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Onslagsbilden

Uppo hos fotogral Rcinholcl Carisson

triiffade Bergtrollet cn tid fil,re j fyra

gladu tonttegubbar. Det uar lyr,t u-,lbc-

lzanta ;tersoner. Från CVA och UHF.

Nrr ira,l, ri rinhr, tt clct 'kull,'bli

Julp*istAnl,.

Den xtn tror sig kt:it1t1a igen' tol11t na"

s,linder in nannen på de i slnet hu-

uett till BerytrcIlet, aud. 63A, CV A, se

nast clcn 3l jantrari 1963.

Det blir tuå lina bobptiser till de fö/st
öp pntttlo riitta soarcn.

Flygdir. S. Larsson mor t ager N ordst j ärneor dc n
r Arboga- Luciars, Britt-Marie Guil.trJsons

Till alla anställda vid CVA och UHF

En Qoö JuI oc$

Hjärtligt tack för det gångna årets

,4NDERS HÖCFELDT
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Ett Qott llqtt Rrl
afbetsinsatser
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Chefsskifte
U n d er h ålls au d elnin gen

JarI F-son Holmgren
Den I februari 1963 titlträder jag posten som verkstads-

chef i Bofors.

För de år jag haft nöjet att företräda underhållets intres-
sen och för det goda karnratskap jag mött, tackår ilg.

Jag hoppas, att den effektivitet, som dr nödvändig inorn
en så starkt exparderande verksamhet sorn FV undelhåIl, karr

ökas.

Per Jurander
Till avdelningschef för Kungl. Flygförvaltningens under-

hållsavdelning har fr. o. m. I febr. 1963 förordnats byråche-

fen vid underhållsavdelningen flygdirektör av I gr vid Flyg-

vapnet Per Jurander.



Stenyxa lunnen vid lgelsäter,

Gården Igelsäters historia sträcker sig
langt ti[baka i tiden. När bosättning
på platsen först skedde är d,ock inte
känt. För några år sedan hittade under
grävning vaktförman Arthur Wadstedt
en stenyxa (bild 1l cirka 35 meter sv
om sin bostad vid lgelsäter. Yxan är
av typ tuind].xa och har bedömts vara
tillverkad citka 2500 år före Kristus.
Enstaka fi'nd anses emellerlid ic'ke son.r

bevis för att fyndplatsefl varit be
bodd; yxan kan ha tappats av sten-
åldersman som färdats förbi, eller ock
så kan den på annat sätt ha hamnat
där.

Från bronsåIdem och fram till medel-
tiden saknas fynd. Gravar ha hittills
icke hittats. Men från medeltiden börjar
spår i hävderna att dyka upp.

Igelsäter til,lhörde de byar och går
dar som omramade den vik av Mälaren,
sorr efterh.rnd sorn landlröjningen
fortskred, mer och mer torrlades odr
blev odlingsbar. Omramningen bestod i
öster av Säby (byn vid sjönJ, Watlby,
Oppeby och Hellby, i väster av Äsby

[byn vid åsenJ och Igelsäter. Säterbo
kyrka byggdes under 1100-talet i Äsby
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Ut rag ur Arboga rtidhusråtts ptotoholl av den 26 mars 1192.

De mål som lörekomma rörande lgel-
säterbor rör sig, enligt vår tids upp-
fattning, om ringa förseelser.

Av intresse är den utveclding av
gårdsnamnetu stavning som finnes i
'linkeboken. Här några exempel:

1455 igolsetre
1488 ygelseether
1492 aghilsether
1501 ielsseether
1505 jgleseter
l5l0 igelseter

Enligt Arboga Kriinika (BergströmJ
indrogs Igelsäter vid reformationen till
kronan från Strängnäsbiskopen. Detta
tyder på att en muntlig tradition att
gården en gång tillhört Julita kloster
kan vara riktig.

Såväl Lohman i Arboga Känning so'l
Bergström i Arboga Krönila har rnyc-
ket litet att beråtta om Igetrsäter. Lo,l.r-

man, srm gärna godtog sägner som sak-
na urkundsfakta, försöker tolka gårds-
namnet på följaade sätt:

'"gq$'

"Egil-Säter är o& et by-namn här-
städes, som utan twifwel hafer nam-
net af Komrng Egil. Wararde Egil-
Säter så mycket som boet och går-
den hwarest Egil höll ti."
Han berättar även sägnen om skat-

ten som var gömd i Ragvaldsbacke och
som bevakades av en drake. Sägnen
har jag tidigare återgivit i kap. 15

[Bergtrollet nr 2 1955J. Ragvaldsbac-
ke låg på Igelsäters ägor.

Även Bergström håller sig till säg-
nerna. Vad han i sin Ärboga Krönika
berättar om Igelsätersberget vid Zach-
risberg har jag återgivit i kap. 28

[Bergtroliet nr 3 1961]. Enli,gt Jronom

CDfr ftannag

Flygdir. Otto Dahlin fortsätter här sin artikelserie

3o. Igelsäter
Tiden före tTgo

som tydligen utgjorde eft centrum för
bygden. Troligen far.ns redan under ti-
dig medeltid färdeväg från Äsby över
Igclsäter, So{ielund och Djupmyra till
Arboga. Med all säkerhet fanns gård
eller gårdar i Igelsäter då kyrkan bygg-
des, alltså på I100-talet.

I Arboga Tänkebok finns på många
ställen uppgifter orn lgelsäterbor. Tiin
keboken, som förvaras i Arboga råd-
husarkiv, innehåller Arboga rådhusrätts
protokoll från tiden l45l 1569. Den
har i tryck utgivits av Erik Noreen
och Torsten Wennström med register
av Sven Ljung. Den åi,ldsta anteckning-
en rörande Igelsäter är från 1455 och
omtalar cndast att "olofwir i igelsae
tre" erhöll burskap.

År 1492 förekommer för första gång-
en att en Igelsäterbo är åtalad för
lörseelse. Tänkebokens protokollpunkt
häror)r återges i bi,ld 2. Protokolilet är
från rådhusrättens sammanträde den 26
mars 1492. Texten, hämtad från den
nämnda tryckta utgåvan, lyder:

fferia secunda post dominica oculi
Tha war hustru ingeborgh halstins
syster medh sinom son maghens vppa
radhstuffwonne for sitiendis rettin
oc skylladhe pedher j aeghilsaether
athan haffde takith hennes skiwt
wttan laan eller legho

Ordet "skiwt" är medeltidsvenskt
ord för häst [w är vokarlljudet uJ.
Rättens dom framgår i detta fall icke
av protokollen.

År 1520 förekornmer Igelsäter för
sista gången i Tdnkeboken. Det var
"marthen ssom tiaenar oloff i igels-
saetter" som fick bötesstraff för slags-

mål sänkt.



Ett gott skratt lörlän8er livet. Vi har
alltså att i framtiden vänta oss ett re-
kordartat stort antal p:gga 125-åringar
i Arboga. Onl man alltså skall döma
av ovanstående bild.

När CHEFEN steg upp på scenen
och hälsade oss välkomna kunde han
göra det inför ett väl packat audito-
rium.

Gösta Kling och hans chockorkestcr
satt beredda i orkesterdiket oclr syst-
rarna Ir6ne och Änn-May stod också
beredda bakom ridån.

Det sa tut i luren och sedan var
det hela ifull gång. Flickoma sjöng,

Den glada höstfesten

broder Eveborg gjorde monoioger oå
Mari Ann Söderström skönsjöng.

Det var dags för Anders Wadström
att presentera SVEDINO, ficktjuvarnas
konung. I{errarna höll krampaktigt
fast i hängslen och plånböcker och an-
nat löst. CHEFEN själv försökte så
gott han kunde men trots detta var
det mr Svedino som så att säga fick
sista lösöret.

Anders du är min ögonfröid, sjöngs
det och Anders själv fick ett srort
pepparkakshjärta om halsen av Ir6ne.

Nir MATS BAHR avslutaJe med si
na imitatiöner då var det också dags

att konstatera att mera än så kan rnre
550 personer skratta.

Sunna summarum: Fullt, festligt,
fullspikat och till nästa år kanske An-
ders Waclströtn får sin önskan uppfylld
rtt någon CVAJlicka'pojke vill vara
med på de tiljor son föreställer vful-
den.

Det hcla slutade frampå småtinnar-
na och på söndagsmorgonen kunde ett
antal CVÄ-are vakna med två påtag-
liga bevis från personalfesten, ömma
fötter och en känsla av att personal-
fest på CVA är årets begivenhet.

Flan

verkar hela Igelsäterstrakten ha varit
fylld av trolldom. I lgelsätersjön fanns
sjörå; från sjön har hörts underliga
läten, än som av en tjur, irr som av
ett gråtånde barn. Vid Igelsäters berg
skall finnas vildträdgård. De som kom-
ma dit in få se en härlighet, som ,i ord
ej kan beskrivas. Men i bergen har
folk också blivit bergtagna av trollen
och utkastade, klösta och svarta.

Ingen av de båda lörfattarna nämner
några data om gården eller dess ägare.

Av Arboga stads handlingar framgar
att staden år 1746 köpte Igelsäter av
beridaren Siömar. Redan år 1750 sålde

emel,lertid staden gården till rådrnar-
nen Johan Roospigg och handelsman-
nen Samuel Moberg. Intendent Hanna
Hartelius återger isin redogörelse för
"Ahllööfska huset" (nuvarande Stads-
kiilLarenl en köpehandling rörande den
sistnämnda försäljningen. Handlingen
hitlades i en trossbotten vid rivning
av den s.k. Blombergska gården. [FIör-
net Smed iegatan - Järntorgsgaran Ny,
gatan). Roospigg var svåger till asses-
sor Olof .dhllöff, som i likhet med
sin farbroder Lars Ahtlöff är känd för
stra stora donationer för olika ändamål
i Ärboga. Det var Olof Ahllöff som lät

bygga "Stenhuset" som nu rymmer
Stadskällaren.
Rosspigg och Moberg följdes av nya
ägare till Igelsäter. Är 1790 övertogs
gården av ryttmästare Ahlbom och i
släkten Ahlbom stannade den ända till
år 1942 då Kronan köpte huvuddelen
av densamma. Riksdagen hade då be-
slutat att en ny centra[ flygverkstad
skulle förläggas till Arboga. Väsentliga
delar av den-na verkstad avsågs och
planerades att byggas på mark tillhö-
rig Igelsäter.

( F o rt siittning | öIi et )



Hänt se'n
Ur chefens dagbolz

sist

---,,)

/i \'/ ) r.1, ,. n/ri., srttilar tt irrin denna bild du den nytlunttit, TLttutal IV. llainl:rcltl Culsson tog billan.
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a Tunnel lV

Som flarrgår el lnnrn altikcl i det-
tr rur1l[1e] är' elvcrkstaden i T IV in-
fll ttningsklar.

l'.ll I,r'rrrc lrrrrrr',r l,i.ir l'..nnind.
rragri. fJ, rerrtil3ti^ri(n. De1 ir mi
lör'hoppnirrg att mcclelsfragan skal1 lö-
sås, så att li snart nog ftir lcnare luft.

Cumnripressen i rb-vr:rl<staclen kom-
rrrer att liirsäljrs.

a Mässen

Iorclningstiilllnclct av nr:issco fort-
sliricler programcnligt.

Transpor-tbanan fiir inlä:rning av
rlisk hoirpas jal blir till allrs bclåtcn
hct.

€ Yrkesskolon

B1'ggnaclcn ril påbiirjatl och bygg-
naclsmiissigt lovacl fiilclig i nrars.

6 Porkeringsplolsen

Utökningcn iil rtrlistrillcl, nrt'n plat
sen tages ej i brrrl< fijltiin till r:rlen.

6 Snickorverksfqden

fn litcn rrlhlLln.r,l ttjr r ir I n.rrl't ':blir fiirdig inonr tlen näfruaste ticlen.

c Förråd

Ektorpshanga|cn iir [u i stort sett
utrymd av UIllr. Vi hrr byggt cn ny
läktare i den och clclvis biirjat inllytt
ningcn.

I'iat-.n irrrrrr[ör.tr.l,r.t blil i '-anr.
tidcn hårdgjord liir uppstiillning a.
kabelrullar m.m.

c Fotförråd

frt[örrårl rrn. r,lrr:,. irrri.i lge..iler i

aoshltning till rlcIr plats, d:ir liasserat
trävirke f.n. uppliigges.

o UHF kqllförråd

\rirl kclsiitcr llgSr's för I-lHF:s räk
ninl ttt l<rlllilnaLl.

a Gö:lboken

22 oktobcf
(-iUli ,...,i;ir l., rrrrr ö.rcrberg,

l:r,r'.r , ., ,lr. rr\. ||' rl, t. Inp ö.rerl'erg
. :,r l:ll 'rllr'- | ,,lL rrt '. .lrriro.irågor'
för' ilrLrttsglLrppcn bctriill;rncle tele och
robotrrnLlcrhrill

9 nor,tnrbcr
Fllgdilcktiir Otro Dahlin hälsade på

och rlela,lc Lrt rlct r andr inqspris, sonr
han sl<rinkt till eililnrilitår.crnas vid
Ll\r,\ pistolsl\ttetri\,iingar.

Ii..1rL. r l:.11.1,i,t I'lcr rrer.,lr.rnrpirrn
och lick r[irrltLl dcr) lLjrsta inteckrrrng-
cn i vrr)(lfin!spfisct.



1,1 november
I crmband med irskrivnilg ar värn

pl'ktig:r' Arboga anhöll insl<rivning.-

nämnden, genorn sin chef övl II. Al-
drae, att ur studiesyftc få besöka CVA.
Besöket beviljades och nännden ut-
tryckte sin tillfredsställelse över det

sanln1a,

ll novemDer

Försvarsområdesbefälhavaren överste

Nils Holnstedt ägnade en efterniddag
åt CVA och djskuterade oklara frågor.

29 november
Yrkesvalslärarna i Arboga och an-

gränsande konmuner fick information
och rundvandring.

Deltagare: Lars Erjö, Arboga, lngrid
östlund och Tord Erlksson, Köping,

Äle idby, Kol:va oclr Lar. Svlven,

Kungsör.

30 novemb er
För att reda upp och diskutera våra

skogs- och arrendeproblem, hade vi be-

sök av övl L. af Sill6n och jågm L.

Falkströn, FortF.

4 decerrber
öB n.red uppvaktning landade kl.

10.20 och fortsatte nästan omgående ti1l

för mig okänd ort. Lars Etjö, Arboga Iloto Reinhold Carlsson

Uppsncppof

Frågvis till städerskan i Tunnel IV:
Såg, l.rar du destillerat vatten i skurhin-

ken?

Ryktet fönnäier att Gunnel Eriksson,

270 exp., och Holger Oscarsson skall

få speciell utbildning. Först blir det en

rockvaktmästarkurs på Berns och cläref

ter en skoborstarkurs på Oscaria. Detta
för att de skall kunna klara insläpp pä

Club Intjm [Tunnel IV] .

