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OTTO DAHLIN
Styresman uid CVA r.7.tg44- jo"6.t96r Foto: Sturebild



Ett f aruril

Nä, r1erto tutn?ner au Bergtrollet hommer ut från trycb.et, har jag kimnat CVA.
lag har, som formuleritgen ör, med utgdngen au jutti rg6t augått med pension

från min tjänst som styesman f ör cv A.

S om ett brt i mitt auskedstagande utnyttjar iag tM iiuen Bergtroltets sDaber.

Då 
^inu"t 

,p"l* upp hand.elser från d.e ry år som jag umit styresman för CVA,
blir detta en bedia au ljusa minnen. Siälufallet finnes riuen mtjrba men de iiro så

försuinnanle få. CVA har uarit en uerhstad, som sedan sin start den r iuli rg44

uarit så gott som stöndigt uäxande och under stdndtg utuechkng.

Enligt uåra öuerordnade i Stochholm har CV A oäI häudat sig i Flyguapnets under-

hållstjanst. Hiinill ha alln anställla, uar och en på sin post, bidragit. Iaghar genom

det saffiarbete som f öreuarit och den meduerhan som hommtt mig ttU del erhåUit

en utomordentlig hjäIp. Utan denna hiälp hade jag inte bunnat tiinba mig CV A
och min nu auslutade uerhsamhet där. Iag framför till alh CV A-arc mitt uarma

tach.

D et ö, ", stor ghdie f ör mig att CVA, då jag hmnar styremnnnabefattningen,

fortfarande iir på uäg framåt, fortfarande uäxande och med nya arbetsuppgifter i
sihte. Iag hoppas att detta hommer att fortsötta som framttdens melodi och iag
önsbar CVA, min eftertrddare och alla öurtga CVA-are tycha till! Måne arbete,

triusel, uälgång och framgång aLdrig sahnas!

Så ,änd", jag mig ochså till grannarnn och merl.mbetarna uid |JHF, Hc, RFi och

RU. Det rir nu många år ui arbetat i niira hontqkt med uarandra. lag tachar fih gott

samarbete och önskar lycha till i fortsättningen!

CV A den go juni ry6r .

\F5å ce-.r-



N a. 1ug nu lämnar min befattning

som verkstadsöveringenjör vrll jag till
aJJ den personal, som varit underställd

mig, fram{öra en yarrnt tack lör ctt
gediget arbete och ett angenämt och

resultatbringande samarbete.

Medveten om det ansvar, som ålägges mig i egenskap
jnte underlåta att uttrycka den glädje jag känner över
triYsam,t {öretag.

Jag är övertygad om att vi gemensamt skall föra CVA
punkter högt stående företag, väl motsvarande de krav,

av styresman för CVA, vill jag dock

att bli chef för ett så intressant och

)tterligare framåt som ett ur alla syn-

som vår uppdragsgivare ställer på oss.

Styresman Anders Högfeldt
lngeniörsexanle11 tid Tebniska Lärouerhet i Malmö 1935. Tillhött
Flyguapnet sedan den 17/2 1941. Ki/PENTA, Sköude, 1111 1941-
31/10 1944. Ki/SFA, Trollhntu.tn, llIl 1944-3115 1954. Flygingen-
)& 113 )946- Flygdiektöt 114 1953. Urniimncles till uerbstadsöuer,
inge iör uid CVA clen 116 1954.

Verkstadsöveringenjör Lars-Harry' I-arsson
Studentexonen Giule Högre allm. Iärouetlz 1942. Ciuilingenjörs-
examen vid Chaluers Teknislta Högshola 1946. Tillhört Flyguapnet
sedan l/2 1949. Fs 112 1949-16110 1949. F 12 1711() 1949-
3013 1952. CVA 1l1A 1952-. Flygitgenjör 1112 1950. Flygrltuehtör
l14 1957. Föreståndare lör lzctntrctllsektionek CVA 1/12 1952.
Föreståndare för robotsehtionen 1112 1954. Chel lör rb,
selztion och rb-tekniska hontoret 1111 1958. ltimsides med dessa
nrbetsuppgiltet iven ldlit chel lör uerkstadstehnisha b.ofitoret se,
rtan l/11 1958. Deltidstjiinst vid Robotbyrån 2812 1958-812 1961.



Föreningstack

.lJ en 30 innevarande rrrånad avgär vår styrcsrnan Otro Dah-
lin med pension. Vid detta tillfålle finns anlednins för FCPF
och dess medlemmar att se tillbaka på den tid, som Dahlin
varit chef för CVA, Vi kan vara glada över, att vi haft en
chef, med så stor förståelse för personalen och dess svårig-
heter just under den tid, då CVÄ byggdes och det ställdes
storå krav både på personalen, som arbetade jden ha-lvfär-
diga verkstaden, och dess chef, som ständigt fick klagomål
på ljus, luft, damm och rökproblem. Styresman ryggade aldrig
tillbaka under denna tid utao sökte att efter de befoeen-
heter han ägde lösa problemen till allas hästa. Det har Jlticl
varit så, att var än sty.esman Dahlin varit med - i förc-
tagsnämdd, skyddskommittdn eller vid en förhandlins så
har har uppträtt som den samlande och enande kraften. Det
är, tycker vi inom FCPF, ett mycket bra drag hos en chef
och ett drag, som vi alla uppdkattar.

Då nu styresman Dahlin inträder i pensionärsleden, så
tackar vi honom för den tid vi fått arbeta tillsammans för
samma företag och önskar honom lycka som pensionär på
Brattberget i många år.

För FCPF avd. 52
Intvar Johansson

.F :ån CVA begynnelse har vi haft den oskattbara förmåneo
att ha flygdirektör Otto Dahlin som högste chef och styres-
lnan för €VA.

Att FCTF lf. 107 är årsbarn med CVA och under årcn
utvecklats kraftigt fär ickc toikas så, att tjänstenännens be-
hov av att organisera sig varit dikterat av motiiftningar tnel-
lan företagsledning och tjänstemän. Nej, behovet av en tjäns-
temannaorganisation har inte funnits enbart blaod tjåoste,
männen själva utan äveo hos styresman, bl. a. därför att han
genom dess företrädare fått kontakt med tjänstemannagrup,
pen. N{åhända har styresmans gamlå rötter i FCTF - under
Malmslätts-tidcn ordförande t lf. 72 - bidragit till denna
positiva inställning till tjänstemäns organiserande i FCTF.
Helt naturligt har under de gångna åren tjånstemannapro-
blem uppstått och sjäh.fallet har otaliga överläggningar mel-
lan företagsledningen och företrädare för lokalföreningeo
förevarit.

Styresman har alltid mött våra företrädare med förståelse
och välvilja och varit beredd att, så långt möjligheter fun,
nits, tillgodose våra iinskemål, Den atmos{är av ömsesidig
förståelse och samarbetsvilja som under årens lopp, främst
genom styresmans Dahlins medverkan, utpräglats i samarbe'
tet mellan företagsledning och FCTF, är vi övertygade om
att den har kotnmit för att stanna.

Då styresman Dahlin den 30 juni 196l lämnar tjänsten,
är det FCTF [f. 107 angeläget att få rikta ett uppriktigt och
innerligt tack för all den förståelse vi mött under de gångna
åren.

För FCTF lf. 107

Biteer Åhlin

Ett tacb utan auskedsord Företa{snämndens tach

\J to Dahlin har lämnat sin post som styresn)ån för CVA.
Bcrgtrollet har i detta nummer på olika sätt uppmärksam-
mat händelsen. CVA-personalen har sagt avskedsord till sin
avgående chef. Men Bergtrollet uttalar inga avskedsord. Otto
Dahlin har varit Bergtrollcts nedarbetare i varje nurnnrer
från det första, sorn gavs ut- Han konrmer också att vara
det i fortsättningen. Ilan har inte sågt det. Av den anled
ningen, ått frågan aldrig stälie under diskussion. Redan iör
flera månader sedan diskuterade vi gemensamma insatser för
julnumret. Dörren till Otto Dahlins tjänsterum har alltirl
stått öppen för Bergtrollet. N{ed avsikt har jag uteläirnat ti-
teln styresman. Bergtrollct är en personalens tidning. Otto
Dahlin har hållit benlrårt på denna princip och hans intresse
och medarbetarskap i vår tidniog har Inttnat i gemenskaps
känsla. Jag vet att han offrat helgledighet och nattliga tiri-
mar för att få fram manus i god tid för Bergtrollet. Mcn
Bergtrollet \.ill inte idetta ögonblick tacka honom för detta.

Det tack, som BergtroLlet nu riktar till Otto Dahlin gäller
hans insats för tidningen i egenskap av styresman. I ett stort
företag är det oerhört svårt för en pcrsonaltidningsredaktör
i periferien att fånga upp händelser och skeenden, sonr kan
vara av iotresse för personalen ått äga vetskap om. Styres,
man har med journalistisk urskiljning antingen själv eiler gc-
nom sina medarbetare slussat fram sådant sonr varit av in-
tresse för Bergtrollets läsekrets. Därtill kontmer en omGnk-
samhet i detaljer, som för den oinvigde kan verka betydelse-
lös, men för redaktöreq beryft lättnad j hans arbete.

