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Herbert Georg Andersson

anställd vid CVÄ den 18 mars
1952

Plåtslagare på nitarverkstaden 18
mars 1952-2 okt 1954. Telemon-
tör på elsektionens service- och
montageavdelning sedan den 3
okt 1954. Andersson har tjåinst-
gjort som arb förman där sedan

den ll sept 1955.

' den 22 juni 1920
t den 28 nov 1958

t
0skor linus Ekmon

' den I dec 1893
t den I nov 1958

anställd vid CVA den 18 maj
1946

Ekman var tidigare anställd vid
CW sedan den 22 sept 1941.

Arb förman på elsektionens
elverkstad.

Omslagsbilden:

De två gåsviflnarna Gustaf Jacobsson

och Holger Oscarsson samt Per Jacobs-

son i Nils Holgerssons gestalt vaktar

noga den vilda gåsen.

Till alla de många
enskilda, företag och organisationer,

. som givit "Följ med oss"

sitt värdefulla sröd,

riktar Bergtrollet
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cvA
60 år
4/3 James Otterbro

50 ,ir
8/t Evert Jansson

3O/l Tor Ändr€n
28/2 Sven Johansson

28/2 Carl Lindkvist
l3/3 Hilding Nilsson
l5/3 Alvar Pettersson

UHF
60 år
20112 Patl Ericsson

50 år
2l /12 Herman Fält

CVA-are och UHF-are

Hjärtligt tack för Edra arbetsinsatser

under 1958
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ro tu vid CVA-I.JHF
rc-årsjubilarer ry58 är föIjande CVA-are:

Namn och befattning 1958:

Stig Ahlgren, grov- o div-arbetare Tore Holmqvist, motormontör Werner Olofsson, motormontör
Elis Ald6n, tekniker Gunnar Johansson, verkmästare John Persson, hjälpmontör
Aaders Ändersson, flygplaamontör Gösta Johansson, instrumentmakare Stig Persson, avslrrare
Arne Andersson, instrumentmakare Gösta Johansson, plåtslagare Älvar Pettersson, grov o div-arbetare
Bengt Andersson, ingbiträde Harry Johansson, motormontör Stig Pettersson, avs)mare
Herbert Andersson, tecknåre Bertil Jonsson, förrådsarbetare Stig Pettersson, målare
Hilmer Andersson, förrådsarbetare Gunnar Jonsson, finmekaniker Erik Rydh, instrumentmåkare
Karl-Åke Andersson, eldare Mauritz Jonsson, arb förman Harry Severin, vapenmontör
Ove Andersson, nitare Sten Johnsson, motormontör Eric Sjöberg, instrumentmakare
Harry Ärvidsson, instrumentmakare Arne Kalling, motormontör Älbert Sjöström, bitr ingenjör
Thure Äsp, truckförare Folke Karlsson, motormootör Gustav Sköld, motormoqtör
Gertrud Asplund, kontorsbiträde Hans Knutsson-Hall, driftingenjör Elis Strömqvis! motormontör
John Asplund, motormontör Gösta Kylbdng, ingenjör Henning Sundell, motormontör
Valter Äugustsson, {örrådsarbetare Vincent Liljekvis! motolmontör Gunder Swed, arb förman
Evald Äxelsson, fräsare Birger Lingert, driftingenjör Karl-Erik Svensson, motormontör
Gösta Bjurhammar, driftingenjör Gösta Lundin, motormontör Sivert Söderberg, snickare
Erik Brewitz, ingbiträde Gunnar Merk6n, verkstadsförrnan Älvar Söderholm, radiomontör
Gunnar Dahlström, motormontör Hugo Nilsson, eldare Sven Törnkvist, motormontör
Karl-Erik Edbom, avsynare Kjell Nilsson, radiomontör Gösta Wellbäck, verktygsreparatör
Nils Erik Enander, arb förmao Arne Norberg, driftingenjör Äke Zackrisson, bilreparatör
Henry Enström, motormontör Olof Nor6en, motormontör Georg Zetterlund, arb förman
Ivar Eriksson, bilreparatör 1948 var ett av CVA goda uppsättningsar. CVÄ började att växa sig starkt. Som
Karin Eriksson, städerska 

- framgår av ovan l.rar måiga stannat kvar och detta fu lyckligt för ciA och, som
Lennart Eriksson, grov- o diY-arbetar" ing liopp"s, a,r".r io" ;uuitå."ma. Jag tackar dem alla Iör gjorda arbetsinsatser och
Rune Erlandssoq ingenjör onskar fucka till i fortsättningen.
Einar Fallqvist, motormontör När jag i Bergtrollet nr 3n957 riktade mig till l0-åringarna 1957 råkade ett par
Sven Flodström, avsynare {el smyga" sig ini Jag kommer därför nu med ett senkommet tack till förman Elof
Henning Forslund, bitr ingenjör lransson och ing Henry Hedberg.
Rune Hall, motormontör Det är mecl vemod vi vid CVA minnas att en av årets lo-årsjubilarer, verkstads-Bo Hammarlund, l verkmästare fölnan Olof Lundqvist, omkom genom olyckshändelse den 15 oktober 1958.
Anders Han'marstedt, verkstadsförman ' '- -
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Bengt Hjalmarsson, motormontör
Arvid Hjärpe, städare

Arnold Ändersson, {örrådsmästare
Rut Bromar, kontorsbiträde
Britt Fagerström, kanslibiträde
Nils Forsman, {örrådsarbetare
Eivor Genberger, l. kansliskrivare
Axel Gustavsson, förrådsarbetare

rc-årsjubilarer ry58 är följande UHF-are:
Gösta Haglund, ingbiträde
Ulla I{ermansson, kanslibiträde
Leif Johnsson, förrådsarbetare
Sten Julle, assistent
Lenaart Carlsson, tekniker

Antalet anställda vid UHF med 10 eller flera anställaingsår bakom sig ökar och
utgör i dag nära 50 procent av totalantalet anställda, en som jag tror ovanligt hög
procent. Detta är lyckligt för {öretaget och tyder ju även på att personalen trivs med
sitt arbete och känne| samhörighet med företaget.

Seclan sist har Iörrådet knutits fastare till Underhållsavdelningen i Flygförvaltning-
en och i samband härmed har beteckningen Centrala flygmaterielförrådet utgått och
ersatts av Underhållsavdelningen, Förrådsbyrån, IUHFJ, Detta som en liten parentes
för att förklara orsaken till den ändrade förkortning, som här användes och inför
viiken kaaske någon ställer sig undrande.

Till alla jubilarer och även till övrig personal riktar jag varmt tack lör Edia in-
satser rurder de gångna åren och hoppas jag att samma goda anda skall bli rådande
i fortsättningen på UIJF som alltid furnits vid CFA.

Valdernar Carlsson, förrådsarbetare
Barbro Nordgren, kontorsbiträde
Karin Nyström, kontorist
Bengt Skärhammar, driftingenjör
Ragnar Svensson, förrådsarbetare
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F 3 - ett modernt forband
med gamla anor

Flottiljingenjören, fld Cunnar uon Köhler

Historik.

, F,f. Ijeeer på Malmen i hjartat avqet bordiga Ostergyllen vars söner där
seoan t5uu_talet har lärt sig krigets varv
ult,^tots. eller till häst och nu sedan
jXjj, ,",,::: Det var nämtigen i majrytJ 

"som 
falttelcgrifkårens Flygavdel_

nrng torst slog sig ned på Malrnen efter
crr. provisoriskt ha varit förlagt lill Ax-vall rnellan Skara och Sköide scdanhösten 1912.

19l6 ändrades namnet tiii Fälttele_
gralkärens Flygkompani, vanligen k alJar
rlygkolltpaniet och dcttc namn slod sigtill 1/7 t926 då flyget blev ett sjätv_
standrgt, vapenslag- or lr Malmenflyget
ombitdades till 3. flygkåren.

-. 
1936 ändrades namn och organrsa_rron rgen,_nu i enljSher nred 1936 årsrorsvarsordning och har sedan dess he-rar Kungt-- östgöta fiygflottilj, vilketnåmn vi tår hopDas står sig även irorrsattningen.

Fly9slo9.

Det 
-var inte bara narnnen som änd_

races. När.arm6ns flygväsende startade,
arvcte cle sina arbetsuppgifter från bal_longtararna. Verksamheten bestod då
lrrestutande isprning varvid ända från
oorJan totografering kom till använd_
ning. Inte förrän efter första världskri_

gets^slut 
,började _man beväpna flyg_pran:1. oci-r samtidigt Lrtvecklades eit

speaellt. Jaktllyg. Även vissa försök tillDomtrlallning från spaningsplan ut
IOfdes.

, Fr o -m 1920 uppdelades verksam_
lreten 

,på 
flygskola, spanarskola och ja

garst(ola,

" 
Enligt.1925 ars försvarsordning skullerem ltygkårer sättas upp, varvid Mal

rnen iick släppa till huvrrddelen av den
personal och materiel som skuile utgöra
stommer i övriga förband _ utom F 2
sorn, rekryterades av marinens lJygvä
scnde. Tredie flygkåren som Malmen
ttyget därnred fick heta fick även nu
llmesamverkan sorn uppgift med spa_nrng, Jåkt_ och bombfällning på pro-
grån)met. Fr o m 1934 blev F 3 emel_
rerttd ett renodlat spaningsförband och
torblev (å.till 1948 då flygslaget ändra_
oes trI jakt.

, Den nrera allsidiga urbildningen un_
oer lU- och 30_talen bestående iögon_
och totospaning, artillerieldledning, itrl_sp rteskJ lrl ni ng och bombfäilning rrr m,
overgrck under 40talet på grrrnd av
teknikens utveckling till att bli ganska
lenodtad spaning. De stridsmässisa am_
bitionerna sträckte sig under denna tjdtill ett nödtorftigt självförsvar med kul_
sprutor och lätta automatkanoner.

. CIref lör _Kuo8l östgöta ltygflottilj

.tr öv.ersle N l\[ von Arbin. HaÅ mili-'lara bana böriade i Kungl Flottan där
han \"r Iiinrjk då han 1935 började sinrrygrrtbildning på Ljungbyhed. Efter
tjäIstgöring vid F 2 och F I kom han
tili. llygstaben där han bl å vår press_
olttcer oclr _sånltidigt tiänstgjorde sonl
l"1or:.. ui9 . ygkrigshögskolan och sjö_
krigshögskolan. Flygattachö i Londonl9f- f 950j Efter två års tiänsrgöring
rid F 13 blev han den I,l0 l95i chel
rot _f J

Chelen lör F 3,
överste N.-M. vott
t\fo|t1.

, Vid presentationen av F 3 i övrigt
lrar jag. tvekat något om, vilka aspek
ter på_ ämnet, som jag bör stanna vid
och vijka som bör behandlas merå sum_
rmriskt. Organisatjonen är iprincip likapa aUa Jakt_ och atlackflottiljer från.
selt vissa jaktflottiijer, som har sar_skild stridsledningsorganisation. Efter_
som normalflottiljens organisation och
arbetsuppgifter är uttömmande redo_
visade i flygdir O Björnhasens artikel
onr f I i denna tidning nr 3 1957
bedömer jåg det enbart tröttande för
läsaren med ett upprepande. Vad F I
har utöver nonnalflottiljen, men F 3
sakn:rr, är e_mellertid Regoff 3 [strids_ledningsregoff), flygtransportgrupp samt
tnusrkkar ocll rnotsvarandc arbetsupp.
glrrer'.

.Älcd,hr.insyn _till att F 3 föregångare
på 

^lalmen 
delar jrao med marinens

uystiscnde av att från grLrnden ha
Dyggt upp vad som sedermera blev
rtygvapnet, synes de historiska aspek_
terna iiBga närrnast tili [ör en prcsentir_
rron. UJrltlöver cvser iag som hastrgcsr
ncror'r s.rrrrl,ctet med övrigt flvginsti-ru nnct i or.ten <amt avslutningsvis
omniimna cle civila personaiorganisatio-
nefna,

t
Det tar



Tteclje llygbårens personal aulämnas oid kårens bildande dett 1 jtli 1926 at
lzaptett A, Lun.lstfim till dess f&ste chet', maior G. ton porat. I baherunden

drantat framför uad som samtiditt blcu CVM.

Ar 1948 bröt in n.red omåndring till
taktfiottilj, vilket för flygancle perso-
nalen innebar helt ny karaktär på fär-
digheterna i luften och för underhålls-
sidan, övergång till enhetlig flygplans-
typ, vilket var en avgjord lättnad.

On F 3 i samband med de före-
bådade förbandsindragningarna skall
förbli jakt eller. övergå till attack är
väl ännu icke klart.

Flygplonskovolkod.

Under de 45 år som flyg varit förlagt
till Malrrren har naturligtris en ltång-
falcl flygplanstypel passerat revy. Dessa
bcstod ofta i synnerhet i början av en-
ståka prototyper nen nånga byggdes
även i större eller mindre serier- Att
göra en uttönfiande redogörelse för
alla dessa är icke möjligt inom ramen
för denna artikel men de mest käncla
synes vara värda en hastig presentation.

Dct började 1912 med två flygplan,
"monoplanet", en Nieuport (70 hkrJ
son fortfarande finns - nu i F 3 mu-
seun - och "biplanet" en Bräguet
[80 hkr). 1914 kom den första AI-
batrossen. Det var en tysk sorn lade
det på rygg vid landning på Ladugårds-
gärde i Stockholm i juli 1914. Vid
krigsutbrottet togs den i beslag och
den blev sedan prototyp för en iång
serie sonr gjorde tjänst till shltet av
20-talet.

1919 kom ing Sparman hit rned
Phoenix jagaren och dronten, prototy-
perna till vad som under ca 10 år skulle
koD)ma att utgöra ryggraden iSverigcs
landbaserade krigsflyg.

Tunmelisan - välkänd för de flesta
- l<onstruerad och byggd på Malmen,
flögs första gången 1920 och sista gång-
en i ordinarie tjänst den 10/l 1935.
Ett sista kvarvarande exemplar i F 3
museum översågs sedermera och flögs
\i(l llyg!aIrDels 25-ärsjubileum 1951.

1923 blev J23 färdig. Den var ett
högvingåt monoplan ured 185 hkr.
BMW-motor. Det var ett utomordent-
liSt förn;inligt flygplan, i mångt och
lnycket tio år före sin tid. Det vann
bl a över det holländska Fokkerlaget

vid flygtävlingarna vid ILUG, Göte
borg, 1923.

Fokkern, 56 och 56A, debuterade
1927 och den senar.c versionen, 568,
lned My Vl-notor, år 1934. Dcnna
trotjänare hängde med ända till sltrtet
av 1943. Den börjadc 1942 bytas ut
rrrot Sl7 efter att scdan 1940 ha

mot J28Ä som ärvdes från F 13. 1953
kom J29A följd av J29B och E, var-
efter vi som första flottilj våren 1955
fic* J29F - till att börja n.red för ut-
provning.

Det är sålunda en imponerande sam-
iing flygplantyper som passerat revy
på F 3 och dess föregångare och i
svenska militärflygets historia är det
endast ett ringa fåtal av landbaserade
krigsflygplan som icke varit i förbands
tiänst på Mahnen.

Byggnoder.
Att vara en gammal {lottilj med anor

och traditioner är både på gott och
ont. Den gamla lägeuniljön ieve( på ett
trivsanlt sätt kvar i lägerhyddor och
parkanläggningar.

Flygkompanict höll på sin tid till däf
CVM nu ligger nen av byggnaderna
från clen ticlen återstår endast gamla
kanslihuset.

1926 övertog F 3 lägerbebyggelsen

l29l- under statiotlstjiinst på 1. dit platta,

konpletterats med Slti, Jll och några
83:or. Sl7 kompletterades lg46 nrecl
S22 och de:sa båda typel byttcs isin
ttrr 1947 ut mot Sl8 och J9, som för-
sågs med filn-rseriekameror. Dessa typer
tillsammans med storken, Sl4, som korn
redan 1938 var de sista typerna krigs-
flygplan sorn F 3 hade so,r sfanings-
förband.