Y rlze sualsli[rarna dis]zuterar hiit' utbildningsproblen metl chelen lör CVA. Fr.t'.

Gruntlen iir nu lzlar lör den nya ythessholebyggnaden.



@inörbitd "Garaget" ger fin service

Lats Halurc o. Tlorc Myrbetg i sanråd.

Skulle någon berättå oD1 ett före-
tag, som clriver långtr ada rt raf ik med
bilar, son avverkar 30.000 nil om året
och fraktar cirka sex miljoner kg gods

[enklare uttry(kt 6.000 ton) också per
år, ville man [tan tvekan gå med på
att det var fråga om ett storåkeri.
Diirmed är vi inne på vad vi ville ha
sagt. CVA har i sin rörelse också ett
storåkeri. Det finns en hel del intres-
sant kring detta åkeri. Följ rned Berg-
trollet på ctt besök på "Garaget"

Bergtrollet klev in på garagekontoret
en lördagsmorgon i december. Ytter
rocken åkte av. Inte för att tempera-
trlren vär särskilt hög, men intensivt
jobb spridcr värme omkring sig. Tho-
re Myrberg och Lars Hahne lrar fullt
lpp på var sin sida av skrivbordet.
Chaufförer clyker in i "luckan" repa
ratörer vill ha besked ocl.r Kjell Karls-
son kon för att hämta en lånebil

Thore Myrberg är chef för garaget.
Ilan är gammal i gården. Först på pla
nen 1945. Ensam några veckor till "Kal-
le Pul" - 651 Johansson - kom från
CVM. Då hade man två bilar. En
DKW paketbil och en gengaslastbil.

Jag var kroniskt utan ögonbryn,
berättar Myrberg. Hela gen8astidcn
körde iag på Västerås. Vi provadc på
metangas och karbid. Man var själa
glad, när nren åter fi,k köra på ben.irr.

Utvecklingen har gått snabbt, fort-
sätter Myrberg. Vi har nu ett 100-tal
fordon. Bland våra bilar finns cn mängd
typer av fordon. En bärgningsbii, crr
snöslunga, l7 lastbilar, 14 duetter och
5 folkvagnsskåp, 20 Willys Jeep och ett

8

CV A-f oto Rune Larssott

30-tal specialfordon. Egendon.rligt nog
Irar vi klarat oss bra med reservdelar.
Ganla GMC och jämförliga har berett
oss en del svåra stunder. Snöslungan
passar ju alltid på att gå sönder, när
det är som värst med snö, men vi kla-
rar den också.

Apropa snö, så kan det kanske nänr-
nas, att \i har hand onr snöröjning
både på flygfeltet och inom övriga om-
rådet. Vi har många öppna platser,
som vi skall hålla rena från snö. Vi
siitter in, så snabbt vi kan, men allt
hiuner vi alla gånger inte med till kl.
7. Vi är tacksanrma, orr man väntar
litet nred påringningarnal

Garaget svarar för alla slag av tran-
sporter. De interna har avdelats till en
särskild grupp under Wilheln Kiihne.
Men nan svarar också för undcrhållet
av alla fordon.

- Vi har normalt iyra man i repa-
rationsverkstaden, säger Myrberg. Har-
ry Odenhult var vår första och enda
reparatör under 1946-47. Vårt ut-
rymme år ju begrånsat och det har visat
sig vara lagorn rred den arbetsstyrka
vi nu har. Det är duktiga gubbar",
sorn klarar av vad som helst. Från rc-
ne smedsjobbet till bilelekt skt. Det är
väghyvlar och traktorer, som skalt re-
pareras, och det är person- och lastbi-
Iar, sorn skall ha sin tillsyn. För varjc
vagn finns en loggbok, där chauffören
gör sina eventuella anmärkningar. Mo-
torrenoveringar lämnar vi dock ifrån oss

till bilverkstäderna.

, lze Zacbrisson ir en utotnotdentligt
sl?icblig bilreparatör. Hiir lmr han gått
pti tlgg lör att lixa ett lednit4slel.

Torsten F,ribssotr lir en pålidig yrbes-
nran. Han iigrlar sig hir åt en ttahtor.

Charrfförerr llrrne l.rr.son hejdtr vi
ett ögonblick.

- Du l{une, som ligger på vägarna
stadigt, får beråtta för oss, onr dn
lyckats tn dig hem mecl bilarna utan
krångel.

Dct har gatr väldigt bra, säger
Rune övertygande. Det har aldrig hänt
att jag bljvit stående vjd något enda
tilifälle under de 17 år', jag kört CVÄ-
bilcrnc. Dct Inasle vara långt rill väg-
kanterna för oss CVA-chaufförer. Vi är
tio man, som ligger ute på körningar,
men det har aldrig hänt några mrss-
öden, värcia att omnälnnas. En enda
sak, som inte är riktigt så bra, vill vi
chaufförer peka på. 95 0/o av a1la biiar
står ute. Komrner man en kylig vinter-
morgon för att startr sin vagn, så får
man ctt minst sagt kyligt mottagande.
De( dröjer ctt t:lg, innan ryggen hinner
värma upp sittplatsen.

- Hur klarar godset sig från skador,
frågar vi l-ars Hahne, sorn är tran
sportchef.

. Goclset klarar sig bra i hartering-
en, svarar Hahne. Vi har sällan eller
aldrig några skador. Våra chaufförer dr
väldigt ruedvetna om, att de mestadels
har ömtåligt gods i sina transpoder.

Här har vi alltså inga bekl'rnmer,
men utan bckymrncr är vi därför inte.
Vi får ibland svåra toppar, då våra re-
surser töms helt. Det händer att årbets-
lagen på 280 flyttar från sinå årbets-
platser utan avseende till vår belast-
linq. Dcn kirn jrr Inrppast l<omma in
i deras bild. Då och vid liknarde till,
fällen uråste vi lita till civila bilar för'
att klara situationerna.



åsby gård

Åsb'', gtirtl leonuner troligen i lortstittllillgeit att ttnrr)itdas sont ttltiltlningslobt clter
sont bristc:tt på såilana I.n. iir nt,,tdzet stor.

Lti!. Kihlbctg ut;g, nrct sålzer i job
bet -- ger Myrberg ett fyndigt iörslag
till rcpdrdtiotl.

Anders Janssott ir rtoga nted smörj-
tlingen.

- Det händer nu inte så ofta att
dct iir fel på våra bilar, säger repara-
töi Torsten Eriksson.

D-.rfiL ltt,r r-r.tn inlc rlltiJ fJrenr
.c' \ i.e 'red rLpc-aLion'arberer. rlen i

den nån det går', så gör vj det. Vi irar'
naturligtvis som alla andrir våra pro-
blem. Portarna iir t.ex. för låga, så att
vi [år inte in ett fordon lned hög 1ast.

Då och då ioträffar, att ett belysnings-
fel upptäckes, just när en transport
skall starta. Är det då vinter och l<allt,

'" är d\l tLr ir te 5å "koiicr rtt ligga pj
backen och ko11a ledningar. N'[en sånt
där hör väl ihop med biljobbct. Men
vad som gläder oss är att vi har fina
verktyg och ått de ståndigt komplette
ras, avslutar

Ol,l I i'tr

Flygdir. Otto Dahlin flyttacle i höstas
från Äsby gård, där han bott alltseclan
januari 1945. I Bergtrollet nr I 1959

l.rar Dahlin skjldrat den anrika gårdens
hjstoria och här nedan fö1ier ett av-
snitt u1 denna artikel.

:i:

Efter kronans tillträde år 1942 har
följande skett:

o Gårdssmedjaa i backcn väster orrr
nuvarande garaget revs 1946. Smed
kubben med sitt fäste för oxhornet
står ännu kvar.

a Vagnsiidret på logens söcLa sicla
rcvs 1946.

a Tvättstugan sorn 1åg strax viistel oi]
garaget revs 1946.

o ÄrbetareLrostiidelna vicl Slätten r-evs

r 946.

o El arbetarebostad omedelbart norr
om mangår dsbyggnadens ved- och för
rådsbod revs 1946.

a Ny förrådsbyggnad för dåvarande
CFA uppfördes 1948

o Mangårdsbyggnaclcn, sorrr var helt
omodern, erhöll wc 1950 samt central-
värme och badrun-r 1954.

c De eoda byggnader, som av kartorna
.tt dJnr.r slrr krar'..dlr 1700-rålet, är
n-rangårdsbyggnadens mot gårdsplanen
rin,h dcl samf Jen lillc :ö.lr.r flveel
byggnaclen.

Chtnliör Tore AnLlersson ser on1 ldsten ytå sin Scania. Ltstbilen lastar 9 ton oclt
sllipat 10 ton.



Renlighet ocl.r ordning på arbctsplat_
sen är inte några nya begrepp. Om man
ser på olika arbetsplatser ocl.r individer
så är dock variationerna stora. Den
ökade komplicitetcn hos en mängd ma
teriel tvingar dock undan lör undan
fram ökade krav på metoder och ren
lighet, sonr ligger utöver vad som finns
i cn norrnal, välskött verkstad. Man
har diirfijr pa olika håll, såväl inom
sorn utanför vaft lands gränser, rwng
ats tillgripa speoiella renlighetsåtgärdcr
tör att säkerställa funltionssäkerheten
hos olika typer av materiel.

På CVA har vi nr nått clcn punkt
i vår verksamhet, då det iir nödvändigt
att stiilla större krav på reniirhet. Det-
ta han man ej nå utan ätt (1et kostar.
pengar, varför varie objekt rnåste bli
föreruål för noggrann prövnirg av ren-
lighetskraven. Nu frågar sig var oc.h
en vad dessa krav air betingade av. Först
och främst kan man kort och gotr
fcsr.lc rtr en rnängJ rrndersöLnieglr
och utredningar i santband med clrift-
störningal och haverier visat att desså
orsJk.lts :rv lljrnrmrndc lörcnral, .|ånor
och partiklar i apparater ocjt systcnt.
lcn nrängJ rtroderrra sv,tern ingar
känsliga hydraulapparater, briinsli:-
prrmpar, strypningar, munstycken, gy,
ron, sel.votl, reläer, instrunent etc. Då
toicranserna som bekant oftast är lnyc
ket snå på detaljer och lager i exenr-
pclvi. rränrn,ll ntåterielslag, [ar ii\ en
srnå partiklar förödande vcrkrrrngar.
Strypningar, nrunstyc.lien oclr spalter
har oltå n1ått sonr iir. bråltdelar av en
millinreter. Kan ej föroreningar och
partiklar effel(tivt filtreras bort eller
fritt passcra, sätts lianalcrna snabbt
igen mecl frrnktionsstörningar eller
funktionsbortfall som följcl. Av gyron
krävs höga ocll oftast konstarta varv-
tal odr i vissa fall att de skall ha 1åg
retardation sedan drivkr aften åvlägs-
nats. Dessa krav st:iller stora fordring;u
på ingående lager, vars frurktion bl.a.
är beroentle tv Jtt inqa föroreningcr
förekommer. Man har funnit att cirka
70 procent av felen i olika instrunenr
bcror på felaktiga kullager, och kulla-
gerfelen i sin tur till 90 procent beror.
på föroreningar. Vid försök har bl.a.
påvisats att ett la" gyrorotor)ager, för
orenat mcd cirka 1000 partiklar pa or-
ka 3 /.r m (l p n.r = 0,001 mnl, vid ett
varvtal av 12000 v/min. hade en livs-

t0

Nted hlttlD u| "rena b.tnhar" i uilh,t d,,r.retnstt, t trnnt<.ts LrLlt yttetligtrre lift/e/tltrlzan nun lör i,issu drb.tcn nå högrt, rcnlrctsgtad, ,.in rad ,,r,,;,nor''i iiurigt nteclger.

Vi måste nå ökad renlighet
Au Arne Rydeborg

längd av cirka 80 timnar. Vra cn
minskning av partikelantalet till 100
ökades lagrets livslängd till cirka 800
tinllnår. Lag.ets utrullningstid är själv_
falJet i hög grad beroencle av snluts-
hetsgraden.

Låt oss också se, vad som t.ex. kan
hiinda rned ett relä. Om en partikel
läBger sig mellan l(ontal<tytonta I err
rricrorelä, kan detta inncbära att en
ströolkrets ej slutes, med felfrrnktion
.orrr liiljcl, ellel rtr en ljrr,l'åge Lrp1,-
star ,'ch nlcn får ett sönrlerbränr re[i.
Slutligcn nlå nämnas att speciellt vid
provning och kontroll, intc minst vad
sonr gäiier clkomponentcr, har ternpcra-
tur och luftfuktighet cn mycket stor
bctydcise för att man skall crhål{a ratt-
visandc ocir jämförbara resultat.

Med dctta hoppas jag ha kunnat ge
en föreställni'ng om varför ökad ren-
iighct krävs vid arbete ned olika rla-
tericlslag. Givctvis kriivs också ijkacl
renhet hos de olika rnedia, sorn skall
striil'uria I{cnoln olika apparater och sy_
stenr, och slutligen krävs cffektiva filter
iör att fånga de fiiroreningar, som all-
ticl rq]Pstår. p.g.a. rrater ielens slirage.
För att nå cle uppställda nålen har man

inon industrien och även nu på CVÄ
börjat bygga renare rum.

_ Att bygga rena rum är ingen konst,
det är coblrt en [råga onr inve51s11ng.
Som redan nämnts måste renlighetskra-
ven för olika objekt prövas. När man
fastlagt kraven kan lärnpligt mm våI,
jas. Inour flygvapnet finns f.n. fastställt
8 ol,ika klasser på rena rum, där klass
I är en normal verkstadstrokal, som vr
har i t.ex. berget, med rutinmässig städ
ning. För övriga klasser skärps iraven
i olika avseenden och i klass 8 krävs
att den ilokalcn intagna luften har en
Partikelstorlck av nax 0,3,rr m. Gcnom
människors och arbetsobjekts näwaro
i runmet komnter luften att srrutsas.
Grärsen för snutsning är satt till en
koncentration av 100 partiklar/liter luft
rned 0,3-10,1/ru, varåv max l0 st 0,5- l0 ,1/ n1. Tenrperaturen skall vara
22' tl och relativa luktigheten 45t5 9/0. Beträffande städning måste kon
tjnuerlig dammsugning ske av lokalen
och vidare måste ofta återkonrmardc
Srunclligåre städlting görås. Utöver det_
tl tillkommer en mängcl saker betr.
lolrlcns rrtliirande uclr sliörscl, ur,lning
l)a arbetsplat\c1 lt.n1., som .lct rrrr ,kul_



För att den rena lulten ei slzall sfiutsas
brrir, .'tt parsonalctt lörses tttpd speri-
ella skydÅ.shlcider.

le löra lör långt art gå närm1re in på.
Son jämförelse kan nämnas att en li-
ter luft i våra bostäder har en snuts
ning av följande storleksordning : Cirka
45000 partiklar istorleken O,7-1,4 pm,
4300 är 1,4-2,8 4 m, 1400 är 2,8

5,6t/m, 120 är 5,6 lI,2pm och
20 är ll,2-22,4 p m.

