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Iietlnn före tirligare niirnnil skliverlse till I{ungl.
I{aj:t hadc chcfcn för fl1-gvapnet bcordrat undersökning- för utrörantle av lämplig förliiggningsort för en
n-v central ll1-gverhstad. Den 9 rnai 1941 erhöll fl1'gingcnjör 0. lfhuncll ordcr av c'.hcfen för fl5'gförvaltningcns rnaterialavdelning-, dåvarande övcrsten Nils
Sötlerbc'rg,

&**t^f ut*

trä,"::s."^-*
#f.

att "fundera" på sakcn (fig. 3), Vcrk-

staden sknlle vara inspriingd. Senare tillsattes en kommittc, i vilken bl. a. ingick nämnde 'Ihuncll samt
kapten Linrlharn från flygförvaltningens bygg-nads-

avdelning. Efter rekognoscering-ar och undersökning-ar, omfattande en stor del av landert, avgav kom-

mitten tlcn 31 olitobcr 19,11 ett förslag, som ntmSi'nnade i att fvra platser visat sig äga goda möjlig-i.rcter och som rliirför syntes böra ifrågahomma för
detaljunrlersökningar, niirnligen Arboga (Säterbo),
Iiskilstuna, I(öping och örebro. Av dessa ansågs
Arboga (Siitcrbo) ur flera svirpunkter övcrl:igset,
särskilt rnc.d avseendc på för insprängningar länplig-t bcrg- oclt tillgång till för anliigg-ning av fl5,'gfiitt
liirnplig marir. Irörslagct delgavs "19i[1 års försvalsutredning", sorn i sitt "bctiinkande nred förslag till

plan f ör org.anisationsarbetct inom
4"1"

211'givct

försvar-sviisen-

tlcn 12 januari 1942 anfijrdc:

"I)cn utöiiring av fl5.'gvapnets org-anisation,
som föreliggandc förslag' s1'ftar till, nötlviindigg-tir att flygvapnets centrala verkstadsolganisa-

tion förstrirkes i proportion därtill. Då en sådan förstär'lining icke kau vinnas cnbart genorn att utöka de. reilan befintliga verkstridcrnas kaltacitet

detta hornrnc bland annat att
mcrlföra cn alltför
stor anhopning av byggnarler på sarllnla plats
anscr utrcdningen det
vara oundgringiigen -nödvtindig-t :rtt uppriitta
vtterlignre en central fl1''gvcrhstad.

litrcrlningcn iir icke i tillfälle att franrliigga
ett tlc'finitivt förslag- i fråg-a om förliiggningsplats för rlen u_va verkstaden. Inverhandc hiirpå bliva blantl :rnnat vissa strategiska, inrlush'iella, chonomislia och kornmunikntionsteknisha svnpunkter, villia rnåste göras till förcmål för -vtterligare övcrviiglantlen. Ilndersök-

i fråg,..an pågå inonr fl1''g-vapnet .och såsom altcrnativa platscr' haya nämnts örcbro,
Iiskilstrrna, Arboga och Köping."
ning-ar

I sitt -vttlandc, t)r'er- bettinkantlct :rnfiirdc clrcfen
för' llvgvapnet och flvgförvaltningen:
"Lin<lersökning.al ang-åcnde rlen liimpligastc

l'örliig-gningsplatsen för den nya centrala flygverlistar'len påg-å fortfarandc och bcriihnas
liunua :rvslutas inonr den när'maste tiden. För'sl:tg till förläg-gniugsolt för vcrhstarlen kornmer att ingivas till Kung-I. trIaj :1."

llnder tle pågåendc rurtlelsriliningafna harie kont:rkt tagits med rnvntligheternn i bl a der f1'ra niimnda stiiderna. Ilcsp stiidcr ritsirgo rerplcscntantcr för
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I,'iq. iJ. :ilrlslrr tlol:ttntcntel röruttde Cl'X.

l'ör'lrandlingnr'. Arliogas replcscntantcr voro st:rtlsfullmiiktiges orclförantlcr tlisponcnt Anrlers [iöransson, driitsclli:lnrnl arens ordf öranrle' ri ksrla gsrnan hvar
Anclersson, kommunalborcruiistnrc Danicl Ilkclund o.
statlsingenjiil Iiric Nar-sjti. F)fter ingåcntle infolmationcr' :rnrnorlatlcs respehtir.e stiitlcl att senast rlcn 23
icbr. 19,12 till flvgftilvaltningcn inhonrrna mcrl skriftlig- Lrtr:crlning r'örandc frågor', s:rntmanlriingantlc mcd

cn cvcntucll förliiggning. I)iirvitl sliullc industriclla,
ckononrislit, sociala, trafiktckniska rn fl syrrpunhter
klarliiggas. År-clr. skulle stiitlcrna mcrlde'la rle förmåner r'örandc ör.crlåtanrlc av nrark, levcranscr:lv
clelitrisk enelgi, vatten nl nl, solu rle loro bcrcdda
att crbjurla flvgfön'illtningeu. Från Arbogu, sonr visadc ctt svnnerligcn stort intlcsse, inliorn tlen 13
febru:rri t'n PII rncrl detaljclarlc rrppg-iftcr'. llotsvalande PM lrån l{öping- iir rlatclarl den 20 fcbruari
och ftirn (tr:cbro och Eshilstuna den 2lJ febnrari
19.12. (iivetvis iian cu starli lionkurrcns mellan tle
ifrågavalanrlc sliitlcr-na utliisas i rleras utretlningar
och f iirslag-.
Av flyg-för'r'altning-cn vcr'listiilltles cn ornfattandc
untlclsiikniu.q r-öraudc rlc siirsl<ilda förtlelar och
nacl<dclar, sorn tlc olika ortcrna crbjörlo. Ing-ående
ckonornisli:r kalliyler upl)gjol'(lcs. J{arli- och bergundersöliningar fortsatte. Expt'rtcl anlitatles; bl a t f
omburlsrrrlrrne n (larl llirth och bcrgsingen jörcn O.
I.lkluntl.
I)cn 27 ruars 19.12 ingar. I{ungl. NIa.i :t proltosition
(ur' 210) till liksrlagcn rngåenclc tlen foltsatta ut-
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byggnatlerr ot'lr orgluisationcn av lantlcts Iörsvalslcaftt'r'. I tlcnna anl'iircle dllvarandc chcft'n för fi)r'sr':rrsrlcpitltctttentct, statsr'åtlct Slitil<l :

"l)tr lvir nu befintliga centlah fly'gvei'i<stiirlcln:r toldc iclit' rigl tillrricl<lig- liapacitet fi)r'
rlct rrtiiliadc 1'lvgvapnct, sonr jag. i tlct fil'cg-ät'ntlc Iiircsiagit. Då clfortlcllig för'stiirkning ar.
f i.r'g-r'rrlt n t'ts cetrtt'ala vct'listittl sot'gen isat ion icl<c st nt's lnrnnl vinuits cnbalt gcnorrr cn trtblggnarl :rv rlt' rtttv:tt'iturlc vcrlistiitlt'r'na, fiilcslirl iag, rrit vltcr-lig-alc en t:crttLul flvrrverkstarl
inliittas. Jag iil ickc i tillf:illc att nu frarnlägga
I'iirslag bctriifl'lnrlc rlt'n nvu vcrkstarlens fiir'I:ig-gningspl:rts. I'ntIcrsiikning-lr hiironr pit1.q-å
inonr {'lvglirlic'1."

I nruj 19.12 ingav t'ircletr t'iir fl1'gvapnet ocir fl3'.9förvarltningcu cl slili lclsc lill Iitrngl. I'iaj:l lnc(l 1(ifslag, att rlt'n n5'a ccntralit l'lr-gvt't'listadcn sliullc fiirLiggas till Alirog.4. Snrntirlig-t ftirt'slog-s rttt ctt ntctl
Arboga starl lrrelinriurirt tlriffat avtal, (latcr'1rt den 2lr
april 19J2, skullc gorlkänuas. Avtalet r':rr ar-sett rtit
tliitla i ll'lf t

clte

l

u()('lliiirtn:ln(le

lv

l(rrng-1. l'Iaj

:t oclt

av stlrlsfulluriihtigc i Arboga. I{ungl. \'Iaj:t rrvliit ploposilion till lilistlagcu nrt'tl fi)t'slag utt en nv ccutt'rtl
fl1'g-vcrlistrrl skullc liiri:iggtrs till Alboga, och rttetl
anlcrlning lrrilav anlriill llvgliirvaltlling-en tlerr 1l .iurri
1942 lros Arboga stlrls rn1'trrligheter, att tlct niinttttla
avtirlct sl<ullc fr-untliigg-as fiir sta<lsfullntiiktig-c liit'
godhiinnanrlc. Så slic<ltlcr rlcn 10 itrni 19.12.
Fiir' ,\r'boga lal tlt'lt:r crt allvallig fråga. och t>rtt
iilcntlcts bclrirnrliing skl'r'r' Arboga'l'it[ning:

"Sii lionr oustlagctt rlen 10 juni. Statlsfullrn:ilitigclc<latttirtcrn:r \-(.)ro liallade till extra
s:rrnnrantliirlc ttictl avtalet utcrl flygl'iirvaltlingen sörn cntl:r iilcnrlc. I)et litg cn unrlcllig stiirri-

ning ovcl tlerr yackll sessionssalcn i rådhtrsct
rlclul kviill. Allvarliua ansiktcn nti)ttc en vart
rnan siig oclr iiven rlct vanlig-a "kort'itlorsuacliet" innan olrlföranrlcl<lubbln kallarlc till suniling hlrlc ctt strinli av allvar iivcr sig.
Alla visstt', att nran trtt storl i begrcpp ntt fatta ctt nrvckct vilitigt bcslut, viil det viktig-astt',
soru niigor.rsin starlcr.rs I'iirlcr lagii stiillning till."

(iotlkiinnantlet blcv enltiilligt. Iil'ter klubbslaget
ordfiirantlen Antlers Görausson till oltla:

tog

".Iag let intt' on trågonsin tirligalc i rlcnna
institLrtion ctt lilubbslag bclir"iiftat clt vilitigar-c
beslut rin dctta gjordc. l)cn flanrlagrla utle<lningcn samt rlisllrssionen i rle för'bcrcrlanrlc
inst:rnserna ot'lr hiir i dag har sökt att i gör'ligastc mån gc ett beilr'epp orn konsekvcnseru:r
av beslutet, men också klart visat ornöjligheten
av att i tlag ör'erblicl<a alla rlcss följrltrr. Ileshrtet iir emellcrtid ett uttryck för vår' fasta fiirvissning our, att fördclarna komma att övcrstiga nackdclarna. \ri som i dag brira ansvalet
för vfil stads utvcckling har i;ripit rlenna nrö,j-

clt
t
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,\tt Belgtrollct iir cn br':r titlning de t Iurl vi trriillit
pii tlc'n stot':r eftcll'rfrg-irn sortr ltrrjc rrllpiarg-ir tn' iirlningcn liint, nrcu trcts allt lrirr jag sulir-r:rt cn clisktrssionsspalt, rncr-r tar lri{ ntr frihcte n irtt tue rl nlig-r'a
lutlcr t.rcr,iila dct nlituclia iinrnct : Sii:rpir trivscl !
Iian rnan talu unr vcllilig lrivscl cllcl lrbctsgliidjc
pli cn stor fabrili t'llcl lral rlcttrr blilil t'n torn {ras
sotrt ingcn Iring-rc Ial rrotis orn. iiiir dct l'iilsta sii ]ian
lrrln lala orn tlivscl oclr rrrbt'isgliitlic llii en irlbt.tsplats oclr I'tir rle t andla sii lirl tlt t intc lu'a t'nbrlt
cn trirn fliis utan cn lcvltrtlc rrrcrting fiir lll:r.
Niir- Itlrn scr- i lrrllolnl liir- t'n ar-bctsplats, sir bijr,jrll nran osiilit 1'rrnrlcr-u iii'ct vitrl har r':rlit olstrlien
till att sii nrång-u sltrtat sin anstiillning... \'isst lianslie
ntln lian lliista sig- nrcrl ltt nriing-n lianslic tilllrtjrrle
rlcn tliir s. k. "llopp .lcrli:i", nrcn nriinga :rv rlem
lianskcr intc knnrlt' finnir nilgon trivscl. ,lrrg tror fLrllt
<lch fast ltI miinltu ]ral intt'slrrtat onr vi sliriti viira
:iliggandcn oltlcntligt <1. r'. s. vclliligt'n rrrctl fullt allval försiilit sliapl 1r'ivst'l ontliling oss och jlg lrot'
frrllt och fast att slörsta olsalien liggcr- hos <lcm
sonr biil ilnsylrct fril allrctslrl;rist-n. flt'n tlc hirnslic
lvclit'r'l)ii axiarllål oclt tlcl;cl rrtt vi lulr intc titl att
sl'ssla rtrcrl snrii bag-atcllcr', r'i ltal si'i rrrlcl<cI stor-t
sonr rniisle g.å l'iilc, nrcn tal rlt:t så urvclict tirl rtt
kanskc siiga rriiglrr vrinligu olrl cllcr kirnslic c1t ord
lv clliiinnanric. \'i nråstc ftir-stli ltt niil ctt stolt untll nriinuislior rlaglige n l<un rrrirn sii5.1-a lilitigt l'r'otterrrs nrerl varantlra i ctt nriinga giingcr bårlc hiilt som
ps,r'kislil pirfrestlurlc irlbctc, sir iir intc trivsclflirg-an
cn bag-atcll trtutt cn sali sorn:rug-:'il oss alla fr-rin tleu
lriigstc till <lcn liigste. \'i sliall intc vala snirla nrcd
bt'r'iimtttct och intc ltcllcl nrcrl cl'atifiliat-iont'r', för
rlct slrot't'al till ltterligalc lilal'lanstliigningal vilket
nrcrllör' <iliurl plorlrrlition. llcl tlt't iir nog nriingir som
nrcra qillär tlcn latlili:rll rrrctotlcn i l'olnr av titlsstrrtlicl Iu. tti., fiil att rliiligcuorn sliapa flanr rlcn
s. li. öliatle plorlrrliiion och ht'lt slijutcr tr-ivselproblcIrrrt åt sirlan, ntcn sollr cn kiin<l vctcnslirpsnran cn
gång franrh<ill: Att rlel fi)r-ctags- cllcr albctsletlalc
som stötcr trivselfrågan ifrån scj tar i alla avsccntlt.rt clt slor'[ :rnsvlrr'pi sc.i.

lliinnisltan iir in{c blll elI lulllnr('l'i ltr'llorna
rtralt instlurrrcut sorrr rrrerl stiirstt olllsorgnrirstc liilrlas, sl<iitcl vi intc rlcunn vår'tlen sl blil
<lct stor-a avslirivning:rl litl bokslutt't i form av en
netlbrrtcn och nerr'ös rniinnislia.
\ri l<:rnslic mtits, nrcn intc sorrr urolslirnrlllt' utarr
sorn ntcrlllbcturt' i tlivst'lfr'årtln.

