


ro är vid CVA-I.JHF
Jubilerande CVA- are rg5g :

l5-å rsiubilorer:
Namn och belattning 1959 Otto Dahlin, styresman Nils 1 ifvendahl, ingenjör

Karl Abrahamsson, ingenjör Gunnar Dahlman, btr ingenjör Lars Mattsson, avsynare
I(arl Andersson, planeringsman Erik Ejert, driftingenjör Malte Olsson, verkmäståle
Karl-Gustav Andersson, snickare Folke Ericsson, assistent Folke Sjökvist, kontorist
Lennart Andersson, snickare Nils Eriksson, snickare Folke Svensson, bitr ingenjör
Arthur Axelsson, filare Curt Friman, instrumentmakare Ärtur Wadstedt, förman
Oskar Berggren, driftingenjör Artur Jönsson, svetsåre Tage Wallqvist, verkmästare
Gunnar Bergquist, personalläkare OloI Kling, filare Birger Westerberg, driftingenjör

l0-å rsiu bilorer:
Namt och belattning 1959 Ake Johansson, verkstadsförman Arne Olsson, instrumentnakare

Carl Albertsson, förrådsarbetare Gunnar Karisson, instrumentmakare Olof Ohlsson, avsynare
Eric Andersson, tekniker Gustaf Carlsson, verkstadsförman Holger Oskarsson, finmekaniker
Artur Bivall, motormontör Tore Kumlin, verkmästare Evert Persson, grovarbetare
Majken Bohman, kanslibiträde Vilhelm Kiihne, arb förman Sune Persson, svarvare
Arne Breid, telemontör Anders Larsson, grovarbetare Sigurd Pettersson, flygplanmontör
Sigvard Brohm6, ingenjör Einar Larsson, motormontör Sven Pettersson, motormontör
Rickard Coilstam, driftingenjör Georg Larsson, notortvättare Erik Ritz6n, ingenjör
Arne Corsell, driftingenjör Hans Larsson, arb förman Rune Rönnbäck, driftingenjör
Lennart Ekström, motormontör John Larsson, instrumentmakare Nils Arne Sidmar, vapenmontör
Hans Englund, arb förman Sture Larsson, flygdirektör Sven Sjöberg, driftelektriker
Gustaf Engströn, förrådsarbetare Ingemar Lewin, kansliskrivare Ragnar Svensson, elmontör
John Enocksson, avsynare Gunnar Lindholm, arb förman Karl-Erik Söder, verktygsfilare
Albert Eriksson, avsynare Bertil Lindström, elmontör Evert Söderberg, fräsare
Eric Ericsson, avsynare Emanuel Lundberg, ing biträde Valfrid Söderberg, vaktman
Holger Eriksson, verkstadsförman Sune Malmberg, ingenjör Gösta Wahlberg, motormofltör
Evert Evaldsson, motormontör Sven Malmkvist, förrådsarbetare Ingemar Wessgren, bitr ingenjör
Boris Forsberg, motormontör Georg Molander, trafikledare Sigfrid Wester, filare
Rune Gustavsson, motormontör Äke Nilsson, bitr ingenjör Birger Westerberg, verkstadsförman
Sven Gustafsson, suppodsvarvare Ärne Nordgren, plåtslagare Älvar Widman, chaufför
Olof Hemryd, förrådsarbetare Einar Nonran, revolversvarvare Olov Ählin, elmontör
Bertil Holmberg, chaufför Gösta Nydahl, instrunentmakare Holger öhman, lindare
Carl-Axel Holmström, driftelektriker Ture Nyr6n, bitr ingenjör Volrath östman, {örrådsarbetare

Är 1959 kan CVA och därmed ur- med flygplan. Ardra har kommit i Det har gällt att följa med och det
CVA-arna från år 1944 fira l5-årsju- stället; t. ex. robotarbeten. Många ar- har vi lyckats med tack vare goda
bileum. betsobjekt som tidigare var högmo- arbetsinsatser av alla och envar.

Vi har också många l0-årsjubila- derna är nu föråldrade och ersatta Till alla jubilarer riktar jag ett varmt
rer. med nya, allt följande teknikens ut- tack och önskar sod fortsättnins-

Under de år som gått har mycket veckling och Flygvapnets behov.
hänt vid CVA. I arbetsprogrammet
har stora förändringar skett. Arbets-
r.rppgifter som tidigare var stora är nu
små eller helt borta; t. ex. arbeten

Bo Engström, ingenjör
Bertil Ericssor! avsynare

Gustav Fredriksson, avsynare
Henry Hillestrand, förrådsarbetare
Filip Höglund, assistent
Olof Johansson, förrådsarbetare
Thure Johansson, avsynare
George Larsson, {örrådsarbetare

Jubilerande U HF - are ry5g :

I0-årsiubilorer 1959 ör föllonde
Inga Britt Äronsson, kontorist Greta Lifvendahl, kontorsskrivare Gösta Pettersson, avsynare
Harry Dahlqvist, verkstadsförman Hildur Lund, städerska

\n-,-*..--\s.e :---=.-r\-

Olle Pettersson, förrådsarbetare

^ 
L_F P^ffFrc.^n ,vavn"a

Lennart Wedberg, kontorsskrivare
Paul Ericsson, förrådsarbetare Gösta Persson, snickare

Asta Lundin, kontorist
Gustaf Nordgren, avsynare
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Arboga 196o om flyget INTE kommit
' ^ t 1. rl l..aInterulu: Danltn - LRIo)

Vad konrncr att hiincla i Arboga.
KomrleL en ny P. P. P.?

N{en också 1ölianclc fråga konmer
så liitt: vad hade liint i Arboga ont
l:ljget iflt e /:orrrrrir? Säkert hade Ar-
lruga i Iikhct nrc\l Svcrides övr'qu \tä
der rrtvecklats och ökat sitt invånare-
antal. Men hur? De som kunna sva
r.{ bä:.t på ,lcnnLr fråga iir qivet\is de,
som lett staclens förvaltning och öden
under de gångna åren. Bergtrollet har
haft förrnånen bli cielgiven synpunktcr
från riksdagsnrannen Iwal Anderson,
dråtsclkamnar cns ordf. Nils Brodin,
b-vggnadsnämndens orclf. Gustaf Johans-
son, byggnadschcfcn Thorvaltl Ernulf
oc'h l:c rektor Bror Grrstafsson.

En olitoberkviill, niir höstdimnan 1åg

t;it över Siitetbosliitt, sarrläclcs man
i styresrrran Otto l)ållli!1s hcm till sam-
varo - spccicllt lngcniin för gour-
lnctcn-

Son.i flarrgår av liiliancle följdes vid
intervjrrn rubriltcr if. P. P.

Stadslullniiktiges orcll.
-/onas Carlsson

Administrotivt område
Om Flyget inte kommit haclc Är

boga stads administrativa områdc -
ytvidd - varit betydligt rnindre. Iwar
Anderson uttlyckte allas rr:cning, då
han fianrtröll att staden - om nan hål-
ler sig till 1942 - intc haft anledning
rrlöke sitt on)r'aLlc. lnkorporerinqen år
1947 av delar av Säterbo socken var
lrelt I'croende I\å FlyAetc önskningrr.
Dcn rya korr rlrrur inJcln ingcn 1948 kun
Je rr'öjligcn r)re(lfört cn \i(s utökning,
men alla var ense om att Säterbo soc-
l<en icke tillförts Arboga utan i stäl-
let någon av storkomrLlncrna Medåker
cllcr Kung Karl - vilkendera är en
svårbesvarad fråga. Alboga stacls gräns
år 1960 om inte flygvcrkstaden kom-
rnir hcde clltsa - liks,,rnr år 1942 - sä-

kerl'gen 1'asscrat r'.rkt ,iver rlet bcrg
i r ill<er nrr C\ A o. h Ul-lF ligqer.

Bef olkningsutveckling
l{ur många invånarc skulle Arboga

redovisat, när 60-talet går in, om Fly,
get inte kommit? Omkring 6.500-7.000
räknade man sig fram tili som svar på
denna fråga. Iwar Antlerson oricnte
rade om en prognos från år 1942 ba-
scrad på att antalet anstiillcla vid Fly-
get beräknades till 7-800. Räknar nar
om denna prognos till dagcns läge skul
lc Flyeet givit upphov till ca 4.500 av
stadens invånarc. ltlinskas Arbogas nu
varande befolkningssiffla mcd dessa
4.500 konmcr man fraln till att Arbo-
ga utan Flygct nrr halt clvan nämnda
6.500-7.000 invånarc.

Frågan kom upp ont nriijligcn annan
inclustri haclc hittat till Arboga om
intc Flyget lru.rnits. llcfolkningssilfran
kunde c1årigenom ha lcgat högre än
7.000. Drirmcd v:rr cliskussioncn i gång
om det förl.röll sig så, ltt Flygct ver-
kacle 1råmmancle på inflyttningen av
andra företag. Riskcn fijr total ut-
rymning vicl krigsfara framhölls bl. a.,
men å antlra sician villc mall intc för
neka att stadens livaktighct, som man
hade Flyget ått tåcka för, bidr^git till
att skapa intressc för stadcn. lvlöjligen
- konstatelades till sist - hacle nya
industrier komnit, rrlcn alclrig den våld
samna expansronen,

Den kommunolo byggnotionen
På clcn kommunala fionten hadc

byggnationen blivit avscv:irt mera be-
gränsad, om FlySet intc konmit. Dct

Drtit selkanunarens otdl.
Ni/s Brodin

ililrsrlngs'ranrrcrr luar Andersson

Den 20 juni 19,12 biföll riksclagen
att en ccntraL flygvcrkstad skrrlle för-
Iåggas till Årboga. Soor undcrlag för
beslutet 1åg bl. r. ctt mcllan Kungl.
Flygfiirvaltningcn och Artroga stad träf-
fat .vtal. Innan frdgan kornnlit så långt,
hade ingåenclc urrclcr sökningar utförts
av båda Parter sarDt många förhand-
lingar skctt. Arllotas 

'"epresentanter 
vo-

ro statlsftrlJrniiktigcs ordförande, dispo-
nent Andcrs (iiiranssorr, drätselkam
nrarens ordföranclc, riksclagsmannen
lrvar Anderson, l<omnrunalborgmåstare
Daniel llkelrrnd och staclsingenjör Eric
Narsjö. Konkurrcntcr till Arboga var
Köping, Eskilstuna och örcbro. Riks
dagsbeslutets följcler har vi kumrat föl-
ja, mycket har hiint och en stor ut-
vec'klin8 har skctt iArboga. Endast ctt
pår excrnpclr Invdnarantalct har ökat
från 5.216 clen I ian. 1942 till ca 11.000
den 1 ian. t960. En ökning hår skett
av stadens ytareal från 2.348 har tiii
5.98,1 har. Dn ornfattande nybebyggel-
se llar ägt run1.

Givetvis har iiven andra faktorer au
Irlyget tridragit härtill, men Flyget tor
cle vara dcn väscntligastc. Av vad som
i trJ ( k lrtkon)nlit i rlcnrrr frrga må
niimnas Daniel llkelrrncls år 1951 rrt
givna P. P. P. (Arbogas 50 tal, Kom-
munala Prognoser, Problem och Pr'o-
gram). I Bergtrollet nr 2/1955 gav

ovan nän-rnda hr'r Gö:^ansson, Änders-
son och Ekeh.rnd samt dcssuton stads-
fullmäktiges orclförandc Jonas Carls-
son och dr:itselkamtrar ens ordförande
Nils Brodin sina synpunktcr på Fly
gets förläggning till Arboga.

Nu har So-talet gått och vi skall
börja mecl 60-talet. Frågorra komner:



ta konstaterådes efter en innchållsrik
debatt. Gustaf Johansson var, likson-r
iivriga, övertygaci orrr att Arboga ned
7.000 innevånare gott och väl skulle ha
klarat sig med den l94l besltrtade till-
byggnaden av Rådhusct - poprrlärt kal-
lcd AnJersons sncd.teg". Brand"ta
rionen hadc klrrrt .ig Lrtan ombySB-
nrd och poJiscn skulle förmorlligen ej
ha varit i belrov av ökadc lokalut-
rymmcn. Våttenverket skulle ha räckt
till att försörja staden ned vatten och
clet nu pågående Hjälmare-projektet
hade allt"å ci komnrit till utföran
de.

- Vi får tacka Flyget för att vi
får nytt och fint vatten, inflikade T.
Ernulf i sammanhanget.

Ävloppsreningsverk hade uoder alla
förhållanden förr eller senare måst
komma till, Likaså stadens förråd -
kanske något mindre. Pensionärshem
hade med säkerhet byggts i santma om-
fattning - Flygct har inte ännu hun-
nit hidriga till den väran,.le pensio-
närsskaran.

I:e tehtot Bror Gttstafssott

Skolvösendet

Barnantalets snabba tillväxt hade sa-
kerligen krävt en ny skolbyggnad utan
Flygets tillkonrst, betygadc Bror Gus-
tavsson, ävcn om den inte blivit av
samma storlek som Gäclclgårdsskolan
i sin nuvarande utformning.

Stureskolan skuile därenot ej l.ra bli-
vit byggd. Någon el yrkesskola hade
mån nog inte haft utan enbart meka
nikerlinje. Den nystartadc tekniska sko-
lan hade ej kommit till utan Flygets
medverkan. Låroverket och skolan r

övrigt skulie utan Flyget i andra av
seenden gått i samma spår, som den
nri gör.

Golor, väoor och ondro
nyqnlöggningor

Byggnadschefen Ernulf talacle om srna
synpunkter sorn clelades av övriga. Fly-
get har intc påverkåt stor a vägnätet.
Riksvägarna 6 och ll hacle i stort sett
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Byggnatlsniinndens ordf .

Gustal lohaksson.

haft samma dragninS oavsett om Ärbo-
ga haft 6000 eller 11000 invånare. Dock
hadc planerad nydragning av rikssexan
väster om Johannisberg och norr om
Ekbacken inte kommit till stånd. Den
ntrvatande dragningcn söder om Ekbac-
licn lrrJc 

"rl'cl 
rllirs Herrgardsgat:n,

som iinda till 1948 slutade vid Storga-
tan hade säkcrt liksom nu utbygSts
sonr riksclvans senomfartsled ocit som
staclcns buvudförbinclelse med rikssex-
an. I lamnbron hade nog byggts om. f)en
intcnsiva genonfartstrafiken har här
varit dcn bestälrrIlrancle faktorn.

Bostodsförsörjningen
Nils Brodin var övertygad orn att

.ancl ingen cv den äldre bebygqclsen
gått snabbare, oln Flyget inte kommit.

- Genom att vi hade så bråttom, var
vi tvingade att söka oss ut i stadens
pcrifcri ned tlen forcerade bebyggel-
sen, nrenade Brodin.

Bror Gustafsson och Gust. Johansson
var dock inte så tviirsäkra på ått detta
var orsaken till den försiktighet som
präglat saneringen.

Frrli enighet råddc emellertid om att
Ekbacken-fastigheterna ej hade blivit
byggda. Tveksamt ansåg man det vara
betriiffande Brattberget, detta mcd tan-
ke på de stora kostnaderna för vatten
oclr avJoppsledningar. Sjukhusgärdets
bebyggelse skulle ha varit begränsad
till området närmast sjukhuset och ned-
AI åN.

- Tegelbruket hade ej legat dår dct
ligger, om vi anat den kommande be-
byggelsens omfattning, frarrhöll Gust.
Johansson, när den nu aktueila bebyg-
gelsen av Tegelbruksområdet kom på
tal. Byggnation hade antagligen skett
vid österled, men ej i sammå omfatt
ning som nu. Kapcllgatan däremot skui-
le ci hc utbyegts, ci heller Mrrnkgatan.

Gustav Johansson förmenade:

- Om någon förc 1942 stått vid
Ringsborg och sagt att gärdena ända ut
till tegelbrukct skulle vara bebyggda

om 15 år så skulle han ansetts mogen
för dårhus.

Vå5lstoden var plancrad i 1926 ars
stadsplan. Utan Flyget skulle bebyg-
gelsen dock haft en annan karaktär
med villabebyggelse soor doninerande.
Någon aktion mot stadens soptipp hade
då ej blivit aktuell utan den hade tro,
ligen fått bel.rålla sin nuvårarde plåts.
ViJarc var lllan övelens om 3tt Svel-
kesta ei kommit till, liksom ej heller
Vilstaområclct. Därernot hade bebyg-
gelsen mellan Villagatan och Arboga
Mekaniska Verkstad haft i stort setr
samma utsträckdng som i dag. Som
lid'gdre när)rnts lrade säkerligen pensio-
närshern tillkommit i samma utsträck-
ning sorn nu. Ett nytt Folkets Hus
med biograf-teater hade byggts, fast
våsentligt nindre än nuvarande.

