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CDfr ftänning

Styresman Otto Dahlin .fortsiitter htir nedan artikelserie

76, Leanad,somkostnad,ert löner tn. rn.

under CVA uppsiittnirugsperiod,
Forts. från föreg. nr.

LöNER.
Vad som skrivits om dyrort, skatter och bostäder

i detLa kapitel har varit. genomsyrat av a,tt "Arboga
var dyrt". Ilurud.ana var då lönerna kon,tra levna.ds-
omkostnaderna under uppsättningsåren? En futrlstän-
dig redogörelse härför skulle resultera i en diger vo-
lym, som säkert ingen skulle ha tillräckligt tålarnod
att ]äsa, Den skulle, för aLt vara uttömmande, behöva
sammanlänkas med utredning'ar om utvecklingen av
priser på förnödenheter, hyror m. m. Jag vi,lt i stället
endast i korthet nämna några exempel på iöner samt
berätta orn några speciella förhållanden, sammanhäng-
ande med ändringar i avtal och regiementen.

Kollekti'"-autalsanstcilld,a.

I speclalavtalet mellan Kungl. Flygförvaltningen och
l'örsvarsverkens Civi.la Personals !-örbund (FCPF ) för

Tabell
Yrkesarbetare utan åckord,

Arboga

148

TabeIl
HjäIpmontör utan

Arboga

är 1944--7945 var CVA med som arbetsplats, men först
vid avtalsförhand,lingarna våren 1945 var CVA på all-
var med i spelet. Försvarets Avtalsnämnd med pro-
fessor Ragnar Wox6n som ordf,örande ledde detta år
för första gången förhandlingarna. Representanter för
Flygförvaltningen var flygdirektör O. Thunel,l och
zrmånuens Svensson och för FCPF dess ordförande B.
Helld6n och förbundss'ekreterare A. Backström.

Är efter år resulterade avtalsförha,ndtringarna i änd-
ringar, tillägg, omarbetningar m. m. av avtalet. Som
ovan nämnts är det icke möjli,gt a,tt inom rarnen av
denna artikeJ ge en uttömmande berättelse härom utan
errdast några exernpel på väsentl,iga ändrirngar.

Tirllön. Exempel på löneläget under uppsättnringsåren
framgår av tabel,lerna 1 och 2, som även visar löne-
]äget för närma.st motsvarande grupper för avtalrspe-
rioden 1956- 1957. Som synes är det avsevärda löne-
höjningar som skett.

t.
27 är, 1,0 år i yrket.

Tidlön (öre per timme) i dyrortsgrupp

,
ackord, 25 år.

Tidlön (öre per timme) i dyrortsgrupp

sLn

Avtals-
period

t944-7945
L945-1946
t946-!947

1947--1949

1956-1957

Avtals-
period

t944-1945
1945--1946
1946-1947

Löne-
grupp

Ala

Löne-
grupp

A3a

E

Arboga Linköping
Västerås

I
Slockholm

Aa

124 134
734
153

149
1+9
767

t29
149

För avtalsperioden
givits för gruppen
23 års ålder).

D

Ä rhnqq

Linköpi,ng
Västerås

2]2

320

5

Stockholm

230

347

7947-t949

7956-7957
Annt. Fr. o. m, avtalsperioden 7947-1949 och t. o. m.

avtalsperioden 1954-1955 utgöres grupp A3 i
tabell .2 av "övriga arbetare utan ackord".

cb
1956-1957 har tidlönen an-
Cb (arbetare som uppnått



3. I\AR JAC BORJADE MED "FLYGO'
Curt Gösta Holmbers beriittar

Som liten grabb stod jag ofta och stirrade upp mot
himlen där en ovanlig fågel befann sig. Av min fader
fick iag veta, att det var en av svenska flygets pion-
järer som provade på att f1yga. Detta var ett av åren,
då första världskriget rasade i Europa, och ing. Enoch
Thulin hade sin flygmotorverkstad i Landskrona. Det
är möjligt, att mitt intresse för ftyget vaknade till iiv
dessa år.

Den verkliga kontakten med flyget och dess svårig-
heter fick jag 7927, då jag var och praktiserade vid
ABA i Malmö. Jag arbetade under dåvarande meka-
niker Malm. Vi höll på med översynsarbeten på ABA:s
stoithet, det tremotoriga junkerflygplanet Ju-52 Upp-
land. Arbetet bestod mest i att hålla en järnklump mot
nitar. F ick man ett mera självständigt arbete att ut-
föra, var man inte så litet stolt. En dag fick jag en
plåt som skulle glödgas. Malrn undrade om jag kunde

göra del. Jag trodde, att
det var en blank stålptåt
och kilade ut i smedjan
med plåten och lade den på
fyren. Efter en stund skulle
jag taga plåten från fyren,
men ve och fasa, den hade
försvunnit! Slokörad gick
jag in till Malm och talade
om att det fanns ingen plåt
mer, Det blev allmänt jubel
bland de närvar,ande. Ma"lm
skaffade en ny plåt och vi-
sade mig hur jag medelst
en blåslampa och trästicka
skulle glödga en duralplåt.
Detta var en nyttig lärdom

S. k. Srifencstilicigg. Sour jag tidigarc berättat i dettzr
kapitel var Arbogas dyrortsgrupper,ing verklighets-
främmande uncler de första åren. Detta resulterade i
att vid 1945 års avLalsförhanctrlingar överenskomme,lse
träffades att, i likhet rned vad som skett för F 7-per-
sonalen i Såtenäs, ett extra lönetillägg skulle utgå till
arbetare fyllda 18 år så länge dyrortsgradeningen E
ägde bestånd. Storleken zrv lönetillägget var 15 kronor
per månad under avtalsperio.den 1945-1946 och 35 kro-
nor per månad under 1946-19t17. År 1947 ändrades
Ärbogas dyrortsplacering från E till 3, virlket innebar
att del extra lönetillägget upphörde.'

Ackoril. Under CVA första sLartperiod var arbetena
av sådan arL, abt möjli'ghet till ackorobättning ej före-
låg. Givetvis önskade såväI de kollektivavtalsanställda
som trbetsledningen, att så snart så var möjligt börja
med ackord. Frågan diskuterades vid lokala förhand-
lingar och vid en dylik den 29 oktobcr 1945 medde,lade
verkstadsledningen, att ackord skulle tillämpas fr. o. m.
den 5 november 1945 med början på maskin-, filare-
och plåtverkstäderna. Även färdigställandet av de 18
från FFVS övertagna fpl J 22 utfördes på ackord.

Den första förhandlingen beträffan.de ackordens
vinstmöjligheter hölls den 4 maj 1946. Medeivinstpro-
centen trtgjorde clä 70,6 %,.

Den 3 februari 7947 infördes bonusackord på över-
syn av tp'l J 22 och den 22 aprll samma år bonusackord
på rnotoröversyner.

Konzytet ensti,llcig g inför d,es vid avtalsf örhandJ ingarra
1946. Dylikt kunde tilldelas sådana yrkesarbetare i

Lö,ner enl. Kungl. Maj:ts avlöningsreglemente för
icke ordinarie personal. Löneplan MEo; inkl. 31 /6

rörligt tillägg: och efter pensionsavdrag

OrtsgruppEljulil94S

högst.a lönegruppen som ägde särskilt hög kompetens.
Ackordskompens,ation inför'des avtalsperioden 1951-

1952 och i avbaiet 1955-1956 ändrades beståirnmelser-
na för kompetenstrillägg så, att högre ackordskom-
pensation kunde utgå till arbetare som visat särskild
duglighet och kunnighet i arbetet. Denna ändring inne-
bar, att högre lön än den i lönetabelllen angivna vid
tidiönsarbete ej blev enba-rt förbehållen yrkesarbetare.

L önepl a ns anst iill d. a.

Dcn 1 juli 1945 utgick lön till den civila löneplans-
:rnställda personalen vid CVA eniigt det då gäl'lande
militära icke-ordinarie-reglementet med lönepl,anerna
MEo och MEx. I juni 1945 tillsatte regeringen en kom-
mitt6, benämnd 1945 års lönekommrilt6, som fick i upp-
drag att verkställa en revision av avlöningsbestäm-
mel'ser för den civila och rnilitära statsförvaltningen.
Resultatet av kornmitt6ns arbete blev statens allmänna
avlöningsreglemente (SAAR), som trädde i kra.ft den
1 juli 1947. llfter en t.jänsteförteckningsrevisi,on fi,ck
S-dAR sin nuvarande utformning clen 30 juni 1948.

Tabell 3 är en jämförelse mel.lan månadslönerna den
1 juli 1945 och de i dag gällande för närmast motsva-
rande tjänster. S:rmtliga löner enligt läg'sta löneklas-
sen inom respektive ]önegrad.

Som framgår av tabellen utgår lönerna år 1956 mecl
helt andrzr belopp än under uppsättningsåren. Ändring-
en avspeglar på samma sätt som i tabellerna 1 och 2
dels penningvärdeförsämringen och dels standardför-
bättrinear under tiden 1945- 1956.

Löler enl. Statens,al,lmänna avlöningsreglemente
'av den 30.6.1948 och Kungl. Maj:t kungörelse den

13.4.1956

OrLsgrupp 3 1 1956

Tj änstebenämning Löne-
gradTjänstebenämning Löne-

grad
Månads-

1ön

Skrivbiträde
Kontorsbiträde
Kanslribiträde
ArbeLsförman 1:a
Mästare
Kontorsskrivare klass
Ritare 1:a klass .

Verkmästare
Konstruktör 3:e klass . .. -. .

Konstruktör 2:a klass ......
I(onstruktör 1:a klass . ... -.

Biträdespersona,l i regl
befordringsgång

Kanslibiträde
Verkstadsförman
Verkmästare
Kontorsskrivare

Verkmästare
Ingenjör
Driflingenjör
Driftingenjör

Rifr inqoniÄr

MEo
MEo
MEo
MEo
lvl_Eio

MEo
MEo
MEo
MEo
MEo
MEo

2
4|'

L2
14

15
16
18
27
24

235:.45
268:55
317:10
399:20
438: 10
459:95
459:95
485:45
547: 50
663:30
788: 45

cf4
Ce8
Ce 11
Ce 17
Ce 19
Ce 19
Ce 19
Ce 2l
Ce 23
Ce 25
Ce 27

542:. --
668: -762:. -
940:

1.023:
1.023: -1.023: -1.135: 

-1.272: 
-I.424: -L.594:. -
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att i framtiden vara försiktig då det gällde flygmatc-
rial.

Efter några år med studier och praktik på bilverk-
städer om somrarna kom jag åter till flyget. Detta
var ett ann,at slag av flyg, konsten att flyga utan
motor, det nu populära segelflyget. På hösten 1929
började jag hos ing. W. Pelzner, som höll på ått lära
unga svenskar den i Tyskland så populära sporten att
segelflyga.

Den tidens motorlösa flygplan som fanns i Svcrige
skiljer sig rätt så mycket från dem vi är vana att se.
Jag skall försöka beskriva, hur det var konstruerat.
Det hade två vingpar bestående av balkar av 20X40
mm furu, distan,ser av 10X40 mm furu. Diagonalerna
bestod av pianotråd, spryglarna var gjorda av tunna
ribbor som var lagda över den främre balken och un-
der den bakre. Som fram- och bakkant användes 0,8
mm pianotråd, över detta var ett tyg spänt som "in-
pregnerades" med stärkel,se. Spännvidden var c:a 8 m
och vingdjupet över hela vingen c:a 1,5 m. Dessa vin-
gar var fastsatla på en ställning av ribbor. För att
hålla roderorganen på piats gingo tre ribbor bakåt.
Roderna kunde inte manövreras, utan styrningen av
flygplanet skedde genom att man med kroppen änd-
rade tyngdpunkten, förde man benen framät gick pla-
net nedåt. Fördelen med plan av denna enkla typ var
att det gick lätt att reparera viiket hörde tiill det dårg-
liga rutinarbetet. Var det någon som l<larade sig utan
haveri, var han dagens hjälte.

