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Frå,n redaktionen,

Ja, nu är jag här igen, sa skotten, när han efter tio
år stegade in till sin hovleverantör för att köpa ny
hatt.

Bergtrollet skulle ha behövt en ny hatt till jul eller
kanske hellre ett nytt ansikte. Ett skråpansikte för
julstämningens skull. Men Bergtrollet har i huvudsak
sitt gamla ansikte kvar och hoppas vara lika välkom-
men till jul ändå!

Så här inför årsskiftet är det ju brukligt, att man
talar till läsekretsen ur djupet av sitt hjärta. X'rämst
vill jag då rikta ett tack till alla, som genom vänlig
och villig medverkan bidragit till att göra vår personal-
tidning läsvärd. Ett hjärtligt tack till läsekretsen ock-
så för ökat intresse för tidningen. En slutsåld upplaga
är bästa belöningen för dem, som arbetar med tid-
ningen.

En del statistik brukar man också bjuda på så här
års. Vi tittar på tillverkningstiden för föregående num-
mer åv Bergtrollet.

F ör id6kläckning, intervjuer, utskrivning av manus,
korrekturläsning och redigering användes c:a 60 tim-
mar. övriga medarbetare, tecknare och fotografer an-
vände tillsammans säkert lika lång tid. Arboga Bok-
tryckeri AB förbrukade 75 timmar för framstäilningen
av tidningen och för klicheerna tillkommer omkring
6 timmar. Drygt 200 timmar tog alltså tillverkningen
i sin helhet,

- Du har glömt bort en sak, farsan, säger lill-
grabben, som läser över min axel. Läsekretsen använ-

der mycket längre tid för att läsa tidningen, än vad
du och de åndra behöver för att göra den, Om vi an-
tar, att upplagan är t. ex. 800 exemplar och varje lä-
sare använder en timma för att läsa igenom tidningen,
så blir den sammanlagda tiden 800 timmar.

- Du har r'ätt min son och räknar vi samman tiden
för båda parter, så kommer vi upp i 2.000 timmar.
Räknar vi med att vi har ledig tid från kl. 17 tilt 23,

då vi går till sängs, så går det åt 153 dagar, innan
det här tidningsjobbet är klart.

Nu, när det är klarlagt, att det går åt så oerhört
lång tid för varje nummer av Bergtrollet måste man
börja planera, så att det inte blir spilltid. Jag tänker
närmast på tävlingarna, som bara Helge Branth sän-
der in lösningar på. (Det har verkligen hänt någon
gång, att red. fått in två ]ösningar på tävlingsuppgift).
Hur skulle det vara, om vi skulle utesluta tävlingsupp-
gifterna, som minsann tar ganska lång tid att grubbla
ihop. För att Branth inte skall b1i ledsen, så kunde
man ju lämpligen göra ett problem, som personligen
kunde överlämnas till honom. Vad sägs om förslaget ?

Apropos Branth, så har Bergtrollet utsett honom till
sin kassör. Han har ju visat sig vara en utmärkt pro-
blemlösare! Vi hälsar honom välkommen i Bergtroils-
gänget.

Red. önskar alla CI'A- -C\rA:are en trevlig helg och
ett gott nytt år!

B ER GTROLLET
Personaltidning för

CVA och CFA, Arboga
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CDfr ftänning

Flygdirektiir Otto Dahlin fortstitter hö,r n,ed.an .shr a,rtikelserie

6. C VA bygges

Chefen för Flggtapnet
Generallöjtno,nt B en gt N or denslcjöld.

civil verksarnhet som chef för Motorlekniska försöks-
rtnstalten viij Svenska I''jj/gmotor AB, Trollhättan, och
cfterträddes av generalmajor Bengt Jacobsson. Redan
1öre tillträdet som souschef hade generalmajor Söder-
berg, då överste, i egenskap av chef för fiygförvalt-
ningens materielavdelning haft ansvaret för förbere-
delse- och planeringsarbetet rörande CVA. På den un-
der materielavdelningen lydande verkstadsbyrån, där
verkstadsdirektör Peter Kock var chef till den 31 dec.
1946, då han efterträddes av flygdirektören ev 1 gr
Stig Bjarnholt, uppgjordes allt det underlag som er-
fordrades för byggnadskonstruktionsarbetet.

Före den 1 maj 1948, då Kungl. !'ortifikationsförvalt-
ningen organiserats och börjat handiägga byggnadsfrå-
gor för hela försvaret, ingick i flygförvaltningens orga-

Fllter förberedåncle undersökningar under slutet av
år 1941 igångsattes det egentliga planerings- och kon-
struktionsarbetet år 7942 ocl:' btirjade även förbere-
delser för byggnation detta år. År 1944 hade bygg-
nadsarbetena kommit så långt att CVA l:örjade arbeta,
dock i mycket begränsad omfattning. Först under år
1946 kunde lokaier i större ut-
sträckning inredas och tagas i
bruk. Sedan dess ha emellertid
nya ariretsuppgifter tillkommit,
nya avdelningar vuxit fram
och personalstyrkan har stigit
över tlen från början planera-
de. Detta har inneburit att
ändringar av byggnaderna
ständigt måst vidtagas, ny-
byggnader har tillkommit och
nya inredningar ha måst
göras.

Hela CVA uppbyggnad har
skett under den tid generaliöjt-
nant Bengt G:son Nordenskiöld
varit chef för flygvapnet och
flygförvaltningen. Den övrigl
högre ledningen har däremot
r'äxlat. Generalmajor John
Stenbeck var från l- juli 1942
till sin död år 1944 souschef
för fiygförvaltningen. Han
efterträddes av generalmajor
Nils Söderberg, sorn emellerticl
den 1 juli 1950 övergtck till

nisåtion en egen byggnadsavdelning, där alia flygvap-
nets byggnadsfrågor handlades och således även kon-
struktionsarbetet och hela nybyggnadsverksamheten rö-
rande CVA. Chef för flygförvaltningens byggnadsavdel-
ning var före den 1 april 1944 överste Ilrnst tr'ogman.
IJan efterträddes av överste Kjell Magnell. År 1948 ut-

nämndes överste Magneil till
chef för Kungl Fortifikations-
f örvaltningens bef ästningsbyrå,
vilket gjorde att han även ef-
ter omorganisationen blev
handiäggande av byggnadsfrå-
gor rörande CVA. I'lygfälts-
frågorna är dock alltjämt kvar
under flygförvaltningen iflyg-
fältsbyrån). Chef för nämnda
byrå är f. n, clvilingenjör Hans
Gunnar Blomgren.

Som ovan nämnts kan tiderr
7942--46 betraktas som första
perioden i CVA byggnation. I
clet föijande kommer att r'ör
denna tid, år efter år, att be-
rättas om hur CVA byggdes
och orn hur CVA i anslutning
därtill organiserades och bör-
jade arbeta.

År' 1942.

Då utredningarna rörande
den lämpligaste förläggnings-

orten för en ny central flygverkstad mer och mer kon-
centrerades på Arbogå gjordes redan under årets första
månader undersökning av möjligheterna och kostnader-
na för Kronan att förvärva för verkstad och flygfält er-
foclerliga markområden, Förhandlingar med markägare
ledde till att preliminära köpekontrakt tecknades i
mars månad. Sedan riksdagen den 20 juni godkänt för-
läggning tili Arboga slutfördes markinköpen. Detta
innebar:

1. Hela Äsby gård med tillhörande skogar inköptes
av godsägare Elis Larsson. Ägorna omfattade c:a 20b
hektar bl. a. nuvarande flygfältets södra del. Gården
är anrik; komminister Ernst Hansson i Säterbo har
spårat den i dokument ända från 1300-talet. Tiil Äs-
by gårds ägor ingick vid inköpet 1942 även en del av
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Säterbo kyrkogård, som enligt gamnalt protokoll av
en tidigare ägare skänl<ts till kyrkan men som aldrig
rivstyckats. Denna mark samt dessutom det litta mark-
område som ligger omedelbart norr om kyrkan avses
att slutgiltigt överföras till Arboga stadsförsamlings
ägo.

2. Igeisäters gård, med undantag för gårdens söder
om Oxkällhagen belägna skogsområden, inköptes från
familjen Ahlbom, i vars släkt gården varit sedan 1?00-
lalet och i fem generationer. De inköpta markområ-
dena utgjordes av c:a 100 hektar och sträckte sig från
Zakrisberg-Ragvaldsbäcke i norr tili närheten av Ox-
källhagen i söder. Genom köpet kom utgården "Fjä-
rendelen" i Kronans ägo, så också det söder om går-
den liggande bergsområdet Godsberget samt den idyl-
liska lilla Igelsätersjön. !'rån ägornas sydvästra hörn
rrvstyckades är 1947 ett mindre markområde, Säters-
berg, som försålts till förre l<5rrkovahtmästaren i Sä-
terbo. Arvid Granath.

3. !'rån Arboga Bryggeri AB inköptes ett med Igel-
säter sammanhängande skogsområde om ca 18 hektar.

4. tr'rån Karl Johan Jansson inköptes Ektorp, lig,
gande melian Igelsäters och Åsby gårds ägor (Igel-
sätergipen): Områdets storlek är 8,9 hektar; bygg-
naderna äro rivna.

5. F rån Hjälmare Kanal- & Slussverks AB inköptes
genom expropriation ca 80 hektar, huvudsakligen åker-
jord. Området utgör dels flygfältets nordöstra del, dels

Konung Egi,l uu Ynglingatitten gat
enli,gt Arboga, Ktinning sitt namn At
I gelsiitet"s gå.ril.

cn markremsa längs gamla Hjälmare kanal och slut_
ligen den äker tnellan kanalen och Säterbo ålderdoms_
h.em som ligger söder om Säterbovägen. I köpet ingick
den lada vicl Löten, som sedermera försåIts till Arboga
Fiygklubb och som ombyggts till en liten bra sportflyg_
bangar.

6. tr'rån Stiftsnämnden i Västerås inköptes en mark_
remsa om 13,7 hektar, liggande omedelbart öster om
Ragvaldsbacke och sträckande sig från Arbogaån i
norr till närheten av Igelsätergården i söder.

?. Från lantbrukaren Nils N. Äberg inköptes Zak-
risberg med tillhörande 23,b hektar skogsmark och
bergsområden, allt liggande omedelbart söder om gårds-
l:yggnaderna och söder om C!.A administrationsbygg_
nad.

8. F'rån tre ägare (Otto Ramqvist, A. V. Ä. Hed-
lund och Lars Äugust Jonsson) inköptes ett väster om
Igelsäters ägor liggande skogsområde om sammanlagt
ca 40 hektar. Likaså inköptes söder om Karlslund lig-
gande Peterstorp och Rosenlund båda bostadshus med
tillhör'ande tomter.

Genorn inköpen enligt punkter 1-,8 ovan erhöli CVA
ctt markområde om sammanlagt 489 hektar. Totalt
uppgick inköpssumman till 5b4.000 kr. Lägger man till
clet områdc om ca 37 hektar, som erhölls från Arboga
stad blir det område över vilket CVÄ disponerar sam_
manlagl 526 hektar.

. (Forts i nästa nr)

TILL ALLA ANSTALLDA VID CVA OCH CFA.
tackar hlartligt för god arbelsinsals under det nu snarl

gångna året samt önskar alla ett

OTTO DAHLIN.
GOTT NYTT AR

ERIK NYBERG.
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.LsblJ gdrd iir en. av Sciterbo sockens
allra tilalsta och enligt gamla hand-
lingar lanns den retlan på. 7300-talet.

ooWn åd,er ua guld genom den jord,iska ma,lm6'
Momento i jultid

"All äkta dikt hzrr en religiös innebörd". De orden
kommer från en skald: Ragnar Jändel. Men detta gä1-

ler inte endast om diktning, Den vingbrede hellenisten
på tandshövdingestolen i Härnösand, Arthur Engberg,
utökade registret: "Diktaren, tonsättaren, biidhuggaren,
arkitekten, målaren förmedlar var och en på sitt sätt
och efter sin särskilda gåva vissheten att Gud lever"'
Här är givetvis inte fråga om någon viss lorm, av reli-
gion och yrkan. Ävbalkningar och rågångar är männi-
skors verk. Murar och besvurna trossatser likaså.
Kyrkosystem och kult ävenledes. Den sylvasse Voitaire
sade en gång under sin vistelse vid preussiska hovet:
"En del människor älskar sanningen som Fredrik den

store älskar musiken. Han älskar inte musiken i all-
mänhet utan endast flöjtmusik. Närmare bestämt inte
heller flöjtmusiken som sådan utan själva flöiten. Och

inte ens alla flöjter utan endast sin egen flöjt", Det
är inte en slik begränsning den socialistiske biekinge-
skalden och den baptistfödde hälsingelandshövdingen
gjorde sig skyldiga till när de talade om det religiösa.

De åsyftade det Esaias Tegn6r gav form i orden:

"Tllngclpunkt bli,uer aclt dr i, li,uet religionen,
går som e'n dd,er au guld, genom" il,en iordiska m'alm.
Fornten mf+ skilta oclt, t,drla, alltjd,mt, men uiisend'et

bliuer,"

II.

Tag exempelvis Nils Ferlin! Hans lekande viston,
hans nära nog fullkomliga rimflätning, hans konst att
improvisera, hans smått sorgmodiga, spelmanslynne -är detta det väsentiiga ? Knappast. Det är ramen kring
innehållet. Han har något ytterst betydelsefullt att sä-
ga. Ända från sin första "En döddansares visor", i sin
"Goggles" och "Kanonfotografen" samt sin "Med
många kulörta lyktor" och allt vad diktsamlingarna nu

heter. Och det han förkunnar har ofta en religiös un-
derton eller dallrar på gränsen till det religiösa.

Ferlin diktar om människan. Men inte om männi-
skorna som någon sorts abstraktion utan som i denna
triviala värlcl trängda oeh knuffade - eller knuffande
och trängande -- varelser, Människan ur sociai aspekt:

"Jag ti,r bq,ra en ltten kctnonfotograf
'r, ett h,örn på, ett nöjesfiilt.
Men, jag så"9 mej omkri"ng pct, marknun
hur mrinniskorna had,e d,et stcillt."