B-rggnadschef en Tlonald Ernulf

Finqnsvösendei

Naturligtvis blev debatten livlig, lar
stådens finanser diskuterades. Först
fastslogs att dyrortsgrupperingen varit
densamma rled eller utan Flyget. Stör-
re tvcl<samhet visades, när det gällde
att taga ställning till skatten. Var hadc
skatten legat - högre eiler lägre - on
flyget inte kommir. Van korn så snta-
ningoln övercns om att man såknade
underlag Iör en djupodling i frågan och
att dess besvarande borde hänskjutas
till stadskamrer Folke Karlsson. Denne
har senare välviiligt benat upp frågan
åt Bergtrollet.

- Den I jan. 1959 hade vi 450.000
skattekronor, förklarar stadskamrer
Karlsson. Antalet skrttekronor per in-
vånare ritgjorde 42:16. Om vi förutsät-
ter att Arboga utan Flyget haft 7.000
invånare, skulle skatteunderlaget ha vå-
rit omkring 300.000 skattekronor. Då
är frågan den, on detta räckt till för
att klara budgeten rrtan högre utdebi-
tering iin nu gällande.

Jag tror, ått man kan utgå från att

rqi



utdebiteringen i dag var.it högre om
Flyget inte hade kommit. Vid jämförel-
se med andra städer av samma slor-
Jel<.oyfln;ng sorn Arbogl ser rlån, a1t
dessa har en utdebitering på 15:50-
i6:- kr.

Tack vare Flyget har skatteunderla
get varit stabilt, vilket medfört att man
lra. kunnat hålla rrtdebiteringen jåmn.
Den lrar sedan 1952 .k;frrt med 5 öre.

ökningen av antalet skattekronor har
varit avsevält högre än vad man vid
olika tillfällen räknat med. Några avse-
värda investeringår utöver de markin-
köp som gjorts, kan man inte påstå
att Flyget varit orsak till. Allt detta
styrker åsikten, att skatten 1960 skulle
vara högre, om Flyget inte kommit.

Den lillq stqdens chqrm
Efter genomSång av fakta enligt ovan

korn frågan upp om "den lilla anrika
staden Arbogas charm". Hade denna
varit större om Flyget inte kolnmit?
Det blev en 1ång intervjupunkt. Riks-
dagsman Arderson talade om det le
gendariska året 1935 då Arboga firade
den [örstl svenska riksdagens 500-ars-
jubileuro. Gustavsson talade om den tid
då staden hade endast omkring 5000
invånare och "alla kände alla"; Brodin
om kotterierna som hade murar sorn
var ogenomträngliga för utomstående.
Johansson berättade ur sitt outtömliga
förråd av Arboga historier; här skall
bara återges en:

När Arbetareföreningens fastighet
brandhärjades år 1927, slogs l.rändelsen
upp med följande rubriker i en av
stockholmstidningarr.a'. Brand i Arbe-
tarclöreningens lastighet elter stadens
ltuuudgata. Ilzringliggande logar sutirt
hotade.

AIla var eniga om att även om Fly-
get inte kommit hade mycket hänt med
det gamla Arboga. Bland annat hade
Blombergska gården, Ahllöfska bam-
hemmet och Platenska gården säkert ri-
vits. Garvaregården hade gått sitt öde
till rnötes. Men Stadskållarens trädgård
med sin snickarglada sommarrestaurang
hade troJigen fått stå kvar. Mycket av
det gamla har nu fått ett romantise-
iat skimmer över sig och man mrnns
bäst de ljusa sidorna. Ser man mera
reellt på frågan var aila enigä om att
charmen hos ett Arboga år 1960 ned
6500*7000 invånare icke torde varit
större än vad den är hos vår 1960 års
stad med sitt Flyg och sina nästan
11000 invånare.

| ölgjcktstider
Bonden kör med sin l.räst på en

skogsväg. Plörsligt l.luder ett skott. Häs
ten ramlar samman i skaklarna. Bon-
den går fram och synar hästen. Då
hör han en viskning från buskarna:

- Ska vi ta kalven ocksål

Zalzrisbe4 utan Flyget
Bilden granskad och godbiind au Förstatsstaben för publicering.

Stadsfullmäktiges ordförande Jonas
Carlsson, som icke hade tillfälle att
närvara vid inteniun enligt ovan, har
före pressläggningen tagit del av interv-
juresultatet. Han har meddelat att han

iprincip ansluter sig ti1l vad sorr-r sagts.
Beträffande saneringen av den äldre be-
byggelsen betvivlade han att denna gått
snabbare om inte flyget kollrmit.

-lt-

Företagsledningens sammaniagda anställningstid, 32 år, inorn irV

och SAS har givit oss stora erfarenheter betr. kravet på flyg-

trratedelens konstruktion resp. komponentval.

Vi rekommendera oss därför vid behov av teletekniska och elektro

mekaniska konstrulitionsuppdrag såväl som vid tillverkning efter

ritningar eller prototyper.

B RODERNA

N. B. LINDEBERGH AB
Spångavägen 339 - SPÄNGA



7.När jag borlade med flyg
F ör r åd sdir ek t ör e n, fly gdir. Er ik N y be r g b er ätt ar

11örrådsdirehrör
Erih Nyberg.

Två stålgrå ögon hat fångat in min
blick. En beliagligt lågmäld röst med
den trygghet i bakgrunden, son den
skånska dialekten skänker, berättar och
levandegör händelser och skcenden från
gångna år. Berättar oln hur ägarcn till
dessr ögon orir rlcnna röst korl att tjä-
na Flygvapnet. Berättar också om hur
ett centralförråd skapacles under kri-
gets tryck. Vem är bcr:ittåren. Förråds-
direktör Erik Nyberg - naturligtvis.

Den 2 juli 1926 inställclc sig clen från
Tekniska Högskolan i Stockholn nyut
examinerade ingenjiiren Erik Nyberg
till lnilitäl1jänst för cn första utbild-
ning till bitr flygingenjör.

- Varför blev det just Flyget?

- På Teknis träffacle iag en kamrat
K. A. Norlin - senare bl. a. chef för
Normaliebyrån - och hans brodcr -
sedermera chef för Svcnska Aero - bå-
da flygbitna. Därifiån lton impulsen.

På skolan hade man uppfattningefl,
att större hänsyn togs till cns egna on-
shemå1 för militärtjiinstgöringen, om
rrran var mantalsskrivcn på den plats
cliir man ioskrevs. Jag flyttaclc clärför
rnina bctlg till Stoclilrolrrr, nren ilg
måste ta prästen till hjrilt) för att over-
tyga nantalsskrivarna onr min lagliga
rätt att bli bokförd i staden. Vid in
skrivningen bcgärde jag och biev också
tilldelad Marincns l;lygviisende. Jag
ryckte in till Malrllsl:itt och fick iklä
da nig F3:s nya fiilttrniform. Redan
i oktober flyttades jag tiil Stockholm
och placeradcs vid dcn institution, som
då bar namnet Flygstyrelsens Tekniska
Byrå med förläggning på Skcppholtren.

Den nya fältuniformen syntes vara
okänd på Skeppsl.rolmcn. En kväll in-
träffade därför den unika hiindelsen,
ctt vckthavcnJc lrrrircn vid rnin in-
passering stegade ut och gjorde hon-
nör för menige Nybergl

På flygstyrclsen arbetadc jag som
biträde åt nuvarandc styrcsmannen vid
CW, {lygclirektör Nils Södcrberg. Tek-
niska b1'råns kontrollavclclning svarade
bl. a. för kontrollen på Svcnskn Aero.

I april månad 1927 efter 260 dagars
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värnplikt fick jag omcdelbart anställ-
ning vid dåvarande flygverkstaden i
Stockholm, förlagd till örlogsvarvet.

Marinens Flygväsende uppgick i F2
vid Flygvapnets uppsättning 1926 och
planerna på CVV kom till sarnma år.
Jag överfördes isanband med CW:s
uppbyggnad dit j november 1927 och
arbetade som kontrollingenjör under
dåvarandc l. fiygingeniör E. Sjögren.
Är l93l blcv jcB verkstidsingeniör.

Vid CVV byggtles flygplan på licens.
Det var något helt nytt för mig, detta
att få bygga flygplan och sedan ibland
följa dem under: kontrollflygninganra.
Serierna som byggdcs var inte så sto-
ra. Ändringar förekom även på den ti-
den i mångfald och man ondgjorde
sig däröver då lika mycket sorn nu.

Flygplancn flögs till vcrkstaden för
översyn och hela fJygplanet mcd motor
och utrrrstning övcrsiigs på sanna verk-
stad. Sjöflyg1'l.rnerr lrn.l.rrl,' rrnder vin-
tern på isen. Var den jiimn och t. o.
m. snöklädcl gick lanclningen utnärkt.
Knagglig is kunde skada flottörerna.
Något utbytessystern fanns dock ej.
Varje flj hade sina motorer och byte
mellan flottiljerna förekon.r ej. Instru-
menten var nunrrnertrppföljda för var-
je flygplan och dct gällde att se till
att dc kom tillbaka till rätt plan. FIyg
rring untler vintcln fijrckorn i mi-
nimal utsträcl(niDg och översynerna
skedde därför till största delen under
vintcrhalvårct. Utfylloaclsalbeten erford-
rades därför uncler sonnaren och det
var då flygplantillverliningen sattes i
gång. Flygplankroppco och vingarna
var kläclcla nrcd tyg och flygplanet kläd,
des om helt valannat år. Dct skrapa
des och målarlcs prccis som anclra flv
tetyg, sä8cr direktör Nyberg sk(attan-
de.

Kravet på clen tidcn var främst att
man hadc ett llygchrgliet plan, en bra
lörare och gocl bcväpning. Instrunen-
tcn var fåtaliga, ncn det fanns dock
radionottagare saurt sändare för tele-
grafi. Gencratorn för raclioanläggningens
kraftförsörjning clrevs av en särskild
propeller. l{adiornatericlen översågs på
CW radioverkstacl.

Efter krigsutbrottet fick jag order
orn förflyttning till F5, Ljungbyhed,
som kåringenjör. Dit kom jag I april
1940. Så efter en vecka på F5 kom
den 9 agrril. Kåren evakrreradcs upp
till MeJlansvcrige. Provisoriska lokaler
ordnades och sliolan gick sonl vanligt.
Det var ett hårt jobb, rrcn samtidigt
roligt. Gcnonr innrijnsb"ing av civila
flygplan haclc kår'cn då ett betyclligt

större antai flygplan än både tidi-
gare och senare.

I samband med arbetet i Stockholm
att centralt starta en lörrådssektion
förflyttadcs jag till huvudstaden. Dct
var redan tidigare bestämt att mate-
rialförrådsverksamheten skulle hand,
läggås centralt. Flygvåpnets utbyggnad
krävde cn bättre överblick över till-
gängliga resurser'. Därigenorn kunde
också vinnas ett bättre utnyttjande av
de ganska stora medel, som ligger brLnd-
na i material.

Dcn förste förrådsdirektören val Erik
Forsluncl, som hadc befattningen un-
der åren 1943-1945. Den I juli 1945
cfterträclde jag Forslund och fortsatte
utbyggnadsarbetet. CFA uppsattes 1947
oclr onknöts till FF för a1l se-r(i
mera övergå till bli en byr å i
förvaltningcn. Dct gäl]de först ått kla
ra (lt organisationen. Jag tjänstgjordc
i Stockholnr till I juli 1946. Redan då
haclc jag nrånga gocla rnedarbetare- Ar
betct ltriivde stor samhörighetskänsla.

En del av de centrala verkstäder-
nas förråd ör,erflyttades till centralför
råclet. Cv iMalmslätt och Västerås ha-
de tidigare klarat flottiljcrnas rnateri-
elproblerr. Nrr byggdes centralförrådet
upp med dcnna matericl och nyan-
skaffning. En .a slor verksirnhct kliv
cle rnyckeo ontarkc. Våra kunder vil-
le lrr rnrtcrielerr på crr rång. Nu nJr
man fått cn ny organisation kunde
nan skiitpa sina krav på snabb ser
vice. Den I juli 1947 trädde den nya
organisationcD i kraft.

Dir ukti;r Nyberg korrr direkt in i

llyget rcJ:rn under 'ina lörsta dagrr i
N,lalnrslått, cliir al]t andades "flyg". Har
denna onredelbara kontakt suddats ut
med åren ?

- Nei, siigcr direktör Nyberg, all
rnateriel berör "flyg" och är därige-
nom alltid inspirerancle. Dct gäller lika
nycket iclag sonr tidigare för vår del
att hjähra till att hålla flygplanen i luf
ten.

- Hrrr rir Llet me.l rlygromantiken, har
den funnits och kanske försvunnit mcd
åren?

- Ron.rantik har det aidrig - var-
kcn nu eller tidigarc - funnits plats
för i arbctct. Man har levt med i fly
get sonr i en arbctsfylld uppgift. Att
nan seclan hört histoirer om fl5jar-
bravacler - det är en annan historia.

Intervjun air slut. Det fasta hand-
slagct är en Draning till pennan att
fara varligt fram på papperet och no-
9.. sLilia lolrantik frårr rerkl:glret.

OIJ lint.
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Helikopter reste mast på z ton
Vid CVA har man nccl hclikopters

hjiiip gjort fijrsök att bygga upp ra
dioanläggningar. Försöken har visat att
helikopter mcdvcrkar till att göra trr-
betet lättnrc och framfiir allt snab
bare. Här löljer cn bilclsvlt från för.-
söken.

l llelikoptern utnyttjas bådc till

tlansportcr och lyft. Hin' komlncr ctt
radiostativ väganclc 300 kg. singlar-rde
gcnoni luften. Helikoptcrn är åv typ
Aloucttc IL

Stativct ställs ner clirekt i hyddan,
son iinnu saknal tak.

hrom några minuter anliinclet teket
och liigges på hyclclan.

'fext och loto: Arne Norberg

2. Även rcsninq av mast utför he
liltoptern.

3. N'l astres ningslör sök har även gjorts
med cn helikopter av typ Sikorsky S-
62. En 50 ni nlast väcande 2 ton
r'estes.

4. Hclikoptcrn kl:rracle sin uppgift
n-ieo qldns.

I-lar Ni Edra viilcief örer.r.rål i sa-

kcrt försvar? On Ni hyr ett kassa

{ack i Ärboga Sparbank {år Ni

ett elfektivt skydd rnot stöid och

brand för 4 öre om dygnet.

ARBOGA SPARBANK
Exp.-tid:9.3A 15
Lördagar o. helgdagsaftnar 9.30- 1.)
lreclagtt ituen 16.30-18



Henry Jersby:

Då jetmotorerna introducerades i
Sverige i börjaa på 50-talet - då be-
nämnda reaktionsmotorer - vår upp
fattningen den hos nånga, att en re
volution beträffande reparations- och
översynsarbetet på llygmotorerna var
i annalkande. Man ansåg att motorer
utan vevaxlar, vevstakar, kolvar, kam-
adar och ventiler etc hade blivit så

enkla konstruktivt sett, att stora be-
lopp skulle kunna sparas på repara-
tion och underhåIl. I denna dröm lanns
också på vinstkontot en åvsevärt läng
re gångtid på jetmotorerna än på de
då vanliga kolvmotorerna. "Det år;u
bara en blå"lampa och Je brinner iu
så länge det finns bränsle". Men det
är tyvärr på saln1nå sätt med den tek-
niska utvccklingen och tidens krav på
Jcnna, rom det ör ncd den elonomi
ska utvecklingen och kravet på ökad
stcndard, de hnr .vårt ltt anpa..a sie

till varandra - att hålla takten.
Även om vi i dag har flygplan, som

flyger med en hastighet av 1,5-2 gång-
er ljudets och mer, så är det inte til1-
räckligt. När kornmer vi föresten ått
flyga ti11räckligt fort? Tekniken kom-
mer alltid att vara efter med hänsyn
till utvecklingens krav.

