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Bergkarlsberget och Bergkarlskanalen
au styresman Otto Dahlin

Arboga stad med sina knappt 11.000
invånare omfattar en, jämfört med in-
vånareantalel. .tor rrlrklr ell 15984
har]. Många arbogabor känner väl till
stadens områden men för många finns
det vita fiäckar, okända eller bort-
glömda. Det är om eo sådan vit fläck,
liggande utanför allfarsvägarna, rom jag

vill berätta, nämligen om Berglzarls-
berget och Berglzarlshanalen.

Bergkarlskanalen är en de1 av den
år lB28 nedlagda Gamla Hiälnare ka-
nal. I Bergtrollet nr 2/1958 följde vi
i artikeln "Gränsen rTrot öster" den
galnla kanaien, sluss efter sluss, från
Arbogaån till Kvarnsjön, där kanalen
mynnade ut vid Vinbergstorp. Härifrån
pa..eraJe båtarna på .in vig not Hjäl-
maren hela Kvarnsjön och styrde, då de
låmnade sjön, in i en grävcl kanal som
började vid den nuvarande kanalens
mynning och som sammanband kvarn
sjön med Kroksjöns nordöstra hörn.
Båtarna passerade Kroksjön och i den-
nas -ödra del \tyrde de direkr jn i

slussen "Västnanland". Med denna
sluss började karaldelen mellan Krok-
siön o(h Lillsiön och pa denn:i sträcka
passerades den genom Bergkarlsbergct
"brända" Bergkarlskanalen.

Så nåddes Lillsjön och söder om den-
na hade den gamla kanalen i stort sett
sanma sträckning som den nuvarande
ånda till Hjälmaren. Strax norr om
Långsjön passerades halvslussen "Söder
rnanland".

I det följande vill jag först berätta
något om Bergkarlskanalens historia ocl-r
diirefter om vad som år 1959 är kvar
av densamma.

Bergkorlskonolens historio
Tillkomst, ibruktagande samt förfall

och reparationer under århuldradens
gång följer i stort sett vad son hånde
med kanalsträckan mellan Arbogaån och
Kvarnsjön. Jag vill inte här upprepa
vcd som skrivits i artikein Cränsen
mot öster" i Bergtroliet nr 2/1958 utan
kommer endast att komplettera med
uppgifter som speciellt berör Berg-
karlskanalen.

Den urgarnla transportleden för bå-
tar mcllan Arbogaån och Notholmen
gick givetvis så att hela den rad av
småsiöar som Jåg på sträckan utnltt-
iades. Efter- dema princip byggde'
ären kanalen. Högsta punkten orh där
med sträckans vattendelare låg söder
om Lillsjön - Kroksjön. Norr on vat-
tendelaren 1åg sjöama Lillsjön, Krok-
sjön och Kvarnsjön, som tidigåre hette
Hcf:iön rrrcJ sin norra del trrll.rd Såg

s,ön. Söder om vattendelaren lå8 Lång
sjön sant Värhultasjön. Ordnandet av
passage över den tröskeln som höjd
stråckningen söder om Kroksjön utgjor
de blev ett av de största problemen r

hela den gamla kanalens historia. Vid
den första stora karalutbyggnaden aren
1629-1639 medförde bergspassagen sto-
ra förseningar. Arbetet utfördes av
från Skinnskatteberg lånade bergsmän,
r^m hrände herpet Att hränna"
var den tidens motsvarighet till senare
tiders "sprälga". Berget upphettades
genom stora brasor varefter en hastig
avJ<ylning ordnades genon-r begjutning
av kallt vatten. Berget sprack och delar
krrnde 1o..bry165. Efter bergsrnännen
kallades berget "Bergkarlsberget,, och
kanalsträckan "Bergkadskaaalen"; namn
sorrr ännu lever kvar. Den genom ber-
get brända kanaldelen är cirka 600 m
lång. Sluss byggdes norr om berget
omedelbart vid Kroksjön. Söder om
berget byggdes en halvsluss mellan Lill
'iön oclr Låne:iön. Dessa slu'sar bygg-
des enligt Styffe av "ohriggen sten dik-
tade med rnossa och tråkilar, och såle-
des redan i sig själfva nog bräckliga".
Slussarna torde även blivit hårt utsatta
när Hjälmaren hade högt vattenstånd.
Behov av reparåtioner och ombyggnad
konr snabbt och utlördes sådana löpan
de under så gott som hela 1600-ta1et.
Under åren l69l-1701, då stor on-
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Bild. ). Bergkarlskanalen mellan Krohsiön och LiIIsiön.
Katta från år 1820.

byggnad av hela kanalsträckan skedde,
fördjupades Bergkarlskanalen och slus-
sarna ombyggdes. Slussen vid Kroksjön
fick namaet "Våstmanland" och den
vid Långsjön "Södermanland" Den då-
varcnde land.kapsgränsen, som nu är
iänsgräns, korsade kanalen rnellan dessa
slussar (ungefär mitt i Lillsjön]. Men
redan 1720 förelåg behov av nya större
reparationer och ändringar. Lohman
skriver i sin år 1737 utgivna Ärboga
Käflning:

"Nu hade thenne Graf ansenliga
penningar kostat, men hade dock
intet diup för skutors och andra
dylika fartygs genomfart, utan måste
the som wille fram, öfwer runda
kaflar, på bottnen lagde, spelas,
hwarwid folket icke alenast trörua
de, utan fartygen ofta gingo sönder,
särdeles emellaq nu warånde 6 ocn
9 Slutan, thär wägen är igenom
Bergs-karls-berget sprängder. "

För att underlätta transportema,
speciellt genom Bergkarlskanalen, kom
flatbottnade båtar, kallade "örebro käl-
kar" till anvärdning. Ofta måste laster-
na Iättcs och [ör sådana omlastningar
voro särskilda s k Lichtare anställda.

Om slussarna skriver Lohman:

"Then B är Westermanna-lands
Sluta, som här stöter til Södermanna.



Then t halfsluta hörer til then näst-
nämde ort och förer thess wapn en
Grip, såsom then 8 af Tre Brinnande
Berg lyser."

Är 1766 var kanalen så förfallen att
den var nästan oanvändbar. Vid de sto-
ra ombyggnader som började 1770 om-
byggdes bl a slussen Västmanland helt.
Men även kanalarbetena 1770-1776
blevo misslyckade. År l8l5 fick Sveri-
ges då största kanalauktoritet, Baltzar
von Platen, Kungl Maj:ts uppdrag att
yttra sig, vilket han gjorde den 29 jan
l8l6 (se Bergtrollet nr 2/1958]. Han
föreslog en helt ny kanaldragning mel,
lan Arbogaån och Kvarnsjön men där-
emot ingen ny dragning av Bergkarls-
kanalen. Han föreslog emellertid att
halvslussen "Södermanland" skulle er-
sättas med en ny sluss vid Notholmen.
Under tiden medan arbetena med den
nya kanalen enligt von Platens förslag
var igång uppkom tanlen att även er-
sätta Bergkarlskaralen med en ny ka-
naldel mellan Kvarnsjön och Lillsjön.

I Hjelmare Slusswerks Directions
"Underdåniga Berättelse med under-
dånigt förslag angående återstående Ca-
nal-Byggnadens fullbordande" anmäldes
år 1823:

"Och anser nu Directionen, på
herom gjord hemställan af Capitain
Edström, sig böra till Eders Kongl
Maj:ts Nådigste pröfning i under-
dånighet anmäla ännu en ytterhgare
{örändring, i den år 1816 fastställde
Canalsträckning, som har till föremål
att undanrödja de olägenheter för
segelfarten, hwilka uppkomma af nu
warande segel-ledens krökning emel-
lan Stafsjön och Westmanlands Slus-
sen. Denna förändring skulle, efter
Capitain Edströms förslag, bestå der-
uti, att en ny Caaal gräfdes från
den så kallade Nytorpsgrafwen, ien
med Litt. U, B å Canal-Chartan
utmärkt rak linia till 45 Sectioneo i

BiId 2. Kuarnsjön, sedd från den Funht
tLit Gamla lzanalen mynnar ut. Foto:

Eric Persson,
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Bild 3. Nltorpskanalen.
Foto: Rune Norelius.

Bergkarlsberget, hwarigenom fartygen
kunna gå med samma wind genom
Canalen, i hela dess sträckning från
Hjelmaren till Arboga å."

Förslaget bifölls av rikets ständer.
Bild I är ett avsnitt ur en "Charta
öfwer Hielmare Gamla och Nya Cana-
ler och Slussverk" från år 1820, till-
hörande Hjälmare kanals arkiv. Kartan
är från den tid då Bergkarlskanalen var
i bruk men är även den av Edström
löreslagna nya dragningen irLritad.

Beträffande slussama söder om
Kvarnsjön bibehölls "Södermanland"
som regleringssluss varjämte en ny sluss
byggdes vid Notholmen.

Den nya kanalen togs i bruk år
1828 och Bergkarlskailalen, ett av 1600-
talets storverk, lämnades åt förgängelsen
tillsammans med slussen "Västman-
land".

BeträIfande den nya kanalsträck-
ningens öden efter 1828 vill jag här
endast nämna de omfattande arbeten
som utfördes i samband med den stora
sjösänkningen av Hjälmaren på 1880-
talet. Sänkningen var av storleksord-
ningen 1.2 meter. Stora kanaluppmudd-
ringar måste ske och norr om Lång-
sjön omfattande sprängningar i berget.
Notholmens sluss och "Södermaoland"
ombyggdes helt och gjordes djupare.

Vid Aminge finnes i berget inhugget
vcrtennivåmärken från tider före sjö-
sänkningen. Detta s k "Arninge märke"
Dar arlatet I /)/-

År 1959. Bergkorlskonolen
Vi skall nu följa den gamla kanalen

från Viobergstorp där båtarna, som
korn från norr, stJrrde ut iKvårnsjön
sedan de lämnat slussen Ulrica Eleonora
[se Bergtrollet nr 2/1958J. Bild 2 visar
färdvägen över Kvarnsjöns norra del.
Komna i närheten av östra stranden
styr r,i söderut och löljer san]n)a väg
som kanalhåtarna i våra dagar. I sjöns
sydligaste del lämnar vi den nuvarande
kanalrutten och styr in i den gamla
grävda färdvägen (Nytorpsgrafvenl till
Kroksjön (Bild 3J. Vi färdas genom en
mycket vacker trakt vars like enligt
mitt bedömande inte är ått finna på
annan plats i Arbogas omgivning. Så
kommer vi till Kroksjön, helt omgrvcn
av skog. Sjön ligger så räreget idylliskt
och undangömd, långt bort från vagar,
trafik och buller. På cn höjd ovanför
västra strandeD skyntal vi gården Rau-
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Bild 5. "Slutan". Foto: Rune Norelius.



säter, mel annars inga tecken på be-
byggelse. Allt är lugnt och fridfulit.

Vi styr tvärsöver sjön l1lot södra
spetsen och där ser vi restema av den
garnla slussen "Västmanland" [Bild zf].

Och ovanför slussen ligger "Slutan

[Slussen], en kvarstående liten byg,gnacl
från den tid Bergkarlskanalen var i bruk.
Vi lämnar båten vid slussen, Rcster av
dennas murar står kvar men några spår
av slussportarna har jag inte kunnat
Iimra. Inte heller av den av Lohman
omskrivna stenen med Västmanlands
vapen.

Den ovanför slussen liggande "Slutan"
[Bi1d5]. är en av de bäst bevaracle av
gamla kanalens byggnader. Grundmu-
rar efter flera byggnader fiors kvar.
Troligen bodde här slussvakter, timmer-
män, Iichtare m fl och säkerligen fanns
här krog.

Ovanför "Slutan" finns rester kvar
av en urgammal klövjestig som kanske
en gång var en huvudfärdled från Så
terbo och söderut. Vi gå utefter den
gamla kanalen och märker överallt att
det är en ränna i be.get vi följer. Den
tjänstgö. nu som dike från Lillsjön och
är igenrasad och övervuxen. Inga branta
bclgräggar finne<. Den garrlc bränning-
en gjordes så att nan fick normala
slänter. Dessa är nu täckta med skog.

Så korrrmer vi liil det 5om en gång
var Lillsjön. Denna verkar numera so[1
ett käII och är helt täckt av skog.
Och på östra sidan av sjön når vi den
nuvarande Hjälmare kanal ocL även här
ser vi spåren efter stora ingrepp i ber-
get. Strax norr om Långsjön når vr
Södermanlandssltssen som ombyggdes
helt på 1800-talet. Några spår efter den
garnla slussen syns ej.

Vad vi sett på vår vandring är res
terna efter ett av 1600-taiets stora
byggnadsverk; f..ntastiskt 'ned tanke på
den tidens tekniska möjligheter.

Lillerqlur
Lohnan: Arboga Känning. 1737.

Srylle: Orn Sverigcs kanalbyggnader
intill mediet av adertonde seklct. Sthlm
1846.

Nernanr Hjälmare kanals historra.
Uppsala 1910.

Waldön: DerL stora sjösänkningen.
örcbro 19,10.

Litterärt:

ALW.

SIXO^/ - en arbogabo
- De fiesta industriella anlåggningar-

nl lågo en halv kilometer rrtarlör sta-
den, där ån gjorde de starkaste fallen,
på sitt sätt bildande ett sanhäile för
sig.

Gjuteriet var det största företåget
sysselsättande ett par hundra arbeta-
re. -

Var finner man en industri en liten
bit utanför stan vid en å, som där
gör de starkaste fallen. Inget tvivel
råder väl om att med industrin här-
o\ an åvce\ den .om vi i dagligt trl
hallar Meken.

Det är över femtio år sedan det ovan
citeråde skrevs och födattaren - ia,
John Lindström känner vi kanske inte
till rrren dJ'emot Iohn Saxon, tiJnings-
Inan/ nyk terhet sapostel, vegelåriao.
Saxon var under en tid verksao i Ar
boga. FIan föddes för järnnt hundra år
.eJan ,'th Jct [inns anledning för oss

arbogabor att ägna honom en specieli
tanke, inte där{ör att hans efterlämnade
verl< har något särskilt litterärt vä.de
utan därför att de i flera fail handlar
om Arboga och dess innevånare.

I boken Vårldssorg sägs det inte vad
staden har för namn men redan illustra-
tioncn på bokens framsida lisar att det
är Arboga som åsyftas. Man ser där
ett ungt par som befinner sig på ett

'kogbeklätt ber5, nedanlör den ligger
ån. På andra sidan vattendraget breder
den lilla staden ut sig. Mycket riktigt
finner man kyrktomet till höger och

industriskorstenar tiil vänster. Arboga
utan tvivel.

Den i biien förekommande redaktö-
ren heter Gellerstedt och en av de
framstående borgarna Bäfvert. Ännu I
dag finns det kända borgare i Arboga
med namn mycket lika Bäfverts.

Järnvägsstationen en bit utanför
centrum finns med. Tåbäcken kan inte
va.a annat än Mnbäcken. Säkerligen
kan de flesta i boken fingerade nan-rnen
l.ränföras till då levande personer.

T ronranen Den Nya Dagen rnöter vi
ånyo Arboga nu under namn Åboga.
Här är det ett annat Arboga som möter
oss än i Väridssorg. Det är det Arboga
som börjar uppleva den nya tiden. En
tid då den första strejken vid Gjuteriet
bröt ut. Staden har fått två dagstid-
ningar och som redaktör i den ena
sitter Gellertz sotr på ett ställe i bo
ken utbrister: "Nej, tacka vill jag då
stadcns 1örutvarande envåldsherskare,
de lörnämligare köpnämen." Staden
skakades av de nya herrama, industri-
disponenterna och deras arbetare, törn-
rosasömnen var slut.

Mycket torde vara att tillägga orn
Saron och hans arbogaböcker. Det är
ont om litteråtur onr Ärboga och av
arbogaförfattare. Av denna anledning
kan det vara värt besväret att 1ärå

känna Saxon närmare.



Vad trinker du göra på sevnestern?
Frågan i rubriken ställde Bergtrollet

till några CVA- och UHF are och re
sultatet av frågeronden blev {öljande.

Åbe Pettersson, avd. 411, UIIF.
Semestero kommer jag att tillbringa

vid Magnäs, där jag har en sornmar^
stuga sedan 8 år. Där nere vid ån kan
jag ägna mig åt min hobby - fiske.
Vi har en eka vid åstranden och när
andan faller på ror min fru och jag ut
med draget. Det blir en gös eller en
gädda och ibland en abborrpinne Re-

kordet är en gös på 8 kg, som fånga-
des i ryssja. Ja, nog mathåller man sig

med fisk.
Man har alltid full sysselsättning.

Stugan fordrar sitt underhåll - den är
på rum och kokvrå. Långsamt blir det
aldrig. Vi har trevliga grannar och då

och då kommer arbetskamrater På be
sök.

Det här lugna livet rekommenderas
varmt åt alla landsvägsriddarel Bil-
åkandet har drivits till vansinne Jag

har varit betänkt på att köpa bil, men
det är ju så trångt på vägen, att man
n.red nöd och näppe får rum med mo-
peden.

Erih Löfgren, avd. 100, CVA.
Semesterplanerna har jnte tagit rik-

tig form ännu. Jag vet att vi kommer
att vara en he1 del ute vid sommarstu
gan vid Högsjön och jag vet också, att
jag måste ägna en hel del tid åt min
nyinköpta villa vid Villagatan. Den
skall rustas upp och där är åtskilligt
n.red jobb.

Men det är givet, att en semester-
tdpp blir det - Vdstkusten kanske.
Främsl ör det frugan, men också min
sexåriga dotter, som driver på. Frugan
tycker det är roligt att komma ut oc1.t

se sig om. Vid Västkusten har vi legat
på semester de senaste tre åren, men
jag har aldrig haft sådan tur med väd-
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reE att jag blivit västkustbiten. Hoppas
på riktigt glansväder i år. Mitt stora
intresse har hittills varit sommarstu-
gån, men den kommer väl en aning i

bakgrunden nu. Så är det bra med bi-
len, som ger möjlighet för hela famil-
jen att få sina semesterdrömmår upp-
{yllda. Snabbt för den ut oss titrl andra
nejder.

