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\ri har inte prutat raed dlpriserna och vi har inte f<irhandlat bort
garder,obsal'gifternia. Vi har helt enkelt gjort det liitt fcin oss. Vi garanterar

docl< att dlen som vill ha kul kornmen att ha kul-
Viilkomna titl den 40:e Bataljen.

KORSCHBMA
1200 Hard Rock Caf6
1300 Riv city!
1400 LAt av Snobbar sonr jobbar
1500 Enklast trinkbara ''c

1600 Ugglans place
1700 Parnplona-freak
1800 Allas vir moder
1900 Dansar i Viisters0tland
2000 Persikogropen
2 1 00 Fticldl frirlorare
22OODen galna geten
2300 Eriks farsa
2400 Hdgsta poring

N<rtiser frin Tig 9/97
Varggeryds enspiriga lokstall revs den 6 oktober.

Esl6vs turistbyri., bel&gen i stadonshuset, privatiseracles den 1
ok.tober. Det nya namnet pA verksamheten blir Biljett- och boknings-
se:rvice" Fbrutom turistinformation kornmer man att siilja biljetter for
SJ/Liinstrafiken samt biljetter till konserter och anctra arrangemang.

En [om vag:n i ett godsdg drabbades av axelbrott och spirade ur i
G0teborg den 23 september. I samband nred bZtrgningsarbetet drab-
bades 6vrig trafik av lbrseningar.

Totalt trafikstopp blev det pA Siljansbanans avsnitt Repbiicken-
Mora pa morgonen den 14 oktober sedan en telekabel griivts av.
Banan har ett utbrett datorstiillverk 85.



LEJDAIdII
Si var dct di dags lirr ircts sista Batalj, pcrlbkt placcrad hclgcn innan jul. Ett gou. sklil att
slippa kdpalttlklappar och clt cnastiicndc tilllhllc fdr cn sista glad stund innan d'en stora
iingcstcn rncd kltibbig gr0t, sliskig Arne W och dryga sliiktingar. (Skullc kunna r,ara dn,g
gttrt, klibbig Arnc W och sliskiga slliktingar.)
Vi kan ocksii sc Bataljcn soln cn li;rht-vcrsion av viira fOrllidcrs mirlvinterblot. Pri sondag
iir dct ircts kortastc dag. Pri dcn gamla titlcn gick det livat till undcr detta iircts storsta
part)': 'Ft'in varjc lcvandc av hankijn oflras dct nio styckcn, mcd vars blod det iir sccl att
ldlsona gudarnil. Kropparna hlings i en hclig lund diir varje rad anses guclomligt till lerljd
av ol-ll'cns dcxi och li)rmttnclsc.'r Jag ht'rppas att dc som gir dagcns Batalj inte har niigra
sklra konlliktcr mcd slna gudar. Han, cllcr hon, uppmanas i sii lall lOsa dcssa pi egcn
hand i rnorgon.
Ba[aljlrcl hal litrl'lutit i gcxl urdnin,g utan niigra stora scnsationcr - cllcl nigra marklig,a
cllcl ovanliga Bataljcr. Staden tir nu sii pass genornsdkt att det bOrj.u bli sviirt att hitta nf a
krtgar och uya idicr. (Min datot' har rcgisl.rcrat 407 bataljcradc krogar.) Frijr att i nirgon
mirn hillirL Batalicrna lrischa kommcr pmmcnatlvligarna att bli litc llingrc, rncn irtcr-
bcs0kcn p:i gamla stiillcn kornmcr trcts detta bli allt vanligar',c. Pcrsonligcn trorljag att vi
dii oclt dii rnirstq llinlna studcn lbr att hiilla r>ss ll'iska i sinnet. Alanclskryssningar har
prt)\'ats tidigarc och jag scr hcllcr irngct l-cl i att k6ra fcrrsta halvan av en Batalj i till
cxcmpcl Si)dcrtiiljc cllcr Uppsala. (Alla fDrslag iir naturligtvis viilkomna.)
Positivt undcr iu-ct i ir i l tt vi t i l lsumnrans l i i tt ncd dcltagarantalct t i l l  cn lrantcrbar nivi. Dct
il' bala utt ltopp;as utt vi kan Iigga kvur nirgonstans mnt 60-70 pcrsollcr vir,l r,arjc tilll'iilllc.
Stlllt tli ldrhtippningsvis rcdan mlirftit bicv dct ctt progrum till dcnna Batalj. Hoppas bara
att lli tar dctta pi riitt sl-itt och intc ringcr ilrop hcla sliiktcn till clc scrna stiillcnir. Eataljcn ar
i lttrsta hand ti l l  l i jrdc, sorn lrLrmcd l 'r i in klockan tolv. l j l l iktcn Ii irni t i l lr lc,kligtav i jul.

