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går Ni naturligtvis -ti1l Fr företaasnänEd oeil. oör alet

J'lcaa de1"s-. D- kan "'a si.". er'! i'öfs-ag kan aå

koma med i ea täv]ing, son lrb e t sgivareför eningon,

La. dso' ex:se io' €. o'\ Tjärsl€männ€ns CentralorAa-
nisation eno.dnar i sanarbete msd Sverigos Radio.

t ;v. j1;.n r 1 "^ ö.1 ; -r:nds"öcslag f!ån anstäIIda
och omfåt Lår h€]a den svenska arbstsBarknaden. Den

'€-- s:.r- p". va_oaa. a'io,,alisering och "'lc öppen

111-s: vE .3 ned.

,- ö'iö- ^r".ta -11 belanotas :ö- tö"sta
gången i en iöre',aasnämd eller av en förslagskom-

nittd nnder tiden 1 okLober 1959 - 15 januari 1960.

tö- ag '-rn CVq sr. Lä..oa s{al1 'n älmas i vanliS
o.d-ning rilI :öretegsnänlnden.

Tä1/lingen är d6ls en rikstävling, dels en region-
tävl in8.

t oT(S lr,T,IllGDl b"lönås de sei( bEis'a förslagen
, tEx lvs"ende p" de-ås - okala ursprurg. FÖn Sr {

tt rfa., rit I i,qÄ EAd ^a t/ ro,a-o

vistelse d:ir för studi€besök sani 5.000 kr kon-
iant, ANDIRÄ PRIS är en .esa till Tyskland ned ca

10 dågars vistelse dår för' studi€besök samt

',) o ,- iöniånl. IR]DJE ;nTS ir "n oa 7 dag€rs

r€sa i Norc€n r'ör studiebesök samt 1.5O0 kr kon-

Lcn , c. { D - srÄTTf, ?.1,s'^ rardera 1,500 kc

I REcloliTÄl'Ltlcml utcelås tre pxiser (1,000 kr,
5 O <r resp ,OO k") "ö- d€ bäsxa rr€ 'örslagen
inorn vardera lem region€r. Reglon T omfatian

:{orrland, region II Sveeland utotn Stor-stockholn,
regton TII Stor-Stockholm, region Mtjtalsna

utom Skåne' tuåland och Blokinge' som tillsanlnans

bildar region Y.

R€sulte.ien av tävlingen läm,"lss i börisn av april
19 60.

(t
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telrt ur vecko-Journalen t914 (Burt har ritat efiei tid-
. i,1ge,1s bild)

EöCÄ KIACKiR äro nu mer än någonsin en vogue i Paris,
och d€ dlm€rsjoner som de anlags., börJa a]lt mer och

ner iJfverskrida gränserna ti]1 det absurda. Ett pax

föl,Le.r sådanå Eoo de 1är ofvan stbr.Idad€ hö'ä lyck-
llgtvis äruu till undantagen.

Ktackar nL{- . ..

Vi ci Lerar er L 6:egra.m --ån lonooa, införr i
Svenska Dagbladst !

iÖver 2,000 flickor her av sin arbet6givar6, den

kända två]- och koEn€tikfiroan lev€r lrothora,
förbjudiie att bära B k stilettklaokar, len
sortens klaokar anses nänligen gör8 för stox
åv€rkan på golven, På fabriken har nan gjort
orperlEent neil en iistilettkleck-fliokarr son !ägd6

50 kg ooh en rna:r på 1O0 kg ned l/anligs klackar,
Man kund6 konstaterar att fliokan för vaxje eteg

utöyade 6it trJrok av ett ton p6r kved.rettu-E av

go1rJ4a.1, m6dan motsvarande siffra för Eånnen

blott ver lJ k8.rt



\Iru ilGuputDalv
F rlim iÄDfiirolaar

F\rtiren had€ utsett värnpllktiAe CerlsEon .tilI stän-
dift aöremål för slna spydigh€ter. Denne Cs.rlsBon
war utruståd Eed. s.11de16s ovanl lgt siore fEtter, san-
ti.di6-i som förslm€n b€gåvat furir€n m6il €n oventigt
stor nesa. I\.i!en hade fått den uppfattninAen, ått
aarlssons ls.t-Lningsgåvor voro stirekilt klena. Vld.
er iv.ina utbrast irai :
- De', €nJa Cartsson blivit begåvad ned, är visst €tt
par s+,ora fötterl
Carl sson gennäld€ stille:
- ,Iag lyck€r det kan vara just deisarlna, on bsgåv-
ningen siiiLer sig i lölt6rna eller niit i an:iktetl

