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Från Redaktionen
Med dessa rader presenteras nr I av "Bergtrollet" i hopp om aH den skall falla samtliga
smaken. Tidningen vill icke göra anspråk på
att vara något aven föregångare men den önskar göra sig till tolk för olika smakriktningar. Den vill skapa något av vad man kallar
"trivsel på arhetsplatsen".
Försöka duger!
Men för att detta skall lvekas erfordras att
tidningen ftlr stå i inspirel:ande kontakt med
läsekretsen. Det är en ren omöjlighet för en
stackars redaktion att själv följa allt som händer och sker inom företaget. Redaktionen måste kunna sä tta sin tillit till lokala rapportörer
och medarhetare. Från dem måste uppslag och
stoff till artiklar komma.
Första numret kanske inte blivit så aktuellt
som vi hoppats p g a svårigheter att konuna i
kontakt med de olika avdelningarna men vi
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hoppas nu ;ltt isen skall vara
bruten och Ni som har något
P~I hjärtat vilket vore lämpligt att delgiva i en personaltidning, välkomna!
Vi äro tacksamma för alla
hidrag som kan vara av intresse eller vilka även kan
lätta något på stämningen
hos oss CVA- och CFA-are!
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Medarhetare' i detta nr har visat vägen och
redaktionen framför härmed sitt tack och hoppas på ytterligare samarhete.
Arboga den 1 juli 1950.
REDAKTIONEN.

CVA och CFA personaltidning "BERGTROLLET" hälsas välkommen.
Vi tacka initiativtagarna och hoppas att tidningen går en god
framtid till mötes och att den kommer att vara
till nytta och nöje såväl för alla vid CVA och
CFA som för andra intresserade.
Arboga den 26 maj 1950.
Otto Dahlin.
Erik Nyberg.
Styresman
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Förrådsdirektör

CFA.
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Onl platsen

där CV A och CFA byggdes

ender äldre tider och fram mot vår tideräknings
början striickte .sig den nuvarande l\Iiilaren som en
djup havsvik in från östersjön
och täckte stora
delat' av den nuvarande Miilardalens sliittland. Den
mark, där nu bland andra platser Arboga, Köping
och Kungsöl' ligga, var täckt med vatten och diir
eVA flygfält nu ligger trängde en vik in mot söder.
eVA-berget låg som en halvö och utanför denna
låg som en liten klippö Ragvaldsbacke, vilken i dag
som en skogklädd bergknalle
siitter sin speciella
prägel på vårt flygfält.
Under de första århundradena
av vår tideräkning
hade landhöjningen
hunnit så långt att den nuvarande Arbogaån funnit sin fåra, och bebyggelsen
som följde strandändringarna
hade säkerligen börjat på de torrlagda
markerna
bl a vid åbågen,
som givit upphovet till namnet Arboga. Vid denna
tidpunkt
uppkom säkerligen
även bebyggelsen
på
och i närheten ay det område där eVA och CFA
nu ligger. Säterbo var tidigt bebott; kyrkan restes
där under 1100-talet, troligen på eller i niirheten av
offerplats
från hednatiden.
På höjden söder om
flygfältet
omedelbart
norr om Hjälmare
dockas
idrottsplats
finnas rester av fornborg. Vid Magniis
öster om flygfiiltet finnas gravhögar.
På 13-, 14- och 1500-talen började ortsnamn
vår närhet att förekomma
i hävderna:
Säterbo,
Åsby, Igelsäter, Hellby, Vallby, Siiby, l\lagniis, Munkeboda (nuvarande Heutersberg),
Häfvegarn (nuvarande Ragvalsbacke)
m fl.
Arboga stads historieskrivare
ha berört iiven våra
trakter. Detta iiI' fallet med Lohman i sin år 1737
utgi vna "Arboga Kiinning" och Bergström i sin år
1892 utgivna "Arboga Krönika".
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Å eVA fanns en gång en svan"are
som liksom
många andra miinniskor
behövde en smörgås då
och då för livets uppehälle och nödtorft.
Vid ett tillfälle blev han hastigt kallad från sin
arbetsplats
varför en smörgås blev liggande lite
viiI öppet. I samma stund kom en annan arbetare
tillstiides för att hämta något verktyg eller dyl. Naturligtvis kommer just då verkmiistaren
förbi, får
se smörgåsen, samt med brysk ton yttrar följande:
- Hm, jo, dc ligger en smörgås där.
Arbetaren vänder sig om, får se smörgåsen och
säger:

-

Javisst,

men ta den du, du såg den först. ..

PERSONAL

TIDNING

FOR CVA

OCH CFA

Utgivare: Arne Boström CVA
Bo Engström Cl'A

\...,-----------"

Hiir

byggdes

eVA admillisiratiollSbyggIlad.
Fotot taget den 15 april

1943.

skriver Lohman:
Om Ra[Jvllldsbacke
"Närmare staden i then nu så kallade Herrängen, ligger uppå en hög kulle en borg, hwilken kallas almänt Räfwols, Räfglås och Rawols
backa och borg. Här är äfwen en af niista folket och them gamla widhängande
historia om
konung, som innom murarna hiirstädes förwarat sina biista klenodier, och brukat muren til
beskydd emot sina fiender. Skolandes sanlIna
dyrabar saker ännu liggia l/wara i backen, thär
the först blifwit
nedgrafna,
efter konungen
thrstädes blifwit öfwerwunnen,
ihiiiIslagen och
borgen intagen samt förstörd. Samma saker förwaras nu ntaf draken, som stundom plägar
elda i backen, så alla thet se. Af sanUlla konung
hafwer borgen iinnu namnet i behåll.
Then sak iiI' klar, at berörde borg är brukad
til wärn i krigs-tider, ty många sådana blefwo
upkastade, tå Knap-kungarna
eller och Fylkiskungarna hwar sit liihn regerade; men att konungen hetat Hiifgål, kan intet bejakas; utan
namnet är af senare tiden förbytt, och måste
nödwändig taga sit ursprung af Hagvald eller
Havall, som historierna
medgifwa
warit konungar och drottars ätt ar-bragder".
Enligt senare forskare får Lohmans uppfattning
tagas med viss reservation;
densamma visar emellertid 1700-talets syn på en för oss intressant plats.
Vid slutet av 1600-talet använde Karl XI slätten
runt Hagvaldsbacke
som liiger- och manöverplats ;
han hade s k "lllstläger" diir. Befästningsvallar
vid
backen samt skottvallar bl a vid Igclsäter funnos
kvar ända till omkring 189()'
Om Iyelsäiel" skriver Lohman:
"Egil-Siiter iiI' ock ett bynaJllll hiirsliides, som
utan twifel hafwer namnet av Konung Egil".
Under äldre tider tillhörde Igelsäter Julita kloster.
Inga medeltida
kvarlevor
finnas emellertid
kvar. Xldsta kvarstående
byggnader
äro troligen
från 17!lO-talet stammande
lilla flygelbyggnaden
i
trädgården
och boningshuset på s k "Fjärendelen",
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vilket sistnämnda
nu an vändes av CVA vapensektion. Igelsäter mangårdsbyggnad
är byggd 1835 på
sanuua plats som en tidigare byggnad, vilken brann
ner.

