
Te/elon fin
julklapp åt
Draghäl/an.
Fyrfolkef får bättre
förbindelser. ks. ~ /7!Jlf
- Hallå, det är Draghällan.
- Och det här är Nya Samhäl-

Jet. Vi ska be att få gratulera till,
den - fina förbindelsen. t
- Jag tackar jag, ja den var

sannerligen välkommen.
Innan vi gå vidare i konversa-

Hone'n är det kanske bäst att fi)rst
,s'om sist för undvikande av miss-
I förstånd inflika att den fina för-
bindelsen är en svart blank tele-
fonapparat med kablar och alla
grunkor, som behövas för att st ö r-
,ningsfritt kunna resonera per tråd.
I går kväll kopplade nämligen

I Nolbv växel in det första samtalet I
• I 'I till Draghällans fyr, där fyrmiista-I iii

,__ re Anders~on för kvällen tjänst- b
I
I
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'gjorde som epenker. En av de för- J""
sta i kön på trän var Nya Sam-
hällets redaktion, som sällade si", ~
till. övrjga 'gratulimter. .
- Det'ä~ki~-;t'-;tt' det är 'skönt

att vi fått 'tei~fo~;, säger fyrmästå-
re Andersson. I~te för att Drag·
hällan ligger, långt, från fast land
oeh människoboningar, men nog
kan det tänkas' att ren isolering
iI~träffar. Själv är jag tämligen
I.ly på platsen, men j ag har hört
sägas" att fyrfolkct här ute mån-
ga gånger varit i ganska kinkiga
situatlonez, ,
När det varken bär eller brister I

på vårarna är det inte så .lätt att'
t~ sig till bys, om man har någon-
ting av vikt att medd~la ytterv5.tl-
den. Det kan j u finnas ting, som
händer på en sån. här klippa, <lom
man måste berätta med detsam-
ma. Och tänk bara på överraskan-
desjukdomsfall .. Ja, nog ger det
ökad trygghet åt tillvaron~ !\tt ha
den här lilla fina apparaten.
- Vi är också lotsverket tack-

Samma för omsorgen orn oss -
det är väl förresten den bästa jul-
klappen någon-av oss -här ute får
i år. För .övrigt ha vi fått en an-
nan liten trevlig_present från .lots- ,
verket i de här dagar~~ - Tlä:n~i-
gen en utombordsmotor på båten,

~-så--nutar vi oss ti1l""Nynamn på s,ex
minuter.
- Nej, vi känner oss fa.ktiskt

inte vidare isolerade längre. Tele-
fon och motorbåt och, bara någon
kilometer till land ~ vad kan man
mer begära?--Värre fyrtj änstgöriag-
har. man varit med om. )Ien' det
är, en annan historia.
Till den här historien hör emel-

lert.id, att ledningarna, som nu upp
satts, eller rättare sagts, nedlagt s
endast ä.ro provisoriska, avsedda
egentligen endast för j ulhelgen.
M fan har nämligcn tills vidare bara r

flagt ned en fältka'bel. Grejorna '
fungera emellertid till belåtenhet l'

,och det är bara en tidsfråga,när
det blir all right ordnat. Sr; vIlr;-- -I·
man träffa någon av Dughällans I

synnerligen fåtaliga invånare-iir~_
det bara att pingla Nolby 205.
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