Ett lljärtligt tack till styresman Ono Dahlin för all hjälp
iberstrollsarbetet.

lJ en 9 iuni 196l höll CVA företagsnämnd det sista sam-
manträdet under ordförandeskap av styresmån Otto Dahlin,
som varit nämndens ordjörande alltsedan starten 1945.

Styresman Dahlin avslutade sammanträdet rred att tacka
nämnclledarnötcrna för de år som gått och tillönskade före
tågsnämnden ett fortsatt framgångsrikt arbete till båtnad för
CVA.

Nämndens tåck till styresman Dahlin framfördes av vice
ordföranden i företagsnämnden - därjämte ordförande i per-
sonalorganisationcrnas företagsråcl - Gunnar Gustafsson.
Dennc överlänrnacie samtidigt cn minnesgåva från nämnd
lcciamöterna, troken "Den gyllenc åldem".

Styresman Dahlin At synbatligen förtiust öuer
ausbedsgåuan.Red.



Flyguapenchefen kom med tack, från Flyguapnet

Flygvapenchefen Torsten Rapp inspekterade CVA da-
gen före midsommarafton.

Vid sift besök framförde han till styresman Otto Dah-
hn Flygvapnets tack för en lång och trogen tjänst.

Flygvapenchefen för alltid n.red sig en frisk fläkt av

flygarens särdrag: fart och snabbhet. Han ses på bildea
på väg från sitt flygplan för inspektion av CVA åtföljd
av fr. v. öi Anders Högfeldt, SCVA Otto Dahlin och

souschef Lage Thunberg.

Landshöuding Cederuall på besök

Flån rillster: stadslullmähtiges ortllörande J. Ca ssoit,
lru landshöuding Cedetuall, landshöuding G. Cederuall,
delvis sky md distrihtsingeni ör S. Lindh, l örådsdirebtör
E. Nyberg, förste prouinsialliihare Y. Lindhö, tlnitset-
hatnmarcns uite on)iörande G. lohansson oth stads-
lullmiihtiges uice ordlörande F. Feterson.

Den rg maj besöktes CVA och UHF av Västmanlands
läns nye landshövding Gustav Cedervall med fru. Lands,
hövdingeparet åtföljdes av: landssekreterare Ludvig Lo-
richs, förste provinsial)äkare Yngve Lindh6, disfiktsing-
enjör Sune Lindh, vägdirektör Assar Norån, länsarkitekt

Karl Sörensen och länsassessor Claes-Erik Wicktröm.
Från Arboga stad dekog: stadsfullmäktige s ordförande

Jonas Carlsscn, drätselkarnmarens ordförande Nils Bro-
din, stadsfullmäktiges vice ordförande Folke peterson

och drätselkammarens vice ordförande Gustaf Johansson.



JUNI

30
Elof 196l

Ftedagen den 30 juni 1961 sbreus etr
blad i CVA historia. Det böriadc tidigt
på ,norgonen. Ntir CV A-: arna lor ut
till iobbet, värmdes de au en strålandc
sol och Ijumma, vånliga uindar, sne-
hande hår och hind. Det tar CVA-
uiider. Det lortsatte på t'ömitLdagetr
ued flortiljuppvaktning lrån F1 t'ör sty-
tesnun Otto Dahlit och htLlninerude
vid middagstid i lela petsonalens au-
shedshyllning. Det slurade nred en min-
nesrih supö på Miissen. Slutpunhten i
dagbohsbladet sattes efter midnattefls
tolvslag. Då liimnade paret Dahlin sita
omgiuonde utinner. F. d.. stytesnannen
gau i lå ord en bild au uad sont di
sbedde och uad han hiinde.

- Nrr grir ingenjör Dahlin hem.

D Från F I kom i flygplan flottiljche-
fen överste H. Nordström. Han över
lärnnade till styresmån Dahlin en för-
nämlig gåva. F lrs förtjänstplakett i
silver med inskription Per aspera ad
astra [Genom svårigheter mot stjär-
norna). överste Nordström frambar
F l:s tack för gott samarbete, var-
om han talarle varmt i många vackra
och goda ord.

tr Kl. 13 var hela personalen samlad
kring lövad tribun på planen utan-
för adrninistrationsbyggnaden. Den
stekheta solen spred ut den tusen-
hövdade skaran under trädens och
buskarnas skugga, men mången tyck-
tes trivas i den goda solvärmen. Det
blev en levande tavla i dc vackraste
nyanser.

tr Flygets Musikkår från F I spelade
upp en marsch och styresman Dahlin
jämte överingenjör Högfeldt tog plats
på den lövade tribrrnen. Högfeldt tog
tiil orda.

tr - Vårt Flygvapen är ett relatilt
ungt vapenslag om man endast ser
på de år som det existerat. Om man
däremot ser på utvecklingen, så har
mycket hänt här. Materiel av hög
klass har alltid anskaffats. För un-
derhåll av denna har fordrats stora
resurser både vad det gållt personal
och teknisk utrustning.
I början av 1940-talet blev tillgäng
Iiga verkstadsresurser för små och
det beslöts att eo ny central flyg-
verkstad skulle byggas i Arboga.
Som chef för denna fordrades det
en nran med lång och gedigen erfa-
renhet från konstruktionssidan. Att
valet föll på Otto Dahlin var ganska
självklart. Han hade erfarenhet från
konstruktionssidan, från försökssidan,

ö

från flygfrirvaltningen och icke rninst
från tillverkningen såsom chef för
FFVS. Detta tillsammans med Otto
Dahlins grundiiga teoretiska kunska
per och personliga gedigenhet borga-
de för att CVA skulle bli den cv
som FV avsåg.
Att vårt företag idag står ira en
rnycket hög teknisk nivå få vi ofta
bevis på. Vi ha skickliga arbetare
och tekoiker samt tjänstemän för det
administrativa arbetet, högsta klass
på den utrustning sorn vi använder
oclt en trivsåm arbetsmiljö. En stor
del av detta ha vi Otto Dahlin att
tacka för. Han har med ön hand och
klok tanke skött oss och sitt före
tag.
När Otto Dahiin idag lärnnar sin
hefattning efter 17 år sorn styres-
rnan för CVA vill vi alla framföra
ett tack till honom och samtidigt
önska honom ytterligare många lyck-
Iiga år. lag vet att han med stor sak
nad lämnar sitt älskade CVA, nren
jag lyckönskar Otto Dahlin att få
lämna efter sig ett livsverk som r
oöverskådlig tid skall minaa om den
rran. som var dcrs egentlige hygg-
herre.
Han avslutadc sitt tal med aft över-
lämna CVA-personalens gåva till sin
chef. Två antika silverljusstakar och
därjämte ett fång blommor. Ett rung-
ande fyrfaldigt leve följde gåvan.

E Styresman Dahlin vände sig till alla
CVA-are:

- Då jag ser tillbaka till de gångna
åren här vid CVA, ser jag tillbaka
på huvudsakligen ljusa minnen och
jag tillägger, att ett av de allra lju-
saste kommer att vara den stund vi
just nu har, när ni samlats här alle-
sanrmans för att säga adjö till mig.
Vädret är också som det skall vara.
Det blir vcrkligen ett Ijust minnc.
Så tackar jag för den utomordentli-
ga gåva, som kommer att påmrnna
mig om CVA och tiden här.
Jag vill passa på att säga något om
de gångna åren. Det har varit ljusa
år. Det är många av er, som är för-
sanlade här, som varit med från
första början, många har tillkommit
under årens lopp, men en sak har
vi alla fått vara med orn, nämligen
en verkstad som kommit till och
som har växt och som har utveck
lats. För mig är det en mycket stor
glådje att denna utveckling inte har
avstannat utan att den fortsätter
framåt, att den följer den tekniska
materielen. CVA har många arbets-
r.rppgifter isiktc av mycket hög kva
lit€ och mycket hög klass och av
mycket stort intresse. Enligt våra
överordnade i Stockholm har CVA
hävdat sig väl som underhållsverk
stad inom flygvapnet. Detta vill jag
nu vidarebefordra till er alla.

Att CVA har blivit sorrr det är, det
år inte min förtjänst. Det är allas
er förtjänst. Ni har alla bidragit till
att göra CVA till vad det blivit.
Styresman Dahlin tackade vidare i
erkännsamma ord styrelser, kommit
töer och organisationer av olikä
slaq inom CVA för deras arbete.
Han avslutade med ett tillkäruragr,
vande:

- .lag komnrer att stanna kvar som
arbogabo och det är ganska naturligt
ått jag från sidan om kommer att
följa med vad som sker ute hos er.

tr Kvällcns supö på Mässen med ett
hundratal deltagare i kamratlig oclr
angenäm samvaro. En minnesrik
kväIl rred värmancle tal, mängder av
blonrnor och ett fyrverkeri av hur
rarop och leven. Mässmat isin allra
högsta klass - frånsett en liten för-
arglig ärta.