När detta läses har CVA fått sitt
första "rena" rurn, och nu gäl1er det
att göra det investerade kapitailet och
de ökade driftskostnadema räntabla i
form av ökad funktionssäkerhet och
livsliingd hos materielen. Detta är be
tydligt svårare än att bygga rena rtLm.
Om vi skall lyckas beror helt på att
all berörd personal gör sitt yttersta för
att n.rålet skaJl nås. Det hjälper ej med
hrrr fina rum som heist, oln lnften
\'rrrtrJs åv märnrskor och rr bet.objel,t.
För att undvika detta måste människan

Julyisem
Under det första världskrigets tredje

år råJde i rårt land stor b'i"r på en
mängd av de varor som hörde till li-
vets nödtorft, främst då matvaror. Det
fanns ransoneringar även då n-ren det
var inte a11tid så att de varor faqns
att köpa sorrr det fanns kuponger för.
Bruksfolket tittade lite grånn snett på
de självägande bönder som bodde i
\ederbyn nagon kilomeler irån brLr\et,
Jer var inle .å oflr de delade meJ ,ig
något till bruksarbetarna, även om de
ville betala det pris bönderna begärde.
Julnånaclee var nu inne och bönderna
rustade till slakt av grisen de skulie ba
ti11 julmat. Slaktaren på bruket hade
b'åda dagar, dels skulle lran sköta .in
egen affär, och dels skulle han stå
bönderna till tjänst och hjälpa dem
med julslakten. Det blev därför ganska
sedt på eftermiddagen innan han kom
till den rikaste bonden i byn, Per
Augustinus Persson. Det började re-
dar skyrnrn: när gr'sen \ar lärdig alt
hängr rrpp oå den mrs-iv.r grenen få
den ask, som sedan 1ång tid tillbåka an
vänts för detta ändamål. Eftersom det
var sista slakten för dagen så tackade
i'lte,laqlaren nei då bonden lrågadc
om han inte ville fö1ja med in och
jän.rte betalningen även få en kaffekask.
Det blev inte en utan flera och då
slaktaren därtill var känd som historie-
berättare av klass, blev det nåstan
mörkt innan de gick ut för att skära
ned grisen och ta in clen i visthusbo
clen. Döm om deras för-våning då de
fann att där inte fanns någon gris att
hämta, spår syntes i nysnön att en
kälke a'nvänts för borttransporten.
Bonden svor högt och önskade vid åkal-
larr av alla de nörl<a makter han kun

vidtaga en nängd åtgirder beträffande
sin klädsel, sitt upptridande, hantering
åv materiel och verktyg. Ett pår smut-
siga skor', olämplig 1<lldsel, införande
av främnande förenål eller livsmedel,
avkl,ippta trådändar, spånavskiljande be
arbetning, brott mot i'npasseringsföre-
skrifter etc. är elfektiva rredel att för
störa ett rent rum och tlärmed minskad
furktion.säl.erhet och liv.längd på ön'
tålig och dyrbar materieil. I komn.ran-
de nummer konlmer kraven på olika
materielslag och skyddsåtgärder att ne-
ra i detalj behandlas.

Vi har alia del i de otrjekt som le-
vereras från CVA, och det ligger i al
las vårt intresse att skapa oss ett gott
namn. Låt oss därför enas om att i
ännu högre grad äfl tidigare, skall CVÄ-
materiel vara liktydigt med funktions
säker nateriel.

de komma ihåg, att han hade den som
tagit grisen inom räckhåll så skulle han
få vad han bel-rövde. Slaktaren var
märkväfdigt tyst, han kände sig nästan
medskyldig, genom att han uppehållit
bonden så 'ä,r9e. Bonden beklagade :ig
rnest för vad l-rans manhaftiga fnmtim-
ner skulle säga när han talade om vad
som skett. Det blev som han tänkte ord
oL h ingr r i."r och han tick ta spark-
stöttingen och ge sig iväg till ortens
fjärdingsman och anmäla stölden. Fjär-
dingsmannen, som var en andens rrärr,
tittade förebrående på bonden, han
kände tydligen doften av de kaffekas
kar bonden inmundigat, och förefö11
lro rnnr der ansvarsJö5a i att låtx en gri.
hänga Lrte i mörkret i tider som dessa,
det är nästan så att man kan säga att
det är att llppamma tjuveri sade han.
I nörkret kan vi inget göra men i mor
gcn bittida skall det bli en undersök-
nirg, det klrske kan vlr a 'nöjligt att
följa spåren efter kälken, om det nu
'rte blir .nö i nalt. Del blev snö, .å
fjfrdingsmannen, som nu fått lånsman
till h1älp flck inställa sig på att genom
förhör av b1'borna få fran inclicier som
kunde avslöja tjuven.

Byborna var en-rellertid mycket för-
teqnJ, ingen h:rde setl någor, o(h ingen
hade hört något och i ingen gård hade
det förlorats någon kälke. De hörde
sig för om bonden som miste gdsen
hade några personliga fiender som han
kunde misstänka, nja inte som jag vet
sa bonden men det är ju så, att den
sorn har det lite bättre stäilt får ta i
beräkningen att det finns avuodsjuka
minniskor som skrattar gott åt gris-
stölden. Men någor som jag vill peka
ut som misstänkt det har jag inte. Då
det nu inte fanns mera att göra i byn
.a blev det brrrket. tLrr oLh lör.1 tog
cle slaktaren i förl.rör, de ville ha reda
på allt som skett vid slakten, han be-
rättade beredvilligt om både slakt och
r' fleka.Lcr o. h bekrältade rtt 'lädspår synts i snön. Slaktaren hade en
korvrnakare soln ingen visste orr.t han
var fågel eller fisk, han kallade sig
Erlfridsson. men ingen var säker på att
det var hans verkliga namn, hal hade
för brukspojkarna nere på kaf6et be-
rättat otroliga historier om alla de
,iventyr han varit med om. Detta hade
även l<ommit til1 fjärdingsmans orofl
ocF ,lc heslör sig lör atr höra är,er
hononr. Han verkade först avig och
tvär mcn sen flög den lede i honom
och han frågade länsman om han kän
cle till vägen till Långmossen, ett ens-
ligt dagsverkstorp sotr 1åg någon kilo,
meter in i storskogen, javisst clet kände



En dag i skog och mark

Eleverna i CVA yrkesskola skriver
många trevliga uppsatser. För att ge

Bergtrollets läsare ett Iitet smakprov

har vi piockat ut ett par, som visserli-
gen behaadJar samna ämue, men ändå

är helt väsenskilda.

Jag skall nu berättc orr r'lc erfaren-
heter av skog och mark som jag under
loppet av en dag tillägnat mig. Jag
gör det med resefvation för en del sa-

ker, sonr rört. o'rr ' nrin lriirna, oclr
son därför kanske inte rjktjgt är rlled
sanningen överensstäDrmande. I övrigt
är dock hcla historien sann och hänrtad
ur levande livet.

Jag börjar mina redogörelser klockan
halv sju en lördagsnorgon i juli. Eo
iuassa vänner och bekanta hade berättat
för nrig on sina äventyr i skogen, det
ena vida överträffande dct andra. Ailt
så väntadc jrg mig att överallt l'li örer'-
sprungen av björnar, älgar och hundra-
tals andra djur. Det påstods att det
vimlade mest av dem ticligt på morgo-
nen,

Halv sju tyckte iag råckte rner ::,r

vä1. Jag hasade mig ur sängen, gäspadt
och tittacle ut genom fönstret. N{ulet,
tunga moln, som jag tyckte nästan
snrrddade vid trädlopparna, drog lång-
samt förbi. Jag klädde mig och tog på
mig ryggsäcken, som jag redan kvälilen
innån packat med kaffe, smörgåsar-,
transistorradio och en del annat sorn
jag ansåg oumbärligt på en skogsvand-
nn8.

Det var en kylig morgon. Inte en
fågel kvittrade, allting var tyst. Jag

tror inte det l<an vara tystare varkel]
i ett bibliotek eller på er kyrkogård.
Jag satte i alla fall kurs mot mål num-
mer ett, en tjärn där jag väntat mig
att få se en hel del vilda djur.

iifter cn 1årg och besvärlig marsch
kom jag också fram dit, våt och kall
om fötterna. Jag knäppte på radion,
men kunCe inte förrnå mig att höra på
småbarnskvarteo utan övergick tll ar-
betet med en kaffebrasa. Till sist 1yc-

kades jag få några fuktiga pinnår att
ryka eLr stund, mcn tner bler det inte.
Slutligen lick iag ge upp av brist pä
tändslickor. Fyra styckcn måste jaC

spara att tenda pipan med. Men är man
i skogen, så skall det drickas kaffe,
s.igs det, så jag drack det kallt.

När det var gjort, började jåg stude-
ra diurlivet. Resultatet blev lindrigt
sagt klent. Först såg jag en älg, sonr

iag bedömde som ett typexemplår av
clea skandinaviska stammen, allt enligt
vad jag iäst i olika biologiska verk. Vicl
rrl.n r:re betraktanJ.' idenririe-ade jaH

rlet son en vanlig svensk gråsten. Det
crda av .rärde som jag hittade var en
rlryrstack. När jag stått och fånstinar
på dee en halvtimma, tröttnade jag på

djurlivet och fortsatte mot mål nurrmer
två för att beundra vår svenska flora.
Det var en mosse några kilometcr diiri.
från. Mycket intrcssantl Det fanns mas-
sor av grästuvor att titta på och rn
och annan krokig tall också. Vatten
var det heller ingen brist på. Hur mångr
ganger jåg belriade stövlarnc från inne-
håll av det slaget vet jag inte.

Nu hade jag fått nog av skogsprone-
nader, för den här gången åtminstone,
och eftersom klockan också började
bli mycket, vände jae hemåt igen.

När jag kom hem, fick jag äntligen
se ett fyrfotådjur, en av grannens
bortsprungna kaniner, som satt och ka-
lasade på mina kålplantor. Tröttheten
jag förut känt försvann ned ens. Så

tyst jag kunde smög jag mig in efter
rrrin dubbelpipiga hagclbössa.

Bemdt Berglutd

Eftersom det här inte är någon jakt-
historia så sluta! jag där. En sak l"ill
jag bara tillägga: jag har alltid tyckt
om att ha det tyst och lugnt omkring
mig, och tystare och ltrgnare än i sko-
gen kan det inte vara någonstans. Nu
skall jag byta yrke och bli skogvaktare
istället. Vatten kanske rnan vänjer si8
vid så småningom.

'-/ /

Det är en höstdag. En blek sol 11,-

ser från en molnfri himmel. Luften ar
klar och kall. Buskar och träd lyser av
rimfrost. Eo dag som denna tycks sko-
gcn rara död. Inte ett ijud, inte en rö-
relse i träden. Precis son lugnet före
stomlen.

Vi fortsätter franåt längs stigen.
Den är frusen, tjälad. Myrorna har för
länge sedan krupit in i sin stack. Fåg-
larnc har slutat sjunga. För flera rna-
nader sedan flög de mot varnrare
länder. Endast ett fåta1 är kvar, för
att ö\erleva dcn svenska vintern. Talg
oxar och donhefal sitter i rönnbärs-
träden och hackar i de frusna bäreo.

Vi skymtar sjön, vår idylliska som-
marsjö. Den ligger där kall torn och
oåtkomlig. Nattisen li8ger, för första
gången i år, kvar mitt på dagerr. Striin-
derna är kantade av svarta buskar och
träd. På sälg och björk hänger iinnu
några brun-gula Iöv kvar. Också änder-
na har flytt sjön för i år, för att söka
sin föda i ännu icke liuma vatten.

Vår sommarstuga ligger här. Väl
igenbommad. I visthusboden har raven
nyligen varit på besök. Det syns tyd
Iigt på hans lörsök al I 8rävå sis in,
men den frusna jorden har satt stopp
för hans vidare framfart.

Fastän tidigt på eftermiddagen, bör-
jar det skymma. Tunga moln drar ihop
sig, snömoln. "Vintern kommer tidigt
i år", säger jag, medan flingorna bör-
jar falla, "det är bäst vi drar oss hem-
åt

Så vänder vi stegen henåt, in r en
allt vitare värld.

Gban E lzsson

dorn till. Strax man kommer in på den
viigen ligger till höger en numera ö\er-
givcn kolarkoja sorn ända till för någrr
är sen användes till bostad av en gam-
mal skogshuggare, känner Ni till den
också, ja fjärdingsman visste i alla fall
var den 1åg. Emfridsson fortsatte: strax
bortom kojan finns det en purnp, läns-
nan och fiärsnan lyssnade intensivt,
och dit kan Ni ga och punrpa men rrei
pr.rnrpar Ni inte slutade korvnakaren.
Något stukade drog sig lagens väktarc
tillbaka, men de sade till varatul att
den clär verkade misstänkt. Ernfridsson
hade en fästmö också, en levnadsglacl
smedäuka, ännu i sina bästa år. Hon

I2

hade en broder sorn var bonde, så där
var det ingen egentlig brist på födoäm-
nen. Till julen hade hon {ått en stor
påse vetemjöl av sin bror, och hade
hyrt brukets bagarsttrga för att baka
skorpor, det gick så bra att torkå dem
i den stora ugnen. Korvmalaren var
clär och skulle hjälpa till och det blev
ganskr sent irncn de blcr färdiga, då
tog de skorporna i ett baktråg och la-
dc ett vitt skvnke över och sedan tog
l),an tråget på axeln och bar hem det
till änka[s bostad. De hade inte varit
inne många rninuter förrän det bankade
på dörren. öppna, det är polisen hörde
.lc nåron ropa. Dc öppnade och i"r steg

en fränrmande polis och fjärdingsman-
nenl Vad har Ni i tråget frågade po-
lisen? Ja var så god och titta sade
Ernfridsson, skorpor sade poldsen be-
sviket, uppriktigt sagt trodde vi att det
var den försvunna grisen Ni bar in.
I den natten fingo de intet tänkte
kon..rnakaren högt. Änkan frågacle om
de inte ville staana medan hon kokade
kaffe, tacksant antog de inbjudan och
Ernfridsson fick tillfälle att berätta onr
sina äventyr, långt mera spännande än
den grisstöld de aldrig lyckades klara
upp.

Beryslagsgubben d.\j.
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Skogspromenod med

momentuppgifler

Söndagsförn.riddagen den 18 novem-
ber var det solsken oci-r 8 minusgrader.
Trots det vackra vädret var det liten
anslutning. övningen var upplagci så

att bela familjen kunde följa med sin
dv nar och se på när han löste de oli
lia rrp;rgifterna.

