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Bergtro lletö hAdUtuvwnetr
dyker upp en aning försenat. Det var avsett att komma ut i början på oktober.

Jag passar på att ge alla, nej inte alla, men en hel del författare en känga för

dröjsmål med manus.

Det vore kanske lika bra att klämma till med båda fötterna, ty jag har fak-

tiskt räknat med att presentera ytterligare ett Bergtroll i år, julnumret, som väl

numera kan betraktas som tradition.

Alltså ädla vänner och ovänner: Samlens till krafttag för ett gediget jul-

nummer. Alla manus måste vara inlämnade senast den z8 november för att

komma med. Gärna ser jag, att de lämnas in redan under de två första veckorna

i november. Välkommen med bidrag!

Plats för julhälsning blir det också i år. Listor kommer att sändas ut i
god tld.

RED.

fACK!
Ett varmt och hjärtligt tack för visad vänlighet på

min 5O-årsdag.

Helge Branth.

TACI{!
Tack för all vänlig hågkomst.

Gösta Bjurharnnlat.

TACK:
TACK för vänlig uppvaktning på min 4O-årsdag.

Bengt Lund,ma,rk.
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5/7L 7903
22/L2 L903

1/12 1893

24/9 r.903
2/70 L903

24/10 7903
9/11 1903

73/12 790:l
78/12 7503

grotuleror

CFA. - 50 år.
Hilmer Wikström
Dagmar Bengtson

CVA. - 60 år.
814 Linus Ekman

50 år.
1199 Valter Augustsson
1348 Edvin Johansson
211 Sture Bengtsson
40 Alfred Lissåker

671 Karl Svensson
948 Sven Söderström



CDfr f<änning

Flygdirektör Otto Dahlin .fortsötter hör nedan artikelserie

B. CVA bygges

Är 1943.
Redan under årets första månåder blev byggnads-

verksamheten på CVA-området synnerligen intensiv.
Entreprenören för bergsutsprängningarna (Arboga-
arbetena, med ingenjör Lennart Häggtund som plats-
chef, ) satte full fart på schaktningsarbetena för inslaget
till bergsanläggningen, och i anslutning därtiU anlades
en dubbelspårig transportjärnväg för schakt- och
sprängmassor till den stentipp, som entreprenören fått
anvisad vid vägen mellan Igelsäter och Äsby gård. F.ör
tippvagnstågen utnyttjade firman 6 st. lokomotiv, var-
av 4 st. om 8 ton och 2 st. om 3,5 ton. En kvarleva
av transportvägen är vägvallen mellan Igelsätergipen
och flygfäitet. Den först anvisade tipplatsen, som efter
överenskommelse med Arboga stad låg söder om Kungs-
örsvägen och i gipen väster om Sofielund, ansågs som
mindre lämplig och kom aldrig till ånvändning.

På den åker som fanns mellan bergsinfarten och
den plats, där vaktbyggnaden nu står, uppförde Ar-
bogaarbetena en barackstad i klondykestil. Det var
skjul för kompressorer och för ventilationsanläggning,
borrsmedja, reparationsverkstäder, matbodar, klädskjul,
expeditionsbarack, reparationsskjul för lok m. m. samt
mängder av byggnadsskjul. f skogskanten vid nuva-
rande flygfältsgrindarna ordnades ett marketenteri
(den s, k. "Futten") och omedelbart bakom detta ett
svinhus. På ftygfäItssidan i närheten av "Futten" iord-
ningställdes krossverk.

Boningshuset och sidobyggnaden vid Karlslund blev
logement för byggnadsarbetare och i skogarna söder
om Peterstorp uppstod tillfälliga bostäder i form av
skjul, baracker och under sommartid tält. Zakrisbergs
bostadshus iordningställdes som kontor för Flygför-
valtningens kontroilsektion A 4; chefskontrollant var
civilingenjör Gunnar Wennerström.

I april 1943 voro schaktningarna så långt komna
att insprängning kunde börja. Det var i första hand

Klart att börja boma lör
Fotografiet taget den 75

sprcingning,
a,pril 19+3.

B er g si,nf art med,'--entikttiott strumma.
lTotogra,fi,et taget d,en 26 augusti 79+5.

den tidigare nämnda provtunneln som utsprängdes samt
dessutom tunnel I. Provtunneln kallades P-tunneln, ett
namn som ännu lever kvar. De bergsakkunniga, som
ät 1942 tillstyrkt den preliminära sprängningsplanen,
följde genom besök på platsen sprängningsarbetena och
funno därvid icke anledning ändra sin uppfattning utan
tillstyrkte arbetenas fortsättande. Så skedde och under
år L943 utsprängdes så gott som hela P-tunneln och
hela tunnel I.

I och med beslutet om att verkstaden skulle insprän-
gas och sprängningsplan blev faststäUd måste Flygför-
valtningens verkstadsbyrå snabbt utarbeta underlag för
byggnadsavdelningens konstruktionsarbete, detta även
rörande ovanjordbyggnationen. Redan 1941 och 1942
hade uppgjorts preliminär planering av arbetsuppgifter
och arbetsvolymer för den nya verkstaden. Dessa ge-
nomarbetades och aktualiserades, Fördelning på bergs-
och ovanjordsanläggning gjordes samt en noggrann be-
räkning av erforderliga golvytor. Därefter kom den vik-
tiga frågan om placeringen av de olika verkstadsav-
delningarna i berget i förhållande till varandra. Prin-
cipen "Iätta" avdelningar i övervåningar följdes; vi-
dare att i mesta möjliga mån låta P-tunneln i egenskap
av monteringshall utgöra centrum för flygplansektio-
nens övriga avdelningar. Hänsyn måste emellertid stän-
digt tagas till de tunnelbredder och tunnelhöider, som
ur utsprängningssynpunkt voro möjliga att erhålla. Ty-
värr medförde provsprängningarna under årets lopp ett
flertal ändringar av sprängningsplanen, vilket å sin
sida förorsakade ständiga omarbetningar av verkstads-
planeringen.

Transportfrågan inklusive behovet av lyftanordningar
och traverser behandlades givetvis nogg'rant. I det un-
derlag, som erfordrades för byggnadsavdelningens kon-
struktionsarbete, måste för varje lokal angivas alla ur
byggnadssynpunkt speciella förhållanden rörande de
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arbeten som avsågs utföras där, behov och placering
av vatten, avlopp, kraftuttag, belysnirg, tryckluft, se-
parat evakuering m. m. Vidare måste principförslag
till i byggnaden ingående fast inredning uppgöras.

Parallellt med utarbetandet av underlag enligt ovan
uppgjordes på verkstadsbyrån anskaffningsplaner för
verkstadsutrustning och därvid i första hand masl<in-
utrustning.

På verkstadsbyrån arbetade, under verkstadsdirek-
tören Koch, ingenjörerna Kjell Axelson och Thure
Trossne så gott som helt på CVA-projektet. tr'örfatta-
ren till denna artikelserie, som var chef för Flygför-
valtningens Flygverkstad i lJlvsunda (l'FVS), erhöIl i
uppdrag av verkstadsdirektör Koch att biträda i frågor
rörånde CVA. Förf. fick värdefullt bistånd av verk-
stadschefen vid F FVS, Bengt Wassgren.

De mångåriga erfarenheter som funnos vid de bådrr
äldre centrala flygverkstäderna, CVM och CVV, ut-
nyttjades givetvis, och en utomordentligt värdefull hjälp
erhölls av de båda styresmännen, flygdirektörerna N.
Harald Larsson och Nils Söderberg, samt av förestån-
darna vid deras för CVA aktuella verkstadssektioner.
Dessa senare uppgjorde i flera fall självständiga in-
redningsförslag, som i stort sett kom till utförande.
Här må nämnas dåvarande flygingenjören Gösta Mag-
nusson, CVM (motorverkstad), dåvarande verkstads-
ingenjören Sture Edvardsson, CVM (flygplanverkstad),
dåvarande flygingenjören Äke Barre, CVV (elverk-
stad), ingenjören tr'abian Näslund, CVM (instrumenb-
verkstad) samt dåvarande flygingenjören Artur X'rans-
son, CVM (materiallaboratorium). Dessutom anlitades
sakkunniga på olika områden vid F lygförvaltningen,
bl. a. den nuvarande föreståndaren för vapensektionen,
flygdirektör Nils Thorsson, samt även experter från
civila företag,

Efterhand som underlag erhöI1s från verkstadsbyrån
handiades av byggnadsavdelningen alla frågor rörandc

Grdrskopa meiL en ,-ikt au )10 ton u,nd,er

arbete i, CVA-beroet.

arkitekt- o. konstruktionsarbeten, utarbetande av entre-
prenadhandlingar, utläggande av entreprenader samt
l<ontroll av byggnadsverksamheten.

Rörande konstruktionsunderlag för bergsanläggnin-
gen fann !'lygförvaltningen, främst ur brand- ocl'r
skyddssynpunkf, lämpligt att i stället för tidigare pla-
nerad träinklädsel räkna med betonginklädsel. I ett
yttrande, daterat den ? sept. 1943, tillstyrkte de berg-
sakkunniga detta samt angav även beräkningsprincipel'
för betongkonstruktionen, Merkostnaden beräknades al'
Flygförvaltningen tili 720.000 kronor. llnder december
1943 påbörjades betongarbetena i bergsinfarten.

Bland övriga händelser, som in.träffade under å1'

1943, kan nämnas:
De under är 7942 av AB Bergendahl & Höckert,

Stockholrn, påbörjade flygfciltsarbefezo, pågingo under
hela året. De omfattande dikningsarbetena slutfördes i
stort sett; över 9 mil rör nedlades.

IJnder våren fastställdes byggnadsplaner för tnonte-
rin g s h,all odn ol j ef örråd' v arefter konstruktionsarbetet
slutfördes. IJnder november 1943 erhöll byggmästarr:
A. F. Dahlöf, Ingarö, beställning på uppförandet, och
markarbetena påbörjades så gott som omedelbart.

Ladugårdar, lador m. m. vid Äsby och Igelsäter re-
parerades och iordningställdes som förrådslokaler, vilka
i avvaktan på Centrala tr'lygmaterielförrådets i Arboga
startande ställdes under styresmannen för Centrala
flygverkstaden i Västerås.

Genom kungligt brev den 2 april 1943 erhölls möj-
lighet att vid Flygförvaltningens Flygverkstad i Ulv-
sunda antaga 30 befattningshavare som extra ordinarie
tjänstemän, arsedd,a för CVA.

Strax före julen 1943 framlade Arboga stad sitt för-
sta förslag till i avtalet överenskommen bostadsbebyg-
gelse i närheten av verkstaden. Som byggnadsplats före-
slogs det nuvarande villaområdet omedelbart väster
om Ekbacken.

Invånareantalet i A.rboga ökade under året från 5.354
till 5.845 personer. Det var huvudsakligen byggfolk vid
den alltmer växande byggnadsverksamheten vid CVA
och i staden som flyttade in, Nybyggen med samman-
lagt c:a 300 lägenheter tillkom. Det var i första hand
den nya stadsdelen vid järnvägsstationen som bebygg-
des, men dessutom började villabebyggelse vid Kungs-
örstullen; bl. a, uppfördes de fem närmast tegelbruket
utefter Arbogaån liggande villorna. HSB hade sina
blickar riktade på markområdena söder om Trädgårds-
gatan och var berett att där igångsätta storbyggen så
snart stadsplan var fastställd och markinköp kunde
ske.

(Forts. i nästa nr.)
{#
$;*

Borrragn i CVA-berget.
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Skyddsombud på drömresa
Vi rusar rakt in i sommaren. Det kommer lite oför-

berett. Vi skulle göra en studieresa, en nykter och sak-
lig historia, skyddsfrågor. Vi var 14 man i två bilar.
Det var överingenjören, skyddsingenjören, den övriga
skyddskommitt6n och några skyddsombud. Skyddsfrå-
gor var det alltså. Men vad är det här. En fantastisk
blandning av färger, dofter och solijus, ett levande,
ständigt sl<iftande sommarlandskap: skogar, sjöar, höj-
der och slätter, röda stugor, betande kor, ibland en vit
herugård och en fabriksanläggning och i allt detta och
omhring allt syns den ljusa grönskan och ovan ailt
den blåa himmelen. Ljumma vindar far beskäftigt om-
kring och fördelar frömjöl och blomdoft. Färgerna skif-
tar, ändrar form, rör sig ständigt sorn färgerna i en
såpbubbia. Du konstiga jordklot, nyss var du en
frusen lerklump, nu är du en dröm, osaklig, overklig,
berusande Fan vad det drar, jag blir styv i.

nacken, säjer Sidmar. Det är sommaren som tränger in
i kup6n och snor runt om oss alla, den gör inget undan-
tag för Sidmar, den är inget stileben inom glas och
ram.

Alla blir som förvandlade, lösta från verkligheten
med vardagen och dess bekymmer. Aila pratar ohäm-
made av tankens tvång, ingen säjer ett sant ord, allt
är sagor, osakliga, overkliga Vi stannar vid
en liten stad, där gatorna är av guld- eller är det sol-
skenet? Vi finner ett pepparkakshus, går in och sät-
ter oss. Genast kommer brickor flygande med sagolika
rätter: kaffe, smörgåsar, bakelser. Vi äter oss mätta
och far vidare, Askersund stod det på en skylt utanför
sta'n. Resan går nu invid Vättern några mil. Växtlig-
heten har blivit märkbart frodigare, blomprakten mera
prunkande och historierna i kup6n allt saftigare, tills
Motala dyker upp med skyddsfrågorna.