Och hur lever de då? Jo, en del behöver just inget
medlidande:

"Bocka, bor:ka, plocku, -- t:i ska li.gga i
ui ska li,gga i rned" opti,mi,sm och energi!

MerL ilet giiller tara m,e'

dtir du nå,gonting kan fri se

att ta uara 7tä!
Och det mi,nsta ltllu grand
som ilu fringat i, d,in hand,

ska clu spara på,!"

lVlen det finns andra: de som hatar att hålla sig
framme, låta sig märkas, tiilvarons barfotabarn:

"Men, dessd d,e mycket Iatti,ga
clem gör d,et mej ont att se.

De få,r ald,ri,g ett bröd, från Frd,lsmngsarmön
och, alclri,g ett ord i, Cla,rtö . . ."

Det går inte att misstaga sig på den äkta medkänslan
i de orden. Diktaren är personligt engagerad i desses
belägenhet, Han gråter med dem som gråta och det
gjorde en viss Paulus också.

Fetllin kån också sänka iodlinan ner i sitt eget inre
och rysa till när lodet liksom svänger i tomt rum. Då
talar han om sig själv som en som
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FFVS-undan
präglade glud

k amr atf e st
Epi,logen, ti,ll ett ar d,e miirkligctste ko,.pi,flen

i sttensk flyghi,storia -, frcLmskapandet nu
Fl-VS J 22 

- 
utsgielad,es lörd,agen d,en p9 nov.

1959 pait CVA-m,cissen, Då, nu J pp-an efter tio
€t,t s trogen t jcinst d,ef,initi,.-t slaktats, had,e m,iin
(med, damer) som d,eltagit t, skapand,et oc-h.

bygllau,clet trr: d,etta plan santlats för att lulta
FFVS-minnen. Festligheten blet- i, en d,el ax-
seenilett, li.k föremå,let för sammankomsten.
Liksom J 22:an danats ttll en fulltriilf au ge-
nictla ntcins hjiirnor och, hiinder utan d,igra lun-
tor ax kanstrukti,onsri,tni,n,gar, t'örlöpte d,enna
kr:rill uta,n kru,siduller och, långran(Li,ga hög-

tid,stal och blex dock eller ku,nske tack rare
d,etta ert succö för a,rrangörerna.

Ett nittiotal personer hade bänkat sig kring festligt
clukade bord och källarmästare Wallin dirigerade aptit-
tallrikar och rvienerschnitzel med känd bravur, Wer-
ner Larsson lekte vid pianot och allsången skallade
som sällan i denna sal. Målar-Gösta rev ner en applåd-
åska, då han trallade och knäppte på gitar. Kaffet
kom och lossade tunga.ns bancl.

,Iag hctr er"luint för min lru
att jct.g uar od,rcigli,g.

Ett glatt gring FFVS:are.

Styresman Dahlin gav i få ord en historik över ar-
betet vid FI'VS. Skiidringen gav en vision av män
tned kä.mpaglöd ocir ett cnda gemcnsamt måI. Han be-
rättade om spänningen, innan clet första planet kom
i luften och den tillfredsställelse, som det goda resul-
tatet gav. Hån talade om namn, som speciellt rlåste
minnas; Wassgren och Weisser.

-- Om dessa rnän inte funnits, hade vi kanske inte
samlats här i kväll. Dahiin omnämnde ITF.VS-andan,
som möjliggjorcle stora resultat, och ställde förhopp-
ningen, att denna kunde ersättas mecl en CVA-and:r.
ilv samma präge1. Han vände sig ocksä till damerner,
s:ärsi<ilt till d,em, som var med i FFVS-kampanjen.

-'J.rg undrar, hur ni såg på oss? Jag har själv er-
känt för min fru, att jag var odrägiig.

J 22:an fick också sin hyllning. Den biev en ypperlig
maskin, omtyckt av alla och gjorde god nytta.

"gfttt ytå, r:iigen,,

som kommer frå,n Ingenstans
och ri,nglar till Ingensttid,es."

Vandringen känns minst av allt lätt:

"J&, ung gå,r tåren och tung går sorgen
och ilet cit' stenar i, ti,ggarkorgen.
Vi dr så trötta, ui d,r sd, gamla,
t1y id,el stendl cir tu,ngt att samla."

Men detta är trots allt inte den djupa hopplösheten.
Den villsamma nattstigen har en stråle ljus:

"De iir lgckli,ga d,e som gå.r riktt,gt uill,
som går rikti,gt ui,ll 

-clem led,er kanhdnda en f&geldrill,
en fågeld,ri,ll. *-
Dem lgser kanhcind,a en stjcirnas glans,
en stjcirnas glans.
lllen jag ser i,nte alls uar iog gål nånsto,ns,
rart jag går nå.nsta'ns -"

Och ändål Ferlin skönjer ibland Verkligheten bort-
om dc vanliga verkligheterna:

"En ros jo,g uet, som ilu ej uet,
drir -- bortom blå,a bergen,,
ont ock lör mej en hemlighet
ti,ll formen och ti,ll fiirgen.,'

Vilken Verklighet? Tydligen den Dan Andersson fån,
gade i orden om :rtt

"Det iir nå,got bortom bergen, bortom blom,morna
och så,ngen,
det iir ntlgrtt bakon't stjiirnor, bakom heta
h,jcirtat ditt...

Inför detta okändzr verkliga stannar !.erlin och häls:rr
dagen som dc vise i österns läncler en gång hälsacle
stjärnan:

"För stjcirnlju,sets skull må d,.u sto.nna
att - ensam och, o!örskriickt,
blottct di,n kains1tartna

lör grgning och morgonuiikt."
Dli är det som kallas bön nära:

"Herre, jag ber d,ej jublott:
lcir mej a,tt cilska d,itt rike . . ."

ur,
I Jukkasjärvis gamla kyrka finns en minnestavjr:. från

1700-talet. På den skrev en gång några fransmän: Ubi
Defuit Orbis --- "där världen tog slut," De trodde sa när
de kom dii. De tog fel, Vi vanliga människor gör gärnir
sådnna misstag, Metl säilan den verklige skalden, Den-
ne har lättare fatta Immanuel Kants ord: "Det finns
mycket mellan himmel och jord som vår skolvisdom
inte anar."

Detta vare sagt sonr ett försynt memento inför:
juien.. .

Eut, Sd..
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Tank-Kalle beskri,ilar med, temod J ??-wtställningen.

Iljarnholts irälsning framfördes också av Dahlin, som
avslutade med att utbringa ett kraftigt besvarat leve
för FFVS-minnet, F''l'VS-ancla.n och FFvs-damerna.

Kock t:a,r btlggm.tista,ren, Dahli,n uniler-
handlaren och B jarnholt serui,cemannen.

!'örre verkstadschefen vid FI'VS, överingenjören vid
Saab, B. Wassgren, var en av de inbjudna, som hör-
sammat kallelsen. Han framförde i ett rappt tal gäs-
ternas tack och gav i sin tillbakablick på !'FVS en
snabbtitt på mä.n och händelser kring den snart legen-
riariska institutionen.

--- Det var inte nog med, att Kock varje dag pre-

-senterade en iåpp med uppgift om vilka sonl varit på
toaletten och rökt, han kunde också uträtta andra sa-

ker. Han kände till byggnadsfrågor och kunde hand-
skas med rörmokare, snickare och åndra hantverkare
på ett utomordentligt bra sätt. När han var klar med
sitt, gick Kock och då kom Dahlin. Han ordnade smi-
digt rned underleverantörerna och lyckades med det
svåra problemet, att få de olika tillverkningarna ut-
lagda på lämpliga händer. Så kom Bjarnholt, IIan vår
servicemannen, som såg till att det fanns jeepar för
att hämta dern, som steg ur B 3:orna för att förse sig
med reservdelar.

Ing. Wassgren framhöll till sist, att han inte kunde
underlåta att nämna dem, som liksom J 22:an år
lrorta.

--, Jag tycker r.'i kan ägnr dem åtminstone en tzrnke
cn tiondels sekund,

CV A :s |örsta Tiensio'ttcir ttr:tuckas.

!'ör en av de närt'arande FFVS-årnå, Edvin Karls-
son, välkänd under namnet Tank-Kalle, var lördagen
den sista arbetsdagen vid CJVA. Han är CVÄ:s första
pensionär, visserligen förtidspensionerad på grund av
sjukdom, rnen ändock den förste. Styresman Dahlin
passade på att ge Karlsson ett mera offentligt erkän-
nande för sina insatser inom flygvapnet. Tidigare på
<1agen hade Karlsson avtackats inom företaget.

--- Jag hoppas, yttrade Dahlin, att vi i fortsättningen
ska fä se honom som han är och han är välkommen
ut till oss.

Karlsson hyllades med ett leve och en rungande app-
låd,'som följdes av "Ja, må han leva".

I ett svarstal tackade Karlsson för uppvaktningen,
Yarvid han särskilt vände sig till Dahlin med ett tack
för' rlennes vänlighet.

Det är minnena från FFVS, som gör att jag är
här och så vill jag tacka alla mina kamrater för det
som varit. slutade Karlsson.

il[ inn en e s k cr,t al ka eI.

Stig Notsiö plockade på skivor från Ringens Radio
och dansen tråddes rned liv och lust. Men här och där'
samlades små grupper och där pratades tr.tr'VS. Ju
längre man lyssnade desto säkrare blev man i sin upp-
fattning, att dessa F!'VS-are var ett sällsynt gäng
friskusar, speeiellt konstruerade för framtrollandet av
J 22tan. Låt oss lyssna på trion Bengt Wassgren, l'oike
Kropp och Herbert Johansson.

- Invecklad pappersexercis, som är en nödvändig'
het, hör ju samman med vårt jobb, men den hade dock
inte nått så stor omfattning hos oss, berättar Wass-
gren. Papperens antal växte emellertid med oroväckan-
de fart. En dag kom Herbert till mej som en kompis
och yttrade: "Hördu, Bengt, om du inte slutar med de

här djävla papperen, blir det inte några flygplan av
det här, inte." Herbert vånde sig så småningon vid
påpperen.

Kropp iliustrerar, hur t. o. m. bluffen ingick i .J 22:ans
tillverkningsprogram.

-' Chefen för flygvapnet skulle för första gängen
t.ittå på J 22ian, d. v. s. det som fanns av den i maj
1941. Wassgren konr ner till Sirby och mej, vi var de

enda på den mekaniska sidan, och undrade om vi med
anledning av besöket kunde ordna så, att attrappen såg

så verklig ut som möjligt,
Vi befann oss på station ?60. Vad det betyder, vet

var och en, som sysslat med J 22:an. Vi sa, att det
kunde vi inte svara på.. Wassgren ville, att vi skullc
tä,nka på saken tills efter lunchen. Sirby och iag reso-

nerade om, hur vi skulle fixa problemet.

Nlå.lar-Gösta trtfllar och siunger.
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Vi kom överens om, att enda utvägen var att fuska
fram jobbet för att hinna få attrappen klar. När Wass-
gren kom igen, frågade han: "Nå, vad säger ni?" "Jo,
vi garanterar, att den ska vara färdig på tisdag, men
då får du, Wassgren, garantera, att vi får vara på
samma ständpunkt som nu, när besöket är överstökat,"
Det var vårt svar och vi började kapa rör i 40" och
loppade ihop dem. \,'i såg titl att det blev ordentligt
pallat under sittbrunnen. Vi jobbade lördag, söndag,
måndag och natten till tisdagen, men då var också
attrappen fullt färdig och kroppen såg riktigt bra ut.
Vi ställde in en pall, sonr Nordenskiöld kunde placera
sin stjärt på och så kom fresöket.

Det hel:r var mycket högtidligt. Sirby och jag stod
i ett hörn och undrade om det skttlle hälla eller cj.
Men attrappen höll och flygvapenchefen fick sitta i pla-
net och även hålla i spaken. Han kunde konstatera,
att den låg bra i handen!

Vi drog en lättnadens suek. Efter besöket rev vi bort
alltsammans ocir befann oss då fortfarande på station
760.

- 
Det låg inte så mycket bakom alla gånger, säger

In(J. Betxgt Wctssgren
i tgl4tisk talorposö.

Wassgren eftcrtänl<samt och bclyser sitt påstående med
följande episod.

-- En gång blev jag inkallad till chefskonstruktören
Bo Lundberg. "Höruu du, liggcr inte stjärten bra lågt
pa det där planet'1" Vi gick nt och tittade på planet
och Bo Lundberg blev alltmer övertygad om att stjärten
1r:r planel lag för lågL.

"Vi flyttar upp den en halv meter", bestämde han.
Den som vet, r'ad en spantruta är, förstår våra be-
l<ymmer.

Vid en biltur tillsammans med Bo Lundberg reso-
nerade jag med honom om, hur fascinerande det var,
a,tt man teoretiskt kunde beräkna ctt plan fullt flyg-
dugligt.

"lfe beräkningnr jag gjort på 22:an, k:rn du få pir
cn lapp 10y5 centimeter", var Lundbergs svar'.

Det ena minnet ger det andra och historiernas mång-
fald skulle kunna fyila Bergtrollet sida efter sida. Vi
drar oss dock nu diskret tillbaka med ett konstate-
rande: Allvar och humor i respektlös blandning ger
flygets folk dess särprägel.

OliI Jr,m.

Fotoreportage: Eric Pers-qon.

I|l11gta.nde senice, sotn tecltna,ren LEN trinker sig d.en.
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CVA I I\ARBILD

Bergtrollet till ta nted, sina lcisare på en
runduand,ring inont CVA. V,t ska lörsöka i d,en

må,n tlet iir möjli,gt genotn artilclar och inter-
rjuer ge en bi,ld au företagets Derksdnxhet.
Orienteri,ngen h.a,r i friim,sta rummet tillkom-
ttr,i,t för" att ge a,nhöriga tiil CFA och CVA-
u,nstcilld,a glimt a,r' f r å,n rlessas a,rbet sf cilt. D etta
cir börjatr till en serie artiklar om rerlcsa,m-
heten '--id CVA.

Varje föret:rg måste ha en org:anisation som utgångs-
punkt för sin verksamhet. tr'ör CVA:s del är denna
organisation ör'erensstämmände med industriens. Sly-
't'esm,flnnen är företagets ledare och den samlande kraf-
ten, öreringenjören, den sammanbindande länken i pro-
duktionsfrågor och sektictns<:heJ'enra vakar över cle oli-
ka grenarnå av företagets verksamhet.

