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Social aerksumhet aid C FA och C VA
CVA fär under budgetäret L952-53 disponera kr.

4.000: 
- för viss social verksamhet. Vid dispositionen

skall tillses att medlen användas så, att de komma
största möjliga antal av de anställda till del.

Pä förslag av sociala kommitt6n hzrr Styresmannen
fastställt följnnde fördelning:
För studieverksamhet vari ävcn ingår sociala

studieresor
För premiefond för arbetarskydd
För bidrag till utgivande a-v personaitidning
För bidrag till anordnande av barnfest för

barn till CVA-anställda ....
För idrottsverksamhet, inköp och underhåll

rrv idrottsrcdskap .

F.ör inköp av grammofonskivor samt anord-
nande av levtrnde musik, l' 1 musikkår,
CVA blasorkestcr .

För inköp av tidskrifter, som skola utläggas
i de. olikar lunchrummen

För utsmyckning av lunchrrrmmen,

I{ungl. Flygförvaltningen har för budgetåret 7952/53
ställt 1.000: -- kronor titl CFÄ förfosande att användas
för social verksamhet.

Sociala kommitt6n vid Cl'A har uppgjort förslag om
disposition av nämnda medel vilket godkänts av för-
ticlsdircktör'en, enligt följandc :

Bidrag till idrottsverksamheten 200: .

Bidrag till studieverksamheten 50:.
Bidrag till ånordnande av barnfest . ....... on^'

Bidrag till personaltidningen "Bergtrollet" ..
Bidrag till zrnordnande av konferens(-er) ..
Bidrag till prenumeration av tidskriftcr och

litteratur för lunchrummen . .

Summa kronor 1

2AO: -

200:. -
1.000: -

500: -

1.200: -

200: -

300: -

HJÄRTLIGT TACI{ föi'
min 40-itrsdag.

all ttppr.aktn

Tage Wallqrirrf.Op ll"u

{*

Iionstverk s:rmt blommor 400

4.000: -

För utsmyckning av det nyrr lunchrummet i perso-
nalbyggnaden h:rr inköpts 6 st. reproduktioner i färg.
Blombeståndct skall även l<ompletteras genom ny-
inköp.

Går Du och bär pri en id6, som skullc kunnn bidraga
till ritt öka trivseln piL lrrbetsplritsen och som Du an-
ser kan genomföras g-cnom beviljat anslag, gä då upp
och tala om den för personalavdelningen. Du kzrn även
tala med nzigot omllud för pe rsonalorganisationerna.

F. E.

't'ili fön"åclsdilektör' Erik Nybelg slurll
verkande ilelsonltl vid CIrA personaltrti
1jl mars 1953 framföra I'i härmecl r'år't
liga tack för'en verkligl tlevli.s kr-äll.

Personr

B ER GTR0LLET
I'clsouallidning Iiir'

('\-Ä rx'h ('F,1, -{t'boga

I redal<tionskommittön:

John Eklöf , cn:il. 9i0 P, tel. +0+

Karin Bol'i:n

'Iohtt Ste.en

FItl,go Da,hlströnt

Bidrrig till nästzr nummer mäste varår
redirktionen tillhanda. senctst den 31

att,gusti,

BERGTROI.I.E

grofuleror

CFA. - 50 år.
Iiari ;\nclersson
\\rillv Pettersson
Erik Nrvbsrg

CVA. - 
(i{} år.

I'r'itz l,ööu'
Oskar: Relggren

50 år.
Helge Branth
Clurt Friman
Lc.nnart Larsson. avd. 87 1

Nils Edr.ardsson
Thure Runclström
Sven Malmkvist
Aclner Eiborn
Gunuar' .Jansson

t) '
1(i
.l Ir

297
:11'7

224
225

iD l)

ir,/G
18 /6

29,'6
188



CDfr f<änning

h-Iygdirektör Otto Dahlin. .fortstitter här nedan sin, artikelserie

å.tagit sig att tillhtrndahälla eller anskaffa erforderligt
antal bostäder i verkstadsområdets närhet. 1942 års
ril<sdag biföll propositionen och beviljade 9.b00.000
kronor.

För startande av byggnationen gällcle clet nu att ome-
delbart få möjligheterna för insprängning detaljunder-
sökta och sprängningsplan utarbetad. Fiygförvaltnin-
gen anlitade för bergsundersökningarna fyra bergsak-
kunniga, nämligen utöver tidigare nämnde bergmäs.rtrre
O. Eklund, civilingenjör Eril< W. Jonsson, Vattenbygg-
nadsbyrån Stockholm, statsgeologen fil. dr N. Sundius
sarnt förste byrådirektör P. Wittrock. En mängd prov-
borrningar utfördes. I utlåtande daterat den 11 sept.
1942 tillstyrkte de sakkunniga insprängningar enligl_
cn prellminär sprängningsplan, sorn omfattade tunnlar
för såväl verkstad som förråd samt inslag för dessa.

Efter förslag av de sakkunniga beslöt flygförvalt-
ningen att utsprängningarna skulle börja med en av
de närmast CVA-inslaget liggande tunnlarna. Denna
fick således karaktären av försöksort avsedd att be-
reda möjlighet för fortsatta bergsundersökningar "in-
ifrån". Entreprenör för sprängningsarbetena blev
Arbogaarbete?1d,, sorr. utgjordes av ett samgående av
de båda byggnadsfirmorna ÄB Skånska Cementgju-
teriet och AB Armerad Betong. tr'örberedelser för ar-
betena påbörjades i november.

Efter beslutet om huvudsaklig insprängning, riktades
intresset för placering av sådana utrymmen som inte
crfordrade insprängning helt på det nuvarande verk-
staclsområclet och trakten närmast runt detta. I sep-
tember -oktober voro preliminära byggnadsplaner upp-
gjorda och var även arkitekt- och konstruktionsarbetet
i full gång.

IJnder sommaren gjorde flygförvaltningens byggnacls-
avdelnings flygfäitsbyrå fullständiga avvägningar av
flygfältsområdet och utarbetades entreprenadhandlin-
garr för fiygfäItsarbetena. Entreprenör blev AB Ber-
gendahl & Höckert, Stockholm, och påbörjade firman
diknings- och plzrneringsarbetena i oktober.

Byggnadsfolk började under slutet av året strömma
till Arboga. Bostadsfrågan blev brännande och väd-
jade stadens myndigheter tiIl Arbogaborna om biträde
vid iösandet av bostadsprobiemet till dess nybyggnader
hunnit färdigställas. Den 23 november skrev Ärboga
Tidning i ledaren under ruLrriken "En hederssak" bland
annat:

7. CVA bygges

- A't' 19+2 (Forts. från nr 3/1952)

Markförvärven voro av den omfattning och med så-
dan terrängbeskaffenhet att mycket goda utgångslägen

7- funnos för planiäggning av en central f.iygverkstad.
Samrnanhängande odlad mark i gott nivåläge och med
god markbeskaffenhet fanns för anläggning av fiyg-
ffält och detta såväl för ett fä]t av den storlek som år
1942 bedömdes erforderligt som för eventuella senare
Lltvidgningar. Bergspartier funnos, som l:edömdes lämp-
liga för insprängningar, och för ovanjordsbyggnation
fanns synnerligen Iämplig terräng.

Redan under första halvåret 7942 utarl:etades utkast
till situationsplaner över verkstadsanläggningen. En
mängd uppslag och varianter mellan å ena sidan ren
ovanjordsbebyggelse och å andra sidan huvudsaklig
berginsprängning utarbetades och studerades. Gemen-
samt för de rena ovanjordsförslagen var en spridning
av byggnationen över så gott som hela Igelsäterom-
rådet. Tjänstebostäder för tjänstemän och arbetare
pianerades att byggas på Karlslundsområdet.

Flela planläggningen av verkstadsanläggningar och
flygfält, likaså markinköpen cnligt ovan, måste givet-

'*-F vis ske inom den kostnadsram, som förelåg. 1941 års
försvarsutredning upptog i sitt betänkande för den nya
cenfrala flvowerkstaden en kostnad av 10.155.000 kro-
nor, vari ingick 1.400.000 kronor för tjänstebostäder.
Denna på grund av prisläget den l/7 rg41 gjorda be-

€rF r'äkning baserade sig emellertid på ovanjordsanlägg-
ning; endast 2.000 m-,r förrådsutrymmen föreslogs att
insprängas. I den i kap. li nämnda skriveisen till Kungl.
Maj:t genom vilken chefen för flygvapnet och flyg-
förvaltningen föreslog att den nya verkstaden skulle
förläggas till Arboga, beräknades de sammanlagda
kostnaderna för markförvärv, flygfältsarbeten samt
verkstadsanläggningar, huuu,rlsakligen i,nsprcingda i
berg, ti[ 10.250.000 kronor (prisiäget den 1/4 7942).
Kostnaderna för tjänstebostäder hade minskats till
700.000 kronor.

!''örsvarsministern förordade i propositionen till riks-
dagen att fiygförvaltningens beräkningar, vilka för-
utsatte att anläggnlngarna skulle insprängas i större
omfattning än vad försvarsutredningen tänkt sig,
skulle läggas till grund för anslagsäskanden för verl<-
staden. Statsrådet a.nsåg emellertid att frågan om
tjänstebostäder skulle anstå bland annat med hänvis-
ning till att Arboga stad i det då preliminära avtalet
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När stadens styresmän genonl energiska
vunnit i kapplöpningen vid placerandet av den
flygverkstaden, rned ailt vacl detta kan betyda
dens utveckling, är det också cn plikt för

Terrcing-oilder frå.n så,clanct, platser sotn kuncle
ifrågukon'nna f ör bebyggelse.

skilde medborgilren :rtt medverka tili bästzr möjligrr
lösning a.v i första hand bost:rdsfrågan.

På det nya bostadsomrädet vid järnvägsstationen
färdigstäildes under slutet av t942 ett bostadshus med
20 iägenheter samt var ytterligare tre dylika under
uppförande. Stadsplan för söderområdena samt för
I{ungsörstnlisområdet var under utarbetande.

tr'orts. i nästa nr.

åtgärder
centrala
för sta-
den en-

Arhetarswdd,sträffin på Rotundan
Den 12 mars 1953 hade CVA skyddskommitt6 in-

bjudit skydcisombud och arbetsledare till en cliskus-
sionsträff på Folkets Hus under mottot "Tala fritt ur
hjärtat".

Avsikten med samrnankornsten var att få ti11 ständ
en cliskussion där det gälldc att få bort eventuella
meningsmotsättningar sonr rLv natulliga skäl alltid
förekommcr pii en arbetsplats :rv CVA stor'lek.

Inbjudan hadc hörs:rmmats a"v ett 70-tal vjlk:t- häi-
sades väikomn{r irv }iomrnitt6ns ordföntnde styre:;miln
O. Dahlin.

Ätt letitr cliskusslonen valdes vcrkstaclsk:rmrerare T.
And16n.

Före diskussionens början vis:rdes tre filmcr, en trri-
fikfilm sermt tvä arbetarskyddsfilmer. Inledningen
gjordes äv skyddsingenjören med en kort resum6 av
1952 års olycksfallsstatistik varcfter berördes ndgrt
exempel på fall där' sainzrrbetet i någon mån brustit,
Underströk vikten av att arbetarskyddet vrr en fråga
-qom berördc a.lla på cn arbetsplats och ej cnbart ctt
fätai utvalda. Ilerördc ävcn vad som lagenligt iilägo
arbetsledarc resp. skyddsombud och uttaiade til1 slut
förhoppningen :rtt den följande diskussionen måtte
närma parterna varandra i cn gemensam strävan för
ett st:Lrkt oc.h effektivt arbetårskvdd.

NÄGRA PLOCK UR DI] OLIKA INLÄGGEN.

Första inlägget gjordes av huutrÅskydtlsombuclet Jo-
Itrnr,sson som uttalade -"in glädje över att så mänga
samlats och berörcle samtidigt det otacksamma i upp-
giften :rtt vara skyddsombud. Han efteriyste mera för-
ståelsc från arltctsledarnas sida och framhöll att man

frlr,n cn del :rrbetslcdare kunde si<önja ett visst mot-
stiind, som i blzrnd ]runde ta sig uttryck i underlåten-
hct att utföra iitgärder som påtalats. Ovett från kam-
r;rtcrna var ei helier ovaniigt. Trots detta ansåg Jo-
h:rnsson att skydctstjänsten vid CVA fungerade bra
rnen :rtt clct givetvis kund.e bli ändå bättre om mån
rzrddc den verkliga kontrLkt sorn är självsl<rivcn när'
1n:r.n ir.r'betar för samma sak.

