfullt som
skall stå rnitt undcr brevet och mittunrlcr det shall
det stå firrnanamn ocl-r mitt unrier dct Aktiebolag.
Jag ägnacle bortåt cn tlag åt att räkna ut var H i
Hög-airtning-sfullt skulle vara och I. i FIRNIANAIIN
o. s. v. Alla dorn andra visste att F sknlle vara tre
bokstäver före H, mcn tlet var tict ingen som sa.
Det iir aldrig nån som siijer nåt för alla har så bråttom, så bråttorn. Smattsmattsrnattsnratt siiier deras
skrivnrashiner. N{in svarte rliithemrna, I{err I{nack*.
laut, s:ijer bara knacli
knacl(
knack
- --inte r-arl- den
- hetcr,-siijcr.
I)en hiir gröna, jag vet
sm:ltt-smatt-sn:rtt, åtminstonc när Karnreraren går
förbi. Sen försöl<er iag- stoppa i helnes som sittcr
Irakaulör ;rl1rpcrskorg.

När det inte är brev iir det blanl<ctter. Att clet
finns så många blanketterl Det cnda svåra är att
hitta den r:itta, scn är det bara att fy'lla i. N{an bchöver inte hitta på nånting själv. Det behöver man
förstås jnte till breven heller, det står vad det sliall
stå i dom. .[ piimrar metl det förra brcvct och det
förförra till den och den. Det :ir bara att sklira ltlecis likadant. utom tlattrrn.

Jag undrar vcm som skrev dom allra första brevcn. tr{en dct finns hanskc ingen, bar.a piirmar och
piirmar ner till Farao Nlenes' överskrivares Piirm.
.Iag har alltid tyckt att dct var konstigt att eg1'pterna avbildade skrivarguden Thot som en babian.

Iin apa!

X,Ien det lig-ger kanske något

i

(Ur Itlun).

det.
Jeppa.

Fint recept.
\rad g-.jorile Bergquist för att påskvntla ditt till-

frisknande
-

?

Han begärdc 20 kr.

pr

besök.

...
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Arboga faktoris grundande
l)cn 1ll rnaj 1.951 kttutlc Arboga fira ett i virrt
lanrls in<lrtstriclla lristoli;r ('rl:r\tt('ttrl(' itrbilr'unr. -[00 :il hatlc då f<it'l'lutit sctlan Gtrstaf Yasa
gluntl:rtle dc' statlig-a va1;envcrlistiitlcrna i Arboga lillia Lrttjver :itt
rlc r-oro Arbogas iildsta

inrlnstricr iivcn rrtgiorrle Sveriges lijrsta vapcn i nrltrstri

.

(irutttlerntlet skcdtltl

113 rnaj 1ir51, rl:i
(lustai Vastr siintle följunrlc brcv till fogden
iive r Arboga lrin och
lirrngsgitrrl Nils'l'tlles-

tlcn

son.

"f)ll'ther thet, Nr'els
uij [ör ttligre

'l'rtlessott,

utire ot'h

H e Irtt st tr i tt 11 ti llu

e

rku

tl

rrid ÅrbogtL lulitori.

rr jcÄserr.s

rrol-

torl'lther huIlue lutirl
lörsl;rifl'ue ull' I-Jlt1,1111111 6r'lr ltijl itt i rij'
liit ntedt .sIoor ttnrl'r.rsl

Iiyle uure l;ttnne, etler itttigctt ttttttLttt strijrn tritllelI
thcr niir, httur lhent siellf liutrtt sgttes leglist uure,
r.tch ltulf Ltt: ui j belulel Firllttel uutt Crtbur{J, ott hcrtttt
rjirlnr?c theris rnttllLtercli rtdi the [ör:tttt strömer o[öt'srurtt'Iitlettn, och elllher srtm |he them löregilfue och
htrll'ue uele, skall bequtttttt på trtt bgutlie oc'h uprtilLe.
i.luurföre tir uttr ttIlfuurIille uillit'ot'h bel trlttittll, trtt
thu ntedt thet ultler fitrste litttter, hrtudl rrid thtt l:ttttf
iiII tttt luthe en hop timber kornnrc in till s.,rnrn{"
sthröner, sd utt Itgllttinlletr motthr: .sirtrr lttretttllerr
bliflue, oclt s11nes oss lrilrus/ tture, utt timbret blilluer

pfi Iiå11ulentt eller I{rettgletttt thet ttetneste
oir!h strulentt och titlIoettlt, sotn rnögeli11it uåre, sedcttn lirrnrle ntutt llgttie Iimbrel nirl lilL strörntnetr
ntedt ringe arbeLe, och uele uii, utt thu sliill in91e
tttlluchter eIIer slirtttztniill herlöre tu11e sl:ult, uttrttrt
liir:tte handuert'ker och Pril'luell ttatt Coborqh icke
ullenust med.t sådutte Iimber lörlordru' utetttt ot'h i
ullt' rttttire mttlthe merlt jtirntt, sltill och trttdre bahöllueliue purtzeler lörskul'le, /e.slrkesle kosthentt,
lrrrscrtirr ttch trnttet them lörlorclru ot'lt skulle ktthc
och Ihet urli uår rt'kettsl:u1t rrntechtte luthe och see
1i11, l-reIs, tttt thet htillttcr rtitt bestiil!, sotn thtr ttillh
oss rntdlt tfiet lörsle
11örL' Ihcl r.rss lrrrl11 iir' Ot'lt sÄr'r'll
ir1l" lrrrrrr tht le btil1::t';'bt'sliilt..tr oci tiritlt'i" sttttt Ihtt
itttleltuttit'lirrril tr;t'sli'ifu', lliL't Itt!lt osrr (/lairsllrllfii;7t'tttr
.lt.trttitrurtt'. Oclt sA'tiii lör:tra,Uttlr'lttis htrllut tttt'ttl
htr1111et

ttriqre etnbet:rniitt, sorn
och tiettlige blillLte slioIe, och Itesgnttcrlillett thetttte Jltrrchus lilittllesnrctlh

r,rss

lörhoppes rijliil

tr11Iti11e

sit'Il'l'siiittre, doch trlle IiIl ett I'Ltttttluerch, srtrn iir
suerrlrnukere, polercre, baredare oth httrrtll ttttttet
nte hre. sulnme httndut:t'cl;e tilluder, tiII huilckal enLbetes Iitrl'ordrinqh ttåt1re rluertter och uulrtkottsler
bt'hiil'fut:s rtiIIe, så l'rumltt thet slloII komnv till ttri'
t1L:rttt Iortlliingh och f örthettskttltllt hul lue oij såå betettclil sttkentt, utt .s(rtnlne etnbell:netts besitlnittll
ot'h ni)Iluert'Ä'slia11 blil'lue i tre slriimer ttesl olltttrtttt
uidh Arbog(t' soln thcr till tiettf ör the miöIIquttrnL:r'

Har ni hört. . . .
rlen liiir Iristoricn fr'ål Ncg-erlnntl. I)ct ltatle varit
långvurig tolka tiiir, och sltri.lig-e n bcslirt llastortr auolrlnii cn g-trrlstilinst viirvitl nian skttllc be orlr legtl'
FIcla fijrsanrlingen infann sig-, nren niir pastrlrn hortirnit upl; i pretlil<stolen tittatlc han bctlriiv:tt trt ijvcr
sliat'rtn:

ni iir ena fina gtikar- ' sarlc han'

l1l1'l

7'rc hillcburtlcr lilluarl:ude ttid Årbrtgtr fttl;tor[
ttu I)hili ltus JtilIe burtl sntetl.

ocli inte cn cntlti av cr har tag-it nlcrl sig
l'cglt
palaplr'

szt'lr criri skampcltrtttt, huru tht:i sltill, stttrt thc skole
l'örurbeiett,.slitlil trrtr sntitldt. År och trir uillie, ttlt
liir lross luunersnterlert thrtI sii lörskullt , utt hutttr
rrlsrnirler e l' I ther srlinrne sk utttlteltr tt tt sit tn t' lii t str rtttrtt. srnerler IiII Ih.eris ambetcs trpltehclle behitllue

13rattsysternet.

ktttttte".

