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CDR f<änning

It'lygdirektiir Otto Dahlin .fortsätter här nedam' sin artikel,serie
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72. CVA år 1916
Forts. frÄ.n nr 2./1954

Vapcnst.kl.ion r.u.

Flygdirektör Nils Thorsson, som biträtt med plan-
liiggnintien :rv CVA vitpcnverkst:rd och skjutbanu, till-
trädde bcfattningcn som föreständarc för vapensck-
tioncn den 1 januari 1946.

Före CVA tlllkomst översägs och repareradcs flyg-
vtpncts vapcnutrustning huvudsakligast vid flottiljer-
r.ut srrmt rlcssutom vicl FIvglörvnltningcns Vrrpcnförräcl,
Mrrlrnsliitt (FFVrrM). Detta scnirrr-r tillkorn :Lr 1941 mcn
upphör,Jc 19,17, dä dcss rrrbctsuppgiltcr övr-.rt;rgits irv
CFA och CVA.

Skjrltbatnn. år 19116.

Den 1 janu:trl 19-16 korn till CVA från FFVaM daiv.
vapcnrcparatörernn, sederrncra vcrl<mästarna Carl
Göstr Andcrsson och Htrry Ericson. Samrna dårg kom
friin frörsöksccntralen Mahnslätt ingcnjör Bcrtil He'n-
riksson och vapensmcd Gunnzrr Äkcrblom. Undcr april
1946 kundc vcrkstaden i bcrgct togas i bruk. Vid tr'F -

\raM bcfintlig maskinparl< överfördes till CVA. Arbets-
tuppgiftcrna voro i huvudsal< övcrsyncr och rcparntioncr
:rv cldvrrpcn och bombställ sumt sl<jutningar bcordraclc
rrv flygför'vrrltningen. SI<jutb:rnan vid montcringshlllen,
som scdan vårren 1945 begagnats för inskjutning &v vir-
pcn i fpl J 22, komplctterrrdcs mcd utmstning för vn-
pcnprov !n, m.

I rrsl rrr rrrr.lt tsr'kl i<lrrcn.

Instrumcntverkstzrden i bcrgct togs i bruk undcr juni
1946. Till sl<illnad från nuvtrtndc spccialisering övcr-
sågs och rcptrrcrades till en början såväl gyroinstru-
rncnt som clcktriska och mcl<tnisht instrument. För'c
inflyttningcn i berget hrrde för J 22-arbctena nödvän-
(lig{r justering:rr och kontroll av instrurnent utförts i
dcn provisoriskt inredda ör'crvtlningen i brandsttrtioncn.

Dt'n 20 tugusti 1946 crhöll CVA t uppdrag att utföra
rc;lurutioner och översyner nv linl<trnincrs. Dcssa ut-

fördcs i dcn tunnel som numertr rymmer hydrtrulavdel-
ningen.

Scktionsförest{indrtre var fr. o. m. den 1 mars 1946
ingcnjör Eril< Lind6n (frAn CVM). Under juni anställ-
dc^s vcrkmästarc Astor Lindström (från CVV); undcr
novcrnbcr som kontrollingcnjör Hans Edström (frfrn
FF). Från CVM kom ävcn under oktober dc bådrr da-
varandc instrumentmaknrna Sven Jonsson och Sten
Nordlund, numers ingcnjör res1r. verkmästare pä sek-
tlonen.

l(orrl lollsckt iorren.
Dcnnir hacle givctvis arbetat sedan flygpiirnrrrbctcnir

l;örjrrdt vid CVA :ir 1f)44. IIndcr dcn förstrr tidcn bcsto(l
sol<tionon cnrl:rst;rv ingcnjör 13irger Wcsterhcrg och
iiontroll:rnt (]llnnilr I):rhlmirn; ttntlt'r- bi)rj;ttt ;rv 1{) ll-r
korrr ingr'rijiir Arnt' llytlcl>org och irvsyltirtt' (lhrllt's
I,'(,r'llsl('n. l)('n storr ullpsiittninl',cn lrotn i sirlnbirncl ltt,'ri
Ifli'\rS ;r\'\r('('l<litrgt.n unrlct' Ittittt'rt irr' 1f).15.

Scl<tiorrsliircst:rtrriirrc virt f r. o. rn. 1 olilobcr lll tir
f i.ygingrnjör Göst;r ll;rckrr,lirtt. FIirns närmrLstc Inän voro
ingenjörcrna Rzrgnrrr Löwenham (stf förestilnd&re ),
Birger Westerbcrg (dcta[tillverkning och flygplan-
rnontcring), Nils Henricson (A-besiktning), Arne Ryde-
borg (B-besiktning), Ulf Dahlquist (C-besiktning) oclr
kontrollrLnt Bengt Lundmark (verktygskontroll) ; srrmt-
lig:r frdn FFVS. Dahlquist var dcssutom provflygare.
Vid sidan om sin tjänst som B-bcsiktningsman vrrr
Rydcborg trafiklcdare med ctt provisoriskt ordnlt Ar-
bogir-torn först i br:rn<lst:rtioncns övcrvåning och scdtn
(f l. o. nr. olitobcr' 11).16 ) i rnontcringshallcns lrtntcrnirr.
Virl flygning v:rr trirfihlctl:trtn yrir flygfältct. Sorn ttlc-
fonkur m. rn. användc hrrn dct hcrnligirus sorn tidigarc
stirtt utanför bcrgsinfartcn och som, när vatten och av-
lopp kom igang, intc längre behövdes för :rvsett ändn-
mAI.
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Lucia-Glimtar
Första steget in i årets jdlirotula tolts i lötdags'

tIå. I'ucia allmd,nt firafles vitl C?'A ttclt CVA. En
d,r'11g timtno löre orbetstiilerts början' blet det samt-
Iing rn.an- ot:lt. ktinngrant Ttii de oliku rr.vde'lnin'
tlrtt'no. Arrutr,görerna hrt'ifut hcir rnlt. dirr ldlit sin
Itr.ntasi at'bt:tu ttl.un ltiintningar, rnen uttde'r det ltrlltt
littt dor-k etn undcrtrttr nt; sliitnning inliit'I'tr'ciu-
lira,ndets stlnrbolisku lo,nke. Let:utttle I jus, tttuttligtr'
trch. krinnJillo Ltt't:ior, kaf letorctrt' ett glu.s glögg
sum.t siirtg och. rtrtr,sik skapude: tteonad rtt:lt. q jord'e
rtt'ets Lttr:iu,liru.nde till ett glult trtittnt'

Birgit Lundqvist, Luci:r-kandidat i I{ungsör, gjordc
Irnirllscnsittion pii avcl 271 272, clh hon p:r cgct ini-
ti:ttiv hcl! plötsligt i full Lucia-oLnttt l<onr sjungttndc
Sankta Luciir. assistcrad av I{arin Dahlqvist. Jrt, 'lir
höll grzrbbarna zrndttn. Hon sprcd scdan ljus och glädjt-'
pll Raclarbirracl<cn, rlär miln ntl tog upp Lucia-firandet.
Sttcc6n vrrr ;tvg-iot'rl r)r:l) tn;tn lovitllt' vrtrrtltn' lttt tlctl.rr
skttllc hädirnr'ltcr l-rlir';r tlirrlitiolt.

'frrrtlition llrt l,ttt;irr-fit;inrit't vrtl it i r:.1ii ;it il;r I'llrt-
vcrl<stirdt-'n, tliir trritn också ifriijtl oclt g;l!tltllitl) sitlll-
l;rrlt s kring l:lnghor(l lör :rtt ltt'ttttrlt rr Lttt'i;ttt ILt;ttlltrtit,
rlt'n v:r(:litlt lriisti tl crt'h tlc rrittt;r st.j;it tlqrrss:tt tlrt.

I':r rrvtl 2S0 Lrllrlltlriill ctti.rio tttcrl tlttl:'ili iill:rrrq, (llirg
slrcl ocit Ittttttslrll rtttlt liti'tt ;rlt ll)stl lllllcllt ltrtrll t'11

giing ril;rri;r g-ossrtt olrltrrll till Illilsil(. 1)('ll s;rllglll)(l('l
lrrrlltrin,g. Lili;ts:t ltrtrll lll;rrl l)ii Ilrrllt tt ot,ltl r1 1Itvsrttlll
nrcrl rrrrtsili ot'h ;tttt)rttt ttlttlt'l ll:LIIttittg.

I':L C-IrA Itirtlt' Itt:ttt s;tltrlltLs i lttttt:ltt ttltt oclt lltlgtlttt
sirnde utrytnrnen och här bjöds oclistt 1la krrflc oclt glögg
under det att &llsången togs upp av saväl röstbegö-
vade som andra.

Dess:r små glimtar fran Lucirt-firrrndct hiir cj givit
full rättvisa åt dcn stämning tv trcvnitd och vcrkligt
god kamratzrndil, som prägltdc dcnntt tidigiL morffotl-
timma, men tidcn ger mig cj tillfällc ;rtt görtr skild-
ringcn fylligirrc. Siittitrcn h:rr nrt cn stlln(l ryckt mig
iharct och ntt t;tr h;tn mitnllsct.

()ld ,littt.

Med varm hand
Avd Rirdio-Rirdirr startirdc i sttmbitncl mcd L.rciir-

Iestcn på lördagsmorgonen en insamling, som inbrin-
ga<lc närmarc 100: - l{r. Tuscnkonstnärcn sl<änkte ctr
tirvlir ur sin pro<luktion och clt-'t vitr clt-nnit, sol-tl gilv
inkomstt-'n.'l'illsirmm;rns rrcd nägrir <il'c'rblivnir lironDl
f lrrn cn irvrlt'lningsfcst ör'crliittlttil<lcs I).ngitl nit, l<t"

105: 50, till Friilsningsitnn6ns julinsttmling.

Bilcler, som vitrit infördrl i Bc'rgtrollc-i, k:rn beställtrs
gL.nom rcdaktioncn, tcl. 190.

En clcl cxctnplirr av Bcrgtrollcts titligarc nLlmmt'r
f ittns fot'tfrtt'itntlo livitr ocir k:tn l-rcstiillrrs J)iI silllllllit
siill.

[., I,] 'l'
l'crsonultit{rtirrg l-iir CVA och CFÄ. Allrogii

llt',lttkt tit

Iohn Ilkliii, avcl z7o l', tt'l tt;.'

1lc'r /rrlrt rorr.sil ( ),t I | | l il t J

lrt'3cr N.rrtlltrrr.l, I Iugo l)lhlstriirrr' I'.lrirt'. [.rrrsstrrt

Itlhrr Stt'trt, Kirrl-Axcl .litttsstrlt, l'ttr'.'' llkrtritrt,
K (). Strlrtlvirll r.'cll (itrrlrlilr Irlitlci

OMSLAGSI}II'DITN:
I{. (1. E. Ii.ollltiit k i rtrhettt titl ttillttttttrrttrrett

GtiiiljesTtriilare på' Radio. F"r. t. Rolf Norgren, Ru'ne
S öiter ström., Karl- In.g e E klrt'ttd, OIle Olind'er, I{arls-

son-B oliden, Olle Görartsson.

llll ttGTItOl,

970 T-giinget samlat till Lucia-kafle'
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l(ontorsscktionen.
Personaluppsättningen pfr kontorssektioncn r':rr under

1946 följande:
Verkstadskamreraretjänsten var t. o. m, den 31 maj

1946 vakant och uppchölls av Gunnar Jonsson, tillika
föreståndare för personalavdelningcn. Dcn 1 juni 1946
tillträddcs kamrersbefattning'cn av civilekonorncn Ii. rN.

Södcrwtll. Expcditionen sköttcs trv Folkt Ericsson,
l<rtssiln av fru Clrctir Lif'"'cntl;rlrl, bokföringt.n lLv flril<
Söderström, uJrphandlingcn ;lv 'for Ancl16n ocb ;rvlö-
ningsl{ontorct irv Olov'I'je.ll:rnde.r.

Undcr CVA förstir lrr och iiven undcr 19-16 soltt'r':rdc
uppbördscxpcditioncn, förrliLd och pirckningsavtlelnini;
under verkstadsl{,imrcrirrcn (sc under Förradstjän-
stcn ).

Dcn trndcr 19,15 och l$46 pargårcndc avvccklingcn irv
Irlygförvaltningc'ns Flygvcrkst:rd i Stocl<l'rolm (FITVS)
medfördc särc'11nrr bol<föring.s- och rcdovisningsfiirhrrl-
lilndcn. l och nrcd att CVA soln tidigirrc nämnts iich i
uppdrag att fåirdigställrr dc sista flygplanen i J 22-
scricn, blev CVÄ i rcalitctcn undcrlevcrantör' till Ffi'VS,
vars funl<tioncr övcrtrrgits av CVA. I rcdovisningcn tog
sig detta uttryck sa. irtt (lVA srrrnticligt m:lstc irrb('tir
nrcd tva rcdovisningss-\'s:tlrn, dir Ii'IlVS-s.)'sterrrt l icl<t.
krrndc inortlnlrs i OVA-s,r,stt.rnct. INn rlr'l trr,' tlcn lrclson:rl
1t:r iiontolssclitioir('l) scrnr iivr.rll.ytt;r.ts 1r'lrn l.'Ii'VS g(
trotnför<lc Jrirrirllt llt nrt.rl sin;r orrlinrrric rrrbt'tsrrppti!tr'r'
rr vvi'(:k I i ngclr irv Ji' Ja\,'S- t r.{lt-rv isni ngcn.

I)r'n 1 st'1rt. l{l.l{i lrrnrtr; tiltrlcIl;rg srr ttt |jittIisrrr.rrl,
rtt'tlcittittgsli;rl:it1g Iirrrrrll lriir'.i;r tilliirrrlr;r, I rr.sslilr irrn,rn
It;trir'(-'\iÄ liiir'l llt'tl t'tt liil s:r g()[t sol]t ll(,li! \r'tiistirrlr.l)
t:;ill;inrlC g('nolllsnittsl)lliigg.

I)r'n f rllr'. 11)tii lrrstrillrlr: t,lir,lr,lr li;l llrgr rl,rir t Ir,'-
littngl. 'l'r'lt'grIlsl.,r'r'ist rr (l(,li i!\' ('\,'Å trrrr.lii't , lt, i

liingtatlc tcIcprinter'1 örbirrtk lsi'n.

l,'iirtiidst.iiirrsl err.

Ijndcr ii.r 1945 och 1946 vtrr ordnandct ;rv förrads-
tjänsten ctt av dc svär'astc problcncn. Förrådstunncln
låg sent i byggnadsprogrammet och kunde inte på-
räl<nas klar för inflyttning förrän sorntn;rrcn 1()46.
I Inder hclir tirlt'n tlcssförinn;rn tnirstc C\/Ä lillr r';r sig
nrorl provisolisli;r fiilt:riisutlylllltr(.n. Sorrr tirlig;rli, lrl
tiittrtts lrlt:v rlr.t i l.iilstir lrirnri l;rtlor, l;rrltrg':url;tL oclr
utllus l)ir CVA nrrrIlionr|lrt.krn sorrr fylltlt's. i;'ör'dct tli-
rcl<tit rrcrkstildsbr)hovct hirdc untlcr 1(14.1 nrnterirrlför'-
riid ordnirts i tnontcringsh:rllcn. Dctta fl),tt;rcle.s un<lr'r
f945 först till liaragct och ciärifran vid lrrssl(iftct
1915/46 till motolvcrl<stitrlc.ns nuvirrandc utryrnnton i
tunncl II.

Ilppbördsman och fötvillt:rre v:rr IDrik Strindler tneil
Ewert Sl<ogllln(l som nii|rn;rstc ntirn p:l ul)l)bördscxl)o-
(iitioncn. För' invcntrrrit för'rriclct svir rirtlc Ilc.r'til Antlt,r's-
son och IJirgct I{rrglunil, för tn;rtcri:i}iör'r'irticl- Grrnn;rr'
Andcrsson siunL fiir' plcliningtn Grrstirv Cirrlssorr.

Den 5 juli prtbtirjrrdcs flyttning av m:rtcriiLlförr.adt-t
från tunncl lI till förr:rdstunncln. I sirmnrcl ntcd CCF-.\
gjordcs cn fördclning rrl(.llirn CVA och CFA irv hclrr
byggnadsbcstandct p:r CV^4, yttclornrirdcn. Invcnttrin-
8?tr, rensningilr och,.iirncring av fiirr:rdsbtstandr-t g.jor'-
(lcs i dcn miin sl'r var nröjligt,

Dii :rr' 1f)4G slut;rcit r';rr liigct f iil.jrrnrlt.:
lit'rt1t t. l'iirlirtlstrrnnclrr r':rl i lrttrli ttclr trlrnt'i II rivt'r'

liitnnlrrl lill rrotolsclttirinr.tr. l)r' loli:rllr sol)l ltu ltln\.11,
jirs rrv lritIl{oltscr'l)tIlth-'n Vtir invcntrrIiclcir|rttl.

"Löten" v:rr hclt utrynld och försåltl till Aröog;r Irl.yg-
l<lubb rrtt iinvänclirs som hirngar.

Csbt7. CVA miltcriel viir där sarrrrnunförrl till sijtlr'rr
lirdan, som t. l'. skullt frr disltonclirs av C\,'A.

I 11elsr1.l t r. S:rnrtligrr byggnrrtlt'r' rli::lrcnclrtL's irr, (jI,'.,\.
I)t-'n mirtcrit'l solll C\rA hafL inlagd var bolttrirnspor'-
tcrrril. CV^ ficli t. r'. bc'hall:r gödsclstadcn, c.tiir bl. .r

cn miingcl stör'rc J 22-.jiggtrr pl:r.clcrirts. CVA h:Lck. uttrn-
f iir Igelsiitcr fiitt t n ältllc byggnad ändr.ad till huncl-
grrrd. I:tvvalitirn 1la lrund;rI r,';rr byggn;ttlcn t:lg(.n I l)tuli
ilv CVA sorn för|ird.

"Fjarerulelen" irnvändc's :rv CVA huvtrtlsirliligcn sonr
törrad för anläg'gnings- ocli driftscl<tioncn. Matclirrl-
I'iirtirtlct litrdt' gtrnrrrrifiirrrid i rrrirtliiillirlt'n och svr'.r-
l'örråid i t)otrrtiskiill:lrcrr.

Zakri.sberg, Bostadshusct var fortfarårndc kontor för
by6lgnadsl<ontrollantcrna, som även htde förriid i l:rdu-
Bilrdcn. Lad:rn var tagen i trruk zrv CFA som L'tnbirl-
IagcförrAd.

Karlslu,nd. CVA disponcrade den lada som liggcr
niirmrrst Sofielund. Allt övriga. utrylnmcn voro övcr-
lärnnadc till CF A.

Skogen Did CVA.

Ånliiggnings. (xdr drifti\('kl iorrcn.
Som tidigure bcriittats v{rr är 1f)46 ctt mirrkcrat upir-

sättningsiir för CVA och diirvi(l spccielll f iir bcrgsir;r-
liiggninilt.n. I!ntrcprr.niirt.r'n:r fiirrligstiillrlt' bvgsn:rrls,
It'liltislit sctt loliill cftt'r'lokirl, t.rrnttt'l t'1'tcr'lrrnnt'1. I,lcrr
ntt'll;rn rlctt:r liittiigstjilllrttrlc och loliill('r'r'lirs rt'sp, ttrnrr-
iiu n;rs itrrulititgln(lc ltLg i rcgcl t tt om{';rttirnrlc lrrbctc
rlrcd inrcdning och ior(lningställttndt'. I)lint:rr tnirstt-
gjutrrs, n.rirsliinor nr. ru. rrpltställrrs, trycklrrft, plrrtsbt_.-
I,vsning ordnas, lctlningrrr till masl<incr drirgirs, ilrhcts-
borcl, hyllfirck m. rn. ordnas. Allt dctta v:rr tn irv rlc
större och i rcgcl rnycl<ct bradsl<tndc itrbctsupligiftelu:L
för st l<tioncn un(icr lir 1946.

Ittt't' rlt'lt'tt ar I)ennt'u.ntnt(.1 tit lt)IC
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Värmc- och ventilationsanläggningcn var ny och
mäste pnrktiskt utprovas, I bcrgct gjordes fortlöpandc
noggrlnn kontroll av bl. a. tcmpcraturcr och fuktigltct,
Mringt problem uppkommo. Undersökningar itv och
climincrande av drag skedde under lång tid dagligen.

I3clysningsfrågan i bcrgct blev från början ett bc-
l<ymmer. Särskilt i P-tunncln vrtr bclysningcn för' svttg.
I)ettrr virr ävcn fallet i lunnel lV, där docl< dcn under
är 1945 instrLllerade provisoriska belysningen crsatts
med ny. Dcn 3 december 1946 gjordes anmälan till flyg-
förvaltningcn, som uppdrog åt Statens Institut för Folk-
hälsr.rn "rrtb i anslutning till prigriendc l<ontroll tiv luft-
konditioncringen vid CVA ävcn förctagtr cn översyn
rrv belysningsförhållandena där". Belysningsfrågan vcn-
tileradcs givetvis ävcn vid dcn stor:r bergverl<stzrdskon-
ferenscn i Ärboga dcn 25. 26 oktobcr 1947. Om dcnntt,
virrs initiativtagarc vtr Gust:rv A. Johrtnsson, kommcr
lrtt skrivas i ett kommandc l<:tlritcl.