Ett annat omr:ide som berördcs var dcn företeclscn
irtt cn del .r.v personirlen i bergverirstaden ännu fast-
hällcr vid att sitta kvar på sin arbetsplats och äta,
trots att det finns välordnadc lunchrum med möjlighet
dessutom till en nypa frisk luft. Detta gällde bäde
arbetare och arbetsledare.

Herr Jersby ansåB det beklrrgligt om en arbetsledzue
undcrlät att utföra en iitgärd men underströk också
bur mänsl(iigt det kan va"ra att glömmår och hur värde-
full cn påminnelse många gånger skulle vara. Det fich
dock inte bli pre:stigefrågor av arbetarskyddet utan
shulle man säkcrt komma längre om mån tog sig an
clcssa problem med glatt humör och "glimten i ögat".
Dii skulle man även slippa den tungroddhet som lätt
uppstår genol-n att rnan gär "bakvägen med ärendena"
d v s oår fill fel nor56n.

En annan fråga som Jersby berörde var ordningen
på :Lrbetsplatsen och hur viktigt detta var för ett effeh-
tivt skyddsartete. Tyvärr är det så att även personer
med Iång erfarenhet ofta brister i det avseendet. Ut-
spilld olja och fotogen på golven, dåligt överscdda
verktyg samt oordning på arbetsplatsen i övrigt är en
ickc ovanlig företelse. Han trodde även att om tvätt-
rummen i större utstr'äckning än nu användes detta
skutle bidraga till större trevnad och snygghet på ar-
betsplertscn.

f

T
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Kaf f e cir en lttit'ligt dryclc, tycker blicle Balk-Jolttut

*- ,F ttr:lt' Da'hli'n'

Ilerr Gustetr A. .Irtltonsson :rnsåg {rtt när det rör sig
orn skyddsåtgärder mtrn inte skuile uppdeltr detta pa
nirgra vissa personer utrLn att detta är en sak som
ilnglir alla. Det finns väl inget mer beklämrnandc än

. * ltt sc en arbetsliamrat bli lemlästad i sitt dagligrL ar-
- bctc. Kasta där'för alla prestigehänsyn och tänli pa

rrtt det intc bi-tra gäller ens egen utan även andras
säkcrhet. Johansson ansåg sig dock kunna säga att
det är ctt bra skyddsarbetc på CVA. Han ansåg dock
titt striden om tld och pengar med därårv följandc iäkt
h:ir cn stor del av skulden till olycksfallen i arbetet.
Vidare trodde han vi skulle tjäna mer på säkerhct ge-
nom större insatser från rLrbetslcdarc när dct gäller
instruktion av nyanställdzr. Han efterlyste dessutom
lnera respekt för skydclsonrbuden i derzrs uppoffrzrndc
:rrbcte och sade slg ej varål främmande för att dessa
ofttr bli avsnoppade av sina egna kamrater. Ma.n bör
betänka att skyddsombudcn oftast far avstä cn del
av sin inhomst i sin vällovliga gärning.

SllrTreslr a u Dlltlitt f ramf örde nagr:r sypunkLcr f r:rn
sl<yddsl<ommitt6ns arbetc och :ins:ig irtt där hiLndiäggs
lnåing'a fr:rgor som rätteligcn bordc kunnat hlu.r'rs piL

*-.^G rcsp. avdelningru'.

Eeträffanclc ordningen pa arbetsplatsen instämdcs till
llullo i vad ticligare dckl:rrerats orn vikten härav, inen
liuncle herr Dahlin ej undcrlata nämna dcn förvlining
clen nuva.randc goda ordningen väcker hos besökandc
{r..,rr ,rnÄro nlatser'. Men dctta hinclrar ju inte utt det4_4D..
l)rr sina ställen lian göras ännu bättre.

B:rcl även få gc sin clogc till skyclclsombucien för
clt-rrrs berömvärdrr arbete.

Ilu r;udskryclrl.s rnnbudr:t l?tiLet l llrn lsson ansäg med
hilnvisning till stritistiken :Ltt det knlLppast finns nzrgra
olvcksfrlll soln ej kunnilt undvikas. Mel än 11: av srLmt-

lig:L olycksfall hänförs till "bristande ordning, omtir,nke
cller försiktighct". Här skulle arbetsledarna l<unnir gö-
r'.r stora. ins€rtser genon rrtt b]. a. hålln cfter de s. l<.

chanstagarna. Det minsta tillbud borde omedelbart bli
förcmäl för sitdana åtgärcler som förhindrar literupp-
rcpandct.

Kl. 22 avbröts förhandlingarna för th6 och smörgas.
Mcd frisk aptit gick man löst på de stor:r bcrgen av
läcl<ra, smörgås:rr som strirx innan tornats upp på bor-
rlcl. Att dct cj v.rr na!iol lcl n;r viu'c sig npt.it cl)cr
stämning framgår av dc bilder Bergtrollets fotograf
tog un<ler matrasten.

Det cir bullreut pu ttortlet, ldngrarigt srtrt.ck ska1tan'
gotl cr,ptit !

Diskussionen fortsattc däreftcr och fördes bl. a. in
pa trafiken till och fran arbetet.

Bulk-Joltun tyckte det vrir ti'åhigt trtt man ännu ska
llchöva se gulrnla förstancliga människor vara sa i av-
s:rknad av v:rnligt tr;rfiln'ctt att clom inte drog sig för'
irtt t. ex. cykla mitt pa vägcn eller fler:r i brcdd. Väd-
jrLde till var och en irtt arbctrr pä bättre tnrfikvett.

Ytterligarc iniägg gjordes :rv ctt stort antal dclta-
gare och l:cr'ördcs huvudszrkligcn silmarbetet och åt-
gärder :Ltt för'cljupa cletta till f romma för skydds-
:r rllctet.

iSttlresl.ntnt.ner, uttaiadc till sir.lt sin stora tillfreds-
s;tälleise ijve'r' denn:r tr'äff och :rllir de värdef ulla syn-
pr.lnl(ter som frzrmkontrnit. Dock unCrade hnn om det
rntc vore lämpligt att atcrupptit dessit. sammtrnl<otnster.
l mindre sl<ala, t. ex. sclitions- cller avdelningsvis .C:r

virrje avdclning tydligcn hrlr sinil spcciella problen
som loro tryttigt iitt d:r och d:r" f a ventiler:1. Styres-
nIlltnen tircl<acle därel tcr de närvirrzrndc för det in-
tresse de visat och uttryckte clen förhoppningen att
clotta rnötc var början i ctt led att l<ommlr frarnilt i v:rl
irlrnlp nlot olycksfailcn i arbctet.

Ordiör'andert kcrtnrcr Atulrön titclcrdc cliskllssionsdel-
t:rgarn:r för de snkligrr inläggen och förklariidc rnötet
:rvslutat, ]il. 23.50.

I,J rt .

()stermiill haclc sl:rgit upp ctt h:rl i isen och prövu.clc
sin fiskelycl<:r. l{:rn stod l)rrrhuvad och da pastorn kom
l'ör'bi unclriiclc <lr:nne, v:rrför österman intc htrdc nägon
h uv urlbonrrd.

Ja, e rntrn f:rtti, srL c man frrtti, förklarrLdc östcr'-
ln:In.

Pastorn häncle medlidunclc och vandrade hem efter
cn gammal lirimmermössir, som han överlämnade till
()stcrman.

Dagen därpå fann pastorn österman åter stående
utan huvudl)onzrcl ocl-r uttryckte givctvis sin förvåning
ciäröver.

Jo, si kärrL pastorn, dct hände ctt beklagligt miss-
t;rg i gir kväll. när jrrg gick cm. Hcngström ropedo
in mcj på en kask, hå si det örde inte ja för rnössans
sl< ul l.
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"Do All") u,merikunsk muskin
t " rch srtuhbhettn,eu l)r'ectston I

Bergtrollets art,ikelserie "CVA i ntirbild", sont
'uill ge glirntar t'rän t-d,t, t.:erksamhet inom, CVA,
Ilresenterar m,ctskitten DO ALL,

I{loci<an är några minutcr över sju, när jag mecl
l:rskår steg gar genom R:rdio, där Olindervissl:rr cn
trudelutt och Margaretha plockar in sina kort, föriri
l\{otor, där l]'rits Eriksson på trucken redan hunnit bli
svart av olja, och med ännu raskare steg förbi Plåt-
verkstaden, där Raattamaa med ett brett grin scr mig
segla för'bi med fingrarner djupt in i öronen. Allan
I{arlsson i Ritarkivet norsar gemytligt och sa är jag
framme vid avd. 110. som är mitt måi. Arbetslivets
starka rytm htrr piggat upp livsandarn:r och jag .trä"n-

nf'r otf lresär ofl nr :rr.1. fa lr ett vorkl ve i j12ind6'16r

och uträtta något. Mcn jag nöjer mig med ntt plockn
^n ricka och ett blocl< ur en annan.lil H lri

Scdan söker jag upir 506 Andersson.
Hej I

gar lnte du, Anclersson, något jobb på DO ALI-?
Jovisst, jzrg har en bit, som skzr sågas.
I)å hängor iaq med.
Inte mej mitt emot !

Andersson tar sin "bit", en fyrkant i järn c:a 10N10
cm., under armen och så knallar vi bort till under-
verket "DO ALL", en amerikansk skapelse, vars namn
(översatt "Gör allt") kan tychas vara en övedrift,
lnen som man utan vidare accenterar. när man sctt
den i arbete.

- 
Innan iag börjar jobbet, sl(a jag ge en liten

snabborientering kring maskinen, så att du vet, vad
som händer, när sågbladet rusar igenom arbetsstycket,
säger Andersson och torl<ar bort en liten oljefiäck från
den välputsade maskinen.

-- Den som har vana vid maskinen, kan uppnii
en noggrannhet på några få tttsenclels tum.

Valet av sågblad är viktigt. Fin tandning och hög
irastighet ger god ytfinhet. Ju tjockare material man
arbetar i desto grövre sågblad kör man med. "Klib-
l:igt" material fordrar grov delning. Allt material kau
sägas och på maskinens bal<sida finns praktiskt iaget
ailt material, som användes inom industrien, angivet
i periferien på en cirkelrund skiva. Man vrider in sek-
torn med det material, sorn man skall använda, och
får då angivet sågbladstyp och lämplig hastighet. Man
ser att trä, wellpapp, grafit, asbest, steatit, mässing,
l:ly, aluminium sågas med "Buttress"-blad. trtt Do-All
Standard-blad precisionssågar i ett hundratal mate-
rialslzrg från det hårdaste stål till den tjockaste pansar-
plåt. Väljarskivan är en god hjälp, men erfarenheten
att såga i olika material väger tyngst. Friktionssäg-
ning, då bladet formligen flyter genom godset, åsted-
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AttCerssan, i" arbete rid Do All. Manöterrattarna
liggeruiil satnlail,e pi1, t:iittster hand.

liomrncs gcnom stor hastighet på bladet. Godsets tjock-
lck fär dii inte vara" över 12 mm.

Hastlghcten på bladet kan varieras inom vida grän-
sor, fran 40 till l-0.000 fot per minut.

trln kombinerad clirn-kylvätskeanordning ger inöjlig- f- -
het till effektiv kylning av bladet. Ett munstyckc
sprutar l<ylvätska och ett ann:rt luft, ökning av luf-
ten ger en fin dimma. Dimkylningen gör, att man kan
öka skärhastigheten m.ed, 4O %.

Genom filning och bandpoleriug kan man ge arbets- F'-
stycket en önskvärd finish. För filning använder man
ett fjäderstålband, rnonterat med tre filsegment. Band-
poleringen utföres med smärgelduksband.

Konturmatning kallas en anordning, som medgcr
automatisk vridning vicl skärning av konturer. En
handhjulskontroll ger möjlighet att skära ut praktiskt
taget vilken form sorn helst. En anordning finns ocksä
för skärning av cirklar, såväl inre som yttre, med
diametrar från 65 till 750 mm. En justerbar arm ställer
in önskad radie och så är det bara att såga.

Matarbordet har cn hel del finesser. Det är monterat
på en vagga, som tillåter tippning 10" till vänster och
45' till höger. På en graderacl skala zrvläses bordets
lutning. Tippning, Iiksom all annan manövrering, sker
hydrauliskt. Vid sågning matas hela bordet fram.