Vi är samlade utanför Motala Verkstad. Kapten
Eriksson håller en kort orientering om företaget och
dess skyddsorganisation. Han är säkerhetschef vid fö-
retagct. Verkstaden är gammal, man har lokaler kvar
från förra hälften av 1800-talet. Den nyaste lokalen
byggdes efter kriget och efter moderna principer. I de
gamla lokalerna måste skyddsfrågorna komma i ett
ogynnsamt läge. Rundvandringen börjar. Renshuset,
gjuteriet och smedjan är de mest utsatta i fråga om
olycksfallsrisk och hälsorisk. Trångt, belamrat, mörkt,
smutsigt och dammigt. Stora tunga arbetsstycken i
lufttransporter där man lätt kan kornma i vägen om
man ej ser upp. Här är egen omtanke och verksamhet
det viktigaste skyddet. Stora och påtagliga risker är
i sig själva ett visst mått av skyddspropaganda. Ris-
kerna liksom vaksamheten ingår här i yrket. Dammet
däremot kan man ej akta sig för, fali av silikos före-
kommer. Här finns tydligen plats för förslag till såväl
luftkonditionering, säkerhetsanordningar som hygien.

Vi ser på utvalsning av vinkeljärn. En man fångar
med tång en glödande orm svänger den över sitt hu-
vud och passar in den i nästa vals. Så vänder han sig
om och fångar nästa orm. Samma manöver orn och
om igen, elegant och säkert. Plötsligt hör man någon
hojta till, en orm tappas, en man springer fram och
kastar ormen åt sidan. Ett olyckstillbud är awärjt,
rutinen fortsätter.

Vi följer tillverkningen av el-Iok. Det var intressant
att se det tomma svetsade skrovet förvandlas till ett
monterat, måIat, skinande färdigt lok. X'ör arbetslaget
kretyder det säkert också ett visst mått av självkänsla
och trivsel att se något växa fram och bli färdigt av
deras arbete.

Slutligen beser vi den nys moderna maskinverksta-
den för bearbetning av tunga arbetsstycken såsom vev-
axlar och turbinskovlar. Lokalen är luftig och ljus och
gör ett trevligt intryck. Cementgolvet är belagt med
träklossar ställda på kant, Det sparar fötterna, sär-
skilt på vintern. Där finns även duschrum och matsal.
Den senare avprovades, då vi som avslutning hade en

pratstund och ställde frågor till vår ciceron, vilka
denne beredvilligt besvarade.

Företaget bjöd även på förfriskningar.
I(apten Eriksson framhöll de stora svårigheterna för

säkerhet och hygien i de gamla otidsenliga lokalerna,
samt betydelsen av en konvalescentavdelning för sili-
kosfall och dyl. Men arbetarna själva vilja ej byta till
sig lättare och renare arbete därför att inkomsten då
sjunker.

Beträffande olycksfallsfrekvensen såg vi några siff-
ror på en affisch. Den visade 15-20 fall pr mån. Ar-
betarantalet är 1.600.

Vi hade rönt beredvillighet att lämna uppgifter till-
mötesgående och gästfrihet från Motala Verkstad. Vi
tackade, bockade och sade adjö, Den första dagens
tröttsamma, svettdrivande men givande rundvandrin-
gen var avslutad.

Så kommer kvällen med smörgåsbord, dryckjom, saf-
tiga stekar och dito historier och gemytlig stämning.
Vi ser ut över Vättern och den ljusgröna försommaren
medan skymningen faller och Steen rimmar lyriskt.
Luften är ljum och full av honung och en viss oro
kommer över oss alla, Vi sprider oss solfjäderformigt
ut över sta'n och strövar omkring tills vi troppar in
på hotellet en eller två i taget.

Kl. I följande morgon stod överingenjör Holmgren
utanför hotellet och räknade in oss i bilarna varefter
vi startade med Elektro Lux som måI. Där blev vi
mycket vänligt mottagna av företagschefen och huvud-
skyddsombudet. Den sistnämnda var heltidsanställd för
skyddsverksamheten, Vi fick från början ett mycket
fördelaktigt intryck. Här tog man tydligen skyddsverk-
samheten alivarligt och rationellt. Säkerhetschefen
poängterade, att man här sökt få fram en planering
och en organisation av driften helt efter amerikanskt
mönster med tillverkning vid löpande band (conveyer).
!'abriken här tillverkade endast kylskåp. F ör många
åv oss var det första gången vi såg det löpande bandet
i praktiken. Vi följde tillverkningen steg för steg från
plåtämne till färdig produkt. Det var fascinerande att
se hur organisationen klaffade hur skåpet tog form
och liksom växte opp under sin långsamma men obe-
vekliga gång med conveyern fram mot fu]]ändning.
tr'abriken var som en automat. En man matade in plåt
i cna ändan, en annan man tog emot färdiga kylskåp
i den andra för emballering och transport till Indien,
Europa eller Trosa. För mannen med emballaget måste
det hela se ut som trolleri. Med jämna tidsintervaller
kom ett skåp vandrande av sig självt mot honom. Det
ställde sig framför honom lite bortkommet och und-
rande: ska' jag inte börja frysa snart! För oss som
fick följa processen var det ett mycket intressant prov
på minutiös detaljplanering och exakt organisation. In-
tressant måste det vara för den som skall bevaka
systemet och eliminera flaskhalsar. Dessutom måste

c

Jo io, ba,sen har bråttom till lunch!
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systemet stimulera till en ständig strävan efter för-
bättring och fullkomning. Här och var påvisades ock-
så med en viss stolthet en specialmaskin eller en tek-
nisk finess av företagets egen konstruktion. tr'ör arbe-
tarna däremot blev det ingenting över av intresse. En
man matar plåt dagen i ända, en annan drar i några
skruvar, en tredje sprutmålar plåtar, som kommer och
går i en ständig ström. Var och en har sin bestämda
plats, sin bestämda detalj, sina bestämda handrörelser,
instuderade och tvångstyrda. Däremot måste löneför-
handlingarna förenklas när arbetsprestationen är given.
Irriterande kontroll, pådrivning och misstänksamhet
från förmännens sida elimineras, atmosfären på arbets-
platsen och förhållandet mellan parterna bör bli mera
fritt och otvunget. Det förefaller så rent logiskt. Jag
tyckte det föreföll så även vid Elektro Lux.

Skyddsåtgärderna vid Elektro Lux föreföll att vara
de gängse: ögonskydd och andningsskydd vid svets-
ning, andling'smasker tycktes vara i användning vid
en hel del olika arbeten, tvåhandsutlösning vid pressar,
avskärmning och stängsel vid vissa maskiner, fortlö-
pande läkarkontroll vid triarbeten, fullständig skydds-
beklädnad vid sprutmålning. Sprutmålarna såg ut som
I{u-Klux-Klan-figurer i sina vita kåpor med sprutpi-
stolerna i ständig aktion.

Ematjverket iåg avskilt från den övriga verkstaden.
Den dominerades helt av ugnarna och den starka het-
tan som måste vara påfrestande att arbeta i. Här till-
verkades imerskåpet. Den automatiska pressen och
svetsmaskinen imponerade genom sin snabbhet och pre-
cision. Mannen som skötte maskinerna hade ett exakt
rörelseschema, inga onödiga gester. Emaljen brändes i
två ugnar en för svart och en för vit emalj. Den vita
emaljen sprutades på. Här såg man samma vita skydds-
kåpor sonr vid sprutmåIningen. överailt såg man be-
tryggande kontroll av skåpen, en typisk svensk kva-
litetsprodukt. För övrigt sågs rikligt med propaganda-
affischer för arbetsskyddet. En statistik som fanns an-
slagen på ett ställe visade en olycksfallsfrekvens av
c:a 15 pr kvartal något högre än motsvarande siffra
vid CVA, Arbetarantalet är också ungefär detsamma.
Rökning var tillåten, likaså vid Motala Verkstad. Var-
för inte vid CVA? Efter rundvandringen fick vi en
pratstund på kontorsmatsalen med frågor och svar, var-
vid en del detaljfrågor utreddes. Dessutom bjöd före-
taget på kaffe och smörgåsar. Ingenjör Lifvendahl er-
höll en del trycksaker angående företaget och dess
skyddsverksamhet. överingenjör Holmgren tackade i
ett anförande för storartad gästfrihet och tillmötes-
gående och ett intressant studiebesök. Han lovade sän-
da 1 ex. av Bergtrollets nästa nummer jämte material
över vår skyddsverksamhet. Så kom hemresan. För att
slippa den dåIiga örebrovägen for vi över Hiälmare-
sund. Äter kom man in i denna stämning av overk-
lighet, denna känsla av sommar man drömt om, men
aldrig sett i verkligheten. Åter började de overkliga
historierna flöda kanske en aning monotont, liksom
rasslet från motorn 

- 
men skratten mullrade lika vil-

ligt efter varje Snilleblixt. Vi hann bese Julita skans,
en uppsnyggad men intressant kuliss från gången tid.
Det var en fridfull stund. Solen hade måttats en åning,
srnå vågor ktuckade sövande mot strandstenarna, små
fåglar kvittrade i diverse tonarter, insekterna var säll-
skapliga och underhållande, tiden förnams bara som
en bakgrund åv vemod. Du minne, ta vara på dessa
två dar, vi ha fått dem som en gåva, vi vet inte riktigt
av vem eller vilka. Må vi bara minnas och vara tack-
samma' 

Jerk.

Två skolpojkar greps en dag av äventyrslust och
"Iånade" ett par mopeder för färd ut i världen. I Fa-
gersta tog emellertid äventyret slut och när polisen
frågade pojkarna, vart de var på vä9, blev svaret:

--TitI Afrika.

- 
Men då har ni väl kommit fel ?

-- Joo, men vi tog den här vägen, för trafiken i Kö-
pin€f vå.r lite för stor för oss.

6å*pnnea --5*-F--

Spioneri och sabotage är inga nya företeelser i mo-
dern krigföring. Spioneri har förekommit sedan lång
tid tillbaka och utgör ofta förberedelse till sabotage.
Att det utföres med stor intensitet även i fred, har vi
färska exempel på genom Andersson och Enbom och
deras medhjälpare. Genom spioneriet utforskas bl. a,.

militära förhållanden, lämpliga punkter för förstöring,
sabotage av krafttillförsel, kommunikationer, industrier
m, m.

I början av september hade vi som bekant militära
övningar i vårt omedelbara grannskap. Ätt dessa och
liknande övningar skulle gå helt fria för spionernas
skarpa ögon är väl knappast troligt. Bevakningens
effektivitet, personalens uppmärksamhet mot främ-
mande personer och truppens allmänna inställning till
övningarna och försvaret är 

- 
bland mycket annat 

-betydelsefulla detaljer för en eventuell motståndare.
Personalen måste sålunda ständigt vara på vakt mot
personer, sorn genom oskyldiga frågor söker upplys-
ningar. Den ena - till synes obetydliga saken - till
den andra ger snart en viktig och klar slutsats.

Vid militära övningar av större omfattning inlägges
också övningsmoment, där det gäller att öva och pröva
personalens vakenhet. "Spionen" och "sabotören" Iyckas
därvid tyvärr ofta genomföra sina uppsåt. Särskilt
känsligt blir det, då andra uppgifter kräver uppmärk-
samhet. Det uppstår då iätt "döda vinklar" genom vilka
sabotören obemärkt kommer igenom.

Vid dylika tillfällen måste den i,nre beuakningen --
bevakning på själva arbetsplatserna - skärpas. Denna
skall utgöra en sista effektiv spärr mot sabotörens illa-
sinnade försök.

Vid samövningen med CVA/CI'A driftvärn uppmärk-
sammades detta genom skärpt uppmärksamhet av sä-
kerhetsmän och övrig personal på utsatta punkter in-
om verkstaden,

Genom våra säkerhetsbestämmelser är den inre be-
vakningen kontinuerlig redan i fred, Att denna måste
skärpas vid eventuell ofred är självklart. Det är där-
för viktigt även för verkstadens del med sådana freds-
övningar, som påkallar tillfälligt ökad uppmärksamhet
och ger anledning till ingripande mot obehöriga per-
soner -* allt till båtnad för en effektiv säkerhet.

Det här lilla stycket kom mest att handla om de
militära förbanden. Men då det gäller detta ämne sit-
ter vi alla i samma båt, och synpunkterna kan där-
för vara lika aktuella för vår del,

G. T.

På krinolinens tid.
Två krinolinprydda mammor sammanstrålade, den

ena medförande liten flicka och den andra liten pojke.
I väntan på att den senaste nyheten skulle byta ägare
lekte barnen kurragömma. TilI slut försvann flickan
så pass ordentligt att pojken var färdig ge upp. Då
fick han se flickans lilla näsa sticka ut ur sprundet
på hans mammas krinolin.

-- Ah, där är du! ropade pojken.
l'lickan kröp fram och yttrade: Du hade nog aldrig

hittat mej, om inte din mamma hade fese!
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LUFTMOBILE^I - ett reaplan, år 7903
IInder tidernas gång ha många uppfinnare framträtt

med id6er, som av sin samtid betraktades som fanta-
sier och omöjligheter. Många sådana uppfinningar ha
efter årtionden eller århundraden åter kommit fram i
ljusrampen och visat sig vara i princip riktiga och
även praktiskt genomförbara. Många anses ännu i dag
som omöjliga, men vi vet inte vad kommande tider
kommer att säga.

Med denna artikel vill jag förå fram en av den sven-
ske uppfinnaren M. Wiberg år 1903, alltså för 50 år
sedan, gjord och patenterad uppfinning av "Luftmobil".
Patenthandlingen får tala för sig själv.

Patent no 1"7987.

BESKRIT'NING
offentliggjord af

Kungi. patent- och registrerinpJsverket.

M. Wiberg, Stockholm.
LUFTMOBIL.
I{lass 70: :r.

Paternt i Sverige från den 16 mars 1903.