sen).
Namnen på slussarna
ha växlat; dc ovan
nämnda äro hämtade från en karta daterad 1 G90.
En av dc sista större ombyggnads- och moderniseringasrbetena
avslutades år 177G. Därom vittna de
minnesstenar,
som finnas dels vid Kungsörsvägsbron och dels vid Drottningslussen.
Den förstnämnda stenen har följande inskrift:
"Gustav III, Sveriges konung, understödde
med allmänna medel detta slussverk, börjat
1770, fullbordat 177G".

Torpet

Ha{Ja. Här

eVA motorprollbYfHlllad.
Fotot taget den 31 juli 1944.

byggdes

Sägnerna från Igelsäterstrakten
äro många. Om
Hagvaldsbacke
se ovan. Följande har
tryck bevarats i Bergströms "Arboga Krönika":
En ryttare kom ridande en julnatt. På Igelsäters
berg vid Zakrisberg kom då ett troll med en silverkalk i handen ned för berget och bjöd honom
dricka. Han låtsade göra detta men kastade kalkens innehåll över axeln så att det träffade hästHinden, som blev bränd. Hyttaren satte då sporrarna
hiisten och jagade iväg till kyrkan, där han lämnade kalken. I Igelsätersbergen
har folk blivit bergtagna av trollen och utkastade, klösta och svarta.
Igelsätersjön
har haft sitt sjörå; från sjön har ofta
hörts underliga Hiten, än som aven
tjur, än som
av ett gråtande barn. Vid Igelsäters berg skall finnas
vildtriidgård.
De som komma dit in få se en härlighet, som ej i ord kan beskrivas.

i

Vid Åsby bedömes dels främre delen av mangårdsbyggnaden och dels flygeln stallllua från tidigt 1700tal. Xwn Västerängstorpet
vid Äsby torde stå sedan
denna tid.
Hela flygfältets östra griins följer den {Jamia Hjälkallal. Denna kanal följer enligt Lohman en
bäck, vilken redan under Gustav Vasa blev utvidgad
till trafikled. Under Karl IX, Gustav Il Adolf och

mare

Kristinas r~eringsår
skedde nya utvidgningar
och
byggdes slussar. Före slussarnas tillkomst torde båtarna ha förflyttats
över fallen på rullar. Antalet
slussar var sammanlagt 12. Efter nya ombyggnader
under Karl XI ändrades slussantalet till 8, varav 7
st mellan Kvarnsjön och Arbogaån. Av dessa gamla
slussar finnas ruiner kvar utefter flygfältet på följande ställen: Kungsörsvägsbron
(Sparrens
sluss),
Arboga Flygklubbs hangat" (Ängsslussen) , Hjälmare
dockas kraftstation
(Regeringsslussen)
och vid bron
för avtagsvägen mot Säterbo kyrka (Drottningslus-

Enligt Bergströms
"Arboga Krönika"
blev ombyggnaden totalt misslyckad.
Är 1833 var den nya kanalen
i stort sett
färdig och den gamla nedlades. Som ett mausoleum
reser sig Hjälmare Kanal- & Slussverks AB arkivbyggnad på en höjd invid den gamla DI'ottningslussen. På Hellby och Vallby förvaras praktfulla
vapenprydda
stenhuggeriarbeten
och minnestavlor,
vilka en gång prytt den gamla kanalens slussar.
Sedan gamla tider utgjorde Sätel'bo en fristående
kommun och församling och var detta fortfm"ande
fallet, då CVA och CFA planerades
och byggdes.
Detta hade till följd att så gott som hela CVA kom
att ligga i Säterbo; endast delar av bergverkstaden
kröp under gränsen in i Arboga stad. CF A bergförråd hamnade däremot helt i Arboga stad. Zakrisberg låg i staden. CVA vaktbyggnad
kom att ligga
mitt på gränsen; med fog kunde vaktchefen säga,
att han åt i Arboga men sov i Säterbo. Hela flygfältet låg i Säterbo.
I avtalet mellan Kungl. flygförvaltningen
och Arboga stad förband sig staden att verka för en införlivning med staden av hela eller del av Säterbo
socken. Detta gav som resultat att huvuddelen
av
socknen, innefattande
bl a samtliga de markområden som förviirvats av Flygvapnet, inkorporerades
den 1 januari 1947. I skogen mellan CVA administrationsbyggnad
och kolgården finnas kvar griinsrösen.
Såsom i denna lilla artikel antytts bär platsen
där CVA och CF A byggdes många minnen f!"ån
svunna århundraden.
Det iir att hoppas, att dessa
minnen komma att bevaras. Och ett är säkert. Om
årtusenden
och åter årtusenden
kommer insprängningarna i vårt berg aU kvarstå och vittna för efterviirlden att här låg CVA och CF A
O. Dahlill.

L i tf eralllrallll
I. B. Lohman:
S. Bergström:
E. Hansson:

is llill{/ar:
Arboga

Känning,

Sthhn

1737.

örebro

1892.

Eskilstuna

1947.

