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Utvecklingen rider fort. KA 4 har
ombildats till att huvudsakligen i
fredstid vara ett skolförband. Detta
innebär, att många värnpliktiga full-
göra huvuddelen av sin utbildning
under 1. tjänstgöring här i Göteborg,
ehuru de tillhöra andra kustartilleri-
förband. Gamla kustartillerister spri-
das också i olika civila befattningar
och sysselsättningar över hela vårt av-
långa land och även utanför dess

gränser.
Förvisso finnas i Göteborg med

omnejd många kustartillerister, som
gjort sin värnplikt eller tillhöra andra
truppförband än KA 4. Dessa hälsa vi
också hjärtligt välkomna till oss. All-
tid skola vi finna gemensamma intres-
sen som knyta oss samman.

I detta sammanhang ligger det nära
till hands att söka bilda en högre enhet
för sammanslutning av kustartillerister
av alla grader och kategorier i vårt
land. I Danmark har man löst detta
problem på sitt eget sätt. Där bilda
alla kustartillerister ett enda stort
samfund med ett gemensamt före-
ningsblad. Organisationen har sitt säte
i Kongens by. Detta är naturligt, ty i
Danmark dominerar huvudstaden i
ännu högre grad än vad den gör i
Sverige. Men överallt ute i landet, i
större och mindre städer finnas lokal-
avdelningar, där kustartilleristerna

Inför julhelgen och ärsskiftet ön-
skar jag alla Kamratföreningens med-
lemmar en god jul och ett gott nytt är.

Mä det nya äret skänka oss nya
skaror av medlemmar som vilja sluta
upp kring vära gemensamma intres-
sen.

Efter en period av relativ stiltje i
Kamratföreningens verksamhet har pä
sista tiden ett mera aktivt intresse
kunnat späras. Bland de gamla pälit-
liga kamraterna dyker en och annan
- relativt - yngre upp. Detta är

uppmuntrande, i all synnerhet som
dessa yngre kamrater visat sig väl
smälta samman med de äldre. En
glad och otvungen samvaro och um-
gängeston, som alltid präglat vära
sammankomster, har visat sig passa
vära nya medlemmar som hand i
handske. Genom trevliga inlägg ha de
berikat vära diskussioner och kom-
mit med nya och friska synpunkter.
Lät oss hoppas att de i fortsättningen
gärna äterkomma till vära samman-
komster.

De allra yngsta vänta vi emellertid
ännu pä. Kanske mäste man ha nägra
är pä nacken och en smula perspektiv
pä sin militära tjänstgöring, innan
man känner ett inre behov av att ge
sina känslor av samhörighet och sam-
manhällning inför gemensamma in-
tressen en yttre manifestation? Alla
kustartillerister gamla som unga, värn-
pliktiga, reservister eller aktiva eller
de som längesedan passerat värnplikts-
äldern äro emellertid välkomna i det
brödraskap som kamratföreningen ut-

gör.

samlas och trivs med varandra. Då
och då samlas man sedan i stora skaror
i Köpenhamn och dryftar gemensam-
ma angelägenheter. Kanske vore detta
en organisationsform som kunde passa
även oss här i Sverige? I så fall synes
det naturligt, att KA l:s gamla, fina
kamratförening Vapenbröderna -
landets äldsta och anrikaste - finge
ta ledningen och skänka organisatio-
nen sitt namn. Alla existerande kam-
ratföreningar skulle då bli lokalavdel-
ningar i Karlskrona, på Gotland, i
Göteborg och Härnösand och varför
inte också i Malmö, Hälsingborg och
Norrköping, där många gamla kustar-
tillerister leva och verka.

Denna ide lämnas till kamratför-
eningens medlemmar till begrundan
på lediga stunder. Inför vår Herre äro
vi dock alla kustartillerister.

.
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Kamratförenings styrelse:

Ordförande:

l:e vice ordf.

berg

Overste Henrik Lange

: Overste Sixten Grå-

2:e vice ordf.: Förvaltare O L Redmo

Sekreterare: Förvaltare Gustav Od-
krans

Skattmästare: Förvaltare C Svanberg

Klubbmästare VaktmöstareO Broberg

ledamot utan särskild funktion: Ma-
skinmästare C A Hofving

Suppleanter: Köpman A Jansson och
f d lokförare P O Callermo

'Ovriga funktionärer

det största av allting skall kunna ske
att hon ocksl vill och försöker göra
nlgot gott - tycker om sin nästa -
och Gud. Det är just den risken Gud

har tagit. "Han vet vad för ett verk

vi äro" stlr det nlgonstans i Bibeln.

Och Gud kommer inte ut med gene-

ralorder om att "nu skall vi vara snäl-

la", men han har kommit med en

annan generalorder om ett annat

vapen, som glr djupare in i människor

än vad vare sig kanoner eller atom-
bomber kan nl, som ju bara kan dö-
da. Pl den generalordern heter det
att Gud 11ter kungöra att han trots allt
älskar oss och att han därför sände
sin Son, Jesus Kristus, som levde som
vi själva men ändl sl olika oss, för att
vi skulle förstl det. Och hans vapen
heter kärlek!

En kärlek som till och med kan f~
människor att känna för varflndra
tvärs över en frontlinje, den enda
kärlek som vi har nlgot att hoppas pl
i en tid dl allt synes mer hotfullt än
nlgot annat. Men kanske upptäcker vi
därför också lättare denna livgivande
urkraft.

Revisorer: Korrespondent A Johans-
son och droskägare G Gustavson

Revisorssuppleanter: F d poliskonsta-
pel A Lauwner och hr G Bäckström

Valkommitte: Direktör H Hedberg och
hr I Koppman.

pa.

Att överhuvud taget behöva nämna

ordet männisKor emellan är egentligen

djupt tragiskt. För det innebär och

förutsätter inte bara nöd och missför-

hållanden, inte bara osämja och svå-

righeter att bilägga tvister människor

emellan, det innebär också maktlyst-

nad och framför allt ond vilja. Ond

vilja på ena eller båda sidor. Visst
har de rätt som säger att vapen och
krig borde förbjudas. Men det är lika
svårt att förbjuda det som att förbjuda
människor att hata och vara elaka
mot varandra. För det sitter djupare
i oss än vad lagar och förordningar
kan reglera med deras tyvärr blott ytt-
re möjligheter.

Men skulle vi ens vilja kommende-
ra människorna att vara si eller så?
Är inte just det den stora risken vi
måste ta, även om det svider, att män-
niskan kan göra vad hon vill för att

"H A N T Y E R K E 1"

finns det trevliga lokaler för

kamratträffar och andra

sammankomster.

Och restauranten ligger mitt i

Vasastaden, Erik Dahlbergsgatan 3,

Tel. 116104

KUSTPOSTEN

Organ för Kustartilleriets Kamratför-
ening i Göteborg.

Redaktör och ansvarig utgivare:
Flaggjunkare Erik Knöös, Ostan-
vindsgatan 4 C, Göteborg H, telefon
2290 13. Tjänsteadress: KA 4, Göte-
borg 42, telefon 29 20 80.

Prenumerationspris för år 5 kronor
(= årsavgift till Kamratföreningen).
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G. Bäckström,

en

av dåvarande fortifikationsbefälhava-
ren, (åren 1904-1907 jämväl fäst-
ningens kommendant) majoren m m
Claes Grill år 1904 ledda och på ett
pietetsfullt sätt genomförda restaure-
ringen. Särskilt glädjande är att de
från fästningens föregångare vid Klip-
pan, överförda medaljongerna å kyr-
kans läktarbröst så väl kunnat beva-
rats.

Själva församlingsbildningen får
betraktas som en frukt av 1683 års
nya krigsartiklar och 1683 års kyrko-
lag, vilka möjliggjorde att Elfsborgs
garnison fick egen prästman, vilken i
samband därmed av den nybildade
församlingen mot särskilt anslag, ut-
sågs att vara jämväl församlingens

pastor.

erforderliga inventarier och textilier.
Det är bl a med säkerhet känt att de
förnäma kommunionskärlen av sil-
ver, under Posseska vapenskölden
graverad med "Nya Elfsborgs slott
den 24 decemb. 1699" skänkts till
kyrkan av Greve Nils Posse, friherre
till Säby.

Att givmildheten inom församling-
en var stor framskymtar även av det
förhållandet, att förutom gåvor till
kyrkans prydande och utsmyckning
även hjälp åt behövande medlemmar
inom Garnisonsförsamlingen i Göte-
borg kunde lämnas, i synnerhet under
de tyngda åren 1695-1696.

Kanske rörde sig församlingens
budgeter icke med stora summor, men
sett efter dåtida förhå.llande och jäm-
fört med de många små skattetyngda
landsförsamlingarna i riket, var nog
Elfsborgs Slottsförsamling i ekono-
miskt avseende en av de lyckligt lot-
tade.

Interiör av kyrkan pe1. Nya Älvsborg.
Teckning utförd 1707 av de1.varande
kommendantören C. G. Witting.

Sedan de 77 livstidsfångarna på
Ny Elfsborgs fästning, på grund av
nya bestämmelser angående "fångens
förvaring och vård", den 12 oktober
1866 per ångbåt överförts till det i
Carlskrona nyuppförda CentralfångeI-
set, och den lilla garnisonen, beståen-
de av 2 uoff, 8 konstaplar, 1 trumpe-
tare och 51 artillerister, efter flaggans
nedhalande, den 1 maj 1869 avtågat
och inskeppats till Göteborg, blev den
lilla "Ny Elfsborgs Slottsförsam-
ling" :s öde att upplösas och försvinna
som självständig församlingsenhet.

Orsaken till utrymningen var be-
stämmelsen i Kungl brev av den 9
april 1869, att Ny Elfsborgs fästning
icke längre skulle ingå bland rikets
befästningar. Alderdomen hade tagit
ut sin rätt. Det gamla fästet vid älv-
mynningen hade spelat ut sin roll som
försvarsverk.