Tro,l ig Batalj och lugna hclgcr.
Mu.ts A'tM
mats.arcskoug@lstocklh<ilm. mail.tcl ia.conr

ffi
5rfr

Niista EataIj drabbar oss redan den l0 januari 1998.
Evenemanget [r utlinat till Torvald
Hallin - en garanti fdr tjo, dim och

Stenudd och Robban
all skcjns glam.



l j x i s t c r a r  . l  u l t o m t c n ?
1 ) Inga kincla arter av rcnar kan flyga. p-lcn dct l inns
l'ttcrl igarc :l0O 000 levandc organismersom skall
klassiliccras, och iiven om flertalct av c.lessa ir
inscktcr och baktcrier, si utcslutcr intc dctta l-lll_'l'
dc 111'gandc rcnar som bara .Jultomten har sctt,

2) l)ct l ' irrns 2 miljardcr barn (pcrsoncr undcr l8 ir)
pi jordcn Nll iN cftersom.lultomtcn inte vcrkar
bctj i ina cle muslimska, hinduistiska, jucliska och
buddistiska rcligioncma, rccluceras arbetstyngttcn till
cndast 1.5 procent at'det hela - 378 miijoner, cnligt
llcfolkningsinstitutet. Genom en snittrAkning ar, .3,5
barn per hushil l, blir dctta 91,8 miljoncr hcm. Man
Itirmodar att dct finns iitn,instone ctt sniillt banr i
l 'arjc hcnr.

. ' l) .Jultonrtcn har 31 jult in.rmar att arbcta pi, tack
varc clc olika tidszonerna och jordens rotatioll, och
om nran antar att han rcscr frirn Ost till viist (vilkct
vcrkar logiskt) Dctta mcdli)r 822,6 besi)k pcr sckurrd. lvlcd clctta nlclla.s att l i)r varjc
krisrct hushirl l  n.rcd snil la barn, har]irmtcn l/1000 sckuncl att parkcra, h<,ppa ur:
sli idcn, krangla sig ner i skorstcncn, lyl la sockorna mcd klapl'rar, l inrna rcsr.cll av
klappartra under grancn, i i la dc godsakcr sonr mojl igt blivi( kvarlinrnaclc, Ia sig sji i ly
upp gcllonr sk<>rstct-tclt igen, tillbaka upp i sliiclen och satta Iart vidarc mot uasta hus. Vi
al,tar nu att vart och ctt av clcssa hushall ir j imt t"ttplaccradc (rvcr jordcr.r (r, i lkct r, i,
l laturl igtvis, \,ct Ar lalskt ncn I 'dr vira utrikningars skull sa ar:ccptcrar vi dct.ta), <x.h
clctta gcr 1,2 kilometcr mcllan varje hushil l, cn total rcsa a\'120,t3 nti l jorrcr kil lprctcr,
inte inkludcrat uppehall i 'dr vad cie l lesta av oss maste g0ra minst en gdng var 3l:a
tinlmc, plus matniug av djur <lch sii vidarc. lvlcd clclta nlcnus au 'lbnltens 

sliidc riir sig
mcd ct.t hastighct av I 0-15 kilomctcr i sckunden, .3 000 girngcr ljudcts hastiglrct. lit)r
jiinrf<)randc iindanal, clct snabbastc mainnisk<>byggda forckrncL t)a jordcn, Ul1,ssq"
rlrndsond, r0r sig i den lOjl iga hastighcten -l.3,tS kil<.rmctcr i sckutrdcn - cn krinvcltt i<incll
rcn kan springa i, hOgst, 2-l ki lon-retcr i t immcn

'l) Sliidcns n)'ttolast tillfor ytterligarc ctt intrcssant inslag. Ont vi antar att varjc barn
intc lar nitgot tner in en l,cgosats av lagom storlek (ungeli ir 1,5 kilo), biir sl iclcn 321
000 ton' Inte inkiuderat'lbmten, som ir oftast beskriven som ovcrviktig. l)a markcn,
kan konvcntionella renar inte dra mcr in22o kg. Avcn onr nlan gar mcd pa att ' l ; ly-
ganclc rcnar' (se puukt i) kan dra 10 ganger den nrlrmala viktcn, rait:kcr dct intc mcd
atLa rcnar. Vi bchilvcr 214 2O0 rcnar. lletta dkar slidviktcn - rill .15.1 .+.-t0 ron. Atcr igcn,
Idr jiiml'orandc - dctta ir fyra gzrnger fartyget Queen Elizabeths vikt.

5) 353 000 ton som fiirdas i 1 045 km i sekunden skapar ctt ct'lormt lul'tmotstancl -
detta kommer att varma rellarna pi salnma siitt som rymdskcpp som atcn'ainclcr till
jorclcns atmosfiir. tcdarparet blaud rcnama kommcr att absorbera 1-{-3 quintiljoncr
joulc av ren cnergi i sekundcn, var. Kort sargt, clc kommer att gir upp i cld nistan
omcdclhart, ot:h utsiitter da de bakomvarande renarlla och skaSrar cn tironbc{<ivanclc
ljudexplosion i deras kolvatterr. l'lcla rengruppen kommcr att upplos;rs undrcr rcn
tidslringd av 4,26 tusendelar av en sckund 'lbmten 

komncr undcr ticlen att utsAtras ti)r
cctttrifugalkraficr 17 500 giingcr gravitatiorrskraficn. l ln 182 kilos lultomtc (sonr vcrkar
Itijligt smal) kommcr da att prcssas nrot slaidclls bakrc vigg mcd cn krali av -l l-19 901
ke

Slutsatscrr :ir diirfdr - om Jultomtcn nigonsin dcladc ut presentcr pi julalion, sa ir han
d<id nu.
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