{

{\

rrtan ctt rll

ligltct till I'ranr:itsliritlzrntlc och vi ha giort rlet
i I'ast ör'cltt'gelsc orn, att vi hlnllla till gagn
för- lirlcr sorn lionuna. \'Iri rlcl franrtitla utvecklir-rgt'n ge oss rritt."
l)en 20 irrni

19-12

gal lihsclagcns bårla l<anu'al utan

till rlcn nla centrala fly'gvcrlistatlens frirliig-gning till Albog-a. C\IX blev tliirigcnonr
<lebattel sitt bifall
(]VA.

(l;orts. i niista nr).

^

BERGTROLLET

Lönsparande fin uppfinning Atomsprängning för öuer
llu sont är uttder 25 år or:h tfutker pti att
tlet komrner ett do11 i ntnrllort också, Itis de.tta!
ni lrör't onr clen rliir hillcn i (ittltllirolicn soul
vann 5,000: lir."? - "Jaså, tlen där spu-g-rismaliarcn, ia rlet r,ar S-anska hul. Irr-u l"ortuna ellcl
r.'atl hor hetcl tycks ha näsa för: pcnningplacrtiug:n'.
Men dct rnåstc' viil ha varit något annat, som sltelatlc
en roll i dct här fallct".
"Javisst, killcn var lönsparare." -- ".[,önspat'årre, -r]len ni sa jn att han uartrt,
clå rnåstc rict viil ha varit ett lotteri."
I)ct var Svenne oclr .Iohn, sorn förrle ortlct i siillskapet, de övriga, trc _vnglingar i 20-årsåltlcln. 11-ssnade litet övcrliigset rnen inte ointresserat. De hatic
sjuirhit ner virl ett bord i företag-cts lunchmm, åt
och drack, rijktc och llratatle. .Iag bänkade rnig hos
"-FIal

,t>

dem.

?

/^
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".Javisst val det ett lottcri", fortsatte Svenne, "alla
tiders lotteri. IIcn rn:rn måste vara lönsparare för att
få vara rncd i drag-ningen." -- "Löt'tsltarare, vilket

påhitt, varl iir dct förrestcn", frågar jag, för jag
kunde nämlig-cn inte låta bli att lägg-a mig i samtalct.
"Har ni intc hört talas rim det? Det trodde jag att
alla ni under 25 år visste åtminstonc något om. Dct
är en sparform, sonr jag- tror på, hanske mest därför
ait det iir så liitt att spara. Man behör'er inte brottas
merl sin harahtär. Det let ni väl lika bra som jag hur
svårt det iir att homma sig för. [Ian t1-chcr man inte
irar råd tlcn månadcn och inte uiista hellcr och så
går det som det går. X,Ian hanslie i b:ista fall sätter
igång, men någon rihtig fart på spclct vill dct intc
bli. X[en dct hiir, förstår ni, dct är något helt annat.
Ocir så bckviimt som rlet är. När rnan får' sin avlöning-, så iir "tlet hela" övcr. Inget cxtra jobb att gå
till posten. Man har ju litct ont orn tid ibland, så det
kundc h:inda att tlct inte blcv ar'. Ncj, det här' ril nog
sättet och hilr nran en gång börjat, sir går: dct :rv

bara farten. l'Ian licl-rtjvcr: -b:rr:r ha harahtrir en gång,
så att siig-a."
"NIen ltui' blil man lönsparare", fr'ågar .Iohn.
"Det iir lttu' cnliclt sorn hclst. XIan triiffar avtal
rncd sin :rrhctsg-iv:rrc orl avtlrag på löncn med 10 9å
eller rnera oln mall så vill. Pengarna sätts in på banlien och får: intc tas ut förriin rnan fvllcr 25 år för
så vitt man inlc giftcr sig- tidigare ellcr har en rlyr'bar yrkesutbiltlning att bctala. llan lian intc honrm:r
åt pengama till onödig-:i utgifter, och rict iir rlct sonr

är dct fina, tyckcr iag. l)cssutorn har dct rnång:r
andra fördel:rr. .lv-[an firl en br:a riilt:r på sina ]lengår'
och man får var:r mccl i ctt siort lottcri varjc år, alldeles gratis, Ja, jag t5'chel det iir alla titlcrs uppfinning oclr den sorn intc förstår dct, ia han krn giirna
stå där.
Dom flesta ungdonar g-iftcr sig viil i 25-årsfillcr-n
och då behör's minsann pcngår'na. I)et hostar pcngar
att sätta bo, det har nog dom slackare fått erfara,
som g.ior'1 rlcl- 1lå uvhctaluirrg. J)t't:il t'n sak sorn ni

ska akta er för, grabbar! Jag fiirstril s:i v:il att ni
tycher, att jag låter övcriiig-sen och ganrrnahnanskkrh.
Men jag vet vatl iag talar orl. lJrorsan och hans iihta
hälft bråkar alla lidcr' på rl1.gnct orn sin dfilig-a clionomi. Orn clom betctltlc sc,j sonr vcttiga miinnisliol

3OOO

år

sedan

Iln artihcl i'lehnikens viirltl rrr 11 för år 191-rl hiivdar att spriingmedel volti uppfunna rcdan på }Iose
tid son stöd hiirftil anförcs 4 X{os.16: 35 m fl ställen vilka förmctlas vara 1I(on. 18: ilS samt 2 Korr.
1liap.
LåL oss glanska problcmet liilm:rre ftil att se orn
rri hunla giva författ:rrcn riitt. I en norsh tirtskrift
publiceradcs följanrJe utdrag ttt ett brev fråu en
cngelsk prof. till en norsh vi'in. Diir beshrives hnr
vissa stenar funna på l(anlel .h:rrlc en hlåahtig forrnation av liristallcr på cna sidan.
l)iircfter berättas om hnr han år 19-15 hadc iilan
att av en officiell lcprcscntant för Irörcnta Staternas
:lrm6 mottag:r cn tlcl liristallcr iriirntadc från dcn
nrcxihanska tjknen efter explosionsproven mcd atombomben. Det slog honorn genast att tlessa liristallcr
hatle en viss likhct lncrl l<ristallerna funn:t på I{arrnel. Flu för'ctag,..cn anal-vs bchriiftadc att kristallerna
från båda stiillena fullst:intligi och i varie avseende
överensstiimrle metl varantlra. Alltså måstc rlcss:r

I<ristallcr ha bildats gcnorn utvccklingen :rv tlen
cnornla hetta sonr hör ihop mcrl atorlcxplosion oclr
sonr är måiktig smiilta sten, sand och grus itll en
flytande rnassa och så taga dessa hristaller forrn.
Processen rnåminner om den som äger rum vid glasfablikation. Niir r.i nu åtcr eranska ciicrade bibeltcxter shola vi finna att h:indclscförloppet i vnrje
särskilt fall iir ör'ernaturlig-t men kan inrangeras i
rlcn lagbrurtlna ordniug sonr Sl<apalen och uppchållaren har till sitt förfo_qantlc.
Något stöd för' att sirriingmetlel vor-o uppfunna och
användes av ntiinnishor-na virl nämnrla l'ristoriska
händelser iinnas sålunda ci varför alla sårlana uppgifter måste anses olimlig-a.
7'. E.
och resoncradc om salicn. I'icn lran gorrnår och hon

tjuter och rlet blir aldrig någon riitsida på det. Så
tiinkcr intc jag ha dct, det :ir då ett soru iir- siihcrt."
"I)u prntnr sonl ollr I)u vorer ombud", sa .Tolru.
"l)et iir jag inte, nrcn tl:irernot rir iag liinspar':rre,
sri dct är min clf:rrcnhct som talar. Och dct slia jag
siiia cr g-rabbar, bli lönspararc, ni ångral cr inte.
Iii)rrcstcn har jag cir bloschyr' 1rån ltostspalbanken
tliir hernma, sorn jag- slia t:r hit, om dct :il någon sorn

lir

intrcsseratl."
rict låtcr-

fllitislit iutc sir tlumt. I s1'nnerhci
rlct <liil r>n eng-:ing-skalalitiilcn. tr{an iir ju precis inte
I'iirltI sparalc, r]rcir l<untlc nriur konrr.n:r igång på ctt
litrl siitt, så noq silrllc vril liiircrr riicka till frjl ett litct
avrll':rg. llan bor ju hcrrrrn:r och bctalar intc så rnychct, så tlet är kanskc biist att passa på nu", fortsatte
John. "Förresten tvckcr jag att dct iir någor.rting för
oss allihop. Ta lled Dei clcn diir broschvrcn i uror'lon och fortsiitt l)irr frircliisuing, den yar nog.. intc så
tohig f ast iag t1'ckte I)u verhntlc strolg^, niir Du
rnrnladc in i vårt "chonorniska samtal."
".tra,

I

anshrtning

till

ovanståendc kan nämnas att vid

CYA och CFA finnes

f. n. 31 st. lönsparare!

L'ng-

dornar, tag del av tlen broschyr Ni crhåller i avlriningskuvertet och tiink på att "rlen råd lyder iir vis!"
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Fotografering en hobby

eller dille?
Ett opropå till fototciulingen
Nrr

för tiden ser vi ofta rirla rnctlnriinniskor ila

onrliring- rncrl t:u liatnerit i niivtn eller i s k bcrcdsk:rllsviiska pli nragcu. llan I'ill sanrla rninnen från
sönrl:rgsprorncnurlerna rnerl frugan och rlc förhopliningslulla tclning;arna, cller ocliså iil dct rlen sista
storlr flatnnran sonl rlen ur-rgc nliullt('il vill intponeler

på. l)ct ser sir fint ut rrrctl cn hanier':r, siirskilt om
tlen har' .'n nlilss:l instiillningal rrtt glcja rrrecl och
skrttva på. "lliiink vatl I)u i nlla i'lll rir dulitig", srigcr
Hrin, sonr lianslie bar:r liar eu lårll<antclit hcmma.
Att nran riven nrctl cu sirn liln I'ri liirr'. irilrlcr g-lönr- 4-\.
mcl lron l<anslic bort. Sen ha .r'i cn anltan grupp

r.
It] OIO|AUltng
Ilerg-tr'ollct har Itiilrrretl iir"an och niijct att inbiLrtla

lill tidninqcns hittills största FOl'OTÄYLIN[i
rlcl iir rcrl:s fiirhoppning att inllcsset fiir rlenna

oclr

tiir'-

liug- shall bliva synncrlig-cn stolt och gcnolr viinligt
tillmiitcsgirenrlt' lrlin I(iillarrnrisllle \\'allin har pen-

ningpliscr litrrtn:rt stiillas till plistag-at't-tus rlisposi-

1ion.

\Iirlalc liorrrnrcr" :rtt av sociall rnerlcl bildcr atI irrlit)1ras (orn iivelenskornrne lsc k:rn träffas tnerl utstiilllrcn) fiir :rtt yrr'1'da rttiisslokalclua. 'l-iivlingen är iip-

alll (l\IA or:lr (l[.'A :rnstrillrla och leglerua hirr
forlnrilclats sålunda :

pt'n Iör

trIotiv:
\-:rlfr-itt.
llilrllonnll: ][ilinrrilrr

I3

><

N'Iaxinrrirrr

1[i

x 2-[ cnr.

1ll

cnr.

Ilonteling-: \'arjc bilrl skall lara upl-rlilistlatl ii v.it
liartorg r':rls vitclfornrtrt sklll \':rrår rulg.
l]1

i\liirlining:

x ir(i cnr.

\'ar,jc biltl sliall var':r frilscrlrl rnctl nrothr
lurs lcxt sliall placer2rs un(lcr loioglafiet lill viinstc'r- ir fotok:rrlongcu. I tir'ligt sl<alI icJce inslintlrircns nunrn cllt'r
<l,vl r-arzr

angi\ret fi billen.

Å siirskilt papl)cr sliall
ruunrn o<'h arlress åurgivåis

l)r'i scr'

:

ir-rsrintl:rlcns

villict slitll

intlivirler, rlorrr tliii' r'ihtiga l otorinatiilclnn soltl
sliingcl sei rnt'cl f achultrvcli sonr bliiurlarc, cxponeringstid, siiiirpl o. <lll. lloil siilicl nroiiv tich en
såtlan knrrt' kan rnan iblanrl. l'inna i tlc rtrest befiingrla situationcr'. lblanri lilit'r'rloin sci n:istan f
tlubblr för alt f ii s li grotlptrsliclitii', cnrt'llirnåt uppflugna i iriirt liir att få'fl1'gfoio"; att <lct niirsian kan
varra förcnat nretl Iivsfaru, rtt l<onrnrn upp i dct diir
triitlcl. cller rtt balansct a på rlct nrurlina planliet belirinrrner hononr cller ircnnc intc clt tlugg-, fiil att iltc
t:rl:r om lnrltr otlrriglir: itan lil liil sin ongivniirg :n'
rtorrttal:r irtiinnislitir. Siiilv iiL' iag nog. nligonting- mitt
crnclLln, nrcn niir "Irotorljrivulcn" liornrrrcl iivcl rlrc.j
blulitl jag gi)r'u sonr rlr'.Icli.r'll virl fullnlinc, isolcra
nrci I'r'i'rn lanlig:r ttr:itruislior'. J)i't hclrijvet jLr inie tas
så rliir bolistavligt, t-\, jug nrcnul bulu drilurctl att jag
ger nrcj ut t'nsurn c'llcl nrcrl:rrrtlla liliasinnudcr så.
att inst'n bt.hiivel bii litlandr'. I)cI Irirr i lll:r fall hiint

att f iilbip:rsscruurle l)elsotrcl lrit :ignli ntc.j en metllitlsaru blicli.
liu gång.., rlct val cn still:r rfton i btir-,iun lv rrirlil
lirl 9-ti<len pii li'r'iillcn lvciiatlcs ,jrri; i lll:r 1'rll lcta
cn bilfiilar-c.,lag- hatlc stiilli rrlrp triitt slaiiv rit'h
l<alrcru niiru cn palkcling-syrlltr;. Illtt.r' rrrl't'lit't lris-'l
sanrlc upp ot'lr nctl pii stltivct surtit vicliant{e pir
kullt'tlen harlc iag fLrnnit niotilct nrcd Stort ]I. I rlcn
lnllliga helt'suiugr-'tr rn:istc jlg- c\l)oncråt uiilnrule

ritfölja v:rrje insiint tiivlingsbitllag-.
Siinrl bilrlclna till "llcreit'olle t" (lYA,
I :a pris 1ir lirotror'.

/.l

2:lr pris 10 lironor'.
ii:c plis IIe lårsplcnunrclution å llolgI

r'ollet.

;s pris I{etlersouruiinruantlc.
ir :c plis Ourniintuantlc.
lliltlclla liontrtra att utstiillas å nr:issetr tliir prrblikcn på speciclla listor får föreslå rle olika plistagzrma.
Sista inliirnningsrllg-cn iir tolstlag-cn rlcn 3l jantrari
.l

1
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Presentation.