Kommendant var vid denna tid
Kaptenen Daniel Wilhelm Lindhult,
sedermera major och Kommendant å

Karlsborg.
Så tidigt som 1666 hade frågan om

kyrkolokal varit uppe, och ett förslag
till kapell hade i samband härmed
uppgjorts av dåvarande konduktören
vid fortifikationen Jean de la Vallee:
Även sedermera generalkvartermästa-
ren Wärnschöld påpekade behovet av
gudstjänstlokal och förordade de la
Vallees förslag samt begärde i sina
äskanden att det snarast mått~ uppfö-
ras. Men först den 10 juli 1708 kunde
den lilla garnisonskyrkan invigas.

En beskrivning av kyrkans utseende
och inredning skulle här taga allt för
stort spaltutrymme i anspråk och torde
väl för flertalet av denna tidnings läsa-
re vara bekant. Här bör dock påpekas
att enligt visitationsprotokoll alltid
kyrkan, såväl som dess inventarier väl
vårdats och underhlilits. Den största
betydelsen för kyrkans nuvarande go-
da skick bör säkerligen tillskrivas den

Att även skolundervisning å fäst-
ningen ägt rum är självklart, i synner-
het för församlingens barn. Dock sy-
nes någon bestämd form för undervis-
ningen icke funnits förrän "Regle-
mente för Nya Älvborgs församlings
fasta folkskola den 9 augusti 1865"
fästställdes, d v s endast några år
före garnisonens indragning och för-

samlingens upplösning.

S~som församlingens begravnings-
plats uppläts. den nordväst om fäst-
ningen belägna Stora Aspho.lmen, där
den först!!. begravningen enligt för-
samlingens :'Dödbok" ägde rum den
23 februari 1690.

Det ekonomiska läget för de å den-
na begravningsplats begravdas anhöri-
ga medgav säkerligen icke resandet av
några monumentala gravvårdar eller
minnesmärken. Ett enkelt träkors tor-
de nog vara det vanligaste, ett kors
som för längesedan multnat bort, och

Den nybildade församlingen, som
omfattade garnisonens såväl militära
som civila personal som deras familje-
medlemmar och tjänstefolk, synes hava
blivit färdigbildad först 1689, enär de
äldsta kyrkoböckerna äro förda fr o m
1690.

Församlingens ekonomi var säkerli-
gen god, då ju utgifterna för kyrko-
byggnaden helt bestreds av Kronan
och såväl Kommendanterna som övri-
ga befälet voro givmilda donatorer av
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en) Riksd. Övriga inventarier över..
lämnades samma dag mot reversal av
kyrkovärden Mellbin.

Härmed var den lilla Slottsförsam-

lingen upplöst.
Vi nutidens barn står kanske lite

undrande och oförstående inför 16-
1700-talets gudstjänstliv. Det är svårt
för oss att tänka sig själslivets utveck-
ling och individens andliga förkovran
på grundval av "1691 års Kommen-
dantsinstruktion för Göteborg", där
det i pkt 14 bIa heter: - - - -
"Skolande den öfver - eller Under
Officeren som någon Predikan uthan
laga förfall försummar, eller icke till
dess Uppropet av dess Compagnie
förbij blifver tillstädes, därför ock så
ofta det skeer, för hvar gång böta Een
half Månads löhning till Krigsmans
husetz fattige. Och för gemene man
plichta, för hvar gång, med tre par
Spö". - - - -

danten jämte Skeppare Heligesson an-
såg att inventarierna borde överlämnas
till Nya Varvets församling. (HelIges-
son var bl a fyrmästare för den å Älvs-
borg belägna fyren, som var en före-
gångare till den år 1880 byggda fyren
å Knippeiholmen).

På grund av de delade meningarna
enades man om att överlämna avgö-
randet till Kungl Maj:t eller Konsis-
torium i Göteborg att bestämma. En-
hälligt var däremot förbehållet att
skyldighet skulle åläggas mottagaren,
att om kyrkan framdeles åter skulle
komma att tagas i bruk för gudstjänst,
inventarierna skulle till kyrkan åter-
ställas, så ock överlämnat kapital, det
senare dock utan ränta. En del mindre
värdefulla inventarier, däribland sko-
lans, skulle försäljas. Vissa tavlor
m m som icke ansågs lämpliga till en
kyrka, skulle överlämnas till Göte-
borgs museum.

Så gick tiden, och först den 14 juni
1871 beslöt Kungl Maj :t, efter höran-
det av såväl Domkapitlet som Ko-
nungens Befallningshavare i länet, att
Ny Elfsborgs fästning i såväl'adminis-
trativt som judicielt avseende skulle
tillhöra Lundby församling och soc-
ken.

På grund av ovanstående Kungl
brev sammanträdde representanter för
Domkapitel, Nya Älvsborgs och
Lundby församlingar hos dåvarande
fortifikationsbefälhavaren i Göteborg,
Baron G. Paykull, därvid Lundby för-
samlings kyrkovärdar kvitterade kyr-
koböcker, kyrkosilver samt den kon-
tanta kassan som utgjorde 41 (fyrtio-

liksom den där vilande, han må sedan
vara en konungens soldat, en av sam-
hällets olycksbarn som i fångenskap
fått sluta sina dagar, eller kanske ett
offer för den då rådande stora barn-
dödligheten, glömts bort. Tidevarv
komma, tidevarv försvinna.

A v de en gång uppsatta gravstenar-
na, funnos vid senaste restaureringen
(1932) endast två stycken kvar, vilka
genom dåvarande fortifikationsbefäl-
havarens (Kapten A. Rosenswärd)
försorg, i samråd med anhöriga och
Chefen för Kungl Älvsborgs regemen-
te, upprestes samt ifylldes i inskrip-
tionerna.

Även om den lilla församlingen,
som tidigare nämnts, icke tyngdes av
ekonomiska bekymmer, så kunde nog
pinsamma situationer uppstå. Härom
vittnar den av dåvarande slottspas-
torn (sedermera Kyrkoherde i Kung-
säters pastorat) Johan G. LyselI i kyr-
koboken gjorda anteckningen om att
de vid anfallet mot fästningen 1719
stupade, i brist på båtar och rådande
stark ström, icke i vanlig ordning
kunde begravas, utan måste till ett
antal av 2 officerare och 26 man kas-
tas i sjön, sedan de vanliga ceremo-
nierna verkställts. Det är lätt att för-
stå hans an~e~ing att uppgiften för
honom kände ";I smärtsam.

Den 18 april 1869 hölls den laga
utlysta kyrkostämma, som med anled-
ning av Kungl Maj :ts nådiga beslut
om "Garnisonens indragning och

Slottspastorns upphörande tjänstgö-
ring" skulle avgiva yttrande och för-
slag, dels varthän de personer som i
en framtid komma att vistas och bo å
Nya Älvsborg i kyrkligt avseende bor-
de höra, dels huru med kyrkans och
skolans tillhörigheter borde förfaras.
Olika förslag frarrikom. Slottspastorn,
platsmajoren de Albedyll jämte kyrko-
värden Mellbin föreslog att inventa-
rierna borde överlämnas till DiaKo-
nissinrättningen i Stockholm, som var
i stort behov av dem till ett under
byggnad varande kapell. (Mellbin var
under många år upptagen i fortifika-
tionens stat som materialförvaltare å
Nya Elfsborgs fästning). Kommen-

I sitt tal i samband med den avslu-
tade restaureringen 1932, yttrade Kyr-
koherde Karl Ahlberg (mångårig pas-
tor i Nya Varvets församling) bl a
"Här på denna plats har Svenska fol-
ket skrivit historia, varom murarna
bära minnen", och tänker vi efter så
har den lilla garnisonen varit våra fö-
reträdare, de har haft samma uppgift
som den vi kustartillerister ägnat flera
eller färre år av vårt liv, nämli,gen att
försvara inloppet till den för sam-
färdseln viktiga hamnstaden Göte-

borg.
Må vi minnas den lilla "Ny Elfs-

borgs Slotts församling' , med aktning

och vördnad.

En lång väg

Vid Järntorget springer 371 Nilsson
efter Långedragsvagnen. Han har bråt-
tom för att hinna i tid till tapto. Han
lyckas komma på vagnen, men råkar
trampa en frälsningssoldat på foten
och säger: "Ursäkta mig, kompis".

Med ett milt leende säger fräls-
ningssoldaten: "Jag är inte din kom-
pis, jag är en soldat i Himmelens
arme".

"A", menar 371, "då har du långt
till din kasern. Hoppas att du hinner
dit innan taptot".

På

"H A N T Y E R K E T"
finns det trevliga lokaler för

kamratträffar och andra

sammankomster.

Och restauranten ligger mitt i

Vasastaden, Erik Dahlbergsgatan 3

Tel. 116104
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Fortsättn. från föreg. nummer.

THE
nens 'hemregemente i Indien
räknar sina anor sedan pale-
stinakriget mot Napoleon 1798
-1799. I likhet med kanaden-
siska bataljonen finns bland in-
dierna många krigsveteraner.
och då i huvudsak sådana från
striderna i Burma, Persien och
Kashmir. Soldaterna är till 75
procent Jats, d v s bondebefolk-
ning från nordindiska slätten.
Återstoden är Dogras, - ,bergs-
bor från Himalayas sluttning-
ar. Inom den indiska bataljo-
nen är det en liten grupp sol-
dater som på ett alldeles spe-
ciellt sätt tilldrar sig allas in-
tresse, det är de turbanprydda
Sikherna med sina långa men
mycket välansade skägg. Sikh-
erna som tillhör en sekt inom
hinduismen är storväxta och
praktfulla soldater med något
av Orientens mystik över sig.
Sikhernas ursprung är att sö-
ka i den oppositionsgrupp som
vägrade att övergå till Islam
under afganernas 'blodiga för-
följelse av hinduerna på 1400-

En svensk FN-soldat spanar in i det
heliga landet.