Ändersson funderar några ögonblick. Har han möj-
iigen hoppat över något av vil<t. Nej, tydligen inte.
Han gör first arbetsstycket på matarbordet, känner
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ncthet som dessa skador tili största delen har kunnat
ttndvika"s.

Denna, epistel avser ej att vara en kritik på r_rr.rd som
lränt och t:art'ör det hänt, utan är rätt och slätt ett
Iitet axploch ur statistiken, serverat sä att den som
har intresse för dylikt skall fa ett begrepp om det
heia.

Att så här tidigt sia om 1953 torde vara vanskligt,
churu tendensen de första två månaderna gav hopp
om att olycksfallen vid CVA var på nedgång.

Jämfört med 1952 ser ställningen i skrivande stund
ut så här.-"?

tu68;

Ävd.

Nitarvcrl<staden 122

F l\{otorsektionen 200
Plåtslagarna 120
Lrnderhållsavdeln. 370

Antal Förlorade
olycksfall arbetsdagar
17 (3) 145,5

8 ( 1) 69,2
6 44,4
5 56,0

1952
Januari 4

Februari 11 (3)
T. o. m. 20 mars 2

1953
a

4 (t\

Siffran inom parentes -- olycksfall på väg till eller
från arbetsstället.

Totalt har olycksfallen medfört cn förlust av ej
mindre än 874,5 arbetsdagar eller 6,996,0 arbetstim-
mar vilket är detsamma som att 2,9 man ett helt år
varit frånvarande på grund av olycksfall i arbete.

Vad är då orsaken till dessa många oiycksfall ? Sva-
ret fås till stor del ur statistiken. Av samtliga olycks-
fall lrar ej mindre än 55,2 o/6 \<unnat hänföras tilI den
skadade själv där 43,7 % berott på krristande ordning,
omtanke eller försiktighet. övriga fall fördelar sig på
olika orsaker med bl. a. 29,3 7ä på omständigheter som
cj kunnat förutses eller ej kunnat fastställas.

Skadorna har med några få undantag varit av lind-
rig natur. Fingerskador leder med 36,2 % närmast
föIjd av hand- och handledsskador med 75,5 /c. ögon-
sl(adorna äro trots minskningen i antal ändock av den
storleksordningen att man här ej bör underiåta ait
nämna den. 8,6 /c utgör en alldeles för stor del, isyn-

I{å,got om olycktf"llen und,er år 7952
Dcn statistik, som nu föreligger visar att vi ökat till

7,3 olycksfall pr 100 irrsarbetare mot 6,3 för år 1951.
Dct är första gängen i CVA historia som vi fått en
höjning av olycksfallskurvan från att tidigare under
å.ren kunnat noterat en stadig nedgång.

Vad ligger bal<om detta tråkiga faktum. Jo, tittar
Inan litet närmtrre pii statistikunderlaget finncr man
bl. ir. att en enda avdelning, 722, har drabbats av ej
minclrc än 17 ol)zcksfall av vilka 3 inträffat pa väg
till eller från arbetet. En enkel uppställning av olycks-
Iallens fördelning på de rnest utsatta avdclningarna :iår
följande utseende:

Som synes en markant nedgång. Detta bör för var
och cn vara den sporre tili nya krafttag i allas vår
iiträvan att undvika yrkesskador.

När vi nu går emot en ny sommar hoppas vl inte
bara på vackrare väder utan är'en på att vi alla friska
och krya kan fä njuta härav. Här kan vi alla hjälpa
till genom att iaktta all den försiktighet och visa all
den hänsyn mot andra som den alltrner ökade motor-
och cykeltrafiken kräver.

Kom alltid ihåg att trafikolyckorna trots varningar
och propaganda ändock skördar de flesta offren. En
skrämmande stor del av dessa utgöres av ynglingar
på motorcykel som alltför ofta får betala ett högt pris
för nöjet zrtt med en massa hästkrafter mellan knäna
rusa fram på gator och vägar, utan att visa tillbörlig
hänsyn till sin omgivning. Låt oss inför den stundande
sornmartrafiken komma överens om att var och cn
på sitt fortskaffningsmedel gör allt för att skydda sig
själv och :rndra. Kan vi hålIa detta kan vi också till-
önska varandra en Glad och Aneenäm Påsk.

Lhl.

e-4t"
med ett finger pä bladet, en vridning på en ratt och
bladet sträckes en aning. Ett grepp om en annan ratt
och armen som för 'bladei, sänkes till lagom höjd över
arbetsstycket. Med en växelspah start:rs maskinen och
Andersson avv:rktar att hastighetsmätaren visar rätt
fart på bladet. Arbetsst;rcket matas fram mot sågbla-
det, som snabbt äter sig igenom stålgodset. Plötsligt
stannar maskinen, snabbt men mjukt. Sågbladet har
gätt av och vid sådana händelser stannar maskinen
automatiskt.

IJndersökningen visade, att det var en spricka i bla-
det, som förorsakade stoppet. Ett nytt blad r"ixas snabbt
till. Ur en rullc drager Andersson ut en lämplig längd
sågblad, mäter och bryter av. Ändarna kapas jämna i
en klippapparat på Do All's framsida och bladet pla-
ceras i en svetsmaskin, som också är placerad i be-
kvämt 1äge på maskinens framsida. Andersson sätter
en tumme på en kontakt och ett praktfullt :r'yrverkeri

av gnistrande stjärnor lyser för ett ögonblick upp om-
givningen. Bladet är skarvat genom stumsvetsning.
Bladet glödgas försiktigt, inn:rn det tages ur, därigc-
nom återställes stålet i svetsen till samma hårdhet,
som bladet i övrigt. Svetsen putsas därefter på den
lilla smärgelskivan, som man också hittar på Do All's
framsida.

Ändersson matar in bladet över de två stora driv-
hjulen och så är det klart för sågning, sedan fingret
först fått övcrtyga sig om att bladet är sträckt per-
fekt.

-- Se här, säger Andcrsson, och viså.r upp det tude-
lade arbetsstycket, ytan är jämn, som om den skurits
med kniv.

Även lekmannen kan se trtt resultatet är gott och
han tackar för god lektion och försvinner till sitt nor-
mala jobb' 

oM Ji,vn.
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Jug arbetade i Ryssland
Au Carl-Huso Dahlström

Berg trollets C Ir A-ntetCurbt,l rtr<:, au rl-Hu,go Dali-
strönt, tillbrirL(J(de (Li'ctr 13;30 Ig31 i R.tlsslanil, il.iir
It,tnt tr:rlcqile sont lrtstt'ttktiit' och u,rbetsledare ticl
.r-1S.EÄ ;s 1l1/'uppfördq fabrik f iir elektriska "motrtrer
<tclt apTtorater, Ivobriken, sol? Ai' erpertisen beter:lt-
ttu(les sont Nord-Europtts tttrtrlerttctste, s<ilcles setler--
ntercL till ?'ilsscr'?rd. Vit.I :;iit Itetnkoittst beriittuile
Da.ltlströnt inför ert triiu,gre krets cntt sitt rescL och
etr, del u1tpletels<tr nn,tler tisteJsett, t Rtlsslnttd. Del
1it,e.)?,1.ls, sonr ltLg till gru,ncl .för löreilru.get, äterges
i sitt u.rsprungligtt skick rt<:lt det kun, diirför tat'a
nötit'iintligt tttt pupeka, utt tle !örlrcr.llunilert, som.

.skiirlros, ligger örer 20 ur lillbrtka i tidet1".

Bctrill<tar rnan r'ärldskartirn cllcr en karta över gamla
världens jordhalva, crfar man ovillkorligen en övcr-
\'äldigandc l<änslri av häpnad övci: cicn ocrhörda yta
av .jolden, som dct ryskn rikct omfatta.r. Hela östrrr.
Europa, mer än h:llva l<ontinenten och rncr än en
trcdjcdcl rtv Asien, jordens största världsdcl, tillhör
Ryssland. Arealen omftrttar 22.556.520 kvkm. ellcr 50

ggr Sveriges storlck. Omkring 1?0 millioncr människor
lcva och bo inorn cletta områdc. En stor dcl av detttr
omätligzr ril<e är dock obcbott, beroende p:r de i vissa
tral<tcr ogynnsamnlir lilimat- och jordförhållandena. I
Centralasien bo 2,8 invånare per kvkm. och i Sibirien
cndast 0,7 invzinare per kvkm. Denna ringa befolk-
ningstäthet bildar en stark motsats mot de tätt be-
folkade västeuropeiska länderna,

Dct cgentliga Ryssl:rnd eller dct Ryssland där de för-
nämsta tillgångarna pir rikedom:rr och männlskor r'öre-
finnas, bestär endast till en del av Rysslands europei-
ska område, eller ungefär hälften av omrädet hitom
Ural, i norr och öster begränsat rLv Volgas lopp, i söder
avbrutct av stäppernzr å Sv:rrtit havets kuster, medan

den i väster sträcker sig till Rumäniens, Bul<oviniLs
och Galiziens gränser och i nordväst når östersjöpro-
vinsernii och Finland. Den övriga delen ellcr 1s av
lrela omrädet har ännu icke givit staten den tillväxt
och styrka., som l:rndets storlek Jrorde kunna givl. .A.n-

senliga delar av Rysslands södra provinser skulle sa-
lunda kunna livnärtr ctt mycket större :intal invånare
och om också västern och centrum tycks väl befol-
kade, skulle dock en myckct tätare folkmängd kunn:r
existera vid högre kultur och förvaltning. I detta av-
seendc kårn Ryssland icke jämföras med Europas öv-
riga länder, och vad beträffar politik, personlig och
religiös frihet, folkbildning etc., står det stora rikct
i öster längt efter de västliga staterna trots att inycket
gjorts för att förbättrer vissa av dessa förhälla-ndcn
tunder det senaste årtiondet.

Ur geografisk synpunkt bildar R5zssland cn sällsam
motsats mot det övriga Europa. I stäIlet för det väst-
curopeiska havsklinratet finna vi i RysskLnd helt och
hållet l<ontinentala motsatser. Pzt somm€rrens nästan
tropiska värme följer vinterns arktiska kyla. Mot slät-
tens enformighet svarar också karaktären av dess
vegetation och djurliv. På den höga nordens tundra
följer ett brett skogsbälte, som i sydost och söder trv-
löses av den bördigzr svarta jorden och som i sin tur
avlöses erv den om tundran påminnande stäppen kring
Kaspiska hzrvet,

Behärskar man rysl<a språl<et kan man resa genom
Rysslands vidsträckta omräde frän Vita havct i norr
till Svzrrta havet i söder, från Lrr:rl och längt in i Sibi-
rien i öster och bli' bra förstadd trots att det finnes
över 100 olika foikskig inom la.ndets gränser.

IJkrtrina bebos av lillryssar, tatarer och hirgiser.
Storryssen bor vid Volga och dess bifloder och där-
lfrån skall j:ig nu lämna nå6Jra intryck och upplevelser
fran min vistelsc där.

f--

(.-

f

'.,.:l':rj

I tnaj tle'ntor,,strrt.tirtn i,Itvosltu,rl Setrtestc;rhent J i)t' a.rbetare
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När man skall företnga en dylik resa. och vistas i
landet cn längre ticl uppl<ommcr frägan om vad och
hur mycl<ct bagage man skzrll rncdföra. Genom de sven-
skar, som tidigzrre befarit Ryssland, hunde dock up1-r-

lysningar erhållas, vilket för oss dcbutanter voro sär-
sl<ilt r'ärclefulla. För min cgc.n del mcdförde .iag bl. rL.

5 kg. hårt bröd, 10 kg. vetcmjöl, liryddor, socker, haffe,
liakao och 2 lig. slnör, som förrcstcn var härsket vicl
f rilmkomsten, men ej värrc än att det gicl< åt dcrr

första tidcn. I{]äder, skor och övrig ckipering måstc
mcdföra.s, sd att man säkert klarude sig minst ett lr.
Till cn av l<offertarnir ansl<affadc jag dels ett hänglas
ocl-r clcls ctt grovt rep, vilka vid fra,mkomsten voro
hclt bortri, och innchiillet i en sorglig röra, lnen rnan
sl<ullc fr'L vänja sig vid värre sakcr än sli.