Sektionerna är uppdelade i avdelningar med var och
cn sin föresttinda,re och irvdelningarna har i sin tur
oft:r flera verkstadsgrupper under leclning av rerk-
tniistare och förm.iin,

Den störst.ar gruppen ät: o,rbelarna, företågets livgi-
vande kraft.

De administrativa grupperna: planering, bokföring
bl. :r. är företagets hjärta. Från planeringen kommer
impulserna (papperen, mumlar förmodligen någon med
föraktet på läpparnå) till de olika arbetsoperationerna.

9j

Planering cir ett rittantfatto,nd,e begrepp. Vi
Itar vint oss till i,nge njör S, Bolin, som
h,iiller mångta trå,dar i sin hand, lör att lå
inlorrnationer orn, aud'elning 501 och dess a,r-

bete. Hiir ned.an, löljer hans a,rtikel.

Planeringsavdelningen vid CVA består av centrål-
planering oeh..ett antal planeringsdetaljer, vilka äro
direkt underställda centralplaneringen men placerade
pä resp. sektioner, såsom instrument, el, radio och ra-
dar, vapen samt motor.

Centralplaneringens uppgift år aLl ge en överbiick
av företagets kapacitet och möjligheter vid olika tid-
punkter, utarbeta offerter, uppgöra tillverkningsplan
för beställda arbeten, föranstalta om reservation av
l<irpacitet innan en order kan detaljplaneras, lämna
leveranstider för beställda arbeten, övervaka att fast-
stä]]da leveranstider innehållas samt vara verkstadens
kontakt utåt mot beställare etc, TInder centralplane-
ringen lyder även förrådsbokföringen, där verkstadens
lager av råmaterial etc. framgår.

Beställare av arbeten är i flesta fall F lygvapnet med
underlydande förband, dessutom övriga vapenslag och
privata firmor. Låt oss först fölia ett arbetsobjekt från
början.

Förfrågan inkontmer beträffande tillverkning av viss

materiel enligt bifogat ritningsunderlag med begäran
om prisuppgift och kortaste leveranstid.

Arbctets första fas påbörjas, ut*rrbetande :rv offert.
Ritningsunderlaget granskas, arbetsoperationerna fast-
ställas och tidsberäknas preliminärt, erforderliga verk-
tyg bestämmas preliminärt och kostnadsberäknas, ma-
terial, materialåtgång och kostnad beräknas. Med led-
ning av för varje i arbetet deltagande avdelning upp-
rättad belastningsschema, där framgår hur länge av-
deiningen är belagd med redan inneliggande beställ-
ningar, kan med påbyggnad av beräknade timtider en
beråknad leveranstid erhållas. Offert kan nu lämnas
med uppgift om pris och leveranstid.

När bestälining erhålles, uttagas för arbetet i fråga
ett arbetsordernummer och kalkylkort tillställes bok-
föringsavdelningen. Ailt eftersom arbetet fortskrider
inkommer uppgifter till bokföringsavdelningen om på
arbetsordernumret utfört arbete och uttaget material.
Dessa uppgifter påföras kalkylkortet.

Beställning, ritningsunderlag och underlag från
cffertarbetet överlämnas till den planeringsmtrn, som
skall detaljplanera arbetet.

Planeringsmannens första åtgärd blir att efter rit-
ningsunderlaget upprätta materizrllistor, som upptager
samtlig för tillverkningen erforderlig material, över-
lämna dessa till föruådsbokföringen för reservation av
material, som finns i lager, och för anskaffning av
såknat.

Under tiden som detta arbete pågår vid förrådsbok-
föringen fortsättes detaljplaneringen genom operations-
föIjdsbestämning, bestämning av verktyg och beräk-
ning av tid för varje arbetsoperation. Uppgifterna in-
föras på en operationslista, som när arbetet är färdigt
att utläggas på respektive verkstadsavdeinino rtroÄr

crder att tillverka angiven materiel.
Sedan materiallistorna crhål]its i retur från förråds-

bokföringen och samtiiga operationslistor (op-listor)
färdigställts, överlämnas samtliga iistor till en plane-
ringsman för verktyg, som utsorterar de op-listor, för
vilka verktyg erfordras. !:rån befintlig verktygsför-
teckning efterses om verktyg finns eller måste nytill-
verkas. I det förra fallet skrives verktygets benäm-
ning clirekt på op-iistan, i det senare beställer verk-
tygsplaneraren hos ritkontoret erforderliga verktygs-
ritningar, varvid op-listorna bifogas, för att verktygs-
konstruktören skall kunna se hur planeringen tänkt sig
:rrbetsoperationerna. Verktygskonstruktör och plane-
ring måste därför ha ett intimt och gott samarbete,
så att enklaste, bästa och billigaste verktyg kon-
strueras.

Op- och materiallistor för de detaljer, som ej fordra
verktyg, hvariigga under tiden som verktygsritning
sker och verktygsplanering pågår, hos verktygsplane-
raren. Efter det satntliga verktyg planerats enligt
samma rutin gäller som för detaljplanering, och verk-
tygsbeteckningarna angivits på op-listorna, överlämnas
samtliga listor till planeringens skrivrum.

Här utskrives med hjälp av skriv- och ormigmaskiner
erforderliga op-iistor, materialutlämningssedlar med

Vurfiir plunerus ett urbete?
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följekort, planeringskort, arbetskort sanrc följekort för
de färdigtiilverkade detaljerna i det antal som erfordras
för arbetets utförairde.

Samtliga handlingar sändas till verkstadspianeringen,
som är det organ, som belägger de rent produl<tiv:r
verkstadsavdelningarna mecl arbete, såsom svarvare,
filare, plätsla,gar'e, härdare, ytbehåndlare, snickare och
rnålarc.

F'ör detta ändarnäl finns en belastningstavla, upp-
clelad veckovis, där inorn nämnda avclelningrr vrrjc
man finns upptagen. Genorn op-listan erhålles uppgift,
att för eu viss operation åtgär sa många timmar, pla-
nering'skortet för clenna operation framtages och på
kortet, som är gzrrderat i deistreck, där varje streck
utgör en timr-nrt, markeras lika många timmar som
rirbetsoperåtionen på op-listan angav. På så sätt knn
alltid anges belastningen på varje rntrn pri verkstads-
avdelningarna.

När samtiiga ilancliingar för ett arbete kommit ver'li-
stadsplaneringen tillhånda, genomgås dessa för utsor-
tering av arbeten, som först bör igång-sii,ftas, såscm
tillverkning trv verktyg, vilket det fortsatta arbetet
år beroende av.

Efter granskning av op-listor och belastningstarvia
kan avgöras, :rtt arbetet han påbörjas en viss angiven
tid. I god tid innan arbetsoperation avses påbörjrs in-
sändes till förrådet materialutiämningssedlar för' den
rnaterial, som erfordrtrs för tillverkniugen, op-listor,
arbetskort, följeliort etc. övcrlämnas strmtidigt tiil av-
tielningens planeringsmzLnJ sorn tiilsammans med verk-
rnästare eller förman förbereder arbetet. sri att det kan
påbörjas vid a'i'sedd tid.

Såmtidigt översändes tili den kontroll:rvdeining, som
kontrollerar deta.ljen, op-lista. Sedan detaljen godkänts
returneras listzin till l'erkstadsplaneringen med på-

teckning härom. Älit et'tersom detaijtillverkning och
srimmanbyggnad inplaneras, erhalles beräknad leve -

rrrnstid för rärdig produkt. L€ver:rnstiden för dennt
rrleddelils :iv ver"kstrrdspla-nering till centralpltrneringen.

h'Ttrs(7r" nturf 8ö clet'bet'g, a--{tet-

ning .700, har i'n,!lu. ltyl!.or omkring st'g tör för-
raring nx Tttirnrai' nt,eil 'papper. Han h'u'r en'

rttning och ett a.t'betsltort, d'et iir allt' Dd,d' ll&tr
behör,ter i TtaltTtersuiig lör att utlöra oyterrLtr'o'

nen "friisrting". Söderberg har irtst böt'jat ett
nytt jttbb, ncir Bertltrollets OId Jim, s!år sig
t'r,ed hos honom plt, en pa.ll föt'tttt få. en preLt-

st11t.

,e
36e

- Nytt jobb ?

Jl, jag har just börjat mcd en sats stansdynor.
Stansdynor, vzrd sl<a dom vara till ?

- Dom ingår i ett prcssverktyg för revolver;varv.
Här p:i ritningen kan du se, hur clom kommer :rtt :_rc

ut i färdigt skick.
Det hela ser ganskå enkelt ut. En rektangulär stål-

bit med nerfräsning på båda sidor, vilket ger en fläns
för fästjärn. Men jag vet,:ttt ctt stort fiasko skullc
bli föijden, om jåg försökte mig på att göra biten.
Söderberg plockar hort en färdigfräst bit och placerar
e'n anrlan i fräsm:rsl<inen. Hzin förklarar föliden i rrr'-
betsmomenten.

- Flaterialet, som jzrg :rnvänder, är verktygsstål oci-t

;ag kör först frarn längre bitar, som sed:rn knpas i
rnåttenliga längder. Sedan sker nerfräsningen och ge-
r:om att använda dubbla frässl<ivor klarar jag av bådit
sidorna på en gång. Stansdynan går därefter till tLvcl.

110 för boruning av de två håI, som du kanske obser-
lerade på ritningen.

Under tiden snurr:{r fräshjuien oavbrutet och kyi-
vätskan plaskar som ett litet vattenfal] över hjul och
rrrbetsstycke.

l'ör den oinvigde är' fräsmaskincn en underlig tingest
rned en rnass:r spakar och rattar både här och där.
Söderberg lyftcr en :rning pä slöjan kring under-
ver'ket.

J:Lg kan sänkit och höjrr" bordei och jag kan för-
r.l{jutrl det i sidled. Med denna spak kopplar jag irr
snabbmatning och de hår ger tvärmatning och höjd-
rnatning. Maskinen hnr fyr:r skalor med olika stignin-
gar, frän i:i rnm upp till 5 rrrm och de ger möjlighet
rtt ställa in på hundradelen av miliimctern. När det
gä11er verktyg är oftn den medgivna toleransen inte
större än just. en hundradels mm, varför vaksamhet
fofdras ./id instäliningen.

Vi ser' 1ra olika fräsar, som användes. Pinnfräsar
Iritn 3 mm och uppät, skivfräsar med olika diameler
och bredil. Söderberg öppnar dörren till ett plåtskåp
och plockar lrarn boforstiliverkade klämhyisor för fast-
sättning :rv pinn- och ändfräsar. Det märks tydligt, att
Söderberg sätter stort värde på dcssa hjälpmedel för
sitt trrbete, Han talar om dem med samma värme, I'ar-
mecl man talar om goda vänner. Indikatorklockån är
ocksa eit ournbärligt irtstrument, när det gäller ntt
ril;t:r upp en bit pli hundtadelen av millimetern.

' V:rjc lör'Ctrg har vi städning och då putsas miiski-
nerlia upp och pri. mändagsmorgonen får de en smörj-
nlng, inntrn vi sätter i gång den nya veckans jobb,
lrerättar !lvert Söderberg till sist.

lng. Ilolin Jortsritter sin artikel.

Flfter slutkontroll sändes materieien tiil avsändnings-
iivdelningen, som med Iedning av följekort framtager'
crhåilen op-lista, varav framgår vart ieverans skall
-qke. Avsändningssedlar utskrivas, en bipackas mate-
rielen (packnota), en översändes till bestälaren per
post (avi) såmt en tili centralplaneringen för anteck-
ning om att lerrerans skett. Op-listan stämplas ined
leveransdatum av avsändningsavdelningen och sändes
till bokföringsavdelningen, som på den avsända mate-
rielens kalkylkort antecknar detta datum.

För reperationer eller översyner, som inkommer från
förband och som utföres på sektioner med sektions-Nå.gon från, Hallen katrska k,iix,rtet' igen si1t?
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planering, blir rutinen I viss mån en ann:ln. Op-lista
rändes dock i vanlig ordning till sektionsplaneringen
av centralpianeringen.

När denna och materiel kotnmit sektionsplrrncringen
1-iilhandl )fyiles beställnings- och arbetsordernurnmer
|r cn översyns- och reparationslista (ör-lista) samt
bctcckning och benärrtning pä materielen som skali
överses, av beställaren angivna felaktigheter samt öv-
riga uppgif ter som l<an underlätta översynen. Mate-
rici och ör-lista överiämnas till en kontrollant, som
provar materielen och pa ör-listan anger felaktigheter
samt bctcckning och irenämning pä de delar som even-
tuclit hehöver utbytas, Listan returneras tlll sektions-
planeringen och materielen upplägges i planeringsför-
rä.d tilis reservclelilr erhå1lits, Reservdelar rekvireras
clirckt genom förrädsbokföringen av därtill utsedd per-
sron:rl pa sektionsplaneringen. Av materiel, va.rav för-
l.rrukningen är stor (skruvar, muttrar, s:rxpinna.r ctc.
itv olikrt" dimensioner) finns pä sektionen ett handför-
racl. Denna materiel utrekvireras allt eftersom behov
ullLrstirr i större eller rnindre poster.

Lltskrivning av :rrbetskort och inpla.nering av urrbetet
Lltföres av sektionsplancringen, som även tiij centra,l-
planeringen tneddelar beräknarl ieveransticl och som
vidarebefordrar den till beställaren. Beträffande av-
sä,ndninfi och färdigr:rpportering fötjs förut nämnt för-
farande.

Ylb, hanrl,!ing iit ett trt,bels;op,,rotiou, sot,,

oftu lörekotnnter r:icJ öuersgns- och reparu.-
tiottsorhetett. Du kattske inte hat' trtrit pii aud,.
1:J0 och" då, Itnr d,u, scikert ingenti,ng emot cttt
följu nted pd en bliutt;isit. Med, ntöda drs,r u-i

undlln den tunga jiirnporten och stegar in m,ed
papper och pe11,na.

-- Jaså, Bergtrollet, det är' du, det, konstater,ar Ru-
ilolf Eriksson, innan han börjar berätta om den inveck-
lade procedur, en ytbehandling utgör,.