Flyget under denna tid levde sitt liv med små tlll-
gängar och var på många sätt motarbetat av myndig-
heterna. För segelflygets betydelse hade inte de sven-
ska myndigheterna fått upp ögonen. Det blev först
sedan flygvapnet började intressera sig för deLsamma.

På vintern var det förutom mig två tiil vid namn
Andr6n och Waller, som arbetade hos Pelzner. Det
skulle denna vi.nter byggas merå högvärd,iga flygplan,
sä att utbildningen till kommande sommar kunde be-
drivas rationellare. Som förebiid hade Pelzner det tyska
glidflygplanet av typ Zögling med ett glidtål av c:a
1:10. Som verkstad hade vi vinden i gården där vi
bodde, det fanns ingen eldstad eller något elektriskt
lyse, varför arbetet endast kllnde pågå under den ljuså
tiden på dygnet. På kväliarna satt vi och förfärdigade
sådana detaljer sorn inte tog sä stort utrymme, dessa
arbeten utfördes vid fotogenlampilns sken. Trots alla
svårigheter stod när våren kom ett flygplan färdigt.

På våren 1930 hade Pelzner fått reda på att det
skulle bliva en flygutstäIlning i Stockholrn påföljande
är. Pelzner undersökte om det skulle gå att få ställa
ut ett segelflygplan och fick från arrangörerna ett
jakande svar. Han beslöt att visa myndigheterna, att
det byggdes verkliga segelflygplan i Sverige. Sagt och
gjort, förberedelser gjordes för byggande av ett hög-
värdigt segelflygplan. Som förebild stod de dåvarande
tyska planen, som fullständigt beskrivits i den tyska
tidskriften "Flug Sport". Segelflygplanets data skulle
bli med ett glidtal 1: 20 varvid spännvidden blev hela
22 meter. Hela året arbetades det febrilt med att L,ygga.
Det skulle våra en särdeles fin puts på allt som till-
verkades, då halva planet skulle vara oklätt så att det
syntes, hur man byggde sår'äl vingar som andra de-
taljer. För att bygga ett sådant plan åtgår ungefär
10.000 arbetstimmar. När det virr omkring en månad
till vi skulle sända planet till Stockholm kom med-
delande från myndigheterna, att tyvärr hade platsen
som vi skulle få disponera blivit upptagen av annan.
Besvikelsen var stor och många mindre vackra ord
sades om dåvarande chefen för luftfarlsstyrelsen. Jag
vzrr uppe i Stockholm på utställningen, där jag kon-
staterade, att det hade kunnat ordnas plats med litet
god vilja. Detta bevisar att segelfiyget och ftyget för
övrigt hade stora svårigheter att övervinna, om det
skulle hävda sig och kunna deltaga i den utiändska
konkurrensen.

Sommaren 1931 flögs det och byggdes det beroende
på väderleken. Då det blåste sydliga vindar flög vi ut
moL havet, då hanget (b,acken) låg nära havet hade
vi bara en smal strandrem.sa att landa på. Det var
inte något idealiskt landningsfält då det var översållat
med små kullar. Det blev för det mes!å att landa ute
i vattnet. Hade m:rn vattenskräck och sökte landa på

stranden hände det oftast att man med dunder oc]r
br:rk körde nosen i en av de små kullarna. Var då
olyckan framme, blev det ingen flygning på c:a en
vecka. Ifnder denna sommar byggde Pelzner bostads-
hus och verkstad som inreddes med elektriskt lyse. Nu
kunde det arbetas fortare, då allt sågande och borran-
de kunde göras med hjälp av den elektrirska kraften.

Denna sommar hade det i tysthet skrivits svensk
historia inom flygets område. l.örsta svenska rekor-
det på segelflygets område sattes av Karlskrona-
grabben Gösta Lindberg. Det löd på 10 min. flygning
över startpunkten, en god prestation då den utfördes
med ett plan av typ Zögling. Det ena rekordet efter
det andra slogs och då det började lida mot hösten
stod Waller som rekordinnehavare med en fiygtid av
35 rnin. Det var uppät riktigt och det rustades tiu fest
szrmtidlgt med att en kull elever skulle resa hem efter
2 månadcr vid Pelzners segeiflygskoia. Dagen före fes-
ten skulle gå av stapeln flög Waller och hade lyckats
komma upp c:a 30 meter, då förlorade han farten och
planet gick i vingglidning rakt i marken. Waller tran-
sporterade vi upp och lade honom tiU sängs, resterna
zrv planet transportertrdes hem för eventuell repara-
tion. På kvällen kom Waller ner på ostadiga ben,
fick se planrestern:r och undrade "vern har slagit sön-
der det fina planet". Vi undrade hur det skulle gå med
festen, någon frågade Waller om vi skulle inställa den,
men fick ti,ll svar: "jag är väl inte död heller". Dagen
efter gick festen av stapeln med Waller på sin van-
liga plats vid bordet. Det var uppåt värre och det
dr:rclrs friskt av det hembryggda vinet, som var -till-
rett på svagdrlcka, jäst och socker. Vinets styrka kun-
de ingen klaga på, så efter ett par dricksglas bar det
ut för att jaga vilda tjurar på pampas, det gick näm-
ligen ungdjur och betade på fältet utanför. Sommar€n
gick fort och vi, Pelzner, Waller, Andr6n och jag blev
ensamma. Denna vinter skulle det byggas ett motor-
flygplan. Det skulle bli ett biplan med en motorstyrka
på c:a 40 hkr. Kroppen skulle byggas av ståirör, vin-
gar och roder i trä. Jag fick nu mest sitfa vid rit-
bräd,an och sä småningom hade vi planet på papper.
IJnder tiden hade det arbetats på verkstaden med en
hel del förberedande arbeten. Är 1932 gjorde jag re-
kryten vid tr' 2. Tjänsten var efter 1 månads förbe-
redande övningar förlagd till Fårösund på Gotland.
Jag tjänstgjorde som 2:dre mek. på en Hansa. Flyg-
planet skulle användas att bogsera korven med, och
förare var fanjunkarc Fogler och Littienen. Min kam-
rat som var 1:ste mek. och jag skiftade om att sitta
och passa korven så det blev en hel del tid i) Iuften
det året.

På hösten var jag åter tillbaka hos Pelzner, motor-
planet var då nästan färdigt. Där stannade jag sedan
till 1935 då Pelzner ätervände till Tvskland.

Glidflygplan mecl glith:inkel 7: 70. 10 h.kr hjtilTt,-
tnotor. Planet byggdes 7931. Spiinnuidd 12 m. Yinge
och, roiler utfördu, i trrikonstru,ktion, öurigt i, stå.l-
rör, Motorcyke,lnt,otor ABC med motliggo,nde cy-
Iindrar. Proyteilern, utf örcl i furu och mahognE, uar
tteihtinlad, med en cykelked,ja. Htingande spak.
FlEghastighet c:a 65 km., land,ningshastighet c:a
35 knx. Holm,berg bercittar: -- Jag llög ofta kcir-
ran, som rar mycket lii,ttflugen. Man satt i en sa-
ilelgjorrl och d,et'alå.ste fri,skt frå,n "snurran",
som hcingde framför ncisan och i, larlig niirhet ans

fötterno.. Men roligt rar cl,et.
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Besök vid Rolls Royce

J

Som tidigare meddelats kommer vi inom en snar
framLid att göra översyn på en ny motortyp. Denna
motor tlllverkas av Flygmotor i Trollhättan på liccns
från RolJs Royce i England. Motorns Srundbenämning
i Sveri,ge är RM6,

Den utbyggnad och omändring av motorverkstaden,
som pågår, göres uteslutande för att vi skall ha möi-
lighet att ta emot denna nya och mera utrymmeskrä-
vande motor. För att studera Rolls Royce uppläggning
av översyner och för att med Rolls Royce's experter
disku,tera vår planlösning har jag li.llsammans med
flygdir. Larsson gjort ett besök vid Rolls Royce. Jag
vi,ll här ge ern iiten resum6 av vårt 14-daga,rsbesök i
Storbritan-nien.

IJtresan företog vi med båt via Oslo til,I Newcastle.
Irrån Oslo kastade vLi l,oss lörd,agen den 16 jun'i kl. 16.00.
Färden ut genom Os ofjorden var som väntat enastå-
ende vacker. Båtlivet var intensivt. Segelbåtarna svär-
made runt vår "Breamar", så att v,i stundtals trodde
haveri var ofrånkomli,gt, men norrmännen är skickliga
sjömän. Innan man,steg upp på söndagsmorgonen kän-
de man först efter 'titet försikligt hur kraftiga båtens
rörelser var. Vädret var utmärkt. Nordsjön 1åg så Jugn,
att någon sjösjukerisk inte fanns. Mot kvällen fick vi
se enr solnedgång, som vi sent glömmer. Från New-
castie for vi på måndagsmorgonen med tåg till Glas-
gow via Edingburgh.

Rolls Royce är en stor firma. Förutom bilarna är
deras huvudsakliga tillverkning flygmotorer. Rolls
Royce sysselsätter f. n. c:a 36.000 man i United King-
dom. Des,sutom har de ett otal större och miindre under-
leverantörer. l'ör ,a,tt man skall finna alla de platser,
där Rolls Royce har verkstäder, har de låtit trycka
en särskild liten kartbok.

Första veckan ägnade vi åt besök på verkstäder i
Glasgorv-området. Verkstäderna ligger bl. a. i East
I{ilbride och Hiilington. East Kilbride är en ganska.
underlig plats. tr'ör fyra år sedan fanns här mycket
obetydlig bebyggelse men på order av regeringen har
industrd flyttats hit, däribland Rolls Royce, så att sita-
den i dag ha,r 16,000 invårrare. Avsikten är atL den
skall byggas ut ytterligare. I{os Ro,lls Royce i East
Kilbride tillverkas och provas nya motorer. AnLalet
provbockar är 8.

I Hilldngton har Rolls Royce två verkstäder, en för
molorer och en för ti,llverkning och översyn av kom-
pressor- och turbinblad, vanligen benämnd K-block,
Här översågs c:a 30.000 blad i veckan.

På lör'dagarna. är verkstäderna stängda i Enrgland.
Lördagen den 23/6 (midsomm,ardagen) bjöd Rolls Royce
oss på en biltur i Skottlåird. Vi fick se flera av
Skottlands vackra sjöar bl. a. Loch Lomond. Skottland
är ett underbart vackert land med höga, kulliga berg
och djupa daiar. Oftast är dock bergstopparna inhöljda
i moln eller dis, men vi hade tur, strålande sol och
klart väder rådde.

Söndagerr den 24/6 använde vi för att per järnväg
resa trill en iiten stad i England, som heter Burnley,
där vi skulle studera översyn och reparation av flam-
rör. Det sägs, att man skall akta sig för 'att bli sjuk
i Engtand en söndag, för då har a;lla "ho,liday", även
läkir,rna. tlIitt råd är, att man lnte heller skall resa
tåg en söndag, för då händer alltjd mycket. Vår resa
skul,le ta c:a 7 t,im., men av orsaker, som vi lnte kunde
få klart red,a på, tog den 19 t/" Lirr.. AtL sitta på ett
engelskt tåg en vårm dag med en hungrig mage 70 t/2

tim. är inget nöje,
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Resrouten för öi:s england,sbesök.

Burnley var en typisk engelsk dndustristad, smutslg
och rökig. Jämfört med vår och Rolls Royce egna verk-
städer gav verkstaden i Burnley ett srnutsigt och trå-
lli of i nrf rrrnl:

De närmaste två dagarna, tirsdag och onsdag, ägna-
de vi åt Rolls Royce huvudverkstad i Derby. Här UII-
verkas och överses alla typer av Rolls Royce flyg-
motorer. En översynsverhstad för RM6 var just iord-
nringställd. Denna avdelning är av samma storleksord-
ning, som vår verkstad blir, och är mycket lämplig
för vår,t folk att detaljstudera. Verkstaden var mycket
prydiig och ralionelit upplagd.