Del ar CVA tterksl,u,tlsotnrdrle tintern 1915--!6.

Ovirn jold hadc, när :i.r 1946 l;örjldc, helii CVA vcrl<-
st:rdsornrircle karaktärcn irv ctt indu,striomrrldc undcr
valdimclc. Omr:idct bestod av clt antal byggnadsplLtscr',
där sjåilva. byggnirclcrna vot'o färdigir och rn:rrlicn lrllr;r
rrii.rrn;rst hyggn:rdcrn:r rcnsil(l irlcn nrirn rlt'tt:r rrlrrg
lr.slrclitit't' lr.yggn;trlsr:nttcyrt't'ttiit. I )iil (.nrol s:rg rrtirlli-
orrrr':r<lcnir rrtcll;rrr ltvg.gttrrtlsyrllrts('r'nr ut sorrr sl;rgl'iilt,
onrgivnir:Lv ov:r.Ltlircl shog. S:r gott sonr ör'crir.llt si'rglr
igcnfyllningrrrnir cftcr dr;Lgnrr rör, I<ulvcrtirr och cllcrl-
ningirr. Viigitlnrr voro i bristfälligt sliicli. Byggnircls-
sl<jul och btr:rckcr stodo ]c,ar, bl. ;r. p/r områdct rncl-
lirn mässcn och bcrgsinfartcn. lJndcrhällsrrvdclninge.n,
som helt sal<nadc vcrkstads- och förrådsutrymmcn, in-
hystcs i ctt dylikt skjul södcr om montcringshallcn.
När v:ircn l<orn, böriac'lc iordningståilltndcl irv vc'rl<-
sLirclsolrlr:r.lct, ctt:rrbctc som striicl<tc sig iivc.r flcr;r
:rr och sorn, bl. a. r'örirn<lc sl<ogt'n l)ii onrra[(lct, änr)ll
:rr 1954 ickc är ir"r'slutat,

Stängslct l<ring vcrl<stadsomliidct v:rr I):r ny:Lrct 194G
färdigt rnc'd grindiLr och irllt. Dc birdit storir fällbnrir
flyglllrrngrindirrnir \/oro hclt omö.iligt. Dc ]<irsscrildcs
och crsattcs merl dc nuvarftndc skjrttgrindtrna. Niigrir
dclitr trv dc kasscrirdc fällgrinCrLrnir stå i d:tg som
slc'tld"nät ut:rnfiir bcrgsinf;rrtcrnr till CVA och CIrÄ.

Iiring hclu CVA rn:rrl<ornradc (52ti hcl<trrr') klirrlirrlcs
o<:lt rttirt'lict'rttit's gt iittscrnir ; i f lct :i fl ll cr'l ordt':rdcs hiir'-
Iiit' bitrritle ;trr llrlttttriltirtc. Ill. rr. nrristc gtiittst'ttt;r viil
I(rrrlslund nyuppmätirs.

För' CVÄ sl(ogs:rreal I'irnns e'n rrr' 1"9-15 ulrpr'ättrrcl oclr
:rv I(ungl. Mtr.j:t fastställcl sl<ogshusliirllningsplan. Nzt-
gon cgcntlig sl{ogsavverl{ninEi sl{odde intc under 19r10
rrrcn rlii.rerrrot onrf rr ttrr ntlc rlränering,s;r lb('L('n i sliogrrlnir.

Sorn tirligirrc bcriittirts t.jiinstgiord(' Ittili Itjcfl lc(liul
I'r{rn ilr'1944 som stlitionsför'cstirnrlirrt. Sct'lrrn 19,15 val
All' Hcdlturd mirsl<inrniistirlt, !lclvirnl'l:rngrrr. blirnrl-
rnäst:rrc, Folhc Lrrrsson förm:rn {'tir undcrhallsirrbotcn
och Torc Mvhrbcrg för'man för transl)ort('rnil.

Il.it Iiorr 1oltl .

llitkontorct bör.jadc sin verl{sirnrhct ar 19.15 i dirtiit
ir nslutning till avvccl<lingoll irv IrIrVS. Stornmcn irv
I'r'r'son;rlcrr l<om därit'rrrn.

tlnder 1945 och 1946 var arbetet i huvudsak inriktat
pa fpl J 22 samt crforderliga ritningzrr för lrnordningtrr
i sarnband mcd verkståIdcns uppsättning.

Av prcrniärpersonirlen från 1945-46 är år 1954 kvrr
pd konstruktionssektionen, som namnet numera är:
förestAndaren Gunnar Seth, konstruktörerna Adner Ei-
born, Stig Larelius och Gunnar Norin samt kontorist
Holger Johansson.

.11irl cria ll:rbolltoli rt rrr.

Orgirnisation oclr uppsättning blcv ltt'lt irnnorlundrr
än vad från börjrrn planerirts. Enligt flygförv:iltningens
dircktiv förlades huvudpirrten irv laboratorio.trbeten till
CVM, med ptföljd ttt CVA endast skulle utföra mcrtr
rutinmässiga undersökningirr för verl(stadsdriftcn samt
rlcssutom rnatcri:rlprovning av lcveranscr till CF'A, Dii.
dc för m:rtcrialltbonrtoriet avscdda lokitlcrna voro fär-
digbyggda i börjrrn av 1946, togs därför endast vissir
itv dcrn i bruh. bl. a. mel<aniska och kcmiska laborir-
toriern:r. Rcstcn rrv utrymmena, bl. tr. de som sen&rL'
tagits i bruk rlv Flygförvaltningens hålkortsccntrirl,
rutnytt.jades som förrådslok&ler.

frörcst:tntl:rrc v:rr ingenjör Nils Mattson mcd ingcnjör'
AsIlrrnrl soln nii"rrniistrr miln.

l,iil<irrt.. .\lob o<'ll vr.r'kskl rlrl,
Ingrr sLrirrt' fiiriinrlring;rr inträffirtlc uttrlcr' 19,1(j. Mcd.

(ll (;ullrlril lir'r'grlrrist Vru tjiinstcltiii;rr| oclr sysl0t' Stin;r
s.jrrlistrstr'r' li;rl)L('n SVt'tr lI;rtltirtt Yrrt rit0lrilisr'r'in1]-r
olli(:('r' o('l) \'('rl(sliv(l(lsl('(lirI{'.

l)r'ssttlorrr lriitttlt' rutrllt' l!fl(i:
I ) r'r-rriu htionsnänrrtrlcn undcr 1.946 irir tlc' styrt'sm ir n11('n

sorn ordförirndc. Lcdzrmöter voro:
Arbetsledningens rcpresentantcr: Gösta Backman,

Ilrik f,arsson, Folkc Kropp.
Arbctirrnirs vcrkstadsråd: Gustav A. Johansson. Runc

Sundbcrg, I{:rrry Hammarloo.
Styrclscn för FCPF avd. 52 hadc följandc srrmmrn-

sättning: ordförernde G. Ä. Johansson, sekreterare R.
Engrvirll, l<lssör T. Ekman, Y. A. Alcxrrndersson, 1l'.

\Vrrl)qvist, .L Nilsson, L. I(:rrlsson och H. Pcrsson. För-
hrrntllin.qsrlclr.gcrirdu voro C]. Ä. .lohrrnsson och Y. A.
A lcx; r n(lcrsson.

Styrclsen för FCTF avd. 107 lrade följandc silrnmrrn-
sättning: ordförrLndc F. I{ropp, sekrcterirrc Ulla Hcn-

iJ It ttG'r'l{ol, l, lt'I.
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ricsson, kassör H. Hansson (efter 1 sept. N. Henricson),
E. Strindler, S. Svcnsson, E. Larsson, H. Håkansson,
O. Bromark (efter 1 sept, S. Bolin). Förhandlingsdele-
ger&de voro F. I{ropp och E, Larsson.

Dcn 9 september började för förstn gången teoretisk
utbildning av lärlingar vid CVA. Äv de lärllngar, som
rrntagits och som fullständigt genomgingo den 4-åriga
utbildningen, är år 1954 endast fyrtr kvar vid CVA:
Äl{c Larsson och Ingcmitl Nilsson är instrumcntm:rkrtrc;
Kurt Ekrnan och John Olov Norman telcmontörcr. Nor^
ntirn avlzrde är 1{)54 ingenjörscxamcn vid I{öpings Tck-
niska Institut.

Vid stadsfullmäktigcval dcn 15 scptcmber 1946 in-
valdes följandc CVA-rrnställda: Harry Hammarloo (s),
Gustav A. Johirnsson (s) och Nils Lifvendahl (fp).

Vid kyrkofullmäl(tigev{rl inverldes Stina Hambn (h)
och Harry Jrrndren (s).

Den 12 dcccmbcr bc'slöts vid förcdragning i flygför-
vrrltningcn, :rtt byggnrLdslirnrirn Svcn Nilsson, Esl<ils-
tun:r, skullc crhålla bcställning prri r.rppförande irv per-
sonalbyggnad vid CVA.

Uppsättningcn :rv CFA var 1946 i full gång undcr
lcdning rr.v fiygciirt.l<trjr firik Nvbcrg, sorn <lon 1 jrrli
1945 för'<-rrdn;rts till 1örr:rclsdircktiir'. I brist I)ri cf{llir
kontorsloli;rlt r l icli (iIi'Ä tlisponttnt utrynttnc i CVA
lrdrninistrrrtionsbyggn;rd.

Ärcts CVA-CIrA Lrrcil v;rr' I'röl<cn Änn:r-M;ii Iirrrrt.s-
so n.

Verkstadsd,irektör Koclt under. ett besök tid CVA.

Den 31 december nvgick med pension chefen för flyg-
förvaltningens verkstadsbyrzl, verkstadsdirektör Pcter
I(och. Hirn cftcrträddcs av flygdirektör Stig Bjarnholt.

Ifoll<urängdcn i Arbog;r ökadt undcr 1946 frÅn 7.091
till 7.759 innevänare.

Personalöl<ningen vid CVA var undcr året 229.
tl'91!s. i nästa nr)

Sl,ili r'li.orrsI t'lrs rrllvr'<'Iilirrg.
Chcl'cn lärnnir<ic ctt rncddelandc till cn tv sina ynglt.

mcdurbctirrc. Fiilgäves söl<tc dcnne tolhtr chefcns hiero-
glyfcr. Hrin f riigrrric runt, nlcn ingen l.ycl<adcs tydrr
rr.rr,.ddelirnclet. Eftcr ett plrr dtgars funderingar tog yng"
lingen nrod till sig och stegadt' in till chcfcn och bird
ursäktirndc onl cn förklrtring till textcn.

-- Vrrd i h c, l{an ni intc lästr, måinniska. .Io, hii.r
st:rr.. . ocli sri föll hakan ncr pii chcfen, jo, här stz'rr.. .

iir, r'arl tusirn stiir de.t här ? I,':rn ockslt, ni l<unt'lc' hrr
l<onrrnit hit nrcclsrrmmil, mcns m:rn kont ihrig, vird mrrn
sI<rt v.

1954

t'f.Jr-CVA-a,re"

på 70-å,rsträff

Ert rrr de tildstrr t'ir Josel I{u.rlssort liittgst l. r. IIatr
hör jufu' rtdart Itos bt1r111rtld.senl rt'7trt'tti)rtn.

[)r't vrrl ett lrls]{t giing, vctt'rirncrr}tr 1rlrn (lVA:s liir'-
st;r- vt'rlis;ullrt'ts;rr, soltt t.n l<virll i slrrtct rrv rtor'. toR
r\r'bogir I Iotclls fcsts;rl i bcsitlning Mrrn lrirnn Iirr;rp-
yr;rst bii.nlitr sig )rring I;rngborrlot, sortr tlivs;rrrrt. viLr rlrr-
l<rtt ftjr tjugo, törrän minncn irv dc mcst skildrL sltrg
börj:rdc skildras. Lifvendahl var som vanligt flitigt i
elden och det bör noteras, att han i den allmänna t&l&r-
trängscln råkade berätta också en sann historia-

'fe och smörgÄs förtärdcs med god aptit och mcd
lika god aptit lyssnade m:rn till styresman Dtrhlin, dä
han berättade och visade bilder krlng CVA:s till-
blivelsc.

Dr Bergquist tog oss rncd p:r cn flygrt'sir till Afrihir.
'l'rlirrt-rt f:tng:rdt sin:t nhijrirrt'I)clt nred kortit glimt:rr
l t:rtr 1'lyg rr'sor, .jrrkt 1r:L Al ril<iLs hi)gslätter ocil sanl-
v;rron nrc.cl lirnclt-.ts be'follining.

Sa lovudc m{rn till sist, att dct intc skulle dröja rr.llt-
för länge till nästa träff.

I mzrskinvcrkstadens verktygsförräd finns cn äldrc
yngling, som intc nekar sig nöjet av ett litet skämt
mcd sin or:rgivning då och då. Följande inträffade här-
förlcden:

En av tle nyanställdtr "nntilopernir" l<orn mcd cn
rckvisition på ett verktyg.

Du, viskade den äldre ynglingen till grrrbben, du,
dcn där killen som sitter därborta, hun har träben. Gu
bort och sparka honorn pÄ bcnet, det tycker han bar:r
c kul!

Grzrbben tvekade ett ögonblicl(, men dcn äldre yng-
lingen såg så oskyldig ut, som världens vitaste lamm,
så grabben gick bort till den utpekade, tog brn sats
och sparkzrde honom pä bcnct, som nlrturligtvis intt
virr nilgot träben. Vi drnr cn btrnthiirtighctcns slöjlr
övtr fortsiittningtn.

Äglnduriitt.
Vid rtrbctsledarnas scnaste sirmmanträdc berättades

dcnna lärorika historia från krigsårcn.
Fln man gicli till I{ristidsorgltnct för ttt fä tillclclning

rrv ved. Han blev osams lncd tjänstemlrnnen, vill<e'n till
slut blev sa uppbragt, irtt han rus:lde omkring i rum-
nrct oclr sp:rr'l<utL' på inredningen.

- Ge fan i att sparka pll vtlnL möbler, sirdc dri dcn
vcdsök:rn<lt mt'cl lugn och eftertryck.

Iliir.t frirn (lV\'.
Jrrg såg Balk-Johan på st{in i dag.
Balk-Johan ? Vem e' de'?

- Du vct väI, han frön CVA.
.Iasö, Du menar Bjälk-Johnnl
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En fantastisk berättelse
Dct virr cn sa lörfiirlig handling jag gjorde. Dcn kan

inte nog föral<tls. Här sitter jag nu anonym med min
Itcmlighet inorn mig som ctt frätandc piller av sitltsyrtr
och blygs övcr rnina hundlingar.

Dct hela började sent en kväU pä nattlcrfdct Röda
Itummct i Stockholm. Det var kall vinter och varjt:
gäst, som slusstrde in en bit av den gcnom yttcrdörrt'n
l(om mjg att huttra i min sjaskigir, tunna rock. En
l)erson slog sig ncr vid mitt bord. Han hådc gnistrirndc
iLktiva ögon och ctt bcslutsamt drag kring munncn.
SI<innjackan smct tätt övcr hitns bröstkorg och hirrr
vcrkadc otäckt kompaht på något sätt. Han taladc mcd
en brutal röst, som troligcn aldrig någonsin blivit emot-
sagd. Efter niigra minutcr var han vid samtalets kärnir.
"Vill Dtt bli arlent ril oss. Dct gällcr:rtt spionclr rrt,'n
viss s:rl< vid CVA, cn statlig f'lygvcrl(stird i Al bog;r.
I)ct åir f ör lrrr ,ro/c Du h;rnrll:rr". Och h:rn I<n<it. sin hiigi rr

ttävc och höll dcn soln cn sprirl{irndc förstlrnrtLjbr';rs.r
tnitt övcr v:ir:r l<irflcl<oppirr, som försI<räcktrr I<unttlr.
iltop sig och l<röp unrlcr faten. J:rg stiunmiLrir.n:rgot
ortt;rtt dot fordr:rrt's lc.gitim;rtionsh;rntlling:rl o. s. \'
iiclr ;tlt rlct hcltr v;rl ortröjligt. .Jtrg niill:rdc rrt sr,:rli:l
lrotcrn;r och rlrog tiil nrctl cltrrggtnid, huntl:rr', v;rllgr'.Lv
och rrrliobuscring, mc.n förgävcs, clct hlrde vlrrit lällitlc
;rtt liittl:r CiLrl Elclhs Ilngclbnrl<t till ;ttt nvsiL iin irtI
1;L rtr:rr)nt'n rnt'tl rrlLjbr;rslrn lrtt ilntllrr sig. "Vi liliit lt;rlir
ut Dcj scm l{naslund, sil kommcr Du in!" Det blixt-
r:rde till igen över bordet och jag passade på att tända
min sista fimp medan majbrasans flamma var inom
räckhåll.

Dagen cftcr stod jag i en liten vacker, historisk sterd
med stora moderna utväxter på, som här och där voro
märkta med "Hu, Så'na Byggen". Texten var förkortad
så tillvida att endast bcgynnelsebol<stäverna fanns i
små blå sköldzrr övcr portarn:r.

Majbrzrszrn hadc emcllcrtid sirgt rLtt dct skulle. stlL
"Tvä Iironor" l)ti de grindar, som jrrg skullc ga igr'-
nom. Iilock:rn virr ännu bara morgon och jag gick ont-
kring och begrundade mitt besvärliga uppdrag och hur
jag enklast sl<ulle komma ifrån det. Plötsligt stannadc
en röd buss framför mig. Färgen kom mig att tänkri
1'tti Vår Sok och jag stcg in med en innerlig önsk:rn
:rtt kunna gå av vid Brantings kära bild pä Norrrr
Bantrollet i Stockholm. Men när alla resande som p:t
ett outtalat komnrando i systematisk ordning', som gäll-
clc dct par:rdtruppcrs omgruppering, börjadc tömnlr
lrusscn, fog:rdc j:rg mig i ledet och gick med. "Tv:r I{ro-
nor" lyste frir.mför mig i morgonsolcn och jag kändc
cn behiiglig upphetsning inför uppgiften nu när jag
stod så nära. Mcd en inövad gest drog'jag slokhatten
längre ner i pannzrn till solglasögonen och svcpte den
svarta slängkåppan tätare ornkring mig. Här skall
spioncras !

Segerviss om förklädnadens absoluta triumf slängcr
j:rg en gransl<irnde blick undcr hattbrättet mot grin-
darna. Dil korn vintcrn igcn. Ändzr ncr till hålfots-
in!ägge'n frös j:rg ncl till stclningstcrnpcratur. Där stocl
cn rnodtrn vil<ing, en jätte i nutid, som utstrailårde hclti
dct ädla konungarikct Sverigcs l<omprimerade storhi't
och grtnskade fientligt gruppcn, som jårg smugit mig
in i med ett väl tillrättalergt ansikte. Långsarnt bcträder
iag dct förbjudnn området.

Sorn Mttibrirsln sir"<k', gällcr dct iLtt h;r öron och ögorr
nrccl sig. Itn miln som bär en hcl tr:rvc rned vägsltyltrrr
iir dcn först:r som jag möter. l'å skyltitrnrr" finns bildr.r
;rv cvklirr, l)ilirr, strccl( och hänvisning:rr i oåindlighct.
I{iin st:rnnirr och talrrr rned cn lång, smal pcrson soln
ä.r väldigt lil< Iilonblom. "Orn nran nu sätte'r u|)P 1i('11

l:är skyltcn och Iai.t(]r cyklistt-'rnrt rundtr stollrr-n, lrkir
om val'rlndra strirx cftcr, mötir trafil<r'n pl:i" högcr siclir
ll<urvan, köra tillbal<ir genoltl ett h:rl i strrkctct och
scdiln l)ai. hernvägcn passcra foll<partiets valbyra 

- 
- l"

Jug flydde förfärad till fots. 'lrafikcn här styrdcs tyd-
ligen enligt slrccielltr systcm och dct säkraste var tro-
ligen att så rnycl<et sotn möjligt hålla sig till gräsmat-
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med fhntastiska avslöjanden.
torn:r. Ilörrcstcn där bortir 1xr gruisllrntorl sitlct'ctt
gäng rrrbctarc. Jag skall hörrt v:t<l soln st;tr på riät'.
"Hall:i boysi Vacltert \'ädcr icl:tg! Vttrför sittcr Ni här
och titttr?" "Jo, vi väntar 1itr. :ttt t.jiilcn orclcntligt sllLil
gir i jorden sä att vi kan börjtt griivrt för den n.ya
s;nickarb&rackenl Det är klart, att de't är litc trist att
lr;rrzr, sitt:r och titta, men cnlig:t vtrd chcf e tn:t sägcr.
sa skall r.'i nästa år fa en ny variittrt piL hjiilpmrtsl<in
och dh blir dct mindrc sitta och nick:t, Dcrt ltctcr "storiL
rr nsl:rgsf örbrukningsmaskinen i tt'ädga rtlstttf'ör;t ttclt'".
Autrrgligcn är den avsedd :rtt gä lla mjttklr gliismitttr)t'
och förscdd med lig8vagn, men för sylnrrtctt'ins skull
skall dcn placeras nere i Hc blrtnd dom rtndrit likniindLr
maskincrna lncd samma funktion." "Jir tack, dct räcker
lör lnig".

l\llt.jllrrrs;ru llirdc sligL irtt <lct frrtuts cLt. itt iroll<;ri lri't g:'

lrjir. Iliist ;rtt ttndcrsölcr. I)iit' ncrr' Lvr:lis r,;rt;r ttL l:r,l
rrlrirl;rg (,llcf ('rI l;rstlriirts i ctl hal i bi'tgt:t..J;rg il;rt Ititlrr
r,n J){-'r'so}r irv rnindrc längd, som tydligcn iir rl.iupt ultir-
titg('Il :rv ;rlt för nagrtr ål.tiir':rtc rcrlogörir vrrrlör' rli'l
r-rrgt,lsli;r itr:rtts.t,.;tcltr,,t vid bCräkning,;rr.rrrrq;rr.ntlC lut-
lItt:r tjitlrr'l rr Irii.jdcr ii,''ct 15.000 ntct(\r l]1i'l:i ',it:r ltl rrtt
li)r'r'rllrr. IIrrrr tlrllrl in.qacndo ocll liilll

lltt sLol tttnncl tttbtcdcl sig. .I:tq vili,'r rl ;rt Itrig,'t.
Ir:osolllrrntlt iivt l lillit'n irttyclirnclr' posiltort rlcrt rliil
lill( r)l;illn(,n litrntlc hrf'l j Gt o:rl Bt itt;rntrirr:r hög|r' t|li-
nrsliir vtir'ld" I)a firr jrrg sc Iaran. IJLI ögottbliclt strrt
.iag liksom förstenad. Jag är en toreador pä en tjur-
fäktningsarcna och tjuren kommer rusande mot migl

Mcn treniln är cn smal gång och vrlrl<cn nlirnncn, sorn
sprintcrlöper frtrrnför den framrusilndc trucl<cn, cllcr
jag tycks ha någon chans att undkomrna. B:lda l<usta
vi oss in gcnom en dörr, som vi upyrtäcl<t, och ser sc-
kundcn därpä dcn väldig:r trucl{cn rttorl lt';rntotor och
l,otl'rirr vi(i spirkarnit cittndrit förbi. I{rrn t;rp;rr hcst:
"llndan, .jrLg liar ackord!".