Beträffande jetmotorerna så är pro
blemet lör k on'fi r LItJrernr i korthel,
att det inte finns material för de hö
ga lemfcrrturer, sonr skLrlle behäras
lör att tillvarata värmeenergien ide
brinsleo :om anrändas. Vid lörbrän-
ninge'1 alslras en tcn_per atur på cc
2.000' C, men för att skydda mate
rialet i förbränningskamrarna och tur
bincns ledskenor och skovlar nåstc
gåsnlassan tiilföras kylluft, så att den
gas som sveper efter förbränningsrum-
mens väggar och som går genom tur-
binen kan hålla en tenperatur på max
100-125" C Oll1, trots alla svårig
het.r, rnatericlet skulle kon'na lrarn,
så blir frågan aktuell att göra ett bi1
ligt ocli ner energigivande bränsle ocl-t

så ännu värrncbcstiindigare materill etc.
llftersorn den tenrperaturökning, som

kan tillåtas i gasmassan innan mate
rialet förstöres, :if mycket liten, så 1n

ses, att en störning i 1<ylluftstlllför
seln, e11er i briinslets reglersystcm kan
Iå, odr ganska oftå får fijljdcr, som

8

" Bara en blaslarnpa"
inte Jr ön5krdc. Fn tc-nlcrat|lr .teg

^' ir rttu dL !,rr drNrrts rr
{örstöra hela turbinen, med stora ma-
terialkostnader till föijd - i lyckligaste
fall. Enbart materialkontot för en för-
störd turbin på en RM2 motor går på
onkring 25.000 kr. och på en RM6
i'notor troligeq omkring 75.000 kr. Men
det finns dyråre repärationer på en
modern jetmotor. RM6-notorns axial-
kotrpressor, som består av l5 kom-
pressorsteg och lika många ledskene-
steg, har tiilsammans 2.700 kompres-
sorhlad oth led'kenor. Om ett lräm
mande förernåI, en fågel, en bult eller
mindre verktyg av en olyckshändelse
kommer in i konpressom, så kan
ma terialkostnadern a kommr upp ien
storleksordning av 100.000-200.000 kr.
Och sådant hånderl

På tål om komprcssorblad etc, så

kan det kanske vaia på sin plats att
r]änna hur onfattånde arbetet vid en
översyn ned enbart dessa och turbin
skovlar och ledskenor är. Antalet blad
och skenor i hela rotorn är i nlnt
tal 3.000 st. De vrrje hlad ocl' 'kena ska11 genomgå ca 20 arbctsopcra-
tioner vid en normal översyn, blir to-
tala antalet operationer 60.000 för ett
enda set blad och skenor, innan de
på nytt kan monteras. Hur många blir
det då under ett år på en motorverk
.tal av CVA:s \torlek. Det blir i varje
fall åtskilliga miljoner operationer.

Materialko'tnaJcrna Iör'jäJvc över
syncn år mycket höga på de moder
nå rrrolorerna, cc 75 0 o ar lotalko.t
n1(len, nren de l räve' också .tora in-
catser rrr tel{nick .ynprrnl.t. "Blåslcrtr-

poma" behöver nämligen komplicerad
apparat(r för sin bränsleförsörjning un
der olika flygförl.rållanden, apparatur
för onr-tälloing av kornlr c.5unts in-
loppsledskenor, för ltftavtappning från
kompres"orn, [ör uppvJr'rtrnine o.'r ari.
ning av vissa partier av motorn, ett
kornplicerat startsysten o. s. v. Dess
utom tillkonmer efterbrännkarnmaren
med ett eget kon-rplicerat bränsle- och
hydraulsystem. Enbart utrustningen för
provning av all denna apparatur kostar
mel1an 1,5 och 2 miljoner, provboc-
kar rne,l ulruqlring omlrine 3 r.rilio-
ncr, specialverktyg 1 miljon och spe-
ciell verkstadsutrustning 0,2 mil joner.

Kostnader för iokalcr ingår inte i des

sa siffror. I posten speciell verkstads
utrustning ingår b1. a. en specialugn
Iör viirnebe j.randling av clctaljer till-
vcrhade av Niminic p1åt, son sl<all re
parationssvetsas. Llgnen konmer att

kosta 100.000 på plats. Uncler ett
rnotorprov mcd RM2B inklusive cfter-
brännkamn.rare förbrukas ca 5.000 1

bränsle, med RM6 ca 15.000 1.

En bättrc bild av kostnadsutveck
lingen på översynsarbetet och relatio-
nerna mellan arbetskostnad - material-
ko.t nad r l.ar ljg. I nedrn. Den viscr
att en RM2-motor kräver 480 arbets-
timmar en RM2B 560 timmar och en
RM6-motor 900 timmår. Kostnadema
för resp. motoröversyn är 17.000,
20.000 och 75.000-100.000 kr.

Men mal1 gör inte jetmotom rätt-
visa om man inte ställer den i rela
tion till kostnaderna i de stora sarrr-
n.ranhangen, och då blir bilden trots
de kostnadskrävande översynerna sa-
kert mera sympatisk, även om iran
fortfarande delvis också har brustna
illusioner om de långa gångtiderna mel-
lan översynerna.

Risken för att redan för mycket
spaltutrymme har använts finns och
dårför kanske dessa frågor kan be
handlas i ett annat samnanhang, lik-
som frågan vacl man gör med en "blås-
lampa" under en översyn-

"Fig. 1 nedan" återfinnes i bilagan
Trollungen.

-ll-

Uncler sonunarens soliga clagar bleu det
på en del aud. i Beeet atrcIigt ltahnt.
U p plinningsribe Bo Engdahl otdnade i
brist pti negerboy med fliiLtandc palm-
blad ned e 1t stot fliikt i ralzet. Med
rnttLe 7n ,lctt i ltög ta gra,l pr,'ri-'ri-
sl?d upplliillgtlitlgerr lör.vig sig 13ossr:

med gruuhjåln.
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Vid slutet av I958 slcrev jag att

1959 skulle bli ett ur CVÄ:s synpunkt
händelscrikt år beträffande ombygg-
nadsarbeten m. m. Allt, som vi ville
skulle ske, har naturligtvis inte skett,
rnen sluträkningen den 3l dec. 1959
kan attesteras utan alltför stora an-
märkningar från granskarna.

Instrumenlverkstoden
Norra änden av verkstadsftrnneln har

moderniserats och iordningställts. Till
1öljd av att arbetsvolymen här kom-
lner att öka väsentligt är det nödvän-
djgt rned ytterligare utrymme. Förden-
skull skall kurshorisortgyroarbetena
överlärnlas till CVM. Härigenom fr!
ställcs lokaler, som kommer avd 257
till godo.

En grundlig undersökning av utryn-
mena, såväl beträffande verkstad som
kontor, pågår. Försr sedan denna är
klar kan "spaden sättas i marken

Elverkstoden
I tunnel II skall mittpartiet omdis-

ponelas. Detta sker sedan de i over-
vaningen på [ilarr erkstaclen pågåen-
de arbetena bli färdiga.

Rijrprovningen har visat sig för li-
tcn redln och kommer troligen att
växa ut i anslutning till nuvarande
utrymmen.

De i fjol omnär'nnda utrymmena för
ekofri provning måstc iordningställas
inom snar framtid. En större ontdis-
ponering, som berör stora dclar av
verkstaden, är under arbcte.

Molorseklionen
Velkstadsmässig är tunnel II och III

fiirdiga. 
_ 
I samband med att apparåt-

verkstaden tar sina nyå lttry tt|tcn i
bcsittning skall de nuvarande guras
orn till förrådslokaler.

Verkslodssekfionen
Brännkammarverkstaden år nedfiyt-

tad i undervåningen.
I början av året slutar arbetena

med Saab-detaljerna. Det härvid fri-
lagda utrymmet ingår i clen under el-
verkstaden ornlämnda ontdisponering-

Ploneringsovdelningens och
produktionskontorets
lokaler blev programenligt färdiga. Ut-
rymmcna där dessa avdelningar tidi-
gare inrymdes samt vapenverkstadens
lokaler är färdigplaneracle och blir iord-
ningställda efterhand son driftsavdel
ningen hinner.

t0

Lqborotoriet
De av laboratoriet använda lokaler-

na i övcrvåningen har överlåtits till
IlC. I ställct har nya lokaler för la-
boratoriet gjorts i ordning i under-
våningen. Röntgenanläggningen har
upprrontcrats i härför avsedd lokal.

TelehollEn
Porten mot öster har igensatts och

tätats för att möjliggöra hopbyggnad
av de två läktama. Den "byggnad',
som rests rnitt på golvet är endast
provisorisk. Hur det biir mcd kon-
torsutrvntmena i övrigt är i viss man
beroende av den utredning, som
nämnts under Elverkstaden. Troligen
kommer den provisoriska byggnaden att
behöva utökas i awaktan på slutlig
lösning.

"Rodorborocken"
Dräste ännu någon tid användas som
kontor för el-tekniska kontoret. Med
hänsyn härtill konmer nödvändiga an-
passningsarbeten att utföras.

Konlorsbyggnoden
Såväl konstruktioos- som normalie

kontoret erfordrar större utrymmcn.
Plaaerna härför är färdiga och iord-
ningställandet beräknas ske under
1960.

Vår verkstad år nlitt i en omda
ningsperiod, speciellt vad det gäller
motol- och elarbetena. De, sonr arbetar
rred dessa onplaneringar, år f. n. hårt
beiagda och gör sitt yttersta för att
tilllrcdsstilla alla önskcrnå1. Dcras ruöj-
lighcter är dock begrlinsade bädc vad
det gäller kapåcitet och ekonomi. Jag
är öve*ygad omr att när vi kommrr
över 1960, blir "servicen" från dessa
arbctsgrtrpper väsentligt biittre.

Ett Gott Nytt År grundat på gorr
sanarbete och god vilja ber jag få
önska Er ailal

Ah.
-/,/^

Hört i mstkön
Rune väncle sig om till Kille och

ville växla 50 öre i tioöringar. Det
fick l.ran och tackade med en kom,
nlentar,

, - Det är.bra att ha någon i när_
neten, soll har pengar.

Kille blcv inte svaret skyldig.
- Mecl andra ord - du har kapi_

talet bakom ryggen.

Hos psykiotrikern.
Doktorn: - Varför håller ni på ocir

knäpper så diir med fingrarna?
Paticntcn: - Det håller tigern borta.
Doktorn: - Ja, men clet finns ju inte

en tiger på 10.000 kilometers avstånd.
Patienteni - Jag vet. Effektivt eller

hurl

Yrk";;;p"k;ö,."n Gösta Sandaht, chef
för Yrkesinspektionens 2. distrikt efter
lrarnlidne yrkesinspektören Ernst yon
Post, gjorde sin första inspektionsför-
råttning vid CVA och UHF torsdagen
den 13 augusti 1959. Sedan styresnan
O. Dahlin och överingenjör Ä. Hög
feldt lämnat en orientering on CVÄ
och dess arbetsuppgifter företogs en
inspektionsvandring genom verkstäder
na. Härvid sanrnantråffade yrkesin-
spektören med bl. a. huvudskyddsom-
br.rden Sidmar, Breid och öhrn vilka
också deltog i några korta överlägg
ningar rörandc de nya materialslagen
Teflon och Äraldit ocl.r clär yrkcsin-
spektören också lämnade cn dcj vär-
dcfulla anvisningar om hanterandet av
dessa nraterial,

Under sitt bcsök fick yrkesinspektö-
ren även bevittna den realistiskr an
orclnade slutfasen i den krrrs i räcid-
ningstjänst för Armdns helikoptcror-
ganisation, som rrnder l. brandnräs
tare Lif, FF, ledning var förlagd tiil
CVA,

Eftcr inspektionsförriittningen urta-
laclc hr Sandahl sin stora tillfredsstäl-
lclse för dc goda intryck hans första
besök ri.l flyqer i Alboea hade gi
vlt.

Slzlddsing. Nils Lifuent{ahl och vkes-
itlspehtörc1l Gösta Sandaltl iir öuercns

otn att gott sanurbete lztiiuet gotl
uiitskap.



Terminsauslutning
med lärlingssh,olan

Tretton elever vid CVÄ Verkstads-
skola samlades en kväl1 i oktober på
KFUM:s elevhem för att mottåga si-
na avgångsbetyg. Medan tdet serverades
och smörgåsbrickorna vandrade runt
bordet hälsade elevhemmets förestån-
dare Werner Larsson gäster och ele-
ver välkornna på sitt speciellt werner-
ska sätt. Efter en titt på TV, som kviil-
len till ära bjöd på flygprogram från
Farnborough, kom den högtidsstunci,
då de avgående eleverna fick mottaga
diplom och slutbetyg. Styresman Dah-

V erhstadssholans förest. Holget Mörh
flanhetad au lärama Erilz uon Köhler
och KarI Dauidsson.

lin gav en del allvarsord på vägen ut
i förvärvslivet. Ilan frarnhöll för ele-
verna, att de fått en stabil grund att
bygga på, men att det kunde finnas
anleclning att förstärka grunden ex-
empelvis genom studier. Han önska-
dc den all lycka i deras fortsatta verk,
såmhet, tackade dem för den tid de
varit i yrkesskolan och uttalade för-
hoppningen, att de skulle stama kvar
i företaget.

överingenjör l{ögfeldt önskade ock-
så eleverna hjiirtligt lycka till.

- Innerst inne önskar vi, att ni ska
trivas på CVA och att ni ska vara
intresserade av ert 3rbete. Nu behöver
vi er på CVA och ni är hjärtligt väl-
kornna, avslutade överingenjören sitt
tal till elevema.

Verkstadsskolans föreståndare Hol-
ger Mörk drog en parallell mellan skol-

Bal<t e taden: Nils-Cöran
Sjöberg, Åhe Wilzander,
Rolf Sparu, Suen Erib
Hult.
Melletsta raden: Hans
Larsson, Ossian Gustaf s-
son, Per-OIof Fors, Sven
Åhe Mattissotr.
Främre raden: Bertil
Axelsson, Suante Eribs-
son, Hans Nordmatk,
Rotl Persson,
Fotografen Suen Erik
Brolin borde ha ua t
med på bilden.

gången och en orienteringslöpning, där
han själv var den som lagt upp banan
och nu väntade på kritiken. Han ta-
lade om det goda kamratskapet.

- Jag hoppas, att ni inte skall tappa
tävlingsiusten utan fortsätta nlot nya
tävlingsnråi, slutade Mörk.

Som en personlig gåva fåste han
därefter en nejlika med blågult band
på elever.nas rockslag.

Eleven Sven Mattisson talade fritt
ur hjärtat, varvid han först vände sig
till husmor Tekla Isaksson och före-
ståndaren \Memer Larsson.

- Det är med ett visst vemod, som
vi skiljas härifrån, sade Mattisson och
haniförde elevernas tack för god vård.

- Det är nog inte så lätt att vara
lärare, konstaterade han vidare, då
han tackade lärarna.

Till sist tolkade han elevernas tack,
samhet mot företagsledningen för att
den håller en sådan skola, som CVA
verkstadsskola.

Följancle elever tilldelades avgångs-
betyg:

2158 Äxelsson, telemontör.
2159 Brohiir, l'notor nontör.
2092 Ericsson, motormontör.
2136 Forss, maskinarbetare.
2154 Gustavsson, elmontör.
2155 Hult, teiemontör.
21 j9 Larsson, instnlmentmakare.
2153 Mattisson, tclemontör.
2160 Nordmark, motormontör.
2156 Persson, maski[arbetare.
2l l6 Sjöberg, instrumentmakare
2157 Sparv, telemontör.
2152 Wikander', telenontör.

Ewert Skogiund avslutade kväilen
med att spirituellt kåscra on en resa
i Spanien.

Old lint.

Suante sjunger Kerctins lou i
ltöga toncr.

_ _
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Helikopter på

snabb frammarsch
Svenska militär{lyget rekryterade

nrånga av sina första flygofficerare från
Marinen. I dag - 30-talet år senare -
har Merinen egna lllgplan med flyg-
utbildadc mcrjnofIicerare vid spakarna.
Dct .ir helikopterflygct, solrl smugit sig

in bland kryssare och jagare. CVA fick
sitt första helikopterjobb iust från Ma-
rinen. Det var en Vertol - poptrlärt
kallad Brnanen - som i lröstas gjor-
de ett bcsök för att h teleutrnstning-
en kollad. Bergtrollet gjorde ett besök
på maskinen och {ick vid ett senare
tillfälle följå med på en tur.

Den gästande helikoptern var cn
Vertol 44, och ingår i l. helikoptcr'
divisionen. Löjtnant Robertssson berät'
tadc om marinflyg och om Bananen-
Marinen bedriver egen förarutbildning
fr. o. m. i år. Tidigare har r.rtbildning-
en bedrivits i privat regi. Före heli-
koptcrutbildningcn får de blivandc fö'
rarna en gmndläggande {lygutbildning
på 50 timmår. Det kan bli samarbete
med Flyget i denna utbildning. Vi har
utbildat två helikopterförare åt Flyget
för AIouette.

Det är svårt att flyga helikoptcr.
Stabiiiteten kräver stor uppmdrksam-
het och man har båda händerna bund-
na. Konsten är att få maskinen att
uppföra sig som man vill i luften. Ba-
nanen saknar den propeller, som ar
avscdd att motverka vridmolnentet. Den
har två rotorer, som roterar åt var
sitt håll. Härigcnom motverkas vrid-
monentet. De båda rotorerna är syn'
kroniserade och överlappar varandra.
Mcskinen har llottörer och landar li-
ka bra på vatten som på land. Nor-
malt går man dock inte ncr på vat-
ten utan flottörema finns diir för nöd.

Bananen har en motor på 1.425 hkr
och normal marschfart är t5O l(m/tim,
maxfart 200 km. Normal bränslemiingd
är 1.800 pound, vilket räcker för 3 tim-
rnars flygning. Extratank kan nedfö-
ras. Medförd bränslemängd får avpas-
sas efter hur mycket last man råknar
nred i rrppdraget. Planet tar 20 pas

sagerare jämte två måns besättning.
Dct kan som ambulansplan ta 12 bå-
rar och har plats för två sjukvårda-
re. Iln bensindriven heater sörjer för
att ingen behöver frysa ombord. På
somlr]areo kan dct bli otroligt varmt
- då är det för mycket n.red badbyxor.