Arboga Krönika,
Säterbo

Kyrka,
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Kisens

o

syn pa Arboga

Niir en ståkholmskis som en annan första gången
stiiIIer ne' hlana på den anhalt som kallas Arhoga
central, börjar man förstå va som menas me live
på (bystan) . Anhalten
ligger utanför
husanhopningen som på byst an kallas för stad.
Nåja de va ju hara å suga tag i trunken och
blada uppåt allen samt lägga i siktet på en och
annan av ortens mer eller mindre skapliga brallisar som svepte förbi på bågarna. Lite närmare
stan höll man på få tårar i jackena av hemlängtan.
Hena tegelbacksidyllen.
Bommarna låg som smetade
i hållarna och verkade ha slagit rot i biigge ändarna.
Men allt går över, så snat blada man uppåt
huvudstreten,
diir lanthandlarna
visade svi(Iingar
och dojer från en svunnen storhetstid.
Men de e'
klat, idyll e ju idyll i alla former. Men håpet, vicke
håp. På tre tima från vegurras tibåka till Engelbrekts dar. Vicke håp, rena stavhåpe.
Tillåme oset från de helstekta oxarna låg som en
Lytsens dinlIna bland kåkarna tills jag märkte att
de kom från Statts vidöppna fönster.
Oset ledde
tankarna ned till de jodiska och efter som de röck
i tarmen vare biist å håpa in för att pn'ssa nåra
järu me tilltugg.
Efter inångning
i biista CooperstajI
upptäckte
man att syltan sakna politruk. De var bara åhiinga
upp bårasliIHl11 från Hagalunds Hattfabrik och stövla
in i de heligaste där en brallis från stomma-stommans glanstid skötte sörvisen. Efter lite insnack
il la Hobert Taylor lätta hon en aning på samvetet.
Hon va en blyg viol på cirkus 75 vårar och hette
Tilda. Live hade så att siiga runnit bort mellan
Statts fyra viiggar men hon ve!'kade belåten me de.
Hena idyllen. Efter smörgåsbord
och två järn bestiimde THda va en annan skulle ha till varmriitt.
De e klat man stack upp men TiIda ga\' mandrom
ett öga som kunde fått en viking att längta till
Valhall. Å de blev som Til(la ville. ~Ian e ju en
smatt kille, niistan diplåmat vet ja. Hon kunde ju
bromsat ståltråden till ollonbrusd.
Lagom stadgad å me öppen blick för de
här i live tog man sen en rundvandring
för
på stans övriga sevärdheter
samt ordna logi.
met va snat fixat. Det blev på Statthotellet

goda
att se
Humsnett

Vackerl så.
Scenen iiI' mottagningsrummet
hos en liikarc,
som bl. a. undersökte
inträdessökande
till ett av
våra statliga verk.
Dörren mellan undersökningsoch viintrum öppnas och man ser läkaren klappa en ung man på
axeln samtidigt som han yttrade följande:
- .Ta, min unge man, hur gärna jag än vill kan
jag inte hjiiIpa er in vid verket, därför att ni bara
har 0,3 i syn på vänstra ögat.
-Vackert
så på emaljögat ~ svarade mannen.

emot mat hake. Man måste ju hålla stajlen
blitt kulturens· budbiirare i viisterled.

när man

Sevärdheterna
va de sämre me, Alp-Olle va på
bilturne, å Engelbrekt
stod bara å knöt krajdan
mot nåra stojande droskcharufflar.
Stan tycks sakna reklam konsulent, ty vi jiintorje
låg fiskboda å vid stortorje låg jiinhan(leIn. E de
nån odning de'? Verkar pippi i kvadrat.
En lantlig å oskuldsfull kuse me allmogeschaffis
som styrare skyggade liitt niir en brallis stövla föbi.
Aven
inföding fick man veta att brallisen
var
Borjisens tiger som var ute å viidra (len nya sommarstånkan . .Ta förstod kusen.
Arbogaån har tre namn. Ett redan niimt, men
nedanför bryggeriet kallas den KallkiilIan. Åns brus
buntas ihop i buteljer av bryggarn som säljer den
under åns tredje namn, Arbogaöl.
Apropå öl-å vatten kom jag att Hinka på Bellman
som förmodligen
i fyllan och villan åkt omkull
nånstans eller slagit kusen i nån bro för briIlena
hans har han glömt kvar på en hylla i museet. ~Ien
där stod iiven kalle dussins bår. De kanske e andra
som stiillt dit den . .Ta e inge vidare på historia.
Utsikten över ån mellan broarna pryds upp av
IOGT å Arboga Tviittens skyltar. Storstan har tydligen slagit igenom på nåra stiillen eller ocskå iiI'
(Iet minnen från den tid Arboga var rikets andra
stad. Vådiset pryddes för övrigt upp av ett par stora
vita jåglar. Vila faner, jollra en liten kil och flukta
förtroendefullt
upp i sin stonlIllas a\' bekymmer och
skönhetsvård
förstörda ansiktsplåt.
Infödingarna själva va intressantare
än stan. Brallisarna kIiidda i New Look faktiskt prydde upp
stan men kisarna i Rapps konfektionssvitlingar
såg
ut att sakna landskapsdräkten.
Men de fanns en del
kul inflyttingar
åsså. De flesta av dem såg slokörade, surögda och krokbenta ut, de verkade som de
helst skulle vilja krypa på alla fyra. Aven
inföding fick ja veta att de va pöbel från enmans Vräkiga Arbetsinrättning
som tack vare underjodsarbele
höll på att omvandlas till gryttaxar.
På stans enda ölshapp satt en annan chentleman.
Såg mesanlIlla han va ifrån Eken. Han va mager
och verkade radiontviitta(l
i plåten och skulle fara
hem för att kurera upp sig. Han hade remiss från
statens inst. för folkhälsan.
Dorn sa att han fått
för mycke frisk luft. Han hade pröjs på eVA .
.Ta fösta intrycke av stan verka inte så pjåkigt.
Spridda delar av såsiten han man även få se. Bl. a.
Balk-.Toan, Kellermajstern
samt Daniel i AB Hyran
Skall Betalas (Utan Personlig
Anmodan).
Hena
griiddan . .Jo no!
Sen iiI' de inte mycke att tillägga. Efter ytterligare en sväng på Statt va de bara att gå upp och
sleepa, för nattlive
Arboga sker mest i äkta säng
eller i s. k. slutet siillskap. Snark. Snark.
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flopp