l:o', end.ra bre:idåTader

Dtt konpani är ute och narscherar. Löjtns.nten riktar
en.ffåga ti]l en nan i 16det,
- it vilket håll marscher€i vi nu?
- Ät ssaer.
- Hur kan ni veta. det?
- Dei känns va.rarare, löjtnantl

Ordning i maisalen

ffter en mats-irejk skull€ dagoffice.en enliet order
visa intresse aör ile ä-La.nde soldaternå och höra
,lerås sJ.npunkter,
- lir ni niitt ?

- llei, 1öJtra.t'
- llar .r in'"e i:tt 1,i1lriickl-igt med nat?
- Io, löJinant.
- Ar der, någo-L fel ned naten?
- )lej, 15 jtnant.
- lien va.för i all världens naen är ni då int€ nfiii?
- Jåg har 1n1e ';ti ;n, töJLnanL.

:€rmissions€.nsökan

Komps-niet6 konurisaarie var €n permission6sugen 1äder-
agent, vars v'jrldsnannaupptri:dande alalrig l]oisvaratLe
hans fornr.rlerinSg:örmåga i skrift. A1 to.sdag LänBla-
d6 han föl jande e,nhå1lan:
- Nu är dei absol )i tyungeL atr jag f{! fara herd tirl
affären ett slag igen. När jag varlt borta, her nin
fruga varlt turng€n att upp€hål]a förbindelsen ned
åtts återförsä]jaxe, och d€t står hon int€ ut med i
längden...

l/onoloe vid naten

Dil ypl sltter och äter köitbullar. Åv någon oför-
klarlig anl€dninA hsr 6n stuop av 6tt snöre råket
ba.rns i en av bullarna, varfö- )'nglingen blj c höSst
uppbragt och utbrlster t
- Dl kunn6 v:i1 för fåen se1& å, innan dl nal. kråkal

Äf tontialtatlon oå'ra jukatrrr

Det har koBnit €n BJuksyst€r t1l] sju]<stugan, Eon äi
ung, ny ooh söt. olsson her ont t hala€n och år så
h€s, at-t ben knaDpest knn tala. Eq,n gÄr till BJuk-
stug8n, öppnar alöfforr oob vLsker fren!
- Ix åoktorn lnn€?
SJuksyst6rn rodnar ooh vIBkar t1llbakar
- }{6J, n€n kon ln barel

Ei.siorlsk svrl

Fa.nlurikeron svlir över ella papper på orpedltion€n ooh
talar fbr slA BJåIvt
- Ead€ tlon haft så förb-i BJ.ok€ skrlvarde uncter trottl-
åriAa k.lgei, så haal€ d6t nog håttlt på öEl

D6n bib€lsprånaiL6

På ett r€gsEente i Snålå'rd fånns en altvartl8t stnnad
krlgar€, Bon i verje aituatlon brr.rkaals ha €tt blbst-
språk 1111 red.s. &r alag had€ en ore rakat förirra s1s
in på kaserngArdlen, ooh några bsskäftlgå offio€rar6
fiok bråti att eote ui kriik€t. Ex fänr1k flok 1 för-
bifari€n syn på vår allver1tg€ vän ooh ropaee irontskt
ti.l1 honon!
- Nå, vad sii8er vår bibelsprångd€ vön
Lugnt och vårdig't svaraalo il6nn€ !
- E&n kon till d€ Blns, n6n ale hottogo

Knapp-€rercis
Satt€richåfen är 6n nycket noggram herre, när det
gliller 

'lannarnes 
k1äda6L, och vld varje uppstältninA

är hatr aärde16a noga med att a1la knappar äro ord€nt-
ligt knåppta. Dx morgon, d.å han för€föll nsr än ven-
llgt 1äitr€t119, börJade hå'1 sol0 ofta l,"id uppstätt-
ninger na.gelfåxa k1ädseln och upptäckt€. att en Dån
glömt att loxäppå on knapp. M6n han dirkt6 inte. ait
en s.v hans egna knappsr var oknäppr. Ha.n korh€nde.ra.de

- (n ipp knappen, 4121
- Skalt ske, 1öJinant, Bvaraile 412, steaa.d€ fran och
knäpp-be ]öjtn&ntens oknäppta knapp . .,, .

oo al6t här?