Den ifrägavarande uppfinningen afser en tuftmobil,
med hvilken man, när den på lämpligt sätt, t. ex. med
tillhjälp af automobil eller annan kraft, en gång blifvit
igångsatt med tillräckligt stor rörelsehastighet framåt,
må kunna utan tillhjäIp af ballong färdas i luften, och
är densamma i hufvudsak af här nedan beskrifna ut-
seende och beskaffenhet.

Själfva apparaten eller "luftmobilen" är en lång-
sträckt låda med skarpt kilformad eller tillspetsad
framdel, med breda, från apparatens öfre del åt bägge
sidorna utstående skärmar eller plåtar, som äro af-
sedda att hjälpa till att uppbära apparaten och så
rnycket som möjligt motverka dess benägenhet att af
tyngden dragas nedåt. Apparaten göres af så tunnt och
lätt material som möjligt. I apparaten, som på ritnin-
gen ses ofvanifrån, från ena sidan och bakre änden,
är anbragt en behållare a för en lättantändlig vätska,
och under behållaren framgår ett eller flera rör b, b
å.t bägge sidorna, så att vätskan genom dessa rör kan
tillföras två s. k. explosionskamrat c) c, som äro en
vid hvardera sidan af mobiien, något uniLer skärmarnas
lrcimre del och pä nå,got afstå,nil från mobilens sidor.
Explosionskamrarna äro slutna åt alla hå11, utom det
som vetter bakut och delvis den framåtvända sidan, i
hvilken finnes en eller flera öppningar, hvarigenom luft
vid mobilens framfart kan inströmma i kammaren, för
att där, blandad med nedrinnande vätska, åstadkomma
explosioner, då vätskan kommer i beröring med en i
kamrnaren brinnande lampveke, I kammaren nedrinner
vätskan, när man öppnar två dithörande kranar, hvar-
vid vätskan genom små hål i kammarens tak dit af
trycket i behållaren insprutas i fina strålar, med ofvan-
nämnda följd. Till följe af det vid explosionen i kam-
maren uppkommande starka trycket afbrytes för ett
ögonblick vätskans nedrinnande och luftens inström-
mande, men börjar ögonblicket därpå, med samma föijd
som förut; sålunda komma då oupphörligt explosioner
att följa på hvarandra, och genom deras mot kamma-
rens framvägg förorsakade våldsamma stötar eller
reaktioner drifves luftmobilen framåt, så länge man
ej med kranarna afstänger vätsketillströmningen. IJtan-
för explosionskamrarna äro i vätskeutströmningsrören
äfven andra större håI, genom hviika vätska kan ned-
rinna, hvilken då af luftdraget föres bakut, där den
då i beröring med förbränningsprodukterna från explo-
sionskamrarna blir antänd och successivt exploderar
under skärmarna och därigenom bidrager till appara-

tens uppbäring och lyftande. Då mobilen framdrifves
genom explosioner från de två kamrarna, som äro en
på hvardera sidan af mobilen, kan man, genom att
afstänga vätskeutströmningen till den ena eller andr;r
kammaren, äfven minska framdrifningen vid den sidan,
hvarigenom dä mobilen viker af åt den sidan. På detta
sätt kan då styrning ske åt olika sidor. Uppåt och nedå'r
kan detta ske därigenom, att en eller flera personer i
mobilen förflytta sig längre för ut eller bakut. Klart
är att styrning äfven kan ske genom mekanisk styrin-
rättning på vanligt sätt, om så önskas.

Putentanspråk:

Luftmobil i form af en långsträckt, framtiil kilformad
läda, försedd med fasta, utstående skärmar, och med
en behållare för en lättantändlig vätska, hvilken be-
håliare är medelst ett åt hvardera sidan gående rör
förenad med tvänne, en på hvardera sidan om lådan
anbragta, kamrar, som baktill sakna väggar och fram-
till äro försedda med en eller flera öppningar för luf-
tens inströmning och blandning med den lättantänd-
liga vätskan, hvarigenom en explosiv blandning upp-
kommer, hvars snabbt på hvarandra följande explosioner
åstadkomma framdrifvandet, varande röret, resp. rören
utanför kamrarna försedda med hål, genom hvilk:r
äfven vätska utströmmar för att af luftdraget föras
bakåt under skärmarna, så att explosioner uppstå äfven
utanför kamrarna under skärmarna i ändamål att bi-
draga tiil mobilens lyftande och uppbärande.

"Luftmobilen" är således en s,uerzslc uppfinning av
ett flygplan, som vi med våra benämningar skulle kalla
"reaplan, försett med två rammotorer", och gjord vid
en tid, då ännu inte någon motorflygning enligt syste-
met tyngre än luften skett i världen. Det var först den
17 december 1903 som Orvilie Wright gjorde den för-
sta flygningen i North Carolina, USA.

Till slut några ord om uppfinnaren. Martin Wiberg
föddes den 4 sept. 1826 i Skånes Viby utanför Kris-
tianstad. Vid 24 års ålder promoverades han till fil. dr.
i Lund, varefter han under hela sitt liv huvudsakligen
ägnade sig åt uppfinnarverksamhet. Hans mest kända

(Fortsättning sid 17)

En jiimf örelse
mellan Wi,bergs
ri,tning o. "Dra-
ken" ui,sar hur

f örbluf land,e
ncira Wiberg

rar utformnin-
gen aD ett au
u(tr titd,s mod,er-
ncrste flAgska-

Pelser,
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vali BLIXV I{AN A\/, ITINDFjN...
Di,n plats bleu tom, d.et mcirktes en störning i' o'rbets-

gangen,
niir Din rand,a, ef f ekti,l-a ruti,n au orana hiinder togs f ct'tt
Din ton kom bort ur monotonin, Ditt i'nlcigg i' uerk'

stad,s jargongen,
små, sagor med, ltumor och griclcert,, Ditt lågmcild'a tiuu'

pojksskratt.

Frågor och, gissnr,ngar kom och gick med' tonf all i' moll
och d,ur.

-- Var bleu han au, iir han sjuk, cir han r,Ila dciran,
f rå.gade kors och turirs

- Haix dog i, gå,r uår orgi,nella, lertnadsglaila krumelur,
kom star helt tudrt, hans li,uskraft bortom hjcilp för-

rann, del rar en ilöillig ptirs.

Det miirks ej stort, nd,r nå,'n går bort - sorn krusning
ytå uattenEta,

en bubbla frå,n d,jupet, som stiger upp förråd'er att nå'got
har hiint,

I stirrand,e undran man krinner ord och fattnr,ng trgta'
en stum sekund förnr'mmer d'et olattbara som snuild'at

briint.
"Jerk,"

llur ör det mcd studieorbetet?
"Intresset för studiearbetet är i år glädjande stort",

sade Si,gne Holmberg, när Bergtrollet ringde upp henne
häromdagen för att få några tips för de långa vinter-
kvällarna. "Vad jag särskilt gläder mig ät, ät att
flickornas intresse för kurserna har stigit, ja, det är
t. o. m. flera kvinnor än män anmälda till höstens kur-
ser. En särskild eloge vill jag ge de flickor, som i som-
ras deitog i den av ABF anordnade maskinskrivnings-
kursen i Säterbo. Det var roligt, att de trots sommar-
värme och lockande bad gav sig i kast med ett sådant
arbete."

Vad är det ABF har att erbjuda oss i år?
"Att här ge en presentation av kurserna är inte möj-

ligt, vi har c:a 100 st, i år, men då vi delat ut studie-
program tiil alla hushåll i Arboga, hoppas jag, att all:r
ska få del av vad vi har att erbjuda. Kurserna är av de
mest skilda slag, från tr'ilosofi till Att spisa jazz."

Bland så många kurser måste det väl vara några som
Du speciellt vill rekommendera ?

"Ja, våra skötebarn just nu är kurserna i kemi, fy-
sik och latin, som är nya för i år och med utmärkta
ledare. De kurser som jag dessutom vill rekommendera
är språkkurserna och Talarkurs och Mötesteknik. Att
man har glädje och nytta av att läsa språk behöver jag
väl knappast säga, svårare är det att få deltagare i de
två andra kursernå i den utsträckning, som ämnena
borde ge anledning till."

Språk vill ju alla kunna nu tack vare alla utlands-
resor som anordnas men de andra kurserna är väl av
ganska begränsat intresse, eller hur Signe.

"Det tänker nog många, men inte behöver man va-
ra aktiv föreningsmänniska för att vara med i dem.
Att sakligt och koncist framlägga en synpunkt eller
besvara en fråga, det är väl vad vi alla önskar att vi
kunde, både i arbetet och i diskussioner var helst de
uppstår."

För att övergå till mera praktiska frågor. Hur har
ni det med lokaler i år ?

"Lokalfrågan är inget problem i år, tänkte jag säga,
men det är nog inte alldeles rätt. Vi har det emeliertid
mycket bättre i år än tidigare. ABF:s lokaler är upp-
putsade och snygga och genom att TBV fått egna loka-
ler, har vi i år haft lättare att lösa lokalfrågan för de
olika kurserna. Men ett puzzle har det varit att få allt
att gå ihop."

Ja, det är väl mycket arbete innan ni kan sätta i
gång.

"Visst är det arbete! Privatliv får helt enkelt inte
existera för oss som arbetar med det här. Men det är
roligt, oerhört roligt, och jag hoppas, att alla ni som

deltager i kurserna också skall tycka att det är trev-
iigt. Arbete och nöje kan kombineras."

Ebbe Larsson, TBV:s energiske ordförande i Arboga,
har även han goda nyheter.

"TBV har i år nöjet att få hålla kurserna i egn:L
lokaler. Det är drboga stad sorn kostnadsfritt upplåtit
förutvarande lekskolans rum ovanför stadsbiblioteket
till TBV, Enda utgifterna är kostnaden för städning
och elström. Jag hoppas, att TBV skaii få behåll:r
lokalerna, men tyvärr är biblioteket även intresserade
av dem."

TBV:s program för säsongen är litet men gott. Hur
bar intresset varit för de olika kurserna?

"Språkkurserna har givetvis många deltagare, men
även de övriga kurserna är av stort intresse

Svensk språkvård är en kurs som jag vill rekommen-
dera till alla och envar. Den utgör en god hjälp ur
språkets alla irrgångar och är en kurs även för dern
som nu glömt de grammatiska reglerna.

Nomografi är en kurs som bör intressera många på
CVA och CFA. Likaså Handelsrätt och Bokföring. De
två sista kurserna är särskilt lämpliga för dem som
har egna rörelser. Kursen i bokföring är dessutom en
utmärkt grundkurs för den som håller på att utbilda
sig inom kontorsyrket.

Mötes- och sammanträdesteknik har jag alltid hop-
pats skall intressera även damerna, men den förhopp-
ningen har sällan uppfyllts. Intresset kanske nog: finns,
men tiden räcker inte alltid till. En stor del av den
kvinnliga personalen består ju av fruar och det är
naturligt om de i första hand tar sådana kurser som
sömnad, musik och språk. Den yngre personalen ä
andra sida,n har sin yrkesutbildning att tänka på."

Är det några andra önskemåI Du har?
"Ja, att anmälningarna kommer in i god tid. Det är

nämligen så, att en kurs måste ha 5 deltagare på varjc
sammanträde, för att få de anslag som behövs, och som
man får räkna med en viss frånvaro under terminen,
behövs det minst 8 anmälningar till en kurs, innan vi
törs sätta i gång. Då förstår ni kanske, vad det betyder
att i god tid få in anmälningarna, så vi får planera
för kurserna.

Ja det var en ringa del av allt vad Signe Holmberg
och Ebbe Larsson har att säga om studiesäsongen. Det
är bara att tillägga, att ni som ännu inte anmält er
mycket väl kan göra detta nu, även om kurserna vari!
i gång en eller ett par kväl.lar.

Bo.

TACI(!
F ör den utmärkta middag Bergtrollet bestod mig och

min make med på konditori Sten Sture få vi härmerl
framföra vårt hjärtliga tack.

Margi,t oc}j. Gunnar Neuman.

Denna varma hälsning från vinnarparet i Bergtrollets
pristävling om fiskpuddingsreceptet har vi tagit mecl
som en liten maning till övriga bergtrollsläsare: Deltag
i pristävlingarna, då har du inte försuttit din chansl
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Sedan föregående nummer finnes att redovisa fyra
sammanträden,

Extra sammanträde ordnades den 6 mars 1,953 för
information beträffande arbetena i avd.722 och arbets-
beläggningen på övriga, avdelningar. Härvid varslade
styresmannen om risken för permitteringar på avd,
370.

Vid ordinarie sammanträde den 2 april' 1953 disku-
terade nämnden aktiviseringskampanjen och enades om
:rtt brevkursen "Aktiva företagsnämnder" skulle gemen-
samt studeras på fritid på studiesammanträden med
deltagande av ledamöter och suppleanter. Balk-Johan
föreslog, att personalen skulle inbjudas som åhörare
till ett kommande ordinarie nämndsammanträde. Nämn-
den var enig om att detta skulle ordnas. Formerna för
försäljningen av läskedrycker m. m. var även på ta-
peten. Berggren hade gjort en undersökning, vilken
visat att försäljningsvagnen uppsökes av ett stort an-
tal köpare under den tid den påfylles från mässens för-
rädsutrymme i bergsinfarten. Härigenom uppstår för-
sening, som ibland medför att vissa avdelningar icke
hinna uppsökas. Vidare skulle köbildning och tidsför-
luster kunna undvikas, om köparna icke gick fram till
vagnen aIIa på en gång, då den inträffar på en avdel-
ning. Styresmannen föredrog ett utkast till en bli-
vande verkstadsorder, avseende att komma tillrätta
med nämnda missförhållanden.