Rcsan gick från Stockholm med båt till Helsingfors

f 
* .> och därifran lncd tåg förbi Terijoki pä Karelska näset,

dåir stora stricler mellan rysszr och finnar utkämpats
undcr vinterkriget, för att sd smaningom nå r"ram till
clcn ryskii" gränsstationen Bjcliostrov.

Taget utrymmes, beväpnad pcrsonåtl tillser, att allt
Irirndbuguge medföres och sa fzrr man ga in i stations-

-̂ b5'ggnaden för ntt fa förtullat. När den saken vrlr
ItlrLr, skola passen skrivas pä irv en annan sektion och
scdan blir cn person at g:rngcn införd i ett rum där
tva män sitta vid ett bord och förhöra sig om vad
rran skall företaga sig i Ryssland, om man kan ryska
sprirket och om man ha.r' några pengirr m. fl. andr;r
indiskrcta frågor. När helzr proccclurcn är överstökad,
viiket kan taga nog s:r lång tid i anspräk, är man glad
ntt som jag ha sluppit rätt sd lindrigt undan. Här får
rniln nu för första gången pa rysk jord lära sig, vzicl

mårngår förut konstaterat, bristen å bestämda tider
cvad det gäller avgångstider för tägen. Men allt har
ju cn övergång, så även här. När :rllt var klart, jrtg
hadc ändä inte fatt rncd mina koffeltrrr, gick taget
c:{r tvii timmar försenat. Ilftcr cn c:a två timmars
cnformig resa är nan så i l,cningra.d eller S:t Peters-
l)urg som staden förut hette.

Det första man lägger rnärke till är den olihhet i
v-)t lilädesdräl<t, som skiljer oss frä.n ryssårrna i allmänhet.

l\{ännen såväl som kvinnornu bära valinl<i eller stövlar
irv filt. Mycket vårrma rnen olämpliga vid rcgn och
slask. Byxorna äro instopptrde i stöviarrna och så bänL
dc förstås den ryska blusen, i allmänhet rikt broderad.

f--t7 Kvinnornir ha mcrendels schalett som huvudbonacl,
men f. ö. va.rierar dräktcn på mänga sätt där liksom
här.

Det anclra man känner, det liggcr nämligen i luften,
är den egenartade lukten. Den hadc vi förresten redan
tidigare fått stifta bekantsktrp mcd. Den var ej be-
haglig, men man måste ju vänja sig vid lite' av vårrje
här i livet. Lukten lian i varjc fall ej beskrivas, den
mäste kännas.

Den tredje upplevelsen skcr när man stiger ner på
stationen, och det är en syn, som man har svårt för
att glömma, om man jämför rned våra förhåiltrnden.
Vart man går, vart man vänder sig ligger det precis
som trasbylten s]ängda pa golv, bord, stolar och övrig
inredning. Men råkar man trampa lite' vårdslöst på
ett dyliht bylte, så kan man få höra en äkta rysk
mustig svordom. Det är människor, soln ligga och
vänt*r på tåg. Avgångstidcrna äro alla gånger ej så

I:Ir:tnlösct Moskco-barn i sa.tntnrttk tnecl en, sL.€?t,sk.

cxtrktu och ryssen har tzrlamod, mer än de r"lestiL.

Dcnna syn möter man pa rLlla stårtioner i Ryssland.
Lcningrad är en mycket vacker stad, med många

vtrckra byggnader. Däribland kan nämnas Vinter-
I)alatset, tsarernas palats, byggt riv Peter den storc,
Erirnitaget, ett av världens märkiigaste museer. Det
inrymmer ett ytterst värdefullt tavelgalleri med b1. rl.

dcn förnämsta cxisterande Rembrandtsamlingen. Bc-
tydandc silver-, möbeI- och l{cramiksamlingar finnas
där. iVlarrnorpalatset, byggt av Katarina II. Marsfältet,
nulncra Revolutionsoffrens pzrlats. R;zska museet, som
cmfattar rysk trrälad konst frän äldsta tider till värtr
clagar. Dessutom rnärkes b!. a. den stillösa Minnes-
liyrkan över Aler:rncler II, den Kasanska katedralen
och dcn största av Leningrads kyrlior Isakskatedrtrlen.
Peter-Paulsfåstningen är ts:rrernas och tsarevnornzrs
bcgra.vningspl:rts. Gatorna är'o brcda och rätlinjigti.
Världsberömd är ju Nevski Prospekt.

Avresan från Leningrzrd till Jaroslavl, till vilken
stad vi voro destinerade, går' rrntingen över Moskva
eller över Volodga. Att resa med tåg i Ryssland hör
cj till de angenämtrre nöjentr, snilrare tvärtom. Vag-
narna äro där ej uppdelade i hlasser, utan de äro av
tva slag, hård och mjuk vagn. Vi svcnskar skulle kunnål
benämna desamma 3:dje och 4:de klass efter våra för-
hur.llanden. I ctt tagsätt brukerde dct finnas en cller ett
par mjuka vagnar, resten voro härda, så konkurrensen
var synnerligen hård oln plirtserna. Den miuka vag-
nen i vilken vi åktc var avdelad i smä bås om fyril
bäcldtrr. I varje l:ås är det tvä över- och två under-

sängar. Sängkläder utom filt fär mzrn ha med sig själv,
oln man vili ligga som en v{rnlig människa. Man får
ta' i betraktandc, att avständen äro stora i Ryssland'

sä måin kan faktiskt få bo pä tågct i en hel vecka, om

man skall åka genom Sibirien t. ex. Dessutom har mzrn

dcn möjligheten i den mjuka vagnen, att man kan läsa

om sig på natten och det är av den största betydelse.
I annat fall är det ej sa säkcrt, att man har varken
skor eller andra ägodclar kvar, när man vakn:rr pa

rnorgonen. När man sedan kryper ned under sin filt
och skall sova, börjar nzittens .zedermödor. För min
egen del sov jag som en stock hela natten, fast nog

tyckte jag det verkade lite' konstigt, när jag vaknade
pä morgonen och pyjårmtrsen hiide blivit fläckig här

(Fortsättn, å sid. 15)
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SctI öter Spo,rbanksgtirclen.

8 omma,rf iigring'uicl Strandxiig en.

Prut om påskmat
av KARIN BOLIN

Påsken iir en, lt,ögtitl d[i iiten ltua-
tn,öilrctt'tttr, kcut, fa t:ila. Heinntet iir
tarsltida! och p1yntat nt,ed nir,gra fLi
so.ker, björkris tned, mulad,e rigg-
sko! ach. f jiiilrar, n[igra. kycklingar,
so'nt bat'neil, sjiilta g jort, kanske en
eller annon lcla,t sch,i,g h,emslöidssalc,
stl stcidnin,gen" blzr ltitt. Ingen gran,
sctnt bari ctr ctclt, in ga tntin gcler ar:
rlrop1:ctncle ljtts, sottt. tr,nder ju,Ien.

lllaten tir aMid clet stora problem.et
tid, lrcigerno, nlcn d.en ltar d.en, [ör'-
t ii nks ant nt a hustlt o cl,er n f örb er ef.=>
flestu har r:ii,t, red,an tiinkt u,t rL-
secleltt. f ör ptislten, nten, ltiir iir i a,Ila

fa,!l e,tt förslag.

Långfrtrdagen
Sparris- ellcr champinjonsoppi<1

Fiskaladåb, skarpsås
Rabarberpaj

f)iislilfton
Smäro.r slrnr.l morl 51n11y11-11{

Ägg
Kaffe

Piisl<tlas.^cn
Rulird pa lrrmm- cller kalvbringn

Påsktårta

-llnandag piisli
Iiokt höns

Färsk frukt eller fruktserllad

Frt'dagens f iskalaclab star färdig i
skzifferiet, likaså pajdegen. Om vi vill
ha litet extra besvär med soppan, är
hönset för måndagen redan kokat, så
:ttt litet av buljongen kan anvägc*-
lr{cn det går lika bra med någon a" rrc
iiärdiga soppor, som finns i handeln, orn
vi nu alls vill har någon.

Irå lördagen tar vi fram zrlla våra smä
älsl<lingsrätter: den inlagda sillen, y4rr
finirstc srna köttbullar, 1n omeletf 

---

sallad, ia allt det vi tycker oss ha råd
och lust med.

Bringirn till päskdagens middag har
affärcn redan tagit bort benen i och vi
fyller den lncd persiliesmör. Påsktårtan
han vi göra sjä1va åv sockerkaka, sylt
och gräddc och sa sätter vi pä nagra
smä mzrrsipankycklingar och ägg. Fär-
get' vi grätlden svagt grön, så blir 'Cct
lcanske piffigt, rnen inånga föredrar nog
grädden vit och lnftig.

Si.iL är dei till slut annandagen. Där
hir"r vi ]rara att värma upp l<öttet i bul-
jongen och göra en god szis, gärna :med

litct curry i. Gröns:rker använder vi :iör-
stiis 'birde här och till de övriga målti-
clernzr, så lhngt kasstrn räckcr.
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Yå ru em atiir.fotogr albr

ERII( PERSSON
Ilt't gti'ollois |11|jfiig;r och inLc nrin.rt

lraplrssliga fotoglafisl{a medaritetarc,
Iirili |r'isson, hrrr gjnrt sig väl iörtjätrt
av cn niirmarc prcaentation i såväl ltilr-l
scttt ot'c'i.

I)ct iir' l-räst :rtt f örst sorn sist 'calir

cm dct. Pcr:json är värrnlänning. Dct
fiill<l;rr';l s;r lnvcl(ol som iruuars skrtllc
liiliv;r I;rng;l utläggning:rr'. T. cx. motiv-
valct. Dct förhärsiiande är stärnnings-
bildcrn:r, clet lecndc, valmtr landskapet.
H:rn iir naturirlisten ut i fingerspetsar-

- u r' pc nt'moclig:r lrjlcliclecm;1, tncd fr:r-
^irnct osynligt stämpkLt i bildytan,

Lilltrrlar inte Pcrsson.
L{cn ir.n !enrc hlixllirr Erik Pels-

son till i dubbcl bemärkclsc. Reportagc-
bilden. Är det krLnske fru I{:rrins häl-
' Ärumör, som smittat av sig ? Nog

rv, clär det händer något och det hän-
der irtt Persson är .rned som fotograf,
där händer det sällan eller rättare sagt
;rltlrig,;rtt intc hänCelsen "f;rslnar i)a
plätcn".

-qrL ti11 sist cn liten varning. Är du
räcld för att bli avundsjul<, så undvil<
att gr'zrnsk:l Perssons fotoutrustning.
Tittrr inte pä hans Rolleiflex och kliv
för ;rll del inte ned i hans mörkrum,
clär t. o. m. yrkesfotogrzrfen skulle
kännir sig väl hcmmastadd med bl. a.
I'iircforinqcrnn;rr;rf :ned llutomittisli
skärpeinställning, elektrisk torkpress
och fotopapper i god sortering, detaljer
som endast till en del medvcrkårr till den
hög:r bildkvalit6, som Persson hållcr pii.
ti-l'-r[otoarbete. Fotografis]<t l<unnandc

,läri -största andeicn.
Wittt.

lingk:rrlen (-kvinnan) vill vanligtvis
intc- h:r så nlycket besvär, men byt da

^;rdaben mot l{okt gös eller gädd;r
rnecl skirat smör och ruladen rnot haiv-
Iiotlcttr'r. l\'Ien är tlct gäslcr pa pask-
dagen, sa sLur.1 ellcr värm litet splrrris
(minst:r bttri<cn) och iägg pä kotletter-
na ocl-t så som pricken övcr i ., ctt
l;ar tre räl<or pii varje kotlctt. Då blir
clct fest!

Vi f:Lr inte glömma, att m:rtbordet
sli;rll lrrr naglr sm:l paskprydnader. V;Lr'-

t-I fjir intn 1.,{o rrnr.'rnr frr rnn cio rrn,lrdLrr urrs.rrrr,r Jrb I'r\ tr

.l ;ttt görrr dcss:r, mcdrrn vi stökrr,ncd
mrrtcn? D:L blir alla parter nöjda. Litet
lcrrr (för en 50-öring blir dct rnycket i
iJ lglrrnrloln t tunn mässingsp)at till vin-
g;rr ocl) ttäbh och vattcnfärg.'r l.liir tlc
.ö1 ;rste srn:' l;vcklinqar. De hlllcr i:ilerir

Pitt or esk hör n a p<r. }W ur g tl,rinb ol cL g et s korlt or s q år d.