Den jugoslaviske soldaten ger
vid första mötet intryck av att
vara robust, tystlåten och reser-
verat misstänksam mot sin om-
givning. Mycket av detta kan
måhända få sin förklaring i ju-
goslavernas bristande kunska-
per i engelska, och därmed för-
enade kontaktsvårigheter. Med
tillhjälp av teckenspråk kan man
emellertid relativt lätt göra sig
förstådd och därigenom skaffa
sig en verkligt pålitlig jugosla-
visk kamrat. ökentjänsten är
i många avseenden oerhört krä-
vande, och jugoslaviska batal-
jonen är därför till stor del re-
kryterad bland ,soldater från
Jugoslaviens ödsliga bergstrak-
ter, soldater som redan i sitt
hemland vant sig vid att tjänst-
göra långt vid sidan om all-
fartsvägarna. Knappast kunde
öken patrulleringen ha anför-
trotts några därtill mer lämpa-
de än dessa specialuttagna och
hårdföra "ökenjägare".

På vår färd mot norr möter
vi i nästa bevakningsområde en
bataljon glada och livsbejakan-
de gossar The Royal Canadian
(kanadensiska bataljonen). Ba-
taljonen består till större delen
av yrkesmilitärer, däribland

många veteraner från andra
världskriget och koreakriget.
Skyhög materiell och stridsmo-
ralisk standard är utmärkande
för kanadensarna, och deras
uppträdande vid gränsen och i
trängda situationer vore värt
att beskriva som föregångsex-
empel i en svensk vaktinstruk-
tion. Som sällskapsmänniska är
kanadensaren öppen, gla,dlynt
och mycket fätt att få kontakt
med. Över ett glas av sin favo-
ritdryck (svenskt öl) ,berättar
han gärna om sitt hemland och
vill i gengäld veta mera om
gamla Sverige. Som soldat vill
jag beskriva honom vara själv-
säker, orädd och framförallt
oöm. De är krigare med färg
dessa The Royal Canadian.

Kanadensarnas grannar i norr
är bataljonen från Brasilien.
Småväxta och temperaments-
fulla utgör brasilianarna utan
tvekan UNEFs egna lustigkur-
rar. I bataljonens led märks på-
fallande många negrer, och sol-
daterna från kaffelandet är
över huvud taget en variations-
rik samling där allt kan hända
och vanligtvis händer. Den som
en gång hört en brasiliansk
soldat på post sjunga sitt hem-
lands vilda sånger till ackom-
panjemang av ett rytmiskt dun-
kande mot värnets plåttak skall
sent eller aldrig glömmer detta.
A ven om brasilianarna skördar
avsevärt större lagrar på
UNEFs fotbollsplan än i sitt
krigiska värv, är jag dock över-
tygad om att de fullgör sin
plikt med den äran.

Ännu ett stycke mot norr fin-
ner vi den indiska bataljonen,
The second Battalion of ,the
Grenadiers Regiment. Bataljo-

Vid norrmännens (Danors) norra be-
vakningsomrJde finns inga vägar,
utan transporterna ge1r med kamelka-
ravan.
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ska bataljonens grannar i norr,
och det är därför ett säreget
och lyckligt smmanträffande
att skandinaviska soldater i
Främre Orienten sida vid sida
fullgör sin plikt för fredens
bevarande. Ä ven om samhörig-
hetskänslan mellan olika natio-
ner inom UNEF snabbt växer
sig stark, känner dock de
skandinaviska bataljonerna en
gemenskap utöver samhörighe-
ten 'inför den gemensamma upp-
giften. Det goda nordiska
grannskapets ide är här om-
planterad i österländsk miljö.
Danor's uppgift är uteslutande
att bevaka gränsen, och av sär-
skilt intresse är utan tvekan
des.s nordligaste bevaknings-
kompani. Kompaniet bevakar
en del av gränsen som helt går
genom öken, och underhålls-
transporterna till denna utpost
i norr sker medelst kamelkara-
van. Varje morgon kan man se
öken skeppen lastade med för-
nödenheter i vaggande pass-

gång glida fram över sanddy-
nerna, och det ligger nära till
hands att tolka kamelernas för-
näma uppsyn som ett uttryck
för triumf över att även den
moderne soldaten tvingats an-
lita detta tidlösa transportsätt
för att kunna ta sig fram ge-
nom öknen.

Med Gaza stad i centrum och
som tidigare nämnts beläget
mellan dansk-norska och indis-
ka bataljonerna ligger svenska
FN-bataljonens bevakningsom-
råde. Knappast råder väl så-
dant liv och .sådan rörelse inom
något annat område som inom
det "de svenske" satts att ,be-
vaka. I en eucalyptusdunge ne-
re vid medelhavsstranden fin-
ner vi bataljonens hjärta - ba-
taljonsstaben och stabskompa-
niet. Här råder en febril verk-
samhet, så febril den nu kan
vara i den pressande ökenvär-
men. All kontakt med hemlan-

talet. Sikhernas gudalära är
densamma som hindui.smens,
följaktligen tror de på sjä-
lavandringen och kastväsendet.
Utmärkande för Sikhernas lära
är de fyra K:na:

K e s h e : att alltid bära sitt
hår och skägg långt.

K a n g a : att alltid hålla hå-
ret rent.

K a c h: att alltid bära en
viss underklädnad som en på-
minnelse om att äktenskaps-
brott är synd.

K a r a: att alltid bära en
järnring kring handleden som
ett tecken på förbud mot stöld.

Turbanen, som Sikherna bär,
tjänar till att dölja håret och
bärs huvudBakIigen av hygie-
niska skäl. UNEFs blå basker
ersätts hos Sikherna av blå tur-
ban, och den tar man av bara
när man är ensam.

Gazastripens utposter i norr
bevakas av den dansk-norska
bataljonen, vanligen kallad Da-
nor Battalion. Danor är sven- Fortsättn. på sid 17.

Strömman & Larsson
GOTEBORG

Tel. 2221 90 (växel)

*

AB
Sågade och hyvlade Trävaror

Alla slag av Byggnadssnickerier

och Listverk

Lamelldörrar - Lamell - Träfiberplattor

Blom~termåla T~If!fon 12 och 54
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Beckholmen och sin egen undergång.
Och i dessa dagar fortsätter hennes
avbrutna färd, nu i styvhalade stålvaj-
rar, in mot det lugna vattnet under
Kastellholmen. Om några år är hennes
korta resa avslutad då hon -- om allt
går väl - går in i ::geQ docka och

museum på Galärvarvet, några hundra
meter från den plats där hennes sta-
pelbädd en gång byggdes. Vasas
drygt trehundratrettioåriga resa blir
alltså bara en liten sväng i en knappt
sin väg ut i det 30-åriga kriget. En
liten vind som knappt sträckte ut sko-
ten kom från Danvikshållet och gav
fullbordad cirkel kring Skeppsholmen
i hjärtat av Stockholms vattenvärld.

Det är nu tre år sedan förste byrå-
ingenjören Anders Franzen fann Va-
sa utanför Beckholmen. Hans upp-
täckt att Östersjön är världens kanske
enda hav dit skeppsmasken inte går
öppnar svindlande perspektiv. Här
har vi möjlighet att fiska upp sjunkna
örlogsskepp så gott som oskadda
från havets botten och det finIts
många av stormaktstidens haverister
som ännu ej lokaliserats. Anders Fran-
len har uträttat ett pionjärarbete inom
den sjöhistoriska forskningen ocb
väckt världssensation med Vasa-fyn-
det. Han har fått Vasaorden för sin
insats.

Vasadykaren IfENRY JOHANSSONVasadykaren SVERRE LARSSON

Om man står i Skeppsholmskyr-
kans torn i Stockholm så kan man
från denna ringa höjd överblicka re-
galskeppet Vasas första och enda färd-
sträcka. Allt arbete mellan kölsträck-
ning och sjösättning ägde rum unge-
fär på den plats där Nationalmuseum
nu ligger, som färdigbyggt skepp for-
halades hon över till Slottets lodgird
för att ta ombord den tunga bestyck-
ningen och barlasten, vilket tog hela
våren och sommaren år 1628. I en

augustidags högsommarväder började
hon glida de första kabellängderna p~
henne hård slagsida, vattnet forsade
in genom de öppna kanonportarna
allt under det hon drev ner mot

Marinens dykare har vid bärgning-
en av Vasa utfört ett mycket skickligt

arbete. Förste man ombord på vraket
blev dykarförman Edvin Fälting gam-

mal kustartillerist från KA 1. Från
KA 4 har två stycken dykare medver-

kat vid bärgningen nämligen sergeant

Sverre Larsson och överfurir Johans-
son. Båda två har utnämnts till "Va-
sadykare" och medaljerats för yrkes-

skicklighet i dykning vid bärgningen

av Vasa.
Bärgningsarbetet fortsätter. . .



Vänd Eder med förtroende till
Prima KöTT, FLÄSK och

CHARKUTERIVAROR i parti från

SVER
SLAKTERI

IGES
F Ö R B lJ N D

GöTEBORG

Telefon 19 25 70

Apotekare
BERGOVISTS FÄRG

PARFYMER
Rör. Värme. Sanitet

GOTEBORG

. varie del av sta'n

GROSSISTFIRMA

AB John Fr Anderson & (o
Göteborg 2 - Fack 2039

Tel. växel 17 04 05
enda firma som representerar de fyra stora

inom färg industrien.

Vi gar till

ARNE BLOHMS
när det gäller motorcykeln

Där får Ni "rätta grejor och bra service,
för han kan motorcyklar".

Den ligger på Friggagatan 9, Telefon 195530

"ångedragsvägen 160 Telefon 29 08 04

Rekommenderas för sina läckra bakverk

'~ffa Pisken

Svensk
Telefon 174680

8

Juvelerareaffär
_-ixel Dahlströms torg I, Tel. 45 46 44, Göteborg ~

när det gäller priser och gåvor. Stor sortering.

Gravyrarbeten utföres å Egen verkstad

Allt i branschen

Välkommen!