Cösta Frcdriksson, avd. 4l l, UHl.
Mitt huvudsakliga intresse är naturen

och fågellivet och då dessa intressen
till futlo delas av mill fru, brukar vi all-
tid lägga vår semester så att vi kommer
i absolut kontakt med naturen. Vi har
ofta sökt oss till NorrLand, som isin
enslighet och karghet påminner om ha-
vet. Men i år ska vi inte norrut. Egent-
ligen har vi dåligt planerat för semes-
tern. Vi hade tänkt oss Västkusten
med sikte på Soteskär och skulle då
resa tillsammans med en annan {amilj.
Dom har dock fått förhinder och så

sprack den resan. Nu blir det Öland
eller Gotland, troligen det serare. Fårö
lockar med sin säregna natur och där
finns också en gammal bondekultur,
som är mycket intressant. Karlsbarna
får naturligtvis också ett besök.

Gotland kan varmt rekommenderas
som semestermåI. Det finns väl inte en
kvadratcentimeter på den ön, som inte
har något av intresse att bjuda på.

Där får man den bästa solskenssemes
tern i ett ljuvligt klimat.

Vi år också starkt intresserade av
fornminnen, vilket också gör Gotland
ti1l ett starkt dragplåster. Vi bor alltid
i täh. Vi tar mopederna till Ny'näs
hamn och båt över. Mopedeo hänger
med - den är för vår del det mest
idealiska fordonet.

Semestem bör vara noga planerad i
förväg, tycker jag. Genom kartor och
litteratur bör man i förväg skaffa sig

vetande om de platser, man ämnar
besöka.

För familjer exempelvis med barn
kanske det kan vara av iqtresse att
veta, att det på Gotland finns små
stugor att hyra. Till Gotland kan man
återvända varje år, slutar Fredriksson,
sonl inte sticker under stol med att
han är ordentligt gotlandsfrälst.

Bertil Gusrafsson, avd. 100, CVA.
Så mycket är klart, säger Bertil och

tittar upp från sitt jobb vid support-
svarven, att vi skall upp och fiska i
någon sjö i Jämtlands-traktema. öring
- naturligwis! "Vi' det är fyra grab-
bar, av dem också Bror Schlegel från
CVA. Vi åker i min bil. Förra året var
vi också upp på en fisketur, men det
var uselt fiskeväder. I år hoppas vi på
bättre tur med vädret. Det blir fri-
luftsliv i fjorton dagar och tält hör
naturligtvis också till utrustningen. Får
vi bra med fisk, stannar vi där vi är,
annars får vi ge oss av till andra vatten.

Inte blir det väl någon fisk över att
salta och ta med hem - den går nog
åt, när den fiskas. Halstrad öring är en
låckerhetl Vi ska träffas nu en kväll
och smida våra planer, rnen en sak är
tärnligen klar, att det troligen blir för
kallt att bada där uppe, så det blir
nog en badvecka hemma i Kungsör till
sist, säger Gustafsson, och så snurrar
åter supportsvarven.

ENGELSKA SPALTEN

Teacher: How is it you've only writ-
ten ten lines on milk when the others
have done pages?

Pupil: I do mine on condensed milk,
s1t.

A {irm declare that they have utilised
the most economical method of packing
sardines. - They must have got it from
an Underground official.

Waiter, tell the chief that the dinner
would have been excellent if the ages

of the chicken and the wine had been
fevefsed.

Son (back from partyJ: Mother, I
don't tl.rink I can be quite well.

Mother: Why, dear?
Sorr: Well, I couJd only eat six mince-

pies, ard previously I had always been
able to eat at least ten.

I never like to eat.

- Why's that?

- It spoils my appetite.



Rune Norelius:

Regntiden - förlåt senrcstcrn - var slut
och dct rar måndaq. Arbctslusren vrr intc
vad dcn borde vara.

Under svåra förhållanden föds stora id6er
och på 27J födJes nu cn shdan J.rg vet inre
så noga vem som var dcn skyldige, men
plötsligt stod det klart - vi måsre till fjäl-
lcn och fiska, allesammans, hela avdelning-
cnl Iddn var kläckr och der var bara arr
sätta igång. Försc måste en dag bestämmas
och då framkom en sak, som egerrtligen är
ganska egendomlig. Ingen kunde bcstämma
scj utan att först fråga "mamma". Så här
vid sidan om kan vi ju konstatera, att den
svcnske mannen är ganska hänsynsfull mot
:in fru - eller har han kanske ingct att
säja t ill om?

Nåja, vår sista lcdiga lördag anslots, men
hur många skulle vi bli. Reklamtrumman
hrdc behandlats en smula oförsikrigt och
affären höll err rag på att svälla ut till rena
storföretaget. Ett bussköp tycktes vara enda
lösningen på transportproblemcr- Det ord-
nade scj emellertid enligt naturlagarna d.v.s.
de svaga och tvchågsna gallras automatiskt
borr och cn dag återsrod endast sju nran av
alla intresserade.

D:garna eick och dec blev provi.rntcrinr.s-
dåg,. D.rr iillsrcps renr diktjturen. Nir-så
få som möjligt var närvarandc författades
cn lista på matvaror efter grundidin: "Gil-
lade han inte käket fick ban vara utan".

Förväntningarna skruvades upp mcr och
mer ju närmare vi kom resdagcn och när
klockan ringde den sista frcdagcn åkte yt-
rcrkläderna på med cxtra fart och dct gick
undan hem den kvillen. Kl. 13.a5 anlände
karavancn till Kungsör för åft plocke upp
mcj sonr sista man. Det imponcrandc mar-
förrådet sruvades ombord och kl. 19 precis
började en Amazon och en Volkswagcn att
rulla not hägrandc öringsvattcn.

Stämningen var hög, på gränsen till upp-
sl'-rppenhet och under glada tjoanden susade
vi genom L.ipi.ri, Ko'sva. Fagcrsr.r och vi-
Jare rorrur. Rcd.rn i Norberg börjådc der
mörkna. Bilarna fick där cn sista bensin-
påfyllning, innan det åter bar av genorn det
fallande nartmörkrer. Just som vi passerade
Domnarvets järnvcrk hrindc tydligen något
idess inre. Ur cn tjock skorsten sprurade cn
väldig cldkvasr. Gnistor flög crr 2o-ral me-
rcr mot skyn och i undre dclcn al cldkvas-
rcn synres ert srarkr violcrr sken, som lyste
upp hela omgivningcn. Fijr oss var ju det
här så ovanligt att vi inre kunde låta bli
xtr sranna och beundra skådcspcler. På
Torcs förslag blev det semridigt allmän
fikarast.

Direfter börjadc slurctappcn, Ialun, Mora
och Älvdalen avvcrkadcs raski och scdan
åtcrstod cnbart djupa skoger. I biiarna var
.lcr nu g:n.kr Ir;rrt. Derr först: uophctr-
ningen hade ebbar ut och trötthctcn ville
;.r"r,r \orrnra 'myg.rndc. Ftr bcckrvarr möt-
kcr låg övcr landskapet. I strålhastarllusct
såg man enbart vägbanan, sonr oupphörligt
renn fran och en bit iängrc bort skynrtade
då och då baklyktorna från Tores Arnazon.
Dct sick raskt undan och Einars "Folkis"
fick 

-k:impa hårr för art intc komma på
cfrcrkiilken.

Vid tvåtiden på nattcn anl:inde vi till
Mörkrcn by, som sannerligcn gjordc skäl
för n,rmnet, där den låg inklimd vid Fulu'
fjille* fot. Tack varc Dom.invcrkets trn-
rncrv:ie kundc vi åka bil långt upp på fj:ill-
,id.rr. lrrc v.r' der nigon .rLrto.rrrdr prcci..

Operation blindtarm
Stora kullerstcnar låg i körbanan, brant var
det, mocorn måste skrina på ettan, men upp
kom vi. Plötsligt tog vägcn slut. I skenet
från ficklamporna tömdes tcrmosarna på
ri*a droppen k.rffe. Smörgispisarn.r inne-
höll snart bara smulor och nu skulle det
bira av upp mor fjäller. Försr delades mat-
förrådet upp så rättvisr som möjligt. Me-

'arna .vällde och anroF jjrreproporrioner.
En och annan provlyfte och utropade ett
hurtfriskt: "Värrc packningar har nran bu-
rir" eller "Iag kar ta din maskiåda också",
Det lät verkligen fint och man såg ljust på
tillvaron trots mörkret och dimman eller
r;trare ugt molnen. som in"vepte allr iett
mjötkliknande töcken. Dct hade regnat m-
nan ri kom, och cn{trkå vindilar :om ja-
gade i trädcn rcv ncd "duschar" av vxtren,
som med ett lätt prassel föll över ljung och
mossa och över vära ryggar.

No skulle uppmarschen börja. På kartan
fanns en stig inprickad som skulle föra oss
till det hlsrandc målct och den gällde det
nu att finna. Ingen av oss var professionell
orienterare men der gick bra ändå, tack
varc fic ampa. tur och n.:gr.:r vägvi..rrc
som antaeligen någon okänd ftkebroder
satt upp. Nrir stigens böryan var funnen vår
forrsättningen inte svår ty den tycktes vara
väl trampad av många föttcr. Den lilla
karavancn sattc s;g nu irörelse och det gick
raskt framåt. Under marschen började det
..rkta liu.nr och m.rn kunde;ör.r "ig en
föreställning om rerringcn. Till en början
enbarr eranskog. glcs, mcd ärriga stammar
och srul.tliknandc Lrrr.ixtcr dir kådar
r.rde fram. Crenarn'y.k,", 
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cn 'ida ar 'temmen, så rrt rriden pi av
stånd likn.rtle rr.rsig.r kammar. De ir inte
.Lönr. mcn dcn <om upplevr fj:illcn, kinner
cn ilnins av glädje övcr ert återse dcssa
kämpar.

Länge orkadc inte granarne kiättra med
oss r:ppför branterna utan isrället fick vi
sällskap med vitsrammig, knotig björkskog
och se - på cn grcn hlngde en rutig blazer.
Hur det gårt med igaren? Ja, sc det vet
ingen. Biörnen hadc ju varit synlig långt
röderut den hir hö*cn, kanske - - -Snacket hade dct intc varit fel på i bör.jan
av promcnaden, mcn ju brantare stigningen
blcv och ju mcr ryggsäcksremmarna skar
in i axlarna, desto mer försvann pratlusten.
Sista srigningen som nisran var tvärbrant
klarades under tryckande rystnad, med un-
dantag av flåsandcr frin sju par lungor. Här
vis:de Artur Byström art han var den fjäll-
karl som han urgivit sig att vara, ty med
cr . aldig m* pir ryggcn. fnkedon i en
lrnd oc\ fem kilo por;rris i dcn :ndr:. qiag
tror att han intc cns byttc hand under hela
uppmarschen) tog Jran tcten när vi andra
böriadc sakta fartcn. Litct taecn var kanske
har också för under dc värs'te p€rselna sa
han faktiskr inqcnring och det är ju ganska
or.anligt nir det gäller den gode Artur.

Väl uppe på fjillet gick dct lättarc att
3i. Vi fick vindcn i ry:qcn och 'nert .iktrJrs iör.ra nrilcr. Rö'iöstuga'r. Hlr 'ir
Domänvcrkets sportf;skcstarion belägen och
cnligt uppeifr skullc vi få köpa fiskekort
hrir. Trots rriget bultende på dörrar och
fönster öppDade ingcn. Där srod yi - 45
mil hade vi åkt och gått en stricka som
verkadc minst lika lång. Skulle dena bli
dutet? Nej, katten hellcr, cn skrivelse för-
fattades, någon lyckacles hitra en spik, sren
fanns det got onr och med en sådan som

hammere naglades skrivelsen fast på ytrer-
dörren. Mcd snövira:amvcren råsade vi nu
ut på fjället och snart skulle ölingen bli

Men det vjrrdc siB 'ara I.irrare saBr än
gjort för naturcn hedi nämligen ordnai med
en del srnirrc hinder med meninq att för-
'kräcka Jen fiirhoopninesfulle fi"karen. Det
börjrdc så smirtr nred en resnhal 'rock ovcr
cn srrid b.ick. Ingen trillade i, men dec får
v.:il erda,r .kriva. pit turkonror. Men nlir
det scdan gillde atr passera ett anral till
synes bottenlösa kärr tycktes lyckans gu-
dinna ha limnat oss alldeles på eqen hand.
Varrnct och dyn söktc sig ned 
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srövlar och få voro dc förrcr sonr lic!. be-
hålla sin naturliga fuktishetsgrad under res-
rcn av Yandrlngcn,

Egcnrligen hadc vi tjnkt ligga i rälr, rn<n
det dåliga viidrct hade fårt öss på andra
tanker och nu styrdc vi ko.an mor den
A.rnsIa .rr.idcs bcljgna Harrsiösrusan. En-
iigr cn artrkcl i Svenskt Fi.ke skulle denna
vara undcrbarr vackerr belågen på en udde
iHarrsjön. så dct var narurlignis inqa sm.r
fönäntninqlrr vi lig inne med. och dcr be-
hövdes nog, när man var vit om näsan och
'r i,ran l.rdc öron.us.rirrHar .rr enstrinening
under oe rungå Dorclorna,

Ffr, r cirka 45 minurcr sikrade ri ett
glittrande vatten som med kartans hjälp
fastställdcs som Harrsjön och efrer en stunds
.öLande upptickrc vi stugorna. der var
nJmligcn tr.i stycken. på .rndra "idan rjör.
Tink att åsynen av dessa erå oansenliga
kuber kunde bli ,om cn v;t.rri;n;n;ektion iå
osr. Mcn det v.rr ju milct, målcr för allt
fanriscrandc hernma på CVA. Trötta bcn
fick fart, rysrsäckcn blev som ett fjun och
förut ty.tr murn:rr fick h:*ier rassor .rrr
plara om ocD snart var vl tråmme.

fJr.rr lrl.rlickcn pi n)r: h!ll resulrer:dc
irrte icrr prir.rrdc rv.po.'fi.kekiren. En
l'.rlrlirer upptr.idrJ på cn ring och Ia,rspi-
krd pi rrk.r ..r cn del "rn förct:cndc 6c-
sökrrc, rcstcn bcrättade berset av ton,r-
buteljer, konscrvburkar) papper och annat
skräp som låg uranför stugan, och när man
upptäcktc fönstrct som någon slängt sren
igenom blir nen hcligc förbannad. Nå1a, vr
klampade in, packrringarna fick dråsa ieol-
vcr och sijlv: siönk li ncr ihyvel.pin"-
fyllda s;inear. Ilysrröm som är r.r'äri:ikrå
lapp som vi arbogabor kallar norrlänning-
rrn.r .kullc nrrurliqrris renJ.r cld.r och iaq
tror alla ncd v:ilbehae såe honom fatra
yxan och klvva tjurig fjällgran. Snart spra-
kade cldcn i dcn lille i,i.rnspisen. Kaffcvan-
net himt^dcs isjörr, kristalll<lart, det var
annat än Arbogaån. Fönstret tätadcs, pro-

Tiusigt lisbstilleben. Foto: lörfattarcn.



viantcn packadcs upp och snart sxtt vi alla
kring dct kvi.tig.r border och ir en primiriv
mcn hiirlig frukost.

Nu skulle nan väl ha sovit, men venl
hade tid till s:ldant nar man läst t. ex. dcna
i Svenskt fisker "Vid vårt bcsiik vakadc
grov fisk, så art klatscharna hördes in gc-
nom den öppnr dörren. Och d.r \adc ju
hlnt h.rr, piccis hir utanför. Nej fram nrcd
tlusor och sDön. mask och bambuspön, och
ur äch dr.r upp. Di Lrpplcvde vr dcn n.rkna
rerllieheren - flcrr hrdc noq läsr samm.r
tidnin"g. far n.ir vi kom ut oå udden ncdan-
tör.rris.rn uppr.ickte r i rill rir fönkrickcl-

'. "" .rrlicr trr alldelc' hirdrramp;rd.
qräser nästan bortslitet av fötter, som na-
iurlistvis inte tillhört några andra än fiskc-
brödir, som Laft fräckheten att komma
före oss. Fiskarc iir cmellertid ett oprlmrs_
riskt släkte och rcsonerar väl som så att
"dom stora" finns nog kvar och tar säkert
på mitt ocmotrt.irnd liia bcrc. Dct valdcr i
mrsklådornr rkall iae slia och den "ordcnt-
Iiee" bland oss som"hade lådan indclad i

fäik, vackcrr röd lövmask i etr och dof-
tande "dyngnrask" ierr annat stod sonr cn
häst mellan två hötappar.

Lars-Olov, solll resoncrlde som si atl Ju
fler flugor i vartnct dcsto fler fiskar harn-
n:r på Iand r.rckladc 'irr haspcl.pö nrcd
fcnr ily5fin och hivad.' ur. JrS rror rrt hrn
forrfarandc förvånar sci över att resultatet
blev så negativt.

Ale" fifilade hcmlighctsf"llt mcd sina don
och försvann bortcftcr strandcn. Här skullc
ti rydlig.n fi se pi gni'tor - eller riirrrrc

",f.,". til"u maicstätiskt omkrins som en

rrara pi gungflyn.r krinq den fir.r höljan
ned.rn'ör .iucin,ieL haricrade med utsökr
elegans sina fiskcdon. Handlagct avdöjadc
cn som varrt mco lorr.

Tore och Einar (Lasse) trogna fiskekorl-
pi.-rr, slog fölic tven hir. och rnan.kundc
\<.lcm (ocr{r\kt k.15ta ut och revi In

Men Ottoion "ad siordc han? Han hade
irminstonc fiskar cn_ stund men försvann
ridisr. M.rr spanadc irrigr eftcr sjön\ str.in-
der'och ncJjr b:ickcrr. H"rn var borr.e. ncj
urD.. n\rcn rördc sci n-ror' Ln li;ur luf-

".rä, ornkrinr dir, .rlldclc' dubbelvikt och
med era h.rndcn ivriqt s)srcl'alr mcd atr
föra' mcllan nrrrkcn- ocir mrnrrr n. O!to
hade svikit e.rncct för hiortronen

Aldrig hai vil ctr rå fl.ti;t fi'krndc bli-
vit så klcnt bclönat. lnre ett napp rntc ens

en vakring från en fi.k. En cfter cn trött'
nade och försvann in i stugan. Jag vxr slut-
liscn .nsem herrc på rlpp.rn och nu var det
uäl honsrier -. Man Iaäc ner hcla sin siil i

fiskandets-konst och inte nog med det, h.tlvå
rnin kropp ladcs också i - bäcken Eftcr-
.n- ".tinet nådde över livrcmmcn var dct
inqcr.rnnar rri Söra jn an uPP\ökr slnx
{islebrödcr i koian. Där riJdc luerrcr, a la
sov. Dfrer att h; bytE till torra klidcr kän-
des det hirligt atr krypa till kojs bland
trevligt prasslande hyvelspån.