I ans,lutning till huvudverkstäderna 'ligger provbock-
arna. tr'. n. finnes nära 40 st. provbockar. Rolls Royce
hål,ler på med att bygga en provbock för körnin,g av
motorer under höjdförhållanden. Denrna beräknas kosta
c:a 4 miljoner puld (ung. 60 miljoner svenska kronor).

I Derby hann vi med ett kort besök vid Rolls Royce
service-skola, en imponerande inrättning, Här får ele-
ver från nästan hela världen en 14 dagars grundkurs
på aktuella motortyper. 75 elever gå samtidigt på sko-
lan. Totalt gör detta 1.800'elever per år. Sedan sko-
lan star"tade 1938 har 31,000 elever från 48 olika na-
tioner passerat. På en kurs i augusti h'ar ing. Arne
Carlson och ing. Jersby varit elever.

Från Derby for vi ti,ll Birmingham, där vi besökte
Lucas, tillverkaren av bränslesystemappanaterna. Det
är mycket komplicerade anläg:gningar, som erfordras
för pr,ovningen åv RM6 bränslesystem. Vi måste bjuda
till ordentligt för att klara av detta på ett tillfreds-
stäilande sätt.

Birmingham ligger ende"st c:a 3 mil från Stratford
upon Avon, Shakespeares födelsestad, v.arför vi på tors-
da,gskvällen gjorde ett besök i denna gam,la fina stad.
En stor teater har byggts under senare år ti'1,1 Shakes-
peares minne. Någon möjlighet till besök där fanns
tyvärr lnte. Alla b,iijetter t, o, m. septemiber månad
var beställda i förväg.

Fredagen den 29/6 var vår studieresa slut och endast
hemresan återstod. Denna tog vi via London, dit vid an-
lände på fredagseftermiddagen. Ett teaterbesök på
kvällen och en shoppingtur på lördagen var a,llt vi hann
med, innan vi gick på båt-tåget tiII Tilbury från S:t
Pancras stalion kl. 16.28. I Tlilbury låg Svensk.a Lloyds
Patricia och väntade på oss. KI. 19.00 los,sades förtöj-
ningarna och så had,e vi en S5-timmars fin sjöresa
hem titri Old Sweden framför oss,

Som tekniker kunde vi inte avstå från alt begära
få se Patricias maskinrum. Patricia har en 3-stegs
ångturbin med en effekL av 8.000 hk och 120 r/m pä
propeller,axeln. Det är rejäla doningar i ett båtma-
sl<ineri. Ett av kugghjulen i växeln mellan turbin- och
propelleraxeln vägde 68 ton! Kommand,obryggan med
dess tekniska utrustning fick vi också en demonrstra-
Lion av på söndagskväl,len, innan vi kastade en sista
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ri presenter&r:

En id6sprulo
- 

Hallå Raattamaa, vad går du och f underar på ?

- 
Jag går och lurar på om l<atten verkligen har

sju liv,

- 
Nej, snacka allvar nu. Har du bekymmer, eller

vad är det frågan om.

- 
Eftersom lilla gossen är så frågvis, så ska han

få veta. Kom hit, får du se. Vi har två verktyg för det
här jobbet. Genom en enkel förändring kan man göra
ett verktyg, som ser ut så här och då blir jobbet en
bra bit enklare.

CV A-id,rli,rtgarna Sune Gustausson, Ossian Möller,
Bengt Bldck oclt, Itolke Lindbom.

I'FV.ÅRSAVSLLrTNING.
Den 2 juli 1956 hölls årsavslutning vi'd Fl,ygförvalt-

ningens verksladsskola i, Västerås. Efter exarnensför-
hör i skolan på Johannisberg följde examensmiddag
i Excelsiorsalen på Kopparbergsvägen. tr' 1:s musih-
kår svarade för musiken. Efter middagen delade verk-
stadsdirektör Stig Bjarnholt och rektor Ove Ahlgren
ut betyg och premier. Bland de elever som avgingo
med slutexamen voro följande CVA-are: Flygmontörer:
Sune Gustavsson, Folke Lindbom, Ossian Möller. In-
strumentmakare: Bengt Blick.

UTSVUI,TEN.
En gråsparv salt och mumsade på en hästlort. En

annan gråsparv seglade ned bredvid och s'ade suckande:

- 
Du är lycklig, som har hittat en sån godbit.

- Ja,, msn jag har fått göra skäl för den ordentligt.
Jag följde hästkraken en kilometer, lnnan det blev nåt.

-- Det var väl ingenting, svarade den andra. Jag ftög
två mil bakom en Saab. men han bara lova och Iova
och ingenting blev det.

överingenjör Högfeldt *n ,nr. Kropp gick g:enom
Hallen. De stannade och s'amtalade några ögonblich,
varefter de skiljdes åt och gick var och en åt sitt håll.

En elektriker iakttog det som skedde och viskade
tirl sin kompis:

-- Titta, där går öi utan kropp!

B

Karl Raattcl.mmcta i, grubbiarposö framför sin fin-
tur för slipning au utloppskon. Ett förslag som

meilfört stor ti,d,sui,nst och belönats au FF.

Id6sprutan Karl Raattama är i verksarnhet. Pennan
far omkring på ett solkigt papper, den stannar till och
kliar Raatlama i h,ans tunna hår, den far vidare på
papperet och så håller ritaren upp papperet och säger:

- Gosse, det här tål att fundera på!
Kari Raattama hör till dem, som titt och tätt om-

nämnes i företagsnämndens protokoll i samband med
belöning för inlämnade förslag. Han är plåtslagare till
yrket. Under de svåra åren på 30-talet ordnade hans
hemstad Kiruna en skola i Dalarna, där han fick de
g'rundläggande lärospånen. IIan kom till Gävle, där han
jobbade med plåtslageriarbeten i firma Gävle Rör. Vid
CVA anställdes Raattamaa i mars 1950 och här har
han fyllt sina 40 år.

-- Man får inte vara konservativ och arbeta efter
samma metod, när det finns möjiigheter att arbeta
på ett bättre sätt, säger Raattama.

Allt årbete, som han kommer i beröring med, vill
han gärna ändra för att underlätta och hjälpverktygen
ligger honom närmast om hjärtat. Raattama är nu för-
man på avd, 273 och han framhåller, att när det gäIler
arbetsmetoder, så ligger det i sakens natur att allt
skall förbättras och han anser att den grenen ligger
utanför id6verksamheten.

- 
Jag tycker, att alla som har ideer, ska friskt hug-

ga in på dem för att göra något av dem och lämna in
förslag, ty förbättringar kommer ju så srnånring'om oss
alla till nytta, säger Raattamaa som avslutning på vår
pratstund.

Raattamaa har musiken som sin stora hobby. Han
är en av de två ledarna för ABF:s ungdorn,srnusikkår
och när man ser den ailtid glade Raattamaa, så får
man den tanken, att ungdomens spelglädje smittat av
sio

Otit Ji'm.

GEI''ERAI]STÄDNING
Härdare Kar^lsson hade ett ärende in till Ytbehand-

lingenr. Där var det fu,llt uppror. Hela pers.onalen var
sysselsatt m,ed sLädning och undanplockniing. Jansson,
basen för avdelningen, fick i snabb följd onder av ö
att "d,et där får irxte iigga framme, det där får inte
l,iqoq fremmp"

Härdare Karlsson såg vilrådig på oron och trill sist
gav han sin syn på saken,

- 
Nog ha;de vi generalbesök då och då på Gevärs-

faktoriet, när jag var där, men inte tog dom nånrting
för oss, inte.



PETAOSNÄ}INDEN
CVA

Nämndens första sa,rnmanträde för året ägde rum
den 23 mars. Karl Mattsson valdes till vice ordf,ör,a,nde
för 1956.

Ordföranden meddeiade, att de stående inforrnaitions-
punkterna orn arbelsbeläggning, byggnade'r, maski,ner
och ekonomi kommer att utökas med en information
om or,g'a.ni'sationsförändringar.

Ti,ll arbetande förmannen K. R. R&l;ttarna'a överläm-
nade därefter ordföranden de gratifikationer, som till-
erkänts Ra,attamaa av flygförvaltningen (se ned,an),
och utta,lade hill denne sitt tack för de godta förslagen.

överingenjören förklar,ade med anledning av en på
för'egåerrde så.irnmanrLräde väck't fråga om förlängning
av traversb,a,nan i tunnel V, att ha,n ansåg d,et lämp-
ligt, att frågan ställdes på frarntlden, då störue k{ar-
het vunrrits om bergloka,lernas disposition.

Efter dlskussion om möj,lighet€rna a,tt tillha,ndahålla
ka,ffe i verkstaden föreslog nämnden att en utredning
sku.l'le ske i samarbeLe med mässf,öreningen.

Kropp inforrnerade orn arbetsledareutbildrxingen. Ett
50-tal hade anmält sig tiil aspirantutbildndngen. En teo-
rebisk kurs skall bes!ällas. tr'ör redan fung'erainde ar-
betsled,are blir det en irnLernatkurs 2 veckor i juni och
1 vecka i augusLi.

Granskningsnämnd,en för,eslog gratifika'ttioner till
plåtslagarna Emil Ha,ll'in och Helge Gustavsson och
brandförrnan Harry Oderxhult.

Arbetarnas företagsråd hade föreslågit, att propå-
ganda skulle göras för CVA bihliotek, att företags-
nämnden skulle göra en rundvandring i verkstaden
mins,t två gånger om året och atl anordning för motor-
uppvärrnning av pe,rsonalens bilar skulle överväga,s.
Betr:äffande biblio,teket ansåg företagsledning'en, att
propag:anda icke var så nödvän'dig. Per,sonalen vet, att
ett b,ibti'olek finns och att intr,esserade kan få Iåna till-
gängligå böcker. Efter diskuss'ion om rundvandringar-
na enades man om att göra dem som hitti,lrls, d. v. s.
bestäm,rna dem från fall till fall för att s€ på något
bestärnt. Motoruppvärmning av bilar vore det svårt
att ordnra. Möjligen skulle det kunna övervägas beträf-
fande invalider.

Infonm,ation lämnades om arbelsb,eläggningen, som
över;ingenjören för de flesLa avde'lningar betecknade
som go'd, och om en pågående uLrednrinlg om kontroil-
organisationen vid de tre centrala flygverkstäderna.
Vidare informenades om byggnader, maskiner och en
frekvensunder,sökning: på konlorssidan. Den senare har
ti,ll syfte att kl.arlägga arbetstidens fördelning på olika
arbetsuppgifter och därigenom ge underlag ti,ll ratio-
nalisoningsåtgärder.

Då nämndens senraste sammanträde höll,s så sent som
den 5 juli, kan här endast rliimnas en kortfattad redo-
göre]Lse. Styresmannen överlämnade grtatifikatdoner till
plåtslagare Emil Hallin, plåtslagarren Herlge Gustafs-
son och bra,ndförmannen llarry Odenhult (se nedan)
och ulta,lade ti'I'l dem s'in uppskattning för de värde-
full'a förslagen

Ing,a nya frågor funnos upptagrra på föredragnings-
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blick på ljusen från Jyllands nordspets och nöjda och
belåtna gick till sängs för att på måndagsmorgonen
purras kl. 6.00 för landstigrring i Göteborg.

Vårt tekniska utbyte av resaJr har varit synnerlig'en
givande och den "lay-out", som vi gjort av vår motor-
verkstad, fann Rolls Royces-experternas fulla g,illande,
men det är en annan histori,a. Ah.