1948 blev F 3 jaktflottilj och fick då
J22 som första flygplantyp, 1951 utbytt

vid flygfältets norra del. S ccessrvt
gallracles en del övertaliga byggnader
bort och resten moderniserades och ut-
gör ntr förläggningsbaracker för man-
skap, gymnastiksal, sjukhus, officers-
tesp underofficersmåssar, verkstäder,
förråd och museum m m.

lvlan byggde rymligt förr och det har
vi - vad gäller bl a expeditioner och
lörläggningar - glädje av nu i dessa
trångboddhetens tider. Nödvändigheten

G anf,a lige LbaracLer, nr t,tcdentiserade till nt;ts'zaps/ örLiggningar.



att rjtnyttja befintliga utrymmen har'
cmellertid resriiterat i att verkstäder
och vissa förråd blivit utspridda så att
arbetsledning och komrnunikationer
lörsvårats.

Den gamla bebyggelscn har succes-
sivt kompletterats. Såluncla byggdes
bl a rya hangarer 1928, 1938 och 1942,
nytt kanslihus 1941, beredskapsbyggnad
1946 m fl.

Ny flottiljverkstad byggdes 1942 men
denna blev redan från början {ör liten
därför att man lelaktigt räknade med
att närheten till CVM skulle onödig-
göra större iokaler. Sedan flera år 1'å-
går emcllcrtitl en upprLtstning och pa
nyåret 1955 kunde en ny monterings-
hall av normalstorlek tagas i anspråk.
Nästa vår räknar vi med att den gamlå
n.ronteringshallen skall byggas om till
verkstäder, förråd och kontor. När det
blir klart kommer alla verkstäder under
ett täk utom sådana för clrivmedelsut
rustning och fordon.

Mus6ei.

Många av läsarna har kanske hört ta-
las om F 3 museum. Det var en av
flottiljens tidigare chefer, överste H.
Beckharnmar, som tog initiativet och
med utomordentligt biträde av förre
flygförvaltaren och F 3-vetcranen E.
Jagardt, lagade att mus6et kon.r till
stånd.

Det är inrymt i en lägerhydda, som
förutom en mängd motorer, vapen- och
kameramateriel, instrument och radio
apparater, säkerhets- och stationsma-
teriel hyser tio st flygplan, från det
äJdsta monoplanet Nieuport av år
1913 över Maccibåt, Albatross och
Fokker rn fl till S17B av 1942 års mo-
dell. Det modemaste föremål som f n
finns är en av de två prototyperna till
svenska krigsmaktens första robot (den
andra finns på tekniska mus6et i Stock-
holmJ. Denna lägerhydda är nu helt
lylld. Ytterligare åtta flygplanstypef,

6

i andra lokaler eller utomhus, avsedda
för museiändamål finns emellertid för-
varacle. En av dem - en B3:a - kom-
ner völ aldrig inonrlrrrs, men de övriga
riiknar vi rned att tilisammans med cn
clel annan nytilikommen trateriel få injen i samband ned ombyggnaden av
flottiljverkstaden Iedig iägerhydda av
samma typ soln nuvarande muset-
hyddan.

Mus6et, som lår vara ganska unikt
i världen, har blivit föremål för stort
intlesse och vi visar det gärna.

Gronnor.
Närheten till CVM, FC och SAÄB

har vi glädje av då det gäller konsulta-
tioncr, reservdelsanskaffning och i viss
rrån verkstaclskapacitet. Speciellt har
niirheten till CVM varit värdefull de
pcrioder - tyvärr rlltför korta - då
CVM vcrit huvudverkstad för vår flyg-
rurateriel. Vi har i gengäld fått lamna
en tidvis ganska omfattande service till
grannrrna såsom snöröining, rrtlåning
av nraleriel, till FC verkstadskapacitet,
till CVM och FC bilbesiktning och bil-
verkstådskapacitet. Denna ömsesidiga

hjälp har alltid baserat sig på ett utom-
ordentligt gott samårbete. En allvarlig
nackdel har emellertid varit att med
flottiljens relativt låga löner - och

'-rtan möjlighet till ackordsarbete -
konkurrera om arbetskraften, speciellt
under den gångna tioåriga högkonjunk-
tursperioden.

Personolföreningor.
Den civila personalens personalför-

eningar tillhör här liksom i flygvapnet
iövrigt FCTF resp FCPF, De sorterar
emellertid icke direkt under resp hu-
vudorganisation utan utgör rrnderavdel-
ningar till större enheter omfattande
iven anclra arbctsplatscr i orten. Så-
lunda utgör FCTF F 3 sektion under-
avdelning till FCTF avd 72, Malmslätt,
omlattande CVM, F 3, FC och fF per.
sonal på SAAB. F 3 personalklubb ut-
gör en underavdelning till FCPF avd
12, Linköping, omfattande CVM, F3,
FC, I 4, l-v 2 och T l.

Tralihledarc
E. lones, ordl i
FC'lF F3-selztion.

Flygntont A. Huit-
feldt,ordliF3
perconallzlubb .

Båda organisationerna är represente-
rade i flottiljnämnden och personal-
klubben dessutom i företagsnämnden
och skyddskommitt6n.

lntniöt t' ntt,irt. Fpl N;!up,rt, l9 u,h lolzhar.

Kraftiga
kopparslagare

CVA utför en hel del arbeten åt
civila beställare. Ett uppdrag, som kräv-
clc en del arangemang utöver det van-
liga, var tillverkningen av toroider för
Skr.rltunaverken.

Materialet utgjordes av 15 rnm kop-
palplåt och den skulle ha en form r

stil nred en halv bilring. Ärbetet ut-
fördes i smedjan och för att kunna
värma upp plåten måste man ta till
extra gåsbrännare. Det räckte inte hel-
lcr med träklubbor av vanliga mått
utan rrån använde s. k. fyrboxklubbor,
niil rnan gcv plåten dess runda form.

Arna Nordgren och Erilz Antonsson
liigget tyngd i slagen.



acfi 5[ottsfiof.me*

Otco baftJin
I hävderna finner man olika nanrn pa
borgen: Arboga slott, Äke:"sborg, lliig-
valla.

I dct följande skall jag först återgc
något av ved krönikeskrivare och forn-
forskare skrivit och diireftcr shall jag
l)crättå oru Slottsholrrcn ocl' ruincrr i
våra dagar, alltså år 1958.

Krönikeskrivqre och fornforskqre.
l. lacob Bcnj. Loltrrnrr .krir cr i .in

år 1737 utgivna Arboga Kämring om
Arboga slott och Slottsholmen. Sitt
nrcsta vetande on1 "slottets" historia
har han, enligt egen t4rpgift, fiån "S.
Cancellie Rådet Palmskiölds" eftcrläm-
nade anteckningar. Lolrrnan citerar bl a

föijande:
"Uti Atboga åån har ett Slott

tu.uit beliigit, strcxt ofrudll Kongsöht,
sont fijrmenes lulua warit ett al
Wcstefihs Bisbops slott, som år 1527
riterlzallades utder Ktonan och setlan
rrcdetrefs; ont tlrct icbe ii iildre oclt

lnluer bliluit lörr ödelagt, enedan
stara el?dr stti tttt t'ntellan nwarnu
upwlixte, af 3 eller 100 års å\det.
Dctta Slott lulucr uarit ned lyra
4rtltu,u ,it L,r,rr/'si lrrr bcl,ist, sotn .in
flnrliga s-yrras. Sonliga mena thet
u,ru it Ahers Borg, sonr onttalas uti
I listotierna."
Lohmao anser cnrcllcrticl Paloskiö1ds

ruppgift on bisl<oparna i Västerås icke
vara riktig "emcdan Westerås Biskop
alclrig haft på södra siclan om åån något
.rtr qöfa lör in 15.15, uto r SträIgnäs".
l;ör'e 1545 gick griinscn mellan Västerås
och Strängnäs stift iArbogaån.

I-ohnran skriver vidare:

" At thetta Slott iir tenlnrcliga ganr
tnalt oclt til Staclens beslzydd uplört,
ruisas clels al then ena ingång till til
Slottet ilrån Intcls-sidan, fuuarest ptå
pål-uerkc en sten-lagd gata Ejodet
ir genont tltotas, nlen nt så nedswt-
l.eil, dt gris thiit, som på alrdra

I forna tider rustade sig varje be-
tydande stad för försvar mot fiender
från lancl och vatten. En del städer',
t cx Visby, försåg sig mcd ringmur;
anclra byggde befiistningar på viktiga
och utsatta punkter oclr då främst vid
tillfartsvägar och tillfartslecler. Många
städer byggdes på avstånd fr'ån öppet
vattcn; detta som skydd mot sjöfaran-
de fiender. För att möjliggöra sin egen
sjöfart lades dock åtskilliga av städerna
antingcn långt in i smala vikar cller
vicl vattendrag på liirnpligt avstånd från
å- eJler flodmynningen. Vid vikarnas
yttrc del eller vid vattcndrågsmvnninB-
en byggdes befåstningar avsedda att
hindra fientligå fartyg att närr,ra sig
stådetna. Exempel på sådana städer är
Siiderköping med Stiilicborg, camleby
ruecl Stegelroim <:ch Arboga nrcd Åkers-
bol9.

Det:ir om Äkersborg och om Slotts-
holmen, där borgen låg, som jag skall
bcraitta.

Det är icke känt när Äkersborg
byggdes och icke heller käot när den
förstördcs n]en vi vet var denna me-
deltidsborg iåg och vi har rester av
lnurar och vallar kvar. Platsen är enkel
att finna. På generalstabens karta, skala
1:100000, är på slättcn östcr onr Svart
hdll och söder on Arbogaån markerad
en kulle [200 n söder s i AsphäIl-;.
På dcnna är inritad ruinmärke. På den
tid borgen byggdes och var i bruk låg
kullen som en holne helt omgiven av
våtten och sanka svårgr:nomträngliga
rnarker. Segelleden gick som nu norr
onr holmen, detta även rrnder början
av ncdeltiden, då Mäjaren viå ctt sund
lnellan den plats där Stäholn nu Lgger
och Jigala'ers norra rrdde srrärkte siB

söclcrut ända till höjclerna söder om
nuvarande Arbogaån nlellan Reuters-
berg och den i söder-norr gående rull-
stensåsen genom Kungsör. I våra dagar
är Slottsholmen helt omgiven av åkrar. Bild 1. Åhersbory. Teckning lrån tidsbtilten Rwra år 1842.



iingar, slås och bihgas; dels efterthen
udgen går Wdst-Söder och wetter
just åt Staden, ther han hunnat
Iittdrigare gjorts iinda öst-Söder ut.
Al hwilhet fölgier, thet Slottet iltån
Staden både til lands och siöss lzunde
altid hafwa sin undsiittning. Thär
grafwen, som ännu terntneliga bred
och diup iir, afsbat wiigen, wer tå et1

bro, som uid. tödlall kunde bottta-
g4s:
Av Palmskiöld och l-ohman erhålles

inga säkra uppgifter om borgens vare
sig namn, ålder eller öden.

2. Olof Grau berättar i sin år 1754
utgivna "Beskrifning öfwer Wästman-
land" att konung Magnus Ericsson, som
regerade år 1346 ofta uppehöll sig på
Äkersborg.

3. Balzar von Platen den kände ka-
nalbyggaren, undersökte utöver Hjäl-
mare kanal även Arbogaån mellan
Grafudden och Kungsör. I sitt under-
dåniga yttrande, daterat den 29 januari
1816 skriver han bl a:

"Den ( Arbogaån) har öt'uer alb
lullt djup, utom ett ställe, beliiget
straxt nedanför det år 1434 lörstörda
Åclzersborg eller HögwaIIa, och mitt
f& på nol/a stranden beliigna byn
Asphill, der någon, son det synes,
temmelig liitt upprcnsninE torde göra
tilll yllest ."
Årtalet 1434 som tid för förstörandet

sammanhänger sJkerligen med att Engel-
brekt under befrielsekriget 1434 intog
ett fäste Högwalla efter det han erövrat
och förstört fästet Köpings Hus. Men
att Högwalla och Åkersborg är samma
fäste, är icke med säkerhet känt.

4. Richad Dybecb. sktiver fu 1842
iden av honom utgivna Runa, "En
skrift för fäderneslandets fornvänner",
en artikel onr "Äntiqvariska utvand-
ringar i Westmanland" och där bl a
om ruinen Åkersborg. Bild I är hämtad
från denna artikel.

Borgens historia har Dybeck hämtat
från Palmskiöld och Lohman. På en
"Charta över Kungsöhrs södra Ladtr-
gård" av år 1696 fann Dybeck följande
anteckning:

"Slottzholmen, Een al lorna tiider
omgrlifwin och nu hfinglluten Holl-
ma, uppå hvilhen ett Slott eller
Kungshus tilllörende stått, huateltet
ännu Rum och Ruderu ellter Murat-
na finnas. Varandes på denna HoII-
men nedan lör sjel$ua Slottz-Bachen
och mellan Slogzhollmarna, en sLit
platz, som nu till slog brukas; består
af små-starrbotten,"
Av intresse är Dybecks skildrirrg av

etl besök pa Siottsholmen. Ilan gick
ombord på en "skral öka" vid färje-
staden i Kungsör och gick ilcnd pa
Slottsholmens norra sida. Han fann
ruinen vara en av de vackraste i trak-
ten och skriver bl a:

I
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llild 2. Hemtelins sltiss au Ålzetsborg.

"Muren röjet tydligen nedehiden.
Den best&, xisom ui niintnt, af gtof,
ohuggen gråsten, sammanfogad kp-
delst murbruh, i hvilbet anJrre styc-
lzen af tegel äro inpacbade. lnuti
fyrhanten ä/ ett tiocht lager af srida-
na tegelstychen, blandadt med srart
ntylla och balbband. Vi shte hiil al
att den öfre delen au byggnaden be-
stått af tegel."
Dybeck berör även alternativet att

alläggningen aldrig blivit fullbordad
men har ej funnit bevis härför.

5. OIol Hermelin skriver i "Allnlän
beskrivning över Kung Karls socken"
om "ruinen efter den medeltidsborg
som finnes å Svarthälls ägor". Beskriv
ningen sorn är otryckt har jag fått del
av genom tillmötesgående av Ktrngsörs
Hembygdsförening. Den är från slntet
av 1800-talet. Hermelin har undersökt

Slottsl.ro|nen. Skisse[ bild 2 är hiimtad
flan hans beskrivning. AC rir luincu
efter tornet. På de plana ytorna vid
D, D och D anser hln i.ke att nagra
byggnader stått. Stenana vid ll anser
han blivit ditförda för att använclas vicl
uppförande av grund fiir.byggracl eller
byggnader på D', D". Ilanilton anser
att befiistninSarn.r på Slottshoinen ald-
rjg blivit färdiga. Enclast to ret har
"måhäncla varit beboeligt".

6. G Bery$liiln ägnar i sin år 1892
rLtgivDc Arbog.r Krönikt cn.l:Lst nagrl
rader åt Äkersborg. I-Ian betonar att
cless Iäge vid stridaste stlillet av Arbo-
gaån synes vara valt med avsikt att
mota fartyg sont ämnat sig r4-l1t tili
Arboga. Sägnen, omtalar han, lägger
fiirstöranclet till drottning Margaretas
tidj alltså till ornkling 1400.
Bergströrrr nämner även en år 1892 ut

Bild 3.
VaIIama på Slotts-
holmens sydutistra
del, sedda ffin
tuinen. (Foto:
Eric Persson,)



horlrncn fransk boli av Comtessc Fla
vigfly onr Bilgitta, (liir dennas vistelse
yrd Älicrsborg vid Arboga iir nämnd.
F'iirfattarinnan har irlkat arl<ivstudier i
Sverigc men Bergströrn påpekar clock
att bevis i urkunder saknas.

5lottsholmen och Äkersborg år 1958.