Vid etr-tidcn väcktcs man av slammcr
från tallrikar och matbestick. Arrur hade
lekr hustomre och fixat käk och dct var
bara rrr b.inkr sci. Medan vi sroppade i ors
kol,r lo'v och pot.rri' höll han eii krrnfullt
rr . Jir h:n nr.il irrl,'vcl'c och .tor personlig
rro ör'crtva.tdc os. v.rnkelrnodiqa, .rtt dcsse

',''"" .;".r inrc innehöll en cndr lc"andc
varelse. Nej, hit ska vi gå, slutade Arlur
Bysrröm och sattc fingret på karran. Man
glodde istum bcundran först på Ärtur, sc-
dan på kartan. Fingrct visade på en bäck
nira norskr gr:inscn.

Snart befann vi oss på marsch igen, men
nu gick det litt för endast,fiskedon samt
termos och mackor togs med,

Vi var frammc cftcr ungefir en tin,mc.
Det h,ir områdct var lägre än plarån uppc
vid Harrsjön och intc så ste(ilt. Bicken om-
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gars av snrå friskt gröna fj:illbjörkar, gräset
var högt och frodigt och det bästa av allt,
inte ett spår av m.ilrniskor. Solen titrade
fram ert ögonblick och vattnet sprakacte
gnistor i motljusct. Man vi11e inte byta med
en enda nänniska. Vi trivdes. Men det
shulle mctas öring. Mcd andakt sänktcs spöet
så flugan glcd iv:ig på vattnet. Nästan ögon-
b)ickligcn den nått lattenytan bröts denna
av cn litcn glittrande vattcnkaskad och det
för öringcn så typiska knyckct kändes i
spöct. Man blcv alldclcs h:införd och glöm-
dc naturligtvis gc mothugg ocl så var den
fisken bona. Men vad gjordc der? Jag skims
lnte arr erkanna arr nlan roprcle hogt att
man "känt en". Einar hade redan landat
dcn försra.

I bäcken fanns nrassor av mindrc forsar
och små djuphålor, dc scnarc med en vrt
sakra rorerandc skumrapp till "rak". Sänkre
man försiktigr nrasken cllcr flugan gcnom
skummet, kom nistan "bergis" ert ilsket
ryck, som ibland mcd tur slutade med cn
fisk på det torra.

I de stora lugna böljorna syntes vak-
ringar och man kundc arra art där gick de
srora fiskarna. När vi försöktc lura dem
blev vatrnet alldcles dött och levde inte upp
igcn förrän vi dragit oss tillbaka.

Tiden går fort när man har roligt. Mat-
säcken hade 91ömts bort, men plockades
fram i sista stund. Fisket gav tjugutvå
öringar och en harr. Kanske inte så myckct,
mcn vad gör dct när man tänkcr på alla
som finns kvar och att dct kommer en ny
dag. (Det gjorde dct också men inte som
vi tänkt oss.)

Medan vi gicl( tillbaki mot Harrsjösrugan
blev vädrer hastigt sämrc. Ett fint regn
började falla och ctt tillt.gxnde dis gjorde,
atr vi måste gå sakre för art inte villa bori
oss, och innan vi hittadc "hem" var det
nästan alldclcs mörkt. Dcn primitiva stugan
kändcs nu riktigt onrbonad att komma rn r.
Vi fick snabbt fyr ispiscn och snart sprcd
sei en skön vlirme i runrnrct. Spishörnet bc-
lamrades med våta kliidcr och stövlar. Ett
oljeställ droppade på det heta rökröret, som
svarade mcd ett ilskc! visande. Lukren av
vått tyg blandades nrcd fotsvcrt, matos och
dofrcr .r. sre.rr nljus till .n mu.rig hi.roria.
mcn trivseln var fullkonrlig och man glöm-
mcr rldrig en ,id.rn kv.ill. Plrnen iör .ön-
dagen gjordes upp. Den var cnkel. Upp-
stigning kl. 5 och snabb promenad till det
upptäckta f;skcvattnet. Nu måste det soves.
Man kröp i träningsoverall, småpysslade
mcd fiskedonen och åladc slutligen ner i

Friden srördes nästan genast av ert upp-
rört tjatter från Ärtur, som påstod att det
fanns mask i sängcn. Månne han drabbats
av hallucinationcr? En fjcklamp: tändes.
Nyfikna samlades och myckct riktigt, killen
hade rätt. Han hade massor av sängkam-
rater, som snabbt började förs"inna bland
spånorna. Mcd cn fingerfärdighet, som skul-
lc gjort en professionell maskplockare i Stu-
rcparkcn 3rön rr avund. fång.rde Arrur in
rymmarDa, ocJr Iugnct var återställt. Men
\nrrr uPp\lod nylr oroligherer. Einar crin-
rade .ie plörsliSr, arr srker må\le urrirr.r\.
tände sin ficklampa och tassadc ut. Fick-
lampan var en sådan dlr fyrk:ntig sak, med
starkt hupig lins och ett litet handtag ovan-
på, dcn vcrkadc cndasr atr rodna när den
tärdcs. Inrc myckct arr lysa med nlr dim-
man srod som en mur utanför stugväggarna.

En halvrimrne gick. Man började smätt
undra wart den godc Einar ragit vägen. Ef-
tcr yttcrligarc tio minuter var en spanings-
parrull redo, då äntliscn krafsade dct på
dörren, och den saknadc kom in. Djupr
skakad berittadc liinar, hur han ragit rikt-
ning rnot "huscC' men bommat i dimman
och mörkret och hamnat ierr annar "bygg-
ning" som efter en kätviinlig undersökning

visaclc sig lara rökugncn. Ny riktniog rogs,
mcn den här gången slutade dct i etr kärr
och med dyvatten till knäna. När han se-
dan skulle ta sej tillbaka till srugan, var
dct precis lika svårr och dct var väl rena
turen, atr han uppräckte Ijusskenet från
fönsrrct. Vi hade nämligen tänr ctr ljus
strax innxn vi ämnade ut och söka.

Äntligen var det lugnt och nran somnade

I-ftcr några timmar vaknadc jag vid atr
nigon pr.rr.rdc halrhögr, man upplanade
ord som dj-.r ont i mrgcn" och "jag tror
jag har feber", men man var för trötr för
att reagerar utan mumlade något om dumma
skiinrr och sLrmrade vidare. Ogonblicket ef-
tcr cxploderade den ena övcrslafen. Linar
kom nedfarande, som en emcrikansk mån-
rakct, sparhade i förbigåcnde ncd der mesra
på bordcr, ställde scj scdan på golvet och
skränade "Upp för F-n dct kan jLr gälla
livct!" Vilkct uppva-knande! Det tog en
stund innan man fattadc det allvarliga i
situationcn. Offrer, "Otto" såg verkligen
tagen ut, blek och ffed svctrpirlor i pan
nan. Hur skulle dctta sluta? Vi måste ner
till bilarna och det kvickt. Ett febrilt pac-
kande började. Grejorna östes i mcsarna.
Ottos pachning deladcs upp, och pi mindre
.in en halvtimma var allt k1art, t. o. m. stu-
gan någorlunda städad. Ncrmarschen bör-
jadc. "Otto" skullc försöka klara saken på
cgna bcn, och han fick ta dten för att be-
stimma farren. Vi hade ialla fall tur r
oturen. Den frr.rktansvärda dimman hade
l:ittat, mcn rcgnct striladc ncd, och det var
g.rnsk.r mörkt. klockrn var intc mera än
fyr.r. Der blev ett dvsrcrr ircrt."Lg. f.rg rror
inrc någon gr-m.le sig övcr dct urcblivn.t
fi'kcr, rncrr rrran rar rädd. In brusren blind
ranr skulle uara rcrr kerrstrofen pi en
fj.t)lnr1r övcr cn mil frin nirmr\re \ag. T

cn och cn halv tinrmc gick vi utan att se
varc scj till höger eller v.insrcr och stannade
intc, förrän vi stod yid bildörrarna.

Hemfärden gick utan missöden, bortsett
från att regnet stod som spön i backcn och
bilarna blev som lerklumper.''Offrcr hamnad. Iyckligr pa Köping.
lasarctt och blev en blindtarm fanigare.

Nästa fiskelärd är redan planerad, men
man frågar sej oroligt. Vad skall hända då?
Iörslag har varit uppe om anbud till lasa-
rcttet på sex b)indtarmsoperationcr å 5 kro-
nor styck. Det vore nog crr cffekrivc schack-
drag. Vem vet?

-lt-
Den perfekto repliken.

En gammal dam på 90 år med rrt
märkt hälsa blev plötsligt sjuk och de
oroliga anförvanterna tillkallåde i stäl
let lör familjeläkaren en specialist. Se-

dan denne gjort en noggrann undersök-
ning sade han till den gamla:

- Om jag ska vara uppriktig så mås-
te Ni göra klart för Er att Ni är gam
mal, men jag ska göra nitt bästa för
att hjälpa Er. Men det finns ingen möj-
lighet att göra en gamlual nänniska ung
på nytt.

- Jag har ingen önskan att bli yngre,
sade den gamla damen med en glimt j

ögat, jåg vill bara bli äldre.

Dröm.

- Min fru drömde igår natt att hon
var gift med en miljonär.

- Du har tur. Min fru tror det orll
clagarnal



Fackliga studier med gott resultat
Ätt studier är nödvändigt för att för-

kovra sig i olika ämnen är ställt utom
all tvivel. För de flesta rnänniskor sorn
studerar är målet att erhålla ekonomisk
vinning genom bättre betalda arbeteo
och naturligtvis även intressantare ar-
betsuppgifter. De förmåner son Fly-
gct ger sina anställda genom ersättning
för brevkurser i änrnen av teknisk ka
rlktiir, är err förrnån 'om ltånga trt
nyttjar och nått bra resultat ned.

Det är dock inte endasl företagen i
dagens samhälle sonr har behov av sko-
Iad personal ävcn fackföreningarna är
tvungna att satsa pengar på att få
[t..rrtr medlcrrrnral rned kunskrp i ärn
nen son indirckt har med det clagiiga
arbetet att göra. När därför avdcl-
ningsstyrelsen och studierådct förra
året bcsluta att ge ett l0 tal rnedlcm-
mar en ordentlig dtrvning i Fackföre
:ringskunskap, Nationalekonomi och Ar-
betslagsstiftning, nenade många att
ingen har ticl att studera för sin orga-
nisation, utan de som studerar gör det
för egen vinnings skull- Så blev nu inte
fallct, av de l0 som anmodats att del-
taga anmälde sig 9.

Tillsammans rncd Metall och i ÄBF:s
regi startade vi med 18 deltagare i slu-
tet av september månad. För att läsa
de 3 ovannämnda ämnena rned sam
manlagt 16 brev. Kostnaden för kursen
bclöpte sig till 100:- per deltagare som
fackföreningen lovade att betala till de
som genomförde krrsen.

Hur går det då lill ,tl studera i cn
facklig aftonbrevskola? Ja för det första
så bedrivs alla studier på kvällarna som

namnet säger, vidare använder man sig
av parallelläsning d. v, s. första veckan
fackföreningskunskap, andra veckan na-
tionalekonomi, tredje veckan arbetslag-
stiftning och fjärde veckan fackföre-
ningskunskap o. s. v. Ett brev i veckan
var målct och det har hållits hela stu-
dicticlen. Dessa brev har insänts till
brevskolan för rättning och betygssätt-
ning. För min del anser jag det vara en
strålande prestation av våra medlenmar
i kursen och de betyg som utfärdats
fiåu Brcvskolan ger belägg för mitt på-
stående.

Dct var därför med nöje vi kunde
birLcla dessa medlemurar på en studie-
resa till Stockholm och där närmare
konma i kontakt med de institutioner
sor)r vi tåla( om trnder krrrsens gang.

Stuclieresan anträdclcs fredagcn dcn
5 juni på middagen, ocl.r vi åkte med
tåg till Stockholm cliir vi först gjorde
ett bcsök på FCPF:s förbundsexpedition
där CeVe Larsson och Elis Ahlbom
Inötte oss och visade oss omJ<ring pa
de olika lokaler-na och gav oss en in-
blick i arbetet på förbundsplanet. På
kvällcn åt vi en gcmensanr rniddag på
en liten trevlig restaurang. Lördagsn-ror-
gonens besök gällde {örst LO:s tidning-
ar, Stockholms-Tidningen och Afton-
bladet. Under den rundvandring som
där företogs såg vi bl. a. Aftonbladets
tryckning i de moderna pressarna med
en möjlig kapacitet av 60.000 ex i tim-
men. Dct var med glädje vi kunde
konstatcra att upplagan på S.-T. har
gått raskt i höjden sedan LO övertog
tidningen. Besöket avslutades med kaf-

fe och dopp som ST bjöd oss på. Kl.
11.00 stod vi utanJör riksdagshuset och
väntade på en ciceron son dock aldrig
kom. I stållet kom en av våra parti-
funktionärer och visade oss allt sevärt
på riksdagslruset. Naturligtvis intresse-
rade vi oss speciellt för hrrr voterings.
förfarandet gick till rent tekniskt un-
dcr pensionsomrösttingen.

Det k!1lturella intresset försökte vi
att tillgodose på eftermiddageD med ett
be.öL I'c Millcsgården. Denna impo.
nercnde cnliggning mcd utgrävda sta
tyer från Ront, fontäner och bassänger
med massor av Milles egna skulpturer
och andra konstverk tjusade oss i flera
timmar som besöket i Cenna oas i sten-
öknen varade.

På söndagsmorgonen åkte vi ut till
LO-skolrn i Äkers-Runö. Utan cicero-
nen fick vi bl. a. veta att Runöskolan
Dyggces uncler aren ty5l-5t. Kostnx-
den 8 milj. - eller 2 biobiljencr pr
LO-n.redlcnr. 200 kursdeltagare kan
samtidigt vistas vid skolan och inhäm-
ta kunskap om arbetarrörelsens histo-
ria, problem och framtidsvyer.

Vid l9-tiden på söndagcn var vi så
åter i Arboga och dänncd var den
Fackliga Aftonbrevskolan avslutad för
denna grupp. Som studieledare vill jag
på avd. styrclsens vägnar än en gang
tacka de 9 medlemmar, som genomgått
kursen och resan på ett ntycket för-
tjänstfullt sätt.

IoG.

FMK _ FöRSVARETS MOTORKTUBB
Vi 1år härmed presentera en "ny''

rnotorklubb för Bergtrollcts läsare.
Klubben, som är riksomfattaode, har
under flera år haft enskilda medlem
mar vid CVA. Under fjolåret bildade
efter initiativ av centralstyrelsen en
sektioD i Arboga soDr snabbt ökat och
nu omfattar c:a 100 medlemnrar från
CVA/UHF. Medlemsantalet i hela
klubben är c:a 16.500.

Klubbens ändamål är bl. a.:
at( fränrja medlernmrrn.s intressen i

tekniska och ekonomiska motorfrågor;
att tillvaråtaga mediemmarnas intres-

sen i parkerings- och trafiktckniska frå-
gor i anslutning till de olika arbets-
platserna;

att om möjligt årligen arrangera ett
Försvars-rally och eventuellt ordna mo
tortävlingar.

Styrelseo för år 1959 är: ordförande
Ilarry Eriksson, v. ordförande Lars

Nilsson, kassör Karl-Olof Blomgren,
sekreterare Malte Andersson, v. sekre-
teråre l{arry Odenhult, revisorer Ebbe
Eriksson, Gösta Alurberg, samtliga vid
CVA. Styrelsen har därutöver utsett
ett antal kontaktmän för de olika ar-
betsplatserna.

F ör svar sntot or .

NY ORDFöRANDE I T8V
Gtrnnar Hjorth på UIJF, som under

många år tillhört TBV-kommitt6ns sty-
relse - under föregående år som ord-
förande - har nu lärnnat styrelsen.
Gtrnnar efterträds nu av Lennart Carls-
son, även han på UHF. Lennart är
aktiv TBV-are sedan l0 år som såväl
lärare sour kursorganisatör och torde
vcr:r välkänd av r)anga Bergtrollsläsare.

Den nya styrelsen i övrigt: v ordf.
Eric Olsson [UHF], kassör Ingemar

Bylund [Arboga Mek. verkstad], sekr.
Sven Erik Jarl [lapps], v. sekr. Uno
Sohlberg [Ärboga Mek. verkstadJ, stu-
dieledare Knut Kihlberg [CVAJ. Samt-
liga omvalda utom sekreteraren, som
invalts i stället för Ewald lhs.

För å11 effektivisera arbetet har där
till utsetts ett flertal biträdande studie-
ledare: Ally Bringby, Aston Fröijdh,
Bertil Höglund, Lillie Ignell, Elis Jo-
hansson, Gustav Larsson, Breinerd Lind-
berg, Bernt Magnusson.

Vid årsnötet ar.tackades de ur sty
relsen avgående Hjort och Ihs [10
resp. 6 årl för det långa och uppoff-
rande arbete de utfört för kommitt6n.
Den nya styrelsen har redan börjat ut-
arbeta studieprogrammet för kommande
säsong och man är tacksam för allas
neclvcrkan. Meddela därför önskemål
och behov av kurser (alla förslag pröras
och beaktas) till styrelsen eller studie-
ledama.



Svstem "Bloodhound"
- en ny luftförsvarsrobot av intresse for CVA

Som många nog observerade i dags-
pressen, träffade Flygvapnet i slutet av
förra året avtal om leverans av materiel
till ett försöksförband ltrftförsvarsrobo-
tar av typen Bloodhound från England.
Detta systen har tekniskt utvecklats av
firmorna Bristol Äircraft och Ferranti
Ltd, som också står son huvudtillver
kare. En stor del av naterielen kornmer
emellertid från sammanlagt ett 60-tal
underleverantörer, av vilka kanske
främst märks British Thomson-Houston,
som gör belysningsradarn, och dotter-
företaget Bristol Äero Engines, som till-
verkar ranmotorema.

Systemets funktion
Bloodhound är en rammotorddven

luftförsvarsrobot med halvaktiv radar-
målsökare. För starten från sin lavett
är den utrustad med fyra startraketer,
son.r dessutom ger ekipaget tillräcklig
fart för att de bägge ranmotorema
skall börja fungera innan startraketerna
tåppas.

Bekämpning av ett fientligt luftmål
med hjälp av Bloodhound-systemet
skulle grovt kunna beskrivas på föl-
jande sätt. Vi förutsätter att luftbe-
vakningen har sett målet på spanings
stationens radarskärm och rapporterat
det till en luftförsvarscentral, där
stridsledaren bestämt att det skall "tas
om hand" av vårt Bloodhound-förband.

" Bloodhowrd" bå sin startlauett.