--

sotl.

Goddag, Axel Olsson-Hjolt av Orniis.

Gotlmidrlag, I(arl .Tönsson gjord ar' .I<ins liar'ls-

Itörlultarett i " rnörl<'
rutntnet"

BERGTROI,I,H'I]

^

.-lrboqa-ntoliu. 1/50 se1r. /l/. ,9.
XIaj mårtad 1951.

Itödfilter:l x.

en rniuut. l-ndel nrina för'bclctlclser ha<lc livcn cn
bilist gjort sej retlo för avfiird. Naturligtvis ruåstc
tlenna ofina pcrson framföra sitt åhtlon iiver tlen
plats rlär jag storl. Själv hatlc iag svii'r,at i lychlig
ohunnighet onr allt sorn rör'tlc sej omhring rucj, sri-

s
f

sonr lrilnfulla gatpojliar samt andra skurrtrn:t figurel'.
Ililisten l1.'ckatles emcllertid att delvis få nrci åtcl till
s k sunda r,ätsl<or genom en ilskcrn sig-nal. NIen från
min sida inskriinhte sig intrcsset för honout till ett
saktmodigt "Ltrgn bara gosse, onr 4iJ 1r! scli stiinger
jag slutarcn, mcn till dcss riir jag ntej intt: rrr fläcken", och diilvi<l blev det. Tvviil'r "sattc hzlu sei på
signalhornet". I)ett:r iir ju bara cn liten sida av fotog-r:rfcringsdillct. Niil rullen väl är knäppt frarnliallas
den och liopiol i alla upptänhliga och honstniirlig:r
format göras. Då bmk:rr hanskc toalett- och badrunrmct ellcr kökct nrörkläggas en ltel kväll, och ve dett
stackarc i familjckretsen sonr i sin nötl råkar iippna
toalettrumsdörrcn utan tillståntl från dcu ivriga
"honstnären". "Nu blev den ltrir bildcn belyst diirutifr'ån hallen och inte nog med det, dom hiir papperen
sorn intc låg i sinn förpackningar iir kass också. Ont
'iag intc tigg-t rnej till dom på rnina bara hnän frålr
Fotohörnan nere på l{ungsgatan, tlom hade balir
några livar av dcrn här sortcn, skulle jag inte siiga
nå't, och så shullc jag ha dct till just tlen ltiir bilde'u
jag tog 1-rå Pettcrbloms katt, niir den giispadc så behagfullt. Du förstår, just det här papperct och inget,
inget rmnat kan gc rättvisa åt alla tlont fina valörer'na i rlct negativet.':
Ja, även detta iir en prövosten för mångcn hrtstnt
eller farniljcmedlem, men vetskapen om att i allu
fall en bild av 7U7 blir bra enligt dcnne arnatörfotograf får vara dcur ctt stöd och en hjälp att ha ii'r.crseendc med alla ltans nycker", ty bland ior<lens lycliligaste är han förvisso när ltans blick får glitla iivcl
just denna bild. Dc:ssutom finns det säkcrligeu iiven
andra bikler sont kan bli godliiinda, åtrninstonc niiiaktigt och dom ska heller intc föraktas.
Detta blcv nog lite svartmålning, ntt'n sautrini;-t'rt
är nog inte så långt borta emellanåt.
I sommar ha vi ju hunnat glädja oss åt att få läggtt
en eller annan fiirgmlle i kanrer':rn. Dct blir iu litc

rllralc förstiis, nrcn sanrtirlig't iil nog nrerliostnatlen
liornpcnscra<l niil rnan hiirntat nrllen och cfter ett

par kviillars plitanrlt' rnontelat sina bil<ler och kan
börja sätta igång visningen mctl sin projelitionsapparat och all fiilgglridicn strålar framme på rlnkcn. Scn

rrrctlför fiirg-fotografcranrlet iivc'n det goda för ör'riea
l':rrniljenrcdlenlnlar, att dcn iinnu så liinge intc medför blochcring av barlmnrmet, eftersom crforderliga

rccelrt iinnu iutc iir så viil kiinda av fotoamatörel i
allmiinhet, oclr att rnörkrunrsarbetc (liis badrumslr'hete) ej bclrrivcr bcfaras dc närmaste årcn. l,Icn viinta bara då dcn i färg- kopirrr-bara ncgativfärgfilmen

liornmit fram ntera allrniint. Oberoentlc av vilker-r
vi tilllrör k:ln vi viil vara överens om, att niitbiltlerna en gång blivit fiirrliga och insatta i albrrnr
ellcr frirdig-a för visning^ i r'år projchtionsapparat iir
rlt en stor kiilla till gl:idjc.Kanrerarl g"er oss möjlighct
att åter och åtel upyrleva cn härlig semestcr', rnedt'vckande ögonblick från en tiivling ellcr upplevelser
som vi g-iirna vilja rninnas och har för den skull
blivit var rnans cgendom och lika nötlviintlig för var
och c'n ar' oss antingen rlet iir en Leica eller en
"låda".
grLrpp

Ljudlöst.

I Arboga rliir dct är praktiskt taget omöjligt att
i'å tag på en våning, lvckadcs en ung mån en vackcr'
rlag få korn på en lva. Han tiggde och bad viirdcn
:rtt han skulle bli den l-vcklige.
- - Har ni någ^ra barn, sade rlen strängc viirden.
- N"j, svaratlc rlen blivande hvresg-iisten.

--

Hnndzrr?

--- Nej.
Inga antlra. husdjur? Iiatt?

Papegoja?
-

Iianarief åglar'?

Nej, sarle m:rnnen olyckligt, nren jag har en le-

scrvoirpenna som skrap:l' Iitet. ..

.

Folkhälsan besökte Nuppe.
- - Det va viildigt va dålig omsättning <lc va här.
- Nii dc tycker ja' intcr ii' så farligt. Scn jag honr
hit blev det fart på affärcrnir.

BEITGTROLLI'1'

En stormfågel lyfter vingarna
Iin våg ar' (ienuabuktens hetta hade brutit igcnort'r
Bcrnalpernas höga spiirrar och lagt sig.. till ro i kviivarrrlc het viltr över Zririch. I)et var blickstilla och
solstrålarna låg inbritldade i den fulitiga drivhusviirrnen. Inne på Flotcl tie Pat-k r.ar det som i t'u
f insk bastu. Jag stotl intc ut. I'-lancratle bort iivcr
den ålderclonrliga lliinster Briicl<e och tlrog- iväg till
Altstadts trånga, bacltiga g-riintler rned sina <ljttpa
slir.rggor. Iltmcd Nictlcrhof Strrsse frcstade en bicrstug:r merl kalla dlvclicr. Slanl< in i förbifarten, f<)r'stirs.

Och här' konr cn pirnrinnclscI
l)ti en:r viiggcn stctrl namnet Äxclrod Yoglturt. I'Ied
inrpcrative't "f)rich!" I'r'arnfiir. l)en l<iintlc revolrttio-

niircn harlc itr rtntler sin lanrlsfll-kt bott i Ziirich.
S:rnrt infört tlcn bulgariska kiirnmiölkcn i statlsbor'nas tllyckesvanor. Dtrtta för tivrigt sfi till dcn g-rarl,
att rlrl.cker-r ifråga liom att f ir hans narttn intc' barrt
blanrl sclrl't'izarna utan övct' hnlva viirlrlcn. Så nog
el'tcrliimnarlc han ett bra :rrv i Zx,inglis och (iottfrictl Kcllels garrlla stad. I ntotsats till LctriIr, sonr
frfin sin vistelscr i sturlcn enrlast Iivarliitrtntlt cn sliten kostvnt uv tttaucltt'stersattrtttet, en tllilig rakliniv
och trasigt theglas.
.lust han: tlen rl,shtr folhslioleinpektrilsoncn Illiad
\Ilatlirnir llljanov mcrl pscudon-vntcn Lcnin. Jag koln
ihåg- det just niir Yoghtn-ts natnn träffarlc nätltinnan.
I)el kunclc passa rlcnna het:r rlag att d-vka :innu tljuyralc in blantl Altstadts shtrggor och lcta riitt på var
han levat oclr bott. 'l'tinkt och giort. Nitg-ra nrinttter
cftcråt strölt jag förbi Gross ]'liinsterkvlknn mctl sina tornkrön rnest lilit ett par ttrrkiska trtössor och
sin hlunrpiga fiirgl'llning ar. I(arl rlen store, instopparl i en nisch i yiiggen. Såg i förbifartcn en sk1'rnt
av Huklmch Zrvinglis staty, rlrir den står fastgjtttctr
nirgra stenkast frårt hyrkan intill Lirnntats gulgröna
vatten. Michcl Angclo, soln cn gång skapatle tlet
lionstvcrliet, satte en bibcl i reformatorns h<igra hantl
han brttoclr cn värja i våinstra. Yisst och sannt
- skaffade
knrlc båda nretl kraft oclr skicltliq-het. Sanrt
sig rnecl tirlcn bättrc ryktc iin han h:rtlc n-vårstlagen
1519, då lran liöll sin intriidesple'rlikan i bemiilrla
tcmpcl eftcl någ-ra sncdspråug av artett "kvinnor,
vin och sång" rtntlcl tle'n n-vss avslutatle hvrkohertlcbcfattningc'n borta i Glarus. \Ien nrt var tlet intc
honorn iag skulle uplrliva rninttct av. Ft'aurför ett rltc-

deltidshtrs tttctl bursltråh och grönurålatle fönstcr'luchor satt halvviigs ut i rleu smala gatan ett 1lu'
garnla miinniskor. FIan lästc sin Nue Ziiricher Zeitun;3- och hon tycktcs vara försjttnken i betraktanrltr
av Glancralpcrnas sn<itoppar, rliir de bliintlandc vita
lystc franr g^enom sokliset i sy<lost.
SpicgclOm tle visste var Lt'nin hatlc bott? .Io
gasse 14, strax intill.
Några rninutcr efter var jag rlär. Iin srnal, krohig
griind.'Iegelhusgyttcr, Småbor"garståinrning plecis
som överallt i Altstadt. X4itt cmot nuntner fjorton
viirdshuset Spigclhof, diir borgarna tönrrle sina ölseidlar ocl.r vinflaskor. Hit kom den lille ryssen mcd
dct rnongoliska utsecndet någon gång 1916. Hustt'un
var med honom, cn tystlåten, skygg, alltid svartkliitld lärarinna, sonl iinda sed:rn tle vigts nnder hans

sibirislia frirvisning kring- 1895, följt honrirn i niis-

tan stiindig landsfll.kt. På nedrc bottcn i Spiegelgasse
1-1 lig-gcr Iicstaurant zurn Jakobsbrunnen. Den fick
alrlrig se Lenin sorn g.iist. Han var livet igcnonr puritan i levnatlsvanor. I)racl< :rldrig starliarc tlrvclier iirr

mjöllt och thrr och le vrle nrestnr'lels på har.reg-rrit,
ofta vidbriinrl, sonr han talarlrr orn för riirdfolkct,
eftcrsom lians fru dcls inte lar någ-on l(ajsa Yarg

och rlcls nråste sliöt:r lrela hans illegala liolrcspontlens rned fölid att griitkastrullcn hunrlc eiömnras
hval lite firl lringc pli spiser-r. \råningarna olanför
rcstaurangcn består av liig-enhctcr. I en a'r' rlem borl11e I cnins. Nri, ltigenhct liuntlc rlet liil linappast hallas. I)e hvrtlc ctt ri- rn lrlus del i kök av tlcn sociultlelttol<r'atiske sliomaliarcn Ii:rmnrerer. Hvran var 2 [
francs i rniinarlen. Lenin hatle alltiri ont onr llengaf
rucn hyresbeloppet bcttrlatle ltar-r alltirl pir clagcn.
I{ans underlrfrll hom fr'ån socialtlemoklatislia ltartikassol i Enropa och llartiet i Schs'eiz harle till och
mt'rl skriftlig-e n måst f örbinrla sig f ör- både hans
uppehirll och för'söritring. (iarantin f-inns kvar iin i
Ziirich's arkiv och iir unclcrtcc-knat av tlcn socialtlenrokratiske lrnrtisekrcterarc'n

l.riiz

+

{f

Platten.

Skomaharfrun och Lenins ltustrr blev s-oda viinner. Varken lron cllel r.nal<en talade politik. NIcn i
salrtspråk krirtg- köksspiscn kont ibland nåil-r-a g-linltar. Som niir fru Lenin bcriittarlc lml unrlcr henncs
fiingelsetid hcmma i Ilvssland en kvinnlig cerllkamrat
bcgich sjiilvmord gcnoru alt tiinrla på cellen och höll
på br:inna alla inne. Eller nrir fru Karnntcrer beskiiftig-t avråddc henne ftilja merl hcm till rcvolutionen
rnerI tlen nrotiveringen att "i li1'sslanrl iir allting r,rppoclr nerlviint", r5,'slian stillsamt gcnmäklt' :
-- Ni lir scltu'cizarc och li rvssar, ni lrirstår inte
det ltiir. I{rir står jag- och Iagal nrat. }It'n diirborta
viintar rnitt albete!
Att de tlir livinnorna fann laritntlrzr bcvisas blist
rlrirav att f rtr Lenin e n gång- nlir hon kom hcrn,
helt spontant livinnlig-t föll rlen anrlrr orn halscn
och utbrast:
- Vad jag iir g-larl att r-arn tillbaka, <lct kiinns
sorl att åtcr vara henrrrur hos nrrr!
]lellan Lenin siiilv och skonraliaren utvecklarlcs
altlrig motsvarantle urng:ing-e. I)rr liunde skiirnta onr
larrlag-liga ting-, mer blev tlet allrig. Jo, l,enin köpte
sina stör.lar av r.iirrlen. Det var' bastanta, spikbcslagnl saker. Han kundc niitterna igenom gå franr och
tillbalia i r-unrmct tlc hvrrlc, tiirihandc och grubblanrle. I)å rlnrg han allticl i.tirl av sig <le diir stiir'larna. Samt uppmana<le till 1'tte rrnera visso liirrlfolkct knacha i väggcn orn han iintlå stijrrle.
Sir kom vårcn 1917. I)å blev hans niitter iin oluligare. Hustnrn ursiiktatle sin nran:
-- Dct iir- re'r'olution hemma, inne hos oss iir ocl<sir
rcvolution.
Ilcsa eller inte
nej, det var ej tien stora frågan.
- hem? Tanken t:irtle honom tlag
I)ct var: hur kornma
och natt. En tid planeradc han skaffa svcnskt pass
på ctt eller annat siitt och skaffa sig svcnskt nredborgarskap. I)et lyckades ej. IIen på hösten samrna
irr ljusnadc dct. Oberstc Heereslcitung i 'l-vsklanrl

A

Å
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GIVAKT : LEDIGA.
l]nder "den gamla goda tiden" alltså förc sista
vrirldskrigct då rnännishorna i motsats till nuet sitg
rner:r ljust och sorglöst på tillvaron, tlå froclades
ochså humorn. Vem har intc läst Albert Engströrns
"historier". llånga rrv dcssa äro upptecknade från

verklighetcn. Flrir irågra axplock av obsl santta s. li.
husarhistoricr diir kanshe inte samtliga har nedslirivits av Engström utan i så fall dcssbättre trpplevts

ev lnrlerit.cl<rr:rrl:

g-urlsljrinst iför'r-l

Ä och vita handshar.
I(ompaniet srim iir untler befäl av kaptcn X passerar liaselnvahtcn.
Kaptcn X kornnen<lerar: I remmen gevåirrr.

ruoclell

+

En tillsli-vndande furir: Jarnen hapten, vi ii jtr pir
viig till kyrkan, vi ha ing-a geviir.
Kaplcn X: Javisst, iavisst!! -- I handcn gc'rrirrr'.
2.

lir ute på nattövning sorn begriinsats till studinm av stjärnhimmeln efter en lyckiigt
Sarnmu kompani

?

skaffade honom gcnomresetillstånd! En dag hon hän
inrusande i skomakarbutiken och utbrast:
Vi 1'g5gr i eftermiddag!