-- Här har vi ett generator:rnkare, vårrs rixel sk:tll
hårdförkromas. Första arbetsmomentet är att "binda
upp" ankaret med en koppartråd, dels för kontaktens
sknll och dels för upphängningen. De ytor, som inte
ska förkromas, skyddas genom maskering. Den sam-
manlagda ytan, som ska ytbehandlas, måste därefter
räknas ut för att mårn ska få fram den normala am-
p6restyrkan. Onr jag får en normal ampdrestyrka på
t. ex. 40 amp6re per kvdnr, då får jag en normal ut-
fäUning av 0,1 mm ytskikt på 5,5 timmar.

Det där var lite matemaiik, som vi har svdrt att
smälta på en gång, men det mognar väl så småningom.
Ankaret rengöres noga i förtunning.

Nu är ankaret moget för att hängas, säger Eriks-
son skämtsamt och sänker ned det i ett k:rr och bin-
cler upp koppartråden i en skena över karet.

- - Karet innehåller elektroiytisk lut för avfettning:.
Strömmen är här kopplad tvärsemot krombadet. Vi
har pluspolen i skenan och minuspolen i karets kant.
Därigenom arbetar elektrolyten utåt och åstadkommer
något, som vi på fackspråket kallar för avfettning.
Efter sköljning sker betning i svavelsyrebad och efter
I'tterligare sköljning går ankaret slutligen till krom-
badet, en brunaktig rrätska. Eriksson hissar upp en
pryl, som är urldel' förkromning, och mån ser hur en
silverglänsande ytr lagrat sig runt föremålet.

- Normalt är det piilagda skiktet omkring 0,15 mm,
rnen vi har haft :rrbcten med upp tiil 1 mm, vilket kan
nrcdföra veckolanSi'r körning;rr'.

Eriksson vis:Lr ventiler. I{an andas på etL par av dem
och när imman går .rv, ser man tydligt shillnaden mel-
lan det polcrade stålet och den förkromade ytan.

\/i lägger pzir 0,03 mrn krom, va.refter ventilerna.
vä,nnebehandlas. Det gör vi för att få bort vätespröd-
heten. Sistn prcceduren är högglanspolering på poler-
skiva.

Det är inte R.udolf Erikssons fel, om inte begreppet
),tbehandling klarnat efter besöket på avd. 130. Felet
ligger i sir fall hos Old Jir"n.

Httr kluror CVA sin ehou,omi,! Den frågan
gAr ti.U kq,,ynrer 7'. And,rön, son't, ger oss
en snabborientering i företagets ekonomi.

Den ursprungliga uppsättningen av CVA, d. v. s.
b5uggnader och utrustning, har finansierats med för
detta ändamäi särskilt berriljade medel. CVA rörelse
bcstär huvudsal<ligen av underhållsarbeten på flyg-
\/apnets flygmateriei. Även nytiliverkningar utföras.
Desszr arbeten beställas och betalas av "kunderna",
1'lygförvaltningen och flygflottiljerna, med till deras
förfo€iandc stående medel. Cirrila beställare förekommer
ä.ven. Vid fakturering har CVÄ iiksom varje annan
industriell rörelse att se tiil, att kostnaderna bli täckta,
silväl de direkta arbets- och naterialkostnaderna som
tillverkningsomkostnaderna. De senare täckas genom ett
för varjc verkstadsavrlelning kalkylerat omkostnads-
pålägg, vari ingår bl. a. zrrrskrivningar för förnyelse
irv utrustningen.

SCHACK
I)c.n arligen å,terkomrn:r.nde kvadratturner.ingen i

schack är nu klar för sta.rt. Lottning har verkställts
Iarvid Flyget, Arboga, skall möta Bolinder & Munk-
tell, Eskilstuna, och Gense, Eskilstuna, möter Kungsör
i första omgången. Flyget får hemmaplan och matchen
giir av sL:rpein i Folkans schacksalong söndagen den
l4 dec. 1951 kl. 1L.00, Till kampen om det ståtliga
vandring:spriset har X'lyget kallat följande mannar:
Hany Dahlkvist, Gösta Wellbäck, Hilding Nilsson,
Göst:r Andersson, Oscar Söderström, Herbert Anders-
son, Knut Ärberg, Leif Jansson, Lasse Karlsson, Sven
Söderström, Nils Zettergren, Eric Antonsson, Gunnar
Rystedt, Torwald Svensson.

Scha.cktnrneringen rnellan Flygets oiika avd. är nu
avslutad. Det har varit hårda strider in i det sista och
lesuitatUstan har ideiigen ändrat utseende. Slutresultat:
Lagsegrare MåI:Lrna 9 1/.! poäng, 2) Vapen 9, 3) CFA
lag I 7 7i2, 4) CF.A tag II 7 %, 5) Planeringen 5, 6)
Hallen 2 yi. Segrare rrid första loordet 4 poäng: Hil-
ding Nilsson, Målarna. Segrare vid andra. bordet 4

poäng:: Oscar Söderström. CFA lagJ f. Segrare vid tredje
bordet 4 poäng: Torwalci Svensson, QFA lag II. Priser
till segrarna vid 1, 2 och 3 barden kommer att utdelas
vid ärsmötet. Schacksektionen vill tili sist tacka samt-
liga spelare för .,'isat intresse och önskar nlla ett gott
nYtt ar' 

Lo,.s.
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Vud, iir en

fuck-

förening ?

Vad är en fackförening och vilka uppgifter fyller den
i samhällslivet ? Frågan kan ge anledning till en om-
fattande utläggning, rnen i det följande avses endast
att ge en kortare resum6. I och med att det svenska
samhället övergick från att vara ett jordbruksland till
industrialisering framstod nödvändigheten för de indu-
strianställda av ett samgående, dels för att hävda och
samordna sina iönekrav deis ock för att kunna tili-
varataga sina politiska och sociala intressen. tr'ackor-
ganisationer växte fram i de större industriorterna och
den svenska fackföreningsrörelsen utgöres i dag av en
maktfaktor att räkna med inom svenskt samhällsliv.
Denna utveckling har inte endast medfört en standard-
förbättring för stora delar åv vårt folk utån medför
för varje enskild medlem också förpliktelser för det
svenska samhällets fortsatta demokratiska utveckling
och vä]stånd. Denna känsla av ansvar är dock icke så
fulli rotad hos den enskilde fackföreningsmedlemmen,
som önskvärt vore. Organisationens uppgift är icke
endast att tjäna den enskilda medlemmens lönekrav,
det är också den enskiida medlemmens skytclighet att
rtnderordna sig samhällets och organisationens gemen-
san).ma intressen, viiket ofta ställer stora krav på med-
lemmarnas solidaritetskänsla, F ör att på rätt sätt kun-
na fylla sitt medlernskap fordras att medlemmarna gör
sig väl förtrogna med alla de förordningar och be-
stämmelser som reglerar arbetslivets alla olika faser.
Din egen fackförening vid CVA-CI'A utgör den in-
stans, som samordnar alla här ovan angivna faktorer.

Fackföreningm FCPF:s avd. 52 är en avdelning un-
dcr Försvarsverkens Civila Personals förbund, som
med hänsyn till sitt arbetsfält inom en statlig indu-
stri faktiskt utgör såväl arbetzire som arbetsgivare i
egenskap av skattebetalare, Det bör därför i synnerlig
hög grad liggn i den enskilda medlemmens intresse att
icke låta enbart.den ena eller andra känsloströmnin-
gen hli avgörandc vid ställningstagande inom organi-
sationen. I'CPF:s årvdelning omfattar icke endast CVA
och C!'A:s koilektivavtalsanställda personal, Till av-
delningen är även personal vid Ärm6ns fntendentur-
förråd i Arboga samt Fortifikationsförrådet i Köping
anslutna. F ör avdelningen finnes en styrelse på sju
personer, vilka ledamöter uppehåller olika funktioner

säsotn ordförande, kassör, sekreterare o. s. v., studie-
ledare och två förhandlingsdelegerade. Inom avdelnin-
gen finns också ett studieråd, som har till uppgift att
crganisera och planlägga studiearbetet. Arbetarnas
företagsråd är även ett inom avdelningen verksamt
organ, vars upgift är att främja driftens rationalise-
ring och effektivisering, att verka för trivsei och sam-
förstånd på arbetsplatsen. Till sin hjälp har företags-
r'ådet underlydande hommitt6er, dels drifttekniska kom-
rnitt6en, dels den sociala kommitt6en, sorn var för sig
upptar och beh:rndlar samt utreder till kommittderna
hänskjutna frågor. De olika kommitt6ledamöterna har
även till uppgift :rtt insamla förslag till förbättringar
och rationaliseringsfrågor från den enskilda med-
lemmen.

Skyddsombuden pA errbetsplatsen är fackföreningens
eirbetarskyddsorgan, vars främsta uppgift är att främja
arbetarskyddet. Dessa skyddsombud ha var och en sitt
övervakningsområde. Skyddsombuden utser inom sig
tre huvudskyddsombud på varje arbetsplats, som ha
till uppgift att tillsammans lned arbetsgivarerepresen-
tanterna behandla alla på arbetsplatsen uppkommande
arbetarskyddsfrågor. Skycldsombuden är alltså Dina
representanter, som genom sin verksamhet söker bi-
bringa Dig alla de nödvändiga uppgifter', som krävs för
att åstadkomma säkerhet och trygghet vid utövandet
av Din dagliga gärning. Det må därför vara Din he-
derssak, att respekterri skyddsombudens råd och anvis-
ningar i hithörande frågor.

Ävdeiningens rnöten är det forum, där rnedlemmarnas
olika problem rörande löne- och arbetsförhållanden kan
diskuteras. Dylika frågor skall dock förberedas av av-
delningsstyrelsen, som på avdelningsmötena har att
framlägga förslag i de olika frågorna. Härvid bör med-
lemrnarna iakttaga de bestämmelser, som faststäIlts i
vårt avtal och vilka utgör det av båda parter godkända
kontrakt, som reglerar såväl löne- som arbetsförhållan-
den i övrigt, En fackförening av vår storleksordning
ställer stora krav på dess funktionärer. Medlemmarna
bör betänka, att det arbete, som utföres av de olika
uppdragsinnehavarna för fackföreningens räkning, i
stort sett är ett fritidsarbete, som medför uppoffrin-
gar. Därför kan det vara på sin plats att här ge några
erinringar till var och en av de medlemmar, som läser
dennzr resum6 i Bergtrollet. Innan Du vänder Dig till
organisationen med Dina önskemåi, gör Dig väl för-
trogen med avtalets anvisningar, beträffande Dina
krav. Besök alltid organisationens möten och inhämta
där de upplysningar och informationer, som lämnas i
olika frågor. Har Du ett uppdrag, tänk då på att det
icke endast är Dina egna önskningar, som skall till-
godoses, utan sök i Ditt handlande visa ansvar, såväl
mot kamrater som mot företaget du är anställd i.

Gör Dig väl förtrogen med alla de förordningar, som
reglerar förhållanden:r vid arbetsplatsen i övrigt" Skaffa
Dig kännedom orn våra arbetarskydds- och sjuklöne-
hestämrnelser, som är uifärdade på arbetsplatsen. Res-
pektera fackföreningens expeditlonstider och anlita icke
i onödan..fackföreningens olika funktionärer under ar-
hetstid. Medverka till trivsel på errbetsplatsen genorn
ett omdömesgillt och hänsynsfullt uppträdande, Re-
spektera god ordning och reda inom de utr5rmmen, som
står till Ditt förfogande. Härmed menas såväl toaletter,
personalrum, omklädningsrum och matrum. Tänk på
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Tiinlt orn, , ,.
Svenne Berg kom från sjukan med ena armen i band

och var på ett sjusärdeles dåligt humör.

Han gick och mumiade och monologen lät så här.
.- l'örbaskade otur, om det hade varit måndag i

stället för lördag. Nu blir det tji bandyspela i morgon.
Men jag ska inte komma så i sista minuten till jobbet
härefter. Nu dröjer det en halvtimme, innan man får
kontroll på fingrarna efter morgonhetsen.

Svenne stannadc till framför bilparkeringen. Han ha-
de fått syn på en bil med uppfälld körriktningsvisare.

- Där har vi en till, som haft brått på morgonkrö-
ken, muttrade Svenne och gick bort och klippte till
pilen ordentligt med sin friska näve. Men det gjorde
inte stor verkan. Pilen stack trotsigt upp igen. Svenne
kände på bildörrens handtag. Jo, bildörren gick upp.

-' Flott kärra, det här, menade Svenne och sjönk
ried i det iäderklädda frnmsätet. Han fällde ned kör-
riktningsvisaren, tänkte resa sig och lämna bilen, men
lystrade plötsligt.

- Vad nu, har killen tvä klockor i bilen ?

Svennes väl ntveckladc hörsel uppmärksammade ett
eftersläpande tick-tack till bilurets pigga tick-tick.
Svenne böjde sig ned för att lyssna närmare och upp-
täckte då en tvåledare, kopplad till biluret.

-* Vart tar den här tåten vägen? undrade Svenne
och vände sig mot baksätet, Han fick nu mer att undra
över. Under en filt i. baksätet fanns en fyrkantig låda
med smärtingöverdrag. Till clen lådan var "tåten"
kopplad.

Nu började Svennes hjärter klappa i hastigare takt.
Han drog' av höljet och konstaterade, att lådan var
en radio av ett eller annat slag. Svenne började dra
slutsatser av sina observationer. Han drog upp en av-
t:itare ur fickan, klippte försiktigt av tvåledaren, en
ledare i taget för säkerhetens skull. Svenne fick bråt-
tom nu. Han klev ur bilen, såg sig försiktigt omkring
och gick raskt tillbaka till vakten. Han ringde upp
105.

- Kapten Tailqvist.
-- 3052 Berg, jag befinner mig i vakten, CVÄ, Miss-

tänker upptäckt av sabotörbil inom området.
*' Säg åt v:ikten, att i n g e n får lämna området

utan mitt tillstånd, detta skall också meddelas vakten
CFA. Kom genast upp till mej.

"Ingen" uttalades med sådan skärpa, att Svenne hop-
pade högt.