Jag granskar närntarc dcn flämt:rndc nrirnnen vicl
min sida och förstår snart, ttt jag varit nlcd om cn
historisk händelse. "Jag är dödstrött, jobbrrr på 700 och
har aldrig sprllngit förr'1, stönar hitn rnntt. Men jrrg
rlrrrr rrt'r hirttt-.n djullrlc och fort.slittcr' \'allrlringen.
l,:rngt innc il)crgct blir jiig vittne till ('n rrrindrc in-
trcssitnt tävling. Vid cn stärnpclklocl{ir st:rr t\,:r I)c\rsonc.
och stiirnpl:rr frcnctisl<t någrt l(ort, visrrr virr';rttrlra kor'-
tcn, st'r bckyrnrir<le ut övcr clr:r.r irr.rri|t s rcsultlrt och
stämpl:lr igcn. Något itvBörilndt tycks iutc uJrpnas tttirtr
jrrg drrrr rnig vid:rrc. Av fisl<n.d:rrer liöt' jrtg irLt dt-. tv:r
J)(--rsoncrnir är'o cn styrgrra,,.rt ocl-r tirt rnclirllttrg.'l'ro-
ligen försiggirr nirgot viktigt, soni jirg intc förstrir. Jitg
l<ännor tnig trt'clslagt'n övcr irtt intt' första rlt't j:tg sttt
och söl<cr nrig mot utghngen, går förbi dcrl lårdc mttll-
ncn sorn i rnorse utrcdde nilgot om luftcns täthet pti
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Otn nrigra clitgirr sk;tll vi rtr't ttyrplcv;r .jrtlr.n. I)ct rrr'
rlldclcs dctsantnrir ur vilkcn synvinktrl, vi scr .iull'iriur-
dct, dct för docl< mcd sig en spccicll utmosfiir, rrllt för'
våill<änd av oss rtlla för :rtt bcltiivlr närnrirrt bcsl<rivirs.

Mcn vi'rtt lcvnirr.lsv;rnor' 1ör'iindrrrs iir t rtrn rlr och
vart sätt att firiL .jul hur väl ocks:r blivit :rnnorlund:r
undcr rirens lopJr. Ja, hur iir dct cgcntligcn mcd dcrr
sttkcn. Folk flyttiir och far fran den cn:r l:rnrlsänd;rrr
till clcn andr;r. Tirr ck'sin;r s('(l('r och brrrk nrorl sig cll.'r'
I ol llr;rr rlt' oru tlcnr r:l'tcr omgivningcns .' IJ:rr' .jult'n bli
vit cn "sn;rbbl<iinslristuri;r" till skillnrrrl I'r'rrn \';Ll b;rln
rlotns ottrsorgsl'Llll;r .iulfiir'l)('r'('(l('ls('l i \/i sl<ir Iiilsriili:r 1l
rlt'ssrr fr:t61or ltt'strirrlrrlt'.

.I:rg öpptrir-clc tlörrcn ocli lilt'v rrt p:r tr';Lplr;rn. li;u l,r
virf{n('ns stiärnor tinrlr;rrlc i k;r1r;r rtrr,rl nryli;rrlr.r' rrnrlr',r.
l,ltl'l('n r,:rl l<;rll, rrrclr lrisl< ,l;rg gicli 2O stlg::t)('tl irr
Itiig0t, r'iittrlt.rrtig rrroL \';insl('l O<.1: gir:li rr1rp, liir lr,
tt;rllpstr': oclr Iirt;rr:lr;rrir, lrrr llos l lrrqpl;rrurrrirrtiir Sllrr
( )l)(.I !.

Nr!l;i rillnltt0l sr'lllt{'r':il r'r ilrtll llrrttq llt(,(l irll
lrtitt;r jttlnrinncn. l'r'u Idtlillr s;rttt' 1lr li:rl lt';r:rr)nrul olli
ropirdc at Stcn irtt tända ljusen.

.. Ja, mcn snälla Edith, jag har ju tänt så mirngir
lrrlnpor vi h:rr!

*- Ljusen l)iir bordct, mcn:rr jirg. Dc slcr sättir oss i
irrlqtiimnino

Dct gjordc dc ocksa.
-- Jag är född i Lulcii", ntcn rcdirn sonr tv:rrrring flyt

trtdc .jrrg mcd rnin:r föräldrirr ut 1ti Ian<ltt, till Notvilicn,
rliir jrrg tillbrint';rrlc b:rlntlorrtcn. \ri v;rl ltio sJ'sl(olt.
sollr irllr l;Lngt Iii|c .jtrl gir:li ot,lr Viint;rrlr' 1|r rlr'n tl.r,.,
tllr .julgrrLncn slittllc lriimt;rs lrcnr f r:rn sliorit'tr. I)r't r';r r

ctt tcckcn för oss, irtt nu virr clct i rtllrt lrrll.1u1.
Mcn rcdrtn när I-nor b<irjrrdc g,iirir julliorr,on, fj.jor.l('

sjg julcn plimint. För ritt inttt tirlir om Luciir, d:r ntin:r
systrar hläddc sig ivitt och bjöcl f:rr ocl.r mor p:r l<irffc
pä sängcn.

I god tid hadc man börjirt smussl:r r-ncd jull<lappitrnrr,
i den rnrin dct t'iinns tillgängar till siiLdrrnrr. Pii tirl onr
ittlklappar, sit nrinns .jzrg htrr lltitmnl:t höll t:tt ögir pl.
orlr nir.gon irv oss is5'slionsltirlltn ficli dirlig till<lclnin;,
Hon snoddc cla. in nirgon litcn strl< irv sinll tillhörighttr'r'
i ctt papper ocll pli sri. sätt gfcjaclc hon, srr irtt inb-clr
blcv utan. Nu händc dct nagon g:rng, rttt nlirn :rlct
diirpii fick sirrnmir srrk i jull<ltr1tp, och d:r var clct jLr
iutc lilcL roligt. Neijtr, utan blcv lnlrn intc. Jtrg rninns
siirskilt ctt tråittig och ctt tlvr:kcri,:iorn glirdd() l)uti
ungrt hjärtrr.

Vi visstc, irtt firr sltullc liomntrr Irtln vitl 12-tirlcn lrrr
.jttlirl'ton ocli :rtt h;rn d:r :rktrllt' lt;r trrctl sig cn Iitr.n gorl-
s;rli:rt r':rr och (\ll:tv oss rrrrgirr. Jrrst. rlt't tliir öson-
blickct, när hirn slirlllc lionltn;r intrirrrl'ör. riörlt'n, r'iirr-
titdt vi intcnsivt pil och f Ie rir tirnrnar innitn gicl< r'i
och visliadc till vitrirndrir: "Nu l<ornmcr snilrt firrsirn".

Sir snrrrt ftr kornmit hcnl, dol)l)rrdc vi i grvtrrn. Vi
doplladc tttnnbliid och da nlirsto lllrn vlrr.ir l<vicl< sont
tilltltcn, srL;rtt it.tto bröclt't hliittr'l)()rt. Mr.n dot. r';rr f inrr
s;rl<t'r! I)it kvällcn rrt vi sr'(liln sliinliir, lrrtl isk o<rh lir:
gr.ynsgröt. Fitr,:;ortt intc p:r n:igot s?itt vrtI lcligiös.
liistc docli plr jtrll<viillcn I)ögt ut' lribt ln. Niir h:rn st'rl.tn
(log it'rlrn oss, sl<ullc minir åiltllc brijdr:r Iiislr iult'virn
gt'ltt't, rncn dct blcr'.just ingcn ordnlng mcrl tlct. l)t'l
Itlr'v siingd:rgs girnsl{ir titligt, vitt ll-tirltn. ffttr vrrr. l.rt -
sliitrld l)ir dcn ltunlitt n. N{t-n s:r slirrlltr vi oc}<sri uirlr
l"itligt pri julrnorgont'n I'Lir';rtt l':rrir till .lulottirrr.'I'ill jttlott:rn i (lirrrrrtrclsttrtit'rt lor vi rrrt.tl rr:rgcln lronrlr'
i sliide'. lVlutr [.iirtirrlt, sil n):ul ficl< fi)l.jtr ln(.(1, t.\,tlt't virl
t'n strrrl< uplilcvclsc, utt sc och hijla sliitl:rlit'll svii.nqil
in p/l k.yrl<btrcl(cn. Tjärblosst'n llrr slädirlllll 1'ltrnrmtrrltr
rtttttttert i nrörl<ret och lrjiillrolnrrs lil:rng blcv till rtrrrsil<
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l)et. tir i ullu lrll littl nr:tl .ittt, t11t:ker Errt Öbc:r!1,
när Ttapptt och. tnurntna betiiltur.

i varir ijron. Ilftct gudstjiinstcn stöttc bcl<;tntit slrllllll:Ill
1r:r livllib:rcltcn 1öt rttt vontilcrit ctt och:tnn;tt. Ltrrrg-
viig;r livrlibt sölt;rlc tog oftir in i tlc snr:r liytltstttgot n;r,
riii l rlt. lrorklt' tttrrL't .jtrlhclg-.r'n. Vi bitrn clttgs sotlt llttgot'
till rlc srrr;r l.i,sirnrlc liinstr('n i tlcssrt stttgot. Vi ftirstjlitt'
tittrr in och stillir virr n.vfiitonh(-'t.

Iiirl'l'ct I<ornrl('r l):r bordct oclt nrt är dtlt Irtt Öllc'rg,
:rom trt'rii.ttrrr oDl sin;r lr;trndomsjulitr i Ilollusläll, l);r
torpct Osc.t rrnrlcr Rkrmsholms gods, Slicc sockcn.

Nrir rnirtntrtrr börjadc gör:t rcnt till jul, bör-j:trlt'
vi l:irrn glädjrr oss och när hon scdan börjadc julbitkrr:,
tlrr virr (l('t sorn om vi sliulle ha v:rrit nlitt upl)c i julcll.
Mirnrmir b;rl<irdc f t'rrn l<l. 2 pt niLttcn till ltl. '1 l){t ('f tol -

rrricld;rgcn, Ittcu cl:t vilr oclisrt I<ijl<ot sa lttllt Ittt'tl btij<1,
ltt nrirn knirppitst l<ttntlt'liornttrr frrtttt. FIon g.jortltt tlt'
tlcgirr'. "lDn \rilrtlig", cn sirirl)sdofl. tttt'il I)ol)lcl itns oclt
cn vctcdcg. Dct blcv 60 storrt rundit lt:tkor, '15 linlpor'
och nr:rssol' :rv bullill. De'ttrt råiclitc till övcr nyiir. I

I3ohuslän störltlc nrir n myclict l)ii brödct.
Min bror'\'rrr viilclig't nogir nrc(l .julgnrncn och oftit

gicli hrrn ut ttc rllg;u'i följd 1'öt'ittt söli:r uitlr ctt tilitigt.
lrlirktt xcr-rrplrrr'. \ri 1<liicldt dcn tncd alrclsini'r och lnvcl('.'t
irr)lr;lL litl);il't..irrg rnitttts, rrtt.!ttlgt'itttcn st()(t illtill (l{'ll
rrtrlr';rgssolirr. tliir tr':r ilv nlillir lr|iitlcI l:Lg. Sitl;tn rI
sol'lirn r';rr'11:rnsliir srr;rrt totrt 1rr irllt sor)l ili(tli ittL tL:r.

Vi <iop|;ttlt' itttt' i Brvtan p{r julafton och vi hildc
virrlicn skinkr cllcl lutfisk, \'illict nog bc'rotltlc prr rrtt
vi vrrr frittigl. lngir .jull<lrrpprtt' (lcLrdcs lrt, Ilr('11 vi ficl:
irllir nya llnclerl<låtdor, villiot IirInsI(c rälin;ld('s sottrjttl-
Itl;rp1rrr.

'I'iirtli, r'ill<t'n trrrliig .1ul Ili rrr:rst(' itr Ititft, tliir :rl
irttt' ficli nlrgrir .illll{l:rl)l)irr, l'irll('r lillr Ilvrr itt.

Ni li:rn itttt'lro, r,illir'n ltiigtirl tlct vil:t<lc iivct sttt-
llitt], niir tlc Vitrr tlrtkirrnrr lrlocliirtlts fr:tnt, rlt't \rrrr Ilr'
Irr r,är't iin .itrllilir|l)irr', siigt'r f rtt t)bt'r.q ör't't tygrrttrlr'.

I'rrplrrr, .jrr1g vil) lrir t'tt tliit.rtg irv tonrtt-.n, liliirnntlr
lillt' .\lir', llr' rir, för'silitigt l lirttt utorl.

,lo.jo, iil'1rlt't l;rllt'r' intr. s:t l:rngt...
Ilftt'r' .jul lionr lrr'nrslirr figtrrcr', l)orättllI il u ()l)o! d

r,irlirlt., rrtlililrlrlrr sir irtt rniur itttt'lirrnrlc l<iitut;r igt'rr
rlt'rtt. I)t h:r(la storir p:rkril oclt slog i våiggitrnil llrC(1.
l)e slä1r1rtr.s in or:h l-rlov bju<1nir p:r v;rcl sonl iul('n ha.l('
li v;r r'.
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Vi firar julcn här i Arboga, omnämncr Öbcrg,
och då sahnas varken dopp i grytttn, skinka cller lut-
fisk. Men sylta är dcn enda julmzrtcn, som hemlagas.
Stöktrs och görs rent och b&kas görs däremot. Det där
mcd stökct verkar mera vidlyftigt nu för tiden, men
clct beror väl pä att folk har mcra att plocka med nu
än förr. f)essutom hitr en tidigare okänd storhet trängt
sig in i .julfirandct. Dct är jäkten. Alla människor har
sriL förtvivlat bråttom, så man kan tro, att det är deras
sistrr jul. Nngot som har l<ommit bort är för vtir dcl
och mirnga :tndrtrs ochsii, itntitr jag, det religiösrL in-
sliLget.

- Mammil, det är i nlla fall kul med jul, säger Evrt,
srorn inte alls Iyssnat på sin fnrs filosofiska inlägg.

I dct öbergsl<a hemmet firas julen i korthet så här:
Julgranen skall vara klädd och allt julstök övcr rc-

cl:ln dagcn förc julafton. Man doppar i grytan kl. 12,
('lrickcr l<irf fc och dclitr ut julklapparna p:i ef termicl-
rllr.gcn. När birrncn h:rr lckt ifran sig med .jttlklappttrntt
och lilla Ä.kc slutlt undrii om fitrbror jttltomten intc
l<undc rörri pri läpp:rrna, då ätcr mtrn kväll mcd lut-
I'is;lr, sl.iinliir och gröt. Till iulott:rn gitr oftir fru öbc:'g
ni('(l (l.,ltr.l ll I,lvrr, tnt'n clcl frt'r'or i n:rg.on rnrn I)rr \'ai.(lcr'
cclr vinrl, orn r]r:l n liornrrrt'r' iviig. .Iuirllrgctr iir viiocl;rg
i hcmrrrr:t or:lr s;r'r.ian g:rr rniiir p:r ltcsiik ltos gotlrt våin
nor', sorfl sc(i:ln isin tur l{olnmcl'och hzilsrtr plr. Sa
loltgrir clct till trcttonrlagcn, cla julcn dcfinitivt bc-
tr';rlit;rs sorn sltr1..

F'umi.ljen Högfeld,t ltar samlats kring boken
"Skåneland".

Dcn tungir cl<portcn i Iirrpellgirtan 31 sl,ipper rnot-
villigt in mig, mcn dcsto villigrLrc öppnas dörren trc
trappor upp hos ör'eringenjör Anders Högfeldt.

- - Pratt om jultniditioner, .ja varför inte, det kan
v:Lr:L skojigt, tyckcr Högfcldt och snart befinncr vi oss
nästln så långt söder ut i vårt land, som vi kan komma,
ty "söder om landsvägcn" ligger gården Käglinge, vil-
kcn gått i arv från far till son i 300 år. I denna trzr-
tlitionsmättadc mil.jö firar familjen Högfeldt v:rrje irr
.julcn tillsanrmirns mcd föräldrar och övrig släkt.

Rcclir n I börjrrn av deccnrber börjtrdc .julf örbcrc-
clclserna, beriittar fru Högfeldt om julfira.ndet li sin
fädernegård. trn till tr,å grisar slaktades, julkorv, syltrr
och annan julmat tillagades. Julbaket tog flera dagrr
i tinsprål<, vi bakade i den stonr ugnen i tvättstugnn.
Sir sl<ullc det fejas i dcn minstir vrå och det viLr min-
s:rnrt r'tt jobb i irli;r låingor.

.Irrlstiirnningen st cg fijl virrie tl;rg. Gltrnen hrinrtirt'k's
rrl dcn lill;r- clun.gcn p:r iigorna ocl-r sir. blcv dct till sist
"lillc jtllirfton". Da for rnor och filr med häst och vrrgn
i irrla norgonstund in till Ntalmö för zrtt julhandlrr.
Dc ]<orn irl<lrig hem föt'rän dct blc'v mörlit och senil
livällcn. Flcnl tintrnirr hängde vi bilrn mcd näsorna mot
fönstcrrutnn för irtl sc, om de' rr I d ri g skulle kornml.
Vi väntadc och längtrLde, tv vi visstc att far och mor
skulltl lt:r rnccl sig cn stor p:rsc godsakcr frlin hirnd-
Iureri. Och sri vnr dct spännrrnde att sL', när palietcn
lastades av.

På julafton gjorde min mor i ordning korgar med
julmtrt, kaffe och kakor. Dessn l<orgar gick iag och
min bror oml{ring med till äldre, som slutat på gården
och andra gamla i byn. Detta tyckte vi var väldigt
roligt, ty vi var så välkomna överallt. Den seden håller
min mor på styvt än i dag.

Vi doppade ej i grytan utan först på kvällen kl. 6

samlades all grirdens folk hring ett långbord, där var-
hen lutfisk, risgrynsgröt, skinka ellcr annan julmat
sa.knades. Så till sist kom tomten och dclzrde ut iul-
klappar, till övervägandc delen nyttosårker.

-- Jultotnten kommer ofta pli cykcl, ty julesnö finns
ingen i Skåne, där julvädret mestadels är dimma och
dis. flil<ar Högfeldt in.

- - Det finns ingen riktig tomtc, viskar nioiiriga Elisrt,-
beth i sin mamrnas öra.

Rickard, som är tolv år, nickar instämmande.
När!i, han har pappansikte!
Jag har aldrig äkt släde till julottrln, l{ommer det

lra.n fru Högfcldt med en litcn suck. Men till julottnn
l<om vi förstås i al!a fttll. När kyrkobcsöl<arna korrt
ut frän gudst.iänstcn, ställde de upp sig och tillönsktide
virntnn "go(l jLrl". DrL riiddc det cn friilfLtll stämning,
rorn inrliont'r';rcic stitrkt pli oss l)1lrn.

.lulilirgt:n irlov cn ordcntliil vilodag, tt!tt) I):t iInllill]-
<lirgcln to.g jtrlfirandct full frLrt igcn för tttt fortsättrt
rncd "julrrgillcniL", diiL borden dignrldc rtv m;rt, sägct'
Högfcldt, sottr ocksa. bcrätt:rr om "julttspöl(entr".