-Det gich till och med hastigare. Några minuter

7

F

Iiaptcn X har mctl m-vckcn rnöda förklarat l{arln-

vagnens liige på himlavalvet. Skall nu förklara polstjrirnans lägc. Befälseleverna säger sig ichc obscrvera stjiiman.tlots cnträgct tittandc. I{apten X, glad
river dag-cns bcröm, siig-er g-latt: Ja pojkar, jag för'ett steg tillbaka marsch
står ni blir trötta i nachen

så

blir dct lite mindre vinkel.
3.

Undct cn nattövning har clt hornpani liomnrit i

I.
Sturlcntkompairiet iil på viig till

gcnomg-ången genelalinspektion med mychct beröm.

efteråt kom en hästdroska och hämtade dem. De
försvann utan ett ord till förklaring. Via T,vskland
och Sverige till rcvolutionen. Bort till rlen röda stormen, som shöljde bort statssytem, bort till I{reml
med maht över en sjättedel av jordklotet, bort till
helgonsarhofagen på Röda 'I'orget i Moskva. Samt
borta från de levandes antal för att slippa sin hustrus bittra npplevelser av ttet nya llysslands tragilifyllda personkamp. Den hon sammanfattadc i ortlen: "Hade han levat ännu ett tag, hadc viil också
han suttit i ett stalinskt fängelse."
.Iag gich trapporna utför, korsade gränden och
tog ett bord på Spiegelhof mitt emot huset nummcr'

fiorton, Därifrån, från den lilla skornagarelägenhe-

ten, tog han det ödesavgörande steget in i viirltlshistorien. Om han inte rest? Hur hadc världen då sett
ut i dag? Inte vet jag. I varje fall är det tanhar i
f åvitsho. Han kundc inte ha stannat. Aldrig. Inte

han. Inga rnakter skulle kunna ha hindrat honom.
Hans signum avslöjas i den historia den amcrikansom sannerligen var hans motske Basil Nlattews
ståndarc, om någon- ' - berättar. Lenin satt 1895-96
fängslarl i Ryssland. I fängelset gjorde han osynli.q-t
bliich av rnjölk ocl'r citron. I)et samlade han upp i
srnå behållarc av bröd. Kom någon fång-vahtare, åt
han upp behållarna. "En dag åt jag upp scx bläckbehållare", bcriittade han senare leentle. Så gjorde
han bara nytt blrick och nya behållare. Och skrev
på det siittet i hemlighet den bet-vdandc boken "Den
rysha kapitalisrncns utvecklingshistoria". Sådana
gör det omöjliga. Vritler om historiens tunga dörrar
på rostiga gångjärn. De må sedan heta Alexander,
Napoleon, Luther, I-incoln. Eller som sagt Lenin.
Detta sagt som princip. lltan varken bedömande eller dom åt cna cllcr andra hållet.

Bp.

Sr1.

hontaht rnecl fienden. I(ompaniet blir besliiutet. En
kg-shytt ligger i cldställning utan att :rvge cld. I{apten X iil nräkta in'itcr:rd får s5,n på hg--sk.v-'tteu och
väser:

I(g-skytlcn lrur många skott lrat hg-sk1'ttcn?
Skyttcn: Iltt shott, hapten.
I{:rpten X: Skjut för: f-n cn pirnhtcld då.
.1.

Ilåntlag kl. 12 på <lagcn. I{onrpaniet står uppstiillt.
l{aptcn X tliider fram och övcröser rned ovett för
att permissionssccllar lör söndagcn utslir-ivits rncd
bl1'crts. Eftcr att cn hvarts timme förklarat att sedl:rtna shall utskrivas rneil bliicli slutar kapicl X
tuppriven: "I.ör' dct siigcl iag att niista gång ni sirrivcr' llerrnissionssctllar lir ni god:r och sl<t'iver dem
rned Ri5,'crts !"
5.

Ilefiilselcven ligger: på shjutvallcn och gör sig för-

trogen rncd hulsprutan. Den cna salvan eftcr dcn
anrh'a tar i vallen. Kapten X får syn på eländet
stå upp
v11psffep
liornrnentlerar bcfiilsclcven
oclr siiger:
han sjiilv tar hand om kulspmtan
"Sc nn befälselevcn. Så hiir haadskas man med cn
hulsprrt:r".
Irörsta salvan tal i vallcn. I{aptcn X ir-ritcrad:
"I)et var märhvärclig-1", varefter han höjer sihtct
till 300 m. Fortfarande tar kulkiirven i vallen. Siktet
höis till 400 m. o. s. v.
Niir liapten liggcr bcredtl att höja silitet till 600
rn. tr:idcr cn garnmal erfaren scrgeant fram och såigel mctl en min av överlägsenhet:
jag ser kärrren tar i vallcn. Htn' sliullc
"I(aptcn
- haptcn lossadc brornsarna och riktade
det vara om
orn".

h*
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Driftuärnsspalten
Några rader öuer uad som sig tilldragit hauer
Lördagen rlen 4 aug låg rlriftviirnet i
beledskap. Fientlig lufttrupp hatle landsatts i Kungsör oclr Köping. Den elaka
f

största tr.yc:k för att vinna sitt nråI. Staketet passcratlcs och fienden storntatle
in p:i onrriirlct mcn utgång-en iir svår att
u1'g-ör'a nrcu rlen starliaste scg.rar ju. Strirlen zlvbrtits niir handgemiin..l- uppstotl.
Söndagen rlen 28 okt siridssliiutning
på '\rboga Skvtteg-illes skjutbtrna. f)r'ningen vär upplagtl som försval oclr
ornfattatlc skiutning metl sknrp iln)rnunition rtrot rörlig:l måI. Det lilla alttal
rlliftviirnsrrriin sonr hade itrött till iiv-

ientlen bestorl av viiltriinatl lrupp ur

n glig-a Kri g-ssko a n s iivn in r.r-skomp an i.
Civila biirploclia<le rapporterade kl
09(X) att ett f icntligt Itotnp:tui utlastats
rur bussar i trakten av l)juputvr:r.
Larm g-icli tlå pfr vclkstadcn, drift-

I(u

I

vi'irnsrniiirnen bc'satlc sina stiillninq:rr för'

att knnna ta enrot I'ientlcu nterl varnta
scrvcttt'. Av tivninqsle <lart'tt fick vi tncst

uing.en tleltog nrctl intresse.
I sanrbanrl rrrerl rlctta ctt rrirlrag rrl

licrönr enrlast nilgra srttri anmiirkningar.
Söndagen rlen 5 utr13 r'lintadc några irogtta oclr
rnergiskå driftviirr-rarc pir blon vitl cllerkct f(il a{t
pc'r buss ålia till Iliiilskog ocir inta ntgåttgsliii.l-c I'iit'
anfall mot Kurrg-sör' oclr K<iping. Yiintan blcv ganskit
Iring, jzr så Iång irtt nirgla hann slricka ttirstcn pii
Ilåtlhusbarcn.

Iifter cn krrivaurlc oclt suabb rnarsclt iivcr l'llvig:ir(lena anföll o. tog vi cn strategisk viktig ptrnl<t i'iit'
fientlen, niinrligcn vrigshiilct vitl Ktllg's-Ballittrij livt'ka. \ifir irognc sjuli.r'r:iltlssolrlat Iljorth var hcla lirlcn
nrctl och sliöttc orrr vitru stnil sl<llvsår'.

rlriftliirr-rsliontralttct.

Fredstjänstgöring.
3 S.
I'ttder lredstitl iir rlliftviilnsnran nrc'tl netlan i
rlcrrna S angilna unrluntag- sk1'lrlig att i ttlbildnitrtls- f
sr7//c årlig-cn fullgör'a lrögst 5() och l:igst 20 timnrars
ti iin stgciring-.

Hiir angivcn tiiinstgriring nrå 1'ör'Lig-g-as till rllift-

sarbil.

r-iirnsmannens arbctstirl cnrlast då siirskildu förhirll:rnrlen diirtill 1'<iranlcrla.
L'töver tlenna t,jiinstg<ir-ing må driftr':irnsrnan eftct'
cg-et åtagantle oclr lrbe tsbcf lilets rncdgivanrlc f ullgiira 1'tterligare t,irinstgiiring- i rrtbiidning-ssvftc.
Irör' extra rlr-iftr.iirnsurall avses tiiinstgcirinil- cntlasI

Bron blel ctt liitt bvtc. Är'cn några dv-r'iiluat'c blcr'
ctt lritt b1'te för' t-tt liar lte nråtviindande llicl<or' 1'r'iin

pliktstj iinstg-ör'in

Diirefter ingicli vi i 1. kompaniet sorn hatlc lill
uppgift att t:r bron iiver Flcrlströmmen virl Iiallstena.
lfranspor-tcn tlit gick pir lastbil, urotot'cvkel oclt p:ttr-

i Iiungsör'.
Niir uppgörelscll \ar klal vitl hrofiistet git'lt

scglarfesten

ltrtiivctr itrtog-s cl'tt't'

fallet vidarc rnot Ostunabr.olt sotll
cn hårrl strid.
Kl 0100 blåstcs t'lrl upphirr ntctl satrtling oclt g-crlomgåns r'id Forsbl' grirtl. Avsltrtn-ingen pfi tlt't Irclrr
blev ett rejält rnål pellparlotsliött.
Onsdagcn rlcn 2!) itug ha(le <lc tr-å sInå nrett trttgganrlc a-orla il.r'ulil)erna pii OFÄ beslutat att intc sliippil någon in på sin tonrt. (irtt1-r1-rerna hntlc fiirsk:rnsat
sig

i

lunchl'urrtrrtct. bclgsing:ingen bakottt steuar oclt

staketstolpal för'att sto;tpa Arne Patrik (litrlssotr
rnctl ca 20 ruan p:i belrirrigi avståntl frål sin nrbctsplats. Carlsson och hans bussar lade ltjli ornkring
omrtidet men de viil vakla elrlstiillning-ar- höll tletr lnstonnanrle på avståntl. Ilzida partern:r jobbarle rnetl

chel'e

plocliadc blautl gatnnral lriistspillning-.

i)r'crstcn: \rad ii-iil rlu tttitr
Gosse'n: Jag

översten:
gont ing

?

lillc

gttssc?

Ickcr regcrncntc!

.Iasså

! Vlrl iir rlc rliir r:rdcrn:r f iil

tag-cs

i ansltråk för liiln-

g.

l)et år cxtla rlriftviilnsnian fullgör liirnlrlihtstirinstgiiring orn n.r.insl ll(l rlagals Iringd iir' han bc1'riarl från tlcnna tlril'tviirntiiinstgöriug.
f'nrler

höste'n

lral stolt inlrc'ssc vis:its virl t.ilila
lrlr Iretri-

tiivling-ar, gorla lcsultat och mirnga scg-l-arfiirts rnerl tlriftvåit'nsnriin lialtonr kolven.

Programrnct för rlc konrrn:lurle vintclnriinarlclnit
ligg-er just nu i siö;rslcven varfijl tlet cj hinner'ltLrbliccr-as i dctta nr.
.lag ber att

fir taclil I')r'tlogla driftlrirrrstniin

li

GOI)
D

t'i

l'l

oiirttsla

nir-

ii

r1-1tmästalc

d trre tt

.

!

Ovclsten: Siigel rlrr <lc[ nrin gossc. flt'n ont rlu leher regerncnte, var lral rln då ör'ersten?
(iossen: .Ta, rivcrstcn ia
intc I

-

f,

I'ilr

rlct g-ringna år'ct oclr rlcn tirl Ni riffrat.

Llartr

tt l iir I( 1 iive rstt' (iilbe lt IluluilIon vnl' cn <lai.1- rrtc pii sin sctlvanligir ntot'gout'itt.
Passcranrlc liasclngrinrlcn låg cn litcn gossc oclt
l)iivararttlt'

untlcr tid, rlå han iclic

(iosscn: I)c ri slir-irtlloncr', oclr rle tl:ir stora liingst

EN ROAD öVERSTE.

e

cn sfin stol skit i'irtns

P. S. Ilunrvitla histolicn iir olrlag-r-ant riitt i'rtcrgiven hart underteclinatl e.j galantcrå1, mcn sunningshalten hal nunlcll avlirlnc "tobakskrrnecn" (ilelc
(iilbcr-t ll:uniltor-r bctlvr':rt.
C. Ekluttrl .