Kapten Henrik Warfvinge

hand
.
1 4

På bilden syns från vänster Öhrn, Franke, Hermansson, Grewin och Svensson.

tränad och säljer då sitt skytte billigt
men är lagkamraten, som ofta får
vågskålen att väga över. Diverse goda
topplaceringar i militära tävlingar, i
civila tävlingar har han delat vinnar-
pallen med Hermansson.
ÅKE SVENSSON: Trygg och lugn
med åtskilligt kvar av kynnet fdn
Östersjöns pärla, vilket hörs på dialek-
ten. Är ofta ofin nog att inte iaktta.IS'.
ordningen i rullan, när det gäller täv':
lingsplaceringen och har en gång för
alla bevisat att även vid maskinen:;
dunk fostras skyttar. (Trea i Marin-
mästerskap och tvåa i Kustartillerimäs-
terskap samt civilt bl. a. tvåa i kpist
vid Förbundsmästerskapen).

GUNNAR FRANKE: Med en lätt
travestering kan den gode Gunnar sä-
ga "Intet i skytte är mig främmande".
På grund av sin allsidighet ett ankare
i tävlingssammanhang. Tillstånd mås-
te dock alltid inhämtas av Kungens
Befallningshavande. Har under året
varit en rätt flitig gäst vid prisbordet.
(Etta i prec. gevär vid Marinmäster-
skapen, trea vid Kustartillerimäster-
skapen, tvåa i pistol fältskjutning vid
III Mm o. s. v.).
ARNE GREWIN : Liksom diverse
höga master mycket rörlig i vind. Sta-
gad med tyngdpunkten längst ner och
fiolstag i ryggen. Har specialiserat sig
på snabbskytte, varför han i år erövrat

militärt världsmästerskap i siluett.
(Även etta i pistolfältskjutning vid
III Mill och många framgångar i
civila sammanhang).
VIKTOR HERMANSSON: Gammal
säker navigatör med tydlig gyrostyr-
ning i kulorna. Vinner en och annan
gång förlorar aldrig. Utmärkt lagmed-
lem. Placerade sig bra på Marinmäs-
terskap och kustartillerimästerskap och
har som civila meriter bl. a. en första-
placering i förbundsmästerskapen, hu-
vudskjutning med kpist.
KARL-OLOF öHRN: Liksom ras-
hästen helst i täten men gärna bitsk.
Har i likhet med Gunnar ovan många
strängar på sin båge. Blir ibland över-

Timmele Färgeri AB
Telefon ULRICEHAMN 302 00

&
Telefon Vöxel171020

Rekommenderar sig för utförande av färgning

och blekning av ullgarn, trikå, charroeuce ro ro
J~RNSKROT och METALLSKROT

LUMP - TEXTILAVFALL

PUTSTRASOR
RUGGNING AV TRIKÅ

Förstklassigt utförande garanteras

o



Så nog skulle det bli kalas i jul! Det
skulle det visst det.

Nu var dagen kommen! Blommen
hade slaktsupen bärgad, och i ottan
skulle dråpet ske. Före halv åtta skulle
Blommen stå i trösken på herrgården.
Det blev alltså Luss~otta i torpet. Mor
Dlom hade kaffet klart och eld ut;1der
stora bykgrytan, när PV kom. Men
vem ~an ta livet aven gris utan lug-
nande medel? Slaktarn måste ha sitt,
och fick det - och lite till. Och fick

han det, var han inte kinkig med arvo-
det. Se Blommen var fattig men inte
snål, det kunde ingen påstå. Och
brännvin hade alltid varit en god valu-
ta.

Förre soldaten Emil Blom hade
köpt en dyr vårgris av patron Vester-
berg på Granberga. Vesterberg var
smålänning och stadd i uppblomstring
under förra världskrigets välsignade
konjunkturer. Grisen drog således dry-
ga dagsverken utöver torpararrendet,
innan den blev Bloms egendom. Men
så gladdes Emma hans dessmer åt för-
värvet och repade nässlor, gned och
försakade med stora förväntningar.
Kassen i sjöviken gav småfisk ibland,
och lite gröpe blev det av havren från
torptäppan. En och annan mjölkskvätt
fick torpkon Blomma - eller rättare

sagt ungarna - avstå åt Joakim, som

grisen av ren underdånighet kallades
efter ortens ledande personlighet. Joa-
kim trivdes, framlevde sina dagar utan
närmare reflektioner om ändamålet
och lade på hullet som sig bör. Han
blev mor Bloms stolta förevisningsob-
jekt, så ofta kafferansonen tillät invi-
tation av ortens nyhetsförmedlande
fägring. Han spred glädje i torpet.

Nu drog det mot jul, och mor Blom
fick drag av vemod i rynkorna, när
hon fyllde i mathon åt sin kärlek. -
Men tänk vilken jul det skulle bli! En
gris var ju ändå till för att dö. Och
vad fick man inte efter dom! -

Till Lussedan var banvakten P. V.
Pettersson, vanligen kallad PV, budad.
PV var en kunnig karl och var bl. a.
ortens ambulerande slaktare. S! här
före jul var han strängt anlitad. Ingen
visste heller så bra som han hur en
gris skulle se ut, och den här nassen
hade fått extra beröm, när PV haft
vägarna åt Blommens för att ge råd
i uppfostran och möjligen med biav-
sikten om en slaktsup i förskott. Mor
Blom tog åt sig av berömmet. Se, ett
s!nt djur hade då inte funnits i det
torpet före Blommens tid! Och nog
visste hon, vad hon gett sig ut för
den grisen. Det var just som änsgligt
med slakten, men vad skulle det fatti-
ge göra. Barnen behövde också färskt
som omväxling p! saltströmmingen.

Mor Blom fick fram kaffe, och
Blommen fyllde på kask. Till kaskar-
na diskuterades Joakims förhållande
i familjen. - Se en sån gris har vi då
allri havi. Han är som barn i huse.
De är för unnerlitt me djur. De lik-
som förstår en och blir som en själv
ä. - Nu var det som om Joakim be-
grep, att det var nånting i görningen,
för han hade sett så moloken ut i afse.
Men nöden har ingen lag. Och när
cn inte var så riker som patron, så får
di fattiga offra de di har. PV talade
tröstens ord och bedömde grisen på
sitt sätt som sakkunnig beträffande de
materiella värdena.

Men nu var det nog dags i alla fall,
om Blommen skulle hinna till herr-
gårn. Joakim hade fått sista slutpan.
Nu skulle han bli korv, fläsk, sylta och
palt till den Blomska familjens jul-
glädje. En och annan smakbit blev det
väl hit och dit också, som fattigman
har för sed. ~ PV och Blommen hade
hämtat nödigt mod och gick till ver-
ket.

Blommen gick in i stian och satte
tryntrossen på sin vän för att le ut
honom. Nu vet var och en med erfa-
renheter att svin inte godvilligt tar an-
nat i käften än dom själva vill. De blir
förbannade på allt intrång, skriker och
vrenskas. Men mor Blom lockade med
matämbaret, och så kom han motvil-
ligt ut och inom slaghåll för PV. Så
vet var och en lika bra, att det är
klent med ljuset vid fyrataget så här

års. Mor Blom belyste emellertid of-
ferplatsen med fenixlyktan. PV spotta-
de i händerna och gjorde några för-
söks svängar med yxan. Nu skulle det
ske! Mor Blom vände sig från och
blundade. Så en sista tomsväng -
och PV drämde till. -

Om det nu kan ha berott på kaffe-
kaskarna eller annat är inte bestämt
utrett. Men PV träffade inte precis där
mellan ögonen, där bedövningsmedel
av den här sorten bör placeras för att
ge resultat i första omgången. Joakim
blev orolig. Nu borde han teoretiskt
sett ha domnat av för nästa släng, för
när PV slog slint, blev han arg och
samlade ihop sig. - Tvi! det här då!
-'- Och så drämde han till ianväg.
- Efteråt svor PV på att det var troll-
tyg i närheten. Det var inte så ovan-
ligt så här en Lussemorgon. Nyktrare
bedömare skulle möjligen ha sökt
andra förklaringar - för stor sats i

förhållande till inre omständigheter,
lenhalka eller något ditåt, för PV:s
träskostövlar flög i vädret, och själv
satte han en grann rova nedanför mor
Bloms. akter. Yxhammaren träffade
någonstans i närheten av Joakims dub-
belknorr, och för det blev han ursin-
nig. Innan hans tillämnade baneman
kommit på fötter, hade Joakim in-
stinktivt fattat vidden av faran och
sveket i den tidiga välfägnaden. Han
gav på grisars sätt sitt misshag tillkän-
na. Det blev ett skrik, som gick mor
Blom till hjärtat. - Herre jestanes då,
Joakim lelle! Jag tror. di rakt förlorar
dej, innan di får live åv dej. Sånt
elände! - Så gjorde Joakim utbryt-

ning. Trots Blommens uppsittning
och strama tyglande med tryntrossen,
gick han i galopp. PV blev överriden,
innan han kom på fötter. lsjöbacken
förlorade Blommen knäslutet och gick
i backen. Mor Blom var följsam så
långt träskorna tillät och lyste upp tå-
get med lyktan. - A, herre jesses!

Blommen, slog Du ihjäl dej? Joakim!
Joakim! Stanna! Vänta! Kom tebaks,
så ska vi inte va illaka mot dej! -
Men Joakim drog rakt fram i forcerat
tempo. Nedanför låg sjön landfrusen
sedan förra veckan. Måhända anade
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gen. - PV fick ingen avskedskask,

och mor Blom hälsar inte på PV den
dag som i dag är. På nyåret gick Blom-
men in i nykterhetslogen som ett för-
sök att få slut på käringgnatet där-
hemma.

I islossningen satte Blom ut sin
gäddryssja i åmynningen åt Långsjön
till som vanligt om vårarna. I ryssjan
låg Joakim en morgon. Den dagen
fick herrgårn också vara. Blom gick
hem till torpet, rakade av ~ig skägg-
stubben och klädde sig som till sorg.
Sedan gick han raka vägen till pt;iis-
ten. Det kan vara skönt att ha någon
att anförtro sina ensamma fundering-
ar åt ibland.

att grisen var ingen riktig gris. Han
var förgjord på något sätt, vilket inte
var så omöjligt, så som det spökade
på Granberga efter gamle baron, som
sköt sig. Se, inte för han visste något,
men nog visste han vad han trodde,
han. .