D Högfeldt överlämnade till fru Else
Louise Dahlin ett fång röda rosor
som ett litet tack för de många en-
samma kvällar fru Dahlin fått upp-
leva under sin mans tiänsteutövning.
Till Dahlin överlåmnade han från
företåget ett album med nrinnesbil-
der.

E Thorsson - kvällens värd - tog
upp allsång i "S"-Dur.

D Karl Axel Tjellander läste cin egen
prolog med sådan inlevelse att det
blev en stark upplevclse för lyss-
narna.

E Personalorganisationerna FCPF och
FCTF hade förenat sig ien gemen-
sam gåva. Ett solur på sockel kördes
in väl täckt på kärra. Haglund lät
täckelset falla efter ett fyrdigt tal.
Ingvar Johansson hade dessförinnan
talat varmt från FCPF och överläm-
nat blommor.
Janne Andersson talade från skydds-
kommitt€n och överlämnade tenn-
fat.

tr Dr Bergquists finstämda avskedsond
bar vänskapens prägel:
Jag konstaterar med glädje, att de
vänner du förvärvat i bygden, lig-
qer dig varmt om hjärtat, ,.ttrade
han bl. a. med hänsyftning på att
Dahlin förblir arbogabo.

tr Mässdirektören Gustaf Ä- Joharsson
åtföljd av mässföreståndarinnan fru
Elsa Holmgren uppvaktade med
äkta skånsk spettekaka och blom-
mor till ftu Dahlin.

tr Feststämningen hade tre man en av-
sevärd del i. Kling, Fälth och Sjö-
berg - piano, violin och sax -
stållde sig spodtant och fritt till för-
fogande.

I Styresman Dahlin talade. Det blev
i främsta rununet ett tack för alla
gåvor och all uppvaktning, men sam
tidigt en liten vidräkning med det
egna jaget.



En tusenhöurlad shara CVA-are mötte upp till avshedet tned st.tresnltnnen. Foto: Stwebild.

Tre pensioniber i samspÅh. Otto
Dahlin, Helge Gustausson o.h Harry
Sjöglen.
CV A-foto : Rune Larssr.tn.

Avshedssupön gicL i hiärtlighetens tec-
lzen. Fr. v. Anderc Wadstöm, Folbe
Kropp och Erik Eiert.

Fru [.lse Louise Dah]in bleu trppualztacl lned rosor au CVA genom Anders Högleldt.
Foto: Arne R.ydeborg.



27. Berganläggningen utspränges och bygges
I tidigare kapitel har iag berättat om

CVA tillblivelse och om hur byggnatio-
nen framskred. Av kap. 7 i Bergtrollet
nr l/1953 framgår att entreprenör för
berganläggningen, onfatlarde rrtspr.int-
ning och byggnation, var Arboga-
årbetena, som utgjordes av ett sanr
gående av de båda byggnadsfirmorna AJI
Skånska Cementgjuteriet och AB Ar-
merad Betong. I Arbogaarbetenas en-
treprenad ingick icke installation av
bl. a. el och ventilationsanläggningar.

Firman" plat.chef under l'ela hvge
nadstiden var ingenjör Lennart I{ägp-
1und. Genom tillmötesgående av honoln
har jag fått taga del av firman. drq
böcker för den tid byggnationen i Ar-
boga pågick, alltså åren 1942 1946,
och följande utgör några utdrag, dock
endast ett fåtal, ur dessa dagböcker.

Utdragen har valts närmast i syftc
att ge en kronologisk bild av händelse
lörloppet. då CVA bergarläggnine hy;g.
nadsmässigt växte fram från förbere-
delsearbcten tiil färdiga utsprängningar

"ch till, från entreprenörens sida selt,
slutfört arbete. Detaljanteckningar har
dock endast nedtågits för vissa tunn
t--

1942
11 nov. Provisoriskt kontor å Stads'

hotellet förhyrt.
17 nov. Röjning otL förskärninq rrå-

börjad.
l2 dec. i dag är kontor och förråd

samt rnanskapsbodar färdiga.
14 dec. I dag kl. 10.20 erhöllo vi med

delande av överkontrollantcn
att arbetstillstånd har anlänt.
fl st. tippvagnar äro ' daq

inköpta av AB Norbergs Mek.
Verkstad.

22 dec. Sondborrning av förskärntng
har i dag påbörjats.

1943
25 jan. Längdprofil för ny jämväg till

omedelbart norr b i Säterho
uppstakas, längdmätes och av
väge. under dagens Jopp

27 jan. Ärbete med avloppsdike från
inslaget pågår.

29 jan. Luftkompressorerna ha i dag
anlänt och lossats. Stakning
för jämvägslinje enl. nya för
slaget har påbörjats.

I febr. Markctcnreriet h3r i dde .åtl
i gång.

2 febr. 6 st. snickare ha i dag påbör
irt ,,nnqåttiind rv <media orl

t0

CDfr, f<anninq

Styresman Otto Dahlin f ortsätter här sin artilzelserie

Dont höll i sleaftet. Fr. t. lzantrer Karl ITemström, öuetuerbmästarcn lör spräng-
ni.ng Gustau Erihsso:r,, biträdande platschel Allons Srcdborg, platschef Lennan
Hiigglund, öuetuerktnästtve för inredning och betongarbeten Anders V. Bengtsson
och ritnings- och l<ostnadshontoll ingeniör Siguatd Sanuclssott.

kofipressorstation salnt borr-
maskinsverkstad.

I f.hr q.'rr .n.rino rr fÄr.rL,r rnr[q
påbörjad.

3 febr. Kornpressorståtion, smedjå och
vedskiui rrnder tak. Garage,
rcp"rat ion.r cr! st"d 1rålörladc

10 febr. Garage och reparationsverk
stad äro under tak. Linjebyg-
gc för kraft- och telefonleil
ningarna tiil tippen hat på
börjats.

l' nrr. Crärmaskincn iral.cirladc i d,g
k1. i5.00 schakten vicl förskär
nlngen.

15 mars Sprängarlag har i dag anlänt
från Torpshammar.

--+. L-.,: .-,1.-:cf^r L'," ', p"..-,," tefgcl
iförskärningen.

30 rrrar. I dag hler hcrBar täckninBen
färdig kl. 16.00.

14 april Rälsläggningen har i dag på'
böriats.

l6 .pril lordför.k J rn irecn 'ärdiq.toli
des kl. 15.00.

19 april I dag skjutes de första skotten
i bergförskärningen.

7 maj Kl. 13.00 påböriades uttran
sport av trerg med tippvagnar-
av 2 st. Iok från Ats Arrnerad
Betong.

18 maj I dag sköts den första egentli-
ga salvan i förskärningen.

I jrrni Yrkesinspektijren von Post har
varit här.

21 juni I dag granskades berget av ex
perterna och befanns den me-
tod vi använder vara god.

.l jLlli Ing. Wenncrströrr tned 8 man
.k rot rr idae f'ontcn i herq
lörskärningen.

.' irrlr Ull.r\rårlreen lta. häc ka|r
citct, 24 vagnar pr timme.

23 juli Bergmassor uttransporteras I

dag för första gången med ett
6'tons lok och ett 8-tons.

3 aug. Ett nytt 8 tonslok från Ltrnd
ströms Mek. verkstad, [,im-
hamn flok nr 8J har idag
anlänt och lossats

4 aug. I natt växlade skift I ut 12

vagnar på min. 15 min., rnax
l8 rrin., vilket skulle säga en
möjlig rrtlastningskapacitet av
40-48 vagnar per timme-

8 aug. Den nya skrotarställningen
rer.li"rrorreudes neh tran-
sporterades ned till tunneln,
där den började användas av
efterniddagens skrotarskift.

16 aug. Förfrågan har inkommit från
fiyget på nordväetra infarten

15 .,,o I d1. hr, :no We.]ne-ström



muntligen godkänt skrotning-
en itunnel sektion T (infar-
tenJ samt tunnel P fram till
6 m från ortgaveln.

2 sept. Arbetsplatsen besöktes av re-
presentanter för Arboga Tid-
ning, redaktör Forselirrs med
sällskap.
Vidare besökte ingenjorerna
Sjögren och Dalborg från
Krrngl. FI1'gförvaltningen samt
riksdagsman Ivar Andersson
crch stadsingerjör Narsjö, Ar-
boga, arbetsplatsen.

28 sept. Iliksdagens revisorer besikti
gade i dag arbetsplatsen.

27 t-'kt- I'å grund av svårighet med
utlastninSen kunJe hurming
en isektion N ftunnel I] ej
påbörias fiirrän kl. 08.00.