Klädseln var valfri och ingen utrust
ning bel.rövde medföras. Banan gick
fran-i på stigår och genom vackra
skogspartier. De tävlande fick använda
obegrJn.ad ti.l dc det ei \ar rågon
tidsbegränsning på den 5 km långa ba
nan_

I dv-gården Zakrisberg skrev U1f
Tillberg och Emil Blomkvist in och
startade de tävlande.

Första momentet var skjutning med
gevär och ltammarammunition hos Olle
Kartrsson, dårefter fick de tävlande sva-
ra på fem frågor angående driftsvärnets
utrustming, gruppering och vapendelar.
Nästa uppgift var att uoder marschen
till "Krutkällaren" bedöma tre avstånd.

LIos Richard Lenander och Lars
Hal-rne utfördes kast med handgrana
ter- mot fönstermål.

Sedan gick banan genom skogen ti11

Ol1e Äberg rrred son, som stod på tri
angelpunkten väster Igelsätersjön. Här
gällde det att skriva nalnnet på fyra
karttecken samt ange på kartan var
man befann sig.

Efter ytterligare en stunds promenad
döL Cari Brom.rrr ltnp n"cd et lorograli
och en knappnål på målspaningsstatio-
nen. l,itet senare träffade nan på Tage
Wallqvist och fru Nyrön, vilka svarade
för korvutdelningen.

Vicl 200 metersbanan hade Ture Ny-
r-6n ordnat necl en station för kg
skjutning. I-los Guonar Merk6n utför,
de. .i\lit nionlc_t1cl, . aendc hpirt
skjutning mot ringad helfigur.

Telefonkontakt melilan startplatsen
och målspaningen upprätthölls av två
pojkar. från FBU.

Avståndsbedömningen visacle sig va-
rå .let svår-aste. Endast fen tiivlande
lyckades få poälrg. Orsaken var den
.rrilt r ItaEnc 'clnlo.enrer. Mål.fJnirg
en, kartliisningen och frågorna korr-i se-
dan som svårastc moment. På skjut
statjoDernå tog samtliga hem full po,
ang.

N'loment varm korv uppshattades av
,re ti\lJr,de fö- där l.( k rrar grillr, koka
ocli berätta historier.

Hebner Persson lämnar sin arientetingsuppgift till Olle Åberg och iunior hjiilpet
'far ned h.ontrollen. Einar Edwardsson och Euert Eualdssott ned son löser hartläs-
nillgsuppgifternd.

De bästa resultaten:

Namn l. Äke Dandanell ....... 4 2
2. Nils ÄkerbLom ....... 5 0
3. Erik Persson . .. .. .. . . 3 2
4. Evert Evaldsson .............. 3 0
5. Erik Pettersson .. . . .. .. .. .. . . 2 2
6. Aston Fröijdh .. . .. . . 4 0
7. Gunnar Merk6n .............. 3 2
8. Rolf Genestig . .. .. .. I 0
9. Helmer Persson .............. 3 0

10. Einar Edvardsson .. .. . . .. . . .. 2 2

VÄLKOMMEN I DRIFTVÄRNET
Bcrtil Blomqui.:

Tage Wallquist iir energislz driftuarns-
ntan av glamla trogna garclet. Hatt otd-
tur frantgtingsrikt ned hotubrasdn.

,'BRITTSON{N,IÄRRUNDÄN 
I962''

Den årliga "rundan" {ör Flygets Mo-
to lilLrbb. nedlcn'nar, .or-1 Bick cv .ra
peln den 14 oktober 1962, biev av allt
att döm2i en trevlig Ilyckad tillstä11
ning för såvJ1 deltagare sorr funklio,
r.ir'er. Antalet rnr rilJa år vrr 36 .r,
,iär:rr .15 .rr.cn,ie Inr l3 kom inre,
kairske vidskepelse?]

Slingan gick ut från Säterbo, därefter
över Kungsör till Kurgs Barl:arö kyrka,
I(öping, Ullvi, Munktorp, Odensvi,
i\'Ialm3, llirnrnetå k : a, 1{arlr-e sl<ola
och tillbaks till Säterbo igen, dlr nå-
lei var beläget.

St'.rLl}r nrirte 06 |.rr , o.ll något
mera för de två ekipage som via kart-
läs.rn.lcts nysterier hade förirrat sig till
i(vicksund och lespektive Kolbäck.

Foto: Erik Persson

S->:!.a:'
"å<,^:ii-:riC-:ci:t3:9,!v,.ör-\-r<<\r<<a_

57455537
57455536
)o4))5t)
57 5 5 5 5 35
)b2555.52
5 4 3 5 5 5 31
05355528
05455525
51155525
04155524

forts. sid. r5
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Med kameran på UHF CVA loto Rune l,arsson

Mona Petterssott söher ett planerings-
Ieott.

Ragtldr E1'tgströn går igenont ett reseru-

delsunderlag.

Sten lulle, suensh inlzöpare, och Gunnar
Hjort, utlktdslz d:o, pratar inhöP.

Elsa Sllrduallsson lzrånglar in sig l:os
Herntan Fält, som plocbar To-satser.

rt:

Kerstin Blonquist har ndstan dtunlnat
i arleiupärmar.

Stig Pettersson uill se uad son lituts
i lådan.

Etic Wilztorssott samlar sig inföt en in-
uctltering.

Seth Noten g|al1skar ett flödesschema.

Folhc lohansson "Pontpe" gör poset.

l+
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Av NiIs Åkerblom

Människans ständiga strävan att med
lrlä1p av alltn.rer spetsfuodiga tekniska
hjälpmedel skapa en belåtnare och
Iyckligare tillvaro, är tillsynes trppl.ro-
vct till stress, nervositet, nrissbelåtcn-
het och andrc olrirs^rnrna lcktorcr i

tillvaron. Balansgången ureJlan a ena

sidaD ctt solidariskt handlande gentc
nrot rnednränniskor- och sanrhällc syftan-
(lc till ctt genensamt gott resultat och il
andra sidan indiridens sttid nrccl our-
värlclen för att bevaka att "ingen får
mer än jag själv och helst lite rlrindre"
är er problemstä1lning, sonr kanske
drr.rnknar bland de teoretiska och prak-
tiska tekniska intressena. Mer och ner
kan man rndra, om människan håller:
på att glörnma bort sin egen betyclelse
i saulrnanhanget. Alla cliskussioner och
spekulationer kring såväl religiösa sorn

samhälleliga grundbegrepp väl ofta
utslåg åv, ått människorna har svårt
att finna sig tillråtta i sin alltrDcr tek-
niska tillvaro.

Det är v:il nunerå till stor clel ett
överspclat stadjum i utvccklingen att
cndast bctrakta människan sorl rraski-
ner och maskindelar. Strävan är viil
snarare ått så snabbt sorr rnöjiigt er
siittå henne med maskiner för alla cle

funktioner där det är möjligt. Dctta
för sekundärt med sig omställningspro-
blern med kråv på omflyttning och om-
skolning. Men ej nog hiirmecl. Hon
har'även uppenbara svårigheter med att
kunskapsmässigt hänga mecl och utveck-
Ias itakt med den fortgående utvcck-
lingcn. Förr skaffadc nan sig en grund-
liiggancle yrkesutbildning i unga år, sorr
nrccl hiälp av i arbetet vunna erfaren-
lreter möjliggjorde en lagom rttveckling
i takt ned föriindringarna i dct nriljö-
område man levde i. Numela tiickel ci
detta. I stöfie eller minclre gracl clrivs
den enskilde - på eget eller sin ar-
hctslednings initiativ - att bygga t)å
grLrndvetåndet i sitt yrke med hjäb
av kurser och konferenser ellet cnsl<il-

rla strrdie' rv böcker', facktidningar

Det l-ränder ofta att mån sätter namo
på olika epoker från grundliiggancle
fal<torer såsom ångan, inclustrialisur,
elcktronik och atomteknik. Fråga11 iir
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om mall ej i detta sammanhang kan
rrrskilja två linjer nåmligen teknik och
männjska. I tekniska sammanlang är
vä1 elektronikens utvecklingsepok just
nu som mcst l'narkant och atomtekni-
kens tidevarv har viil knappt börjat.
Eniigt den andra linjen kan kanske
sägas aft "industrialisrnen" övergåft i
"samhällets periocl" och att uppmärk-
samheten nu riktas mer och mer på
''nänni.kan ' 'jiilv. SaDrtidigl so,-r \ i

anstränger oss att skapa alltmer avan-
ccraclc tekniska l.rjälpnredcl, får vi även
:,llt .rårare itt lrtnyttja rrd vi skapa
åt oss. För att övergå tiJl de speciella

'rr.,,c.k 
ling"problenr, sonr finns inorn

flygvapnet, kan pekas på sådana refor
rrrer soltr ett ständigt ökåt behov iiv
li unnrnde [ör cll.r Ircrsunalkrteg,,rier,
och kraven på att befintliga personal-
statcr skall räclia till för' allt större och
vidlyftigare arbetstrppgifter. I departe-
lrrent, staber och förvaltningar såväl
son inorn förbands- och verkstadsled-
ningar dyka allt ficr problem upp be
träffande hur man skall hinna med att
utnyttja, sköta och underhålla all ny
nråteriel, sonl utvecklas och tillverkas.
Frågor om organisation, planeringsme
toder, löneförhandlingar, utbildningsbe-
hov och liknanclc har i förhållande till
de mera tekniskt inriktacle problemen
kring materiel och produktionsmetoder
ökat åtskilligt på alla nivåer. Alla des-
sa fenomen är tydliga tecken på hur
människan komnrer alltrrer i förgrun
cleo genon ått hon fått svårare att be-
lnästra de hjälprredel hon fått till sitt
förfogande. Ilehovet av ökade kunska-
per har trl.a. resulterat icn växande
flora tel<niska ticlskriftcr. Det iir en re-
iativt allmånt utbreclcl "sjuka" att för
söka följa alltför nånga dylika inon dct
egna facket. Vånligtvis räcker doc'k en
bcgränsning till flågra enstaka, då de
flesta väscntliga nylreterna fijrr ellcr
scnare kommer att behuntllas i ett fler-
tal olika tidskrilter.

\{en var ligger nu nyckeln till nästa
steg i utvecklingen? Vjktjga ting torde
\,ara att viirrta från psykologien. Dema
reten.kap ronr (lirclit sysslar mcd män
niskans inliersta tånkar och personlig-
hetsfrågor, torde hittills cnclast ytligt

--E--at - )a
HlfJJ'.4 
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ha behandlat de nest eicmentära grun-
derna. Möjlighctel att vidga, förenkla
ocl.r klarlägga nänskliga samarbctspro-
blem nråste bygga på ökacl ailmän kän-
nedom om de psykologiska samman-
hangen. En specicllt aktuell fråga ar
hehovet av nyJ vägirr att värdera Inön
niskans individrrclla arbetsinsats, bl.a.
i dagarna påtalacl av direktör Curt Ni-
colin. En clylik värdering konrmer all-
tid i sina grunclclrlg ått vara rent sub-
jektiv, Il,ten genom skapande av allrrånt
ve.lertagnå grunclnorncr, kan rned ttt-
gångspunkt härifrån värderingsrrretocler
utvccklas, som kan betraktas soln ob-
jcktiva, Iogiska och rättvisa.

Ilittills har clylika normer utvecklats
clels Iör clirckt "mekaniska" arbetsupp'
giltcr, rlcls i forrrr av vissa kollektirav
talssystern. Alltcftersolrl den lnänskliga
insatscn blir mcra direkt beroende av

hjärnans funktion och de mekaniska
funktionerna övertages av maskinella
hjälpmedel, stiger också behovet av
dessa nya värderingsgrunder.

IJår har ej gjorts försök ått lösa
några aktuella problem. önskan har'

endast valit att konstatera vissa rner
eller rnindre kända allmånna faktorer
som kan tjiina son utgångspunkt för
spekulationcr kring framtiden.

Den tekniska utvecklingen torde
fortsätta i alltlner accelererad takt, oc]r
Inan må cndast lroppas, att vi mäDr)i

skor skall ho fönnåga att bibehålla be-
fälet över det materiella skeendet. lr{å
vi alclrig fiirlora förmågan till spontan
avkoppling i natrrren, i faniljekretselr
e11el i glacla vänncrs lagl

( Fotts. lrån siclan 13)

Prisutdelning verkställdes efter avslu-
tad tävling och Jumbosleven tillföl1 i

år 34 Rydemalm.

Resultatlista:
1)Gunnar Johansson 70,0 prickar; 2l

B. Olancler 72,4; 3) S. G. Persson 81,0;
4l lvan AdieJsson 81,3; 5l K. G. Jo-
hansson 90,3; 6J Matts Granqvist
103,5; 7l Bernt Olsson 105,4; 8J Helge
Anclersson ll0,4; 9l Lars Lööw 114,2;
l0j Einar Fallkvist 117,5 prickar.
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Nydanade Tunnel IV invigd

För CVA:arna falier det sig ganska
natulligt att se arbetslokaler byta form
ocll rrtnyttiånde. Nya lrbetsrrppgifter
kräver ofta nya lokaler. Tunnel IV har
genourgått en radikal omformning. Där
har skapats utrymrnen för översyns- oclt
reparationsarbeten av telemateriel. Ut-
rynmen där tidens och framticiens
skarpa krav på "ren" arbetsrniljö kan
tillgocloses.

Vicl en ceremoni på lördagen fick des,
sa lokaler sio invigning. Närmare 300
pcrsoner hade samlats i den stora, lju-
sa hallen, niir CVA flygdir. Anders
FIögfeldt hälsade välkornmen.

.- För några dagar sedan hörde vi i
raclio talas orr det nya flygplanet Vig-
gen. Dess ;rrestanda omnämndes mot-
svara Drakens. Om vi lyfter lite rnera
på förlåten, ska vi se, att det är ett
tekniskt vidunder. Det betyder, att vi
behöver skärpa oss för att på ett till-
freclsstiillande s:itt kunna ta hano orn
clen matericl, som faller på CVA.

Flygdir. Högfeldt redogjorde rnot
denna bakgrund för de krav på "rena"

rum i olika klasser, som av Flygför-
valtningen ställts på verkstäder, som
skall överse den korr-rplicerade telema
terielen. Ilan omniimnde därefter oe
olika åtgärder, sor)r vidtagits för att lo-
kalen iTunnel IV skall bli "ren". Han
betonade, att ciessa hade kostat rnyc
ket penga., mel] att de sku]le vara
bortkastade, om nlan inte fick hjålp av
personalen för att klara problemen.

- Vi hoppas på er meclverkan. Vi
har satsat på detta för att kunna ta de
jobb, som erbjuds oss. Vi hoppas ock
.å. att ni skall trivas här, lrlrcdc tlyd
dir. Högfeldt, i|rnan han till sist bjöd
välkomrrcn till krffeborclct.

