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ro är vid CVA-UHF
Namn och befattningar 1960:

Edvin Ändersson, förrådsarbetare
Emil Andersson, kontorsbud
Harald Ändersson, motormontör
Konrad Andersson, kontorsbud
Lernart Ändersson, filare
Uno Andersson, verkstadsförman
Valdemar Andersson, vaktman
Ernst Äxelsson, filare
Ingrid Berggren, kanslibiträde
Bertil Berggren, verkmästare
Bo BergkvisE montör
Olof Bodin, telemontör
Ivar Broberg, vaktman
Hans Eric Edholm, plåtslagare
Arne Eliasson, telemontör
Bo Engdahl, tekniker
Arne Eriksson, motormontör
Gustav Eriksson, slipare
Gösta Eriksson, filare
Jens Eriksson, plåtslagare
Lennart Eriksson, motormontör
Mindor Eriksson, driftelektriker
Sven Eriksson, driftelektriker
Sven Eriksson, förrådsarbetare
Torsten Eriksson, bilreparatör

Ivan Ädielsson, ingenjör
Herman Andersson, förrådsarbetare
Nils Andersson, förrådsarbetare
Carl Hugo Dahlström, driltingenjör
Mai Gustafsson, kanslibiträde

Till alla jubilarer riktar jag ett varmt
tack och önskar god fortsättning.

Jubilerande CVA-are ro6o:
Karl Frödin, grovarbetare
Curt Green, tekniker
Ärne Gustavsson, avsynare
Ernst Gustavsson, hjälpmontör
Göte Gustafsson, telemontör
Olle Göransson, avsynare
Bengt Harl6n, instrumentmakare
Gururar Hedberg, instrumentmakare
Hans Holmberg, telemontör
Gösta Holmqvist målare
Harry Holmqvis! avsynare
Thure Holmqvist eldare
Malte Håkansson, ingenjörsbiträde
Holger Härdvall, filare
Gustaf Högberg, svetsare
Lillie Ignell, kontorist
Roland Jansson, driftingenjör
Arne Karlsson, bitr. ingenjör
Erik Kadsson, grovarbetare
Olov Karlsson, telemontör
Torsten Karlsson, motormontör
Yngve Knutsson, instrumentmakare
Herbert Kåberg, instrumentmakare
Erik Larsson, grovarbetare
Gustav Larsson, kontorsskrivare
Siv Larsson, kanslibiträde

Sven Larsson, telemontör
Eric Lindström, förrådsarbetare
Alfred Lissåker, ingenjör
Bertil Magnusson, ytbehandlare
Kurt Malm, avsynare
Rune Mellberg, instrumentmakare
John Nilsson, motormontör
Rune Norelius, ingenjör
Birger Olsson, motormontör
Elly Persson, städerska
Sture Persson, eldare
Axel Pettersson, grovarbetare
Harry Peterson, pressare
Sven Pettersson, förman
Karl Gerhard Raattåmaa, förman
Malin Rehnberg, städerska
Gustav Rollbäck, elmontör
Bror Schlegel, filare
Hans Schlegel, filare
Ove Sjögren, förman
Olof Skantz, instrumentmåkåre
Harry Söderström, ingenjör
Rune Söderström, telemontör
Åke Thornström, instrumentmakare
Bengt Wers6n, avsynare

Jubilerande U HF - are ry6o :
Erik Karlsson, förrådsarbetare
Lars Pettersson, avsynare

Ulla Pettersson, kontorsbiträde
Bo Wernersson, förrådsarbetare
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Till alla anställda vid CVA och UHF

En Qoö JuI ocfr

OTTO DAHL]N

Ett Qott Ttgtt frr!
Hjärtligt tack för det gångna årets arbetsinsatser

ERlK NYBERG
Förådsdirektör UHF



CVA-DAGEN
Lyckad familjedag med tusentals besökare

Söndagen den 11 september blev en
minnesrik dag. Denna dag slog CVA
upp portarna för familjevisning. När
man har pennan i handen för att be-
rätta om dcnnr ialla ar"ecnden strå-
lanclc dag, letar man förgäves efter ctt
bra ord, som täcker a1la intryck. Succ6
är slitet, llren vad ska man ta ti]].
Jättesuccd räckcr inte ens det. Som-
mar hela dagen. Varm och härlig sol
ly,tc inten.irt oclr för.ökle .myg:r sig
in i Bergsinfarten och vidare in i tunn
lar nc. frågan är orn der inte lvc\a
cles med konststycket, så ljust och fint
som det var i Bergetl Omkriog 2.000
be.ökare randradc runt oc\ dct :-ir gi-
vet, att i första haod intresserade de
olika arbetsplatserna inom CVA ocl-t

HC. Mcn det farns ocl<.å myc(et
annat att intressera sig för. Fl:s po-
prrlära orkester underhöll med n-rusik

på Trekanten och ABF:s ungdomsor-
ke.re' .pclade på olika plålser inom
o-nråJet. In lor.kning'robot meJ strrl-
bana lanns uppställd till beskådan-
de och likaså kunde man närmare skär-
skåda ett Lansen-plan.

lqnsen iluften ingov respekt
och beundron

Pi l1l om Len'er får mrn ögon
bli.k'-err en rninnesbild av den im-
poncr:inde uppvisningen av två Lafl-
sen-plan från Irl. Vi visste att de

'iLrlle Lorrrrr, mcn upptä.Lte det in-
te förrän de helt plötsligt svepte fram
över oss. Äbsolut ljudlöst jetvrålct
kon 1ångt elter sitt upphov. Blixt
snabbt ned vingspets intill vingspcts
steg jättefåglarna not den klarblå
himlen. Så följcle en uppvisning, som
kom den llygbitne att lalla i trance
ocl.i alla andra att ideligcn anfiiktas
av nagpirr. De två tunga plancn uPP

förde sig som fallande 1öv i höststor
mcns vjrvlar. Lika överraskande, sonl
de kom, lika överraskande var de bor
ta. De försvann i ett stort snöbolls-
liknande mo1n, som förmodligen med
avsikt rullat in över fältet för att
gömma de två flygarnr och dcras plan

Den ll september blev en verklig
CVA-dog

CVA hade i sina arrangen-ung sik-
tat på att såvä1 ung som garnmal skulle
trivas och därmed hade man till fullo
lyckats. Bussar från staden gick i skyt-
teltrafik, vid grinden fanns barnkrub-
ba, son tog hand om de al1ra minsta
be"iLarna rnedan lörä'd-arna i lLrqn

F orsknin gsroboten på sin startbana 
'1äcl?te 

liulig uppmtirlzsanthet. Fotogral Rein
hold Catlsson har skichligt långat in de tuå Lansen plan, sont deltog i flygupp-
uisningen.

och ro kunde ägna sig åt CVA dagen.
B:rn i andra åldrar tog' ocl..å om
hand. Nonstop filmförevisningar, som
även lockade de äldre, tävlingar av de
mcst skilda slag och så naturligtvis
glass- och gottstånd. Mässen hade
döpts tiii Reståurant Lansen och blev
livligt frekventerad. Fru fridag var det
tyclligcn i de flesta familjer. Men så

lockade man med en härlig söndags-
middag med musikunderhållning av

b:ista klass. Framför allt annat stod
dock arbetsplatsen. överallt i Berget
och anläggningarna ovan jord fälldes
beundrande omdömen av besökarna.

"Låt den 1l september bli en verk-
lig CVÄ-dag" skrev styresman Otto
Dahiin i sin inbjudan i Bergtrollet.
Denna önskan kunde inte l.ra blivit
fullständigare uppfylld. Må de två föl
jande sidornas bildsvep från CVA-
Dagen vittna där om.



Så hiir triusatnt såg det r på pla-
nen lrumför " sjuhan" wder CV A-Da-
gen. De allra yngsta besöl:ama Iåg dlir
i sina vagnar och gonade sig i solgas-
s.,1. Sys/ef Agda tog uiil ltand om dem
nrctlat föriildrarna gicl. rultt och be-
srig fijretaget. Det lants ocl.sti gott
c:txt snnjflicl<or, son uille ltiiilpd. till dtt
pussa "babysarna".

Priclzslzyttet Gtnat Tallcluist usar
"prcssen" hur det gir till (ftt tt,:illa
huuet på spiher.. Hdiatl Larsson oclt
Viueca Hedlund ser imponericlc ut.

Trött au att titta på albiltg tog den
hir IiIIe lzrabaten sig en "luring" i
Lansens " skugga".
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Ouan. Det t'ar en iämn strönt in-
tresserade, sot11 tog sig en titt på La11-

sc11s oittattdnde utrustning.

T. r. Ull, Eua och UlIa fick "rattn
den hdr stora supportsvaruen wrder
pappa " Blötis" övei.nseende. FrtL Ker
stin slntes ochså djupt inttesserad.

T. lt Försiihsroboten, son pelzade
Irotfullt mot skyn, til[drog sig ueder-
börlig uppmithsamhet. I lötgtutden
., . ,48F: s ungJotn\orl.e\rpr, .ont iu.t
tar sig en litett paus i honsetteranciet -

T. t,. För barnen och derds treunad
rar det ui[ sörit. Sniillabatntåget ha-
de inga onddiga uppehåll under CVA-
Dagen. En resanclefrelzuens, son Sl
aldrig uågat clri.imlntl otrl, trppnåddes.
Tuå biografer giclz fi)r rutt, Iihsom
CVA: s sparlzcylzldr, uillza bleu miil<ta
pop li .t. Många telningar passade och-
så på lör fiirsta gången i sitt liu rull-
sh.ridslzoålzning och honstefl att gå på
styltor. En hel del pappor samt lnot-
och larftidet lockades ochså q.D de två
sistd ,ttttibuten. Uppe på Utkihen fanns
s p :itln all d e sl?at t gö mmor.

Mittbilden t. h. Kalle Raattatnaa lih-

'om de esta andra bcsäkandp låt sig
til snuha Restaurang Lansens utilftig-
nad, meda17 Gösta Kling och hans mu
silzanter underhöll. Kölzspersonalen ha-
de en btåd dag och utportionerade bI.
a. 200 hg. lliislzharft och 150 litet
sris.

Mathöerna lrar stundtats gansha lån-
ga, men det höldes inget huirr. Köhs-
petsonalen gjorde en beundransuärd
lnsats,

T. u. fru MarLd Karls'on ui'alin
man Börje och svrirfar en au LIC:s
inueclzlade datamashiner. I bal<gtunden
Bengt Bengtsson samt Foll?e Suensson
och hans fru.

T. h. Det uar mycket att se och det
bleu tröttsamt att gå, så dtirför tar
tlet slzönt att i solshenet hunna ta
sig en uilopaus på de många (men
iidå alltför 't'å) soffor, som lanns ut-
stiilld.a.

Foto-reportage: Sturebilcl.



F'LYG-NYBERG
En flygpion jår frän Arboga au Otto Dahlin

Många trodde blint på dessa finger-
ringars förmåga att bota gikt. Bevis
härpå trodde de sig erhålla av den
ärggröna beläggning som uppstod runt
fingret under ringen. Det var "det
onda" som drogs ut. Man visste att i
ringarnas legering ingick koppar och
tenn men en tredje metall var av Hell-
sund djupt hemlighållen. Ingen utom
han själv fick närvara, då han lege.
rade smältningen. Kvarteret, där Hell-
sunds guldsmedsaffär låg, heter Gikt-
ringen.

Nybergs lön var 50 öre per vecka
och mat samt ett och annat avlagt
klädesp'agg. Den blivande miljonären
började sin bana med att spara. Pen-
gar satte han in på Arboga Sparbank
och därifrån har jag erhållit utdrag ur
hans konto. Under 1873 och början av
1874 satte han som regel in 50 öre
eller I kr per vecka. Två gånger satte
han in hela 2 kr. Den 23 maj 1874
tog han ut hela sitt sparade kapital:
kr 32:74 för att resa till Stockholm
och söka arbete på någon n.retallfab,
rik.

Huruvida Nyberg under sina yng-
lingaår i Ärboga haft några tankar
på flygproblenet framgår icke av de
källor jag haft tillgång till; det är
clock troligt, eftersom han redan un-
der sinr allra förstc Stockholmsår ir
kiind för sina försök med fJygrno-
deller.

Flyg-Nyberg i Stockholm och
Sundbyberg

I Stockholm fick Nyberg arbete hos
gelbgjutaren Lindbom på David Ba-
gares gata. Här förvärvade han sig bl.
a. stor färdighet i slaglödning, vilket
var honom till stod gagn vid hans
senare uppfinnarc- och försöksverk-
sinrlrct. Det virr under tiden lros gelb-
gjutaren som Nyberg började sina flyg-
e\perimcnt. År 1875 hade han byggt
cn moclell av cn skluvflygare, aJltså
av en helikopter. Den drevs av ett
firiderverk, som räckte rill art lyfta
modcllen till cirka 2 neters iröjd.
Några år scnare hade Nyberg en stör
re modell färdig, nu driven av en li-
terl av honon konstruerad oc1-r byggd
ångmaskin. Om dcnna modells sorgli-
ga öde vid en provflygning har Ny-
bcrg själv berättat:

"Maskinen placerades på en stor
ugnshälI för att ha en plan startplats,
men i ivern hade iag glömt att sopa
hällen riktigt ren, jag l.rade bara ma-

kat ihop askan i en hö8 i ena hör-
net. Och så satte jag igång motorn

- en liten ångmaskin - propellrar-
na började snurra och askan började
att ryka så att mina ögon blevo igen-
muraJe. Jrg släppte nraskinen så ti-
digt atl den fOIl omkull på ena ving-
en och skadades så svårt att vidare
försök blevo omöjliga. Det var ett
högst snöpligt slut på min med sto-
ra förvärtningar motsedda demonstra-
tion".

Det dröjde också närmare 20 år
innan Nyberg på allvar satte igång
med nya experiment på flygområdet.
År l88l började han arbeta på J. E.
Ericssons Mekaniska Verkstad på Sö-
dermalm, där bl. a. gasoljekök tillver-
kades. Det var under lödning av så-
dana som Nyberg blev inriktad på det
stora behovet av lödlampor. Sådana
fanns inte vid denna tid. Nyberg löste
problemet; först kom en lödlamp-
brännare med stark, koncentrerad Iå-
ga, sedan kom blåslarnporna. Patent
erhöIl han år 1882. Nyberg slutade
hos Ericsson och blev sin egen. Han
hyrde en tvättstuga i Luntmakarega-
tan 58 och här fortsatte han med blås-
lampsförsöken och tillverkning av så-
dana i litcn skala.

Men Nybcrg behövde inkomster för
sina försök och för sitt uppeirälle. Han
hade icke glömt giktringarna i Arbo-
ga och han lät analysera en sådan.
Den tredje "hemliga" metallen var
zink. Nyberg satte igång tillverkning
sorn blev Iönande, trots att hans pris
endast var I kr per styck. Hellsund
i Alboga tog 2 kr per styck.

Nybergs blåslrmpor börjadc vinna
stor efterfrågan. I stället för tvätt-
stugan hyrde han en något större lo-
kal på Luntrnakaregatan, men år 1885
flyttade han till Sundbyberg, där han
byggt en ny verkstad i vilken han bör-
jade med ett l0-tal arbetare. Då pro-
duktionen här kommit igång, fick Ny-
bcrg t1d)igcn nrcra tid att iigna siA
åt flygproblenet, nen nu släppte han

'klrrr ilygarprinr.ipen och rignade sig
helt åt aeroplar.

År 1899 framlade han vid ctt möte
i Kung1. Vetcnskapsakademiens hörsal
ett helt genomarbetat förslag till en
flygmaskin. Han biträddes av profes,
sor J. E. Cederblom och ingenjör An-
ders Rostrerg. Flygmaskinen skulle ha
en lätt rörstomme som för att minska
luftruotståndet avsågs inklädas med
valnötsfandr. Son landstäl] användes

i,
Fabrilzör C. R. Nyberg

Tanken hos människorna att liksom
fåglarna kunna färdas genom luften
är urgammal. Ett stort steg för för-
verkligande av denna strävan togs år
1783, då märriskor för första gången
medföljde en frisvåvarde ballong på
luftfärd. Men det var först under slu-
tet av 1800 talet som de första all-
varliga försöken gjordes att flyga enligt
systemet tyngre än luft. Under denna
tid arbetade id6rika män på rnånga
platser i världen med att lösa pro-
blemet; teoretiskt och praktiskt. Även
Sverige hade sådana flygpionjärer. Den
mest aktive och framstående av dessa
var Arbogasonen Carl Rickard Ny-
berg, sorn var utrustad med en orubb-
iig tro på flygningens framtid. Ilan
var och är mest känd under nannet
Flyg-Nyberg. Det är om hononl och
hans livsverk jag vill berätta. Det blir
en kortfattad berättelsc om en lnyc-
ket fattig Arboga-pojke som blev en
skicklig arbetare och sedan världsbc-
römd uppfinnare, framgångsrik före-
tagare och miljonär.