För den sour hänger i luften finns
ju alltid problemet nödlandning, om
man skulle råka få motorstopp. En
heliko;ltcr landar, om motorn stannar/
precis \om elt vanliSt flygplan gör.
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Foto: Erih Perssott.

Bananen lzlar lör sturt.

Man går ncd i glidflykt - rotorcrna
hålls då i gång - till iagom höjd och
så droppar man necl.

Förlärli8t cnkclt, rinker man, nJr
rnan hör löjtnant llobertssons beskriv-
ning av en landning utan motorkraft.
Men man kan vara säkcr på att det
fordras erfarenl-ret för att klara ett
sådant prov. Belysande år att en stor
del av utbildningstiden går ut på att
lära förarna nödlanda. Ombord på Ba-
naner finns också en högbåtsman -
l. mekaniker Dahlkvist. Han berättar
om helikopterns lyftutrustning.

Planet har en hydraulvinsch, som
lyfter 170 kg. Till den finns en lyft
lina på 100 fot. Gäller det att fira
folk ombord, har man en sele, som
kopplas till linan. I stället för vrn
schen kan en drcgkrok koppla" in, när
man ercrnl'elvis vill bogsera fartyg. En
lastring under planet använder man vid
tyngre lyft. Helikoptern lyfter och fly-
ger med laster upp till 2.225 kg. Som
exempcl kan nännas, ått man co gång
lyfte en llygplanrrotor efter haved i ett
kärr.

Löjtnant Robertsson ger också en
del exenpel på hur helikoptern an-
vändes i räddningstjänst. Under den
svåra vårfloden deltog man i Värm-
land för att flytta befolkningen från
svårt utsatta områden, nen framför-
allt deltog maD i transporter av livs-
medcl till isolerade familjcr. En l.reli-
kopter står ståndigt i beredskap för'
räddningstjänst.

En Vertol kostar omkring 1,5 milj.
kr. översyn sker eftcr 25 tirnmals
flygning orlr hclikoftern är dyrare i

underhåll, än ett vanliSt flygplan.

Lyfter som en hiss, stortor som en
bil, flyger hur som helst.

En kulen novemberdag satt jag i Ba-
nanens förarhytt brcdvicl 1öjtnant Jan
Stomrnei. Man hade just startat mo-
torn för vårngång, Efter en stund
började de jättelånga rotorblaclen lång-
samt snurra nrnt. Llastigheten ökade
och snalt srrotldc dc nled ell !inan

de ljud, så snabbt att man endast
förnan dem som eo grå skugga mot
himlen. Det vinande ljudet övergår i
hårt buller och hörlurarna åker på -
dels som hörselskydd och dels för
radiokontakten. Vi har kontakt ned
trafikledare Molander. Så börjar det.
Löjtnant Stomrnel fixar med sina spa-
kar och vi stiger rakt upp några me-
ter och åker vår egen taxibana ut till
startbanån. Där står vi lugnt och stilla
tills vi får klart-start-order från Mo-
lancler. Föraren fixar lned sina spakar
igen och så startar vi med samna
känsla, som man stickcr iväg med sin
bil. Skillnadeo är att vi samtidigt med
rörelsen framåt också stiger relativt
snabbt.

Flygfältet blir allt mindre. Kvarn-
sjön, Lillsjön och Kroksjöo är annor-
lunda till formen, än jag trodde. Så

nånga öar Kvarnsjön har. Jaså, Hjäl-
naren sticker iväg så långt österut.
Bondens åkrar ser så fina ut, nren var-
för har han inte tagit bort den enda
lilla stenen på åkern. Den kunde han
väl ha stoppat i fickan, när han gick
hem till frukost. Å nej, det är natur-
ligtvis en bergknalle på så där l0-15
ton. Tittar iag åt vänster ser jag Mä-
larens i dagens tunga dis met än van-
ligt gråa vatten. Jag kommer ou att
säga, att arbogatrakten har inga sto-
ra sJ<ogar utan en stor slätt rncd små
skogsdlrngar. Jag kommer också att
säga, att Arboga ser bra ut från så

där 500-600 meters höjd. Allt snyggt
oclr prydligt. T. o. m. Ekbackens ba-
racker såg riktigt idylliska ut med si-
na röda tak.

Ntr är flygkänslan densamma som
i ett vanligt flygplan med låg marsch-
fart. Men löjtnant Stomrnel visar snart,
vacl en helikopter kan. Vi får order
att qå in över flyglältet. Vi går in i

en högersväng orlr så över fältet ska-
kal kiirran som en bil på en tvätt-
briicla. Föraren har helt enkelt brom-
sat in planet och vi står blickstilla
urcd hjulen tre neter över fältet. Så
iriirjal rlcl .kojiga. Vi fllttar oss på



Helikoplerrekord

Den ryska helikoptern Mil Mi-6 har
satt två nya rekord gcnom att lyfta
5.005 kg. till 5.500 m och 10.010 kg.
till 4.900 m. Maskinen, som är värl-
dens största helikopter, drivs av två
Soloviev TB-ZBM gasturbiner på 4.700
lrk vardera. Rotorn är Iembladig.

[Saxat ur "Flugan",
Flygpojkarnas tidning)

sarnna höjd i sidled, följer skogskan-
ten utmed fältet och snor runt skogs-
dungen ungefär som en traktor. Ro-
torbladen ordnar med en extra höst-
storm. Löven lossnar från trädens gre-
nar och sticker ut i luften som en
fågelsvärm. En bonde står vid sin trak.
tor och tittar förundrad på oss, men
skrattar glatt, när Iöjtnant Stommel
vinkar åt honom.

Vi stiger åter och ser Arbogas tre
dominerande punkter: Heliga Trefal-
dighets kyrka, silobyggnaden och sop
tippens rökslinga. Vi sel också Siiter
bo kyrka i sin idylliska omgivning, ka
nalen t,trecl sina slussar och sexans liv-
remsmala band med en och annan lek-
saksbil. Den provande personalen be-
gär en gungande rörelse och nu får
rnan cn känslc av, ott vi har en sjö-
man vicl förarspaken. Krängningen ar
perfekt. Vi nöter vågen och stiger med
en samtidig Iutning åt viinster. Vi går
ncd i vågclalen och får en lutning till
högcr o. s. v. Löjlnant Stonrrnel saq

ut att trivas.
UppJrrget var slLr(fört och srart läq

Bananen åter några ncter över fältet.
Föraren fixade med sina spakar, heli-
koptern snodde runt, väncle och bac-
kade. Vi lrirrgJc nu över rrJ'p.tJIIninS<-
platsen och så åktc vi hiss ned så clc-

^'' )hnct
tog lrlark.

^ 1 1 11 1..ArbetarsKycld lonar s1g

Utflyhtsdehaganu san acle i Telzrtisha Mtsöcts stora hall. UtmiirLte guidei
KtLrlsson delar ned sig au sitt ntycbna uetande.

OId lint.

En solig sommarsöndag i månaden
augrrsti rullade en röd buss ut från
Arboga necl Stockholn sorn mål. Det
var tidigt på morgonen och ganska
fridfullt i bussen. Rtrllc från Ytbehand-
Iingen skrattade stillsamt åt Lifven-
dahls första morgonhistoria, gubbarna
pc M.rsk in verL.tu,lcn hade samlat sig
aktcmt kring morgonkaffet och grab-
barna på Filarverkstaden hade fått
igång kortspel, n,ten clet var inte nå-
gon riktig fart på kortiapparna.

Fiircllcdaren Nils Lifvendahl sitter en
stund bredvid mig och berättar.

- Jag hade länge funderat på om
man inte kundc pröva nya vägar för
att belör)l de avdclningar, .orrr lycka.
hålla olycksfailen borta från arbcts-
platsen urder lånea ti,lcr. Jag drog
upp förslaget om en bussutflykt. För
slaget vann företagsledningens gehör

och nu är vi alltså på väg - avdel-
ningarna ll0, 180 och 8l0.

Ja, vi var på väg. Vi for genoru Es-
skilstuna och kom till Julita, clär det
blev kafferast. Dcn friska barrskogs-
luften och termosfiaskans kaffe pigga-
de upp. Vi kom till Stockl.rolm och
Tckniskå Mus6et. Där stannade vi någ-
ra tinmar bland teknikens åldriga un-
der - timmar som borde ha varit da
gar, tyckte mången. Magen började
knorra och den röda bussen fiirde oss

åter till stadens centrum. Det blev
iunch på Berns. Därefter fri cfterrnid-
dag och enligt övercnskommelse sam-
ling kl. 22 för återf:ird.

Iiftcrmiddagstirnmar na gick fort och
snart satt vi åter i bussen - nu rned
Arbogl som måI. Kvällens upplevelser
räckte som samtalsännc en god bit på
vägen. Batteri-Pclle och Rune Matts
son hade enligt egna uppgifter varit
i Vällingby och sålt ägg och kyckling-
ar. Att clöma av deras glada nunor ha-
de de gjort lysande affärer. Allsången
klingade frisk och når sångarna bör-
jade tröttna tog Rune Mattsson och
Nils Lifvendahl hand om underhåll-
ningen - beundransvärt outtröttliga.

Fullmånen lyste genom rutorna och
ctt gnistrande norrskeo lyste upp him
lavalvet. Rulle Eriksson satt tyst och
beundrade skådcspelet. Så lutade han
.ig över rvggstödet mol mig och lät-
tade sitt hiärta:

- Det här är en av de mest lycka-
cle dagar vi varit med oml

OItl Jim.

9ol 7oI ocfr

Qott T(gtt frr
önskor

ARBOGAORTE NS KOPMAN NAFOREN ING
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Glad utflvkt for UHF:are
I arla morgonstunden, lärmare be

stämt ki. 6.00 den 29/8, samlades ett
rrettiotal UHI-arc för att delraga icn
av sociala kommitt6n arrangerad stu-
dieresa till CVM, F3, Jägarvallen och
Linköping. Trots den tidiga tirrrlr-ren
voro deltagarna hör- och synbarligen
på ett strålande humör när fården
mot söder startades övcr Tjällmo-Bo-
r.ensberg. Det goda humörct höl1 I sig
undcr hela färden och härtiil bidrog
säkerligen de goda sångarna mecl flic-
horna i teten samt ntunspelspelande
Stalfansson.

I Tjällmo giordes cn rcst [ör in
mundigande av kaffe mecl dopp å caf6
Solgården, ett mycket uppskattat in-
slag. Det kändes otvivelaktigt sköot
att få litet inombords och att få räta
på bencn ett slag.

Det dröide sedar ci länge förrän
vi voro framme vid CVM där vi mot-
togs av cicelonerna herrar Hagströnr.
Lindstrand, Torenstan och Widman,
vilka ledde rundvanclringen gcnorn
CVM som började nrecl en vanclring
genon administrationslokalcrna och
fortsatte med besök å clc {lesta verk
stadsavdelningarna med avslutnirrg r

provboc'ksanliiggningen för jetntotorer
där lnotorer iom varit inne för över-
syn Doggrant tcstades innan dc åter
få inmonteras i flygplanen. Vi frck
c|I n]ycket sakkunnig och intressant
redogiirelse för denna anläggnings fcrnk
tion.

Sedan besöket vid CVN{ avslutats
intogs gemensam lunch å KFF elev-
hem clär föreståndaren Hofstedt ord

llat clet hela både gott och trivsamt.
EIter lunch snabbstart tiil F3 där

flyghistoriska museet besöktes varvid
vi fick bekanta oss med flygplan och
motorer från flygets barnclom. Gör
man härvid en jämförelse:lellan des-
sa och t. ex. An:erikas X-15 är det
intc utalr att man hissnar vid tanlen
på teknikens utveckling inom flyget
på några få årtionden och undrar var
det hela skall sluta.

På F3 besöktes även en modern rn-
struktionsverkstad.

Från F3 ställdcs färden till UHF
depåförråd vid Jägarvallen, en plats
sonr räl dc flesta deilågarna hört ta-
las om och kommit i beröring med
i tjänsten men ej tidigare haft till-
f:illc besöka.

På hemresan gjorde vi cn avstic-
kare till "Gamla Linköpirg" ett om-
råde i södra utkanten av Linköping
dit, vid sanering av staden, gamla hi-
storiska byggnadcr flyttas och åter-
rrppföras i tidsenlig miljö. Invändigt
nroderniscras husen och bebos huvucl-
sakligcr av gamla hantverkare och
pensionärer. Området har bl. a. såviil
cgcn bank som postkontor. Något för
Arboga att ta efter?

Hemresan företogs sedan över Nort-
köping-Katrinchohr och Ktrngsör? Del-
taga.na i resan be att till chefer ocir
ciceroner vid de bcsökta platserna samt
till arrangiirerna få framföra ett varmt
tack för att de beretts tillfälle att fö-
retag. (lenna i rllc avscenden givan-
dc och intressanta studiercsa.

Ur Henuitnets oktobernuDlmer har
vi saxat nedanstående tänkvärda akt-
stycke:

AKTUE[t SPIONHISTORIA
EFTER URGAMMAIT Mo-NSTER

öuctsatt och samnxoltställd elter ett
schueizish lör svarssbrilt.

En 'chweizisk löjtnant B. deltog i
augusti 1957 i en sällskapsresa från
Bern till Tjeckoslovakien. Reseledare
vår cn ung, skön änka fru S., anställd
i dcn tjcckiska, statliga resebyrån
CEDOK.

Från löjtnant B:s sida blev det "kär
lek från första ögonkastet". Iiru S. sa

de ingalunda nej till löjtnantels nar
rnan(len. Hon visade honon till oclr
med ett sådant förtroende, att hon av-
slöjadc att hon arbetacle för clen tjec-
kiska rrnderriittelsetjänsten och l'radc att
till denna avge skriftlig rapport om
varie utländsk deltagare i sällskaps-
resorna.

"Det {örtroendefulla avslöjandet"
gjorcle den intellektuellt sett inte så

viilutrustade löjtnanten än ivrigare. I
november 1957 inbjöd han fm S. till
ett flera dagars besök i Bern och i
april 1958 träffades de ånyo i Prag.

Nrr lom de överens om att gifla
sig.

Men fru S. måste ju ha särskilt ut-
resetillstånd ur det kommunistiska Tjec
korlovckien för att fa eilta siF i

Schweiz. Löjtnant B. rqrpvaktade för
ändarnålet behöriga myndigheter. De
ställdc sig rätt förstående till saken
nrcn ett villkor var ått löjtnant B.
skr iftligen förpliktade si8 att "arbeta
för clen Tjeckoslovakiska republiken".
Myncligheterna tillät till och nlcd den
kärlekskranke unge officeren tillfoga
reservationen "dock inte mot Schweiz".

Nu var fällan gillrad. Andra akten i
det tragikoniska skådespelet kunde bör-
ja - helt efter mönstret i de triviala
spionhistorierna.

Hemkommen till Bern kontaktades
löjtnant B. snart av en av sekrcterar-
na vid därvarande tjeckoslovakiska be-
skickning. Denne begärde, under hän-
r i.ning till övcren.konrmelsen i Preg,
att löjtnant B. skulle anskaffa en del
handlingar berörande schweiziska ar
m6n. Då B. invände, att han iu fått
rcscrvera sig mot krav på att arbeta
rr1ot Schweiz, lör k larrLl< bcJ.ickning.
seklcteraren, att clärorn stod intet i

5å*aneto --*:'
tltirtJt?rt

Glada utilylttsdebagare utanför grindttnu uid den udchra inlafteh till CVM.
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dennes instruktioner satlt att B. i vart
fall måstc tänka på utresetillståndet
för sin fiistrrrö. Inför detta föll löjt-
nant lJ. återigen till föga och överläm
nadc under ett flertal "mystiska, till-
fälliga" sammanträffanden i Prag ocb
dcss omgivningår till beskickningssek-
reteraren ett antal skäligen betydelse
lösa men dock uppgifter om schwei
ziska militära förhållanden. Han hono
reracles jänförelsevis högt - det sed
vanliga inledande spionknepetl - mcd
sammanlagt 500 schweizerfranc och
med löfte om ytterligare penningbe-
lopp för även framdeles levererat ma
telirl. Närmast gällde det r issa krigs
planläggningsuppgifter för en sclrwei,
zisk division Ifördelning], som löjt-
nant B. också lovade att anskaffa. Dess-
förinnan skulle l.ran dock lösa ett spe
cialuppdrag - en resa till Västtyskland,
på Tjcckoslovakiens bekostflad, för att
där' ned stöd av personliga bekant-
skapcrs uppgifter görå en sammånställ-
ning av vissa militära fijrhållandcn i
Tyska förbundsrepubliken.