.Io,

trogn:t tniinnisl<or. I{irr lrnr

vi

satnlats

fiir- att

1'x11-

be ottr

i går hviiIl liom iag ta ntei -- inte lrcrti frirriin i
nrorser strax ftilc trlitlrlan i tlag.

Definition.
- - Iiar, vatl tnenas nretl en livpo[iotltlcr'?
llt'tl tlct nlcnts att tlrltn inte ntår brl ortt rrllltt
intc rnår illa. . . .

11

Yerkstrirlertra bvggtlcs på .liiders ltrilmc oclt llolrlrllo
snabbt ig:"lng. tslantl tlt'allra fiirsta leveranserllli kån
niinrnas 2{)0 klingor i fctrr. 1irlj2. Yerlistritlcrna ökatic
zir efier :ir, 1'ler och l lcr hamrnare alllä(les satut cn
lrir 1ir()()- oclr 1(i0(l-talets Sverigc ctraståentle stor1lr-orlukiion kout tiil ståntl, fr:itnst alsccnrle ltarncsk,

lilingor, lrillt'barrlcr tn.

nt.

tsEIlGTIIOI,I,E'f
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DRIF'TVARNSSPALTE,N
Lördagen och söndagcn rlen 11 12/2
nindre tlel av dv-gr:rbbarna i befälsutbildningsföreningens instruktionsövning i ksp m/42, min- och spr:iingtjiinst sarnt
R 100. Onstlagen de:n 74/2 samladcs en <lcl
av rlv-männen i Folkets Hus. Denna gång
gällde tlet att uppriitthålla :iran från tidigarc frågesporttävlingar rnot lottorna.
Frågan "Nrir dog .Johan Sebastian Bach?",
blev dv-miinnens fall trots att de förstihtc
metl sårlana svar som tietta t. cx.: "Sista året
han levde". Lottorna tog sorn sagt rcvanscll.
Söndagen den 29/4. Lritt fiilttiivlan, mctl

sonr vanligt dålig- anslntning,
(l\IA. I)c biista resultaten:

deltog- en

Liirdagcn och söndagen den 5 (i/5 val tlet tiivlingi linköping-. I det strålande sommarv:itlret biirg-ade

vår Olle Åberg hem en (j:tc placcring trots att varjc
kontroll var bcmannatl med unglottor, vilket cnligt
grabbarna, förklaradc att undertecknad kom 3 timmar i mål efter sista man. llcn nog tychte jag- att dct
var ovanligt ont om kontrollcr alltid. Gr.rnnar N{arkön
och N'Iannc Antlersson därernot placerade sig b:ittre'
i prislistan nren de är.o ju också gifta. NIen rlet bör
iiven nämnas att dct var cirka 300 rnan sorn cleltog

i

av

1) I'Ianne An<lersson 4'l prickar;
2) Holger NIörk
51 ,,
Ilrih' Isahsson 95 ,,
:l )
.1) Stig Eriksson 109
5) östen Norlande'r 11(i
(i) 'I'r,rrc Nvr6n
161
Tiivling-en var upplagtl av
och var lagom svår.

Tag-e

\Valltlvist

I)tt som iirttttr ittte uarit med! Kom metl!
I)eI iir rctliglure titt Dtt tror, och n11tti91t sett.

nytt

"lleg-lernente för' hernviirnels tjiinsteårstccken"
att av mig utfiirdas.
7.jänstetrrsteckett för !'i- och S-r?rs tjalr.sf utdelas
rned uttlerlningl hät'ttu sisttt 11titt11ett uitl sltttet uu trtbiltl rti ttttsurcl l9r0 /,j l.
Avsihten iir att bestärnnra, att 3- och S-årsteclicn
icke få biiras till uniform efter 1953 års utgång.
Arbog-a den 7/5 195i.
Bertil Bktmouist.

tävlingen.

till årets driftvärnstiivling st:lrtarles tre4/5 pä Arboga Skyttcgillcs skir.rtbana.
övningar som iir planera(le när tidningen går i
trvck:
'l'orsdagcn tlen 10/5 Kompaniets samling- ocl'r f<jrTriiningen

tlag-en rlen

f

i tlaktcn

l5rttning.
F-retlag-en

den 25l5 Samcivning rncd bctiilsLrtbild-

ningsföreningen.

övnirrg på arbetstirl liornmer att omfatta iortlning-stiillanrle av fasta eldstiillninqar.

Utdrag ur flygvapnets driftvärn DV M.
(iemensam hurs på \Vällinge för F\r dv avses iiga
lum unrlcr andrzr halvåret 1951. Andra uttagningcn
till tlr. tiivlingen iiger rum i Stockl'rolm den 9-10/(i.
1950 års rikshemvärnsting beslöt att tjtittsteiirstecken [ör,'J- o. 8-rirs fjlirrsl skol:r slopas. Nletl anledning
härar. komma i de nya armens unifonnsbestämmelser, soln r'äntas uthonrnra hösten 1951, endast tjiinsteårstecken för 5- och 1O-års tiiinst att upptagas. Då
tlessa nva bestämrnclscr utkommit, kommer också

Driltviirnel har nu fått en eg-en sjukvårdsgrupp oclr
shall jnonr rle niirrnaste clagarna avsluta sin 10-timnrars kurs som avhållits under arbetstid. I{varstår
naturligtr,is en del praktiska övningar för g-ruppcn.
Kursen har omfattat förckisningar, praktiska ör,-

ningar i förb:rnrls-oml:ig-gning, honstgjord andning
samt bårcns ltanrlhavande och skötscl.
Intresset för denna hurs måste man siiqa ha varif
storartat varför vi vågar hoppas på en tluktig- och

viiltrirnmad sjukvårdsgrupp inonr tlriftvärnet och
för ör'rigt är nog denna grr- pir blantl de första som
utbiklas för att rlirekt lyda under sj:ilva driftvtirnet.
Det :ir hrir också på sin plats att till Stvresman och
ör,ering.enjörcn franlföra ett tach för viilvilia och
förståelsc för rlenna sjuhvårdsgntpp sarnt t-ill I):r'
Berghvist, sy'ster Stina och brandrnästat'e 'l'ågnc,
som hanrihaft g-ruppetnas utbildning. f ill sist en nlaning: Är I)u intresscratl av sjukvårtl så anmiil Digtill g-ruppen. Vi iriilsar Dig- hjiirtligt viilkommeu. Annräian I<an göras

till

T:rg-e Karlsson,

Avd 363, tel.

217.

Från stridsövningen i Arboga för nägon

Sant.

När tre merllenrmar av vårt lremviirn var rrte på
manöver i somras maskcradc dc sis- sonr tr:id och
stod hela clag-en på vakt på ett fält i hopp att hunna
lura "fien<len" i bakhåll. I)eras maskering var 5å
utomordentlig att cn av dern blev angripen av barhborrarc; den antlre upptäckte att någon l-rade skurit
in tr,å hopflätade hjärtan och orden "Ilrik äIskar
Anna" på hans knäskydtl. Nummer tre påstås ha
blivit fälld av cn timmerhuggare och :ir nu telefon.stolpe på Iandsvägen

Från sjukvårdsgruppen.

till

Sichclsiö.

tid

sedan.

11093 tslomster berrittar

ningen av El-vcrlisbron:

hur det var vid

storm-

".Io ui förstår rlär jag låg i nattens rnörker och
bara sköt. K:gt v:rr alldcles rött av skjutandet och
plötsligt tog amnrunitionen slttt och jag fick se hur
fienr{en kom stormande!"
Nå hur gick rlet för dcj då?
-Illomster:
Äsch, vem hade tid att tänka på arnrnunitionen -då, det var bara att fortsiitta!

BERGTROLLET
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En Drömbild
Xiir mörkret f aller stillu
en kuäIl ttti ttpril
och solens stråIar drillat
srn sisfa såttg

kolomnare
När man hör orclet femtckolonnare, tiinlier rnan oftast på mörka, mystiska personer
metl utländsk brytning, som plötsligt dyker
upp på en plats för att snart försvinna igen.
NIcn funderzlr man litet på sahen, så finner
man, att det tyviirr oftast iir så, att dct tir vi
vanliga miinniskor, som -- kanske orneclvesprider de ryhten som ntgöra den
tet
viktigaste
delen i en femteholonnares verksamhet. Hur många gånger har man r'äI t ex
inte hört trte på stan av miinniskor som sjiilva inte arbeta på fl-vgct, att "där ute har ni
dct iu så bra, enda arbetet ni gör är ju att
hvittera ut lönen".
Vcrn är rlct nu som sprider dessa r-yktc'n
och är ryhtena verlilig-en sanna?