En m.innestiird hcindelse ho.r fångats i bild,: Thure Johan
f r å,n iclr ott s1tlat se n i Arb o g a m ecl. oly nt,1ti ct f at:kl an.

rffi
trffi

^-i.: 

'

ssott löper u.t

(Fortsättn. a sid. 12)
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trN TAI\I(TSTALLARtr
Orcllörnnilesltifte ltctr tint.a,t inom FCTIt. Henry

Jersby ltctt' ef ter m,ång[i"rigt ledarskap liimnat
klubbo,n ti.ll Bi,rger dhlin. Bergtrollet hdr rrint sig
ttll dem, bå,d"tr. för att höra, ,-ctd sönx li,gger dem on't

I't,jcirtat. Det itun l.)era ar intresse för lcisaren att
oeto, a,tt cle bå,ila cit' helt r.n;etand,e ont raranch"as
urtiklctr.

Henry Jersby.

Jo, visst är'det sant, att
tjänstemännen inte kunnat
här'da sig par samma sätt i
dct politisk:r och ol(onomi-
ska livet, som arbetarna.
Orsa l<ernn härtill är f lera,
rnon jrv störrc hetvdelse
mastc det faktum vala, aLt
arbetarnas organisationer
frarntvingats ur en så gott
som ohäilbar social situa-
tion i ett tidigt skede. Detta
försprang har väl i viss
mlin hnappast in, l len
strukturen i arbetarnas

facl<iiga organisationer är av natuilig:r. sl<äl såclan,

ritt slagkraften efter nutida bedömningsgrunder måste
bli störrc, än tjänstemannaorganisationerna.

Tjänstemännen var under och efter själva industria-
lismens genombrott i vårt land bättre tryggade i sina
anställningar och hade i rnånga fall en mer eller mindrc
stårrk beroendestä11ning gent emot företaget. Tankcrr
pä att organisera sig v:rr därför avskräckande för
många, isynnerhet som det på den tiden, och ävcn långt
senare, också inom vissa läger ansågs som rner eller
mindre associalt att bilda fackföreningar.

Nir, tiderna förändras, tack och lovl Men männi-
skorna är sig nog ganska lika, om än modet växlir"r
från år till år. Ty även år 1953 finns det många tjän-
stemän, som tror och tycker och t. o, m. vet, att tjän-
stemannaorganisationerntr inte har något existensbe-
rättigande. Om man vill vara elak, skulle en sådan
attityd kunna tolkas sä, att dessa tjänstemän nu fått
d.et så bra, att några ytterligare ekonomiska och sociala
framsteg inte är önskvärda. Tyvärr är det inte sä,
utan denna negativzr inställning spåras mestadels hos
dcm, som stå lägst på löneskalan och som borde ha
dcn största anledningen att sluta upp kring sin orga-
nisation, ge den ekonomislit och propagandistiskt stöd
samt nya och stimulerande jmpulser.

1\[ånga, son"r diskuterar tjänstemänncns möjlighetcr
:rtt hävda sig i rent fackliga spörsmåI, bortser allt för
ofta ifrån att först under det senaste decenniet har
möjligheterna att uppta direl<ta förhandlingar mecl
motprirten uppstått. Detta gäller frainförallt Staten.
Att dcnna rätt inte är laglig är visserligcn sant, mcrr
ir andra sida.n pockar problemet pä sin lösning just
genom la.gstiftning och säkert är, att den nu r'örclig-
gande utredningen om st:rts- och kommunaltjänstemän-
nens förhandlingsrätt skali resultera i ett erkännande
av denna rätt.

De förhandlingar, som förts de senaste åren :mellan
Staten och TCO bl, a., har a.lltid resulterat I en upp-

;&

görclsc som innebr-trit fördelar för tjänstcmännen. Hur
stora clessa varit och om möjlighetcrna att få ut :nera
ur dessa förhandlingar kommer väl alltid att räda
olika meningar om. trtt är dock sähert, nämllgen att
de bästa krafter som TCO och ditt eget förbund )raft
att förfoga över skjutits fram för ertt ernä bästa möi-
ilgiL resultat. C)m result:Ltet inte blivit vad Du tänkt,
sii htrn du vara f örvisserd orn att knappast någon ellcr
nä.gra anclnr skulle ha lycliats bättrc. Dct är intc cn-
ba,rt dig cller din kategori ett förllund har att ta hän-
syn till i förhancllingar av olil<a slag. Ncj, dct åir ctt
otal faktorer som spelas ut i dessit samm:rnhang och

clct gäller drL att väga dessa mot vtrrandra. Entl g!in-
gen r,äger det till din nackdel och nästa gäng ktrnske f'4
ti1l clin fördel. Om Du inte är fullt införstadcl mcd 'l

dessa spelregler eller vill crl<änna dem som naigot nöd-

vändigt ont, ja, dziL hör Du säkert tilI en av dem som

l<ommer att gå missnöid helzr li"'ct igenom.
Innern du dömer din organisation och dem som stålr f: ."

i spctscn, betänl< zrtt det finns motståncl. Tänk på, tLtt
vi diktenrr inga villkor, utan de resultårt som upp-
nätts har kornmit efter segslitna och många gångcr
nervpZrfrestande förhandlingar med cn stzrrk motpart.

T'änk ocl<så pä att intc döda intresset och initiativct
genom att i tid och otid l<verulera övcr din orgirnis.'l-
tion och dess ledning. Den behöver i ställct alit stöd
Du han ge H' J !J'

För det :rrbetsirr som nu Iiggcr framför FCTF avci.

107 finnes givctvis många önskemål. Några av dessa
vill jag i koncentrert nämna här nedan:

Då mcdlemsantalet inom avdelningen ständigt visat
en stigande kurva är dct givet att hehovet av en cxpe-
ditionslokal mer och mer gör sig gällande. En sädan
lohai har länge va.rit ett önskemål och skulle givetvis
r.ationalisera arbetet inom stvrclsen till mecliemmarnii.s
bästa.

Vad gäller det rent facl<liga arbetet inriktas dettiL
f. n. på den nu pägäende tredje etappen av tjänstc-
I'örteckningsrevisionen. Alla medlern[rarni] kommer av
naturliga skäl inte att ]:liva nöjda med det förhzrnd-
lingsresultat som erniis. Det är väl så vid alla förhand-
Iingar av sådan räckvidcl att det intc gar att vinna rå-z
allt. ut;rn det mnstc hli en kompromiss.

Det är min förhoppning att cnvar h;rr förstäelsc
härför och är förvissad om att allt vad som l<an sörers
åiven göres för varje enskilcl medlem.

Ett ytterligare önskemål från min sidzr är att arbets-
ledarnas organisationshemvlst komrner att lösas inom
dcn närmaste tiden. De nuvarande förhållandcna mcd
arbetsledarna uppdelzrde på två organisationcr är intc
åi,gnat att effektivisera det fackliga arbetet. Jag är
övertygad om att arlcetsledarna har samma uppfatt-
ning och att de själva kommer att medverka till :rtt
facklig enhet skapas.

Till slut vill jag uttala en förhoppning om att sam-
arbctet med FCPF:s avdeining skali kunna utbyggas
och våra gemensamma frågor på så sätt få en lösning
som kornmer samtliga anställda till fromma.

Ärbogr dcn 24- 3 S3 Eirrter'artritt.

å->+
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SÄKE RHETS CHEFE N

Subotugerisken,
I cletta numnlcr tilläter vi oss saxa nzrgnL brott-

stycl{cn ur "Verkstäderna" nr 5 för 1952, där tidskriften
under rubriken Sabotcr.gcrislcerz kontmer med cn del
värdef ulla synpunl<ter.

Vi citerar:
"Dcn nionde april fiir 12 ar sedan ninnas vi alla.

Danmark och Norge tvingades pä några timmar att
underkasta sig en dikta,torsstyrd crövrarmakt. Det är
visseriigen sant, att tillräckliga rcsurser serknades för
militärt motstånd prä längre sikt, rnen 'inmarschcn' gick

a>
A iättarc än rräntat tack vetre hjälpen frän femtekolon-

narnn-förräclarna".

"För försvaret av vart lzrnd spclar vcrkstadsindu-
strien en framträdande roll. Dcn tillverkar ej endast

; va.pen och ammunition, stridsvtrgnar, flygplan ocir
hrigsfartyg. Våra verkstäder f ramställa också ina.-

skiner för utbyggnad av vattenfallen. De bygga far-
tyg, järnvägsvzrgnar och lastbilar, pä vilktr livsviktiga
varor trzrnsporteras till och inom landet. Lamslås verk-
sttrdsindustrien på viktiga punkter, råkar hela sam-
hällsmerskineriet i olag. Man kan därför vara säker
på att verkstadsindustrien ej har lämnats utanför spio-
nernas och femtekolonnzrrnas närgängna intresse. Sabo-
tage är dessa herrars främsta vapen.

Vilka åtgärder skola då vidtagås för att omintetgöra
de anslag, som förberedas ? Är det ej säkerhetstjän-
stens sak att hålltr red:r på spioner och sabotörer ?

Självfallet äro myndigheterna icke overksamma, men
det ankommer även på varje företagsledare att i sam-
verkan med sina tjänstemän och arbetare hjälpa till
cfter bästa förmaga. Vår egen vaksamhet måste skär-
pas för att hindra. och försvära de främmande agen-

4,. ' Eftcr att ha framhållit hur viktigt det är att sätt:r
p:iLlitligt foll< på viktiga platser fortsätter Verkstä-
derna:

"Det är emellertid inte nog rned zrtt ha pd.iitligt folk
pa tryckelposter i v:ira verkstäder. Agenterna kunnar -'F .: ..'..| 't erhålla viktiga uppgifter på annat sätt än direkt av
sin:r medhjälparc pii arbetsplatserna. Efter vapenstille-
ståndct fann man i de tSrska krigstLrkivcn flera tjocka
instruktionsböcker för krigsåtgärder mot våra vikti-
gaste industrier, innehåilande detaljrika redogöreiser
och bilder hämtade bl. a. ur festskrifter och rcklam-
broschyrer. Naturligtvis behöva vi inte därför upphöra
att begagnzr oss nv reklambroschyrer som ctt led i
konknrrcnsen på världsmarknaden eller att celebrera
vara jubil6er med festskrifter, men vi mästc sc tilI att
sådana trycksaker inte innehälla 'bitar', som fårttas i
spionens puzzle, eller som kunna utnyttjas tilI sabo-
tagcobjekt.

trn spion kan uppträda i rnänga olika skepnitder.
Han kan utge sig för en handelsresande som vill de-

monstrerå en apparat ute i verkstaden, eller en repre-
sentant 1'ör en statlig myndighet, som begär betydelse-
lulla uppgifter orn anläggningen".

Sc'dan förl'attaren dragit cn lans för lcgitimation och
tcl<niska skyddsatgärdcr gör han ctt citrrt ur cn iu-
struktion för l<omrnunistiska f:rrtygssabotage, päträffad
i ett engelskt fartyg. Instruktionen ger rnånga 'goda'
r'åd till den blivande sabotören. Bl. a. framhå]lcs, att
"Instruktioner i 'Bok nr 10' maste följas och inga för-
sök tiil improvisation fa göras". fförfattaren drar här-
vid clen slutsatsen, iitt rnan kan gissa, att cn bok mcd
annat nummer innehåller instruktioner om sabotagc
pa verkstäder, och fortsätter:

"Spioncr, sabotörer och femtekolonnirrc zrrbetu. hän-
synslöst och sky inga mcdel för att nä sitt måI. Mc-
todcrna växlr frän fa.ll till fall och rnan får därför
vara beredd pii att även de bästa skyddsåtgärder förr
eller sena|e möta nya förut okända trngreppsresulttrt,
som kunna. nas med sabotu,gc. Ofta l<unna väl plan-
lagda och skickligt utförda sabotage lcda till mera
svårreparabla skador än direkta krigshandlingar med
ilvsevärda insatser av personal och mzrtcrial. I januerri
1943 utfördes ett brittiskt fiyganfall mot en ur krigs-
industriell synpunkt betydelsefull dansk verkstad. Om-
kring 7 ton l:omber fälldes och skadorna voro bety-
dzrnde, men målet, kraftcentralen, förblev oskadat.
Nagon tid senare lyckadcs en sabotörgrupp pä 3 pcr-
soner med 75 kg. trotyl sätttr kraftcentralen ur funk-
tion för lång tid. Det behövs ingen kalkyi för att kon-
statera hur små kostnaderna voro för sabotagehrind-
lingen i jämförelse med den direkta hrigshandlingen.
Bristande vaksamhet var orsaken till att sabotaget
lyckades".