I
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Fäktning idrott med traditioner
Internationellt betonade Frahkrike oclt Italien är grenens föregångare
Iiiiktlionstens historia iir niistan lika g'anrrual son
rrriinniskosliiktr:ts. Friiu vilrlens ltriuiitit'a fiiktning
rnt'rl triidgrt'nar och klubbor har utvecklinge n llenorn
scklcrna g-irtt I'ramåt till nuticlens eleganta oclr blixtsnubbu spcl pir I'lorett, viilja och sabcl. Bahorrr rlctta
I'r'anrirtskritlandc liggcr sriv:i1 tcorciikers siikanrlc
sonr le nt e nrllirislia cll arc'nhctcr'. ['rtrlcr oliklr litlspt't'iotlcl ltlr' oliha nationer och flil<tsliolol lrul't lcrlningen inonr sporten. Siirskilt stol lrct-r.dclsc lrar. rlc
llansha <lclr italicnska stilarna lr:rl't. -\nnu i rlur:' iil
Irlanlirikc ot'Ir ltalien I'lil<lalnationo'nu fl'alnI'iir unrIril, lllcll fiiktr-ringeir iir cn irllo.t ltir I'r'trrrrinarsclr iivri.

lrell I'iirlrlcn. Sver-ig-c lriivriar sig viil vitl rlc itrtr:r'nllioncllu tiivlitrgaruu spccicllt pri vlirjl, rlct vl-

,

j)('l), si)Ili li:inslit' l-l:ist passlrl svcnslit.ns h.,-rrnt' ottiL
pir rrr:ing-a ltlirlst'r' i llrn<lrt lrrrr tnun bihiat trt'l l<lubL:rr', sonr vtrnnit rrtr-cl<et gotl nrcrllcrrrsansltrtning.

l

l

,

Over f:iktsportcn oclr rless reglcl vilar något :rv rlen
litlrtcllig-a antia. soni i "l)c'l're nrrrskctcircrna" tiusat så mångil ultg2r oclr g:rrnI:r poiklr'. l)en kan trtör'as
sonlnlirr' sonr vintcr o<.h ltv rnång-a llir cn giirru. Ilcrlsliirpt'n o<'lr rrtrustnitrg-c.lt iil såtlanir att rishclna f<ir.
lilo;rytssliurlir iil rnininrirll. I.':il<tningcn gcr snrrblr
rrppl'attnirrgsfiirrnliga, r'iil rrr-vrigrll liilelscr or'lr gorl
li.otr<litioir. I(rrnskal;elnrr i I'iiltthonstcns tcknili oclr
{rrl<tili lian c.i ersiittas rrrt'rl cnbar-t rurrslicllilal't, var'['ijr.
spolit'n iivcn llirultal sirr- I'iil kvintrlig:r utrivirrc. I.-iilil:u'cn l<al lrr'rlll pri nrt'rl sirr irllott intill :ilrlclrlorrrens
st'ttir ltiist. I,)tI t'xernpcl lriir'1tå rir- l,ing "tlcn svt.nsli:r
, g) rnlllstilicrts larlcr'". IIrrrt vul till vrl<ct fiilitrrriistlrc
o<rlt bl uetlc l'irr iivlig..t sitl. sr-stcnr pii f iilitr.<ir.clsclnrr.
Yttclligarc ctr 1'rir-rlcl, sorrr itnc iir att {iirakta, rir det
falitum :rtt l'iilttretlshapcn iir billiga.
I"iilitningcn iir t'n nr.\'clict intclntrtione llt lrr,tonutl
itlt'ott oc'lr sonl ovt!n niinrlt:; lritl rlc I'r.ansl<lr o<'lr iIltlicnska skolorna spclat cn <loilint'r':rnrle loll. I)ct iirrllirfiil latur'ligi :rtt fiilittt'r'lnerltit ol'tl lir rrv l'r'lrnsli.t
t'llcl itaiicnslit ulslrrrrng. I):i rlt't iivt'n ger.cn bilrl av
liililningens I'iir-lopp, sliull nirgla tv rlc lilitigrrstr.utlllcl<cn nt'r'llrrr fiirlilalls.
I.'iilklaringlrrr:r inonr parcrrlt's: ussarrt (l'tilitrn:rt<:lr), pist (fiiktbana), garrl (utgångsstiillning-).
ll'irr'1, sixI nr. 11. (olilirr lrige n (lin,icr') fiil vllrnct) ,
rrri)ianrlc llirrlrl (valtncl f'<irt,s t. ex. lrirn sixtliigc iill
kvlrt så att rnotståntlrrclts \':tpen rrpplångas oclr fijlcs irt sirlan (livurtpalutl), kontcr'1lur-:rrl (nrt'tl bilrclrirllct valte nliigc f örcs spctse n i e n t.ir.kel sii irtt nrotsliirr<lalcns stiit uppl'irrrgas), r'iltost (rnotattatrk of tcl
t'n plu'r<l), pussul:r t'li sotto (tl1.knin{i undt'r'rrrolstirnrllrcns stöt rrrt'rl sarntirlig motstriickning, ill (lual-tirll (nrotstiintlalens stiit rrtrtlvike s ge tlont ltt f iilitlt'etr kastal sig åt sidan sunrtitligt sorrr hal giir. rnotstrrickning i hvart), coup-rlloit (trnhcl, rliltrkt strit),
rleg-ag-ement och coupö (e'nl<la stritar tnerl r.iixling av
linie ), une-dcux och unc-rleux-trois (satnrnausatt:r
irttuchel mcrl fintcr för' :rtt frarulocl<l ntritanrlc palarlcr) trernpö och cloublir (samrnansatta attacl<t'r nrctl
finler för att framlocka l<onterpararlcr), battt'utcnt
o<'lr plisc dc'l'cr' (slag nrol nrotst:inrllrcns lill)('lt).

Yitl tlivlirrgul sklrltlzrs I'iiktrilnir irr' liihtrrrtrsliel ur.
stlltliirlsliil oclr f:ililviistll tr' tjorrli, r'it srrriillin.q
cl. rl1l. l)ll rlt'rr lrrnrl, sonr ftil vlltnt't biircs cn hunrlsltc. ['nclcr lrilitlc]itiont'r'na iir'l'iilitliistrn oclr lill cn
biir',jlin livcrr I'iiktniuskcn ohcltiivligrr.

Olika vapen.
Iilolciteu iil slioIr'u1rrrt'i. I)t'n lrirr. I'r'r.liuntig, rn.r'ciict
lilingir oclr cn rclirtivl litcn pllcrpliil. lilingtn
rir i slrt'tsl'rr rrtl'olrrrirrl sotll cn lilt'n plrttl (irrrgti'iil
scnr ctt spiklrrrvutl ), s()llr linrlirs rrit.rl bcr.lill.lrI r'1.
rlr l. si'l utt cn liuopp hiltlas. \'llrucls lotaltr vilit slitril
uurlerstig-a 51)0 g-ranr. Iinrlast strjtur r.iikn:rs och htrg.g
rit' t'j tillå!u:r. I.-Lrlcltt'n til ctt s. l<. lionvctrtiont'llt vupt'rr, r'ai'nrcrl itvsc:i åtlt rt'glrln:r iir.sarlirnli trtt ctr t.t,rlilir-t s.r'itI ri]('(l sliiu'l)il I'rrpt'n r,j lt()il{r':lrrnt cltcr.biltlirs.
Iirrvurl, ulrrrru ot'ir bt'n liiiinils sjlllnrtlu c,i sorrr ililtig
l liil l'r'tu. Iin cttlicl :t liricl< ( r'otrir-rl loi t, tlc.qagr,rrrcnt ciIt'r' t'riulrii) rrlistt' p:rrt'r'irs cllt'r' l'ullst:intligt rrrrrlliIt:rs, innr:n ntun flir'13iir':r nrotrrtlil<'li. Irn llrrrrrtl ger.
ltiltiglrtt till lilrost, sorn irur. l;r.ior.itt'l fiirt' rrrtilstiintlirrt'ns lolls:rttl uItrr<'li orrr I'ilroslt'lr rrlfi]l't's pii ltiit
siill. Iilrilt'ttli:islirr.cn illii' onl ir s{iil.rl r;t'lr nr:r;<iniilirlt,tt :ir' 1(l rrritr. Fr!r' tlirrlr,r' giillt'r. rlor.li I slirlirr r;clr
srtrirli13

lJ nrirr.
Vrrrjun

lil ot'hs:i t.tI sliilvliri'n. I)t'ss ii]ingir lir'1r'cllnglc or.lr stvvutc lin Ilolcttltlirrqtrn. l)lr:il stiilrc ot'lr vltnlig,:n rlt'<.t'ntrt't.trrl, ri. r-. s.

li:rntig ot'ir

I't'r'lllitletr
Itlinean sittt'r' inte nriit i pltiten. Yalrnets tot:ilvikt skait
ttttrlt'r-:;tigir 7 70 r'r'. \tlir',jitn tit e tt str.itlsvupcn or'lr I cglclna iir siirlun:r att e n ve rhlig- strirl i görliglst.c måir

t'ltcll.rilrius. IIt'l:i liloppcn :ir- trrillr lir. ot.lr orir b:irla
l':iktirln:r tliil'l trs s:rtrrtirligt, lrlr. itrilt't lrr.ior.itt't utirn
lirirlir liillolir cn stiii. lsstrrrtt'n gi'rr.oltr I stirt oclr 5
rrrin. cllcl l] stiital or'lr l{) ntil. Orrr sliillningcrr irlir.

I I lcs1r. ii li 1ll blrrl.r Irilitrrr.rrri rrr'tlrl.-trt!. St(itl-lcrl<irnninern siicl oliir clt'litrislit. I t'iir',js1;ctstirrru sit-

tcl tli sririr kont:rlitt'r', sonr tiiir<lt'r'l:rnrlior'1r:i irct'n fiiliturc tliiffas. Sliitrir- i
prtrcrpllitt,n t'llt'r' pistcn r'('giijtl'('t'ils tllir.crlot c.j. Iin
sliit'lilig vrir',jl'iilitalc Iiil's(iiicl i lt,gcl lriif['u rlcl rrnrliirrrnincsrrlrl)uliltcn rlr\

rlt'ruLnr ellel lot, sorrr lig-gor niilnrast ltans vlir'.jspi'ts.

Iil'tclsonr rlct iil sniii ot'lr
lrir "cn sliltcl spcts".

liir'liel rruil, giillcr.rlt't

att

I)cn sabi,l, soltr 2lnliin(lcs ar-t.ilill Iiilit:u.c, lil rleu
liiillr s:rllcln. l)cuna lrlr. en itlofilftrlnrrttl
ot'lt nrvr'licI liitt lilirrgrr, sonr får' r'uru hrigst lJlJ0 rrrnr.
liing. Ailtfiir' h:ilda or:lr allifijl sniir'tan(lc l<linuol ril
lrilbjutlla. I)uler'pliilcn iil stol or'lr fortsiitlt'r' i t'rr
b.r'gcl, sonr sk.r'rltlar linoi.r'urna. \'apncts tota I r'i li t sl<:rII
iivt'rstigl lJ2ir uran or.lr untlcrstigl 500 gr-arn. t)ii sirhel riil<nas rrtonr sliltal iir.en lrrrgg- rtrcrl lilinguns
llarnsirla ot'lr rlcl t'ttt,r's{u llcrdjctlclcu :rv tlt'ss bal<sirla. Ilftclsr)nl vapltct iir sri iiitt ot.lt lilingan t'i sniir'tan<le, trtgör' tlen vanliga fiilitr':isteu och nraslien ctt
l'ttllgott slivtlrl iilcn rrrot sabc'lhuS-i.i-cl11, men rrrau Iial
rruviintla cit cxtra slil'rlrl liir alnrllågen. l)cn giltiga
tlriffr-tan ortrl'attar- allir tlelal av liroltpcn ovrut['i[' rlcn
viul<cl, sorn bildns uv litlt'n och båIen. tlir l'iilitarcn
trugersi<a
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befinncr sig i gurrlstrillning. I övr-igt giillcr sanrrua
Iionventioncr som för' florettfiihtrrinrr'.
tr)cn fiiktnins. mitr lirr- sc på bio iir- uiistan alltitl
sabclfiiktning. l{ångr sl<årlcspclulc, särsiiilt anrctihansha filmsiificlespclar-c, iil gotlå fiilitalc. I)cn svrnpatiske Comel \\'ildc lr:rr bl. :r. rr'1;rescntclat llSA
vid ol1'mpiarlen i Bcrlin 1936. lilrol lrlvln och Besil
llathbonc iir två antlra hcrral'. soln lian hantcla ctt
f

iil<tvapen.

bli cn god fiiktare, måste man undcrliast:r sig- cn gluntllig trlining oclr sliolnin{ innurr
rnan börjar tlivla. Är'cir den sliiclilig:rstc fiil;talc
måstc ocksir frarrrscnt fortsiitin rtt t.r frihtlcktioner.
Det :ir niinriigcn mvcl<ct svår-t att liitta till cn stiilluing eller r'örclsc, sonl nl:rn vant sig virl att utföt'a
Om rnan v-ill

felaktigt. Fäktuntlerv.lsniilg-en rnetldelas av fähtmiistarc (maitres rllilmcs), sour har Iång-valig och glunrilig ntbiltlning virl fiiktskola oclr i regel rir ltrofcs;sionella. I Sverie'c r,erhar såviil fr-anska och italiensha sorrt svcnsli:r fålitniiistare. Friktlelitioncrn:r liatr
till cn börj:rn gcs i av(lclning. rncrl cleverna 1iå linjc,
meu. senare nråste -inrlivirluell rrntlcryisning uuliitrdas. Efter cn utbildningstirl, vars liingcl varit:rar mcllan ctt par månatlcr och cti par år, brirjar rnan lräna
fri fiilitning jiirnsides rnerl lektioner-na, och niil nan
serian tror: att knnskapcrn:r tich l<onrlitionen räcker
till, kan man lösa sin amatiirliccns och stiilla upp i
en tiivling.
Yid tävlingama lctias assantcrna av en jnry, som
iir samnransatt åv cn "presitlent" och ,1 domarc. De
fäktande salutera varandra, ev. hetlersgäster och
presidenten innan tle tar på maskerna. Presitlenten
kommentlerar "en g-arde" och, då dc fiiktande förlrlarat sig vara beredda, "allez" eller "börja". Då
någon blir triiffad avbrl'tes fiiktningcn på presidentcns kommando "h:rlt", varefter iuryn g-enom omröstning- avgör om stiiten var giltig. Presiclenten beshriver därvid vapenfrascn och frågar domarna orn
stötarna var giltiga, t. ex. "Battement och degagemcnt årv A., kvartparatl och direkt ripost av Il. följt
av inpressning ar, A. lfog degagementet? Nei. Tog
ripostcn: Ja. A. triiffatl en gång". Dcn träffade har
riittighet att nle(l hög röst mcddela att han blivit
träffacl, doch inte scdan prcsitlenten mecldelat domslutet, men tlomarna har ingen sk1'ldighet att ta
hrinsyn till ett sådant me(lgivandc.
Vid stort deltagarautal indclas dc fiiktandc i ett
antal poulcr'. \rarjc f:ihlarer uröter i tur och ortlning
samtlig-a övriga deltagarc i samm:r poul. Dc biista i
varje poul går vidarc till finalen, där varje fäktare på
samma siitt går en assaut rnot var och en aY tlc övriga finalisterna. If{tersom cn fiiktare kan få gå ett
stort antal assautcr vid eu och santma tiivling, blir
dcssa ofta s-vnnerligen honditionsprövantle. F-äktningen ser lckantlc liitt ut för: den oinvig-tle, men
ställningarna iir tröttandc och vaksamheten får ej
slappas. Då rnan cj sjiilv fäktar sitter man och studerar blivanrle motståndarc för att försöka lista ut
deras svag-heter och scdan rnetl finter locka fran
dessa då man själv möter detn.

Hört vid verktygsförrådet :
Jag ska be att få cn tlrillborr. Mcn rlcn slia vara
i C-dnr.