Vita kaffekoppar på ctt 50, 75, 100
rneter eller hur Iångt bord sonr helst
mcd vit duk, åtta Mriss-flickor i vita
rockar och vita kaffepannor i händerna

- allt gav ett "rent" i|rtryck. Kanske
det intrycket gjorde att kaffet smaka-
de så bra. Musiken gjorde väl också sitt
till och när -natr ränker nörmare efter,

"å var der krnskc .å, årt husnor lagr
på några skcdar extra, dagen till ära.

Chelrcd. Tord Wallströn (t. h.) I'ir au
sebtiollsclrcl Robert OIsson-Selfer ueta
hut nun lörebvgger sl<adliga vetbningar
au ri(larstrålning.

Dct blev tilj :i\r en r ndvandrjns i

lokalerna med det vita taket och de
ljusa väggalna, där varje smutsfliick
omecleibart kommer att upptäckas

d{.,.4. t;

Vqrför rodnode hon?

Samnra dag som nr 2 av Bergtrollet
korn ut i höstas.

Flickan kom ut på verkstaden och

sålcle tidningar. Hon gick fran.r till en

arbetare och sade "Bergtrollet". Var-
pä arbetaren ornedelbart replikerade:
Johansson. Det behöver väl knappast
till;iggas, att flickan gick därifrån rred
en kläcisarr rodnad.

c.A.

Grönslös behå

Onämnbara problem har uppstått in
om cicn gemensamma Europamarkna-

clen: korsettfabrikanterna har crfarit
att holländskorna inte kan anv:incla

fransl<a behåar, att den italienska be-

hålt inte passår fransyskan och att tys-
korna över huvud taget intc kan bära

behåar av något amat lands tillverk-
ning. Resultat: en sexstatsko|rl'nitt€
rrlcd huvudkvårter i Bryssel har tillsatts
fijf att utrcda behåfrågan och skapa en
ny internationell måttskalä. "Vad vl
behiiver", förklarade en talesrnan för
bchåkomnrittdn, "är att få fram clr
sexstatlig, alltigenom nultilateral be-
bÅ".

Tlrc Insidet's Neuslerret
via SIS nvtt

l6

För anläggningsarbeten vid marktcle-
anläggningar llar två st rullande verk-
städer enl. bilden anskaffats. Verksta-
den består av två enheter, en verk-
stådsvagn och en personalvagn. Verk-
stadsvagnen iir inrecld med arbetsbänk,
verktygs och svetsutrustning, förva-
ringsskåp och hyllfack för verktyg och
lnater iel. I personalvagnen finns kontors-
utlymne för lagbas, klädskap för var-
jc rnan, gasolspis, kylskap, kölr.kap,

bortl och stolar. Båda vagnarna har el-
alt. gasoluppvärmning. Vid fiirflytt-
tlyttningar sammankopplas vagnarna
och arbetslagets lastbil anvåndes sotn
clrag[orclon. Vagnarnas och lastbilens
sanlmanlaecla liingd är 22 ncter. Vjd
:\ irli.t viiqlriflrallinden kan en vagn i

taget fijrflyttås.
VarnaLna har anskaffats i personal-

vårclancle syfte Erfarenheter.na av dern
har varit nycket goda.

Verkstad på hjul



Fackföreoingsordföranden Ingvar Jo-
hansson tog i sin artikel Facklig rapsodi
i förra nurnret av Bergtrollet upp N'ITM-
frågan. Företagsledningen utlovade en
redogörelse för frågor kring MTM.
övering. L.-Ll. Larsson ger här denna
orrentenng.

Vad. iir MTM?

MTM, metod-tid-nätning är en tek-
nik som används för att beskriva och
samtidigt mäta - d.v.s. bestärrma ar
betsvolymen av ett arbcte. I{trr gar
detta nu till? Jo, allt manuellt arbete

- och det är bara för manuellt arbc-
te, som MTM l<an användas - utförs
Nenonr alt man gör olika slcg cv rh
relser t.ex. arm, ben, fot-, hand- el.
ler fingerrörelser eller rörelser med ögo
nen ellcr bålen. Och dren onl rnan i

fbrstone kan tycka, att varje enskiit
arbete måste utföras genom specieJia
rörelser som är olika alla andra, så

har man vid noggranna studier frDnit
att alla de rörelser som en människa
gör när hon utför ett arbete kan delas
upp i ett antal del- eller grundrörelser.

Alla de rörelser man gör är således
salllrnrnsa1la av dessa grtrntlröre)scr,
utförda i olika följd och i olika kour-
binationel. För att komma till detta
resultat har nan bl.a. anvånt sig av
lnetoden ått filma ett mycket stort
antal olika arbeten, och scdan studcrr
filmenra i "slow motion".

Härvid har rran ävcn kunnat få
frarr den tid det tår att utföra varlc
enskild gmndrörelse.

Med hjälp av grundr örelserna, son'r
var och en åsatts en beteckning, har
nan alltså kunnat bygga upp ett sy-
stem att beskriva de rörelser som ett
arbete omfattar och då nan clessrrron
kiinner tiden för de ingående grtrnd-
rörelserna kan nan också få fram ti-
den för hela arbetet. Ocl.r det är detta
system att beskriva och tidsmäta ett
arbete som kallas MTM.

Vad anutinds MTM tiII?

MTM systernets egenskäper - att
beskriva och tidsmäta ett arbete - kan
naturligtvis utnlttjas på rnånga olika
sätt. Ursprungligen utvecklades N4TM,
systemet för att man skulle kunna
"konstruera" bra arbetsnetoder rcclan
innan ett arbete släpptes ut på verk-
staden. f,,r rfaråndc rir nlctodup|lägt-
ning och netodförbättring ett av de
vanligaste och viktigåste anvåndnings,
on'rrådena för MTM. Stor betycleise har

Några fakta kring MTM
^l<hu wuertng. L.-n. Larsson

MTM även lått sont rrnderlag [ör
ackordsättning. Dessutom kan MTN{
användas som ett hjälpmedel vid val
och utveckling av verktyg och utrust-
fling samt för arbetspiatslayout - ja,
även i samband med produktutveck-
ling använder man sig ibland av MTM.

Vad innebiir MTM-öuerenskommelsen
och hur hård iir egektligen "MTM'
talzt" ?

För att lnan direkt skall kunna a -
vända MTM-tiderna för ackordsr.ittning
nåste det givetvis finns något slags av-
tal hårom mcllan de berörda partema.

Sedan ett par år tillbaka finrrs det
som bekant också en sådan övercns-
kommelse för flygvapnets arbetsplatser.

Ett MTM-avtal innebiir alltid för-
tom att det detaljerar en mängd oli

ka sakförhållanclen ornkring MTM-ac-
kord att nran godkänner pr.ncipen
ått iägga ihop MTM-systemets deltider
för olika röreiser till en sumn.ratid för
hela arbetet, likson.r dct även fastlägger
den s.k. penningfaktorn, d.v.s. dco lön
:om ttgår för en prestation sofil svarar
mot de i lvITM-systcmet fastställda rö-
relsetidernå, ellcr nrot vad man brukar
kaila "MT\4-takt" eller ibland "100 %
MTM 

"Det enda korrekta svaret på hur
hög "MTM takt" är, skulle alitså vara
det attr "MTNl-takt är den arbetstakt
sorn svarår mot en förtjänst likå med
penningfaktorn". Ocl-r även om detta
naturligtvis är en helt självklar sanning
avslöjar den ändå en av de verkligt
stora fördelarna rred MTM-ackord.
Man behöver ju inte referera till något
slags nomalprestation eller göra någon
prestationsbedömning i samband med
ackordsättninge.r; huruvida de tider
som linns i MTM-kortet motsvorcr nå
gon "normålprestation" eller inte spelar
ju ingen som helst roll i och med att
man kommit övcrens om att de skal,l
s\ a-a r'rot en viss fcstställLl lörrjänst
(nåturJigwis bara rrnder en avtclsperi-
od]. Den onstäncligheten att MTM-
penningfaktorn för rärvarande är kr
7.12 i högsta lönegruppen, medan för-
tiänsten som används som riktpunkt
vid konventionell ackoldsättning f.n. ar
kr 4:96 tlder dock på, att man anser
''NITM-takten" vara högre än den
"konventionella normalprestationen".

De där rrplrgiftcrna orn art m.n må\
te bete sig son Chaplin i "Moderna
Ticler" för att kunna uppnå 100 %
MTM är dock alldeles vilseledande
i många fall kan nog sådana rykten

häaföras till den tid i början av 50-
talet då MTM introducerades här i
Sverige och då presspolemiken runt
MTM urånga gånger var betydligt
överdriven. Och även om det i ach för
sig kanske inte säger så mycket om
prestationen kan man dock konstatera,
att den allt övervägande delen av per-
sonal som arbetar på MTM ackord in-
orn flygvapnet efter någon tids inkör-
ning ligger på en takt som svarar luot
runt 120 Vo MTM.

Varlör tillätnpar nan då itrte MTM-
acbord uid. CVA?

Undantagsvis har vi ju börjat med
MTM-ackord även vid CVA, men det
är nånga praktiska svårigheter som
måste klaras ut innan man kan börja
tillämpa MTM-ackord vid CVA inågon
större utsträckning.

MTM i sin glundforrn är nämligen
inte särskilt vål lämpat för ackord-
sättning åv våra arbeten, utån man
måste ta till någon utvecklingsform av
MTM; vi arbetar f.n. med tanken att
utn]'ttja såväl USD som UMS här vid
CVA. Men det finns ingenting direkt
färdigt att ta till, utan vi måste självå
utföra en mängd grundläggande arbe-
ten och även ett visst utvecklingsärbete
fir att kor)rnla frarrr lill tillämpnings-
former av MTM som är lämpliga just
1ör oss.

Det ta! ju sin tid, men rrnder lop
pet av nästa år hoppas vi ändå hinna
så långt att man kån börja föra ut
arbetet i verkstäderna i litet störe om-
fattning. Då lroppas vi också få tillfälle
att återkomma något i dessa spalter
n-red en del frågor runt våra speciclla
CVA-tillämpningar av MTM.

För den som skulle vilja veta lite
mera om dessa saker än man kan ge
i en personaltidning, skulle jag dess
utom vilja rekomftendera ett litet häf-
le i LO:s serie om akhrella frågor;
häftet är utgivet 1961, det har numret
27, titeln är "MTM under debatt" och
kostår 75 öre.

Det är närrlast en sammanstälining
av anföranden och diskussionsinlägg
från en av LO anordnad {örbundskon-
ferens i MTM-frågor våren 1g60. Skrif-
ten är lättläst och trevlig, och förutom
den sa)iliga informationen om MTM
och UMS som den innehåller ger cien
även en långt bättre och riktigare bild
av fackförcningsrörelsens inställning till
MTM än man får av att läsa redaktör
Eklöfs blad.

>l:
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Hålkort hjälper oss planera
Få uppgifter ger fin uppföljning

Au lohn EkIöf

Vilka urrpgifter behövde. för sy"tc-
met. Vi måste veta beställare och rrpp-
dragets benämning. Vidare ville vi ve
ta, arbetsvolylnen, när arbetet skulle
starta och vara slutfört. Vi ville också
veta, om någon annan instans var be-
roende av tidpunkten för leveransen.
Ingenting av detta borde vara främ-
rnande för den, som bar ansvaret för
uppclragets rrtföraDde. Vanligast en
gmppchef. Dcnnes uppgift i systemet
är att til1 planeringen anmäla, när han
stirrlar opp ctr Jelobiekt. för \ afie
delarbete registreras ctt löpnunlner.
Dettå ontalal antalet delobjekt under
varie arbetsordernunrrler och utgöf i

konbination mcd clet sistnämnda en de-
finition på dclobjektet. När löpnumret
erhållits, utskriver gruppchefen det
hålkort, som i systemet utgör "huvud-
kort". Detta går via planeringen till
Datacentralen för stansning.

Efter clenna kartläggninS av pågåen
de och väntade uppdrag, gällde det att
få fram uppgifter om hur arbetet trc-
drevs. Detta för att få ett grepp om
dess fortskridande. För statistik viile
vi veta arbetets alt och karaktär. Kost-
nadsuppföljningen krävde uppgift om
upparbetad tid och timkostnad, son]
skulle ge upparbetad kostnad. Vi ville
till sist vcta, niir uppdraget var slut
fört. Det har alltid ålegat den per-
sonal, son.r skall liinrna nåratlig tid-
rrppgiit. att föra daqliga rrlteckningL,r
om tid och albctsorciernummer. Svär'ig-

heter att följa denaa bestäurmelse har
före1egat. Nu lämnas dcssa uppgifter
dagligcn pa hålkort. Den sonr verkstäl
lcl nrbctsrrppgiftcn I ar till uppgift i

sJ'stemet ått ge den siutliga inforrnation,
som crfordras för att få franr önskade
lägcsrapporter och resultatlistor. Upp-
gifter som ger tysta rubriker och sif-
ferratler liv. Systemets "detaljkort"
går dagligen direkt till Datacentralen
[DC] för stansning.

Niir nrånclagen kommer och cle sista
detaljkorten stansats och kontrollstan-
sats sorteras sarntliga föregående veckas
kort i clen ordning man vili lra dem
uppföljda. Första sorteringsbegreppet
iir avdelningcn [detalj], därefter grupp
och arbetsorclernummer. Man får däri-
genoDl separata listor för varje avdel-
ning. Avtlelningsli,tan är Iramställd :a,
att grupplistor kan avskiljas och rrtde-
las till respektive gruppchef. Föf att
ge cletaijchefen en uppfattning onr c1e

olika gruppernas verksamhet under den
gångna veckan körs denna veckas kort
i en fölsta körning, som ger en "vecko-
lista". Samtliga kort går lned i nästa
liörning, varvid en lista rned från star-
ten ackumrrlerade uppgifter framställes.

Hålkortsmaskinen har uncler bearbet-
ningen av kortmaterialet adderat upp-
afbetad ticl på varje delobjekt. Den
beräknacle arbctsvolymens antal tim-
mrr nrinskas nred upparbetad tid. Rcs-
tcD anges ilistan son kvarvarande tid

- den tid son åtgår för att fullborda

ölteringenjör Niis Ålzerblont gtru i en
tntil?cl i löttu 11u1wet au Bergtrollet
balzgruden till beslutet on införcnder
au ett plancritrgsslstenl rcd hålkorc-
upplölining inom telznisha auelelningen
tfi CV A. Hiir slzall i l?otthet ges et1

beslzriuting au systetnets uppb!ggnad
oclt futhtiott.

Den snabba livsrytm, som pressats
flam i ietåldern, kräver inom arbetsli-
vet snal-rb information on alla slieen-
clcn. IIålkort och clatamaskiner utnytt-
ias i allt störrc utsträckning för att ge

clenna information. Uppgifter av de
urcst skiftande slag matas in i rrlaski-
nernJ, sor)l sekurdsnabbt registrcrJr,
adderar, subtraherar, nultiplicerar ocl'r
Jägger på "minnet". Ett fåtal olika
tqrpgifter kan förvandlas till ett flertal
redogörelser med olika form oclr syf-
te. Pfaktiskt taget vad som helst kan
clatabehandlas. Lönsamheten är den
spärr, son hindrar ett orealistiskt ut-
nyltiande. För CVA hcr det visat sig
vara liinsamt, att genom hålkortct lå
fr-am snabb information on fullborda-
de, pågående och väntade händelser.