J:rrn Krrr8.ör "äccrt nrellrrt Sraltltrlll
och Sauclskogsbackcn syns Slottsholtrreri
\'öi: Pil s^rnr :rren liqgcr d,n nred sirrn

ckar som en gtiinskarrclc oas i de stola
plana ålicrftjltcn. På en älicrväg l'rän
Sandskogsbaclicn går clet litt att kom
irir clit. Det {örsta n'rrn scl då rrriur
nlirmar sig fråo södcr ilUbrikbilclen]
iir r.allarna pri sydviistsidan. De iir väl
nrarl<erade i tcrriingco, trcn irlte så dtt
t'n klar bliclt av dct for-na vallsJ,steruet
crirållcs. IBiid 3.]

Tr gr :1'Är .,v ,len f.'rr,r Iillhrtc\:,gcn
fr'år Svarthiillssidan har jag krrnnat
rt;rptäc1il. Kring hollcn se| nlan "sätt-
niogaf" i rrallierr sont sannolikt marke
r af (lc !åll!f:,!i pa lrulrrrcrts vJstra,
sii,lr,i ,'.I' ii,tr:r .irlor' :o l enliqt cn
li.'rtr i Krrn-.Jr'. Ilcrnbvq,islörcr)i:1g'
Ifrrseunr, el garng frlnnits. ISe ovan,
l,olrnran.) IIer- liansJ<c befiistningsvaliar
använts för igenfyllning av vallgravar?

Ruinen sonr iir nycliet fiirfailcn, Iig-
ger pii holmcns sydiistra clcl. Det är
lruvrrdsakiigen r'cster ar, borrtornets söd
lti och östra grundmurar som finnes
l<var. (Bilder 4 och 5.] Tornet har
h|[t 5'ttefmåttcn ca l2xl3,5 Deter och
viiggarna en tjochlck av ca 2,9 rreter.
Iluinens mrr-rcstcr irar på siiclra siclan

t'n höid av ca 3 mctcr övcr marl<cn-
Inga spar cftcr port cller giuegar syncs-
llland lcclraslcle grastcnar finner n1ån

rnecleltitla tegcl. iUl'cl(ct sten tordc ha
bcrtför'ts från ruineu och cnligt Dy
beck lrar detta sl<ett då Gustav Vasa
biirjacle bygga ett nytt slott och fäste
i I(ungsör Inuvaranclc Kungsudclcn).

Bild 5.
Ruinen sedd lfin
sydost. (Foto:
Eric Persson.)

Utänför tornets västra sida finns en
nrängd på marken liggande stenar ty-
ciande på att här kan ha funnits eller
avsetts att byggås ytterligare byggnader.

På holmens norra del, alltså på åsi-
clan, går berget i dagcn på stor yta.
Norr onr ruinen är den på bild 2 visade
fyrkantiga gropen D tydligt synbar. Det
lir svårt att släppa tanken på att av
sikten en gång varit att här bygga
ytteriigarc ett torn. Hela holmen ar
tiickt med ett mäktigt ekbestånd. Den
största eken står i nordöstra delen

llubrikbilden längst till högerl och
rrppgår stamomkretsen i brösthöjd till
6 netcr. Troligen stå åtskilligå av de
clia" kvlr som av Palmskiöld ibörjan pa

1700 talet bedömdes ha en ålder av

3-400 år. Det är ej uleslutet rtt åt
nrinstone den ovannämlda största eken
spirade under medeltiden då Åkersborg
stod som ett fäste för Arbogas försvar.

Sommonfcttning.

Äkersborgs ålder, utseende och öden
genom tiderna är okända. Inte ens ur-
sprungliga namnet är med säkerhet
känt. Här finns vita fläckar för arkiv-
forskare.

Bild 6. F ellingsbrokast ale n

De kvarvarande resterna av borgrui-
nen tyder på att käman vårit en kraftig
tornbyggnad [kastal]. Troligt är att
denna haft ett utseende liknande Fel-
lingsbrokastalen (Bild 61, vars öwe
krön, där försvararna hade sin plats,
dock nr"r är borta och ersatt tr-ted

skyddstak.
Huruvida ytterligare byggnader [sten

eiler trii] stått på Slottsholmeo har
hittills icke rned säkerhet kunnrt på-
..:... -I.-^rr ' --..^- form.r or! ! rrq6viJ

bostäder, förråd, stallar m m funnits.
Troligt är äveä att utbyggnad av be-
fästningen varit planerad och påbörjad
men att dessa arbeten av någon anled-
-i." "llrio cl"tfÄrtc

En r.rtgrävning skulle säkert lamna
svar på många frågor, men tills sådan
kan ske borde ruinen skyddas mot vi-
dare förfall. Jag hoppas även att det
ståtliga ekbeståndet bevaras.

rSitd 4.
Ahersborg. Ruinen
se.Id lr.in samfia
sida som på bild 1.

(Foto: Eric
Persson.)



Mata Hari
En kort sanmanfattning ov den un-

dcrbart sköna och bel-ragftrlla uren vid-
lyftiga kvinnans levcrnc och livsiide,
byggd på H R Bernciorffs "Spionagc".

Margaretha Zelle val cn siillsytt
vacker köpmansdotter från Necierlän-
derna med cxotiskt påbrå på fädernet.
Hon blev år 1895 bortgift vid 15 ärs
ålder till en kapten ihollirrclslia cllrcn
vid en bröllopsfest sorn lrit t.rh orrr :ig
ihela landet. Den unga brtrden var den
vackraste flicka ntan nåconsin sett i
holiindsla <o,icrctcn och vitl hover, där
hon blev presentcrad.

Det blir snart gnissel inour iikten-
skape! och den unga fiun blil rnycket
illa behandlad av sin malic. Då lönen
itkc räcker till drirel ltrn hcrrnc rrl pa
gatan för att skaffa penga:'. IJon lyckas
dänned under natten. Scdan lärrrrrar-
hon sin make- Hon tar sin lilla clottcr
med sig och flyttar till sina förälclrar.
Detta blir icke sär'skilt roancle, och
driven av liv"hunger och njtrtnirrgsbe

" ALlt ltan bcuards i srt it rtot11 (,t1

hcnlithar."

t0

gär "lånar" hon sin faders kassa och
lcser i hcmlighet till Paris.

Där träffar hon en gatflicka, sorr
tycker att N,largaretha är alltför urrg
och vacker för att behöva leva på ga-
tan. För tre frances visas Margaretha
ctt hus, där hon eftcr noggrann gransk-
ning blir mottagen och visas in i ett
präktigt mcn smaklöst rum, dar en
stor bred säng iir nära nog den enda
möbeln. Här lcver och bor hon under
somnaren. N;ir vintcrn komner läm-
nar hon bordellen och blir l<rrrtisan till
cn rik industriicll<are. I{an lämnar maka
och barn och hiinger sig hclt åt clen
sköna Margaretha, som nt lever i lyx
ocl.r överflöd - för en kolt tid. Hennes
lode vJn hlr slösat ltort sin 1ör'rnögen
het, förfalskat viixlar och bljvit helt
ruiner ad för hcnncs skull ocl-r blir
häktad.

Itlalgaretha finncr på nya utvägar.
Hon inl'irrJ,'r På kort sina gamlc vän
nei frän bättrc fanriljcr, kända orient-
\'änner rrr fl till orientalcrnas helgedom,
där en indisk clanserska skulle utföra
1c,'rpeLlirn\er. D;rnscl skc ns ncmn llste
i röda bokstäver på svart botten och
var - l\ilata llari. Att det var Marga-
lctha Zcllc, sont clolclc sig trakom nam-
net lyckades hon hcrnligl.rålla in i det
sista.

LIon gjorde fullstiindig slrccö, press-
kritilten var övervälcligande och Mata
Haris nanur flög över världen. Ingen
lor'ka,lc c[tcr lrcnncs [örgångna; alla
vår övcrtygadc om att den gudabenå-
dadc konstniirinnan hiir börjat sin bana.
Den ena triunfcn följde på den andra,
och tcatrarna i Paris forrdigen slåss

oru henne och överbjuder varandra.
Detta rrtspelades l.rijsten 1905. På den
stora framgångcn i Paris följde fram
gångsrika gästspclsrcsol i Europas hr
vudstäder'.

Efter ett flaDrgångsrikt uppträdande
i fur is rrppvcktaJcs hon utanlör :in
loge av en lång e)egant herre - markis
Pierre de N,fontessac - som hon inte
llrnde motstå.

Ilan var cn av stjiirnorna på nattliga
Paris hirnrrcl och var vän och förtro-
gen rnecl alla rika och högadliga offi-
cerarc. - Venr luannen var bekynrade
man sig föga för clå. Först 1927 av-
s1öjar han sig sjiilv i en bok som en
\tor [JrLrytrlc. lhn belrärskade ryskr,
ty.kc, engel.lr ocb frrn:ka så vä1, crt
inan inte visste vill(et som var hans
moder-srnå1, och Itette Netley Lucas.
IIan vistades ej ständigt i Paris utan
gav gåstroller ien hel del övriga länder.

När han i juli l9l4 återkomn.rer från
vn av de.sa resor, siiiicr Mrta l-lari sin
J.'xrrö.n villo o.h prrktftrllrr bohag och
försvinner plötsligt från Paris. De första
dagarna i augusti uppträder hon på en
\ Bcfl:n. +örqt1 vrliet6er. E[ter någrc

Mdtd Hili anoiincle sin lzuinnllga charnt
son lotkbetc.

dagar är hcln försvunnen diirifrån och
i henncs siillskap har hon endast en
diskret hcrre och de säger varandra,
att clcras viigar skiljas i Amsterdarr.

Eftcl några dagar hälsas narkisen
åtcr till Paris med stormande glädje.
Han lyckas snart bli anställd vid frans
ka flygvapnct, och blir cfter kort ut-
bildning officcr. I sin senare avslöjande
bok sägcr han att "han inskränkte sig
till att snappa upp nylreter som kunna
vårä till nytta för Tyskland".

Mata l-lari lever till en början ett
tillbakaclragct liv i Ämsterdam, ncn
rrppenbarar sig snart i Paris och har
dessförinnan bcsökt London några
gånger.

Engc)snrännen börjar nu misstänka
hcnnc för spionage och skuggar hennc
nycket nogå.

Äterkomnren till Paris blir l.ron äls-
karinna åt en man sonr spelar en be-
tydancle roll i franska utrikesdeparte-
mentet och besökcr genast markis clc

Nlontessac, som nu tjänstgör vid en
flygstation. På sommaren 1916 uppträ-
der hon på nytt på scenen och hälsas
mecl stort jubel.

Så beslutar hon hclt plötsligt ått bli
.iukskötersl<a och bcgär tjinstgöring vid
ett lasarctt ej lår.rgt från den plats där
man håller på att iordningställa franska
at m6ns hur,udflygstation. På nättcrna
är lron tillsamrnans n-red flygofficcrarrr a ;

blir firad, beundrad och omstridd. När
hennes pengar tar slut reser hon till
Paris. Där kallas hon till kontrasprona-
gets centralbyrå, till kapten La Doux,
som lecler kontråspionaget inom landet.
Måti IIlri anklagas för åtl våra spion

^ch unpnlanas rtt omedelbarl bege cig



till sitt l.remlaqd, Holland, och att icke
uflcler den lärmaste tiden beträda
franskt områdc. Misstankarna mot hen-
ne var mycket allvarliga. Men - sam-
talet slutade med att Mata Hari fick
stanna i Frankrike på det villkorct, att
hon hädanefter spionerade för fransk
räkning. Man visste dock icke att hon
på långa ornvägar försåg Tyskland med
underrättelser, eller ått markis de
Montessac sedan lång tid tillbaka stod
i tysk spiontjänst.

Mata Hari lämnade nu åter Paris
rued obekant måI. Hon träffade marki-
sen, reste till Amsterdam, försvann full-
ständigt, dök sedan åter upp i Paris
och uppenbarade sig hos kaptcn la
Doux. Redan samma dag ändrade tvä
ubåtsförstörare, som kryssade i Medel-
havet sin kurs. Ett par större ubåtar
s]öt sig till dem och två tyska rrbåtar
som låg för ankar vid marockanska
kusten blev torpederade och sänkta.

Varför gjorde Mata Hari detta? Hon
som var spion i tysk tjänst, förrådcle
tyska ubåtar åt fransmännen. - Dels
erhöll hon en oerhörd penningsumma,
rnen frlrnförallt ville lron rrnder inga
omstiindighetcr blj trtvi.ad från Frank.
rike.

Vid det lasarett där hon arbetar blir
hon förälskad i en ryss, som blivit av
rned båda ögonen. Hon gjorde allt för
att inte behöva län-na honon. Hon
fortsatte sitt spioneri för Frankrike,
lnen såmtidigt har hon alltjåmt kon-
takt rrred narkisen och lämnar genom
honom många viktiga underrättciser
till tyskarna. Markisen är helt ovetan-
de orrr Mata Haris drrbbelspel. Mot
slutet av 1916 {år det {ranska kontra-
spionaget visshet om att en tysk kvrnn-
lig agent n-red stor framgång spionerar
i Paris, och franska Generalstaben krä-
ver besked.

En tysk sjuksyster, Hanna Witting,
har lämnat Tyskland och besiutat att
bli spion för Frankrike. I Lausanne av-
lyssnar hon och hennes fästman -
fransk krig.fange som utvä\lals vil
Schweiz att en kvinnlig agent "H 21"
iämnar Tyskiand utomordentligt viktiga
rapporter om planerade franska trupp-
förflyttningen.

Med hjälp av dessa båda personer

3illrar kaptcn la Dotrx en skickllgr ut-
Iagd iälla sorrr Mata I{ari lastnar i ge
non att för Hannå Witting i förtroen-
de on-rtala alit orn sitt spioneri och
åven att det är hon som står bakom
chiffret "H 21".

I-Ion inser enrellertid att hon försagt
sig och då hon intc {år tag på I-{anna
beger hon sig i ail hast till Madrid.

Med ångaren Hollandia beger hon
\iB till Roltcrdanr. Tlollandia prejas
emellertid av en engelsk torpedbåt och
Mata Hari överförs rred denna till
Scotland Yard i London. Där {örklarar

Santidigt mcd att serieproduktionen
av den första versionen av Draken,
J35 A pågår vid Saab, utvecklas en
ny version av detta flygplan, J35 B,
offertliggjordes från flygstaben en av
de sista dagarna i oktober

Den nya versionen blir utrustad med
en starkare Rolls-Royce-rnotor, vars
dragkraft f. n. ej kan avslöjas. Den
nya molorn o.h andra törbätlringar
nöjliggör eo höjning av toppfarten till
mer än dubbla ljudhastigheten och stig

hastighet vid markhöjcl av ca 250
m/sek. Dessutom får J35 B ökad topp
höjd samt 1ängre flygsträcka.

Utrustad ned direktanfallssikte och
jaktraketer kommer J35 B att utgöra
cn ar.evörd förstärkning av Irr[t[örsva-
ret. Flygplanet avses även kunna ut-
rustas med tung attackbeväpning, vilket
torde ha stor berydelsc för e\. export,
skriver personaltidningen Vips [Vi på
SAAB].

Nyu draken gör sensationsfart
mer än dubbla ljudhastigheten

hon frankt att hon spionerar enbart
för Frankrikes räkning. Änyo gillras en
fälla för henne, sonr hon [cller i.
Dcssutom upp.nappar rrran elt tele-
gram från attach€n i Madrid till tyska
spioncentralen i Amsterclarn våri denna
uppmanas skicka 15000 pesetas till
agent "H 21". Pengarna skall kvitteras
i Paris på viss dag och plats av agenten
personlrgen.

Den 14 februari 1917 blir Mata Hali
gripen på Palace Hotel i Paris.

Polisen knackar på hennes dörr
"Det är lrån polisenl öppna annars

brytcl vi oss inl"
"Var så god och stig på, orrr ni inte

föf 2lr .1io2 ir i.n darn.

De fyra poiisrnännen stannar i dör-
ren. På sängen ligger Mata I-Iari helt
nal.cn. Dct är hcnnes sist. vål'len.

"Tänker ni ta nig så här?"
Hon klär på sig under polisbevakning

och förs till kvinnofängelset St Lazare.
En dramatisk rättegång följde och do
lnen iöd: I franska folkets namn för-
klarar krigsrätten er skyldig till spione-
riförbrytelse och dörner er till döden.
lln nådeansökan blir avslagen och på
morgonen den 15 oktober blir hon
skjuten. Av de skott som avfyras träf
far endast ett lnen nitt i hjältat.