Det brista 0u allt

t'

Åu allt

deL gorltt sottt f itttts på jorclen
Vutl iir rlet btrsta hon b juder på
Jtr l;ästu gtiuutt
tro mig på ot'den
- f ör eskimå
Itör hottentott och
lrtit' suenslien, turken och moskouiten

Är kafiettrren otn än sd lilen.

+.

Skolpojkar, iimbetsntiitt och beuiiring
Xlarlammer, lruor och f rökncr små
Och gubben turirutqq och motuals ltäring
Och KaIIe ntaqer ot:h 7'itta grå
G o d tentplarhär ctt o c h f rälsning sltår en
Jtt alla lilslrn rle kaff etriren.

{f

Om ntan har liätutittg au bostadsbristen
Och saknur f ödtt och di[o uec]
Och stormett tjuter ltrino f örstuokoisten
Som tomma ulr(Jer pit f rusen hed

TilI kaffel:ilteln nton tur reträtten

Och hrimlur .s1qr'lia

i

ltafIeskuätten,

Om ntinskad hiilsu nan tror sig mcirka
Ot:lt om aptitctr har bliuit klen
Ont det i htrutulet börjar uärka
Och qikteil molar i orrn och bert
Och man har l:rritwel i hela kroppen
Men f intter lrrilsrrn i kaff ekoppen.
Ont tnon ir iingslig i sjäI ot:h sinne
Au liaffetåren rrt(u7 mod ltan f å
Om mutt iir ttlc, lrn men ör itrtte
Sfor snÄ' blolt kaf f e dct bjudes piL
.lo nran ltan triuas i sjtihtcr kurran
IJIott nrtut får sitttt uid ltalf chrtrran.
Ont uti |ttirlek ntan blir besuiken
kaffekoppen rnen trösten ser
Otn man blir ttuggad Lttau krediten
Sin harnt med liaf f e man sköljer ned
Och trtister u(inner en ef ter annan
XItut tlrtittlier so]'gen i ltr(f epannan.

I

YiII tttntt för liontntattde tlagar ueta
Ynd ljuut ot:h lelt ntan kan haua kuar
I kalfekoppen iltan går ott leta
Ett lillf örlilliglt och tirliqt suar
Och Iramtidsödet taclt uare slumpen
Står där ult liistt i kaff esumpen.

.lag står l'ör uatl jag sa11t och sd{Jer
OcIt tar cj åter ett enda ord
Ått biistu gåuan som jorden agler
Irör soliq söder lör snöit1 nord
Itiir åIderns dagar f ör ungldontsftren
Det iir dett siglnode kalf etåren.

t'

f
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TANKAR KRING ETT POSITIV
i

lin stcn,jiiltc vulinar- och giispar'. I'oll< s.'r'ijntrnul rn
g-apct, suil-nil lrv hans inantlning. lilo<'l<an 7 stiingci

han liiil'tcn ot'lr svrilicr'.
.Iiittcns itrrt'iil cn vcllist;rrl, yrrt'r'is sorn niinrri-

slians irtrc, I irst i stijrlc sli:rla. IIiir r'('l)åu'e l'as positiv,
storlr sonr orgclvcrk. l{etl ,iiinrnrr intt'rvulle r iiittlar'
Itoslal lran ut ctt
rnan jliltcn i stnrpcn, och vips

positir, fr)r' provspcining. tr)css Iitucl

+

,

a

strig-t'r'

lriigr-c

iil

fåglarnl oclr lröras vitla onrkring.
Tnnc i vclkstarlcn ligger iust t'll lrositii'siirrrlcr'plocliat rrrc<l tlclarna sorto'utlt'. Nu slil' rlorrr ruiitrrs
och svnas ot'lr leparntionsåtgiirrlt'r' bcslutas, st'rlun
sprirls rlclut'trl ut till olilia ur-<lclttittglr', olili:r lriintlcr'. I'fi bcstiinrrl tirl slmnranstllilirl rlour rill:r till rlcn
punkl, rliir lropsrittniugcn slirr' Iill.'\]ll si<:r' lillt'frr,
det ril sii tiiukl.
])cI ltiir sliir'bli ctt i'ilitigt rrristcr'lrositir'. f[:rn ]rili'
Iiotrslltret'rrl t'l I uni r-t'r'sulvclliilg, llrillt lrrLt'tslrrtin,
sonr slir'nrcrlfirl,irr vai'.jc positir', r'rrr',jc tlt,l 1r1i rlcss
vanrlling gcnor)r vcll<starlcn fllrrr till I'rrlltorrig rrrusili. .la, tl v s vcrlitl-ect v.u' cgtntligt'n intc nr-tt, tlci
var ball t'n nr- lionrbinrrtion av tlc gurrrll vcll<tvgcn,
öga, tiinrle l oclt lanlie , rliil tanltal slirrllc vrrlrr tvgiilur-rtlt' oclr lllestiirlcs niilvar':rntlt'. Ingr,nting- ficli g-iiras i lcn tanlili)slrct. Ycllitvgct vlrl uttiinkI av cn
ohiinrl fautlst pir lclkstatlert, rncu I'olnrcln liit bcsticlianrlc, valliir- tlt't.r :t<'cclrtt'r'rrlt's.
Så r'al rlct rlir nr<instcr'positivct. fl:ilrlorringlr' 1es
flarn. I'ln lilocl<u stiills i rrriitt. .lir'<lct r':itt. liinlicl
rnan - iorlit! Niii4on rtriitcr, r'isltu or'lial itttc fi'lrtr
till- noll, <lir iir det plus, giu- tlcn firrbi nollan iir
rlet rninus --- inte tjuvhålla lilocliatt, rlen sk:r' stvra
scj siiilv ! - - 'l'uttkct-r slilt' r'itrir Ittt'rl ltcll lirlcn. <lct
iir dcn, sonr liontrollerar'. Ogal bllu lionstulclnr', lrunrlen bala vcrkstiiller. Fln dct:rli ltal fritt en sl<riirna,
dli lir tanlicn l'r'arttrttc oclt liliivll oclt beslutur': liussirtior.r cllcr justering-. N:igou stirl stilll, till svrcs i'r'iinraranrlc. Yad girr ltau? Han tiinlicr', rir alla rnått tag-rla, all:r bital bcsihttdc, bclri)vlig:r ir1giir'(l('r' hcst:ilLIrr,
fattas nirg-on rletnlj : -- Lug..nt nrctotlisl<t g-lil tanl'icn
1'rån nrått till rnått, fr'ån bit till bit, obiclitir-t ftirtrtsiittning'.slöst. I)ctt:r iir arbctslutinon sonl slialI gulantera tillför'litlig.het oclr prccision oclr ulestringrr 1elrrrii,lli ght'tcr'.

T

I)cl:rma ilro sr.na<lc intill niilsla sliliiura, uppnriilt:r
intill tuscndelen av en millirnctcr', ctI rnönstcr av
gruncllighet och precision. På listor och nriitprotälioll hal Inä11 crl fullstiinrlii.l^ bikl :rl spclvcrliets till-

ståntl mcrl bristel och sliavanlicr', hassationcl oclr
förslitningru', diir står' allt sorn sk:r' g-<ilas liil att rlct
slia' bli fulltoui5;t och lrclt igcn. I)ositivct grir sii ri<larc på sin utstakatle, titlsbcstiirrrtlu vllrlring.
I)et blcv ctucllcrtirl intc r-alia spiilcl sonr nran {iiulit.
Arbclsnrtincn lilichade hiir och v1rr. Iitt plus i niitningcn blcv nrinus i protokollct. Iitt fiirslitet pipfiiste gir:k till passning-savdelningcn. I)iir gjorrlcs etI
cit kors i l'cl r'rta
fcl i pappcrsexercisen
-oclr
dct:rljen g-icli franr till- hopsiittningcn obcarbetarl.
Silvcrstiimrnarl var för tunn, efter rniitning best:illtles några tuscndelar silver'. Någ-on liistc fel, rlet blev
tiontlelar i stiillet. En spliiclit orgelpipa gich gcnonr
mfinga hiindcr
iv1se11 såg splickan. I.ln or'g1..clpilla

-

bcstiilltlcs, ricn liortt
oclr ]rcfiiuns lirl liolt,
fiillirrlspipor' \'or'o fiir lior-tu, någ-on llrtlc
riil<nut lcl på avtlclniugcn lijl ccntraltanl<ur'.
l)ct blcv ct-t sktin suntling I'alska, spr-iiclitir, slirrnrl'i l:rrlt', tl isltat'tlonisltu Ionr.lfingar, sonl s:i strtiin ingortr
sanrlutlcs fi'anrnrc vitl lrolrsiittningcn. litt rrrg-usiiga
l'1it st n pir ctt orrrotivt'r'rrt rrrinustcclicu i ctt plotolioll.
l)ot biir rlurlclsiiliuitrg. lil iung gr-rtukt tls I'r'trrrt
kontlollcrlrs oclr rniislcs on. I)ct blir' hassutit)lt, nV
bcstiillning inerl snabbl'tilfarantle, nraskinbealbctning
l'lera tinrmar-s extlt arbctc o<:h rtrelliostnarl. Pii ctt
litligultr sladitrnt lrarlt' l't'lt,t blivit irillig-urt'. liostn:r<[r'tr stirl('r rtterl :rvst:inrlct.
llopsrittningcl piigirr'. l)ct tlliijcl inte lringc Iiilriin
llt'r'lr Irollslitt:rlc l<orrrrrrt'r sltling-atrdc uctl lntlitn i
Itllscn, {ula olrI på ttrngan ocir Ielahtiga gl'unlior i
Itiiutlt't'ua. Så siilrlcs rlclalna tillbalia ut pli vcrlisttr<lt'n slrlrrrlr liig tle konnrit. - - \{önsterltosilivet 1)'clis
gfi bahliing-es.
Yi får ta nrista positiv, srigcr nrlg-on
l)ct rir'1'ör'tirligt,
rlct iil intc fiirdil-t iin, svrlar'
rtr

S:rrrrlligrr

iltir Il,

l)t't blcv pnrtlul<lionsslollp 1tå lvrlehringel, rrrc<l
viintctidcr, höga kostnatler, trassel i organisationcn,
l'iilstiirrla aclioltl, alhniint nrissnöje. I,Iönstcr'llositi vet
rliilltes till sl<riic:kprositivct. Arbetslutincn liorn i virnrl'ktc, rless ullphovsnran ansirgs för en tok. l)en sour
rr,,.1 ech tiinl<tc i arbctct fick err varning.
Ilistorien fich sitt cfterspc'l på produktionsrårlcts
s:rrnnrantriirlc. Diir f iirclionr i htrvutlsah följaurlc:
IJelr X rcrlogjolrlc frit ornstiintligheterna liring
rlct s li slir-iiclipositivct samt tle hög.a kostna<lcln:t,
rlcn tlcsot'i3-unisårtion och <lct ploduktionsstopp som
blcv följden. Sådant fick ei upprepas, prorluktioncn
licl< cj iircntvrrrs. Herl X sa<lc sig ör'erviigl infrillrn-
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rlt' lv ctt striilgllc l<ontlollst ste ln ocll hår'darlt' lrr'lrctsrt'g'leling-, lr' protlul<tetr rnzist(' flaur oclr i fullgott
slticl<, dct iil cit ol'r'ånlionrliq-t klav bårlc rucrl ltiiusvtr
lill sliltic'hctalalntr or'lr lantlcts rrrrrsikliv.
I lu'r' \- I'r'irn lcllistatlcn I't'rlogior'<le f iil irlht,ls,
lutincn, dess tilllionrst s:rnrt tunkcrrs it\.9örtul(lc l'()lI
i rlt'nsamnrtr. I <lct slnrnranhlnn-cl ;t:italarlc lran t.n
lclaktig åtgiilrl I'rfru inlcrvallavtlclningcn. ljtt arllt'lc

Passar hatten?

skulle intervallriilinas och delarlcs upl) sonl vanligt
i olika .hantlriit'e'lse t', r'arjc rörelsc cn intervall. Mcrr
så skrev riiknart'n i llrotoliollet cn intcrvall kallarl

:

.\r'lrclalcrt tiinlicr'. l)cn intt'r'vullcu sloparlcs, cnligt
ot'rlt't', sa' t'iilitriu't'u. .Ja, arbct:rlcn slrrtrrrlc liinliu I'iir'stiis, oclr arbelet blev oduglig.t. Her-r' \' tlclilar-clatle
slrrllig-en att lran lrots allt hatle tlt'u upyrfuttniugt'rr
:rtI lrrbelst'tttint,n strilit tilliinparl rrriislc ].rli rlcI instrunrcnt, solll galanteral fcll'r'i prorlr.rkt, hiigsta
nrr)iliga prorlul<tion och lrigsta rnr)jliga l<ostnatlc'r.
lltrr Z c;r.1;clt 1r:i arbr:islcglcliug vll rnolstlinrlllr.
lill taukcn blaurl vcrlistadsfolkct oclr ville gör'a plorlulitioncn hclt tunltliis. Jlau ktrurlt' infiila ct'ntlirlstr rrla lobotlriinrlcr'. llans anfiiluutlc val sltiiclilt lv
irtvccklurlt' telittishl forrnler 1'r'åu lrr'bctsrcg-lclingcus
ornr'årlc. Niigon nickarlc l',ijr-ståcnrlr virl rlr svr'ilrrslr:
s l ii

Itåd rit f<ircningskvclulanlcr'

1.

till någon frrnktion l'tir rlct
iir liitiarc kritisela iin ulbcta.
2. Kiinn <lig strrcken orrr <lrr intcr blir invakl i uåg-on kon-rruittdr och orrr tlrr blir lall bt'vista aldrig
3. Om olrlfijranden bel rlig vttra din

K - I(lrrbb-l(allc, en fortncl rncd utagisli
"r) I(
klarft, som velkst:ttlsfolhet fått av trollharlcn I)etlrovclkarl.

rtrcning,

så

svala :rtl tln har ingcnting att siiga. Efteråt kan
rlu iala onr för alla hul rlu tlinkt dig sakcn.
.1. Gör intc ctt rlug.g rncr iin nörlvändigt. Niir andra
arlictur' och lig-gcr i sliu rlu halla rlettrr klick-

(f

r.iil<lc.