Författaren a.vslutar sin artikel med föliande tänk-
värd:r ord:

"Även om dcn internationella situationen varken är
särskilt fridfull eller fredlig, få vi dock icl<e förfallar
till spionhysteri, sabotag;epsykos, eller sjuklig misstänk-
siimhet mot medmänniskor. Vi veta emellcrtid -- och
c.let har lrekräftats av de senast avslöjade spionhisto-
ricrna att inom landets gränser finns en med främ-
mande makt samarbctandc femtekolonn, som hänsyns-
löst arbetar på att krossir vär materiella och andliga
motståndskraft. Detta hot mot värt oberoende måstc
mötas med ökad vaksarnhet och ansvtrrskänsla i sam-
vcrkan mcllan alla demokratiska krafter i samhället".

Språksvårigheter på CFA.
frra.n CFA instrumentplancring ringde man en dtrg

nccl i förråclet och frågade efter ett instrument till
SK 16, som ju irar både iram- och baksits.

Förrädsl<illen fick tag på instrumcntet och läste bc-

tcckningen AN sä och sä.

Men, fortsatte han, det star nagot mera pa kon-
trollkortet. B-a-k, jaha, bejk. Ja, jag är inge vidare
pli cngelska, scn står det s-i-t-s.

- 
Baksits, grymttrde rösten från planeringcn för-

nöjt.
Visst tus:rn, blev svarct från förradct.



BERGTROLLE'I Nr 1 -- 1953

Företugsniimnd,ernu
l'iiletagsnåinrnden vid CFA.

Tisdagen den 17 mars avhöll CFÄ företagsnämnd
sitt första sammanträde för året. Ordföranden lämnade
en information om den tänkta ornorganisationen vid
CFA och nämnde bl. a. om överflyttningen till CFA
av MV/R, vilken har varit planerad i FF och likaså
i<ommer en viss del av upphandiingsärendena i huvucl-
sak den utländska reservdelsanskaffningen, som tidi-
ga,re handhafts av anskaffnlngsbyrån i Ftr' att över-
föras tiIl CFA, på så sätt skulle det innebära en mera
rationell tingens ordning'. Vidare meddelades att det
planerats för en utbyggnad av CFA administrations-
byggnad i samband rned den tänkta omorganisationen.

Nämnden behandlade också frågan om aktivisering
av företagsnämndsverksamheten, varvid överenskoms
att nänendens ledamöter i syfte att bibringas större
insikter i nämndverksamheten, påbörja brevkursen
"Aktiva Företagsnämnder", vilken erhållits från För-
svarets Centrala Företagsnämnd.

Brev 1 av kursen skulle särskilt studeras varefter
frägorna tiil brevet skulle diskuterqs på nästa sam-
manträde.

Ilredagen den 6 mars hacie nämndens ledamöter mccl
supplcanter gemensamt med CVA:s företagsnämnd till-
fälle att se filmen "Vad kostar de" även den ett led i
r i<tiviseri ngskampanjcn.

Bilden här ovan är tagen vid företagsnämndens sam-
manträde. Från vänster till höger drifting. L Key-
Åberg, 1. drifting. E. östlund, förrådsarbetare l{erman
Andersson, vice ordf. förrådsdir. E. Nyberg, ordf., kon-

Altlri g ti.rli g ar e h,at' t: iig en nt ellan yterson alby g gna-
rlen oclt Mcissen, sattclats mecJ" sci utomord'entlt'g om-
sorg, sonl den dag, d,å, CFA--CVA-damerna skiirm'
bi.lclad,es. Sen tnan lt.ade gctd' utsikt fr<i.nt, la,stbi'ls-
taket !

(Fortsättn. från sicl. 9)

år, om de får torka ordentligt. Äggskalen i påskriset
får ungarna också färga och varför inte låta dem gö-
ra små "placeringskort" med påskrim och teckningar.
Påskbonader tycker de nog också är roligt att klippa
och klistra av gianspapper i glada färger.

torssi<riva.rc N. G. Lindmark, sekr. (val utom nämnCen) f*
avsynare Åke Pettersson, förrådsförv:i.ltare A. Nilsson ''
och förrådsarbetare Äl<e Eriksson. N. G. L.

C\rA fiiretaesniimnd.
Vid sammanträde den 17 dec. 1952 överenskoms, att .,.i.*

nämndledamöterna och suppleanterna skulle erhåIl:r ett
cxemplar av brevkursen "Aktiva företagsnämnder".
Sedan vederbörande tagit del av kursen, skulle frågan
om en cventuellt gemensam studicverksamhet tagas
upp.

Ordföranden visade den affisch, som utförts enligi
förslag i närnnden om propaganda för sparsamhet med
förbrukningsmaterial. Nämnda affisch sattes upp i bör-
jan av januari månad detta år sarntidigt som följande
sparsamhetsappell utfärdades genom verkstadsorder:

"Dct är en angelägenhet av första ordningen, som
]:.erör oss alla, att nedbringa kostnaderna för verl<-
stadsdriften. Kostnadssänkande åtgärder i alla sam-
manhang, även de obetydligaste, ge stora resultat, om
alla medverka i samrna riktning".

!'öljande nya frågor behandlades:
Lcverantörsmärkning al' olika stålsorter.
Förslag från plåtslagaren Hclge Gustavsson, angå-

encle inställningsanordning på hanclslipmaskin vio slip- .*l'*'
ning av svetsar på rör.

Lyfta,nordning vid s}<ärmasliin, avd. 120.
Permanentning av vägar inom CVA område.
Omklädningsrum för motortvättare.
Formerna för försäljning av läskedrycker m. m. un- i<\-t

der arbetstid.
Information iämnades om arbetsbeläggningen, ma-

skinanskaffningen, ljuddämpningsåtgärder vid motor-
provbocken och den påbörjade hålkortsmässiga r"ör-
r'ådsredovi-sningen vid CF A.

Nämnden kallades til] extra sammanträde den 12
febr. 1953 för information om läget beträff:r,nde arbe-
tena i avd. 122.

Gratiftkation
Avsynare H. Oskarsson har tillerkänts g'ratifik:Ltion

för konstruktion av hjälpverktyg för mätning av gång-
järnslinje på stzr"biiisatorer.

Erkiinnu,nd"e:
Piåtsiagare FL Gustavsson för förslag angående in-

ställningsanordning på handslipmaskin vid slipning av

W
,(
1r

v

I
,t*l

svetsar för rör. Sekr.
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CF A personultriiff
Irrcdilgcn dcn 13 rliirs hade CFA ltersonal siunl:rts

till cn sammanliornst a Folkets IIus rotunda. En sa
gott sorn 100-proccntig anslulning kunde noteras. För-
r'ädsdirektör E. Nyberg håilsade väll<ommen och cl:i

särskiit livåillcns förcdragshalLrre, byrlidirektör Å. Pcr-
nelirl, fr'ån ff li'. Ve rkstzrdsdircktör S. Bjarnholt, sonr
lovirt infinna sig, hacle lrlivit förhindriLd närvarzr. I:Icrr
I'crnelid höll ctt timslangt föredr:rg beledsagad av
skioptlkonbilcler över hur stiltens utgifter fördelrrr sig
piL dc. birda olikir. försvarsgrcnarn:r och d:i crhanner-
ligcn fi5,gvrLfncts. linderhallstjänstcn för flygplunbe-
st:r"nclet och därmcd s:Lmmanhäng:rndc frågor, som ju
för CIrA dcl har synncr'ligcn vital bctydelse, bchtrnd-
llLcles ingåendc. Dct intressanta föredraget avtzrckades
nrcd hjär'tligrr :rppladcr.

Gentlenranttagest: Pernelid öxerlcim.nade sin rinst
till CFA-clcttnerno.

Därefter föl jtlc den lättarc delen trv programmet,
som bestod av cn callaret, hopsatt av "inhemsk:r" r'ör-
miigor rrillia ]rcnämnde sig "Centralt Förenade Artis-
ter". Dct omväxlande programmet, som varade drygt
cn timma, bestod av sänger och sketcher vilka fram-
förcles av de medverkande med verklig bravur. Många
rv dc näLr';trrndc torde ha Iiänt igcn sig i de sång-
och sketchnnrnmer som frarnfördes. "Centralt Förenade
Artister" hade lagt ner ctt mycket gott arbete med
att fir fr:rrn ett gediget program, vilket även livligt

Fogra ntii.n, en aning itL*innor liktt, sxrfuade fram
örer tiljotna i yster balett.

Inqen tr.eko,n,: It,cir råilcr trit-sel!

uppskattades av de närvar:rnde gcnom sponttrntr app-
läder. \ri hälsar dem välkomna äter. De :medverkandc
f.ick från pcrsonalen €icnoln fru S. Holmlterg och dir'.
l.iylrclg cmottaga v:tr sin bloml:uliett för ctt lyckat
progr&rn. Idn välfylld frukikorg som utlott:rdes, vann.s
irv hci"r Pernclid, som med en cleg;rnt gest övcrlämnaric
vitrsten till dc i czrbarcn rnedverl<ande damcrna, vllket
livligt uppsl<attades. Däreftt-r bjöds på kaffe och dan:;
tili kl. var 12, dä det var dags att avsiuta dcn .iörstir"
CllfÄ-träffen med hoirlt om att dcn k:rn åtcrupprep:rs
nästa ir.r. I{, H.

IrRÄGOtt BE'IR. IIöRSLr\G TILI- FöRETAGS-
NÄMNDEN.

1. Far skriftliga förslag sändas fran förslztgsgivarcn
direkt till förettrgsnämnden, cllcr m:istc förslagen
sänclas dit via avd.-föreståndnren.

2. Om det senare är ftrllet, har d:i avd.-förcståndaren
rätt, om han så önskar, att rnot förslagsgivarens
vilja cj vidarebcfordra förslagen till företags-
nämnden.

Skriftliga förslag b ö r av för'slagsställarcn sändas
direkt till företagsnämnden. Avdelningsföreståndaren
äger naturligtvis cj nägon som helst rätt att stoppa
förslag till företagsnämnden. Hiin kan givetvis r'ör-
l<asta ett förslag; i den händelse, att han anlitas som
sakkunnig av förctagsnämnden, men det är ju en helt
irnnan s:1k.

Red.

En stilla fråga.
- Slia det bli fiirhandlingar i dag?

Vct intc, hur så ?

Jo, Bzrlk-Joh:rn hadc ge.,'äret med sig i dagl

Det är bättre att konma med cn ursäkt än en r'ör-
klaring och det g:rr fortare.

Att kunna se sig själv som andra ser en skulle inte
tjäna något til1 --- man skulle ändä inte tro det.

Det finns två sätt att h:rnskas med skvzrller om andra
människor och båda är utmärktzr. Det ena är att inte
l1'ssna, det andra zrtt inte föra det vidare.

,--- F
ll

--- e^
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Hiir h.ar Stålberg stött på m,otstttnd.

GIDEON STÄHLBERG TILL ARBOGA.
På initiativ av IF Flygets schacksektion inbjöds stor-

mästaren i schack Gideon Ståhlberg, Stockholm, till
cn simultanlnatch. Den gick av ståpeln fredagen den
6 mars 1953 i Folkets Hus Rotunda. Inte mindre än
34 spelare ställcle upp, a.ila fyllda av den föresatsen att
taga mästarens skalp. Irrån Arboga schackklubb del-
tog 21 spelare och från IF ffiyget 13. Efter några väl-
komstord var det klart att börja "dragkampen". Ståhl-
berg önsl<trde ha vit vid samtliga bord, vilket biföUs.
I\ilästaren hade r'äknat med, att vara klar efter om-
kring fyra timmårr med samtliga particr. Tiil en bör-
jan gick det fort undan och Ståhlberg travade runt
liht en björn i sin bur och satte myror i huvudet på

oss alla. Alla har vi r'äI redan från födelscn en mer
ellcr mindre utvecklad avsky för björnar, antingen
två eller fyrbenta, varför det gällde att ha sitt för-
svarsdrag klart, när stormästaren nalkades.

Publiken följde spelet med största intresse och träng-
seln var särsl<ilt stor vid arbogamästarnas Fäldt, Berg-
kvist och Dahlkvist bord. "Målargösta" samlade också
cn hel del äsl<ådnre omkring sig. Wellbäcks och Nils-
sons partier blevo intressanta. Wellbäck och Rystedt
lyckades överrurnpa mästaren och Larsson fick remi,
sarntliga från Flyget.