Arbogotiden
Carl Rickard Nyberg föddes iAr-

boga den 28 mai 1858. Hans mor, An-
na Kristina Nyberg, gifte sig år 1867
med skomakaren Johan Peter Frö-
ling.

Under sina folkskoleår hiälpte Carl
Rickard styvfadern med lagning av
stövlar och skor, särskilt om lördagar-
na, då han var ledig från skolan. Sko-
makarens inkonsteL val. snå och ma
ten knapp. Modern gick som hjälpfru
i familler och tvättade. Hon dog ar
1919. Då Carl Rickard var färdig med
folkskolan, började han arbeta hos
guldsmeden P. O. Hellsund som hade
sin affiir och verkstad i Nygatan 46,
alltså i hömet av Dragmansgatan-
Nygatan. Det var Hellsund, som tili-
verkade de över hela Sverige kända
giktringarna. De såldes bl. a. av FIell-
sund sjiilv på marknadel landet rtnt.
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en skidå. Vid start och laodning från
vatten skulle landstället ira formen av

en båtbotten. över stommen fflyg
kroppen] två vingar bestående av trä-
skelett rncd duk av råsilke. Som driv-
kraft avsåg Nyberg använda en av ho
nom konstruerad ångmaskin med en
cffekt av 30-40 effcktiva hkr. Äng-
naskinen skulle driva 2 st. propellrar
,r -,:: nF,l t 5 mFrc, i ,l;r,r1erer oth
aobringade sida vid sida.

Bland det mårkligaste i Nybergs
konstruktion var l-rans id6 att autorrla-
tisera styrningen. För att manövrera

'ra.kiren i lrrlten var r ingarna <trill-

och flyttbara och skulle sådana ro
relser ske automatiskt nedelst en "gy-
rosliopsregulator".

Nyberg avsåg att böria flygprovcn
t'å is. ITan avcåg 6lr pa något .rj

fjättra flygmaskinen och räknacle mcd
en flygtid av 10 minuter. Hans för-
lroppning rtt erhallr biJrrg lran sra
ten för att fulllölja sitt projekt lyc-
kades ej. Inte heller ieddc en person-
lit uppvaklnirg hos O'kar lT til' nå-
got resultat.

Men Nvhe-p p1\ irre rå'rnl han
fortsatte rnecl stor energi sina prov
och experinent. Ilan fann behov av
ätt ..tu.lcrr lrr[trnot.tårrdet. l]os \trg,
vingprofiler n. m. och byggde där
för den vindtunnel, som nu finns på
Teltniska Museet i Stockl.roln. Det
lär vara väridens älclsta bcvarade vind-
tunnel. Han byggde för egoa mcclel
ett litct ångnaskinsclrivct flygplan,
"Flugan" avsett att flyga utan förare.
"Flugan" hade en spännvidd av 5 me-
ter. Ängmaskinen var på 10 hkr ocl-r
hade det på den tiden oerhörcla varv
talet av 2.000 varv per min. Sina flyg-
försök utförde Nyberg på Norra Li
dingö vid den vik av Askrikefjärden
som ligger våster om Bosön och dår
han hade sitt sommarställe "Täcka
Udden". På land tjudrade han "Flu-
gan" vid en stolpe med en cirka 30
mcter lång lina och lät den Iöpa runt
pa cn trå1'ana. Under v:nle-n på is
var iinan 100 meter. Av tillgängliga
papper frangår inte klart i vilken ut-
strärkninq hJq Ivckrdc' få FJrre.rn

att lyftå.
Under 1goO-talets första år blev

Sundbybergsfabrikens tillverknirrgar,
frärlst blåslampor och fotogenl<ök,
världsartiklar. Är 1906 on.rbildadc Ny.
berg sitt Iöretug till belaq ,ned .iP
själv som verkställande direktör. Sinä
flygförsök fortsatte han med till 1908

-i0, då han emellertid fann det hopp-
Iöst för ångmaskinen att konkurrera
med förbränningsmotorn sorrr driv-
kraft för flygmaskiner. En av Nybergs
flygångn.raskiner ingår i Tekniska NiIu
seets samlingar; så även ett vingske-
lett.

Nyberg fann att hans acrodynamt.
ska försök och erfarenheter var

tillämpbara vid utformning av båtpro-
pellrar. Han gav propellerbladen bär
plansform och så tilikom Nybergs-
propellrarnc cch sedan lrcn lierat .ic
med ingenjören IIjalmar Hrrss, Ny.
bergsl-Iusspropellrarna. Framgången
val stor.

Är 1922 tröttnade Flyg-Nybcrg på
sitt bolag och sålde, enligt hans egna

ord, "he1a klabbet" till grosshandlareo
Nilax Sievert för 1,2 miljoner kronor.

Nyberg gifte sig den 2.3.1883 mcd
Charlotta Wilhelmina Fredriksson född
den 18.11.1856 i Kärnbo, Söderman-
1and. Hon avled den 3.1.1930. De ha
de 2 barn: Axel Gunnar född den
7.3.1899 i Bromma samt Anna Elisa
född den 16.11.1895 i Bromma. Ny-
berg inflyttade til1 Lidnrgö den
3l.l.19ll nren hade flera år dessför-
innan använt Täcka Udden som som-
rncrst.illc. ViJ viJIan lrade h:,n lör sr

na försök och experiment en liten
verltstad. Efter år 1922 ägnade han
sig huvudsakligen dels åt propeller'
konstrrhtioner och dels åt en fråga
som låg honorn vårmt onl hjärtat,
nänligcn skyddsåtgärder för att hind-
ra olyckor rnecl förgasningsapparater.

Sitt stora intresse för flygfing släpp-
te Nylglg aldrig; han följde hur l.rans
ungdomsdrömmar mer och mer för
verkligades.

År 1938 alltså vid 80 års ålder be,

'ökte l,cn Centr rlc flvgvcrl<.raden i

Viister ås. Styrcsuran Nils Söderberg
berättar:

' Som rvvorden .tvr e-rrrrn l'er i.:!
en vacker dag 1938 uppringd av che-
lcn för ASLA:, ArvidvcrkitrJ, ing
enjör John Jansson, numera konsulte-
rande ingenjör i Stockl.roln. Han ha-
de besök av fabrikör Nyberg, son.r
jag visserljgen hört talas om men sorn
jag sanningen att säga just då inte

förkr.rippade med flyg. Ingenjör Jarts-
.on "-i.krde erellertjd upp rnin rnin-
ne och jag förstod snart, att det gä11

de mångfrestaren och banbrytaren
"Flyg-Nyberg" och jag hälsadc själv-
klart herrarna välkomna ut till CW.

Jag vill då först erinra on de då-
tida förl.rållandena vid CW. Expan-
sioncn hacle bara börjat. Filialen var
i der nä-ma.re lärdig rnen i öv-igt
fanns bara de ursprungliga byggna-
derna. Styrkan var också efter vårt
sätt att se i dag blygsam med 150 ar-
bctare och 60 tjänstemän.

Av fiygplan fanns här för översyn
o,h reprrrtion lrrrrtrdsakligen sjöllyg-
plan såson 55, J4 (Jaktfalkl och 59

fl{awker Osprey], varjämte flygplan
typ SKl2 var under tillverkning. Flyg-
plan typ 83, som börjat levereras, ha-
de ännu icke intagits till CW men
motorer, propcllrar, styrautomater och
annan utrustning fanns att beskåda.

Rundvandringcn genom verkstäder-
na gick inte fort. Denne vakne och
vetgirige man mötte ju här nateriel,
omkring vilken hans tankar undcr
r800-rrlet( Jur ,'ch lq00 1alel. bö-jan
spelirlleråt och det är då gansl<a na-
turligt, att han ned nyfikenhet be-
traktade de viclunder ti11 flygplan, han
nu nötte och att han härvid stiillcle
en lång rad frågor, som inte alltid
var så lätta att besvara. Så här långt
efteråt nå jag vä1 vara ursiiktad, orn
jag tappat bort detaljerna omkring
aletta unika besök men en sak har
jag fortfarande ett starkt minnc av
nämligen fabrikör Nybergs utomor-
dentligr .trrka :nr rec5e för de llyg
tekniska franstegen.

T;' r'll sl|t: n'ed 1r I dcf :nt,r \ ar
någon l.rändelse, att just ingenjör Jans-
son fijrde rrrig samman med Flyg-Ny-
berg. Ingenjör Jansson har nämligen

Nybergs ångmasbinsdrivna flygmaslzin " Flugan" prouflögs strax elter sebeLshiftet.
Den kunde lyfta nen fötmådrle inte bära någon passlgerare.



Fabrihöt C, R. Nyberg, arbetande i ex1>e rimentverlzstaden. I bahgrmdcn ... t'Iyg-
nlasklnen.

som förnämlig hobby att samla fakta
om kända uppfinnare och på denna
väg kom han självklart att intressera
sig för en sådan id6spruta som Flyg-
Nyberg, mcd vilken han ungicks dc
fem sista åren av dennes liv.

"Flyg-Nyberg" är egentligen ett
urissvisandc epitet på denne före-
gångsnan. Det är visst och sant, att
han offracle myckcn tid, möda och
pcngar på experirnent och forskning
i syite att franskapa såväl flygplan
sonr helikoptrar men härutöver hadc
han flera strängar på sin bågc oclr
lr,n h.rr åt eItervörl.lcn lälrult i a, r

många trppfinningar av beståcnde va)'
cle, r'aronr denna artikel av styres-
man Dahlin bär vittne".

Så långt styresrran Söderbcrg.
Är 1938 utgav Nyberg från tryc-

kct "Några Minnesånteckningar". Be
klagligtvis niilnner har enclast obc-
tydligt sin Arbogatid och ånntr mrntl
re sina försök ned flygnaskirlcr. Hu'
vudsakligen berättar han om sina blås
lampor och skeppsplopellrar.

Fabrikör C. R. Nyberg, Flyg-Ny-
bclg, dog tlcn 25 rrrrr.. 1939. Sverige
miste då en av sina stora rrppfin
nare och en aldrig tröttnande förkän-
pe för svensk flygning. Nyberg ät
begravd på Lidingö kyrkogård. Han

testamenterade "Täcka Udden" till
fröken Signe Maria Lantz, som varit
husföreståndarinna hos honom sedan
år l9ll. Fröken Lantz, som dog 1946,
donerade isin tur Täcka Udden till
Lidingö Hembygdsförening.

Elt besök på "Töcko Udden"
En clag sommaren 1960 hade en av

Flyg-Nybergs vänner på Lidingö, arki-
tekt Arvid Klosterborg, viinligheten
att visa nriS "Täcka Udden". Vad han
I'L rittltle om platscn och orn Flyg-
Nyberg sorn vän och människir och on
hans arbete skulle krrnna fylla en bok.
Han unclcrströk siirskilt hLrr Nyberg
alcirig ville synas utåt, men att han
gjorde mycket gott ocl.r idkade stor
vrilgörenhct idet t1sta. TyvJrr l-adr
Nyberg varit tystlåten oln sina barn-
rlunr.år, rljtsc onr sin Arbocatid.

Nybergs villa på rrdden ligger utom-
ordentligt vackert med rrtsikt over
Askrike-fiården och över Bosön. Vil-
lan själv är egendomlig till form och
utseende; clen är "annorlrrnda" som
Nyberg siälv vår. Avsiktcn air att 1

orubbat sliick bevara byggnaden. Då
den emellcrtid användes som bostacl,
förvaras Nybergs möbler m. m. på
annan plats. Nere vicl viken finns Ny-
bcrgs båtbrygga kvar; den har for-

men av en klaffbro med totn för vin-
schen. Vid sidan on bryggan är en
cirkelntnd altan omgiveo av ett t:itt
brädplank och således fullständigt
skydclacl för blåst och insyn. Så lig-
ger hiir också ctt störe "ltrsthus" dit
Nyberg drog sig tillbaka, då han ville
vara frrllstänJigt ostör'd med sina tan-
kar och id6er; clctta också då han
var "fiirbaskad", vilket han rätt ofta
blev.

Nära vilian Iigger cxperimentverk-
staden, orörd sedan Nybergs tid och
ned inredning och verktyg kvar. På
arbetsbiinken ligger en Nybergspropel-
ler. Man finner också delar från hans
flygexperimenttid. Oklädda vingar av
sanmra typ son cle till Tekniska Mu-
seet överlämnade. En rörställning mecl
2 st. bredbladiga flygpropellrar jämte
axlar och drivverk. Pa väggen hänger
ett gyroskop i rörlig ram och försedd
n.ted servoanordning. Är detta kanske
den "gyroregulator", som Nyberg av-
såg använda i sin år 1899 projek-
terade flygmaskin? Till experiment-
verkstaden hör ett utrymme som vid
mitt besök var uthyrt sorn iagerlokal
och icke tillgängligt. Hår förvaras Ny-
bergs "båt", som en gång ingick i hans
flygförsök.

I närheten av verkstadcn är den
plats, där Nyberg hade sin tråbana
för försöken mecl "Flugan". Proven
på is och vatten gjordes på viken
utanför "Täcka Udden".

Som tidigare nämnts äges "Täcka
Udden" nu av Lidingö I'Iembygds-
förening. Arkitckt Klosterborg taladc
om att avsikten iir att så nlycket som
möjligt bibchålla "Täcka Udden" i
oförändråt skick och diirnred bevara
rninnet av fabrikören C. R. Nyberg
och hans uppfinningar och stora rn-
satser fiir svensk teknik, inte minst
inonr flygteknikcn. Dettå bör vi Ar-
bogabor vara tacksamma för; Flyg-
Nyberg var ju Arbogason.

Litlerolur:
C. R. Nyberg: Några ninnesantcck-

ningar. Sthlm l938.
Tor stcn Gullberg: Svenska vingar.

Sthlm 1929.
Artiklar i Mekanisk Verkmästarc-

tidning 1948.
Svensk Flygkalcnder 1945.
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RESO TURISTBYRA
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Brandkåren har mång a jårni elden
Rastklockorna ringer - först en

lång ihållande signal, så ett par se-
kunders uppehåll och så en ny sig-
nal, rnen nu kortare, ett trppehåll och
så åter en kort signal. Ringsignaler-
na rpprcpas idor:qcn oclt vi lrör 'prjngpå verkstaden utanför vår lokal. M
vet vad clet är frå6an ont - det brirr-
""' n.r hli" r.-r .. .r,,-,1 ^'' '. .' Pa ar-
het.plat.en. Det envisa rintandct irri
terar och någon undrar var det brin-
ner. Men det är ingen oro i luften.
Alla vet, att industribrandkåren ar
ctt gäng väl drillade och orädda gos-
sar, som hittills framgångsrikt gäckat
Röda I{anens anfall.

Egentligen har det varit på tal läfl-
ge, att Bergtrollet skulle göra ett re-
portage om branclkårcn, men av nå-
gon anledning så har det inte blivit
av. Branden i provbocken blev någon
slaq. vickare och så kn:rjjade ias och
bergtrollsflotogrcfen rrpp till brcndsta-
tionen. Vad fann vi. Jo, naturligtvis
röda brandbilar - iisket röda brand-
bilar uppstäilda på rad. Dc såg lugna
ut, när portarna var stängda, men
öppnades en port fick nan intrycket,
att det ryckte till i bilarna. De stod
liksom på språng. Husbrandbilen ar
störst. I den finns en mängd utrust-
ning. En rökdykarutrustning med syr-
gas ger brandmannen skydd mot den
livsfarliga koloxideo. Dykarutrustning-
en ÄGA Divator med lufttuber al
vänds i rökfyllda rum. Den är ock-
så avsedd för grodmansjobb. Det på
stås ju, att det finns dom som bara
hrr er trrle n'P'l dnt hcrär intc
tankvagncn. Den ena tanken är fylld
med vatten, 2.750 litcr, och den andra
med skunvätska, 250 liter.

Tank r agnen lrar tre slanglrttag.
Räddningsjeepen är srräckcr och ele
g.nt i iänförelse med de båda förut
nämnda. Den har också tank, men
här är skumvätskan fiir<ligblandad
vatten och skumv;itska i viss propor-
tion. Näf sprutan träder i aktion, till-
sättes luft. Räddningsjecpen har ett
större och två mindre prrlversläck-
ningsaggrcgat. Det större iir monterat
på hjul och transportabclt. Racliout-
rustning möjliggör förbindelse ned
trafikledare ocl.r flygplan. Tankvagnen
och räddningsjeepen är terränggående.
Sist i raden står ambulansen - rcn
och vit, som on den aldrig sktlle ha
varit ur garaget. Det finns utrustning
för att ge trc personer syrgas och
dessuton har man b:irbar syrgasut-
rustning, om utryckning i terräng er-
fordras.