På markenteriet

- Jsg skall be att få en kaffe u-bå.n wi€nerbröd.l
- Wienerbröd har vi inte, Kan du inte ta €n kaffe utaJr
bullar i siä]let?

Trk6sfärallEhst€na fero!
- Flnna tl6t nlSon hiir, soo är lårane i
tr'olkskollerar€n l}s,nz6n frln Eltorbod.e
gonlufi ooh srnild€ s1g gonåstr
- Ja, d€t tir Jag, E6rg..ntl
- D€t ver bla dot, d.ll kan F!en!6n g6!s
taYlen.

Eäl sninasskxldlsh€t
Civilklädde kapt€n Eanilton nöter på gatan 6n av Inen-
narna på hans baiteri. Denne hä]6å.r inte, och kaptenen
går enot honon och frågar:
- Varför hälsar ni int€?
- Jeg vet inte, ven mln herr6 :ir?
- Kätn€t ni inie 6r kapten?
- Förlåt, kapt€n, nen jeg nåtie ha varit sjul{ den dsn,
kapten var på batterietl

T61€font jånst

Dx vp1 sitier vekt på oxpsalitionen s€nt en k.v'Ei1]. NågTa
kanrator har roat sig nx€d ait rlnga och skänta msd ho-
nom ett par gånger. Telefon€n ger ifrån sig )rtterllg&re
6n ilsken signal. Telofonposten iar luren ocb ropar
otå1igt !

- D€t var då et-t förbs.sket ringa,ndol
&r bar8k röst r

- Vad är dei nl säger kar1, vst ni ven det är ni talar
m€iL?

- Niiä,
- !6t är övarat€n,
Peus.
- V6i 6v8r'st€tt, ven ilet är öv6rst6n talar a€d?
- N:ä,
- Cudsk€Iov ooh taok för d6tl
V&rpä po8ton lail6 på lur€n,

Fl6r:stliirnl&t
Soldsten BerglunA hö]l på sti plook& sönil€r
då ett bög!€ b€få] nårroede slg.
- Vad her ni &ir, ftå8ail6 i[6nne.
- &r klrlsplut€plstol, DaJor.
- Kinn€r ni. l"nt6 t111 eradbeteohrlngei'na?
- Jov1a8t, BaJo!.
- nA, vra hsr Jeg fd! gtad?
E€lgl.rurdl tittra. rårtnEle 6ft6r.
- öv€rst61ö Jtnant , naJor, koro svar€t.

d6t olYile?
vgdraile dor-

en p16to1,
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hr(I. Bakdr slottcr

hlj drrr rllrlil.lsta dclcn ar suden. Dcr
gen,nlorsacles a\ s lr id,lllisk^ kanaltr,

och i^cr k.,nilcmr lulclc sn,:L bur. A.orl,t \oro inte breda,

mcn nred gcxL rilja Lundc:i\cn nrckcr storvuxna p.rsoncr

Sa h:tnde der sjg emclleriid cn drg xr. h1)l srillmistaren och

överste koksmästareo komnu grcndc {rtin var sitt hall mot

"l'i doncl M.lo kirl|er sta]luktcr pa langt hall. - 
Manorro

han hår rctt rtt stigr xt sidan, d.n diir kuskfijrman", sade

övcrrre k(iksrn:jsrafcn för sig sjalv och sk(it lraol magcn.

"Dcrr dar fl(xtigc stckriindarcn sktrll {til tioda h^ forstand att
gå ur vägen fi;r mig', dnkrc ho\r!.rllmiistaren i sin tur och

skix <,cksi frao, magcn.