I)en sista frågan är liitt att besvara. Det
finns på alla företag, privata som statliga,
en liten procent som hclst "bara lyfter lönen". llen dc övrig-a 99 proccnten, som vill
göra och också göra skäl för sin lön, hör
till de m:inniskor, som inte föra till torgs
vatl de utföra, därför att cle anser det fullt
naturligt att de ska arbeta. Och här liggcr
just faran i denna del av femtckolonnverlisamhcten. Det är tlen som märks utåt.

Defförsta frågan är sr'årare att besvara,
rnen rl.ktessprirlarnzr tyc.ks homrna från alla
slags hategorier. NIen vem de än äro, påmirrn dem om dct eamla ordet: tlen sorn
inte arbetar, skall icke heller äta (i tidsenskall söka sig- :rnnat vcrkIig ör'ersättning

-

samhetsfält).

Bo.

I(ålle stegar in på jiirnvägen och frågar:
I{an man få

be iärnvägen om en

förlorat en klocka?

-

skgtt

.lltril iir

rt(trens rndtttrcl

dri löoen spricko ttt
och flickan börjar trtina

uill dft uara tu
men ta.clen dt91 tiII uara
du flicka skön och 91lod
or:h

lör kärleken är bara
en yster lek ett dog.

Jugl 1td slarlens 11utor gftrryar

cmellon stora htts
det är cit uara f ånylett
ttu s[ttdens stt.s och dtts

och mtutglu glktdu gäster
jug möter pfi min uä91
det är sr,tm de f iirpesta
en glurl och treulig kttäIl.
När liloc:kLut bliuit elua
11ftr jurt in på bal
tttt stjku f innu själutt
min drömbild ou i dagl
rnen, ack clu fantts diir icke
jagl icke fann
f ör dig
ltland aIIa flickors blickar
min drömbiltl bleu ej sann,

tlå

Så därför styr jug suktn
mintt steg mot hemmets port
tttt ensam mis betrakta

som ett förlorat får

ilen min drömbild skall jag fintn
om jug skall leta så

utt sorglens tårar rinna
ur mina ö.r1onurfrr.

w.

o.

På krogen.

Urspåring.

-

i

rlft 11år jtrg ut att uinna
en uän bland alltt clem
sotn sitkt utl Iych'att Iittttct
men än ej lunnit clen.

Järnvägen?

.Ia, rlom bmkar in kunna spåra ur.

tjänst när man

Gästen:

-

.Iag tvcker Tea ser så hnmoristisli ut'

Tea står och

tittar fånigt en lång stund på gästen

och tänker komma mcd något dräpande.

Slutligen säger hon:
snu.skig fantasi.

-

Grosshandlar'n

har

så

tsERGTROI-I-ET
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En alluarlig betraktelse
Hå hå ia ja! 'Iiiden går. Det var en gång för l:inge,
Iiinge sedan som vi hade cn fest för barnen till samtliga CVA-anställda. Inom parentes sagt, så var festen
mycket lr.ckad, så viilkomna med en fest nästa år
igen.

Till denna fcst som avhölls vid såtlan tid då pralitiskt taget minnet av julen ei riktigt försvunnit från
barnasinnet (och med tanke på att det nu stundar
mot sommarlov för de flesta barn i skolåldcrn).
skullc naturligtvis en jultornte anskaffas. Den gamla
tomten, som man nog utan överord kan säga iir den
största tomte som (lVA någonsin haft, hade av för
honom fullståndig-t oviclkommandc anlcdning måst
lämna återbrrrl (misstänker rent sabotage).
Den garnla tomten hade infört en litett nyhet inom

facket, vilket innebar att högst densamme utförde
tlcn lilla baeatellcn att åha rullskridshor vid utföranrlet av sina tornteförrättningar. Tänk Er, ål<a rullskriclskor! Har den Äradc läsaren provat? Om inle
så tag en lehtion n1' gamla tomten! FIan :ir ombucl
för ett livförsiikringsbolag mcd olycksfallsprenrie eller i varic fall tåinker han bli. NIed tanke på vad ett
litet oskykligt bårn begiir av en rnllskritlskoåkancle
tomte, så får man jn vara glad att garnla tomten inttt
rlelade rrt 1-råsar nretlelst svikthopp.
Dcn gamla tomten virltaladcs om han kunclc utse
en ersättare och han utpekade glätliestrålande och
entusiastiskt mig som den enda verkstaden utan
större saknad hunde offra på detta företag, men jag
lcvcr iin och håller nu som biist på att triina in rollen som tomte i fl-vganrle trapcts.

\

.Nu skall jag i korta drag sanlmanfatta rnina krinslor inför uppgiftcn som rullskridsl<oåkande tomte.
Jag fich rullskridskorna och många goda råtl. Första
kvällen tränade jag i hiillarcn till den fastig-het jag
bor i, livligt påhejad och bejublatl av min 5-åriga
son och metl hot om skilsmässa från min ähta hälft.
Jag började uti källargången metl bra fart, nrsade

emot ett hörn och fortsattc in i cvkelmm nr 1, rev
ncr två cyklar och stjälpte en sparh som stotl r-rppställd rnot väggcn, fortsattc betl,dligt ur balans ner i
cvhelmm nr 2, som ligger c:a 60 cm liigrc och är
försctt med cementerad bana att tlraga cvklarna på,
varför man knappast kan klaga på fartc'n. Nedkomrnen på golvet g-jorde jag ett

ofrililligt r.ttersliär, rev

bort 6 ekrar ur bakhjulet på en damcvkel, fortsattc

in i liiggen, slog back och förstörrle strömbrytaren,
trasslade in mig i cn piassavakvast med påfölid att
kvastskaftct slog upp ocir kör:cles rakt igenorn rutan
på t1örren. Avslutning på rlenna åkning blcv en och
en halv volt med skruv (där föddes iden på trapetstomten). Min 5-åriga son som från börian nicd för-

tiusning följt övningen bleknatlc mcr och rner för
att slutligen storskrikantle lämna liiillaren, fölitl av
min hnstru som efter minen att dörna letlan såg ut
som änka. Själv kravlaclc jag mig- upp fullständig-t
genomtränad, men mest av allt lili en nedbmtcn
spali6. Den kviillen talade ingen med mig- hernma.
Jag tordes inte mera tala om triining- för husfridcns
shull. Jag- sov inte om niitterna, iag åt inte, jag bara
grrbblade på premiären. Och rlen korn.

Ett myller av rara ung-årr, med förhoppningsfulla
föräldrar, ett öronbedövande sorl. Det är tlet encla
iag riktigt minns. För mig påminde clet om clrunkningsdöden. \rad som egentligcn hände har iag frågat andra onl, nlcn dom svarar bara unch'iliande, så
iag förstår ungefiir vad dom trinher.
Nu till sist ett råtl till alla sorn eventuellt har
någon dom v-ill åt, men inte törs på. Föreslå honorn

till tomte nästa barnfest, utifall den gamla tomten
Bergtrollet undrar varför inte. . . .
de som rnakten och fijrståntlet har, ingriper rnot
eliindet på mässen. Köer i det oändliga och så det
där med kiosken mitt för kassan. Burr.. -.
CVA i likhet mecl CFA anshaffar varpa och anclra
fritidsspel att bmkas på griismattan vid cykelställen t. ex.

är'en då

hittar på anledning att inte I'ra tid.

