
' ..r+r#]il{&.*&1k*{r.+d 
1n

: lrti:?;!:r:.::, :,..::J
j&er\:. ;.. t.;r



Gdsta Jonssons underhållningsband

MYSTIK
på SJ-spår
SJ har blioit en hemlighet fatti-
gare. Det inträffade Lördagen den
27 maj. Då kördes ännu ett i ra-
den ats s Ic zngrstisko tåg ti.ll X-
stad:-

H emli,ghetentas hemlighet,
"Bergslagspi.len", augick på sin
jungfruresa för allmönheten Jrå.nLuduika i arla morgonstund kl
5.50(!). Förutom från Ludoika tra-
fllcområde kom resenärerna ock-
så. trän Fagersta to. Sammanlagt
d,eltog närmare 600 nu»arand,e och,
bliuanile(?) SJ-kundet. Utsält!

Efter rnycket hemli.ghetsmakefi
och mänga gi.ssningar lnmnadn
d,et tolu vagnar långa tå.get slut-
ligen i. uönerstad.en Lidköping.

- Det liingsta persontåget i Lid-
Icöping i mannaminnen, noteraile
stc Arnold Thiger fömöjt. Han
hade måst rektsirera aDstigni,ngs-
pallar längodga ttrån!

I Liilköping bjöds resenärerna
på stadspromenad., utställningsbe -
sölc uäd Rörstranils, Lunch med,
underhåLlning och en busstur pä
och Lring grönskande Ki.nnekulle.

Trots ett mind.re ljuut uåmegn
bleu resan en publik succö. Till
detta bidrog bl a toenne undet-
hallningspatruller med, storheter
srisom lolcförare Beitil "Musse"
Andersson, Aoesta.

Nu gå.r bergslagsborna bara och
oiintar på ntista resa utefter hem-
liga SJ-spår.

Ängvisslan, Gg

Omtänksamt
Frgksdalingarna iir glaila och
Dänliga människor. Det tel alla
som kommit i kontakt naeil ilem..
Atl omtanken om näslan ocksö
är oäl utoecklail framgår aa ilet
inlgg banjobbaren och tillika.
bloilgioaren Thure på. Dalbo fickeftet en tappning:

"Härmeil intggas att Thure
Nilsson f. 160619 är i behot: ats5 min. paus oatje kaart uniler
helo dagen p.g.a. blodförlust.

Sjukvårdscentralen Sunne
Vi på tab."
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J Omslagsbilden I
l rtt Ulc-poss Iör unodomar (
Iuniler 2l år (se art sitl Z|t ser\
I ut so här. Det iir Anne-\
I Christine §obärrs. Reseburan (
ll'asogatan 22, som hatt'ir i\
f när. Seued Wallher fotografe-\
lrode dgrsripen ri J50 kr. l
%

Polskt intresse
för svensk signal
Vid årsskiftet tröffad.e AB L M
Ericsson ett licensaotal med
den polska handelsorg anisationen
Elektrirn i Warszawa. ADtaLet aD-
ser bland, annat Licenstill»erkning
ab ett sökerhetsrelö och utoeck-
ling ao ett geografi.skt sehema-
system för de polska jdrnuiigarna.

En ni,omannadelegation oo pols-
ka teknlker har oarit i Norrkö-
ping för att i samband med li-
censaotalet d,iir studero SJ..s mo-
derna signalanliiggningar. Ätsen
Ddrt sastenL med uäeeluppoiirm-
ni.ng tilld.rog sig gruppens intres-
se.

Det återstar nu ett stort tekniskt
arbete med, att anpassa den
suenska tekniken tiIL ilet polska
si,gnalsastemet.

Från s»ensk sida leild,es srup-
pen au ingenjör Soen Biöru trönL M Ericsson Polsk leilare »ar
tekniske direktören M akalu. ski.
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A propos ,arnvag
ön Saltholm i öresund, som i dag
lugnt ligger och uiiniar på siÄ
flggplats, har en gdng i tidAn hdft
jörnuiig. Under första oiirldskri-
get uppförd.es ttsä fort på ön oclt
för att upprötthdlla fiirbind.elsen
mellan dessa anlades en smalspd-
rig jiirwsiis.
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ITALIENSKA
FRIMARKEN
Yill Du bate frinlärken med iu-
llenska kolleger i Ancona tid Ad-
riatlxka ha»et, skrio d{i till Do-
polan:oro Ferriouiario, Sezione
Fitateclia, Piazza Cooour 23
6010A ANCONA ltalien. Du kan
skriua pa engelska, frar»ka, tyska
och. naturligttsis oclcsd pa itali.ens-
kl.

Dopolatsoro Fertotiarto iir mot-
saarighet tLU DAil tritidsförbund
och de har i brets bett att Ti sk&ll
förmedta filatelistkontakt.er. YiL-
ket 'oi alltså. nu har gjort.

BREVVAXLING
UIC PENFRIENDS
BRI?ISII RAIL - young clerical
ojficer uith interests r,n motor,
nrting, Jishbq, entomoktgy, table
temis and. kee1:irtg tropictl Jlxh,
seetrcs tuiltLtttg girl petjrietrd,
aged 16*19 years, itt anE S c a t-
dinauian cotLntry.

Write: Mr Ellis Doz,ies. 31
Woodlonds Aut,ttue, Alsager.
St,tke-on-Trent ST7 ZDL, Ettg-
land.

Tåget snabbast
flyg plats/järnvägsstation
I rdras intigiles e.'n el»o, km lång
jornrrig som smnmanknglet ha-
ruilstatioaen i Frankfurl meil
d.et nga "Rhen-Main"-flAgf öltet-
De nga elektriska motortdgen ac
S-Bohn-tllp gör resa.n trän flAg.
fiillet till centralslalionen ellet
ttiirt om pii 12 minute* Meil
bil ells buss lnr färilen ca es
timme,

Stuga att hyra
BoIInäs Lokpersanals Wortstilge-
forening har gjort en genamgri-
pande ombgggnad och förbält-
Ång at sin stugc i §toruallsn,
Slorlien. §lugon iir nu helt
moderniserail meil eluifume, ria-
aand,e rarml oeh kalll aalte*
rrc. dusch och torkrum, §lugca
har nu lre rufi. och kök och f a
dtia bäditar, mer- kan i frÅll iö*
digt sA'ick ha lio bäddar.

Stugan som nu stdr aiil riks-
tiig E 73, ea fgra och en halo ki-
lometer iran Storlien, fu en fil
bonral'tstuga, som. stätl oiil
I'a.llsla pti lin jen Bollniis-Ljus-
ilal. Den rets somntaren 7957
och fraklailes lill Slon'allen där
ilen itenrppbgggdes uniler åren
1937-1960. Äteruppbgggnailen
liksom d,en nu ulförda tiVbagg-
nad.en har i sin helhel utförts ot
Bollnäs loÅ'personal.

Slrrgon iir mgckel lit'ligit f re-
ktenterad ar: fortningens nred-
lemmar. mett den h.4rs ut är'en i
mcn at plals lill annan SJ-per-
sorrol- De ar §J--§I-TTs lasare
som önskor en lr-irsarrr atkopp-
ling i härlig fjällntiljö kon lan-
da sig tiII slugförettinoens lcassor
och uthgrare lokbitriide Pelle
trordh. år'borönsgulan 2, Boll-
näs, lele[on 0278, l14 4J.
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