Sa klero de bt'(la upp pa bron, och mcd siinkta blicker stegade

de rakt mot varrndn, rills nigtro.r mijttts. Ovcrtygade Y^r

och cn om sio ceeo \ärdisher hojdc dc bada en'.lning på

ögonbrvncn, sköto rr migarna !tterlisare och sökte gä vidarc

Då dcrra visade sig o rijjligt, och dct var uppenbart att ingeo

iuno.rde s.'r'ika, börjadc de med minsta möjliga eftergift i
si(llc(l an skruva sig förbi rarandra.
Ntir nrlc hellcr dena lyckades, höidc de åter Pä ögonbryn€n
''Mnr herre", stdc hovstallnästaren... "Min herre"' sade

d\ crrre kiiksmästaren . . . "Plums", sade kanalen, när de båda

föl]o i.
Dc mångr trafikanter som samlars pä ömse sidor om kanalen

ble\o forst bestörta över att två sä fina herrar föllo i vattnet.

tr{en scdad skrarrade de gott och skyndade vidare över bron,
som nu årer var Iri för passage. Och oågon anmärkte: "Tänk
atr de blcvo lika våta båda två oavsett rang och v:irdighet."

- Ja, nrifl son, sa kan det ga nät rangsiuka och styvsinthet

fa !äxa sig alltfor stora, sade den gamle.

- Vat der inte magarna som

blevo for stora, uodrade den lille

- 
Det är ofta samma sak, sade

den gamle leende, m€n inte ens

den största mage skjuter framom
näsan på sin bärare, om derne
anigt bugar för sifl nästa,

Dtt .:i ,n. nlltu{ lfcnlt.b4itet ,l,t'tfiIler i 
'å PåtagLg Jom otL :i on:l'U'trt iar titt nall olta ecrkat det som ett tmv-

gid. r:;!t. Jon fö i/r'rr dndn ituh ctt ldetas, lö/räm/.r r/b.tjltcttatia,crna ocb Jöturtdht dltbd/d nörfl;ngar i

ii)t.t.s.k i,nIto| nn;,it';t ,r,,' Iothnc"tktlt och jot:itrar iörrötjntngtliget jör de d'1ttälld" Det

h nset jel 
'x 

ia d rsu it)ht tritafl - 'nri Jtt ;r en damhet dtt inte lrttnd på

ardras. - Lägg den peronliga preitigen på hvllan!
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IFFÄ

av
Bo Erqdahl

J
Det är kållt - så där änla in i baljan kallt. JaA
fryser och outtrar libe övir att busse. aldrig
t:r'.!s ri:Je infi.r. .'-.7i ir några slycken
frusna 3jålar, som står utånför i(onsum vid (ung-
sörsväAen och trempar i väntan på Cen d.är sabla
e]Ändiga busseD. t6t ;ir mörkt och grått, rån det
börjar lJusna i Eydost. Klockan Är barå iiugo i
sju, så d6t må qara en Iör1åiet or, ens dål1Aa
morErnhunör ger sig Li11k,i.na. 3r(al1 inie bussen

Två sutbar, son står strax rniill rig' -lratar
omsättningsska]"t - ståckars jäklar, har de lnget
annat att tala omi d.r dä! fJra procenten är väl
... .. , . An, änlliger, Cä! konmer iJuesen. )en
svänsar up-r !'å Xunasörsvärjen nere vij Kiales
kiosk, ocn deL tar änn r ån liLen s|,-rnd innan
lan år framoe.
Bromsarna erlisslar lit'r jnnan Luse-Än s+vannar'
och döuen går up{J. ----Joho, jå - j4t är som
vanligt - fulls!ikåf.. IIär atä1ler det att lrressa
!å för ati konma innanför ,lörrarna.
Vi som fajr en siund sedån stod och frös, har nu
alldeles dIömi ky13n - vi har r1öt,s11gt få!t andra
intr.essen - vr skall nu anrr,åEa oss in I bussen.
Se up!! här konmer sn ånnan. Undan för ossj
Sådärja - äntligen,1ei6(innad inn-" och nel en
dju! s,rck s]åt .lörren icrn hskom våra ryggar.
Det är sannerlig.n inte 1:itt att vara Cörr heller.
5ku1le nu Karlsson varå sn,i1l och kliva av ain'
redan förut, ämria tå. lack,
Bussen ruskar lå sig, lrwnmar lite, ruskår igen
coh så bär dei iv:jg. irf tar att ha lännat ien sista
bebJAgelsen viC Kun4sörstulten bskom eit sot,aoin
från bussens av€iasrörr bred-"r heis den sLora 31ätt-
en mot Aklacken ut siC franför oss. Dessa våldiga
naturscenerier, som rlrl1år ut)t - detta stycke vil d
viistnån]änsk obygd ---- sku1le jag ha kunnat 3e'
om jag sialp ait siå i oånna, sftor alla konstene
!e91er, h.-rs;ikå.de plåi låda. Denna skakapparat 