\5/ 
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Han "delar då ut" målet till förbandet
genom att operera ett antal signal
knappar. Härigenom sätts robotförban-
det i förbindelse med spaningsradam,
från vilken då de data, som behövs
för att bestämma målets läge, automa-
tiskt överföres till förbandet. Vid för-
bandet gå dessa data via elektronikut-
rrrctningen i eldledningscentralen genom
datakablarna ut både till belysningsra-
darn och till startlavctterna [se fig
ovanl. Nåir startlavetterna känner dessa
signaler grovriktas de automatiskt mot
målet, och på samma sätt använder be-
lysningsradarn denna information för
grovinställning av sin antenn, som med
sin smalr koncentrerade suåle börjar
avsöka luftrummet i den angivna rikt-
ningen. Då belysningsradam funnit sitt
nål "hakar den på" detsamma och föl-
jer och belyser det med sin stråle ända
till dess företaget är över. Då belys-
ningsradarn en gång kopplat på sitt må1
behöver den inte längre någon assistans
från spaningsradarn, utan förbafldet ar
betar nu helt självståndigt. Startlavet
ter och robotar får nu i stället rcrg
granna rnåldata från sin belysningsra-
dar, och inriktas allt noggrannare mot
målet.

\är målet kornmit tilJråckligt nära
och roboten är rätt inriktad b1ir den
från belysningsradam utsända, och av
rnålflygplanet reflekterade strålningen
fse fig), så kraftig att även robotens
egen målsökare kan "haka på" och
följa målets rörelser. Avfyra roboten
kan man ernellertid inte göra förrän

tt
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" Bloodhound" - F unlztionsprinsip.

den av målsökaren mottagna signalen
är tiilräckligt stark för att kunna an,
vändas för robotens styrning. Då ma
növrerar robotoperatören en strömstäl-
lare på sin manöverpanel inne i eld-
ledningscentralen, startraketema Cinds
och roboten skjuter iväg. Under flyg-
banan styrs sedan roboten av sin mål-
sökare, som hela tiden känner de reflek
terande signalerna från målet, hur det-
ta än försöker undanmanövrera.

Bloodhound - CVA intresse?
Ilrrr CVA kontmer att engageras när

det gäller detta robotsystem är väl än
nu intc helt klart i detalj.

Huvuddelen av den inköpta utrust
ningen kommer att placeras vid Lv3 i
Norrtälje, och militärt kommer den
således att skötas företr.ädesvis av ar-
möpersonal.

Det underhållsmässiga handhavaadet
av materielen åvilar emellertid FF, som
avser att använda CVA som ett av sina
huvudorgan för detta. Det medför att
vi nu måste rusta oss för den uppgif-
ten; materiellt genom att skaffa den
erforderliga utrustningen, och personellt
genon att utbilda experter. Sistnämnda
rerksamhet har redan tagir sin början,
och det kan kanske fö.klara varlör en
del personer inte varit synliga på CVA
sedan någon tid.

Det torde dock dröja innan vi får
tillfälle att sc någon "Bloodhound"-
matedel här, nren det kanske ioom
kort blir möjligt att få visa en film
onr systemet - vi skall återkomrna
härom.

l0



TT
\-/ ldel innevarande år kommer mo-
torverkstaden att påbörja övetsyn av etl
rrotorlvp iorrl a\5evärt skjlier sig kon-
struLtivt sett Irån den molor som vi

vant oss vid och sonr varit den domi-
nerande inom vårt flygvapen de senaste
åren. Denna motortyp, RM2, som ar
lörsedd med en radialkompressor, dvs
den insugna luften komprimeras radiellt,
ansågs i ietnrotorkonstrrrktionen' begyn-
nelse som den väg å vilken framtidens
motorer skulie byggas. Men man kom
.nart urdcrfLrn,L med att radialko'npres-
.orn hade sin begrän.ring. kompr.för-
hållandet kunde inte ökas till önskat
värde och likaså blev frontarean alltför
stor till de fpl-typer son.r projekterades
Iör höga hastigl.reter.

i\lan gicl, dJ'tör övcr till axialkom-
pressoln, so1-r1 förutom sin betydligt
nindre frontarea kan byggas med olika
antal steg och på så sätt erhålla högre
kompression av luften då denna passe-
rar konrpressorn i axiell riktniig.

Dcn motortyp, RM6, som så sn-rå

ningom konlmer att bii vårt översyns-
objekg l.rar axialkompressor med 15

steg och en 2-stegsturbin. Motorn är
konstruerad av den kända firman Rolls-
Royce i England under beteckningen
RA-24 och tillverkas på licens av Svens-
ka Flygn.rotor AB i Trollhättar. Den
är avsedd för en version av fpl-typ
l,ansen och vårt senastc jåktplån Dra-
l<en.

En nära slåltting til1 vår RM6 är den
||rit,rr \o|| sitter i SAS iör.1a ietflyg
plan Caravelle.

En kort beskrivning av RM6-motom
följer här nedan, varvicl först några
data skall näruras.

Dragkraften är 5200 kp och ned ebk
ltan den ökas till 6700 kp. För RM2
är dessa siflror 2200 resp 2900. Kom-
prcssionsförhållandet är 7.5:1, max varv-
tal 8000 r/n och max utloppstemp
750'C.

Viktcn är 1350 kg och längden 3.2
n]eter.

I-Iuvuddeiarna i notorn består av:
Inloppsclei, kompressor, luftfördelare
med ccntnrmväxel, brännkammare och
stativ, turbinhus och turbinrotor samt
utloppsdel. Dessutorn tillkommer ett
antal apparater ingående i de olika
systemen.

Den enhet som förbinder n-rotom
med fJygplanets luftintag är inlopps-
delen och i denna äro ett antal ställbara
ledskeoor monterade. I inloppsdelens
centrum är kompressorrotorns framre
lagcr monterat, iiksom en startväxel och
startapparat för motorns igångsättande.

Kon-rpressom, som bcstår av konpres-

sorl-rus med ledskenor och kompressor-
rotor med skovlar åstadkommer en
tryckstegring av den insugånde luften
så att när luften passerat kotrpressorn
har den ett tryck på c:a 8 kg/cm2.

Skovlarna, som till antalet är 1359
st, äro iöst infästade i kompressorskivor
medelst tappar och skivorna är isin
tur monterade på kompressoraxeln ne-
delst splines.

Ledskcnorna äro monterade i kom-
Frre.,,orhusel i,peciella .prr. I [rämre
delen äro ledskenorna sammanbyggda
till segment om 3 å 4 st ledskenor.
Äntalet lcdskenor är 1467 st. Måterialet
i skovlarna och ledskenor utgöres i de
främre stegefl av aluniniun mcdan de
b.-rkre lrrr mJlerirl av stå1. De lyra
sista stegen av skovlar äro av titan.

Konpressorhuset på RM6A [fpl Lan-
.ery är tillrerLat ar alrrminiurr orh på

Rr\46B ffpl Draken] tillverkat av ståI.
När iulten passcrat kompressorn för-

delas den till 8 st flanrör genon en
luftfördelare som är monterad i direkt
anslutning till kompressorn. Inuti för
delaren är cenftumväxelhuset monte-
rat varifrån drivningar utgå till olika

appårater. Kompressorrotorns bakre la-
ger är även lagrat i detta hus.

Materialet i luftfördelaren är alumi-
niun för RM6A och stål RM6B.

Flanrören äro placerade i en enda
brännkammare som består av en invan-
dig nantei runt stativet och en utvän-
dig mantel täckande samtliga flamror.

I varje flamrör finns 1 st spridare
som tillför den från kompressorn kont-
n.rande luften erforderligt bränsle.

De rned häg h rstiglret bakål"tröm-
nlande gasstrålarna passerar via 8 st
gasstudsar turbinei, som förutom tur-
binhuset innefattar turbinrotorn med
sina två turbinhjul, högtrycks- och låg-
tr:ycl<shjulen.

I turbinhuset finns ledskenckransar,
en för vardera turbinhjulct, med upp

gilt att rikta gasstrålen till lämplig an-
fallsvinkel för turbinskovlama. Skovel
materialet är av Nimonic 95 och myc-
ket viirnebeständigt.

Turbinhuset, i vars centrum turbin-
rotorns lager är placerat, är monterat
på stativet soll1 omslute. turbinaxeln.

Efter turbinhuset är en kort utlopps
del monterad. I denna finns 4 st pro-
filnag tonr av.er at1 bromså trpp *as
strålens roterande rörelse.

För att nedbringa vibrationerna i mo-
torn till ett minimum äro dc ingåencle
Jct'rllcrna i l.om1'ressor och turbinro-
tofl1 statiskt balanserade. Rotorernå,
kpl, äro sedan var för sig dynamiskt
balanscracle. Fordringaua är 7.2 gcm
.r1\ obrl,rns, vilket på en si<ovel iperi-
ferien notsvarar ungefär 0.2 graml

De i notorns funktion ingående syste-
rnen utgöres av; briinsle-, ol;e-, kylluft-,
varrlluft-, dräner- och startsystemen,
ledskenereglering ocl.r luftavtappning.

Bränslesystemets uppgift är i kort
het att förse motom med län.rplig
n.rängd bränsie vid olika varvtal och
olika yttre förhållanden. En insprut
ningspump med dubbla rotorer och en
nanöver1åda äro de två huvudenheter
som ingå i systemet. Tidigare princip
att varje funktion i bränslesystemet
skul1e regleras av en sepårat åpparat
har här frångåtts och i stället har samt
liga separata enheter sammanbyggts till
en enda enhet, manöverlåda. Byte av
de olika enhetcrna i manöverlådan får
inte utföras i tjänst varför vid ev fel-
äktigheter hela låclan måste utbytas.

Oljc{y.remct, som Jr helt inbvggt i

trrotorn, består konventionellt av filter,
tryckoljepulrp, 4 st returoljepun]par,
ijvcrströmningsventil och oliekylare.
Dcnna senare är bränslekyJd.

Heta delar i motorn, speciellt i
brännkamnare- och t(rbindclen er-
fordra kylning och detta möjliggöres
genom avtappning av luft från kompres-
sorn. Kylluften tjänstgör åven som tä-
tande medium vid de olika labyrint-
tiitningarna som äro nödväncliga mellan
loterande och statiska enheter i mo-
tofn-

Nytt arbetsobiekt

ll

RM6 - Rolls Roycemotor tillL,erkad au SFA.
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När de atrnosfäriska förhållandena
äro sådana att risk för isbildning kan
befaras i motoros luftinlopp kan dessa
delar invändigt genomspolas med varm-
luft, son via en manuellt manövrerad
varmluftsventil avtappas från konpres-
sorns bakre del.

Startapparaten är tillverkad av STAL,
Finspång, och är av s k yätskestarttyp.
Genom att spruta in bränsle, som för-
brinner Lrtan syrelillskolt, kcn startap-
paratens rotor brinSas att rotera 45000
r n. Dcnnc kra[t överförs sedan via
två st planethjulsväxlar till motorns
kompressoraxel och eftcr c:a 7.5 sek
har motorn uppnått c:a 2000 r/m och
kan sedan själv accelerera.

Inledningsvis nämndes att inloppsde-
lcn vat försedd med stållbara ledske-
nor, rom vld olika rarrtcl sryr dcn in-
kommande luften till lämplig anfalls-
vinkel på i:a stegets skovlar i kompres-
sorn. Omställningen av ledskenorna ut-
förs av en Je<lskeneregulator.

Även luftavtappningsventilen är sanr-
mankopplad med ledskeneregulatorn ocl't

stänger och öppnar efter impulser från
denna. Ventilen som är öppen vid låga
varv har till uppgift att vid dessa mins-
ka påkiinningarna på de första stegens
.ko\lar. Detta sker genom att luft av-
tappas från 6:e steget ut i det fria,

Motom är kompletterad n.red en ef-
terbrännkammare som är konstruerad
och byggd av Svenska Flygmotor ÄB i
samarbete med Kungl Flygförvaltning-
ens Motorbyrå.

I stort skiljer denna ebk sig inte från
RM2B:r. Dcn viktigaste förändringen
ligger i materialet som till stor del på
dennl senare typ ul8örs av Nimonic.

Huvuddelarna i ebk:n äro diffusor-
del, brännkammardel rned spridare och
utloppsdel. Bränslesystemet Iiksom öv-
riga system äro helt skilda från motorns
och man kan populärt säga att ebk:n
är en separat påhängmotor.

Den från grundmotorn kommande
gasen, som innehåller en mängd oför-
brukad syre, passenar genom ebk:n och
tillförs via ebk:ns bränslepump och
spridarringar extra bränsle. Härvid ökas
grundmotorns dragkraft med c:a 30 Vo.

Då ebk:n inte är tillslagen hela tiden
utån endast används kortare intervaller
erfordras två varierande utloppsmun-
stycken i utloppsdelen. Det ena mun-
stycket som består åv två halvor regle-
rås automatiskt via manövercylindrar
vid till- och frånslagning av ebk:n,

Antogning ov lärlingor
Till hösten kommer CVA att åter'

igen antaga ca 15 st lärlingar i yrkes-
skolans första klass. Ca 50 st av de sö-
kande har under dagarna 2,3 och 4
juni fått genomgå vissa anlagsprov.

Ah,

När Bergtrollsredaktören gör sin van-
liga lilla påninnelse: "Tidningen skall
rrt tiil - - - semestern" river sig för-
fattaren mellan hårstråna för att finna
någon ända att spinna ihop en liten
stump till semesternumret. Men juni-
värmen och semesterfunderingarna har
tydligen gått i koalition för att effek-
ti\t sabotera alla försök. Kanske har
"sabotörerna" rättr Vi klarar oss utan
"Säkerhetstjänst" över semestern. Men
spalten får inte stå tom, säger redak-
tören.

Visst ska det bli skönt att helt kopp-
la bort kontrollbricka, idkort, rödstämp-
lade handlingar, nycklar m. m., m. m.
Vi låscr in alltsammans med betryg
gande lås". Så förseglar vi nyckeln och
låter Bengtsson på exp. ta ansvaret för
clen, känner oss allcleles fria och kan
njuta en behaglig semester.

Idkortet kanske jag ändå skall ta
med mig, tycker kanske någon. Ja, gär-
fla det - ,nen inte tid resa utanföt
Svetiges gränser - det står så på kor-
tets baksida.

Semester-Sverige är ett resande folk.
Så även CVA och UHF. Man träffar
massoi av trevliga människor på vä-
gens rastplatser, campingplatser, bad-
platser och lite varstans. Man träffar
gamla bekanta från "exercisen", stu-
die- och utbildningstiden, från förut-
varande arbetsplatser etc., och många
nya bekantskaper knytas. Det är av-
kopplande och stimulerande att tala
om hur roligt man hade tillsamrnans
på den tiden.

Det är också kul att veta "Hur du
har det nu". "Jo, tack, jag - - - "
Ja, visst ia. Den saken lämnade iag i
skåpet på iobbet och nyckeln har jag
ju lämnat ifrån mig - - -. Meo det
finns ju så mycket som inte är inlås!
så man kan vara trevlig och under-
hållande i alla fall.

Jäkt och brådska lämnar vi också
hemma. Men det goda humöret och
toleransen i trafiken tar vi med oss.

Så har vi bara att hoppas att se-
mestervädret skall komma i iuli detta
år, och därmed är allt välbeställt för
en i alla avseenden verkligt trevlig se-
mester.

Lycka till önskar

VADRETl
Få äro de som råkas utan att vädret

kommer på tal. Är det inte kallt så
är det varnt, blåser det inte så är det
kvavt och nog var det bra mycket
bättre väder i fjol eller årct före.

llesonemanget känns väl igen? Men
hur var det nu, var nars-april i fjol
bättre eller sänre ån i år? Om vr
jämför de kallaste marsdagarna för de
3 senaste åren så var det den 18-19-20
mars 1957 bara 19-16 grader kallt och
snöyra. Den 23-24-25 10-14 minusgra-
der för att sen nästa vecka gå upp till
plrrsgrader hela veckan.

1958 års mars var betydligt kallare.
Den nrånaden var genorngående kall.
Meclclternperaturen -8 grader med lägs.
ta temperatur av 20 grader den 13 och
22 samt 17 grader den 29. Snöstorm
den 6 och 11 samt 27.

Då har 1959 års mars varit betydligt
behagligare. Morgontenperaturen har
stått på plus 9 dagar och kallare an
-8 gr har det inte varit, även om det
känts så i den snåla blåsten.

April 1958 var i stort sett lika som
i är. Aprilvädret står sig jtr genom ti-
derna. Det var l0 grader kallt och
snöstornr dcn I och sedon stod sig ky-
lan på något lågre nivå i 14 dagar. Och
så blev det + månaden ut. Så vårlikt
son i år var det dock inte och björ-
kama lövades inte till I nraj, som de
gjort i år.

Vädret omfattas med ett allt större
intresse av allt flera. Detta är utan
tvivel bilismens fel eller förtjänst. Bi-
iismens genombrort har ju fört med sig,
att allt flera söker sig ut, om inte i
naturen så dock i alla fall efter lands-
vägarna, varje backe är ju r.rpptagen
av bilfolk som äter, dricker och har
sig ute i det fria. Där har vi förkla-
rinSen till intresset för vädret.

Hur blir det nu med sommaren, jo,
säg det den som kan det, men 1åt oss
hoppas på en varm och skön semester-
tid rned stcdigt högtryck över rara
Iärdvägar.

Old Timers.

Nytt i Telehollen

Fina fiskar har flyttat in idet ny-
byggda akvariet i Telehallen. Svärd-
fisken Ingvar och bågfisken Börje ocir
deras många andra närsläktade bläck-
fiskar kan beskådas utan kostnad. Dc
ser just nu en aning slokörade ut på
grund av dålig ventilation (syrebristl.
Ett råd till besökare: Medtag ej mat
paket vid besök, ty fiskarna får e1 "','tas.Silzerhetschefen.



Tio är i företagsnämnden
Vid det senaste valet av represen-

tanter i CVA företagsnämnd, som
företogs inon.r FCPF, {ö11 en man bort
på grund ar åtl FCT| nu fått rcpre-
sentantcr i nämnden. Det blev Karl
Mattsson, sonl fick draga sig tillbaka
efter en tioårig företagsnämndsverk-
samhet.

En kväll i maj lick Bergtrollet en
prat5tund rned M:rtlsson om företags
nämnder i alltränhet och CVA före-
tagsnännd i synnerhet.

- Vid junisammanträdet 1949 debu-
terade iag iCVA iöretag"nänrnd, då
som suppleant * ordinarie blev jag

' " '.. ,rdfö
rande i arbetarnas företagsråd och un
der senare åren företagsnämndens v.
ordförande.