Av Arbog;r Schacl<klubbs spelåre scgrade Antons-
son, Fäldt och Glad medan Å. Gustafsson och J. Berg-
kvist fingo remi.

Slutresultatet blev alltså 26 segrar för Ståhlberg, 5
förluster och 3 remi. För I'lyget spelade: Gösta Well-
bäck, Gunnar Rystedt, Oscar Söderström, Leif Johns-
son, Sven Söderström, Nils Zettergren, Sune Malmberg,
Thorvald Svensson, Waiter Lundborg, Richard Lenan-
cier, Walfrid Sahlin, Lasse Karlsson, Gustaf Larsson.

Att alla streclo tappert för sin kung visas bäst av,
att den förste kapitulerade för'st kl. 23 och Ståhlbergs
yttrande efteråt "att motståndet var hårda"re än vän-
tat".

SCHACK.
I kvadratturneringen i schack kämpade Flyget, Ar-

'boga, mot Gensc, Esl<ilstuna. tr'lyget hade 5 reserver
ocl-r slutsiffrorna blev 3 l! 6 1/2, ett hedrande neder-
1ag för Flyget. Iln match återstår mellan Nordiska
A.rmatur och Fiyget som skall spelas i Arboga någon
gång efter påsk. Såsom bäste poängplockare under
1951 års kvaclratturnering inom Flyget belönades Vidar
Andersson med ett fat i rostfritt ståI.

En Glad Påsk önskas alla schackvänner.
I ch acksektionen.

TENNIS.
Snart stundar härliga vår- och sommirdagar då ten-

nissporten åter l<an utövas pä Arbogas många tennis-
ll:rnor.Tyvärrvisadedetsigunderföregåendespel-
säsong att många speltimmar icke utnyttjades. För
att öka intresset inom Flyget kornmer tennissektionen
i likhet med föregående år att arrangera en nybörjar-
kurs. Intresserade kan erhålIa upplysningar genom Å.
Sundberg, CFA, Vi hoppas att de spelare som deltogo
i föregående kurs fortsätter med tennisen och att alia 4,r
som lagt av äter tager fram den dammiga raketen.

TELEFONMATCH
Il- Iilyget kommer att medverka i en telefonmatch

i schack, som utkämpas mellan en speiare från Es-
liilstuna 

- troligen Bertil Pettersson - samt Flygets
Gösta Wellbeck. Dragen återges i Es]<ilstuna-Kuriren
och kommer att följas rned stor spänning inte minst
:rv Flygets övrigir schackintresserade, enär just dessa
telefonmatcher alltid blir instruktiva och lärorika att
diskutera allt eftersom spelet skiftar karaktär och
hombinationer växlar.

aa

2r.o.k.
55 m:.
1<r. 1.800: -.kr. 1.800: 

- 
jämte bränsle

enligt värmemätning.
för en av dessa lägenheter
med CVA eller CFA per-

BOSTADER
Av cle bostädcr, som under föregäende irr färdig-

ställts på försvarcts byggnadskvot, har CVA och CFA
personal kornmit i åtnjutande av 30 st. lägenheter och
20 st. rum med hokskåp.

En del av dc bostäder, som f. n. äro under bygg-
nation i punkthusen vid I{ape}lgatan, byggas pa för.
svarets byggnadskvot. Dessa bostäder har CVA och
CFA-personal förhandsrätt på. I likhet med de bo-
städer, som byggdes föregående år, är det här fråga
orn lägenheter med kontantinsats (bostadsrättsföre-
ning). Inflyttning beräknas ske succesivt 1 :r.pril, 1

maj, 1 juni 1953. I{ontantinsatsen skall erläggas t'öre
infirrftnin cnn

T.ä qpnhntctrrn'

Storlek:
Beräknad kontantinsats:
Beräknad årshyra:

De som äro intressera.de
kan sätta sig i förbindelse
sonalavdelning.

Lägenheter som äro byggda på försvarets i<vot skola
i första hand utbjudas till CVA och CFA när någon
avflyttar därifrän.

F. E.

f*v

A,v
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FRI l(rigföring i bergslårgsmanöver under en
söndag cch måndag.

På söndagen startade driftvärnet från CVA och CFA
sin fria krigföring i fiendens stäilningar. Vi urlastade,
cfter biltransport från Fagersta station, sydväst Bjur-
fors. Efter det }ägerplatsen ordnats delades styrkån
upp i tre lika stora avdelningar, som under skydd av
mörker skullc utspana fiendens förehavande på olil<a
platser omkring Anderbenning hpl. Efter utförd spa-
ning utfördes eldöverfall på transporter samL trupp-
sammandragningår. En vänlig själ (kanske fienden)
meddelade oss att det inte fanns någon snö i skogen.
Vi lämnade därför kvar våra skidor i den skåpbil som
kört oss tiu utgångsläget. Efter en halvtimmes vand-
ring i skogen önskade varje man sig ett par skidor.
Snödjupet var ungefär ett par normala benlängder de

som hade kortare ben fick ingen känning med marken.
Enda sättet ertt klara sig när snödjupet var för stort
var att rulla sig fram. Uppdraget började kl. 19.00 och
vrLr fullföljt omhring hl. 2 på natten. På grund av di-
verse felorienteringar och felläsningar av l<artan tog
hemmarschen ungefär två timmar längre tid än nöd-
vändigt. Av skadan blir man vis tänkte driftvärns-
ledaren och gick bort sig med gruppen även på mån-
d:rgen.

(Mörkt tillägg: Driftsvärnsledarens inlägg om en viss
l(ompass i tidigare Bergtroli bör BEGRUNDAS).

Trots :rtt vägen blev lång löstes uppdraget.
trlfter en timmes biltransport var vi framme vid för-

läggningen som skulle vara en skola där härlig m:rt
och en skön bädd skulle vänta oss. När vi kom fram
blev vi hänvisade till ett oeldat tålt. Maten som skulle
smaka oss så gott utdelades först kI. 7 på morgonen.

lnnan vi fick full fyr i tältkaminen var dom flesta
röl<ta som böcl{lingar. Några blev inte rökta, dom stod
utanför. Vid femtaget var det varmt och tyst i tältet,
doften från torkånde strumpor blandade sig med hög-
ljudda sn:rrirningar. Utsövda, mätta och belåtna var
alla kl. 7 pä morgonen efter eu härlig väUing och ett
ciussin limpsmörgåsar. lVlorgonpasset började med nya
uppdrag i fiendens linjer efter det vi hade försett oss
med våra skidor. Hela förmiddagen och halva efter-
middagen spanade vi, bland fiendens kanoner och eld-
ledningsplatser, utmed en sträcka på en mil. När mn-
garna började suga nosade vi oss fram till en fientiig
l<ohvagn och lurade till oss bröd, smör och blåbärs-
soppa. Sed:rn började felorienteringen. Efter en halv
mil i fel riktning tog ha.lva styrl<an bil tiII ilastnings-
platsen. Den andra halvan ål<te skidor i högsta iart
tilibaka till lägerplatsen, ordnade en lastbil som körde
utrustningen till ilastningsstationen Krylbo. Sedan vi
fått lite gott kaffe, på ett fik i Krylbo, kände alla sig
]-'e]åtna och hemfärden till Arboga begynte. På tisdageu
var det många sorn hade känning nv söndagens snö-
pulsning. När detta skrives är alla i god form, byxor
och rockar äro lagade, spjälade fingrar är åter i rö-
relse. Vi väntar alla på nästa nappatag.

VÄLKOMMEN I DRIFTVÄRNET.
D ri.f t r: cirnsl e d,o.r en.

PERSONALORGANISATIONERNAS
STYRELSER.

Er'tcr nyligen avhållna årsmöten för resp. personal-
organisationer har st)'relserna firtt följande samman-
sältning:

FCPF avd. 52: Ordf. Gust. A. Johansson, v. ordf.
Ingvar Johansson, sekr.: Erik Sjöberg, kassör: Torc
Eliman. Studieledare Karl-A.xel Jansson. övriga lcdn-
mötcr: Lennart Andersson och I{erman Andcrsson.
tr'örhancllingsdelegeradc: Gust. Ä. Johansson nnh rns-
vrrr Johansson.

FCTF avd. 107: Ordf . I3irger Åhlin, v. ordf . Eri]<
Larsson, sckr. N. G. Lindmark, kassör: Ragnar Strincl-
ler. övriga ledamöter: Göte Magnusson, Arnc Norbcrg
och K. O. Sundwall. Studieledare: Ebbe Larsson. För-
handlingsdelegarade: Birger Åhlin, trrik Larsson, Göte
Mzrgnusson och Ragnar Strindler.

q

(Fortsättn. från sid. 7)
och var och själv såg jag ut som jag skulle fått hud-
utslag. Mina medresenärer hade haft det sämre, de

hade ej kunnat sova, hur de än burit sig åt. Toaletten
på morgonen ombesörjdes på så vis, att man tvättade
sig med en blöt handduk, tvättfatet kunde åtminstone
ej vi använda. Morgont6et avstodo vi från, sedan vi
gjort en rond på tåget och fått se, hur det såg ut i
det s. k. liöl<et. En arr sällskapet hade smörgåsar, iag
tror det var riktigt fina källarmästarsmörgåsar sonr
han helt enkelt hade glömt bort, dessa kom nu bra till
pass. Vi hade ej varit borta mer än 1 1zä dygn från
Sverige, men jag tror inte, att en smörgås smakat så

bra som just den gängen.

Jag ville studera de hårda vagnarna lite' närmare
på egen hand, så jag begav mig ut på upptäcktsfärd,
träffade en rysk student, som talade tyska, och vi

kontmo i iivligt samspråk om både järnvägsvagna.r och
l<anske även olika länder och dess seder. Men det dröjdc
cj faing stund, förrän den som var färdledare kom och
helt l:ryskt hämtade mig tillbaka tiil vår vagn. Där
fick jag mig en ordentlig överhalning och tillsägclsc
att ej i fortsättningen prata med vem som helst ty,
som han själv uttryckte sig "i det här . . . samhället
vet man ej viiken sorn är spion och vilken sorn är som
en vanlig människa". Ett minnesord, som man seder-
mera allt mer lärde sig inse betydelsen av. För att be-
lysa detta kan jag tala om, att när Aseas direktörer
vid ett tillfälle voro i SSSR kunde GPO eller tjeckan
utförligt beskriva både var dessa herrar varit den tid
de berest Ryssland lika så det mesta av deras samta,l.
Man var helt enkelt aldrig säker för ett vakande öga,
vare sig det nu kom från ens närmaste vän eller vän-
inna eller någon utomstående. (Fortsättn. i nästa nr)
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IVå,gra ord om triasel i arbetet
Bprnnsi,dans red. har fört problemet Trit:sel, som ju

alltid är ett brännande samtalsämne, på tal bland ar-
]letsl(amraterna och en dei av dem har tecknat ned
sina tankar och resultatet blev föliande tänkvärda
inlägg.

Först r;i,ll jct.g sciga, att jag trivs utmärkt här. Alla
är så vänliga och tacksamma, men kvinnan uppskattas
på ctt annat sätt, kanske beroende på att det inte finns
så många damer i berget. Ett eget rum betyder mycket,
men det ailra viktigaste är förstås, att man har ett
arbetc som passar läggning och utbildning och att man
lrrr lrvsr'liq;r l<.rmrafer och chefer. Det enda som är
trist är att nu på våren gå in i berget.

K,D N,

I"ri'csel, ja d,et cir nå.got abstrakt, något som inte
när.rare kan förklaras. När man känner, att detta
skall j:rg göxa nu och göra det fort och efter bästa för-
måiga, då måste clet nog kailas trivsel med arbetet.
Men det finns tyvärr så många små irritationsmoment,
att den känslan alltför sällan inställer sig. Det behöver
inte vara själva arbetsupgifterna. Se t. ex. hos oss på
sl{rivcentralen. Vi }rar siu maskiner och trots en viss
vanr sii är de irriterande att höra. Isoleringsplattor
]ranske skulle hjälpa.

Ett större lunchru,m eller ytterliga.re ett, där rökning
vore förbjuden och där vi kunde vistas på lunchen, när
vädret är dåtigt, skulle också betyda mycket.

Sii önskar vi till slut, att var och en som passerar
crnclrcts arbetsplatser, ville tänka på ordspråket "Frukta
Gud och ärligt vandra, sköt Dig själv och 

- 
i andra.