'aom nr rusar färbi tegslbrukst, jagar vidar-.. In13
för ait jag såg nåSot LeBalbruk' nen civilis3tion-
ens aramåtstrivare, herrar tekniker, her orlnat
Cet så bra, att oar kinner tegelbruKet - kätner deL
på lukten.
Nu år c6t bäsi att, hugga tag I något ati båIlå sig
i. Chaufför€n börjar snalt bronsa in föt ått €tanna
vid stoplskylt€n, innan han kör ut på riks-seran.
D6t gnisBlar och skakart bussen stannarr släpper
fölbi några bilar på riksyäaen, brurmar ti11 och
rullar vialare, Snart år vi förbi Ekbacken. Strax
innan fly8fältet svänger vi i.n titl höge! och en
hundla oeier 1ångr€ fran stannar bussen. Vi är
flamroe.
Do and-ra busspa€sag€rarna och jag knalla! omtrrID-
lad.e ut ur detia plåtviaunder efter ati ha varlt
nl6d oa en bånde1€e]ös rese. En bussreaå ti11 jobbet.
I(lockan är ti.o i sjut ocb en ny arhetsdag stuntLar.

2. S Aangson CVU

l. L fledlund Cyv
ri. S Andolason Cl'lI
t. T Nyrgn IFFÄ
6. J Ä olsson
?. N Persnår
l. u J ohan BBon uvv
9. l,ndersson IFFA

10. I Cor8n€ Cyv
11. I Ingvaldsson rr

12. C NorlinA CW
11. t Rydborg
14. J rnirselius IFFÄ
1t, s skoAh CvM
la. q Wi ste Ct

1. ! )ahlbsrg
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l. T Nyr6n

168 poäng

r60
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r45
!45
r45
114
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338 poäns
331

XORT OM SPORT

IFFA ånordnad€ uno€r nöeten €n stor Läv1in8.
Anders Wadetröo lovad€ r6f6rat. Ean har Ju haft
en h€] del annai ått stå i, så d€i må v&!a honom
förfåtetr att r6f€rat€t her utsb11vj.t, Tack vare
Manne AndersBon ken vj. r€dogör€. för resultatet av
pi siol skJutningan.

Fl,fr anordnåde undBr hösten ett stort bi1rally.
Sven-Erik Lundahl lovåd€ referat, flan har ju €n
hel del annåt at! stå i. så det må vara honom för-
1åtei, ari referatet har uteblivit. Manne And6rs6on
var inie net i tä\'linged.