Haveriberedskap är en av brandkå-
rens främsta uppgifter. När flygplan

Iandar eller startar står räddnings-
jeepen uppställd i södra ändan av fäl
tet och tankvagnen iden norra. Am-
bulansen är också i beredskap. Genom
radio följer räddningsjeepens förare
landningens förlopp och tankvagleru
förare har telefonkontakt med tra-
fikledaren.

Efter den här utflykten till fältet
forskar vi i vad som finns bakom de
fyra bilarna. En transportabel motor
spruta, en tank ned koncentrerad
skumvätska, som täcker ett halvårs be-
hov, brandslangar med tiilhörande
kopplingar och sprutmunstycken -
mässingsföremåien välputsade och
blankskinande. Miissingen börjar för-
svinna orh lättmetallen konrmer i
stållet, förklarar brandmiinnen rled en
lättnadens suck.

Vad gör brandmiinnen när det in
te brinner. Sitter dom kanske och
väntar på att flygplan skall lancia eller
starta. Nix. En av cleras många upp-
gifter är att vårda all branclmateriei
inom CVÄ och UFIF. Branddammar
och brandpostcr skall skötas. Kolsy-
retuberna skall vägas och kontrolleras
en gång var trcclje nlånad. Där stor
brandrisk föreligger, finns batterier
med 24 tuber i varjc utplacerade. Mo-
lorpror bocken i bclget har trc ,åda
na batterier. Man går brandsyn tre
gånger i veckan cfter arbetstidens
slut. Om man cliirvid upptäcker, att
någon syndat mot förordningarna för
brandskydd, så åker vederbörande in
i "svarta boken . Men .len boken är
g1ädjande nog insen tegelstensroman.
Alla sköter sig ur brandmännens syn-

punkt mycket bra och det hör till un-
dantagen, att ntan hittar oljedränkta
trasor på golven elJer inkopplade löd
kolvar. Älla dessa jobb och mer där-
till sköter fyra brandmän.

En industribrandkår kan inte bestå
av bara fyra man. Trettiotalet brand-
hjälnar och annan brandmansutrust-
ning på en hylla liings väggen i bak-
grrrnden ger besked om alt <tyrkcn är
större. CVA har 25 man uttagna för
brandtjånst och UHF 8 lnan. Ytter-

Lennart Johanssort i rölzdyharutrustning

I

Brandmdnnens blanhshinande lzaslzar ligger lug t uäntande på sin lqlla.



Ett lörsuarligt ltattcti mcd lzolsyretuber står i bt,rccl-
shap i etr siirskih runt i ntotorl>rouboclzen. Det t'inns
tre bdttericr med 24 tuber i ttarjc. Varje battcri kan
Lttlösds lat lör sig autontatisl;t ellcr nnnuelb. Den
ntttt telld utlösningc]1 La11 she lrån ptountnuten. II:it
l:ontrollerar brandlörntan Hau'1 Odenlnlt holsyrc-
tubetnts dl2t.P ut'tbranclsliichning iir ctt 11!tt t l('tlel i hanpen

nlot cldcn. Lenntnt lohansson är hir rustul fi)t an-
gtcpp nlot lpl brantl. Flan tir ibliicld eldslzyddad dräht
i l.lttgu! Iitug och hah lnt ett fa.st glepp om puluer
s I li c k ar nt t ut st y ck e t.

ligare ett par man finns vid förråden
Asby, Igelsäter och Ektorp.

Ilr.rnJlarm till lrri,ndliarcn går in pa
telcfon 200. En nran finns alltid i be-
rcrlsltap på brandstationen. Han slår
onrcdclbart till en kontakt "Larm till"
pa cn signaltabiå. Blandiarrn går clå
t på rastklockorna. Branclmanncn

sldf tpp portårna och kör ut de bi-
lar lran hinner, innan karnratcrna
Itornnrcr. Så snårt l'nirn fått en vagn
tillriickligt bemannad, startå1 dcn och
l<ijr ut ti11 branclplatsen. De brancl-
Driin, sol'r-l eventuellt korunrer upp till
brandstationen elter att brandvagnar-
na startat, skaffar trdnsport genorr
garagcts försorg. Sliullc branden vara
av sådan omfattning, att rllan inte
,rn.er cig l.||nnJ klrr:r :it ..1i,,r.en I,r
egcn hand, har rnan ntijjlighet att be-
gärl bistånc1 av Arl)oga stads brancl
l<år. r\ andra sidan står inclustribrand-
karcn i beredskap ocksa för Arboga
stacls rälining. Orn clet ir lråea om
ctt haveri på längrc avstånd från
CVA-området kan nran få hjälp från
F L Flottilien rindcr' ,ri rrt etr flyg-
plån - excnpelvis SK 16 - som vag
lcdcl liicldningsstyrkan till haveriplat-
sen.

Vår vandring på brandstationen var
avslrrtacl. Två ting stocl klara för oss.

En tip top utrltstning står till indu-

10

llrtntllörntatr Nils F,ticssorL lelur för
ut r y d. t1i]1 g ne d b I dt1 d I a gn cll

stribtandkårens förfogande. Industri-
brandkårcn har cn lTög beredskap. Bå
da i förening skänker trygghet åt oss
iivriga.

lJrattdnutt Torstcn Erilzsson tir lihsonr
sina l?d 11attcr i brandhårcn ot:lesti
dnbulallslöture.

'fext: lohn Ehlöf
Foto: Rrrne Norclirrs
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Vår verksamhet är av sådan natur

rt I onr'lällnin.ar och omflyttningar
inom verkstaden ständigt erfordras.
\ya arl'eren tillkomrrnr och gamla
försvinner. Detta har till fölid att vi
måste anpassa oss både betr. personal,
rltrymmen och verktyg. I det följande
skall jag endast redogöra för de om-
byggnadsarbeten som gjorts under 1960
och som plaoeras för 1961, och jag
börjar med

I nst r tnne nt u er k st ad e n

Dcn del, som tidigale varit gyro-
verkstad, har långe erfordrat både re
paration och moclernisering. Tekniska
avdelningens personal fordrar dessutont
större utrymmen varför eo del lokaler
iordningställes härför. Tills dato har
halva arbetet giorts och unclcr första
nrJnJdc'r'. ar l96l blir re5len firdigt.
Själva instrumentverkstaden I runt
trappan"] komncr att inbyggas mecl

ståi-glasväggar.

Elucrhstaden
Mittpertiet har färdigstä11ts ocl.r an

vändes f. n. för PN 50-arbeteo. Där
dessa ticligare voro skall arbcten med
FR 12-13-14 utföras. Lokalen är i det
närmaste färclig. Hijr i TII:s norra
ånda skall även en större trin-tbur upp
stä11as.

Utrynmena i TV:s övervåning för
elcrbersra lrar rill .tor d.l lärJi8_
ställts. Ett ekofritt Ifristående) run.r

har köpts från USA och detta är upp-
montcrat. De övriga lokalcrna här blir
färdiga i början av 1961. För att ge

elverkstaclen större utrymme både som
verkstadslokal och provrum, skall en
stor del av piåtverkstaden [i huvud
sak arbetena för RM2 och RM6J flyt-
las Lr1 i I tunnelr. De i TIV ltäri6e
norrr frilagda utrymmena skall inredas
som clverkstad. En läktare skall byg
gas och på demra skall provningen
ske.

Motorsektionen
Apparatverkstaden är inflyttad t srna

n1a lukrler. P'ovbo.k nr 6 rjr t.rgen
i brrrk, do.k åter.tår en ,lel on'änd.
ringar och kompletteringar, vilka tro-
liger kommer lltt lcga gan5ka ång
tid efterson notorkörningarna måste
tttföras samtidigt.

Provbo,k nr 5,.om ar'iktligt lagt.
senare än nr 6, bör bli färdig under
1961.

De tomma lrr, korna" i apparat
verkstaden börja mer och mer att
fyllas. Undcr 1961 bedömes att hela
ning planeras provbock nr 3 användas.

Lju,ld.mpning.pr obler r.t för berg
provbockarna är ännu jnte löst. Prov-
mätningar är utförda och ljuddämp
ningskraven äro således kända. Det
återstår att konstruera, tillverka och
rorterir cn ljudJäm1'.rre orh Jctta Jr
ett urycket stort och besvårligt pro
blern som i bästa fali kan bli helt
klart uncler 196l.

Vcrhstadsselztionen
Som en följd av att hela TVI skulle

: | ,cr | .. ,. rJll-ral
L'!L Jrr urLdr

onändringar inom verkstadssektionen
måst vidtagas. Den gamla hydraulverk
staden, som knappast längre gav skäl
för namnet, är deivis splittrad så att
arbetena ned bromsskivorna lagts i
TV;s mittre del, provningen av slang
ar rn. rn. sker i två sektioner av prov-
ningsutrymmena i T XVII:s undervå-
ning och resterande arbeten utföres r

de av rörprovningen tidigare för pack
ning disponerade utryr nena i TXV.
Rörpackningen sker i utrymrnet i TXV
utanför elverkstaden i TL

Som nämnts skal1 plåtverkstaden del-
, is llvtre rrr i P-trrrrerr fn Iäktare
för tppställning av de skrymmande
plåtdetaljerna för motorerna kommer
att erfordras.

Ärbetena med tele-servicebussarra
kommer att förläggas i fålthangarens
södra ända.

Den nya ugnen för värmebehandling
av motorplåtdetaljerna kommer att in-
stalleras i provbock nr 4.

Rb - sektionen
Eftersom plåtverkstaden erfordrar ett

stort utrymme i P-tunneln måste rb-
.el(tionen .läppa till 'lcttr. Mo'llerinq
en av 304C konn-rer att förlåggas i
telehallen.

Telelullen
De båda läktarna på östra sidan b)ir

hopbyggda under januari och det s. k.
akvariet mitt på golvet kornner att
rivas. "Guldfiskarna" skall inrymlnas r

den tillbyggda 1äktaren.
Den norr.r deJen rv telehalJen "kallbli rrrontcrint.verl<.r ad 'ö- 304C.

Yrkesslzolan
I awaktan på en nybyggnacl, som

begärts av FF hos Kungl. Maj:t, har
yrkesskolan mellanlandat efter utrym
ningen av TVI i motorverkstadens
gamla apparatverkstad i TIL Vi hoppas

LJå irll de1 nva bvggnrden kan invigas
i och med höstterminens början 1961.
Optin.ristiskt? Kanske.

Kontor sbl ggnaden
Konstruktionskontorets lokaler aro

färcliga.
Normaliekontorct kommer att bli

[örerr ar för onrblggnad. Un,lerlrg ljr
orrbyggnaden åro klara.

Vissa lokaler bl. a. för tekn. ovcr-
ingenjören äro i princip färdiga.

öttiga arbeten och indringar m. n.
Vid grrlget har cn rrrn.lrJrnirg och

uppställningsplats ordnats.
Två av lastningsställena i omlast-

ningsstationen har fått geflomfart viå
skrotgården-

Lada nr 59 disponeras av driftav-
delningen.

Asfaltering av visså vägar bl. a. runt
mässen har utförts.

Bclysningen på parkeringsplatsen ar
klar.

Ny snabbtelefonanläggning l.rar rn-
stallerats.

FÄr m^f^r.r,c+phai. i ,k ?65' _ prov
ning planeras provbock nr 3 användas.

1t

Hydrault,etk,ta,l,n i fVI lörc utrymDitlgcu



Förrådsutrymmen [både för CVA
och FF fördelningsförråd] erfordras.

Kaffeautomater äro installerade
Driftelektrikerna har flyttat till nya

lokaler längst in i TXIV.

*

Vid varje års slrt har man oftast
den känslan att mycket lite av vad
som skulle gjorts har blivit gjort och
ser man franåt så tomar alla nya
uppgifter upp sig som berg. Allt detta
har naturligtvis sin förklaring.

Ätt ha stora arbetsuppgifter framför
sig är enligt min åsikt erdast stimu-
lerande. Lyckas man lösa dem tiJl up1;-
dragsgivarens belåtenhet ger det en
tillfredsställelse, som är väl värd lite
hårt arbete,

Jag tackar alla medhjälpare för Ett
Gott Gammalt År och önskar Er alla
ctt liknande Nytt.

Ah

Vidoreurbildning ov lelemonlörer
Den 3 december avslutades vår åt-

tonde kurs för telen-rontörer. Denna
avsåg utbildning av radiomontörer till
radarmontörer och 16 elever har del-
tagit. Radarkursen har givit grund-
låggande kunskaper i puls- och mik
rovågsteknik jämte orientering om ra-
dårutrustningars uppbyggnad och funk-
tron.

I likhet med tidigare kurser har
eleverna även denna gång visat ett
stort intresse, varför resultatet har
blivit gott.

De l6 eleverna var följande: Ber-
til Axelsson, Bo Bergmarl Ulf Eddn,

1Z

Äke Frisk, Olov Gustafsson, Lars-Olof
Hellberg, Gösta Henriksson, Bill Ja-
cobsson, Rune Johanssory Lennart Pers-
son, Roland Raystå|, Bengt Rosendahl,
Ragnar Svensson, Äke Svensson, Lars
Windl.r och Sven ömefur.

Nyo elever i CVA yrkesskolo
Den l2 septenrber intogs följande

elever i yrkesskolans klass I:
Roland Elgh, Conny Fredriksson, Eie

Gillheim, Kjeil Gustavsson, Christer
Kejbert, Mats Larsell, Kjell Liljehrrlq
Erik Mälman, Kjell Nilsson, UIf Schy-
nrar, l-ars Silfver, Lars Stenberg, Hans
Ulriksson, Boo Wadling, John West-
maD.

Tolv glada yrhesslzoleeleuer med at
gångsbetyg

12 eiever i yrkesskolan
'tt I IKlarade slutproven

Jag hoppas, att ni allesammans kom-
nrer att bygga vidare på den grund
ni nu lagt, yttrade bl. a. styresman
O. Dahlin i sitt tal till de 12 yngling-
ar, som i höstas slutade i CVÄ yrkes,
skola. Samtidigt uttryckte han också
sin glädje över de genomgåencle goda
restrltaten pojkarna nått. Avslutnings.
högtiden hölls den 8 september på
elevhemmet där man samlades kring
dukade sup6bord.

Scdan faten med de härliga smör-
gåsarna länsats under god stämning,
delade styresnan Dahlin ut avgångs-
betygen och önskade pojkarna lycka
till i fortsättningen. De 12, sorn käm-
pat sig igenom de fyra åren i yrkes-
skolan var följande:

Bengt Andersson, instrumentmakare
Bcngt Fröjdh, telemontör
Allan Grödön, flygplanmontör
Olov Gustavsson, telemontör
Rolf Göthenberg, bänk- och maskin-

arbetare

Rolf Jansson, telenontör
Sven Klang, motormontör
Lars Lind6n, telemontör
Kjell Ragnarsson, motormontör
Sven Simonsson, motormontö[
Äke Svensson, telemontör
Torsten Söderberg, telemontör.

överingenjör Ä. Högfeldt hade fått
det angenäma uppdraget ått dela ut
premier till de fyra bästa elevema.
Lars Lind€n och Åke Svensson fick fria
resor och biljetter till S:t Eriksmas-
san, och till Roll Jansson och Bengt
Andersson överlämnades minnessaker.
övering. Högfeldt underströk viktcn åv
vidareutbildning och häri instämde
också nästa talare, rektor Ove Ahl-
gren, Västerås. Den senare gratulera-
de inte bara poikarna utan även CVA,
som i dem får' ett värdefullt tillskott
av yrkesarbetare. FCPF:s representant
Olle Göransson lyckönskade å srna
och föreningens vägnar samt gav en li-
ten information i fackliga frågor. Yr-
keslärare Karl Davidsson överräckte en
nejlika till vår och en av pojkarna och
uttalade förhoppningen om att de även
i fortsättningen skall hålla kontakt
med yrkesskolan.

Verkmästare Karl-Erik Åberg hade
ordnat en liten utställning av olika fö-
remåI, som han fört med sig hem från
Etiopien. Som avslutning på kvällen
visade harl sedan en ornfattande serie
färgbilder från detta land och berät-
tade om sira upplevelser och intryck
under vistelsen där.

GRv.

En bild ftån ytbesslzolans tillfiilliga lolzaler



Ll FI F-träffen Bara runt omkring

Den sedvanliga personalträfferr, sonr
vanligtvis brukar hållas i början av
året, hade i år på grund av de med-
verkandes personliga svårigheter upp-
skjutits till fredagen den 28 okt. In-
tresset för träffen är fortfarande på
höjdpunkten och besökarantalet var
äve4 i år stort.

Förrådsdirektör Nyberg hälsade väl-
kommen och gav uttryck åt den för-
hoppningen, att kvällens personalträff
skulle hållas i samma goda anda och
trivsel som de föregående.