on} livet

En februaridag i Giilliyare 1944. På flygfältet, en
tillfrusen
långsmal sjö, står divisionens
flygplan
uppställda.
Det blåser snålt och jag ser mekarna
med nedfällda öronskydd knoga omkring med uppvärmda oljedunkal". Varm olja, det är livet för en
stelfrusen
flygmotor!
Så småningom
blir det liv
diirute på det släta snögolvet. Den ena motorn efter
den andra hostar, spottar och friiser som en ljudlig
protest mot kylan. Men snart är divisionens plan
klara! Den flygande personalen rusar in i värmen
för ordergivning.
Dagens övning gäller fällning av
öyningsbomher
ute på bomhplatsen. Ut och åka hiss
alltså! Ok, det finns både trevligare och oh"evligare
saker för en signalist än att hänga i remmal"na och
försöka se var de små gula rökpuffarna
efter bomberna har hamnat.
Yi springer ut med pälsoverallen och Musse-piggskorna på och kartan i handen. Fallskärmen glömde
jag för tusan! In igen! Hinner jag tända en cigarrett'! Sedan biir det av till flygplanet. Föraren är
redan vid kärra!l. På med skiirmen. Den där har
man att släpa på för sina synders skull t Opp i baksitsen på den gamla kära B 17. Gott om pJats har
man, när man väl kommit i efter diverse armhävningar och benspark. Är radion OK'! Förbindelsekonll'ollen 'gick prima.
Vi rullar ut för start.
jag meddelar markstalionen
l\Iotorn hruIlnnar på ett
Lugnt och säkert vinner
undan, den ser ut som
nere till höger ligger en
skull skulle !

Snart är vi i luften och
att vi går ut till målet.
förtroendeingivande
sätt.
vi höjd. Dundret sjunker
en liten kulle hara. Där
annan liten höjd - Ko-

Det slår mig plötsligt att det är den 13:e i dag.
Här sittel" man i lugn och ro. Tankarna ramlar in

Hänt på eVA.
Svarnu"e A kom en dag till verktygs förrådet och
had att få ut en "börr" 4 mm. Förrådsmannen
kom
med en vanlig spiralborr, vilket emellertid inte var
riktigt enligt A. Jag ska ha "en börr söm de hlir
repor etter för jag har börrat med en sån dill'
(spiralborr)
före". Då fattade förrådsmanenn
galoppen. A skulle ha en gängtapp för att giinga ett tidigare borrat hål!

i hörtelefonen.
Min anropssignal!
.Jag svarar på
anropet från markstationen.
Vi får order att börja
fällningen. Fram med trp-omkopplaren
och meddela
föraren: "Klart för fällning l"
Planet gör en vacker bugning. Jag kiinner hur
axelremmarna
stramar under några sekunder och
så ligger vi i dykning IIIot målkonen. Farten ökar
successivt och nosen pekar mot målet. Den kiira
B 17 kan vara ilsken också. Som en uppretad tjur
bölar den sig nedåt genom den kristallklara
vinterluften.
Nu kommer upptagningen!
J ag sjunker ihop i
stolen och känner mig minst som en grosshandlare
i kroppen. En krängning åt höger och jag ser målkonen strax borlom ett litet gult moln. Happort till
föraren: 50 minus! Vi liggel' redan i stigning för
nästa anfall. Efter en stund hör jag förarens röst
i hörtelefonen:
"Oljetemperaturen
stiger. Vi avbryter övningen och går hem och landar. Meddela
marken l" .Jag gör ett anrop och får svar direkt.
Under tiden har planet gått över i planflykt och
nosen pekar mot Dudn't. En svag plane förmår inte
siinka temperaturen.
Vad nu då'! Planet börjar plötsligt att skaka våldsamt. Det kriinger och sHingel'
som en skuta i storm.
Propellern
har försvunnit. Det här var ljusblått!
Vi har under planen förlorat höjd och jag ser
nu träden avteckna
sig mot Ilet vita snötäcket.
Skall föraren göra en nödlandning'!
Snett framåt
viister ligger ett stort öppet fält. Planet ligger i en
svag viinstersväng. Jag trodde det var föraren som
svängde, men det visade sig senare, att propellern
hade skadat
roderorganen
och att planet
var
manöverod ugligt.
Föraren hörjaI' nu ett försök att fiilla sin huv
men detta misslyckas, så han börjar i stället kränga
sig ut genom viinsterluckan. J ag ser neråt och upptäcker att det inte är så viirst långt kvar till marken. Det stora öppna fältet har försvunnit
och
framför oss är det hara skog. Nu gäller det sekunderm!! NaYigeringsskivan,
kartan och passare åker
ner i fickorna. Skall jag hinna av? Jag reser mig
och trycker fram nödutlösningen
på huven. Hjiirtat
stannar för någon sekund. Är det fel på huven?
Men nästa sekund flaxar huven iväg. Nästa tiondelssekund sjunger jag en stump med hjärtat. Ett
jämnfotahopp
ut ur sittbrunnen.
Jag rullar runt
ett halvt varv i luften och med ryggen mot jorden
ser jag flygplanet med föraren ute på vänstervingen
på väg neråt mot fri luft. Jag drar i fallskärmens
utlösning och känner snart ett ryck i selen, snurrar
runt och ser ett hus, en ladugård och omedelbart
efteråt sitter jag i snön . .Tag kopplar lös mig från
selen och plumsar ut i snön. Rakt framåt ser jag
en fallskärm triidd över en gran. Har föraren klarat
sig'! Jag plumsar i riktning mot honom och ser
hur flygplanet
ligger och pyr
snön.
Niir jag
kommer fram till trädet med fallskärmen,
får jag
en lätt chock. Föraren hänger med huvudet neråt
och iiI' alldeles knottrig och ljusgrön i ansiktet.
Det val' desshiittre inte så farligt. Bara litet ·lav

i
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och mossa, som han tagit
ned utefter trädstammen.