Jag tänkte stämma den gamle tornten, men inget
kan bevisas och alla blåmärhen har eått bort.
Hrilsningar
Den

f

ör

sista glftn.clen nya tomten (om trapetstricliet
s1iuI1e mlssltlckos ) .

uHriG't'Iior.r.El'
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Ouer hauet meC "The Spfrit of S:f Louis"
År 1927 niilnrale bcstiimt tlcn 20 nr:rj, iir ctt ltistorislit rlatrrrn i motlern iirl. I)et iir viil nunrcra få som
rncrl sälierhet kan crinra sig- vatl som iuintle tlenna
dag. Det var ej Nordpoleu som ultptiicktes ,cj hcllcr
var tlet viirirlens för'sta atonrbotubexplosicllt s()m intriiffarle tlå, rlen liom först nära 20 år senare, rttan
det lar den rlag- Charles Lindbcrg-lr starta<le motorn
pir sitt "llvan-pliln" för att st:rria på vlirltlcns första
solol'Ir,g.ning frirn Nex'-Yolk till Palis.

l)en s.riicka Linribcr-gh lr:rrle att tillrl'ggal:igga eni siti plan r,ar- c:a 5,800 l<rn. Fl:rtr rncdförrle 1,ll(i5
litcr br:inslc. I)en entla navigcriirs-sutrustning Lindbe'rg'h ha<le val cn liomlrass. llutlio och antlt'a ntotlerna instnrnrcnt sal<nacies hclt i fyrl:s utrustnin.q.
[,intlbcrgh liir lra haft avsilit att sotn ressiillsliap oclt
mascot rnerltag-a en iiatt, nlen ill' någ-on anlctlning
biev ei rictta ar', lianske fiirctlrog ltan att orrisiitla
kattens vikt i l-rriinsie. Flftcr lanrlniug-en hacle Lintlbclg-h tlocl< iivcr 2()() litel briinsle kvar', så han liade
utan oliig-enhet ktrnnat nrctlfijra en hel lirittfantiij.
san

'i-orsrl:rg-skviillen tillblin

g-ad e Lin d berg-h p ei cn biograf. Innan han g-icli tiIl siings g.av han ortlet orrr
viicl<ning lil. 2 pir nattetr. Trots rlc få tirnmat- sotn
förcg-icli starten l<orn rlock rvlite t ortr rlen föreståetrtle
starten ait sirlitl:rs, och tlet var nrvcht:t folk. som
strörnrnarlc ut till fl1'gplatsen på morgonen. I)ct var
rlocli cnrlast ett fiital soln ltantr frarn för att få se
ctt fl1'g-plan stlla Lrt ör'er,\tlanten soln lirg ltclvst
av nlol'goncns för-sta grvning. Pir g-rLrnti av att fpi var
så tung-i Iastat var l.indbclg-lt nrira att foroll'clias i
starten, men slutligcn fich han lpl a1t l:itta oclr sattc
kurs rnot sitt ar'liigsna niå1.

Lintlbcr-gh irarle t'.j untlcrliittat sin nrorier onr tlcn

förcståenrle starten. LIon infann sig som vanlig-t i
rlen sliola i i)ctroit tliir hon var liilrtrinna, ot:h ficli

hiir vetskapcn onr att sonen Charles st:rt'ti,tt sin
Atlantlllirrl. "l)ci iir- bla, iran ltorntnet' aIt hlrra tlct
oclr Iurtic rlct frintrits plats fi)r'mig sliullc,iag r,clat
fijlja ner{". svrllrlc iton lakonislit.

för'st

Iriilrlen eir:h rrt ör'cr' havct. Long Island Sountl passcradcs. Nova Scoiias liust var snöhölitl. \rid Neu'fountllantl tlansarle r'äldiga isflak på oceiinen. \rirl

:itta-tidcn på kviillcn var fpl ett avscvärt st;-'cke ut
övcr Atlantcn. Lindbergh började hiir få bcsviir mcd
rlinrnran. Han tvinga<les att stiga till c:a l],000 meters
lri)jd men hrir mtitte antlra bcsviirlighctcr, isbildningen blev s5'nnerligen besviirantle. Så småningonr
lrittatle rlock rlirnman och l,indberuh gick nerl på Iåg
hiijd och foltsatte fl3rgningen på endast någla rneter'
öve'r ltavct. I)e sirumlröljda våghamnlarna använric
Lindbergh sonr ög-onrniirhe. Niir han nådrlc Kap Valentia på Isliintls kust, sarnnra plats diir I(urt Biörkvalls flr-gning slutade, satte hiln kurs rnot Paris. Eftcr att ha nått franslia hustcn följdc Lindbergh Scines lopp in rnot Palis. E{ter att ha lirctsat övcr tlcn
lransl<a huvudstaden gick han in över flvgplatsen
[,e Rourgc, rliir lran lantlade eleg:rnt lil. 22.21 på liir'rlaesliviillc.n. 'l'rcttiotrc och cn halv timrnc bchör'dc
l,in<lbergh för a1t fullbolda rlen första soloflvg=ningen

l'rrin Nclr,-\'olk till Paris. Irör r,åra <l:rgars barn är
cn atlantflvg'ning.. cn nattrrlig- och alld:lglig. företeclsc,
nren låt tanken tlltija vid vad r'let vill siig-a att nrctl
titler-rs fpl oclr utrustning cnsanr sitta i ett obckr'ärut
fpl i övcr trettio tinrmar. Inte rrtt ög-onblick får uppnriirksanrheten slapl;n:r av. Det iir cn 1lrt'station sorrr
tlet är få nuinliskol fiirunnat att kunira qenornföra.
(lirarles Linrlbcrralts atlantfiird lröll en hcl viirlrl i
slriinning-.

övcr alla liinrler uick rnedderlanrlet trt att

han startat sin i,rtlantflS'gning. I Paris g-jorrles storart:rrle förhercdclscr för att taga emot dcn rljärve f lyg-arL'n orn ltan skrrllc lvci<as i sitt försöli att bcscgra
atlanten. Några sltarsarnnra teleg-rarn beriittadc att
ett lpl varit s-r'nlig-t ovel havet, rnen någ-ra exakta
uppS-iftcr lirrntlc cj cr-hållas. Nåqr:l rninutcr över tio
1rå lörrlag-skvrillcn liörtles ihåIlantlc motorbullcr rivcr

Le Rourge. Det rnåste vara l,intlbergh tv rrryndighetcrna harlc utfiirtlai förbud för all :lnran flygning,.
1;å hviillen. Hunclrrtusentnls rn:inniskor harlc samlats
liir att r,iilkornna flvgalen. De sorl r'äntat :rtt få sc

cn viil påprilsatl Iit-rre stig-rl ul fpl blcvo bcsvikna,
tu ut trr qtlanet hopltatle cn ung nran nrerl ctt lccntlc
iilcr ansiktct, -iltilrl en opressarl l<ava,jkostyrn oclr
rncrl en sirrihatt i ltandcn. .Jublct ck:rde övcr 1'lvqlrla{.sen och poiisen h:,rrle fullt arbe[e nrerl att skt'rltla
rlcn st:rck:lrs flvgarcn sonr såg s1'nncrlig-cn villrårlig
rut.'l'ilI nrirnraste polis satle han, ".Iasir, rletta iir
Paris, iag iir'(lirarlcs Linrlbclglr oclt talar ci fransk:1".
-,ivcn om lian liunnat slrråhet ltarlt'rlet varit lönlöst
att för-siika i tlet iindltis2r iubel sorn steg upp rnot
l<viillshinrle n. I.ln Iite n mottag-ning' hatlc ortinats, mcrl
någ-ra intervjuc'r blcv rlet ei. l,indberg-h förl<laratle
entlast att fiirdcn lraft ett gvnnsamt förlopp, r.arpå
han g-icli till srings för att njuta en viilbcltövlig viln.

"l,intlbelgh arrliinde till Paris kl. 22.21" lötl teleQratnlnen som gir:h Ut övef viirllen. Den sPänning
som hcl:r viir-ltlen lc.vt i, lättadc. Några mintrtcr efter

i Neu'-York och nrilor,äsen. Kvrkklockor rin.qdc',

lanrlningen var nyhc'tcn kiind
Prt ntorllonen dett 20 muj 1927 l'i)re sturlcrr

,ionstadcn driinktes
ång'r.isslor-

i

och signalhotn tjöto.'l'rafilien avstanna-

li

BEIlG'I]ROI-I-ET

(lc på gåtorna, iniinniskor omfanna(le yariin(lrå,

be-

cller obekanta spelade ingen roll. l)e som icl<e
v:lr utomhus ellcr på offentlig-a lokaler fick nvheten
över rarliostationerna. .Den enda som icke tycktes
tappa fattningen var Lindbergtts rnor, som s:rtt i sin
våning i Detroit vilkcn höll på att storm:rs av nlla
miinniskor som samlats utanf ör och ville -in oclt
I<anta

.qratnlera.