CFA-visan, författad av K. A. Tjel-
lander och med musik av B. Möller,
sjöngs därefter unisont med kraft och
inlevelse. Som nästa programpunkt vi-
sades en flygfilm som handlade orn
nattjakt med Venornflygplan i aktion.
Under en övning l.rade ett av flygpla-
nen förlorat kontakten med den öv-
riga gruppen och hade även svårighet
att bestämma sin position, varför fö-
raren ei krrnde företa hemflygningen.
Genom intimt samarbete ned mark-
ståtionens radar kunde ett av de andra
flygplanen i gruppen radiodirigeras till
det övergivna planet och därmed hjäl-
pas hem. En mycket instr(ktiv film,
men tyvärr var ljudet ej det biista,
varför en del av behållningen förtogs.

Den efterföljande cabar6n "Höst-
tvätt" som hade B. Möller som upp-
hovsman var en mycket trevlig an-
rättning, med lagom blandning av fu-
la gubbar och sköna damer. I tvätt-
sketchen uppträdde de mcst rutinera-
de av ensemblen, Sölve Sömerstam,
Olle Winberg och och Elisabeth Berg-
gren. De hade alla möjligheter att i
tvättbaljån tvätta sådana ptragg, som
brukade hänföras till personer både i
och utom företaget och kommenta-
rerna om dessa var både kvicka och
roliga. Tvätten i form av bokstäver,
sorn hängdes så att Cabar6ns morro''Vi hänger rre" bildades, ombesörj-
des av de unga damerna Gunilla Lind-
ström, Doris Eriksson och Birgitta
Lindh. Den trista sommarens "soliga"
dagar besjöngs och de agerande var
då iklädda regnrock och paraply. I
sketcherna Speedway och Olympiska
hopp visaclc Olle Winberg mycket bra
skådespelartalanger, något att ta vara
på till komnande träffar. Det bästa
numret enligt skrivarens mening var
ll. Möllers framförande av sin cgen
risa Bara runt omkring", där lrån-
ga av personalen rDcd ett godmodigt
leende kunde känna igen både .ina
later och eventuella olater. Snickare-
Göstas Ebenescrkapell bestående av
Gösta Persson, cittra, Herman Fä1t,
fiol, Emil Norrström, gitarr, och ka-
pellmästare B. Möller föredrog ett liv-

Gunilla Lindström, Dotit Eribsson och
Birgitta Lindh bjöd på liigring oclt
uaclzer xing. Populitr trio!

ligt uppskattat musikpotpurri "An-
ners på Bräcken", alias Oscar Eriks-
son, en i gamet gamnal komiker. I{an
berättade bygdemålshistorier med fart
och kläm, trots att hans enradiga drag-
spel på grund av den i lokalen höga
stämnilgen ej ville fungera.

Flygdirektör Nyberg avtackade de
medverkande {ör det uppoffrande ar-
bete dc nedlagt och vände sig särskilt
till Sönnerstam, då det var sista gån-
gen han medverkade genom att han
nu flyttat från UHF. Som synligt be-
vis på r.rppskattningen överlämnades en
blomsterbukett till var och en.

Kaffe med tårta smakade utmärk!

Sölue Sörutcrstam, Elisabeth Berggren
oclt Olle Winberg sysslade inte bara
lned fintuiitt. Foto: Per Siölin.

Au B. MÖLLER
Jag sökte en visa, ett uppslag jag fick
men texten blev inte precis mitt i

prick
bara runt, bara runt omkring.
Här sitter Nyberg som vanligt och hör
bara runt omkring, bara runt omkring,
han ser personalen och såsom sig bör
bara runt, bara runt omkring.

Här ser jag Carl Hugo som uppslag
mig ger

bara runt onkring, bara ru[t omkring,
haq håller ett öga på allting som sker
bara runt, bara runt omkring.
Jag ser Olle-Pelle längst bak på en stol
bara runt omkring, bara runt omkring,
rnen - snart tror jag nog hafl vill

spela fiol
bara runt, bara runt omkring.

Och här sitter Snickarn som hamrar
och slår

bara runt omkring, bara runt omkring,
nen träffar en spik tror jag ej han

förmår
bara runt, bara runt omkdng.
På trucken far Hillerstrand mest hit

och dit
bara runt omkring, bara runt omkring,
och hör han en nyhet han för den

med nit
bara runt, bara runt omkring-

Här på U. H. F. går allt sin jämna
gång

bara runt omkring, bara runt omkring,
efter tjänster och gunster man är på

språng,
bara runt, bara runt omkring.
Hjert sprider gnistor det var nån

'som sa"
bara runt ornkring, bara runt omkring,
Key-Äberg som vanligt han ordnar

"sin da"
bara runt, bara runt omkring.

Människan jäktar, har aldrig nån "ro"
bara runt omkring, bara runt omkring,
och Rosengren är numro ett vill jag tro
bara runt, bara runt omkring.
Uppå kronans kaka vi äter en var,
brre rrrnt ornJ<ring, bara rrrnt omkring,
vi ordnar med grejor som flyger

och far
bara runt, bara runt omkring.

Når man inför valen debatterna har
barx nurt omkring, bara runr omkring,
när frågor man ställer, då kommer

det svar

allsången klingade friskt och därefter
vidtog dansen tiil Bjelkes orkester tills
midnattstimmen slog. En träff värd att
mlnnas.

Dm.
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Sobologe
Onsdagen den 16 oktober gjorde

FFV driftvärn från Västerås sabotage
rnot en del byggnader inom CVA verk-
stadsonrråde. All belysning var släckt
och ett lätt regn föll. Vådret var idea
liskt för den smygande fienden. Vi ha-
de våra driftvärnsmannar utposterade
vid olika byggnader inom området och
de fjck fullt upp att göra för att sö-
ka förhindra västeråsarna i deras rpp-
sat.

Efter övningens slut träffades alla i
personalbyggnaden omkring ett dukat
kafleborcl, som ordnats av Tage Wall
qvist, fru Britta ocl'r Majken Bohman.

Anslutningen var god lrån båda si-
dorna. Vid genomgången fick vi dela
på iiran av övningens genomförande.

Vi försvoror Vösterängstorpel
Den 29 oktober anlände omkring

kl. 19 en busslast väl sotade och mas-
kerade hemvärnsungdomar från Fa-
gersta.

tltcl urla.tningen slog dc lLiger i

trakten av Ektorp och igångsattc spa-
ningen mot vår väl bevakade "fiiltvcrk-
stad", Våsterängstorpet. Endast några

ninuter efter urlastningen hade vår
spanilgsgrupp, Tage Andersson med
1nånnarna Alian Gröd6n, Ol1e Petters-
son ocl.r Rolf Jobansson, letat rätt på
den fientliga lägerplatsen och gav dem
ingen ro. Tage Iistade snart ut fieo-
clens lösenorJ oclr sedan rar det inqen
störrc svårighet att passera fiendens
poster. När de sedan upptäcl(te att
lösenordet var känt bytte de snabbt
lägcrplats och lösenord.

De fientliga patrullerna lyckades
aldrig trpptäcka vårt torp enär våra
poster snabbt awisacle alla närmanclen.
Oukring kl. 23 gick en femtekolon-
nare ut och sökte rpp fienden, samt
hjäftte dem fram till torpct. När dct-
ta väl var upptäckt bröt en intensrv
skottlossning ut. Striden om Väster-
ängstorpet nådde sid höjdpunkt vid
23.3O-tiden på lördagsnatten. Fiendcn
gjorLlc flera stornrningcr nrcn fick ge

En gl pp unga luigare unclar dri/t
uiirnschelen Bertil Blomqvists (t. lt
i bahgrwden) uppsiht. I f imrc ru-
den: Cillhein, Stenbug, Nilsson, MiiI-
nratt, Schyndn. Kniistående : U ltihssott,
EICL. Foto: Sturebild.

vika för vårt försvar, som organise-
rats av Äke Svensson och S. E. Klang.

Dc nya driftvärnspojkarna Börje
Eriksson, Eie Gillheim, Henrik Groop,
Bo Wadling, Kjell Nilsson, Hans Ul-
riksson, Roland Eigh, Ulf Schyman,
Lars Silfer, John Westman, Erik Mäl-
man och Lars Stenberg skötte sig rrt-
m:irkt vid sin första övning, trots att
det blcv ganska kallt i den stjärnklara
och månljusa oktobernatten.

lftcr eld upphör fick Fagersta-poi-
kalna nattlogi i torpet till kl.9 på
söndagsförmiddagen då tävlingsmoment
följde.

Dc bästa resultatcn:
Auståndsbedöntting: l] Karl Gu

maelius, Fagersta, 4 straffpoäng, 2 )
Pcttcr Schaub, Fagersta, 8 straffpo
äng, 3] Lars Silfver, CVÄ, l2 straff-
poiing, 4] Stig Norlander, Fagersta, 16
straffpoäng, 5] Kjell Nilsson, CVA,
20 straffpoäng, 6J Ulf Schynan, CVA,
20 straffpoäng.

Sl?j tfling K-plsti l] Olle Petters-
son, CVA, 0 straffpoäng, 2J Allan
Gröd6n, CVA, 0 straffpoäng, 3) Tage
Andersson, CVA, 0 straffpoäng, 4]
Ola Engströrn, Fagerstå, 8 stra[fPoäne,
5l Nissc Nilsson, Fagersta, )8 strafl
poäng, 6l Nordfeldt, Fagersta, l8
straffpoäng.

Shjutttirrg ,1led geviir: l] R. Pers
son, Fagersta, 0 straffpoäng, 2J G.
Fransson, Fagersta, 0 straffpoäng 3]
Ulf Ed6n, CVÄ, 0 straffpoäng, 4l
Hans Tingström, CVA, 0 straffpoäng,
5J A. Carlsson, Fagersta, 0 straffpo-
äog, 6l Rolf Lundberg, CVÅ, 6 straff
poang.

Lagtesuhat: 1J CVA UHF drift-
värn, 58 straffpoäng, 2) Fagclsta 72
str affpoäng.

Efter tävlingens slut framförde serg

Nilsson Fagerstapojkarnas tack. Vi var
överens om att både örmingen och
1ä\ linFen hade stärkt karrrtatsk:rpet.
Hemvärnschcl Tholhage, Fagerstå, in-
bjöcl oss redan på lördagen till hem

bara runt, bara runt omkring.
Aiiischer på \ äggcr och pllnk 'å

man scr
bara runt omkring, bara runt on-rkring,
och valfläsket stiger, och löften man

8er
bara runt, bara runt omkring.

Och nran köper lotter men vinster
na är

blr:r runt omkring, bara runt ornkrinS
och ''Krusse" i F. N. han gormar

och svär
bara rrnt, bara runt omkring.
Han skickar en sputnik ivåg från

vår jord
bara rr.rnt omkring, hcra runt omkrinq,
och talar om freden i hotfulla ord
bara runt, bara runt omkring

På måndan har Oskar så svårt att
stå still

bara runt omkring, bara runt omkring,
får han sen ett papper i handen han

vill
bara runt, bara runt omkring-
Nu far man till Stockholm på sttldie-

besök
barl Itrnl ornkring, bara rttnt ortrkring
på hemväg i bussal så tar an en

krök
bara runt, bara runt omkring.
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Telefonnummer Birgcr Ählin skulle ha
barl rr:nt omkring, [r.rra runt on)kr:ng,
för han är ju sällan där han borcle va
båra runt, bara runt omkring.
N{an drar nummerskivan/ signalen går

klar
b.rra rtrnt orrrlring, barl rrnl onrkrint,
ja, söl<er man Birger då får man till

svar
bara runt, bara runt omkring.

Den hår lilla visan den blev som den
blev

bara rrrnt omkring, bara ront omkring,
ty, pennan den for som ett skott när

jag skrev
bara runt, bara runt omkring.
San.rna publik här man ser år från år
bara runt omkring, hcra runt omkrinF,
Drarl tacksamt noterar ett skämt ni

förstår
bara runt, bara runt omkring.

Men tiden den svinner och åren cle går
bara runt omkring, barc runt onrkring,
och ådcrförkalkningen sätter srnå spår
bara runt, bara runt omkring.
Fast än finns förmågan att taga en ton
bara runl omkring, barr rrnt onlkring,
och sen får man knalla on-rkring med

penslor1

bara runt, bara runt ornkring.



Vad hoinder i tunnel VI7
Om vi nu under december 1960 kas.

tar en blick in i tunnel VI, ser vi
fullt med byggfolk och byggnadsställ-
ningar. Vad händer här? Jo1 Hc behö-
ver utvidga för att bereda plats åt sin
nya datamaskin 7070, som beräknas le-
vereras våren 1961. I tunnel VI södra
del kommer läktaren att rivas och en
helt ny övervåning att byggas. Bjälk'
lag och golv konmer att gjutas i be-
tong.

I turneldelen hade CVA sin hydraul-
verkstad med provrum samt under läk-
taren ett rnindre verktygsförråd. På
läktaren fanns dels yrkesskolan och dels
verkstad för driftelektrikerna. Den I
nov. 1960 var dessa avdelningar flyt-
tade. Varthän? Läs öi:s hörnal

Då nybygget i tunnel VI blir färdigt,
kommer Hc att få disponera så gott
som hela den nya övervåningen. Hela
södra tunneldelens bottenvåning kom-
mer CVÄ att inreda som kontor och
laboratorium för eltekniska kontoret.

I anslutning till Hc utvidgningarna
erhåller CVA en s1'nnerligen välkom-
men möjlighet att flytta telefonväxeln
från UIIF bergslokaler till tunnel VI
övervåning, norra delen. Växeln ut-
vidgas; ny större sådan är beställd.

I Hc nuvarande utrymmen kommer
en rad ändringar att ske. Bland annat
omlägges ventilationen helt, trappan
mellan materiallaboratoriet och Hc
borttages, vid norra trappan till Hc rn-
bygges en varuhiss.

De nämnda byggnadsarbetena inklu-
sive ventilations- och elinstallationer
beräknas färdiga i juni 1961.

Ltihtdten i tuntel VI
undet ritning

Ombyggnadsarbetet i
tunnel Vl i lull gång
CV A-foto Rune Latssotr.

Olle Elgeby segrade
i namnpristävling

Bergtrollet utlyste i nr 2 1960 två
pristävlingar. I den ena gällde det att
komma med förslag till utformoing av
"Trekanten'' och den andra gick ut
på att sätta namn på vägar och stigax
inorn CVA-området. En tivlinssiury
med överingenjör Anders Llögfeldt,
kamrer Tor Andr6n och avsynare Ol
le Göransson samt för Bergtrollct Gun-
nel Rydeborg och John Eklöf samlades
för att granska inkomna tävlingsbi-
drag. Denna jury kom snart under-
fund med att den förs(a tävlingen in-
te skulle vålla något större huvudbry.

värnsgården i Ävesbo vårcn 1961. Då
Iår vi säkert räkna med att hemvärns
pojkarna i Fagersta vi1l ta revansch
för 1ördagsnatten.

Blt.

OlIe Elgeby

Endast ett förslag hade inkommit och
det var från Roland Lidman, som
tyckte att det skulle planteras frukt-
träd av olika slag runt Trekanten. Då
förslaget inte var utarbetat i den om-
fåttning som pristävlingen krävde,
beslöt j ryn att ej utdela pris i denna
tävling. Lidman får dock för sitt för-
slag Bergtrollet gratis under nästa år.

Den andra tävlingen blev litet kni-
vigare för juryn. Många bra namnför-
slag hade lämnats in. Olle Elgeby ut-
gick som segrare, tätt följd av Oscar

Sundwall, tidigare CVÄ-are, samt Erik
Ejert och Alfred Lissåker. Pristagarna
konmer att tilldelas presentkort på
böcker [om vägarl]. Följande namn-
förslag överlämnar juryn till styresman
O. Dahlin med förhoppning om fast-
ställande:

fluvrrdvägen, Infarten, Mässvägen,
Flygfältsvägen, Otto Dahliqs vä9, Pro
nenaden, Bakvägen, Robotvågen, Gen-
vägen, Hangarvågen, Snickarstigen, Sol
stigen, Utkiken fde tre stigarna på
berget bakom administrationsbyggna-
denJ. Vi hoppas snart få återkomma
med en karta, där namnen inprickats.

Juryn tolkar det fåtaliga deltagandet
som ett tecken på att Trekanten anses
bra som den är.

//-

SAMVETSFRÄGA
Bestämd fader: Unge man, kan ni

försörja en familj?
Ung man (undergivetl: Jag vill bara

ha er dotter.
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INSPEKTION
Den l2 scptember 1960

inspekterades CVA och

UHF av SCFF, general-

major Thunberg, åtföljd

av byråchef Jurander,

FF/UH

Fld Lars Harry Larssot dentonstrerar rb nateriel lör
intresserad sousclrcf. T.u. i bilden töi Ni[s Äberblon,
i balzgnnder stlrcsnktn Otto Dahlin och t. h. uöi An-
ders Högfeldt.