med

sig på

sin

väg

Kontrollvisan

Vi gör en hastig inspektion av planet. Det ligger
alldeles innanför staketet. Bara skrot. J ag stannar
kvar som vakt medan föraren söker rätt på en
telefon. Det samlas en liten skara människor omkring
mig, där jag står vid grindhålet.
Jag tar opp en
cigarrett och tänder den. En liten grabb på skidor
har en hund med sig. Jycken kilar mellan mina
ben bort mot planet. På vägen dit ligger hållaren
tör signalpistolammunitionen
och brinner
litet.
Hunden stannar och nosar försiktigt. Just då smäller ett par av signalskotten
med en skarp knall.
Jycken hoppar opp c:a 1 meter över marken, vänder i luften, kommer ner i snön och åtföljd aven
snökaskad, rusar i vild skräck rakt ut i skogen.
J ag brister ut i ett befriande skratt och tycker
att livet är alla tiders!

Text och musik av Hammar-Bom.
Val' hal' vi viii månadens

flladaste

S/llJl1l

()m in/e nere på vål' hälsobrunn
Ilid magnafluxen
vi lever och helst diir
det h url'/l 1', de/ hurl'/lr vi för.

vi dör

Häl' stod en flånfT Kalle med Jakob bredvid
dom är ju bede/I'llndc barn au sin lid
nu den fria marknaden
dcn äran dom flör
det hurrar, det hurrar ui för.
Vi fick det beskedet all en skulle
men killen han stannade u/anfiir,

börja

förlusten (lIJ fri.~kluft han IlOfl .~kulle .~örja
det hurI'llr, det hurI'llr vi tör.

Silkesmasken.

.4.nd(11IPe/ jobbet iiI' in/e den bästa
nej, den iiI' in/e så som sifl bÖJ'
mllll något iiuen böl' unna sin nästa
det hurl'/lr, det hurrar vi tör.

S A G T.
Han skakade som ett asplöv yani!} tidningen
prasslade så att han inte kunde höra vad han Iiiste.

En uisa mås/e ju en flång ta slut
så nu ska vi tira vål' sis/a salut
de/ hUlTar, det hurrar ui föl'.

CA.P.

Hört på avd. 201.
Om det är något som är rätt, så är det fel.
När man är tjugo år har man löst världsgåtan,
vid trettio år börjar man tänka över den; och vid
fyrtio år finner man den olöslig.

Det är synd om människorna.
Aug. Strindberg.

AUfl. Strindberg.

Makten är det högsta en människa kan få, men
ve den, som missbrukar den. Den är jordens största
brottsling, ty han gör en vrång bild av vår Herre ...

Edert
är nej .

tal skall vara

sådant

att ja är ja och nd

.4.ufT. Strindberg.

USA:s Convair - B 36
Brinsletankar

FörarlIlats

Passage

er
är viiridens största bombplan, som kan ta en bomblast på över 88 ton. Flygplanets
kropp är 50 meter
p1"Opell1'llrna fler planet
en
lånfl. De (j skjutande

Illa:r[art
(JI) över 700 km/lim.
Beuiipningen
utgöres
au 1(j st. 20 mm:.~ automatkanoner.
Varje kanontorn
iiI' avsett tör två kanoner.

)
J
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Skvaller
Det finns väl knappast någon människa,
som anser skvaller för någonting gott eller
vackert:
men å andra sidan, vem finns,
som alllrig nedlåtit sig till att föra eller
med ett visst intresse lyssnat till skvaller
och förtal? Varpå beror det att även de
människor, som hata och förakta skvaller,
kunna göra sig skyldiga till denna synd?
En
orsak
är
svårigheten
att
kiinna
igen
denna
det fåfängliga
talets ande.
Den upptriider
nämligen
i så många
olika klädnader:
iin såsom samhiillets omutlige tjänare och väktare, än såsom barmhärtighetens
medlidsamma ängel, än heter den "levande intresse",
än kallas den "spirituell konversation".
Ja, gränsen
mellan nästans väl och ve är svår att draga; men
om vi icke döma andra utan endast rannsaka oss
själva, så tror jag det går att finna klarhet i frågan.
Då vi iimnar berätta något om våra medmiinniskor, gäller först att pröva visshetsgrallen
hos
det, som skall sägas. 0iindligt många rykten har
sitt ursprung i folks benägenhet att såsom dagens
klara Sanning framställa en annan persons uttalade
förmodan. Tro och veta är dock i sådant fall icke
detsamma. Och huru mycket skvaller skulle icke
undvikas, om människor berättade endast, vad de
med säkerhet veta.
Därnäst konlIlleI' frågan: "Kan det skada någon,
att jag talar om delta?" Mycket oskyldiga saker
kunna av beställsamma tungor användas som vapen
i förtalets giftiga strid. Ock även det, som ej direkt

FLYGNYTT.
Försök har gjorts med att pumpa helium i ringarna till ett flygplan vilket resulterade i 70 kg viktminskning.
Kustartilleriet
i Panama am'änder
sig av små
obemannade
fpl för målskjutning.
Planet har en
liten motor som driver två mot roterande propellrar.
Vid träff utlöses en fallskärm och planet singlar
ned, såvida det inte blir fullständigt sönderskjutet.
Vid vissa platser flyg planerar man att Higga värmerör i startbanorna
så att snön smälter och rinner
bort innan den hinner samla sig.
Det senaste är en kula som splittras vid anslaget
och sålunda kan användas vid skjutövningar
med
endast obetydligt skydd för personalen.
Kulan användes vid skjutning med ksp från fpl mot målflygplan. Instrument kopplade till vingar och kropp
tända automatiskt
en lampa i flygplanets
nos då
IIkyttarna erhålla triiff.
Människofiske
från flygplan har nu ytterligare
utexperimenterats
och man viintar sig att på detta
sätt kunna hemföra flygare som hamnat i djungeln.
T v har man begriinsat sig till metning med relativt