Mor Blom var tystlåten. Så gick
hon hem, gjorde rent i stian efter
Joakim och lade in ren långhalm. Så
släckte hon under bykgrytan. t;[är hon
sen träffade Blommen på återtåg från
sjön, sade hon något om kaffekaskan-
de, som gick honom hårt till sinnes.
Blommen gick tyst in i stugan, tog sej
en stadig dragnagel, svor en tyst ram-
sa och lade sej på kökssoffan med
ryggen åt Emma till. Herrgårdströsk-
ningen fick vara för honom den da-

Joakim ett vänligare land bortom vatt-
net för hans galopp gick spikrakt och
målmedvetet ut på blankisen. Mor
Blom halkade efter. Allt .I;Jngle och
längre ut gick drevet. - Joakim! Jo-
akim! Ett sånt herrans elände! Därute
går det ju strömt! Mor Blom åkte kana
en bra 'bit, innan hon kunde bromsa
upp inför den insedda faran. - Men
Joakim fortsatte. - Joakim! Du Rår
ju rakt i sjön! - Och lagom som det
var sagt, sjönk hennes med stora för-
sakelser och kärlek hoparbetade jul-
fröjder därute i mörkret.

Alla räddningsförsök rll1ss1yckades.
Blommen försökte en undsättningsex-
pedition med ekan, men mor Blom
blåste av. Det kunde räcka med en
olycka före jul. - PV svor varmt pä

""'"

Lägg grunden till ekonomiskt oberoende genom
regelbundna insättningar i G ö t e b o r g s B a n k.

Tag för vana att alltid rådgöra med oss
vid alla slag av bankaffärer.

På
II H A N T V E R K E T II

restauranten mitt i Vasastaden. . .
- har gästerna lugn och ro

att prata igenom en affär
- har man god husmanskost och

små trevliga specialiteter
- finns det lokaler för den

lilla festen och den stora

representationen
- finns det billiga sammanträdes-

lokaler
- är den nye källaremästaren

kustartillerist, och står
alltid till kamraternas tjänst

Bertil C. Jansson.

P. S. Adressen är Erik Dahlbergsgatan 3
(alldeles över systembutiken)
och telefon 11 61 04
Ring och jag skall fixat, det lärde
vi ju oss under beredskapen.

D. S.

GÖTEBORGS BANK
rorgny Segerstedtsgatan 120 - Göteborg V

Telefon 292543, 2928 43

SM OR GAS CENTRALEN
Gyllenkroksgatan 17

Stans äldsta specialfirma

Ring 1810 75, 184307

Vi sönder: Smörgåsar, Snittar,

Sandwiches, landgångar

Specialite: SANDWICHESTARTOR

11

Nils Ericsonsgatan 23
Tel. 133530

Filial: Blomsterkiosken, Centralen
Tel. 152507

KONSUMHUSET
H Benjaminsson, Käringberget

Rekommenderas



Sergeant Gustav Lundberg
lan. Enligt tävlingsbestämmelserna får
från varje kategori 20 % av tjänstgö-
rande under 43 år ställa upp och av
dessa skall 60 % räknas in i laget.
Det lag, som i medeltal uppnått lägsta
poängsumman segrar. I officersklassen
fick 6 man ställa upp och 4 räknas i
laget, i uoffklassen 15 resp. 9 och i
ubefklassen 12 resp. 7.

Liksom i fjol segrade officerslaget
med ett medeltal på 162 poäng före
underofficerarnas 166. I offlaget in-
gick löjtnant Ekström, Torefalk, kap-
ten Olby och O. Hansson.

Uofflaget hade i stort sedvanligt ut-
seende med serg. B A Larsson, som
bäste man och överlägsen segrare i
hela tävlingen.

I ubefklassen blev överfurir Mår-
ling bäst, men laget fick inte in så
många att något lagresultat kunde no-
teras.

Höstens civila tävlingar började
med DM i orientering den 13/9 där
KA 4:s representanter kämpade väl,
även om inte någon klasseger kan no-
teras. Bland resultaten kan nämnas en
5- och en 6-placering i seniorklass B
genom I. Torefalk och G. Gustavsson.

Regementsmästerskap i orientering,
med flj. L. Heinmar som tävlingsleda-
re och banläggare, avhölls den 17/9.
Banorna var litet "luriga" och många
missar noterades, särskilt vid första
kontrollen, ett på kartan omarkerat
kärr, som de flesta klasserna hade att
besöka.

Kampen om mästerskapet, i varje
fall i seniorklassen, avgjordes just vid
den kontrollen. Sergeant B. A. Lars-
son bommade där hela 11 minuter i
förhållande till huvudkonkurrenten
sergeant G. Gustavsson, som vann
klassen 14 sekunder för "B. A." Trea
blev serg. B. Olsson och jag hoppas
att den framgången skall sporra till
bättre resultat i framtiden.

I klass äldre oldboy segrade flj.
Ohm före flj. o. Erixon, och bland de
yngre gubbarna vann serg. G. Lund-
berg före serg. OAM Olsson med de
kända namnen flj. I. Holgersson och
Boman tätt efter. I juniorklassen van;-
befälselev Byström med hela 16 minu-
ter före befeleverna Gantelius och
Moss. Detta var dagens mest överty-

gande seger.
Nästa större evenemang var DM i

budkavleorientering, lördag och sön-
dag den 19-20 sept. KA 4 IF del-
tog här med två oldboyslag och ett
juniorlag. Av dessa tvingades junior-
laget och ena oldboyslaget. av olika
anledningar att bryta tävlingen. Bättre
gick det för det andra oldboyslaget.
Flj. I. Holgersson kämpade väl i nat-
tens mörker med en sjätteplacering
som lön, 14 minuter efter teten. När
det sedan blev" dagskubbarnas" tur
att ta vid så gjorde B A Larsson ett
glänsande lopp, där han förutom en

I tävlingen ingick skjutning med
kpist på västra banan. 3 skjutstationer
med korta skjuttider och svåra mål.
"Gangsterskjutning" tyckte många av
deltagarna. Serg. B A Larsson grund-
lade här sin seger med att pricka in 27
träffar av 30 möjliga med flj. Ger-
mundsson närmast med 23.

Efter skjutningen blev det transport
ut i terrängen för de mera fältmässiga
övningarna. Från en naturskön plats
startades på en punktorienterings- och
fri orienteringsbana av flj. Heinmars
bästa märke.

Kartbilden överensstämde dock j
början av punktorienteringen dåligt
med verkligheten, varför antalet milli-
metrar fel på de flesta händer blev

många.
Serg. B A Larsson gjorde inga miss-

tag utan förbättrade sin ställning, som
KA 4:s bäste fälttävlare genom att
pricka in punkterna med endast 7 mm
fel och notera löptiden 1 timma, 47
minuter på den sammanlagt 10,5 km
långa banan vilket är ett resultat i elit-
klass.

Regementschefen påpekade bl. a.
vid prisutdelningen att det i stort var
samma gamla ansikten i lagen, som
det brukar vara. Men en ny stjärna

Flj. IV AR HOLGERSSON

42-årig orienteringskämpe

klar seger på sträckan förde upp laget
till endast 1 minut efter teten.

Nerverna hos det vid målet väntande
KA 4-gänget dallrade av spänning,
men det skulle ha varit ännu värre om
de vetat vad undertecknad hade för
sig ute på sista sträckan. Vid fjärde
kontrollen upptäckte jag, att jag i
brådskan vid starten glömt rita in sista
kontrollen på kartan. Kontrollangivel-
sens "Foten av berget" sade mig inte
mycket. Till råga på allt "bommade':
jag näst sista skärmen med några dyr.
bara minuter. Var fanns nu sjätte och
sista skärmen? Ett "berg i dagen" rakt
söder om målet var troligast, om inte
så måste jag springa till starten och
titta efter på den där uppsatta kartan.
När jag efter en sprinterrusning nåd-
de "mitt" berg och fann en oriente-
ringsskärm och kontrollanter samt
kunde på ett anslag läsa bl. a. "Kon-
troll 6 oldboy sträcka 3", behöver jag
väl inte tala om hur jag kände mig.
I mål kunde glada kamrater tala om
att laget blivit tvåa efter Göteborgs

Sportklubbs elitgubbar. Tvåa i en DM-
budkavle är den bästa placering KA 4
IF uppnått hittills och det sporrar till

krafttag kommande år.

I slutet av september möttes KA 4

befälskårer i årets s. k. befälsfälttäv-
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en lördag i augusti som uofflaget vann
med 5-0. Handbollslaget har börjat
säsongen ganska hyggligt och hittills
bara förlorat en match.

I det "våta" elementet har SMI-sim-
ningen på hemmabanor avverkats. I
stridssimning 20 X 50 m lyckades KA
4:s lag slå I 17:s fjolårsrekord med
hela l minut och 17 sekunder vilket
borde räcka till seger. En del andra
goda resultat uppnåddes i övrigt och
det skall bli riktigt spännande att få
se resultatlistorna, när de kommer i
slutet av året. Söndagen den BIll

deltog en del simmare från regemen-
tet i en korporationssimning i Valhal-
labadet. Bland resultaten kan näm-
nas att KA 4 blev korpmästare i
10X50 m på nytt korprekord och
tvåa i 5 X 50 m. Dessutom vann
KA 4 3X50 m medley.

Med sådana föregångsmän, som
svenske rekordhållaren Bernt Nilsson
så "seglar" simningen i medvind och
det är bra att hoppas att övriga
idrottsgrenar kunde få samma topp
och därigenom ge ledare och aktiva
stimulans till ytterligare krafttag.

o
pa KA 4

sällskap återuppliva gemensamma
minnen.

Sedan mässföreståndaren, st. Al-
men, med sina duktiga mannar serve-
rat kaffet tog överste Lange till orda
och berättade på sitt medryckande
sätt om sin resa till Spetsbergen med
Älvsnabben sommaren 1957. Ljus-
bilder kompletterade framställningen,
som blev en njutbar upplevelse i färg.

Förvaltare Redmo framförde för-
eningens tack till överste Lange, var-
efter minnena levde vidare till fram-
på småtimmarna. Vi sade varandra
adjö med förhoppningen att snart
träffas igen.