Ilo'r'.å., expclt I'irr centlaltanliirl l'tirt'slog- clt rruurrI
siitt. llan ktrltle tillvcrka stanrlalrltanlial att rlistriIrrrclir,s till vellistirrlens olika ar'<lclningilf. lluns lrr['(ilunrle vär' ('n lvs:rnrle upllvisnirtg av l'ourtl'rrllrirrtl:rrlc centr':rltanl<ar'.
llclr' -\ från vcllistatlsfolkct harlt, lionnril rlilt'lit
I'r'irn arbetet oclt lratlc ar-betsbluscu på. Han ktttrtlt' r'.j
l'iilstå rlc två fiircgåenrle talnlna rlå lran cj lriirlc niigon tcknisk un<lclb.r'gg-narl men h:rn tro<lrle c.j rrtl
tliirlt ting sout stanrlat'rltankar', r'obothiin<lcl o tlll
kuntlc crsiitta lcvanrle tanliar'. Nlusili utan levantlc
tanhcrinnchåll blil llar':r cn viss livantitet ljud och
rnåstc alltså lalla utan[ör' vår't lirnnc. 'lv rlet iil irr
rnusili li nrirstc lta I'r'anr, fulh'iirtlig såtlan. At'bctsrutincn iir ctt instruntent sonr vclkstadsfolliet ftir'står', nren jag 1r'or att <lct iir ofullstrindigt. l{ännisliorna :ir pussclbitar'. 'l'agn:r vat' för' sig iir de bristflilIiga, ofnllstiinrliga, lllell s:lnlnlanfog-adc och satta på
liitt Pl:rts blil irr rncinstret garantcrat felfritt. Vi ha
llog cn hel dcl ruissaupassatlc, rlc iiro som lil< i lastcn, cn latcnl r'isliliiilla. I)c trrrislt' få möilighct alt
l'iuna siu lrittu plats.
Samrualfoi3-uiugctr ar' pusslct iir ctt kapitel för' sig.
Iliirtill lordlas siilicr-liqen cu stat'l< krinsla av salllhrilighct. \rcrkstarlsfolhct har rlcnna kiinsla i visst
rrrirtt. Sonr bcl,iinirrrr hiirftir hat' rlc firtt den kiinrll
l('l') blotta onrniilntrantlet frantl<allat'
J'olrne n li
shiftanrlc ansilitsultr'1'ck hos lcrlirrttöte'rna. De hadc
alla sctt bcvis pir fot'rtrelns nralit att lösa sr'årighctcr
för' verkstadsfollict. lleu hur iit' rlct trtctl expertcrna
och an<lrzr högt uppsatta och styltfolket, tlessa ullpsattl, sonr för' att bcvisa sin hög-a stiillning måstc gr1
pii st-vltor gcnolll vcrkstatleu? I)e iir'o jtr ocksii ltLrssc'lbitar', niii3-r'a liituskc nrissanpassa<ic. I(an dc stiga

fiil sitt viilfiilhållandc till tlcnnc.

I'ir:k docli ci ntissbt'ttkas,

)'Iotiag aldrig ett val

några sanruranträilcn.

llcn:r.

l<rator'

:

11å

F-ot'nrclu

l<ntrtlc tlcss l<r'al't

bli f iit'-

5. Annriil rlig aldrig lill cn fest och gnrl'f:r
(i.
7.

scrlau

ör,el att inga iester uuor<luas.
Blir <lu l<r:ivtl yrå avgiftcn, så betala intc utan
g-å onretle lhari trt ur fiircningen.
IJa öppcrn blich fiil alla snr:i fel oclr giil nllt

iör' att ftilstora deur.
Il<ista alltitl för att n:igot nråste gör'as, urcn gör'
:rlrlrig någol s.iälr'.
\rar tncrl om allt sonr bcslutas och klanrlla efteråt beslutcn.
'l'ag nrot allt varl tlu ltan få av föreningcn ulcll
ge altlrig något.

ti.
rl

10.

ned frårn sina picdcstalcr och sina st1'ltor och leducera sifl. sjrilva till vanliga, enkla miinniskor och ta
sina lllatstrl i gemenskapcn?
llcrr Å hiivtlade till slnt, samhörighctcn var det

clenrt'nt, sonr slnlle gJöra at'betsrutinen till ett verktvg, sonr t'usirnrt kunde gc oss dcn fulltoniga, har'nroniska nrusik vi alla längta cfter.
Ällteftersonr han taladc kom en klarhet. ett skirnrner rivt'r' f<irsarnlingcn. I(anslic var hau en spjuver'
rlcssutonr, rlein bh-rskläddc, IIan stängdc ontiirkligt
in för'sanrlingcn i ett osynligt stängsel, soll vaf logislit oövc'r'stigligt. I skarvcn placerade han rlcn ny:r
arbetsnrtine n rncn lärnnarlc cn liten glugg- öppe n nctltill.
Såltrntla nråstc de :rlla, cxpelter, styltfolk och
andra uppsårtta, för att koluma ut böja sig ttndcr tlen
lrya givcll, sour diirrned sanktionerades för' hcl:r fölctagct, lrorisontalt ocl-r vcrtikalt och
...... Oh, er1 pinandc ton r'äclier ntig. \Iitt baru
proyar- sin lcksakstrumpet. Hon sitter lDitt i ctt Pussel, bitarna lig-ger hullel onr buller:
Jag har helt enkelt dr'önrt alltsammans -- mitt på
sjiilva iirlafton.'- Är inte det här en iulhistoria så
siij

!

',lerk".

rf

{S-
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!{aa regler för arbetarskydd
I,Icllan Arbctsgivalt.fi)rcnirrgen r;clr [,O h:rl cn rrv
t rlif f ats o rn lt-glcr' l'ii r l olial sli r,tl tlcl'crksarntltct. Sanrti<ligt hal t'tt altal ing-irits onl :lfii

verertsliomrr-rclsc

bctarslir'<lrlsniinrntlcns loltsirIta vclksaurhct.

Friitnst iir dct innchållct

i

irls albctalslq'tlrlstlir
tlcn garnla irr.cr-,
enslionrrnclsel onr lolial siilicrhetstjrinst ing-it'hs - \'unnn crl'alenltctcrna i allrclct. sonr rrrotilt'rat tIr'nr':r
llg..

nicl

ii vere

19.19

oclisir tlc serlau 19{2

nsltonrnrelscrn

a.

I)en nt':r ör'clcnsliomnrt'lst,n oclr :rytulrt hlrl

I'iir'-

sctts rttt'tl cn allrttiin rnotivcling lali bl. l. fi'anririlles
att nrii.jlig-ltctt'n att il-cn()ru lrg-stiftning crnir cn irr-rsli-

viirrl cl'lclitivisclius av tlcl lolialu skviltlsrlbt^ict

iir'

begr;insl(1.

";

En <lcl lritiriiranrle förlriillanrlen i'cglcr':rs lrirttiis.lcr-r
gcnorrr iivclcnskoirr nrclse ;in gcnorrr Ilg. l)crr lriu illiritt
ii o e r e s L' o tn rne ls r t rniistt' ir rrscs itrucbii ra I tirtl cl lrl tll)
skvrl rlsfiilcsklif it't'tt ir slinJl t i lliirrtpus ot' lr l ran iirl allt
vala iigruri! att tillvilnrl sirlrltlsarl-rctt't intrcssc I'r'rin
partcrtras sitla sarttt bcfoltlla rlcssirs s.iiillvcllisrruilrei
och ansvurshiinsll. l)å |t ivilliglrclcus viig.. g-jolrItr irt:lgantlcn liilplilital nrurrlisl<i i hiiqlc i1r'rrtl rirr rrrlntlig-hctctnas fiilcsklificr- oclr l;iir rliill'iii'bli clt lilitigt kontlilcrucnt till dcssu. ['tan sliirltt av t'n rr]itiv
sunvcrliirn mcllart ar'bctsqi valc ot'lt rrlbctlllr' lcr[cr
ickc ('ns tlcn bilsta arbctrlslir-tirlsllg till iisvt'trrt
r t

F

rcsultl

Dct

r

I.

iil l)il glun{l uv tlc'ssa

lionst:rtt'r'rrnricn slrrn Ar'-

bt:tsS-ivulcliircnittgctr ccrh L() anst'tt rlct angcliigct ait
rlct l'rililliga sanrarbc'tet liii :rlbetalsll'rlrlt'ts orrrliirlc

a
F

upplrittltållcs oclt I'ullfiiljcs sriliil ccnlralt ntcllirn Ar'lletsgir':rrcfrircnilgcn ccir l,O son rrrt'llirn fi)r'brrnrlcn
li iirnsc sirlor'. Irirlbuntlen bilr liil,ir oclr al<tivt 1'r'rirnia
tlct Ioliala sklrlrls:rrbctct un(lcl' lor'lliipanrlc s:ulr\'('rlian nrt'rl vcrler'biiliil-rrlc fiilbrrnrl lrfi rnoisirlan. l)c biir
bistå albetarskl'rlrlsniinrritlcn i dcss vclks:rnrltct oclt
alitir.t vcrlia lijr ltt arbctulslit'tlilslugt'ns br:stiitttnrelse orn rrtsccndc uv sl<r'tl<lsorrrbrrtl oclr om tillsiiltrlnric
av slivrltlsliomntiltecl iulitIls.
Arbctsgivalefiilt'ning-cn oclr l.O lrirl genr,rrr iivt'L'cnsliorrrnrelsc orlr rcglcrnl bl. a. litugit sig- att vci'liu
lör utt SS I -l oclr (j 1l i lcg-iclnir lllllårgcs lv fiir'btrntlt'n såsonr en itv rlcssl gcnrcns:rnrI g.j<.rnl lchonrnenrlution och arlt. | 5 i lcglcln:t - tlt'n s. lt. tt'uliussurillaluglafen' gcnorn I'r'i i)velcnsltonrnrclsc ultas
sorn l<ollclitivavtuI nrellan I'irlbLrnrlen.

ör'crcr-rskonrnlclscn orn l'cglern:r bvggcr pii rlc bcstiinrnrrlse r', sonr iir åulgivnlr i S S :|9 .1-1 i arbctar-sl<,r'tlrlslagcn oclt $S (i2 (i7 i arbetalsln'rltlsl<un.gtilclscn. I)iiltrtör'el inlehållcr l'cglcrnl auvisningar' onr

lrntalct skr-<ldsonrburl i fiirlt:illanrle till untalct arbctarc, ltt skvtl<lsontburl sliall rrtses liir viss tirl rlocl<
rninst två irr', orrr rlcn olrluing sont sliall giilla virl
flamstiillning- till arbetsijivlrc i shvrldsfrirllor', onr
skvtldsornbnds sk1'ldighctcl nch liittighcter - diir
bestiimnrclscr onr siirskikl e rsättning. rirl f rirriittningar utom arbctstiden rir cn nyhct --, onl shyrlds
komnrittclns samnlansrittning och or.n tless vihtigare
uppgifter, onl sanlrrlanträ<lestirler, <lagordningsiirelrlen m. m. Vidare föreskrives att arbctsgivare efter
samråd med skyddsombu(len och då skvtldskornmittir finnes, på grundval av arbctiu'skyddslagstift-

lö

Vet

l/t

att L,ibclns skiltlring ar. .Ios (i : 20 om .Icriiios nnllirr
iir orinrli;.3-. Låt oss l'iirst rlr-a några pallllt'ller 1'r'r1n
rlet <lag-ligu livet, itrnau r-i fiirrl,iupa oss i problt'rlct.
llcl<r'r'tu.lriltlningcn liirrle oss gir i otaiit ijler viss:t
Irr'oar rtrotivcring.. hiirfiil val irtt rlet slringningstal
c,j

som

u p lrstorl litrnd e I'i)r-orsiiiia <i vclbcl l:s{ n in.!,. -\lillt ila
rrv oss li:rn r.-cliså lionstirtcla hul liutl frirn latliol fiir'-

rtls:rl<ut liutlstrof bl:rnrl vissa lrrrslr:rlisaltiklar. ][r'cI'lt'i lian unl',tilas nrcn niirnnrll t,r:. frir liicl<a. Iian rlil

rlcssa srrkcr' lra rrrcrl r:rllinrlr':r ltt giill, ia, alLle lcs
siilicrt. Orrr vi glatrsliir bibeltt'xtcn sr vi ail rinricr

7 riagarl rnirlsclro'utlt'llilcn runt strirlt'l oclr stiittc i
l)iisnncrlri!, sirntt hl;lslc i jLrhclholnen lirngrr rrtrlralliurrl<' tonrt'. ['nrlcr' 7 ri:rgur- uls:rtIcs siricrlcs rln]'åu'nn
I iii' r'n rrtrul l tn i nss!;r'oct,ss, r'i i lic t ii uluri trt.r'titlc i iivcr-

Irt'ltrsiuit:i1, rlri foilicl rlcn 7 riirgcu rrirpltoi'ett stolt

lriilskri.
l)r' :rv plol'. (iulsliin3- Q.lorrlir rrt;;i'lir-nineullu vis:r
:ili nltilrl!'nii frrliii lrtlrt. r-illicl .i tfcr'ligllc beki'iiflitr
vlrrl soirr tiil ii;lu'i' ljiriurt,s. r't'ir rrtl uiinlrttn i ngsl)i'o('('sscrt vcr-l<ai lir':rftii4rist på riisirliur. 1 lior-r. 1: -1(| iir
oclisir ctt irilrclstrillc vlilt aii glllr:siia iulinrntlll siuuruirnhair{. \'i liilslr\ ot'ksi llll rit'l (iuri s{)iu iil)i)Lrlritllct' triitLtt't'trs ot'rlttittll rncrl sin:r 1;rg:rr lral rnii,ilig-lrr't aIt iutcusifitlu oliklr vclliningl;rl t'l'tcl siii r,1;t.u
viljrr. \'il lttrnsliau ril t'ii s1r'r'lit'r'r'i'li. r'i vct cn rlrl
orrr llll, rrit'n ilit'irllt riru cn rlrl. ]irilitirt'r'lr:t ir1;usltilt
o<'lr I'11lil, tttcl Lilrrls olti hll g('non] llr'<ltl:riirtus('11tlen vat'it lilin suyct'iittt, oclt t'tr lt'risl,iiilnrr I'iil vuurlliirgsnriinut'ns liilri 11t'norrr livr't.
7,. li.
ningcn oclr rcglcr-lils inuclrilll iiivrigi, sltall utfiirtla
iinsiivriltiu instr-ulitioncr-. Nolrnaliustlrrl<tioner l'iir
srivlil slivtltisonrbutl sonr si;r'tlrisliornnriiti'

iir

ritalbt--

tirrlc.

Annriilliningsviiltll iir linr'lr-ingarull i rlt'n s. I<. tlulr lsl:rgcn in nch å llcl
s()nl ];eliuttt rliiili('r'ir viss:r bt,stiirrrnrclst'r' onl lrtt
slit'rltlsotttburl icltc irrii lriurllits ltt iullfiil,irr s;inrr irlrpgil'icr'. I)cn sorn bt'r'tcl rliilcuioI lian tlrirnus till sliutlcsliiutl. olrvscti onr rlcn solrr iil or-suli lill irinrllct
ii r ir ll;etsgi., urc, ulhc I s lt'tlart' c I lcr alg-ctsltolleg-a.
I)cn viise ntlig-a :intlringe n i tlaliasscripalagr'ul't'n
lrcstlil tliiri alt nlir'Ir'iiga orn lrintlcl från lrlbctsgivllt'n, irr-bctariijr-bunrlcI tlil lian Iriinslijuta iircnrlct iill
rr r'lre lsrn rilli na tl sn iint rt t l en l ö r
tt rl i) t' ur tft,. Albctsniallinirtttlsniitnrtrlcu {rtngt'r'al nrctl :rntlra ortl sonr sliil.iciriinrntl nrerl befogcnhct att tliiffa 1ör pulterna rrittsligt binrlantlc a\-gtiruir(le .
Aysiliten iir att rle nva reglclna sliall gc'nom l'r'ia
l'iillrantllingur rlellan förbunrlcn lionrnlr i tiliiinrpning fr'. o. rrr. niista avtalspeliotl, r.illien i allnrilnlrct
inflllcl rlcu 1 ianuali 1952. ()r'elt'nskorrrnrclscn oclr
lvtalct jlinttc konrnrcrttarer ltar rrigivits uv ar-bctur'sll,<ldsniinrnrlcn. I)t'n rlistlibuclas f. n. till för'brrrrl<

lrssci'illa rir g-r'ui'cn. .\ r'bctai'sliv

t t

t

t

rlt'n inorn Arbetsgivareförcningcu och LO.