kan skada min nästa, bjuder mig finkänsligheten att förtiga, endast jag ger mig tid
all lyssna till hennes veka stämma. Här
som i andra fall iiI' "Sjii1vkännedomen"
det
biista. Om det giillde mig, skulle jag vilja,
att det sades?
Xnnu en fråga att besvara: (;ör jag någon nytta med att beriitta, \'ad jag vet? För
vart och ett fåf1ingligt onl skall människorna göra räkenskap
på domens dag.
0, må vi kasta bort Ilet tomma onyttiga talet som fläckar oss själva och verkar förstörande på vår omgivning. Det gives ju stora, sköna
ämnen att behandla,
ämnen som verkar fruktbärande på vår inre människa, sociala, politiska och
religiösa spörsmål, ja, även musikens och konstens
härliga skapelser, kan rekommenderas
till att samtala över. Fylles vårt liv med rika intressen, med
strävan till höga mål, då förlora vi småningom
lusten för det innehållslösa
pladder
som berör
händelsernas
yta.
Till sist, en liten hjälp åt Dig som har sdirt att
tygla Din tunga: Böj anspråken på Din nästa iinda
ned till go1Yet. Uigg Dig inte i andras svagheter
utan lyft Dig sakta upp till förståelse för grannens
synpunkter.
Vrid själen till viinster och till höger,
försök se sakerna från olika sidor. Med lite övning
går det. Andas lugnt och svara vänligt. Massera
fåfängan kraftigt och best1imt tills den mjuknar.
Tag sedan en iskall dusch av gårdagens dumheter
- Dina egna, icke andras.

Matnyttigt.
I början på andra viiridskriget intriiffade att ett
förband i Göteborg tilldelats målkor\'ar, d v s luftmål som bogseras efter flygplan. Avsiindande förband skrev på fraktsedeln:
"2 lådor korvmål". Efte"r en tid kom förfrågan från adressaten varför icke
materielen
siints. En undersökning
gjordes varvid
konstaterades
att SJ hade anbringat
en varningsskylt "Färska charkuterh'aror"
å emballaget varför
godset hamnat i kylvagn. Godset anläde så småningom till riitt stiille viii avkylt.

långsamma flygplan men man hoppas att så småningom kunna använda jaktplan.
I livbåtar till flygare finnes en destillationsapparat som med hjälp av solviirmen framställer
sött
dricksvatten
ur havsvalten.
Fallskärmar
tillverkas numera av nylon. De sys
ihop av 96 tygdelar medelst 250,000 stygn av bl a
4-nåliga specialmaskiner,
c:a 56 m2 tyg går åt per
Brottlasten
för
fallskärm jämte 210 m nylonlina.
enkel lina är 1S0 kg. Fallskärmsselens
gjordar ha
en brottlast ay 1,300 kg.
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Bergtrollets

debattämne

"Bergssjukan"
Jorden har vaknat och ler med hela sitt prunkande sommaransikte
och våra sinnen registrerar
en mängd ljuvliga intryck ay sol, grönska, fåglalåt
etc, intryck som yi tar emot omedvetet och själyklart, lika självklart som vi andas. Intrycken yidarebefordras
i en ständig ström till vårt undermedyetna och utgöra en källa till trygghet och glädje.
Ibland stiga därur en medveten tanke i den rcflektionen, att jorden iindå iiI' bra vacker och treylig att vara på.
Och varje sekund är en ny försiikran om att jorden med dess brokiga, myllrande liv alltjämt finns
kvar.
Ingen tänker på att den döve och den blinde är
förmenade
denna glädjekiilla, för dem finns bara
tomhet.
Så stiger yi ned i vårt berg, och våra sinnen slutar registrera, det uppstår ett yakUllIll och ett tryck.
En källa sinar och en latetnt oro triider i dess ställe,
en oro som kan komma till utbrott, ingen vet var
eller när. Yttre konfliktanledningar
iiI' bara gnistor,
själva krutdurken
finns där hela tiden. Krutdurken,
det är Yiirlden där uppe, som inte längre manifesterar sig i en ständig lugnande ström.
Där ha vi "bergssjukan", en psykisk åkomma, mcn
därtill kommer en hel del kompikationer
ay fysisk
och ekonomisk art. Det har visat sig att yi i bergverkstaden haft och har stora svårigheter att öyer-

vinna för att hålla humöret uppe. En del lyckas,
andra icke. Därtill ha yi den ekonomiska minusfaktorn. Att räkna ut avlöningen iiI' enkelt: 2X2
iiI' 4; att räkna ut utgifterna
är Syåra re, då kan
2 X 2 bli både 5 och (j, att reducera den· summan
till 4 är ingen riikneoperation,
det är ständiga försakelser och bekymmer. Man tar sig i kragen, räknar, gnider, sparar in, nekar sej allt. Efter en tid
är man fullständigt
deprimerad
ay minussiffran,
och man är alltjämt lika fattig. Då släpper man
kontrollen, låter pengarna rulla, suger på ramarna
- men man slipper tänka på siffrorna.
.T a, det var
några klagomål från ett bergstroll. Har
yi några botemedel att föreslå '1
Tja - kortare arbetstid och högre lön vore ju
radikalmedel.
Eller ska vi pruta och säja så här:
fria biobiljetter
och betalt för helgerna, dessa rosenskimrande
mardrömmar.
Hur som helt finns det en hel del att göra om
man har förståelse, god vilja och sinne för psykologiska faktorer. lnyid berget, omgiven av hängbjörkar står en förnäm byggnad. Interiören är ren,
vacker, saklig, ett tankeväckande
stilleben. Där går
det säkert bra att tänka ut formen och metoden för
kontakt och samverkan med bergsfolket för åstadkommande'
av bästa möjliga arbetsförhållanden.
Samverkan
och samarbetsvilja
är produktionens
livsluft.

"JeI'k".

C FA:s avlöningstrall
eller va sjutton man nu kan kalla det för
Ett stämningsfyllt
plagiat fritt nedtecknat efter
L. Hylands lördagskYiill ay hiinla- och nidtecknaren E. LAKINCi:.