Vid besöket hos säkerhetschefen berättade Svenne
Irortfattat om sina iakttagelser. Det 1åg en intensiv
brådska i luften och kapten Tallqvist satte tydligt vär-

att inga förmåner kan vinnas och ingen hämnd kan
uttagas genom att våldföra sig på döda ting, Bidrag
till ått skapa respekt säväl för Dig själv sqm Din egen
organisation. &

Till sist önskar fackföreningsstyrelsen alla sina med-
Lemmar och övriga Bergtrollets läsare en God Jul och

Ett gott nytt år.
Ba,lk-trahan.

de på Svennes förmåger att i några få ord lämnil en
fyllig redogörelse, Han visade det genom att Iyssna
utan att avbryta. Först när Svenne slutat tala, frågade
säkerhetschefen om Svenne möjligen kände igen bilen
eller dess ägare. Nej, Svenne hade inte sett bilen tidi-
8'Are.

-- Jag delar helt er uppfattning, Berg, beträffande
den här historien och nu ska vi se, vad v i kan göra
för att bringa klarhet i saken, antydde säkerhetschefen.

Svenne förstod, att han nu gjort sitt, varför han be-
redde sig att gå.

*- Tack, Berg, jag ska snart höra av mig, Jag har
vidtagit å,tgärder för att få tag på ägaren till den
mystiska bilen.

Svenne Berg hade inte fått tillsägelse att hålla tyst,
men han hetraktade det som en naturlig sak att tiga,
till saken var utkiarad, På grund av skadan i handen
flyttades Svenne över till kontrollen. Han hade svårt
a,tt koncentrera tankarna på jobbet och basen kom
hort till Svenne och klappade honom på axeln.

.- Jag förstår, att du har ont i kardan, kanske lika
l,;ra, att du sticker hem ?

*- Nej för tusan, svarade Svenne morskt. Han ville
inte trem just nu för allt smör i Småland.

Lördagsjobbet började närma sig sitt slut, när basen
hom in till Svenne och talade om att kapten Tallqvist
ville ha ett samtal med denne.

(Forts. på sid. 14)
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Vå,r a amat örf ot o g raf er :

LEI\I\ART THORNSTRÖM
I3ergtrollets fototäviing visade, att det finns en hel

clel skicklign amatörfotografer inom Ctr'A-CVA. Len-
nirrt Tllornström va.r en a.v pristag:arna och han har
clessutom gjort sig omtala{ i andra tävlingssamman,
hrLng. Vid en kopp fli.a (in$ en utan fyra) resonerade
vi foto en kväll (inte crrikväll utan en halv natt).
Resultatet blev att vi vald{ ut några bilder ur Thorn-
ströms rikhaltiga kollektion för Bergtrollets räkning.
En av dessa bilder, tekannan med spegeibilden, är sig-
nifikativ för Thornströnr. Den berättar om experiment-
lusta och förmåga, a,tt med friskt gosselynne gå egna
\'äg:ar.

Wim.

Bidrag från spinnsidan
Julen är för rnånga förknippad med mat och mat i

överflöd. Hur gammal traditionen med grishuvudet och
skinkan och alla ör'riga attribut är, vet jag inte, men
redan vikingarna festade på helstekta grisar och nog
är seden barbarisk. f)essa feta, dalh'ande rätter, som
bordet dignar av, visst kan de gärna avvaras! Inte
blir väl julen mindre vacker och stämningsfull, om vi
äter för hälsan nyttigare - och för ögat vackrare --
mat. Eller vad säger Ni om denna julmiddag?

Fi,skscr,llad,

S.pctrrtsomelett
Bmå, köttbullar

Kokt tutt,ga med, totnatsits
Vannt grönsa,ksfnt och spenat

ll[andelkrans m,eil persi.kor ( och, grridd,e)
Kctf te

Bergtrollets
TT]L]YÖTTER

1. Vilket är det minsta tal, som kan skrivas med två
siffror ?

2. En tlaska med kork kostar 1 krona och 10 öre. Flas-
kan kostar en hrona mer än korken. Hur mvcket
l<osta flaska och kork var för sig?

3. På tal om flaskor så hade Olle Ählin på 271 efter
en lycka,d AT-försäljning blivit törstig och gick in
på Rådhusbaren och beställde en sockerdricka för 50
öre. När flickan kom rned den, bad han att få lämna
{i.ter sockerdrickan och .}å en pilsner i stället. Det
gick bra, rnen då flickanf,ville ha hetalt, svarade han:
Snälla fröken, kräv migfif inte för pilsnern, clen gav
jag Er en sockerdrict<a ft;rt
Men då kan jag ju få betalt för drickan.
Sockerdrickan, den har jag ju inte rört!!
Ählin är svår att överbevisa, men kanske att någon
av Bergtrollets läsare kan hjälpa den stackars flickan
att överbevisa honom i betalningsfrägan?

Svzrr och lösningar på juinötterna återfinnes la om-
slagets 3:e sida.
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TÄNK OM...
(tr'orts. fr, sici. 11)
- Du, Svenne, de är någe mystiskt rned dej i dag.

\ra är de i görningen, egeniligen ? Men Svennc lämnacle
ingen förklaring utan bara skrattade.

Svenne gick till telefonen och det var inte fritt utan
att hans hand darrade en åning i greppet kring luren.

- Jo, Berg, nu har vi sabotören fast. Hiin har läm_
nat området i tämpligt säliskap. })n dag nästa vccka
skall vi träffers och prata Utet närmare om dagens
l:ändeiser.

Kapten Tallqvists meddelande gltrddc Svenne i två
irvseenden. Dels var han glzrd åt att sabotören var upp_
täckt och dels kände han tillfredsställelse över att hans
näsa pekat åt rätt håll, när han gjorde sinzr iaktta-
gelser i bilen. Han gick bort till basen och invigde
honom i vad som passerat. Det liksom lättacle att fli
del:L med sig spänningen tiil någon.

I slutet av den följande veckan kallades Svenne Berg
till styresman Dahlins expedition. Det killacte lite i mag_
gropen på Svenne, när hzrn ringde på döruklockan och
fick svarssignalen ',Stig in,,, Men han klev in och häl_
sade på styresman Dahlin, förrådsclirektör Nyberg,
överingenjör Holmberg och säkerhetschef Tallqvist.

- Det har alltid varit min uppfattning, att samiliga
anställda vicl CF A-CVA är på sin vakt för trtt värna
oss mot illegala intressen. A.tt så är fallet har Svenne
Bcrg lämnat bevis för.

Efter de inledande orden gav styresman Dahlin en
redogörelse för Svennes påpasslighet, sorn ledde tilt att
ctt stort upplagt sabotage förhinclrades.

-- Orn Berg plockat upp sin avbitare några minuter
sen:rre än han gjorde, hzrde han aldrig fått tillfällc att
klippa å.v ledningen från tiduret till sändaren, som dol_
des under smärtighöljet och många åv oss hacle säker-
ligen gjort sällskap över barriären till det okända.

Styresmannen uttalade till sist företagets tack till
Svenne Berg: och omnämnde, att han föreslasit utclel-
ning av en belöning till honom.

tr'örrådsdirektör Nyberg reste sig och l:rcle en kraftig
liand på Svenne Bergs axel.

- Jag har främst komnrit hit för att se en riktig
liarl i ögonen och uttala min beundran för en man,
som använder sin intelligens tilt företagets bästa. Vi
behöver många Berg i vårt berg, avslutade Nyberg
med en humoristisk glimt i ögonen,

En spontan applåd blev för Svenne ett behagligt av-
brott i den för honom nästan gripande högtidligheten.
Svenne var mest spänd på att få veta närmare om
sabotagets uppläggning. Kapten Tallqvist stillade hans
nyfikenhet.

-- När Srrenne Eerg berättade för mig om sina iakt-
tagelser, visste varken han eller jag, om verkligen
sabotage förelåg. Berg hade emellertid knappast hun-
nit lämna min expedition, förrän jag fått rapport om,
att det verkligen var så. Det dröjde inte länge förrän
såbotören var fast, Det var en man, som lyckats komma
in som målare för tillfälligt arbete en vecka. Den
veckan använde han flitigt till förberedelser för sabo-
taget, I praktiskt taget varje avdelning i berget hade
''målaren" infunnit sig med en dunk med ,'färg,,.
--- Får dunken stå här tills på måndag? hade han
frågat och det hade mån inte ansett sig ha någon
anledning a.tt neka honom. Vem kunde misstänka att

LUFTSKYDDSLEDARBN

Flyglarm - Faran öuer

Sedan drygt ett år tillbaker htrr :rnslagsta,vlorna rned
jämna mellanrum förkunnat att utbilclning av CVA/
CFA militära verirskydd pågått. (Verkstaclen octr för-
r'ådet har organiserat ett gemensamt verkskydd). Åt_
skilliga personer vid såväl CVA som CFA har varit
kallade tili kurser av olik:r slag. Utbilclningen har -på grund av gällande bestämmelser 

- 
helt genom-

förts på fritid och har därför blivit en extra bel:rst-
ning ovanpå dagsknoget. I de ailra flesta fall har rlet
inte ens varit möjligt att före övningarna tillfreds-
ställa en knorrande rnage. Den har fått nöja sig med
en fika elier ett glas rnjölk från ciet v"'allinska köket.
Men trots detta har man gått till lektionerna och öv-
ning'arna utan sura miner. Man har lyssnat med in-
tresse och med liv och lust gripit sig an uppgifterna
i de praktiska övningarna. Gasmasken har förstas va-
rit lite besvärlig. Men i Tångnes brandbod och fru
Eliassons numera välkända ör'ningsplats bland ruinerna
på El-Skandias gamla tomt har cien varit skön att ta
till, då röken stuckit för besvärligt i näsa och hals.
"Det här gör gott på förkylningen', hostade cn gam-
mal farbror, då han prövat br:tndboden utan gasmasli.

Särskiit besr'ärligt har "Oskar" haft det. Han har

mannen i de vita målarkiäderna ställde ifrån sig en
dunk, innehållande en radiomottagare med relä för ut.
lösning av tändningen tiU en sprängladdning mecl
enorm kraft. Ävcn inom C!'A hade mannen opererat.
Här avbröt Svenne.

'- När jag gick in här, sdg jag en måtardunk i vänt-
rummet.

Det blev heit tyst. överingenjör Holmberg reste sig,
gick ut och korn tillbaka med en målardunk i handen.
Han ställde den försiktigt pdr bordet, tyfte av locket
och plockade ur innehållet.

._- Ja, här kan herrarna se, hur man med tämligen
enkla medel kan göra storsabotage. Sändaren i bilen
var på 30 watt och det enda, som möjligen kunde av-
slöja, att det fanns en sändare i bilen, var bilantennens
för vanliga ändamål överdimensionerade isolering. Sän-
daren var kombinerad med ett tidur som utiöste en
teckengivare med codesignal. Denna codesignal påver-
lrade den här lilla batterimottagaren så, att reläet här
utlöste tändningsanordningen för sprängiaddningen. Så-
väl sändare som mottagare errbetar på långvåg, varför
berget inte utgör något större hinder för signalen.

överingenjör Holmberg hade under tiden med van
hanci oskadliggjort målardunkens riskabla innehått.

Målardunkens uppdykande gjorde ett starkt intryck
på samtlign och det var med djupt allverr i rösten, som
säkerhetschefen avslutade med att uttalzr den förhopp-
ningen, att det inträffade skulle kiargöra för atla C!.A-
och CVA-are att vaksamhet inte endast är en dygd
utan också en nödvändighet.

Tiink om clet had,e rat'i,t sant!
Old, Jittt..
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varit med varje gång, då det gällt krävande uppgifter.
Han har hamnat i värsta röken utan gasmask, han har
h:rft oturcn att fastna biand stockar och stcnar i rui-
nerna, han har ofta fått vänta länge pä hjälp och än-
clock har han nära nog misshtrndlats, då han slutligen
blivit omhändertagen. Kraftiga karlar h:rr bokstavligt
talat kastat honom ut i friska luften. Detta handlings-
sätt har icke behagat kurslednrna och Tångne har
i otvetydiga ordalag förl<iarat, att så behandlar man
icke ens en död. --- Nåja, nu får Oskar ta igcn sig ctt
tag och är' säkert belåten med det.

Sjukvårdstjänsten h:rr haft sina särsi<ilda poängcr.
Tänk er känsla,n hos ett bårlag flickor, då de hittat
Folke Svensson väi inkilad i en skreva och han själv
på grund av "skador" v:rrit oförmögen att röra sig
Redan när sirrmarkörerna avdelats och någon tung-
viktare kommit nred, har man inte kunnat ta miste
på bärlagens reaktion. Uppgifterna har dock lösts,

även om bårstängerna sviktat och ibland t. o. rn.

brustit. Men mecl hjälp av mitellor och kolnade ribb-
stumpar har såväl sådana bagateiler som "brutna" ar-
mar och ben klarats upp.

Bland ruinerna har det varit en sport för "offren"
att gömma. sig ytterst väl för att pä så sätt göra det

lite extra besväriigt för de övriga. I nästa moment har
riesser återgäldat dubbelt upp, och de tjänstgörande
cheferna har i mörkret haft ett drygt jobb att söka
reda på de "skadade". Temperaturen har många gån-
ger varit ett gott stycke under noll, men humöret och

fantasin har varit uppåt, och detta har i hög grad bi-
dragit till att göra övningarna intressanta och läro-
ril(a.

övningstiden lrar varit varieritnde beroende på upp-
gifterna. Alla som uttagits har genomgått allmän luft-
skyddsutbildning i 10 timmar, Den därpå följande
rrerkskyddsutbildningen (==utbildning i egen tjänste-
gren) har varierat från 9 till 21 timmar. För tjänste-
grensledare m. fl. har dessutom tillkommit befäIsut-
bildning i 10 timmar. Sammanlagt har hållits 40 kur-
ser med tillsarnmans 524 kurstimmar, omfattande nä-

ra 10.000 timverken - utan tvekan en vacker siffra,
som de uttagna offrat för vårt civilförsvar -- nej' luft-
sk;'dd heter clet vid militära institutioner.