'l'r'ottonilrrgs:Ltton l<liidde vi Ltngclotnitr ilt oss ocll
gick onrliling i gat ri;trnrt sonr julrtsllölicn. Vt biöds lt:r
gottcr, rn{.'sti[(lc]s l<rr'l<or. Vi h:rdc fic]<orn:r full:r, när vi
liorl ilcnr Ir:l kviilicn, tnccl l<lonätol ocl't Inrtntlol-
rltussiof.

Jir, srl r';rl dct 1örr', fortsätter Högfelclt, nu är jul-
fiftrndet nagot annorlunda. Det finns fryshus i byn,
vilket gör att man inte är nödd och tvungen att slakta
så nära inpå julen. Förr tvingades man vid slakten
salta cller röl<a en hel de1, Nu har man färskt kött,
när man vill.

Förr stod korna i lång rad i ladugården och häs-
tarna gnäggade i stallet. Nu finns det inte en ko i ladu-
g:irdcn, jordbrul<et är kreaturslöst, och tral<torerna
hlrr tagit hästirrnlrs pl:rts. Ladugiirdskarlarn:r är bortit,
hiislsliijtrrlna iil bort:r, dcrits oftiL storiL ftttniljcr lilia-
s:r. I)t n slora, gemensirmma julfcstcn hirr insliränkls
till cn frrmiljcfest.

- Dct var roligt, när vi fick träff:ts allii. Gemen-
sårmhctskänslan mcd allår, som arbetade på gården och
stämningcn däromkring är borta och den saknar man,
instämmer fru Högfeldt.

Lilla svnrtlurviga. hunden Kiki har krupit upp i knäct
pir Elisabeth. Han undrar väl på att hon sitter sä stilla
och b:tra lyssnar.

.'- Mamma, dct blir roligt, när tomtcn l<ommer, och
s:i fiir jrg träffzL Marianne, sägcr hon till s1ut.

- Jo, nog är det roligt med alla julkltrpparn:r och
sä slippcr man iu läsa läxornzr, men roligzrst är i alla
f:rll, när jag får luta omkull Bra.nen och sätta fast jule-
stjärnan, tycker Rickard.

\ratthinrlens stjär'nor har blivit sir nrringa, att det
inte lönar sig att försöka rä]<n:r dem, dar jag ringcr 1rä
hos verl{stadsför'm:rn Nils Axclsson, östcrlct-l 7. HiLn lil<-
som frun är från Skillingrnark i nordvästra Värmltrnd
intill norsl<a gränsen. I)e h:rr bädtr ätskilligt att berättir
om jultraditioner. Vi ska lyssna på dcm.

--- Det var aldrig tal om att fira l,ucia, börjar Axels-
son. Siälva .julstölict hör.jadc med slal<tcn, sorn sl<ullc
shc 1i:i förstl dcccrnbclny, Lv tliislict hlr'\/ inte blit, oltt
sllliten skt-dclc i ncrlirn..Julvctlcn sl<rrlle irrrggirs, cxtrii
fin vccl plocl<aclt's r.lt ocll den sliullt- r'iick:r till tjugon,lc-
d:rgcn.

. Det .julstiid:rdcs högt och låigt, r-nrn b1'ttc gardincr
och dul<ar', rentL mattor lades pir övcrullt, bcrättar fru
Axclsson. När' mor tvättadc t.ill jul, så l:rgirdes gamlil
l<liidcr trlrp och dc fick vi ha till jul. Dessit hläder l<:rl-
laclts för "jultroll". Sen fick mårn nyir kläder till jttl.
Julb:rkct l<om cftcr städningcn, under tio sortcrs ktrhor
gick inte an och srl bakades sirrrpslimpa, försttls. Lut-
fisl<cn lades i blöt på Anna-dagen.
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Kanske blir det cn ll1tgtur till Vcirmland,, sd,get'
Ulf Arelssort och. trint.rnar sitt deltauingade plan.

I ('n stor tunn:L tillrcrlrlcs ht.rnlrr.yggt ril, rlct brygg.
rlc. n:l rlrrlt, omt;rl:rr Axolsson. Sl blov dct dngs:ltt
It .L juigt'irn. [)cn höggs drrgt'n 1'ör(' .lulrrlton, srr. rrtt
dcti skullc tina upp till jul:rfton, (llr (lct vilr vi birrn.
som kliidck' den.

.Jrtlbadct, sont i st'n:rrt tirlcr hirl sl<iinitrrts onr ritskil.
li.qt, virr f iil oss intc ll;rgot sliiin-rl. Virl .l-tirl'n p:r jrrl-
;rlton.s cltt'r'ntirltlir.q st0d nrrtt p:r liiilisgolVt't rlct sLo|l
"li: -li tr('1" f.yllt rtrcrl ryli:Lnrlt' r,';rrrrrl vlrttcn. I)iir. brr
rl; lrol;r lrrnril.it'n, i;;rrlc rtriin, ltvirrrror o<lr l;:rllt.

Vi rloplrirrlr. intc i !r'vt:rn or.lr lisryt vnsgr'öt 1'oi c
lionr itrtc llcllof, lor''rsättr.r A\clssotr. I)(.t vltr .sc,cl. iLr"t
mirn skulle ta cn sup till julrhaten. Vi gick tictigt i säng,
ty på julmorgonen skullc vi till ottan. Då bar det iväg
i släde eftcr häst. Stor möda lades ned på att få fram
vrrckcr l(lang i dombjällrorna, ty dct tävlades om, veln
som hadc de vackraste bjällrorna. Bloss cller facklor
förekom därenlot inte.

--- Efter hemkomsten från julottrrn ståtnnrrdc mlrn
till hos grirnnit.rnir och då blcv dct tr:rktcring, men
rnn:lrs sii lröll vi oss i stillhct prr.jltl(l;tgcn, ltcriitt:rr nr:
l-r'u Axolsson. I ltrcllirn(lirg;rlnit gicl< n),rn l)lr lrjudning
till vilr:inn i byn och dä nöjdc sig nog intc nr:rnfoll<r.t
r.llcd bura en sup, skrattar fru Axclsson, som ocl<s:r
mcd tydligt nöje bcrättar om trcttondagshclgcn ocn
firronnrlnrl'roon

-'- Vid trettondagshclgcn sa.mlirdcs ungdomåirna ut-
kläddrL, helst oigenkännliga, och drog f riin gård till
gard. Alltid vnr det någon, som hade dragspel med sig,
och vi hade livat värre. Här och där bjöds vi på för-
täring, mcn dct var intc så lätt:rtt f:r njigonting isig
rn, {lc hcmska mitskcrna för trnsilitct. Men slitsirmt
vir- rct ocksä, vi gjordc oft:r ntilslrLngir vandringitr.

Tjugondedtgen firadcs kollektivt i l;yn. Vi samladc's
i dct störsLa köket och "förning" - mcstitclcls brcddrr
snörgåsirr --- hadc vi med oss och sa servcr:ldes rykan-
de punschbåI.

..- Förr gjordc ingen niigonting irnnat än dc nöd-
vi' lå, dagligir, småsysslornl, förrän eftcr tjugonde-
dug-rr, nu är dct slut på julcn rcdan trcdjcdagen, dår
rn:rn vanligast sålttcr i gång :rtt irrbctir igcn. Förbcrc-
tlclscrna för julcn börjar hcllcr intc sa ticligt, v:rrför'
.jttlt'n nu l)asseritr snabbarc förbi. Är clet kirnsl<c denna
l(onccntrirtion, som har gjort julcn sii jäktig, nu för.
ticlcn ?

Dcn modcrna rniljö, som vi nu lcver i har satt sirr
prägcl pii. julfirandct, i stort sctt är dct väl bara mirt-
trirditioncn, sorn lcvcr l<rrar. Vi hirr irntrmmirt st dcn ;rtt
tloplla i grytarr ocll risgrynsgröt 1(oliilf vi, nten dr't iil
rncrii. för syns skull. Fru Axclsson lrrgiu s.jii"lv till jul
syltan och prrstej ocl) sri btrl<:rr hon fiilst:rs rrllt bröd,
nr('n för övrigt l<öpcs juhnaten fär'clig iirft':irL.rnu.

Ilgcntligcn hör dct intc hit :rtt Axclsson, n)iistcrligt
:rssistcrad :rv sin l'ru, höll mig kvitr bland värmliinclsl<rr
bygdcorgintl sii l)irss längc, rttt rnin julrcsir stol)padcs
Irifr, rncn dct v:rr nog i rättan tid.

Dc friigor, soln vi ställdc oss i inlL.clningcn, fiir v?il
nu ilnscs bbsvirrirdc och jag ör't'r'lttt'r at läsirrnit tttt
mc'ditera vidarc över problelnct "Julcn förr och nu".

OltI Jirn..
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.tr -r, .'t ', ,';-9
SöndrLgen dcn 12 scpternber dcltog ctt glädjandc stot't

irntal mannar i sprldcns användande vid närstrid, snabb-
eld med l(-pist, avständsbedömning och målangivning.
Arboga hcmvärn vår inbjudna och deltog med ett an-
tal hcmvärnsnlän. Vädrct vlrr soligt och fint frtst dct
blzrste gnnskzr frisl<t.

Fredagskvällcn den 1 oktober startade ctt gäng strr-
diga killar frän Järntorget i Arboga för att pcr lsst-
bil transporter:rs upp till dc stora fälttjänstövningrrrnrt
i norr:r Västrn;rnl:rnd.

Först ctt crkännitn(l{' till Älic Sotnnr;tr ocll Mitnni'
r\nclt'rsson. Hrrrlr' tlc itttc vitt it tttct.! ocl-t sktitl ltolnl)itssclt
i dc mörliir sl<og:rrnrr är rict nog ovisst orn vi v;rrit
hcrnnt;r iinnrt.

()vning('n börjrrtli'nr{-'(l trirnsl)ort till glrtclon lrt'. Dlit'
nriitLt, os-q ör,nittllslrct scltt;Ll sotrt girv oss ol i('nt,'f illt (rlr)

I ienrirrt ocl] ul)l)i{i1't('tt. l,iigtL vitt' ittl visslL tlt'l;tr rtr
I;lIldr't v?lr bcsrrtt irv fi('ttd.:n. Vi v:Lr cn itvrlolning solrr
Itirrlt'iivr'r;.1:rtt tiil lli;r lirigct. I sliogrttn;t <::;t 1 Itlil
!iingrc norr trt hirrli'ltlttllt'tt li:i ? till E lill(,tll('L('fs olr)-
lil cts sLor';r rlclrirt'r' r..rcit I t'liltrritiollsvrfl{stii(l('1. Vltt ulrl'
gift var alt meti korta intcnsiver upprcpadc cldöverfttll
störa verksiimheten vid reparationsavdelningårrna sirmt
i möjligaste mån hindra transport av ammunition och
livsmedel till de längre norrut stridtrndc förbandcn.

Vid första anblicken på krrrtan slig vi ittt uppgiften
inte var lätt. Vi påvisade för övningsledningen att det
var svårt att hinna utförB. uppdraget på dcn kortår tid
som vi fiitt till vårt förfogandc. Ni har klarttt svårtMc
uppgil'tcr än clctt;r ficli vi till sr':rr. l\{cd l;tstbilon fort-
s;rttc vi ytLcrligirrt'ctt prrr liilonrctcr'. Frittnmc vitl
rnörl<läggningsomradct ficl< vi lärnntr varrt fortsl<aff-
ningsmcdcl. 'I'horc I\{yhrberg lämnades kvar som vakt.
Detta uppdrag sköttc han bra för både han och last-
bilen fzrnns kvar när vi r'iterkom fram på morgontim-
mnrn:r. Mzrrschen börjrLde vid Näverkärrets järnvägs-
station och fortsatte längs spåret norrut. Vi försöktc
rrtt hAlla oss efter järnvägsspåret så myckct som möj-
ligt för att slippa ge oss in i den nattsvarta skogcn.
När vi möttc de rnörklagda tågen ficl< vi tryck:r oss
tätt intill bergväggarnir för att intc dragls nlL'd ålv
llrf tdrirgct. Efter c::r 6 kilomctcrs vandring ylr ban-

7'u.ktiksna,clc löre ncirstridsntontentet oid, llug-
rrrpe'nt iirlitt rlut'nil på Jiin;af riltet.

BEIRGTROLLET
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T,JUS HÖST.
Rubrikcn 1ör l<;rnskc t:rnl<cn till ctt pt-rtlrn, skrivcl irv

en littcrär storhct bland dc 18. Sl:r bort den tirnken
rned dcts:rmma sli. blir intc besvikclsen så stor. Här rör
tlct sig om någ'ot sil prosaiskt som vär olycl<sfrillsbaro-
rnetcr vicl CVA. Scr rnirn pit clt,.n rncd dcn rätt:r blicken
tl. v. s. om mirn liostrrr'p:r sig ltcsviilt't lrlt fii"rnf'ör;L <ic
lxl<1;r strtpl:rrnit tttcrl v;rr;ittrlrlr s:r finni'r t)),rn trtt vi
hittills undcr trrct I{:rn rrlipvi,sir ctt rcsultiLt sorn är r

högst:l grad glaidjrtntk:. Skullc clcnna te.nclcns bcsta till
:r-rcts slut h:rr vi :rll:r sl<:il ltt vrrrir bt låtnlr. I-I<isten är
nu cn glrn!{ frir ;rll;r r':rl rniilli:rstc :rrstirl iivt n nrir rlct
g;illt'r ol1'clisf;rll i r.lli.r'prr viig till och ltirn;rrl)otct. S;l
h;tt' t'ttrcllcrtirl r:i vrLlit Irrllct 1{.}5.1, r,';u fijr lrrlrrj}ir-n i r,'iss
nr:Ln rltn v;ir':r itt,riiLtig;rrl.

IItu lttir rrllting svnr.s rrtvr'r:]ill sig lirrns lintiir rnVi k, l
lrr':rr';ttt lijr';r. l)r't ril lrrlligt lrtt sllr sig ti)l lo i rlcn
It'ott irlt vi intc k;rn lionrrnir längrc i v:rr kiLmlr lnot
olycksfallcn. Om vi pä CVA anser oss ligga br& till i
l<onkurrenscn så finns dct andra, som hzrr det sämrc
ställt. Dctta framgår mcd all önskvärd tydlighet i dc
siffror som angcs i upptakten till den riksomfattanclc
arbctarskyddskaml)årnj som stirrtats på initiativ irv

virllcn virr vi tvungnir lrtt lämn:r dcnsirmln:r och bcgc
oss in i sliogen. Att oricntcrir sig i sl<og pai dirflcn .ir'
sviirt nrcn 1r:r nlrttcn iir clct änntr viirrr'. I'rr gl und irv
rlt't rlrdirntlc rnör'klcL virl tk t orniijligt irtt sc v:rrunn
I)a. cn r)rotcrs irvstlrnd. \rlrr räddning vårr nargrir irrli
nubbcvisor sorn cn l<ille htrdc i fickzrn. Dessir rcv vi
söndr-r och fästc pir. hjälmcn. Men dcn vit:L lappcn i
nacl(en l<undc vi gansk:r bftL hålla redår pit virrann.
Ilftcr tva och cn halv timmcs marsch i skogen börjadc
vi tvivla på om det fanns några fiender. Men vdr tvivlan
blcv intc lilng, vi hatle lagom hunnit fram till den fient-
ligir posteringcn. Ett lyspistolskott lystc upp tcrrängcn
oclr striclc.n \,rrr i full €i?rng. Vi !liordc flcråi försök trtt
nlr frirm till tältcn mcn ficncicn v:rr pirpirsslig och in-
grtp vid vnrje försök.

Fln sir.k förvi[nade oss: hur litn ett sä stort förband
som utgjordcs av ficndcn hiillt sig sil dödstysta. Ndf
vi rrnsä€l att vi fullgjort \'årt uppdr:rg bcgav vi oss dcn
I:rng;r vägcn tillbirl<rr till utgdngsläget.

l,örclårgcn den 2 ol<tobc.r kutadc Artur Byströrn och
Itrili Persson nr. fl. så s\/ctten lackadc.

Ollt'Åbcrg hirdc'rncd cn förstärlit grupp inbjrrdit.
liygsoklittc'r' ur dcn giistrrndc bitsbrrtrrljont:n till rivning.
tIl)pgilt.cn viLl irtt tör'clröjrr cn fir:ntlig enrlrp rrlt rrri
frrtm till vcrl<stir.den tills sarnlingcn och gruppcringcn
var ](l:rr. Att det inte vnr lätt att hinntr undan och
inta ny försvzrrsställning visndc de gcnomsvettit uni-
formcrna.

Lörri:rgcn ctt-n 2il oktobr.r vlrr dct CFA trrr'.
t)vningcn dcnnir dir€J viu ul)pltrgd l)rr trc. stirtiont'r'

rncd sl<jutning l{f)ist pii dcn första, försr/ilrsstricl li'r
rlcn itndrir ocl'r posts uppträdancle pår dcn trt-dje. D'tt
ihallirnde legnct gjorde onr övningspl'ogrirlnnlct. För-
svilrsstridcn ficl< r'i flytta in i k'lttionssalen. Kpist-
sl.tjutningen utfördc <le stövel- och rtgnklåidriu nrirn-
nirlnir. Litc I)ostcringstjänst kunde vi ocksa ordna i
onllirstningsststion. Dcn fl'iin CVA lcjdrr spioncn Ed-
r.:LLtlsson f icl< där visir sinir tricl<s. CFA-styrl<trn vtr
iutc fulltlrlig, blirnc{;rnnirt sirknirdc vi clcn ytlikttrognt:
Söncby.

Välkonrrncn i drittvärnct.
D r i f t r.ärrt sledar ert.

Lrrndsorganisationens och Arbetsgivarförcningels gc-
mensammå. org{rn, Arbetarskyddsnämnden, och till vil-
ken kampanj även andra orgnnisationer och sårmmatt-
slutningar anslutit sig. Detta innebär att även CV^
och CI'Ä kommer &tt deltåg&. Hur kampanjen för viir
del l<ommcr att bedrivas är i skrivande stund cj klrrrt,
rncn kommer i sinom tid att göras veterligt för vin'
och cn. Så myckct kan dock siigzis att kamp:rn jen,
vars måtto är: "Ärbctarskydd lönnr sig", riktar sig
inte bara till vissri gruppcr inom arbctslivct utan gäller
oss alla i samhällct, barn och vuxna irv båda köneu.
Irör att n:i ett gott resultat med en sådan kampnnj
krävs därför insatser av den enskildc i ännu högrc gr:rd
än vad hittills v&rit f,rllct pä skildrL håll. Det räcker
inte mcd att man kastar ett öga på en affisch eller ser
cn film om arbetarskl'dd och därmed tror trtt mitn har'
gjort sitt. Ncj, dct behövs mcr. Hur bra jag själv trol
mig vara så finns alltid nägon i min närmaste omgiv-
ning, som kanske inte är fullt sa brri och som mångcn
gling l(anske behör'er en liten hjälpande hand i form
rrv ctt gott rird, cn varning för risl<fyllt bctcende cll,-r'
irnnirn hjäll) sorrt liirn vrLrir trll skvdcl ftir honom cll{-'l'
rrndr:r. Ii-:rr dt.n:rndirn instcg hos oss rrll:r sir stirrkt lrLt
vi irlltid har valt eget och andrirs väl för iigoncn drl
som först kirn vi rned skäl k:rlla oss "sl<yddssinnade".

Vrrd krävs d:r för att skapir en s:rdiln:rndil?.Io, clt--t

lrchtivs trc mcrlcl. Dct förs;trL är irrlr'cssr: ocli cL't lrnrlr';r
ttr riljtt oclt rlt'l trcdjc iir k.rotsltllt. II;tt'lttrrn /ttfrcssr'
f iil stlr t gt'n och ;rndrlrs viilfärrl f villicn ltirt it.tto clt'' )

or:h tiljrr. vrLcl lrir sig s.jii.lv bt'kotnrtrr'r, irtt giitit t'tt in-srrt:;,
rlrr ill tlt försliL bctingt'lsclnir liir ittL sllrfl;r sig kir.rr-
,s/irrir lilirt;r. C)clt iiunslirlr fur tttittt lätLtsL gcttottr;ilL
tlcltirgir i nrigon av (lL'cirl(liir sorn ltlir ctt itv clc viiri-i-
girstc momentcn i krrmpanjen.

Till slut nagot om vår trafik på väg till cllcr från
.jobbet. Vet Ni om, att dct fortfarandc finns trafikanter
bland våra egnår som är fullständigt rudis pä de allrrr
clemcntäraste reglerna i våra trafikbestämmclser.

Nagr:r itxplock ur högen:
1. En klunga cyklister på väg att svänga in vid Zacl<-

risbcrg. Tvii bilnr strzrx bakom saktar in för att qc
t:.r'l<listt'r'nir f ri l)assn.gr'. D:t l<onrnrcr dcn trccljc hilt:tr
t'lcgrrnt och snirbbt, gcr cn Iirrrftig signrtl, liöt'or-rr
dc' tva bilarna och trängcr sig igcnom cyklistl<lungrrn.
Dcnna gång gicl{ det bra, men vems vårr förtjänstcn.
Intc föraren av dcrr tredje bilen. Sarnma förirre tror
visst också årtt de gula spärrlinjerna utzinför CFA
förbjuder honom att hålla sig pJi. vägens vänstrar I<ör-
bana. Det är fel, dct skit' vara tvärtom.