Kamratföreningen var samlad till
ärtmiddag på KA 4 underofficersmäss
torsdagen den 22/10. Ett 50-tal med-
lemmar med ordf. och vice ordf. i
spetsen hade tagit plats vid "krigs-
rätts"-bordet då klubbmästare Broberg
hälsade välkommen.

Stämningen var redan från början

mycket god och steg i takt med in-

mundigandet av de omvittnat goda

ärterna. Man kunde ofta bland de

många samtalen uppsnappa "minns

du" eller "kommer du ihåg" och det
måtte väl vara en god avkoppling från
vardagens jäkt att i gamla vänners

dök dock upp. Löjtnant Bengt Ek-
ström, som gjorde en fin insats genom
att placera sig som tvåa efter serg.
Larsson med följande jämna serie:
skjutning 19 träff, punktorientering
11 mm fel och en löptid som t. o. m.
var några minuter bättre än Larssons.
Glädjande och det är bara att hoppas
han fortsätter i denna goda stil, finns
viljan så finns förutsättningarna.

Bland övriga orienteringsresultat
kan nämnas en tredjeplacering i old-
boysklassen vid DM inattorientering
genom G. Lundberg och där den trog-
ne kämpen J. o. Eliasson blev 18
man. Vid garnisonsmästerskapen i
nattorientering segrade G. Jansson
med I. Holgersson som tvåa. Rege-
mentsmästerskap i nattorientering av-
hölls i den hårda terrängen i trakten
av Bollebygd. Den 42-årige flaggjun-
karen Ivar Holgersson fick här en
fullträff och vann övertygande före
ungdomarna serg B. O. G. Olsson och
befälselev Stig Odland. Det var en
grann prestationen och visar att väl-
tränade "gamlingar" står sig gott i
konkurrensen med de yngre i denna så
ädla och fina sport. I yngre oldboy-
klassen vann flj. G. Jansson och i
äldre flj. Olle Erixon med flj. H. Le-
den som god tvåa.

.I övrigt har på idrottsfronten hänt
att vid Ny Tids och Korp.-idrottsför-
bundets tävling "Slottskogsstafetten"
deltog från KA 4 fyra lag. Tre lag
ställde upp i militärklassen och det
fjärde i oldboyklassen. Militärlagen
var sammansatta av befälselever och
befäl från Befälsskolans 1-,2- och 5-
plutoner och "gubbalaget" av uoff
företrädesvis från Befälsskolan. Resul-
tatet blev att infanteristerna från Bo-
rås vann militärklassen, men sedan
var det KA 4 för hela slanten. Med
plutonerna i nummerordning placera-
de de sig som tvåa, tre och fyra. Detta
måste anses vara ett strålande resultat,
om man tar med att I 17 och de and-
ra deltagande armeiagen (utom I 15)

kom efter alla tre KA 4-lagen. Uoff-.

laget blev trea i oldboysklassen. På

"bollfronten" utkämpade officerare

och underofficerare en fotbollsmatch

Bråttom

Korpral Andersson har träffat en
flicka i Majorna,

"Har du verkligen blevit kär i mig
vid första ögonkastet?" frågar hon,

"Ja", svarar korpralen, "det blir jag
alltid, Man sparar så mycket tid då",

Ett råd
Modern till sin dotter: "Om jag får

råda dig, min flicka - gift dig med
en kustartillerist! Han kan laga mat,
bädda, stoppa strumpor - och det
viktigaste: Han kan lyda !"

avgränsas av Nordsjön. Ingen möjlig-
het alltså att vika av åt vänster. Till
höger om er en brant bergvägg som
gör det omöjligt att vilka åt höger.
Framför er ett fientligt pansarrege-
mente, och bakom er gör en fientlig
attackflottilj anflygning. Vad gör ni ?"

lång tystnad. Till slut kommer ett
svar från yngste underofficeren, som
säger:

"Jag ger följande order: Pluton
halt! Fall på knä! Hjälm av till bön!"

På

"H A N T V E R K E T"
restauranten mitt i Vasastaden

(ErIk Dahlbergsgatan 3)
finns det billiga, små och stora,

sammanträdeslokaler
Tel. 1161 04

Teknikundervisning

Befälsövning på befälsskolan. Ov-
ningsledaren ger följande läge:

"Mina herrar, nu befinner er på
marsch med en pluton. Plötsligt står
ni på en plats, som till vänster om er



P I S K N I N G sker maskinellt, varvid mattorna
utsättas för mindre påfrestning än vanlig

handpiskning.
Vi hämta och hemsända på dagen

Göteborgs Maskinella Mattpiskning
Tel. 130890 - 293262. Oppet kl. 9-16

Sprängkullsgatan 19-21

GLAS, PORSLIN och
PRESENTARTIKLAR

Majornas Bosättning
Karl Johansgatan 37, vid Karl Johans kyrka

Telefon 1428 93

Högsbo Bosättning
Axel Dahlströms torg 3 - Telefon 45 18 94

Vid behov
av alla slags B E T O N G V A R O R

Ring
A..B. Mölndals Cementvarufabrik
MöLNDAL Tel. Växel 27 20 50

IS SPORT
Hockeyrör med hälskydd 36-39, 39:-

42-47 42:-
Juniorklubbor från 4:75, Konståkning vita 48:

Bandyrör 37:-, Klubbor J: r från 4:25
SKOLDS CYKEL & SPORT

Postgatan 45 tel. 134937
Friggagatan 29 " 157209
Skanstorget 8 " 13 48 97
Ovre Husargatan 24 ,,11 0356
långedragsvägen 24 ,,290331

Vid val av pipa och tobak,
kom in till oss.

Vi ger Er även goda råd i piprökningens svåra konst.

Prova vJra JpecialtobakJblandningar.

Carl Fr. Sandens Eftr.
Södra Hamngatan 53

Göteborg C - Tel. 130922

SKÄRHAMNS VARV & SLIP
Upptager båtar till 300 ton.

Motorinstallationer jämte reparationer utföres.

Ombud för Seffle motorverkstad:

Bröderna Johansson Tel. Varekil 70018Restaurant
LORENSBERG

Dit går Vi!
Ängholmens Yacht. & Motorbåtsvarv

ADOLF LAGER

långedrag, Göteborg 43
Tel.: 291011 - 291600

REPARERAR FISKEBÅTAR OCH MOTORER

SHELL BENSIN OCH SMORJOLJOR

Underredsbehandling
utföres under garanti snabbt och billigt

Åkes Underredsbehandling
Kruthusgatan 1 D - Tel. 19 1402

JOlO

Firma GUNNAR GRANHAGE
GöTEBORG - Telefon 151073 - 152327

Utför Bergsprängningar
och övriga Anläggningsarbeten

Kvaliten i våra preservativs, 4712 de Luxe,
Spanjora, Luna m. fl. märkesvaror har
gjort oss till landets största företag i bran-
chen. Detsamma gäller våra skyddskrämer

4712 och Amyl.

H. E. Adamsson AB
Over 80 affärer i landet.

VID RINGVÄXLING!
vänd Eder till

Hovjuvelerare K. ANDERSSON
Östra Hamngatan 41

Service året runt.

E K E B E R G A Vilohem
inneh.; Nils Mohlen

Ängkärrsgatan 15 - Telefon 292628

GöTEBORG
Spårvägshållplats: Käringberget

14

Paketsaltet med den

rätta jodkvantiteten

Spinnmästaregatan 5

Tel. 152311

Utför allt vad till yrket hör

Käringbergsgatan 11, Tel. 291124

Rekommenderas



ubilera

1:a HALVARET 1960:
80 t1r
Löjtnant J. W. Strandh 24/2Kontorschef Digby Rundquist .5/1

24/1
28/1
4/.5

25/6

55 år

Trädgårdsmästaren
Edvard Pettersson

Konsul Magnus Wiberg
Varvsägare Gustaf Ekelund
Tjänsteman A. H. Jansson
Förrådsförvaltare

Sven Johansson
Kassör Harry Jonasson

Trädgårdsmästaren
Bertil Andersson

29/3
5/3

24/4

65 dr
Lokförare Oscar Gustafsson

60 dr
Handlanden

Jonas Waldenström
Fabrikör Nils Cronander
Herr Ivar Jansson

7/5
14/517/6

29/5
7/8

4/5

15/6
22/5
26/655 år

Elektriker Stig Hultin 29/4
Handlanden Algot Hult 29/4
Distriktschef Oscar Fernström 14/6
Herr Erik Meyer 15/7
Ingenjör Folke Sahlin 28/8
Direktör Ewert Rene 22/9
Handlanden Oscar Johansson 22/9
Förrådsarbetare

Carl Johansson 6/1]

50 Jr

Förvaltaren Gustaf Odkrans

70 ar
Stationsmästare

Arvid Odenhem
Kassör Erik LundelI

Järnvägstjänsteman
Hjalmar Olsson

Tullöveruppsyningsman
J. E, Hansson

Tjänsteman Olof Dunberger
65 ar
Förvaltare J. E. Nyström
Kamrer Fritz Björklund
Verkmästare L. E. Rosdahl

10/1.

19/1

29/1

60 år

Snickaren Gustaf Gustafsson
Förste reparatören

Gustaf Johansson
Inspektör Erik Johansson,
Förste kansliskrivaren

G. W. Nilsson

Disponent Erik Dempe
K y r k o gårdsvaktmästaren

John Sjöquist

~1/1

7/4
2/5

50 år
Dykaren Bertil Aronsson
Förman Tage Thoren
Herr Nils Frank
Förman Eric Persson

11/3
1"2/7
30/8

3/5
9/5

19/5

MEDDELANDE

Samkväm med ärtmiddag avses anord-
nas för föreningens medlemmar i bör-
jan av februari månad 1960. Museiin-
tendent Doktor S. Henry Wassen har
preliminärt lovat medverka med ett
föredrag benämnt "Färder i Colombia
och dess urskogsindianer i väster.
Han har även lovat att från sina se-
naste forskningar därstädes visa färg-
bilder.
Lokal: uoffmässen KA 4.
Anmälan om deltagande göres till sek-
reteraren, tel. (kontorstid) 29 20 80 :
215. Annons, under rubriken sam-
kväm, kommer att införas i Göte-
borgs-Posten den 1/2 1960.
Samtliga medlemmar hälsas hjärtligt
välkomna.