FCPF-representantetna Olle Cöranssott
oclt Anders Thuressott i intresserdt
samspålt nted gencralmajor Thtutberg.

CV A-flick an Kersrin Eklund
uald till Arbogas Lucia 196o

Det Ltar en stuhd ao högtid, tär LtLcia med sina tåttlor tågade genotn Mtiss-
lohalerna. CV AJlicban Marianne öltman ser ri son andra tiirna elter Lucia.

På morgonen tlen 9 dec. spred sig

inon CVÄ ryktet orn att Kerstin Ek-
lund på skrivccntralen blivit vald till
Arbogaortcns Ltrcia. Själv försökte bon
hålla rrasken och spela ovetande, rnen
kapitulerade med en klädsam rodnad,
när första gratulantcrna dök rrpp. GIåd
jebudskapet fick naturligtvis lov att fi-
rasl Exp. förestånclare Sture Bengts
son åkte il1 till stafl och köpte cn stor
tårta till den blivande Lucian och se

dan blev det fest på skrivcentralen.
När så Lucia-dagcn kom fick Flygets

anstäilda tillfaille att se Kerstin som en
strålande ljusdrottning, när hon till-
sammans med sina söta tärnor, däri-
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bland CVA flickan Marianne öhrman,
gjorde besök på mässer. I sitt följe
hade Luciaflickorna clen italienske tru
baduren Riccardo Prcosti, som med
kånsla sjöng några sånger på sitt hem-
lands tungomå1. Även Arboga B1åsor-

kester gjorde oss den äran med ett be-
sök och bjöd på r.rppskattad musikun-
derhållning. Ståmningen var god trots
långa natköer, sour väl gav nye kocken
Erik Widin elddopet.

Tacktal hölls av överingenjör Anders
Högfeldt sarnt av miissförcningens ordf.
Gust. Ä. Johansson.

Mera orn Lrrs.e-firrndct i Trolltrng
en.

rm*kf*r,#
J U LM IDDAG

En trevlig jrrlmiddag gick av stapeln
den 14 dec. på elevhenmet i Ekbac-
ken. Styresman O. Drhlin och över-
ingenjör A. Högfeldt mecl rcsp. fruar
san.rt KFUM-sekr. E. Tunås och rektor
Ove Ahlgren från Västerås var bl. a.

kväl1ens gäster. Efter att föreståndare
JMerner Larson hälsat välkommen högg
man med friskt rnod in på husmor
Tekla lsakssons delikata jtrlbord. Kväl
len förflöt i dct glada gemytets tecken
med julklappsbyte och julsånger. Fung-
erande tomte var Rolf Lr.rndberg, som
även överlämnadc blonrrnor till hem-
nrets föreslåndrre, htrsrrror och övrig
personal. Styresnan Dahlin och sekr.
Tunås talade bl. a. varmt och förhopp-
ningsfullt orn ctt nytt elcvhcn och
rektor Ahigren uppehöll sig i sitt tal
vid utbildningcn och cless oskattbara
värde. Under kvällen framfördc cle-
vcrna Ulf Ed6n, Bör'je Kernehed, Tho
mas Blume och Rune Carlsson ett ama-
törspektakel, författat av Änclcrs Wad-
ström. Innan lnan skilclcs åt liiste Wer-
ner Larson Julevangclict, varpå nran

lyssnadc till julmusik.

Bildsvepet från
vidstående sicla h:rr
Bergtrollsf otogral t'n

arbctsplatscrna på
liingats upp av

Runc Norelius.
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Maurt öberg har hand on 250 Exp.
Ragnor Spritt jobbat på 271, Har ar-
betar han i hollehtorsuarven.
Bengt Håkansson kommer fÅn "Sue-
riges Trädgård" - Blebinge. Avd. 274
tit hans " hemort".
Georg Sjölin på aud.272 h& inte tiII
de löttshrända, men högra ögonbrynet
åhte docb upp en anhg inför fotoga-
lens blixt.
Suen Andersson sböter " ausiindningen"

- aud. 782 - och han tb ofta jagad
av telefonen.

KatI Arnid Aruidssotr, .lud. 250, är
specialist på git e.

Vilho Pubonen, aud.278, överser och
/eparcrur teleifistlument.
Henry Lilieros på avd.250 ligger inre
på lat sidan.

Toruid Katlsson, Motor hopplar htt en
Iedning till en mototdetali.



Birger Haglund:

Många gånger hade Balken pratat
om att vi tillsammans skulle göra en
resa upp till Dalarna för att fiskc, ty
fisk, ia, det fanns det gott om där-
uppe. Visserligeo kunde man ju befara,
att träffa på både björn och varg men
den risken fick man ta, menade Bal-
ken och han för sin del var ju inte
lättskrämd, eftersom han var van vid
vildmarkens alla faror. Så beslutade
Balken, Ville Kiihne och jag att till-
sammans resa ditupp och förberedel-
serna började för resan. Det alha vik-
tigaste var naturligtvis fiskeutrustnin-
gen, så att vi skulle kunna ta vara på
dc strålade till{ällen till sloriångster,
som vi skulle få uppleva. Så var tlet
provianteringen, vilken ioch för siq
var viktig, ty annårs kanske vi inte
skulle komma att ha klafter att clra
upp de stora fiskarna.

En vackor fredagsefterrniddag var vi
färdiga för avfärd. Vi använde oss av
Villes bil, som trots att den är stor
och lymlig var fullastad mcd grejor;
vi hade t. o. m. mitt gamla dragspel
med oss. Det kunde ju vara bra att
ha om vildmarkens djur skulle bli allt-
för påträngande.

Färden gick upp genon vårt fagra
Bergslagen och snart var vi uppe r ma-
sarnas och kullornas land. Nä vi skul-
sarnas och ktllornas land. När vi på
kvällen nådde vårt {örsta mål - be-
kanta till Balken - blev vi väl mot-
tagnc och vi kändc oss som gamla vän-
ncr rill vårt vördfolk. Här blev vi
bjudna på traktering, både lekamlig
ocJr andlig. Den lekamliga bestod av
en bättre middag och den andliga av
underhållning, där t. o. m. mitt gamla
drlgspel kom till heders. Så småning-
orn församlades en hel del nasar ocl-l

kullor och stämningen steg undan för
undan.
Men fram på nattkröken var det dags

för oss att ta farväl av vårt värdfolk
och fortsätta tlpp till de storå fiske-
vattnen. Så gick färden upp genom det
fagra landskapet; månen sken ocl'r
gjorde allt ännu trolskare och vack-
rare. Efter några timmar nådde vi vår
bestämmelseort, österåsstugan. Det var
en skogsbarack, avsedd för ett 20-tal
arbetare. Deir ägdes av skogsförvalt-
ningen och stod för närvarande tom.
Ällt var snyggt och trevligt orclnat och
skiJrle sig mycket från den föreställ-
ning om skogshuggarläger jag skapat
mig. Så gjorde vi oss i ordning för nat-
tcn och sist gick Balken omkring som
en hustonte och kände på alla fön-
ster och dörrar så att dc vrr låsta;
inte vet jag vad han väntade skulle
dyka upp här långt ifrån all ära och

t8

ROVFISKE
redlighet. Så kröp vi då till kojs, men
jag hade inte sovit lång stund förrän
jag vaknade av ett skrapande ljud;
när jag riktigt vaknat till såg jag att
det var Balken som höll på att dra sin
säng närmare Villes och min. Han ha-
de nämligen slagit läger i andra hör-
net av rummet, men nu ville han tyd
ligen vara i närheten av oss. Orsaken
till denna lörflyttning käoner ing än
nu idåg inte till, mcn jag misstånket
att han hade berättat så många kus
Iiga historier för Ville och mig att han
själv blivit skränd därav. Efter en
stund hördes ljudliga snarkningar från
Balkens säng, vilka förkunnade att
han åntligen kommit till ro.

Klockan var inte mer än 6 på rror-
gonen, då vi väcktes av Balken. Han
hade redan kokat kaffe och bjöd nu
Ville och mig av den goda drycken
på sängen. Nu var det ingen tid att
ligga och dra sig, utan nu skulle vi ut
och pröva vår fiskelycka, menade
Balken.

Så bar det iväg. Balken gick först
och visade vägen. På det första stället
vi stannade hade det flog varit en
bäck en gång i tiden men nu fanns
rJet inget v.rtten alls. Balken såg eo
aning konfunderad ut och det verkade
nästan som han tro<lde att Ville och
iag hade varit ute på nalten och gjort
något sattyg med vattnet. Ernellertid,
det vara bara att fortsätta vidare. Nu
började en diskussion mellan Balken
och Ville om vilken väg vi skulle ta
oclt .å småningorn hur lång väg v'
hade färdats. Balken påstod ätt vi ha-
de åkt omkring ett par km, medan
Ville hävdade att vi åtminstone hade
åkt 3-4 mil. Till sist kom vi i alla
fall fram till något som väl skulle fö-
reställa en bäck. Ja, det vara bara att
göra iordning fiskredskapen och kasta
ut. Balken höll sig litet på avstånd
från Ville och mig. De fiskar han vi-
sacle upp var ernellertid av ansjor is.
format och det vår inte utan att vi
tyckte att det luktade ansjovis, vilket
föranledde Ville att helt stillsamt frå-
ga Balken, om han hade glömt att
skölja av fisken innan han tog med
den hitupp. Ilur Balken tog detta för-
står vi alla som något känner hans
temperament. Ville och jag fick ingen
fisk, så det var ju ingen id6 att stan-
na kvar här längre, utan på nytt bar
det av under det att Ville och Balken
diskuterade vägfrågan. Så kom vi fram
till ett kalhygge. Här tog vägen slut,
så vi fick fortsätta till fots. Om en
stund korsade vi inlandsbanan. Balken
berättade att just här var det som räls
bussen från Sveg fick stanna en gång

för att det stod en björn på spåret.
Passagerama blev ju vettskrämda och
tågpersonalen hade ett väldigt besvär
att få björnen av spåret. Det var rn-
te utan rtt man började känra sig
litet kuslig till mods efter denna skild-
ring, ty vad skulle vi ta oss till om
det helt plötsligt skulle stå en blörn
framför oss. Visserligen menade Ville
att det var ingen fara, ty han hade
ju kniven med sig och med den skulle
han kunna klara både sig själv och oss.

Jag såg mig omkring; inga träd att ta
sin tillflykt i om något skulle clyka
upp, ja det var båra att sätta sin lit
till Ville. Slutligen korn vi fram till en
liten vacker fjällsjö och här skulle vi
återigen pröva vår fiskelycka. Och här
lyckades verkligen både Ville och jag
få några sn.rå abborrar. Jag kom plöts-
ligt att tänka på min gamle vän Seff-
ran Holn. Han hade ju försökt att
lära mig hur det skulle gå till att fiska
abborre. Det gä1lde ju visserligen i Ar-
bogaån, men kunde kanske även till-
Iämpas håruppe. Alltnog, om det var
denna ]ärdom eller en viss tur det be-
rodde på, när vi slutade fiska så ha-
de jag fått den största fångsten av oss
tre.

Nu var vi alldeles utsvultna och be-
gav oss åter till stugan, där Balken
lagade till mat och kaffe åt oss. Han
talade om för Vil1e ocir mig att det
var inte första gången han prövade
på att vara kock. I det militära hade
han blivit utnåmnd till "Mästerkock",
och hans erfarenhet från den ticlcn
fick nu Ville och jag dra nytta av,

Eftcr att vi vilat oss begav vi oss

åter ut för att söka oss till nya fiske-
vatten. Enligt Balken skulle det nu
bli det verkliga fiskafänget. Så bar
det cv upp genom skogarna, men över-
allt där vi kom så fanns det inget
vatten i åarna och bäckarna. Balken
förklarade att myndigheterna hade
stängt av vattnet högr€ upp för att
det inte skuile rinna bort.

Ja, så var det bara att ge sig iväg
hem igen. Nog fanns det väl en hel
del besvikelse hos Ville och mig; å

andra sidan hade ju vår utfärd varit
rik på upplevelser av annat slag som
t. ex. det här.

Vi hade tagit oss en palrs och Ville
och jag satt och pratade och Bal-
ken trampade omkring ute i terräng-
en. Då fick vi plötsligt höra hur Bal-
ken kom springande med andan i lral-
sen och skrek: "Det kommer något
därborta, det kanske är en björn". "I
så fall springer du åt fe1 hå11", sva-
rade jag, ty ljudet kom från en bil
som kom från det motsatta hållet. Jag
vill ju inte påstå att Balken var räcld,
bara litet rrppskärrad. Så småningom
)ugncde han sig och vi krrnde bege
oss vidarc på vår färd till bebodda
trakter.



De' handlar orn Emil
Varjc clag ser man honon komma

birancle på sin tungå portfölj. FIan
går mccl spänstiga steg, trots att ltan
ir,le di'e\t lrör till ungdomrrna in.,m
frirct"3ct. Allr'd är han lka rtig ocl'
vänlig mot alla. Att det är Emil Alr-
dersson - Post Emil - det är frågan
orn, har vä1 de flesta redan räknat ut.
Dcr iir nog få CVA-orc,.orrr inte kÄn
nel igen honon. Hao har varit an-
stäl1d i tio år, och under denna tid
har han hunnit tillryggalägga över 3.000
mil till fots inom verkstaclsområdct.
Det later micket. men de daeliga po't-
tLrrer4c går Iakti*kt 'rpp i över mi
1cn.

T oLh med trtgårgen av denna må-
nad lämnar Emil CVA. Sedan kom
mer han att få mera tid över att odla
sina l-robbies, för han kommer säkert
inte att iigga på latsidan, även om
han inte behöver rusa upp i arla mor-
gonstund för att hinna i tid till CVÄ.
Några utställningsföremål i berget un-
der "CVA dagen" vittnade om att
Emil Andersson är en händig karl med
konstnäiliga anlag. Det är inte vem
.onr helst, .om tan hantera tälikri

På söndagsmorgonen åkte vi ned till
Skattungbyn, där vi besåg kyrkan, som
ligger underbart vackert uppe på en
höjcl, varifrån man har err strålande
utsikt över Ore älv. Efter att vi be
sett kyrkan både ut- och invändigt
fortsatte vi ner till Kallmora, där Bal-
kens fru Kerstin staflnat kvar, medan
vi varit uppe vid det "stora" iiske
vattnen. I{är blev vi åter gästfritt
nottagna och bjudna på en här1ig
middag, och gisså om det smakade ef-
ter det vi prövat på Balken. Lok
konst.

Efter en trevlig samvaro i Kallmora
var det dags att styra kosan vidare mot
hemtrakten. Under hemfärden gjorde
vi ett uppehåll i Borlänge, där vi träf-
fade vår gamle vän Stig Notsjö. FIan
l.rar ju tidigare varit anstiilld vid CVA.
Hen vlr .ig Lk; .amna gladrr hunrör
som i forna dagar, och l-ran hade åt
skilliga kon.rmentarer till vår fiske-
resa-

Efter uppehål1et i Borlånge är det
irte mycket att tillägga utom att vi
allesanmans tydligen hade gripits av
hemlängtan. Ville körde fort och hade
bråtton att komma hem. Balken satt
förmodligen och tänkte på den stora
björnen, som han så lyckligt undkom-
mjt, och själv var jag tämligen trött.
Så tackade vi varandra lör gott res-
sällskap och var överens om att vi
hade haft treviigt tillsammans. On
fiske och björnfrossa talade vi där-
enot inte.

-t/-

rer med .å goda rc"ultat. V;d err pr.t-
strnd hemnra hos Emil {ick vi vcta,
att clet l<ommcr att bli en hel dei sni-
dande av efter nyår. Först ska det bli
ett runt bord rned en hel mängd olika
djur. Efter "CVÄ-dagen" har clet ock
,å Jrrgg rr in rätt mangå be"tJIIninglr
på lampetter o. dyl. Intresset fbr snr
derier har följt med sedan barndo-
men. Emil Ändersson var bara 13 år,
nrir han gjorde ett par vackra stolar,
sorrr numera intar en hedersplats i hans
hem efter att under många år hört
till nöbien-ranget i sommarstugan. Är
l9l4 gav han sig i kast rrred att snida
en pendyl n.red rådhusklockan sorn fö
rebild. Under årens lopp har han sedan
fortsatt att arbeta med täljkniv och
ståmjärn på lediga stunder och det l.rar
tillkonmit dekorativa föremåi av olika
slag. Med egen villa och stor frukt-
trädgård, sommarstuga och bil är det
dock svårt att få någon fritid över för
konsthantverket.