I no\. Ciutningcn cv vrlv över in
fart påbörjades kl. 06.00.

l0 no,;. ijela clagiaget har i (lag varit
sysselsatt med upplyftning och
ombyggnad av spåret på tip-
pen. Densamna har sjunkit
2-3 nr på cn striicka av ca
700 r:r2.

ll nov. Salva i sektion E Ittrnnel II.)
horradcs.

20 nu!. N,,tten till i dcg sr,lnk til1rn
irnyo, varför spåret rnåste bry-
tas. Hela diversclaget sanlt
krossarlaget var syssclsatta
mcd omäodrifl8cn och juste-
rrngen cv tlPpen.

1.{ dec. Arbetsplatsen besiiktes av 1r-
kcsinspektören von Post. I Ian
var synnerligen heiåtcn nred
de lijretagna skycll,åtgiircler
na och hade ingen sorn helst
anmärkning att gör:,

1944

i ian. Fijrsta salvan i sektion Gr
(tLrnnel IIi) sköts kl.01.15.

1!) irn. Borrning i Ii (tunnel II] samt
lcirsta påslagct för tLuuel till
pannccntralen.

26 ian. Borrning i nya påslaget till
nrrn ,l (tunnel IV).

24 iebr. Den första salvarr i anclra på-
slagt't tiii pannccntralcn (vicl
härclrrrmmc't] borracles.

i2 mars Arbetsplatsen besöktcs åv
bl,ggnadschef Nor6n samt av
blivande byggnadschef lvlag-
neil, båda från FF.

6 ,,pril Ltt i,rbrtslag om 3 nr,,n pr-
började i dag schaktning för
inJärt till 5tigort fran bcrtset.
Vttersida.

19 april Första påbygget för stigorten
från panncentralen sköts

17 april Salva i såväl stig- som fåltor-
ten. Med denna salva nådde
Jältorten fråm till stiSortens
bortre linie.

4 maj Provborrning företogs mellan
sänket från lältorten och stiS

Borrvagn i CVA betlea

orten, och kunde avstånclct
rrppmåtas till ca 2 m.

C nrai Stegorten i stigorten sköts nerl
och tin)rinqen revs. Orten av-
tappades fullståncligt.

b jonj FF:s nye kontrollant, ingen-
jiir Cibbsson, anläncle i dag
tiil arbctsplatsen.

20 iuni \rid 13.30-ti(lcn intråffacle en
lh'ckshändelsc på tippen. Tip-
parcn 175 OIr)\':son förol! c
kades.

Då cfternriddagsskiftet vid
råsten kl. 17.30 erhöll vet-
skap om Olovssons cliid, av-
stannade årbctet onreilelbart
och begåvo samtligir itrbctare
sig henr. Vid anläggningsarbc-
ten brLrlia nåmligen arbetsla-
!en enljgt garutal sccl vara
henrfia ctt skift eftel ol1'cl<s-
fall mecl c1öcllig rtgang.

l7 iuli På {rund av vår annons llrcd
anlcdning av igånss:ittan(le av

J årnvägen Berget -T ippen.



inredningsarbeten i tunnlarna
sökte ett ovanligt stort antal
arbetare arbete på platseo.

l0 aug. Borrning i tunneln mellan 2
och 3.

ll sept. Sprängning av kulvert för rör-
ledningar har påbörjats. Båda
borrarlagen har fördelats på
tre skift och utföra kulvert-
sprängningarna. Sarntliga ut
lastarskift ha övergått till ut-
lastning av rörgravar och ha
rill sitt förfoprnde p.iivmask r -

nerna samt lok och vagnar.

16 okt. Gjutning av första sektionen
av mellaovalv i tunnel L
Formsättning påbörjades av
valv i tunnel 2:s förlängning.

28 olt. Gjutning av balkar och väqq

i tunnel 2rs blindtarm'.
4 nov. Cjutning av första sektionen

i tunnel IIrs mellanvalv, gjut
ning i pånncentralen samt
gjutning av spolningsbrunn
i4.

6 nov. Gjutning av de två första
lyftbara sektionerna i tunnel
I:s övre valv-

8 nov. Gjutning av de två första sek-
tionema av valvet i tunne!
ll:s blindtarm.

17 nov. Cjutning av valv och väggar
i parurceotralen samt gjutning
av mellanbjälklag i2.

4 dec. Cjutning åv stödvägg i fält-
o(ten.

7 dec. Gjutning av väggar i panncen-
tralen.

9 dec. Gjutning av första bågvaivs-
delen i 2. Gjutning av balkar
i '1.
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15 jan. Gjutning av väggar i I och

väggår i stigorten.
17 jan. Cjutning av första bågvalvet

i tunnel 3 och stödklackar r

tunnel 4.
23 jan.

27 jarr.

t2

Lastnine i CV A-berget.

9 febr. På förmiddagen löretogs ptov-
borrning för att utröna RR:s
(UHF-infartenl riktning i för-
hållande till förskärningen.
Den sista tunnelsalvan borra-
des natten till den 10.2 och
sköts denna dag k|.06.00, då
genomslag erhölls.

l0 febr. Såväl arbetare och arbetsled-
ning, som deltågit i berg-
sprängningsårbeten, var på
kvällen inbjudna till en s. k.
"taklagsfest" på stadskällaren
i Arboga.

l5 febr. Gjutning av valv i 3, väggar
i 4, väggar i 1, våggar i fält-
orten, golv il och sockel i
panncentralen. Murning av
tegelväggar till wc-utrymmen
iL

2l febr. Arbetet med murningen av
rökkanalen i panncentrålen
påbörjades.

20 mars Upphissning av traversbalkar
i P-tunneln påbörjades.

28 mars Skorstenen i panncentraien
färdigställdes.

2 aprii Ett lag diversearbetare tran-
sporterade ner ställningen för
gjutning av bågvalven i P-
tunneln samt hissacle upp oclt
placerade densamnra på tra-
versbalkarna i nännda tunner.

9 april Första valvet i P-tunneln samt
golv i 3 gjötos.

8 mai På grund av vapenstilleståndet
i Europa begärde samtliga ar-

betare att få ledigt på efter-
middagen, vilket också bevil-
Jades.

5 juni Golvgiutariaget gjöt fast de
två sista fläktarna i panncen-
tralen-

7 juni lngenjör Hägglund åkte rykel
via köksingången genom hela
tunnelsystemet till konbret
uta-n att behöva stiga av nå-
gon gång.

I I juni Sista bågvalvet i P-tunnetn
gjöts.

2 aug. Träarbetarelaget påbörjade in-
Iäggning av golv på reglar i 4.

ll aug. Avputsning före målning av
valv och pelare i 4 utfördes.

14 aug. Diverse rensingar och efter-
lagningar före målningen i4
utfördes.
Trägolvet i 4 färdigställdes
under dagen.

l5 aug. Golvläggning (trägolv) på&ir-
jadesi2och3.

17 aug. Målning pågick i 4.
22 aug. Trägolv inlades i 2.

Målning pågick i3.
24 aug. Målniog av bågvalvet i Ptun-

neln pågick.
1 sept. Skårmväggar med glaspartier

uppsattes i2och 3.
5 sept. Målning pågick i 2 och 3.
5 okt. Trägolv inlades i 3.

l5 okt. Parketteolvbelägqning påhörja.
des i tunnel l:s övre våning.

18 okt. Formsättning pågick för skor-
stensfläkt i panncentralen.
Trumma uppsattes i ytbe-
handJingsrummet-
Trädiirrar insattes i l.

20 okt. Trädörrar hängdes i 2.

Listning utfördes av glaspar-
tier i2.

25 okt. Skärmväggar med glaspartier
insattes i 4.

26 okt. Fläktar in:nurades i panncen-
trålen.

29 okt. Golv giöts i panncentralen och
i telegrafstationen i ll.

I nov. Väggar murades i telegrafsta-
tlonen.

2 nov. Rivning pågick av spåret till
tippen.

Gjutning åv andra bågvalvet
i 3 och första bågvalvet i 4.

Gjutning av väggar i 3 samt
golY i l. P-tunneln bygges.



6 nov. Rengöring företogs i 2 för
Iäggning av famagolv.

9 nov. Luftkanal murades i l. Efter-
lagning företogs av puts i l
Målning pågick i 1

Ventilationstrummor uppsat-
tes i 3 och pamcentralen.

2l nov. Murning pågick i fältorten.
Putsning pågick i telefonsta-
tronen.
Målning pågick i l och 2.
Branddörr insattes i fältorten.
Famagolv lades i3.

26 nov. lnfartsport insattes till CFA.
28 nov. l9 st. träarbetare permittera-

des i dag. Samtliga trägolv ärj stort sett fårdiglagda.
29 nov. Efterlappning av plattsätt-

ningen pågick i diverse tunn-
lar.
Lås insattes i I och 2.

Atbogaarbet erra I iirdiga
med P-tunneln.

De kompletteringsarbeten och
efterjusteringar, som ålades
oss vid besiktflingen 13 -
14.12, utfördes.