Kurstiden irar måhända verkat dryg, när privåta an-
gelägenheter fått vika. Men vänder vi på saken och

betraktar den från andra hållet, måste vi nog ändå er-

känna, att vi inte är fulltrimmade för våra uppgifter'
om det nu skulle gå så långt, att vi skulle behöva om-

sätta kunskaperna i praktisk handling. En viss övning

Auskedtf"tt

-M
Hederstrottet Arne Boströnr' a'atackas priuat a'ts sin

ch,ef , Sture Lrti'ssotr'. Boström, uiinder defr'niti,ut ruggen

At CVA och Bergtrollet.

Bilden togs u,r: Neunt'an uid' deit' arskeilslest, som kam'

rater tilt Boströnt. ord,nade föt ltonom pA pensionat

Borguik, Kungsör. Eestföremå,let bl.ens hiiirtli'gt hgl'lat

f ö't ntungsitliga och, fruktbiirande insatser-

har vi dock fått och kan känna tillfredsställelsen att
ha tillägnat oss den meddelade utbildningen på bästa
sätt.

Den egentliga kursverksamheten är f. n. åvslutad
och verkskyddspersonalen frågar sig oroligt, vad som

Itornmer näst. - En liten samträning av tjänstegrc-
narna och så en gemensatn övning måste vi nog be-

reda oss på vad det lider. Men, om vi själva får be-

stämma, hoppas vi att först få fira en lugn och ange-

näm julhelg och att vinterkylan skall siäppa sitt tag
över våra neider.

Denna lilla orientering om CVA/CF A militära verk-
skydd och dess verksamhet är avsedd att tjäna två
syften, deis att ge alla de, som helt kommit undan

denna tjänst, en kort orientering om vad verkskydds-
personalen uträttat, dels och icke minst att till denna

sistnämnda personal framföra ett uppriktigt och varmt
tack för det stora intresse, som visats under utbild-
ningen, Detta har i hög grad vårit stimulerande för
ledningen i dess arbete.

Slutligen vill ittftskyddsledaren önska alla i verk-
skycldet och övriga, som till äventyrs läser dessa rader,
en fridfull och angenäm julhelg'

Gunnar Tallqt;ist.

- Din fru är en kvinna, som vet vad hon vill, har jag
hört sägas.

*- Ja det vill jag lova, hon för dagbok en hei vecka
i förväe.

,rq

::::r.r ...-

",-..;ili
... 

* -:.':^:'o'

Ka.tlske Kn,ishr'nd ock' Knaslu,nd.
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SKYDDSINGENJÖRI'N:

Så här i arets sista skä.lvandc timmar kan det vara
motiverilt rned en återhlick rra vad som timat vid CVA
under det gångna året. Vi har pä olycksf:rllsfronten
haft en frekvens som i skrivande stund förefaller :rtt
slå fjolärets siff:ror rätt väscntiigt. Detta är i och för
sig beklagJigt rnen också i viss mån förklarligt om
rnan tar i betraktande det nytillskott på folk såväl
yngre som vuxna vilk:r :rnstälits under året och som
i de flesta fall har clet gemensamt a,tt vara relativt
ovana vid de arbetsuppgifter, som nu blivit deras. Gör
man en snabb överblick övcr det tillgängliga mate-
rialet finner man ett en mycket stor procent av olycks-
fallen drnbbat de relativt n;zanställdtr. Vrid beror detta
på ? Är de nyanställdas arbetsuppgifter att hänföra
till de mer riskabla? Knappastl Svaret blir troiigen
riktigast om vi sjä.lvn ställer os-q frågan: "Har vi var
och en pä sin plats gjort n:igot för' att hjälpa den ny-
anställde tned råd och varningår när han c1ler hon
burit sig oskickligt åt" ? Har Du som arbetsledare,
skyddsombud eiler ä1dre och erfarnare arbetskamrat
någon gång ägna.t nykomling'en dc få ögonblick som
krävs när det gäller att, kanske med några ord, ge

den vägledning denne så väl behöver? Om så är fallet
må Din bel.öning vara den tillfredsställelse rnan känner
när man kanske genonl sin insats gjort det möjligt
för en medmänniska att oskadd kunna fortsätta sitt
arbete.

Tyvärr ä-r det nog så att mången än i dag resonerar
som så att "det jag inte lägger mig i behöver jag inte
dra mig ur" även när det gäller risker för liv och lem.
Ordstävet har enligt mitt förmenande endast berätti-
gande när det gäiler arbcten zrv hemlig natur och ej
berör en sjiilv. Skall man komma någon vart för att
nedbringa det stor:r antårl olycksfall som i år kommer
zrtt redovistrs bör det bli var och en angeläget att låtn
sig besjälas av den tnnken att jag vid sidan om om-
sorgen orn min egen tr1'gghet även bör ägna min när'-
rnaste kamrat den lilla hjä.ip som l<anske behövs och

( \.t

Det kotn
Vi

aa

som jag med min större erfarenhet kan g;e. Lösen-
orde'r för ett sådant tänkande är samverl<an.

Vid en kurs i arbetarsky.-ddsfrågor i Kungsör för en
tid sedan framhöll b5'råchefen i Arbetarskyddsstyret-
sen, Renntun, i ett föredrag bland annat:

"l)e instrtser ett arbetsbefäl eller jämställd gör i fö-
rebyggande syfte, genom att instruera, vägleda. eller
varna en ovan arbetare är väI använd tid, och kom-
mer tillnärmelsevis ej llpp tiil den tid som oundgäng-
ligen måste tillsättas när ett olycksfali inträffat, t. ex.
omvårdnaden orn den skadade, rapportskrivning, an-
sl<affandet och insättandet av ersättare etc. etc. .."

Nu frågar kanske någon. Vad finns det för olycks-
fall man kan varna för. Jo, det finns en hel det. Här
nagra exernpel:

1. Ser Du en sotrt slipar med en handslipmaskin med
öppen skiva och ej använder skyddsglasögon, tala om
för honorn att han har större utsikt att få ha ögonen
kvar om han sätter på sig ett par glasögon.

2. Två fail av fingerskador i år har orsakats av att
de skadade a.nvänt tygskyddsvantar vid arbeten i ma-
skiner. Hur bra dessa vantar än är när det gäller
hantering av plåt och dylikt är de rent farliga om de
användes vicl maskinarbeten.

3. Ser Du någon gratisåkare stående på släpvagnen
till ett trucktåg, gör föraren upprnärksam härpå elier
:rvlägsna själv syndaren, en hastig inbromsning blir i
de flesta fall en smäll och en duns, vrickning av en
l-.and- eller fotled, i sämsta fali hjärnskakning äro
några exempel på vad som kan inträffa vid ett sådant
arrangerat olycksfall.

Skulle man söka återge aila de exempel på skador
av dessa och liknande slag: som inträffat enbart vid
CVA under de gångna åren skulle vårt Bergtroil säker-
ligen mer likna en årgång Svensk !'örfattningssamling
än en lika treviig som lättläst personaltidning.

Låt oss därför enas onr en enda iiten sak. Här krävs
insatser av oss aila, Låt inte prestige- elier andra ovid-
kommande hänsyn vara utslagsgivande för Ditt hand-
lande. Ser Du en vass pläthörna sticka ut i en tran-
sportgång eller en spikbräda ligga så kastad att någon
därigenom kan kömma till skada, skjut in den farliga
pläten eller oskadliggör spikbrädan utan att dessför-
innan besvära årbetsbefäl eller skyddsombud för att
f:i reda på den skyldige. l,åt den rena MRA-andan
diktera Ditt handlande genom att föIja regeln "Huvud-
saken är inte vem som gör det utan huvudsaken är
att det blir gjort".

Jag vill i detta sammanirang peka på det goda före-
dörne CFA i detta fall utgör. Här kan man tala om
en samverkan i ordets verkliga mening. Trots de stora
risker som alltid finns nä,r det gäller hanterandet av
tyngre lådor och styckegods av de mest skiftande slag,
uppvisar CFA i skrivande stund cn olycksfallsfrekvens

Vud, kan, ai go ru?
Några tankar onr olycksfallen L952

snii r.tclr. se'n tö och dtirp[i
Irn i lrtJten sorrt lltloytost.

Irost
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Företagsruiimnd,erna
aid eFA och AVA

(; It :J f öi.eta gsniitn.nd.

Vid företrrgsnämndens sa[tmanträde den 1Z novcmber
lärnnade förräclsdirektör Nyberg information on CFA
rirsredogörelse för budgetäret \95\/7952. Dir. Nyberg
omnämnde också, att övertid beordrats personalen pli
rrvdelningarna 442 ocb 446 för vissa arbetsuppgifter,
då håIl<ortssystemet komrner att köras i gång före de-
cember månads utgång. CFÄ kommer att deltaga i kam-
panjen "Aktiva företågsnämnder" och ordföranden väd-
jade om stöd i arbetet därför. Den beslutade hårdbe-
läggningen av gårdsplanen kommer att uppskjutas till
våren, då årstiden nu är olämplig för arbetsutförande.

(,- Y A,t ör et d. g sntitnntl.

Vid sarnmanträde den 24 oktober 19b2 diskuter:r.cles
atgärder rtred anledning åv den riksomfattande kam-
Iranjen "Äktiva företagsnämnder", som omnämndes på
denna spalt -i föregående numtller. Vidarc berördes den
irya överenskommelsen om företagsnämnder mellan
f'örsvarets avttrlsdelegation och FCPF. Information
Iämnades om årsredogöreisen för budgetåret 195\i52.
I samband rned genomgången irv kostnadsslåg.en
pa omkostnaclssidan konstaterade nämnden bl. a. att
kostnaderna slculle kunna nedbr,ingas avsevärt för kost-
nadsslag 22, förbrukningsmaterial, om alla medverkade

sorn preliminärt ger 3,1 oiycksfall per 100 årsarbetare.
Motsvarande siffror för CVA torr_le tigga omkring 6,2.

Orsaken till detta goda. resultat torde heit få tiil-
skrivas den enskildes insatser på olika områden, oav-
sett yrkeskatejori. Då arhetet inom ett förråd av cietta
slag till störrc dclen är' :rv den art rrtt nägra tekniska
skyddsåtgärder' endast i få fall kan förekomma är det
naturligt att den "mänskliga faktorn" i detta f:rll biir
den rnest utslagsgivande.

Sä mycket mer bör därför samtlig persona.l vid CFA
Iiänna tillfredsställelse över clet glädjande resuitatet.
Ctr'A ledning och skyddskommitt6 äro att gratulerer.

l,Iär vi nu gå att fira julen 1952 bör vi alla gemen-
samt skänka en tanke åt vår vän Karl Gunnar Lind-
holm på CVA vapensektion som vid olyckan på skiut-
lrirnan den 26 nov. så hårt dnrbbades. Den styrkzr han
visat genom siir fattning och det tåltrmod med vilket
han mött sitt hårda öde bör vara den fyrbåk mot vil-
ken vi rrlltr skola rikttr våra blickar och tag:r som led-
stjårnn. När olyckan drabbar så hårt som i detta fall
är det en ovärderlig tillgång för den skadade och för
hans anhöriga att kunna acceptera det skedda på ett
sätt som här skett, Vi hoppas därför att allt, som in-
om mänsklig förmåga står att göra för att lindra följ-
derna kommer honom till det.

Må även den insats som Stig "Stickan" Pettersson
gjorde genom sitt r'ådiga ingripånde bli föremål för
var uppriktiga högaktning.

Med den förhoppningen att vi vid CVA och CFA
skall gä ett lyckosarnt 1953 till mötes tillönskar jag
cr1 God och angenäm Jul.

Sktttltlsin gen jören.

B'öretagsncintnd,en dd CVA sctmlsd, till snmm.antrriite.
Fr. t:.: Andlön, sekretern,re, Lu,nd,qttist, Anilersson, Li,ntl-
t1t'ist, )Wattssotz, örnberg, Dahlin, orilföraniLe, Kropp,

Lct.r'sson, Berggreu,, Ei,jert och Kiillberg.

till sparsamhet. De t gä.ller här srnärre och retativt
billigt mateliai soln t. er:. maskeringsband, trassel, tra-
sor, borstar, omslågsllapper", kartonger, pås:rr, penslar,
pol6rduk, slipskivor, sl\tstift m m. Varje materialslag
för sig ägnas därför inte sii stor uppmärksarnhet, men
"rnånga bäcirar sm:i gör en stor å" och denna "å', kos-
tar ärligen stora suurrnor. fuIattson föreslog propaganda
för sparsamhet genom cn lämpligt utformatl affisch
på avclelnlngarna.. Detta ]riev även l)eslutat.

Om sekreteraren nu iämnar ciet tona refererandet
och uttalar en personlig fijrhoppning inför år 19b8,
så skulle den lyda så här. Jag hopptrs, att den ovan
nämnda propågandan Iiör sptrrsamhet sättes i gång in-
om kort, att den sktill ge resultat och att kostnadssyn-
irunkten hålle:s ievande i alla samrnanhang. Vidare hop-
p.as jag få glädjen att skriva protokoll, som spegiar en
effektiv nämndverkszrmhet. präglad av samarbetsancla
cch med r'äsentliga ärenden på. föredragningslistorna.

Bekr.

FIiI'T1] I'II H.IÄPrTA'f:

Hallå CVA- och CFA.äre!
Vzrd är ett SOLARIIIM för något ? Ja, de flesttr kan-

skc vet va.d det är. Om inte, så kan undertecknåd upp-
lysa, att Dred ett solarium menas ett relativt stort och
ljust rum, utrustat med ett slag av kvartslampor, som
ritstrålar my'cket hälsobringande strålar.

Nu vill undertecknad på dessa få rader kritisera före-
taget (dvs. oss själva ? ? ? ) för att vi inte har ett sota-
rium ute här på flyget.