Bergtrollet
gratulerar
på 50-årsdagen

Som vi vet allesammans
iiI' det lorsdaysklliill
och den torsdagen
då en flicka
lIere hiir

hör

till

eYA

de biista,

så Schöön

Den
Den
Den
Den
Den
Den
Den
Den

med vril' lön

då förrådsjobbaI'll
får sin lönin[l

ylatt

minHs

skatt.

Om ell mOI'[lon han blev sen
SYllS de stI'a.r på Wllinyell,
som

i fackföI'ellillysla[l,

pliktas

varje

[lr/n[l

detta

iiI' CFA. :aI'n trevlig

de e tOI'sdayskviill.

30
28
31
5
21
5
29

David Eriksson
april Svante Ejert
maj Eric Hasselbom
maj fru Anna Haglund
juni Ejnar Ericsson
juni Sven Eriksson
november Arvid Hjärpe
november Alyar Karlsson

eFA

med ett stmffalldmy

men trots

2(j mars

och sniill

Den 8 juli Karl Karlsson
Den 27 oktober Fritz Olof Johansson
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Halv tolvskillingsopera
Libretto

Straigth man: 'TIl bet you a pound that I can tell
you what you were thinking about this morning".
eOlIledian: "I'lf bet you a pond you eant".
Straight lIlan: "\Vell, I saw you this morning
going into the park 'with your deal' old lIlotherin-Iaw, and I saw you go up to the lake, hire a
hoat and I saw you and your and your ich'a was
to row out to the lIliddle of the lake, capsize the
hoat, save yourself, leaving your pOOl' old motherin-Iaw to drown".

CI/I

KAS.

Sex öre hit
se:!' öre dit
Kronan

skänker.

Kontrollen

tänker

aldrig vi lå
ören de slllå
som

Comedian : "Ha! Ha! Here you are. There's your
pound'"
Straight man: "See. \Vastn't i right"t.
Comedian : "No, but you'ye given me a \Vonderful idea."

rulla sel rClrt

ej hit

men dit.
Se.r öre hit
dit

se:1' öre

EronClll skänker.
AndrCl tiinker:

eVA Idrottsförening
eVA IF har
rosasömn. Den
Folkets Hus ay
Mötet besöktes
hoppas att vid

aldrig
ören

återuppstått
efter c:a 2 l/ ~ års törn15 maj sammankallades
ett möte å
förutvarande
sekreteraren
i eVA IF.
av nio personer.
Idrottsföreningen
kommande möte flera skola infinna

ni lå
de små

som rulla
ej

sr/

elit

men hit

sig.
Mötet yalde en styrelse som har följande utseende: ordf. E. Pettersson, avd. 532, v. ordf. S. Filmberg, avd, 2(;0, sekr. E. Fallquist, avd. 202, kassör
G. Boman, avd. 51:~, materialförv.
A. Sommar, ayel.
800.
/
Ordf. redogjorde för CVA IF:s föregående yerksamhet och avsomnande
samt hoppades, att fallet
nu icke skulle bliva detsamma. Diirefter diskuterades det för dagen aktuella problemet,
nämligen
korpfot,boll. Fotboll iiI' ju den idrott som tiIlclrager
sig största uppmiirksamheten,
varför deUa åtminstone till en början blir ev A IF "levebröd" Eftersom fotbollen är på tapeten kan nånlIlas att CVA IF
tagit initiativet till en pokalturnering
i fotboll mellan de tre centrala yerkstiiderna
och flygmaterialförrådet. t:nderhancllingar
pågå för fullt med representanterna
på resp. ort. Avsikten år att tåvlingen
skall spelas den 17 och 18 juni på Sturevallen. Våra
giister kommer också att genom SeVA viiIvilliga inställning beredas tillfålle att bese eVA bergverkstad, yilket på ett utomordentligt
siitt uppskattats vid eVl\I och evv. CVA IF tar genom personaltidningen
tillfiillet i akt att frambringa
EU
Varmt och Hjiirtligt Tack till styresmannen.
Till tävlingen har eU ståtligt vandringspris skänkts
av källarmiistare
B. Wallin, till vilken CVA IF i
detta sammanhang
riktar ett varmt tack. Honnör
för källarmästare
Wallin!

"Ett äpple om dagen håller
"One apple

cioktorn borta".

a day keeps Bergquist

away".

l'art

EJ.\'.

Ovanför ett milillirflygfält
råkade en n~'gkadett ut för en allvarlig roderskada och blev tvungen att rädda sig i fallskiirm.
Allt gick yiil, men medan han iinnu hade ett 20-tal
meter kvar till moder jord fick han ögonen på en
kapten nere på marken som högröd i ansiktet
skakande kytnäyarna åt honom och ilsket skrek:
- Var i tusan har ni hållit hus, människa'? .lag
såg ert flygplan störta för nåra en halvtimme sen!

.Uti.

På Sturevallen
hoppas yi också CVA nybildade
musikkår kommer att medverka, om orlu'sterledaren lyckas få gänget "sammanblåst".
Vi yiintar att
den värsta nervositeten har lagt sig till dess och att
orkestern har gott om luft i lungorna.
Nya rapporter från eVA IF kommer i niista nummer.
"EjJe".

P. S.
I pressläggningsögonblicket
meddelades aU det är
omöjligt att inkvartera
de gästande fotbollsspelarna
i Arboga varför eVA Idrottsförening
har sett sig
nödsakad uppskjuta turneringen
till ett senare tillfälle.
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Bergtrollet
undrar varför
till cykelställen.
efterlyser
ningskuyert.
lusten.

han inte kan få en extra luftslang

den 50-lapp som försvann i ett aylöTrollet fick nämligen själv ersiitta för-

önskar en väderleksrapport
arbetstidens
slut.
undrar varför
och från eVA.

före lunch

det inte anlägges

samt före

en cykelväg

undrar varför inte CVA i likhet
liiskedrycksoch chokladförsäljning

till

med CVV inför
på arbetsplat-

MEDDELANDE.

sen.
Vid CVH är en befattning
som flygplansrobotbiträdesingenjörsaspirant
till ansökan ledig vill ingången av snart instundande
månad.