GT

Säkerhetschefen tackar för' värdefuli
mcdverkan och visat tilLaötesgående
\drnt önsk.-!r Bcrgtrollets lä.ure cn anFe
näm hclg och Ett Gott Nytt År.

GtnrLat T allqvist.

II
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Vid årsskiftet

Liksom i fjol vid samma tid vill jag
även i år ge en återblick på utförda
ombyggnadsarbeten etc. iron vår verk-
stad. En hel del har hiint. Mcn nallrr
ligtvis är nlan inte riktigt nöjd, efter
som allt man tänkte sltulle ske urrder
1958 inte skett. Nu hoppas jag på
1959, vilket ur vår verkstads synpunkt
bör bli ett händclserikt år.

Inslrumentverkstoden

har länge behövt ökat utrymme. För
den skull har förrådet i norra änden
av tunnel I flyttats till förrådstunneln.
Det lriställda utrymmet inrcdes f. n.
Här blir dels ökat verkstadsrtrymme
tör avd 257, dels ett mindrc lörråds_
utrynme. Avsikten är att den rruva
rande 

.rb-verkstadens el system skall
moqernr\eras j anslutning till a1t (let
nya utrymmet iordningställes. Jag nop_
pas att dessa arbeten skail bli klara på
nyåret.

Kontorslokalerna äro inte i dag så
som vi vill ha de:1. En del är bra, and_
ra dåliga. De senare ligger pa trrr att
anotås

Elverkstqdens

norra ända i tunnel I är. iorLlningstJlld.
Mö jligen kommer förradsrrtrym rr rcna,
trånsportgången, att omdisponet as. IJis_
sen i södra ändan av tunnel II är fär
dig likaså vibratoranläggningen.

.. Rörprovningen (279, har änrlitcn
latt en tast troplats iövervåninte,r or.cr
filarverkstaden. Visserligen uciku. .,._
ry_rnmet redan för litet, men nöjlighet
till expansion finnes. De tidigåre fijr
rorprovningen använda utrymnlena
konrmer att iordningställas fijr labora_
toriet. De av laboratoriet disponcr;rde
utrymmena en trappa upp överläntnas
till Hc.

För att bl. a. förhindra srörni,)8af
vid provningen av el-åpparaternl nlastc
snarast rnindre omändringar ske i over-
väningen i tunnel II:s norra och nel_
lersta del.

Vissa provningar kontmer att kräva
betydligt större trimburar än vad vi i
dag har. Var dessa skall placeras är för
daSen inte helt klart.

- Möjlighet att göra provningar i el(o-
tda utrymnlen ntåste inonr snar franr-
tid ordnas. Prov pågår f. n. för att trt-
röna erforderligt utrymme. Först seclan
detta fastställts kan vi göra vår lay-out.
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I telehqllen
har clc två i fjol nämnda kontorsut-
rymnena iorclningställts. Arbcte pågår
rned planerna för hallens slutliga ut-
seende. Med största sannolikhet kon-
nrer ganska Inånga kontorsutrymmen
att inredas i'rär.

lrqdqrbqrocken
irår ytterligare kontorsutrymmen iord-
Dingställts.

Molorsektionen.
Verkstadsutrymmet kommer att ökas

i och r,red att utbygSnaden blir färdig,
vilket beräknas ske i början av 1959
[ena vånirgcn redan färdig och över-
liimnatl till ossl. För att klara RM6-
översyncrna måste provbocken vara fär-
dig i vår'. Dctta kourrner att kräva en
stor insats av all berörd personal. I en
r cJogijrclse lörra året ;rngav jag att
provbock nr I skulle ombyggas för
RMi-motorer. Detta kommer icke att
ske utan ail körning mecl RN46-noto-
rerna blir i bergprovbockarna.

Ytbchar-rdlingen i motorverkstaden
blir färdig i början på 1959.

Ploneringsovdelningens
iokaler i ganla 506 har.av driftavdel-
ninScn utlovats bJi färdiga under vrn-
tcrhalvåret.

För produkfionskonloret
griller salrma som vad ovan sagts under
planeringsavdelningen.

Verkstodssektionens
utrymrten har i stolt sctt varit oför-
iindratle. Sedan vapenavdelningen upp-
hört såsom egen avdelning och uppde-
lats dels på hydraulverkstaden, dels på
skjutbanan, har dessa utrymnen fri-
ställts. Inom närrnaste tiden komlner
angränsande lokaler, där vi i dag giort
iiversyn av brännkammare, ävenledes
att friställas.

Brännkamntarverkstaden skall flyttas
ner i undervåningen.

Ovrigc ombyggnoder.
l-rånsett det att dr iftavdelningen fått

sina möjligheter för uppvärmning av
sand utökåt har någoo yttre byggna-
tion icke förekonmit. Liksom i fjol
her vi .[årt ytterligarc nagra vägar as-
laltcra(lc l o. rn. i P.tunncln hor. tran_
sportgången fått asfalt i stället för trä-
goll vilket innebår att truckarna kan
tlansporteia godset betydligt vårsamma_
rc än tidigare. I bergverkstaden kom-
mer packningsavdelningen att fjyttas
närnare förrådstunneln samtidigt som
vissa andra rationaliseringsåtgärder vid-
tåges.

Att jag i början nännde att 1959
biir ett ganska händelserikt år beror
dels på att motorverkstadens nya ut-

Jullunch
enligt traditionen

Jullunchen på mässen konmer tradi-
tionsenligt att serveras fredagen den
19 dec 1958. Det är fjärdc året i följd,
soln mässen anordnar dessa extra ar-
rangemang. Tankegången och viljan
finns hos mässföreningen, att ntan of
tare skulle kunna åstadkomma en rrt-
spisning, som skil;er sig från vardagens
rutinmässiga servering och standard.
Men tyvärr, det ena man !'ill och det
andra man kan. Ekonomiska faktorer
som inte alla gånger är så gynnsamma
spelar här. en avgörande ro1l. Miissen
arbetar ju efter principen att tillhanda-
hålla god och nårande mat till själv-
kostnadspriser, vilka bör ligga så lågt
solrr möjligt. Var och en torde förstå
det lotsande mellan önskan och nröj-
lighet som föreligger, varvid ötskan får
vika för fakta. Trots detta skali jL en
firas på traditionsenligt s:itt. Först
kommer Lucia. Då blir det gratiskaffe
med lussekatt och pepparkakor samt
det traditionsenliga uppvaktandet av
stadens Lucia ned sina tärnor. Jul-
lunchen kornmer att serveras på såln-
tlra sätt sonr ticligare med långbord, ljus
på borden och julgran. Det blir aver
rnusik av Fl orkester från Västerås. Vi
hoppas också att CVA långdanslag stäl-
ler upp med styresnan sorn lagledare.
Tyvärr måste mässföreningen i år kry-
pa bakom det slitna ordet penning

rymme kan tagas i anspråk, dels att
planerinqs- och beredningsavdelniDEirr
na kan få sina slutgiltiga kontorsutryn-
men. Dessuton måstc telerrallen [a sin
slutgiltiga lösning faststäl1d och onr
möjligt genomförd.

En av mina nyårsönskningar är att
dessa planer skall bli verklighet, en an-
nan är att vi på CVA skall få Ett Gott
Nytt År'.

Ah

L,itrydansen ringlar runr M.issbttulcn.
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FV dv.tövling i skytte på hemmo-
bonor '1958.

Lagtiitling:
ll F 6 1002 poäng; 2l UHF-CVA

977 poäng; 3J FCS 951 poäng.
Incliuiduelb :
Ii pist: lJ G. Gustavsson, F 6, 250

poäng; 2J G. Fornander, F ll, 248
poäng; 3J F. Sederlin, FCS, 248 poäng.

KG: l) C. Carlsvärd, F 6, 235 po
iing; 2l G. Nordström, FCS, 224
poäng; 3] T. Gustavsson, F 12, 209
poäng.

Gevitu: l) L. Sjöö, F 6, 135 poäng;
2J H. Kåberg, UHF-CVA, i33 poäng;
3J S. Källqvist, F 17, 133 poäng.

5ommondrobbning.
De frivilliga försvarsorganisationerna

Arboga hv och CVÄ-UHF driftvärn
,lrahbede sarnman rrred AIA {v, Brtrks-
hundltlubben, Arboga och Ströursholms
fbu i en stor stridsövning lördagen och
söndrgen den 22-23 nov. övningen
onfattade förposts stricl samt spaning
och anfall. Natten var stjärnklar och
vacker med en temperatur omkring noll
grader.

Under nrorgontirnnlal nä Llppstod vän
tetid utan att något hånde. Deltagande
hcrn och driftviirnsrnän, sorr offrat sin
friticl, ville att tiden skrrlle rrtnyttjas
bittrc- Ärets samövning var dock ett
strå vassarc än dcn föregående. Anslut,
ningen från vårt driftvärn var i minsta
laget om man undantager dv-pojkarna,
son ställcle upp 10Ogocentigt.

Många av i'åra posteringar och lä-
gelplatser fick under kvällens lopp be-
sök av förvaltare Linell från AIA. Han
cieltog ej i övningen, nlen visade ett
stort intrcsse [ör båda sidors spaning
och försvar.

värdeslörsårnring" och begära det hut-
lösa priset av 3:- kr för jullunchen,
det är hårt rren oundvikligt. Mässför
eningen hoppas också att så många som
möjligt förser sig rned krpong till jul-
lunchen i god tid. Dctta unclerlättar
för rnJssen att i god tiJ göra inkö1r av
fiirskvaror så att inget fattas på ett
rikligt dukat julbord. Till sist vill mass-
föreningen, dess styrelse och måssper-
sonalen tacka våra gäster, CVÄ före
tagsledling samt våra leverantörer m fl
för ett gott och angenämnt samarbete
under det gangna året och önska alla
ocir en var en verklig gorl oclr angenäm
jul.

GA]

Carl Broman, UHF, tjänstgjorde som
kommissarie och delarde ut limpor och
korv till hr-rngriga krigare. Helst hade
han nog vclat vara mcd där striden
stod som hetast, rtren hcn vagade cl
för sin onda rygg. De hungriga pojkar'-
na, som deltog i övningcn, tyckte nog
att han var en åv de viktigaste perso-
nerna.

Vid huvudstyrkan hade Äke Arbrink,
Arb. hv, en fin eld i skogen, där fick
n-ran hämta kaffe och varnt te.

Po"terne trtrucrl clcn lårrga l)osterings-
linjen gjordc ett gott arbete. De fient-
liga spaningspatrrrller, sour var där och
nosade, fick vackert viinda on. I pos
teringen lick ingen clLl göras r.rpp, så

nattimnarna blev säkert både långa
och kyliga. Våra egna spaningsrcsultat
var i magraste laget, så vi lyckades ej
ta reda på var fienden hadc sin huvud-
styrka.

En person från vårt dv fick lov att
gå hem kl 4 på morgoncn, för han
skulle bort på söndag förmiddag. Kl.
5.30 på rnorgonen kom l.ran tillbaka
och talade om att hån inte l.rittade hem.
När vi träffades dagen efter gick han
fortfarande och undrade var han varit
och gått under nattefl. Olof Kling var
natters tappraste solclat. I-{an hade av

nagon rnledning blivit kvurglörnd på

sitt postställe när bevakningen drogs

ln,
Under narschen till sanrlingsplatsen

efter övningen kl 6 på rnorgonen hörde
vi en klar röst som sa: "Halt - lösen!"
Efter en noggrannare unclcrsökning hit
tade vi Olof, som stod trygg lned sin
k-pist på armen. När vi tillfrågacle ho-
nom, varför hån inte gått tillbaks till
huvudstyrkan, svalade hani

- Jag llmnar inte rrin post utan
orderl

Klockan 13 på sönclagen samlades
åter ett antal dv-lnän och dv-pojkar
för att riva tälten och plocka hylsor
och papper.

God Jul och Gott Nytt Arl
Vålkommcn i driftvärnetl

D rif t ttii r ttsle tlar en.

Hsr överses en morot?
Många underliga arbetsobjekt föfe-

konmer vid en central flygverkstad,
lnen vad säger man, niir clet komrner
en op-listå på översyn av I st Molot.
Ja, det frågade I-lar ry Eriksson på mo-
tor. Men eftersom har iir en intilligent
rran orh har sin vxrclsc pa Motor, ia
löste han kvickt gåtan. Dct gäilde na-
turligtvis översyn av en rnotorl

lotokt
- Byt fötter, Johansson, sa löitnånten

till västgötapojken i nrllscirkolonnen.
- Hocken ska jag då bytc me, sa

Johansson. Var å en nöttcr la sina.

"År ni srilrr på att det rir alideles
clter ritningart:r;'?"

Aprilskömt.
Den hör affischen val uplisätt pa

N{rissens anslagstavla dco I april och
red hittade den härondagen bland till-
varatagna effekter och tror att den
iian bidra till att höja jrrlstämningen.

PRISTÄVLING
"Gissa kockens vikt" dcn i/4-58

kl 16.12.
-Iävlingskuponger tillhanclahålles i has-
san. Notarius Publicus kontrollerar
tävlingen. I'ris: Fri mat under valfri

vecka cl. å.

FCGF
(Försvarets Centrala Gissningsförbund]

Pqus

Det berättas att en skogvåktare vid
nann Pa s var på en kongressmiddag.
Efter miclclagen bjöd han r.rnder dansen

upp cn nng dam och clansadc länge

och viil. Eller rättare sagt viil länge

Ti1l siut trtbrast den rtnga clanteo, som

inte uppfattat skogvaktalcns namn:

- Ska vi inte ta och göra cn litcn
pausl

Viilmenl.
Bland putstrasorna från AIA hittas

clet då och då relativt hela klädesplagg.
På Hydrarrlen fick rnan cn gång t.ts
på ett par kalsonger och clå skaldade
någon så här, när han lämnadc plagget
tiJI en kompis, bosatt i Ekbacken

Niir stormen uilef genom stugan,
tag 1tå dei dr.,m hfu, dct uill nog frLtgtl11.
Niir s11östorm rasar otn Elebachs-knuren,
då tir du nog cj så stor i tttttctt.

Och slzulle storiel?en intc passtr,

så finns dct i laget en hclan nussa
au andra tröjor och utderhliieler,
sotlr uiil'n7er hiirligt i tor dpolsulitler.

Och har du sen någrd extra slatlrttr,
så köp dej oclz ett par tiocba vantar.
Ta på dej dom, niir du lziibat gröten.
Ät gtöter fnrsen, sri ta och blöt e'n.

la



' 
'a '"'

:..w

Ål
Ett charmerande postbud

Första gången jag såg honom var
han på väg uppför backen mot
Karlslund. Han gick med raska steg,

men stannade till då och då. Han
tittade upp mot trädtopparna och
visslade - precis son't en fågel. Och
svar fick hanl

Så knallade han vidare uppför
backen. Fåglarna flög från träd till
träd, stannade när han stannade
och kvittrade son svar, när han viss

lade sin fåglalåt.
Vi möttes så småningom i backen.

IJan skrattade vänligt, jag skratta-
de och så sc vi "hcj". lag vände mig
om och tittade efter denne man,
som rrtstrålade sådan vänlighet. Han
var bred över ryggen och nacken var
kraftig. Ingen liten gosse, precis. På

axeln dinglade en postväska. Aha
- det var postbudet Karl Fransson
vid CFA.

Sedan har vi nötts många gånger,
Fransson och jag. Vi har bytt ctt
ord då och då och varje gång har
jag blivit alltnera nyfiken på ho-
norn. Jag ville avsiöja hemligheten
kring hans rogivandc väsen, irans
tydligå trivsel med tillvaron, hans
vänlighet mot all omgivning. En dag
satt jåg mitt emot honom mecl pen-
nan i handen. Så berättade Franssorr
om sitt liv, enkelt och fliirdfritt.
Lyssna nu - hans berättelse ger svar
på alla frågor.