Enil Ändersson har för övrigt prö
våt på litet av varje, sedan han läm-
nade barndomshemmet i Medåker. Un-
der ett par år var han skogvaktare
uppe vid Hjälmare docka för att se-
dan övergå till specerihandlaryrket.
Han innehade nuvarande Hagmans af-
{är vid Stora Torget i nio år. Det var
l9l2 han böriade n.red denna verk
samhet. På den tiden åkte bönderna
häst in till stan och det kunde hända
att de l.randlade med sig hem både
hela silltunnor och kaffesäckar.

Ätskiiliga mii har Emil Andersson
även awerkat på landsvågarna. Under
27 år clrev han lastbilsrörelse. Det var
ofta ganska slitsamt, för det fanns rn-
te så förnämliga iastanordningar då
som nu. I början på 1920 talet var det
myckct populärt med lastbilsutflykter
på söndagarna. Enil berättar, att han
i å en er da sonrnrar körde runt HJäl
maren 12 söndagar å rad med res-
lystna arbogabor. De lrade det kanske
inte så bekvämt på de hårda träbän,_ _ r ;relöllL\d''rdPdlldNc!,'|'c|]|LIac'll!

ledsen för det. Matsäckarna dukades
tpp i någon solig skogsbacke, ocl.r det
helr v"r ril. fior oFmvflior

För Ur CVÄ-arna var Emil Anders
son inte någon ny bekantskap, nar
han började för tio år sedan. Under
den tid han drev sin iastbilsrörclse del
tog han Lrnder 4 å 5 år i Lrppbvgg-
naden av CVA och var bl. a. med
och anlade flygfältet. En dei av det
golwirke, son Post-Emil slitit i Ber
get unCer årens lopp, har han själv
kört dit. Inte mindre än siu iärnväg.
vagnar virke transporterade han ut.
Under asfalten på vägen ner till Ber-
eet dölier sig sten\ältning och så goll

EmiI med sirL fina stol och penclyl med
Iampetter på uiiEgetl.

som all gatsten, som gick åt för denna,
kördes dit av Emil Ändersson. Från
några gamla logar vid Igelsäter fors-
lade han ner virke, som användes i
.rmband med gjutningen av valven i

bc rq," erkstaden. När de förstc llyg
ningarna ågde rutr vid CVÄ fanns
ännu inga beredskapsfordon och även
då fick Post Emil rycka in med sin
lastbil, på vilken lastades brand- och
räddningsredskap av olika slag.

Med fog kan Emil Andersson se tiil
baka på en arbetsfylld och skiftande
verksanhet, när han nu på nyåret drar
sig tillbaka för att njuta sitt otium.
På CVÄ kommer vi säkert att sakna
hans jämna lunk med postväskån, men
vid den ålder han nu nått, har han
all rätt att i fortsättningen ostört kun-
na lå äena s:g åt trädgård<odling och
övriga hobbies.

- /,/- 
GRY

Juloiteförd till Tumbo kyrko
Resos arbogaavdelning anordnar i år

en julottefård. Kl. 5.45 på juldags
norgon startar man i btlss från Hamn-
Bctrn l8 för att ldra lill Tumbo kyrl.a
i Rekarne. Den som vill vara med kan
annäla sig på Resos Turistbyrå, Hamn-
gatan 18, tel. 11701, där Reso-före-
.tåndarer Tlrure Hjorrlr lamnar ön-
skade upplysningar.

-/ /-

Nästa Be.gtroll utkomfrer till
Påsk. Manus och övriga bidrag
l:ör vara inlämnade senast den
1/2 1961.

1A



Från Personal om personal

grotuleror

CVA
60 åt
9/l Helge Gustavsson

2312 Alf Hedlund
3/3 Eric Andersson

ll/3 Karin Eriksson
14/3 Edvin Anclersson

50 ir
9/1 Sven Sjöberg
l9/l Mauritz Jonsson
30/l John Enocksson
l8/2 Sven Törnkvist
6/3 Gösta Andersson

l2l3 Viktor Danielsson
2l13 Olle Elgeby

UHF
50 år
7/1 Sune Staffansson avd 4ll
7/l Alfred Aue-Pogatschnigg avd 441

20/2 Eric Wiktorsson avd 412

Plåtslogore Helge Guslovsson
är född i Stockholm. Han var under
l4 år anställd vid Sandvikens Jern-
verk och arbetade sedan 3 år vid CVM
innan han i sept. 1945 kom till Ar-
boga.

Driftingeniör Alf Hedlund
år bördig från Gudmundrå i Väster-
norllands län. Efter olika anställningar
kom han 1935 till Ulleråkers sjukhus
i Uppsala, där han var maskinmästare
i 10 år'. I febr. 1945 llyttade han till
Arboga som viir mekontrollant hos
KFF, A 4 och börjadc sedan i oktobe:'
sanrra år sin anställning vid CVA.

Tekniker Eric Andersson
är född i Eskilstuna. Efter 6 år vid
Bultfabriks AB, I'lallstahammar, 4 år
vid AB Svenska Jiroverksverkstäderna
i Lioköping ocl.r 9,5 år vid Gcvärsfak-
toriet i Eskilstura korr han våren 1949

till cvA.
Stöderskqn Kqrin Eriksson
är född i Malma församling i Viist-
maniand och började sin anställning
vid CVA våren 1948.

Förrådsorbetqre Edvin Andersson
är född i Brilinge lör.am:ng i Upp-
sala län. Han blev anställd hos oss den
I nov. 1950 och kom då närmast från
Träullit AB i Köping.

20

Driftelektriker Sven Siöberg
är född i Karlskoga. Han kom till oss

på hösten 1949. Dessförinnan arbeta-
de han vid El ÄB Skandia i Arboga
i drygt 10 år.

Förmqn Mquriiz Jonsson
är född i Knista församling, örebro
län. Till CVA kom han hösten 1948
från AB Växlar & Signaler i örebro,
där han tjänstgjort i närnrare 8 år.

Avsynore John Enocksson
är född i Skinnskatteberg och arbeta-
de inom olika företag, bl. a.6 år hos
Bultfabriks AB i [Jallstahammar oclr
därefter drygt I år vid AB Baltic i
Södertälje, innan han kom till oss i okt.
1949.

Motormontör Sven Törnkvist
är födc1 i Götlrrnda och ltom i Flygets
tiänst på hösten 1947. Först var han
anställcl vid CFA någla månrder innrn
han började vid CVA. Tidigare var
han anställcl vid Norcliska Armatur-
fabriken i Kungsör.

Truckförqre Göslo Andersson
:ir infödd arbogabo. Han började <in

ånställning vid CVA redan 1945.

Avsynore Viktor Donielsson
är bördig från Anundsiö församling i

Västernorrlands Iän. Han kom till oss

i augusti 1946 och hade dessförinnan
varit anställd vid AB Hägglund & Sö-

ner i ömsköldsvik.

Förrådsqrbetore Olle Elgeby
är född i Arboga. Innan han kotr till
oss i juli 1946 var han under 6 år an-
ställd vid AIÄ och innan dess tjänst-
gjorde han vid ÄB Arbit.

tt"'t'- ;l
.,..'

?',ll'j:n""io*" t I
ir bördig från östefrike. Han avlade
ingenjörsexamen år 1933 vid Tekniska
Institutet i Stockholm. FIan var an,
ställd vid CW som konstruktör av 3
kl under 12 år innan han den I ol<t.
1946 kom till UIIF son chef för re,
servdelsplaneringssektionens flygplande-
talj. Han är den drivande kraften i
Arboga Flygklubb, vars ordförande han
är sedan många år tillbaka.

Tqck
För all uppvaktning på min 50-års-

dag framför jåg ett varnt och hjärt-
ligt tack.

Sture Larssott

Helge Brondt f
Efter en längre tids sjukdom
avled den 31 oktober plane-
ringsingenjör Helge Brandt, 57
år gammal. Ilan var född i
Stora Tuna församling, Kop-
parbergs luin. Den I rnai 19.16

började han sit anställning
vid CVA. Tidigarc var han
radiotekniker hos ÄB Sport
& Radioaffären, Västerås, i
närmare 12 år.

Hclge Brandt var arbetsam
och energisk. Vid sidan om
sin dagliga gårning bedrev han
lritidsstudier, som år 1949
ledde fram till ingenjörsexa
men. Han var även religiöst
intresserad och tillhörde Fräls-
ningsarm6n.

*
Förrådsmösfqre Eric Wiktorssor,
år född i Norrköping. Han anställdes
vir-l Flygvapnet år l9.ll tör:t vid F3,
flyttade 1944 till Fl3 och kom hit I
maj 1956. Tidigare var han anställd
vid E. F. Backmans vcrkstäder under
7 år och vid ÄB Ä. Palmgrens Mek.
Verkstad under 9 år.

Avsynore Sune Stoffqnsson
är född i Eskilstuna. Han flyttade till
Ärboga 1930 och irar sedan dess varit
ståden trogen. Efter en kort tids an-
.tJIIning vid El F.rl.r lon.son & l-ar<-
son, val han anstiilld i 15 år vid El
All Skandia, innan han clen 5 maj 1947
anställdes här vid UIJF.

Vi hölsor välkomnq till UHF
Gtrdrun Skoglund, kontorsbiträde 431
Lcnnart Löth, ingenjör 441
Inger Thelenius, kontorsbud 420
Cunilla Nystedt, kontorsbud 4ll
Uno Gustafsson, avsynare 411
Gun Molin, kontorsbiträde 431
Axel Johansson, assistent 410

TACK
För den utomordentligt storslagnå

gåvan jag fick mottaga i anledning av
n.ritt bröilop ber vi få framföra vårt
varl'Daste tack.

Agda och Swrc Holmquist.

Bergtrollel

avd l2l
avd 810
avd 480
avd 380
avd 780

avd 385
avd 634
avo 542
avd 200
avd 995
avd 542
avd 780



Sedan den I oktober 1960 tjänst-
gör civilingenjör Nils Äkerblom son.r
teknisk överingenjör vid CVA. över-
ingenjör Äkerblom har tidigare tjänst
gjort i Kungl. Flygförvaltningen.

Vi hölsor völkomno till CVA
Inger Andersson, skrivbiträde 270
Kjell Andersson, ingenjör 360
Lars-Ivar Andersson, elmontör 280
Stig Andersson, hjälpmontör 271
Torsten Baudn, elmontör 27\
Bengt Bengtsson, verkstadsförmar 272

Ny töi vid CVA Populär yngling bugade
. r.. t , 7, f..

srg Ior kutnnlrg Jagnng

Nils Ahetblotn

Nagra rninrrcer röre kl. ll dagen
löre Alla Helgons dag var det en un-
derlig stämning på Hallen. Ailt arbete
hade stannat av och man närkte plöts
ligt, att allå dörrar och utgångar var
väl bevakade. Anledningen? Jo, Karl-
Arvid I{järpe hade permis från kl. ll,
men man tänkte inte låta l-ronon-r gå

henl utan vidare. Alla Helgons dag
skulle Kari Arvid fylla 60 år och nu
vi1le man ge den populäre städaren eq
omgång, som han sent skulle glörtrma.
Och nog blev stunden minnesrik. När
Karl Arvid visade sig, togs han om
hand av ett par kamrater, som helt
sonika förde upp honom på en mon-
teringsplattform. Runtomkring samlades
alla Hallens invånare. Karl Arvid för-
stod nu vad det var {råga om.

- Jag hade väl åtminstone kunnåt
få k1ä om, klagade han.

Börje Klotz stegade upp till Karl
Arvid ocl.r föredrog en meritlista, som
till slör\ta delen handlade om 60'åring-
ens otroliga bedrifter under lunchtidens
fotbollsmatcher. Han överlämnade till
sist under kraftiga applåder från åskå-
darna en vacker och innehållsrik adress.

Och så hurrades det. Carita Daniels-
son överlämnade blomrnor från Hallens
Kvinnor och clå bugade Karl Arvid med
all den grandessa han är n-räktig. Len-
nart Fredriksson kom med blommor
från kamraterna i Driftavdclningen och
då blev det en extra applåd. Så klev
Alvar Söderholm frarn med den sto
ra överraskningen. Han överlämnade
CVA:' CL'ldforboll , vilken enligt
Klotz endast utdelats en gång tidigare.

Olof Brunström, ingenjör 513

Karl-Aruid tachar
'för uppuahtningen

Carita Danielsson
från HaIIens Ktin-

Jan Blixt, tekniker
Björn Brandt, hjälpmontör 274

360

Bertil Danielsson, ingenjörsbitråde 274
Siv Daunfeldt, tekniskt biträde 900
Gunnar Eklund, driltelektdker 385
Kerstin Eklund, skrivbiträde
Gösta Engberg, tekniker
Jan Eriksson, hjälpmontör
Sven-Erik Frölind, svetsare

951
642
385
200

274
230
63,1

615

612
Enar Johansson, iogenjörsbiträde 360
Gunnar Johansson, hjälpmontör 280
Kjell Johansson, avsynare 491

Allan Jonsson, verkstadsbud 230

Erik Jobansson, städare

Ove Jonsson, hjälpnontör

Karl Erik Gunnarsson, ingenjör 521
I{arl Axel Gustafsson, telen.rontör 274
Arne Flansson, telemontör 272
Rune Har16n, avsynare 491

Göran llenning, tekniskt bitfäde 502
Erik I{olmstedt, förrådsarbetare 760
I-eif Hultgren, tekniker 646
Bengt Håkansson, telemontör 271
Lars Isaksson, hjäipmontör 230
Leif Jansson, l.rjälpmontör 272
RrLne Jansson, chaufför 290

Er.rar Möller, ingenjör
Bo-Göran Nilsson, verltstadsbud
Jan Nilsson, verkstadsbud
Ingrid Nordgren, stiiderska
Anders Norling, hjälpmontör
Werncr Oiofsson, motormontör
Leif Persson, assistent

Jan Pettersson, telemontör
lloll Ranskär, avsynare
Bertil Renström, förrådsarbetare
Barbro Ronlin, sldivbiträde
Bengt Rosendal-rl, telenontör
Älgot Schill, notorprovarc
Karin Sjögren, skfivbiträde
Sten Sundin, telemontör
Göran Svanborg, hjälpmontör
Bo Svensson, hjä$nontör
Rune Svensson, hjälpmontör
Britt Mårie Söderlund, biträde
Kjell Wal1in, hjälpmontör
Roil Wahlman, elektriker
Karl Evert Widerlöv, ingenjör
Sune Wilhelmsson, verkstadsbud
I{ans Zi16n, avsynare

370
It0
120

380
125

210

950
272

491

780
95i
278
210
970
274

200
200
.180

271
385
480
230
491

214
UnoJohnsson,ingenjörsbiträde 279
Anna Jönsson, rörpackare 219
Bengt Carlsson, hjälpmontör
Björn Karlsson, hjälpnontör
Kurt Carlsson, biträde
Mats Kaflsson, bitråde

Karl-Aruid hl till attq.ck mot sopor
och shrip. Ha11 gör d.et med glndje.

Karl Arvid, som ticligare verkat starkt
rörd av kamraternas uppvaktning, brast
nu ut i ett bcfriande skratt - eLc

skratt så vålkänt av alla i Ha1len. Ekot
rullade runt och alla skrattade med.
Sc sJutcde dennl rrppvrktning [ör cn
glad garqon, precis så som den skulle
göra.

OId Jim.

Ilune Carisson, biträdande ingenjör 274

Roger Knutsson, biträde 271

Helge Kåberg, truckförare 995
Britt I-arsson, skrivbiträde 951

Alvar Lindberg, förrådsarbetare 780
I{olf Lindgren, hjälpn.rontör 230
Göran Lundströn-r,yrkeslärare 609
Arne Magnusson, telemontör 274

Lena Magnusson, skrivbiträde 646
Birgitta Moö11, skrivbiträde 745
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-r 7- 1 1.l(onte bltr penslonar
Var iir de små glaser.r? Skynda

dcj, jag har svarven på matningl Så

där' lät clet oml<ring Bengt Lundmark
en drg i oktober'. r'i.ir ltcr rl i ganq
nred att or.lnd avskedskalas för pen
sionären Konrad Anclersson. Man
hade sanlats i kontroilrummet intill
det verktygsrum på avd. 100, ll0, där
Kontc skött sin dagliga gärning rrnder
nånga år. Förctagcts blommor stod på
bordet, son dagen till ära haclc vit cluk.
Det var en aning trångt, r-Liir alla stod
uppstå11da och väntade på att I(onte
skulle träda in.

- Det gör ingenting, on clct är
tlångl, br.J det intc l.omrrrer' in någon
svarvarc, tyckte någon.

Konte kon in. Bengt Lundnark sade
vanna oLd till den uppskattade kam
1aten,

- Eftersom vi i dag har en så stor
högtidsdag vill vi tacka dej. Vi gör det
genon att övcrlämna ett antal bloms-
terchcckcr ocl-r ned den förhoppningen,
att också Regina kommer att bli glad.
Vi tac'kar för allt du har gjort och vi
iir glada över att du stannar i vårt
företag och ti1l sist hoppas vi, att vi
får ha dej länge kvar.