Som nya frågor behandlades ett förslag om uppmon-
tering av en båndsåg på avd. 120 och ett förslag av
nitaren E. Bäck till verktyg, avsett för borrmaskin
som skydd mot repbildning vid borrning i lättmetall-
plåt. Information lämnades om personalen för rb-till-
verkningen, användningen av viss el-materiel, anled-
ningen till vissa övertidsarbeten i bergverkstaden, läk-
tare på avd.. 272, arbetsuppgifter för tjänstemanna-
personalen på avd. 450,

På ordinarie sammanträde den 26 juni 1953 med-
delades, att ett studiesammanträde i brevkursen "Ak-
tiva företagsnämnder" hade ägt rum den 28 maj, var-
vid frågorna till brev 1 och 2 besvarades. Som en pa-
rentes vill jag här rapportera, att detta studiesamman-
träde ägde rum på FCPtr':s klubblokal. Antalet delta-
gare var 15 st, HeIt kort kan man konstatera, att det
måste vara värdefullt och verka befrämjande för
nämndverksamheten, att arbetsledningens och arbe-
tarnas representanter studera företagsnämndsid6ns hi-
storia, syften och praktiska möjligheier.

På junisammanträdet behandlades bl. a. följande
frågor:

Gratifikation till radiomontör Alex Jonsson (se ne-
dan under gratifikation).

Förslag av Robert Karlsson om hållare för gängsnitt.
Information lämnades om kassation av vissa detaljer

p. g. a. konstr-ändring samt de stående informations-
punkterna: arbetsbeläggningen, byggnader, maskiner,
ekonomi.

Sanunantr'ädet den 25 sept. 1953'

Det är motiverat att sätta detta sammanträde under
en särskild rubrik, då det ägde rum med personalen
som åhörare. Platsen var tr'olkets Hus Rotunda. Ett
100-tal åhörare hade infunnit sig, vilka bänkade sig
kring nämnden, vars bord placerats mitt på golvet.
Kl. 19.35 hälsade styresmannen publiken väikommen.
Han nämnde, att avsikten med arrangemanget var att
hos personalen skapa intresse för nämndens arbete och
ge en inblick i dess arbetssätt. Han citerade den del

av nämndavtalet, vari nämndens funktion som sam-
arbetsorgan mellan företag och anställda närmare pre-
ciseras. KI, 19.45 öppnade han sammanträdet, som där-
efter föriöpte på sedvanligt sätt och enligt föredrag-
ningslista, som utdelats till åhörarna. Efter samman-
trädet visades en film "Vad kostar det?", inspelad av
Ekonomisk Information och i instruktiva bilder klar-
läggande ett företags ekonomiska villkor.

F öljande frågor behandlades:
Gratifikation till Knut östling för borrfixtur vid borr-

ning av hål till detalj för stabilisator.
Stormhakar på fönstren i monteringshall 6.
Inköp av 1 st, Bofors chuck till revolversvarv.
Personalen på avd. 270 P.
Buffertförråd för plåt till avd. 120.
Anskaffning av lämpliga maskiner för tillverkning

av grovplåtdetaljer på avd. 120.
Utrustning för längdmatning till tvärslid på Herbert

revolversvarv.
Möjligheterna att upphäva rökförbudet på platser,

där brandfara ej föreligger.
Information lämnades om:
Behovet av en arbetsstudieman på avd. 270.
Möjligheterna att förenkla planeringen av enstakzr

detaljer.
Lönsamheten av att F l'lKi, SAAB/L insänder mindre

partier av t. ex, skarvdon och hylsproppar till CVA för
reparalron.

Byggnader.
Maskiner.
Ekonomi.
Det var som styresmannen poängterade i sina häis-

ningsord ett helt normalt sammanträde, som inte på
minsta sätt arrangerats. Hur reagerade åhörarna ? Vil-
ket intryck gjorde det hela på dem ?

Några snabbintervjuer resulterade i både positiva och
negativa uttaladen, dock övervägande positiva. Några
tyckte, att arrangemanget borde upprepas.

Den information som lämnas de anställdas represen-
tanter i nämnden skall föras vidare för att det över-
huvudtaget skall vara någon mening med den. Därför
ä,r vidareinformationen en vital sida av nämndens verk-
samhet, som inte får försummas. "Ähörarsammanträ-
den" är en form av vidareinformation, som förefaller
ha stora möjligheter att ge önskad effekt.

Gratifikation.
Radiomontör Alex Jonsson för konstruktion av jus-

tertång till hävarm i Fr VIII/10,
Sekr.

CFA
Otnorganisat'ion av CI|A.

Vid sammanträde med företagsnämnden den 24 sep-
tember meddelades, att den av KFF till Konungen före-
slagna omorganisationen har godkänts och att denna

ilÄrrr{DPETAO

Vi, kui,nnor på, Hallen har u&rt speciella problem.
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Ltirlingsutbildning,
aerkstad kontor

Den teoretiska undervisningen för CVA-iärlingar i
klass II startade höstterminen den 10 sept. och pågår
till den 17 dec, Till klass II har uppflyttats 13 lärlin-
gar, till klass III g lärlingar och tiil klass IV 6 lär-
lingar. Efter genomgåengen 4-årig utbildning har föI-
jande lärlingar antagits som yrkesarbetare:

Henry Andersson som filare

TiIl dem som kånner sig träffade

Du som på, jobbet sjunger eller uisslq,r (och kanske
Ialskt)

tcinker Du i,nte pri Di,na kamrater och företaget alls?

Eepertoaren iir liten mrcn progra,nxmet långt
och Du stör vildigt ilcir d,et iir tr&ngt.

Varför Du "musicerar" så iurigt man kan si,g frd,ga.
Är Du upptiind, au en ktirlekslå,ga?

Är ilet för Di,g njutbart att höra Di,n röst
eller cir det f ör att ,.-ara anilro, till ,'tröst', t)

TEcker Du skatterna iir för
Iå,ga

eller kanske Du li,d,er au en
slotlr plå,gdq

Ha'r Du mi.ssugtpfattat Din ur-
betsupTtgi,ft

eller cir Du kanske i,nte gi,ft?

Är ilet tankeförmciga som Di,g

fattas
eller iir ilet sabotagelusta som

bör beaktas?

Att fram.föra andtas och min
unilran på, detta siitt

d,et görs för att göra d,et !ör
Dig lcitt.

Vill Du ej förstä ilenna ,ui,nk

kommer Du att behand,las utun
kink. Det iir m,iinskligt

att fela!

Man hade beslutat att ge en arbetare en gra.tifika-
tion på 1.000 kr, för en synnerligen god id6, Beslutet
kommenterades av driftsingenjören sålunda:

- Det kan få gå för den här gången, men det kanju hända, att det kommer fler.

--/ /-
-- Olle! Olle! ropade basen flera gånger utan att få

svar.
r Du kan väl åtminstone svara, när man ropar på

dej !

Olle vred sakta på huvudet.

- Jag kan väl för tusan inte svara, när jag visslarl

BE R,GTROI,I]AA' UNDRAIi
om blommorna i lunchrummen verkligen mår så bra

av cigarettaska att krukorna bör användas i stället
för askfaten;

om inte alla rum i administrationsbyggnaden kan få
Iysämnesrör;

om inte vägen mässen-personalbyggnaden-administ-
ratio:rsbyggnaden kan få hårdbelåggning;

om vi får julskinka även till kyndelsmäss nu när nas-
sarna fått så mycket god rriat,

Hans Ekman
Bengt Ekström
Bengt Grundström
Roland Gustafsson
Vincent Liljekvist
fngemar Liljeström
Kjell Nilsson

,, radiomontör
,, flygplansmontör
,, motormontör
,, flygplansmontör
,, motormontör
,, radiomontör
,, radiomontör

Nils Gustav Älund ,, flygplansmontör
Då CVA f. n. icke har några översyns- och repara-

tionsarbeten på flygplan, kornmer de lärlingar, som uf,-
bildats till flygplansmontörer och som önskar fortsätta
inom detta yrke, att g'enom CVA medverkan placeras
vid flottiljernas flygverkstä,der, Nils Gustav Älund är
fr. o. m, den 1 oktober placerad vid Kungl. F lygförvalt-
ningens Försökscentral i Malmslätt.

Någon intagning i klass I har tyvärr icke kunnat
äga rum i år på grrnd av minskat behov av arbets-
kraft. En allmän förhoppning är att nyintagningar skall
kunna göras redan nästa höst. Lärlingsutbildningen är
ett viktigt Ied i CVA verksamhet. De pojkar, som äri 15-18-årsåldern och är placerade på verkstad eller
korrtor som springpojkar, har här möjlighet till yrkes-
utbildning, om de visar sig intresserade och lämpade
för verkstadsarbete.

Den teoretiska utbildningen för lärlingarna pågår de
2 första åren. Avsikten är att den teoretiska utbildnin-
gen skall fortsätta även i klass III och IV genom kor-
respondenskurser, som är under utarbetande.

Vid CVA fullgör lärlingar i klass III och IV från
Kungl Flygförvaltningens Verkstadsskola i Västerås
praktiktjänstgöring. Från klass III kom i höst till CVA
Ragnar tr'ries, Jarl Jönsson, Sten-Eric Svensson och
Anders Widen. Jönsson och Svensson skall utbilda sigtill instrumentmakare och tr'ries och Wid6n till radio--
montörer. F rån klass IV fullgör 4 lärlingar praktik-
tjänstgöring vid CVA.

De kontorsbud, som valt att fortsätta inom kontors-
yrket, är för den teoretiska utbitdningen hänvisade till
Arboga stads yrkesskolor, kurser anordnade av ABF
och TBV eller korrespondenskurser. Till yrkesskolans
kurs i handelslära med bokföring och maskinskrivning
anmälde CVA i höst 9 flickor. I kurs i enbart maskin-
skrivning deltager 4 flickor från CVA. De elever, som
fultföljt dessa kurser, erhåller bidrag från CVA, som
till största delen täcker kursavgiften.

Vid behov av kontorsbiträden är avsikten att beford-
ra de kontorsbud, som visat sig intresserade för kon-
torsarbete både i det praktiska arbetet och genom att
på fritid deltaga i handelskurser, F. E.

nu är under genomförande vid CF.A, Utbyggnad av
administrationsbyggnaden med anledning härav kom-
mer f. n. ej att ske utan Karlslund inredes i likhet med
Zakrisberg provisoriskt.

Ahtiva för.etagsnämnder.
En diskussionscirkel i,,Aktiva företagsnämnder',

kommer att sammanträda varje onsdagskväll en tid
framåt med början den 28/10, När detta skrives, har
17 anmälningar om deltagande i kursen inkommit och
fler är välkomna!

KioskförsäIjning under lunch.
I enlighet med tidigare förslag har överenskornmelse

träffats med Ekbackens livsmedel om kioskförsäljning
under luachtiderna. Utrymmet i förstugan till lunch-
rummet på nedre botten i administrationsbyggnaden
har iordningställts för ändamålet.
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Vad hände i Uppsala den 3 maj ? Jo, av nio star-
tande driftvärnsmän gick nio stycken i mål vid årets
stora fo-tävling. Maten var utmärkt och vädret lika så
men för alla eventueliteter hade vi tagit med vår egen
sommar. Resultaten blev medelgoda. Bäste dv-man från
Arboga blev ju som vanligt Otle Äberg. (Trots att det
i tävlingen ingick avståndsbedömning).

Lördagen tlen 30/5
segrade Äke Nilsson, Motor, i driftvärnets fälttävtan
vid CVA, Andra, tredje och fjärde platserna belades
av 722:orna Bror Karlsson, Eilert Bäck och Gunnar
Rystedt. Tävlingen gick i hyggligt väder och omfat-
tade kartläsning, punktorientering, avståndsbedömning,
fri orientering och skjutning.

Vem lossade skottet i Mediihersskogen.
Lördag'en den 4 juni kl. 12.30 begärde riksmordkom-

missionen hjälp med skallgångskedja genom skogarna
kring mordplatsen. KI. 16 samlades ett stort antal drift-
värnsmän vid polisstationen i Arbog'a för transport till
Medåker. Anledningen till detta var att två poliser och
flera civila så sent som på fredagsmorgonen hört skarpa
skott avlossas i skog'sterrängen kring brottsplatsen.
Man ville förvissa sig om att ingen beväpnad person
uppehöll sig i trakten eller att ingen -- eventuellt fru
Anderssons baneman - berövat sig livet där. Tyvärr
blev resultatet negativt, Inget fynd av värde gjordes.

Klipp ur stockholmspressen: Tur var det emellertid
att skallgångsmännen befann sig i skogen. Blixten an-
tände en större ladugård och omkringliggande skog.
Tack vare deras snabba insats och ett fruktansvärt
skyfall var elden snabbt begränsad. En förödande skog:s-
brand förhindrades genom dv-männens rådiga ingri-
pande. (Det var Artur Jönsson, som högg ner en 32-
årig tall).

Mordkommissionen framförde sitt tack till driftvärns-
männen, som så villigt deltog i efterspaningarna på
medåkersmördaren.

Till styresman vill driftvärnet framföra sitt tack för
tillmötesgående med biltransporten.

Svenska flaggans dag.
Vid firandet deltog driftvärnet i marschen genom

staden och avslutningen på Gäddgårdsvallen.

Dv-tävlingen.
Lördagen och söndagen den 27--28 juni var drift-

värnet uppe i Stockholm på andra uttagningen till årets
rikshemvärnstävling. Vad det gäller placering och de-
taljer från denna tävling: drar vi ett stort streck över.
Vi skall komma igen nästa år om formen är fin.