Rensning och justering före-
togs i elcentralen, som skall
besiktigas 20-21.12.
Bland annat besiktigades tun-
nel 3. Elcentralen förhands-
besiktigades. Besiktningsman
var även nu kapten Ivar
Hjort, Stockhoim.

2l dec. FF meddelade, att våttenläns-
.dngen j berget övertagits av
CVA med egna pumpar.
De arbeten i tunnlama l, 2
och 3 sarnt elcentralen å vilka
anmärkningar gjordes vid be-
siktningen, ha i dag av ingen-
jörerna Dalborg, Holmgren
och Lindström efterbesiktjgats
ocht godbiints.

1946

3 ian. Vi begärde, att maskinema i
4 skulle täckas, så att vi krrn
cle påbörja målningsarbete där.

4 dec. Snickerier kompletterades ide
tunnlar, som äro anmälda till
besiktning.

7 dec. Städning och efterjustering fö- lg dec.
retogs i l, 2 och 3. Träarbe-
tarta utförde diverse kom-
pletteringsarbeten i l, 2 och 20 dec.
3.
Målrring pågick i 1, 2 och 3.
Pjattsättningen i paoncentra-
len efterlagades. Därmed fär-
digställdes dessa eIrerlagnings-
arbeten å plattsättningen, och
avreste plaftsättaren från ar-
betsplatsen.

J3 rJer. Besiktning företogs under da-
gert av tunnlama I och 2. I
besiktningen deltog civilingen-
rör Ehn från överledningen
samt tiänstemän från Arboga-
arbetena, KFF och CVA.
Opartisk besiktningsman är
kapten lvar Hjort, Stockiolm.

17 dec. Itlurare upplade sipore*ak
i panncentralen. Elcentralen
färdigställdes i dag.

16 jan. Städning företogs i 4 medan-
Jedning av stundande besikt-
niDg.

2I jan. Tunnel 4 besiktigades i dag.
Besiktningen påbörjades kl.
13.00 och var klar på kvällen.
Besiktningsman var såsom ti-
digare kapten Ivar Hjort,
Stockholm.

12 fcbr. Besiktning företogs av åter-
stående utrymmen i CVÄ.

l3 {ebr. Besiktning företogs av pann-
centralens rrndre såväi som
övre våning.

5 nrars Äterstoden av våra arbeteri
nämligen CFA, skorstenen och
branddörrar inom CVA slut,
besiktigades. Besiktningsman
var kapten lvar Hjort.

7 mars Röjniog pågick runt arbets-
plåtsen.
Kompressorstationen och borr-
snedjan färdigrevos.

2) mars Förrådsbyggnaden färdigrevs.
27 mars Verkstaden och den s. k. ved,

boden färdigrevos.
I I april Klart, slut.

Fr. v. lrijmre taden Spen
Biih blund, Sten Berg-
gren, Gwtnar Eriksson,
Enil Hallin, andra ru-
tlen Nils Karlsson, Karl-
Custau Landström, Bror
Sr/rlc,ge1, Ni/s Karlssor,
Uno Forssander, boftre
ruden Folhe Berglund,
Gösta lacobsson, Stig
Sundberg, Karl-Gunnar
Widing, Holger Latsson.
Fato: Emil Hallin.

Nitargänget på ro-årsträff
Fredagen den 2 juni samlades några

av det gamla nitargänget från Hallen
lör att fira l0 årsjubiletrm som plikt-
trogna CVA-are. I den sköna försom-
markvällen skedde samling vid Tullstu-
gan, där en härlig supä avåk. Stäm_
ningen vår på topp och gantla minnen
Irån den tid, då nithammarslågen smatt-
ra(le. Ira\serade rer y. Tenkarna gick även
till 1<anrrater, som slutat på CVÄ, men
nu är på annan ort. Gamla kämpen Nisse
tackade i ett tal dem som taSit initia-
tivet till jubildet och uttryckte srn
önskan, att det goda kamratskap som
kännetecknat umgänget bland grabbar-
na från nitartiden, skuJle vara levande
även i framtiden och att kvällens jubi-
l6um skulle återföljas av en kamr.at-
träff varje ar. S. AB.

't3



Kungl. Siidernanlands flygflottilj, F

ll, är beliiget i landskapets syciöstra

hÄr'n inviJ N1köping. Från s(aden är

det ungelär en halv mil i nordvästlig
riktning ut till fljvakten. Flygfältet an

lades på en tallhecl, på nark som ägdes

av några nrindre gårdar. Dcn största av

clessa gårdar som heit svalcles av ll;
hette Skavsta och flj har tidvis gätt tLn

der namnet "Skavsta-flottiljen". Dcn

samla Skavstå-gården står ännu kvar

och utnyttjas ofta sorrr kadettmäss och

lottamäss.
F l l tillkom mitt under brimande

krie genonr beslut i riksdagen imars
t9il.-Redan aret innån håde ett flyq-
fält börjat byggas men avsikten var

från början att detta skulle bli ett
krigsflygfält. Sommaren 1940 gjorde

flvqståben en del undelsökningar pa

olika plat.cr för Jc fl sonr skullc hyg

sas elier F c). Fiir.ti be'ökct vid Ny-

iör'ins konr den l0 augu"ti och leddes

'u.lri"r,.'nJe kaplenen Sillr crberc hlc'l
Jen takt byggnadsärcnden tar i clag är
lct av spcciellt intresse att höra Irur

fortskred så raskt, att när riksdagsbe

slutet kom i mars l9'11 kttncle spadcn

F I I växte fram. PLanläggningsarbt'tet
ornedelbart sättas i jorden. Den f iuli
såttcs fli orgarlisatoriskt u1lp, den l5'
oktober kunde fli första byggnader tas

i bruk oclr då hissades den tretun8ade

flaggan för första gången vid kansli-

huset.
Den första 'tab.l,rkrler var beläqcn'rr

Standard hotell i Nvköping och rela-

tivt snart utnyttjades även Skavsta-stu

ean. Blancl de byggnader som senast

6lev färdiea var flj sjukhus och det kan

vara ett exempel På hur KlondYke-
betonade förhållaldena var under andra

världskriget att jämhandlare Svenssons

privatvåning ime i Nyköping under en

iängre tict utgjorde flj sjukhr.rs.

Krigsårett.

Det första fpl på flj var en gamnral

Sk I I med en maxfart av 135 knl/tim,
en fart vid vilken dagens spaningsfpl

icke på långt när kan hålla sig i iuften
Även om F 1l fpl i början åv flj histo-

ria i begränsad utsträckning voro be

väpnade nred ksp och kunde ta bomber

är det typiskt för F l1 att dess vapen

iir kameran, och en av fli första insat-

ser, som i större omfattning uppmärk-

14

II 2c.-årsj ubileum
Flottiljingenj ören flygLlir Nil.s Ioll

" V ahtonrbyte" . Den sisra .S 32 har le ueterats från Saab och dar sista S 18 går då

Lu tiänst.

frrar

sarnrrades, var av fredlig och inte kri'
gisk karaktär. Är 1942 började med cn

l)jckel stränq vintcr och i fcbruari r,r
Gotland hclt isoletat. Flj hade då fått
iinå första B 3 or och de sattes in tln-
dcr överstclöjtnant Schybergs ledning

och hälsadcs som be{riatc på Visby
flygplats av gotlänningarna mecl Iands

hiivding Nylandcr i spetsen.

I'å vårcn sanma år fick flj en fpltyp
som i flell år hlcv flj hrrvudtyp, nam-

ligcn Caproni, S l6 Llncler 1942 var
F ll på allvar i gång med r-cgelbunden

spaningsflygning i neutlalitetsvaktcns
tiiinst. Rcdan 1943 hade vcrksamheten
tagit sådan ornfattning att fli inte bara

hacle förband på Skavsta fäitet lltan dc-

tachement på Gotland, i siidra Skåne,

oå Såtenäs och vicl Örebro. Spanings-

orurå<let omfattade östra och södra ös-
tersjön, västkusten och gränsen mot
Nolge. Uncler dessa år växte flj till den

stora omfåttning som den ännu i dag

har och mcd sina fYra med krigsfPl
flygande divisioner räknas den som en

av Europas största (officiellt först 2i5
r949J.

Då krigsslutet korn vårcn 1945 av

vecklades neutralitetsvakten och en stor
del av de vpl sändes hem. Även dc fPl

sorr fått bära dagens tunga fick då fin
na sig i att gå tlr tjänst. Fpl hade has-

tigt börjat få ålderskrämpor' Kolvarna
brast och fpl visade en irriterande för-
nråga att fatta eld Redan från första
sttrnd hade Cåproni varit ctt problcm-
barn. Sonrmaren 1942 hade ett havcri
intr'äffat pä srund av att höqer vinrc
bröts av. Detta blev upptakten till en

unik arbetsprestation från fliverkstaden.