- Min far var hntbrukare i Björ.
skog. I de yngsta åren hjälpte jag
till hemma på gården. Ir{en min håg
stod inte tiil jordbrtrket * min fram-
tidsdrön var att bli järnvägale. Det
blev jag också 1915, då jag fick an
ställning vid TGOJ. Min första ar-
betsplats var linjen Valskog-Arboga.
Så snåningom kom jag till Blötber-
get som banvakt, rnen där trivdes
jag inget vidare. Skillnad blev det,
när jag I maj l9l9 fick förflyttning
till Kvicl<sund, där jag i trc år
tiänstgjorde so|n brovakt. Bron
svängdes då för hand och här var
det liv och rörelse. Seglare och and,
ra båtar passerade och det var en
hcl dcl annat också att titta på.

Efter rle tre åreo i Kvickstrnd
korn jag till Kolbäck och cliirifrån
1929 till Eskilstuna, där jag beford-
iacles till banförrran. Jag hade läst
cn hel del på kolrcspondens vid
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Postbrdet dd
UHF Ka
Franssott.

Hermods och Brevskolan, vilket
Riorde att jag kom med på cn 6,5
månaders kurs i banmästarskolan.
Elva år blev jag i Eskilsttrna - på
hösten 1940 var det klart för flytt-
ning till Kopparberg, där jag tillträd,
de banmästarebefattningen. Den
vuckra bergslagshygden lröll mig
fången i sju år. 1947 sökte och fick
iag banrnästare Liljcbergs befattning
i Arboga. Det blev slutstationen pa
n-rin bana som järnvägsman och i
lyrtio år hade jag varit anställd vid
TGOJ, när jag pensionerades 1954.
Min trngdomliga framtidsdröm hade
uppfyllts.

Ävcn orrr fritiden inte förr var sa

riklig som nu, så fick jåg dock tid
över att uppleva cn del annat än
järnvägen. Trädgården kring ban-
vaktsstugan och banmästarebostället
var ett kärt tillhåll och blommor var

- och är det fortfarande - mitt sto-
ra intresse. Så var det fåglarna, som
jag blev god vän med. Jag spikade
rrpp holkar i träden och lSrde rnig
prata rned fåglarna pä deras eget
språk. Roligt var det ått komma un-
derfund med deras levnadsvanor och
så snåningom visste jag namnen på
de olika fågelarter, som kom på be-
sök.

Musiken har tagit en stof clel av
nrin fritid i anspråk. Redan som
5-6-åring fick jag ett dragspel - ett
Magdeburger. Jag lärde mig spela
på det, men tyckte att jag fick ut
mera av fiolen. En tid i pojkåren
var jag anställd sorn nusikgrabb vid
"Sörmlänningarna" och då fick jag
lära rnig hantera blåsinstrument.
Hemma i Björskog var jag med i
en mässingsextett och nir jag så

smånirgom kom till Blötberget blev
det dags att prova förmågan i en
"riktig" blåsorkester. Den förnämli-
ge musikern Knut Söderströrn reste
ut från Ludvika och gav oss värde-
full r.rtbildning. Disponent Sundholm
i Blötberget var mycket intresserad
för orkestern och gav oss instru-
ment. Vi reste runt i bygden och
konserteratle. Under min kolbäcis
tid spelade ias med i Mölntorps
strakorkester och en del slantar tjä-
nade jag på fiolen som biornusiker
fÄra r^nfil,nanc inrå-

Det händer en och annan gålg
även nu att jag tar fioleo under ha-
kan oclr spelar för nöjets skull. Då
blir det gåmla låtar, son stråken
lockar fram.

Kaoske du undrar, hur det kon
sig att jag blev postbud vid UHF.

Några månader efter pensionering-
en gjorde iag praktiskt taget in8(r-
ting. En tid hjälpte jag skoSsägare-
föreningen med att räkna av tim-
me agnar, men så en dag annonse-
rade Flyget efter en postbärare- Min
gode vän Wessl6n på Ärbetsförmed-
lingen ringde nrig och frågade om
jag var intresserad för jobbet. Jag
fundcrade ett par dagar, men så

klämde jag till och nu har jag varit
här i tre år. Treårsdagen var förres-
ten den I december. Trivs gör jag
utmärkt. Punktlighet fordras i det
här jobbet och det är ju A och O
vid järnvägen och dessutom är det
just nin sidå. Nu känner jag inte
bara till alla lokaler hår utan också
de allra flesta anställda. Lite skoj
och några glada ord lättar upp hu-
nöret på både mig och andra. Jag
håller mig i god form och jag har
ingenting emot att vandra med post-
väskan så länge hälsan tillåter och
jag inte går i vägen för någon.

Så slutade Karl Fransson och nu
förstår jag honom. Ärbetet, blom-
morna, fåglarna, musiken har danat
honom, gjort honom till en glad och
god människa.

OId lim
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Vort gick stegen?
En lång man på UHF önskade en

stege för att bli ännu längre. Stegcn
kom, men kom strax bort. Nu går
snacket, att någon flyttat stegen till
Igelsäter för att möjligheten till ut-
sikt skulle bli ännu bättre. Andra
säger, att stegen försvann, därför art
"Hula" envisades att använda den
som predikstol. Inte gott att veta,
vad man ska trol

I motkön
Rekryten Andersson smyger sig in

ett stycke frarn i kön men hejdas av
furiren, som skriker:

- Ställ dig sist i könl
- Det går inte, furirl
- Varför det?
- Där står redan en, furirl

Yrkeslördighetens foror
- Finns det någon här, son-r ar

1ärare i det civila?
Folkskolläraren Franzdn från El-

rneboda vädrade morgonluft och an-
mälde sig genast:

- Ja, det är jag, sergeantl
- Det var bra det, da kan Franzdn

göra ren svarta tavlan.
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trrl ._. 1. 1 t,f oll mect oss
"Följ med oss" är nL! ett avslutat

bcgrepp ur arrangörsynpunkt. Innan
vi ger oss in på att gc en bilcl av vad
sorlr hänt undcr. höstcn, kan det väl
vara eller varå väl ntotiverat att ställa
sig på siclan och försöka uppskatta re
.ultatet. Blev Följ nrctl oss en su(cc
elier ett bakslag. Varkcn det ena eller
andra vill den svara, sonr följt det
mesta. Tankcn var iu, Jtt sa lnangil
som möjligt av oss undcr höstens
veckor skulle följa kamratcrnas Insat-
ser i olika fritidssantmanhang. För att
vi skulle lära känna varandra bättrel

Mån måste ha förfärligt srnå anspråk,
orn nran förklarar sig nöjd med att
knappt lVo av de anstållcla vid Flyget
tröter upp vid ett iirrangentang. Då
vill man utropa son lilljäntan hemma:
"Aaai.r-buuhl" Och så peka fingcr.
Men så kom cle stora dagarna och
jämnade ut. De dagar, c{å Följ ned oss

blev ctt levande väsen, son'l talade till
alla - inte bara till oss vicl Flyget. Då
väcktes hoppet, att Följ ned oss skullc
lcva vidare i vars och cns siDne.

Något sonr intc får' falla i skuggal
är dc arrangemncle fiircningarnas väl
villiga och rnånga gånger uppcffrande
arbete för Följ necl oss. Alla har åstad-
kommit progratrt av urycket hög klass.
Vi vet att rrycket arbctc Iiggcr bakom
här. Många enskilda har också genom
värdefulla insatser hjälpt till att skapa
framgång för Följ ned oss. Vi rrktar
ett hiärtligt tack till alla för god hjålpl

Vi lännadc Föl j rnec{ oss i Villaba-
det i förra Bergtrollet. Vått vatten -
i ån och regn i lrrften. Men cfter regl
konrncr solsken och iblancl månsken.
Bådadera blev det clcn varma septcm-
berkväller.r, då Höstkonserten vicl Fol,
kan spelade upp. Medverkande var
Arboga Blåsorkester, ABF:s Gossmusik-
kår, Arboga Manskör och l-{embygds-
kör. Vidare medverkade Mlrgareta
Einar sson i ctt sångprogram.

Stor publik, varma applåder, heta
marschaller, en nrusikalisk upplevelse,
en ljuvlig sonnarkviill - allt skall län-
gc leva i ninnet.
o Bridgepropaganda i veckan månads-
skiftct september- oktober. Många del-

delningens övriga verksamhet. Före,
byggandc hiilsokorrtroll är av synnerli-
gen stor vikt. Dock bör nämnas, att
utan den cnskilda rniinnisl<ans egna ar
gärder enligt regeln "en sund själ r en
sund kropp", blir både l.rälsokontroll
och i viss mån sjukvård ett slag i luf
ten.

C. Bergquist.

Hälsokontroll
Dcn fullt friske hat naturligtvrs en-

dcst en obetydlig förninrnrclse av sin
kropps verksanrhct. Kro;:rpens olika or-
gan arbetar ju automatiskt, utan vil
jans medverkan. Livsll.ocessen år syn-
nerligen kompliceracl och beror på ett
ostört växelspel mellan cn oerhörd
mängcl faktorer. Lungorna upptar syre,
som är nöcivändigt för förbrännilg av
näringsänncn. Dessa upptages och be-
arbetas äv mag-tarmkanalen och med
denna samverkande körtlar. I{iärtat och
blodkärlen transporterar mecl blodet
näring och syre till kroppens olika de-
1ar, och för bort slaggprodukter. Vid
rubtrning i h?il antydcla plocesser elier
i andra organs funktion, registrerar
hjärnan detta, vårt nredvetancle upp-
f.ttar det oclr rrränniskan könner sig
ner eller mindre siuk. liubbningar kan
dock vara "oculta" cl.v.s. omärkliga för
medvetandet.

Mellan 40 och 45 års ålder brukar
vissa rned åldrandet sammanhängande
fenonen uppträda, såsom svårighet att
Iäsa i eldsljus. Dctta beror på bristande
förmåga, att ställa in ögats Iins, vilket
i sin tur orsakas av minskad elasticitet
i linsen. Det är gnnska nåturligt, att
rrngcfir r id dcnnr tid i li\ et, k.prr i

teten hos även anclra organ kan bö1ja
minska. Så är ofta fallct och detta ned-
för, att störrc sårbarhct uppstår. Där-
med rnenas, att nränniskan från och
med sitt femte deccnDilm löper större
risk än tidigare, att drabbas av siuk-
dom. För att söka förcbygga sjukdom
av här antydd art, kontrner att vid
CVÄ:s sjukavdelning en s.k. hälsokon
troll att genonrföras. Denna avscs om,
fatta all personal övcr 40 år, som sjuk
avdelningen betiänar. För att kunna be-
döma de olika individernas speciella
förhållanden, kommer först ett fråge-
fornllrlär att utclelas till var och en.
Detta fornulär skall sedan komplette-
ras vid undersökningen. Denna beräk-
nas onfatta genomgång av kroppsfunk
tionerna såväl fysikaliskt som med la-
boratorieprov. Vid bel.rov kan ytterli-
gar e undersökningar bli erforderliga,
såsom rörtgen, Ekg eller andra.

Det är erl förhoppning, att denna
undersökning, sorr år belt frivillig skall
utgöra ett vii|defullt bidrag till sjukav

tagare, fina priser. Folkans rotunda
fylld av intresseracle åskåclare. Er ny-
börjare fanns i varje lag. Fin propagan-
da.
a 28/9. Flygets dag rued Arboga Flyg-
kiubb som arrangör. Klubbens impone-
rande prissamling visades i kiubbhuset,
där man också fick se en del modell
byggen. De yngsta i klubbcn visade i
cn bejubicd uppvisning sin suvcrånr
1örmåga att hålla lin- och racliostyrda
modeller i hrftcn. Många bcsökarc följ
de med på en flygttrr i något av
klubbens motor- ellcr segclflygplan.
a 5/10. Ärboga Skyttegilles mäster
skapsskjutning och lFFA-mästcrskapet
i k-pist. Livligt som vanligt vid skjut-
banan. Många goda resultat också son
vanligt bland våra skickliga skyttar.

På efternicldagen såg vi sön<lagssko-
leallicnsen slmla barnen till kortege i

lastbilar genom staden. Möte på torget
under iedning av Bengt Lundmark.
a \2110. Den stora gåsmarschen.
D.iftvärnets övning på Flygfältet. Fly,
gets Motorklubbs Brittsommsrrunda.
Redan i morgonens tidiga timna startå-
de tävlande i Den stora gåsnarschen.
Från Gäddgårdsskolån vandradc ctt tio-
tal glada familier - med eller utan barn-
vagn ut till Ekbacken, där ABF:s Goss-
orkester gav konsert under lcdnirrg av
sio dirigent Bertil Jönsson. Något hun-
dråtal tågade därefter mecl <le käcka
lrlusikanterna i täten ut till Flygf:iltet.
Där växte skaran snart till det fyrdubb-
la.

Driftvårnet och Hemvärnet för svaraclc
fältet rlrot anfallande västeråsstyrkor.
Sergecnt Larsson gav en rrtntirkt ofjen
te(ing i vad som hände på fiiltet. Un-
der den tid driftvärnsövningen pågick,
roade sig barnen av hjärtans lrrst. Trak-
tortåget - med Inga Larsson som sa-
ker förare - vann barnens högljtrdda
gillande. Karl-Äxel Jansson hittade på
trevliga lekar åt de något större urrg-
domarna.

Men det hände också en hel der an-
nat. Sex duktiga CVA-nrannekänger

Gösta Norberg ger passageratcn instrule-
tidler förc starten.
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- Vera Edwardsson, Barbro Persson,
Ano-M:irie Gustafsson, Barbro I-Icd
1nnd, Ireoe l-irdström och Sonja Löw
gren - visade upp höstens rrode i
ytterplagg och hattar. Livli.qt applåde
rade.

Dr agkamp rrtkiimpades mcllan två
lag från Fiyget. Det blev en vcrkligt
hård och in i det sjsta oviss kamp. I
stridens hctta biirjade don-raren Folhc
I arsson heja på än det ena än det
ancLa lagetl En fill fight. Blir det
\.rr. :e ll I A-rrri.ter.L.p i ,lr ,ekrrrpi

Lottol söride för att hungriea lch
tiirstiga förp1ägades på ett för tf:iffligt
satt.

Scrgcant Larsson hade tirdligen vun-
nir polnllr iter, ty cn \tor "'irra I'cq rr
sig, når aiit var klart på Fåltet, p:i
den långa vandringen upp till shiutbå-
nan. Där visadc scrgånt Larsson mo.
cleria raketvapen för bekämpande av
striclsvagnar. Tage Wallqvist ocl-r Bror
Ka sson hade ingen svårighet att be
krimpa den uppbyggda pansarvagnen.