\-föt upp mangrant!

1"

1959:

70 Jr
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för soldaten att slippa känna den gna-
gande oron för hur hustru och barn
skall klara sig därhemma.

Ingen statistik kan redogöra för det
exakta antalet människor som i ett el-
ler annat avseende drog det tyngsta
lasset under beredskaps åren. Inga siff-
ror kan påvisa vad somliga människor
gick igenom. Ändå förefaller vårt of-
fer lätt, jämfört med vad de andra
folken ute i Europa fick utstå. Bara
några mil från våra gränser förlorade

människor inte bara s;n utkomst, de
förlorade allt, hem, familj, frihet. I
koncentrationsläger och bnnnaI1ut:
städer tiggde man endast om att fä
behälla livet, ja många önskade sig
döden...

Och nu, tjugo är efteråt, vad minns
soldaten som läg i fält under bered-
skapsären? Frägan gär till läsekretsen.
Välkomna med minnen, gärna jämfö-
relser frän förr och nu, skicka dem
till red.

I föregående nummer utlystes en pristävlan om nytt namn på vår tid-
ning. Ett 70-tal förslag har kommit in varvid en medlem bidragit med
60 st. Sammanlagt 5 medlemmar hade hörsammat uppmaningen. I fråga
om första sidans utseende har fem förslag inkommit, varav 4 från en
medlem. Många av förslagen är fyndiga och träffande och det blir inte
lätt att avgöra. Redaktören har studerat förslagen ingående och fastnat
för "KA-fyren", vilket inte bara har anknytning till KA 4 utan också
för tanken till Vinga, som enligt förslagsställaren bör finnas med på
tidningens första sida. Förslagen kommer att överlämnas till styrelsen
för avgörande och red. hoppas att nästa nummer ska kunna utkomma
med det nya namnet.

*
Att få medlemmarna att bli medarbetare i tidningen tycks vara svårt.
Endast en medlem har till detta nummer utan anmaning inkommit med
bidrag. Nytt år nya tag.

*
Skall man döma av historieberättandet vid föregående kamratträff på
KA 4, så finns stoff för mycket bra saker att publicera i vår tidning.
Att berätta en sak i andra hand blir inte samma sak, den personliga
prägeln försvinner. Därför välkommen med DITT bidrag.

*
Kustartillerivisan, som publiceras på annan plats i tidningen, härsam-
mar från KA 1 och tillkom i mitten av 30-talet.

*

Det är en viss skillnad att vara sol-

dat i år och för 20 år sedan. Nu i

historiens perspektiv kan beredskaps-
åren i fält synas oss som en räcka
idylliska år. Vi slapp i alla fall un-

dan. Det var annorlunda 1939. Då

var landet omringat av Wermacht och

SS-tmpper. Allmän mobiliseringsorder
utgick. Alla vapenföra män lämnade
sina familjer och arbetsplatser och

fraktades till olika förläggningsplatser
i skogar och på skär. Hur klarade sig
hustmr, barn och gamla, som bara

visste att pappa stod på post "någon-

stans i Sverige"?

Minns ni blanketterna från fattig.
vårdsnämnden? Ända fram till 1940

kunde de inkallade endast få bidrag

till familjen genom att vända sig dit,
och varje ansökan behovsprövades. En
krigsman skulle klara familjen i en-

lighet med den då gällande förord-
ningen som daterade sig från den
13 augusti 1914. Där hette det. . .

"kunde under den tid värnpliktig vore

inkallad till tjänstgöring för rikets

försvar den värnplil.:tig~3 familj av

statsmedel erhålla understöd med 1

krona för varje dag med tillägg av 25

öre om dagen för varje barn under
15 år, därest familjen för sitt uppe-

hälle är i behov av sådant understöd".
Något bostadsbidrag existerade själv-
fallet inte. Detta var allt som de in-

kallade kunde tillgodoräkna c;ig till fa-
miljens försörjning - och det efter

l--ehovsprövning!
Många vindar har blåst sedan des:,

och ser vi på den ekonomiska situa-
tionen för de inkallade i dagens Sve-
rige är skillnaden påfallande. Räknar

man ihop de olika bidrag och förmå-

ner som dagens soldat kan påräkna,
kommer man upp i omkring 850 kro-

nor per månad. Ä ven om inkallelser-

na fortfarande betyder ett ekonomiskt
avbräck för vissa yrkeskategorier, ter

sig den värnpliktiges situation betyd-

ligt ljusare nu än vid krigsutbrottet.

Det måste vara oerhört betydelsefullt

16

Så står vi inför ett nytt decennium. Låt oss hoppas att det skall gå till
historien som det glada 60-talet.

*
Kustposten ber till slut att få tillönska alla läsare en riktig GOD JUL
och ett riktigt GOTT NYTT AR.

Gåtor

Liten och gul, skamgiven och ful,
ingen mon i detta land

bygger sådana hus som han.

Två gånger född fyller rymden med

sång.
Tre gånger född fyller rymden med

färg.



Fortså'ttn. från sid. 6 och sandloppor har dock lyc-
k8lts förta det goda humör som
här i likhet med inom bataljo-
nen i övrigt alltid är rådande
bland svenska FN-soldater.

Längs den väg som mot sö-
der drar fram utefter gräns-
linjen ,söker vi oss fram till de
plutonsnästen som här ligger
utplacerade med jämna mel-
lanrum. På sina ställen är av-
ståndet mellan gränsen och den
slingrande vägen knappt 20
meter, och automatiskt trevar
man gärna efter vapnet för att
förvissa sig om att det verkli-
gen fortfarande är med på re-
san. Så här nära gränsen bär
man alltid vapen. Gränsen -
det enkla dike som här och var
markerats med vitmenade plåt-
tunnor är en linje, som inte ba-
ra skiljer två hatande folk från
varandra, utan som även på ett
överskådligt sätt visar oss en
flera århundraden stor skillnad
i utveckling mellan de båda
folken. Ara'bernas magra sand-
jordsslätter framstår kusligt
ödsliga i jämförelse med Isra-
els bördiga och konstbevattna-
de fält, från vilka judarna tar
upp till tre skördar om året.
De beväpnade israeliska jord-
bruksarbetarna vittnar dock om
att arbetet på fälten här inte
alls är någon lantidylI, utan
många gånger snarare ett ar-
bete med livet som insats. Plu-
tonsnä&tena - små grupper om
3-4 tält, visar prov på en ena-
stående uppfinningsrikedom i
vad beträffar att med enkla
medel piffa upp den sandiga
omgivningen. Färggranna öl-
burkar kantar de gångar av
snäckskal som löper fram mel-
lan tälten. En sköldpadda lar-
var omkring bland kaktusplan-
torna i "ra,batten", fantasifullt
målad på skölden och natur-
ligtvis allas kelgris. Färg och
snäckskal har genomgående
kommit till användning ,som de-
kor, men även med så enkla

det och yttervärlden passerar
just denna instans, och här-
ifrån utgår de impulser som
gör det möjligt för bataljonen
att över huvud taget fungera.
Hit inrapporteras alla händel-
ser av vikt från gräru;en, och
härifrån distribueras alla för-
nödenheter till enheterna ute
vid gränsen. Spaltutrymmet
tillåter inte någon fullständig
redogörelse för arbetsuppgif-
terna, men må det skrivna få
vara några exempel från batal-
jonsstabens och stabskompani-
ets oerhört vitomfattande verk-
samhetsområde. På väg ut mot
gränsen paserar vi Gaza stad,
och efter dess huvudgata, om-
givet av två moskeer upptäcker
vi strax UNEFs Head Quarter,
vanligen kallat HQ. Den som
tycker sig se en svensk vakt-
post på poststället ,ser allde-
les rätt. Svenska bataljonens
l:a kompani, norrlänningarnas
kompani, bevakar UNEFs ad-
ministrativa medelpunkt och
gör det med den äran. Befatt-
ningshavare från främmande
nationer såväl i som utom
UNEF har vid flera tillfällen
uttryckt sin beundran över de
välputsade svenska vaktposter-
nas föredömliga uppträdande.
Vaktposterna vid UNEF HQ är
med andra ord guldkantade vi-
sitkort för den svenska FN-ba-
taljonen. Så ut till gränsområ-
det, där på de ödsliga slätter-
na vid Gaza Airport en grupp
tält utgör det enda tecknet på
att här existerar någon form
av liv. Det är 3:e kompaniet,
skåningarnas kompani, som här
har sitt huvudkvarter, fullkom-
ligt utan skugga för den obarm-
härtigt brännande solen, utan
lä för de heta Khamsinvindar-
na och ofta hårt ansatt av
sandstormarna som här har en
förödande kraft. Varken väd-
rets makter eller skorpioner

medel kan man tydligen nå go-
da resultat. Gästfriheten i des-
sa plutonsnästen är enorm, ty
varje besök blir ju ett avbrott
i den isolering som här måste
kännas som ett förlamande
grepp. Vanliga samtalsämnen
under besöken härute är hän-
delser från nattpatrullernas
uppdrag vid 'israeliska gränsen,
upplevelser i Kairos nöjeskvar-
ter och naturligtvis senaste nytt
från gamla Sverige. På väg mot
söder, genom djupa raviner,
ödsliga sandkullar och förbi
spanande FN -poster kommer vi
snart till 2:a kompaniets, mel-
lansvenskarnas huvudkvarter,
ett gammalt hus av ,soltorkat
tegel. Huset har genomgått en
restaurering som gjort det än-
damålsenligt för dess nya upp-
gift. Kamelstallet har blivit
matsal, taket en härlig solaltan
och trädgården kompaniets upp-
ställningsplats. På avstånd lik-
nar huvudkvarteret en arabisk
herremansgård och endast de
radio'antenner som spretar mot
skyn skvallra om att här ligger
ett UNEFs bevakningsorgan.
Härifrån ser vi utefter gränsen
mot söder en lång rad av ob-
servationsposter med svenska
ynglingar ,som väl medvetna
om sitt stora ansvar spanar in
i "Det förlovade landet". Vi
lämnar det svenskbevakade om-
rådet av Gazastripen, och vi
gör det med ett uppriktigt
"Lycka till" till våra brunbrän-
da landsmän.