IiLuclratals snickare, i många fall från
rrrörkaste Srrråland, och en mängd mon-
törcr från bil- och cykelverkstäder,
dlogs ihop till F 1l och under två år
pågick omfattande förstärkningsarbeten
på fln.

I:lj digra olyckskrönika från dessa år
var en olycklig sanrmankoppling av un'
dcr- krigstril lramtagen materiel ddr kva-
litcten ivisså fall varit disktrtabeJ, pres-

sande tjiinstcförhållanden där neuttalr-
tctsvakten krävde Prestationer till det
yttcrsta och slutligen i vissa fall be-

skjutning från frånnrande fpl Detkan-
skt' kan vara vätt att i dessa frcds-

dagar rnir,nas att F I I under dessa da-

gar en gång lörlorade 13 man i flYg-

tjiinst under lopPct av 10 dagar.

En dag 1943 kofl ett ex av det gam-

la spaningsplanet 56 [Focker] till flj
mcn kraschade i landningen och kom
cj mer i luften. Förutom Sk lt före-
kom också Sk l5 och Sk 12 vid fli,
SI< t2 ända fram till 1954.

När S 16 föll ur tjänst blev det åtet
B 3:an som togs till heders och rela-

tivt snart tillkom också J 9, som gjort
sin tiänst som iaktfPl och nu modi-
fierad'es för spaningsåndamål och för-
såqs med scriekamera.

iiuti tg+s avgick överste Schyberg
.o'n flichef för att tillträda befatming

'.,n, chcf för 4. flYgeskadern och han

eftcrträddes av överstelöjtnant Henriks-
son,

Då flj den 6 november 1945 invigde

en mimeshäll över de kamrater som

stupat i flygtjänst var det 34 namn

som lades ned i den urna som finns
insprängd i hällen.



Eltcrhrigsåren.
F I I fick snart på nytt dra i fält.

Nu var det krigets efterdyningar i form
av rrinor som fij utnyttjades emot.
llrrndratals minor har genom flj spa-
ning lokaliserats och oskadliggjorts av
nrarinen. Knappt 5 år efter flj tillkornst,
cl v s iapril 1946, tillfördes flj sin för-
sta S 18, den typ som skulle bli clen

verkliga trotjänaren. Så sent som som-
nraren 1959 gjordes den sista Sl8-flyg-
ningen vid flj. Det blev också det första
fpl som trtrustades med en spaningsra-
dat, PS-18.

Uncler en period av F lt idrottsliv
utgjolde handbollen ett dominerande
inslag. Den 6 oktober 1947 spelacie ta-
get sin första allsvenska natch, som

n rr rnledn'nq till kraftigr rubrjkcr i

ticlningarnas sportsidor, då det anrika
Cöt('f'org.lcgel Maiorna lick stryka på
fotcn för nykomlingarna F 11 med l0-
7 oclr cit'n 25 oktobcr leddc F ll all-
svenskan efter 4 spela<le natchel.

Dcn I novr.nrber 1948 tillträddc över-
stelöitnant Falk befattningen sonr regoff
I vicl flt. Han blev flottiljchef dcn I
ionuari 1950 och övertar ju sonr vi vet
tlcr I olttober i år hef,rttningen som
souschcf vicl flygförvaltningen.

I oktober 1948 dök de tre första lpl
Spitfirc, S 31, upp vid flj och i ett av
de fpl satt flygingenjören Ehrning som
förare. Fpl S 3l visade sig vara ett
snabbt och användbart fpl. Me<l denna
typ giordes en gång en uppmärksam-
rrr r.l flygning fran Lrrleå till Nyköping
pa I tjtn. 6 min., en rekofdmässig ticl
fiir ctt propellerfpl.

Sonr huvudförband för spaningen får
li 1l många specialuppdrag. Enir dagcn
är'clct sjiiräddningen sorn larmat, anc{ra

clagen vill tullen ha l.rjä1p mctl att
"skugga" cn spritskuta. Viclarc kan
nilmnas, rtt F ll i nånga år å racl hat
ijvcrvakåt Gotland runt seglingarna och
att på fiirsök ä1gräkning har fijrctrgits
genorrr F ll för'sorg.

l-n fpltyp sonr funnits irclativt stor
onrfattr)ing på f1j var fpl S l4 Ficsler
Stor-ch. Stolkarna har många giingcr
qiolt r'oligd uppdrag rlen clet sonr mL'st

uppr1l:irlisanrmats var kanske vicl flyg-
vapncts 25-årsjubileun, då F ll nrtrstli-
kår br.rrerr av 5 storkar långsanrt sLrtta-
dc franr över Gärdes-prtbliken. Jtrst ntt
i clagarna siiljs de sista exemplaren till
Ostcrrikc för deras iorclbrrrksflyg.

lctrilclcrtt.
1953 gick fli in i jetåldern i och nrccl

ornskolning till fpl 28, och redan i bör-
jan av 1954 började omskoining till
fpl 29. Den 9 april fick flj sitt första
fpl S 29, en typ som undet årens lopp
visat sig syrmerligen effektiv. Hastig-
hetsflygningarna med S 31 tycktes hå
gått spaningsflygarna i blodet för i
mars 1954 satte en rote S 29 ur F ll
världsrekord på 100 mil sluten bana.

Undcr 1958 llög prlsonal in sig på fpl
432 och rrncler 1959 började leveran
serna av vårt senaste spaningsfpl, S 32.

Vid pre,entrtinnerni cv Je olika l '

som Sjorts här i Bergtrollet har orga-
nisatio[erna berörts så pass att vi flyk
tigt förbigår dem här. F I I har fyra
\tirtionskomprnief Lrtrustirde med 1vå

olika krigsfpltypcr till skillnad från nor-
rnalllj. som endast har tre korrpanier
och cn krigsfpltyp. För övrigt förekom-
nrer de vanliga stabsavdelningarna, där
avcl. VI, natcrielavdelningcn, under flot
tiljingenjörens Iedning svarlr för nate-
ricltjånsten.

Flj viktigaste nrateriel är kameran
och spaningsradarn, båcla materieltyper-
na har CVA sonr htrvuclverkstad. Heia
fli organisation och övrig materiel har
tillkonrmit för :rtt (lcssa skall kr.rnna

för'as franr not avsedda mål vid önska'
c1c ticlptrnkter och på önskat sätt. Flj
fpltyper iir S29C och S32C. Både S29

och S32, är förutom med kancror och
spaningsraclar, utrustade med PN-50 för
navigeringsbruk, även deras flygradio
typ 8 resp. 12 överses ju vid CVA. Av
rllotcrerna är clet S29 motor RMz som
har CVA sorn huvudverkstad.

F 11 ltrpgilter.
lilygspaningen kornrner i krig att ut-

göra försvarsledningens öga. För att
nänrna några väsentiiga arbetsuppgifter'
.k rll sp.rnirrlen rrtfÄra har.överrakninF,
koltroll av beläggning i hamnar och på
flygfrilt, utspaning av radarståtioncr och
anfallsfoto lör attackfiyget. Markspa-
ning för arrr6n kornmer olta i fråga.

Forts. sid. l7

En S 29 hlugi)rt's untler liiltn,issiga lörhilloÅcn cfter ett fotouppdrag.

FlygplatJulletr i llottiliuerhstaden.



Flygvapnets faxnät
au tekn. öuering. Nils Ålzerblom

De flesta män som fullgiort militär-
tjänst under de sista decennierna torde
lionnit i kontakt mecl behovet av kun
skaper om "Fiencler, Terrängen och Eg-
na trupper". Praktiskt taget all rap,
!lortering och ordergivning rör clessa

begrepp. Det moderna kriget med sina
snabba händelseförlopp har kraftigt
ökat behovet av nateriel för snabb och
riktig information nrellan förband och
individer, samtidigt soIn krigsopcratio-
ncrna komrnit att spridas över stora
trmråden. Inonr bcsreppet "Terrängen
rnåste numera iivcn lufthavet inr.vm-
'rr.. 

'ne,iellt rrre,l hiinsln ,ill ILrl,ope-
rationer n-recl flygplan och robotar. In-
fonration onr viiricrlcksiiiget på vitt
sl<ilcla platser nråstc finnas tillgångliga
på rrånga stä1lcn sanrtidigt och behovct
;rr ,n .rk.- r;r.lcr',rroqnoslijn.t lö' .i
lring tich--vmcl sonr rnöjligt har stårkt
ökat. Ickc nrinst l<r'avet på flygsäkerhet
r'_- il^+ l l' " n: ^_' t I dettLr
finnes ett tätt uiit äv väderobserva-
tionsstationer, som lämnar uppgiftct onr
''viJer och vind pd nlikc Iröider över
savä' lard sorrr hav ror tred;e timmc
dygnet runt. För" clet svenska försvaret
sändes observationerna in till den mili-
tära väderlekscentralcn (NIVC] med
hiälp av fjärrskriftförbindelser och bc,
arbetas här bl. a. nrccl matematikmaskir
för ått ligga till grtrncl för väderprog-
nostji.nsten såväl fiir flygvapnet son för
hela fiirsvaret i övligt.