Det planeringssystern, som nu varit
i brrrk i tre kvartal, byggdes rrpp pr
clen gruncltanken, att de uppgifter, sonl
crfordracles, alltid bordc finnas ned-
tecknacle. Enda förändringcn för de
bcrörcla var ått uppgifterna skrevs på
ett håll<o|t i stället för att registreras
pa skift.rnde 'ätt o[tå errb,rrt i llin-
net.

'la-.-
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Huuudkortet, som iit trydzt
on ntt 9202 B. Ctulssotr på atel. 517 tlen 1311 arbetu 0,4 tinnur pti arbctrctdernutrner 125388, delobielzt 002. Art. 3 anger
rnt dat iit ett speciellt ppdlag lttn FI: oclt lzod 05 att iilg. Carlls.t:t utfött ett specifilzniottsttbete.
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VENEZIJELA
l lallri alla liisare au Bergtrollet!

"t)pp genon lulten gh lfugarens {ärd"
Och oi f .d. UHF- och CVA-arc EIsa'

Maja och Sixten Hicrt shall ge en sbild-
rtng ou uår resa genon luften tiII vårt
nya land, Venezuela.

I början av april lärtnade vi ett
kallt och ruggit Arlanda med snål blåst
och snöblandat regn. På Kastrup såg

det bätfie ut och i London nötte oss

våren nred ljrrmnrr vindal och vår-
klädda miinniskor Eftel besök på de

viktigaste platserna foftsatte vi till New
York. Fiirder-r över Atlaotell var litet
gropig men när vi på kvälien gick ner
över världsstaden, som låg där son ett
glittrande smycke i mörkret under oss,

bler vi sa fa'cinerade, att alla strapat-
ser voro glömda i detta ntl. I Ncw York
besökte vi FN-huset där vår kände
landsman Dag Hamnarskjöld residerat
och fick där också ti.llfälle att närmare
beskåda det bord, som en gång utsattes
för ornild behandling av en annaa känd
person; tog hissen upp i Empire State
Building från vars högsta topp utsik
ten iir rtlagnifik; såg sklidskoåkning på

den konstfrusna isbanan ncdanför Roc-
kefeller Center; fianerade på Brodway
och Tinre Square; njöt av god under-
hållning i Radio Music Hall m.m.

Så randades dagen "D" då vårt flYg
plan, en Convair 880-M, Iandade På
Maiquctia, flygplatsen för den irter-
nationella flygtrafiken tirll Venezuela.
När vi stcg ur vår luftkonditionerade
kabin ruötte oss en värme, som vi väl

olclrig liolnrrer ått Slijmma. Efter detta
v:irnreslag vaknade vi till framför pass-

kontroll och tullmyndigheter. Våra pap-
per för inresan var o.k., det svarade

LME för, så det blev endast tullen,
som hade en anrniirkning och det vat'

något ,,å o'kyldigt, sonr ett par piirorr.
sonr flygbolaget bjudit oss på och vil-
ka ej fick följa mcd in i landet "det
var hårda bud".

Si vdr vi äntliger klara med alla
formaliteter och vi kunde kalla på en

taxi för att anträcla fiirden till Cårå-
cas. Mörkret hade uLr fallit och åkttr-
rcn upp till huv[dstaden blev ti1l ett
minne för livet, ty clen nybyggda Auto-
I)istall aoses vara en av de vackrastc
bilvägarna i världen. Den löper genorrr

två långa lunnlar, sorrr är' sprängda ge-

nom de höga bergen, som på alla håll
onrgcl Caracas, slingrtrr sig förbi dju-

Pa råviner för att i nästa stund kliittra
upp på den platå, 850 meter över ha-
vet, där Caracas ligger mellan två
bergskedjor.

Vid framkomsten till Caracas ham-
nade vi på hotell Tananaco, ett hotell
i lyxklass rned jättestor swirnming-pool,
smaragdgröna 8räsmattor, blomrabatter
i sydländskt prunkande färger, solstolar
r.rtströdda kring bassängen och på den

svala terrassen. I en vid båge framför
hotelilet var flaggstänger resta, där
nrånga olika länders flaggor vajade för
en liten lätt "vår"-bris.

Dagen efter vår ankomst togs vi onl

hand av LME-personal i och för Pre

sertation och för att få hjälp med åtl
söka bostad. Vi farur snart nog en trev
lig lägenfiet på cirka 150 kvm, beståen
de av vardagsruur, tre sovrum, två bad
rum, kök oclr pigkammare. Vj har ock-
så balkong, soln vi på denna korta tid
lyckats göra till en liten oas med blorn
mor i snart sagt alla färger, cllting väx-
er här, så att det nästan hörs. Våra
undulater, Adam och Eva, kvittrar och
ser ut att trivas lned omgivningen.
Trots .tt vi redan är i november må-

nad håliel sig temperaturen omkring
+ 20" C även på kvällarna och bal

Nrigorstans uid X bor ti.

uppdraget. Upparbetade kostnader pa

respektive delobjekt adderas vecka
för vecka. Kontors/detaljcl.ref granskar
varje vecka gemensant med gruppche-
ferna lägesrapportema. Eventuellt er-
forderliga åtgärder med anledning av

denna genomgång diskuteras och fasl-
ställes. Ändringar av tidigare lämnade
uppgifter på huvudkortet rneddelas

på hålkort till Planeringen som ombe
sörier att dessa blir införda. Listoma
granskas också av olika instanser inom
Planeringen.

Avsikteo rir att de listor sonl Pre-
senteras skall utnyttjas som urderlag
för kontinuerlig uppfollning av belägg

ningen. Olika metoder tillämpas i dag

av avdelningarna [detaljernal för den
na uppföljning, men en samordning
kommer att ske, när den Planerade
övergången till databehandling i TBM

l40l har verkställts. Avdelning 521

hal Iagt beläggningsuppföljningen i

händerna på en av sina ingenjörer. Med
hjälp av DCJistorna ger denne genom

oJika beläggningsuppgifter detaljchef

20

och gruppchefer en mycket god bild av

såväl dagsläge som beläggningen fran
i tiden. Dessa tppgifter går också till
Planeringen.

Utöver veckokörningarna förekorn-
mer månadsvis framtagning av statistik-
och bokföringslistor. Bokföringen får
nu en sammanställning över de kostna-
der, som skall krediteras respektive av-

delningskonto och debiteras olika be-
ställare. Stansarbetet på bokföringsav-
delningen blir härigenom avsevärt
mindre. Det bortfaller helt, när 1401-

kömingen införes.

Statistiklistoma gel en fortlöpande
bild av arbetet. urt och arbetsuppgif-
ternas karaktär inom den tekniska av-
delningen. Företagsledningen kan se be-
lastningen på olika personalkateSorier,
följa eventuella förskjutningar och där-
av draga slutsatser.

Hålkortssystemet ger inte samma
rnöjligheter till bearbetning av uppgifts-
underlaget, sonr trran har i datamaski-
nerna. Redan från början planerades kör-

ning i 1401, men bl.a. kösituationen
på FF/DC bidrog till att ett försök
stårtades upp i tabulatotkörning. Nu
ligger ett system klart för databe-
handling och programmering för l40l
har påbörjats. Hur detta system i
framtiden kommer att utvecklas är
svårt att förutse. En integration med
produktionssidan är möjlig att genon.r

föra. Arbetsordernumrcts lrtfonrninq
iir i clag ett hitder, men det kan vara
avlägsnat, orrr inte i morgon så någon
annan dag.

Det står fr.rllt klart, att systemet
även i sin nuvarande utformning ger

en värdefull information och god väg-
ledning för beslut. Det l.rar också fört
rned sig cn enhetlig och plannräs.ig
planering inom den tekniska avdelning
en. Låt så vara inte alldeles utan ar-
betsinsats från ingenjörspersonalens sr

da. Men denna årbetsinsåts skulle sä-

kerligen ha varit större, orrr an krävt
samma fasta planering, sonl systemet
ger, utan ått ha tillgång till hålkorter.

*



kongen har därför blivit vår mest nytt-
. jade "rum".

Caracas med sina 1.200.000 själar är
en mycket modern ståd. Gaorla hus ri-
vas och höghus korrmer i deras ställe,
gator grävs upp och ändras om och det
går r-rodan, ty arbetskraft är det ingen
brist på. Tra{iken är lika tempera-
nentsfull, som människorna, Trafikmed-
let är en taxi, som kallas "por puesto"
och har fasta taxor inom de olika zo-
nerna. De få brrssar sorn finnas här är
mycket gamla och skamfilade och nytt-
jas endast av den fattigarc befolk
ningen. Spårvagnar 1är ha funrnits och
vi har ock'å på råra rundturcr i sta
der upptäckt gan a, nästan utplånade
rälsar, sonr är minnen från den tiden.

Affärslivet är etr speciellt kapitel, ty
affärsinnehavaren hår öppet snart sagt
"alla timmar på dygnet" och rnan kan
i dessa abastos, som de kallas, köpa
praktiskt taget allting. Här finns också
ett otal gatuförsäljare och iiven s.k.
dörrknackare. Matvaroma är relati\,t
dyra men det finns alit att kijpa. Det
vi saknar nest är det hårda brödet,
vilket de inte alls känner tiil här.
Sidentyger finns i en mängcl kvaiitcter
och prislägen och jag kan få en klän-
oing uppsydd på endast några få da-
gar och till elt rclotivt hyggliqt pris.
Skor göres också på bestållning rnen
år därför ej dyrare än dem man köper
i olfriren direkt. Hår[risörskor "växer
det nästan på träd", ty venezolaoskor-
na år mycket noga med sitt utseende
och är alltid ytterst välsköfta i håret.
Detta var litet från spinnsidan, när det
gäller herrarna är kaoske skjllnaden
bara den, att nan här måttbeställer
sina liostymer och att tygerna :ir be-
tydligt tunnare än vad vi är vana vid.
Då nan här kflappast anvijnder kavaj
för dagligt bruk, får skjortan ersätta
densamma och är för detta ändamål
försedd med diverse fickor. Slips an-
vänds endast vid högtidligare tillfällen
och de är dessutom mycket dyra.

Vad gör mar på fritiden? Vi är med-
lemmar ien sportklubb, där rnan spe-
lar tennis, ping-pong, fotboll m.rn., allt
efter tycke och smak. Bridge är också
mycket popuiärt, täviingar anordnas
titt och tätt. Badbassäng i jätteformat,
utförd i den ljuvligaste bIå urosaik, ger
oss svalka, när vi så önskar och svalka
kan vi även söka under solparasoller i
glada färger. Här finns både restaurarg
har odr kiosk, där vi kon stilla vår
htrnger med en hamburgare eller släcka
törsten med en "Cubalibre", en myc-
ket populär dryck här, som består av
rom, coca-cola, citron och is.

Under lörrlag-söndag besöker vi of-
ta andra klubbar eller åker ned till ha-
vct och badar sålta bad. Det g:iller att
se sjg om och försöka få en bild av
Venezuela att sätta in i minnenas bok.

Ett pittoreskt inslag år alla dessa
"rarchos", d.v.s. små skjul av bräd-
stumpar och korrugerad plåt och diir
människorr-ra bor utan både vatten, av
lopp eller elektriskt ljus. Tack vare det
underbara klimat, som råder här, be
höver de ej frysa, tvärtom, natten till
bringas i en för landet typisk hängmat-
ta, som är uppspänd mellan väggarna,
möbler saknas fullst?indigt, i bästa fall
fimes några lådor för de nödvändigaste
tillhörigheterna. Detta till trots är de
vänliga och glada, bamen dock en an-
ning blyga för oss främlingar.

I Venezuela, som iir ungefär dubbelt
-å slort som Sverige, bor om\ring 7
rnillioner märlniskor. Här linns fömton-r
venezolanar:na både spanjorer, italiena
re, holländare, skandinavier m.fl. na-
tionaliteter reprcsenterade. Låndet är
nycket kuperat och även bördigt. Flo-
ran är rent {antastisk. Sydfruktema an-
nanås, bånancr och rpelsiner, kar vi
köpa till ett billigt pris medan t.ex.
vindruvor och persikor är betydligt dy-
rare än i Sverige. Jordgrrbbar krn vi
åta året runt, men de är inte alls av
så lin kvalitet, och dessutoD lite för
dyra, för att ktnna bii "vardagsmat".
I ananasdistrikten köper man 2 st ana-
nasfrukter för 1: 50 och där apelsin
lundarna fimas får man ge endast 5 : -för 50 st apelsiner och nan får dess-
utom plocka clem själv från träden,
om man så önskar.

Fågellivet år rikt representerat och i
floderna ser man både krokodiler och
sköldpaddor. Någon lraj har vi dess-
bättre ej råkat ut för änmr men det
qäller att hålla sig inonr för'eskrir en
gräns, när man badar i havet.

De, som kämer Sixten, känner för-
modligen också till hans reslust ocl.r 1.rär

nere bör han krnna få sitt lystmäte.
I dessa dagar besöker han de stora o1-
jeområdena i Maracaibo m.fl. orter.
Bensinen kostar endast 10, 18 eller 25
iire litern, så man kan gott kosta på
sig ctt resa runt i Iandet och vi har ju
tiden för oss. Även fjällvärlden har fått
sitt besök och är det så, att Ni inte
har någon snö i Arboga, så kan Ni
lå från oss. På 4000 ncters höjd uppe
i Anderna finnes en r-iklig och vacker
fjiillflora blard snövallarna, I staden
Me-.dc finncs cn linl.ana, sorn går
upp till en platå, som ligger på 5000
meters höjd men hiir måste man "ta't
lugnt", ty luften är mycket tunn och
det ger sig till känna heträffande hjärt
verksamheten.

Sixten arbetar på I-ME:s kontor,
som ligger inne i Caracas c'entrum och
färden dit ner tar ungefär en halv tim-
me med bil. Ärbetstiden är mellan
08.00-17.30 med avbrott för lunch.
Lördagarna år tyvär'r ej fria, man kan
I'rra l,oppas, ltt dct kan bli så i fram-
tiden. Jag sköter hemDtet och det rac-

ker till, lägenheten maste städas vax'je
dag ty damm och smuts riktigt flyger
in, beroende n.rycket på att vi alltid
har både fönster och balkongdörrarna
öppna för värmens skull.

Någon enstaka gång besöker vi en
biograf och det blir då helst en "cine-
movil" d.v.s. en bilbio, där man bara
parkerar sin bil efter att ha b€talt en
avgift av 5: - per person, får fönstren
avtorkade och en högtalare placerad
på bilrutaa, varefter man bekvämt lu-
tar sig tillbaka på bilsätet och avnjuter
filmen.