/

Samma vilda g-liidie som utspelades i Paris och
Ncu,-York, g-avs rlet uttrych åt övcr hela dcn civiliser:rtle r'ärlden. Intc minst i vårt land, Lindbergh
iir iu svcnskiittling, hans farfar var födrl i östelen i
Skåne. ör'erallt på offentliga lokaler hölls inrploliserade tal för ily'g-arcn. l)et berättas att på I{ung-I.
Operan i Stockholm, rlär Tiggarstudcnten gals, gjur-de l'rerr St-iebel en påus i trc<ljc akten och nerldelatle
tlen stora n1'heten. Publiken jublade och levcn uibringades.
Nlerlan dessa gigantiska hvllningar påg-ick låg förcmålct för tlcssa försiinkt i djup sömn i amerikanska
ambassarlen i Paris, medan folkrnassan utanför viix-

te. Först på söndag- kviill blcv tlet pressmottag=ning-,
och Lindbergh berättade orn sin färd. Ilan yttrade bl.
a. "Fast jag före starten crhöll uppgifter om att utmiirkta viidcrleksförhållanden rådde, flög jag mer äl
1,000 sjömil genom regnområden, och tlet var ej roligt. .Iag lörsökte prå oliha ltöjder för att linna det
biista viidret. Vid rtagsljus såg jag ingct fartyg, men
på natten ljusen från ett cnrla.
Ofta var tlct dimma och rlrirför flög iag- i timrnar
rrtan att se havet. Eftersom jag- cj blcv sönrning- bchövde jag- cj taga in koffein eller något annat av rler

siimulantia som jag medf ört f ör s:ike rhets skull.
Jag <lrack bara vattcn, men var iindå fruktansviirt
törstig nrir iag kom fram. Allt gick bra. .Iag hade
myckei viil kunnat flyga niirmare en halv gång till
så l:ingt orn jag giort en noggrannare beräkn-ing zrv
rnitt briinslcförråd. Jag är rörcl river dct mottag-andc
iag fått i Paris. Det är frirsta gångcn jag iir ltär. I
varje fall ltar jag- lr:ift tur".
Visst hade Lindberg-h tur, men <let :ir iiven en god
portion skichlighet som var utslagsgivanrler tlenna
gång-'

Iledan soln ung stnclent hade Lindbcrglt hnft ett
stort intresse för fly'gning-. År 1922 inskrevs han sorn
flygclev virl Nebraska Airrrraft Corporation. Efter
g-enorngång-en utbildning- res'rc han omkring och gjorde fallskrirmsrltspråing., gick balansgfrng på vingarua
rn. m. sådant sorn kittlade publikcn och harr hallarles alliniint "<len flygantle rlåren". År 1923 hiipte han
ett gammalt krigsövning-splan och med tletta kuskacle
han rLrnt i staterna och htrrle uppvisning-ar.
1925 utnrirnndes han till undcrlöitnant i amerihanska fl5'gvapnets reserrr, och trnder åren 1925-1926
var han nattpostflygare på sträckan S:t LouisChicago. I)et var under rlessa fl-vgningar som t:rnkcn
först vaknat på att göra en färd ör,er atlanten.

N:ir l'ran dcn 11 itrni 1927 återvände till Ncrv-York
stod en r':irldstlel beredd att taga emot sin ltiiilte. Över
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Cfurrles Ltndberqh

'

uirl sitt plutt "Spirit ol' S:t Louis"

el'ter lrrtmkomstett

IiII

Prtris

två niljoner brcv och tclcgrarl låg- på hans bord.
llassor av anbud av rllla slag hag-larle över hononr,
och hzrn skulle på kort tid l<unnat bli en rik man av
alla rlessa llengar sorn erbjöds honorn. l{en han stocl
oberörtl i storrnen. T1'pislit för honorn var att han
skänkte franska aeroklubbens pris pir 15,000 francs
till rte båda vid en atlantfl5,'gning förolvci<ade fl1'g-arna Nuneessers och Colis efterlevanrle.

(lh:rrlcs Lindbe rgh har iiven hölit dct svenska
namnct mcrl iira ocir untlcr sina färder runt jorden
har ltan ej hellcr gltimt clct lilla landct i norr, där
hans fiirler levat. Vi r.ilja rninnas hononr såclan han
såg ut virl sitt första besök en soinrnarclag, stående

till tlen garnla fä<lerneSmedstorp. .Journalisier och fotografer höllo vakt, men clet lvcl<ades ej, t1' lran var överläg=sen
iiven i l<onsten att hålla sig unclan, rnen han kom till
Gårdlösa så småningonl, lnen tlessförinnan iratlc den
på landsviigen sorn leder ned
gården

i

bil i vilken han åktc stannat en bit ifrån. På avståntl blickatle han netl på den vita g..årderr sorn r.'arit
hans fiiders henr. Sri for han diirifrån, han blev
skriimrl av någ..on sorn ul)l)tiickt hononr.

Lindberqhs narnn har unrler senarc år iiven rlragits i smutsen. Ilcr1 vad r:itt eller oriitt tillkommcr
tlet ir:kc mig att här orcla om. X'Ien faktum hvarstår
att hair :ir, en förg-nrntlsfigur inom flygct och att han
för alltitl skrcv sitt namn i historiens blail, den rnorgon han lyfte iill fl-rkt ör,er Atlantcn och därmed
utftjrrle en av värltlens största flr.garbragtlcr.

l.

,ri.

Offer.

rlom,

Ja, kapten ltrambn blev

-

siuh-

han!
rlLr? Är han rlöd?
rnen han gifte sig rned sjukskciterslian . . .

\rad s:ijcr

'

ju ofler för sin

Nej

--
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BALANS-AXEL
Nrr lradc den iiktenskapliga porallellbiten grålat
till flankanfall med sidaubitare med följd
att lran brl,sht försökt klippa till med en krttftaubitare pä 60 mm kräftbredd. Då brakade det löst. FIan
ficlr lrårda strgltmått oclt en rad snöslrrapor och den
igen. Gått

ena f lggarkänglatt etter den anrlra. NIen "med så cnkla

CVA homeopatens spalt
Upplysningar och råd
(ig-, (ie vitarninprcparaten är f. n. dct bästa nretllet
mot bergssjuka, lappsjuha, ncrvlidande, magbesvär
samt {ör de flesta förckommandc siukdomar.
För att knnna crhålla några eller något av dcssa

preparat skall patienten anhålla vörtlsamt hos överoch nntlerhomeopaterna vid CVA för att de sedan
sh:rll kunna remittcra fallen till KFF:s medicinmän
vilka äro kvalificerade till tle olika fallen allt efter
statsanslagen.

Innan bchanriling-en påbörias rnåste ryggmiirg-sprov tagas t1' en vihtig fiirutsiittning iir att ryggraden
innehar en viss böilighct.
För C\tA giillcr docli tills vidare föliande behandIingshur:
Patienten intagcr först Cg- 15, 16 för att senare
ör'crgå till Cc 17, 18 eller 19. I)enna kur:ir s-vnnerligen verl<sam t1' de paticntcr som tidigare klagat

på luftcn i bcrg-lokaler 1rar cfter en tirls vitarnin-

bchantlling- rnerl ovannämnda hur uppgivit att bcrgs-

Itrften

blivit i:inrnstiilld rncrl liurorts- och

sanatorie-

Iuften.