Lördagen den 8 augusti fick vi inte stoppa det pla-
nerade anfallet av 150 hemvärnsungdornar. övningen
blev instälId.

l'örsvar av verkstad.
Onsdagen den g,/9 anbefalldes högsta beredskap för

driftvärnet. Fientligt kuppförsök kunde väntas mot
verkstaden. Kl. 15 gick driftvärnslarm och alla ingån-
gar och portar bemannades. Den anfallande styrkan
som bestod av flygsoldater hade mycket små chanser
att närma sig verkstadsområdet utan att bli upptäckta,

Kiipingskretsen s höstfälttär'Ian.
Ett 70-tal hem- och driftsvärnsmän ställde söndagen

den 13 sept, upp i ädel tävlan i krigiska värv. Vete-
ranklassen vanns överlägset av Kolsvas V. Gustafsson
medan CVA-aren Olle Äberg kunde ta hem segern i
seniorklassen. Tävlingen omfattade handgranatkast-
ning mot två måI, punktorientering, målspaning, fält-
skjutning med gevär, kg och k-pist, fri orientering
samt sprängtjänst. Bästa individuella resultat i senior-
klassen: 1) Olle Åberg, CVA, 110,5, 2) Gösta Petters-
son, CVA, tl2,3) Ällan Hillius, Arboga hv, 117, 4) Elof
Johansson, Köping, 118, 5) Arne Carlsson, CVA, l2Z,
6) L. Eriksson, Kungsör, 130, ?) E. Granberg, Kungsör,
1ts1, 8) Bertil Blornkvist, CVA, 140, 9) f, Karlsson, Kö-
ping, 147,5, 10) Gunnar Merk6n, CVA, 148, 11) p. A.
Ottosson, Gunnilbo, 154, !2) B. Wallbom, Kolsva, 160,
13) Holger Mörk, CVA, 162,5. Manne Andersson kiiade
in sig som god 3 i veteranklassen på 130,5 poäng.

Gener.almönstlingen.
I de nu pågående proven för generalmönstringen le-

der för närvarande Erik fsaksson med 175 poäng av
180 möjliga.

Driltotirnsledaren.

Vid, en d,ri,ftoiirnskurs i Viilli,nge ilen 18-30 maj
representerad,es Arboga aD x Ircimre rad,en O. Asp-
lunil, E, Persson, H. Od,enhult, i, bakre rad,en L

Carlsson, P. O. Olsson, R. Stolt och J. Westerlunil.

(,lott hull : gott ställt"i
En ingenjör från tr'!'passerade vid ett besök på CVA

packningen för avgående gods. En tös med ljusa lockar
och tindrande ögon stod vid vågen. Ingenjören stan-
nade till (vem hade inte gjort det.?), klev upp på vågen
och blev vägd av den ljuslockiga.

Några dagar senare mötte jag den ljuslockiga och
hon frågade.

- Vem var den där killen, som jag vägde härom-
dagen ?

' - Han är anstäIld vid flygförvaltningen,- Ja, men vad gör han?
-- Jo, svarade jag en aning svävande, han är in-

genjör.

- Han måste ha det bra ställt. Tänk, han vägde g4
kg., sade den ljuslockiga med ett uttryck, som skvall-
rade om både undran och beundran.

Wim.
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Jag arbetade i Ryssland
Au Carl-Hugo Dahlström

Men för att ätergä till taget, sa i de hårda vagnarnår
är det tre britsar å rrarje vägg i en kup6 eller bås. Å
dessa britsar kör folk ihop sig, så man kan undra, hur
de egentligen bära sig åt för att kunna sova. Då de
dessutom för med sig sorn bagage både samovarer och
annan utrustning, helst hopknutet till ett eller ett par
bylten, kan man förstå, att det blir både trångt och
obekvämt. fngen tordes gå ifrån sina tillhörigheter,
utan de måste noga se till, att de fanns i deras ome-
delbara närhet, annars försvinner de ganska iätt.
Smutsen och även lössen voro de förhärskande i dessa
härda vzrgnar, det skulle förresten visa sig gä igen
vart man kom i detta iand. Ryssen som människa är
snäll och vekhjärtad, vilket vi sågo flera bevis på under
resan. En av ryssarna hade en balalaika med sig, som
han knäppte på ibland. Jag tecknade åt honom att
spela "Svarta ögon" genom att peka på mina ögon och
så på golvet, han förstod och han både spelade och
sjöng. Jag bjöd honom pä en cigarrett och så gick jag,
men efter en stund kom han och ett par andra ryssar
och började både spela och sjunga för oss. Då fick jag
en överhaining igen, för att jag slagit mig i samspråk
eller teckenspråk var det väl närmast den här gången
med dem.

Resans mål, staden Jaroslavl, närmade sig. Jaroslavl
iigger vid Volga och är eller har varit en av Volgas
vackraste städer. Men under revolutionen, då staden
var besatt av än röda än vita, blev den mycket för-
störd. % brann ned och massor av hus- och kyrko-
ruiner vittna om hur förstörelsen gått fram,

Jaroslavl har en folkmängd av omkring 140.000 in-
vånare och anlades år 1030 av storfursten Jaroslavl.
Denne storfurste hade i strider med sine bröder om
makten sökt hjälp av konung Hakon i Skandinavien
och på så sätt kommlt i förbindelse med Skandina-
vierna. FIan var gift med Olov Skötkonungs dotter

II
Ingegerd och den norskår konungen Harald Hardrada
erhöll Jaroslavls dotter lllisabeth till gemå1. Detta en-

ligt ryska historien.
Om vi nu skulle se lite' närmare på staden så det

första man lägger märke till är, att det praktiskt taget
finns en kyrka i varje gathörn. De äro sevärda med

sina lökformade guldkupoler som glänser och syns

över allt annat. Staden }l.at 75 kyrkor, vilhet kan
tyckas räcka väl till för en befolkning på 140.000 in-
vånare. Här i Arboga skulle vi behöva 5-6 kyrkor
för att ställa cn jämförelse.

Är 1750 öppnades teatern, viiken är byggd av Voisc-
kovski och efter honom kallas den därför Volsekovski-
teatern. Ir, ö. finnes i staden ett stort prästseminarium,
före revolutionen ett lyceum. Fabriker för framstäIl-
ning av bomulls- och sidenmanufakturer, linnevävna-
der och tobak, Krasni, Perikop, 15.000 man. IJnder min
vistelse där anlades en gummifabrik, som enligt utsago
skulle bliva en av världens största. En stor bilfabrik
fanns även där, vilken 1åg mittemot Aseas verkstäder,
och till vilken jag hade eller rättare sagt fick ett horn
i sidan. Mitt arbete bestod i att sätta igång apparat-
fabrikationen å Asea-fabriken. Den första satsen appa-
rater sändes till bilfabriken och blev där uppmonterad
i vederbörlig ordning. Men efter en icke aIlt för lång
tid kom det besked om, att apparaterna måste justeras

och bytas ut, de voro mycket dåliga och motsvarade
ej alls deras fordringar. Jag traskade dit, åtföIjd av

en tolk, och fick se en syn, som man sällan får se

någön annanstans. Jag framhöll för dem, att det vi
sänt dem voro apparater och ej diverse skrotbitar, men
ingenting hjälpte. Den röda. direktören, vilken var täm-
tigen obevandrad i dylika problem, fordrade helt enkelt
utbyte, i annat fall saboterade jag deras femårsplan
och ett dyiikt brott av en ryss är detsamma som att
titta in i några bösspipor' Den tekniska direktören,

det fanns alltid två på varje större fab-
rik, gick det bra att tala med och han
förklarade, hur förhållandet kom sig,

men det hjälpte föga, då han ingenting
hade att säga till om i dylikt fail.

Gatorna och dess rengöring voro ett
kapitel för sig. Dåligt stenlagda eiler
inte stenlagda alls, om sommaren med

dess hetta dammiga och höst och vår
smutsiga och i många fall ofarbara. Vi
åkte droska hem från centrum till vår
bostad vid ett tillfäI]e. Droskan var dä-
iig, en fjäder sprang utav, men kusken
fortsatte. När vi kommit strax utanför
vårt hus, fastnade såväl häst och det,
som fanns kvar av droskan, med dess

innehåll i gatans lervälling. Vi kunde
hoppande ta' oss över värsta eländet,

Floilå,ngare p& Volga.
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men dloskan stod kvar, nedsjunken till hjulnaven.
Mest synd var det clm hästen, den höllo ryssar-
na på med i ett par timmar, innan den kom loss.
I'år, höns och grisar fick man vänja sig vid som sä11-

skap på trottoarerna. Vid ett tillfälle, när vi voro på
hemväg, stötte vi på en get, stående utanför ett hus.
Vi lyckades locka geten med oss hem, bar upp den ocir
matade den med hårt bröd, men när den inte ville upp-
föra sig som folk, bar vi ned den på gården igen, där
fanns den kvar på morgonen, men gårdskarlen, som
var en stor djurvän, åtog sig att frakta den tillbaka
till åtminstone samma gata varifrån den kom. Gårds-
karien var förresten en välbärgad karl, han hade en
ko förutom en gris och höns. Det var en syn att se,

när kossorna efter den gata vi bodde kommo hem på
kvällarna, gårdskarlens ko bultade på porten med hor-
nen, tiII dess någon kom och öppnade, varefter den
travade fram till trappan och in i ett intill lägenheten
gränsande rum, där även grisen och hönsen logerade.
Våra anmärkningar om att det ej kunde vara hygie-
niskt bemöttes med överiägset hån,

Ett stort problem var trångboddheten, och för att
iösa detta problem, ordnade myndigheterna sä, att
flera familjer fingo dela köket i en lägenhet och sedan
fingo de var sitt rum, Även en del källare togos i an-
språk som bostäder, värst var det för dem, som bodde
nära Volga, när vårfloden kom med sitt rikliga flöde.
Då fanns ingen annan möjlighet för familjerna än att
flytta titl någon bekant till dess floden återtagit normal
karaktär. Ur hygienisk synpunkt var ju detta bostads-
elände något förfärligt. Men så förekommer ju också
bakteriesjukdomar i långt större utsträckning där än
här.

Renhållningen i staden är ett särskilt kapitel. Nägra
avlopp fanns ej, utan diskvatten och dylikt, även från
WC, uppsamlades i en å varje gård befintlig grop, som

kallades för "Jama". Odören från densamma var
hemskt, allrahelst om somrarna. Jamagubbarna, som

renhållningens utkörare kallades, kommo om natten
och tömde dessa gropar. Beväpnade med en lång stång
med en skopa i ena ändan fingo de så ösa ur gropen

till dess deras tunna var full, Denna tunna skulle sedan

tömmås å en plats i utkanten på staden, men som gub-

barna hade ackord på jobbet, hände det
allt som oftast, att tunnorna voro otäta
rned påföljd, att det mesta rann ur,
innan de kommo fram till bestämmelse-
platsen. Konsten att tjäna pengar äro
tydligen legio. Man höll i allmänhet för
näsan, när det kom några iamaåkare
förbi en, men det hindrade inte, att gub-
ba.rna kunde sitta på sina tunnor och

äta svartbröd med torkad fisk på. Vi
önskade dem smaklig måltid. En gubbe,

som tog sig ofoget före att helt enkelt
tömma sin tunna utanför svenska mäs-
sen, anmälde vi för milisen, det kosta-
de honom 15 rubel i böter, men i stället
spillde varenda gubbe ut lite' jama utan-
för mässen tiden efter. Asea skaffade
under sista äret jag var kvar en s. k.

jamabil, som pumpade upp jaman i behållaren med
motorkraft, och sedan kördes bort, så för vår del gick
det ganska bra att hålla tämligen luktfritt. Fläcktyfus,
paratyfus, magtyfus och smittkoppor äro direkta följder
av detta system. Men sista året svenskarna voro kvar,
börjades det med grävning av ett ordentligt avlopps-
system, så nu skulle jag tro, att de i den vägen ha
lika bra ordnat som vi här.

Det ryska folkets mentalitet är helt olika vår. Folket
har genom tiderna prövats, så att de äro tålmodiga
och förnöjsamma. De älska sång, musik och teater.
I\4an kan förstå ryssens tålmodighet, när man ser köer
vart man kommer. I en affär beställer man en vara,
betalar i kassan och så skall man hämta den, det låter
enkelt, men då är att märka, man får stå i kö för
varje gång. l'ör oss svenskar var detta ganska tåla-
modsprövande, men ryssen tog det från den gladare
sidan. Det verkade som om han ej fick stå i "otcheri"
som kö heter, var det ej normalt.

Ryska folket är ett mycket religiöst folk, vilket man
kan förstå av alla dess kyrkor. Religionen är rysk-
ortodox. Deras förnämstå högtid är påsken och före
cien tiden fastar ryssen för att sedan på påskdagens
morgon taga igen det han förlorat i mat och dryck.
Emedan jåg flitigt umgicks i ryska familjer, blev jag
i tillfälle ör'ervara en gammaldags påskhögtid. Lång-
fredagen och påskaftonen mässar prästen i kyrkan för
den döde Kristus tilI kl, 12 på natten, Vi kommo till
kyrkan på påskaftonens kväll, fingo köpa var sitt vax-
ljus, som skulle hållas brinnande, och så falla på knä
i bön. Bänkar finns ej i kyrkorna, utan man får stå
eller ligga på knä. Korgossar sjunger och prästen kas-
tar ut välluktande rökelse och beder sina böner. Kl.
12 eller 24 böl.jar det uppstå en rörelse bland folket,
då tågar prästen och korgossarna med de kyrkliga
standaren, åtföljda av församlingen, runt kyrkan, ut-
vändigt under ett ideligt upprepande: "Kristus är upp-
stånden",

Nu är det slut på fastan och kalasandet och pussan-
det kan börja. Jag visste om det i förväg, så jag blev
ej förvånad, när sällskapet omfamnade och kysste var-
ann på kinderna och även mig förstås, under utropet
Kristus är uppstånden. Jag blev anmodad att görir
likadant, vilket ej var så svårt, alldenstund damerna

::::::.. :.::':::: t:.::..::,:::i::.:::'.:,:::il;u*.;..i.:i::.:,:t,,,,.;.::'..::l*i

q,i:i

Gatubi,ld, frå,n Rursk,
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sågo bra ut, värre var det då med herrarna i säIlska-
pet. Enligt rysk sed kan man gå fram till en dam på
gatan under den närmaste timmen, kyssa henne och
säga Kristus är uppstånden.