Vår skandinaviska församling har m
kyrka, där kyrkoherden, som är frårr
Ungern talar en utmärkt svenska och
,lär hållcs gudstjänst den andra sön-
dagen i varje månad. Församlingen har
också en kyrkiig syförening, som sam-
maaträffar en gårrg i månaden för att
handarbeta och vars arbeten försäljas
på en julmarknad, dår behållningen går
till välgörancle ändamåI.

Det finns så mycket att skriva om
detta underbara land iren vi hoppas, att
vi metl dcnna lilh skildring kuffat ge

Er eo någorlunda förestållning om hur
landet är och hur vi har det h:ir, så
langt från Er ocl.r från Arboga.

Vi vill så gärnc pa sanrnrc gång lram-
föra vår önskan om En God Jul och
Ett Mycket Gott Är till alla Bergtrol-
Iets läsare från

Elsa-Maja och Sixten Hiert

UPPSNAPPAT

Hört pä aud. 48e (Tek. bobf .)

Erik Andersson, sysselsatt med att
skriva erl beställning för teleprint efter
ett turbinhjulsprotokoll.

"Det är väl bäst att skriva turbin-
hjulsskovlar, annars tror dom väl att
det är vanliga skyfflar."

H.R.

Hört i bussen frän CVA Arboga

Ett samtal mellan Nils Falck och

Hans Englund. Busscn är fullsatt som

vanligt, och Falck råkar få sista plat-
sen längst bak i mitten på soffan bred-
vid Englund.

Englund: Nu har du väl en hel del
snöskottning att sköta om på tomten.

Falck: De' behöver int' ja bekymra
rnei om, de' sköter grabben åt mej.

Englund: Det är'väl för det vi srrer
så trångt i bussen i kväll.

IJ.R.
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Från personal om personal
Förådsarbetare Henning Eleströn

är född i Kråkemåla försanling i Kai-
mar län, och har arbetat bl.a. vid AB
Emsfors Bruk i Påskallavik sarnt vid
ASEA och CW i Västerås, innan han
anställdes vid CVA den 1 maj )945.

T iinstenran Guntr,jr Rystedt

är född i Hosjö församling, Koppar
bergs län. I drygt 16 år arbetade han
vjd Stora Tuna Spisbrödsfabrik. I{an
flyttade till Arboga och började en an-
ställning vid UHF i mars 1950, Sedan
januari 1952 är Rystedt CVA-are. Han
började på vår nitarverkstad och nar
nitningsårbetena upphörde överflytta-
des han till elverkstaden. Han har va
rit en trtnrärkt elev i våra omskolnings-
kurser och offrat mycket av sin fritid
på fortsatt utbildning. I våras avlade
han teknikerexamen vid Ärboga Stads
Tekniska Aftonskola.

T jdnstehalr Harry Ericsott

är född i Visnums församling, Värm
lcnds län. Han böricde sin bana i flyg-
vapnet l94l vid FF vapenförråd i
Malnslätt. Til] CVA kon han den I
ianuari I946 .om verLrrä,trre på va-
pensidan. Han tjänstgör nu på plane
ringskontoret för' notorsektionen.

Itgenjör Anre Nilssott

är född i Träsiövs församling, Hallands
län. Efter ingenjörsexamen år 1934 har
harr arbetat vid olika radioföretag i
Stockhqlm, Faltrn, Rio de Janeiro och
Oskrrshaurn. Sedan den I febnrari
1956 är han ansiiilld vid CVA.

T ele mont ö r Göt e C ust dl sso tr

är född i Linde försam,ling och arbe-
tade ett antål år inorn livsmedels
bransclren som charkuterist och affärs-
föreståndare. I november 1950 kom han
till CVA nitarverkstad. Han tillhör
dem som läst vidare för att bli tele
montörer.

Verbntistare Karl Dahlbon

år lödd i Hästveda församling, Kristi-
anstads län. Han började vid CVA den
I april 1945 och kom då närmast från
FFVS, där han arbetat i tre år. Tidigare
har han vårit två år vid Mindeparte-
mentet i Stockholm och tio år vid AB
Järe Armaturfabrik i Sibbhult.

Verhnliistare Carl Gösta Andetsso't

är också skåning, född i Vittskövle för-
sanling. I{an har 30 års statstjänst ba
kom sig. Under siu och ett halvt år
tjånstgjorde han vid Kungl. Norra

vi

skånska infanteriregementet, var sedan
tre år vid F 3 och tillträdde därefter en
tjänst vid FF Vapenförråd i Malm
slätt. Han började vid CVA i januari
1946 som verknästaxe på vapensidan.
Andersson är nu placerad på bered-
ningsgruppen.

I trt r utncnt nulttrc Henrv Liljcroo-

iir född i Jönköping. Elter några års
anstäilning vid företag i hemstaden korrr
han till AB Siefvert & Fornarder i
Kalnar. I januari 1943 började han
som flygplanmontör vid F 12 och den
2 sept. 1946 kon han till CVÄ.

Kuillsstiiderskan Alice Gtanlwrd

iir född i Västermo församiing. IIon
började sin tjänstgöring vid CVA den
2 okt. 1957.

Verlzniistare T age Wall4tist

iir född i Klockrike församling, öster-
götlands län. I{an kom till CVA redan
den I november 1944 och tillhör r"u -
CVA-ama. Tidigare hade lran arbetat
vid AB Elektrolrrx i Motala i drygt I I
år'.

T itilstenwll Olof Karlssou

iir född i Brunskogs fiirsamling i Värm-
land. I närmare l2 år arbetade han vid
ASEA i Västerås innan han i oktobcr
1946 kom till CVA. Undel hela srn
CVA-tid har han tiänstgjort på mo.
torsektionen, cliir han nu tillhör bered
l1ln8s8r11ppen.

UHF

60 år
25/1 1963 Gustav Magnusson
16/4 Willy Petterson

l2/2 1963 Hildur Lundh

Förrådsmästare Gustav Magnusson
iir född i Kärna försanling, östergöt-
land. Han var anställd vid Flygkornpa-
niets Verkstäder i Malmslätt under åren
1918-1920 varefter han övergick till
privat tjänst. 1938 kolr han åter till
Flygvapnet, först till CVM och fi.o.m.
1947 till utJF.

Förrådsarbetare WiiJy Petterson ar
född i Söderhamn. Efter genomgången
Iantmannaskola tiänstgjorde han sonr
riittare vid olika jordbmk. Den 25 juni
1951 anställcles han vid UHF.

Städerska Ilildur Lundh son är född
i Bro församling, Västmanland, anstäl1-
des vid UHF den I mars 1949.

grolulelqr

CVA

60 år

l/2 1963 Alvar Carlson avd 870
2/2 Ägda Lindstedt 380

23/2 Eric Andersson 992
1l/3 Edvin Axelsson 380

50 år

30/12 1962 Hennirrg Ekström avd 871
1/l 1963 Grinnar Rystedt 271
7/l Harry Ericson 634
9/l Ärne Nilsson 550
l5/l Göte Gustafsson 230
6/2 Karl Dahlbon 230
9/2 Cal Gösta Andersson 616

2012 Henry Liljeroos 250
1/3 Alice Granlund 380

l0/3 Tage Wallqvist 120
2l/3 Olof Karlsson 612

Förrådsarbetare Alvat. Carlson

är född i Amerika. Han började sin
tiänstgöring vid CVA sommaren 1956.
Inoan dess lrade han under ett l0-tal år
drivit egen rörelse, Motorfirma Record
i Arboga. Åren 1926-1943 var Carl-
son lagerförvaltare vid ett handelsbolag
iJakobstad.

Stiidersha Agda Lindstedt

är född i Linde församling. Hon iir an-
ställd vid CVA sedan i januari 1947.

F örrådsatbet ar e Eri c And et ssot r

är född i Hällestads församling i ös-
tergödand. I yngre år ägnade lran sig
åt lantbruk och innehadc cn.tJllningår
både som rättare ocll inspektor. Iman
han började vid CVA i oktober 1955,
arbetade han vid AB Elcktroskandia i
Arboga. Ären 1947 -1952 var han an-
stålld vid Hjålmare Kanal- & Slussverks
AB.

Stiidare Eduin Axelsson

är'född i Kuog Karls församling. I feb-
luari 1957 kom han till CVÄ. Han
hår tidigare tjänstgjort vid olika före-
tag i Kungsör.
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Vi hiilsqr völkomno till CVA

Kjell Andersson, tjänsteman 360

Lars Andersson, ingenjör 5ll
John Backeström, ingenjör 360

Ingvar Bergström, hiälpmontör 125

Birger Björklund, ingenjör 250

Håkan Brofetrdt, verkstadsbud 272

l,ars Engbcrg, ingenjör 521

Sven-ErikEngström,hjåilpnontör 273

Göran Eklund, ingenjör 521

Karl-Gustav Ekman, biträde 630

Hans Eriksson, ingenjör 550

Oskar Eriksson, kontorsbud 278

Sven-Gösta Fogclquist, iogenjör 480

Iliördis Fredriksson, kvällsstäderska 380

Gerhard Gullstrand, tjänstenan 501

Jan Gustafsson, verkstadsbud 230

Eric Hagström, hjälPmontör 274

Bo Hcllström, ingenjör 551

Åkc Johansson, elmontör 280

Folke Karlsson, elmontör 271

lng-Britt Karlsson, biträde 646

Stig Carlsson, t.iänsteman 360

Sven Karlsson, driftingenjör 800

Sven-Erik Karlsson, elrnontör 230

Bo Larsson, elmontör

Hans Lindgren, verkstadsbud

271

273

Gunnel Lindholm, skrivbiträde 745

Harry Lundbäck, eldare 810

Sten-Olof Mehlqvist, telemontör 278

Svea Molin, kvällstäderska 380

Sven Nordström, tjänstemån 274

Börje Olsson, elmontör 271

Einar Olsson, städare 380

Wilhelm Palnqtdst, tjänsteman 5l I

Bengt Sjögren, eldare 810

Gunnar Srnedbrandt, hjälpmontör 200

Lars Strand, hjälPmontör 273

Tomy Söderberg, instrumentmakare 250

Leif Törnhult, ingenjör 550

Bernt Wahlbom, hjälprnontör 274

Vi hälsqr völkomnq lill UHF

Anita Axelsson, kontorsbud

Vidar H-son Dahl6n, kontorsskrivare

Gr.rnilla Ericsson, kontorsbiträde

Per Forneus, assistent

Sören Henricsson, förrådsarbetare

Monica Jonsson, kontorsbiträde

Eva Persson, kontorsbiträde

Nils Erik Rob6rt, kansliskrivare

Folke Sundholm, bYråingenjör

l0 år vid CVA

Namn och bef attningar 1962:

Birger Alm, telemontör
Ing-Marie Andersson, kontorsbiträde
Julius Ardersson, förrådsmästare
Evert Bengtsson, driftingenjör
Äke Bertilsson, instrumentmakare
Rolf Brogren, svarvare
Johan Celander, eldare
Sonja Ekström, kontorsbiträde
Ernst Fridh, plåtslagare
l{jalrnar Granlund, måla,re

Bertil Gustafsson, avsynare
Olov Gustafsson, verktygsfilare
Sti8-Evert Gäfvert, filare
Imar Harl6n, plaslagare
Gösta llenriksson, arb. förman
Bir,e Jacobsson, planeringsman
Georg Jakobsson, tekniker
Hans Jansson, svetsate
Svei Jerlström, verktygslilare
Knut Jernlås, driftingenjör
Arthur Johansson, telernontör
John Johansson, eldare
Nils Karlsson, telemontör
Ulla-Britt Carlsson, kanslibiträde
UIIa Britt Karlsson, kontorsbiträde
Karl-Gustaf Landström, arb. förman
Lars-Harry Larsson, överingenjör
Tord Lewander, verktygsarbetare
Yngve Lindström, verktygslilare
I{olger Oskarsson, verkmästare
Carl Persson, vaktnan
KjeLl Pettersson, ir:rstrumentmakare
Sven Pettersson, svarvare
Sven Randin, svetsare
Gunnar Rystedt, tjäostemari
Birger Sjöberg, flygplansmontör
Erost Steoström, chaufför
Bertil Sund, tjänsteman
Bertil Vadsten, tjänstemar
Ame Wessgren, förrådsarbetare
Knut Ärberg, plåtslagare
Erik östlund, plåtslagare

l0 år vid UHF

Carl Broman, ingenjör

Marianne Dackebo, kanslibiträde

Sven-Erik LundahJ, byråingenjör

Elsa Sundvallson, kontorist

Ulla-Britt Tiberg, kontorsbiträde

Erik Tägtström, ingenjör

Den l0 november avled verkmästare

Karl-Axel Jansson på Akademiska

Sjukhuset i Uppsala. Han var vicl sin

bortgång eodast 38 år gammal.

Karl-Äxel Jansson, som var infijdd
arbogabo, kom till CVA son galvrni"ör'

i november 1945. I-{an har hela tider
varit knuten till verkstaclssektionens

ytbehandlingsverkstad och har varit
arbetsledare clär sedan i juni 1955. Un-

der många år tillhörde hrrn FCPF:s sry

relse sorn studieledare, kootaktman och

förhandliogsdelegerad. Han var också

med i Bergtrollets redaktionskomnitt6.
Karl-Axel Jan'son var en god kamrat,

glad och lättsam. Han hade cn filoso-

fisk läggning och sin egen syn på saker

och ting, men han visste vad han ville
och höll sin linje.

Tock

För visad vänlighet och allt deltagan

de under min makes och vår pappas,

Gustau ShöId,långa sjukdomstid och för

blommor vid hans bår, framför vi till
CVA, personalen på sjLrkavdelningen

och arbetskamratema vårt innerliga

tack.

Benha ShöId
Barbro och Gunilla

Hjärtligt tacb!

för blommor och preseoter, som jag

erhållit under sjukdomstiden.
Anton Löfgren
åvo )tJ

till chefer och arbetskamrater för den
gåva jag fick mottaga, när jag slutade

vid CVA.
Doris Nilssoz

för all uppvaktning på rnin högtidsdag.

Ragnar Engwall

till chefer och arbetskamrater för deo
gåva jag fick mottaga, när jag slutade
min anställning vid CVA.

Bror Mellgren

För vänlig hågkomst På min 60-års-
dag ber jag få framföra mitt varna
tack.

A. Wadstedt



PARKERING?I

I)t't riikcr t\/Lllig(it itltc nlccl bdra ett strccl? öLjer P för att en bilist shall upplatttt
Lilt drt iit parkuingsförbucl. "Det går sti ltinge det går" är tytlligen leunudsrageln.

5. A. Botör ör förtvivlqd

s:litter tidshrilten Hemriinlet sot r ,u-
It r ih ltti ttc tlutst rie nde f utderingar, sonl
tntittltiittcl.t han ge iiuen BerytrcIlets lii-
sarc en liten tdnlzcstiilLu o.