2. En trv vära bilägare kom en dag och var allvarligt
bcl<ymrad övcr hur litet hänsyn cyklisterna visadc
när dc inom spärrlinjerna cyklacle tre och fyra i
brccld. Jrig höll nrcd honorn men framhöll att dct
virr svilLrt irtt fir alla cyl(listcr att begrip:L detta, sii
nr:rn fick väl tills vidare räkna med detta trzifik-
hinder. Några dagnr senare fann j:rg den bekymrarlc
bilägaren, gkrtt pr&tande, på cykcl som tredje man
i bredd inom spärrlinjen framför min VW. Förlåt
oln miln undrar.
lJtrymmet tillåter inte fler axplock ur den ril<h:rltiga

trrfikfloran och väl är det. Detta är ju ctt julnummcr'
ocl.L bordc. väl diirför' var:r fritt fr:rn r:lir"khetcr. Låt oss
istiillt't tirlt onr vil<tig:rlt.ting. llrrl h;rr vi dct t. c'x.
sllillt rncd vara fordon ?

I)u sorrr t'1'ltlirr:
Har Du trirnmat om cykeln för vinterbruk? Om intc

gör clt't snart. Sänk sadcln oc}r flytt:r tlcn så långt fraur
som nröjligt. Sc till lysct ocl.. hll det tänt vid fär'tl t

mörkrct. Titta samtidigt ö\'er I<attögJrrt rrtt det ve rkli€l(.il
gcr rcflcx. Till slut lil< :ildrig pu harclpumpade ringiir.

l)rr sour Ilil:rr':
Vintcrdåick är' en bra och billig försäl<r'ing. Hall vintl-

ocli sidorutor samt bårkruta frirL frrin immii och isbiLrk.
( Dct finns brii och billigrr preparat, f r:rga Scrviccstrr-
tionen ).

I(ontrollcrl strAlltrstarnrr rrtL tit: intc
Irrrlvl jus.

Till slut, håll betryggtrnde irvsttrnd till
Irorts.

1) länd:i l l)11

f rzrmförvir-
på sid.13.
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sasom matcriallära, mekanisk verkstadsteknik, yrkes-
ritning s;rmt yrkcs- och artretslagstiftning. Som lärarc
för dcn praktiskrr undervisningcn tjänstgör vcrkmäs-
trtrc Nils Thorncbrinl{. I dc tcoretiska ämnena undcr-
visrrr ingtnjör Erik vor I(öhlcr frlin Flygförvaltningens
vr'rkst:rtlssl<olrr i Västcras.

Srrmrrlbctct mcd folkskolitn hrrr slrLgit väl ut. poj-
l<;rrn:r fl-vtt:r väl in i verl<stirrlsbilclcn sirrntidigt sorn
vrrtit lol<irlt'r utnyttjrrs. CVA riiknar nog mcd irtt l<unn:r
lroh:rll:r kvar niigrrr av Jtojl<tirnir för fortsrrtt utbildning
sctl:r n dc :ivslutirt sitt :rttonrlo Iäsltr. Rcditn nu k:rn
:;iigits trtt frlygfiirr':rltningcns h:ilI<ortsccntrirl, som d.r
bt'iåtgcn i vr'rr ltcrgverl<st:rd, rtnnrält rrtt clc äro intrcs-
sclirclc av ctt par liojltar frlin lärling-ssl<olrn för sitt
mirsliinrunr. Dc. pojk:rr som itro intresscrirdc härt'ör h;r
rnöilighci att utbildrL sig till rnrrsl<inoyrcrittörcr.

Tolv pojkar frrin folksl<olitn fullgörzr sin pra.ktiskir
utbildning vid CVA. Vi h:t dcssutom lyck:rts frl mccl
I yr,l styckcn irv varir tirligarc verkstadsbucl i utbilrl-
rr i rt !l ('tt.

I CVA liiriingsslio)ir lrrrl r lriist rrplrllVtt;rts lill kl;r:;:
Ill 1;i liillingrrl or:lr till irl;rs:r I\r S liir.lin;:;rr..

Il'r;rn l'lvgtrirv;rltningt'ns vt'r.l<st;rrll;sI<olrr kotrr i lröst
I ir'ngt 13licl<, sonr sli;tll f rrllgör;r sin pr:tktil<tiänstg<iring
virl CVA för utbil(lnins till instrurnt.ntrrlrkirr.c sirntt
Slulr. (;llstllssorr, Ilollir' [,irrrllrotrr ocit Ossitrn ]\fiillcl
\ jll(;r ur](l(.r' s;rrI)lnir trrl sli;rll rrLlrilrlrrs till I lyijr.notrLijrcr..

I.lfL'r' ;rtt. Ir;r gt'rronrrrrlt (jVA .l-irr.igir liirlingssl<ol;r
lr;r ll('{iitnst:r('lt(l{' llit littgrrI lln(l{'r ;tl('t rrnl;rgits sottr
t llilsru ltr.l;rrr':

()ll(' r\t)(lt tis()11 .-oi)j 1( l( nlollti)1.
Lt,nn;rlt lllistriirrr sorn tnotot.rnontiir.
I3o I,Jngd:rhl som telL.rnontör.
Arnc Eriksson sonr motormontör.
'forstcn Iiarlsson som motormontör'.
tr{rtx Lindqrrist som nrotonnontör.
\/i grirtulcrir tlcrrt och hoppirs:rtt dc t'ftcr gcnom-

ijlurLicn utbil(lning' undt_.r rnttngir :rr kornmcl tttt st:r l<vlrr
i f I.vgv:r lrnets tiiinst.

/\\'clr l)li|ll(l t,lrr';r IiOnt0r'slrttri liirt'lroltill1{'1. \,iss trU)ilrl-
rrittt]. I lnrlt'r' rrli.t lr:r l vlrr lir'nLolslrttrl lrt,lolrlr';rts tiil
slilivbitliitlt.n. I Iriistlrs lirrnrlt. (iVA rrtrnriiirr silnrnlitn-
i;rgt ;rtIrr slyckt'rr itV tlt'rr Vr)l]l (' Iivinlllig;r llcrson:rlcrrtill rrv yrlit'ssliolirn :rnordn:tdc l<ursr.r i bokf öring, mrr-
si.liinsl{rivning, stcnogrirf i och ('ngdlsl(il Ir'. E.

ot

Nu är dct snart jul igcn och rcsultittct:rv clcn fcbrilr
briidskan med städning och rcngöring i v:tr:r hcrn bör,
r:rr att gc sig mcr och nrcr till l<åinnrr. Nog är dct sl{(jnt
när rrllt är gjort och hcntmct iir rr.nt och snyg;;t or:h
ordningsfullt.

Mcn hur är det 1i:i f)in itrbcts;rl;Lts 1xr jobbct? .I'rrl
Du ott krrrfttrrg ni'rgon gitng och ".julstädrrr" ? Att Du
stiirl:rr rtnrlittt "flLrlig;r" s:rl<r'r'sorrr trrrssr,lsrtrlrlrtl,o. rivl.
t;rt jrrg liil s.1.ii1u1,1,,.t, rltcn srr rrrvr.lilt nrr,r.lrlir.rlr.i
li;rnslir. intr'.

I:Lr fijrcsllLl j;rg, ritt r,,j rnir.s onl irLL li)r.t'.jLrl Uitr.;r (,rl
orclcntlig rcnsning oclt rrpltsnygg-ning Jr;r vtrl rl rcs[). ;r l._
bt'tslrl;rtsc.r'. Iiirstir irllt, soltr I)u intc Ir,rr. lnviinrlnirrrl
{iil, <lch orrltr;t rlt't iut(ll.r iin(i;lr}rrrlslnligl oclt or,rlcnt
Ijrlt.- I)tt Iit>rrrr.nt.r;ttL firrnlr stiir.r.r'tr.ivsr.l. or:lr r';rrl rlltl;
Itru t sitt slir)tt', rlr.t. \,ol [)ll. \/:rl vr,r,lisl:rr! lirir]llncl rlls:r
utor]r rlt qI r.tL lri,ll,rlli!t l);ittt( i]]tt\.i.li

l'lll tl('\,liil lit.lg iinslirrs I,lrlr.r' ;rll;r or'1t ..:, lrolrprr-r .11.g.rtLl vi rrrt'rl !('lll('n:;illilll;r lilirl lt'r ..,lirrll .qrli.;r ll,ii lllj
Ittt GotL Nytt Är fijr srrvril oss s.jiilvrr sorll liir (_tVA.

I.ÄRI,INGStJ'I'BILDNtNG.
Förrir I)östcn l<undc nrrgrtr läriingrrl t.yviir.r icl<c in_

tirg:rs i CVA låi,rlingsskol;r.. llnclt_.r' liis:Lr.cL 1,9b,1/l}tjb
h:u dock utbildning u.tcrupptirgits i spc,cicll form. CV,\
h:lr nälnlis(.n undcr rlcnn;r tici till folltsliolr,stvr.r,lst.n i
Arbog;r hYlt ut liitlirrrlsvr.rksLirtlt.n lr.;r rlrrrlrrr. i r,t,r,li;rrr
[)tt clt'vc-r'rtl lolltsl<ol:tns lrt.tonrll lii;rs:; sorrr r,,;rlt. r,.r,r.]i-
stirdslitt.jcn Jil urrdt'r. tlt'ssir iirrg;rr. I,rii\';L l,jt plrlitislil
irrbctc. Dc fri. ävcn trc timmirrs tr.orctisli unrlcrvisnin!
i dc ämncn som irnslutor sig l.ill cicl pllrlitisliir :rrbt,tt,t

Ir;1Ä'skrr/arrs prtjlcttr. I,'trlttttrt rudttt ittttt
Pclssorr, I't:rt.nurl INkttt.utt, Stitl Btlrindrr.
lfttt'lssort, Arttt Iirttlltolt. [it, I)rrttir'lssrttt.

t lrirslll 13iii.lr, ./,rr,ssrttt. 1).iiirn Iltr11/tntd, Srt tt,-Olol Lrrrssott, Erik
Iltrl:r. nrdcrt /r'((ll r'(irrri/(rl.Jrtn-Flril; Erikssttn.Glad, Bernt Skooq, Rotl
Lr tttturl Ätrilr rssrrn. (C\/A-loto: Iittnt, Lrrrsscln).



l{r ll

"På begäran"
I Irlicftrs bok vi ha cn visir "Pii l-rcgär:rn"
och clcn skalden hadc tnrttt och ltvrtlit6
Mcn iiven dcn som tecknrtt dcss:r rittlcr hrtr ntt itL;rn
på rcdnktioncns rnaning dctta opus förc'tc
Här nägrrr ifrirn CFÄ sktrll figurcrrr
liksorn rlct sl<ctt i Bcrgtrollct förut
och :rtt i rrr tlct intc hlivit flcrrr
lrcror hc.lt I)ri lrtt diktlrrns adrrr sinirt trt.

Giistrr Lincltrrrrli, som är chcfl f iir pcrsonirlcn
tillhör dc rnoticrn:r rrt:n'irllr:r högstrL kLrss
När inför stiftets prinrts han inle<lclt. talcn
löC huns först:r fr:iga: "V:rrför spc!:rs cj i liyrl<irn jirzz'i
Ltigg I:irrclt I):r hyllitll dli och da, och l:it nlr'n rtnn;rtt

stor nlirn
lrr sinir irlsLcr för<lir frarn med tal<t och ton
Dulic Ellington cller viir egen Charlic Nornr;rn
.l;r, {r';rrtt {ör:rlts:rx, tr"urnrn:t och trornbon.

()r\r I'luLL;r-l't'llr.s lröilt <tc)t lrtrtslt'tts iirrli;r
vi lrrit l. bcrii.ttirs nl:rng(!n, rllangcn g:rIl.g
Dr:t bräcl<cn iir sotn tttirn ;rtt sig st;rl<;r
lrist<trir-'n li;rn tlr':r, oclt tttttl sin srrttg
llrrrr gl;rtt (l(' sli;lr'or sorrt sig- :rlltirl sliocl<;r
l(r iir,g (l('nlr(' lr;rlrlt' (llrA-rr|tisl
()clr rlil trr lickrrn hirn rllrrr'1r'rrrn,rir:,slor';r lilor'lrl
su( ( a'll ;ir' ltl:rr', rlc"r iiI rlrr srrnt oclr Yissl

vrrr r;ir ll;rrlrri ltrrr'1\'llt lr r!t\'(l lrii.lri Lrclr.:riilrnrriri
tll{'(l lLrst prL Icst i cilkir fjorton <lirr
-iln utvrild sl{irrlL hzrn dä fördc sirrnmåln
ocli glåidjen l:land de bjudna stor och allmän virr
Diir sjöngs om Inga-Lill och Hj:irtats srrgl
och nckt:rr njöts som l<öpts cnligt systemct Brirtt
.jrr, pii det .jubil6ct kundc ingcn I<lugir
och sorn i Liss:rbon dct hördcs httrrilrop och sl{rirtt.

(ittstirf Nordgrt n rrti stirrir.ns ntirnskör iir cn lilipp;r
It:tn lt:rllit totrr,n ilär i nl:rn!'.i1, I)lilr)Sir;rr'
l'l l.orgr,L lrirrt llcsjutteit vlrrcns sol or;lr iing, rrs si1',,,
or:lt irlll som sl)r'ittcf uti llusliirl och i srt:rr'.
Sjttng, GustrLl', s.jung sorrt du g.iort for.lonr
rncrr sälj r.j lirlibl:rrlsshii.r'pirrc fran Strängnäs rncl
'I'y rlilrnrccl v:rllirs bittcrhct och rnrrngcn svordom
niir tlc.liltvr.ntcn cl'tcr rirl<ningen sin bild i spr-'gt-.ln scr'.

I(irlle l(irrlsson viir.jt-- citrg sig uti ktpsen skrudirr,
jl.iu' ut ocl.t sätLcr nvcl(cln uti PV-dörren in
t,.ch tncd ct.t bugning öplrnirr don för sina blutlirl
srt glrrtl och ltoppfull uti hrig och sinn
I s.ju rrt' vrrr dct J:rl<ob tjäntc föt sin Rrrlie l

och scdan sju ar till, mcn ändiL höll hirn Lrt
Siig, sk:rll vi sk:iLda än cn gang ctt san't rnilrrl<r'l
lör'rtr dcnnrr vacl<ra s^gir frtr sitt slut ?

Mcn Valskogs-I'ellc hör till dcm st)nr nobbirr
rlcn som i hirns Szrab vill al<a mcd till stan
rl. r'. s. orn dt'n sorn bcL iir cn som jobbirr
1xr- v:rnligt siitt, och icl<c tillhijr'brrsirrs liiirn
I In(lilnt:rg. oc]i tänl<irs IitLn för' n:rgon bönrr
|iol)r l)L.tt olll gunstcn mtrl 1'örliilisk blicli
och biit' hon iurnpcr sonr framhävcr formcl sliönti

visst far hon :ikil rncd sir utmärkt irra dct gicir.

En sl<ald hirr srrgt ltt intct åir sorn väntans tidcr
Svr'ti-Elic Lrrndrrhl sägt'r ;rtt h:rn ilrr s:r ljit l

tlrrgrrr, vccltot, trtri.ttirtlcl srL s:tlitt'ligL ftirmslilitlt'r'
r)l('ll illgL.n lolkvirgn kortt dot r,;rr cj låitL

lfot ts. l't'. sitl. 11.
r;tllrk' ocll gc rrllticl ltijttt'cltt'rt i j.,rrl titl niit l)tt slirr
ii tttllrr iii)r'r'i I<tnirrg.

t tiitltolrlrtting rrt.l rri rrllir I':r gl oit ltrgn o<:lr 1r'itllr.rll
.irrl till rnötcs oclr rncrl otL tlrcli till ICr';rll;r, sonl lr:r olilt:r
siitt g.iot'L vii rtlof ttllrr ins;ttscl till sl<vtlcl-s;rt'bt'tt'ts flonr-
lrt;r, lrer'lrrg ta" l'r'itnrför';r cn rrlrprilitig önshrrrt onl ('rl
(lorl .jrrl ot'lr ctt ('lott nytt rrr'.

Lltl^
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Öaersättning .finns på redakti.onen
Jo, si där va prl den ti:r nä cn cirftcn Arenberg v;r

utc å flög. Ja ]ästet i tininga att han skullc kommc
hit uppat. Ja tänhtc i mitt stillc sinnc om jtrg skullc
v2rgc pil cn siin al<tur, clit oplr dii ftigltin lthllc tt'. Mttt
sämre jag sa ja sl<ulle flygc, tncn mitt bättrc jl s;t j:r
skulle int flygc utan spiire dcssc femtiln l{roncr, som
dä koste. Män hur dä va sii. st'grc mitt sämre j;rg, s;r
ja bcslutc mig för a flygc.

Dä va en sönda å mytje folk va dä pä kitjtt, båd kärcr
:r männischor. Ja fick väntc e brit t:rg inn:tn ja ltlc 1ta
tur. Ja fick tc reskamrårt ett kvinnfoll<. Vi klcv i rr

sirttc oss bckvämt tillrä.tttt, miin mä intt' sir" litc oro i

kroppen.
Ä hur dä va så börjc dä a dane :r väsnits värre, srt

bar dii iväg oppat. Å nä vi turs:rmt komme opp dit vi
sl<ullo, sit tittc ja ncr och rl:r liotnttrc rlritt filisofisli;r
sinno iomlopll. JiL tiinl<ttt intr'lt stilic sinnt', v;t )itt'tt
rL.1'nlilig Nr ii sont gzr dänt'r'c. Å s:r f icli.irr sytt lrt stttgrr
rnt, zL jag tl,tje ho vir så liten;rtt j:t kurtnc ttrntt i nvlrlt
;r stoppcn:r in i näshålc rnctt. Å vir skönt tlä v;t:t sviivrr
s:t här över liclc rnänsl<lighct;r.

Mi n ltiirli.gltetrr va int srr litngt . \'i liotrttttr' iri i ('l!
toclit'n tlii.n lrritglcllr, dlr rlii lirrt ivrig Itltrt. trrii ctt ltr'l-
;ilics Irtrt, s:r .jrtg ttocltlc ltlitg('11 t.r-rg f;rt vtil lllir li)ol)lr('ll.
.lr tlt.jt'rlii r.ir viil hlrtt, s:i.j:rg tol't.r';rt r'lt;rl1tlt tt rrti
l:;rtt slittllt'virtsko nii vi liorttlttl till rttistI lllllgl()1,. \'1, ir

irrl, ]riirtl,'lrlrn rrräj irrt.
Hur dä vir str l<om vi opp igen a forlsltttt i r:r;-

rätt håll.
Men ingenting virre beständigt. När vi kotnmc till

näste luftgrop då sjönk vi bortåt en fortto rnetcr. l\{ätr
da varc färdigt. Da kommc blirbärssztftcn jitg irt i nrorsc
rinnencs utctter kalsongbena. Ä mitt övrigc tillstztncl
l<urn ni ju jissc er te själv. Ä hur vi höll p:i sar l{olrlm.
vi ncr i alla fall.

Jir vir s:i slut slr jir hirsc ur ln;rsl{in ?r o})l) l)[l
lirö1r 1r;1;tllc f1'r;t fr';tttr tt'{'tt sl{jttl,:t <ltit rlt'
ilrolr srr.jrrg -s!og ltrtvc tc vilgtl'r:r svill)tll('1.

It:rjtr .r

r st' i;t it

Lrtlt.

)l opctlnl'l t.
Hirssclbohm hitr trimmat sin mopccl s:r rrtt han cl,.rtr

27 rrug. 1954 kl. 07.42 c'.ir 73,5 meter östcl Tc'gr'lbrulict
passeradc ljudvallcn.

Nu hirr han börjat ytterligarc triurning, han hitr r'äli-
nlrt ut irtt om hitn l<zrn kör:t lil<:r fort soltr ljrtsct, sir
sv;rrtnirr dct för ögoncn.

Dct hirr blitt blitt
Jir clct hirr ratt riitt väd,.r'.
Sird:rna här dzrgar kan ntan intc kirllir kirllrr.
Ncj dom boldc heta hct;r.

l'rrppir, v{rrför gal tul)l)cll'r'
Jo, trrppcn gul för virt'jt grtttli uiir tt:Lgott slil-r't'

r.n lögn.
Jrrmcn hittt girl jrt intrirn lolk ännu hunnit vitliltir.
Visscrligen, tncn scr dtt, tlrr t11,g1o.'t' tlotn ticlnin-

8rIrnå1.

l\'{cn nu har löftct ifriin Eskilstunir sonr r';rr givr'l
.jcnt or)rsidcr uppfyllts, i röitl o, f rij.lrl
l)ct gar att litu pa vatl lv Alvt'nius iil slit'ivt:t
och sltttligt'tt rlt n viintitntli' lrlir glrrcl ot:lt ttö.id.