EFTERLYSNING.
En cellospelande
dam eller herre är vad som behöys för att en liten stråkorkester
skall kunna bildas bland CVA- och CFA-anställda. Fiolister kunna
yi skrapa ihop så det bör räcka, likaså finns det
altfiolist
och pianist.
Men var finnes cellisten?
Contrabasist då, frågar någon. ,Ta, om en sådan döljer sig i folkvimlet så träd fram, och yi sätter
igång.
G. Norin.

Varför är det för månuen så trist

i detta

som länge s tå tt

stilla bön

i kön

att blipa tiänsteman
Vad betyder

mångens

bara man får glasskåp
Mången är ständigt

eller helgerån

med telefon.

ledsen och sur

som iilllll/ ei fått sin efterliinfjade

{ömwmbur.

Du som på oxar ledsnat köra
sök till CV.-l {Öl' att om möiligt större nytta göra
Dch tror Du Dig

i gl/met

para hai

hiing då på Dig en planeringskapai
och då Du då {ål' många tips
hur man knyter

en pll/neringssslips

Kan Du ödmiukt

Dig bocka och buga

så skall Du se att månadslön

kan erhållas

på lunchras-

Sysslomannen

CVH.

snart på Dig de truga.

Nu hoppas ia!l att någon ei blir arg och börjar bråka
ty ännu är det många som {lera löneklasser
skall åka.

En gammal tradition ...
Den 3 j uni 1950 återupplivades
en gammal tradition, nämligen
firandet
ay Trefaldighetsdagen.
Det var FCPF och FCTF s;om stod som arrangör
och efter en stiimningsfylld
högtidsstund
i Heliga
Trefaldighetskyrkan
fortsatte festligheten
å SGl;:s
sommarplats tills den nya dagen bröt in.

och få månadslön.

päl kamratskap

Närmare upplysningar
ten tel. Markan CVH.

berg?

Ingen glädie eller {ärg
Du Högste har du hörsammat

Kompetensfordringar
: Aylegad komodingenjörskurs eller liknande,
samt praktisk
erfarenhet
ay
dess -skötsel. Den sökande bör vara väl förtrogen
med skrivmaskiners
finesser för att kunna biträda
ingenjörshiträdets
gemensamma arbeten llled biträdande ingenjörer.
Sökande vars betygshandlingar
icke väga över 2 kg göre sig icke besyiir. (Betygshandlingar utskrivna å runsten mottages ieke).

uppåt

Arrangörerna
ber genom Bcrgtrollet få framföra
sitt tack till alla de som genom sin medverkan
bidragit till festlighetens lyckliga genomförande
och
det kanske vore på sin plats att hiir nämna något
om vad som är ursprunget
till detta firande. Trefaldighetens
fest är målet och uppfyllelsen
ay alla
andra kyrkliga högtider. Firandet ay jul, påsk och
pingst avslutas niimligen med en fest till treenighetens ära och enligt gammal folktro förvandlades.
vattnet på söndagen
till det yppersta
läkemedel.
I många tusen år har människor flo ekats kring källans rand i ljusa försommarnätter
för att dricka
hälsa, men numera finnes föga kvar ay trettio seklers tysta vördnad inför det ogripbara i en källas.
renhet.

~lB.
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Så till slut.

KORSORD
Vågrätt:

7. Bör svampen vara.
8. För viss verksamhet vid eVA.

1. Högst på eVA.
6. Del ay lU'dre ansiktet yad liinder·
na iiI' infattade.
10. Sångarbrö(lers
emhlem.
11. Ledning.
12. Studentikost.
H. Göra högtalarna
på eVA.
16. Så tecknar sig
kanske Hydeborg.
17. Trolskt yiisen.
1 H. Till fönster bl. a.
20. Sysslar 700 med.
23. Triid.
24. Något för spenabarn.
26. T. ex. Arboga.
28. En gammal skep-

9. Fyllo

eller

fyll-o

11. Yta.
12. Ort från Bibeln.
13. Priist.
15. Labil på toppetl.
18. Flygterm.
21. Något för Dante.
22. Förekommer
icke alltid på eVA.
Diiray har P-tunneln fått sitt namn.
27. KontJ·ollingenjör.

29. Diirtill passar
rödbetor.

pan'.

30. Femetta.

30. ~yhetsbyrå.

31. P. H. -.

.!l. Vanlig förkortning.
42. Det borde man ha
i lön.
43. Talas inte om i
hiingd mans hus ..
44. Boströms specialitet.
45. Dansk ö.

3;~. En gammal gud.
:H. ender potatisblasten.
3(L Ett styckegods.
37. Bonde.
3H. XnglaYiisen.
40. Rede.

:~2. Ej giYlllilll.

Lodrätt:
2. -

34 Karl Tjiider
35. Gobi.

Bull.

3. Något för handen
tycker Westerberg.
4. Pronomen.
5. Intriiffade på CFA.
6. Ropa på Ulrik.

38. Byggnadsmaterial.
42. Ayisa.
43. Inte fyrfaldigt
~// .l.-dels.

men

LiisniIlrt((r kunllu insändas till rcd., eV,1.
.'i priscr
komma att utdclas.

PRISTÄVLING.

LÅNAT.
Verkligt opartiskt
kan lilan bara yttra sig om
sådant som inte intresserar
en, och det iir siikert
diirför som opartiska omdömen alltid iir yiirdelösa.
Den som ser båda sidorna aven
sak, han ser
ingenting alls.
Oscar lVilde.

I

REBUS.

I

e.
Dra en sammanhängande
linje genom figurens
räta linjer. Den dragna linjen får ieke korsa figurens linjer mer iin en gång.
Först

öppnade

rätta lösning belönas med Hcdersnr 2 belönas med Omniim-

omniimnandc. Pristagare
IUlnde.

Pristagare
sida.

belönas

enligt

ovan

men

å siirskild

Lösningar
kunna insiindas till Ing. A.Boström,
AYd 513 eVA, och komma att kungöras i BERGTROLLET nr 2.

Pris 50 öre

Köpings-Postens

Tryckeri 1950.

l