Företagsncimnden samlad på, Motor.

li.stan utan sammanträdet dorninerades av information.
Sålunda läm,nade styr,esmannen en ingående redogörei-
se för skogsdriften vid CVA, varvid han b,1. a. frram-
höll önskvärdheben av att skapa intresse för fritids-
huggning bland personalen. Vid,are r,edogjo.rdes för
principerna för ansökan om uppskov med militära repe-
tilionstjänstgöringar, arbetsförhållandena d härdrum-
met, vissa faser i CVA turb.ilstra-fik och gjorda maskin-
anskaffningar. I sin redogörelse för verkstadens ar-
betsbeläggning konstaterade överi,ngenjören, att denna.
för närvararrde är fullt tillfredsställande. Sam,rnanträ-
det avslutades med ett besök i mo,torverkstaden för
information på platse'n om denma ombyggnad.

Gratifikationer
Plätslagare Emil Hallin för upptäckt av fela.ktig ndt.
Plåtslagare Helge Gustafsson för konstruktion av

arbetsbord med spånfickor för snabbfräsmaskd,n.
Brandförman Harry Odenhult för modifieri,ng av

extra stötfångare på Msp husbrandbi,l.
Arbeta"nde förm&nnen K. G, Raa,tta,m,a,a för konstruk-

tion av roterande fixtur för siipning av ulloppskon
(RM2) före svetsning.

Arbetande förmannen K. G. Raattåmaa för konstruk-
tion av transportkärna för flamrör.

Erliåinnande
Arbetande förmann€n I(. R. Raattamaa för konstruk-

tion av lyfthandta.g för flamrör. Sekr.

Från liiselretsen
Dct var bla, att vaktmännen kopplades in på for-

donstr,afiken vid arbetets slut. Nu flyter bilkön smidigt
ut på 6ran.

Vi som sitter vid ratten vill dock göra ett påpekande
angående vaktmännens teckengivning. Vi gillar, när
vaktmannen följer trafiken med armrörelser och ålltså
ger fortlöpande tecken. Och så bör ju alla tiUämpa
samma system.

Det har resonerats en del om utflyttningen av P-
platserna utanför CVA-området. Man har sagt att and-
ra företag gör så. Det är riktigt, men det beror nog
uteslutande på att man har byggt ut ända inpå sta-
keten och utrymme saknas ,alltså. Inom CVA-området
finns enligt den oinvigdes syn på saken gott orn plåts
för parkering. Vad säger för övrigt säkerhetschefen
om den uppmärksamhet, som de samlade bilarna måste
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väcka bland för.bipasserande. En bla,nil många.



Siestd
Vid lunchdags en dag i juni hände det sig, att sclcn

sken innerligt varm från molnfri himmet. Dä tog berg-
trollsreportern bergtroiisfotografen i hampan och drog
honom med ut i naturen. Vi vandrade upp mot admini-
strationsbyggnaden och under tiden vi drev omkring
gjorde vi en hel del upptäckter.

Vi kom under fund med att det var underbart vackert
omkring oss. Löv- och barrskog till höger i backen, cn
äng med inbjudande gräsmatta till vänster och längst
upp bergknallen, som lockade till promenad på svagt
skönjbara stigar. En och annan soffa bjöd vandraren
vila, om han eller hon inte föredrog en stubbe som rast-
pIats.

Så märkte vi också, att vi inte var alldeles ensamma.
Det fanns gott om människor runt omkring oss. Men
bara en sorts männ-iskor. tr'lickor. Vackra flickor.

" F ent, tackra fli,ckot' . . ." N ed'if rd,n : Ing e g erd,Si;ens-
son, Kari,n Hu,hne, Stu Nyrön, Bonja Löugren och

Nellu Andersson.

Bergtrollsfotografen flög som en fågcl med kamersn
i näbben (det kan man väI skriva lika gärna som "med
kameran i högsta hugg") för att fånga skogsnymfernir.
Men man måste flaxa försiktigt med vingarna, ty över-
allt vilade man - Siesta. Siesta - vilket härligt ord.
Javisst, nu kom jag ihåg. En man träffade vi dock pä.
"Postmästarn" Andersson. Också han hade smittats av
den siestamättade miljön. Och har man ingenting annat
att sitta på, så duger postväskan bra.

Blommor såg vi också. Det finns inga fula blommor

- alltså är alla blommor vackra. Men vi märkte, att
det måste finnas en styrande och ställande hand i iblom-
sterprakten. De planterade blommorna växte inte på
måfå. Färgerna bildade en tavla med harmoni och skön-
het. Vem var konstnären?

Jag träffade honom långt senare. Höstens nyckfulla
väder tvingade oss att ta regnskydd tillsammans och
då berättade Ejert, att en 5-årsplan låg som gr,und för
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Gun"-or Jonsson tar en midd,agslur och drömmer
tyd,ligen om något (Lngentinxt.

skapandet av ett lunch- och fritidsområde i omgivnin-
garna kring administrationsbyggnaden.

Ingenting är planerat i detalj, säger Ejert. Älla
torra och sjuka träd plockås bort av fritidshuggare.
Får vi tag på lite hygglig matjord, så fyller vi på där
det bchövs och så gäller det att hitta växter, som pas-
sar under träden. Om jag får råda, så blir det en stig
upp Lill toppen, varifrån man har en strålande utsikt.

Ejert talar om, hur han placerade ut träbitar i olika
färger för att se "hur det tog sig ut". Han plockade
om bitarna, tills han var nöjd och sedan planterades
blommor i färger, som motsvarade träbitarnas. IIan
tycker det är roligt med blommor och så har han skaffat
sig en he1 del vetande om dem.

- Jag har läst alla Hermodskurser i ämnet, uLom
"Bokföring för handelsträdgårdsmäsbare", titlägger
Ejert skrattande.

- 
Men vi har ett litet handikap gentemot andra

blomsterodlare. Den rikaste blomsterfloran 
- 

sommar-
blommorna -- har vi inget intresse av, ty vi ska ha
färgprakt, när personalen är här. Så fort den sista dri-
van srnält undan i våras, kom de första snödropparna
och sedan dröjde dct inte länge, förrän krokus och tul-
paner börj:rde tävla mcd varann.

Vår Herre tyckte tydligen, att Ejert talade vackert
om blommor, ty han drog bort det tunga molnet och lät
solen skina på oss nästan lika innerligt varmt, som den
gjorde vid lunchdags en dag i juni.

Wim.

Ht'IT1' PÅ CIRI{US I]IITVENDAHL.
Kväll. Platsen ubanför grindarna, som någon gang

väl kommer att bli iordningstäIld parkeringsplats, nu
upplag för bilar och tegelstenar samt försedd med ett
sLaket att binda hästar vid som utanför en gammal
lanthandel. Ständigt språkande direktören trampar en
blandning vatten och grus mitt i manegen. AIIa vill
sticka ut ur cirkusen men hindras av en sbröm bilar,
rinnande från diverse mer eller mindre otillåtna parke-
ringsplatser innanför grindarna, Röst ur hopen:

-- Direktören, direktören! Ta reda på alla dom där
vildhästarna i stallet ditt å dressera dom ocksål

På förekommen anledning (regelbundet upprepad)
frågas: Sker städning i administrationsbyggnaden en-
ligt löne gr ad,sprincip eller b ehou sd,i,t o ?

a'jiinstcnrän mcd privat darnmtrasa.



Ordet cir fritt
Hyde Parrk Corner heter ett stä1le ir London där vem

som helst får ställa sej opp och taila til,l vem som vill
höra på. Han får skälila på de styr,an'de, på samhället,
ja på allt som väcker hans rnris,snöje. Ha,n får fritt
lägga fram siina synpunkter på samhällsfrågorna och
på allt mell,a,n himmel och jord. Huruvida han får svar
på sirna frågor, huruvida de styr,ande äro lyhörda för
hans synpunkter och i vad mån Hyde Park Corner
inverkar på de styranrdes hanrdl,and'e känner jag inte
trill. Men det är nog i,ngen tinlfäl,Iighet aLt Hyde Park
'Corner finns ju,s,t i England, demokratins klassirska
hem'land. Den fyller säkert en uppgifit, djupåre än den
årtt vara gratisspektakel för förstrött ly,ssnande åhö-
rare. Hyde Par,k Corner är en symbol för det fnia ordet
och en uppmaning tdl'l medborgaren att s,tiga fram och
säja si,tt hjärtas menri'ng utan guldvåg.

Det är klart man trivs i ett sällskap där m,an kan
säja vad man tycker och tänker utan a,tt nån tar illa
opp. D,et fria ordet och tr,ivseln har elt mycket intimt
samband.

Men det fria ordet är inte bara en trivselfråga utan
den finaste mekanlstrnen vi har för at't säker.ståltr'a ett
friklionsfri,tt sam.arbete ri ett organiserat ko'llektiv.

En oorganisera massa är blind och primiihiv, styrd
av slumpartade irnpulser. Den kan vara fredLl,ig och den
kan vara farilig - som en hjord som kommer i sken
och trampar ner allt i sin väg.

Ett orga,nii-serat kollektiv är en massa av helt annan
kvalitet. Där har kraft'erna samordnrats i ett förn'uft-
rnässigt system för lösande av givna. uppg'ifter. Man
inser fördel,arna och inor.dnrar sej fnivi,lligt. Men männi-
skan är oåterkall€.ligt ,irraLi,oneli, därför blir inordndn-
gen aldrig total. Kanske är det reminiscenser från
primitivforrnen, kanske friihe'tsbegär el,le mäniniskans
evin-nerliiga sökande efter andra väga,r, andra lösrningar
på problemen, kanske är det rättskänsla inför en orätt-
visa, missinöje med ett fel 

- en organisaLion är ju
ald,rig fulländad. Alltnog, det uppstår missnöjeshärdar.
fnte fundamentala eller omvälvande, ,ingen blind hjord
som skenande trrampa,r ner allt, utan punktvis, här
och var. Så har den irrationella faktorn fått den rabio-
neli'a uppgtiften att loka,lisera fel och brisrter.

Det fria ordet betyder en fortgående ordväxling om
alla problem, stundom lågrnäld, stundom h'etsig och
högljudd kanske ilsken kri.ng en mi,ssnöjeshärd tills

Har man ingenti,ng annat utt sitta på, så, d,uger
post'tsiiskan bra,

En titt
in i vårt
företag

Tore Ekman
auslutu,r kursen,

Vid avslutningssammanträdet med kursen "En titt
in i vårt företag" var tillslutningen inte så god och
det var kanske anledningen titrl att kursledaren Tore
Ekman slog: an en något pessimistisk ton i sitt avslut-
ningsanförande. Han gav efter en sammanfaLtning av
kursverksamheten uttryck åt den meningen, att kur-
sen inte hade givit så mycket, sorn mån väntat.

Henry Jersby delade inte Ekmans uppfattning. Han
tyckte kursen varit över förväntan bra.

-- Kursen har givit en fingervisning om vad vi skall
diskutera vid kommande tillfällen.

Tor Andr6n ville inte hål]a med om besvikelse.

- 
Kursen hade ett lvåde1at syfte och båda delarna

har uppfyilts. Den ville ge information och det har vi
fått. Avsikten var också, att vi skulle komma varann
lite närmare. Detta att vi sitter här är ett framsteg.

Styresman anslöt sig till vad Andr6n sagt och fram-
hö11, att det varit roligt att vara med och lyssna.

- Jag har det önskemålet, att vi skall fortsätta i
någon form. Jag tror inte vi .behöver lida bnist på
ämnen. Exempelvis ett skyddskornmittdsammanträde,
där vem som helst kunde komma och lyssna, vore ju
möjligt att inrama i en kommande kurs.

Styresman avsiutade med att tacka Ekman och öv-
riga initiativtagare ti'li kursen "En titt in i vårt före-
Lag".

Sist gav llkman uttryck åt den förhoppningen, att
man skulle kunna fortsätta kursverksamheten i en
eller annan form.