'I'r'ctljt' gårngcn gillt, och ttu tlct åi"r dc'tt sist;r
sonr J)('nniln förts irv dt:nnit I<rönil<ör
och sor.t1 hirn gcnomgatt sin lill:t listlr
llrr clcrrr som i liilrrrclct hetnnt:r höt'
lltt ltnrriLt ar cn ilnnan mri sin lvrit sttiitt.gir
här uti 13ergatrollcts rimsmt'dsspitlt
Men innitn jårg l{an cliktarvcrkstzrn stängrr
jrrg ville siig:L God helg! 1'rtck, dct vrrt' rLllt.
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bland dern, som var med. Hur jag fick id€n ? Det vtrr
så, att till en jullunch hade vi hyrt ett piano till mäs-
sen. Av någon &nledning hade pedalerna hängt upp
sig och det drog ut ganska länge på tiden, innan pia-
nisten kom i gång. Jag var konferencier och under
väntan konr id6n. Jag sa ungefär så här: "Nu har vi
hyrt ett piano, men ni har fått väntn länge på att få
höra någrtr toner från dct. Tycker inte ni som jrrg, att
vi sl<:i köpa oss ett piano till mässen. Om vi är tre-
lrundra själar, som sats:rr var sin femm&, så räcker det
till kostnadcn för ett piano. Vi kan dela upp femm;rq

| &n fil-lc rta-d.^ j'9^erd^&(.tdh o" ytå. 
'tv^d.^ th'&'

-:- t.ppc. ^.ta /,^ , tr.nd Åe^ at e kÄ *'- R. a f, \tnu Å9 t.tt l,;tl
l..+-6ffi

" a; r,- ^o..1 tl,- 9<t pi Är 9kd"ll ft il fiil

'' [)t:rL lillu slrtrk:tt".

i lcrnlioöring;u, solll vi bctirl:rr in vrrrjc vcckit". Ällii
vrrr nriittlL och gladir och förslagct väcktc gcnkl:Lng.

,I:rh;r, sir. gick .iag upp till styrcsman och berättacle
orn virrl soln v;lr if:r"ggorna. I-Ian v:rr genast mcd pil
nott'l tlr ticlr vrLr clcn förstir. sorrt bctirlrrrlc sin fcmrn;r.
.Irrg gick sc<lrrn ornliring 1i;r irvdclningirrniL cltgen cftcr
r,;rric;rvlönitrg och sirmllrclc rn lcmtioöring.':rr och <lom
sLcit tttrrtit' l irlttiskt ('rnol Inig nrcri slirttL;irr.tir. Enighe tc'n
vrrl sIrr och irllir lulll ril.idc silt :rLrgrrnclt' irtt irirlr:rg;r
rnccl cn fcnrrn;r. Dr-'t vitr gläd.jrrndc irtt rrll:r v:rr mccl,
frän spingpojkarna till styresmtrn.

Ibland har jag hört någon gä och gnola på cn
mclodi, "I den lilla staden". Kom intc den till i samnur
vCViI ?

-- Jo, alldeles riktigt. Den tillkom i samband med
pirrnofestcn och blcv sedan en liten schlager. Vi hadc
l{ommit från zrllzr möjligzr håll till Arbogr}. och kändc
oss cn aning rotlösir. Jag tror dcn lilla mclodin säkcrt
tolliirrit rnii.ng:rs liiinslor.

Alla vi, som lllivit CVA-iirc t'ftcr clcnniL insiLrnling,
lilit:rr i sarnmtnhangct ett hjärtligt t:rck till Wcrncr
L:rrsson och övrigu "pionjärcr" för deras vackra går'a
till CVA-rnässcn. 

Wim..

Minns Du pianofernm&n
Vid cn synnerligen lyckad "träff" med deltrigandc

;rv ctt hundratal personer invigdes på torsdagsl<vällen
det av personalen vid flygverkstaden inköpta pianot i
tnässhallen. För regin svaradc Werner La.rsson och det
våirpotpurri han arrangerzrt blcv kvällens fullträff. När
de delttrgande småbarnen tågade genom salen il<lädtl:r
blomdräkter applåderades det våldsamt.

"Träffen" startade med ait den förstärkta CVA-or-
kestern spelade upp CVA:s paritdmarsch. Kvällens kon-
ferencier och "allt i allo" hr Werner Larsson redogjor-
de sedan för hur insamlingcn kommit till. Han fick
id6n till densammzr på "lilla julaflon", varpå planen
realiserades frampå nyårct. Ilcmtioöringarna rullndes
in i jämn ström varje vecka och till slut hadc man cn
summa av 1.500 kr. Den felande hundralappcn done-
riides av styresmanncn, och sii var man klar för inköp
:rv ctt instrument. Hr [-,:irsson övcrlämnadc eftcr rcdo-

_görclscn yrirLnot till tjänstenr:r.nnirförcningcn och vcrk-
;rdsklrrbbcn, v:r rel'tcr inlre n jör' Thclrsson f rlrrrrl'örrlc rtn

,riilsning lrfrn styrcsm;rnncn, sonl påi grund lrv rcstr intt'
liundc närvura, och hoppadcs :rtt pianot ofL:r skullc tas
i brul< till trcvnad och underhlillning. H:ln tircl<ade lir
[,itrsson för dcnncs initirrtiv och för lrllt <lct :rrbtttc h:rn
noril;rgt fiir';rtt fa liöpct tiii st:rnrl.

flrtttrr ocll t:n ltt'l rlcl till llrn ntirn Iii"s:r ion f'ör'st..i-
ricsri r'lil<i,l i Al bogir 'l'irlnirrg liir rlcn 10 lnrri 1{},1G.

sorn sliililtin' "ClVA:s l)iiinofost". l)ot virr rrilts;r. Wr'r'
n('r l,rirsson, sonr glt'jrldtr till s:r rrtt CVA-nrässcn f ir:li
sitt piano. Vcm skulle för övrigt h:r kläckt dcnna opti-
mistisker tanke på "pianofemman" om just inte Werner
Larsson, han som har en ljus syn på livet och st&rk
tilltro till det goda hos människan! Bergtrollet vill vetrt
mera om denna snart legendariska insamling och sökcr
därför upp initiativtagaren.

Werner Larsson sitter en stund tyst och stilla, när
vi för pianoinsamlingen pii tal. Hans förstrr leendc över-
g:tr till ott solvnrgsgrin och så sl<rrtt:rr Wcrncr. Irögt
och h.jzirtligt.

Jodu, dct viLr ('n ft'st, sorn dct ttrlrrs om än i cltrg

IYågot att fwndera på
'fanken har kommit upp att pa nAgot sätt firri CVA

och CFA 10-årsjubilcum 1955. För att ett jubileum,
som alla l(an deltårgir i och få nöjc utav krävs, av
n:rturliga skäI, någonting zrlldeles särskilt. Då vi äro
övertygade om att det bland Arboga-flygets anställda
döljer sig bridc författare, skalder, kompositörcr och
artister av olil<a slag, vore det i högsta grad önskvärt
om vi med deras benägna hjälp kunde få ihop något
vr:rl<ligt pampigt. Hur vore det t. ex. om mån kunde
tillvcrktL cn cgen rcvy, med sketchcr, l<upletter och cn
balctt irv v:rr:r egn:l "kalaspinglor". En festpolonäs,
jubileunrsrnarsch eller en sång sonr alla kan lära sig
stiiLr ocksa på önsl<elistan.

CVA invigdcs i aug. 1945, varför ett jubileum lämp-
ligirst borde firas i slutet årv aug. 1955. Men tiden går
fort s:r trr clärför, Du som känncr pii Dig att Du h:rr
n;'Lgot ntt gc, snirrirst cn funder:rlc 1ta saken och väncl
Dig scdrrn nrcd fullt förtroendc till undertecknadc som
rnetl g:rrrrnlerracl disl<rction tllcl{samt kommer irtt bc-
:rktrr irllir förslrLg.

Ilirger Hugltt,tttl
Förv:r lta ro

Iiir uslit' tlcl.
Lillc Hirns: .Iirg skullc hälsrr från rnamma och

siiga iitt skorpornrr vi fick i giir va hårda som sten.
Bagarcn: -'- Du l{an hälsa din m&rnma zrtt vi bal<:rt

sliorpor innan hon var född en gång.
I{:rns: Dii vrrr tlet l<ansl<e dom vi fick.

Nils Lilucndah.l
Sl{yddsingcnjör

Werner leker på piano.
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Arbetsledarklubben
I blixthelysnirg

Gu.nrt.trr Fried

SAF -- Sveriges Ar-
betsledareförbund är ett
av de större TCO-anslttt-
na förbundcn och räknitr
i dng c:zr 34.000 med-
lcmmar. Från den stat-
liga scktorn l(omme r om-
kring 2.200 medlemmar.
Några av förbundets
grundsatser är att szrmlir
landcts arlkr arbctslcdtrre
i en självständig organi-
siltion, att främjrL arbcts-
Icd:rrnas utbildning, :rtt
vlrli;r för lt t got t li;r'.
l.rållrrnrlc 1ra :rrbctslrlrrt-
scrn;l och irtt .shiL1;,.

tlyggirrc ;rnstiillningsför-
hällrrndcn, förbiittr:rii

cl<onomisk och soci;rl ställning för rrrbc'tslcdlrrn;i.
[,'ornlr riirgirrs itr']tr'tslrtlrtte ]t:ttlc inonr fiitttt;tgt't,'tt

lr:rnrsirjutctr Itr:rliLstiillrting, ir;rrt t,rrt inottr s;utrhiillt'l t'rt
Iiircträtlrrrc. l'ör'iivcrltctt'n. llt.t<lt'r'nrrgr;r cl('c('nItir't hirl
rlt'Lllr 1'<jrhirll:rnric iinrir';ils. I);lq.('Ils ;itlictslt'<lritr' llilt itLt
l:rgrr hiinsyn till rn:i ngrrs ll[)J)lrtlnitlg or:lr instiiilnin3.
Dcn psyl<ologisha sidrrn ;rv ;rt'bctslcrlrrrcns irrbctrr ..jtäl-
ler storår krav på honom, vilken även gällcr anpassning,
förståelse och förmåga till samarbete mell{rn alla in-
om företaget.

På. arbetsledaren vilzrr ett stort ansvar gent emot
företag'sledning och den underställda arbetarcn. Dct
gäller för honom zitt leda och fördcla arbetet på ctt
rlrtionellt sätt för att uppnå bästa tänkbara produi<-
tionsresultat och för utt skapa trivscl och ordning.
Vcrl<ir för ctt cffclitivt irrbr-.tirrsl<ydtl s:Lrrt hrr ttrot,r-
iisltt och riittsiigl iulsv;rr för:Ltbctrrrrns liv och hiilsu.

Är'bctslcd:rrcns särställning inom ftirctirgct yrock;rr'
på kontakt rned andra arbetslcdare för utbytc rrv cr-
farenheter och att han genom fortbildning hållcr sig
irjour med utvecklingen

CVA-CFA arbetsledareklubb tillhör SAF avd. 25 At:-
bogn. Klubben bildades först år 1948. Initiativtagarc
var vägmästare Nore Persson, som då arbetade vid Ii.
FF:s byggnadsavdclning. Klubbens första styrelse ut-
gjordes av ordf. lI. Hamm:rrloo, sekr. S. Lindgren och
k:rssör F. Lursson. R. Hedlund, E. Tii-ngne och E. Löf-
gren tillhörde redan tidigrrrc SAF. Medlemsantalct hlr
under iiren stsdigt ök:rt och utgör i dag .13 mcdlcm-
mar. Klubben harr under åren hzrft ett värdefullt sam-
trbete med arbetsledare vid försvarets olika arbets-
platser och dä speciellt mcd CVM och CVV. SamarbetL't
med F'CPF avd. 52 och FCTF irvd. 107 är i dag myckct
gott. Beslut harr fattats i cn hel del gemensirmma in-
trcssefrågor undcr det gångna äret och det är min för-
hoppning:rtt detta samarbctc rnå fortsättn i sanrrnir
godiL anda.

Min pclsonligir önskirn iir trtl hlubbr.ns vcrl{sirrlrl}cl
skall fortsättzr sin f ramgångsrrl<a utvecl<ling, sil att
den på bästa sätt ktn främjlr arbetsledarnas intresse;t.

Till sist vill jag pii arbctsledarel<lubbens vägn;rr
önsl<a strmtliga Bcrgtrollcts läsarc on god och trevlig
jul sarnt ctt gott nvtt r\r'l Ctt.ttnrt r h-rit'tl

liurrrlc ltort?
I cn av vära l<omrnuncr finns cn klirftfull och dug-

lig och därför nägot ornstridd kommunalpanrp vi
l<an ju här kalltr honom Pcr Olsson. Han blc.v 1'ör nirg-
nl irr sedan ävcn uppförd på en av listorna övcr ril<s-
cl:r"gsm annal<iLn didatc r.

Pir v{rldagen störclcs valförrättiirnil ?lv en g;itnmrtl
gurnma som högt och tydligt och sii att det hördt:s övcr'
hclir valloknlcn frågadc:

Iirrn cn strygA Per Olsson me blA blyurs i'

Mässorganisation klar
Premiär den 3 januari

Personerlorg:rnisationernas övertagande av CVÄ-mäs-
scn l<ommer att ske programenligt vid förestående års-
s;l<ifte. En mässförening har bildats, bestående av sty-
lclscrna för personnlorganisationerna FCPF, FCTF oclr
SAF.

--- Men, säger Balk-Johan, det finns också plats för
andra intresserade :rtt teckna andclar. Föreningssam-
manträde kornmcr att hållas vid behov eller minst en
gäng om öret. En styrelse på tre personer har utsetts
a.tt handha förv:rltningen av tnässcn. K:rssör är Per-
Gunnirr }]mirnuelsson, scl<reterarejobbet sköter Tagc
V;rllkvist och jtg har fått hitnd om ordförandcposten.

Dct har vrrit ett intensivt arbete, den sitken är
I<l:rr, förklarar Balk-Johan mellån ctt par koherskor.
En annons har varit inför<l och tclefonen pä FCPF:s
lrlrcrlitlon I{:rr virlln.

()vcrcnsliornrrrc.lst hrrr träff :rts rncd kii.lIirrrniist:rr.r
Wrrllin oril övort:rg-irnrlct irv invcntltri(]rnil. Nrrgot nyt.l
I{omrn.rr clocl< irtt dvka upp, vlrrför Mässcn komrner
:rtt visir upp :rtminstonc cn litcn ändring i anlctsdriigerr.
fln för'cst:rnd:rrinn:r lrar anställts, övrig pcrsonirl stiLn,
rt;rr l<vrrl, s;r niir sorrt pir Iioltr.rsl<irn. F-iirhrrntllingrrr p:L-
trrr' lijI iiVIigt jllst rrtr trrcri 1tt'r'sclnirltn orn liinc- och
;rttstrillning:;villl<or'. Cottv;igncn g:rr p:i tiirsök rncrl IL-
nrrrl lrt'tst.rtt;il till ttt'rrlt.t, rl;L cvt.ntLtt:llt lrr.ltitlsrrnstiillrl
l rr.t sortrr l :r nst;il lr.s. l lilintilis h:r r glii<lj;r nrlc nog ;r nsiil l f
rringsliosLn;rtl('r'nir hirllil sig inotn r';rmt-.n för' <le rrytlr-
gjordrL 1örhirndsl<lrlkylerna.

Vi kommer att bryta mot den stela vardagen, som
vrrrit rädande. Musik, sång eller annan underhållning
I(ommcr att ordnas då och då under lunchrasternzr. Sii"
har vi tänl<t spräcko den gängse matsedeln och slå in
l)år nyir viigzLr. För framtiden ställer vi förhoppningar
cm ir-tt organisationer och enskilda flitigt skall anlita
mässcn vid fcster och andr:r sammankomster. Givctvrs
hopp:rs vi ocl<s:i på trivscl och gott sirmarltctc, slutirr
Il;rlli.lolrur srrrntirligt sorrr h:rrr f:lngin' in den trcdjr-.
liolir'rsit;rtr i Iulon. 

_/ /_

Arbetsledareträft'
Sönda,gen dcn 21 november samlades ctt 60-tal ar-

lrctslcdarc frdn CVM, CVV och CVA till konferens i
Västerns nrcd CVV som värdar. I l<onfcrcnscn deltog
iivcn ombudsmänncn Ljungdahl och Sundberg, Svcrigcs
Arbctslcda rcförb und.

Styrc.:;rnannc.n för CVV, flygdir. Söderberg, hälsrule
dcltlrgarnt väll<omna till Västerås och CVV och gav
i ett intrcssant anförande en historik övcr sAväl stadens
sonr CVV:s utvcckling.

Ombudsman l,jungdahl lämnade en redogörelse för
iöne-utvecklingen inom cv och påvisade genom tabell-
tuppställningar den alltmerår ogynnsamma löneställning
dc lrrbctslcditrt har, som är placeradt_- i 17:e lönegra-
rlt'n. Iionfi.rt n.':cn behirn(lladc ävcn scnlcst('rfrar!llrn snr.nt
Lrlrlrdlog rrl iörl-rundet att sökrL rätlelsc i pcnsionsfrågiLi-r.
Vidrrrc tillsattes ett branschråd för arbetsledare vicl
f lygvapnct. Därtill v:rldes verkmästarna Lennartssolt,
CVM, Ulriksson, CVV, och Fried, CVA.

I cn lritus i mötesförhandlingarnr besågs Västertis
lilirftverk undtl sal<l<unnig lcdning. Efttrr konfercnsen
bjöds dcit:Lgtrrnli I)år cn charrntnt mrliltid av den ilrran-
gcrll ndc l<lubbcn.

R. ,s.

F'r'irrr skolnn.
Lii.rlrrinr.rirn: Ii:rn nirgon tv er barn nämna ltillnnct

1lL nirgon irv clc tre vise männen?
Ailrr birrncn tiger länge, men så viftrtr Kalle.

Na, I{alle.
Komnrunllrtämndens vicc ordförandc.



IFFA har nu arzslutat sin 3:e friidrottssäsong och
rrllrnänt kan säg:rs att dcnna hrir haft sirrnrna Iivligir
verksiimhct sorn dc förcgåendc.

Säsongens första större händelse var det nu tr)er-
milnenta stadsloppet. IFIr'A som tidigzrre tagit två in-
tecknirrgurr i clct av FCTF ri-vd. 107 uppsritla virndrings-
l)risot, tog ioclr morl arcts scgct hcm rlcttir pris för
; t lltid.

Resultzrt: 1) IFFA 73.21.8, 2) Lantbrukarnrt 13.27.4,
ii) Affärs./Iiontor 13.34, 4) Köpings Mckanisl<rr 14.32.3,
5 | (,-\r\r 1.1.59, ti) Fiapp 15.02.8.

Iilrrhbrriii.stt'r'sl(:rJ)st;i,vling:rrnit i irllnr?in rrilott gil)r
sortr l':rnligt Jxr. Sturcvirllcn, de var lört'm:rl för livligt
intrcsse ocli stor :rnslutning. Dcssrr tävling.rr voro s;rrn-
Iirligt rrtt;rgning:rr l'ör clr. lrommlrntle CV-miistt'rsl<;rpcn
r';rt lill s'rt irlrltn;l ajlr) plirccring.rrrn;r oclr nräst;rrviirrlig
lir'1.r'tt l;lcr,o lrrrlr, linir,'sl<;tlI)l o('lt Ilrrl(l;i.

ll{'::llltlll
l1)0 lil.: t) ll. L:usrrotl 12.2. )\ S. l,rrlssr.rn 12.11. jjrS.

li:rrt(lilr l:i.(1.
lriO ln.: I L'i. l,:r|r.son .!7.1 I r S. Iirrrrrlin 5S.(). :, ) tl

Lilt'sf ()n :)|i.5.
1.500 rn.: 1 ) Li. GusttLvsson 4.18.0, 2 ) S. Liirsson

.1.19.6, 3) S. Norgren 4.36.0.
Längd: 1) K. E. Kangas 5.10,2) S. Rendin 5.01,3)

A. I(arlsson 4.26.
Höjd:1) S. Randin I.45,2, J. Lindström 1.40,3) ).i.

Lirrsson 1.40.
Iiula: 1) A. Gustavsson 10.29, 2) K. A. Ågrcn 9.13,jl) J. Lindström 8.76.
Dislius: 1 ) A. Grrst;rvsson 32.{)(-). 2 ) Ä. Pcttcrssolr

j;1.31. ;i) 1,. Iillistliillt 2ir.5(i.
Sli.jul: 1) 1,. I,llistliirn .12,51, 2) Ii. Fl. Iiangrrs 33.{)2,

ll) S. llanclin 31.:15.
CV-mästcrsliapcn i :rlhnän idrott, den arligon :rtcr-

itornmande l<ritftmätningcn mellan CVM, CVV, FF och
IFFA, gick i iir pr| Ene.bybergs idrottsplats med FF
sonr värd.

IFFÄ l<undc inte återupprepa sin fjolärsscgcr utrrn
CVM liunde vinna en komfortabcl seger. CVM hadc i
B. Il.ornbo, östgötzLmäst:rrcn i 5-i<itrnp, f:itt cn I)rim:r
förstärl<ning. Ilan start:rdc i 4 grenar och vann givet-
vis sirrrtliBir. I)c'n ende sont liundc :ite.mpprcltir sin fjol-
lrssegcr val fl. Asclsson, IFFA, sonl vnnn höjd.