Nu är det slut på fastan och den verkliga festen
börjar. Ryssarna hade iordningställt en ur deras syn-
punkt sett förnämlig måltid. Där fanns buljong med
lök, piroger, vetebrödsbullar med lök och en del andra
rätter alit med lök i. Dessutom ägg som voro målade
i allsköns färger, dock utan lök. Det gällde att kunna
smeta ner sina bordsgrannar så mycket som möjligt
med dessa, ägg, innan man fick äta dem. Ett kan jag
dock säga, gå aldrig som jag på en dylik fest, ikiädd
vit skjorta, ty mina skjortärmar och krage voro ned-
smetade i alla upptänkliga färger. Men det räcker ej
enbart med mat vid en sådan fest, man måste dricka
också, och den saken kan och älskar ryssen. Jag var
ju ej heller aildeles främmande för den saken, men
ibland kan man, allrahelst om man är ensåm svensk,
stå sig ganska slätt, De hade hört talas om svenskar,
deras vikingatåg och så att svenskar tyckte om sprit
i alla former. Detta ansågo de nu borde prövas. De
skulle återuppliva gamla dryckesformer. - Nu hör
ju till saken att den mat vi svenskar bestod oss med
var kraftigare och mera närande än den ryssarna i
allmänhet åto, dessutom är vodkan ej så stark som
vårt brännvin, - 

Det blev bestämt, att vi skulle supa
meter. Glas blevo framställda på bordet å en sträcka
av 1 meter i 4 rader, vi voro 4 herrar. Uppställning å
ena sidan av rummet, lystring. Damerna kommende-
rade, marsch fram till bordet för nr 1, därefter var
det krypning under bordet, uppställning å andra sidan,
nr 2, därefter hoppa kråka runt bordet, nr 3 o. s. v.
Ja, det gick, men jag skulle inte vilja tillråda bruket
här hemma, det har sina risker.

Så fort ryssen får ett glas, vill han gärna spela,
sjunga och dansa. Det var omväxlande dans par om
par men också mycket solodans efter musik av bala-
lajka och harmonika. Min grammofon, som jag hade
med, voro de särskiit förtjusta i. Grammofoner voro
nämligen rätt sällsynta där. Fram på morgonsidan när
tröttheten började göra sig kännbar bäddades för alla
gäster på golvet, bland småkryp och andra trevligheter.
Som jag skulle arbeta den dagen som kom, måste jag
tyvårr gä, men kom jag igen frampå eftermiddagen,
då samma procedur återupprepades. 3 dagar brukade
ryssarnå festa i den gamla goda tiden.

När en ryss dricker vodka med en person säger han
"bodista rova" vilket betyder bliv vid hälsa, och så
fordrar han, att glaset drickes i botten, om det också
skulle vara ett dricksglas. En malör kan ju inträffa
ibland, i ett sällskap satt en svensk som skulle skåla
med en flicka, han sade mycket artigt "bodti karova"
men fick en mycket ilsken blick och en knyck på
nacken till svar. Vi hade all möda i världen att åter-
ställa sämjan igen, hon ansåg sig förolämpad. Bodti
ka,rova betyder nämligen bliv ko.

Nöjena bestod för ryssarnas del i biografer, teater
och så alla upptänkliga klubbar, En del av dessa äro
inrymdå i kyrkor. Kyrkorna användes även till butiker.
Det var med en ganska egendomlig känsla man gick
in i en kyrka för att köpa vodka eller livsmedel, när
man på väggarna kunde se en bild av Kristus eller
Jungfru Maria. Påskafton höUs i samma kyrka såväl

gudstjänst som klubbmöte, varvid mötesdeltagarna för-
sökte överrösta gudstjänstbesökarna. Vi svenskar har
svårt att föreställa oss, att sådant verkligen får för-
siggå.

När man är ute på promenad, får man ha både öron
och ögon öppna, ty ficktjuvar finns det gott om. Rys-
sarna äro verkliga mästare i att kunna stjäIa små-
saker från folk. Nästan vart man gick, i offentliga
byggnader såväI som i spårvagnar och tåg fanns det
a,nsiag, som varnade för ficktjuvar. I Jaroslavl fanns
ett "strög" där folk flanerade på sin fritid och här
hände det en svensk att han förlorade sitt fickur. Man-
nen märkte ingenting förrän en ryss kom fram till
honom och sade: där borta springer Er klocka. En
miiis visslade, på anmodan i sin pipa, men något mer
blev det ej.

Att åka spårvafTn är som att bli' packad i en sardin-
låda och här ha herrar ficktjuvar rikliga tiUfällen att
utöva sitt yrke. En rysk dam, iklädd päls, fick vid en
spårvagnsresa hela ryggen av pälsen utskuren, utan att
hon kände det, men vid avstigandet uppmärksammades
hon på saken, men då var det redan för sent.

Nu kan man naturligtvis ej taga alla ryssar över
en kam. De flesta ryssar jag var i beröring med, så-
väl pä arbetsplatsen som privat voro snälla och god-
modiga och verkade ej alls att vara krigiskt in-
ställda.

VAD SÄGFJIi RRUDGUMI{IJN?
Av bilden att döma, har han en hel del att säga sin

utvalda. Den som ger det i redaktionens tycke bästa
svaret på den frågan, har vunnit BERGTROLLETS
NOVEMBERTÄVLING. Priset kommer att bli en pri-
ma överraskning och under alla förhållanden värt att
tävla om. Tävlingsbidrag skall vara inlämnade till Berg-
troilets red., avd. 270 P, senast den 21 november.

Med hjärnans vindlingar invecklade i tekniska pro-
blem ]etade ingenjören frenetiskt i aua tillgängliga pap-
cer efter en lagerbeteckning på såpa. Sista utvägen var
kartoteket, där flickan också länge sökte efter någon-
ting, som såg tillräckligt konstigt ut för att kunna mot-
svara en så enkel sak som såpa. Till slut kom svaret.

- Såpa, ja, det ligger faktiskt på s å p a!
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CY'tävlingarna fick god start
IFFA tog första inteckningen

(;ITINI'IAIi F.R,ÅN ARBOGA 12-13 SEPTtrjMBER

Det signalerade idrottsutbytet mellan CVA-CX'4,
CVM, CVV och X'tr' startade under veckohelgen 12-13
sept. med tävlinga.r i Ärboga i allmän idrott, bridge
och skytte. II'!'A stod som värd vid en premiärfest
rned ett stort antal deltagare. Högtid och glädje i lag-
om proportion präglade den kamratliga samvaron un-
der kväIlen. Söndagens tävlingar blev en stark fram-
gång för värdklubben, som inte aktade för rov att lägga
sig till med seger i samtliga tre tävlingsgrenar. Det
blev dock inga promenadsegrar. Striden var hård på
:rlla håll in i det sista.

Det började med högtidsstämning. När styresman
l)ahiin på lördagskvällen hälsade välkommen, hade när-
mare 150-talet deltagare samlats i CVA-mässens stor:L
matsal. Dahlin poängterade, att det var första gången
tävlingar av detta slag höllos, och uttalade den för-
lroppningen, att tävlingarna skuile komma att fortsätta
och att de erfarenheter som komme att göras, skulle
bli till gagn vid kommande tävlingsarrangemang. Sty-
resman Dahlin ville också se gästerna trivas "och åka
nöjda härifrån även om ni inte skulle vinna". (Han
ante tydiigen en del!)

Högtidsstämningen förbyttes snart i glättig samvaro.
De dukade borden behövde inte vänta länge på sina
hungriga gäster. Källarmästare Wallin hade gjort sitt
bästa i köket och assietterna rensades snart från sitt
innehåll. I väntan på varmrätten kiingade allsången
friskt under ledning av "Sotarn" Andersson. Efter kaf-
fet satte man igång med frågesport, som överlägset
vanns av FF:s Skog-Eriksson, trots att CVM ställde
upp med Axinge-Olsson, CW Ingvaldsson-Löfqvist och
IF-F A Dahlquist-Hjert6n.

Damerna Larsson, Hjert6n, Edquist från resp. tr'C,
CFA, CVA gjorde en helhjärtad insats genom att inte
på något sätt avbryta frågesportledaren Rune Lind-
qvist. Serrebou, X'F, hoppade upp på elt bord och knep
en jätteapplåd genom sin suveränt framförda panto-
min: "En svensk på krogbesök".

Så tråddes dansen med liv och lust fram till mid-
natt, då värdfolk och gäster i behagfull blandning sökte
sig var och en till sitt.

Prisutdelningen förrättades av styresman Dahlin, som
hade göra en god stund, innan de både många och ge-
digna priserna var fördelade. När det var klart, ytt-
rade Dahlin:

-- Mitt intryck är, att vi har bjudits spännande och
vackra tävlingar i vackert höstväder. Jag är glad, om
de fortsätter i samma anda, som här.

Han utbringade därpå ett livligt besvarat leve för
deltagarna i tävlingarna.

R. Strind,ler tog till orda och tackade för god kamp
samt delade ut det vackra IF!'A-standaret, som mot-
togs av lagledarna i de gästande lagen. Sist önskade
han väIkommen igen.

Ragmar Eriksson, FFIF, framförde i ett väIformat
anförande de gästande lagens tack för utmärkta
arrangemang och vände sig också till styresman Dah-
lin med ett tack för dennes medverkan vid genom-
förandet av CV-mästerskapen.

Eriksson föreslog ett leve för värdarna och dess
friska klang blev avslutningen på de första CV-mäs'
terskapen,

GIJIilTTAR, F'RÅ N I]INI{öPING
CV-mästerskapen fortsatte lörc

den 19-20 sept. med grenarna fc
tennis och schack. Dessa tävlingar
med CVM som värd.

Tävlingarna började redan på lördags
i samtliga grenar. När mörkret trädde '-man- och kvinngrant till samkväm på CVM-n-

Trevligt och inbjudande hade dukats till måltid
långbord. När den värsta hungern stillats tog flygdireh
tör S. Edwardsson till orda och hälsade välkommen,
IIan hoppades på gemytliga och givande idrottsdagar
och stäIlde den förväntningen, att det inledda idrotts-
utbytet skulle fortsätta.

Kvällens genomtrevliga conferencier, Lindström på
Motor, tystade då och då musiken och tog upp allsån-
gen och han behövde inte sjunga ensam.

Så föIjde en timmes underhållning i känd Hyland-
stil, ett verkligt trevligt program, som utlöste både
glada skratt och hjärtliga applåder. Det blev också
gästernas tillfäIle att visa sig på styva linan. MåIar-
Gösta, CVA, briljerade med sina snattepinnar och
väckte både undran och beundran g:enom sin färdighet.

Efter tävlingarnas slut på söndagen kunde man kons-
tatera, att man haft tur med vädret, 30 tennismatcher
på tre banor kräver bra väder, om prog'rammet skall
kunna genomföras utan friktion.

Det blev samling till samkväm och prisutdelning,
varvid IFtr'A, Arboga, ur flygdirektör Edwardssons
hand fick mottaga det ståtliga vandringspriset, som
uppsatts av souschefen vid FF, generalmajor B. Ja-
collsson. Prisutdelningen avslutades med ett anförande
av flygdirektör Edwardsson, vari denne framhöll att
de första cv-mästerskapen nu rotts i hamn. Han räk-
nade med att de misstag, som arrangörerna ev. begått,
skulie rättas till Talaren ansåg att de gångna tävlin-
garna var ett bevis för att man kommit till ett lyckat
idrottsutbyte mellan verkstäderna och flygförvaltnin-

'.'O' 
I I,INKöPING:

- 
Du, jag har träffat en kille, som har sovit en hel

timma i natt, (C:a 100 man sov i F 3:s gymnastiksal.)

SA(;T F'öRE I'ÄVLINGARNA:
E, Strind,ler, IFITA: Ett idrottsutbyte mellan verk-

städerna har varit på tal i många år. Svårigheter har
mött, när det gällt att realisera denna tanke. Speciellt
svårt var det att få fram folk, som ville engagera sig.
VäIvilja och förståelse från högre ort, som bl. a. resul-
terade i fria resor för deltagarna, möjliggjorde förverk-
ligandet. Grabbarna vill ha idrott och avkoppling. Det
kommer dessa tävlingar att ge dem. Jag hoppas IFI'A
kommer att hävda sig!

Ragnar Eriksson, FFIF: En bra id6, det här med
dessa tävlingar, det var svårt att få med idrottsmän,
men jag hoppas det går bättre nästa gång. Vi ställer
inga förhoppningar på vinster utan väntar oss enbart
glad samvaro.

OloI Petrt, CVM: Vi skall bjuda fight så långt vi
förmårl

Inguald,sson, CVVIF: Vi är tacksamma för att den
här id6n kom upp. Speciellt som vi har dålig kontakt
på bredden mellan verkstäderna. Vi tippar finskt, men
vi ska göra så gott vi kan.

SAGT EF'TEIi T.{VI'NGARNA:
Herbert Hansson, CVV:
Allm. idrotten kom ej till sin fulla rätt genom löpar-

banornas klena dimensioner, Heat-uppdelningen var ju
inte så rolig. Arrangemangen var dock mycket bra och
speciellt skyttet var bra ordnat. Tävlingarna i sin hel-
het måste sägas vara lyckade. När man ser på resul-
taten, så bör man beakta, att det inte är frågan om
en elittävlan utan en idrottsträff, som bl. a. viII ge del-
tagarna möjligheter att knyta kontakter.

Wå,glund, och Jansson, FFIF, samt flera röster från
CVV. Vi protesterar skarpt mot de Iagda brickorna i
bridgen. Sån't gillas ej i tävlingsspel.