D]TT OCg DATA KRIIC PARSONALFESIUI

Så där en kvårt över €€x på 1ördaasnorgonen d.en
21 nowember plockade el fram 6ti par 1ådor i 3e.96-
infart6n, lrn€tBaon radade ulp biljettsrna ti11
personalfest-.n. FCPFte kontaktnän sku]16 hänta ut
den kl 6,10. Cijransgoh ssnior var ut€ i god tid,
msn sedan b]-.v det ju6t in8,3n brådska förrän frao-
emot k1 J. )å blev det riv och ravsa. På några
!:inuter var det öv6r. Ernsteson hade int.e en kväl1s-
biijett kvår.
Vl gick ull och fick en kotp fika på nÄ6sen. WadströE
snackare. - Jag vet inie on det år bernsiigt, In6n jag
tycker iei ir kul att gå upp så här en $orron och stå
och dela ut biljeiter. Det är nåAot utöv6r dei var-
dagliga. ie som inte upplever något sådant, 8åx mist6
om en nel de].
Sådan är han, ?Jadst,rön, tlan är med d:ir för att han
tycker det är rol igt.
Ineen av oss anade, vad son skulle hända om en tj,nme.
Biljettruseriet, .a63riet, ln d€i kontaktnän hede av
ollkq ån'edningar rärarrmnat arL hämLå biljetLer.
Telefonerna ringde. BilJetter - b i 1 j e t t 6 r -
B I L J ! T T ! R, Kväl1sbiljetter fann8 ints ett
uppbringa, 1Ii semlade ihop oss i fesikoonitt6n tilI
€n snabbkonferens. 3eB1ut! ?0 €xtra biljetter släppg
ut. Det berätt,iAade tlll rovybeeök på eftortlidda8€n
och dans på kviill6n. Trycket ]äitade betydligt. Efter-
fråAån 9å kvällsbil.jetier hö]l dock i Big. Eskil
Pett6reson 1åA Bjuk i förkylninA. Tolv konplsar r|lng-
de och frågade on han möjlia€n tänkt€ vara sJuk på
1ördagen. Ä114 vilIe överia hans tiljett6r,i

tlårt .jobb fij(a f1]n Boto sloa

"Eöaisalong 1959" lnleddeB mad. €n filmsir.rnp, aoo
knep oaseor av epplåd€r. ihappast någon s.v revy-
publiken anade vä], att, två nan offlat ungefär 75
arbetBtim,lar för att frenBtälla dsnn& flln på 115
meter lred en visningetid av 4 Bin. Rune Larseon
larättar.
- I'r'adstr6E viBste int€ vad han aatte i gång oed, aå!
han kom och talade on r'några bilder'r ttll revJ.n. Dot
visade sia snart, att l5 trtn film var €nale 1ö€ningsn.
tårs-Tur€ Ljungdahl koo meal i apelet. Han Bati6 i
gåna osd Bin ganle stunfilmskanere ocb på min loit
koo fraekal l ningep rob 1€n6 t . Vi h&d€ aldrig ti.dlgEr€
fraBkallåt s& ]ång fllm, nsn med hjålp av CVArB
och privåta resurse! ordnaales den 6eksn. Flugena
varpa va! Bistå utväg€n vld torknlngsn. Eft€r velJ€
tagfllng klipptss fl1dlen och provkörd€s. Dårpå p1e[6-
rades nästa tagning. Meet netisnåck på Stur'eB blo-
grafnrE. Så blev det hopklippllng tiI1 lagon 6pe1-
tid och klart fö! p!enl.il!.



!d6nu6tt bI.? 6ucc6 fö! Flltz ocb htn. folkdan.ar€

ouat,rf Flltz iyok€r .tt tlet kan behöveE neSot aon
luSrrar aer i en !€vy, Förla åTst introtluoeredo han
o6d f?adgång folkilrnsen. I{u dansådes en e€nustt 1111
Eusik ur l[ozelts I)on Juan.
- D€i var svart, eeg€r Fr1tz, eit få dena ooh nuaik
att stådos. Varj6 at6g nåst€ ordnas upp. Men d€t glck
bra teck ve!6 dei intlesaeraal€ och lättl.årda dans-
1a8st, Den 6nda liktr6t6n Inod folkdenBern& år' att
n€nu€tten danses ev €tt leg. Här denBes ellt så
silligt och dJukt. Tur€lna ä! i.nt€ så åvåla att ]ä!a
in, oon Bte8€n år 6yck€t inveckladg. Allt glck Ju
clock bre och jåg her nog a1dr18 varit Bå bel8tea,
aom nu när e]lt var lyckligi övsi, Vi kooner nog
ig€n o6d d6a6a gaela ilanaer.

Flyaeta p€raonalfeat nu irailition

Vi ska1l lnte hår gå ln på progratornot 1 sln helhet.