Hört på CVA.
Valt sliall l)u
- Albl'lklogcn !
-

g-ir?

(s,jul<:rn)

tsEltGlritoI-r.E'rl
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CvA-homeopatens spalt
(

Itorls. lrått föreg. tt:r).

piit, anlit:r

någ-on liollcga sonr l<anskc skullc kunna
hirilpa honrcopatcn nrcd ern insprutning. al' nämnda
mcdicin så får vi se hur tlct verhar. Hela miinskligheicn kanske ironeopaten shtrllc sc från en annan
svnrinkcl och iillrahclst de, som råkat ut för någon
sjlrktlorn av något slag- ocir som därigenorn blivit
omplaceratle och kanske till och nretl utr:ittar cn
fristri rniinnishas arbetc. ]Ietl cn större förhoppnilg
om atL hotreopatens cgcn sjukdom shall försrinna
och nrcd cn önskan att Herr homeopatcn må finira
ro filr sin själ slutar jrg för dcnna gång.
1',. Ii.

AR DET RIKTICT?

l)c pclsolcr som cj liriluel sig tillflcrlsstiilltl.r utav
C-r,itarnin 1;r'cyretutct liau rclionrmcntlcras att <ilclg-å
till hollclitivt:rblcllcr', ril tlct n:igon sotn kiinrtrr- sig
rnissbcl:itcn sanrt irågot sr.anhlvgl3ig, fiir gcnonr liolleiitiytablcttell llcr'år riig. i r'1'ggcn. l.'<jr niirnrarc upl)l.vsningal onr lioilclttivtablcttcrnt liiinvisas lill "Noliscn vicl spiscu".
Iiut'oIot'u.

Lcisekretsens spalt
HOMEOPATMEDICIN NR

q

Att tlet fanns cn kvachsalvare eller om vi shulle
virl CYA visste nog ej någon förut,
men efter horncopatens artikcl i vår tidning. Bergtrollet och som vi samtidigt anscr sonr en anttotts, sä
siig-a homeopat

konrnrer nog besöksfrckvensen att öha betytlligt och
vi hoppas också att r.i blir ordentligt plåtshodcl:r, för
tlet är väl iromeopatens rerkliga gcbit, eller är det
den svenska avnndsjukan som homeopaten kan bota,
då vill jag vara den första, som gratulerar för den

cventuella cpokgörantle rnedicin, som homeopatplåtslagare uppftrnnit. Förlåt en litcn fråga. Det kanske lindrar rned att få sliriva en notis i någon tidning eller om möjlig-t kanske homcopatens egetl
medicin Ce 19, Cri 19, Ce 15, Cq 15. För rnin personliga dcl tror iag intc på rlen sortens mcdicin, det
hanskc verkar i första ögonblicket som lite balsarn
på såren men ack, ack det är bara cn sådan där
fiigring eller rnan kanske skulle säga h:ig-ring, Visserligen hör jag själv till den liategoricn sonr homeopaten åsyftar i sin gedigna rloktorsartikel, mcn faktiskt har jag intc än blivit frisk efter intagning- av
medicinen Cq och inte kiinner iag till någon som
blivit frisk, rnen dct iir ju klart att horneopatcu
siälv bättre känncr till hur det förhållel sig metl
hälsan hos patienterna. I{en annars, herr homeopat,
har vi den stora lolksjuhdomcn "Svenska avundsjukan". 'Iänk om mån liundc homnra den på spårcn så
man fick frain någon rnetlicin, förresten det iir ltanske dcn som kan botas metl Ce ellcr Ctr. Herr homeo-

Yirr vcrhstadsingcn,jrir liatl rnig lrndersöha huruvida nröjligirctcr lanns att påsli1'l1la cn bestållning
ytt\ 0,;i m serliutttt'ör 1JlX1,5 n?rn, som blivit beställt
fliin (lIrA via C\rA liartotcli någla dagal titligarc.
O. K.l .lag ringde först kartoteket och fick Muscdclnunlret, I)rircftcr'iing:r ch CIrA liartotck, sorn
lioutillitadcr letlerbtirlig- gnipplcd:rrc snabbt och bra.
FIan rncrltlclatlc att niimnda rchv avgått till CFA för-

liitl. lfitt i

,suiiar-", nci

lratalog-en;

: titta

nu till hr Lind. "Titta

liatalogcn, slti irunr-ct.

det

ar

q

Lind!

ll'jiinalc, -- -- -,sliall ciila vad jag han, snabbt
och
bla. [,inrl till Lintlbcrg-. Lind riuger'. I{lart! CVA får
nrtrl i tlag-. Flurla! 'l'ittn vi flygcr'- Nej ! Titt i hataiogen. lling liartotchct; s:intl Musetleln till föruådet,
Srabbt och bra. -t'iti i katalogcnl Nej ! Titta vi flygcl iSnulr', snun'. Iling:r till :rnhomtnande CVA, hlar:t
snabl;t och bra. Itinga till förråtlsmiistaren, upptaget.
llinga till Alvar, Alvar till Ekström. Springgrabben
spling

I

Vilka ir:r tiå inkopplats fijr detta mtrl? \rerkstadsing
hartotehct
- urrr'lertecknad springpojkcu

--

liartotcksfijrestånd:iren -- postbutlet- till CFA
kårgrupplcdalc
postbutotclisförestånrl:rrcn CI'|A
förrådsarb.
rlet till CI.A förrårl ,- förrådsmästare
ffi1pnrr1en (lFA avg gods
alb -vid avg gods
-(lFA, iiirnranncn CVA anh gods- inläggaren i mtrlspringpoihcn
I'iilr'årl C\tA - förrårlsrliistaren CVA
I
imPonerand".
tclcfonsamtal.
s:urning
-l- scx

1s\

nuro.

ORDSTÄV OM KVINNAN.
iin övcrtyga cn cnlis

1)ct giil' lrittarc att bctL-a
li

tirtlir.

I)ct rir mcrl kvinnan i hcnncs likta här'leh till

en

nråln sonl nrcrl ctt iilita loscntliirl och tlcss blomrna:
I)et nråstc virrrlas frir att intc blommrn sliall bli förvildarl oc'h sii srnåningom dö ut.
Det iir för att rlra till sig nr:iunens uppmiir-ksaml-rct

\ en när en kvinna målar
sig har nriinnen svår't att uppmlirlis:unnra hur tillrh'agrntlc hon i verlilig-hctcn iir-.
Som gcntlcrnan btir tlu lvssna till allt cn li.vinna
s:igcl tlig, sorn rrlilll sliall du inte tlo på clet.
Nrir cn l<vinna scl nitg-ot fcl på sig sjiilv, sel hon
det på sin bikl i spcgcln.
I.ln hvinnn ril sorrr cn tirlig vår'tlag-. Den cn:r stuntlcn l,juvligt rlrrrr, tlc:n atrtlr:r oviintat lr;-'1i9.
som hvinnan målar sig-.

,,{q\

l5

Gråtande rnän
Stola nriin iil lringt ifi'irn alltitl iiirnlrårr:rla. I)cn
ronclslic' g-cncllrlen Scipio gliit niir- I(artltaqo föll.
I(:rr-l tlcn Stole g-r'rit lril han såg f it'ntlign piratslicplr
till sjöss, Oliver Crornr",'ell r,trr lika snar rtt gråt:r
solll cu Ilittr-iirrl ll'inn:r.

t,

Bergtrollet gratulerar
på 5)-årsdagen
CVA

9 oktobel Otto Dahlin
19 novemher' Ilchncr ])lniclsson
CITA

16 augusti

.;

F

llrik

östlLurtl

SINNE FöIt MA'TEMATIK.
I)e t finls niilniskor', sorrr iil obcg-åvarlc i lrililing-.
\Iatcnratil<cn iil fiir dent något avsl<t'iicl<autlg, ot'lt
liönnotlligcn shulle tlct filrras flcl rnliunisliot', sont
krrnde f il'stå något av tlcrr, oui tlc bala otr gåugvillc giira sig- miitlan att svsscls:itta sig nrcrt rlcurru
vctenshap. llern rlc sliullc i alla lall altlr-ig liuutrt
bli irågra lilitiga trt:itemaiilicr, liirsorn ittter lcrt sorrt
hclsI han irli cn sliicklig- liiarrist hur ltringa spcl-

lektioner han iin t:u'.
Olika egcnskaper måste till för att dct shall bli
cn rnatematiher av en rrr:lnnisi<a. X{an lian tala our
tvir viktiga hi'irructcclicn, cftc'r' r,illia ruan lian indcla
nraternatislia bcg-åvningar i olika l<lasscr: rlc soru
tiinkcr geonretrisht, runrslig-t sarnt clc rena log-iliernl.
Den nratcmatislia beg-åvningcn l'ramtr:idct tirlig-t.
I)cn bcrönrtlc nratcmatilicrir (iauss till cxt'mpcl
rättade sin fadcr', som val tliitlgårdsnriistarc, rctlan
vid tre års ålder, då dcnne cn S..ånS- iratle rriknzit fel.

F

v-

Pascal slirev siu storslagna avhandling onr hiigelsnittcn vicl sexton och Ncwton siti arbetc om tlifferentialräkningen vid tjug-otrc års ålder. I)cn natematisl<a bcgåvning-en st:ir för'övligf i liss mån i förbintlelsc rned fiirtlighct att spcla sch:rcli, sotn lihalctles är iirftlig och ibl:rnrl upptlridel m1'ciiet tidig-t.
Det finns utpriiglade matematikcrfamilic't' . Ett
mönsterexenpel tliirpå iit farniljcn Ilcruaulli, nl vilken nnder fyra generationer åtta matematilicr', tliir'av tre mcrl vrirltlsrykte, franrg-ick.
'l'vir rlamer, Arrna och Greta hade kiipt sig lat sil
homofilvagn och voro på sin iörsta resa. Eftcr att
ha gjort uppehåll vid en restaurant shulle de fortsiitta resan, men Anna fick ci igång sin vagn. Då hon
'r'isstc att-man i sådana fall brukade l5rfta på motorIruycn för att hitta felet gich hon i vagncns fr-:uniinda
och gjordc så, r'arpå lron utbrast:
Hör Du Greta, någon har stulit nrin nrotor nrcdan
vi iitit lunch.
Grcta såg detsamrna, men då hon visste att vagnarna

voro viil försedda rned rescrvdelar tröstade hon Anna
med att de kans,ke kunde plocka ihop till en ny

rnotor, och när hon lyft på vad hon trodde var:r
bagageluckan ropade hon g-latt: Kan Du t:inka Dig
att jag har en hel motor i reserv hlir, den ltan Du
få för tlen belröver inte jag.

Nlir' <lc [.\'slil almccln:r lratlc flanig:ilg i l'r'ank1ti71, grrit rlen {r-:rrrskc statsnrlnncn Louis
'l'lriels hiiftigt. \Yilliam Pitt gli'it iuir N:rpolcon scglurlc i sllgct virl ,Ausicrlitz. Niil sl.igc.t litl lI:rt'nc lar

lilic år

utliiinr;lat. untlcr' fiirsta vrir'ltlskrigct bliil g-cnclal
lioltlie sålmlllair t;clr griit.
1l'lnlicn på sirr riiitla nrotlcr'

\'lr

r]og Iör' att l'å

r[ :r'

Sunruel Jolrnson liit gliita.'l'honrirs Car-lvlc snr.fturle
oclr ficli tå'.'ar i i)goncn <lli han trinlitc pii sin tli)rl:r

llustl u.

llisnr:rlcli, ".Trilnl<ulslcll" tllubbarlcs av Irvstclislia
glirtrrnl'all. Illtcl rrrcningssl<ilialiiig-hctcr nrcrl I(aist'r"n, \\'ilhclnr I, ircp;lrv han sig hcnr och gtiit sig
nrlvsjrrl<. \\'illrclm ll grrit cn gång Irc vcclior i sttricli
sctlln lran fiitt t.n rclitinranrl av riksdagcn fijl rtt
lrirn g-ivit cn tirlning- cl interr,jr. (lcir Hitlcr
naturiigtvis --- gl'rit oftr irvstcr-isl<t.
Ltttdtr )[nt1tt:ittt.

I

rnotgilngcn

bli vi moraliska.
llut'ceI Frousl.

'l'lillnrotl lil Littclt, urcn tlcss fi'ulit iir ljttvlig.
1?o

trsserrtt.

Iiet rir- i allnriinlict nrctI rlc stola s]ialtlclr.a s;orn
tl rlc stora bclgcn: blott på ctt visst :rvståntl lian
rnan lilitigt uppfltta dcras stolhct.
Att glipa till Iinir,cn utan 1'ttcrsta niidtr':iug, rlct
lriivcs r.:rrhcn liilialen cllcr statsurartncn, och dct littnar- i biig,gc fallcn onr br-istrurrle skicklighe t.
nre

lliinniskol sl<iirnrrns iivc'r- tlc löroliilnpniirgar', sonl
tillfogas rlcnr, ntctr iclic ör'ct' tlt.ttt, sotn tltr sjiilla tillfoga.

Iir-ansniinncn t}-clicr otu tttliiuuiugar, trtcrlan cugclsniinncn (och svcusliarna nrctl för- tlett dclcn) cnrlast gillal dct utländsha.

:Y

llFltt(
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i't'lt()LLEl'
SENASTE SCHI,AGERN?
'l't'xt o<'lr nrusik av Stei'n.

c

e

lltt ttu'l:ct' duu ltut' Ilulli-,Iohutt t,dl slutal
uid sitt l;kis[L'r
oth sittar tliir sottt tiiittstentau lrcr/;i uet'/ior.s

a

C

o

o

.s('rncsIcI

a

a

c

O

c

e

c

o

I;itrlttt ttd.

o

o

I

c

a

lur tlal l;trttslit'burtL 1/10 sc/irrrrrl
l'(ir hottottt trll bli' Ictlrrrnot i Xutiottcrtttrs
sett

o

I}ERGTROLI,ETS PROI}LENISPAI,T.
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