Strindler, Äkesson, IFFA: Inte en enda lagd bricka
förekom,
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,gsförmiddag med spänstiga killar
. Sturevallen.

,r, förklarade, att den som skulle klara
"n skulle också bli segrare i grenen.

"g gör det inte! förklarade han bestärnt.
^r klarade ensam höjden 1,65 och nöjde sig

*rmed utån bättrade på resultatet till 1.6?.
,trännlngen i luften på CVA-mässen inför utgången

tv bridgetävlingen, som var oviss i allra högsta grad-.

{!t det applåderades särskilt hjäriligt åt ynglingen
S. Fjellgren, CVMIF, som två gånger hämtade-priier,
bl. a. för god skytteprestation.

Att O. Karlsson, CVMIF, lämpligen borde ha bosatt
sig framme hos prisutdelande Dahlin, så hade han slup-
pit bii andfådd, genom att idetigen kuta fram och hämi:.
priser. Dågens varnaste applåd, när han mottog prisct
för tävlingarnas bästa prestation, segrartiden på 400
meter,

ALLMÄN IDROTT.

100 nreler'.
1) O. Karlsson, CVM, 12.0.
2) I. G. Almroth, CVM, 12.1.
3) N. Lagerström, CW, 12.2.
4) L. Larsson, Fl', 12.8.
5) O. Andersson, .FF. 12.8.
6) E. Henziger, IF!'A, 13.1.
7) K. ,Iosefsson, fFFA, 13.3.
7) N. I-undkvist, CVV, 13.3.

40O mefer,
1) O. Karlsson, CVM. 54.4.
2) U. custavsson, IFFA, 56.0.
3) L. c. Almroth, CVM, 56.3.
4) K. E. Kangas, IFFA, 57.2.
5) L. Larsson, tr'F. 59.0.
6) Lundkvist, CVV, 59.8.
7) Lindkvist, CVV, 66.0.

1.500 meter.
1) U. Gustavsson, IX'FA, 4.21.
2) S. Fjellgren, CVl0.4, 4.27.
3) S. Randin, IFFA. 4.41.2.
4) Skog, FI', 4.54.4.
5) Damm, FF, 5.02.2.
6) Lindgren, CVV, 5.06.
7) E. Vibom. CVV. 5.27.
8) Remnegård, CVM, 5.44.4.

KuIa.
1) ID. Tångne, IFtr'A, 11.80.
2) B. Hedkvist, IFtr'A, 11.63.
3) V. örås, CVM, 11.26.
4) N. Karlsson, CVM, 10.83.
5 ) B. Bergkvist, CW, 10.69.
6) Sundgren, Fl', 9.70.
7) L. Fredriksson, CVV, 9.43.
8) Serrebou, FF, 8.66.

Diskus.
1) .4. Gustavsson, IFFA, 35.53.
2) B. Bergkvist, CVV, 32.80.
3) V. örås, CVM, 32.71.
4) Å..Pettersson, IX'I'A, 31.90.
5) L. Fredriksson, CW, 30.03.
6) S. Karlsson, CVM. 25.43.
7) Sundgren, I.F', 222.87.
8) Serrebou, FF. 21.59.

friingd.
1) E. Axelsson, IFFA, 5.78.
2) J. Elv6n, CVM, 5.77.
3) E, Henziger, IFFA, 5.60.
4) G. Sandqvist, CW, 5.39.
5) I. Axinge, CVM, 5.19.
6) N. Lagerström, CW, 5.11.
7) Andersson, l'F. 4.99.
8) Björkeheim, FF, 4.57.

Höjd.
1) E. Axelsson, IFFA. 1.67.
2) J. Elv6n, CVM, 1.60.
3) Björkeheim, FX', 1.60,
4) N. Pettersson, fFFA, 1.55.
5) G. Sa"ndqvist, CVV, 1.55.
6) N. Lagerström, CVV, 1.50.
7) Almroth, CVM, 1.40.
8) Serrebou, FF, 1.40.

St:rfett 1"000 meter,
1) CVM 2.16.4.
2) rFFA 2.17.9.
3) CW 2.27.7.
4) FF 2.23.4.

Slutresultat Iagtävtingen
1) IFFA 93.5 p.
2) CVM 84.0 p.
3) CW 51.5 p.
4) r'F 40.0 p.

FOTBOLL.
Matchr.esultat.

cvM-I'F 8 0
CVM-CVV 3-1
CVM-IF'I.A 1-2
F F -CVV 0-1
T'tr'-IFtr'A I-7
rF I.A-CW 6 -0

IFFA
CVM
CVV
fI

Slutstiillning.
3 3 0 015 2 6
3 2 0 112-3 4
31022-92
3 0 0 3 7-10 0

BIiIDGE.
Tntlividuellt.

1) Hjert6n--Sundberg, IFFA, 580 p.
2) Byström-Eriksson, IFFA, 573.
3) Andersson-Eriksson. CW. 573.
4) Eriksson-Lundin, Fl', 559.
5) Johansson-Grahn, CVM. 559.
6) Eriksson-Eriksson. FF. 552.
?) Eriksson-Melander. FF. 547.
8) Andersson-Samuelsson, CVM, 541.
9) Ahlström-felson, CVV, 538.

10) Lund-Ohlsson, CVM, 535.
11) Engström-Tillberg, IFI.4, 535.
12) Frid-,Hugosson, IFFA, 522.
13) Jansson-Våglund, FF, 514.
14) Dahlqvist-Brauer, IFFA, 510,
15) Cornelius-Ottosson, MF. 497.
16) Andersson-Larsson, CVV, 493.
17) Wik6n-Ytterberg, Cvv, 479.
18) Kjelldorf-Hoffner, FF, 471.
19) Land6n-Thornell, CVV, 462.
20) Ekenby-Engström, CVM, 461.
21) tr'alkman-Nilsson, CVJs,f, 452.
22) Bengtsson-Holmberg, II'FA, 436.
23) Andersson-Hovberg, CIiV, 421.
24) Gunnarsson-Lindvall, CVM. 334.

Medelpoäng 506.

LagtävIing.
1) rFFA
2) X'F
3) CVV
4) CVM

Wim.

SKYTTE.
Slutresultat.

1) J, Andersson, CVM, 186.
2) V. Gullberg, CVV, 181.
3) Bäckman, CVV, 181.
4) G. Tallqvist, IFFA, 181.
5) H. Hahne, IFI'A, 180.

Lagtiivlan.
1) rFFA 647.
2) CVV 640.
3) CVM 628.
4) FF 570.

Klass f.
1) S. F jällgren, CVM, 80.
2) J. Västerlund, Il'tr'A, 78.
3) Pousette, I'F, 77,
4) O. Malmkvist, CVM, 77.
5) L. Linders, CVV, 76.
6 ) L. Lingvaldson, CV, 76.
7) J. Bergström, FF, 75.
8) S. Edberg, II'X'A, 75.
9) Fors, FF, 74.

10) B. Wilkens, CVM, 73.
11) K. Mattsson, II'FA, 72.
12) Lind, FF, 65.

Klass 2.
E. Bäck, IFFA, 78.
H. Skoglund, CVV, 74.
H. Jakobsson. CVM. 72.
V. Svensson, CVM. 69.
T. Karlsson. F I'. 69.
K. G. Sund. IFFA. 68.
F link, FF, 68.
J. Andersson, IFI'A, 65.
L. tr'redriksson, CVV, 64.
Serrebou, Ii'X'. 54.

D

I

-t
2

a
6

8
I

10

3.156 p.
3.140 p.
2.966 p.
2.882 p.

Klass 3.
1) A. Karlsson, CVV, 70.
2) G. Pettersson, IFFÄ, 68.
3) J. Andersson, CVM. 64.
4) J. Sjöstrand, CVV, 63.
5) K. A. Karlsson, CVM, 62.
6) Ekhamre, Fl', 61,
7) Meyer, f'F, 58.

ICIass 4-5.
V. Gullberg, CVV, 76.
B. Karlsson, IX'FA, 72.
K. Lövberg, CVV, ?1.
H. Kåberg, IFFA, ?1.
C. A. Bäckman, CW. 70,
J. Andersson, CVM, 68.
H. Hahne, II'F A, 68.
G. Tallqvist, IF!'A, 68.
O. Stenberg, CVV, 64.
G. Karlsson, CVM. 63.
B. Lin6. CVM. 63.
Viselgren, FF, 43.

L
2

5
o
1

8
o

10
11
T2
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TENNIS.
C\rlfI-IFft'A i-r-0.

'I'. Johansson -T. Carisson 6, -2, 6---2.
T. Johansson-B. Sund 6- 1, 6--5,
A. Berg P. Sjölin 6 1, 6 2.
J. Alv6n/T. Axinge--T. Carlsson,zÅ. Sundberg 6- 3,

O. Ström/H. Gllnnarsson - R. Brogren/4. Axelsson 6 3,
0' -1.

(rv\r-lFrFrA 2-3.
tr. Welin T. Carlsson 4-6, 3 6.
E. Bodelius-B. Sund 6 1, 2 6, 8 6.
E. Hamrer-P. Sjölin 4-'6, 6 5, 6-2.
C. Ä. Andersson/A. Eriksson,CVV--T. Carlsson,/Å.

Sundberg0 6.0 6.
C. Eriksson/B. Lundgren R. Brogren,/A. Axelsson

2 6,5-6.
cvlr-FF 5-0.

f. J6han5sen-L Cornelius 4 6. 6 0. 6 4.
Tore Johansson-Haglund 6 5, 6 2,
A. Berg-Aderheim 5 6, 6 5, 6 2.
J. Elv6n,zT. Axinge-Johansson/Hivander 6 0,6-- 0, w.o.
O. Ström/H. Gunlarsson-D. Andersson/Ottosson 6 1,

6---1.
CVII-(IVV ir-0.

T. Johansson E. Welin 6 -4. 4-6. 6 2.
'Iore Johansson E. Bodelius 3 6. 6 l. 6- 2
A. Berg-E. llamrer 4-6, 6 4, 6 1.
i. Elv6n/T. Axinge -C. A. Andersson/A. Eriksson

6-0, 6-3.
O. Ström/H. Gunnarsson C. Eriksson/B. Lundgren

6-1. 5 6. 11-9.
IF'F'A_F'F' 3_2.

Carlsson-I. Cornelius 4 6. 6 4. 6,.-1.
Sund-S. Johansson 2 6, 0- 6.
SjöIin-Aderheim 4 6, 2-6.
Sund/Ä. Sundberg Sjökvist,zAndersson 6-'-2, G-0.
Brogren/4. Axeisson-Ottosson/Hivander 6 1, 6 '1.

cYv-FF 2-3.
E. Welin Hivander 6--1, 6,-0.
E. Bodelius-S. Johansson 2-6, 3 6.
E. Hamrer-Aderheim 6 +, 7 6, 0 6.
C. A. Andersson/Eriksson Johansson/Hiva.nder 5 6,

36.
C. Eriksson/B. Lundgren---Ottosson/Andersson 6 3,

62.
Slutresrrlt:rt.

1. CVM 5
2, IF'T'A 3
3. r'!' 2
4. CVV 1

SCHACK.

iri

öuerst fr, u.: Ragnar Eriksson, R. Btrindler. Mel-
lctnru,rlen: Olof Petri,, H, Hattsson, L. Ingucr,lilsson.
Under: Juryn Lcn'sson, II jertön, Eilqt:ist. O. Karls-
son mottager pri,s du styresman Dahli,n. ( Foto:

Malmbero.)

T.

L)

*:t;

p.
p.
P'
p.

Rcsultatlista.
Lag Resultat Kvot Poäng

cvM-FF 3y2'-2y2 37/" 1
CVM-CVV5-1 51
cvM-_IFFA 1/2_-51/t % 0
rrF_cvM 21/2_31,i2 21/z 0
FF-CVV 5 

-1 5 1
II'F-IFI'A 1 -5 1 0
cvv-FF 1 - 5 1 0
cvvcvMl-5 10
cw rFFA 7y2-4y2 77/z 0
IFITA FF 5 -1 5 1
IFFA_CVM 5r/z_ lz 5r/z 1
IFFA-CVV 4y2-L1/2 47/z I

SIutresuItat.
Kvot Poäng
155
oa
8Yz 2
ö'/2 I

IIT.FA-CVV 1y2-11/e.
G. Weilbäck-f, Haneskog 1--0.
H. Dahlkvist-B. Huss lk-yz.
H. Nilsson -A. Bergman 1-0.
V. Andersson-G. Persson 0-1.
G. Andersson-G. Holmkvist 1 0.
l. J6nsss11-A. Tellbrancl 1-0.

CIINI_II'F Sr/2_Zr/2,
N. Lindvall--T. Rosenlund 1--0.
G. Andersson G. Eriksson 1/z-r/2.
H. Andersson.-H. Pauisson 1-0.
H. Fredriksson-H. Kjeli 1 0.
H. Liman--B, Svebäck 0 1.
G. Äström-S. Wahlbom 0-1.

cvnl_IF'FlA 1//2_5r/2.

N. Lindvall-G. Wellbäck 1/z-1/2,
G. Andersson-H. Dahlkvist 0--1.
H. Andersson--H. Nilsson 0-1.
H. tr'redriksson-V. Andersson 0 1.
H. Liman-G. Andersson 0-1.
G. Åström E. Äntonsson 0,,1.

I'F-CVV l'r-1.
T, Rosenlund-I. Haneskog 1- 0.
G. Eriksson-B. Huss 0-1,
H. Paulsson-A.Bergman 1 0.
H. Kjell-G. Persson 1-0.
B. Svebäck -G. Holmkvist 1-0.
S. Wahlbom-,A. Tellbrand 1-,0.

CVV-(lVllI l-J-r.
I. Haneskog-N. Lindvall 0-1,
B. Huss-G. Andersson 0-1.
A. Bergman--H. Andersson 0-1.
G. Persson-H. Fredriksson 0"-1.
G. Holmkvist-H. Liman 0-1.
A. Tellbrand-G. Åström 1-0.