Tidiliare återlrtszindcs alla erfolderr
liga observationcr tiil flottiljerna, dår
rnaterialet bearbctlrlcs p:i salnma s2itt
soru vicl hi\rC. Dct lilitiqaste och nrcst
arbetskrår anclc ärb('tct iir härvic1 upp-
fåttandet av r,äclerlc'kskar-tor-, vilka t
gör r.Lnder'1aget för prognosarbctct m.m.

För att bättre utnyttja dels flottil
jernas meteorologiska lesurset, ,-1els snab-

bare och effektivare men dyrb:ra
('intrila utrustninqlr, hor ino t fllg
vapnet upprättats ett telefaksimilsy-
stem Ifaxsystem, bildtelegrafsystemJ
som rröjliggör överföring av bilder av
cn störstå storlek av ca 400x500 luu.
Utrtrstningen tiilåter överföring även av
r.le största inom meteorologin förekonr-
nrande kartformulären.

Systemet består av en sindnings-
ccntral i ånslutning till MVC, en l0
kW långvågssändare i ölmc vicl Vä
rtcrn och mottagnirlgsnniäggningar \,1(l
flottiljerna.

T, lcIrl'sirn ilr rtrr r.tr" rrgr'n i.rl\ t;.r
lrIirr, i1r på .r'tIDil .:;tr ..rnr relcr i.ion.
tcknikcn. Vjcl sänclalr:n bclyses bilden
Prrnkt för punkt utcftcr pala1lc1la linjcr
rrrcd en bredd av ca 0.25 nn [bild I
ocir 2,. Det lran rlcn enskilda bild
Prrnktco leflekter.r,lc liur(t \JnrlJ' ill
fotoccll som rcglcrar cn tonsändare.
l)l.nna siinder ton cndast under oc
iigonblick ljusstrålen triiffar svarta bild-
l)articr. Tonsignalcn övcrfiircs på en te
iefonkanal (tråd eller raclio] ti11 n.rotta-
galen, där den med hjålp av ett elek
tronlagletiskt systcnl styr en liten
bläckpenna (bild 3J. N{c<l lrjälp av nog-
lirann och fasriktig synkrondrift av san-
darens respektive mottagarens bildvals
"kopierar' pennan prrnlit fiir ptrnkt den
vicl siinclar.en avsökta lbclysta) bildea.

Systcrnet skiljer sig fråo TV genom
rtt det cn.last ail irvsctt fiir "stillbiider"
sanrt att en övcrlilrcl bi[] iir registrerad

l)| ctt papper.
Siindningsticlcn kan i FV:s faxnät in

stiillas till 9, 18 eller 36 nrin. för en hcl
bild, r'lr-r,id de längrc tiderna erfordras
Lla mera frntecknade bildcr skall ovcr-
iöras fjärnför TV som övcrför 25 bil-
rlcr,isek.].

Bild 4. ölme-mastcn.
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Fred Lintl I,id en LM-mottagare
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Såndore Tronsmissions Molloqore Från sändningscentraleo [TFC] över-
föres bildsignalerna via en telefonkanal
tili radiosändaren, som konstruerats ef,
ter helt nya principer. Bildsignalen
frekvensmodulerar sändarens bärvåg
som förstärks i en oavstämd, bredban
dig förstärkare till en effekt av l0
kW. Via en koaxialkabel matas den 175

m höga antennen med tillhörande an-
tennavstämningsenhet [bi1d 4]. Vid
flottiljerna mottages och registreras
bild.igna lema vid nrotl agningsan lägg-

ningen ITFM 1), vilken inaehål]er så

väl en specialbyggd 1ångvågsmottagare
som en telefaksimilmottagare.

Förutom långvågsöverföring i det be-
skrivna systemet, finns även möjlighet
till enkel och snabb övergång till kort
vågsöverföring t. ex. vid service eller
reparation av långvågsmaterielen. Sänd-

ning sker normalt såväl på kortvåg som

1ångvåg även med hänsyn till förekom
rnande internationeilt samarbete irom
väderlekstjänsten. I anslutning härtill
har rapporter om godå mottågnitgsre
sultat på kortvåg erhållits bl. a. från
England.

FV:s faxnät är organisatoriskt inord-
nat i sambandstjäasten och ej i väder-

lekstjånsten. Nätet är uppbyggt främst
för att täcka militära väderlekstjänstens

behov, men kao givetvis användaq även

för överföring av annat bildmatcriel.
Härvicl är dock att märka att systemet

byggts för rent svartvita bilder, utan
återgivning av olika gråvärden, varför
rarliga lotografier ej kan överföras.

Gt.rd.v -a6r.. d.r./

MASTER:5 5,o.o !!(c6nodell -
den i,o,iensko moctorif,en, en
ov senore ö15 elegonto''e 5ko..
Hör sjord ,om initrslo, lör den
tom inle lyck€r om res6rtypen. I

Bild I. Principen lör telefalzsimil.

Skri.vmogn.el

Nilssons Skoofför tfir.
Gustal E hsson

Tel. 102 54 - ArboEa

ilil1ililililt

Blldl.ummo
Bilcl 2. Ausölzarc med folzusering au

be[y sningen.

Gummibond

Forts. fr. sida l5
Havsövervakningen utföres företrädes-
vis med spaningsradar rnedan övriga
uppdrag normalt löses som fotouppdrag
med högfoto eller lågfoto. För att und-
vika upptäckt av fientlig radar opere
rar spaningen alltid på lägsta höjd för-
ritom de korta moment då själva upp
draget utföres.

Det kan passa bra att hdr dra fram
vad som hände vid F ll under flyg-
vapenövningen 1959, då generål Ljurg-
dahl satte sitt vapen på speciellt prov.
Kl 0200 på natten den 2519 larmade
CFV i stort sett hela flygvapnet för
att pröva kuppberedskapen. övningen,
som hade hållits ytterst hemlig, kom
fullkomligt överraskande på F 1l lik
som vid fiygvapnets övriga förband.
F I I fÄr<tr llnnoiff v,r rft ,,r'' - -spana
.iötrafiken i västra deler .r\ ösrer.jön.
Redan kl 04ll var uppdraget prelimi
närt löst, en prestation som ansågs syn-
nerligen framstående och sorn får ses

som ett resultat av ett gott samarbete
av många instanser, där inte ninst
CVA är en viktig dei.

_ //_

förg ( blöck .)

Biltl. 3. Registreringssjstem med bläch
slzrioarc.

Stig AnderssorL prouhör srind.arc och mottagare.

o
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Från hålkort till magnetband
au byrådir. Åke Thorsön

Flygvapnets nya databehandlingsan-
iäggning IBM l40t/7070 invisdcs rors-
dagen den 22 juni 196l i närvaro av
bl. a. chefen för flygvapnet gencral .f.
llapp och souschefen i flygförvaltning_
cn _general L. Thunberg. Hiirvid upp
nåddes ännu en milstolpe inom data
behandlingsområdet i flygvapnet och i
tunnel VI vid CVA, som på nära håll
sett utvecklinSen från enklaste hålkorts_
maskiner till de ,nest avancerade data
behandlingssystern.

Det började våren 1949. . .

Chefen för dåvarancle verkstaclsbyrån
inom flygförvaltningen verkstaclsdirek
tör S. Bjarnholt lät gcnom chefen för
byråns ceotralscktion ingenjör Ä. per-
neiid fijranstalta onr en utrcdning, som
syltacle till att tndersöka lönsanheten
att nekaniscra och kanske centralisera
i första hand aviöningsutriikning och
verkstaclsbokföring (efterkalkylJ vid
llygvapnets ccntrala verkstäder i Maim
slätt, Vaisterås och Arboga. Utredning-
en anförtroddes ncclskrivarcn av dessa
rader, son vid den akttrella tidpunkten
tjiinstgjorde som kamrer vid CVV.

Ganska snart konstaterades, ått lDe-
kanisering med hjälp av hålkort skrrlie
rneclföra många fördelar och den årliga
l(ostnaden skulle qrpgå tjll nåeot over
100.000 kr, vilket i allt väsentligt skulle
uppvägas av ninskade lönekostoacler
vid cie centrala verkstäderna.

Redan innan flygförvaitningen teck-
nat kontrakt på erforderlig l.rålkortsut
rustning växte aptiten - en tendens,
son kanske något vanvördigt uttryckt
skulle kunna sättas som kännetecken på
utvccklingen från ovannämnda utred-
ning fram till dags dato.