Wi,m.

den eliimineras. Ska' vir tå,la med CVA-terrner och säja
så här: Ett kollektiv är sorn en m,oLor, det fnia. ordet
är venti,ien och hjälpapparater som sk'a, gar,antera jämn
gång, parera störningar, tryckförändningar och "dä
och sånt."

I en dikLatur kör mån motorn utan hjälp,apparater.
Det grnissl,ar 'och går så Iänge det går.

Jag korn att tänka på Hyde Park Corner när "En
titt in d vårt företag" hade sin första säsong. Där fanns
virssa likheber. Ordet var fnitt, a'1,1a trivdes och :ingen
tog illa opp vad jag kunde märka. Inrtresset var inten-
'sivt, disl<ussionerna iivJiga och s'akldg:,a och informa-
tioner och redogörelser fullständigt oförbehållsamma.
Det var en fläkt och atrnosfär över hela tililställningen
som kom en att tänk,a på ett känt yttrande: "Andarna
vaknar, det är en fröjd att .leva." Den sponLana anslut-
ninrg'en tyder på a,tt kursen fyller ett behov. Kanske
ett behov av klå.rhet ett behov att förstå åtmin$tone
den närmaste orngivningen. Omvärlden blir atltmer in-
vecklad. Det skapar osäkerhet och otrygghet a,trt treva
sej fram i ett ständrigt dunkel. Det ger rnLindervärdes-
komplex. Det är inte människan tillfreds med. Den
nu arbetarade generationen är som besartt a,v ett tvång
och en åstundan a t skaffa sei kunskaper, att söka
förstå dnvecklade s,amma.nrhang. Känn dig sjiinv, kåinn
ditt land, känn ditt förelag, det är en av dagens jar-
gong. Deb får man belägg för i ABtr':s srtigande statis-
tiksiffror, det fick man också belägg för v,id "en titt in
i vårt företag." Intelrtrektuell kapacitet, inte hos några
få, utan på bredden och djupet är ej bara ett ö,nrske-
mål', det bö,rjar framstå som en nödvänd,ighet för att
trivet ska gå vidar.e.

Kursen gav inga defiinritiva svar eller lösning,ar. Inrgen
Forts. å sid 12.
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trln CVA-anställd semester{irare A, som ut-
nyttjat SJ:s 100-kronorsbiliett', har berättat
följ:rnde sernestenlrinne, som vi giima återger.

Någonstans i Sverige passeråde tåget ett befäst om-
råde, och A fick då helt oförmodat lyssna till ett sam-
tal mellan ett par medresenärer i samma kup6. Dessa

- vi kan kalla dem X och Y 
- 

var helt obekanta
för A.

X 'berättade för Y att befästningsanordningar låg
där och där och att de hette så och så och visade på
dem genom kup6fönstren. Vissa master, som kunde
iakttagas, var nytillkomna och "hade rests av personal
från Stockholm". Allt var säkert riktigt, ty det hade
X hört från en person, som helt visst hade god känne-
dom om förhållandena.

A förvånåde sig något över det något fria samtalet,
som alla i kup6n kunde höra, och frågade sig, om re-
sonemanget var alldeles lämpligt ur säkerhetssyn-
punkt.

Senare träffades A och X i vagnens korridor. A ha-
de intresse för vad X talat om och förde saken på tal.
Det visade sig då, att Y 1:ctr helt obekant med, X. De
hade träffats första gången vid den g'emensamma på-
stigningsstationen. Om Y var svensk eller utiänning
eller vad som var anledningen tiil hans intresse för be-
fästningen var för X alldeles obekant, och det hade
han tydligen inte heller haft en tanke på förrän efteråt.
X hade efler samtalet med A tydligen helt klart för
sig, att han inte länkt sig för och borde varit lite mind-
re meddelsam med sin vetskap om de berörda anlägg-
ningarna och torde i fortsättningen bättre tillämpa
devisen "En Svensk Tiger".

Forts. fr. sid 11.
diskussion hann bli ultömmarrde, många vitktiga frågor
blev odtiskuterade. Mycket återstår, Men pro,blemen
fick ko'nturer och blev påtagliga. Vi sprängde en dirn-
vall i 'intellektuellt samarbete och fick glädjen att se,
där man förut trevat sej fram.

Vad kursarbetet gav i klarhet och insikt måste ju
ge arbetsdagen ett innehåll och en mening som inte
fanns där förut. En ga,mmal instäilning Li,ll verkstads-
livet var den som indelade människorna vid ett före-
tag i två parter med motsatta inlressen och iLn'genting
gemens,amt. Arbetarna,s intresse var lönen och arbets-
glivarens intresse den mängd arbete han köp'te för ett
visst pris.' Strängt affärsmässigt, Arbetsgivaren avvi-
sade a'rrogant tanken på informabion och insyn i före-
taget, arbetaren levde under hot av arbetslöshet och
sväIt och had,e inget intresse över för produktionsfrå-
gor. Det va.r en trist bild, gamla tiders a,rbetsplats. En
trist til'Iva,ro.

Det är klart aLt iöneuppgörelsen fortfarande är en
strängt affärsmäss'ig hiLstor,ia. Men arbetslivet är ju
inte bara en lönefråga. Arbetet är ju snart sagt hela
ens tillvaro. Vill man då inte göra det bästa möjl[ga av
det, ge det vad sorn är möjligt av intresse, mening
och irnehåll ? Jo, naturligtvis.

Jerk.

\2

ldentitetsltort
kontrollbrickor

Vad skall dessa handlingar tjäna till i dagens fred-
liga Sverige ? Det kan väl vara Lids nog att ta till dem,
orn vi skulle få ett mera skärpt läge här i landet? Så
säger många och men':L slg ha fullt fog för s'itt reso-
nemang. Vi skall i all korthet se litet närm'are på sa-
ken.

A1l personal som vistas inom CVA/CFA måste kun-
na legitimera sig. Även om man tillhör "pionjärerna"
och varit med från bö'rjan, kan man inte räkna med
att vara igenkänd av alia arrstäIlda. - Del kommer
ju nya snarrt sagt varje dag. - Särski,lt komplLicerat
blir det, när nya vaktmän träder fi1'1. Då kan det lägel
inträffa, ått varje anställd behöver legitimera sig för
ått komma in. - Vakten tir ncimligen skglilig att be-
giira legitimation ax alla, sotn han inte med, siikerhet
kcinner igen. llär är alltså ett viktigt skäl för a'tt id-
korten inte bara skall finnas, utan även a'ltltid m,edföras
till arbelsplatsen.

För att en legitimaLionskontroll skall gå smidigt
fordras vana och även en smula förståelse från ömse
hä11. En ovarn vakt släpper lätt igen'om personer på
grovt förfalskade id-kort. Exempel har anförls, då
t. o. m. en bit ur en skokartong med lämpli,g färg och
text vartil ti,llräckl,ig "Iegitimation" till mild,tär anlägg-
ning. (Exemplet är icke hämtat från Arboga).

Det gäller alltså för vakte.n att noga gramrska legi-
t,ima.tionshandlingarna. Den ovane behöver rätt lång
tid, medan den vane klarar det snabbt. Ett noggrant
tillvägagångssätL vid de då och då förekomrnande id-
kortskontro,ilerna skärper ,iakttagelseförmågan hos
vakterna och g:er dem en god rutin för framtiden. Hav
förståelse för detta, kära läsare!

Skulle ett mera kriti,skt läge inträffa, måste kon-
trollen skärpas, och då är det nödvändigt at,t alla kort
finnes tillgängltiga. Det är också nödvändig't att per-
sonalen har kontrollvana, för att kontrollen ska.1l gå
både säkert och friktionsfritt.

Del händer tyvärr att id-kort förkomrner. Det är
zrnge-äget att sådana kort snarast blir dödade, så att
de icke kornrna till användning i itliegala syften. Det
är också angeläget alt förl'usten upptäckes uban dröjs-
mål. Tyvärr blir det ofta först då kortet jusL behöver
användas. Id-kortskontrollen fyller här en viss upp-
gift.

Kontrollbrickd?zs uppgift är att underlätta den s. k.
inre bevakningen. Det föreskrdves "att brtckan skall
bäras väl synlig". Detta är av Lvä skäI. Brickan u gör
ett tecken på, att jag har rätt a,tt uppehå,Iilra mig inom
verkstaden på de platser arbelsuppgifterna" kräva. Dear
utgör alltså ett dgenkännings,tecken för personer, som
icke känner vararldra personligt.

När man är van att se brickan på alla, som vistas
på arbeLsplatsen, upptäckes en bricklös mycket lätt.
Är det däremot så, att ett antal personer går mer eller
m,indre ståild,igt utan bricka mi,nskas "respekten" för
brickan, och det blir ganska l,ätt för en obehörig att
"gömma" sig bland brickskolkarna. Des,s,a underlätta
alltså för eventuella obehörig'a att undgå upptäckt.

Skrivaren är väl medveten om alt han framhå]]it
en:dast mycket kortfattade och "torra" synpunkter.
Kan de ändock i någon mån ha b,i,dra,git, ti,ll att skifllgra
de inledande frågetecknen, må dessa rader h'a fyllt sin
uppgift.

G. T.

TVEI{SA}IT.
I CVA telefonväxel tjänstgjorde vid etl tillfäI,le en

elev,
Hon tog emot ett samtal från sta'n.
Och så svarade eleven den påringande:
Ing. A. är upptagen av annat samtal, ska ni vänta

eller stå kvar!



I(umeruglirntur frun urbetsplutserl

I{las Åke Kejbert, aud, 100, *Darlar
kragbult.

Harrret Eri,ksson, ald 872, klarar a1)
en m, at eri alb e st cillnin o.

Karl Gunnar "Berra" Berggren, aud
720, yuitar ett skott.

Lennari Eriksson, aud, ?02, har kilat
öuer till Motor för belastningsprou

pd, fjcidrar.

Berti,l Tjernström, aud, 790, tri,nxm,ar
en tiickytlå,t.

Oue öh,rn, at:d, 279, gör frekuens-
mcitningar.

Oue Pauf,sson, apil 272, sgsslar meil
elekt roniska m dtninoar.

Gösta Henri,ksson, aud, 725, slipar
flamrör.

()östa Johansson,
med, passning

q,uil 720, arbetar
au kElarkårya.
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i närbild

Med, tonuikt på ytan

Det bubblar och fräser, ångar och ryker, det luktar
illa och fränt (ibland), men ändock så trivs man på
avd. 130, Ytbehandlingen.

- Varför ? frägar vi Karl-Axel Jansson, arb.-fm. på
avdelningen. Nog har det sina sidor det här jobbet ur
den synpunkten, att man måste syssla med frätande
syror och illaluktande vätskor. Man måste plaska i
vatten, så att man känner sig som en skurtant emel-
lanåt, men vi trivs med jobbet, den sdken är klar. Det
är väl därför att det är glädjande att se detaljerna
förskönas genom ytbehandlingsproceduren. Men det
finns också andra glädjeämnen. Ofta måste man be-
gagna sin uppfinningsförmåga för att få badet att
fälla. Det räcker inte atrla gånger med att laboratoriet
meddelat, att badet är juste och innehåller alla kemi-
kalier i rätt mängd. Dessutom har vi fått det tr'ivsamt
på vår arbetsplats. CVA nya färggiv har nått också
vår avdelning. Vi har fått det uppsnyggat och väntar
på ytterligare "revolution". Nya arbetsbänkar, nya
likriktare, nya kar, Samma naLurliga regel för denna
avdelning, som för alla andra - det blir aldrig "fär-
digt". Vi måste följa utvecklingen.

- 
Varför ytbehandlar man eg'entl,igen?

- Ja, det har vi också frågat oss många gånger,
svarar Jansson med ett brett leende, men till c:a 90
/o gäller det skydd mot korrosion. Som regel kadmie-

14

Bilclet"na från t-:änster till ltöger:

Berti,l Magnusson och Thure Hjort
hissar upp ett kompressorhjuJ, som

anoilonid,erats.