På hemvägen passade vi på att titta
på när de tiivlande i Brittsonmariun
dan kom i mål utanför CVA-grilrdarna.
De sista tÄvlingsmomenten pågick hiir.
Ett av proven giillcle att på given tid
hissa npp vagnen och lossa en hiul
mutter. Vi såg cn fnr, son snallbt
plocltade franr domlrraften. Mannen
val tjårstvilligt framme för att assistera.
Men han avspisacles kvickt med orden:'llrttr på de, du ,pringer brr.-r i vi
gcr-r1"

Brittsonn-iarrundan blev en stoL
framgång för Flygets Motorklubb. Ovcr
fyrtiotalet deltagare och goda resultat
linjen över.
o l5/10 Musikgudstjånst i Missrons
hyrkan. Församlingcns sång- och rrru
siltfönlågor rrtedverkacle lrarrqångsrikt
till att göra clenna rcgniga vardagskväll
till en minnestik upplcvclsc mcd ro-
fl lld I clg,Lg..rinrnin4. Fn c.tr:r.lJi.Lrrs
sion gav intrcssanta glimtar från för-
samlingcns mångskiftancle verksamhets-
onrådcn.
o 2il10 Arboga Minnc inbiöd till vis'
ning av Arbog:r l\4rlseuln. Synd att inte
flera begagnacle detta tillfälle att bese

nuseet. Kyrkoskrivare Rehn var' - orlr
uttrycket tillåtcs - i verl<1ig topplorn
och han giiv siikcrt sin åhörarskåra ctt
vidgat intresse för stadens iristorik.
6 25 l0 fl il.ning.arrrr'r liLl< cffi,e..
byte nitt upp i bestyreo för Följ mecl
oss. örebroarcn Beckne-Halleiuja-Ollc
kon till undszittning. i\Ied sin förr.ram
li^., L--;++^*+^l--- l-Äll l-^^ :.--...<J urr,r'!Ird.d!,t l,'I r'.,i. rt.'es.el
.tr.inJigt levrn,le. Vi .iöng all.årg, li,.
nade på nanskörcn stränqmusjkaoterna
och hornrlusikkåren och beundrade
Olle Becltne, när han locl<acle fram
ijuviiga toner på tefat. GIad och varn
hiärtad stämning.

l6

o I deo följande veckan besökte vr sa
väl stads som liyrkolullmäktigc. I
stadsfullniiktige impor-ieracle Jonas
Carlssort på oss ljenonl sin förnåga att
skickligt leda fiirhandlingarna. DÄr fick
viira kamrater från Flyget 1ii{a tillfaillen
rlt \i ir lrn\ '.å riltrlicl el. l.- c"li.1q
t\är!. not v:,r' ,lct fi l.rlkofr lllriLtile
\,Ier Rune Mattsson gav inte rrpp. Ocl-r
för det är vi honon tack skyidiga.

lonas Carlssott - suueriin ortUörturtle.

o 2 ll. F'lrdclfiaklrl , n LrtÄd be.öla--
na på ctt irrogranl rned ett rikt inslag
av sång och musil<. N4en proglarrmets
höjdpunkt var, trots a1lt annat unclcr
båi1arcie, den indiske pastorn Phillips
för'e,lrlg. tn trlrre. .orr nran giir'nc

h'ssnat tiil i tir.ilner.
e 9/ll. Arboga ]t4aDskiir och Arboga
Ilenrbygdskör stocl sorn arrlngör for ett
nyckct onrviinlande och trevligt pro-
gLam, sorn l-iade valit värt en stijrrc
publilt, iir-r den son sarlilats i Samlcal-
skolans:rula.
e l? ll. Arl'og:r llr,. rcder.lj:rcr :nts

hadc en succ6l<väl1 på Staclskiillarer.r, där
källarmistare Persson urlclervis|de ett
100-tal clamer hur nan dulia| ett bord.
l\{en varfijr fanns dril inga }rerrar. Vi
borde ha valit tr-ted - inte precis Iör
borddL kninqerrs rkrrll, .ncr iir.dr.
o l q l l . Pcr.ora r'c. rr ed rer r ka (
ruecl tårta och dans. Ml'cltet borde sä

gas om clcnna lörclag. ilcia Folkan dis-
poncradcs. Biljetteroå sltrtsålcles redan
två veckor i förviig. Elternriddagsföre
stä1lning på revyn samlade så gott sonr

fu1lt hus. Pennemos Rymdmän lionser
tcr;de. Bcirrblade. Ln liten flicl,".år en
av ryndmännen öppna ånsiktsvisiret
för att få en nypa iuft. Hon tittade Iör-
vånacl på honom och ropade glatt:
"Ti.r ':+,- l^+ i,- r , L"^- Frl L,

Det blev en stor kviill. Teatersalong-
en fylld tili sista plats. Böriade med
prisutdelning i höstens Följ ned oss

tiivlingar. Prisutdelare styresmao Dah-
lin med Ingrid Stolpe som god hjiilp
ott hitta rått bland de Dånga prisefua.

Först Roland Jansson, son fick sna
r'ri. o(lr de..ULo,r er vrr||r lr'lln:nq lör
ncnrnför-lagel lÄli ' n"d o(s..r'r,l :i-
naturnelodien. Sedan Blittsommarrul
clans 17 pristagare. IFIiA nåsterskapen
i I( pist, Fotbollscupcn 1958 - d:ir Lr
strurrents lagkapten Curt Gröen rncrl
den stiliga trofön i sin 1.rand livligt hyl-
lades av publiken -, jumbolaget i Sin-
nargaian, som fick var sin förpacl<lriog
AVA Badsait, plistagarna i fototä\'lirlg-
en. Så till sist de vinnancle vandrarna
iDen stora gåsmarschen. Och allra sist
gläntade någon på riclån och in kon
en grabb i Nils Holgerssons gestalt, dra
eande på en kärra rred en lerrnde ga.
i bur. Grabben hette Per Jacobsson och
snart stod också pappa Gustaf på sce

nen åtföljd av l{oiger Oscarsson. Fanil
jerna Gustaf Jacobsson och I{olger Os-
carsson hade känpat sig till sanma po-
ängta1 och hade nu beslrrtat att ordna
gåsmidclag till sanmans.

- Se nu bara till, manade styresnan
Drlrlin de bada lyckligrr linncrnl, crt
det inte blir någon oplockad gås n.rellan
erl

Sc örerl"rrcde ha'' den l, rrrJc q:r

sen - skänkt av Carlssons Livsrrcclel -
och Gustaf och I-Iolgcr clrog under pu
blll<eos jubel bort rrecl sin gås.

Därn-red var det dags lör ett rungan-
clc leve och fanfar för'pristagalna. Le-
veropen hade knappast hrnnit klinga
ut, föri;in Gösta Kling gav klarsignal
ti1l sin revyorkester. Ridån upp och
Ing-Malie Hedqvist in för cntröknplet-
ten. Det blev upptal<ten till en revy-
kväll, som vi inte glömmer i första ta
gct.

Anders Wadströn-rs n-rännisltovånliga
humor skapadc en atnoslär av :ilita

Ett f öruiinransf yIId ptrblilt



rcvyglädje i saiongcn. Ing-Marie Hecl-
qvists glittraDde glada uppenbarelse
fiingadc in inte bara Kalle l.lahne utan
också hcla pLrbliken i sitt rymliga hj:ir-
ta. Viiisjrrngande Mary Sjöbcrg värmdc
oss alla n ecl sin nrjuka röst och Gun
Cut'tnarsson lockade fram skr attsalvor
i sin spcxigl cykelscen. Sölve Sönner-

'trrr glcJ rakt in iprrblikgrrnsten, niil

Ilollttlansarna lur lylleats kring Engel-
brcht. Ft u: Ktistina Wedin, Anitt
Dahlberg, lngrid Stolpe, Suen Petters-
sott, Gunborg IJahne, Britt Swanströnt,
Cun Jansson. Sittanele: Irenc Liudströnt

oclt Inger Swanströttt.

han kliade sig under sin bara fot mecl
deu långa stortån. Han var vass också
i "Nattysaren". Uschl

Ja, så här kunde uan hålla på htrr
l.ingc sonr helst, orrr nren skulle gör':'
hela fevygänget rättvisa. InnaD vi ger
oss, nåstc ctt fång blomrror gå till
Sven Pettcrsson för hans tolkning av
"Engclbrekt". Jag hörde tålås om en,
som kilade ner till torget för att se om
sockeln vicl kyrkan var toml

Förlåt, Gustaf Fritz. Det var bra na-
Ia, ott iag slöDrde bort att siitta nejli-
kan i knapphålet på ditt rockuppslag.
Sonr ctt litet bevis på vår tacksarnhet
lil art drr lärt revyflickorna drnsa lolk-
clanscr.

Dct kunclc vara mycket att säga om
iioland Janssons musik, kapellmästarc
Gösta Klings revyorkester, Bert Anders-
sons clekoratiirsgäng och inspicienterl
Fskil Pctterssons otroliga veclermötlor,
CVAJiirlingarnas vcsselsnabba arbete

Dr Guutar
Bergtltrist.

mecl tackel och ta.q bakon sccneltj rnen
orcl kan intc ge dcnt lLrli 1ättvisa. Men
var siikcr pa att cicn stornirncle slut-
applaclen giilldc också er.

Det blcv trångt vid kaffeborclen, nen
särlrjan var i stort sett god. Trångt ble,r
det också i ltotundån, när Klings or-
kestcr spelacle upp till clans, tren här
storl 91ädjcn högt itåk tills klockan
slog tva slag. Trötta våndra(le vi hem,
rl)en (let var docli cn son orliade frå-
9..: "N;ir l-lir' ||li\ta fcrso'lailestl
o l6/ll. Fiilj rred oss avslutning. Af-
ioIlgudstj;irst i Ileliga Trefalclighets-
kylkan. Kyrkan fylld som vid julottan.
Prosten Björscils inieclning rnecl o-
rientering i l"illj nred oss tanken gav
oss cn stärlrning av anclakt. Kyrkokö-
Lcns vacl(ra säng lyftc oss bort lfån var-
dagcns tänkar. Dr Guonar Bergquist i
predilistolcn. Elcgant, intelligcnt, nrecl-
lyckande ringaclc han in de nrinskliga
plolllelnen. FIan lärric oss att söka i

Böckernas Bok cfter svar på våra lev-
nadsfrågor, han gav oss hopp oln ljus-
ning i de lä alltmcr rrrörknancle kultur-
epok. Vi acccpteradc honom soln talåre
i dcnna n-riljö. Han var bra.

K1r|nkören .iÄrg ater orlr korrrrni-
nister Linclholrr höll anciakt vid altaret.
Vi liirsjiink i stilla tankar, niir liuset
fiån cle vackra ijuskronorna sakta dän-
padcs till ett milt slicn. Det gav oss

tid till cn stunds bcgrrrndan. Fiilj med
oss vcr' .jrrt. l\len slirrllc vi glönrlrl
den tanken. Nej, vi ska l.rålla egoisten
på avstånd ocir intresset för meclnin-
niskan vid mal<t-

OI.l lin.

Riktigt slu1 pä Följ mecl oss blev clet
iu intc. Fotoutställningen i samband
mcd Bcfgtrollets fototävling, som vicl
personaifesten väckte stor uppnl,irksam-
het, flyttades till Mässcn. Där blev
bildr rnr lörenrål [ör irltensiv gronsk
ning och bcdömning och juryns utvål
av plisbilderna fick både viilsignelsc
och rnothugg.

På tal onr jury, så ville faktor Oile
Wallström och fotograf Rciol.rold Carls
\on hirLkr ur, när gransknirrqen böriir.
de.

- Vi trodcle clet här skulle b1i 1ätt
jobtr, uren det här ser otäckt ut,', rt
brast båda.

Flygets flitiga fotografer fick rnycker
beröru fi ir törcdörnlig lotorrppfauning.
Det finns tydligen all anledning att
återkorrrra ntcd en ny tävlan och vi
hopiras att fotointresserade redan nu
börjar fotografcra med tankc på täv-
Iingsbilder-

Så var det Arboga Blåsorkesters kon-
scrt i Heliga Trefaldighctskyrkao tiil
förmån för stadens gantlr. Akc Penne
mo, Sune Mahnbelg clch Arne Lund-
qvist frågacic var för' sig gn Följ rred

Sune oclr Artre i en unifornt, sont
inte lb .lei1 otdindrie. Deil Iörcl.on Dti

"Följ nted oss-clansen".

oss ville följa med på konserten och
det vilie vi. Änne-lvlarie Gustavsson rr-
tade affischer och vi tutade i högtalar
na och sil på söndagen var kyrkan full
satt. Fin konsert och stor framgång
för den populära orkestcm. Mcn när
dct gällde koJlekten, var det många
som åkte snålskjuts. Det blev inte ens
cn hundralapp åt de ganrla!

DS

!r,1t,rs,rcir S,)1r,u GwtIng Maric
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Trevlig trafik
Den största trafikanhopning på CVA

runder de senare åren torde ha varit
torsdagen den 26 juni 1958 kl. 16.30. . .

på nässen.
Då hade dct lyckats CVA att skrapa

ihop sekiner till en middag, avsedd för
ej mindre än 5 avdelningar som på ett
löredömligt sitt lyckals nå 1000 olycks-
fallsfria dagar. Inte mindre iin 100 per-
soncr stod då uppställda i två kolonner,
en på var sida om ett långt smörgås-
bord innehållande det mesta av allsköns
nyttiga och liickra maträtter.

Även om det till åventyrs fanns någon
som sånde en läflgtande tanke till mors
välsrnakande köttgrytor utan köbild-
ning i hemmets lugna kök, fanns det
ingc0 sotrl röjde detta att döma av de
bclåtna minerna. Llela proceduren med
undantag av smärre tråfikstopp vid nå'n
särskild läckerhct, flöt dock bra, mest
tack vare den trevliga underhållnings-
musiken, exekverad av hrr Kling och
Fält som med känd bravur läto tangen
tcr och stråke harmoniskt samarbeta,
dymedels frambringade en hel mängd
kånda och för stunden väl valda melo
dier.

De som var med att avnjuta de så-
väl kulinariska som musikaliska anrätt-
ningarna var personalen på avdelning
arnc 2ll, 230, 180, 800 sarnt pers.
tillh. avd. itu. VII. Dessutom voro in-
bjudna sk yddskomrnit t6ns Iedamöter,
där tyvärr dcn kvinnliga delen fick för-
hinder ått deltaga.

Seclan alla fått mat på sina tallrikar
tog styresmån Dahlin till orda i det han
irrilslJe väikornrnen o(h uttryckle sin
glidie över att så mån8a av CVA per-
sonal lyckats i den svåra uppgiften att
trppnå de magiska 1000 dagarna. Änsåg
Jetta bada gott för framtiden och utla
lade CVA tack till envar för den presta-
tion soln här visåts.

överingenjör Högfeldt, sorn talade i
cgenskap av arbetsföreståndare och ord,
förande i CVÄ skyddskomrnitt6 fram-
höll att även om man lrån arbetsgivar-
sidan gjorde allt vad som kan göras för
att arbetet skall erbjuda största möjliga
säkerhet så var det ändå den enskilde
och hans beteende som var avgörande
för att nå de goda resultat, som här
hår skett. Det är också, ansåg talaren,
på sin plats att ge sitt erkännande till
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skyddsombuden och arbetsledarna lör
cless insatser.

( !vcringen iijrcn Hick (lärefter in lä
fragan onr söttet löf prerniering och
erinrade om att dct fanns många bland
CVA anställda som alclrig hade ciransen
att fd varå rnccl på sådana här fester
clä deras avdelningar knappast hade
rlliijlighet att nå några 1000 olycksfalls-
frin dagar.

IIan ansåg diilfijr att det var på tiden
att sökä andra vägar som på ctt rätt-
visare sätt gav nröjligt åt än flera av
CVA anställda att få vara ned om des
sn premieringar.

IInr detta kommer att lösas var annu
fiir ticligt att kunna ge besked om, rnerr
inour skyddskornrnitt6n har man vid
flera tillfällen haft frågan uppe varför
man räknar med att i sinom tid kunna
nå lram till en godtagbar lösning.

Utan att lörringa den prestation som
clagens jubilarer visåt upp ocl.r för vil
kcn talarcn uttalade sitt och skydds
kommittdns uppriktiga tack ansåg han
clct angeläget framhålla att denna fest
ciiirför troligen blev den sista i den
långa rrder ar jubilerrrrstillställningar
elter de normcr som hittiils gällt.

llfter sitt rnfördnde var överingenjö-
ren klar att överlärrna till resp. avd.
den scdvanliga kalfepannan rred tillhö
lan<le fotografi över avd. personal. I tur
och ordning avhämta<les utmärkeiserna
av verkm. Johansson, avd. 211, verktr.
Jonsson, 180, vcrkm. Wall6n, 230, för
råclsnr. Andersson, 871, och verkm.
I{anrmarlund, 800.

Varje avd. hyllades med applåder.
Då iiven "musikcn" behövdc en mat-

bit fick de onrsider en välfö1tjänt paus
vilkcn utfylldcs av att eo av gästerna,
lobotnontör Knut Östling, tog hand om
ståltrådskommoden och började sortera
elfenbenet till dcn mest fullödiga mu-
sik.

^teriger 
ett bevis för att det ibland

oss finns fler förmågor av nycket hög
klass. Applådcrna efter musiknumrcn
vittnade också om publikens uppskatt-
nrng.

Lht.