^11a 
vet ju ett revygäng€t spelad€ profeasioaellt

och Aladde på rätt sätt. l11a vet att man d4nåad.€
till Xl1ngs och Holnberga orkeetrar och att man
dånsads ti]l halv två på natten, D€t finns !1ycket,
son j.ng€n vet. T. ex. om hur 'Wlnberg och BoDran med
Änne-trlaries hJä]p dekorerade fokalerne I Folkan. 5n
h€1 nått Aick åt. Ina€n vet vilket jobb tio nån från
Arboga BrySgeri hade lör att få ln den stor:a ö1-
tunnan i Rotund&n. Att det gjordes utan kostnad bör
vi buga och tecka för. Ing€n v6t något om alla analra
frivilliAa inaalser, men de', är hel16! 1nt€ nödvän-
digt, ty ingen går och väntar på tack, Äl1a har
gjort dei för att d.ei är rollgt att vera n6d.
gn sak är siker - persönalf€sten komnrer att leva
kvsr, )6n började för tre år seiLan en aning trevande,
kon ig€n förra årot soa en succ6 ooh blev en stor
succd ockeå i åx. Nu 6år vi. alle och väntar !å nästa
årå fest,
Såit i gång FCPF och FCTF. Det är snari degs,j

D.n f6r6tå€nile fenlunkalon
&l vp1 trlidor ld på on etp€tlitlon för ett av1ä@e €tt
kuvart i111 faaJu.t&aron, sot! q&r klind fö? sin tunga.

- StA 1dt6 ilär vld ildrren, utan kon blt frar! neil alet,

aåil6 fanJunkar6!.
Soltlaten sAg på. slna l€lige rdaldobkängor och svaxaal€ r

- Ja, 66 jag her så 6!dut61ga fötte!.
- Det gör inget, genniilto fanJuri<eren, t€hå11" kängolns
pär så sJms dst 1nt€l

D6n pl.ikttrosr€ lurir6n
Dst var 611 s+lEnig't supgl1lå på firrirnlnrct, Lainei
över84ok 1ångi efter tyatnatlaBlgnalen till stllle
fllil ned tomna flaBkor och sovenil€ b€fälspersoner.
Frår alla logenontena böltle6 lugna snarkningar då

degund.erofficer€n kvicknade t111 Ilv ooh anaile sine
förgåtna plikter. ?å osts,iliga b6n trädde h€.n in i
närmaete log€ment, tände lJuset ooh mötte yrvåkna

ooh förvån&ale ansikienr som uJrdraile vaal den fu116

furiren kunile vllja iL6n klockån tr6 på nstten.

- Lugn, saal€ furiren, jag skulle bare kontrollera att
ilet vs.r s1äckt ,.. '

Caols Aoda tiden
Regem€ntet skall på manijver ooh reg€menischefen

1nslekterar trossens fordon.

- Nå, ks.pten, frågar han trossbefälhavaxon, vad inn6-
håI]er lådorna i den h:ir vagn6n?

- officerar4as punsch, överstel

- Och lådlorna i vaenen int1lI?
- offlc€rarnas punschr öv6rstel

- Mr€n ni kunde väl hs. skickat åtninstone bälft€n r06a[

järnvä9,

- Det är redan gjort, öeexstel

Rätt svarat

- Vad sku116 Karlsson göra on böjdriktaren vlal kånonen

f lck huvirdet bortskjutet?
- fng€nting, fänrikl
- Men nsn nåsts vål i all fridens dar ta initls.tlv,
varför skul16 (arlsson inte göra någonting?

- D€t är jag som är höjdriktaren, fånrik!l!!l

ord€r för bed

- I dae är sillbadet reserv€ra-h för vårt konpani k] 1400

m€n nu är det inte nsningenr att nl ska1l sprln8a ooh

drunkna en och €nr utan al€t ska1l vara alla på en gång

och under nitt konnsrdol

'rBåra en blåalampa"

Denna bild ekull€ egentligen ha verit införC i Berg-
trol1€t som illustration ti11 I-lenry Jer8bys artikel
Eed ovanståend6 rubrik. len kunde inle införes däT
utan hånnade i Btä1let här.
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I i I'rst rerad av Bo tngdahl