Delar ur svenska bataljonen
bevakar stundom Sharm el
Sheikh på Sinaihalvöns syd-
spets. Här är det närmast frå-
ga om a,tt övervaka sjöfarten
genom Tiransundet. Sharm el
Sheikh, denna absolut sydligas-
te ,svenska fastlandsbastion i
hela världen, har trots sin öds-
lighet vunnit alla svenskars
hjärtan. Röda havets blågröna
vatten kontrasterar mot land-
skapets rödbrungula färger på



fulkomligt främmande miljö,
verkar för fredens bevarande
i dessa ödsliga ökenområden.
Isoleringen, den påtvingade
skärpta vaksamheten mot ara-
berna ,och framför allt total av-
sakna,d av västerländsk kultur
utsätter i samverkan med den
politiska spänningen persona-
len för stora psykiska påfrest-
ningar. Att under sådana för-
hållanden hålla en hög strids-
moral är ett konststycke som
dock svenskarna hittills lyckats
med, och därvidlag är kontak-
ten med det fjärran hemlandet
av stor betydelse. J ag vet att
"Johansson" spottar i nävarna
och tar nya tag när han har
hela svenska folket bakom sig.
Låt oss därför till sist komma
överens om att gång efter an-
nan ägna våra brunbrända
ökensvenskar en tanke. De be-
höver oss där nere i Sinai, och
i gengäld skapar de för vårt
land en goodwill som vi har all
anledning att vara stolta över.

Ivar Eriksson
f d ökensergeant
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ett sätt som ingen kan undgå
att fascineras av. Enligt de in-
födda ara'bernas samstämmiga
uppgifter har Sharm el Sheik
inte haft regn sedan 1942. Ett
avtryck i sanden stannar där-
för kvar och minner om vad
som hände för många år se-
dan. Man kan tex än i dag
se israeliska stridsvagnsspår
löpa fram som långa armar ge-
nom öknen. Isoleringen i denna
avkrok av världen är fullstän-
dig. Närmaste samhälle är El
Tor på 105 km:s avstånd (Ack
ja!). Några av de goda råd
som ges till de nykomna i
Sharm el Sheikh kan kanske ge
en liten inblick i vad som här
möter ökensoldaterna.
1 Tag med syntetiskt tvättme-

del! Du får själv tvätta dina
prylar, och den inhemska
tvålen känner man väl till!

2 Följ skylten minröjd väg.
Någon gjorde inte det, och
hans vitnade ben kan stude-
ras vid stranden söder om
sjukhuset.

3 Vi trodde att vi hade en mag-
dansör ibland oss, tills det
kom fram att han glömt att
äta sina salttabletter.

4 Fot9grafera av hjärtans lust.

5 Tag med en rejäl portion av
gott humör, och _dela ut det
med jämna mellanrum.

Så till sist några ord om vad
som möter vår svenska FN-
personal där borta i arabvärl-
den. Oavsett tjänstgöringsplats
och befattning innebär FN-
tjänsten i Mellersta Östern en
blandning av svårigheter och
glädjeämnen. För att komma
överens med och bli respekte-
rad av befolkningen i Gazaom-
rådet måste FN-personalen all-
tid vara bestämd och renhårig.
De palestinska araberna är
mycket stolta. Det gör detsam-
ma hur eländiga och trasiga de
än må synas - det är ändå en
oerhörd skymf att utsätta dem
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Huvudkontor och verkstäder:
Lotsgatan 8 Göteborg. Tel. 124220

STOCKHOLM MALMö

för hån eller skratta åt dem.
Umgänget med araberna krä-
ver försiktiget och själviaktta-
gelse, något som för övrigt
präglar hela FN-personalens
tillvaro i Orienten. Religionen
(Islam) som här nere har ett
stort och långtgående inflytan-
de genom sina seder och lagar
gör det många gånger svårt för
en nykomling till Mellersta Ös-
tern att utifrån tidigare erfar-
enheter förstå och rätta sig ef-
ter de främmande sedvänjorna.
För muselmanerna är natur-
ligtvis dessa seder lika nor-
mala som våra egna, och därför
kräver vanlig hövlighet och
gott uppförande att all FN-per-
sonal lär sig de grundläggan,de
fordringarna i den muselman-
ska världen och rättar sig ef-
ter dessa.

Sokrates' gamla slogan "lär
känna dig själv" är en uppma-
ning som i Orienten ligger var
och en särskilt varmt om hjär-
tat. Under vistelsen i Gazaom-
rådet torde personalens "kän-
da" medvetande ha blivit noll-
ställt. Tillgången av de intryck
som under det vanliga livet
hemma ger en invand balans,
har avskurits, och därmed har
balansvikten gentemot det un-
dermedvetna minskats. Det un-
dermedvetna slår lättare ige-
nom med alla sina önskningar
och behov, och tiden i Mellersta
Östern måste anses vara ett ut-
sökt tillfälle att lära känna sig
själv och få insikt i det egna
per.sonlighetslivets okända do-
mäner.

Permissionsresor över större
delen .av Mellersta östern, ett
härligt badliv året om vid me-
delhavsstranden och tillfällen
till många internationella kon-
takter är måhända vad vi när-
mast kommer att tänka på i
samband med svenska FN-ba-
taljonen. Betänk dock att ;ba-
taljonen är en grupp svenskar
som i en, för en västerlänning
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På

"HANTVERKET"

restauranten mitt i Vasastaden

(Erik Dahlbergsgatan 3)
Tel. 116104

finns det billiga, små o. stora

Sammanträdeslokaler
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Summa: ".

fikon, vrist, knekt, askan, umgås, begär, orgie,
grymt, forum, likör, avtal, tycke, Nilen, ocean,
stryk, gevär, ostra, svans, offer, lagun, maska,
öppen, turen, raket, smäll, komet, order, toker,
bakom, annan, kulla, kanon, oleat.
Teater, gammal, tydlig, torped, odlare, russin,
koppel, rödvin, bekant, älskar, turbin, löksås,
toffel, nyttig, maskin, gardin, lekman, bäring,
energi, lansen, laddad, koppar, lustig, klagan,
glömma, premie, typisk, intakt, gnista, granat.
Stranda, urtavla, makalös, begagna, intagen,
bergrum, trapets, torkrum, Smetana, kännare,
urladda, akademi, kännare, utopisk, station.
Knäbyxor, snorvalp, soldater, scenbild, litterär,
snitzeln, skolfilm, strumpor, krevader, syn-
villa.

6 bokst

1 vågrätt: Denna stad är här satt som nr 1, men är nr 2.
2. Sveriges trädgård.
3 lodrätt: Denna stad är nr 1.
4. Öbacka, men borde ha varit Hemsö.
5. Detta ord hör ihop med de andra fem.
6. Sist i alfabetet, störst i Sverige.
3 bokst.: Rös, öga, gås, lös, tik, åka, gir, kol, lok, töa,

lya, tam, töm, gam, öva, lus, tös, örn, gry, rök,
ärr, gök, tia, näs, yxa.

4 bokst.: Norr, syra, leve, lans, ödet, asyl, Oslo, tagg,
valp, lots, våld, slev, iver, sova, sist, soda,
inge, spår, regn, gikt, Fido, ryss, band, nors,
saga, miss, tarm, sort, ylle, fukt, lyra, ömka,
dygn, azur, stäv, fest, tass, lugn, vits, vråk,
kusk, utgå, bror, barn, skri.

5 bokst.: Solur, bistå, lykta, stork, stege, inköp, kakel,

7 bokst.

8 bokst.

TÄVLINGSREGLER

Lös först de numrerade orden. Fyll sedan i rutmönstret
med ord ,ur ovanstående lista. Som synes är det betydligt
flera ord i listan än som får plats i mönstret och därför
gäller det att välja de mest poänggivande. Varje bokstav
har nämligen ett visst poängvärde, som framgår av föl-
jande tabell:

med ringar och bokstav som placeras i en sådan fåt 3-
dubbelt poängvärde. Övriga bokstäver får den poäng som
anges i tabellen.
I kolumnen längst till höger skriver ni upp den poäng-
summa ni uppnått rad för rad. Summera ned i kolumnen
summa. Den som löst krisset rätt och uppnått högsta
poängsumman vinner och erhåller 20 kr + medlemskort
i kamratföreningen för 1960. De fem därnäst kommande
får medlemskort i kamratföreningen för 1960..
Skicka in lösningen till redaktören senast den 15 januari
1960.

A. E.R', S ~ip. D,I,L,N,t-= z'p. G,H,K,M,O
= 3 p. F, V, Ä = 4 p. B, P, U, A, Ö = 5 p. C, J, y
=c;6p.X,Z=7p.
De rutQr där våg- och lodräta ord korsas har markerats
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VAD TROR NI DE TALAR OM?

Rätt gissat. Om bostad och giftermål. De här ung-

domarna är medlemmar i HSB i Göteborg. De har

blivit lovade en HSB-lägenhet och insatssparar

nu till denna och får då en förmånlig ränta.

Genom att insatsspara får de en god bostad - en

HSB-bostad. Deras väntan i bostadskön förkortas.

Gör även Ni som de här ungdomarna. Gå in som

medlem och börja insatsspara redan nu. Lös Eder

bostadsfråga genom HSB.

Det finns inget sparmål som kan jämföras med bo-

staden. Dessutom äger Ni i HSB-lägenheten ett

värde som växer.

HSB-insats ger bostaden som är bättre.

I GOTEBORG
St. Badhusgatan 14, Göteborg C. Tel. 172540

dill

Lo~kstlJatjen

NYQVIST
S:t Eriks Torg

i nyheter
och annonser

GÖTEBORG
Läs Göteborgs-Posten

Annonsera Prenumerera

GOTEBORGSTRYCKERIET 1959