Mitt första intryck av nämnden var
att där fanns två parte! vid bordet.
Man satt där och awaktade och hårda
ordväxlingar ledde till att mar ägrade
sig en hel clel åt ått nypa igen, når det
gavs tillfäIle.

l\linst fem år gick, innan man börja
de skönja den goda anda, man drömt
om. Den kom och blev bättre och bätt-
re. Förrå året var den allt vacl man
kunde önska. Denna goda anda har
medverkat till att skapa större förtroen-
de rnellan representante.na för företag
och arbetarråd. Detta i sin tur har
medfört lyckade lösningar av många
problem. Samförstånd och samarbete
fordras i hög grad.

Samn.ranträden hålles i regel endast
en gång i kvartalet- Detta var en av
orsakema til1 osmidigt arbetssätt. Se-
nare har erfarenheten visat, att mycket
kan redas ut utan att komma så långt
som till sammanträde.

Vidareinformationen, som bör ske di-
rekt utan att passera många händer,
har visat sig vara mycket viktig. Infor-
m rtioncr anqående arbetsbeläggning är
värde[ujja, .pcciellt för de kollekri'"an-
ställda.

Arbetet i granskningsnämnden, där
man tittar på aila förslag till förbätt-
ringar, har varit mycket intressant. Så
långt har det ju kon.unit, att storleken
av gratifikatiorlerna enligt nya avtalet
får diskuteras.

Därrned är vi inne på metlbestäm-
manderätten, som diskuteras mycket.
Om den komrner, kräver den s:rmar-
betsanda.

Karl Mattsson har talat sig varm.
Man behöver inte ta miste på att hans
känsla ocl.r djupa intresse för frågor
k ring löretrg,nå m ndrr erksa rnheten är
äkta. Han fran.rför till sist det önske-
målet, att genom Bergtrollet få fra:n-
föra sitt tack till santliga, som han

Karl Mattsson

haft tillfälle att {å samarbeta med i
företagsnämnden.

Vid valsammanträdet blev Karl Matts-
son ordentligt avtackad och fick bevis
på att hans årbete värdesatts. Bl. a.
fick han mottaga ett exemplar av bo
ken Våstmanland.

Till sist ett litet smakprov på Matts-
son väikända slagfärdighet.

Sixten tog upp ett samtal med Kalle
om valet till företagsnämnden.

- Tänk, att du röstade på dej själv,
det skulle jag aldrig hå gjort, yttrade
Sixten förebrående.

- Nej, det skulle inte jag heller ha
gjort svarade Kalle med ett smil.

OId lin.

F ly gv ap net s drilt u tir nsb.ur s.

Under de sista 14 dag.rnå i maj rnå-
nad ordnade FV egen kurs vid Hem-
värnets Stridsskola i Vällinge. (Vällinge
ligger mellan Södertälje och Stockholm
intill Mdlaren.l Samtliga flottiljer och
centrala verkstäder var representerade.
Kamratskapet var prima från första
stund. Så här kunde det 1åta när rqal
träffades: Är du från Arboga? Ja. Jag
är från CW å heter Nyström. Sist
när jag var här var det två grabbar
från CVA som hette Birger Vesterberg
och Wiss. Kul killar båda två. Du skall
l.rälsa till dom, när du kommer hem.

Under sakkunnigt befäl fick vi fran
kl. 7 på morgonen till kl. 17.30 på
kvällen öva i terränglådan och i lek,
tionssalcn.

Kl. 6.30 Revelj
Kl. 7.00 Frukost
Kl. 7.30-11.00 övningar
Ki. 11.00-I2.30 Lunch
Kl. 12.30-17.30 övningar.

övningarna omfattade: En liten del
ererci.. Materialkännedort och skjut-
ning med K-pis! Kg och pansarskott.
Rekognosering och försvar av byggna-
der. Mintjänst, sjukvård, avståndsbe

ORDER OCH INSTRUKTIONER
Att giva order e1ler anvisningar om

hur arbeten skall utföras är en konst,
som tyvän ej behärskas av alla som
skall leda sina medarbetare.

Ordern bör vara så {ullständig, som
arbetets utförande kräver, den skali aven
då sa crfordra' gc 'notivet för uppdrr.
gc! den skall vara entydig och kort-
fattad utan onödiga ut1äggningar.

Ordem bör ej avsiutas med ovid-
kommande detaljer, så att den väsent-
liga delen av ordern blir bortgiömd.
Uttrycker man sig för omständligt kan
det bli so1'11 för domaren i ett mål mot
en ung nyutexåminerad ingeniör, som
var instämd för en trafikförseelse och
därvid lämnade följande förklaring:

"Onstäncligheterna utvecklade sig så
xrt idF inle k nde bemästra denr. Hjrr
len ac(elerercde i elt pltn meda.r ryngd
kraften verkade i vinkel mecl rotations-
planet och detta ledde till en rotation
vinkelrätt emot l-rjulens rotationsplan".

Domaren såg då rätt konfunderad
ut en stund varefter han frågade: "Vad
i all världen betyder nu allt detta?"
'To, bilen sladdade , .varade den ala

lade manner.
Gammal arbetsledare.

Fortfqrqnde.
Ilusförhör i Bankeryd. Det upplyses

att Johannes på Tången är död, då
hans namn uppropas. Vid nästa års
hu.förhör uppropas Johannes på Tån
gen och det uppll.tses ännu en gång
orrr att han är död. Men hur som helst
- när man nästa gång samlas i samnla
ärende uppropas han ånyo.

Då lyfter Nyman i Skinnbäcken ba
ken två tum {rån sittbrädan och upp
lyser:

- Han är fortfarande döerl

dömning, målangivning, fysisk träning
i samband med karta och kompass sant
stridssk iutn inga r med skarp ammuni-
tion.

Skolans chef kapten S. E. Nauci6r
höll en rnycket uppskattad orientering
om det utrikespolitiska läget. Lölmånr
Hårleman talade om atornbomber och
skydd mot dessa.

På fritid kunde man spela fotboll, se
på TV, göra en roddtur på Mälaren
elicr låna en av skoirns ryklar och åla
in till Södertälje.

Kur.en gcv en god utbildning och
kan varmt rekommenderas till alla
driftvärnsmän. Utöver denna kurs {inns
det särskilda kurser för Vapentjänst,
närpansar, Ksp, mintjänst, sprängtjänst
m. m. Är Du intresserad kan Du er-
hålla nårmare upplysningar av Ditt
driftvärnsbe{äl. Det bästa till sist LOT-
TORNAS goda matl

Välkommen i dri{tvärnet.

IJ



F5 - Kungl. Krigsflygskolan, Ljungbyhed

Flottiljingenj ören fly gdirekt ör R. A. Sandberg

Ljturgbyhed - är ett namn, sorn får
aila flygintresserade att lystra. Många
generationer pojkar har fått en läng-
tansfylld glimt i ögat, då det ortsnam-
net nämnts.

Ijungbyhed ligger i nordvästra Skåne
på griinsen till den del av landskapet,
son påminner om Småiand. Den som
kon.rmcr till Ljungbyhcd skall inte van-
ta sig att få se ett områcle, som består
av frrktbara, rika åkerfält - nej, som
namnet antyder är det en ljunghecl,
sonl givit orten sitl nanrn. Tvärs över
den södra horisonten sträcker sig den
bokskogskläddå Söderåsen, som genom-
skärcs irv två nära 100 rn djupa rrvi-
nef. Det är en fascinerande anblick -
ävcn för ett uppsvenskt öga - att från
Söderåsen skåda ut över den omväxlan-
de och vackra bygden, som genomskä-
res av Rönneå olh mot norr övcrgår i

skogsbygd. Ett besök, speciellt vår eller
höst, iir avgjort lönande för den, som

ljllter av vacker nattlr.
I trakten {innas även andra sevärd-

heter. För den botaniskt intresserade
kao ett besök i den bcröIrrda enskogen

vid Anderstorp rekonmcnderas. Att
komrrra in i en högstarnmig, verklig
skog lv cnar gör ett nlycket e8enartat,
trolskt och fängslande intrYck.

Ljungbyhedstrakten år värd att besö-

käs även av andra bevekclsegrunder.
Vem har inte hört talas om Skånes

gästgivargårdar. Den kanske mest om-
taladc - Spångens gästgivargård - ligger
endast någon km från Ljungbyhed
Anclra namn förtjänår att närlnas - så-

som l{östånga, MargaretctorP.

Den försto flygverksomhelen
på liunsbyhed

Alltseclan Karl XI:s tid har platsen
använts son-r militärt läger och -övnings-
plats. Under 1800-talct byggdes barac-
ker för husarer, dragoner och infante-
rister oclr alltjämt anvindes beteckning-
ar som dragonlägret - husarlägret för
att beteckna viss del av flottiljområdet.

Redan tidigl börjadc man flyga i
Ljungbyhed. Sommaren 1909 gjordes
flygförsök av landskronaborna Oskar
Ask och Hjalmar Nyrop. Den intresse-
lade ortsbefolkningen döpte flygappa-
rateo till 'Gräshoppan" och ville väl där-
mcd ha sag! att flygningen knappast
blev mcr än små hopp i grästoppshöjd.

Sommaren 19ll fortsatte de båda
pionjiircrna llygningarna rlred två modi-
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På linjcn

fierade Bl6riot-modeller. Tyvärr slutadc
försöken med haveri - det första på
lreden, vareftcr Äsk och Nyrop drog
sig tillbaka från aktiv flygning.

Nästa insats gjordes av kapten Hlrgo
Sundstcclt, son då rcdan var utbildad
flygare ocl.r flög Bl6riot-n.ronoplanet
"Nordstierna", vilket tidigare tillhört
flygbaronen Cedcrströrn. Sundstcdt ut-
förtle en prestation för den tiden, då
han utan mellanlanclning flög l,iungby-
hed-Hälsingborg. På återfärden nedför-
cle han cn bunt llelsingborgs Dagblad;
ailtsä Skånes lörstc {l1gpost. Flygningen
åclrog sig stor uppmärksan-rhet.

Dcn verkliga flygepoken började
emellertid år 1915, då doktor Enocir
Thrrlin öppnade en flygskolc, som exi-
sterade i sex år. Efter Thulins död
1919 leddes flygskolan av löjtnanten
Elis Nordquist, som såsmåningoln blcv
teknisk direktör i sAAB. Thulin be-
gärde att på övningsfältet få uppföra
en hangarbyggnad, vilket dock avslogs
av dcn dåvarande chefen. Det berättas
att denne då yttrat "flygana skall man
inte ge ett lillfinger, tlå tar dom snart
hela handen". Ja, på sätt och vis hade
han väl nitt. Nu rir rlet bara flyg på

clcn ganrla övningsmarken.

Börlon ov den moderno
flygepoken
1925-års försvarscrdning ledde till

att flygvapnet blev en självständig fiir-

sva.sgren. I samband härmed sökte
man en lämplig plats för den grund-
läggande flygr.rtbildningen. Ja, heden
fanns lärdig och utgjorde ett utmärkt
naturligt flygfält. Viss flygtraditioa
fanns, belägenheten var god bl. annat
ur den synvinkeln - väl så trctydande
på den tiden - att 1nan hadc niira till
lärnpliga nödlandningsplatser, efterson
flygningen utfördes över Skånes slätter,
iiven om själva Ljungbyhed ligger på
gränsen till skogsonrådct. Slutligen
Fanns innrn onrråJct en lrcl Jcl bygg-
nader, vilka krrnde rnvänJrs till expe-
ditions-, förliigsnings- och förrådsloka-
Ier.

Krigsflygskolon ov idog

Målet för Krigs{lygskolans arbete
idag är att ge flygeleverna en grund-
läggande flygutbildning. Fyra gångcr om
året rycker en grupp utvalda pojkar
in och fyra gånger om året får glada
och lyckliga flygare sina gyllene vingar
som tecken på, att de lärt sig att llygå
och år mogna för att på flygvapnets
övriga förband skolas viclarc på avan-
cerade krigsfiygplan. Förutom en grund-
lig fllgutbildning orrrfalrcnde 80 flyg
timmar på fpl typ Sk 50 och 85 på
typ 28 innefattande flygning i mörker
och nedsatt sikt skolas eleverna även
teoretisl<t ien lnängd ämnen. Elever
med endast folkskola eller realexamen



få dessutom undervisning i vanliga
skolåmnen. För att få erfarenhet hur
man skall bära sig åt för att överleva,
om man vintertid tvingas nödlanda er-
bålla aspiranterna en grundlig och på-
frestande vinterutbildning, som tidigare
förlades till Grangärde i Dalama och
de senare åren till Sälen. Genom att
högfjällshotellet vissa tider har Iåg be
läggning kaa dess stora resurser ut-
nyttjas utan att kostnaderna bli för
höga. En stor fördcl är ju att perso-
nalen då är förlagd så högt upp på
fjällsidan att övningar kan hållas utan
långa och betungande transporter av
personal och materiel.

De inryckande eleverna ha olika skol-
utbildning. Oiiicers- och flygingcnjörs
aspiranterna ha studentexamen. Fält-
flygarelevcrna ha realskola eller folk-
skolekompetens.

F5 år organiserat på chef med fJot-
tiljstab, två flygskolor och tre divisio-
ner.

På första skolan lär sig eleverna att
behärska det propellerdrivna skolflyg-
planet Sk50 SAAB Safir och på andra
skolan fpl typ 28 Vampire. Utbildnin-
gen sker dels på det tvåsitsiga flygpla-
net typ 28C och dels på det ensitsiga
typ 28B. Med uppgift att sköta och
tillhandahålla skolorna flygplan finnes
två divisioner - er för fpl Sk50 och
en för fpl 28. Totala antalet fiygplan
är vid F5 160. Den tredje divisionen
har hand om de värnpliktigas utbild-
n1n8.

I flottilj:taben ingå olika avdelningar,
var och cn med sina rrppgifter. Så även
avd VI materielavdelningen.

Avd Vl. Moterielovdelningen
Matcrielavdelningen, sorn förestås av

flottiljingenjören, har till uppgift att
plancra, leda och l.randha flygmaterie-
lens underhåIl sant planlägga mobilise-
ringsarbetet i vad avser flygmaterielen.

Med flygmateriel menas, utöver sjäi-
va flygplanparken, standard- och spe-
cialfordon fstartvagnar, startaggregat,
radio- och radar, bärgnings och rädd-
ningsfordonJ, säkerhetsutrustning, telc-
utrustning, verktyg och övrig markut-
rlrstning som erfordras för tjänsten.

Underhållet och skötseln av flygnra-
terielen sker inom flottiljen vid avd VI
och divisioner samt utom flottiljen hu-
vudsakligcn vid central verkstad och
regional televerkstad. Den direkta kon-
takten nellan Cv och flottiljen sker
via avd VI.

Vid avd Vl anställda ingr.njörcr.
tjänst8jöra som lärarc i tekniska am-
nen på flygskolorna.

Avd VI omfattar ca 100 personer,
varav verkstadssektionen utgör ca 70.

F5 avd VI år organiserad på följan-
de sätt.

Organisationsenhet

Ändre och tredje
flottiljingenjör

Planerings- och kontroll
sektion

Telesektion

Expedition

Ställföreträdare för flottiljingenjören.
Haveriutredningar, utbildning, tekniska utveck-
Iingsfrågor, speciella uppdrag, kontrollflygning.

Arbetsledning, materialpianering, tidsplanering,
kvalitativ kontroll, teknisk bokföring, flygtidi-
uppföljning.

Konsult för teletekniska frågor, föreskriftcr lör
el-kontroll.

Förråclsbokföring, driftsbokföring, anskaffning av
materiel och reservdelar, leveransbevakning,
skrivccntral.

Uppgitt

Tids- ocl.r deltaljplanering, arbetsledning, siälv-
kontloll.

Vcrl<stadsarbctc.

N{ottagnings- rrtläntningskontroll, förrådsinvente-
ring, planering av verktygsunclerhållet.

Praktisk undervisning av flygelever och värn-

Taflhni g år 1931

Tanbning i dag

Verkstadssektion

Förrådssektion

Instruktionsverkstad

l5
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öuetste

Ålze Relmberg

Personalens anstäIlningsförhållanden är
på avd VI följande.

Civilmilitär personal: ingeniörer,
verknästare, mästare och tekniker

Civil tiänsternannapersonal: ingenjö-
rer, expeditionspersonal, arbetsledare.

Kollektivavtalsanstä11d personal.

Viirnpliktig personal: under utbild-
ning.

Ser man så på flottiljens övriga per-
sonai är' ju många militärer, men för
övrigt återfinnes samma blandoing sorr
på avd VL Divisionernas personal är
militärer och civilrniiitärer. Den till sy-
nes kaotiska blandningen torde i för-
sta hand vara betingad av de krav, som
måste ställas under krigsförhållanden.

Ekonomi

Varie år rilldela r flyg[örvrltningcn
F5 ett anslag för att bestrida Drateriel-
underhållet. De stora utgifterna utgö-
ras av kostnader för översyn och repa-
ration av materielen. Det betyder att
kostnaderna i stort redan är givna vid
det ticlsskede, då man bestämt vilken
materiel, som skall finnas och hur den
skall användas, exempelvis hur mycket
flygtid, som ska1l tas ut.

Emellertid kan hetydande I'csgralin-
gar göras orn verksanheten planeras
vä], så att ålla resurser utnyttjas på
bästa siitt. På grund av att flygmate-
rielen hastigt föråldras och man sålun-
da knappast har fått god kunskap och
erfarenhet, förrän det är tid att tänka
på ny materiel, är det av största vikt
att hela tiden sträva efter att icke
ondrliga underhållsåtgärder vidtagas. I
detta sanmanhang kan förbandet med
sin praktiska kunskap och erfarenhet
spara en hel del pengar. Sålunda ar-
betas det träget på att spåra upp och
eliminera onödiga, kostbara åtgärder.
Detta kräver en ansträngning, då det
alltid för den enskilde faller sig lätta-
re att göra så, som han är van och
(lessutom måstc varje inskränkning
noggrannt penetreras, så att ej säker-
heten på något sätt minskas.

Materielavdelningens flygverkstad år
cn ekonornisk enhet, vilket betyder att
den är självförsörjande. Verkstaden får
likson Cv beställning på ett arbete,
beräknar medelst efterkalkyl kostnaden
och tar betalt härför. Inkonster ocl'r
utgifter bör gå jåmt ut, utan någon
egentlig vinst. En viss del av omsätt-
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ningen levereras in till flygförvaltningen
son rationaliseringsmedel, vilka sedan
efter flygförvaltningens hörande kan få
användas för att rationalisera driften.