RcsulLat;
100 m.: 1) 83. llombo, CVM, Lz.t, 2l O. Iiarlssorr,

CVI,I, 12.2, 3 ) l{. Joh:rnsson, CVV, 72.5, 4, L. Lööq',
IFFA, 12.8, 5) N. Lagerström, CVV, 12.8, 6) H. L:rrs-
son. IFFÄ. 12.9.

400 m.: 1) S, I-rrrsson, IFFA, 55.9, 2) I-I. Fjcllgrcrr,
CVM, 56.5, li) O. Ii:rllsson, CVtrI, 56.?, .1 ) L. l,öö',v,
lirF..\. 51).;i, 5) t-1. .I:rt:ohsCn. C\/V, 60.6. 6) T,irrrlrlrri<t.
(t\j\" ?1.(i.

1,500 m.: 1) S. Larsson, IFFA, 4,29.4, 2\ tl. Irjell-
grcn, CVI\,I,4,31.?,3) Ii. El, i{angas,4.35.1,.1) L. I jung-
bcrg, CVM, -1.57.4, 5) .Svcn Joha.nsson, FF, 5.11.1, iti
1,. Larsson, FIr, 5.1.1.3, ?) Sunc Johansson, CVV, 6.07.ri.

liulir: 1) ti. Iionrbo, CV1v., 11.94, 2) E. 'fångnc, IFF^,
11.88, lj ) L3. I3r'r'gilrrist, CIVV, 10.79, {) I. Svtnsson, FF,
1().(i5, 5) S. Iirrr'lsson, CVM, 10.'12, 6) A. Gustirvsson.
l!'FA, 10.22, 7) I'. Siibclg, 6.+.1, E) L. lngvaldsson, CVV,
7 .7i.

I)islius: 1) I'1. il.onrbo, CVN{, 35.61, 2) V. orars, CVM,
;l{.;i6, ll) 13. lJcrgquist, C\rV, 32.59, 4) A. Grrstirvsson,
tlfl.A, ;i2.1,1, 5) A. Pettcrsson, II.I'A, 31.70, 6) Tibcmo,
FIr, 26.09, 7 ) Wcidel, flF, 23.79, 8 ) L. Ingvrrldsson,
CVV, 23.;1.r.

Längcl: 1) I3. Ilombo, CVM, 6.10, 2) E. Axclsson.
II.I.A, 5.83, 3)'.fibemo, FF, 5.63, 4) N. pettersson,
IFFA, 5.52, 5) ll. Hetrrlin, CVM, 5.47, 6) N. L:rscr-
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Instrtnrtents seqrun.de lag: St[tende lritn tiirtster:
Ii. k]. ,rbr,rrt,,r. Iltrtilssutt, (1. (lröctr, IlI. I(rtrls.s,ttt.
[i. A. A / ri{1s,\.,}r, Ilt. ],iljcltttttttttrrr. (1. Arttlers.srttt,
!trtlltrlttt t . IittiisIru ttLlt' lr. t .: li. A. Ltrrssrttt, l].

lirrrrrl, /i. It,lt(utsst)tt, N. Itel'sstt't1. N. l','. ÄIi1ssor.

h-l,yg'et s .l tftlrcl,l i Itttc,l; sl,p ll,1 t t

l,'ollrrrllr,r in()lr llr'!,,1 lr;n i lt l){,,i}iYil. 1r1,.{l :l()r i

r11[11,11;1 li.r'ri:in lirlrqt t vrrtrrs :inolrln.rrl, ,, i ]ilrrl,lrrrri
iIl::)i:rl :ilr :,.irrirr:rtitt tlri;, rliit riL., i;r: ,r,rrIii,lr' :,1.r

'1, 11:rg;rtt'i, I ),'1 l,l' t lllitl lurtcrtl sorrr 1,,. lr. rrr l( ii
t('ciin1't. I tIt Vjsrrrlr. ::ic oclis:t" s0nir|o rirrilIr' rr|t't rrtt rlr'l
intc vtr c.n tilllällighct. Instrunrcnt tog biidc scric.se.gcrn
och cupscgcrn i stadens korpfotboll. Std:rn donrirr-
klubbcn :rvsagt sig arrangcrtndct :rv l{orpfotbollcx,
:itog sig IFFA dcnsammrr och gcnonrl'örrlc dcn ocl<sli
till allus bclätcnhct. Det visirdc sig rrtt intrcssct vttr
s?i stort ntt vi mliste dela upp lrgcn i tvä scricr. Dct
var 13 lrrg anmälda, sir dct blcv 7 i clivision I och 6 i
rlivision I I. Irlvgt.t f icli:

Instlruncnt. Irlvgt't I oclr H:rllt.n irlivi:rion I
li'1.ygct II oclt Iflvgt'1. III i <iivisiort Il.
Scrlcns rlivision I r':rnns irtLt' rrtirn striri or:lr s(..q(.l tl

rrvgjordcs {örst t sistu rnrrtcht n. I division II siil<r:r,lr.
Flvgct II scgt'rn l)ii ctt tidigirrc stildium, rncn orrt rlr.
övrigir lllirtscrnrr virr det hårdir tag.

Cupcn blev cn ttppgörclsc rncll:ln Instrumcnt or:lr
H:r.llcn. Tttstrurncnt vann här cn övcrtygrrn{p 5ogor', otlr
pa dcn gcnomviit:r plirncn kom ocksi'L dtrirs tel<nil< och
llrgspcl till sin liitt. Att Instrumcnt liunnrrt nrcjir nc(l
:rllt rnotstirnrl ric ntött far till stol dt.l tillsl<r'ivrs rlr.n
godil l(;lnrr:rt;rnd;rIt, sortt radcr inorn llLg,'1. p,. h;r s.jiilr,:r
ortlnirt rnctl fotbollsutbytc frirn niirliggrrnrlt' 1iilt'ning rr
nrcn ,iivt'n cn l;r ngrcsir hrrr gjorts. Jirg l<trrr intt rrnrlg:r
:rtt sl<rivir ncd n:igrir glir-ntrrr frlrn dcn scnirro, sol)l
gåilldc t'n nl:rtch nrot F 6 civiLtnställd;r ili;rllsbolg.
Resan :rnträdcle.s cn lördtgscftcrn-ricldag f lrtn Storl tor-
get i t-tt buss sont troligcn h;rde sctt biitt|c rlirg:rr. LrrgIt
hlrtlc själv:t ot'duirt. <it't cl<onotniskir f<ir lcsirn så rlt't
f;rnns ingcn störrc l(ilssir:rtt ös:r ur'. Fijr rrndt'rh:rll-
ttingctr sviulicit' "M:rLtr-Giistir" Irrctl s:ll)g('l ()ch Iiul)lr't-
1{'f, }n('lt s,)nt lliln ('ln{'ll,u}:tt 11l:tstr. tilql l);tlts, |.rs.:r(lr

stliinr, CVV, 5,30, 7) Weiclcl, IfIr, 5.18, .9) (i, Jrrcobsrirr,
cvv, 5.1?.

I{öjrl: 1) E. Axt'lsson, 1FFA, 1.60, 2) H:rll C\''l\{, 1.(j0,
ll) Il. I-[rtrIlin, C\/]\it. 1.60,.1 ) N. I'cttcrssOn, IFFL. 1.50.
5) N. 1,rrt1r'tstr'öirr, (l\.rV. 1.0(), {i ) VVcirl,'! l.'1. l.l)(), 7l
'l'il;t'nro, I.'lr, 1..1ir, $) (]. Jircol..isi)n, CV\/, 1.;i0.

St:rtott l.()00 rrr. l ) (,'\rl\,{ 2.13.7, 2 ) llf lr^ :2.1.1.7, :t)
(rv\' 2.2.t.1.

Slutlcsult:rt i Iirgtiivlingon: 1) (jVtr/t 101, 2) llfl'r\
85, :i) C:VV +.1, {) Flr 32.

I)ct iil vrr' liirlroplrtring irtt ll'lrA :s tnt tllt'rrrrrriLr sl<;rll
visit iinnu störrt. intt't'ssc och tiIvlinrslrrst rla irlt ott.r'n
g(.r'oss lillfiillc;rtt l(ontrllir ikont:rkt rnt'cl virLlntllrr f iir
rrtt stiilliir f.r'silicn oclt krrntrirtirnrlirn |:r f'r'itirlc.n.

\'äl r)r,iitt Ia irllottsPlatscn nitst:r sonrnrirr' :rllts:r l

Allnriittna, idrrtltsstlct ittn.r,r g:!l)
IlNrri.

BERGTTiOLLET
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vi andrt på att sjunga allsång. På andra sidan Asket'-
sund tog både sång och musik slut, för där börjadc
den mycket omtalade sjön Vättern skymttr fram mellan
träden. För den som inte färdåts här förut och sett
alla smä vikar som gick långt in i skogen, dessa klippor
som störta rätt ner i sjön för att inte tala om det kalla
klarzr vattnet, var det en upplevelse att få se allt dctta.
Framkomna till Igelbäckerr restc "Nuppc" på sig, gicl<
fram till chauffören ocl'r sa: Här fiir Du köra sakta err
mil för <ien här vägen har jag varit med och byggt.

Det framkom också att gode "Nuppe" var med och
byggde vägen på 30-talet men att han ville åka saktrr
skulle bero på den fina utsikten. Ni som läser dettlL
far varligt fram på "Nuppes" väg mellan Igelbäcken

Granvik. Till Karlsborg kom vi lzrgom för zrtt bytrt
om till match på Molidens gröna mattn. Även här vanns
cn överlägsen seger och rcsultatet blcv 1-5. Efter
matchen blcv det kaffe 1rå hoteil Gästis. Sången och
musikcn började nu åtcr att ljuda. Vid drzrgningen pa
ett amcrikanskt lotteri, sorn var anordnat, var vi ofin:r
nog att taga med en stilig frul<tkorg hem genom K. E.
Äberg. Eftcr kaffet åktc vi buss Karlsborg runt och
fick gonom cicc.ron militiirsrrrnhällcts scviirclhctor i storlr
dr';ig. Sctlirn vi läst cn iiff isch orn cliLns rncd scdvanligiL
birs:u'iLnorrlnir.rgirl i Axtclr lrshrrgen i Mölltorp cn tlil
lttiLnför K:rllsborg vrLr vi cnig:r om en lämplig zLvslut-
ning och clär traddcs clanscn ända tills Bcrtilsson fr:rrr
sccncn sjöng Godnattvirlst-n villien ocks:r viir sista diins.
.lir rlcttrr \r;rr lr;rgI'rr trrrlcl oln hrtr trcr'ligt tnirn llin hrr
t'irl irllol t.stttlr.,,tr,.

Ntlppe (t. r'.) : Tti,nk på tttt lotbollen cir runcl.
lllular-Giistn; .Itt, tttttrurs ntdnde ftrsirtgerr spelo.

För att irtcrga till fotbollen har IFFA:s rcpresentår-
tionslag haft ctt gott iir, docl< ej så god utdclning sorn
förnr *irct. Bolinder & Munl<tell klartrclc vi av här'
hcrnrla och lil{asil rnlrtchc.n mot stndcns ör'rig':r korlt-
slrciirre. Vict CV-rnästclsl<ir1tt-n som ju är de.t störstlL
idrottscvencmzrnget varjc är blev resultiitc'n följande:
3 matchcr spelacles, 1 förlust, 1 oavgjord srrmt cn seger'.
Så till slut vill vi inonr IFFA:s fotbollssclition frirnr-
förir virrt tircl< till dem sonr hiälpt till och fört irrcis
{'otbollsproglrrrrr i Ilrn-Ln.

I tlt ttt t sIiirt'tritt(lt.'tt I]'11/ !let. At'ltrttltt.
/I{. Ll . tbt'trt.

I/:lg()ilt :rI b:isl.
Viti ett lrt rtl< i nrcll:rnsvcrigt krint för sinir tliiliga fiir-

t.liinstet iLrbt-tirtlc cn ln:in sortr virrit intirgt'n pli lir"s:r-
lcttct f<ir ('n Inl!lol)clirtion. När'h:rn iitt'r ltiirjirt irrbctir
Ir/igildc b:tst'n hrrL <1ut stod till.

Äjo, blt'v sv:rrct. Nu g:rr dct nog br:r, för' nu h:ir
iag fått rnag-.cn tillsl<rrrcn r.ftol irvlöningen.

Vem talar Du rnecl i telefbn
Brrr Brr !

Vakcnliv ist.
Dc.t ?il rrrL.iol Niisson, IiVA. 'l'r'älfrrs ingcn.jör HoLn.
Nr..j, hirn iit ;r:L tjilnsle,t'csr iclirg.
Jtrg r;l.ittllt' lrt'ltijr.:r cn ul)l)gift pa huf tnartgtr hanci-

\.r;rpcn soln nu liglicr i 1örriid. Det l{arn kanske fröken
;lt: t-nig ?

J:ra... niizi. rlct lirrn j;rg intt'sr';rr':r pa tlirol<t. Ett
iiq-onblicli . . .

Flrrllr I

Hrrllrr iir I

ll'.\'viiIr' irrrr .jrr;; inlc tillg:rng lill ul)|giltt.r nir nLt.
IirLn j:rg ii;rt.tslit' r'ing:r i morgon':'

Jag sl<ullc i;c'höv:r dL-m omgårende. Om jug väntar
nagra ögonblicl< kan väI fröken fä fram dem ?

- 
Nej, det kan jag tyvärr inte.

- Ja, då får jag väl vänta. Men då vill jag ha dem
senast i morron bittida, för jag skall resa bort och be-
höver dem under d:rgen.

Jag skall undersö.I{a sal<en och ringer senare. Hur
var teiefonnumret ?

österås 99999.
T:rr:l< !

T:rcli sir nivcliL'tl
Efter sirmt;rl.t tog frölien V:rl<L.nkvist liontirkt rncd

clrefen och ficli bcsked om irtt uppgifterna icke fich
lärnnas per tclcfon. Dår ringde hon omedclbzrrt upp
österås för a.tt meddela major Nilsson detta. Och då
lät samtalet sår här:

' Får iag österris 99999.
Var god och dröj, det kommer omedelbart . . .

Mödraccntralen.
Förlåt vnr är dä'?
Dä' är 1[ötlrtrcr:nfrotr:rr i c)steras.
Är dä' 99999 ?

Ja, då' ät' dä'.
Träffiis någon major Nilsson där ?

Neej, <let liiinner vi inte zrlls till.
- Förlät, da h:rr jeg kommit fel!
flndra pu- om fröken V, l<ände sig litct tillplat.tad.

När hon samltrt ihop tankarnrL ringde hon säkerhets-
chcfen och berättade alltsammitns.

Dylika förfrrigningtr kornrna du. och d:r i tcltfonetr,
och frrig;rn iir orrr tclcfon,svilr l{itn liirnnirs. Är upir-
gif tcrna ;rv ht'nrlig natur bör dt-' överhuvudt;rgc.t inte'
lämnas i tclefon, och är man intc övertvgad om vilk3n
man tular nred, l':rr undcr inga omständigheter några
vil{tig;år uppg-.iI'tcr länrnas.

Handen prr hjiirtlt! 'Iänl<cr vi nu :illticl pii detta, då
tolofonen I)ilrslirr"l \:i iil instiilldrr plt god scrvicc och
r,'ill r':ltlr. lrjiiil;srrrtrnrir och f:rllcr då lätt för frcstelscn
ot-'h liinrnirl svr r', sor)l vi liansl{c cftcråit iingrlrr. Upp-
lrlirltl vi p:i rlet iitrrrtkt"rr siitt, sorn fröl<cn Vtrkenkvist
g.jotclc ? I-rrt oss l'underil p:r sakcn och gör cn själrr-
lionlroll, tl:r lclcfoncn l.jngcr n:ista €iiingl

Lvcli:r till ot:lr Fln -A ngcnänr .Jtrl öns]<ar'

Siiken-h,et sch clen.

I.'r':rg:r: Iiirn ett brtrn hrt cn lnor sotn fur?
S.,,;rr: Jrr. or11 lllodcrn är flygvärdinna.



CVA
Dct ordinirrie samrnanträdct dcn 28 juni 1954 hark

sorn tyngdl)unl(t informirtion om arbetsuppgifterna för.
ingenjörer, itrbctsledårrc, tekniker m. m. på verkstads-
scl<tioncn, kontrollsektionen och anläggnings- och drift-
sclitionon. Inl'ornr:rtionln hitdc begärts rrv Aritctirrn:rs
l örctirgsr':rtl, sorn l nnnit yrrolrortioncn ir lltctitrc - ljiinstt:
rrriin p:r viss:r :rvrlclning;r r ;rnnritrlinin;1-svii.rrl. Fön't:rgs.
lc(lning,r.n liirnn:rdc cn utttjmnrirnclc |cdogört'lsc för nrr-
liigct, :Lrbctsul)l)gifternrr pii dc olil<:r trvdclningiLrnir och
rtrotivrrrirdc bchovct. [)ärutövcr bchirndlir.dcs n:tgrir
strrät rr, r).\,'r 1l.l.o()l'. Sl<iitst'ln lrv pl:tntcringrrr ocli griis-
ttt;rttol rlisli tttcr';rrlt's.

Virl s;Lrrrrn;rnlriitlc't rlcn 2? scyitt'lnlrcr 1{)i).1 förcliol)l
,'lt fiilslrrg ()ltt l'i-\'ttnirlr;rv t,n liiplrlrvvtl p;r.rv(l 1U()
()('lr ('Lt rrrrn;rt ollt irrlii.ip rrv giinghuvurl. lng. f)lssorr
lr':lIr Itii()ltoulisli i,'iilr'tri!slcrlning Ali rt'rlog.iolrlr. I'ijr tlr.1
ttplidriLg sonr liilnn;tls irv I,'Ir till 1örctrrgt'L och sonr
itvsåg en gcnomgang av dcn tcl<niska ir"drninistriitionr:u
vid dc ccntrill:r flygverkstäderna. Arbetet är förlagt
till CVA. Hrrn informcrirde orn undersökningcns zrrbets-
rnctodcr och miil. Förstri ctilppen avser utirrbetand(,
rrv en plzrncringshandbok i syftc att kl{rrgör:L arbets-
gAng, rrrbctsfördclnin6J och hjälpmedcl för planerings-
rrrbetc't. I arbctet ingilr ävcn medverkzrn vid genom-
lör'irndct och utprovningcn av handbol<cn. Gcnomförirn-
ilct slicl srrcct'.ssivt cftcr llcslut i:rrbctsgrul)p. An(lrir
ctrrplicn ;rvs(\r' gcnonlför;rntltt irv h:rntlbol<tn vitl CVM
r,tch CVV oclr dcn trtdjc c.tiLllpcn gcnorngring ;rv ör,rijl;r
rltl:rr irv dc.n tckniska trdministrationcn.

fförctagslcdningen inforrncradc som vlrnligt om irr-
bc-tsbeläggning, byggnadsplancr, maskinanskaf f ning
rrch ckonomi. Räkcnsku"psl)criodcn 1953/54 jämförd nrcd
7952/53 vistr lägre syssclsättning och högre omkost-
nrLder, vill<ct rcsulterztt i cn högre siffra för omkost-
u:rder pcr l)roduktiv arbetstimrnc. Dc högrc oml{ost-
tt;rdcrnir hålrröra huvudsirl<ligcn frii-n löncr och :tvskriv-
ningar liin<lriLcl :rvskrivningsrnetod) undcr dct :rtt öv.
riga kostntrdssLig sjunkit. Trots dcn lägrc syssclsätt-
ningen hil r olnsättningen sif f ermilssigt stigit, vill{ct
bcror pa dt: högrr m:rtcriillkostnadernir pil motorsidlrn.
Rcsultatkontonir, utvisandc päläggsdifferenser och rc-
sult:rL av strLtliga beställningar enligt offcrt, visa sirnr-
nlanl;lgt ctt ö\'erskott.

(ir.ul if ikal iurrcr'.
I'lrrtslirgrrlr'rr Ht-lgc Grrstrrvsson för l<onsLnrlition rrv

1 
l lcssverk t1,g.

Plätslagarcn B. H. Dachcbo för konstruktion av rilit-
rringsverktyg för fl:rnrrör.

Filaren I{, G. El. Rollbäck för ändritd å}rbetsmctod
vid borttngande av skadade turbinskovlar till motor
11,p RM2.

l,lrliii n rr:urrlr'.
lrlstlun)()ntr)rirl<irlen Ii. E, '1'horön tör. l'örsLrg till l'ör.-

Irättring :lv l)rov:rnordning för indikering irv I;rgersl)r'1,
k trrshorisont.

Sr:kr'.

lliilt 1r:i ( lVr\:
Il:lscn g,ru' igcnom irvdelningcn och finncr cn :rv sill;r

killirr stat nclc sysslolös, försjunkcn i tanl<irr:
IJ:rse.n: Vir' ltu' rå hrrr''u ingen arbetslust ?
Iiillon: .Iorir men marr 'l<iln väl bchärska sei.

Nr3

Srrlirrrr tltntr ut tnu) lru inutt lill iijlllt trrt

I'lr r'r'r'listlrlsrtl[i{'r ,l{'tr 2j; nrtr'. lirst"r'r; lrl. rr. IiiljrrnilL:
l,'1,' lrrrr t.illlrliiiltt Jlli,lr' 1i. (i. IN. Ii,rllltrrt Å: (nl 1051 |

?5 kr'. sonr glritilililrtion 1ör förslrrg Lill intör':r.nclo;rt'
fotpedirl för reglcring av lufthammåre på nitfixtur till
turbinsl<ovlar samt förslag till komplettcring rlv ba.lan-
scringsanordning för turbinhjul med cn lnordning fii|
byte och putsning av skovlar.