Då ko& t'arbror and€rs !å inolred
fitrbi dern. Han stanna4e och sa

- "On du mtn flicke binder faet
pak€thåIlåren och sedan sätter
nig, så far ni skjute båda två.
tsrummeliBkut t band fåei kärran
det i vä9.

så härl
kärlan I

Cig här takom

och eå bar

0n du grdr vågen för'bi där ja6 tor och så c-år €n
tit t111 och så en liL ti11 och så en bii ii11,
då koomer du til1 en lii6n stugs.. Den år röd-
rnå1åo och har vit,å knuLar. Där tor €n lojke, som
heter nrumnelipluLt och hens syster Srummel i sk,.rt L.
Esn är 4 år och har allilel?s euldjrlt hår. Ilon är
I {r och ka:r noppa precis så h:At och "å 11ni.L
hon vi11. Så är hon väldigt sta"k också, Br:urDn,e-
liplutt tycker atl Cet är ku1 att ha en så duktig
syster. Nu Bka du fa hör.a hur d€t gick en Sång,
när Br,..r.rme1iplu!t var lite olydiC.
Brummsliplutt hade en pinnkärraj sorn han 1-.kts
mJckst med. 6n dag tog han kärran ocb gav sig
i väg ]ång'u hemifrån. Han gick en bii ocb så Bn
lit ti11 och så en bit till ocl] ti11 sl.)1 så

Srck han förbi Just där jag bor.
När jag t i ttade u!,
såA jag Srumneli-
skutt ko6na hop.oan-
d€ neC langa skutt.
åon ver Lrte och fe-
iaae eften sin bror.
N1r hon fick Bs Srull.
lre1i.p1utt, krenaiL€
hon orb honom ocb så
l}f te oon upp honom
i kärren och dlo8
hendt. Hon alck sn
bit och så en bit

//
v

Så åkte d.e en bit, men då stod en hå8b mitt i
vägen.
Farbror Aniers stannade och aa till hästen:
- rrFlytta på dig, dj.n bästl'r
Men hästen bara gnäggade och flyttade 8ig inte
ur fläck€n.
Då gick brunrnellskutt fr'ån till hästen, hoppade
upp på ryggen på honon och kittlads hästån i
näBborren o€d att 8tässirå. fiiisten tog €tt hopp
rakt över diket vid vågsn ocb akenad€ iväg ut
på ängen. Farbro! ÅnaLera höl1 båndern& för
anslktet, men Sru4nelipluti b&!a ek!&ttad6.

-----:==



- nTitte hu farblor AnderB , ropsde han.
Då stod lruDnoliskutt på håBtryggen och så
hoppaalo bon ånd.a upp pA vegen.
- 'rIu (en vl Äke 1g€n, fcllbror .[nders", se
Blunn€ 1i akut t ,
SA Ekte d.6 en bli till.

- rroj-oJ", rolede han, "vad år d€t soe händ€lt
3€nsinon tog slut och sA goensde jeg visst,,.
- I'l{u ken vi eke 1g€n, ferbro! .l,nilersn. 6e BluoD€_
Ilakutt och både hon och BruDDellplutt skåttade
gott, ner d€ sÅg bur för'vlnad fettror ltrdola ydt.
Ean glck bolt ii11 Srulnn€Ilplutt och vl6keder
- rrTånk oo Jeg hade €n så €tark syst€r, soe Cu hat.',
Ja, så åkte d6 €n bit och 6Å 6n tit til1 och 6å 6n
l1ten bit t111 och då l,ar 3luinDeliplutt ocb Brllone_
liskutt b€mna. De tackado för skJutsen, men farbror
Änders tJckte att dei var han 1 stättet. soo skull€
tacka. för hJäIpgn under fålden.

Då slod där en bi1 tvärs över vägen.
Farbror Anders stannade och åå se han!
- "Flytta på dig, din bill"
Men bilen stod aär stillå 6on den stod.
Då hoppede Brunneliskuti n€d från moped6n och
gick fram till bilen. let sat! en farbror ooh eov
i bilen. Brumm€liskuit tog då he11 lugnt lag i
siötfångaren frem på bil6n och lyfte bort bilen
ti11 vägkanten. När hon Bläli,te ned bilen, våknaoe
rusnnen \ri d ratten.
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