I{uren bör rlock genomgås med största försihtig-het tv viti irvertloscring kan inträffa att fötterna blir
för stora och yisar benägenhet att växa utåt.
P g a känsligltct i tlct sympatiska nervsystemet
bör iclic cir patient i kur Ce 19 eller lägre, r'isa avundsjuk:r rnot fall med starkare injektioner av Ce
vitarniner. I)e som g-cnomg..år vitarninkur Cc 22 bör

lltitrllsttitt hug..g..er nlan sannerligen inte av några po1hemsknutar", för att citera en av historicns stora.
Det slra vara ett flåhuckehuurrd till karl som tror
slikt. Han bytte taktik. Gav henne en väldig uindslrrrl praliner och stach qcneröst en vacker 11lasmästordiamant i henncs hand. Sen gick han i små ödgcirklar ornkring henne, rnedan hunden
som nog
hiä$te
förstod husses vilja att stifta frid i huset- Så gav
till genonr att vänlig=t vifta på f ogsuansen.
han henne en karnratlig bettsirttlrtnk på axeln, skruvade på ekoradirtn och drog henne med sig i en

virvlandc quntmiuuIs.
Det hjälpte. Hon l'radc faktiskt tänkt placera en
kof ot i }rans.kro1rp.skupeII med all den domkralf stunden inspirerat till. Men det uteblcv. Visst sa hon litc
vasst:

Kglkrtr, därl och eav honom en suetsbrännare
- blicken samtidigt som hon giorde tamt urirlmed
motstårtrl. Men rner blev det inte. Det Ltinhelhakade
inte npp sig längrc. Nrir han efter svängen gav hennc
en lrärvänlig omformare rnetl sina starka motorormur
och på sitt g-Iatla siitt hoppade några uollmefer samt
scttttiskade timma orrl . . . . ja, tlå r,ar friden återställd.
Hon slog- onr. Rnsade in i den lilla dummkupans
rnorlerna lltbehonrllittllsrnm, stäIIde sig framför kontrollspelTeltt och /rrsirrrarle på sig sjiilv.
-- Åir, shrtttl! skrck l'ron till och fick fatt r knrumtituren, \rarpå hon ometlclbart kastade sig i auf etttr

ittgskaret.

l.lndcr tiden ordnade han en liten planslrlua. Niira
nog lcrllrr'Äsftfrrl, shullc man hunna säga, detta fast
det var mitt i sommarn och lånst till dcccmber. Efter förbercdelserna skrrdade han siq i sin biista
prourillg och när hon kom upp ur haret gjorde han
en elegant så11bock och bjöd henne fram till insfrumentbordet. På det hatle han mitt uppe bland mat
oclr dryck stållt f lgaplurTst)tr(Jen, där på cn filter deras lille I.'eu-Arel tronade och giorde som småungar
brrrkar niir tle stortrivs. Då de som nrr han nipplar
oclr .sfrcklar, tnttttrur och slrrrruar och har sig på

allt

sätt.

Vilken pendelhejare tltl äntlå kan vara niir drr
efter förnyad unclersökning- och speg-ling i ögonen vill,
- utbrast hon. Nu får tlu hiiirtans gärna för mci
gcnomsä kur Ce 24.
I yissa f all lian ytterligare ordination ske med
ce 27 men tletta efter synnerligen moget övervägande vilhet slnlle inncb:ira hatastrof för tlet svenska näty dödsfall lian intriiffa p g a välmåga.
ringslivet.
\ritaminpreparaten har i regel .negativ inverkan
Atommedlen Ca Cp inverkar endast välg-örande
mot avundsjuka, högfiird ocl-r storhctsvansinnc.
och hälsobringande å människor vilka lilllröra cn
Behandlingen kan ei givas alla människor t5, de
speciell blodg-nrpp.
produceran<le tillhör de röda blodkropparna och de
Krrlalorn för arbctslcrapi :
vitarninbehandlade tillhör de vita blodkropparna och
risker finnes att de vita kropparna äter upp de röda,
J. S.
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Kring en 5o-årsdag
Bergtrollet
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stttt

i udrt

bergl sr,tm uanliglt

en kuggle ou tnittsttr lormat
en liten tnanic:k i ett otintleliglt

sinrtrik och stor apparat.
,loq könde ntej .rlansl;n tuångsst.tlrd just tlri
i en Iirerad uaruf mittuts cluns

min tanl;es leli trtittqd in i en urii
au kuggspel och måttoleruts.

(l

jarnari

Helge Gtrstavsson

Jugl satt sfr ittsttingd och sommatttribtgd
i skrrimmutt tl e tunkeslu t
tlå kom kuggar, stnra oc:h små, i miingd.

febmari AIf lledluntl
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Ilrik

Andersson

-ur

Iiarin Andersson
Irrivin Andersson
llcnrv Sjögren

apparaten rumlude uI.

Dont slrtgl ctt rittg ctntkrittgl min persrnt
de. mii11r1iskor uar
ej kuagar
ot:h lgclta -och u(ilg(rng i ortl ctch ton
deras önskun som mintre jag hur.

Hclmer Persson

Och blommor joo l'it:k, de uackruste.
ttnrkur som jorden hur tättkt

Hört på en mäss i flygvapnet.
ör'erstcn sitter och iiter. En {änrik intriider rnen
hinner knappt hiils:r förriin övcrsten rYter:
-- Hnr l<an frinrikcn gc sig iill att landa när staben flygcr.
Jri övcrste det var...
- FILrr kan en människa vara så tlum.
.

- I)et var slut på bensinen, övcrste.
- Det iir väl ingen rtrsrikt, sånt han man inte
hrinsvn
till.

ta

ta dei en liten öorr.sualg som utlopltskrölt. Det ltär
iir trevligare än att riinna ttt med allsköns ltinkfgIIare
oc,h heju'sturisar. .I:tg- rnenar niir ni biir er åt så ni
behiivcr anviinda bulunserittllsul,tpuraler och slörlIialotter efteråt.

merT leua i ljttsaste
de sko' rrtssrrc
skänkt.
minne som mtittrtiskor

Se'tt

nu sha jag altlrig vara ll}irrltlare rner, ru
vi inte onr sti] varken tlu eller jag.
skiftn11t:lilur
Ne,i,

. IIan vaknade till,

r:rrlielsrig7 sig

runt omliring och

s:rrle:

Älsliling, i morrondag ska iag köpa tlig cn finth- trltckklockrr och den biista sturliristullel? som
finns. Och den.hiir gång-cn iir rlet intc bara fluoplatt

som förr, jag mcnar allvar.

t'(rru jag

som hederspris

11nll

"Jag tuc.:liur Er ulla på detta uis
ör uIIt ngtlill,t och f inl jag hor f ått".

Jag bot:liude, Iog or:h to(J emot
och uart helt [örltigen och flat
och en skrllmmantle hö11 au tanl:eskrot

uur rnin sinnrika

ku111yappurut.

Sd salf jagl p(t min plats igett
blund ltrrgglar or:h stukar och hjttl
rnen jugl scigl bara blonmor och lttinder se'n
clet uor hö11tid, ja, ttrisltut sr,tm JuI.

///z

-rär* ara,;U,+..".-,,

blev tlet tack varc Balans-Axel en uändskiun
i familien. Efteråt satt iron tlär i somrnarkvällens
stilla frid och klippte till en klänning rnetl grarlsua'en. Harr låg- loit utstr:icht på rrlrlersökt'ttttgJssc,tf f utt
oclr rrngen sov gott på sin nrjttka stftldgna. Allt tletta
nrerlan proubot:lien {ick ute i trädgårtlen och betade

Pltitsligt satle hon l\cll mu(tnaflttr:

i0

f

,Ja, så

n1' gräsmattan.

fick jaa oåuor

1ör cle

\-/

Röst

i trafikledartornets radio:

(l)cn var lugn men brådskandel)
T,an(lar nrecl cn rnotor.
- - Trafikletlaren vidtog alla säkerhetsåtgärder.
Eldsläckningspcrsonal, ambulans och sjuirvårdare
alarrneratlcs. Andra flyg-pl:rn, som viintade på tillstånd att lantla, fick r'änta. AlIt var förberett för enmotorland nineen.
Varpår manncn mcd rösten lantladc

Äbåge.

(

ua J-21:a.
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I ftiders

spår för framtids segrar eller uåga uinn!