FF uttrLlar samtidigt sitt crkännandc till Rollbäcl<
för hans förtjänstfullrt insatser i detta sammirnhang.

. FIur l(orn du på dcn här id6n med fotpedallen, frii-
g:rr 13crgtrollct Rollbiick, när h:rn ctt ögonblick ll'rtcr
nith;rrnrrr;rrclr vilir.

Jo, .i:rg gilllrr intt' lirrrngligrr procc<lulr'r. rtrt'cl job-
l)et. Niil jirg scl n:rgonting, soln jag tyckcr }iirn ändrirs
till dct bättre, sii k:in jag hclt cnkelt inte hindrål tankc-
:rppariLtcn l'rån rrtt börjrt fundera övcr problcmct. Btil
dct så smttningom naigon lösning, och det blev det, ju
i det här ftllct, då ritrrr jag, tills jag är nöjrt med rc-
sultatet.

R-R-R-R-R-uuuuuit, R-R-R-R-R-uuuuuit, brummar
nith:rrnruarcn och Rollbäck vrider trlrbinhjulet lättsamt
runt. Rytlniskt årtcrl{ommer nithammirrrrns brum, {lii
llollbäcl< rncd fotpedaic.n släpper fram tryckluften till
hamm.rrcn. Änt[let htndgrcpp hzrr genom förcnklingc.n
nedbringrrts till hälftcn.

Dct frrrmkommer vidare undcr vårt sirmtrrl, rrtt upp-
muntringen mcd grirtifikationer uppsl<att{rs, men bc-
loppets storlck bordc ligga mera i nivli mcd värdct itv
förbättringcn, anscs dct.

Rollbäck gar pä kvällnrna i Kungsörs yrkessl{ola,
diir h;rn sI<irffirr sig frärnst tcoretiska ktrnshirper. Berg-
tlollct <jnslirrr rlt ttrr I jushuvud i dlrbbcl bt'rrråirkclsc lyclirr
Lill i loltsiLttnil)g('n.

Visslr. li :rtI I FF;l:s ilrvr.nlitr.icfiir.lecl<uing scr. rrI
(.nligt fiiljnnde:

-17 st. l'othollströjor 8 st. vlrrprrstcnlrr
,1 st. nl:rlvrrl(tströjor' 9 st. sclracksltcl

,16 J)rr f'otbollsbyxor 2 st. schrrcl<klocI<or.
tiO p:rr totbollsstrunrpor' 3 st. rcsväsl<or'
19 st. idrottströjor 15 prrr stigsltor
15 l);rr i(llottsby\or 10 st. blirlgcliorrl
6 st. l<näsltvc'ltl li sL. st'niorl<ulol
li st. vristshydtl 1 st. junioll<ul,,
2 st. I<niisl<ytld, birnd.y 24 st. l<tstpilrrl
5 st. b:rnclvklubbor' 3 .st. tcnnislitcht't
8 st. {otbolltrr L st. l(:rssirsl(rin
1 st. h:rndboll I st. sjukv:ir<lslddrr
7 st. bldnrintonspcl

XI a teritrl I tir rttll trreu.
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Vad iir en, skyddssko?

BERGTROLLET 19

Frzrgan har mrlngen gjort sig och svaret har dc fått,
som blivit ägarc till ett par. Blirnd de övcr 1.000 CVA-
irrc som rcdan sl<iiffat sig sadirn fotbeklädnrtd är om-
dömct kkrrt och tydligt till skodoncns fördel. Den rc-
klam, som churu i ringit m:rn docl< bedrivits är hclt
och hrillet dil<tenrt ;iv dct fal<tunr att sl{odon rtv denna
typ för dt-' irllrir flcstrr hir srrrliutrr fördcl:rr sotr.r viinligir
sl<ol rrltilig kirn bju<lir. I s:rviil itr- sorn tttlirndct sLigct'
1'örsäljningcn :lv sl{yddssl(or I'iil vrtrjc r'rr. Birra ASEA i
Svcrigc hrrr hittills bland sinir rrnställdrt sålt c:rr 27.000
pirr. Anlcdningcn till cn sirrlirn populuritct m:istc väl
Ilr sin grund i ittt m:rn rner och nrcr börj:rt förstå vik-
tcn irv :itt ävcn föttcrn:r är'o i bchov av ändrrmålsenlig
l<lärlscl. Dct iir jrr r rLll;r firll srr irtt l'öttcrnir ii.r dc l<r'opps-
rlollrr sorn till syvcntlc och sist sli;L biirir hcla liLssct.
'l'rots dcssit s.jälvklrLr:r sirnrringirr filtns <lct fortfirrirndcr
crf;rrnir yrkcsmiin, som ;rltlrig sl<ulic utför:t ctt lrrbctc
mc<l undcrntäliglr vcrl{tyg, lncn trccc'litcnrr :rtt d:rgligcn
st:i cllcr gii i s. I<. utslitn;L l'insl<or'. Jrr, dct finns till
otlr Ittcrl folli. sottr ;rrbctrrr lrrrrlc i fiirr';rrl ocrr rrnnor'-
stiitk's tttt'rl Lur]!lt nrirt('r'i;rl ot'lt sottt till IoLl;r'liliirlttir.tl
cltrl;rst llrr':iirt)(llrlll lllll l. (J rr) gynlniistilislior'. \r;rrl
cn s:lr.l:rn rnåinnislirr siigt'r' niir' I'n .j;ilnsl:rng I rrllor övcr'
t.itrnrr plr honorrr itrrn nrlrl iriins.yn till vrrl itrrrrlc liisr'-
lirots t'.j iLtt'rg.ivrrs i lr'-vcli.

A\,('lt otn tislit ttt;r lrir tri;,li.rrlot rr|o Itn;g i lr;r I)):ttlrl,i
.rtlrltslrlrlstt lt:rt rl,' rt, rl!ru):lrt;r l{)tlrritctt tlrlgltttt;rn,ll
lrlrrttl0t i ('I] iltti. or;i:ri ttilil ,iIl t rlI IlrrrnIlir ;rllt. villr-
lt{rrlI s\,;r!;r l\',lliil ili Il(rs lr:rrlI rtng:r 0r'lr ;rrrtrlrr

liiit lrlt. rnott'r'l li;r (l('ssit ()l)( l)irl It;rt rlr, ll.vir sli\/(l(ls
sliotrt;r visril. si;1 \'iuir ( u olrr'sttirllitl lilig;Lrrr:. I-)r'tt i lr:rl
fotcn inl:rgdiL, irtt:Ltomislit rtitt utfortn:rtlc sLir"lgclänl<cn
ger fotcn just dct stöd den st väl bchöver s:rmtidigt
som dcn är ctt utmärkt skydd mot spiktramp. Kom-
mcr härtill:rLt dcssa skor nu finns i ett flcrtal modcrn:r
modcller, varför dc med fördcl l<irn användits ävcn utom
rtrbctct, tordc itllzr skäl taliL för att cn billigiLrc. för'-
såil(ring mot fot- och ryggsl<rrdor iin itnvä.ndilndc av
sliyddsslior, kn:r1rp;rst llrn crhrrlliis.

,{Å'r/rlrlst ttrlt tt.iiirt t.

Vi nrotar siluliert
I'Icj! Ja, soln du hör sa är clct "I3crgtrollct", som är

nyfil<ct. Hur h:ir du dct mt-.d .studicintrcssct i irr?
Mcnir.r du i 'I'BV cllcr cnbirrt bland "flygiLrna" ?

Bii.dc och.
Stuclieintrcssct är stiirrc i ar än förut, kanskc r

nlrgon rniin bcrocnrit: pri bättlc och fylligalc I)rogrillll.
.l:rg kirn 1'u niinrtrrL rrtt TIIV fritt igring 1.tr cill<l;rr och
h:rl llt'r pri lut rrrot 1) förrir:rrol. I)t.lt:Lg;rrlrntirl 143 v:rr-
irv:rnställttl vicl "llygt-t" clltr <icr:is anhörigii c:a 100.

. Vacl är dct för ämncn i j'rr? Är dct nirgra ny-
Irt tcr ?

För :rtl btirja tned nvhctclnir s:i. iir dct först "'I'is-
tlirgsl<lubbcn", crt sirrntirlsgrul)l) soni r,äl allrL vt't ocli
srl iir filosofi, ttlcvisionstr.l<nil<, förr'tlgsbcsl<irttninli,
l)('rsonvårgnssl<olir och knvppling. Och siir hirr vi sonr
r':utligt tir.l:rrkurs och sprirli.

I)cn diil tistl;r:lsklrrlrbr.n, r'irrl rlislirrtr.r';rl rlcn i
.l;r. ltittills hirt r,'i rt'scutt'r'irt oul "iir' 'I'V t'n liulLur-

f irr':r J" och nu rliskute|irr vi rrvl<tcrhctsfr:igiln.
Hirl du nirgot spccicllt clu vill säga "Bcrgtrolkts"

låisarc ?
' Ja, jrrg vill tallr om att än g:1r irtt l{olnlniI n]cd

liir vi sli;r strrrt;r n.v;r cir'lilrrr'p;r It.t':rtt't l)1. it. nirglir
llr<'lilig;r. Oclt iit' rir:L n:rgon strtt ltiu n:igot l'iilslitg l)a
ttt,;r iittttrt.tr slr iit ltirn t'llcr ltort vii-lkonrrnr'rr.

i lc il
t{t-j, tlct v;it liirtgt'sr'n. \'iu lt:rllt'r'tltr Itus nu för'

tirlcn ? I{:rn st'r' rlc.! lrltllig <tl<lir pir stirn nunt('r'it.
CVlil;r 1' \/rrtl tt o| tlrr Orrr rttcj ? 'f ror rlrr intt .j;rg

Itir l rrrtl ltt lt:r bil 'j
IIirt' <ltt sliirll;rt. rlt.j lril':' \/rtl sliit rlu lrrr tlr.lr till

(lu soln bor sir niilrr jobbct I'
I)r-.t vct dtt viil trtt sl<rr intc foll< tr'o irtt rn:rn hrrl

tl:rligt ställt så måste Inan hå bil. .Iag vrrr till slut den
endii av oss killar på jobbet som inte hadc bil. Och så
skullc man ut på senrestcr och då måstc man ju ha
bil numera, F rån dct ena till det andra. Här går man
och säger "Arbogu är väl hopplöst litcn, ma.n kan 3u
inte gå ett stcg utan att möta en bekant". Och så åkcr
man ut och tror åttt nu skfi man slippa se dom. Jo pytt-
,siln! Vlr miln än kom, nog stöttc mlrn ihol) mcd någon
Arbogrrbo rtlltid, inte cns pii Ärc'sl<utan sltrpp mir.n un-
d:rn. Vi möttt' t:tt sällskap pil hcla vägcn ncr friin Hum-
nrcln och no8 virr doln från Arbogr. Nc'j nu hrrr jrrg
inte titl länglc, jag ska hern och laga bilen.

Ebbe.

(iir'li lil<l brir.
I,ln lrt'r'<jtrrrl sl<iitlt spc);rrc' spcl:rdc cn g:Ing Ilichrrrd den

trcd.je och utsilung.rdc sin bcrörndrt rcplil<: En hästl
Ett kung:Lril<c för cn häst !

D:r hördcs cn röst frern övcrsta r:rdcn:
G:rr dct inte lil<:t brii med en :isn:r ?

Sli;rrlcsJrclrrlcn ltir'lor';rrlc intc f;tttninl-cn rrt;rn roli;ldo
Itlllrrrlirr:

,l', li,,rr. 11, 1i,11 I

lrolts. fr'. sirl.'i.
lir.000 rrrr,lct lilr L\';r st:ri,r)(l{, l}r,r'son{ L Nu itr lr:rn trpJrt
t lttl Li;igct 1r:r ?i.(r00 nl('t{,r o( ll :ritiit;r I nr ll(.r'(, i }inii
.:tlrr trrlr, lttr,t) t1,(lll{(,n ir)ttsirtt.('t Lill(.(lillltg(,11.

I)r't. :trrl lt;r1t;r lilrttrt;rt unrlll rlct .j;rg lrlst r rrttiiieg
nlng;llIll. Srr lrrt .iil,q si ( rl t('lllolllr'1!t)in;-, r,t lr Lrrt Ltl,lr
Itijtliurrt'ttrr oclt iltliolrirlinlslitoitrrtnir, rir)ll .i,,g lt,,r' r

sliitigllrppirtts f ickrr. hniilr;rttirtg;ilttir ll:tn (n f ingt'rsl{ivlt
Itörs. J:rg räknrrr och fal siff rorna 1-3 4.

En ljuv kvinnostämma: "Styresmannens sekretcrare!"
En mansröst: "Kan jag få tala med styrcsmannen?"
Iivinnoröstcn: "Dct går inte. S och öi är upptagna

lrrl cn stor konfercns och får inte stömsl"
Man.sröstcn: "Inte störirs ? Detta är viktigt ! Min

moster i Valskog har födelscdag och jårg mäste gratu-
lr.rrr. Dct är l'il(s dit och.j;rg nr:iste ringlr!"

lir.innoliistt'n: "-\h, är rlct p:r rlct siittt't. fi)tt ögon-
hlicli s:r liourr:rt'r lt:rdc S och öi."

Iiolrpiin.qslitokatntr glrrtl ;rv och resLt:n itv silrntrrlr.l
gicli jrrg rnislr. orll,

Jtrg kommcr förbi ett litct rött hus rncd ctt smalt
plrrtrör pii trrkct. Dct rykcr intc i plåtrörct, n"lcn genom
fönstret hör jrrg röstcr. Jtg tittar in i fönstret och
lyssn:tr. Där inne är ganska mycket folk församladc.
It)n mager, tunnhirrig man sitter på ett städ och svar:rr
idcligcn i tclcfoncn, som ringer med kortir rncllunrum.
I)c :rndrl l)crsonr\r'nit äro ordnadc i lling l<ö och miingir
hrr.llcr i plotolioll och arbctsstudiohantllit.rgirr. Dc föl.jer
rlt'n nrirgrt' nlirnnon trogct nlcd ögoncn, oclt llzrminncr
niistirn onr ltonf irmtnder inf ör sin kyrl<of rtdcr. Ordcn
han sägcr i tclcfonen, kan jtrgJ cndast otydligt urskiljrL,
mcn fötjundc uttrycl< förekommcr ofta: "Förhtrndlingtr,
Normirlllrestation, Farit åt helvetc, Centlirl uppgörclse,
Il.il<sdugstrirlrprr, Grötkastrullcr, Gröthlintlltrr, Barnbe-
spisning. Jag srnygcr mig till dörrcn och läscr anslaget:

SMFJDJA
Ännu ctr Yiir'(icl'ull sirli hirnn lrrg f?r |t'rlir 1t:r: CVA:s

rrr,rr yrt'.j1. .lrrg lrrrtk. snrrrgit orrrliring prL tlr.t <irlt' 1'l5,gfiiltt't
lör'bi tt'irfriiit'rlirrtornct, drL jug hörde. tnrlil<lctlarcns
nrumlirnclc r'öst: "? lod,.., 4 vag, sistrr boksttrven iir
A." Tydligcn en s. k. .tvvisitnde pcjl. Synncrligen
cffcl<tiv.

En ringsignirl, sonr l<om nig :rtt tiinl<tr tillbal<a pir
titlcn i 1'ollisliol:rn, lrvl;l'öl tviirt cftclrrritkl;rgsfrirlt,rr.
Inn:ln.i:rfl vissta orclct il\, gr'()l)s jirg:rv tn trriilitig nrirl-
striirtt ot-'li rttllrrtrrit'och hrrllrirnrlt'ör'ct'bilk-\'lirrc, cylicl-
styrt'n och rrrollr:tlhirrrrll:rg fiilrlt'-s .jiig ocnrotständligt
in Ilot stil(l('n, Jirg h:rtlt' glipits ;rv CVA-tnrf'ikcn och
ingct liunrlt hr'jtlrr rrrig.

I ctl hrrj st:rr' .jirg inför Mrri-llllsun. I-I:rns <igon sköto
lrlixt:rr oclr forrlr':rnrlc stirrir<lt' h:rn nc<l p:r rrrig. "Nir !

V:rr tltt s:r?" ".J;r,.jrt", stiuttttt;ttlc jirg, vrtrt'tr<l:r cr.ll i
rtrirr kroyrlr slitrkirrlt niir -j;rg ;rrrlirtlr: r'irplrortotr: "Dct iir
sa, de:l dr ISirll<-.Iohiln sor-n styr och bcstiinrrntrl"

I)o,rttokles.



,,'\ 1,i,msi.clrr,t .-
l'underingar'

Kontorsvärlden ären liten värld rrlldclcs för sig själv,
Det är bland :rnnat därifriin de otaligit rolighcterntr
orn direktören som giftcr sig tnt:tl scl<rt-'tct'itrcn kotrt-
mer. De senaste jrren lxrr de fört t'n tynitndc tillv:rrrt

'troligen därför att dct så sällan inträffar trtt di-
rcl<törn giftcr sig nrerd sckrctcrrtt'cn och skullc det häu-
d:r sä är det nog cn sekretcritrc I)å nagon itnnirns kon-
tor. För sinir cgnir :rnser cle mcst som slitvirr - :rlla
välmenanclc JrsyhologiskrL utrcclning:rr till trots. Och
scr miln pzi dircl<törcrnål sa l<itn dct vitrtt väl så brir
kanskc . . "

I nlla fall mil dct v:rr:r hur sotn helst mcd dcn s:il<cn.
liln rrnn;rn cgcnlrc'l {'iir Iiontorslivr't iir ltttrcltt irstrtt. Solrr
hör'.irrr kl- 12 och l<;rn hall;r 1t;i. ltttr längc sotn lttlst..Itt
högrt' löntrrgirrc jrr länglt' lrrnclt. Och <krn stircl<;rr-s tcl('-
l'onistcn krrn omöjligt svirnr l)il. niil hcrr X l{olnl}t{'r till-
b:rl<;r oftcr ltrnchcn.

r-urllt'r'r. ltctt't ;rll:t srtttttit.l Ittt:ll;ttr 2 pcr'.sttttlr llltt l lt r,
s;rtttttt;rnttriclc or:lt iblltncl iivcn litlnfr'rr'tt:: I);r l-rrr ltr't'
tiitt)ir inl('stiir;r:r. l\lt'tt orlr nlllr tt:ut !rrttt litrrl;i.1;rr'
tillst:rrtrl ;rtt stör'rr rlotn liotturtt't' ttrur o1'r'lirrrtt nlitt i cn

rolig historirr. Ellcr cn irnirncrad cliskussion otn hur fijr-
skräckligt ont om p:rrkeringsplatser det är. Eller zrtt
just det där bilmärket är alldeles odugligt. Nåja, hela
livet består ju inte bara irv arbetc. Fast vtrrför ta till
sa stora ord om enklare s:immilnkomster ? Pratar vi
v:rnliga slavar "privat" I<allas det för "snatter" ocll.

"lr.ar til in.get t,iktigu.t'c u.tt sköta"'!
\;;rtför h;rr' ;rll;r lrögrt- bcf:tttnirtgshrrr':rlt' ttol;clt inr'.r-

nlrrlc 1'otogr:rl icr' ;rv ntitk:r oclt ll:rrn pir sltt ivborrlct'i
Är herrarnir sa liLct lrctnrnrt ittt rlt::tnniLt's liitt shullt'
l<rrnrrii gliimmrr familjcns rrtsccnrlc? För dct hctcr ju
som rcgcl samnrtnträdc ävcn cftcr l<ontorstid. l\{cn till
dirgs dato har jirg rrldrig sett en kvinnlig chcf ha m:rl<c
och barn i mockaram pä skrivbordet. Har de inte s:r
rnanga sirmm:inträdcn cllcr tyckcr de intt dct är något
;rtt förcvisir för l<ollegcrna ?

Arr.H.
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i berget

BERGTROI.IIT

ar
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I{crnran Andcrsson
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5O år
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ll ,f.{ It'l' lr I (,1'l' 'l':\ ('li
för den storu penninggåvu, och all :rnnan
jag fick mottaga på min 60-årsdag.

l) 1l'l' \I A R lll 'I' 'l'A (l li
för :rll uppvril<tning pii 50-iirsd:rgcn.

(! tt.unu r

hyllning som

Sef f ru.tt.

Ä ll(l('rss(rll

'l'llrlr .\1,1,'\'\NS'l'Äl,l,l)j\ \'ll) OVA
O('tl CF rl.

()ertorrt I)ergtrollet tillihtsku pi Lrr God.lul
och Ett ()ort Nytt År.

'l'ill Bergtrollet sjiilu, sonx i oclt ntel dettu jtl-
ilLotlntd" Iullbortlut sitr iunte r'ir(riri!, fruntf ör
t'i r,,it,t !.r,rtttlLtliottct' ot'lt öttsl<tr lyclltt till i

lrtrl xit t tthttett

0tto f)lhlin.
Styrcsmtn.

Erik Nybeitg.
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