AIIa människor, mäste ju för att vara vid god hälsa
ha ett knippe solsken ibland (såvida inte hon eller han
är ett solsken själv, "knappast" hm, hm.) Men skall vi
nu ha ett solarium, så måste vi också ha ett tvagnings-

(!'orts. på sid. 19)
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Drapa i mid,uintersmörk,er om

CFA-n,re, som i ljuset clruges frum
I denna tidning skrivs orn CVA det mesta
och detta är väl helt naturligt, ty de flesta
som läsa bladet höra hemma där
Men av dem som bruka sig i berget gömma
är icke rätt och riktigt att fullständigt glömma
den grupp scrm CF A:s emblem på tnärket bär
Ty rymmas kan förnämligå personligheter
även inom samhällets minoriteter
och dctta skulle vi bevisa irär

Vakten Söderberg är skarp i biicken, sträng i röstcn
under såväl sommåirn, vintern, våren, hösten
då han håller trägen utkik vid sin port
Sin plikt likmätigt är han föga resonabel
och har svårt att finna någon ursäkt acceptabel
för den stackare som i en kulen morgon glömt sitt kort
Allvarligt sinnad är han icke böjd för gyckel
och den syndare som över gården åker cykel
får snart veta hela vidden :rv det onda som han gjort

En och annan gång uti förvaltarburen
ses Filip Johansson med örat intill luren
sig ägna å,t sitt höga, ansvarsfulla l<all
En sådan dag han ser c1e andra litet grand "von oben"
den långa rocken åker skyndsamt in i garderoben
- om kläderna ej hela mannan gör, de gör en deI i

alla fall
Och som det anstår främste man i berget
med upphöjt lugn han dirigerar snäriet
så trllt går riktigt till såsom det skall

Ählin ifrån sitt fönster i den övre salen
håller ständigt uppsikt över moralen
hos det folk han har uti sin vård
Gravitetisk, rak i ryggen går se'n chefspersonen
ned för trappan för att lyss till opinionen
när clet gäller pospris och ackord
P?i sin fritid övar han att skjuta kuior
så fienderna skall få stora bulor
om de sig våga in på "våran gård"

Medan ännu mörkrets täta skuggor ruva
över nejden, hommer Nyqvist, klädd i huva
farånde med hurtigt mod på sin moped
I utförsbackar, om det medvind blåser
häpna människor med andakt åser
att han åker utan trampning till och med
Bland de frarnsteg som gjort världens folkslag sälltr
står i främsta rummet absolut Diesella
därom giver Nyqvist klart besked

Ringens Radio Stig Notsjö dirigerar
och till alla som på apparater spekulerar
styr han ögonblickligen sin färd
Se'n han började om detta uti bladen annonsera
försvann med hast hans iver att studera
för att så småningom till ingeniör bli lärd
I stället säljp nu grejor utav märket Nilfisk
som sköter allting, städning, snabbtvätt, ildisk
och till ett paradis gör hemmets värld

Krånglar uret? Det finns hjälp för saken
Ström på motor, alltid pigg och vaken
är en äkta smålänning i varje tum
Många sköna kronor går att vinna
därför hem han knappast brukrrr hinna
förr'n han sitter över klockorna med ryggen krum
Lön för mödan blir väl alltid några "tier"
Resten tar han in på populära lotterier
och "de ä la ingenting att säje um"

Vär'ldens alla hav - och några till - Sven Lindbcrg
har befarit

det land är icke värt att sc, där inte han har varit
pii sina många färder runt omkring vårt klot
n4en fä'n att tala om det, det är svårigheten
bur nyfiken du är, och fruktånsvärt förveten
tycks dock för Linclbergs blyghet icke finnas bot
Därför har han också bett att få ett ensamt rum i
berget, där iran vandrar bland sitt gummi
En lycklig man förutan knorr och knot

Olle-Pelle är en man med stor grandezza
Den höga pannan och hans ädla hjässa
man skyrntar överallt, och både här och där
MeC blicken klar, och stegen alltid fasta
han synes mellan AS-facl<en hasta
att ordntr allt som Valdemar begär
Det intet finns som sinnesfriden rubbar
clär han sköter sina nitar, skruvar, muttrar och smii

nubbar
om viika han en ständig omsorg bär

Leif Johnsson synes vänligt le och buga
till varje liten fröken eller fruga
och är snabb till anrop och replik
En scheik ej tjusas så av öknens hägring
som Johnsson då han skådar kvinnlig fägring
ty han sinne har för livets romantik
Däremellan ger han skarpa reprimander
ät var och en som kritiserar herr Erlander
och v:rr regcrings pris- och skattepolitik

Henry Hillerstrancl på gaffeltrucken
är glad och solig, och blir aldrig stucken
tar med jämnmod varje litet skämt
Om hans bekanta inköp utav Hanes åpa
kunde skrivas gott ett särskilt drapn
rnen ämnets omfång har författarn skrämt
Så mycket kan dock sägas -. och det intet båg är
att l:land vår g'oda stads aktiva zoologer
hans namn med aktning nämnes jämt

Sirlig som aktören på sjuttonhundratalsteater
är Oscår Söderström i gester och i later
och han rör sig som en kavaljer i menuett
Han sina ord med omsorg: alltid väljer
då om ett och annat han ibland förtäljer
och är en prydnad skön för 441
I frihet lever han, beroende av ingen
och granne med fru Filmia, i samma hus som Ringen
har Oscar sig ett hem berett

Äke Pettersson i år har gått i fällan
det gör annars gamla rävar sällan
men han tycks trivas i sitt nya stånd
Om ock hans fritid blev i någon mån beskuren
är han dock alltjämt lika rundhyllt till figuren
och av gott humör han har en riklig fond
Ifos honom många nyheter sig koncentrera
som han sedan får att livligt cirkulera
då han gör blancl bergets folk sin rond

I en tunnel, som för alla känt är
finns kabel, radiorör och instrumenter
och över denna Arnold spiran för
Htrn gnor omkring med energi okuvlig
och bland hans mannar råder endr'äkt ljuvlig
aldrig ett missljud därifrån man hör
Ingen söker här sitt eget bästa
Envar tänker blott uppå sin nästa
och detta är ju endast som sig hör
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Driftvärns-
spalten

Fretlttgett, den t! n.ou.

Lltsättandc av postering samt försvar av denna.
Klockan 18.30 samling.
Klockan 18.45 avtransport med iastbit till övnings-

pl:rtsen.
Styrkan uppdelades i två avdelningar en försva.r.ande

och en anfallande.
I första skedet försvarade grupp Mörk och grupp

Broman anföIl.
I andra skedet anföil grupp Mörk, För att dra ut på

tiden och göra Broman nervös gick grabbarna in och
littade på när pappersmassa framställdes,

övningen avslutades med kaffedrickning och skorp-
ätning utc i det fria.

Lördagen och sö,ndagen dett 15--16 not;.
Ett mindre anterl driftvärnsmän deltog i befälsutbild-

ningsföreningens övningtr under den regnigå lördagen
och söndagen.

Löt'd,a,gen clen, 22 nou.
Klockan 5 på morgonen.

Det ringer, det ringer skynda dig å svara säg vern
kan det vara?

Paul Eriksson håiler icke på med morgongymnastiken
nej, för Zeltergren beskriver han den sista siken
då han synes göra armar utåt sträck
Han var också chef för fotbollslaget
ni vet det där uiav det skarpa slaget
som i korpen blev till andra elvors skräck
På planen hördes han de sina instruera
och till ny:r, friska angrepp inspirera
"Heja grabba,r! Gör de andra väckl"

För Larsson uppå Vapen alla flickors hjärtan klnppa
men hittills framgångsrikt han lyckats schappa
vid varje öppen eller dold attack
I sitt koger har dock Ämor många pilar
och var säker på att han ej vilar
förr'n han fått Trallis klädd i bröllopsfrack
Larsson också sinne har för litteraturen
speciellt för den som häftad är och skuren
i form utav vår svenska almanack

Med detta slutar nu presentationen
ty prövats hårt har redan redaktionen
som står i spetsen för vårt Bergatroll
Skrivas kunde eljest även om de åndra
som om dagarna bland facken vandra
och skickar grejor ut till skilda håll
TilI slut så hoppas vi nu bara
rr.tt ingen utav denn:r dikt skall gramse vara
ty vi ha velat frid och fröjd och inte groll.

A.

Hellu vem är det?
Persson
Vilken Persson ?

Erik Persson på radio
Det här är fröken Marcusson vad vill ni mip'?
Ä förlåt jag skulle till Odenhult.

Det ringer, det ringer skynda ctig ii,. svarir
Jo detttr är Lundborg.

(I{ernma i Arnes sängkammare) Vrrkna Arne dct är
riirgon i trerppan, gå ut och titt:r efter.

När Arne kom ut i förstugan såg han lcdstängen
ligga läng.{t nel i trapp.'rn soln en vingsl(juton hugg-
orm.

Hopptrs han är mera lättväckt nästa gäng.

\Iågra m.inuter efter fem kilade driftvärnare runt i
-staden med bössan på ryggen och väckarglöden i
blicken. Detta var förspelet till lördagens larmövning.
Efter en kort tid var driftvärnet samlat. Läget vid
förflyttningen tiil verkstaden var det, att vakten var
överrumplåd och mindre styrkor höll på att besätta
verkstadsområdet. I denna ar'la morgonstund var dim-
nran så tät att den gick att jämnföra med slaget vid
Liitzen. Pluton Bäck klarade sig därför igenom den
fientliga posteringen Wallqvist utan att bli upptäckt.
Fienden Neurrran och kompani gjorde allt för att för-
dröja den styrka som fallit på deras lott.

Efter ha knäckt det sega motståndet och sedan öv-
ningens första skede var avbiåst gav kapten Tallqvist
några synpunkter på samlingen och utmarschen. Sty-
resrnån framförde driftvärnschefens hälsning till drift-
värnsmännen. Innan förmiddagens övningar sattes
igång intogs ett försenat morgonkaffe på mässen. Efter
kaffet fortsatte övningarna med posts uppträdande,
avlösning av postering, eldöverfall och uppehållande
försvar. De två sista momenten kom inte till sin rätt
enär största delen av målspelet doldes av den täta
dimm:rn. De brister som kom fram vid detta provlarm
skall var:r reparerade till nästå gång. Välkommen i
clriftvärnet.

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR.
Dri,ftucirnsledaren.

I.'RT|TT fTR, HJÄII,IIAT...
(l-orts. fr. sid, 17)

rum med event. bastu, för det måste ju vara renlighet
frarn för allt. Tänk bara på alla, som går nere i berget,
och som går miste om allt det naturliga ljuset, som är
nödvändigt, även om det inte är solsken varje dag (3
mån. regn). Vi kan vara säker på att om det skulle
finnas ett solarium här på flyget, så skulle vi inte be-
böva se den trista kön av sjukbesökare traska upp i.ill
,sjukan för att få sinzr tabietter, tabletter och åter ta-
bletter. Få se när influensabakterien kommer farande.
l'änk baral bara tänk, vad dyrbara arbetstimmar, som
går åt på sjukan och i sjuksängen.

Nej, nu skali inte undertecknad tjata mer om denna
sak för denna gång, Men jag säger bara det: Herrar
Företagsnämnd och arbetsskyddsnämnd! Visa framföt-
terna. Det kommer att löna sig, var så säker.

God jul och Gott Nytt Företagsår!
Lunilquitt på, radar.

Iled,:s o,nm.: Iln kvartsiampa finnes på sjukavdelning.
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Orkester Sir John stryker
hjul med stråke

"Ljur:liga. totte:r nadrle mitt öru". Dessil skaidens ord
l<lingade i mitt öra, när jag häromdagen passerade
avdelning MOTOR. Tankarna irrade omkring i hjärnan
för att finna en lösning på problemet med de välkling-
irnde tonern€r,

Motor har ju ett bra fotbollslag och lite påhittiga är
don ju, r'arför inte en or'kester ? Plötsligt upptäckte
jag källan till väUjudet. Verkmästare John Gustafsson
filade mecl en cellostråke pä ett kompressorhjul till en
reamotor. Förman David Hjerling gjorde under tiden
ivriga anteckningar. De båda såg ytterst ailvarliga ut,
varför jag närmade mig dem försiktigt, bockade mig
artigt och frågade: "Håller ni på med en juikomposi-
tion för Bergtrollet?"

De båda tittade på varann och log ett leende, sotn
lät mig förstå, att jag ordentligt trampat i kompressor-
hjulet. Sir John (vm Gustafson) yttrade sig såiunda:
"Vi är över huvud taget ej alls inställda på framstäIl-
ning av musik, fastän det möjligen för en d.el Iåter så.
Kom lite närmare, så ska jag förklara."

Genorn "tonkontroll" |öreby {/ ges sprickor
i kompress or skot,larna.

---Vid driftskontroil har man upptäckt, zrtt vibratio-
nerna under gång förorsakar spickor i kompressor-
hjulets skovlar, börja.de Sir John. Felet anses bero på
ntt godset i skovlarna är för tjockt, vilket helt enkelt
avhjälps genom att skovlarna putsas intill en viss
gräns. Att vi nått just den gränsen, kontrollerar vi
genom att mäta skovlarnas svängningstal. Genom
pickup tar vi på oscillograf upp grundton samt andra
och fjärde överton. Tag stråken här, så får du både
höra och se, hur det går till!

Sir John demonstrerade greppet. Ett fast tag om
str'åken och tummen på taglet för att få det ordentligt
-<pänt. Så en klämfattning med vänster hand om ett
skovelhjul, Det gick då.ligt i början, men så småning-
om ökade välljudet och de välformade "åttorna" på

oscillografens gröna skärm talade om att klangbilden
\'år perfekt, varigenom klarlagts, att skovelhjulets
tjocklek höil sig inom toleransen.

Jag tackade för förklaringen, bugade mig ännu ar-
tigare, än när jag kom och avlägsnade mig väl vetande,
ltt man vet bra lite, innan man vet någonting Wim.

n n4\j

IFFA
Iclrottsfiireni ngen F'lyget, Arboga

Vid en tillbak:rbiick på idrottsverksamheten under det
år som gått, han man skönja cn fra,mnarsch, som lovar
gott för framtiden. Intresset inom dc olika sektionernrL
har varit över förväntan.

I{ur kunde då denna korporationsidrott fullständigt
"dö ut" under en tid av 3--4 år? Var det bristande
jntresse friin "aktiva" ? Nej, absolut inte. Det har dett:r
års stora intresse bevisat. Felet ligger nog snarare hos
]edarna. Det är väl inom korpidrotten som inom den
aktiva idrottsrörelsen, att ledaren betyder ganska
rnycket. Eln samlande kraft är vad varje förening, så-

väl facklig som id6ell ej kan klara sig förutan. När
det gäller en korpidrott är det även av stor vikt, att
intresse visas från arbetsledningen samt att de anställ-
da av aila kategorier står bakom och stöder sitt "lag"
i alla situationer.