IFF'A-I'F 5-1.
G. Wellbäck T. Rosenlund 1-0.
H. Nilsson-G. Eriksson 1-0.
V. Andersson H. Paulsson 1/z-1/2,
G. Andersson-H. Kjell 1-0.
E. Antonsson B. Svebäck 1 -0.L. Jonsscn-S. Wahlbom i/z-1/2.

Lag
1. IFF'A
2. CVM
3. r''F'
4. CVV
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BORDTENNIS.
Itr'F'A_CVV 6_1.

Wiell-C. A. Ändersson 21-0, 27 0.
Hahne-Dahllöv 21-10, 27-15.
Nystedt-Lundin 21--13, 77-27, Lg-2\.
I. L. Andersson-Fågelberg 27-1,3, 2t-\3,
R. Karlsson-Lindblom 2l-0,21-O.
Wieil/Hahne-Lundin/l'ågelberg 27-15, 27-L3.
Nystedt/Andgl5sen-I)ahllöv,zlindblom 27-8, 27-70,

T'F_CVNI 1_6.
Skolin-O. Karlsson 4,.-27, 75-21,
Nyqvist-H. Ohlsson 4-21, 71-21,
Holmkvist----. örås 79-2]., t8-27.
Viljanen-R. Danielsson 78-21, 77-21,
Ek-G. Remnegård 21-74, 24-22.
Skolin/Nyqvist--Karlsson/Ohlsson tL-21, 18-21.
Viljanen/Ek-örås/Danielsson 12-21, 2\-79, 13-21.

IF'F'A_T'FI 3_4.
Wiell Skolin 77 27, 2t-18, 21 18.
Hahne-Nyqvist 23-21, 76-2J, 27-76,
Nystedt-Holmkvist 16 21-, 17--27.
I. L. Andersson-Viljånen 77-2]^, 21-73, 76-21.
R, Karlsson-Ek 16-21, 2L -23,Wiell/Hahne Skolin/Nykvist 11-21, 77-27,
Nystedt,zAndersson-Vilj an en / Ek 2l-73, 1 8-- 2 1, 21-19.

CVV_CVM G_?.
C. A. Andersson-O. Karlsson L0-27, 6-27.
Dahlöv-H. Ohlsson 7-21, 6-21,
Fågelberg-H. örås 2-21, 5-27.
A. Eriksson-R. Danielsson t5--2]-, 74-21.
Lindblom G. Remnegård 18-21, 16-21.
Andersson,/Dahlöv-Karlsson,/Ohlsson 7-2!, 13 --27.
Fågelberg/Lindtrlom-örås/Danielsson 10-21, 13-21-

F'F-ClrV 7-0.
Skolin-C. A. Andersson 2]..--0, 2t--O,
N.yqvist--Dahlöv 2L-15, 21-13.
Holmkvist-Lundin 21---10, 21-71.
Viljanen-F ågelberg 27-70, 27-72.
Ek-Lindblom 71-2L 26-24, 21-18.
Skolin,uNyqvist-Lundin/I'ågelberg 27-!7, ?I-'LJ.
Skog,zEk - Dahlöv/Lindblom 21--0, 2t -0,

CV}T_IF'FA 7_0.
O. Karlsson-Wiell 21-9, 21-13.
H. Ohlsson-Hahne 21-7, 27-5.
N. örås-Nystedt 25-23, 27 16.
R. Danielsson I. L. Andersson 21 17, 21--16.
G. Remnegård R. Karlsson 27-7, 21-74.
Karlsson/Ohlsson Wiell/Hahne 21' -14, 2l-23, 21-23.
örås/Danielsson-Nystedt/Andersson 21--19, 21-18.

Slutresultat.

Desto mer glädjande är att konstatera att ,'pingis"-
gänget med Nisse P. i spetsen gjorde processen kort
med sina motståndare. Förutom Nisse har IF FA där
ett säkert kort i sitt dampar Astrid Nystedt och Inga-
Lill Andersson.

Bridgespelarna gjorde också starkt ifrån sig trots
frånvaron av Hjert6n m. fl. "äss". De tog revansch för
fjolårsnederlaget. Bästa par från IFX'A blev Hugosson-
Fried och Landström-Striadler på samma poäng (307).
Lotten fick avgöra till Hugosson-Frieds förmån,
Braner var förresten bara 1 pinne efter. Så det var
mycket jämnt, I bridgen har Landström gått fram
mycket starkt med tanke på att han i fjol var nybör-
jare (ett stjärnämne) I'orsander-Grundberg gick ock-
så bra i deras första tävling utomhus,

I övrigt var arrang'emangen bra, en trivsam tävting,
där alla var nöjda, BM bjöd på kaffe och goda smör-
gåsar och slutresultatet blev 2-2, så plats finnes för
seger 1954. Lycka till IF F A.

Ralo.

J clrottöhrönika
Den fria idrotten har haft en både livaktig och fram-

gångsrik säsong. Stadsloppet gick i år för andra gån-
gen. Sex lag ställde upp till start. Itr'FA vann även i
år och tog därmed andra inteckningen i vandringspriset.
Debutanten Köping gick starkt och kom in på 2:a plats.
IFFA:s segrånde lag bestod av följande mannar: f.
Aronsson, C. Jansson, IJ, Gustavsson, L. Lööw, Eriks-
son, K. E. Kangas, M. Pettersson, G. Hulthin.

Resultat: 1) IFX'A 13.17.00, 2) Köping 13.22.6, 3)
CVV 13.51.8,'4.) Affärsanställda 14.52.5, 5) Instrument
15.06.00, 6) CVV lag II 15.08.00.

Som generalmönstring till CV-mästerskapen gick
KM-tävlingarna, vilka fick mycket större anslutning
än fjolårets och "bredd" kunde också konstateras i de
olika grenarna.

De bästa resultaten:
100 meter: 1) K. Josefsson 12,2, 2 )H. Larsson 72.2,

il) R, Gustavsson 12.2.
400 meter: 1) K. E. Kangas 57.5, 2) IJ, Gustavsson

58.9, 3) H. Larsson 60.2.
1.500 meter: 1) U. Gustavsson 4,20, 2) S. Randin 4.38.
Höjd: 1) E. Axelsson r.55, 2) R. Lööv 1.50, 3) O.

Åberg 1.50.
Längd: 1) E. Axelsson 5.64, 2) K. Josefsson 5.27, 3)

K. E. Kangas 5.25.
Spjut: 1) H. Söderström 39.17, 2) R, Gustavsson 38.13,

3) E, Axelsson 36.86,
Diskus: 1) Ä, Pettersson 34.02, 2) A. Gustavsson

33.95, 3) r. Berg 29.62.
Kula:1) Å. Pettersson 10.01,2) I. Berg 9.71,3) H.

Söderström 9.46,
Säsongens största evenemang är givetvis CV-mäster-

skapen där vi, själva var värd. Deltagande lag voro
CVM, CVV, K!'I' och IX'F A. Ett 70-tal idrottsmän vo-
ro i aktion på Sturevallen. Trots tunga banor och kraf-
tig btåst, särskilt då O. Karlsson, CVM, noterade 54.4
på 400 meter. Samme man vann 100 meter på 12 sek.
i motvind.

IJ. Gustavsson var aldrig hotad på 1,500 meter, hans
tid var 4.21, Evald Axelsson vann längd och höjd. Vå-
ra jämna kulstötare tog dubbelt, CVM hade ledningen
i början, men IFFA vann med 10.5 poäng före CVM.
Resultat se prislistan.

Som vi vet har IFFA genom {f, Gustavsson en lands-
lagsman, han var med i landskampen mot I'inland, där
han sprang 10,000 meter. Vidare vann han även i år
Stockhoims-loppet. Uno har i år också lagt sig till med
DM i terräng 25 km. samt på 5 och 10,000 meter. Han
gjorde också en god insats som Sveriges representant
vid NM i maraton i Oslo.

I år har 5 II'FA-iter genom sektionens kontakt av-
lagt prov för idrottsmärket, i fjol var det en, enligt
statistiken alltså 5 ggr större intresse!

1. CVM
2. FF
3. IF'FÄ
4. CVV

3-0 5 p.
2--\ 3 p.
L-2 2 p.
0-3 1 p.

KORPM AT(]I{AN BM_I}-T'A.
Söndagen d,en 4/7O gick den årligen återkommande

korpmatchen mot Bolinder-Munktell i Eskilstuna av
stapeln. Matchen, som gick i Eskilstuna, gällde det av
CVA sektionschefer uppsatta vandring'spriset, som i
fjol erövrades av IFtr'A. I år gick det inte lika bra,
kanske mest beroende på att det var bortamatch, vilket
gjorde att ordinarie lag ej deltog (förhinder för många
av spelarna). Det gjorde väl också sitt titl att BM på
sin mammas g'atå kunde ställa upp betydligt starkare
gäng, än när de gäståde oss i fjol.

Sålunda fick fotbollsgänget stryk med 2-0, ett re-
sultat som ej är att säga mycket om BM var det bättre
laget, där hade IFFA behövt sitt starkaste lag. En nyt-
tig läxa för vårt så segervana gäng. Schaekgänget sak-
nade sina "stjärnor" Wallbeck, och "Målar-
Gösta" m. fl. varför deras nederlag är förklarligt mot
ett så starkt lag.
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Kanske det kan vara av intresse att studera Il'F'A:s
gällande klubbrekord i allm. idrott. (Årtal inom pa-
rantes ) :

100 meter: L. Lööv, 12.1 (!952)
400 meter: IJ. Gustavsson, 56,00 (1953)
1.500 meter: IJ. Gustavsson, 4.20 (1953)
Höjd: E. Axelsson, 1.67 (1953)
Längd: E. Axelsson, 5.78 (1953)
Kula: E. Tångne, 11.80 (1953)
Diskus: A. Gustavsson, 35.53 (1953)
Spjut: H. Söderström, 42.45 (1952)

BERGTROI/IJETS SER,IEFIGUR IIAR F'ÄTT
SITT NAMN.

Tävlingen om namn på Bergtrollets seriefigur är nu
avgjord. En hel del förslag hade lämnats in och red.
måste inkalla flera namnexperter för att kunna väIja
vettigt. Figuren fick namnet "Jeppe i berget" och pappa
till namnet är K.-4. Tjellander, Instrument, CF A, som
alltså titldelas prisboken och ett hjärtligt tack. Tack
riktas också till alla övriga bidragsgivare. Deras namn-
förslag lägges tills vidare på is. Det kan ju tänkas, att
det blir fler seriefigurer i Bergtrollet så småningom.

- Jag har en kompis, som går mot ljusare tider.

- 
Hur vet du det ?

- 
Jo, han är pyroman.

- Ja, en sån lampa kostar 75 kr. när man köper
den i affärerna, men min man har gjort den själv för
108:50.

(tr'orts. fr. sid 5)
verk, som även gjorde honom internationellt ryktbar,
var hans räknemaskin. Han ägnade sig åt de mest va-
rierande tekniska områden; som exempel må nämnas
explosionsturbiner, självgående torpeder, cigarrmaski-
ner, tryckerimaskiner, automatgevär, separatorer m' m.
W. var först bosatt i Lund, därefter i Jönköping men
flyttade år 1870 till Stockholm. Han hade 20 barn, av
vilka 17 nådde vuxen ålder. Är 1905 dog han. Ända till
ett par timmar före sin död arbetade han på sitt sjuk-
läger med konstruktion av en säng med bättre ligg-
möjligheter.

O. Daltlin.

Fri fostran
Vi lever i barnets århundrade har det sagts, och

skall man döma av de otaliga diskussioner och före-
drag: som hållits om barnuppfostran, så är det sant.
Det har emellertid slagit mig, hur många det är som
med modern fostran menar ingen fostran alls, Detta
är givetvis bekvämt för föräldrarna, men särskilt trev-
Iigt blir inte resultatet varken för dem eller för om-
givningen. Må det därför tillåtas mig att återge några
ord av dr Hans Curmans föredrag vid Husmodersför-
bundets kurs i Sånga-Säby för en tid sedan:

"Få saker ha blivit så missuppfattade och förvrängda
som de moderna uppfostringsid6erna. Någon har ska-
pat uttrycket'fri fostran', och det har många föräldrar
misstolkat därhän att man ska låta barnen göra vad
de vill, inte fordra något dem, aldrig ingripa vad de

än tar sig tilt. Sådana tokerier kan folk tro på och
intala sig, att den behandling som på anstalter används
för barn med neuroser skall direkt tiUämpas på nor-
mala barn,

Det går inte att tiII varje pris undvika konflikter,
för barnet måste inpassningen i familjelivet - det
första steget mot social anpassning - med nödvän-
dighet medföra påfrestningar och försakelser. Men
viktigt är samtidigt att barnet får visa sina känslor,
att inte aggressiviteten blir helt uppdämd. Vill vi ha
spontana vuxna människor, får vi inte driva barnen
till att bara förkväva sina effekter. Lydiga barn och
lydiga ungdomar står för många som ett ideal, men
clet kan föra till lydiga vuxna - och det begreppet
har en otäck bismak och passar inte våra demokra-
tiska ideal".

Bo.

X'röken P. antastades på gatan av en ung man, som
ville göra henne sällskap.

Hon fräser ilsket nej tack!
Den unge mannen tittar litet närmare på damen, lyfter

artigt på hatten och säger: Det är jag, som skall tacka,

J "pp" 
i berget

lla'f)
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TecLznaren Rta har uandrat runt och tittat på aIIa shyddskommittöns uarnande

affischer. Han tycker dom iir bra, men en aning ensidiga. Han har därför ritat

en del affischf örslag, sorn uår populitre shyddschef säkert bommer att glädia sig åt.

Pris O:75 kr.