Innan löjtnant B. hann visa dessa
yttcrligare prov på sin enfald och ka-
raktiirslöshet slog den schweiziska sä-
kerhetstjånsten till. B. häktades. Efter
tolv dagars förhandlingar dömdes han
av krigsrätt dcn 20 november 1958
för spioneri - enligt ett flertal lag-
paragrafer - tiil fyra års straffarbete
och till avsättning m. nt. Efter over
klagande fastställdes domcn i högre
Insrans oen lJ mars 1959.

Undersök n ingarna kring iallet visa
de, att det inte gått rätt till, då B.
med sitt torftiga intellekt och sin tvi-
velaktiga karaktär lått inrräda i ar
mön som officer. Detta cnstaka miss
tag utsatte hela rekrl.teringsystenet till
o[ficersbanan för stora påfrestningar i
lorm av generella misstänk liggöron
den.

Det officiella Tjeckoslovakiens upp-
trädande - både genorn statliga rese-
byrån och genom beskickningen i Bern
- kritiseradcs helt naturligt mycket
skarpt i Schweiz. Händelsen bekräftar
tidigare misstankar att Moskva upp-
dragit åt Prag att svara för den östra
sektorn i spioneriet mot Schweiz och
att järn!äl utnyttia derta land för spio-
neri not en tredje stat - allt under
aktiv medverkan av bcskickningsper
sonal.

Liksom i Sverige i snarlika fall har
generella lärdomar ansetts vara: ökad
vaksamhet utan spionskräck, ökad upp-
lysning om kon-rmunisnens mål och
santliga arbetsmetoder samt medbor-
gerlig fostran till jnsikt om, at( även
icn clemokrati måste man i det kalla
krigets tidevarv kunna hålla tyst on
nilitiira spörsmåI, vilkas blottandc kan
ge en potentiell fiende fördelar.

//-

Fredagskvällen den 2 oktober gjor_
de vi ett anfall på FFV i Västerås. De
trognå driftvärnspojkarna samt He1
mer Persson deltog i övnirgen. Under
tramryckningen mot verkstaden upp_
täcktes vi av statspolisen, som hade
sett någrå nannar krypa fram i diket
som ledde mot verkstaden. Vi tryckte
hårt i dikets botten för att undgå de-
ras sökarljus. [Tur att sommaren va,
rit så torr så diket ei var vatten_
fyllt). Då de inte kunde upptäcia oss,
tog de spårhundar till hjälp och då
var vl tvungna att ge oss tillkänna.
S_cdan de fått redå på vårr uppdrcg
skrattade de och önskade oss Jycka
på framryckningen. Försvararna av
verkstaden var alldeles färska, så de
var i snällaste Iaget. tn grrrpp gick
fran över flygfältet och upptäcktes av
den fientliga posten mot den ljusblå
hirnlen, men han råpporteråde ej detta
till sin chef, varför gruppen ganska
ostörd kunde ta sig frarn till stake-
tet. Med hjålp av säckar, som vi lade
över taggtrådeo på det 1,80 meter hö-
ga staketet, var det en lätt sak Iör
Klang och hans unga kompisar att for
cera hindret. Vi äldre tog oss över med
hjiilp av stegar eller grävde oss un-
der, Sedan vi passerat hindret rog vr
oss in pä verkstadsområdet, sorn för-
svarades intensivt av de unga FFV-
urna. När anfallsmålet var taget, av
blåsles stridcn och fienden bjöd på
kaffc och smörgåsar som vi lät oss väl
smaka. Innan vi skildes ordnade vi
upp orr ett returbesök av FFV-arnc i
vår vid CVÄ och UHF.

I denna tävling deltager samtliga
driftvärn vid flottiljer och centrala
verkstäder.

Endast 4 poäng fattades för att
CVA UHI- dv. skulle erövra major Re
mahls vandringspris ftlr alltid.

F 6 blev årets segrare och har där-
Dred samna antäl intcckningar som
CVA-UFIF dv. Vandringspriset skall
erövras tre gånger för att bli ständig
egcndon.

Inteckningar: F6 2. CVA-UHF 2.
Fl5 1.

I verkstadsdirektör Bjarnholts vand-
ringspris leder CVA-UFIF pä 47 po-
äng tätt följda av F6 på 45 p., Fl5
36 p., F12 24 p., CYM 22 p., Fl 19,
CW l8 p., Fl7 16 p., FCS 15 p.,
FII i2 p., Fl3 1l p., F2l 4 p., F8
I p., F2 lp.

Varie år erhåJler det segrande Iaget
l0 poäng. 2:an 9 poiing. 3:an 8 p. o.

s. v. Det lag som först erhåller 50 po-
äng har erövrat priset.

Logresuhot
l. F6. G. Gustafsson K-pist 248 po-

äng. Carlsvärd Kg 229 poäng. Lindhe
gevär 132 poång. F. Johansson gevår
129 poärg. Sjöö gevär 129 poäng. G.
|er\son gevär 128 poäng. Lagpoiing
995. Guldmedalj.

2. CVA UHF. Gunnar Merk6n k-
pist 248 poång. Börje Hagström Kg
223 poång. Bertil Blomqvist gevär 133
poäng. Valter Lundborg geviir 132 po-
iing. Jeck Leth gevör 129 poiing. Arne
Ol,son gcvär 126 poäng. Lagpoäng
991. Silvermedalj.

3. Fl5. Lagpoäng 971. Bronsme-
dalj.

Individuellq resultot
Kpist: l. G. Gustafsson, F6, 248

poäng, guldmedalj, 2. Cunnar Mer-
ken. CVA-UllF 248, silverrnedalj, ef-
ter lottning, 3. F. Sederlin, FCS, 247,
bronsmedalj.

nogsra molliga poang Z5U.
KG: l G. Carlsvärd, F6, 229 po.

äng, guldmedalj, 2. Börje Hagströrn,
CVA UI IF, 223, silvermedalj, 3. K. G.
Stavborg, FCS, 218, bronsrnedalj.

Högsta möjliga poäng 250.
Geuiir: l) A. Stålborg, FII, 134 po-

äng, guldmedalj, 2) Bertil Blomqvist,
CVA UIJF, 133, silverme dalj, 3l H.
)oderbjom, I- 15, 132, bronsmedalj.

Högsta möjliga poäng 135.

HÅRDA STRIDER OM
ATOMKRAFTVERK

De frivilliga försvarsorganisationerna
i Arboga drabbade samman i en stor
höstmanöver under lördagen och son-
dagen den 7-8 nov. Vårt driftvärn
samladcs på Bensingatan på Iördags-
kvällen lil. 18.45. Först på samlings-
platsen var vår nya driftvärnsman Len-
nart Sandbäck, Han upptrådde civil,
enär vi inte hade passande klädstorlek
i fönådet. Lennart fick en fältmössa
och en k-pist sedan var han fullt
stridsduglig. Under natten var han ett
gott stöd för vårt dv. Vid matrasten
fördelade han rättvist ut 2 st. kött-
färsskivor tilJ r,åra hungriga kr rgarc.
Efter honom korn de uoga cirift,.ärns-
rekryterna. De gamla dv-männen var
sparsamt representerade. Endast Gun-
nar Dablman och ljerman Eriksson och
några till mötte upp på sarnlingsplat-
sen. En del av våra egna pojkar del-
tog på fiendesidan, Vår första upp-
sift var att förflytta o,. rill Tjurlångs-
gård för att därilrån kunna säuas rn
norr och västerut mot luftlandsatt
tmpp nolr om staden. Tage W. och
Anker H, begav sig i förväg för re,
kognosering. När vi kom i närheten
av gården nötte oss Tage med crr ny
order. Vi hade fått i uppgift att tills-
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Sören Raattamaa
ritar och berättar

- [Iåller di på med rå'n sorts atonT-

bombsexperiment dlir ute på CVA,
eltersom det är s'int förbaslzat IiuT

Nri, det är baru Kalle Hahne sonl
jobbar på övertid.

vidare försvara atomkraftverket
"Ädam", som illustrerades av Jäders-
bruks krossverk. Styrkan gjorde då helt
on och marscherade mot "Adam". Ef
ter bara några hundra meter fick vi
kiinning n-red fiendens patruller, som
oupphörligt lördröjde vår frammatscir.
Herman fick då ta n.red sig några man-
nar och bege sig genom skogen till
''Adam" för .tt orienlera "ig på vår
nya uppgift. Vid framkomsten ordna-
de vi med ett starkt försvar och dub-
belposter utmed de farligaste stråken.
Under rnånga tin-rn-rars väntan kom den
el:rll lienden rned ett mindre rnfall,
som vi själva tyckte vår i magraste
laget. Klockan två på natten fick vi
order o1lr uppbrott och förflyttning
mot Grincltorp - Rosendal - Mariedal.
Denna de1 av övningen präglades av
stor framåtanda och rörlighet, varför
de många timmarnås väntan helt glöm-
des bort. Under framryckningen fick
vi hela tiden mota fienden, som rn-
te fick någon andningspaus, framför
oss. Efter slutstriderna vid Mariedal
avblåstes striden. öuingsledare 1öjt-
nant Vik höll därelter kritik, som
me5t :nnchöll positiva synpunkter.

Välkommen i driftvärnet.

t6

/l I institution i Arbogas..koiliu.
t ,, I Klockan är 6 på kvällen. över Gädd-

l) | gårdsskohns mörka gård vandrar skug-

,f I gor med portföljer. Skuggoma blir le-
. /4"1 'rarde, när de kommer in i ljuset vid

lorten. Det är tonårsynglingar oclr
mognade män, som kvickt kilar uppUsch, så uarmt det har bliuit här! mognaoe man, som KVlcKc Krrar upp

tn i har härint mpÅ ntipptÅajno för trapporna till lektionssalarna. Jagla, tti har bötiat med oljeeldning. ror (rapPorna 
,Llll , 

leK Llonssalarna Jag
stannar pa nedre botten och rtiger in
på rektorsexpeditionen. Rektor Sture
Larsson sitter vid skrivbordet och
glubblar över vårterminens ku rspJan.

Jag hostar lätt och bjuds en stol dtt
sitta på.

Hur skolqn kom till
- Den försla egentliga tanken på en

teknisk skola i Arboga emanerar från
lektor Bror Gustalsson. Han gjorde
förundersökningar så sent som i vå-
ras oclr så er tsång pratåde< vi vid på
Nygåtan, berättar Lårssoll.

- Hur skulle det vara ått starta en
tekni'k aft on.l<ola, frågrde Ctr.tai..
son.

- Jag tror att det skullc gå för-
baskat bra, svarade jag.

Han berättade om sina förunder-
sökningar. I maj träffade jag Gustafs
son igen.

- Nu har vi hunnit så långt, att
nu blir det nog start i höst. Vill inte
du bli rektor och ta hancl om sko-
1an, frågade han.

l-å.Pn d'rrner ned igen rrnder
min senester första dagarna i juli. Jag
hann aldrig söka befattningen, förr
än jag fann att jag var rektor för Ar-
boga Tekniska skola.

Det blev bråda dagar. Annonser om
preliminära ansökningar. 70 talet an-
mälningar kom in. Detta gjorde att vi
rna.tc dela upp eleverne på två klas-
ser. En andra årskurs startades. Det
b'ev besvär1igt an få tag på lillr;c\-
ligt antal lärare, men det gick.

Upprop skedde den 27 augusti och
sedao har det bara gått bra - över för-
väntan. Ett intresse {rån elever ocl-r

lärare har visats, som jag inte trodde
att det kunde finnas. I dag har vi 64
elever kvar. Några har slutat av olika
anledningar.

Var kommer eleverna från?
Från Flyget kommer 29 elever och

av de övriga kommer de flesta från
Meken och Etrektroskandia. En del ny-
ulcliaminerade realskolepojkar har r i

Teknisk, skola fick, god start
Arboga Tekniska skola växte upp

som en svamp ur jorden - snabbt och
kanske en aning ovärtat. Under de få
månader, den varit i verksamhet har
den dock växt sig stårk. Efter ett be-
sök på skolan vågar Bergtrollet sia,
att den nystartade skolan blir en fast

också fått som elever. Äldern är {rån
1913 och uppåt.

Och lärarna?

Vi har lyra ingenjörer från CVA"
fem folkskollärare och en realskole-
lärare. Redan nästå terrain, då under-
visningen mera glider över på det tek-
niska planet, räknar vi med att be-
höva ytterligare 2-3 ingenjörer. A,n-
tagligen kornner också jag att då ta
lektionstimmar. Vi har nu mycket bra
lärare.

Två etopper leder till olikq
exqminq

Statsunderstöd utgår och vi följer
timplanerna från Kungl. överstyrelsen
Iör yrkesutbildning. Efter se,< termins-
kurser avlägger eleverna en tekniker-
exarnen och efter ytterligare fyra en
facltskoleingenjörsexamen. Två linjer
pägår - en n-raskinteknisk och en tele
teknisk facklinje. Det ställs också i
utsikt en linje för regler- och styr-
ningsteknik.

En utredning är på gång för att un-
dersöka möjligheterna att få i gång
eo dagskola. Det är klarlagt att be,
hov föreligger. Går dagskoleprojektet
igenom är detta till fördel {ör afton
skolan - inte tvärtom, som någon kan
ske tror. Frågetecknet beträffande af,
tonskolan är, om vi kån starta en ny
kurs varje år. Till nästa år har vr re-
dan nu nånga förfrågningar, men kom-
mande år vet vi ingenting on. Lu rry
ku"s vårtannat år är en lösning vi
tänkt oss.

Lokalerna är utmärktå även orr ru,
rcdningen inte är direkt avsedd för
elever av denna storlek. Vi har till-
gång till ken]i- och fysiksal för labo-
rationer och dessutom musiksalen för
skrivningar.

Temlinsavgiften är 50 kr. och sko
lan håller eleverna med ritpapper ocl-r
annat arbetsmaterial. Elevefira från
Flyget har den stora förmånen att få
sine lröcker grrtis - under {örutsätt-
ning ått eleven visar upp godkänt ter-
minsbetyg.

Det är svårt att skaffa böcker till
denna typ av skolor. En inventerrng
av bokmöjligheterna är på gång och
antagligen kommer det att skrivas böc-
ker speciellt för dessa skolor.

5kolstyrelsen positivt instölld till
studieproblem

Rektor Sture Larsson talar inte en
dast vackra ord om sin egen skola.
Han talar ock.å med värme on skol-
styrelsen och dess arbetsutskott, som
alltid visat sig mycket positivt inställ-

?r



Populärt om transistorer
Att transistorer numcra finns i de

flcsta reseradioapparater är säkert be,
kant för alla som air något intrcssc
rade ay tekniska ting. Bilradioappa
rater och hörapparater för hörselska
dade är anclra användningsområden.

Vad år nu en transistor och vad har
vi på CVA för glädje av att känna
till dess ftrnktion?

Först kan vi då konstatera att rran-
sistorn är en förstärkare, som med för-
del kan ersätta vanliga radiorör och
att transistorer redan finns i Flygvap-
ncts elektroniska utrustningar och att
de inom en snar framtid kommer art
få dorninerande betydelse inom både
civil och nilitär elektronik.

Marl kan jämföra transistorn ncd
radioröret på så sätt att båda kan för,
stärka spänningar och strömmar. Men
stora principiella olikheter föreligger.
Ett vanligt radiorör består av en luft-
tom glasballong i vilken en ström av
clektroner gåf fråm mellan ett antal
elektroder. Finns det tre elektroder
kallas röret triod.

I en transistor har vi en liten bit
av en s. k. halvledare i kristallform,
vanligen grundämnet germanium, och
på denna är fastlödd tre ledningstrå
dar. Dessa motsvarar elektroderna i
triorlen. Den lilla "krisrallen är rn
satt i ett glas- eller metallhölje. Även
i transistorn har vi elektrontranspor!
rr- err denna sker här inte i lufttomt
r-Lrm utan i fast materia.

En anledning till att transistorn ej
trppfanns förrän 1948 och ej kom i
bruk förrän in på s0-talet var tillverk-
ningstekniska svårigheter.

Halviedarematerialet måste för det
första vara mycket rent, innan det kan
användas. Endast en främmande atom
på en miliion millioner "rätta" ato-
ner får förekomma. För det andra
måste till det omsorgsfullt rcnade ma-
terialet tillsättas en exakt arvägd mängd
av ett annat ämne (exempelvis anti-

hänga med. All fritid går åt att läsa.
Roligt är det emellertid. Erik Larsson
lrar det litet lättare med skolan. Ma-
sliinrilning oclr projektionslära är nytt
för honom, övrigt betraktar han som
repetitionskurs.

- Det är lättare att prata med 1ä

rarna här ån i samrealskolan, sager
Erik. Man känner sig mera som kan,
rat med dem.