Under det år sorn gått kan IFFA ej kiaga på bris-
tande intresse från arbetsledningen. Den hjälp, r'i bett
orn, har i de flesta fall beviljats och har det någon
gång blivit "back", så har det funnits sakskäl bakom.
Jag hoppas, att Itr'FA till nästa och kommande år får
draga samma nytta av chefernas på CVÄ och CFA
stora intresse, som det visats från det hållet i år.
IFtr'A:s alla medlemmar tackar!

Det är dock inte bara ledningen, som bör stödja
företagets idrottsröreise. Den enskildes och framförallt
de fackliga organisationernas stöd är av mycket stor
betydelse,

Om vi nu ser tillbaka pä 1952 efter det att CVA
rekonstruerats till det nuvarande IFF A, fdrottsföre-
ningen Flyget, Arboga, har bl. a. följande serier och

tävlingar genomförts.

Fotboll.

Arboga korpserie och cup, som biida erövrats av
vårt 1:a 1åg. IFFA:s egen fotbollscup för sjumannalag,
som Motors lag tog hem, Segrar över CVV med 8-1
och Bolinder-Munktells med 5 -1.

Tcn nis-bo rcltertnis.

Nybörjarkurs i tennis, bordtennismatcher rnot Bo-
linder-Munktells samt instruktionskvällar på lärlings-
hemrnet.

Allrncin idrott.
Seger i stadslöpningen, klubbmästerskap i allmän

idrott.

Schack.
Klubbmatcher mot Bolinders samt sektionsmäster-

skap för S-ma.nnalag inom flyget, Arboga.

Brirlge.
Arrangör för Arbogas korpmästerskåp (barometer-

tävling) med vandringspris skänkt av Arboga Köp-
mannaförening. Klubbmatcher mot Bolinders.

Ski,il,- och orienterirt,g s sektionen.

har inte hunnit börja, men är i gång och kommer sä-

kerligen att låta höra av sig under vinterns lopp.

t
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Möhipporna
känner inga

visar,

är ett trevligt inslag i kamratlivet
gränser, när det gäller att komma
hur flliekorna på CFA brukar fira

sig på att inträcla i det äkta

och uppfinningsrikedomen
med nya inslag. Bilderna
av dem, som vågar
ståndet.

,f

':äW

Om jag då får avslut:r med följande önskningar in-
för det nya året, så har jag främst i tankarna

J.) driftiga ocii intresserade sektionsledare,
2) verkligt intresse för korpidrotten från de "a.kti-

r':rs" sida,
3) rejält intresse och stöd från företagets och de

fackliga organisationerua,
4) Cv-mästerskap 1953.

Till syvende och sist ber jag få tackzr för allt ni
gjort för ltr'tr'A under 1952 samt önskar er trlltr En god

iul och Ett gott nytt idrottsår,

Tankeställare.
Det är har':L det, att skiilnaden tneliiln uppriktighet

uch ärckränkning är nästrn oltcfintlig.
,MIMD i "LiR".

En CVA-anställd var en gång nära att få en sömn-
lös natt, men, vid uträttandet av ett naturligt ärende,
råkade han se sin identitetsbricka glimma på byrån i
mörkret. En "rea-t:rnke" --- brickrrn på pyjrimasen ,-.-

nirttsömncn räddad.
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Bertil och Olle Andersson, Linköping
frårn Karin Rohlin

Farn. Julius Andersson, Medåker
från Sven Larsson

Karl Andersson med familj,'Vingåker
från Olof Johansson med famili

Fru O. Andersson, Årtr,äga, Skedaborg
från Arne tsreid med famiii

Roland Andersson, Norrköping
fi'åir Stule

Anna och Ville, lJpplancls Väsbl
från trolke och Gunbore

Fru Hilma Andersson, l'eilingsbro
fr'ån Kerstin Andersson

Vännerna i Askersund
från Eric Andersson

Herr och fru John Asplund, Johanneshof
från F am. O. Asplund, Arboga

Möbel Anders, Västerås
frän N'Iaja och Ernil Blomkvist

Nils Berglund, Arboga
från Folke Berglund

Lvd. 442/6
från Avd. 442/7

Göte Berglund, Hova
från Äke o.ch Astrid Andersson

Hacke Bergeroth, Stockholm
från KjälI Andersson - Paul Berg-
stedt -- Olle Danielsson "- Arne Cor-
sell _- Adner Eiborn

Fam. Arne Boström, Finspong
från Bergtrollet

Fam. I)enis Branth, \-ästerås
frän Flelse Branth

Farn. Bjurharnmar, Stockholm
från Fanr. Bjurhamrnar'. Ai'boga

E. Broqvist, Hällefors
från Gunnar Hedblom

Skrothandlare
Ifan Nlat_t

son

tsåtlund, Stockholm
-{nrlei'sson .- Olle Dairiels-

Fam. Karl Danielsson, Röfors
-i ,.Irail -L\lax

Farn. G. Eriksson, Arboga
från Farn. A. Skärberq

Nils Eriksson. Kungsör
från Ernst tr'ritz

Familjen Elgeby, Ställdalen
fr'ån Olle S. Erikson

Sten Engwall, Linköping
fråir Pragnar Engr,r'ail

Fam. Sven Fredriksson, Aimunge
från l'am. A. Skärbers

Fam. Gustaf Falck. Borlänge
från Helge Branth

Fiskarjohnne
från Paul

Fiskarhans
från Rune

Herr och fru Ruben Fernsten, Atvidaberg
frän Llila och Charles

Farn. Sven Forsberg,
från Inger, Viola

Kristinehamn
och "ske

Ivar Gustavsson, Rosshyttan
ir'ån Helge

Curt Hallenberg med fru, Skeileftea
från liolf Lunclqrrist mecl famili

Fru Lydia Hedlund, Sandviken
från Torsten Hedlund med fåmih

And. Hedblom, Ludr.ika
fi'åir Gunn;rr Hedblom

Harry Flammarlo,
från'1'age och

iVlotaia
Britta Wallqvist
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Skomakare Hultquist, örebro
från Kjell Anclersson 

- Arne
Harr3,,- Söclerströrn

Sverrssolr - Par-rl Bergstedt.-
Ctrrlsson -* Sture Stridsberg
l)anielsson .-- Adner Eiborn

Corsell
Reinert
.Äke E.
-- Olie

I-Iulda, Städskrubbeir
från "Pelle" Ekbacken

Assistent Igelström, örebro
från tl. ltobedal

Sopar .ferker, \råistei'mo
frän Potäterkund

K-FI Johansson, \rristergarn
från i(arl-Gusta\r Stenström

David Jonsson, Norr-Edsbyn
fr'ån Gösta och Ulla Davidsson

I(. ts. Johansson, Storå
från Ingvar

Hans Joharlsson, Borensberg
Ilarr Ulvie och Kar'l-Erili

Verner Johansson med fam., Skee
från Olof Johausson med famili

Elis Johansson. Norrköping
fr'åu Sture oclr Ä/iaj, Srren-Erik och
Jan-Olof

"Karina", Göteborg
från "Ska vi resonera om ciet"

EIof Carissorr, Kvidirige
från Hoigei' Andersson

Åke Karlsson, Jönköping
från Olof Hal6n

Kamrater från FFVS-tiden
från Bengt'Wassgren

Gunda Carlsson, London
frän Ingritl TSerggren *- Karin Bolin
.- i\lla-iken Bohman Maivor By-
strön-r - Alice Gunnarsson .- iUay
Lindmark 

- Britta Wailkvist .- F.
ltrricsson - Arne Hell - G. Tallqvist

Henry Carlsson med fru, Stockholm
från Rolf Lundclvist med famili

Arvid Karlsson, Ekolsuncl
frän Torsten Hedlund med famili

Farn. Karlsson, Sällinge
från Thore Carlsson

Manou Kujala
från N{ärta och Herman

Mr Sigurd Larsson,
frän F'olke och

Hervor Lervander, Skövde
från Torcl Lewander. Kunssör

Farn. B. Lindholm. Vännäs
från Gustaf, Gulian, Fred

Anne-Marie Lindskog, Arvika
från Aina Skärbefe'

Fam. Gunnar Larsson, örebro
från Marianne Lindberg

Canada
Doris Westergren

Sven Lundborg, Krylbo
fran \Äralter Lundbore

"Lillatt ttLumrnent', I(ungsör
fråir Dahlsteilt. Harl6n

Fam. Månsson. Veliinge
frän Sigrre och Edvard

Fam. Månsson, Västerrrik
fi'ån Siene och Edvard

Fam. Myr6n, Kristinehamn
från lhoi'e Carlsson

Mässvallin
från \4nsse Pigg & Jan Långben

Lars Norgren, Lervik
Ilirr Ccolg Nor'.gi'err

Fam. Olsson, Runhällelr
från Karin och tsirger

Fam. Olof Norling. Västerås
frän llelge Rranth

F'am. G. Orstadius, Stockhoim
frän Fam. L. Thornström

Fam. C.'Olofsson. Aiiirgsås
från tr'an. Bjurhammar, Arboga

flerman Olsson, Kristianstad
frän Henric och i\farianne

Pettersson, Borås
fråir Birger H:rg)und, Knut Kihlman

Familjen Pettersson, Södeltäije
från liarii-r och Birser

Farn. Joh. Fettersson, Kungsör
fran Börje ocir lMaucl Carlssolr

Hilma Persson, Sunne
lran Karin och Elik Persson

Henry Pettersson, Strängnäs
från Avd. 502, CVA

Einar Pettersson, Borås
frän Birger Hagh-rnd
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G. Fernudd, Nättraby
från Holg'el Andelssot-r

Lcna Pctelson. \ästkr"at ttsgat. 28

flan Arne Bersström

Greta Persson, Lannabruk
från John Pelsson

Linus Persson med fam., Hammerdal
från Olof Johansson med famili

Sven Erik Rydqvist, I(arlskrona
1r'åir Är-cl. 502. CVA

Th. Robing med frtt, Stockholtn
fr'ån Hr:14'e P,r'anth

F'Iin uirptagna fru Signe
fi'iln Ech'alcl

Fam. S. Stivner, \'riistelås

fr'ån I.'am. [. -\cijclsson. Ai']:oga

Lennart Svensson, Frankfurt am Main
fi'ån'l'hore J. ocii Gösta E.

Snnja, liöping
från Ski:ivcenti'alen, Cl'A

Calle Selin med fam., Bot'länge
fi'an il1la. .l:tutre. Ci'istina

Gunnar Selin, l-leir
från U[]:r, .Jnnne. Clistina

Em. Sundqvist, Edsbordet
fråir Fleige Sundqvist

W. Sundqvist, Edsbordet
från Helge Sundqvist

Fam. Allan Sjöberg, Borlänge
från FIelge Branth

Fam. Swall
från Par-rl

Trossne, Stockholm
från tr'am. G. Johansson, Arboga

Fam. G. Thornström, Vadstena
från tr'arl. 1,. 'I'hornström

Maskinaffären Uggla, X{ellerud
från trbbe GLrstarrssoir

Vakten, CYA.
fråin K. Gustafsson

Fam. Eskil Weidstam,
från Fam. Antlers
lackell, -{r'boga

Fru Gerda Zetterlund, Hällbybrunn
från i\,lai'ie-Louise r-lhrn

l-am. W. Ahl6n, Hudikst all
{lån Kai'in och Erik Persson

Farn. Arvid öhlin, Di:ottningholm
från Fam. Anders Roll, Arboea

r"c.

Stockholm
Roll och Radarba-

Hört på driftvärnsövning.
Persson, planeringen 2?0, till Svensson, avsändnin-

gen 632:

-- Du har väl ordnat mecl avsändningssedel, innan
c'lu skickar iväg salvan ?

Svensson: -- Ah, iag gör som lladar' skickar i väg
utan.

LITA EJ PA BRODER I'NS.
Vikingen Jaiarfjor stod beredcl att bege sig ut på ett

ärslångt hårjartåg, I{an hade ett bekymmer. Jalarfjors
hustru var mycket vacker och han ville bevara henne

uncler sin borto',raro genom det på den tiden brukliga
kyskhetslåset. Han visste dock inte vem han skulle
anförtro nSzckeln tili lirset. Till sist beslöt hån att lämna
det till sin broder och gjorde det med följande ord.

--l Dti sknil vänta på min återkomst så länge, ått
viLttnet btivit is två gånger och sommar blivit igen.
Då må du nyttja denna n)'sksl efter ditt eget lyste.

Jalarfjor seglade, man mötte rnotvind och kryssade

dagen lång r-rtan att komma ut ur den vik, som av-

stängde h:rns flotta från de frla vattnen. Fram på efter-
middagen såg han någon ivrigt vinka vid stranden. Det
var brodern, som ropade.

Du gav mig fel nyckell

Jo, direktören, fröken Kar'lsson på konfektyravdel-
ningcn äter av varorni,

Då flyttar vi henne till hundkexavdelningen.

Från kontorsfronten.
På vårt kontor har vi haft gallup angående förhål-

landet chefen-pcrsonalen. På förfrågan sva.rade två. :rv
liontorsdåmernå ji1.

Billig ftakt.
Har du hört, att det är billigt titt köra Steen fr'än

Stockholm till Arboga ?

Vad kostar de da ?

50 öre.

Då var det dimmigt.
Den förhoppningsfulle flugviktaren har gått i däcl<

för' en perfekt högerswing. Sekonden viskar i han
öra: "Liggkvar tiil åtta" och får till svar: "Hur myckc -

iir klockan nu då?"

Seffrnn hade i julbrådska.n snavat på kvastskaftr
och vrickat foten. Doktor Bergqvist ordinerade magnr. tL

cyl och en spatserkäpp soll1 titlfäUig hjälp tills fote"'-
blivit bra igen. Käppen som Seffran fick var enlellerti. r'

för läng, r,arför han gick tilt Engvall på snickarverli. å

-qttrn och baci att få den litet kortare
' - Sktr vi ta av den cn bit här nertili, tyckte En

vall. g-

--- Nej tack, sa Seffran, där passar den precis, dr 
-+

är där oppe vid kryckan som clen är för lång.

Krarnar man en tjej, gör man ett miss-tag.