I ;irlår i,rr i.rq srör' Irr, (lcr ör jaF,
S. /t. Ilotijl igcn, om ni tillåter. Egent-
iigon haclc ja.q inte t.inlit låta hörd av
',r.g. r:.,.r .a\crr ,.r' .1.r, ,rtt nLr ir iaa
vcrkligtförb--- dl

Ni har nattrrligtvis inlc satt er i:r i
dct här n-rccl clet ejektriska systenet i
Siidertäljc för en tid scclan. Men clet
lirn ni .kr.vrr Lrl)p att ijrc lrcr fatl RörJ.
l:iir;öl< att s:itta cr in iva<l det egentli-
gcn inneb:ir Iiir nlig u.lr mina kamra-

Tlair iir inte ordningen den btiste pd QVA parheringsområde. Det lints cn del subltt)tcr, sol11 itltc sl?!t någta medel lör att
stiillu till trassel föt si11 o111giv1ti11g

Dtt lnlir biltlen togs efl l)ccl.a eltet att efi uerbstadsordet gav klara itlstruktionet lör tlen sont inte fattar, hur en bil slzall
parkerus. Dtilig t'fterleunad av gitna regler, brubar leda till hfu clure tag n1c.I s!,tdare.
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ter. Här har vi gått i flera år och nosat
igenorn hela landet och lagt upp allting
snyggt och prydligt och ordentli$ med
ritningar och beskritningar och be.äk-
ningar - och så kommer det en slarver
och ställer till med det här avbrottet
på elkraften.

Sånt dd-r är vårt jobb och inte nå
gonting för en klåpare. Naturligwis in-
te nu i fred, om det inte är något sär-
skilt på ga-trg. Det är ju klart, att rran
kan Böra ett och annat när den högsta
ledningen tycker att dct påssar bra av
någon anledning.

Men vad betyder nu det hdr för oss,
frågar ni? Jo, det skall jag säga. För
det första så blir det här objektet nu
naturligtvis genomstuderat i detalj. Se-
darr sätter man in såna där fina exper-
ter på att ordna det, så att det blir helt
xnnorlundå än förut. Det gör ju, att
våra förarbeten är alldeles bortkastade.
Men vad värre är, ma.n kommer na
turliStvis ått ptrocka reda på en massa
andra stål,len - våra ställen - där
man hittar samma fina anordningar och
möjligheter. Sedan går man och änd
rar på dorr också - och så är det
arbetet också tillspi.ilogivet för oss. Det
betyder ått vi får börja om igen från
början med alltsammans. Och det var-
sta är att det här gör dom ju inte på
ett eller aniat år, utan vi kommer att
få ligga i och jobba i takt med dom
efter harrd son dom blir fdrdiga och
göra om hela vår planläggning.

Och vad ännu värre är - nu börjar
ju folk fundera över såna här saker.
Kanske kommer man ihåg det där med
Liljel-rolmsbron och grävskoporna som
river av kablar och en hel del annat
sånt där småtrassel, som ser ut som onr
det vår vi som hacle varit framme på
fuillt allvar.

lnte för att jag iir särskilt rädd för
dom där verkliga toppkillama, som ar
experter på allt vad automatik och
sJ \tematik och automation heter, nei
dål Nej, då är det mycket värre att
en och annan, som går odr sköter sina
naskiner och apparater och instmment
eller vad det nu kan vara, plötsligt
börjar fundera på om inte något sådant
skul,le kuma hända lronom också -
eller råttare sagt hans grejor. Och så

går han där och lurar och hittar på ?irr

det ena än det andra, som gör att vi
får det både svårare och besvdrligare
på alla sätt. Det kan ju faktiskt till
och med bli så, at! han hittar precis
de punkter, som vi tänkt sätta in våra
stötar not. Och det behövs ju så lite
egentligeo, för att man skarl:l gå bet
på en sak, on någonting blivit ändrat
sedao mar gjorde förhandsjobbet. En
iiten stålplåt här, en gallergrind där
eller ett staket eller eo lampa dler ba-
ra det, att nan alltid låser dörren. Ja,
där ser ni själva) Är det inte så man
kaq bli alldeles förwivlad över vad

Från säherbetsfronten

- AIt kan bevårss I spril
|llom ctr beEllghet

(S,tlou Gah/in )

Klöverl - Ruterl

Hjärter! - Spaderl

Va,re sig det nu är klöver eller hjin-
ter som är begärd färg, spelar tele-
hallens kvinnliga personal alltid kort
varje lunch.

Spelet ir väldigt oskyldigt och lätt,
men iindå riktigt spänoande. Vändåtta
är nannet, och är lunchens höjdprurkt.

Lisbeth plockar fram kortlekcn, gcr
och blir för det mesra besviken ijver
sina egrra kort. Skulle det hdnda någon
gång att hon får {ina kort, hörs allti(l
"fråga vern som är bäst etc.". Nåja
det hiinder nu inte så ofta.

Lena begär ruter .

Ing-Marie bråkar över att just den
färgen fattas bland hennes kort.

Plockar upp tre nya kort, men för
blir utan ruter.

Spelet är i full gång.
Det diskuteras, och kan olta låta

så här.
"Du krurde väl spelat ruter " eller

"vad vansinning du är som s1år spacler,
när du vet att Ingrid begärt den fär
gen, du är ju intc riktigt klok."

Sonja för protokoll och har fullt upp
med att räkna samman poängen. För
det mesta vinner Margaretia, och då
är alltid frågan om det ligger fusl ba
kom eller ej.

Margaretha konstaterar varje gång
ått det är skicklighet.

Hiinder det att nan vinner någon
dag, är man givetvis favorit dagen där-
på.

Men det gäller att bli av med ess,
kung och åtta, och inte som jag sjålv
gjorde förstå gången, behöll just de
korten, och fick åtskilligt med poärg.
Samtidigt som jag fick höra, hur van-
sinnigt dum jag var att spela kort.

Så därefter är jag cnbart ås,kådare.
CJta

Tecknarens syn på Tu IV

Pnrmrli(Rotto t

TurJNsL 4.

som karl hända utan att man själv är
skuld till det?

Och allra värst är det, att dom diir
gubbarna som har det verkliga topp-
jobbet med Srejoma kanske rent av
börjar furrdera på om dom inte har
någon av oss mitt ibland sig. Det är
fal<tiskt en ännu större katastrof för
oss, orn dom där "insidarna" som vi
"hittat" och lyckats omvända och ut-
bilde till perfektion på en viss sak
plötsligt blir förflyttacle till andra stäl-
Ien. Och sedan år det klippt på det
objektel. dndr tjlls man lrunnit göra
om hela operationefl igenl Och det kan
ta årl Och kanske nan rentav inte
''hittar" någon som går att sätta in
på just det där jobbetl

Och nu när vi kanske måste göra om
alltiho,p, ja, då iir ju risken ännu större
än förut. För inte kan man kornma
igen och spela oskyldig och vara äo det
ena än det andra och så komma åt det
där som vi behöver veta på nytt. Det
kan ju finnas dom som känner igen en
och kommer ihåg saker och ting oc}r
det där med Södertiilje och allt vad
det är börjar dra öronen åt sig. Skutrle
sedan någon av oss bli fast, ja, då har
vi ju inte riktigt den vanliga formen
för pensionedng, men det är en sak,
som jag helst inte 'rill snacka om.

Me4 jag tycker - och det gör väl
ni också - att det här som någon har
gått och ställt till med, det är ju fak-
tiskt rena råma sabotaget mot oss, el-
ler hur?

TUR Ilå( Vi DET },fD
P^Ii EtirrRNA iD/46 DÄi

TyDli4t 7tcrEr/
PÅ AbNo?tlic{
tf rt6HfTfc -
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"Nattjakt"
Flygets Motorklubb Arboga inbjuder

medlemmama att fölia "Nattjaktsöv-
ning vid . ,"

Cirka 15 st av medlemmama hade

hörsammat kallelsen och tog med nå-

eon i familjen odr "ställde upp" vid
iil:s grilrdar vid halv sjutiden den 26

rovembet.
Där mötte serg. B. Pettersson och

[. nrv. H. Lindwall, som rar vårc cice-

roner. Vi blev insläppta och körde i
kqlonn ned till l:a div. Ciceronerna
hälsade oss välkomna och meddeiade
åft det inre sktrlle bli någon flygning
på grund av climman

Vi delade upp oss i två SruPPer och

besåg flottiljens fiygplan J 32B [Lan-
sen Sportj både utifrån och frå:r sitt-
brtuuen, och fick en infonlation om
instrunent och llygförares övriga

knappar odr spakar'
I en lngränsanJe hangar såg vi en

J 29, en J 34, 3 motorer därav en

RM2A och en STW-C3.

I en liten sal innanför hangaren stod
en katapultstol med tillhöraflde docka
för instruktionsbruk.

Hur en sådan stol fungerar Iick v.i

en snabb inblick i och vi fick även

veta, att vid en eventuell utskjutning
utsätts flygaren för cirka 22 g' (TilL-
räcktigt för att klackama skall stanna
kvar i flygplanet om de inte iir spikade.]

Sedan fick vi även se väderavdel-
ningen, där en meteorolog redogjorde
för hur rapporter kommer in och kar-
tor ritas. Väderleksläget meddelas se-

dan fältflygaren vid genomgången var
morgon kl. 8,

Som avslutning på besöket fick vi
se T.L., och ciceronema redogjorde lör
trafikledarens många göromä, han står
bl.a. i direkt kontakt med räddningsbi-
lama som finns i arslutning till fältet.
Efter avslutat besök öppnade flj-polis
Fryksborn åter grindarna för oss och

vi halkade hemåt.

Film om Radio suverän i

kabelskarvning korpfotbollen

s.B.

Sista veckan i oktober togs slutsce-
nema i en färgfilm om kabelskarvning,
som spelats in på 280. Avsiktcn är att
få fran-r en instruktionsfilm att ånvtrn
das inom Flygvapnet.

Alvar Söderholn.r har varit filmstjär-
na och fått utstå åturinstone en del
av alla dessa a.rtisters bekymmer. Kom-
pisama påstod att Alvar inte gäIna åt
sin ]unch vid dcras bord. TYå salta
gossar svarade för inspehingen. Foto-
graf Gunnar Westfeldt, som på sin me-
ritlista bl.a. har Korea-kriget och
matchfilmen Floyd-Liston. Filmtekni-
Iter Ärne Kings, som varit med i filn-
och teaterliyet sedan 1929, bl.a. som
belysningsmästare i Knäpp-upp. Kings
berättade en episod från inspehings-
arbetet. Under ett avbrott i arbetet
upptäckte man, att någon ställt fram
en stol med en namnlapp. Där stod
prydligt textat "Alvar Söderholn".
Sådaaa stolar har dc stora stjämorna
att vila sjg i under inspeJningama.

Man räknar mcd att filmen skall va-
ra klippt och försedd med speakcr
text någon gång i febnrari.

I årets korpfotboll, soor under som-
maten spelats på Gåddgårdsvallen stod
l{aclio, efter många hårda matcher, som
segrarc i bådc scric- oclt qrp-tumering-
en.

I{adio tog clärnecl sin första inteck-
ning i korpens vanclringspris.

I serien deltog 9 lag från stadens
större industrier.

Serien avgjordes inte förrän sista
omgången clir Ilaclios kämpastarka
g;ing efter en 4 0-seger över SGU
vann serien pa brittrc nrålskillnad.

l{adio ha.r under turneringen använt
l3 spelare: C. Gren 8 matcher, B.
Karlsson 8, C. Lööv 8, L. Andersson
8, K. Kiihne 7, Ä. Danclanell 7, J.

Jonsson 7, I. Gustavsson 7, K. Vallin 7,
Ch. Frcdriksson 6, K. I. Eklund 5, O.
Eriksson 4 och B. Rosendahl 4 matcher.

Nlalskyttar har varit: L Gustavsson
l0 måI, L. Ardersson 6, J. Jonsson 4

och B. Karlsson 4 mål.

Sctietabellen

lladio
Arbogamaskiner
Byggnadssmide
Kommunal
Lårlingama
Flyget I
Bryggeriet
SGU
Seco

870124-9 14
8 7 01 2l-6 14
8602 32-8 12

8503 17-11 l0
8404 12-14 8
8305 17-14 6
8206 ll-16 4
8 I I 6 0-35 3
8017 2-16 1

Cupturneringen hemfördes efter en
rad verkliga kämpamatcher av Radiq
diir parollen \ar atl ingen ger si8 förrän
slutsignalen gått.

Efter seger över lr'teken med 1-0
fick Radio spela 3 matcher mot Bygg-
nadssmide [3 3, 0-0, 4-2J innan
clct vlr klart för final not Kornmulal.
I finalen besegrades Kommunal efter'
ch.Lbbla förlängningar mecl 3-1. Radios
mirlskyttar i cupen var: L. Ändersson
4 rrå1, L Gustavsson 3, K. Kiihne 2

oclr A. Dandanell I måI.
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EN NY IO.VARVIG PRECISIONS-

POTENTIOMETER. FöR ENDAST

75 KR ENSTYCKSPRIS

'///// // //// // / / / / / // / / / /////

Det hör ör sonnerligen inte vilken 75 Kr-potentiometer som helsf. Den kqn
gongos med 3 enheter och speciolkonstruerod löporkontokt gör gloppet
minimqlt och ger en livslöngd ov cirkq 2.000.000 vridningor.

7//t

...1,.
€*..1:r:.j,:,.ir:

'å'
KORTFATTAD

SPECIFIKATION

Min. stondord-resisions 25 ohm
Mox. siqndord-resistons

200 koh m
Sicrndord lineoritei -ober. 0,25%
Bösto l;neo riiet 0,05%
Mox effekr 5 W vid 40'C
Anslulningor Copslon Iödöron
Mekqnisk roiotionsvin kel 3.600'

Elektrisk rototionsvinkel 3.600'
+4" -0'Temperotu romröde

-55' 
! I nq'

Diomeler 1 r3/16"

Lönsd 2t/2-63/s"
Vikt 120 s
Vridmomenl 2 oz/in

,"-!;*.
l'::f'.::*

4,.

Till desso polenliomelror on-
vöndel Ni noturligtvis någon
ov Amphenol-Borgs direktvi-
sqnde digitqlrqttqr. Det finns
ett 30Jql oliko utföronden qlt
völjo blond.

Begör fullstöndigo
upplysningor från

Generologenl

VARTAVAGEN 57 . STOCKHOLM NO ' TELEFON 630790



ARENCO finns
rned i ltilden...

Arcnco rillvcrkrl insrrtrnrcnr rill Draken - insrru-

ment som i ör'clljucJsfart gcr korLekra besked orn

vrktiga clarr och prcscurcrrr dcssa {ör {lygfcirar-en.

LJrvccklingcr srällcl stlincligt stiirrc krav på precision

och tillforlirliehcr. Avcrr när der gäller {ramrids{lyget

finns Alcnco rnccl i bilc]cn.

ARENC(' ELECTR('NICS AB
Siktsoion 11 . Völlingby