Ungefär så talade Bengt och Konte
tackade för uppvaktningen. Det blev
inte så många ord, men vi förstod
honom väl. Kaffe kom fram och tår-
tan delades brodcrligt. Den röda rosen
ville nan s:jttå i knapphålet på Kon-
tes rock. Så dök fotografen upgr.

- Se lite gladare ut, sa l,asse.

- Nej, se ut som du brukar göra
i luckan, sa Wester.

Dct blev påtår och tretå. och trcvna-
clen var stor, som alltid när man um-
gås med Konte.

Old lim

Varmhjtirtat frantbar
Bengt Lundntatlz
l<anraternas tack och
hyllning till Kcnratl
Antlctssott, som hiir
|11C)ttager blomtnor
och blomsterchecleer.
CV A-loto RLote Lars

Stknningen lzring kallebordet var den allra btista.

Vad är torsvarets motor
Som väl alla fordonsägrre ret, rir

priserna på reservdelar och tillbehör
för motorfordon vål tilltagna. För att
i viss nån kunna nedbringa dessa pri
scr irar fordonsägarna slagit sig sam-
nan och bildat inköpsklubbar som ge-

no , 1\ lal rned olika lirrrror' inom

I'rar,.'rcn ll,kal. crhålla fö- nanJiqcre
priser. En såclan sammanslrrtning är
!-örsvarets Ntlotorklubb [FN4K), där
alla anstäl1da inoln svenska försvaret
har rätt att bli medlen]nar. Sektionen
i \rb. gr "lafla(le' 1957, nch lrar i daq

närnare 200 medlemmar. Totala med-
lemsantalet i FMK är onkring 20.000,

fördclade på ett 100tal sektioner dver
hela landet. Man kan därför, som
nr'Jlerrr iFMK, var mrn än belinner
sig i vårt avlånga land, genom att
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vända sig till nänraste sektionsstyrclse
,'c.r de". konlaklmän lc rrpplv'ningar
or vilka firnror rnrn bö- rärd" .ig
till vid eventuella reparationer och 1n-

köp. Tack vare det stora medlcms-
antalet har centrala inköpsavtai tlred
förnrånliga prisef kunnat göras hos en
nängc1 olika firmor i våra större stä-
der. Det bör framhållas att rlan sorrl
lnedlcm i FMK kan köpa, inte bara
sådant sorn har ned motorfordon att
göri, Lr',r1 även en 1,, I .lcl an,h: v'rr.r
till rc,{rr.crrJe priser. Det l.'- arer
gjorts en del lokala avtal inom scli
tionen i Arboga, mel1 det är givetvis
betyclligt svårare att med ett litet ao-
ta1 medlennar kunna pressa priserna
hos en firma. Vi kommer emellertid
att under nästa år klrnna erbjuda våra
medlemrrrar en l-rel clel bra rabatter
hos olika firmor inorn Arbogaotten.

Iulpristriuling

Cör. en bra bildtext till dcn här tcck-
rTingen ocl.r sänd in den till Bergtrol-
lets red. Bästa texten belönas mcd en
femma.



5å*.ethelt- --*-
trcirulten

Just innan försvarsminister Sven
Ändersson begav sig på semester i
somras, fastställde han nytt Tjänste-
reglemente för krigsmakten [TjRKJ
att gälla fr. o. m. 1 okt. i960. Vårt
gamla lappverk från 1945 fick därmed
läggas åt sidan.

Gode läsare, bliv nu inte alitför för-
färadl Det skall inte bli någon längre
recension om soldatens hälsningsplikt,
hans sätt att föra sig i olika sam-
malrhang etc. Vi skall stanna vid ett
kapitel. - Kap 18, Säkerhetstjänst
och i detta endast vidröra ett par sa'
ker, som det är angeläget för oss att
veta något om. Kapitlet är riktat till
alla oss, som har vårt arbete inom för-
svaret. Det må därför tillåtas säker-
hetschefen ått nämna något om dess

innehålI i denna spalt.

Som första punkt att "den militära
såkerhetstjänsten har till uppgift att
inom krigsn.rakten åstadkon.rma skydd
mot cpioneri, sebotage och annan ska

degörelse, n.rot landsskadlig propaganda
o,lr lrndsskådlig ve-lsamhct i öv"igt.
mot ryktessspridning eller spridande
av vissa skrifter samt nrot vad som
eljest kan bringa säkerheten i fara".

Varje chef är ansvarig för säker-
hetstjiinsten inom hans arbetsområde,
och cnvar är shyldig att uerha för att
en bett'yggande säl?erhetstjiinst åstad-
Izotnntcs.

Vid bl. a. CV skall finnr. en s,i-

kerhetschef, som under styresmanned
har att handlägga ärenden rörande sa-
kerhetstjänsten. Det framhålles, att
säkerhetschefen skall vara känd av all
personal vid verkstaden och att envar
lå- rända sig direkt till horon isä
kcrhetsfr'ågor.

Där hcmliga l.randlingar, hemlig ma
teriel eller materiel i övrigt för krigs-
o-tari)a tiuncn Iörvårar, u1se" \tyres
rnannen en eller flera säkerhetsmarr
red rrppgift att biträda rid överval<-
ningen av ordningen rrr säkerhetssy-n-
punkt. Säkerhetsman skall vara känd
av all personal, sorn är berörd av den
na hans verksamhet.

f.,tt ar ä- .lyldig art ofördröiligcn
rapportera till sin närmaste chef eller
siikerhetschefen om han får kännedom
on eller misstänker något som Wder
på spioneri, sabotage eller i övrigt nå-
got som säkerirctstjänsten har att
åstadkomrna skydd för.

Dct är betydelsefullt att även till

synes obetydliga iakttagelser rappor-
teras.

Mottagna rapporter skall snarast vi-
darebefordras till säkerhetschefen

TjRK lägger stor vikt vid rysrzads-
plihten och ägnar två sidor åt denna
och därmed sammanhängande spörs-
mål. Vi skall en.rellertid nöja oss med
några korta synpunkter.

Uppgift av hemlig natur får endast
lämnas person, som med säkerhet be-
dömes behöva uppgiften för sin tjänst.
Det är sålunda förbjudet för envar
att åt obehörig muntligen, skriftligen
eiler på annat sätt lämna upplysning-
ar om t. ex. krigsmal.tens organisa
tion, beväpning m. m. samt om krigs-
indtstrin och civila försvarsåtgärder.

Råder tveksaml.ret om huruvida upp-
gift får lämnas eller icke skall envar
ha som allmän regel att iaktta tystlå-
tenhet om krigsmakten och rikets för-
svar,

Vid samtal med utlänning skall all
tid största försiktighet iakttes. Ären
uppgifter av öppen karaktär, sorn Iän-
nas til1 utländsk makt, kunna, sam-
manställda med andra uppgifter, vara
till men för rikets försvar.

Den ärade läsare, som möjliger läst
ända till hit säger säkerligen att det
hJr var räl ingenting nytt. Ne;, det
är i sak intet nytt. Det nya är, att be
stämmelserna sammanförts och införts
i TjRK och med skärpa klargör vad
envar av oss har att iakttaga i dessa

spörsnål.
Att bestiimmelserna har sitt berät-

tigande blir vi påminda orn i dagspres-
sen, när vi läser att allvarJiga spionerr-
fall räll olta arslöjas i våra grarur-
Iänder. Då kan vi med all rätt fråga
oss: "Föreligger det då inte samma
intresse att ta reda på hur det är
stäl1t med försvaret i vårt eget land?"

Red.-tillägg:

Detta iir siiker-
hetschefens, kap-
ten Gutnat T aII-
quist, tiänsterum
i administr ations-
byggnadens bot-
tenudning.

-/ /-

MÅNGA GÅNGARE UTAN
REFTEXER

Många CVA och UHF are är gläd-
jande nog så pass spänstiga, att de tar
en promenad från och ti1l jobbet. Men
vacl som är rninclre glädjande är att
de cllra lle'ta saknar reflexband på
sina kläder. Av 70 som går har en-
dast 2 observerats ha reflexband. En
.krömmande iakttagel'e. Kosmaden är
så liten. Reflexband i julklapp - var-
för intel

UHF:are studerade
rt7 I .
vv asa - Konserverlng

Den av UHF: s sociala kommitt6 an-
ordnade studieresan gick i år till Stock-
holm med start från Jämtorget lörda-
gen den 3 september kl. 0600 där ett
60-tal deltagare embarkerade de två
bussar, som ställts till förfogande av
F I.

Första anhalten på resan blev vid
Kalmarsand, där deltagarna hade till-
fälle att räta på benen samt ta sig en
kaffetår med tilltugg av medförd ska[[-
ning. Efter rasten fodsattes färden mot
Stockholm och kl. 10.00 "landade" vi
vid Stockholms örlogsvarv, där vi med
benäget tillstånd av Marindirektör Nils
Björkstrand blev i tillfälle att under
sakkunnigt ciceronskap besöka varvs-
anläggningen. Det var lör o.s 'Ilygare"
en mycket intressant vandring genom
de olika verkstadsavdelningama, som
till största delen var inlymda i varvets
gamla ärevördiga byggnader. Efter verk-
stadsavdelningarna fick vi på närmare
håll be.e de pampiga örlog.fartyg och
isbrytare, som v'd kaierna låg och vän-
tade på reparation eller make up innan
övningar och isbrytning skulle påbör-
jr'. Ule på varvsområdet blev vi ären
i tillfäIle att beskåda en del stora mast-
deler, vilka bärgets från regalskeppet
Wasa och trndergått konservering vid
örlogsvarvet. Efter varvsbesöket fort-
ca{te resa'l lill Marinmuseet, där vi
under ciceronskap av museiintendeqten
{ick bese den stora samlingen av far-
tygsmodeller och skeppsinredningar från
fomtid till nutid. Vi fick även en rrr
tressant historik över Wasafynden som
bärgats från strömmens botten.

Efter museibesöket var det dags att
ställa färden till Bems, där förutbe'
ställd lunch intogs. Därefter blev det
tillfålle för c{e deltagare, som så önska-
de, att företaga en stunds shopping-
rond, innan färclen kl. 14.30 fortsatte
till Mariefred där besök vid Gripsholms
slott var förutbeställt. En ciceron stod
beredd att ledsaga oss genom slottets
alla salar och på ett mycket trevligt
och fängslande sätt berättade han om
slottets och dess härskares historia.
Efter en och en halv timmes besök
vid Gripsholms slott var vi klara för
intagarde av kaffe rid Läggesta Värd"-
hus, där vi underhö1ls med musik av
de i resan deltagande UHF-musikan-
terna samt sång och historier av
"Bräcken". Efter ett par timmars ge-

In) tliJ såmvcro r id värds!u.et var vi
färdiga för hemfärdea och vid 20-tiden
var vi hemma i Arboga igen efter en
nycket intressant och trevlig resa.

,4N
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Bra brottargrabb på Radio
Första gången jag gick förbi Len-

nart Ändersson, där han satt och job-
bade på Radio, så tänkte jag: Brot-
tare. Därmed vill jag inte lra sagt, att
iag är speciali:t på att läDna igen
brottare. Nej, tecknen var så tydliga.
Bred rygg, kraftig nacke, seniga ar-
mar, träningstLrnn ikinderna. När jag
så fick veta, att det var Arboga ÄK:s
nvförvärv i fjädervikt, då åke intervju-
blocket fram.

- H,,r lnm det cio ått d,, bör
jade brottas, började jag frågeronden
försiktigt.

- Jag hade en god kamra! som
var med i Billesholms brottarklubb.
Han tyckte jag skulle gå med i klub-
l,en och det gjorde jag. Då var jag
femton år. Det blev träning och åter-
igen träning, men tili slut ocksa mat.

cher. Det gick bra i de första mat
cherna och jag fick blodad tand. Jag
brottades då i flugvikt. Mina egent
liga framgångar kom först sedau 1ag
brottats i fem år. Jag blev skånsk
juniomästare i ljädervikt 1956 och
samma år svensk marinmästare. Jag
var då 2l år' och gjorde rekryten. I
SM starrade jag några gånger och rnin
bästa placering vår sexa. Men 1959
gick det bättre. Jag vann då B-SM
och tog också hem DM i Skåne

- Vad är det, som är speciellt ro-
ligt med brottning.

När man ser, att man har {ram-
gångar, känner man tillfredsstållelse.
En vältränad kropp skänker också en
känsla av tillfredsställelse. Genom täv-
landet kon-rmer man ut och träffar
andra nänniskor. Idrottskamrater har

Fin placering för CVA-deltagare
i Agfas stora firmafototävling

Bergtrollet inbjöd i sitt första num,
mer för året till deltagande i en lands-
omfattande fotopristävling. Det var
Agfa Foto Ä8, sorr stod som arran-
gör för en fotopristävling med perso-
naltidningar landet runt soru deltagare.
Det blev inte något rekorddeltagande
för CVA:s del. Endast två hade ir
lämnat bidrag, när tävlingstiden ut-
gick. Juryn samlades. Det var foto
graf Reinhold Carlsson, övering. An-
ders Högfeldt, förrådsman Gösta Fred-
riksson och Bergtrollets red. Det blev
ett hårt jobb med bedömningen, rnen
juryn var dock helt enig när det hela
vcr klart. Bidragen :ändes in till Agla
och så blev det väntans tider. Men
en dag hände de1 något. Agfa ring
de upp och talade om att Bergtrol-
lets båda deltagare kommit med bland
de främsta i fototävlingen.

Glad överraskning för Bergtrollet
och naturligtvis ännu gladare för täv-
lingsdeltagarna. Nu ska vi avslöja vil-
ka de var. Lennart Thornström, som
fick femte pris i tävlingen, och Sixten
Granath, som blev sjätte man. Thorn-
ström lick sitt pri, för en bild i färg,
"Barn med tårta" färgdiapositiv 24x36
mm, och Granath för sitt ölandsmotiv
"Båtarna", också ett färgdiapositiv
24x36. Thornström. bild var sl.i(kligt
komponerad och med ett friskt inslag
av barnaglädje. Granath l.rade fångat
den skira stämningen kring en strand
remsa med gamla hus och i förgrun-
den ett par lråt:lr. Till öve"raskningen
hörde också de fina priserna. Thorn-
ström fick en Agfa CP 35 småbilds-
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projektor och Cranath en Agfa Si-
lette-kamera. Bergtrollet gratuierar på
det varmaste. Prisutclelningen har rnåst
vänta, då Thornström belinner sig på
tjinsteresa, ut.träckt över en ling'e
tid. Vi återkommer därtill senare.

Bergtrollet fångade upp Sixten Gra-
nath och meddelade honom den glada
nyheten och passade samtidigt på att
få en liten intervju.

- Foto är egentligen inte 1nin sto-
ra hobby, berättar Crancth, men jag

fotograferar ändock en hel del. Främst
vill man samla semesterninnen, men
även vid andra tillfällen får kameran
hänga med, om nu vädret är sådant,
att man har chans att få bra bilder.
Iag kör nästan uteqlcrtande med färg
och när det gäller fotomateriel blir det
alltid Ägfa. Jag har funnit döras pro-
dukter fullt ut motsvara mina anspråk.

- Har du tidigare deltagit i någon
fototävling.

- Nej, det här är min förstå. Jag
tyckte att det skulle vara roligt att få
några av mina bilder bedömda. Man
ser resultat från fototävlingar och får
då det int15cket, att man tydligen in
te förstår sig på foto. Min oväntade
framgång i denna tävling kommer att
stärka min självkänsla och min tro på
mitt eget sätt att se på bilder och
motiv. Så det blir nog kanske mera
tävlande nu.

Första pris - resa till Miinchen -gick till Erik Hultberg, Köping, för
bilden "Lintott", barnfoto i svårt vitt.
Bidraget hade insänts av Cernent och
Ifii rcvyn, Skånska Ccment, Malmö.

man i varje vrå av Sverige. Det är
också roligt att kunna ta ett nappa
tag - i bland nog så hårt - och an-
då vara god vän med sin medtävlare.

- Du måste träna hårt. Är det in-
te en uppoffring.

-- Var lar träningen rom ett jobl'.
Jag kör minst två kvällar i veckan.
Det har dock ingen betydelse, man
har blivit van vid det nu efter tio
år. M.rn lröllar ut sig rrnJor tränirg-
e1. 0ren hämlar sig sncrt igen, när
m:n är vältränad.

- Var det Arboga AK eller CVA
som drog, när du nu lämnade Billes-
holm efter att ha brottats i s:urrrrra
klubb i tio år.