RuiloU Eri,ksson sglss/or meil piller-
jobb 

- 
maskering au syngonelement.

Rune Ma.ttsson skiner i, kapp meU, ile
k a d,mi e r a d,e st g r skr uu ar na.

Lars Lööu ötsertggar sig om att
Lucas- ilet aljerna "h&ller må,tt et",

Gunnar Moritz lrdn laboratori,et och
Karl-Arel Jansson hand,sko,s inte i
Tctnli,gcr fall så, hdl uårdslöst med salt-
syran, Det iir bara, ncir man skall

posera för fotografen.

ras detaljerna, men förzinkning förekommer också.
Krom användes huvudsakiigen för att bygga upp för-
slitna ytor. Konsten är här inte att "köra" badet utan
att gillra upp alla hjälpanoder, som behövs för att få
badet att fälla. Detaljerna liknar ibland julgranar, när
man får dem klara för nedsänkning i badet.

Koppar lägges på för att eliminera stål mot stål
kontakt, men kan också användas för att bygga upp
fasta delar utan friktionspåverkan. Detaljer kan för-
behandlas med koppar, slipas upp och därefter exem-
pelvis beläggas med nickel eller blankkrom.

Elektriska detaljer med speciella krav på ledande
förmåga förses ofta med ett ytskikt av silver, rodium
eller guld.

Oxidering är en av våra arbetsuppgifter. Ytbehand-
iing sker först i vanlig ordning och därefter oxideras
ytan.

"Avdelning Lucas" har sin speciella uppgift. Här
körs ralla Lucas-detaljer fram med en tolerans på tu-
sendelen när. Det gäller här kadmiering och försilv-
ring.

I princip är .det genomgående så, att bestäliaren vill
att man ska köra ,i rnått, vilket bidrager till att i en
del fall slipning eller andra efterbehandlingar kan ute-
slutas.

Alla lättmetaller behandlas på speciell avdelning,



belägen vid motorprovbocken. Där korrosionsbehandlas
större motordelar, bl, a. kompressorhjulen. Ytan om-
vandlas genom behandlingen bill ett korrosionsbestän-
digt ytskikt.

Jag tror, att du nu har fått ditt varför besvarat 'uill
största delen, men det finns dock ytterligare en orsak
till att man ytbehandl,ar 

- 
man vill ha en detalj blank

och snygg. Och det kan ju också vara en fullt legitim
orsak.

- 
Är det någon särskild avdelning, som är stor-

kund ?

- 
Det är givet, att vi inte anlitas i lika hög grad

av alla, men samtliga producerande avdelningar är
dock beställare hos oss. Dessutom gör vi en he1 del
jobb at privata uppdragsgivare.

- Besvärligheter i jobbet ?

- Största svårigheten är när man kört och inte fått
ett tillfredsställ,ande resultat" Skiktet måste rivas av
och undersökning,ar får då ibland sättas in av kemiska
laboratoriet för kontroll av badet. Det kan också vara
underbehandlingens t'el. Renlighet är A och O. Har
mån exempelvis sköljt detaljen i vatten, så skall ytan
vara en samm.anhängand.e fiim och droppbildning ger
omedelbart besked om orenhet i ytan.

Rune Mq,ttssozr, plockar med ett parti "kantskruv"
för Motors räkning. Skruvarna har förkopprats för att
hinclra dem från att skära under hög temperatur eller
rosta under påverkan av motorgaser, berättar Matts-
son.

- De här styrskruvarna tillhör också ett Motor-jobb,
säger Mattsson och plockar upp en detalj från lådan
på golvet.

- 
När dom här detaljerna kommer in på översyn,

får dom inte beläggas med kadmium, men de kadmie-
ras dock vid tillverkningen. Här skiljer sig experternas
uppfattning om vad som är rätt och riktigt.

Mattsson dyker (obs! bara med ena handen) ned i
ett bad och fiskar upp ett ändstycke till RM2.

- 
I{är gäiler det att lägga på kuggarna i ändstyc-

kets axelhål så pass mycket koppar, att greppet mot
rotoraxelns kuggdrev blir fast. Vi kan mäta oss fram,
men mån kör in sig på en viss tid och strömstyrka för
att fä rätt mått. Problemet, när man hänger ned i kop-
parbadet är att behålla dess cyankaliumkoncentration.
Vi kom underfund med att cyankaliet, som för öv-
rigt är ett första klassens gift, snabbt försvann un'der
förkoppringsproceduren, vilket medförde att utfä]lnin-
gen upphörde. Ett villkor för utfällnring är nämligen,
att badet måste innehålla en viss mängd cyankalium.
Vi tillförde då badet genom en cirkulationsp,ump cyan-
kalium i sådan mängd att koncentr.alionen bibehöIls.

-- Nå, vem kom på id6n med cirkulationspumpen ?
Rune Mattsson brukar just inte bli svaret skyldig,

men nu teg han några ögonblick. Rune lade en hand
på pumpens glasbehållare och blinkade ett p,ar gånger,
men så tittade han mig i ögonen och sade: Det är ju
ingenting att sticka under stol med, det var jag som
hittade på det här.

Om tiden räckt till skulle jag ha talat med Rulle
Eriksson och han skulle ha berättat för mig om den
id6, som företagsnämnden nyligen föreslagit belöning
för, jag skulle ha talat med Thure Hjort och han kun-
de ha berättat, h'ur han rationaliserat sina arbetsupp-
gifter och jag skulle ha talat med Lars Lööw om "av-
delning Lucas" och även av honorn fått höra, att det
liksom hör ihop med jobbet, att man finner nya och
bättre vägar titt som tätt.

Old, Jim.

F'LYGVAPN]N}IÄSTERSKAPEN.
II'FA har ,i år för första gången sedan föreningen

startades anmält deltagare till flygvapenmästerskap.
Det blir till sommarfäIttävlan som går i Ängelholm
den 7 sept. Tävlingen omfattar: Fältskjutning pistol
21 skott. Punktorientering med kartläsning' c:a 4 km.
Fri orientering c:a 10 km. Vapnet skall bäras under
hela tävlingen. II"'F A representeras av Äke Sommar,
Harry Norgren och Harry Larsson. Då dessa tävlingar
äro synnerligen krävande och fordrar god kondition
tror vi oss ha en l,iten chans till placering då ju del-
tagarna är mycket goda orienterare.

Karl-Erik Åberg.

Ett besök på Scania Wabis
Genom Göte .Iohansson (IIärdaren) fick IFFA:s fot-

bollrsektion i april en inbjudan från Scania Wabis att
i samband med ett fotbollsutbyte bese verkstaden i Sö-
dertälje. Det var ett lockande anbud, så vi var inte
sena ått tacka ja.

Lördagen den 23 maj klockan 07.00 reste vi med
tretton man från Arboga. Vädret var s,trålande och
då vi åkte privatbilar kunde vi rasta när vi själva
vi]]e. Utanför Esl<,i'lstuna slog vi oss ner i en hage och
drack kaffe å 'tätta lite med bollen.

VäI fra"mme i SödertäIje blev vi mottagna av per-
sonalchefen, som i samband med en reklamfilm höU
ett kortare föredrag om företagets utvecklilg. Där-
efLer var det dags att gä ig'enom verkstaden, vilket
log oss tre timmar. Här fick vi i stora drag se hur
det går till att göra bus,sar och lastbilar. Den egna
titrlverkningen var inte hu'ndraprocentig utan många
delar grick på beställning till andra firmor. Hopmon-
teringen från första Lill sista biten gick på löpande
band. Utrymrnena i verkstaden var anlitade till det
yttersLa, så några slora svängrum fanns inte för job-
barna. Maskinparken på kugghjulstillverkningen var
väl vad man blev mest imponerad av. l'öretaget pro-
ducerar 9 st. bussår eller 17 st. lastvagnar per dag.

Efter rundvandringen på verkstaden blev det mid-
dag på företaget.s mäss. Vid ett väl dukat bord prytt
med blommor och bordsstandar smakade middagen ut-
märkt.

I fotbollsrnatchen som följde på eftermiddagen fick
vi stryk med 2--0. Mntchen var mycke;t jämn, så vid
kommande möte kan resultatet mycket väl bli om-
kzrstat.

K. E. Äbera.

C. V..IIÄSTI'RSI{APEN.
Som vi kommer ihåg är CV-mäster,skapen för år 1955

ännu ej avklarade. Vid ett sammanträde i Katrineho,lm
den 17 juni beslöts, att tävlingarnra skulle gå ,i Linkö-
p,ing under augusti månad 1956. Vidare har den för-
äntdringen gjorts i tävlringsbestiimmelserna, att endast
en tävlingsomgång skall avverkas per år i stället för
två, som tidigare om åren. Således kommer CV-mäster-
skapen att omfatta tvåårsperioder räknat fr. o. m. 1955.
Orsaken tili om'läggningen är transportsvårirgheter.

IDROTTSPITANEN.
Planeringen av IFFA:s idrottsplan är nu så gott

som klar och arbetet beräknas påbörjas under året.
Var planen ungefärligen skall l,igga var ju klarl på
ett bidigare sLad,ium, men att slutrgi[tigt faststä]Ira den-
samma har ,inte varit så lätt. Den sländigl växande
bilparken har gjort att en helt ny parkeringsplals skall
i'ordningstäIlas och först när den blev färdigplanerad
kunde idroLts:latsen utsta,kas.

VALPROPAGANDA?
Styresman Dahlin beställde teI.-samtal med ing.

Jarlsäter, FF.
Hans sekreterare, Inger Nordlund, repeterade raskt:

- 
Jarlsäter, Jarl som i höger - Säter som i

Dalom.
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Hårda tug i Driftvärnet
I'redagen den 8 juni hade drtiftvärnet vid CVA-CFA

kallats till övning i försvarsstrid.
Driftvärnet vid tr'iygets Centrala skolor i Västerås

hade lovat agera anfallande styrka mot CVA-CFA.
Västeråsarna kom med inte mindre än 40 man, vil-

ket vi tackar dem för, då det ur övningssynpunkt gav
oss många värdefulla tips om försvaret av verksta-
den.

Från CVA-CFA driftvärn inställde sig tEutirr inte
mer än 14 man, men dessa mannar fick sannerl,igen
gör,a skäl för sig under striden, vilket de också klarade
av med det bästa betyg.

Närvarande under övningen var styresman O. Dah-
lin och pressen, som säkerligen hade det lika besvärligl
som krigarna med värme och mygg, då kväIlen var
tryckande het och myggen i toppform.

Begrarlaget Gösta Joha,nsson, Sten Suensson,
Harru Hahne,

CVA INSA-RUilIENTII,{I{ARE SNUVADE
EI]-SI(ANDIA PÅ VANDR,INGSPRISET

I I{ORFSI{YTTE.
I korpskyttet i Arboga d,en 27 maj gjorde CVA-

skytLarna bra ifrån sig både i iag och individuellt. In-
dividuellt i olika klasser blev resultaten:

K]ass 4-5: 1) Gunnar Tallqvist 77 poäng, 2) Val-
ter Lund.borg 77, 4) Hawy Hahne 75.

Klass 3: 3) Bertil Blomkvist 63.
Klass 2: 1) Lennart Pettersson 79, 2) Ol]e Eriks-

son 78,

Klass 1: 2) Sune Persson 79, 3) Sten Erik Svens-
son 79.

I lag segrade CVA:s avd. 250 på 230 poäng genorn
Sten Svensson 79, Gösta Johansson 76, Harry Hahne 75
före I.ll-Skandia som flck 229 poäng.

tr-ör övrigt håller CVA:s skyttar sig vä] framme i
täten i resultatlistorna vid olika skjutningar såväI
hernrna som på främmande banor.