Eh vorningsord
Vid ett regenente i Skåne stod 310

Andersson som post nr l Den snälle
överstelöjtnantel gick förbi trtan att
3i0 hälsade.

Överstelöjtnanten:
- Snälla posten, han lar inte glömma

att hälsa. Tänk, det kunde ha varit
en fänrik eller en sergeant, då hade det
säkerligen inte blivit trevligt för posten.

Moderns omsorg

Ur ett brev hemifrån...: och så,
rnin käre son. Var nu försiktig, tag inga
onödiga risker! Flyg lågt och sakta, så

att du inte slår clig, om du ramlarl

Lärlingsskolans
studieresa

Månclagen den ll atrg. var en dap
som l2 reslystna CVAJärlingar länge
våntat på. Så var dcn då inlliren h:ir,
och inte blev reshunöret sämre, niir de
vaknadc och såg att solcn sken från
molnfri himmel.

Resan, som var den andra CVÄ or<{-
nat för 1ärlingskolan, vår i stora clrag
lagd likadant som förra året. I resan
deltog elcver från de tre central: flyg-
verkstiidcrna, vilket gjorde att vi blcv
rätt rrånga,44 st. plrrs 3 resledare.

Brrssen, som gick rrt lrån Västeras.
bämtac{e oss här i Arboga strax eftet
kl. 7. Härifrån åkte vi direkt till Saab
i Linköping, med undantag av en liten
rast vid Haga, I mil norr om Norr-
köping.

Stucliebesöket vid Saab/L började med
att clct visådes bildband och hölls ett
kort föredrag om va<l Saab sysslacle
nred. Ätt det behövs rrtbiidad personal
vid flyget kunde nan lätt konstatera
när vi fick veta att det går ca 1,3 ar-
betare på I tjänsteman vid Saab. I den
civila industrin är siffrorna 1:20. Ifrån
lektionssalen gick vi och såg på deras
yrkesskola, som inte någon av oss an-
såg vara särskilt för troendeingivande.
Dir'ernot imponeradcs vi av dcras nräss,
vars lokaler var synnerligen trivsamma
och där vi också intog lunch.

Når vi hade ätit och solat oss på
gräsnrattan en stund, skulle vi se hur cn
''lanscn" blev till, vilket var lärorikt
och intressant. Att det inte bara till-
verkas flygplan fick vi vetå, när det
var dags med "Sara" - en räknemaskin
som var både ritad och konstruelad vid
Saab. Den kunde lösa en ekvåtion med
20 obekanta på 15 sek., vilket annars
skulle ta två dagar i anspråk fbr cn
matcmatiker.

Första natten skulle vi tillbringa vid
det rrycket pampiga Elevhcmmet i
Mcinrslätt. Men innan vi ficL slå oss
lösa där, skulle vi spcla en triangelmatcl'r
i fotboll rnellan dc tre skolorna. Den
började litet oturligt för oss, clet blev
spö rned 6-0 mot CVM.

Så fort den natchen var klar speladc
vi mot CW och vann med l-0. Målet,
som Fröjdh svarade för, var utan tve-
kan det snyggaste som gjordes. När så
sltrtligen CVM-CVV hadc gjort upp
stod siffrorna 7-1. Det l.rlev alltså som
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synes en andraplåcering för oss, vilket
vi var glada och nöjda med.

På tisdagsmorgonen, när vi även fått
CVM ombord, stävade vi mot Gränna
som nästa mäl. Där hade vi ingen in-
dustri på schemat, Lltan det blev lite
itrö\tåg nere vid harnnen dJr Visingsö-
båtarna låg ione. När vi så skulle fara
vidare till Jönköping så visade det sig
att de flesta fallit offer för reklanen
oln "äkta Gränna polkagrisar."

I Jönköping var det närmast Saabs
instrumentverkstad, som skulle intresse
ra oss- Det var nog den industri, som
förberett vår ankomst mest av alla. Men
så var den också givande att gå igenom.
Bästa ställena var experimentavdelning-
arna, där de bade gjort i ordning ett
par provbänkar för att kunna visa och
demonstrera apparater, såväl mekaniska
som elektriska. Vi gick även igenom de
las fabrik, där mätrurnnet var dct bäs
ta att se. Dår fick vi bl. a. vara med
om hur det går till att mäta upp hur
stora ojämnheter det är i en putsad
yta. Till sist fick vi se en skakmaskin
sonl var helt automatisk. Den som skul
Je skakprova giorde alla inställningar
för de olika proven som skulle göras,
innan han startade den. Sedaq hade han
bara att avläsa och anteckna värden
utan att det minsta behöva bekymra
sig över skakmaskinen. På vägen ner
till "skaken" fick vi även gå igenom
deras ritkontor för att få en uppfatt-
ning om det arbete, som döljs bakom en
ny konstruktion.

Vår sista etapp den dagen var Jön,
köping-Göteborg. Når vi fått äta mid-
dag där så bar det av till vandrarhem-
met "Paddan". Där skulle vi bo två
nätter. När vi hade bäddat och gjort
oss klara, så var vi fria för kvällen. De
flesta var hemma och vilade ut för det
skulle ju även bli en onsdagskväll i
Göteborg.

På onsdagsrnorgonen fick vi sova li
te längre. Denna dag var nämligen icke
resdag. Så fort vi fått litet mat ioss
så bar det iväg till Götaverken. Innan
vi gav oss ut på varvet fick vi se några
färgglada filmer. [ntressant vcr att se,
där man tillverkade de stora diselmo-
töreina till båtarna. Utc på varvet var
det'4pg de stora flytdockorna, som drog
intresset till sig. I den största flytdoc-
kan fick vi gå ner för att få se hur platt
ett fartyg är under.

När vi vara klara med fartygsbesöket
så bar det raka vägen till Näset, där
det blev några timmars vila vid och i
det l9-gradiga vattnet. Så återstod nu
bara en rundtur i hamnen rned "Pad-
dan". Där hade vi även turen att få
se polisens patrullbåt till sjöss. Efter
den lilla båtturen var vi färdiga att tit-
tå på nöjeslivet i en stad som är litet
större, än vad vi är vana vid.

Innan vi fortsatte till Trollhättan tog

vi en snåbbtitt på nya Ullevi, som fak-
tiskt vår ett byggnadsverk värt att
betrakta. Två stora betongpelare med
hjälp av grova stållinor höll upp hela
taket över sittplatsläktaren. Därifrån
åkte vi rakt igenon hela stan ut till
sjöfartsmuseet. Här fanns ailt ifrån de
äldsta vikingaskeppen till vår rnoderna
Cripsholm. Här demonstrerådes även
hur våra fiskare bär sig åt, när de an-
vänder sina moderna fiskeredskap. I
bottenvåningen var det inrett tre stora
rum, där det bara fanns akvarium och
våra kusiner aporna.

Ja, så var vi [ärdiga c(t köra sisi,i
biten, som var till Trollhättan, där vi
skulle se på Saabs biltillverkning och
flygmotor. Biltillverkningen var det bäs-
ta inslaget i hela resan. Där skuile
CVÄ:s tidsstudiegubbar gnugga händer
na av förtjusning och tillfredsställelse.
Ilär' fanns knappt inte cn arbetare, som
inte var svettig så det rann av honon.
Alldeles i början av monteringsbandet
var det så upphetsat, så jobbarna fick
springa rned detaljerna mellan verkty-
gen eller mallarna. Var 9:de minut kom
det en färdig bil från fabriken.

Vid flygrnotor blev det bara cn liten
snabbvisit sotrr rned sin bcrgverkstad
gav oss en påminnelse on CVÄ. När
vi skulle ner och upp i berget här så
fick vi åka i Nordens längsta ruiltrappa,
så alltid blev det någon vaiuta för be
söket.

På kvällen var vi och tittade ien
kraftstation och på de gamla slussarna
nred vilkas lijälp fartyg kan ta sig upp
i Vänern.

Under fredagen skulle vi ta oss från
Trollhättan och hem till gamla Arboga
igcn. Enda ljusglimten den dagcn var
niir vi stannade i örebro och fick fara
upp och fika på "Svampen". (Det nya
vattentornet.]

Så fort vi stannat i Arboga läste vi
av vägmätaren, som då visade att vi
tillryggalagt nära 115 mil på vår studie-
resa genom mellaasverige. Älla grabbar-
na är tacksammå till CVA och yrkes,
lärare H. Mörk, som nerllagt stor möda
och omsorg vid planeringen av resan,
som verkligen också blev lyckad.

En sådan här studieresa är av tryc-
ket stor betydelse för oss som inte har
sett så mycket av industrier, utan bara
vet av våd vi dagligen sysslar mec.

Åhe Suensson,

Resan blev lyckad skriver Svensson.
Ja, den som är mest glad för detta

är utån tvivel undertecknad.
Som ansvarig färdledare känner man

sig tacksam då ållt gått bra. Ingen har
kommit bort, ingen skadad, ingen sjuk,
busen hel, tidema har hållits ocl.r peng
arna har... räckt... skönt.

Det är oerhört många faktorer som
kan fördärva en resa, htrr väl den än är

Slzönt nteel en vilopaus i tlcn ltinea
fesdl7,

planerad, inte minst rcsenlrcrna självJ.
Att den här resan blev lyckad beror
nog till stor del på er grabbar. Därföl
vill jag till er CVA-lärlingar fran.rför a

rnitt tack för ert fina uppträdande bådc
tunder resao, sttrdiebesöken och i för-
iäggningen.

Besök på andra industrier har säker-
liSen sin stora betydelse i utbildningen,
särskilt orrr man, sorn i detta fall, kan
kombinera rred en Iiten nöjesrcsa. Kan-
ratiig samvaro under några dagar gor
det hela betydligt mera roligt cch lätt-
smält.

Av Svenssons beskrivning frangår vi1.
ka fina arrangemang som våra besökta
inJustrier anordnadc för oss. lag vill
tillägga, att vi blev välkomnade och
mottagnå på bästa sätt.

H. Mörlz.

Engelska spalten
Whqt women sqy
about men:

Men are just littJc boys with norc
money.

about a dance:
His shaving lotion neutralized my
perfune - all in all it was a dull
evening.

about work:
I never haul a suitcase, push a door,
or change a tire;
Instead I bat my eyes in thanks and
blushingly admire.
These are jobs I could perform if
that was my desire. . . Occupational
therapy's a thing all men require.

about Christmas:
Äll bright-eyed and sincere,
She says the Christmas spirit
Sl.rould be felt throughout the year
She means it's comrne il faut
To get a shiny token
Every week 'or month or so.

Förslåelse

756 Nilsson kommer till Iöjtnanten
och ber om nåttpermission för att del,
taga ien danstillsrdilning hos cn sysler.

- Hur länge har känt hennc, frågade
löjtnanten.

- I två år, löjtnånt, svarade 756.

l9



De f örsta grottmrinniskorna
På hösten 1945 en disig och kulen

morgon vandradc två personcr den le-
riga viigcn från Hallen tiil berget för
rll !l:ir i undcrjurden lör för'sta gangen
instailcra sig som bergver kstadsarbeta-
re- Den ene var lång, rnycket lång och
smal, clen andre var intc lång men myc-
ket srral och arg. Den första var nuva-
lanrlc förrådsförvaltare Ilaglund och
clcn andre var Balken. Vi var de lörsta
av kate{iorin verkstadsal betare sonl
vanclrade in gcnorn den okarnofleracle
bergöppningen in i rrnderjorclcn där vacl
vi trodde vi skuile få tiilbringa den
l:ingsta tiden av vårt åtcrstående liv.
Vi haclc nog rLnqcfär sanua känsla sonr
de sont vandrar över suckarnas bro.
Jag baclc nog väDt redar vid de första
.tegen på sprängskärvorna i P-tunneln,
rnen l laglrrncl som inte val arg och ha-
Je cn ltrll termosflcska rneJ fika i väs-
kan var mera optilnistisk och drog cn
histolia vars poäng kom just då vi
stapl)lat oss fram i halvmörkret till tun-
nel ,1. Ilär var det fint viirrc, nyinlagt
vitt kvistfritt traigolv, en dcl 25 vatts
glödlampor hängande i slaclclar som dra-
gits ut genonl h.rfthålcn i takct utgjorde
belysningen. Det av stendamm avmat-
taclc liu,.et från lanrporna gav en jul-
liknalde stänning, cn id6association orr
kaffe, giögg och varma toffior. Vi slog
oss ncd på en trlilåcla, Haglunds termos
hon fram och en mugg gott, "förresten
var dct gott?" s. l<. kaffe, soul var myc-
Iiet vårnrt slogs i, det var så klart sa

llrcn s!$ botten i rnrrggen och varml så

rlan hiill på att bränna söncler munnen.
Ja nu shall intc Hagluncl ta illa upp
för att iag säscr att kåffet vår genom-
skinligt för det var under den hårdaste
ransoneringstiden, sä det var storartat
alt Inan krrnJe åstadkonrura brtrn färg
på vattnet. Soln sagt vi satt diir trånan-
dc nccl våra mrrggar i hancl då ett ö-
ronbcclövancle brak kom mig att skval-
pa ut hälften av den dyrbara drycken.
Dct var ett sprängskott längre inuti
berget sorn briindcs ar'. Vi såg på var-
andra ctt ögonblick vi tittade upp i ta-
ket och våra tanliar var gemeflsanma,
håller clct d:il uppc. IJaglund reste på
sig, dcn första Ir^ågan efter srniillen sonr
han lirrnde stanrma fram vat. "Du Bal
ken iir rlet långttill någon toilett här7",
tyviirr val den oiirmastc bekviimlighets-
anorclning beliigcn ända uppc i garagct
sonr dl var inrynrt som förråcl. Något
n:imrale rcsonerl'lrng om clen överras-
ltandc jorclbävningen hann vi aiclrig
rrrc.l. llrglrrnJ var redan på rag till
garagct, detta sour en följd av ljudr,å-
gornas inverkan på I{agluntls natsmält-
ningsorgan. I lllin cnsanhet tog jag en

överbJick på min arbetsplats. Här fanns
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lådor nrcci delar till J 22-ans l<ropps-
jigg. Den kraftiga stonrmer till sarnma

iigg stocl på plats vit av damm. Det
var upl)rllontedng av clenna jigg sofr
närrrast våi llrin arbctsuppgift. I{agiund
fick sitt arbete förlagt i bortre ändan
av tnnncl 4, där han skulle montcra
upp svarvar och en del andra rraski-
ner. Flaghrnd återl<on.r från sitt hastiga
bcsök igaraget rred ett piggare utseen-
de än vid försvinnandet. Ilan kom
rl,andc på en grnrrnal cykcl rned lagt
nedskrrrvad sadel, vinglande fran bland
rnakaclan och plankor i P tunneln och
liknade rnest i den londondirnma som
råclde eftcr sprängskotten en gräshoppa
rned kniina uppclragna över öronen.
Han prcscnteradc cykeln sonr ett kate.
stloffordon bra att ha med hänsyn till
tlen långu vägen till närmastc bekväm-
lighetsinriittning eller vid överraskande
jordbävning. Cykcln fick dock en an-
nan använ<lning nämJigen sonr komtru-
nikationsnredel fiir Haghrnd rnellan sin
arbetspiots i ena ändan av tunneln till
lnin i clcn andla vicl de gemensamma
självtagna kafferasterna, nämrast moti-
verade av att i någon mån skölja ned
stendannret och srnörja våra snackor-
gan. Den måktigc lnannen clåvarande
verkstadsingcnjör en Oskar Berggren var'
dock intc så tilltålad av den rationella
nletoden vi uppfunnit utan iett längre
noraltal tillhöll oss allvarligt och be-
stäi1t att det måstc bii slut på detta.
Det skullc aldrig ha tillåtits på Köpings
hlekaniska Verkstad och vi fick på inga
villkor använda cykeln inne i berget
och allra helst då clet gällcle att tulla
på innehållet i våra tcrmosflaskor. Da-

De lörcta grottniinnishor na,

garna gick och vi fick gå och litet
gratu1 av produktivt arbete blev väl
också utriittat fast nran kände sig som
ctr gamnal gruvhäst var kväll nan kom
ut i ljuset begåvacl med en orclentlig
baksmälla förorsakad av den ovana dy-
nanitgasen efter sprängningarna. Någ
ra fläktar var ju inte igång, lLrften var
ciltså inte dcn bista, sprängskotten da
nade och damnolncn sköljde fran
täckande allt och ailting i vitt. En dag
var kulnen nådd. Förbudet not kaffe-
drickning, förbudet att snacka "nest
om iobbet iörslås, förbudet Lrtt Lylla,
en ordentlig huvudvärk, allt arbetsma-
terial dammigt och smetigt av olja och
fett, dåligt ljus m.m. gjorde att vi trot-
sade förbudet och tog en enskilcl over-
läggning. Härefter stegade vi ral<a va-
gen upp till Hallen till ing Kropp,
som då var vår närmaste chef, och
med armar, händer och fötter sökte
övertyga Kropp om clet onänskliga och
orimiiga i att folk skulle arbeta under
slika förhållanden. Att det sedarr ar,
betade ninst ett 50-tal byggnadsarbc-
tare r.rndcr prccis samnla bctiogclser
som vi hade vi givetvis glömt. Dct blev
en förhandling efter alla konstcns reg-
ler som jag aldrig glömmer. Vårt krav
var att efter en tiftmes arbete få l0
n-rinuters betald rast för att härnta

Sista jobbet på Vapen
Den 2 januari 1958 tog fem man

Vapen-avdelningens blivande lokaler i
bcrget i besittning. Dct var Nils Thors
son, Bertil Henricsson, Harry Erikssorr,
Gösta Anclersson och Gunnar Åker-
blon.