- Vi l.rar den känslan, säger Lars
Ändersson, att det är svårt för liirar-
na att lägga upp undervisningen, så
ått den pässar alla de kunskapsstadicr,
som är rcpresenterade i klassen. Den
svårigheten air antågligcn borta redan

Sture Larsson

da till a.lla förslag, som öppna( stu-
diemöjligheter för arbogaborna. Han
sticker heller inte under stol nred att
han är cn stor beundrare av l:e rek-
tor Bror Custavsson, som entusiasme-
rar sin omgivning genom sin friska
och effektiva livsstil.

Lörore och elever
Klockan är 18.45. Första lektionen

följs av tio minuters rast. I lärarrum-
met träffar vi Erik Johansson, Hol-
ger Mörk och B. Lindberg.

- Vi har inga disciplinproblem, sä-
ger Johansson. Eleverna har frivilligt
kommit hit för att lära.

Undervisningstekniken?
- Vi måste gå från grunden med

allting. Eleverna sitter med öron och
ögon öppna för att ta emot så myc-
ket som möjligt, Det blir många {rå-
gor fiån dessa vetgiriga - nten aidrig
dumna frågor. Detta frågande är ab-
solut inte störande.

Verkar cleverna trötta?
Efter cn lång arbetsdag borde de

göra det. Från början verkade de ock-
så så, men nu har de tydligen kom-
mit in i en studierytnl som ger dem
andlig spänst.

Ä,{örk anser att fredagskvällen tycks
vara en kritisk kväll, då många ver-
kar mycket trötta.

Lindberg talar orn kamratskapet.
- Det måste bii ett gott kamrat-

skap mellan elever och lärare. Vi är
ju i unge[är samnra ålder och många
av ocs träffas på arbetsplatsen. Det ger
sig naturligt, att vi behåller den kam-
ratliga attityden. Eleverna är ju dess-
utom mogna. Vad som förvånar mig är
att dom kan hänga med. När läser
de? Det är också en prestatjon av
farniljerna i de fall de förekommer.
Hela farniljen måste bli lidande och
de hemmavarandes prestation är lika
stor som elevens.

Elever och lörore
Rasten är slut och eleverna sam-

les i korridorema. Vi [år en prat-
stund rned tvåorna Lars Andersson,
Bengt Ändersson, Bertjl Sund - samt
liga CVA - och Erik Larsson mcd re
alskoleexamen och utan jobb.

Dc trc förstnärnncl:t ltar llyltat övcr
från aftonskolan i Köping och lram-
håller de många fördelarna av att ha
cn skola på den plats, där man bor
och arbctar. Men clct är svårt arr

CarI Åke Nordgren och
Hans Engfund (stående)
sdmt Arne Lundquist
och Suen-Olou Sandberg
I ex pentnentt aget1.
CV A-f oto Rune Larssott.

lnon eller indium) till en koncentra-
tion av en del på 100 millioner. Först
nu är germaniet användbart för tran-
sistorframställning.

A\ transistorns fördelrr kan närn-
nasl

l. små dimensioner
2. hög verkningsgrad (ekonomisk)
3. tål stora mekaniska påkännrngar

Iskaksäker]
4. lång livslängd.
Naturligtvis finns åven nackdelar.

Den kan inte arbeta vid höga tem-
per-Jl urer. Svårigherer uppträdr övcr
c:a 70". Den är inte så bra vid l.röga
frekvenser. Men redan nu finns tran,
sistorer, som kan arbeta på ultrakort-
vå9. Sammanfattningsvis kan sägås att
trinsistor tekniken är på snabb fram-
marsch och att den efter hand trän-
ger in på de mest skiftande områden
även där radiorör inte lämpligen kan
användas. Dessutom kan man få nlind,

nästa år, då vi bör vara tämligen lik-
ställda.

Alla var överens om att skolan var
ett stort steg framåt för vilket man
borde vara tacksam nlot staden. Pro-
blemet ansågs sedan vara aft få samt-
lige industrier att slurå UIrfi kring sko-
lan och hålla elevema med praktikant-
jobb.

- Undervisningeo är ju lagd på ung-
domen i första hand och de stora ktrl-
larna bör tas om hand, ansåg mau.

Bcrtil Sund fick slutrepliken.
- Vi hoppas att intresset håller i

sig så att skolan får fortleva.
otd ritn.
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T ransistorernas minimala storlelz åshåd-
liggöres genom denna iiintförelse med.

en 25-öring. (Bild.materiel lrån
Philips ).

re, lättare och mcra driftsiikra appa-
rater, vilket ju är av största betydel-
se i militära sanmanhang.

För att den teletekniska personalen
på CVA skulle få en grundläggande
transistorutbildning har två kurser häl
lits under medverkan av Statens l{ant-
verksinstitut. Första kursen Irölls iju-
ni med 40 deltagare, den andra r no-
veinber med 50 deltagare, under 48
resp. 32 timmår på tjänstetid.

Kurserna gav enligt allas upplalt
ning ett mycket gott lesultat tack va-
re den skicklige läraren från Statens
Hantverksinstitut ingenjör Kjell Jepps-
son. Han var en verkJigt god peda
gog och hade en ovanlig förmåga att
på ett lättfattli8t sätt förklara de nya
principerna.

Kurserna omfåttade: transistorteori,
jämförelse rör-transistorer, analys av oli-
ka kopplingar, beräkning av förstär
karesteg, mätövniogar, laborationer,
filmförevisning. Efter avslutad kurs er-
höll eleverna diplom på sina färdig
hcter.

KURS PÅ MEKANISM FOR

STYRGENERATOR.

Erl kurs på inst.,1tuner eiler nr.:ria-
nism för styrgencrator hölls i jrrni tnå
nad på CVÅ med l0 rlcltarlarc. Liirare
var ingenjörema Grytberg och Sjöberg
från Philips. Kursen varade 3 dagar
och omfattade montering och demon-
tering av mekanismer jämte mätning-
ar. Instantunern ingår i vissa sändare
och mottagare. Den består av en li
ten elektrisk motor med Lltväxlino fär
IrpLven<in<t;llninqen

Po.

t8

Osk ar Ber ggren autachas
Foto:

Arne Rydeborg

Styresman Otto Dahlin tachar vtinnen och medarbetaren Oshar Berggren
på egna oclt lörctagets uägnar för nång(itigt gott samarbete.

FCPF:s ordf. lnguar lohanssott har salznad i blichen, niir han frcmför au-
delningens tacb- oclt aushedsotd till den augåcnde arbetsstudiechefell.

övetingenj ör Högf eldt iir intrcsse tad å slzådate,

FCTF:s ordf. Brger Åhlii öuerlli.mnar blomntot ctth talar på sin audelnings
uttgnar. I lörgrwrdetl stlteenan Dahlin, driltingeniör Erilz Eiert och arbets-

stLtdieillpeniör Karl Abrclurntssut,



Ärter och fläsk åminnelsemåltid för ur-CVA -atna

De tre luuudingredienserna i Ur-CV A-antas triilt' - sång, mat och historier - har fångats in au Bergtrolls-

Ur-CVA-arna samlades torsdagen den
19 november på Mässen för att med
valandra dryfta händelser under "ur-
ticlen" - 1944 och närmaste åren där-
efter. Två av dem tillhör nu penslo-
närernas led - Oskar Berggren och
Josef Karlsson. Båda inryrndes med
särskild värme i styresmalr Dahlins
vilkornsthäl:ning. Hela omgivningen
andades för övrigt välkommen till en
trivsam kväll. Elden sprakade i den
öppna spisen, levande ljus spred ett
varmt sken över det med vackra blom-
mor dekorerade bordet.

- Rena julstänmingen, tyckte Artur
Jönsson.

Janssons frestelse, sardiner och si1l
i många former kryddades lite extra
rrre,l Lilvendahls histor'er, 'om nrånga
hade den väl lagrade ostens egenska
per.

Fat med fläsk i skivor och tallrikar
med mustig äftsoppa kom på bordet
och därtiil serverades varm punsch.
Då tog styresman till orda.

- Låt oss ta den varma punschen
med tystnad och minnas den tid, sorn
denna tråltid vill symbolisera. Ärterna
vi åt på "futten", fläsket från gdsen
vi alla kände och tallrikarne med ting
eravtrycken.

Och nog blev det tyst kring bor-
det. Ärter ned fläsk och varn-r punscl-r

- vilken tunga kan ägna sig åt något
annat ån ätandet med denna boruers
-i,,r^i-- ;-^- -;l^l-t-,11l

Minnenas stund räckte förbi kaf-
fet oc'h kvällen ut. Jönsson börjadc

fotografen Rune Norelius. Bilderna uisat: 1. Osbar Berggten, 2. Lars Mattsson, 3. Nils Lifuendahl, 4. Nils Eribs-
sott,5. Karl Andersson, 6. Lennart Andersson, 7, Follze Ericsson, 8. Arthut Jönsson,9. Mahe Olsson, 10. Otto
Dahlin, 11. losef Karlsson, 12. Erib E1ett, 13. Birger Haglund, 14. Olot' Kling, 15. Folhe Sjöhuist, 16. Artur Axels-
son, 17. Karl Abrahantsson, 18. Arthut Wadstedt, 19. Tage Wallquist. Följande Ur-CVA-are hunde ej debaga i
triiffen och sabnas aLhså på bilden: KarI Andersson, Gunnar Bergquist, Gunrat Dahlman, Curt Ftintan, Folhe Suens,

son, B ger Westerberg.

med att berätta vad som hände, nar
Knoppcn Jansson hade över:lag i sin
srarv oth Nordströnt vJnligen öre-
förde elektrisk ström tiil Pålsson. Det

'lutade nred sär.kilt inbjudne iristorie
bcrättaren Birger Haglunds redogörelse
för zigenarköpet av skrotadc flygplan.
Vad som däremellan var skulle kun-
na fylla ett par årgångar av Berg-
trollet.

Men där var inte bara det glada
jubileumsfirandet. Allvaret skymtade,
när styrcsman Dahlin erinradc om att
det nu var 15 år sedan ur-CVA aura
började vid CVÄ.

- Vi har alla blivit 15 år äldre.
Under denna ticl har en väldig massa
saker hänt. Sådant som vi intc kunde

drömma om 1944. Stora saker dri är
hclt borta eller små och obetydliga ra.
När vi startade var vårt största arbets
objekt flygplan. Nu är det andra ar-
betsuppgifter. 1944 visste man knappt
vad radar var. Ingen drönde om att
den skul:le kon-rma och komma så stort.
Samma förhållande var det med rea
motorerna. Man visste oln dem, men
att de skulle konrma så snart anade
ingen. Robot var en fantonhistoria. Nu
är det här och vi betraktar det sorrr
natrrligt. Vi har nåst lölja med ut-
vecklingen och vi har ständigt fått lära
oss nya saker, yttrade styresmat Dah-
lin bl. a. i sin snabbteckning av ut-
vecklingen under de l5 åren.

Old Jim.

Till alla anställda vid CVA och UHF

€n Gocl Jul ocb

€lt G<ttt'lLutt År!
Hjärtligt rack för det gångna året> arbetsinsal>el

OTTO DAHLIN
Sl)-resoån CVr\

ERlK NYBER G
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avd 980

avd 200
210
491
501
840
100
7\4

VI HATSAR VÄIKOMNA TItt UHF

Alvar Schlegel, Karin Bolin, Walter
Saul, Olof Svensson, Agneta Äue, Nils
Andersson och Erik Lärnemark.

VI HAtsAR VÄLKOMNA TITI CVA
Bitr ing Rolf Aldsjö, normaliekon-

tore! divarb Ejnar Andersson, elsekt
service och montageverkstad, lärling
Leif Ändersson, yrkesskola, hjälpmon-
tör Stig Andersson, elsekt. elverkst
flygmtrldet, vfm Tage Axelsson, elsekt
service- och montageverkst, lärling Raul
Biderman, yrkesskola, biträde Barbro
Bivall, centralexpeditionen, hjälpmon-
tör Dick Bjurhäll, robotsekt robot-
verkst telemontör Hans-Olov Björn,
robotsekt robotverks! verkstadsbud
Börje Blomkvist, elsekt elverkst flyg-
mtrldet, hjälpmontör Änders Boöthius,
elsekt elverkst flygntrldet, telemontör
Lars Bogren, elsekt elverkst flygmtrl-
clet, biträde Inga Brolin, elsekt cl-
verkst flygmtrldet, Iärling Thomas Blu-
ne, ing Sven-Eric Bäckström, konstruk-
tionskontoret, 1ärling Berndt Eliasson,
yrkesskola, telenontör Bemclt Eriksson,
clsekt elverkst teleinstrdet, filare Len-
nart Eriksson, verkstadssekt filarverkst,
hjälpnrontör Matts Eriksson, elsekt el
verkst teleinstrdet, biträde Maud Eriks-
son, elsekt instrumentverkst, snickare
Torsten Eriksson, driftavd, biträde Ann-
Britt Forslund, centralexp skrivcentra-
len, hjrilprnontör Gunder forslrrnd, in-
strumentverksq hjälpmontör [,ars Fred-
riksson, elsekt elverkst flygmtrldet, lär-
iing Henrik Groop, elsekt elverkst el-
rntrldet, lärling Lars Gustafsson, robot-
verkst, hjälpmontör Per-Olov Gustafs-
son, elsekt elverkst flymtrldet, hjälp
rlontör Leif Hansson, elsekt elverkst
flygmtrldet, hjälpmontör Rrrno Hed
\trönr, clsckt elverkst Ilygrntrldet, ing
Sten Hindcrs, motortekn kontor, hjälp-
rnontör Roland Jansson, elsekt elverkst
flygmtrldet, hjälpmontör Gunnar Jo-
hansson, instrumentverkst, hjålpmontör
Kjell Johansson, robotverkst, drifting
Stig Jäderlund, eltekn kont robotdet,
hjälpmontör Ingemar Karlsson, elsekt
service och montageverkst, lärling Ro-
land Karlsson, yrkesskola, hjälpmon
tör Rune Karlsson, elsekt sedice och
montageverkst, lärling Börje Kernehed,
yrkesskola, ing Bo Larsson, eltekn kont
kommunikationsdet, kontorsbud Ker-
stin Lindkvist, konstruktionskont, hjälp-
montör Gunnar Lindström, elsekt el-
verkst flygmatrldet, ingbitr Erik Lund'
gren, elsekt elverkst teleinstrdet, 1är-

ling Christer Magnusson, instrument-
verkst, biträde Britt Malm, material-
avd, ingbitl Sverker Nilsson, elsekt el-
verkst flygtelemtrldet, hjälpurontör
Gösta Nilsson, elsekt elverkst flygtele-

Diftingehjör Erile Ejett
är bördig från Växjö. Han avlade ing-
eojörsexamen år 1923 vid Tekniska
Elementarskolan i Malmö. Innan han
i maj 1941 kom till Kungl Flygför-
valtningens flygverkstad i Ulvsunda var
han anställd som ddftingenjör vid
Sven'ka Stålpressnings AB i Olofströnr.
Den 1 nov. 1944 överflyttades ingen-
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Smått och gott från personal om personal

" Bergtrollet

groluleror

UHF
60 åt
26/12 Ragnar Svensson

50 dr
2lh Karl Karlsson

Alvar Schlegel fyllde 50 år den 18/9
1959.

Ragnar Suensson
är född i Voxna bruk, Gävleborgs län.
Han var anställd vid Flygför-va It ning-
ens kontrollsektion A'4, Zakrisberg,
innan han kom till oss den 8 nov. 1948
såsom förrådsarbetare.

Karl Karlsson
är född i Arboga. Han anställdes hos
oss den 29 sept. 1947 såson förråds-
arbetare. Tidigare hade han varit an-
ställd vid Centralföreningen i Arbo-
ga undcr 12-13 år.

CVA
60 år
30/4 1960 Erik Ejert
50 åt
l411 1960 Gösta Wahlberg
z/tz lure l\noersson
713 Gösta Olin

2013 Elis Ald6n
2713 Harry Odenhult
z>11 Elrmar Luno
2714 Gösta Nogander

jör Ejert till CVA, där han tjänstgör
som chef för driftavdelningen. Han
har nyligen firat lS-årsjubileum som
anställd vid CVA, och tillhör natur-
ligtvis "ur-CVA-arna".

Motormontör Cösta Wahlberg
är född i Högbo, Gävleborgs län. Innan
han kom till oss i jair. 1949 var han
under en följd av år anställd vid AB
Arboga Mek. Verkstad. Hos oss är
han anställd som filare-motormontör på
rrotorverkstaden,

Grov- och dioersearbetaren Ture
Andersson

är bördig från Stockholmstrakten och
började vid CVA i jan. 1946. Han
har sin dagliga gärning på vår motor-
provningsverkstad.

Ausynare Gösta Olin
är född i Lännäs församling, örebro
län, kom till oss den I okt. 1946 som
avsynar e på motortekniska kontorets
kontroilgrupp. Tidigare var han an-
ställd vid AB Separator, Stockholm,
och AB Volvo, Skövde.