Full furt på bad,mintom,
Hur många kvällar satt jag ej i vintras och såg hur

det lyste i Gäddgårdsskolans gymnastiksal och då visste
jag att många kilo fett svettades borl av hängivna
badminstonspelare. Om man skulle r'äkna. . . Nej, det
överiåter jag åt läsarna. Visste Ni förresten att det
spelades badminton i sammanlagt 568 timmar samt
att c:a 80 per:soner deltogo. Intres.se saknas ej ty mån-
ga kunde ej få spela. Att det så småningom tunnades
ut när det började våras är helt naturligt. Det är onek-
ligen synd, att det ej gär att ha banorna under sarnma
tak, men därät är inget att göra. TiU nu i höst har .ri
vissa planer att ordna badmin,tonturnering rnellan lag
från olika avd. inom CVA och CFA men til] det skall
vi återkomma senare. Vid årsmötet beslutades om för-
stärkning av iedareskapet och numera kan ni alltså
även kontakta Sven Jonsson avd 250 T 3.

Suen Jonsson. Birger Linilh.
Badmintonsekt.
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Som pressofficer fungerade kapten G. Tallqvist
stridsdomare var sergeant Sa-ndström, Västerås,
dv ]edaren vid CVA-CI'A Bertil Blomqvist.

Vi hade nog en iränsla av att Blomqvist ställde
en hel del trassel för oss under övningen, då han
vetvis var intresserad av var svagheterna kunde
nas.

och
och

till
oi-

fin-

ör'ningsläge.
Fientliga fallskärmstrupper hade landsatts i trakten

av lfimmeta och had"e order att under kvällningen ta
sig fram till flygverkstaden och där utföra sabotage.

Driftvärnet hade genom vissa kontakter fått besked
om detLa och kallelse till samling skedde omgående
ti]] driftvärnsmännen, som snabbt kom till platsen och
intog sina förut anvisade ställningar. Dv ledaren g'av
order om, att den styrka som enligt beräkningarna
skulle ta första stöten m.ot fienden skulle utrustas med
atltomatvapen.

Spaningspatrullen sändes omedelbarL ut i terrängen
för att utforska vilka vägar de anfallande tänkte ta.
. Spaningsarbetet var så intensivt att den anfallånde
styrkans patruller besköl varandra i skymningen.

Bror Karlsson, som var chef för spaningspatrullen,
kunde snart rapportera vilka vägar den anfallande
styrkan skulle gå, så det var bara att fortsätta spa-
ninsen och vänta.

To,ge Wallquist ger Edtard,sson en uink om elil,-
ri,ktni,naen.



Merkön t'å,r sr,tt utm'iirkelsetecken a'u stAreslnd'n
Dah,lin.

Omkring kl. 21.00 satte de anfallande igång från tre
håll i terrängen. Rökfacklor tändes för att de anfal-
lande skulte kunna ta sig fram i skydd av dessa. Det
gavs ingen pardon från försvararnas sida, utan elden
var intensiv och kraftig från alla försvarsnästen. Bal-
ken och Nyr6n vräkte på med kulsprutan så svetten
Iackade, Einar Edvardsson fick el'davbrott på sitt kg,
men kastade handgranaterna i stället. (Handkranater-
na markerades med träpinnar). I alla försvarsnästen
håde man gett sig den på att ingen skulle komma-fram.
Inför försvararnas kraftiga eld var fienden tvingad
att gruppera om sig, men kom igen ännu kraftigare,
dock hade de stora svårigheter att forcera terrängen
fram mot försvararnas stä11ningar.

Ett autornatvapen på försvararnas sida råkade få
ammunitionsbrist och detta tillfälIe begagnade fien-
den och trängde igenom med några mannar. Om detta
hade gått i verkligheten är icke troligt då hela terrän-
gen kunde bestrykas med andra ställningars vapen.

Stridsdornarna ansåg nu att eld upphör var lämpligt
och samliga kallades till genomgång.

Efter genomgången framförde styresman Dahtrin ett
tack lill alla som deltagit i övningen och inbjöd till
kaffe oå mässen.

Utmärhelse.
I samband med firandet av svenska flaggans dag

utdelade styresrnan Dahlin I{v silvermedaij till grch
Gunnar Merk6n.

Det är med stor glädje vi ser aLt Merk6n tilldelats
denna fina utmärkelse för detta arbete och den fritid
som offrats under många år tilI driftvärnets bästa. Vi
gratulerar !

Rikshernvärnstävlingen uttagning 2.

Den tävlingsgrupp från CVA-CFÄ, som kvalificerat
sig tiIl uttagning II i rikshemvärnstävlan, åkte den 18
juni till Munktorp. Gruppen var väI trimmad och täv-
lingssugen och inställd pa; atl i år skall vi vinna.

Om inte en ma1ör hade inträffat på en skjutstation
skulle laget placerat sig i toppen, rnen det ville inte
slå i år heller - men vi kommer igen nästa år. Grup-
pen hamnade på fjärde plats, vilket få betraktas som
bra i den hårda konkunensen.

LITET AV VARJE
När den sommar, som den veke kallar höst, i år

gjorde sitt inträde, hade skyddskommiLt6n glädjen att
få ta i håIl med uppgifter vida angenämare än att
spåra orsaker till olycksfall. Det. gällde här att på ett
värdigt sätt fira årets försLa jub'iIeum. För detta s,tod
ytbehandlings- och härdavdelningen, som den 1/6 kun-
de notera ej mindre än 2000 olycksfallsfria dagar.
Prestationen att i nära 5.5 år, i daglig kontakt med
syror och andra frätande ämnen, kunna klara sig
från yrkessk,ador torde till största delen få tillskrivas
personalens egna insa,tser och ansågs därför rböra firas
på sätt som avdelningarna sjäIva fick bestämma. Re-
sultatet blev att man fre'dagen den 8/6, samrna kväII
som staf,etten med den olympiska elden kom till
Arboga, samlades i härbret på Vin'bäcken dd,t CVA
in;bjudi personalen till en liten sup6. Som värd pre-
siderade öi Högfeldt och stämningen vid borde,t var
på toppen. Att .ge en utförlig skildring av vad som
sades under samvaron skulle innebära, att redaktörn
för Bergtrotrlet inte skulle å rum med något annat,
varför jag inskränker mig till att nämna, att när
uppbro,ttet omsider skedde, hade fåglarna redan satt
i gång gryningsmusiken och vorro i full fart med sin
byggnadsverksamhet. Efter ömsesidiga bedyranden att
man harft en trevlig kvåll (natt) skildes ma,n för att
söka upp var 'och en sin boning, där man i lugn och
ro kunde njuta sin första arbetsfria lördag.

Men händelserna kommer slag i slag. Juni rnånad
tycks i år ha iblivit jubileumsmånaden framför alla
andra. Den 3 nådde panncentralen, avd. 810, 1000
olycksfallsfria dagar, också en pres,tation värd att
beun'dra. En avdelning, vars arJletsuppgifter tiII stör-
sta delen Jrestår av joibb på de ,mest svårtil,lgängliga
platser, ena dagen på s. k. livsfarlig höjd och kanske
andra dagen i en mörk och trång kulvert. I regel äro
dessa jobb svåra med avseende på möjligheten att
ordna tekniska skydd, varför det här i ännu hög,re
grad än eljest krävs s;t.ora personliga insatser för att
undvika oiycksfall.

Efter endast några dagar, närmare bestämt den 6
juni, kom så snickarverkstaden, avd. 150, med 1000
dagar olycksfallsfritt. Då detta var tredje gången vå-
ra kvisthatare visade att de riskabla snickerimaski-
nerna går att bemästra, var det n'aturligt, att rnan
tyckte CVA-flaggan slog några extra slag på sin
namnsdag.

Firandet av dessa två evenem,ang beslöts samman-
slås och även här inbjöds personalen på en liten sup6.
Denna gick av stapeln den 22 juni på Hotell Arboga,
där vår styresman O. Dahlin hälsade de 20-tal gäster-
na vålkomna tiU ett mat.- och lllomstersmyckat lång-
rbord. Man ät, talade, tackade och lyckönskade och
att döma av de glad,a ansiktena syntes aIIa att trivas.
Med hänsyn till att många av deitagarna måste bry'ta
upp rätt tidigt, det var ju kvällen före midsommar-
afton, skedde uppbrottet efter ömsesid,iga försäkringar
att man haft trevligt.

f skr.ivande stund förberedes åter firandet av ett
1000 dagars jubileum. Elsektionen nr 277 nådde det
rnagiska talet 1000 olycksfallsfria dagar någon dag i
juli. Hur detta skall firas är ännu ej bestämt. Vi får
återkomma om detta i nästa krönika.

Sen har vi fått en ny parkeringsplats med nya
parkeringsibestämmelser. Ehuru något provisorisk än-
nu tycks den i alla fall klaffa bra, trots at en del
synes ha svårt med uppställningen av sin bil. Par-
keringsutrymmet beräknas till c: a 2 rn pr bil, så det
vore önskvärt, om var och en sökte ,ställa sin vagn så
nära bredvidstående, som krävs för betryggande av-
och påstigning. Men det ordnar väl sig vad det lider.
Marken är ju som bekant lite svår att markera, så
än f,år vi räkna med att klara oss utan linjering och
i stället hjälpas åt.

Utsläppet av motorfordon på riksvägen med CVA-
vakLens hjä1Lp kan väI också noteras som en framgäng.
Åtminstone har hittills endast lovord fällts över detta
arrang'emang'. Lhl.

Till sist en maning till dr-männen!
När en övning är planerad bch mycket arbete utfört

för att alit skall gå i lås, så försök att deltaga så mån-
ga som möjligt. Väl mött på nästa övning.

T, f . d,ts.-leilaren.
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aaa OCH
ÅrERS?JÅRAroR

De stjärnbiider och stjärnor, som jag berättat om i
två föregående nrummer av Bergtroi,let nr 3/1955 och
1/7956), ligga alla på den ena sidan om en ltirnje dra-
gen över himlavalvet ge,nom Karlavagnen, Polstjärnan
och Cassiopeia; de ligga på den srida jag kaltlar för
Orionsidan. De stjärnor jag nu skall berätta om ligga
på andr,a sidan orn linjen, på den sida sorn jag kallar
för Vegasid,an. Det blilr sommarhirnlens stjärnor, ai'lt-
så så som vi se dem under sommarens nätter. Ef,ter-
sorn nätterna äro ijusa, verka stjärnorna dämpade.

På stjärnkartan i detta nu'mrner, som visar läget
under augustikvällarna, ålerfinner Du den pdl som vi-
sar Polstjärnan som piLlspets samt Karlravagnen och
Cassiopeia som hullingar. Fortsått nu i pilriktningen
och Du räkar Vega.

Vega i stjärnbilden Lyran är näst efter Sirius vår
ljusstårkaste stjärna. Den befinner sig på avståndet
25 ljusår. Är mycket lätt att hitta. Kom ihåg Vega;
tnoligt är att jag återkomrner lill den i näsLa nummer
av Bergtrollet.

Herkules är en stor stjärnbild vi'd sidan om Vega.
Inga direkta ljusstarka stjärnor. På stjärnkartan v,isas
endast den i stjärnbilden i,ngående lätt igenkännibara
del som ka"llas Fjciri,len.

Ovanför l'järilens utbredda vingar fin;ner Du den
litlla vackra stjärnbilden Kronan. Den är med sina sju
stjärnor symmetriskt u'tformad. Något sneLt på hjässan
lyser sorn en juvel en ljusstark stjärn'a.

Arcturus i s,tjärnbilden B jörn'uaktaren är den stjärna,
som näst efter Sirius och Vega lyser starkast på den
del av himlavalvet sorn vi kunna se i Sverige. Du fin-
ner den lätt över Kronans hjässa. Arcturus är 40 ljus-
år avlägsen från oss.