Det val cn nrorg.on i februari månad och vi sitler några grabbar vid ett bortl på rniissen och intager
vår spartansha måltitl. Iln airtiv itlrottsmrln hör till
siillskapet och vårt sanrtal rör sig om ctt vitl tlen
tidptrni<tcn alittrellt iirnnc, nlirnligcn skitlåknin3..' t-v
arbog:rtralitcn har firtt litet snö, villict ei liir inträffa
alltför ofta.
I)å komtner jag nred cn i mitt tvclie strålanrle ide.
Skall vi gtira siillskap och åka Vasaloppct i böriau
på nrars'?
Fråg-an riktar sig.. i f örsta hanr{ till tlcn alitive
idrottsu'rannncn, sonl iir srnåliinning och såltrntla
borcle ha en viss envishet och

förnråga att klarn sig iivcn På

en lilippa i irtrr,et. Han scr
mecllirlsarnt pir mig och siig-er: "Böria tliinn ntt oclr åli
\rasaloppet niista årl"
Irör att sot; vanlig-t slitt:r
mig trå tviiren, säger iag.. att
någ-on tr:ining bchör's ci. Föliden blev en het tlisktrssiou
oclt rt'sLtltett't blcv rll olll iaq
åkte Yasaloppct På segrartiden plus 00 'I , alltså ford-

ringarna för nrinncsPlakctten, så slittlle rnina harnrater
bctala tcsan tur oclr lctur

till

lVora åt rnig. Iiftersorn dct iir
billighetsres:r, endast 10 kt'.,
Mot
så förstår jag så inncrlig-t liil,
att mina kamrater delar dcnna sumnt2r rnctl glatt hjiirta för att sc rnig liomrna

pel buss i

ntål.

llnclast cn vccli:t återstotl till tiivlinqcn, så liär g-älldct att hantlla raskt. Prolncnatlcn till och från arbetet fick bliva den sista lionditionstriining-cu.
Så var rintligen tlet hög-tidliga ög-onblicket inne.
Iippstrillda på fyra led står bara ll80 st liipare och
vrint:rr på att starten sirall fiilla startflaggan.
lin helikoptcr sllfrar över våra huvutlen, nren ntl
fallcr flaggan och hela fältct blir som cn kohandc
kittel. .lag kommer naturligtvis i sista lcdet. I)et låter
som om en jätte shulla riva omkring- i cn stol ledlrög. nrir alla ltrsar ivrig.
Första diliet l<ommcr, en Sosse slår sintr skitlor i
liors och fallcr franrför mig. Jag rnåste stanna en
stuntl och rlcn f allne hiälten lig-ger och sprattlar,
metlan shidor och stavar blixtrar förbi på örnse sidor
oln oss. Här går dvrbara minutcr till spillo, mcn
:intligen blir jag fri och nu giiller det att siitta högsta
fart innan l<ön blir för stor i skogsbrvnet. .Iag åkcr
förbi ett hundratal löpare och kommer in på spåret'
Jag skulle tro, att dc flesta liksom jag drar en lättnadcns suck, tv de två kilometerna på älven tog nog
på krafterna är'en för tlen mera tränade skidåkarcn.
De första vallningsbekYrnren böriar göra sig gällande. En gosse står vid sidan av spåret och gnider

sina sliirlor metl en l:imltligar-e' valla och strax får
han siillskap ar' {lera, så tlet dröier intc l:inge förrrin
<let står cn löparc vid var 25:te meter ocl-r vallar. Ärr
så längc går mina skitlor bra, men dct kanske bcror
på att iag ej iir sir iroga rnctl ctt perfekt glitl'
Jag h:inger tr,å r'ithlädda löpare, farten iir nog i
för min del, men skanr dcir som gcr sig.
Snart :ir vi uppe på Högsätcrn merl dc stora milsvitl:t
nlvrafna och hlir rnlirker rnan töviidreis inverkan, tt'
hög-sta laget

spårct har siunkit växclvis cfter löparnas diagonaIandc, och rnan svajar soln cn sjöman på land, där
nln iäktar fratn.

Den första som brutit cn

skida passcras. Han har nog

varit för vårtlslös med de
djupa g-ropar sonl börjat {öriitt så talrikt i sPå-

rel<omrn:r

fer.

Vår trio håller fortfarande
ihop, då det från kön konrmer en ltcrre som har rrrel
brfitt iin vi. Han kastar sig
oförshräckt ut ,"itl sidan av
spfiret för att köra om oss.
I.ltt sådant försök är dörnt att
rrrissl5 ck:rs. l5 lran lrörs när
han kornmer {låsande och
tlen första i vår trio ökar bara
farten lite grand och vi andra två fölier cfter som skuggor och dct tir inget annat
miilet
att göra för tlen ivrige löPaoss. "flr spår", rcgcln tilleftcr
sig
lrigg-a
lcn iin att
liimpas vitl g-cnensaln start eftcr 5 km åkning. Farten är fortfarantle i högsta lagct och dct tlröjer inte
liinge förriin vi åter iir tre igen.
l'Iagcn böriar göra sig påmint, så nu hommer rcservprovianten till anr'ändninS-. Iitt halvt kilo russin
Iig-ger r'äl förankrad i vänstra byxfickan. Men cn
när,c av den varan och efter 5-10 min känner jag
i'nig fitcr i gotl lorm och den ena kilornetern efter
rlcn andr:r avvcrkas återigen.
F)n grå vägg sk-vr.ntar i en glänta i shogcn. Och tltir
vid en grå stuga har vi mathontrollen. Snart står
jag vid ett bortl mcd sex stenkrukor i vilka det finns
vilrnr blåbärssaft och honungsvatten samt ett fat med
bullar. Bakotn bordct sex käcka flickor och en gubbe. llccl min vanliga otttr serverades,iag,- naturligtvis
av gubbcn. (Men iag tog shatlan igen vid de andra
rnatkontrollcrna, där jag väntade i 5-10 rnin. tills
jag kom i lur vid dcn vackrastc flickan). Nåja' gubben kunde konstcn att servera honungsvatten och
blåbärssaft. Det var ingen risk att han skulle tappa
glasen i stenkrukan, t-v med ett I'ant grepp och ogcneratl rnin hörrlc han ned ett långt pekfinger mctl
vidhringandc nagcl och "sorgkant" äntla i botten på
glascn. t{ur lånp;-t trnder blåbärsvattnets nivå i stenhärlct han var metl handen undandrog sig mitt bedömande, rnen hela handen var blåfärgad samt en
bra bit upp på hantlleden också. Glasen blcv ei dis-
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Bergtrollets "it'liotrebns"
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Problemspalten

Först öppnade riitta lösningen belönas metl
H

EDE Ii S O},I NÄX,I NAN DE

Och pristag-åre

nr 2 erhåller
O],INÄ[iINANDE

Det var en gång en matematikstuderantle som behövde pengar. Ynglingen sände följande teleg-ram till

Lösningen å rebnscn

sin fader:

Mu91er ettgelsnuut.

SEND MORE

X,IONI],Y

SEND

+

MORE

l,rclNBv
samt

därcfter ut en summa penningar från ban-

ken och sände sonen.
Hur mycket sände han?
Först öppnade riitta liisningcn belönas necl
trollet grotis under år 1952.

,,t

Ber91-

i varje fall
avsköljda rrtr'ändigt i stcnkrLrkornas blåbärs- och
honungsvatten och det giorde jr-r något till hygicneu.
Yidare igen. Ett 15-tal löpare stotl oclr vallatle om
niir iag åhte. 6 mil kvar till Mora. "Han måstc ha
nvc.ket kraftcr kvar", hör jag någon säga som står
bretivitl spåret. .Tasså, här kanslie man skulle vilat
upp sig, men grön son man är rusar man vidarc.
Backc upp och bachc upp. Det är konstigt nog aldr-ig nedåt, t-vcker jag, vilkct nofl- beror på att jag får
staka i ncrlluten också. Glidet på skidorna är obefintlig-t. Jag vallar om, tlet tar 10 rnin, ty skirlorna
iir v:ita och vallan fäster dåligt. Så ja, nu går det lättare och iug p:rsserar en höid n'retl rtndcrbar rnilsvid
utsikt rnerl blånande bcrg i fjiirran och små sjöar
utplacerade hiir och var. En och annan skogsby s5tnes oci<så från min höga utsiktspunkt. .Iag önskar
iag lrade en kamera, som på ett riittvist sätt krincle
ziterr{e tlenna storslag-na vy. 'I'yvärr måste cn sådan
hrir sah ses {ör att kunna uppskattas och iag vill
diirför siiga till alla som ål<er skidor rner eller mindre: Åk \rasaloppct! Tag dct ltrgnt som jag, njui av
rlet vackra ni ser omkrinp erl
IJvertsberg- nästa. Där rårler halv storm och vid
nratkontrollen har tomma glas sYårt att stå stilla på
bordct. Iliir har också defatismen slaqit cn hel dcl
av löparna. De sliall åka buss till l'Iora.
Oxberg-beb1,g-gare hcjar friskt, nrir iag stahar förbi. En del biu<ler på apelsincr och jag- får en pratstund. Och plötsligt hörs en r<ist från åshådarna,
sorn säger: "Nä, Arboga, dä'gå'alri', rlii'gå'olrl'og
ta säg tc'lloral Gc du upp, dä'gå'alri!!" På detta
fanns bara ett svar: "Kom hit etlbbe, så ska iag ta
dej på ryggen till NIora!"
F'lera matkontroller passcras och tlet märhs att
rnålet inte är så förtvivlat långt borta, tv det finns
ka<lc mellan varje löpare, nren rler blevo