- Arboga AK var nog främsta
magneten, men när jag dessutom fick
erbjudande om ett bättre jobb, så var
det inte nrycket att fundera på. Jag
var pigg på att komfra ut och tävla
i en störe klubb. Jag har inte haft
anledning ångra mig. Jag trivs bra
både rrred mina brottarkamrater och
med mina arbetskamrater och mitt
jobb. Det gick ju bra i B-fyrstads och
nu får jag ju vara med i A-fyrstads.
Och så får man se vad man kan gö-
ra, när SM kommer.

Man behöver väl inte gissa för att
få fran-r vad Lennart Andersson är ute
efter vid nästa brottar-SM. Lycka tilll

OId Iin.

UR BÄRNA,MUN
Lille Klas: Gud bor i vårt badrum.
Söndagsskolläraren: Hur vet du det?
Klas: Jo, varje morgon står pappa

utanför badrummet och ropar: "Gud,
är du fortfarande där"?



CVA:s

lultomtar,spira,mtar
Även om vi inte har några skäggiga

furirer eller någon orakad vicekorpral
på CVÄ, så finns det numera gor!
om skäggiga män av andra kategorrer,
ingen närnnd och ingen glömd. Först
som sist skall dock sägas "svälj Era
antipatier", ty även om man inte be-
höver räkna med att någon av dem
blir general, kan det ju hända att en
eller annan kan bli t. ex. överingen-
jö..

En annan hårprydnad, som numcra
inte tycks vara så vanlig är polisonger.
En god vän, som var försedd med
cletta bevis på rnanlig mognad, fick en
gång i kommissen order att raka bort
sina yviga polisonger. Han gjorde det
med den bittra kommentaren "dår gick
min stolthet alltifrån oritt 13:e år".
Att döma av den redan g1'orda anspel-
ningen på en icke okänd visa tycks
dock hårprydnader vara tiillåtna för
befäI. Min vän nådde or kså innan
hans militiira karriär tog slut furirsgra-
den, men hårprydnaden konr ei igen.
Han hade under tiden hrrnnit konma
rrnder en flickas belä1. Dirned inget
sagt om hur det kommer att gå med
en del av våra skäggiga vänner på
CVA.

De haktofsar, som vi i allt större
antal får se, torde vara helt legala.
Det är ju vuxna män med ansvar och
medborgerligt förtroende, som bär dem,
och vidare har de liksom vi slätrakade
ett visst nrått av Irihet från 5åväl sta-
tens som - skall vi hoppas - sina
kvinnors sida. Någon verkstadsorder,
som reglerar bärandet av skäggprydna-
der i tjänsten, finns veterligt inte.
[Kanske något för kameraia avdelning-
en att utreda]. Det skulle dock vara
intressant med ett uttalande från an-
visningsläkaren i frågan, dels med
tyngdpunkt på den hygieniska sidan
av saken, ocir eventuellt även om
skägget är ett utmärkande drag föt
virilitet utöver vad som är oss vanliga
slätrakade beskirct. Man skulle även
kunna tänka sig, att doktorn uttalade
sig om eventuella vådor för utont-
stående vis ä vis skäggprydnaden. Barn
kLrnde ju tänkas bli skrämda av skäg-
giga karlar. Inom CVA torde detta
sakna betydclsc, barn [ions här inga,
och de unga flickor, som oyss lännåt
detta stadiunr, verkar sannerligen e.;

lättskrämda.

Ä andra sidan har skäggprydnaden
en del fördelar. En påtaglig sådan så
här inför iul är att de skäggiga män-
nen är s5mnerligen lämpliga som tom-
tar. Visserligen har jag svårt att tänka

mig en tomte mcd t. ex. ett prakt,
fullt rött skägg. Oroas dock ej, kära
vänner, den detaljen är iätt ordnad.
Titt som tätt dyker det här på CVÄ
upp unga flickor, som på en enda
natt [undras vad de haft för sigJ bli-
vit gråhåriga. Flickorna kan säkert
hjälpa jultomtsaspiranterna med hem-
Iigheten att liksom kameleonten plöts-
ligt byta färg. Förresten är flickornas
hårfärg också ett intressant åmne. Jag
har olta funderat på om de byter till
alla möjliga färger för att bli vackrare,
eller för att minska sin skönhet. Ibland
kan man få det intrycket att det är
det sistnämnda som avses, i varje fall
av resultatet att döma. Nu nog om
flickornas hår, en fortsatt behandling
av detta skulle aldrig ta slut.

Eo annan fördel med skägg är att
detta kao dölja ett ointressant an-
sikte lika väl som skägget kan göra
ett ansikte intressantare. De barn, som
inte blir skrämda av skägg kan få
leka med pappas, farfars, morfars el-
lcr farbrors skägg. Jag minns själv hur
trevligt morfors skägg stacks. Förarbe-
tet till en maskerad underlättas också
av skägg. Nackdelen är bara att lek-
fulla och sadistiska flickebarn tycker
att det är så roligt att försöka de-
maskera den skäggprydde följetongs-
schejken.

Om man tittar till den rent geo-
grafiska spridningen av skägget inom
CVA, kan en hel del värdefrrlla rön
göras. Detta överlåtes på läsaren. Jag
vill bara peka på att man eventuellt
kan frestas att tro att skägget döljer
spirande konstnärliga anlag. Tj11 sist
en liten uppmaning iall vänlighet till
våra små jultomtar in spe: Se upp,
så alt inte ltrtfiskcn och risgrynsgrö-
ten fastnar i den stolta skäggprydna-
denl

G.O.A.

PS.]
Apropå skägg. så ir skägg ock.å en

samling på kant sammanfogade samt
sinsemellan och till förstiiven förbulta-
de träpjäse. på segelfartyg. Ändamålet
är dels att tjäna till fåste för bog-
sprötssurrningar, watersteg och stamp
stag, dels ock att uppblra galjons-
byggnaden, då sådan förekommer. Det
översta stycket, som ligger inom gal-
jonstimren och som täcker de mitt uti
skägget liggande fyllningsstyckena kal-
las skäggkäring. Uton.r alla de bultar,
som förbinda skägget till förstäven
finns även skäggknän av järn, vilka
förbinda skägget med bogen. Skägg-
mesar och skäggsvin hör däremot hem-
ma inom zoologin. Dessa uppgifter
kan vara till mycken glädje för den
knepige frågesportledaren.

DS.

sl
på frammarsch

Statsverkens Ingenjörsförening i Ar-
boga har fått ordentlig vind i seglen.
Vid novembersammanträdet, son hölls
i Munkällaren, hade ett 50-tal av före-
ningens 90 medlemmar mött upp. Fö-
reningens fortsatta verksamhet blev
den centrala punkten i den livliga de-
batt, som togs upp kring temat SI
contra FCTF. Det deklarerades med
skärpa, att något motsatsförhållande in
te råder dem emellan. Det framkom
dock också tydligt och klart, att SI
inte är någon slags oberättigad orga-
nisationsutväxt, utan ett nödvändigt
komplcment. Hugo Dahlström framför-
de att man redan i mitten av 4o-talet
tog Lrpp frågan on bildande av en ing-
enjörsfraktion inom FCTF.

Föreningens ordförande Stellan Bo-
lin rapporterade från de löneförhand
lingar, där SI varit representerad. SI
hade specicllt när det gällde CVÄ-för-
handlingarna fått fram ett vårdefullt
f örhandlingstnderlag.

Vid fyllnadsval i styrelsen valdes till
v. orclf. Arne Norberg, till styrelseleda-
mot Gösta Älmberg och suppleant i
styrclsen Ivar Ran. Vidare utsågs val
beredningskommitt6.

Sist höll Äme Norberg ett kåse
rande föredrag om "Mastresning och
tornarbete". Det blev en snabb hi-
storik, som klarlade orsakerna tiil det
stegrade behovet av mast- och tornan-
läggningar. Norberg talade om olika
typer av master och metoderna aII re-
sa eller bygga upp dem. Lyssnarna fick
veta att trämasten är den billigaste och
förekommer i längder upp till 24 me-
ter. Man väljer ut trädjättarna i sko
gen och köper dcm på rot. Master
byggs till avsevärda höjder - i en del
fall upp till 175 n. Skyddsproblemen
har ägnats stor uppmärksamhet. Ali
personal, som arbetar på hög höjd, lår
bl. a. genomgå regelbunden läkarun-
dersökning. Cirkulationsrubbningar l.rar
visat sig vålla största besvären, när
man kommer upp en bit ovan jord.
ytan. Föredraget avslutades med en
film ifärg, som i samarbete med SAAB
inspelades rmder flygvapenövninqen
1959. Här fick man se hur materielen
till en länkstation snabbt och elegant
fraktades till byggnadsplatsen och där
efter byggdes upp med helikopterhjälp.
SpccieJIt mastresningen imponercde på
åskådarna. Montagetiden utgiorde tre
timmar. Det blev en hjärtlig applåd
som tack för utmärkt föredrag och bra
film.

Mötet var enigt om att den tekni-
ska personalen fullt ut bör ansluta sig
till sl.
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Cupvinnare

Fr. t.: B. läder-
berg, A. Hufuman,
L. Hahne, B.
Karlsson, T, Jo-
hansson, L. An-
dersson. Främre
raden: G. Hög-
bery, B. Siöbery,
K. G. Sund, L.
Lööu, H. Jansson.

Jätteglad Christina
for till Vålådalen

En flicka, mer sprittande glad än
vanligt, såg tran i slutet av november
på CVA personalkontor. De{ var vår
lilla skridskostjärna Christina Sahlin,
och anledningen til1 att 1.ron hade så

svårt för att hålla sig allvarlig var ett
meddelande hon fått från Svenska
skridskoförbundet om att hon blivit
uttagen til1 ratt vara med på ett trä
ningsläger uppe i Vålådalen. Med stöd
av Arboga Södra IF och lijfte om le-
dighet från CVA såg allt förhopp-
ningsfullt ut. Skridsko- och slddelit
från åtta olika nationer skulle hon få
träffa, så inte att undra på än res-
febern satte åt flera dagar i förväg
och att den engelska glosboken fick
bli kvällslektyren.

Lördager den 26 nov. var Chris-
tina med på nattsnälltåget, som rul-
lade norrut. Från Västmanlands län
var det bara hon och en västeråspojke
rned, men {lera kända skrinnare, så-

som Kjell Bäckman, Ivar Nilsson och
Gösta Ivarsson från Göteborg stötte
hon ihop med på tåget. För sista bi-
ten upp till lägerplatsen, Ählanders
Turistl.rotell i Vålådalen, väntade re-
serverade bussar. Redan på söndag
förmiddag hade Christina bytt ut vårt
gråa regndis mot ett soligt vinterland-
skrp rned en och en halv meter< snö
täcke och 23 graders kyla. Man satte
genast igång med träningen, och den
vecka som följde blev arbetsam ln-
struktörerna Lars Erik Ström från Es-

kilstuna ocl.r Åke Hylar.id från Stock
holn såg till att ingen fick ligga på
latsidan. Var det inte l.rårdkörning på
skridskobanan så ägnade man .ig åt

snöpulsning eller gymnastik På kväl-
larna idkade man sällskapsliv och tog
sig en svängom på dansgolvet.

Det var både australiensare, japaner,

västtyskar, österrikare, italieaare n. fl.
långväga gäster med på lägret. Skid-
kungen Sixten Jernberg dök också

upp. Att även han har sina svagare

'idor kom man underfund med, när
han bland alla "skridskohajarna" tog
sig för med att åka långrör På isen.

Christina fick även tillfälle att hälsa
på ordföranden i Svenska skridskoför-
t,,rndet, Sven Loltman, som kom På

besök.
Det Yar en lycklig Cl.rristina, som

åkte upp till Vålådalen, men hon var
knappast mindre lycklig, när hon kom
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Tävling om förslog till möslerskops-
plokett utlyses

Det har vaait tävlingar under en
lång följd av år mellan de centrala
verkstäderna och FF. Man har kämpat
om det av framlidne generalmajor Ja-
cobsson uppsatta vandringspriset. I år
erövrades emellertid detta för alltid av
CVM. Ett nytt vandringspris kommer
att sättas upp, som skall sporra till
nya krafttag. I stort sett kommer täv-
lingarna att fortgå enligt tidigare be-
stämme1ser. En viss nydaning kommer
dock att ske fr. o. m. 1961, då mas-
terskapstecken instiftas.

Ni alla med god smak och {antasi,
skärp Er, och kom med förslag på hur
den nya mästerskapsplaketten skall se

ut. Alla anställda vid CV och FF får
delta i denna tävling, och de tre bästa
förslagen kommer att prisbelönas. Täv-
lingsbidragen skall vara inlämnade till
Bcrgtrollet. redaktion sena.t den 5 ian.
1961. För närmare upplysningar kon
takta ingenjör Anders Wadström.

CV mästerskapen onfattar tio olika
grenar, fördelade på ett somnar- och
ett vinteravsnitt. CW IF står 1961

som arrangör för bägge avsnitten ocl-I

året därpå är ciet IFFÄ:s tur. San.t

tidigt med dessa tävlingar kommer tåv-
lingeo om det nya vandringspriset att
äga rum.

tillbaka. Ledama hade gett henne be-
röm för de goda framsteg hon gjort
under träningsveckan och nu känner
hon sig i prima form inför den kom-
mande säsongen, då hon siktar på DM
och en god placering i SM. Hon går

nu också och hoppas på att få komma
til1 Ullevi i Göteborg och träna för
SM veckan mellan nyår och tretton-
helgen.

GRv.

Bordtennisspelore
Al1a bordtennisspelare är välkomna

till träning varje måndag mellan kl.
19.00 22.00 i Engelbrektsskolans gym-
nastiksai. Anmälan måste dock ske til1
Lennart Höglun4 tel. 218.

Ordet fritt:
Vi hor fått lius - nör...

j{r det tänkbart att rykelställen vid
adm.-byggnaden kunna förses med
''luftpump' i likhet med de övriga
cykelställen? 

_//_

RESO-FIYG FRÅN CVA-FALTET
Reso har tagit ett initiativ för att

få i gång flygresor från Ärboga. Man
lrar cl artral etl plan från Tran.air,
som på pingstaftons morgon startar {rån
CVA:s flygfält och för resenärerna till
Mrlrnö. I bu.s åker man till färjeläget.
Första lunch äter man på färlan till
Köpenhamn. Så blir det två dagar
bräddade på upplevelser och Reso be-
{alar nrat och htrs'um \amt sight
seeing. Annandag pingst sker återfär-
den till Malmö, där man äter gemen-
sam rniddag på Hotell Arkaden. Buss
till Bulltofta och flyg till Arboga, där
man är vid 6-tiden på kvällen. Ällt
detta får man för 250: - kr. Det är
väl för sent att mana till sparsamhet
med julklapparna. men det finns väl
andra sätt att spara pengar till en Kö-
penhamns biljett.

- / /-
Snock i Möss-kön

Nils Lifvendahl:

- Måste man prata ryska i dag, när
dom serverar Stroganoff?

Hans Englund:

- Nej, men man bör ha hammare
å skära med.



AMPHENOL 57-se rie n

M ICRO RIB BO N
Desso ytterligt små kontokler hor konsfruerots med de större
Blue Ribbon-kontoklernq som förebild. MICRO RIBBON hqr
olllså sommo onvöndningsområde som de völköndo Blue Rib-

bon, men med kroftigt reducerol utrymmeskrov. Miniolyrisering-
en somt den ringo vikten gör MICRO RIBBON specielli lcim-
pode för bruk iflygburen elektronik somt dotomoskiner, dör
krqv på hög effektiviiet till ett minimum ov utrymme si<ills.

Kontoktfjödrorno i MICRO RIBBON dr gjordo ov beryllium-
koppor, som efter försilvring hor guldplöterois sö oli oxidq-

tionsrisken hor eliminerots somtidigt som hög
slitstyrko erhållits. Desso kontoktflödrqr monte-
rqs sedon iden ov Amphenol fromtogno isole-
ringen Dillyl Phtholoie. Defto omslutes ov en

codmierod mössingskåpc.

MICRO RIBBON finnes iRock & Pqnel eller ko-
bel till chossiufföronde i följonde kontoktqntoi,
14, 24, 36 och 50.

För ytterligore upplysningor om MICRO RIBBON
eller ondro Amphenols kontokttyper, kontokio

Telefoner
Vöxel 63 07 90 Firmo Johcln Logercrqnfz Vörtovägen 57

Stockholm No

57 -1014057-20140

57 -40360 5Z-30360
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Köp iErofför - ikiosken
- på konditoriet - eller
ring och bestöll direkt
från oss

N

1

RDERTETEFOo

1

ARBOGA

BRYGGERI AB

VINTER- eller SOMMARVAG
spelor ingen roll

ALLA VÄGAR BAR TILL

BrmoARNAs TNKOPSFORENING
a Orebrovögen Tel. 115 58

ALLT FOR KUNDEN
Billigoste service
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vörnor bilismens intressen.
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