Sua,nen är en stor stjärnbild på Vegas andra s'i a.
Den innehåller den lätt igenkänlbara del som kallas
Norra Korset. Lägg märke tr\I Deneb, som är den s'tar-
kaste stjärnan i Korset, 632 ljusår avlägsen, och har
10.000 gånger större ljusstyrka än vår sol.

Altatr i stjärnb'ilden örnen ligger i spetsen av den
på kartan ritade triangeln. Den är 15,5 ljusår av,läg-
sen.

Som Du märkt har jag i mina små artiklar endast
tagit med ett l,itet fåtal lätthittade stjärnor av alla
dem, sorn vi kunna se med blotrLa ögat. Från sydldgare
länder kan man se många andra stjärnor, som aldrig
komma över vår horirsont. Vår jord år på alla sridor
orngiven av stjärnor, av vilka omkring 5.000 går att
se utan instrument; den stjärna som är oss närmast
finns på ett avstånd av 4,3 ljusår.

Med dessa omkring 5.000 stjärnor, och jag räknar
till dem även vår egen sol, är en för,svinnande ldten
del av den stjärnvärld, som vi tillhöra och som vi kalla

Vi,ntergatan.

Vad är då Vintergatan ? Jo, en a,nho'pning i vär,lds-
alltet av en fan astisk mängd solar. Antalet har av
astronomerna beräknats till c:a 100 mi,ljarde'r. Många
äro mindre än vår sol, men många äro ofantligt mycket
större. Soldiarnetrar av sådan storlek, att vår jords
hela bana runt vår sol skulle kunna inrymmas i dem,
har urppmåtts.

Vintergatan har en forrn som liknar en driskusskiva;
diametern är av storleksor,d,nlngen 100.000 ljusår. Vår
sol och de stjärnor jag beräLtat om befinna sig inuti
Vintergatan, men långt ut från skivans centrum; cirka
/3 av diskusskivans radie. Med blotta ögat se vi Vin-
tergatans myriader av stjärnor som ett oregelbundet
ljusband sträck,a,nde sig runt jorden. Vi se stjärnbil-
derna Cassiopeia och Svanen mitt i Vi'ntergatsbandet.

Men Vintergatan är inte ensa,m i världsa,lltet. Det
finns något som kans'ke är en vintergatornas vinter-
gata. Vetenskapsmännen ha på basis av o,bservationer
beräknat a,tt minst tusen miljoner vintergabor finns.
Tidligare har jag nämnt en sådan, den s. k. Androrne-
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Nå,gra stjiirnors och stjiirnbi'lclers ltigen. Augusti
kl. 79-20. Obserter.a uiid'erstrecken.

danebulosan, som finns på eLt avstånd av 1,5 miljoner
ljusår och som Du kan se med blotta ögat. Den längst
bort belägna vin ergatan, som hittills kunnat avstånds-
bestämmas, befinner sig på avs,tåndet 2.000 miljoner
Ijusår.

Vi börja snudda vid begreppet oändltighet 
[Jrsa.

KroTopkaleor
Alltsåmmans började väl egentligen när man kom

hem från semestern och fttll av dystra aningar klev
upp på badrumsvågen. Jodå, det blev bara en bekräf-
telse på att idealvikten försvunnit ännu mer i fjärran.
Tänk, så orättvist det där med anlag är. Sornliga kan
ju äLa praktiskt taget hur mycket som helst och det
märks inte ett dugg på dom, medan andra får skylla
på kraftig benstomme, känns deL igen? Och ltur vel
folk egenbligen hurudan benstommen på dom ser ut ?

Usch, jag får ;bråtlom ned från vågen, men för sent.
I sovrumsdörren står herrn i huset och är så intres-
serad. Ifan letar fram viktschemat, ett sådant där mecl
idealvikt samt över- respektive undervikt där man
själv kan bestämma sig för ideatrvikten och sedan rita
upp en fin kurva. Mitt viktschema är bedrövligt att
skåda! Jag måste nog börja på en ny kurva. Det är
fara värt att jag hamnar utanför schemat annars.

Maken, som kanske befarar inskränkningar i kosten,
försöker hjålpa till att lösa problemet. Det håller ald-
rig, menar han, att försöka svä1ta sig för att få ner
vikten. Nej, det enda raka är att i stället äta hö (täs
grönsaker) eller helt enkelt sådant sorn rnan inte är
vidare förtjust i och följaktligen stoppar i sig mindre
mängder av. Det sista är kanske inte någon dum id6
och det skadar inte att försöka.

Därav kommer det sig att jag sitter och bläddrar
i kokböcker. Kroppkakor skall det bli. Då slår jag
liksom två flugor i en smäll. DeI's har jag aldrig hatt
någon störr'e längtan efter kroppkakor och dels kan
jag nu använda den där småpotatisen som aldrig gick
åt före semestern. Den var härlig som färsk, men nu
är den inte lika lockande, och jag har faktiskt haft
litet dål,igt samvete för den.

Kroppkakorna skall formas i ordning i kväll så att
det bara är att koka dem i morgon eftermiddag, när
vi kommer hem från jobbet och som vanligt vi[,] ha
middagen kvickt undangjord. Förresten är det inte
dumt att ha kvällen på sig att experimentera, ifall det
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inte skulle bli kroppkakor alls, jag menar det är ju
första gängen och allting.

I receptet står ingredienser och berednlng var för
sig, 3/+ liter potatis lvilket fånigt mått!), 1 dl mjöl,
\4 äCg, salt, socker samt tiill fyllning t hg rödtök. Ja,
rödlök kan det inte bli tal om eftersom det bara finns
gul i skafferiet.

Så småningom är potatisen kokt och skalad. Den
skall malas också och det går ju rikti.gt fint på råkost-
kva.rnen, men om den är precis lämplig abt använda
är ju en annan sak! Jag skynda,r på allt vad jag kan,
för rätt som det är kan rnaken ltomrna ut i köket. Han
är nämligen hängivet intresserad av hushållet, lämnar
gärna små råd och anvisningtrr beträffande matlag-
ning o.s.v. och kan omöjligt slita sig däri rån om ar-
betet är del minsta maskinellt eller tekniskt, eller hur
jag skall uttrycka mig. Om jag blir nervös eller arg
av det? Nej, varför skall en husmor behöva vara å11-

deles avkopplad från "familjen", därför att hon utför
mesta arbetet i köket?

IIur som helst blir potatisen lyckligt och väl mald,
men den ser sannerligen inte aptitlig ut nu, seg och
klibbig! Den skall blandas med mjöI, ägg, salt och pep-
par. Nå men sockret då, som stod talat om i ingredi-
enserna? Skall man nu anla att dom slarvat och bytt
ut peppar mot socker? Det verkar vettigare med pep-
par, men det kan inte hjälpas att man grubblar litet,
när man nu en gång för alla är sådan att man lagar
mat efter kokbok. Jag är inte människa att komma
ihåg recept utantill, jo att koka kaffe förstås, men
sen är det nog stopp.

Massan arbetas hastigt på bakbordet, står det så i
receptet. Jag kikar i karotten på massan. Nej ald,rig i
livet att .jag sölar ner något mer för den där Iilla
klicken. Form:r rund,a bullar, sorn upplägges på ett
mjölat skärbräde, läser jag vidare. Bara en sådan sak
som att forma bullar. Det går inte ålt forma o//s/ I'lng-
rarna smetar ihop och man börjar fundera på att hä1la
i mer mjö1, men respekten för receptet tar överhanden
och man kommer slutligen på att skölja händerna och
skeden med kallt vabten. När jag sedan gjort små hå]
i bullarna och portionerat ut den hackade brynta löken,
skal.l kro,ppkakorna jämnas till. Jag försöker jämna
till den försLa men det vili inte riktigt lyckas. Skall

man nu blöta ner händerna, plocka upp de där rniss-
fostren som redan placerats på det mjölade underlaget,
blöta ner mjölet, di.ska och torka skärbrädet och mjöla
på nytt. Neej, jag försöker allt jämna tiII dem på plats
och där ligger dom nu som små hopsnörpta vulkaner.

Vid det här laget har maken inlrätit i köl<et och jag
passar på att fråga honom vad han tycker det liknar.
Han är välrdigt diplomatisk, luktar på vulkanerna och
säger att det lukttlr golt men måste i alla fall fråga
vad det skall bli. Jasså, kroppkakor, men dom bru-
kar ju vara runda ? Jag föreläser om alla svårigheter-
na, n-ren maken, som tydligen erinrar sig ungkarlstiden,
säger: Jag brukar bara rul;la dom lite... Kroppka-
korna verkar plötsligt ännu ynkligare än förut och
dom åker hastigt in i skafferiet. Men kan dom stå
där ända tiil i morgon? undrar maken. Det är klart,
säger jag morskt, men nästa morgon kilar jag först
ut i köket för att se hur dom ser ut. Kroppkakorna
har helt makligt brett ut sig, så att man kne.ppt skön-
jer rundlarna på skärbrädet!

När vi är hemmå efter jobbet, kokar jag upp vat-
ten, saltar lätt och så skall kroppkakorna kokas. Nu
försöker jag forma om dem till bullar, men dom är
precis omöjligå, "lealösa" och dumma. I vattnet åker
dom och drunknar med en gång. Enligt receptet skalil
de kokas 70-72 minuter och vändas med hålslev då
de flyter upp. Dct är lättare sagt än gjort att vända,
påminner precis om när man skojar i sjön med gum-
mimadrass. Runt, runt går det och när köksuret sedan
plingar lyfter jag upp dem och finner att de ser lika
rfra ut som förut. Har för mig att kroppkakor skall
se kokta ut på något sätt, litet vitare, glat'ta och jäm-
na. Dom här verkar litet egendcmliga. Den ena är
inte lik den andra, dom har så att säga personlig stil!

Så kommer dom på matbordet tillsammans med ski-
rat smör respektive lingonsylt. Dom är rikligt goda
och lagom lösa, försäkrar maken, och det måste han
ju få en kram för. Faktiskt, det går bra att äta, jag
tar en kroppkaka till och väntar att få höra något
spydigt. Min "bättre hälft" behärskar sig: men det
räcker med den retfulla glirnten i ögonen för att jag
skall förstå. Ja, inte gick det så virdare bra att banta
med kroppkakor och .iag börjar fundera vad min man
skulle tycka om att få filmjölk tlll middag .i"nn".

J "pp" 
i berget

Gunnar Raattamaa har läm-
nat sin plats vid CVA. Han har
under en lång tid varit Berg-
trollets leverantör av snfutiga
och klatschigt utförda tecknin-
gar med motiv från olika arbets-
platser. Han är pappa till bl. a.

vår populära seriefigur Jeppe i
Berget, som från och med detta
nummer räknar Herbert An-
dersson som sin fader. Vi är
skyldiga Raattamaa ett stort tack
ocb önskar honom lycka till, när
han nu i fortsättningen helt
kommer att ägna sig åt sin hob-
by - reklam och reklamteck-
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"AIla våra fll'gplan har delar av
liittmetall. Så har t, ex. 'l'lygan-
tle Tunnan' styrlåtla, styrspåk,
spaltvingeskelett, konsoler m. m.
i detta starka och lätta mäterial.
Il,etlan pir konstrulitionsstadiet
kopplar vi in \lredaverkens spe-
cialister,, som utför den nog-
granna kontrolle:n av laittmetal-
matetialet. Yi litar på liittmetall

- och samarbetet med Weila-
verlien är det biista tänkbara."

Sir såiger man pir SAAB,
som r.et lättmetallens värde.

Lättmetall-legering:rrnå haI stor
lLnvändbar'het. Liit oss undcrsöka
lnöjlighetcrna ått genon Iättmc-
talt höja och förbättra Er pro-
duktion. Våra tekniker ståller sin
erfarenhet tiu Ert förfogande.,,"!;"',';;::::^"::i::::::::,':::;'.

Lafin efall r*r: -h 
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