: rnister utan ister - mager engelsman.
Den lösningen var tlet ingcn som lyckats med så
tyvärr kan vi inte utsc någon eller några som skall
erl'rålla tlet eftertrahtatlc ornnämnanclet. Lycha till
med ovanstående.
triI

Fatlern to.g telegrammet och adder:ltle enligt neclan:

tog-

i nr 2 är:

Pristagare

till

korsordet

i nr

2

blev Erih Olsson, CFA. Ett Tröstpris utrlelas till
OIov S. Noren, CVA, för' niistan riitt lösning. Ilokpriscr son vanligt.
gott onr folh i spåret och de hejar friskt på en eftcrsliintare som jag, trots :rtt det är tr,å timmar sedan skidkung-cn susade förbi.
Helikoptern, som brummacle ör.er oss i Sälen på

i luften här ör'er I'Iora, niir
iag åher ned på österdalsrilvcn. Skidspår han tn:rn
ej tala om. Det syns tlock var det en gång har g-ått
och iag försöktc ål<a r1är så gott det nu gich. Snön
är nedtrampad på örnse sidor orn spårct och tlet iir
endast en decimctcr breil r1'gg att ålia på. Shidorna
slinker hit och rlit och det iir inn-a vackra sakcr man
tiinker om de rnrinnishor sorn spmngit hiir och trampat sönder spåret.
morgonen, häns-cr nrt

Äntlig-en runtlas ern utskitttande udcle

i :ilven

och

ifrån rnig-. Jag åkcr upp
för rilvbrinl<en, kornmer in på Bastugatan och passerar h:ir cn port rned tlevisen: "[ f iitlers spår för
frantids segrar". Från Bastug-:rtan sviinger r-nan vicl
dcn bekanta hlockstapcln in på \rasagatan och det
X,Iora synes bara 200 meter

efterläng-tade målet tl5,ker upp. Hela \rasagatan från
klockstapeln till målet iir kantatl med åskådare och
:rrtig-a som de iir så får är'cn jag hejningar på de
sista rnetrarna rnot måict. ,Iag blir här avprickatl som

fullföliare av ]oppet och känner mig- relativt nöjd
mcd detta, riven om tiden hnnde varit biittre. Mitt
vad vann iag trots allt metl rätt god marginal.
NIcd detta t-vcker jag att jag bevisat att det ej erfortlras någon mcr träning iin bl a två kr'ällars fiiktning i veckan för att åka Vasaloppet. f)iiremot erforrlras mvcken träning för att i dct rådande föret
åka tt5 hilometcr på dr-vgt 6 timmar vilket var I'IoraNisscs tid. Dct är en prestation som lnan ei förstår
att uppskatta förriin man siälv prövat t"U.tt.

,. ,.

Ått iildras tir bctra en drilig ttuna. En manniskct, som
rir uerksam, hor inte ticl att ltiglgo si11 tiII ned dctt-
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B er gtr oll et s r e a - sp
I).eanrotorn har på -vttcrligt kort tid utvecl<lats till
att bliva flygets vihtig-aste krafth:illa. Iingland leder

dcn tekniska kapplöpningen på tletta område, främst
kanske tack vare att tillverkarntr haft rca-eringens
störl samt stora statliga bestäIlning-ar.
I Amerika exDerirneirtcfar man tned etcrförbriin-

I)erLrtatrt

:i med dubbelsiclio rudialkompre:;sor

för att öka reatnotorls effeht till skillnatl från
enqelsmännens som i stället försökcr f å tlen urspmng-liga motorn att liimna rner oclt rner effelit
samtidigt sonr tlc försöher öka timantalct me llan

ning-

alt

en dragl<raft av 3(i30 hp. Inom parentes kan niimnas att Avon Nleteor kan stiga tlll 12,2 km höjd på
4 min, en förbluffande kort stigtirt.
I)e Havillands serie av reamotorer har ocl<så stadigt utvecl<lats undcr cle sista åren. Även dcnna firrnas två första motortyper, Goblin och Ghost har
radikalkon'rprcssorer. Goblin var den första reamotor
som godkiindes i t;,pprov, år 19,15. Den har sederrnera iiven undergått ett synnerlig-en krävande 1000timnarsprov under fullt stritlsmässiga förhållantlen.
Ghost påminner i Ironstruktionen om Goblin, mcn
har 10 briinnkamnarc i stället för Goblins 16, dess
rliarncter iir 1,34 m rnot Goblins 7,27 nt och dess
kompressor :ir irågot ändrad. N'Iånga timmars crfarenhet har vnnnits rörantle dess fnnlition i Lancastrians provbockar och f n ltar rnan försett ett antlra

utf örande av denna notor med eftcrf örbrtinning.
I)enna motor använtlcs i de Havillands Comct, i dcn
svenska J 29:an ocir i tlct sista tillskottet till det
engelska iaktflyg.et, Ycnonr.
. Ghost-Vampire hornbitratationcn innehar höidre-

liorrlet på 18,12 km, vilket sattes i mars 1948. I iuni
1949 erhöll GIrost sitt första godkända "civiltypprovbevis" för en dragliraft av 2020 kp. Versionen DGt
merl 2270 kp dragkraft har installcrats i I)[I Comet.

övcrsvncrna. NIan har strävat cfter att uppnfi cn förbiittrad inre utformning- sarnt minskad briinsleförbnrkning. I början 1'öredrog konstruhtörerna nrotorer
med radilialkompressorer mcn ntllnera har man böriat beahta axialkompressorns förtj:instcr, p g- a tless
lilla dianretcr och kompakta utformning. I(omrnancle

högeffchtnotorer

blir mcrl största siikerhct försctltl

mccl axialhomprcssor.

Rolls-lloycc och l)e Ilavillancl iiro rle ledaudc reamotorfirmorna oclr av tlen lörstnälrntla firntan har
tillvcr-kats Derlvcnt 5 med en statisl< dragkraft av
1950 lip vid 14700 v/m, Nenemotorn av vilka nänines typcrna l'Ik 4, 5! 6 och RN ll, av vilka den sistniimnda har en statisk dragkraft ar, 2500 l<p. Ncncmotoln licenstillverkas i Amerika, Franhrihc, Argentina och Australien. lltt rninr'lre antal Nenemotorer irar sålts till Ilysslantl.
'Iaymotorn nrctl cn dragkraft av 2835 kp är troligcu fimrans sjsta rnotor mctl radihalkomprcssor t5r
år 1950 förcvisatles dcn mycket omdishttteratle axialhompresstnotorn IlIl Avon vilken finnes i tr'å utltA 1 och IIA 2. Officiella siffror har ei
I'cirande
tuen tlolig..t'n l<an rnan räkna rnerl
iinnu fligivits

I)e Huuilltttttl Ghost

Det har uttalats tvivcl om (lomcts startf örmåg-a
rncrl full last unrler vissa förhållantlen. IIan har

diirför riiknat rr cd installcring av efterförbräunare
sarnt untlersökt mö jligheterna f ör installation aY
"Sprite" rahctmotor. (ienom inspmtning av rnctatlol/
vattcn lår (ihost en öhatl draghraft på upptill
2720 hp.
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