Underhållet qv den egentligq
flygmoterielen

Materielen måste handhas och vär
das på sådant sätt, att risken för fel
blir så liten sorn möjligt - dock med
beaktande att den även skail användas.
Alltför nycket skruvande på mate.ie-
len kan ju rent av förstöra den. Man
får icke hellcr av säkerhctsskäl göra
arbetet så omfattandc att materielen
ständigt är under arbete. Om så vore,
har man kommit till den paradoxen,
att den från tillbtrdssynptnkt säkraste
materielen är clen, som icke alls an-
vändes.

Som tidigare nämnts utfö(es under-
l.rållet av en hel del olika årbetsenhe-
ter. På divisionerna eller avdelningar
na, villia ha materielen utc i tiän51, ut-
föres den dagliga servicen, mindre om-
fattande periodiska tillsyner eller repa-
rationer. På tillsynsverkstäder, vilka i
princip kan vara knutna antingen till
division eller avd. VI utföres mera om-
fattande tillsyner. I det fall tillsyns-
verkstaden är knuten til1 division kan
man säga att personellt och lokalmäs-
sigt lyder tillsynsverkstaden under di-
visionschefen, medan den materieltek-
niska ledningen ges av avd. VI.

Mera omfattande arbeten - såväl re-
paration, tillsyn och översyn - samlas
till avd. VI flygverkstad. Skälet till
denna centralisering är bl. a. att man
icke kan till alltför många arbetande
enheter sprida cxpertis, kontrollappara-
ter, komplicerad verktygsutrustning
o. s. v,

De arbeten sh-.rtligen, som ställer än
större krav på centralisering, sändes till
central verkstad, regional televerkstad
eller liknande.

Det är således en hel kedja av per-
sonal och arbetsenheter inblandade, vil-
ket helt naturligt måste ställa höga
krav på viljan och förmågan att sam-
arbeta. För att ge samarbetet en lämp-
lig forrn hålles organiserande samnån-
träden dels mellan flottiljingen iören
och dennes personal, dels mellan flot-
tiljingenjören biträdd av sin personal
och divisionernas personal, och dels
mellan kontroll-, tele- och planerings
ingenjör och divisionernas personal.

Ja, det var många sammanträden",
men för den skull får inte de dagliga
kontakterna glömmas bort. Det är i
alla fall till stor del på detta samar-
bete, såväl inom flottiljen som mellan
flottiljen och Cv, som ett gott resultat
måste byggas.

Slutligen vill jag uttala min tillfreds-
ställelse att på detta sätt få tiluälle

Ordförande i
FCPF

Achurnalator -
skötdt e

Suen-Åbe Månssol

Ordf örunde i
FCT F
Föttådsntan
Wollnar Agbech

att berätta något om Krigsflygskolan
ocll Jcss materielirvdelning, då jag tror,
att ju mer Cv och flottilj vet om va-
randra, desto lättare är det att sam-
arbeta till båtnad för det stora beia.

14 CVA:ore vinnore i
lönsporondets lotteri
Inte nindre än 14 st. CVA-anstäli-

da ungdomar erhöll vinst i Postspar-
bankens lotteri för lönsparare vid den
sista draSningen varåv I vinst på 500:-
kr och dessutom 13 st. vinnare med
50 kr var. Den lyckliga vinnaren av
500:- kr var fröken Kerstin Petterssorr
på personaJkontoret. Det var ctt gott
tillskott till hjälp till vårekiperingen.
Denna gång tycks lyckans vindar ha
l:låst övcr Arboga och speciellt ö\er
CVA. Det var inte första gången CVA-
anstäilda kammat hern vinster på lön-
sparandet men aldrig tidigare så många
som 14 st. Lönsparandet är en utom-
ordentligt bra sparform, den skapar
fötutsättning för att äga en slant vid
en tic{punkt då alla, mer eller mindre
har nödvändiga behov av pengar, såsom
t. cx. vid bosättning, tandvård, sjuk-
dom, utbildning m. n. Det bästa med
denna sparform är [förutom nyttan av
att avsätta pengar till frantida behov]
den att awägningen cv ved som är vä-
sentliga behov är fastslagna redan från
början och att uttag av sparmedel en-
dast får ske efter dessa uppdragna
linjer intill den dag då den sparande
fyller 25 år då han fritt disponerar sitt
kapital. Då räntan är 5 proc. och dess-

utom var l6:de sparare har chansen
att en gång om året vinna ett belopp
från 10.000:- kr till 50:- kr synes den
na sparform så lilltalande att ingen
rrngdonr anslälld vid CVA borde stå
utanför lönsparandet.
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TILL FJALLS Cåson berättar
Bergtrollets fjällrcsa var för1agd ävcn i år

till Sälen, och fru Pcttcrsson på Sälcns Tu-
risdrerr fick ta hand om femron vårr't.,.."
CVÄ och UHF:are. Tiden ver påskveckan,
mcd avrcsa från Arboga på tisdrg niddag
och iterkomst på annandagen på kvl1lcn.

TISDAG
Resdag. Göte \9esterlund med Nanny,

Gunnar, Margit och Ingcr NcunTan som
passagcrare tjuvstartade och åkre redan på
morsoncn. Vi övriga Rolf Norgren med
Hans Holmgren och Ingrid Zettergren, Erik
candl med Sture Stridsberg och Bengr
Fröjd och jag sjäh. med Ånnie-Marie och
Majsan Holmgren srartade från Arboga
klockan 13.00. För samtliga ckipage gick
resan bra och redan före klockan 19.00
såg vi de välkända Sä1cn-fjällcn. Fru Pet-
tcrsson stod som vanligt på trappan och
hälsadc oss vä1komna. Rigmor Suidsberg,
som hade åkt tåg upp redan på rnåndagen,
samr cunnar och kompani hade även säLlat
sig till välkomsrkommittön. Efter kaffe
ncd dopp, uppackning, efrerhörande förut-
sättningen för morgondagens vlder m. m.,
så var det clags att intag:r horisontallJge
för att sania kraftcr till r.eckans strapatser.

ONSDAG
Redan virt sextiden blrjadc vi rbra på

oss och gluttadc föfsikrigr på rullgarorncn.
Srrålandc vädcr. .. alla pigga, glada och
förr'änransfulla. Vallningcn vidtager, eftcr
nyckct dividcrandc cn:rdcs vi oss om klister.
l'ft. r irr.rgr ng r' fruko.L rar'.r .'rör-i -

brcdnine, last:dc vi skidor och ryeesäckar
på och i bilarna och åkte upp till Sllen
stugan och liften. Den användes av aLra,
utonr ar. Gunrrr som haclc dotrern Ingcr i
pulkan, han slcr och drog uppför s)alom
brc\cr. d.rh.rdc tidr;:r- fu-- t. bc r.r'n
melse atr pulkor ej ficl< mcdtegas i liftcn,
...n J.nrr.r r,:- nu bo rrrq.- rr,r dcr ri..tc

han cj av. Mcn ävcn Gunnar kom upp så
småningom. Vi åkcc sed:rn i vig rill Stor-
fjällsrravcn och satt där och lapade sol, åt
smörgås, apelsin m. m. och mådde gott 

'bara skjorrärmarna. De sorn hade nTesta
energin åhre slalom och störtlopp från Stor
fjället i r-arierande stilar. När vi sedan
åtclkon till pcnsionatet så smakade mid-
daeen undcrbart och vi kände oss mycket
bclårna med första dagen.

TOIISDAG
I dae vaknade ri inte vid något strirlande

solsken, rnen humörct var prina i alla fall.
Efter den vanliga ccrcmonien med frukost,
vallnine m. m. åktc vi upp till Sälenstugan.
Eftersom dct r''ar tjocka på fjällct dcLadc
vi på oss. cunnar tog hand om ctt ging
och gjorde en korrarc tur nerc i skogen. Vi
övriga åktc skidor upp till Högfjiillets lin-
bana och med den upp på toppcn av Stor-
fj:i1lcr. Vi åkre på fj:illkammen ncr rill ra-
vincn, d:ir vi även i dag rartade och år
våra smörgåsar. Tink vilken skillnad, i går
sarr vi hiir i strålande väder, varmt och
.1.Jnr. ocl' i Jrg d'r,-i1' och b i.:gr. dcr
enda som var lika dct var det prima hu
nrörct ncd nryckct dumma kommentarer
från Erik, Rolf m. fi. Vi åkte sedan ner till
slalombacken och Srilenstugan där vi träf-
fade der andra gänget. Någre köpte dir
vykort m.n., rreclan stört- och slalom fan
tasrcrna åkre ibackcn. Nir klockan bör
jrdc n:irma sig fyra åkte vi hem till

L^.cj. .r f,. n,r 'idre.
hadc larir der bäsra krinde ri oss alla nc;jda
och bclåtna efter dagens skidttr och lop
padcs på biirtre tur nrccl v:idrcr n:ista dag.
På kvlllcn hadc vi så nTyckcr hrafter kvar
rrt r'i gick och dans.rdc i Sllcns Folkcrs

Hus, d;ir vi hadc mycket trevllgr, specielh

'irr ungtrrlrr fr k. Rolf "ch Rcngr. oj ..
oj . . oj . . vad mycket raf:r fjällbrudar.

FREDAG
Vi vaknade inte heller idag av solen,

men vidrer verkade intc så grått som i går.
l-frcr'nnr p ..krc., nlrcrn.r nu korln ir i

mångfalld till Sälen och alla åkte upp till
Sälenstug:rn beduradc vi oss för att åka
bil upp till foten av Gammelsätcrfjällct och
därifrån bcstiga toppen av dctta. Vi vailadc
Itcr i11.r; r'cd kli.rcr. m,n dcr ri.ad, .ig
sedan :tt dct kommit nysnö på fj;liet så vi
fick valla om. Vi packade in oss ibilarna
och åkre iväg. När vi hade kommit fram
till målet och skulle spänna pir oss skidorna
hördes cn ädel röst som visadc sig vara
Majsans: Jag har glömt skidbindslena på
p.rn;crl Rid.-rl D,r vrr .n;er .{nrar rrt gJrr
.in r'l n! rc.r hcn o.h hlmrr klerrodcrn.r.
Efrer alia gliringar hon ficl< för sin glöm-
ska, 91ömmer hon nog aldrig något mera.
Mcn så småningom kom vi i väg och käm-
padc oss upp på toppen. Fortfarande rru-
lct. Vi rastadc och begav oss nerför ijäl1er,
si ned ens lättade dirnman och solcn sken
över oss. Ålla blev glada och mcst vår sol-
dyrkare )ligmor. Vi s:rtt sedan och lapade
sol hcla cftcrmiddagen och rl.cktc der v:r
skijnt atr finnas till. Dagens replik kom från
Roffe: Annie Marie hade vid nåeor tillfällc
fått klistcr (skid-) på skidbyxorna där bak,
när hon ontaladc clctta hördcs Roffcs sran
ma: "Dct r.ar vil på rärt ställe". Saken var
den att Annic Maric hade yanan att s:itta
,: -i .r,..,,. rir l"- .,L riir r^-r N.rr
vi sedan kom hem till panget yrakade na-
ten som vanligt yppcrliqt.

Kvällen tillbringadcs ncd diversc lekar,
korrspel m. m. Vi hadc även besök av en
pi.kkrrir; pi k'lll I'r.r,rr. f r'igt uppgiiL
shulle det rara Nanny.

LORDAG
I dr; nJr ri valrade 'i 'nöade dcr. irs.r

.ru görr 5r. Vi \adc i sir bc r.imr .rrli
skulle göra cn litet längre tur i dag, var-
för vi beslurade att cunnar skulle ta hand
om ett gäng och gå över Stor- och Mcllan-
fjäller nel till cammelsäter. Jag och de
andra bilägarna, Erik, Roffe samt Majsan
och Annie-Marie skullc åka bil till Gam-
mclslircr och där möra de andra. Vi lasrade
bilerna och skju*ade upp Gunnar och kom-
pani rill Högfjällshotellet varifrån de skulle
ur:i. N- yrrre' tler rrL oi \'e'cnlrerra \.r-
de hommit, det var bilköer övcrallt. Vi
åkre scdan runt till Gammelsärern och be-
steg :innu cn gång G:rmmelsätcrfjä1let. Nu
var verkligen vädrer bistert, halv snöstorrn.
Vi stannade ej så 1änec utan åkte hcm till
panger, fiir:tt scdan åka upp och möta dc
:rdr:. O.h dc k:inpadc s.; rerk igen örer
fjällen i motvind och snö. Starkt gjort,
specicllt av Rigmor och Ingrid. Efrer mid-
dagen, som för övrigt derna dag var top-
pcn mcd en nrrssa god mat, klädde vL om,
.rll.r ru vi '\jo a rc.pck'i.. blu' för .rrr
frannriva den fjlllsolbränna som började
komma, och begav oss ner till Transtrands
hcmbygdseård för att där dansa och ha ku1.
När vi scnt on sidcr kom hcn därifrån.
., i ,rl . . .:,,r , .. r'i-.,r. .n i:. i Si cr.
Fxsr intc vädrer hade visat sin bästa sida
l<ände r.i oss ändå belårna. Den crrda malöt-
rcn i glidjcbägarcn vrr att vi bara hade cn
das kvar bland snö och fjäll.
SONDAG

Soler lyste ivcn i daq mcd stu frånvaro,
rrlcrl undcr nattcn hade dct kotrmit cirka
0 Ln- n).nö o.) ten prrl rrerr var 5 ri-

nusgrader. Vi bestiimde därför att dc som

En uilopaus i hnrlig högfjrillssol.
Fru Anne-Ma e, Erih, Ingrirl, Cåson,

Maisan, Rolle myser i babgtundelt

ville skuLlc göra cn långrur, vi blcv sex
stycken. Gunnar med familj, samr Nanny
och Göte beslurade sjg för att göra en tur
uppåt Mellanfjiillet, och spinnsidan skulle
söra cn kortarc tur orrkring Sälcnstugan.
Vi som skullc åka långturen biledc upp till
Högfjältshoteller varifrån r.i utgick. Vi be
gav oss sedan norr ut uppåt Kjällfj:illet och
kom så småningom ner till Syndalcns och
Myrflodamncns ftbodvallar. I dag var der
cn sådan dag när det lar underbart :rrt åka
skiclor, nysnö och rninusgrader, nan tyckte
att man shulle kunna åka hur långt som
hclsr. Mcn cLct visade sig scdan att man
blev rärt slut, konditioncn är ju ;nte den
bäsra. Från Nlyrflodammen åkrc vi scdan
cftcr kompass rakr på Ostra Kalven. Under
denna kompass*ång tjänstejorcle Bengt som'' pirur. o.\ ,.r' i"r "on- 

,r fluga pi
fjällslunninearna, der var näsran så han
k6rde slut på "gubbarna", Sture och under-
tecknad. Och dct var han väLdigt noga
med art tala onr för dc andra när vi kom
hcm. Men konstigt nog så var han den enda
son sov efter middagen den daeenl Mcn
för att återeå till skldf:irden så"hamnade
vi så småningom på Ostra Kalven och se-
dan var det cn fin ncrfö11öpr till bilarna.
Vi hadc dirmed gjort r'år sista skidtur för
Cenna gång och nir den r.ar cirka 2,5-3
mil så tror jag att alla hände av der i

Kvä1len tillbringadc vi ncd art påbörja
packninecn och stämningen var litc vcmo
clig med tankc på att clet var sisra kr.ällcn.

MANDAC
Ja, så vaf fj:illresan gjord för denra

gången och dct var bara hemfärden kvar,
så några slalombvror och pjäxor behövde
r. . rrr r.r pi o* i d--, u ar d.. : nl.'^"
fi.r, , L,r.rr ,"a 'i'1,1.",,.-;i;J ;";;skidutrusming. Vi titcade nog alla liter
avundsjul<t på dc andra elstema vid fru-
kostbordct sorn ännu hadc nåera daear kvar
atr åka skidor. Men der vai intc"mycker
.r, ,rJrr .: dcr. ur.rli iLe15icl ri p.rc[-
nins och lastnins och ver tacksamma atr
r.i hadc hafr fillf:illc xrr få vara här i Sälen
.'r 'cckr. T r' 1.cr . pi rrr :l .r l.adc Lri'r.
frarngiclt av atr vi rcdar innan ri irkLc hclr
börjadc plancra f;r niista skidpåsk. Efter crr
kiin'lnlict reck till fru Petrcrsson för mat
och husrum lasradc vi oss ibilarna och bör-
rdc l'(rnl:ird, r. D..r oc\ tJ s.s .järv

bleu , ' rilr:; rr..,-drörr pi glr.d av h.r ka,
men bortirt sjutiden var vi i Arbosa utan
.rt några störrc nissöden hedc jnträffat.
När vi sedan skildcs var vi alla överens orr
an kul hade der rarir och mvcker välbc-
hövligt i rchrcatiorssynpunkt,-fast vr rnre
var brune son, några ncgrcr Men alla kan
ju inte få fönstcrbord.
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@inö,b'd Foto och Tryck
Text: John Eklöf Foto: Erik Persson

Litc gladarc, om jag får bel Den
klassi'la rcpJiken kJingar i öronen, när
man sticker in till Foto-Lasse och se{
lronom stå Iutad mot kcmerans visir
skiva för att få fram eo god skärpa.
Mcn de stumma föremålen - kugghjul,
rld;rgrunkor o.h andra pillemogrejer -
ligger där stilla och tysta, tålmodigt
väntande på att få höra slutarens klick.
Men stopp härl Visserligen är det så,
att vi ska göra ett besök på CVA foto
och tryck, men man stiger inte på så

där vårdslöst. Först knackar vi på hos
chefen för Normaliekontoret, avd 370,
och det är drifting Adner Eiborn.

- IIei, hölsar tiborn välkommcn på
sitt vänliga sätt. Och så berättar han
om foto- och tryckerigrupperna.

- Både foto och tryck fanns tidigare
på 250. En tid hade man ont om jobb
och dåvarande chefen för 250, ing Ed-
ström, hörde med oss om vår katalog-
avdelning kunde ordna något åt dem.
Jag talade rned FF och de var överbe-
lagda. Det blev mycket arbete.

Med tiden behövde rran ytterligare
verkstadsutrymme på 250 och så korn
funderingar, att vi skulle ta foto och
tryck här rrppe. Styresman gick med på
det och det bestämdes, att ett utgrävt
utrymme i källaren skulle iordningsstäl
las. Efter ett halvår blev det i ordning
och blev bra. Tryck har ett rum med
förråd och foto två rum - ett rum för
repro för katalogen och ett för inclustri-
fotografering. Dessutom har man skilda
mörkrum för negativ- och positivfram-
kallning. Visserligen finns det önskemål
onr utökning, men vi har 'tällt dem på
franrriden - der får kornma litet pö orn
po.