Då fanns ingen inredning, ingen ord-
nacl belysning, dörrarna låg ien trave
I'c golvct. Nlen vi \ctle siiilva igang
rred att ställa i olclning vcrkstaden och
I lro',st'n skötte säg, n rned Jcn örån.
Vi hade bekynmer med kvicksilver-
lamporna, som beundrades och åtråddcs
av byggoadsarbetarna. Så fort vi läm-
nade lokalen, var lamporna bortå. När
vi gick på lunch, skruvade vi ur lam-
porna, stoppade dem i fickorna och
tog mccl till mässen.

Dct är Gösta Andersson, som berät-

tar. Han är just i färd med att ;rlocka
rent i sitt skrivbord. Väggarna står
kala och golvet är tomt. Irrgå n]askiner
eller arbetsbänkar, albetarna är bortå
och ällt air tyst och öde. Vapen har
gjort definitivt uppbrott.

- Avdelningen viixte snabbt, beråt-
tar Gösta Andcrsson vidare, och under
vår glaDsperiod var vi ett 30-tal man.
Så småoingom rninskade våra arbets-
objekt och på höstcn 1955 ordnade
avdelningen avskedsfest. Vapen levde
visserligen upp, n.ten nu finns det nog
inget hopp, ty så här utrensat llar det
aldrig varit tidigarc.

Därmed lämnar vi Gösta Ändcrsson
och låter honom städa färdigt i skriv
bordslådorna - sista jobbct på Vapen.

OIcl Jim
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v ara penslonarer

lames Ottetbro autachas au styrestnatT
Otto Dahlin.

CV A-f oto Rtmc Larssott.

Åtet en pensionir tid CVA
Den 30 novcmber avgick åter en

bland de längst anställda vid CVA.
Det var James Otterbro som lämoa-
cle sin tjänst med pension. Otterbro
är kanske närmare känd vid CVA
under namnet Jamcs Pettersson. Han
började sin bana inom metallindu-
strin vid Skandia-verken i Lysekil
där han arbetade i 23 år. Efter att
sedan haft anställning vid bl a Bo-
linder-Munktell i Eskilstuna samt
vid Marinverkstäderna i Karlskrona
blev Otterbro arbogabo i november
1945 då han fick anställning vid
CVA. Den första tiden arbetade han
sorn filare och maskinreparatör men
har de senaste åren sysselsatts som
förrådsarbetare. Otterbro blev nu

hjärtligt avtackad för sina insatser
vid CVA. Styresman Dahlin över-
lämnade blommor, presentkort på
Bergtrollet och minnesadress samt
erinrade om de insatser Otterbro
giort bl a då det gällde uppmonte-
ring av maskiner vid verkstadens
start. Det var ett besvärligt arbete
att taga hand om packlådor mecl
maskindelar som anlände från FFVS
och få ordning och reda i denna
materiel. Det är säkert ett lninnc
av Otterbro som komrncr att leva
kvar på verkstaden slutade styres-
manlen och utbringade ett kraftigt
besvarat leve fiir pensionären. Fack-
föreningens or df Ingvar Johansson
tackade för god ocl.r gedigen kam-
ratskap icke endast inom avdelnirr3-
en utan även från förbundet då Ot-
terbros medlem.låp 'trä( ker sig

längre tillbaka iin den tid han varit
verksarn inom vår avdelning. Vi ön-
skar dig en lyckosam framtitl sluta
de Johansson och överlämnade blom-
lnor. Ing Henricson tackade för
plikttroget arbete och de insatsel
Otterbro gjort inom hans avd främst
i egenskap av reparatör. Gust A
Johansson tackade för personligt
kamratskap och önskade pensionären
en ljus och bekymmersfri {ramtid.
Efter sedvanlig fotografering skedde
så återfärden till hernmet i verk-
stadens Customline och härmed ha-
de våra pensionärers skara ökat till
6 stycken.
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Pigg pensioniir iir Eduard Betgh.
Foto Erik Persson.

Edvar<i Bcrgh, UFIF, intriiddc den 29
nov sorn nr'6 i ordningen ipensiooi-
rernas led.

Bergh anställdes vid UIIF den 3.7.51.
Dessförinnan arrenderade Bcrglr egcn.

domen Soficlund och under år 1958 ut
förde Bergl.r en hel del legoarbeten med
häst åt UHF, varför flyget ej var ho-
nom främmande, när han senare an-
ställdes här.

Bergh har hållit ordning och reda på
allt emballage och som en god hus
tomte vakat över att allt funnits på
sina rätta platser-

Vid arbetstidens slut uppvaktades
Bergh av chefer och kantrater. Dir
Nybelg tackade Bergh för den tid han
förtiänstfullt tiäoat företaget och över
lämnade blommor.

För fackföreningen talade I-eif Johns
son, som framförde tack- och avskeds,
ord och dessutom överlämnade en gåva
till den nyblivne pensionären.

Bergh kommer att flltta till Stock-
holm för att njuta sitt otium.

C_HD

kl 1400 och 1420 samt en förkorrnrng
av arbetstiden på eftermiddagen med
l0 minuter med bibehållen lön. Denna
arbetstid avsågs att tillämpas under
byggnadstiden och intill Bergverksta-
den blev färdig med fläktar, toaletter,
belysning nt. In. Arbcret konr nu in i

allt mera normala gängor. Sprarng-
skottens lnulirande i tunnlarna vid
CFA förtonade allt lner i larmct fiån
maskiner och piåtslagarnas klubbor.
Idyllcn från cle första grottmänniskor-
nas tid var sirrt. Haglunds rppträdande
som operasångarc iclcn tomml tlnncln
vars betongvalv gav en akustik för',
nänligare än dornltyrkans i Uppsala
var förbi. Grottan hacle blivit en mrr
dern terkstad.

frisk luft på som vi sade. Det blev
en kornpromisslösning, som gick ut på
att vi efter 1,5 timmars arbete skulle
vi få l0 minuters luftningspaus ut och
invandring inberåknad. Vi anade inte
då de konsekvenser detta skulle få då
övrig personal så småningom flyttade
ned i berget. Färdigställandet i berget
fortskred i jämn takt, betonggolv i
P-tunneln, blev lagt, väggar och tak
blev färdiga om än i omålat skick och
err vacker dag kom också den första
personalgruppen ned i berget. Det var
ett gäng svarvare samt några filare.
Ytterligare dagar gick och vi blev ailt
fler och fler berginnevånare. Baskupa
byggdes av nät och Sirby placerades
bakom galler. överenskommelscn om
vädringsfauserna gällde och vcn(iringen
ut och itl i berget följdes rnycket nog-
grant, åtnlinstone Lrt. Att byggnadsar-
betarna kallade oss för r.ttvandrarna be
kom oss irrte. l\litt cfbcte nreJ iiggen
fortskred sakta men osåkert. Dct var

Stig Notsjö som var kontrollant eller
s.k. kanonfotograf. Haglund hade fått
nya kompisar som livligt tog del av
historier och termosflaskans innehåll.
Idyllen från de första dagarna var för-
svunnen. Det enda som var kvar var
damm, skumrask och utvandringen.
Men ack, "var är den gläd;e som va-
rar beständigt". En måndag en verk-
lig måndag kom de stora grabbarna,
det var plåtslagarna och en del svet-
sare med John Sten som härförare. Det
dröjde inte länge lörrrin rår grottc ha-
de ändrat karaktär från två flitigt pyss-
lande människor i var sitt höm till en
modern verkstad. lvled plåtslagarna
kom också Kropp och förklarade att
e[ rationcllt driven verkstad ltan inte
åstadkommas med folk soor är på vand-
ring eller vädring, rasterna måste dras
in och en återgång till normala tider
och raster skall ske. Dct blev nya för-
handlingai som utmynnade i att en ex-
tra betald rast sktlle förläggas rnellan
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Julfirandet i Marocko
För Bergtrollet au Aimö Serfati, Tanger

Julen i Marocko {iras någon gång
under mars månad varje år. (Man har
ej någon bestämd återkon.rmande dag,
då den arabiska tidsräkningen ständigt
förskiuter dagarnaJ. Julen har cn hög-
tidsdag, Achol på arabiska, vilken när-
mast är att jämföra med vår juldag.
Firandet börjar en vecka innan Achor,
och hela juled är laddad med traditio-
ner liksom hos oss här i Sverige.

Under julveckan har särskilt barnen
många lustiga upptåg för sig. Ett myc-
ket uppskattat skämt är att gå till
kvarterets livsmedelshandlare och tala
om hur snål ocl-r grinig hån är san-
tidigt som barnen släpper en knalleffekt
bakom disken. Handelsmannen iåtsas
då bli arg och jagar ungama runt i
butiken eller ståndet och vidare ut på
gatan. Allt detta sker på skämt, och de
vuxna har like roligt som ungarna.

För ungkarlarna gäller det att upp-
vakta platsens ungrnör. Detta sker ge-
nom att mänlen inlöper små avlånga
trumnor, gjorda av keramik och så

avpassade att de lätt går att sticka
under armen. över ena kortändan är
spänt ett fårskinn. Dessa trummor,

ghoyal på arabiska, tillverkas och för-
säljes endast till julveckan. Männen
samlas utanför den skönas bostad, och
där börjar ett ihärdigt trummande,
sjungande och dansande. Detta kan
pågå dag efter dag i julveckan.

Juldagen, barnens efterlängtade hög-
tid, är äntligen inne. Det mest symbo-
liska i det marockanska jullirandet kän-
netecknas av vänskap, broderskap, giv-
rnildhet och inte det minst viktiga,
gudsfruttan, tron på Allah.

Dagen börjar vid soluppgången med
att de vuxna samt de äldre barnen gör
sig i ordning för ett besök i mosk6n.
Villkoret {ör detta besök är en absolut
renl.ret både till kropp och själ innan
besöket sker. Väl utanför moskön går
män och kvinnor åt var sitt håll, efter-
som en rättrogen marockan i och 1ör
absolut koncentration inför Allah ej
får distraheras av kvinnlig fägring. Ei-
ter bönestunden beger man sig hem,
dtu snåttingama otåligt våntar. Man
äter så en lätt frukost, i regel beståen-
de av torkad frukt, såsom dadlar och
mandel. Därefter börjar julklappsut-
delningen, varvid barnen får leksaker

och hustrun samt de närmaste anhöriga
ger varann penninggåvor. Efter denna
glädjestund beger sig familjefadem till
sitt arbete, enär marockanen anser att
arbetet just på juldagen är förutsätt-
ningen för att det komma[de året
skall bli lyckligt och inkomstbringande.
Han tar då gärna vägen förbi någon
fattig familj för att där lämna en pen-
ninggåva eller till marknadsplatsen, där
han exempelvis köper vatteqmannens
säck :led vatten och ger denae order
att alla som vill ha en kopp vatten
skall få det på givarens bekostnad. Ett
intressant faktum är att vid alla såda-
na gåvor i samband med julen givaren
alltid är anonj'rn. Har mannen under
det gångna året skaffat sjg en ovän, är
just juldagen den dag då alla oförrätter
och trätor lämnas åt det förgångna.

På kvällen samlas de vuxna ti1l en
gemensam måltid, då julskinkans roll
intas av fårskinkans. Bamen har ingen
särskild favör av julfirandet. Det hålls
mycket bestämt på att de skall gå i
säng samma tid som på en vanlig var-
dag. Under dagens lopp firures även
möjlighet att gratis åse städernas trolle
rikonstnärer, akrobater och clowner.

I huvudstaden Rabat betalar kungen
personligen dessa folknöjen, i andra
städer guvernörerna.

Skillnaden år alltså inte så stor som
man kunde tro mellan marockanska
och svenska bams jul.

NYHET!
Köp genom förelogef

STALEX
skidskotyp
skydd i orbetet -
slslom på fritiden

ARBESKO KOMMANDITBOLAG - OREBRO

modell 64o

Becksömsydd, i
svart kraftigt slätt
sni\rtl;,4nr
Sula av hård-
gummi.
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En verkligt trivsam och snygg herr-
pyjamas i en "Sanfor"-krympfri
bomullspoplin. Effektfuu passpoal-
garnedng på kragen, fickorna och
manschetterna. Lcdig' och bekvij.m
pyja,mas tiu enastående lågtpris 14: ?5 För bilen . .

@

Till bilägaren
som vårdar sio
bil med kårlek
och omsorg har
vi en bra och
kraftig tummi-
maltå, som
skyddar irxot
smuts och väta.
Bra även som
dörrtorkmatta.
F inns i flera
färger, tr'anta-
sipris .. 2:95

Ett underbart vackert smyckeskrin
är vad varje kvinna önskar. Vi har
tnånga att välja på. Detta är ett
mycket välinrett skrin, hclt fodråt
med vacker sa,mmet. Priset är så
Iågt som . .. .. ... .. 9190

JULKLAPPAR I SISTA STUND! iuten!

Vinterns stora schlager
för herrar i alla åldrar
är kogackmössan i åkta
sålskinn. Vi har den i
den absolut rätta model-
len och priset är sen-
såtionellt lågt

DNDAST 24:50

De nya pyjamas-
modellerna för da-
merna är helt en-
kelt bedårande,
Underbara kvali-
töer och fårger
och jättesöta I
modellerna. Finns
med hellång byxa,
pirat eller trosa.
Prisex.: med trosa
i vacker bomulls-
batist med brodyr

12t75

Vår populära ratt-
muff i mjuk och

tät ponnofix år
varm och skön att
hålla i. Passar alla
bilrattar. Enastå-
ende lågt pris 6: ?5

Telefon lOO27

Völkommen till besök i vår
presenlovdelning.
Dör {inns iulklopps{ynd
I mossor lill priser som
possor ollo

Rådhusgoton 4



Här Ni rätiautrustn:ll&! för elektriska mätnin$ar ?
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Prir Kr 285:-

AUO-inslrument
fiir u,tt otlrrr exu,kt

AVOTYIETER fttODELL HD ar det täta instluureu-
tet för varje starkströmstekniker. Der rnäter lik- och
räxelspänning. lik-och växelström rrtnt resistans inortt
lfl on.rråden. AVO HD har arrtomatiskt yerkaud<'

iiverbelastniugsskydd och är ar så robtrst konsrruk-
tion att dct tål alla rimliga elektriska och mekaniska

1>åfrestningar. AVO HD är alltitl "körklar".

Begär prospebt ned närnnre ttppgifter ou AVO HD ocl:
öyrip a A VO- i nt tr t nen t.

Beredtkaprvti J ka
Kr 40:-
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Arbaqa BoLtrr.Itri AB. Atbog t9\3