Vad, jtr,g menar med, tri,osel? Ja, det var en svår
fråga. All:r talar vi om trivscl, vi trivs inte säger vi,
cllcr visst har jag del bra. men det är ingen riktig
trirzsel. Är det inte bara ett slagord, ett sätt att skylla
ifrån oss, ge arbetsplatsen skulden för våra misslyckan-
den. I de allra flesta fall är det de personliga problc-
men som är orsaken till vantrivseln. Vi kanske är
trötta och nere vem är inte det just nu 

- 
eller har

ckonolrliska bekymmer. Kanske vi haft för stora dröm-
mar om livet. De studier vi skulle bedrivit blev aldrig
av, den befordran vi hoppats på har uteblivit eller vi
passar helt enkelt inte i det arbete vi har. Det är så
mänskligt, om vi då s}<yller vår irritation och van-
trivsel på arbetsplatsen. Att ge en patentlösning är
inte möjligt. Kansl<e skulle det bli bättre om vi kunde
lära oss, att det mesta beror på oss själva.

mycket pa en gang. En gång i månaden brukar jag
förnya mitt lager av specerier. Då gör jag i ordning
en nota til] affären, som sedan kör hem varorna 'cill
mig. På det sättet sparår jag mycket tid. Nu behöver
jag bara stå och vänta en enda gång i månaden på
att bii expeclierad i stället för kanske både två och tre
gånger i veckan. Ekonomiskt blir det i första hand
clärför att de flesta paketerade varor är billigare i stora
förpackningar. Det är också så lätt att köpa av de

varor som ligger framme i affären och som jag egent-
iigen inte alls behöver. och den frestelsen undgår jag
nu. Tyvärr lönar det sig sällan att bestäiIa charkuteri-
varor för hemsändning. Då slinker gärna en irlindre
förstklassig bit med i stället för den prima som jtLg ju
'betalar för. Likaså är det förhållandevis sällan, som
jag Iår den kvantitet jag bestälit, Då blir det gärna
några hekto mera, ocl-t så är den ekonomiska planen
för veckan spräckt.

Så till slut en stilla undran. Varför är det
hcmmafrutrr som gör sina inköp just vid den
kommer från värt arbete ?

.d-r--I

så många
tid då vi

M'B' &

Ulla.

Inköpen blir inte så stort problem, när man som jag
köper i stora poster. Specerierna köper jag en gång
I månaden och charkuterirraror en gång i veckan. Ge-
nom att jag gör alla mina inköp i en enda affär, så
kanske jag någon enstaka gång får betala högre pris
på grönsal<erna, men vad betyder väl ett par öre, när
jag i stället sparar åtskilligt med tid. På sommaren
köper jag förstås de mesta grönsakerna på torget.
&Ien varför är desså så dSrra här i Arboga? Kån del
verkligen bero enbart på fraktkostnader och mindre
omsättning, att affärerna här tar 50 700 /e mera för
grönsakerna, än affärernzr i städer av något större
storlek än Arboga.

!)tt par önsketnål kanske jag får framföra här. Det
första är att jag skulie vilja köpa mjölken i flaskor
och det andra gäller den färdiglagade maten. Den är
sällan färdiglagad, bara halvkokt. ^Cg.tMen som sagt, något större problem är inte inköpen
och av affärerna har jag bara goda erfarenheter.

M, L.

De flesta av oss gör nog sina inköp en gång i veckan,
lagom tiII fredagsbaket. Detta gäller förstås inte char-
huterier och mjölk och bröd, det måste köpas varje
dag. Maten måste bli dyrare för oss som har förvärvs-
arbete, eftersom vi inte kan ha långkok utan måste
höpa lättlagad eller färdiglagad mat. Härligt skullc
det vara, om vi kunde få ha sommartiden året om, så
vi slapp allt jäkt i affärer. Och lika härligt skulle det
vara om hemmafruarna gjorde sina inköp innan vi
](ommer irem på kväIlen.

Gun.

Hålkortsspråkets mysterier.
Hålkortstexten saknar prickar över å, ä och ö. Det

kan därför vålla en dei bekymmer i förråd, när man
t. ex. får en beställning på ventilsate, när det gäIier
ventilsäte. För att inte tala om öskar som oskar och
hörtelefon som hortelefon!

l,Gt *

Inköpen - nöje eller problem
De förvärvsarbetande fruarna har många problem

att brottas med. Av dessa är inköpen ett av de större.
C:a 2 ton matvaror bär en husmor hem per år, så det
gäller att planera både ur ekonomisk och praktisk syn-
punkt. För många är inköpen ett trevligt avbrott i
rutinen, men hur är det för de fruar, som bara har
en kort stund på eftermiddagen .att ordna sina in-
köp på.

Jag har funnit, att det i de flesta fall är betydligt
mera ekonomiskt både med tid och pengar att köp:t



TAYLI l\ GAR 1\A
Tävlingen om fiskpuddingsrcceptet med söndågsmid-

dag som pris gav till resultat tre insända lösningar,
Närmårst originalreceptet kom Marglt Neuman, avd.
523, som alltså får ta sin man med till Sten Sturc, där
]rällarmästaren lovat duka upp cn härlig söndagsmid-
dag för Bergtrolls-paret.

I-. \47. öhrn, avd. 200, hadc ockser astadkommit en

lösning, som lag mycket närrr originalet och han delar
ärligt ärzrn med sin fru. Llnder lösningen hade Öhrn
tillfoElat "(Med benäget bistånd av frun i husct)".

;e Branth rar som vrrnligt med i tävlingcn, men
rcle försökt klar:r biffen utiin frun, viiket för-

att han inte fick full poäng.
;ordet antar vi att mänga htrr löst. Endast två
firr ](om dock in och biiLdrL vnr riktiga. Först öpp-
i brevet mcd lösningen frän 1625 Harl6n, Motor,
-r helårsprenumeration pä Bergtrollet i pris. Lös-
r:r 2 hade inlämnats av 1181 Nor6n, :rvcl. 201,

cl<så får Bergtrollet 1953, vilkct vi hoppas, att
tc håf något

Recept pi fiskputlding

tr'räs upp 50*75 gr smör med 100 gr vetemjöI, späd
på med 4,5 dl mjölk (1,5 dl av mjölken kan ersättas
r\v gott fiskspad), smaksätt med salt, socker och vit-
peppar och låt stuvningen kokn i LO (nå,gra) minuter.
Lat den svalna av ndgot och rör då ner 3 äggulor samt
.t- 5 dl kokt, hackad fisk av något slag. Vispa sist
(Bla ufip iigg-) vitornu tiil skum och rör ner dem för-
siktigt (rör i clem sist). Fyll /Ski/ smeten i smord och
brödbeströdd puddingform (form.) och grädda den i ugtt
ungefär 40 minuter. Serverer med nykokt potatis och
smält smör eller margarin. lSerr,ela nted smtilt m,nr-
11a'ri'n eller rciksås).

Med kursiv text härovan har vi satt in det som
egentligen stod på värt ursprungliga manuskript till
fiskpudding. Den lösning som lru Margtt Neuman, axd.
;'t2.9, inlämnat evviker ju som synes ganska obetydligt
mot det ursprungliffa receptet. Naturligtvis kan man
diskutertr om begreppet nagrrr minuter kan omfatta
så lång tidsrymd som 10 minuter, men vi är överty-
gade om att stuvningen inte far illzr av att koka i den
:tv fru Neumnn föresllgna längrc titien.

Arbogoidyll 1940

Det var en gång när Ar-
boga ännu slumrade i sin
"Törnrosasömn" en gam-
mal svart svan som häcka-
de i Arbogaån, som då och
då tog sig en promenad
Kapellgatan fram inte som
Laura utan på trottoaren
majestätiskt promenerande
förbi krogen "Runan" nu
AI3F:s studiehem fram till
Leverts speceriaffär, troget
spejande in tiUs någon
expedit kom ut och matade
den helst med ost som vår

hennes specialitet. Sorgen var stor bland stadens inne-
vänarc när kung Bore tog allas vår kära svarta svan
ifrlin o-ss den strä,nga vintern 1941.

Rune lvlattssorl.

Stut-Erik kom cyklande en kväll utan lyse. En kon-
strLpel påpekade förhållandet.

Erik funderade ett tag.
Nog lyste det nyss I

Ja, men det finns ju ingen sladd från dynamon
till lampan, yttrade sig konstapeln.

Tror konstapeln, att de kan vara det felet, sva-
rade Erik rappt.

österman fann en ung dam metande vid kajkanten.
V;r feskas de. ställdc hirn fragan.
.Ia, skrL ha en karl på kroken, skämtade flickan.
Då ska on hinte sitta på hagna, sade östermarl

och bluncladc med ena ögat.
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43. Art
46. År
47. Ap{rchehövding

Lodrätt:
1. Metcorologisl{a
2. Kreo
3. Nv
4. Napp
5. Bo
6. Andelsförcning
8. Tira
9. Skoputsarc

12. Slug
13. Iran
14. Nålindustri
18. St
19. Black
20. Rånkupp
22. Matkry
25. Fjun
27. Ide
li7. ok
39. Ttr
40. oråd
44. Fe
.45. Tö

,
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tillönskas Bergtrollets



IF Flyget har haft å,rsmöte

IF Flyget har hållit årsmöte med hr J. Schöön som
ordf. Vid mötesförhandlingarna deltog c:a 20 personer.
Antalet kan anses litet om man betänker att alla an-
ställdn vid CVA och CFA är anslutna till föreningen.
När man tager del av de olika sektionernas arbete,
föreningen har på sitt program fotboll och bandy, bord-
tcnnis och tennis, allm. idrott, bridge, schack samt
orientering och skidåkning, finner man en stor liv-
aktighet.

I fotboll har föreningen varit med och kämpat i kor-
pcn med hela 5 lag. IF FA blev korpmästare genom
att besegra Arboga Maskiner i fintrlen. Även CVV fick
stryk med hela 8 -1 vid ett fotbollsutbyte i aug.

Även i bridge har IFFA cteltagit i korpmatcher samt
stått som arrangör för Arboga korp-tävling i bridge. In-
tresset för bridge är inom föreningen mycket stort.

Allm. idrotten har upptagit den populära stadslöp-
ningen, ingen dum id€, och även klubbmåisterskap har
h:rllits i 8 olika grendr.

I bordtennis och tennis däremot är intresset skralt,

men nybörjarkurser har ordnats med ett 20-tal del-
tagare och vi hoppas att intresset blir större.

Schack har också. satt igång med livligt intresse.
Den 6 mars gick en simultanmatch av stapeln då stor-
mästaren Gideon Ståhlberg mötte Arboga Schackklubb
och IFFA.

Samtliga sektioner har deltagit i ett idrottsutbyte
mot Bolinder-Munktell, Eskilstuna, i vilket Itr'FA vann.

För år 1953 är planerat ett utbyte med CVM och
CVV och Ftr' (kvadratturnering i olika grenar). I öv-
rigt beslöt mötet att föreningen skall ansluta sig tiil
det nybildade tr'örsvarets Civila Idrottsförbund.

Styrelsen fick i stort nytt förtroende för år 1953

med Ragnar Strindler ordf., Sten KäUberg sekr., K.
Byström kassör, Karssa Karlsson materialförvaltare
samt övriga ledamöter f, Pettersson och K. E. Åberg
och suppleanter T. Johansson och K. Kihlman. Ärs-
mötets ordförande J, Schöön tackade mötesdeltagarna
för visat intresse och uttryckte sin förvåning över klub-
bens livaktighet och över det goda sätt föreningens
arbete skötts.

i.
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VT]M DöPER tsERGTROLLETS
SER,IEFIGUR?

Bergtrollets flitige tecknare Rta startar i
detta n:r en teckningsserie, men han är tvek-
sam om namnet på figuren. Red. tycker, att
han bör få hjälp i sina bekymmer och utlyser
därför en tävling om bästa namnet på serie-

Pris 0:75 kr.

Ärboga lloktryckeri .4-B

Arbogn 1953

figuren. Ett bokpris ligger på redaktionsbordet
och väntar på att bli utdelat till den, som
lämnar in förslag på det namn, som Rta an-
ser var& bäst. Sätt i gång och fundera! Före
maj månads utgång skail bidrag vara in-
lämnat för att komma med i l:edömningen.
Adressen är som vanligt "Red. för Eerg-
trollet. avd. 270 P",

<