Vi trycker mtrllistor för UIIF,
l'lanketter för H. o, h reservdelsklta-
logen för FF. A4 är vårt största for-
rrrat. Det har varit tal oln en A3-ma-
skin. Tryckerict är alltid hårt belagt.

Foto har personalfotografering för
sta och trcdje mandaqen i L.rie rra
nad. Industrifoto förekomrner en hel del
och katalog- och beskrivningsavdelnin'
gen levererar mycket arbete. Tryckeri
och foto iir en hjälpavdelning tiJJ bc-
skrivningsavdelningen.

Vi lännar Eiborn för ått titta in till
Holger Johansson, som planerar foto
och tryck.

- Endast som binäring, säger Johans-
son. Mitt lrrrvudsakliqc Jr änJrin85
tjainsten fijr To. Alla beställningar förs
in och lcveransticl fastställes i samråd
rned avdelningcns personal. Beträffandc

!8

tryckeriet går tidsplaneringen rrtan
större friktion. Foto däremot vållar all-
tid bekymmer - det kommer beställnin-
gar emellan, som förrycker arbetet. Ett
av mina främsta önskemål är att be-
ställningar lämnas in i god tid hit.

Ja, så är det dags att besöka inan-
nen o. kvinnan, som gör jobbet. CVA
fotografen Rune Larson, välkänci un-
der namnet Foto-Lasse, har just avslu-
tat en lagning. Ttrsentals lumen strå-
lar ut från strålkastarna och trots god
normalbelysning i atelj6n verkar det
skumt, när strålkastarna släcks.

- Jo, säger Foto-Lasse, och ser sig
omkring, i stort sett är jag nöjd med
utrustningen. önskemål finns ju alltid.
Rollein börjar bli gammal och klickar
då och då. Reprokameran är för liten.
Vi kan t.ex. inte placera ett raster för
bildfotografering.

Industrifotograferiog sker dels för
beskrivningsarbeten och dels för -skade-
råpporter. Personalfotograleringen un-
derlättas genom en ny belysning. Den

lerry I!ögstedt vid reprobanteran.

ger oss möjiigheter att göra bättre
bilder. Den lråf sJtt sinc 'pår vid sis-
ta allnänna personalfotograferingen.
Tidigarc vågade man ju knappt gå ge-
noru verkstadenl

Vi utför infraröd fotografering av
färgprov. Varje gång en ny lack tas
in i förråd, infrarödfotograferas den
för att kontrollera, att den ej ger bild
vicl sådan fotografering från luften.

En lin l6 ntlt filmk,rmeru hlr vi,
so:r skulle kunna utnyttjas mcla. Film-
upl)logningar förekontmer, Dte l tär
spalsamt för att ge rutin.

Vi rrtför också en del rnikrol, L.,Bra-
fering 1rå labo'atoricl. Albetct på cv-
delningen år up;rdeJat så, att idg utför

Rune Latssotr i lull alztion.

alla fotograferingar, negativframliail-
ning och registreringen. Jerry Högstedt
sköter kopieringen och är dessutorL
med på reproduceringen.

Till repro kommer bilder i olika for-
r åt - ibland lX3 m - vilka drar ne,.i
till A4 format för framstaillning av ett
negativ, som sedan atvändes vid tryck-
ning. Det kommer blanketter icn lcy.
o!rt, som fotograferas till önskat for-
mat, hålkort i stora ritningsförslag, sonr
clrages ned till hålkortslormat. Vi re-
producerar förstasidan till UHF mtrl-
listor. Det är ett standardfon'nulär, sorn
ändras för olika mtrl-grupper genorn
påklistring av erforderliga siffror och
boltstäver.

Arbetet är påfrestande för ögonen
genom springet mellan kolsvart mörker
oLh flödande Iius mot en krirvit vigg.

- Foto har också andra arbetsupp-
gifter, berättaf Rune Larsson vidare.
llamställning av diapositivplåtar, foto-
statkopiering upp till lornrat 42, franr-
stiillning av framkallnings- och fixerbacl
för avdelningar med cgct mörkrum, le-
veralsprovning för UHF av fotomåtc-
ricl, registrering av alla negativ och ko-
pior, som förckornrner inon UHF oclr
CVA, sarnt förvaring av alla negativ,
samlade avdelningsvis och i olika grup
pcr'. Så noq ricker inhl.et till, .ägcr.

Iroto Lasse skrattande.

Tryckerigrupen - liten ovdelning
med slor kopccitet

Dörr i dörr med foto ligger trycke-
riet. I,fan arbetar här med offsetmeto-
(ien, som är ctt synDcrligen enkcit
tlyckeriförfarande. Man kan anviincla
papper, s. k. dupiimat, cller tryckplåt.
I lörra fallet skrivs texten 1tå duplimat-



papperet Dtcd skrivmaskin, varvid lnan
änvändcr ctt spcciellt fäigband eller
ritar n)an ncd cn för ändamålct av-
seclcl penna. Om man har ett bra pap-
per, kao man trycka upp till 5.000
ex. Tryckplåten {ramställes på så sätt
att text eller teckningar fotograferas av
på filn. Detta negativ kopieras sedan
av på tryckplåten, som efter framkall-
ning och behandling i vätskor är klar
för tryckning. Om så erfordras re-
tuscheras plåten före tryckningen.

Inom I rninuter efter att negltivet
erhållits från foto kar tryckningen va-
ra i gång och 6.000 ex är färdigtryckta
efter en timma. En tryckplåt håller för
minst 100.000 ex. När det gäller hål-
kort för Hc blir det i allmänhet
inte l:.ter än en sättning per dag mecl
40.000 tryck ex. Här är det fråga orn

Kurt Gustafssott gransbar en plåt
löre trychrLittgen.

stola {ordringar på inställningen av na-
skinen fiir att korten skall iå passning
för' Hc-nraskinerna. Med normait un-
derllg klarer rrJn ånnars 30 - 35 sätt-
ningar (sidorl per dag.

Det iir kanske dags att avslöja, vem
det iir som berättar om tryck. Kurt
Gustafsson heter berättaren och till sin
hjälp har han Inger Karlbom. Hon har
bl. a. som ppgift att framställa offset-
plåtar, men hon klarar också av sor-
tering och påketering. - Vi har alltid
mycket att göra, men jag har cn [rIa
maskin oclr god hjålp av duktiga Inger,
så här går det undan, säger Gustafsson
och bcrättar vidare onr tryck.

- Offsetmaskinen, som är en A4-ma-
skin, trycker 6.000 ex. per timma. Vi
kan trycka flerfärgstryck - praktiskt
taget så många färger, som man vill
kosta på. Tryckningen sker då i flera
omgåogiir. Papperstjockleken kan vrr-
riera fiån bibelpapper till kartong.

\len cr] tryckåre får intc nöi.r sig
nred att bara trycka. Det blir olta
frågan orl skiirning och hålslagning. Vi
hal cn nraskin, som slår hål i 75 stan'
dar',lprpp.r' pa en Sang En gång i

tryclzplår.

veckan får offsetmasldnen en ordentlig
rengöring. Smörjning sker dagligen,
lnen det tår så liten tid, att det sker
utan att uppehåll göres i arbetet.

Just nu dyker Sundwall upp med en
hög papper i stora famnen. Det skall
bli hålslagning och det tänker han kla
ra själv. Red avlägsnar sig det kan ju
tänkas a(t Sundwall får fingrarne i
kläm och sådant vill man ju inte
skriva om.

-//-

Förslog till tvörnit.
I senaste numret av ÄB Atomener-

gis personaltidning "Reaktorn" före -

kommer en häpnadsväckande notis on-r

ett förslag till nytt maskinelement som
av R. Kulström och B.
Furugren inlämnats till
företagsnämndens för
slagskommitt6. Förslaget
uppges gälla en s. k.
tvärnit och heter det i
notisen, var och en som
någon gång kört ea bil
är medvetcn om ända

rnålet med och nyttigheten av dennl
nya id6. Det synes troligt, uppger 'Re
aktorn", att dylika tvärnitar, som en-
ligt ett visserligen obekräftat lnen dock
rykte torde komma att ren-ritteras till
Sveriges Standardiseringskommission för
undersökning, i en frantid kommer att
tillställas alla och envar inom atombo-
laget.

Att begrundo.
Det är med pengar som med gödsel.

De är värdelösa, om de inte sprides ut.
Thotnton Wilder.

Bro porfym.

Kunden: - Har ni någon bra efter
rakning-vatten?

Butiksinnehavaren: - On! Här l-rar'

vi t. ex. en sort, som flickor blir tokiga
av. Den luktar som en ny bill

IFFA.NYTT

llecl grips ibland av oen.rotståndlig
lust tiii kroppsövningar och denna gång
fördc honorn lustan till Gäddgårdsval-
len, där han kom rnitt in i en fotbolls-
uppgörelse mellan Meken och Instrrr-
ment. Instrurnent fick valu(a för sin
nedlagda tråningsflit och segrade, se-
dao Stig Hahne gjort segermålet.

Av IFFA-basen Änders Wadström
fick red veta litet om vad som skall
komma i höst.

Vännen Anders meddelåde, att fö(
fotbollens vidkommande kommer en
cupturnering att anordnas i rnitten av
a|lgusti. Mera är för tillläliet inte pla-
-.'"r ^å,1.- {'^-r.-

En tennisturnering är under förbere-
dande. Tyvärr är tillgången till speltid
just nu begränsad på grund av banor-
nas ornlåggning. Träningen blir därför
eftersatt. Tennissektionen hoppas dock
att speiet skall komma igång snarast
möjligt. Om intresse finns för detta,
räknar man med att försöka rred
instruktion lör nybörjare.

Badminton ocl-r bordtennis kommer
givetvis att återupptas, när höstlöven
börjar att faila.

Skyttesektionen förbereder en ny
vandrjngsprisskjrrming. Sklttarnc är i

övrigt fullbelagda med tävlingår av oli-
ka slag.

Bridge och schack är ju två verksam-
hetsgrenar, som blir aktuella när ute-
säsongen är över. Till dessa och till
gymnastiken får vi anledning att åter-
konma.

Sirttnrare rrppmanas av IFFÄ att läg
ga sig i blöt för kommaade korpora
tionsduster. Konstruktionskontoret har
lovat att komma med ett synnerligen
topptr imnat lag.

Till sltrt framför red en fråga från
Änclers Wadström. Var finns alla spor-
tiga och hurtiga damer? Har ni flickor
i alla åldrar några önskemåI, när det
gäller IFFA:s verksamhet, tala med
Wadströrn eller Inger Kiihne. På UHF
sitter Maj-Britt Karlsson och är redo
att föra er talan.

-lt-

Tre ord om en match:

I Ianstemannen
1slog

Instrument

Inger Karlbom framballar en
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Resa i Tvskland
UH F-ingcn iörerrra Sixten Hiert oclr

Sven.Erik. Ltrndahl startade i jing.. 
"nbilresa till Tyskland för att besöka cr:

del industrier på tjänstens vägnar. Nå-
{o:, dl8 clrer aterlomsten gaY Lrrn_(lrnl Ucrgtrollet eo snabteckning ar si-
na intryck lrån rcsan

" - Söndrgen dcn 17 rnrj vid lr.rlv
attatiden pa l<r ällen strrtade r i rtrot
Hälsingborg, berärtar LtLndalrl, oilr riJ
lralvtretiden v.r vi vid v.rt lörsta
nrå1. Vi färjede över till Helsrngör.
Korn till Cedser och efter 3,5 timmes
lard j lrärligt väder till Grossenbrodc.la frlrjan bekantade jag rnig för försti
sången med ryskt bier. Jag har hafr
svart att lära mig dricka ö1, men hur
det nu var så blev det en hel del öl _
del 

,lanns 
ju knappast något annat alt

orrcl<å - och trots ått jag inte var någon srordrinkare, så drack jag mer öl
rrndcr rysklcndsre,an, än iag druckit
trdrgare under heja mitt liv
. Annandag pingst korn vi till Ham_
burg, snurrade runt ett tag för att hitta en bra bostad och hamnade nitt i
staden. Vad ska man göra i Harnburq
oIn rnte titta på glädjekvarterenl Stads,
delen S:t Pauli var nöjescentrat. pä
varje. hotell delas till gästcrna ut eD
broschyr, som talar om vad som hän
der istaden den akttrella veckan. Ett
besök i S:t pauli rekomenderades. Där
mötte vi _Reperbahn - en gata på ettpar km långd rned bara Äjeslokalcr.
Unilormerade oclr galjonsförsedda vakt_
nästare posterade utanför alla lokaler.I Sverige är man vån att se desså
tjänstgöra som rtkastare - här var det
tvärtom. När vi passerade någon vakt,(og nan tatt pä oss och bara körde i[
ossl Man bjöd på kabar6, teater, nou.
stopp lilm. Mitt jntryck vär att dct
hela gick ut på att lura besökarde att
dricka så mycket som ntö'jiet _ snrit
och vin och kanske framfdra-llt OI.''

Harnbtrrg kallcs för porten till värl
den. Staden har sådant läge meci sin
stora hamn, att det kan vara befogat
Man möter också folk av alla nationali
teter - ibland kan det vara svårt arr
få tag på en tysk.

Ännu finns många urblåsta hus från
krigstiden, men man måste beundre
tyskarna, når man ser hrrr de lyckats
med återuppbyggnaden. En hel del htrs
har endast fa_saden uppsnyggad. Innan
tor ser man båra ett ruckel.

Vi Iärnnade Flarnburg och reste vr_
dare på Autobahn - föi oss något ena-
stående. ifråg_a om frarnkomlightt. Väg_
banan har fyra filer - två i vardera
riktningen. I Frankfurt am Main hacle
vi vår första förrättning. Vi fick dår tiil
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livs en berätteise otr hur staden drall-
bats av kriget.

På två dagar och en natt hade g0Z
av staden förintats. Där liksom annor_
städes hade uträttats underverk. Äv
skåtlerna,_som är ganska dryga, avsät-
tes fruvudparten för byggnation. Sonr
en rrrm_trng ser på ryska folket, kan
han i deras levnadsvanor inte se ert
lrigshäriat ur_an istället ett väimående
rorK. Jaq tycktc att tyskaroa verkade
mera välklådda än vi svenskar.

Från Frankfurt reste vi till en hten
stad, Backnang, tre nil norr om Stutt_gart. Telefunken har där en fabrik.
Staden har 17.000 iovånare och har
inga som heJst skrdor från kriget. Man
levcr där i lugn och ro och den på_
tuinner mycket orn en skånsk stad av
motsvarande storlek.

,. 
Vi giorde också ert besök i Stuttgart,

där vr kom igod kontakt rned allmän-
heten. Det berodde nrycket på atr den
l(årta vi lick över Sttrttgart \ar svår att
orlentera sig efter. Väclerstrecketr var
nämligen inte placerade så som vr var
vana .vid från svenska kartor. Nåja, vi
frågadc och då kr"rnde man se, att detvar en arsevärd skillnad på err tysk
och en nordbo. Tysken är inte räddior att ta några steg, när det gäller
att visa vägenl

Frårt Stuttgart sökte vi oss till Kon-
stanz, där Telefunken också har fabri_ker. Dår fick vi rådet aft köra de
bättre vägarna genom Schweiz. Fyrakm vaster Om Konstanz har Lennart
Bernadottc 

_sitt slott Mainau, som ljgge,.
orrolrgt vackert vid Bodensjön. Han är
sialv med och backar ut öl i serverin_
gen vid slottet och söker ofta kontakt
med svenska besökare.

"..Vi 
färjade över till Meersburg. För

Iorstå 8ången såg jag då vinodlingar.
ra. berg\luttningarna lrade man slagit
ned storc stolpar på vilka vinrankorna
I(IäIITAdC

. Färden gick till Miinchen, där vi
bodde i nio dagar på ett hotell allde.
lcs intill Karlplatz, som påstås vara den
nrest trafikerade piatsen ihela Errnrpa.
l,rarseo kan benänrnas trafiktorg orlt
nar tr sammans sjrr till_ och frånlarts
rcder. Vcrie tratikled hade siu körli_
1..;.5ttnt. karrrsellen passerade vi topp-
rrarrR_omkring t sentalet bilar per mi
nut. btt imponerande skådespel. Miin_
chen var den tyska stad, som vi lärde
känoa bärt. Där gick bra ått l)ilra oclr
köra och god ordning rådde i trafiken.
slemens tog där väl vård om oss ochvaril crceroner var cngelägna, att vi
skLrlle se alla stadens .evärdheter. Vi
bcsökte bl. a. Theatriner kyrkan, som

var katolsk. Man kunde knapprsL rro
sinå öqon. Det finns inlc en vrå i hela

II.u"l: 1o._ inte är utsmyckad. Ma;l
Drrr 

_ 
torväna(l över att något sadanr

kan byggcs. Den 28 Draj var det en k..
toliklrelgdag och eftersom vi var lecligr
passade vi på att se ett klockspel i
Fraukirkc kyrktorn. Det var ett rik_tigt skådespel, som förekom varje dag
vid en viss tidpunkt.

Erlangen, .96 ligger några mil nor.r
orn MLinclren, vnr vårt nästa må1. Sta_
den,. sorn är känd för sina bryggerier,
oomrneras dock av Siemens oclt uni-vcrsitetct. Dirifrån lor vi vidare ncd
l ill .Niirnberg. Helc den gcmJa delen
av cenna stad omges av en hös vall _
stadsmur, Vi tog oss en titt på;låtser_
na lor den stora rättegången mot na_
zisterna. Färden gick vidare till Berlin.
Lltcrsom Bcrlin är helt lvgränsat från
det 

_övriga 
Västtyskland måste vi passe.ra östtyskland. Det hade sina svårig_

heter/ men gick lättare än vi tänkt oispå grrrnd av att vi var svenskar. Viiick emeilertid söha inresevisum, vilket
kostcde-20 Mark att beralas i Västtls
ka u-Mark, sonr stod i högre ktus an
Licn östryska. Så fick man också beu-
ra en vägavgift på 15 D_Mark.