Telenihet EIis AIdön
är född i Torshälla. Han arbetade un-
der nära 20 år vid ASEA i Ludvika
som flontör, innan han i okt. 1948
kom till CVA. IJär börjacie han som
rrJiomontör och blev i febr. l95l tek-
niker. Hans dagliga gärniog är förlagd
till eltekniska kontorets eldetalj.

Brandlörntan Harry Odenhult
är född i HalJen i Norge. Han vår i

7 år anställd sorn chaufför vid Ärbo-
ga Lastbilscentral innan han i maj 1945

koni till CVA. Han arbetade som bil-
reparatör och brandman innan han den
1 april 1956 blev brandförman.

Suaruarc Elimar Lundh
född i Kjula församling, Söderman-
land, började vid CVÄ i nov. 1946.
Han har tidigare varit anställd i drygt
17 år vid Kolbäcks El. Verkstad som
montör. Här har han tjä.nstgjort som
flygplanmontör och filare och är nu
anställd på maskinverkstaden.

V erbstadsJörman Gösra Nogander

är född i Hammarlunda församling,
Malmöhus län, och har varit anställd
bl. a. hos ÄB Erik Ek, Malmö, som
mekaniker i 8 år och i 3 år vid SAAB
i Linköping som reparatör. Han bör-
jade hos oss i okt. 1945 som flyg-
planmontör och blev den I febr. 1951

verkstadsförman. Han svarar för verk-
stadssektionens servicegrupp.



Kontinuerligt Mätande Automatisk

Brusfaktormeter
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Denna nya kontinuerligt mätande brusfaktormeter
är avsedd för pcrmanent installation i radarstatjoner
och gör det möjligt att när son helst under radar-
stationens drift avläsa brusfaktorn och därmed ra-
darmottagarens känshghet.

Typ rrz är det senaste tillskottet till vår serie av
radarinstrument för fält och laboratoriebruk. Vi lrar
kallat serien "Radar Instrument Line" och den orn-
fattar Brusfaktormeter med bruskällor, Spektrum
Analysator, Effektrneter; Signalgenerator och Hö3-
effektavslutningar. Karaktäristiskt för dessa instru-
ment är att de är lätta att handha och stabtlt byggda
samtidigt som de har laboratorieprestanda. Dc kun-
na lätt samnanbyggas till större enheter s. k. tcstset.

Vi scind.er gärna kompletta

datablad på begäran.

Frekvensområdc
2oo-23oo, z6oo-rz4oo MHz
Mätområde
6-zo db med irdikering till r,r

r,t,. ' 
., r',:l,r,iiir: ,' ;iil 1iji.l i. 'i ii.iiiijj..r.:+ir,ii: li,ril; lilri:lii.it;i

Nästa instrument i sericn blir ett robust
bredbandsoscilloskop mcd mycket goda
egenskaper till ett lågt pris.

I(ontakta oss även då dct gäller mikro,
vågsnateriel såsom vågledar och koax-
ialdetaljer, klystroner. magretroner, SM-
växlare, blandalkristaller, parametriska
förstärkare o. s. v.

l(i:!0 - I'lllI.lCiR-{ll: "f I.q.G\ Fl't'I(r". S1'O('I{HO r,lrl.s't'oR-q. \] G..t't'a\ 30, stocliHol ll c. l,HLt,lFO\: 2t
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ETT HJARTTIGT TACK

till de konxnitterade inon UI IF' sociala
kommittt, som ordnade clcn trevliga
rcsan till CVM, F)1'ghistoliska rntn6et
F3, Jägarvallen samt Ganrla Linkö
prng.

NöiLId.lcltdgar..

tiil alla dem soiu bidragit till den sto
ra Pcrlningf,ava oclr bl,,mrrror, iag lick
nottaga på min 60 årsclag.

J. Oscar Ericssott.

IBriick-Anners]

för all qrpvaktning i saruband med
nrin 60-årsdag.

för den vänliga
50-årsdag.

,4:rcl Nilsson.

hågkomstcn på min

Erile Latssorr.

för rll uppvuktning som koru rrig till
de1 på min 50-årsdag.

Ragnar Lindgren.

för den vackra avskedsgåva jag erhöll,
när jag slutade min anstrillning vid
CVA.

Gnr Janssctn.

Ett varDrt tack till chefer och arbets-
kamrater vid CVA för dcn vackra av-
skedsgåvan jag fick rnottaga då jag
slutade min anstållning vid CVA.

Barbro HeclltLnrj

Avd.951

nrtrldet, 1ärling Reinholcl Nortllöf, yr-
kesskola, h jiilpmontör I'er-Olov Nils-
son, elsckt elverkst flygnltfldet, lärling
l'er-Arnc Norling, yrkesskola, montör
Arnc Norrman, instrunentvcrkst, lär-
lirrg Hars-Alrc I'er.son. vrkus-koir, irrg

Inge Pcrsson, eltekn kont tadarclet,
lärling Kenneth Pl.rilipsson, yrkesskoJa,
ingbitr Jnn Qvist, elsckt elvcrkst, lär-
l'r,g Crrrrr:rr Rörler, el'ekt clvcrk.t lilq-
u rl.lJu,, l(ontor.l,rrJ Kri.tirrr S;rltlin,
motortekD kont, kanslisekr Kjcll-Ake
Segerby, pcrsonalkont, ing Lennart
Stjernström, ruateriallab, hjiilprlontör
Erling Slittcrlrrnd, elsekt clvcrkst vg-
rnlr ldet, lriiilInr{'nrör Ovl Södcrström.
robotverl<st, hjälpmontör Ulf Söder-
.rrJlr, el.clit elrerk't llynttlldet, ing
östen Taavo, eltekn kont radalclct, lär-
ling IIans Tingström, yrkesskola, hjälp-
montör Bjötn Tylhed, elsckt elverkst
Ilygntrdct, hi:ilpmontör Kurt Wall, ro-
botverksg bitr Veine Wallinder, plane.
ringskont, liirling Toivo Wellbäck, yr-
kesskola, ing Knut Westbct g, plane
ringskont, l.r jälpnontör Lars-Erik Wi1-
liamsson, robotverkst, Iärling I-ars Wäll-
stcclt, yrkcsskola.
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GUSTAV BERTIT BRODIN

' ll naj 1925
1 l0 okt. 1959

Anstiilld vid UHF den 3 maj
1948 såsom ingbitr å reservdels-
planeringssektionen, befordrades I
febr. 1958 till bitr ing å TO-

naterieldetaljen.

FOR Att VÄNLIGHET,
srrnr viscls mig rrnder min CVA-tid,
bcr jag att få framföra mitt hjärtliga
täcK_

Helntet Anclerssott.

JAG BER HARMED

ått till Styresmanncn, löretagsledningcn
och nlina klmrotur och vänner inom
FCPF ocl.r FCTF få framföra nitt var-
mastc tack för all vänlighet, blomster
hyllning orlr prcscntcr, sorn irg fatt
nrottaga i sambancl med att iag av-
giitt ur tjänsten.

Vördsamt
Pt' nsioniir en Be r ggr e n.

JAG VILL SKANKA ETT
VARMT TACK

till alla
sonl givmilt delat nred sig av sina kalla
till flaggan och väskan jag fick
clcn dagen jag fr'ån CVA gick
för att ut iviirlclcn ltnalla.

Mai-Britt Larsson.

HARMED FRAMFöREs ETT
VARMT TACK

för ett nångårigt gott samarbete och
för clen trevliga minnesgåvan.

Ktrl-Oscar Suwlwttll.

HJARTIIGT TACK
för alla bevis på vänlig ontankc och
fijr den storartaclc avskeclsgåva jag fått
n)ottaga i .arrblrrd med -nin av6ant
från anställningen vid UHF.

Lennart Petat:.

Tack till husmor
Fru Ingeborg Stcnbcrg slutacle srn

anstriilning sorlr lörcstrindarinna [ör
miissen (lcn 15 aug. oclr blev hjär.t-
iigt avtackad av styrclscn för mass-
liircningen och rcprescotantcr för CVA
ocLr UHF. Fru Stenberg sorl innehaft
sin tj;inst sedan mässföreningen stal -
tade den I jan. 1955 har på ett för
tjänstfullt sätt hancihaft (len clirckta
ledningen av mässriirelscn. Under den
bekynrnrcrsantma tid det första halvåret
utgjorde var fru Stenbcrg cn god till,
gång då clet gälidc att bcnrästra alla
de ekonorniska och orgauisatoriska prtr-
blcm som dök upp. Ett gott samar-
bete såviil nellan styrclsen och fru
Stenberg sorn mellan Irrr Stenherg oclr
rnässpcrsonalen har medverkat till att
nässen kunnat driväs på ett sätt solr
varit tjll gagn för föreningen och gä-
te.. Vjd ett improviselat kaffesant,
kväm i gästmatsalen frcdagcn den 13
aug. tackade måssförcningens ordfö-
rande GrLst. A. Johansson för ett gott
utfört albctc ocl-r all clen omtanke sonr
fru Stenberg visat för niisscn och över
lämnadc cn minnesgåva från mässfö-
reningen. Från företagslctlningarna tac-
kade styresman Dahlin, varvid han
framhöll den trygghet företagslcdnin-
gen kiint över a1t nriiss( n .kiitrc, I'a
ett utonrordentligt bra siitt och sonr
fru Stenberg till stor clel fick ta åt
sig äran för. Han önsl<ade fru Sten-

Fru Stutberg autaclzas hiihtligt au
BaIIz Johan.

CV A-f oto Rute Larssotr

bcrg viilgång i fortsåttningen och över-
1ännaclc blonmor. Från mässtyrelse
och revisorer tackacle rcvisol B. IIag
lund lör gott samarbctc ocl-r plikt-
troget utfört arbete och överlämnade
blonrnror. G. A. J.



1532 Hehrer Andersson son avgick
l.rån sin tjänst den 22.5.59 nled pen-
sion blcv hjiiltligt avtackad av arbets-
lcclning, arbetskanratcr och represen-
tantcr för FCPF vid cn liten festlig
l)ct på måsscn. Anclersson, som en
l;iogre ti<l varit sjuk, krrncle trots dctta
i fi;retagets "Custonrline" infinna sig
till det dukacle kaffcbordet på mas-
s(.n i ett strålanclc hrrmiir. I:fiel av-
rirtln,l, c\ l,rflct ,ilr tjrran fr..r'
liirdc styrcsman Drhlin förctagcts tack
lii crr rrt,'rn.'rdcntliit vril utförd gnr

Våra
pen-
sionärer

FCPF:s ortlf. Ingvar lo
hansson öuerlämnar
blomntor till Helmer
Ancletsson.

ning och frarrhöll bl. a. att Andersson

!{enom sitt korrekta uppträdande och
lnsvarskänsla, förenat ned stor kun-
nighet i arbetet tillvunnit sig såväl
lilrctagsledningens sorn kamraternas re-
spckt och uppskattning. Han överläm
nacle l:lommor och presentkort. FCPF:s
orclf. Ingvar Johansson tåckade för gott
I rrrrr';rtsIrl' ,,, 1r lojclitet oclr för gior-
(lii insatser inom avrl. IIan uttryckte
liilhoppningen att ijonu i många ar
få behå1la Änderssolt inom avd. sarnt
iivcrlämnacle blomnrclr'. Flcl Thorsson

Ny på personal
KiellÅlze Segerby lit Ll.ir flle ned
trbetare på personalhontoret. Hatt
l:ottt till o,s i thil!,tt at' attg. och elter-
tnidde flu Lindnurle, sont slutade på
CVA elter 12 års trogctl tiiiilstgöritrg.

tackacle å närnaste arbctslednings väg-
rrår för gott sanalbetc och ansvars-
lirllt utfört arbete inom vapenavd. Ef-
ter vederbör1ig fotografering och hjärt
liga handslag företogs hemfårclen i
vcrkstadens vrålåk. Efter clenna lilla
scnrrrcnlornst hirJr. vi nog cllc in-
tr'ycket av ått An(lcrsson tack vare
sitt gocla hrrmör kan hysa gott hopp
orn förbättring från sin sjukdom. Vi
alla vid CVÄ önsl<ar Dig Flelmel en
ljrrs framtid.

GAJ.

AKG
AITRON
AMPERITE
AMPTIDAN
AMPTIVOX
BURGESS
BURNE-JONES
DANOTHERM

DRAKE
EAB
Etco
EMT
FUNKE
GREENI.EE
G'ORLER
JACKSON

TOBIAS JENSEN
KE-tvlo
KIAR & BEITSSCHMIDT
TABBEAR
Mc MURDO
ETECTROCRAFT
SPEAR
STENTORIAN
THORENS

för industri,
ex perim entve rkslö d e r
och hobby-bygge

Vdr sloro kotolog söndes groiis till in-
stitul;oner och förvollningor. Till privot-
personer mot kr. 2'25 i frimörken.

ELFA RADro & rELEVrsroN AB

BYGG MED ELFA'S
NORMCHASSI

Elfo-Normchossi ör uppbyggt pö ett syslem, som
ger snqrt sogi ollo kombinotionsmöilig heter. Sy-
slemet består iott cho ssidetolierno ör uppbyggdo
med modulen 4, d. v. s. ollo huvudmött ör idmnt
delboro med 4 cm. Eit kompleti chossi besiår qv
följonde delor,
Monleringsploito, romor, L-vinklor, Z-vinklor, fronf
ponel, bokstycke, U-kåpo, bottenplotto och foi-
plotio med fot.
Somlligo romor och monleringsplotlor ör förseddq
med monieringshöl för 3 mm plåtskruv.
Fördigbockot - borrot - skruvos ihop.

EtFA-sgenlurer

Holländarsaran 9 A - STOCKHOLM 3 - Box 3075 - Tel. 250280



Glcidje och gamman
på flygets personalf est

Stormqnde succ6 tillhör de
slitno uttrycken, men vqrför skul-
le mqn inle qnvöndq del. nör
mqn lolqr om Flygets personol-
fest på Folkon lördogen den 28
november. Bilietfrusning uton li-
ke. Glönsqnde spel ov revy-
gönget - cpplåder så snarl ri-
dån gick upp. Dons uppe till
Klings rekordflitigq orkester och
dons nere till Holmbergs ung-
domligo sextett - dons och glo-
do skrqtt helo notten. Stor succ6

- slormqnde succ6.

Flygets personalfest anordnades för
tredje året i fölid. Nu torde den va-
ra fast förankrad och tillhör det som
man går och väntar på. I Bergtrollets
bilaga Trollungen konmer ett utför-
ligare referat från festen. Här skall en-
dast omnämnas, att styresman Otto
Dahlin inledde med att till Emil Blom-
kvist överlämna medaljen "För nit cch
redlighet i rikets tjänst", som tillde-
lat. honom av Kungl. Maj:1. "Höst-
salong 1959" spelades därefter upp av
revygänget. Text och regi Anders Wad-

BiI på scenen! Knall-
ellelet i linalscenen på
den tety, som böriade
med en choclz.

F oto:
Reinhold Catlsson.

ström, nusik Roland Jansson, kapell-
mästare Gösta Kling, dekor Ove Pet-
tersson, dans Gustaf Fritz, foto Rune
Larsson och Lars Thure Ljungdahl. I

rollerna Ing-Marie Hedqvist, Inger
Svanströn, Siv Nyr6n, Anders Wad-
ström, Roland Jansson, Sölve Sönner-
stam, Sven Pettersson, Arne Petters-

CORPORATION

"coNHEX"

SUBM I NIATYRKONTAKTER,
Koaxiålkontakter för kable.rna RG-187/U, RG-
188,/U, RG-195/U och RG-196/U. Serien omfat-
tår såväl proppår (ral{a och vinkel) som uttag
och genomföringa,r.
Kontaktemas montering på en kabel är s}'nner-
lige4 enkel och kräver inga specialverktyg. Iso-
leringen av teflon och samtliga metalldelar är
förgyllda och tillverkade med största noggrann-
het. Kabelkontaktema tål en dragbelastni[g på
minst 10 kg.
Kontåkternas ståendevågförhållande (VS.WR) är
1,1 vid 1000 MHz och 1,45 vid 7000 MIIZ. Ar-
betsspänningen är 500 V. Specialbroschyr och
prisuppgifter lämnas på förfrågan.

,'PRESS. FIT - NYHET
Den välkända "Press-Fit"-serien med senom-
föringar, standoff-isolatoror och kontakt;r med
teflonisolering ha"r nu utökats med några myc-
ket användbara nyheter.
Dels tillverkas dubbelsidigå standoff-isolatorer.
D. v. s. till utseendet som genomföringar, men
utan genomgående lösstift. Två lödpunkter er-
hålls därigenom med endast ett fastsättningshål.
Vidåre tillverkas en ny typ av jack med fiisten
för trycktå kretsar (se fig. ovan t. h.). Mycket
lämplig som testpunkt eUer dylikt.
SamtliSa t!?er kan erhållas med teflon i ett
flertal valfria farEer.