_ N;r vi väl kom till Berlin, imDuner!_
des man av den staden. Mest av den
lantastiska skltfloran och den kraftiga
beiysningen.. Där_ det fanns en vägg,
dar tanns det också en skylt. For att
vrnna utryntme utnyttjade man exem
pelvis en neonskylt för tre firmor. I
intervaller sågs från samma skyrt re_
r(lam om t. ex. bilar, tandkräm ocb
Iäskedrycker. Staden har c:a tre rniljo_
ner invånarc, Vi var med på en sight_
seelng..med buss, sotn också körde ge_
nom östberlin. Där fick dock ej bus-
sen stanna utan den måste ståndigt
rulla vidare.

..Vid resan från Berlin passade ri pågora ett b_esök i Volksrvagenfabr iken.
tmponerand_e a se, hur snabbt maoKan tiltverka biiar! Där fanns rnte
endast ett band utan {lera. Vissa <jagar
r(orde mån med fyra band, som lämna-
de av bilar. Chaufförerna hade fullt
knog med att hinna köra undan bilar_
na.

. 
Vi körde om Hamburg igen, där viglorde nattuppehåil. Nästa morgon be_

lann vi oss på färjan och hade en lika
hJrJig tiJlbakafärd. på dessa förjor fin_
ner man en enastående förekornst av
kulinariska läckerheter. Ett bord på 30
-40 meter med rätterna i fyra vårrrngar
lrlDluder att äta så mycket man vill
lör en kostnad av 4:50. önskade marr
er snaps, så kostade den 50 öre. Ingen
iörsummade tiilfället att få avniuta ett
sådant bordl Vi hade tur mej färjantill Gedser och vidare till Malmö, därvi var på nahen till den 6 iuni. Kän-
dcs skönt att åter våra på svensk jorrJ.



Greta Regina - Robotfällning fran Lansen
populär CVA-Mamma

pä

Bergtrollet ristr lir ctrt bildseric it,in L'n proufillnittg au robot 301. I'ti

riinster rin!a ltur ntontcrats cn kuntt:rtlzttpsel /ör /c'3istrcrlrtg tLtl i,ili]it1lsfi)t
IopStL't. llonltan, sont nredfiiras, ,li till lijr ui]:tutjiinning. I'ti nL'tlrL' bilck'n ,lir

robotatt pti t'tig not nt,ilet ntt'cl örct liuclsftLrt.

I'å "letifercp" luts Greta.

.t\nte Söclerbctg, Bertil Larsson, I Iettning
Sandbt,rg, Axcl Karlssott, Lentrart

Lundberg och Belgr Rasle.

llesandt' CVA-are firns det åtskil-
liga. lbl,rnd harurar dorn i Norrköping
oclr giir clon clet, kan man vata saiker
på att nrån triiffar clor-u på Iiotell Re-
gina, innehavare Greta NIarctrs. Hur
kornmer clet sig, att man valt dette
hotell tj11 stamlokus- Jo, av dcn enkla
anlccininccn, ått ma[ trivs här - stor
trivs. Frågar nan viclare, varför clom
tr i\ , ." LLr ,vlret - Jet bero' pa
Grcta.

Greta Nlarcus lägger stor vikt vicl

att sköta sina förbindelser. n.rcd CVA-
folket pä bästa siitt. Ilon gcr sina gas

ter stor frihet. On någon t. ex. ilr
tvingad r-csa vicl 4-5-ticleD på rnorgo
ncn, så är det biua irtt gå in i ktiket
och koka kaffr och ta vacL rrran vill ha
cliirtill. Bctalningen lägger nran på bor
,1, r. Trir;, rt r ,lJ o' l.a I'i . r'r.r- l

anclra siitt. Niir kvällen ltonmer biir-

clct oita en kopp i Grctas privatir cLo

nräner. Onr Rask är med kouurrer
grr't-rr'.c fr"r'r ".lr 'å b ' d t rllia re.

Det har hänt att någon LIVA:are
blivit liggande siuk. Bättrc varcl iin hos
Greta kan eo sjrrkling linappast l'å.

Alla dcssa omsorgcr kvittel äs av
CVÄ:arna med ett mönstergiilt uppfti
r-ancle, vilkct bckräftas av Greta Mar
crrs, sor-u ocksir iDtygår ått hon alcL'ig

har blivit luracl av rtågon CVA:arc.

Pti nuingds bcgiittu nedsl:riuet av

OLI lint.

Vi loltsrtte clilclit till År-boga, cl;rr- vL

r"ar' på liirclagsmolgoncrr lt1. 6. Det v:rt
roligt lior-Lurra heli cftcr cn hlir-iig rt'
sil. 'fotålt hade vi liört 509 rnil utal
nasra sorn hclst monkerrrang. Det cn(lll

' :i " :,t l'"cr r ,r , . .,n,l.rr -. i

ning.

Vi som gjolde lessällskap nied lljert
ocir I rrnclalrl på den 1ånga lärclcn tacl.:

ilr liif lIott ciceronsliapl

OLl lint.
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rr11 7fersonaL har ordet:
Den
sista juli i år avgår ingenjör Oskar
Berggren med pension. Ingenjör Berg-
gren iir född den 3l juli 1893 i Husby-
Rekarne församliog i Södermanland och
avlade sin ingenjörsexåmeo vid Tekni-
ska skolan i Eskilstuna 1921. Han till-
hör "urCVÄarna" och har arbetat här

Osbat Berggrcu

sedan sommaren 1944 efter att tidigarc
ha tjänstgjort vid Kungl. Flygförvalt.
ningens flygverkstad i Ulvsunda i ca 2
år. Den första tiderl tjänstgjorde han
son.r platschef vid CVA. Under större
delen av CVA rrppsättningstid svarade
han för orgånisationskontoret. Under
scnare år har han varit arbetsstudiechef

Albert Engsttöm

Även den sista aug har CVA en pen-
sionär. Då slutar förrådsarbetaren Karl
Albert Engström. Även Engström har
en lång anställningstid vid CVÄ. Han
anställdes redan i mitten av 1946 som
förrådsarbetare på packningsavdelning-
en. Engström är född den 27 aug 1896
i Irsta församling i Västmanland och
har arbetat, innan han kom till CVA,
i ca 16 år vid Nordiska Armaturfabri-
ken i Kungsör.

Vi, era arbetskamrater, tackar för
gott kamratskap och önskar Er båda en

ljus och bekymmersfri framtid.

Kurt Rosiu

Flygingenjör Kurt Rosin tjänstgör vid
CVA tidvis under tiden I mars-30 sept
och omplaceras helt ti1l CVÄ f o rn
den 1 okt 1959. Ingenjör Rosin hår ti
digare tjänstgjort vid Försökscentralen
Malmsiätt. Vid CVA kommer han att
tjänstgöra på motortekniska kontoret,
som chef för tekniska beredningen.
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Vi hölsor Völkomnq till CVA
Radiomontör Ingvar Andersson, elverk-

staden, teleinstrumentdetaijen
Tecknare Lennart Askerlöf, normalie.

kontoret
I(vällsstäderska Ingeborg Asplund,

driftavdelningen
Svagströmselektrilier Gunnar Ax,

robotverkstaden
Hjälpmontör Lars Bogren, elverkstaden,

f lvorelem,tpripliaf ,l ien

Telemontör Lars-Erik Dahlberg, elverk-
staden, llygtelel11aterieldetaljen

Skrivbiträde Cun Darrnfeldt, planerings.
kontoret

Ingenjör Rune Eriksson, eltekniska
kontoret, eldetalien

Hjälpmontör Jan-Erik Fransson,
instrumentverkstaden

I Ijälprnontör Toije Hansson, instru-
rnentverkstaden

Ingenjör }Ienry Hjalmarsson, produk-
tionskontoret

Ingenjör Bengt Holmqvist, eltekniska
kontoret, eldetaljen

Ingenjör Lennart Höglund, konstruk-
tionskontoret

Verkstadsbud Roger Jakobssor, produk-
tinnche.er{nin ocn

Laboratoriebiträde Cerhard Johansson,
materiailabcratoriet

Ing bitr Gunnar Jonsson, robottekniska
kontoret

Ingenjör Roland Jonsson, plaoeringskon-
toret, flygmaterielplaneringen

Hjälpmontör Ove Karlsson, elverksta-
den, provdetaljen

Ingenjör Per Äke Karlsson, produt-
tionskontorets verktygsritkontor

Ingenjör Sven Larsson, eltekniska kon-
toret, kommunikationsdetaljen

Ingenjör Bengt Lindberg, normaliekon-
lore!

Hjälpmontör Gunnar Lindström, elverk-
staden, flygmaterieldetaljen

Ingenjör Anton Löfgren, eltekniska
kontoret, kommunikationsdetaljen

Ritbiträde Christina Malmehed, kon-
struktionskontoret

Hjälpmootör Per Olof Nilssoq elverk-
staden, flygmaterieldetaljen

Verkstadsbud Ove Olsson, irstrument-
verkstaden

Bitr ing Nils Persmar, eltekniska konto.

'ot ."'1"'rlctelie.
Ingenjör Bo Pettersson, elverkstaden,

teleinstrumentdetalj en
Kvällstäderska Britta Pettersson, drift-

avdelningen
Ingenjör Karl-Erik Rask, elteknisl<a

kontore! komrnunikatioosdetaljen
Skrivbiträde Maidy Rådeström, elverk-

staden, provdetaljen

Maskinist Karl-Göran Snickars, drift-
avdelningen, värme- och ventilations-
ånläggningen

Biträde Ulla Sjögren, ekonomiavdelning-
en, centralexpeditionen

Eldare Uno Sterner, driftavdelningen,
värme- och ventilationsanläggningen

Biträde Kristina öhlin, ekonomiavdel-
niroen inlrÄnclrnntn.pt

Vi häls<rr völkomnq till UHF

Karl Axel Nööjd
Karl-Ivar Älm
Gustaf Jacobsson
Birgitta Andersson
Gunilla Lindströrr

Vi grotuleror
Holger Mörk, som den 30 ruaj avlade
sio ingenjörsexamen på maskintekniska
linjen vid Köpings Tekniska Institut.
Han börjacle i aftonskohn höstterminen
1953 och l.rar fullföljt hela utbildningen
genom kvällsstudier. Lektionerna i I(ö-
ping har pagått l6 timmcr i veckln,
fördelade på 4 kvällar, vartill sedalr
kom läxläsning samt ritnings- och kon-
struktionsuppgifter. Några fritidspro-
blem har han icke haft under dessa
år.

Mörk kom till CVA i maj 1946 som
svarvare på maskinverkstaden, där han
efter några år befordrades till verkmas-
tare. Han har även tiänstgiort som pla-
neringsman. Sin nuvarande befattning
som yrkeslärare, föreståndare för' yr-
kesskolan, tillträdde han 1956.

Vi hoppas få behålla Mörk på CVA,
så att han genom sin tjänst som lärare,
kan delge oss införskaffade kunskaper.

EniI Blonqvist

Kungl Maj:t har tilldelat medaljen
mcd inskrift: "För nit och redlighet i
rikets tjänst" till bitring Emil Blom-
qvist.

Blornqvist har en lång anstäilningstid
vid försvaret. Han anställdes vid Cen
trala flygverkstaden i Västerås redan
den 2 dec 1928 och arbetade där som
snickare fram till l94l då han tillträd-
de en tjänst som förrnan vid Kungl
Flygförvaltningens flygverkstad i Ulv-
suoda. Till CVÄ kom Blomqvist den
I juni 1945 och arbetade här under
första tiden som verkmästare för
snickarverkstaden. Redan 1946 över-
flyttades han till planeringskontoret där
han alltjämt har sin tjänstgöring.



Eergtrollet

grotuleror

UHF
60 dr
1/9 Axel Nilsson

26112 Ragnar Svensson

50 lir
2318 Erik Tägtström
3/10 Arders Eliasson

CVÄ
50 ,ir
24/'10 Harald Andersson avd 380
l2l12 Sven Andersson avd 761
17/7 Johan Celander avd 810
2/8 Erik Larsson avd 995

l8/9 Alvar Pettersson avd 385
ll/10 Herbert Kåberg avd 250
l5l12 Folke Kropp avd 610

Montör Sixten lonsson
fyllde den i6 april 50 år. Han är öst-
göte och har tidigare albetat i Ätvida-
berg i ca 13 år. Till CVA kom han i
sept 1945 från Trollhättan, där han
arbetat på SFA.

Arb lörman Henry Lännbrinb
fyllde den 23 april 50 år. Han kom till
CVA i okt 1946 som förrådsarbetare
på packningsavdelningen. Han har ti,
digare arbetat på Centralföreningen i
Ärboga.

Avsynare Tlure Katlsson
fyllde den 28 april 50 år. FIan är väst-
manlänning och arbetade tidigare vid
Nordiska Armaturfabriken i Kungsör i
26 år innan han i juli l95i kom till
CVÄ som avsynare på motorkont.oll,
detaljen.

Motormontör John Nilsson
fyllde den I maj 50 år. Nilsson kom rill
Arboga och UHF i sept 1948 och an-
ställdes på CVÄ motorverkstad i sept
1950. Han har tidigare arbetat i ca l0
år vid Nordiska Armaturfabrikema i
Kungsör.

T rcnsportlörman Tore Myhrberg
fyllde den 26 maj 50 år. Han är född
i Romfartuna och kom till CVV i juni
1942 och överfllttades til1 CVA i aug.
1945. FIan har hela tiden tjänstgjort
på transportavdelningen.

Month Karl Norling
fyllde den 28 mars 50 år. Han aaställ-
des vid CVA i juni 1946 och arbetade
fram till 1953 huvudsakligast som flyg,
plansmontör. Han är född i Eskilstuna
och har arbetat där i ca 22 år urrran
han kom till Arboga.

Motormontör Olol Norin
fyllde den 15 juni 50 år. Han är född i
Stockholm och arbetade där fram till
1945, då han anställdes vid Göta pao,
sarlivgarde i Enköping. Till CVA kom
Nor€n i febr lg48 som motormontör.

Vetkmristare Gwtnar lohansson
fyllde den 19 juni 50 år. Han kom till
CVA som instrumentmakare i juli
1948 och befordrades till verkmästare
1951. Han arbetade tidigare i 14 år
som filare på Elektro Skandia.

Grouarbetare AxeI Pettersson
fyllde den 16 april 60 år. I{an kom tilt
CVA som grovarbetare på motorverk-
staden. Sin dagliga gärning utför han
idag i personalbyggnaden.

Förrådsmiistarc Carl Ålzerman
fylkle den 14 maj 60 år. Han kom till
CVA i mars 1947 och befordrades till
förrådsmästare på inventarieförrådet
1951. Han har tidigare arbetat i järn-
handelsbranschen i c;a 25 år i Upp.
sala och Arboga,

Vi alla bergtrollsläsare gratulerar vå,
ra jubilarer, som på sina högtidsdagar
blev föremål för omfattande hyllningar.

ETT HJARTIIGT TACK
till alla dem som bidragit till den
stora penninggåva jag fick mottaga på
min födelsedag.

C. Åkerman.

HJART[IGT TACK
för all v:inlig uppvcktning på nrin
födelsedag.

Kalle Norling.

TACK
För trivselandan och för det goda

kamratskåpet under mina år vid CVA,
samt för de avskedsgåvor jag fått mot-
taga ber jag till ledning och arbetskam-
rater få framföra mitt varma tack

Aston Fröijdh.

HJARTTIGT TACK
för a1l uppvaktning i sambaad med

min 50-årsdag.
C.-H. Dalistöm

HJARTTIGT TACK
för all vänlig hågkomst, då jag slu-

tade min anställning vid CVA.
Gustal lacobsson

ETT HJARTTIGT TACK
för den omtanke och alla de gåvor

jag fått mottaSa under min långvariga
sjukdom.

Helmer Andersson

Corl-Hugo 50 år.
Man flaggar alltid en dag för tidigt,

när jag fyller år, säger Carl-Hugo
Dahlström, när det blir tal om hans
50-årsdag. Vi har all anledning atr
prata litet närmare med honom, ty
han har troget stått vid Bergtrollets
sida under hela dess tillvaro. Jo, marr
har sett fram emot den här dagen med
spänning. Och roligt är det ju att se,
att släkt och vänner kommer ihåg en.
För min del käqner jag den där barns-
Iiga glädjen, som t. ex. när julklappar.
na plockas fram. Om det beror på att
sinnet är ungt eller om man är lite
larvig, det vet jag inte, men roligt är
det i alla fall, intygar Carl-Hugo.

Gunnar Fried överlämnade från kam
ratcrna i Bergtrolls-redaktionen pre-
sentbok och blomnror. Från UHF över-
lämnades en trevlig adress med devrsen
"Han som håller i trådarna" med syf-
te på CFA-träffen.

-//-

Omslagsbilden

Persiketröd ger rekordskörd i år.
- Om jag hade flera söderväggar, så

skulle jag ha flera persiketräd, säger
Arthur Wadstedq vaktman vid CVA,
när Bergtrollet med fotograf besöker
honorn på hans arrendegård vid lgel-
sater.

- Det är fem år sedan jag plante-
rade mitt första persiketräd, berättar
Wadstedt vidare. Första skörden fick
jag för två år sedan och då blev dct
tio persikor, förra året fick jag tolv
- av dem knyckte ekorren fyral Men
i år räknar jag med rekordskörd, minst
ett par hundra. Persikorna har en hår-
lig srnak, mycket finare än de man kö,
per. De"sa plockas, inaan de hinner
mogna på grund av sin ömtålighet. Om
någon funderar på ått odla persiketräd,
så vill jag ge det rådet, att se upp med
vårsolen. Träden bör tåckas, annars
drivs blommorna fram för tidigt.

Ja, nog ser det ut som om det skulle
bli rekordskörd på Wadstedts persike-
träd. Tusentalet skära blornmor brytcr
sig milt mot den röda väggen.

- Det syns väl inte på bilden, att
det är dåligt med rödfärgen på hus,
vriggen, säger Wadstedt en aning ängs-
ligt, när fotografen tränger in honom
bland persiketrädets grenar för att få
en bra bild av odlaren.

Old lim,



Allt på en hand
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Vor god sönd

HUGHES

tr Germonium- o. kiseldiode-
o Kiselkondensotorer
tr Minnesrör

GLOBE

tr Småmotorer
tr Vöxlor
tr Gyron
LJ V tDrqlorer

oss kotologer över nedon

SPECTROT

tr Precisionspolentiomelror
o Trqnsisloromformore

SPRAGUE

tr Kondensoiorer
tr Moistånd
tr Pulstronsformolorer

ZIPPERTUBING

u Nooelnotlen

törkors.tde produktori

EDISON

U JCTVON

tr Termorelöer
tr Fördröjningsrelöer

BARRYMOUNI
D Vibrolionsdömpore

ETECTRO SNAP
tr Strömbrylore

Namn

Adress

Förelag

Posladress
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