Generologenl: BO PALMBLAD AB
Hornsgolon 58, Stockholm 5ö, Tel. 449295

{4ry
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FCTF-folk på besök Fornfynd i Säterbo Till Bergtrollets läsare
FCTF:s förbundsordförande Olof

Wallerius med l:e ombudsman Sven
Sjöborg och Försvarstjänstemannens
redaktör Olle Svanberg besökte den 3
sept. 1959 arbetsplatserna i Arboga
och deltog i föreningssanmanträde på
kvällen. Det utomordentligt välvilliga
sått på vilket förbunds- och lokalrepre-
sentånterna mottogs av cheferna på
CVA, UHF, I-{C och AIA vittnar om
förståelse för vår organisation och de
synpunkter, som vi i olika samman-
hang kan framföra.

r\y pr$tavtlng
Ordf. i Norra Hjälmarens Sportfis-

keförening har för red visåt upp ett
mynt från äldre tider. Mynlet hitta-
de" av John Alm, Kungs-Barkarö, ncr

i höst vid 8rävoing i ett grönsaksland.
Sonen - ordf. Birger Älm tyckte ått
rnyntet kunde länpa sig bra som fö-
temål för en pristävling i Bergtrollet.
Tlcn rrtlovar nu på sin förenings väg-
nar sorr pris till den, som kan tala
om årtalet för myntets prägling, ec
årsltort för 1960 i Norra Hjälmarens
Sportfiskeförening.

Siind in svar till Bergtrollets recl. se-
nJ\t l5 ianuori 1960. Dcrr först ij1'p
nacle rätta 1ösningen får priset. Förc
ninge har lina fiske\atten \id Hjäl
narcn. Lycka tiil med god fångstl

Myntet är naggat i ena lzantet, men
ötrigt uiil bibehållet.

ron. I orlestem Cösta Kling, Stig Jä
derlund, Lasse Dahlberg, Erik Sjöberg,
Hans Carlsson, Lars Ernstsson. I dan-
serna Lisbet Wallön, Britt Svanström,
Ulla-Britt Karlsson, Anders J:r Wad-
ström, Lennart Höglund, Lars Well-
sredt, Henry Söneby. Efter kaffe i fest-
ligt clekorerade lokaler dansades till
två orkestrar till frampå srnåtimmarna.
Ällt glädje och garnman på festen.
Festkommitt6n utsliten.

Old lim.

Yxan har cn uåI utt'ornud egg, men
saluar håI och midia,

Vaktförman Artur Wadstedt hitta-
rlc lör några år sedan vid grävning för
en ledning en stenyxå. Fyndet gjor
des ca 35 m SV om det bostadshus,
som Wadstedt hyr av CVA. Fastig-
ireter liSger på de mera högliinta om,
rådena i Siiterbo. Riksantikvariens om-
bud i Arboga, kyrkoskrivare Sven
Rehn, har med stort intresse granskat
fyndet. Han beskriver den som en
trindyxa från den yngre stenålderns
första period. Detta betyder, att yxan
tillverkats ca 2.500 år före Kristus.
Matefialet är grönsten. För att få skaft
tiil yxan klöv rnan en käpp, som se-
dan snördes ihop upptill. Sven Rehn
är ytterst tveksam, när han berör frå-
gan, om Säterbo-trakten varit bebodd
vid denna tid. Den frågan kan endast
åvpörås om ytterligare fynd kan gö-
ras på platsen och då i sådan om-
fattning, att teorien om en boplats i
Säterbo kan bestyrkas. - Den aktuella
yxan kan mycket väl ha tappats från
någon farkost, som passerat fyndplat-
sen, säger kyrkoskrivare Rehn till
srst.

Tips om tips.
En tipsrad kan varieras på ca 531.000

sätt. Chansen att {å tolv rätt på eo rad
rir således I på 531.000. Om man tip-
par samma rad varje vecka åfet runt
bör man förvänta sig att inom 10.20C
år få en toiva en gång. Hoppfullt eller
hr.rr'?

vill jag rikta några ord:
Då jag ser tillbaka på mina nu

rnanSa år vid Flygvapnet [inner iag
ofta att data, datum, namn m. m. från
gamla tider suddats ut ur minnet eller
1örbleknat. Så kommer efterklokheten
och jag frågar mig själv: Varför trod-
de jag en gång att jag skulle komma
il.råg? Varför förde jag intc dagbok?
Varför sparade jag inte på tidningsur-
klipp? Varför samlade jag inte på fo-
tografer? Varför sparade jag inte de
och de tidskrifterna?

Ofta har jag önskat att det hade
funnit personaltidning typ Bergtrollet
på de arbetsplatser där jag tidigare
tjänstgjort och även under Flygets
första år i Ärboga.

Jag är övertygad om att bland Berg-
trollets läsare finns många som tän-
ker som jag. Och bland Bergtrollets
yngrc läsare finns många som inte flrt
tänker så, nren jag vet att de en gång
komner att tänka så.

IJär ett par råd till var och en som
vill ha ett stöd för minnen från CVÄ
ocl.r Ul lF:

a Tag väl vara på Dina Bergtrolls
nLlmmer.

o Sanrla alla Dina Bergtroll efter år
o,lr null)rDer. Kor)plctlera rned sådt-
na nulnllref soln saknts. Äv Berg-
trollsreclaktören vet jag att av de fles-
ta nunllDer finnes exemplar livar att
köpa. Allt.å: Försök orrr rlöjliBl ctt
få en konplctt serie Bergtroli, åtmin
stone för den tid Du arbetat vid CVA
eller UHF.

a Bind in, eller slå hål i och häfta
samnan Dina Bergtrollsårgångar.

Jag är övertygad om att Du, sar-
skilt då år har gått, kommer att vara
glad över att ha följt dessa råd.

Otto Dahlin.

DET FINNS BERGTROTT

Alla hittills utkomna nummer av
Bergtrollet - utom två - finnes att
köpa genom redaktionen. De som
saknas är nr I 1950 - Bergtrollets för-
sta nummer - och nr 3 1956.

Då och då frågar någon efter Berg-
troll av äldre årgångar, men det skul-
le vara glädjande om efterfrågan blev
livligare. För att underlättå inköp med-
följer en rekvisitionskupong detta nr
åv Bergtrollet som I'ilaga. Köp innan
det är för sent.

Red.

Aktuellt förslog
Hedström, avd 279, lämnar ett gott

rcd t iil kommande månexpedition:
- Skicka med lite vodka och en lå-

da rom till månen. Jag tycker det är
så trevligt med fullmåne.
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Jag kommer CVA-insamling blev jätteglädje
aldrig tillbaka för a1la på Arboga Sjukhem

Jag är en av de där trevliga kun-
derna. Sällan eller aldrig klagar jag.
Tag gar t. ex. in ien lrerreLipering
för att köpa mig en ny kostym. Jag
slår mig ner och väntar, väntar med
talrmod på en erpedit. lag bara vän
tar och gör det utån knot. När expe-
diten slutligen upptäcker mig och kom-
mer {ram och frågar: "Vad får det
r rral så Jåter iag inte sur och irri
terad. Jag l.råller god n.rin, {ör jag av-
skyr rrppträden. Jag tycker om att
ram vänlig rnot folk, dJrlör rrt - ja,
just därför att jag är sådan.

På samma sätt är det när jag går
på re.tauranq. Nir 'rg kommer in
säger jag till hovnästaren: "Jag skulie
vilja sitta där borta", och han sva
rar ått det går inte, "därför att bor-
dcr är recerr erqr " .r linnor ir'. r j rnrg

snälit i detta. Jag sätter mig var som
helst för att slippa diskttera. Jag av-
shyr dispytcr och obehag. Näl jag se

,l:rn rrrå.te vrintr ca 20 rrinule- fa
att få beställa eller kanske t. o. m. på
-* tå.",""t..Jpln .; .:ioPr i... .; r'18_

enting. Jag är ju cn "trevlig" kund.
Jag står ut med clet nesta. On se

dan maten är dålig eller jag inte lår
der. .nrrr icg specielll be.lilll, så s:i.
ger jag aldlig ett ord. Jag avskyr att
bråka om ."nåscl.er. Ic, iag är jq en
"trevlig" kund.

Och det är samma sak, när jag kör
in på bensinstationen. Om serviceman-
nen inte hälsar eller bara klämner
fram ett grymtande, så säger jag ing
enting. Jag giilar inte alls ett sådant
nottagande, men son jag sade, så vill
jag ogärna vara otrevlig mot folk. Om
han inte putsar vindrutan, ber jag in
te heller orn det, efterson-r jag inte
vill tjata.

Orh när jag kör ir på en ben.in-
statiory vill jag vanligen ha olja, bat-
teri och vatten kontrollerade utan till
.ä1..e. Om det ille bl:r 8iort, .å 5i
gcr jag ingenting, eftersom jag som
sagt ogärna klagar. Ibland kör jag in
bara för att tanka. Det är riktigt, att
detta är huvudskälet för nitt besök.
N,len jag vill ha och väntar mig nera
än bara bensin. Jag vill ha det som
innefattas i begreppet "service''. Men
iag v'll 'nte be om det. lag ty.\er in
te om att komma med påbud. Och
jag kan inte drönma om att tilltvinga
mig något genom ett uppträde. Nej,
jag är ju en "trevlig" kund. Och så

en annan sak. När jag ber att {å an-
vända bensinstationens tvättrum, så

väntar jag mig att konma in i ett,
som är lika rent som mitt eget där-
hemma. Men om det är aldrig så

smutsigt och inte cns försett tr-ted det
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Sällan har vä1 någon insanling mot-
tadit. r-'red .ådar rähjlia, .orn 50 öres-
insamlingen till förmån för två sjuka
CVA-are, Ster Fagerström och I-Ielmer
Andersson. Båda vårdr. sedan lang tid
på Sjukhemmet i Arboga. Arne Bro-
berg har varit den drivande kraften och
hans energi har satt också många and
ra krafter i rörelse. När insamlingen
avslutades kunde Broberg redovisa kr.
344:-.

Torsdagskvällen den 3 dec. spreds

91ädje på Sjukhemmet. Äl1a anställda

nödvändigaste, så säger iag ingenting
ti1l innehavaren. Jag vili iate såra hans
känslor eller försätta mig i en obe-
lrrg'ig situation. lrg är nrr sadan.

Nej, jag klagar aldrig på dålig srr
vice, jag bråkar och kritiserar aldrig.
Jag är ju en "trevlig" kund.

\ien irg skall trla on, [ör Dig r ad
jag är lag ör lzunder, sonL aldrig lzom-
ncr tillbaha.

.Iag är med anclra ord en rlissnöjd
kund. Och sådana finns det gott om.
Vi finns överallt. Om vi inte blir ratt
benötta - på clet s:itt jag och du och
rriljoner med oss söker - nåvä1, då
fortsätter vi bara att söka efter stäl
lcn, dJl vi kJn h ivrs. I r, rlct rr sa

dana som vi, som kan ruinera ett fö-
retag.

lblcnd funderar iag på. variör affär.
lnän satsar så mycket pengar på att
få oss tillbaka som kunder, när de
kunde behållit oss från början genom
vänligt ocl.r artigt bemötande - med
några vän1iga ord oc'h ett leende.

lFr:tt .a\rr o"tpr en prtikel i
ler.onaltiJningskollegan "Länken,
som saxat ur "Essotankar", som
saxat ur "Så väva vi sammal",
som saxat ur "Vi och Spritcen-
tralen" som saxat ur "Rullan"
som saxat rrr "På vinst och för
lust", som saxat den från "Baq-
kers Monthly", som tagit den från
"Bank Notes", som i sin tur lånat
den från "Waynews". Vi bugar
oss för allesammans.]

Ovidkommonde
Bror kom till jobbet. Det var en

måndagsmorgon. Någon frågade ho-
non om det regnade ute.

Bror funderade en stund, innan han
svarade:

* Jo, när jag tänker efter, så var
det någon, som hade paraply.

lrrde inbiuJits all lill\anllJn. mcd po
tienterna vara med på ett ordentligt
kaffekalas med mångskiftande under-
hållning av bästå klåss. CVÄ-revyn
spelade upp några av sina bästa num-
mer, trion Flarriet Mahlrberg, Birgitta
tinarsson orh Cunnel Tägtström sjöng
av hjärtans lust och "Den levande al-
rnanackan" Olle Norön förblLrffade
prr"liken rncJ sirr cna,tåcnde minne.
Dessförinnan hade Arne Broberg med
varn hancl överlämnat en blombukett
till husmor samtidigt som han kom med
dct bcskedet att denna blombukett
skuile följas av många. Varje vecka un
der 1960 kommcr en blombukett från
Be11is Blomsterl.randel till varje dagmm
på Sjukhemmet.

Ledanoten i sjukhusdirektionen Gust.
A. Johansson framförde sitt och di-
rektionens hjärtiiga tack för den stor
slagna gåv:rn och den trevliga under'-
hållningen under kvällen. I-Iusnor tac-
kade på perscnalens och paticnternas
vägnar.

- Kom tillbaka, kom tillbaka sr.rar.t,

var de sista hälsningsorden från patiel
terna.

Otd Iin.

-/ /-

FORSTAGSVERKSAMHETEN
utdelor grotifikotioner

Elmontör E. Eriksson (2196) 25:-
kr. för förslag rill lyftaoordning [ör
amplidyngenerator PJ 21, 50: - kr. för
lörsiag till avdragare för skiliaade av
kuggstång från kolvstång, cylinder YL
3 PS 43.

Elmontör R. Svensson 50:- kr., av-
synare O. Göransson 50: - kr. för för-
slag till metod att magretisera resp.
avmagnetisera ornformare EO-3-1 utan
delnontering.

Hjälpn.rontör B. Olsson 25: - kr. för
förslag till utbyte och ändrad place-
ring av vissa kontakter i indikatorvagn
PJ 21lR.

Verkstadsförman P. M. Henriksson
-0 - !r rrhct ,nrlc färmpn R Edin
50:- kr. för förslag till ändringar på
siindarenhet RL-Xl3:

a] ändring av anodavslutningar på
rören QQE 03/20,

b I åndring av avstämningssättet för
spolarna L4, L5, L6 och L7 lrån in-
duktiv tili kåpacitiv avstämning.

Arb. förman K. G. Raattamaa 25: -
kr. för förslag till låsanordning för
11last.

I verkmästare S. F. Frölind 200: -
kr. för förslag till modifiering av gas-

samlare för motor typ RM2.
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Profiler

i aluminium ingir i ctt stort

anml konsruktioncr, och den

svenska industrins behov härav har

blivit alltmer omfatrande.
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För industrins akruella behov

har Wedaverken lagt upp ett omlattandc

lager av standardprofiler, stänger och rör.
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SPRAGUE PRODUCTS COMPANY
Av Sprogues enormq urvol ov kondensqto-
rer, högkvolitoiivo motstånd, miniotyrpuls-
trqnsformqtorer, HF-lronsislorer m. m. ho vi
hör ovbildot deros disckondensolorer, vilko
finncrs i vörden frön 1 pF-0,1 7rF och i

spönningor frön 50 V-7500 VDC och tryck-
to kopplingselement för TV och Rqdio-
industrin. Begör kotolog C-556.

- - - -AMPHENOL-BORG
EIECTRONICS CORPORATION

Amphenols völköndc kvolitetskontokier be-
höver knoppost någon presenlotion men vi
vill hör dock viso någro nu okiuello typer.

TRYCKTA-KRETSKONTAKTER finns dels i

honkontokiutföronde (143-serien), dör den
irycklo kreisen kqn införos direkt mellon
hylsorno, dels i honkonioktutföronde (133-

serien) för lödning på krelsploiton och
vilken sedqn possor i motsvoronde hon-
koniqkt.
Slitoge å kretsen undvikes, konlokimolstån-
det eliminerqs och noturliglvis ciro koniok-
ierno guldplöterode. Begör kofolog R-2.

AMPHENOI.-NYHETEN MINNI E KON.
TAKTEN hor smö dimensioner, ör klimot-
söker, vibroiions- och accelerqtionssö ker
upp till 20 g, hor 3-pol. bojonettfotining och
ör konsiruerod för onvöndning i moderno
fly!plon och rokeikonstrukiioner eller dcir
storo påfrestningor ö moteriql kon vöntos.
Kontqkierno ör noiurligtvis guldplöterode.
Begcir kotcrlog B-6.

Väriovögen 57
Stockholm No

- - - -

Telefon
Växel 63 07 90

PÄR HELLSTRÖM GÖTEBoRG

önskar

Rosentahl

Kondensatorer och motstånd

Advence

Instrument och konstantspännings
translormatorer

Gustau Klein
Konstantspänningstransf ormatoref

Winu
Kondensatorer

Tekade
transistorer och dioder

Sattlers
Mikrovågdetaljer

lVilhelm Ruf
Potentiometrar

ri,-o Johdlr Logercrgnfz

q"Å J"{ och 8*+ NLy++ A"

ARBOCA BOKTRYCKERI AB ÄRIOGA I959