Flygtidsredovisning med hjälp av hål-
kort hade hörjat införas vid flottiljernr
och härvid utnyttjades hålkortsanlägg

t8

ningen vicl Försvarets Civilförvaltoins
lil Jc fyra {lorrilier, som v;d aktrrelj
ticlpunkt hade hålkortsmåssig flygtids-
re(lovisninS. Denna redovisningsform
sl<ulle införas vid samtliga förband och
omiatta såväl teknisk som personell re_
dovisnjng. Flygstabens väclerlel<savLlel
ning ånn:ilde behov att stansa giolLla
väderleksobservationer på håikort för
smidigare bearbetning av statistikmtre-
rialet och - framförallt - det lekte
velkstadsdilektören i hågen att mclia-
nisera förrådsredovisningen inom llyg
vapl1et.

En snabbutredning av anlitacl konsult
cav vid lrilnden art en hålkortsrnässiB
förr'ådsledovisning var möjlig att ge
nonrföra under fiirutsättning att kalky-
lator nred större kapacitet än dittills
inonr landet utnyttiade kunde crhållas
lrin USA.

Den 5 mars 1950 tccknade llygför
viltningen det första kontraktet på hål-
liortsmaskincr till den blivancle håikorts_
ccntralen i Arboga.

Nornralt föreligger ga:rska lång lcve-
ransticl på håikortsrtrlsl<iner, oftast övcr
ett år. Den ticlen brukar vanligtvrs an-
r'ändas för systemuppläggning, blankett-
och hålkortskonstruktion etc. För flyg-
förvaltningcns vidkommandc inträffade
den situationen, att maskjnerna kuncle
ongående levereras på grund av att
För'svarets Civilförvaltning hadc beslu-
tat sig fiir övergång till ctt annat hål
kortsystem fen åtgärd, som för övrigt
resulterade i en återgång till det tidi
gare systemet redan efter ett par å[).

-Eftcr, 
korr beränketid bcstämde sig llyg

Iorval(nrngen att acceptera snahbleve
ransen i medvetandet om, att detta
skulle komma att ställa stora krav på
systemuppläggningssidan, som fick yt-
terligt kort tid på sig för sitt arbete.

Ett annat problem blev också att

snabbt få fram erforderlig personal tili
hålkortsccntralen- Detta Iöstes så, att
vardera cv ställde en man till förfo-
gande för detta nya arbetsområde, och
på så sätt knöts A. Jigelius, CVA, Å.
Greimer, CVM, och O. Brogren, CVV,
till hålkortscentralen, samtidigt som
stansoperatriser kunde alställas genolrl
utnyttjande av vakanta meteorologbe_
ställningar på flygstabens väderleksav,
delningl

_ Och så kom verksamheten i gång un-
der 1950. .

l,okalfrågan Iöstes genom intrång på
materiallaboratoriets domäner i tunoei
VI, också detta en tendens som åter-
speglas under hela utvecklingstiden i
lorm av ett stegrat lokalbehov, som till_
godosctts genom hålkortscentrllens ex-
pansion i nämnda tunnel.

J biirian rv l95l knöt. ytterlidrrc c,r
kra[t t ill hålkortscentralen, nimlig,.n
blivrnde törcståndaren lör Hc Hcl"e
Andersson, sonr CFA tn,,n,"r" Uäi_;
stäiide till förfogande, då resonernangen
orl förrådsredovisningen började tag.r
tastare lorm, sedan dct visat sig Inöj
ligt att erhålla en clektronisk kalkyla
tor från USA med enligt dåticla upp-
lattning enorm kapacitet.

Förrådsredovisningen kon att domi-
nera utvecklingen under en följd av år.
I cn första etapp mckaniserades en sror
del av förrådsverksanheteu i Arboga,
där hålkort kom att donrinera blan
kettflödet inom dc flesta nv Centrala
flygmaterielförrådets [numera F)ygför,
valtningens förrådsbyrå] organisationscn
heter. I en an(lra ctåpp centraliseracles
redovist'ringcn vid förband och verkstä-
der till Hc, och man nådde däri1;enon.r
clet uppställcia målet att få det samiacle
nåterieilågct på reservdelssidan uncrer
central kontroll; cn målsättning, sorr
frdntsprungit ur konstaterändet att rlt
öv..r ott efforderliFt beredskapcla6er cn
ailt[ör stor - intc minst värdcmässigt

voJym leservdelar fanns i flygvap
nets löråd, då materiel togs ur aktiv
tjänst.

Nya arbetsonrådcn l<om till. Stati-
stikmateriel av olika slag behandlades
hålkortsnässigt och beräkningsarbetea
av olika slag börjacle utföras, då räkne
kapaciteten ökade genom tillkomsten a...
den elektroniska kalkylatorn vid IJc.

Ett exempel: En matrismultiplikåtion
för flygplankonstruktionsändamål tog
förc 604-tiden | 604-beteckningen pi
den elektroniska kalkylatomJ över ett
år att utföra med manuell arbetskraft
och med viss hjälp av inom landet be
fintlig matematikmaskin och drog en
kostnad av över 100.000 kr. I 604 kun

Ttc fötgrundsnii, inom HC. Fr.u. Helge Antlcrsson, Åhe pcrnii,t oa, ffif,



de på väsentligt kortare tid ett ls-tal
alternativa måtrismultiplikationer utfö-
ras för mindre än halva den omnämnda
kostnaden. Omvänt skulle det alltså ha
tagit bortåt 15 år att utföra samma ar-
bcte enligt tidigare metoder och då
dragit en kostnad av över 1.5 milj. kro-
norl Kostnadsjämförelsen låter sig bara
görås teoretiskt, ty så lång beräknings-
tid är ej aktuell i flygplankonstruk-
tionsåmmanhang, men vad det betyder
för konstruktörerna att ha tiligång till
l5 olika alternativ låter sig inte ut-
tryckas i kronor, vare sig det nu gäller
kostnaderna för siälva tillverkningen,
bedömandet av produktens piestanda
eller kommande underhållskostnader.

Hålkortscentralen ökade personalt
och n-raskinellt. Snart var ett 30-tal per-
soner sysselsatta med hålkortsbearbet-
ning och det dröjde ej länge förrän yt-
teriigare en 604 nåste kontrakteras för
att klara de stäncligt ökande arbetsrrpp-
gifterna samtidigt som allt flera sorte-
rare, tabulatorer, collatorcr etc levere-
rades till hålkortscentralen.

I mitten av 1950 talet stod det klart
att beräkningskapaciteten väsentligt
rnåste ökas oclr en ny typ av elektro.
nisk kalkylator kontrakterades, benåmnd
IBlvl 650. Vid denna tidpunkt stod det
också klart att utvecklingen i en allt
snabbare takt gick mot en vidgad data-
behandling, vars omfattning man svår-
ligen kundc bedöma. Som en preventiv
åtgärd för framtiden var den 650, som
levereradcs till flygvapnet av sådan typ,
att densamma skulle kunna förses mcd
aggregat för kommande eventueil an-
vändning av magnetband.

Tiden gick och hålkort kom till an-
vändning inom allt flcra områden. 

^rs-förbrukningen .rv hålkort steg till en
storleksordning av l5 milj. d- v. s. ca

50.000 kort om dagen. De olika hål'
kortskartotekcn blcv allt större och i

samband diirrred allt svårhanter ligarc
ur bearbctningssynptrnkt. Övergång tiiJ
nragnetband blev aktuell.

Och för att göra en lång histotia
kort: strax före kalender årsskiftet 1958/
1959 tecknadc flygförvaltningen kon-
trakt på ctt stijrre databehandlings-
svstem IBM 7070 för leverans 2-2r,/z
år senare, d- v. s. under första hälfterr
av 1961. En ny fas inom flygvapnets
clatabehandling hade startat.

Inom underhållsavdelningens central-
sektion orga:riserades en arbetsgrupp på

fyra personcr, som ålades det djrekta
ansvaret för ett orDfattande förberedel-
searbete rnecl systemuppläggning, pro-
gramnering, utbildning av personal,
iordningställande av lokaler, anskaff-
ning av utrustning, konstruktion av
blanketter och hålkort, utarbetande av
anvisningar, operatörsinstruktioner, etc.

Efter ca ett halvt år var ett 60-tal
personer inom flygvapnet sysselsatta
inorn olika arbetsgrupper med siktet in-

ställt på att aaförtrodda arbetsuppgifter
skulie vara slutlörda i så god tid, rtt
cien nya databehandlingsanläggningen
skulle effektivt kunna utoyttjas snarast
clier installation.

Utbildning av personal har skett i
etapper. Först testades ett 100-tal in-
tresserade i Arboga, Malmslätt ochVäs.
terås beträffande lämplighet lör korn-
mande, då rätt okända arbetsuppgifter
rrod proSran)mering och kodning. Ett
l0-tal nådde sådant resultat, att de be-
reddes tillfälle deltaga i en rätt omfat-
tande utbildning, efter vilken fem enga-
gerades i programmeringsarbetet som
bedrevs i samband med systemupplågg-
ning. Detta nya arbetsfålt var både
komplicerat och intressant, inte minst
testningen av de uppgjorda program-
ften, son måste förläggas till dels USA,
,lels Väst-Tv.kland, då maskinanlägg
ningar för testning av program ej fanns
tillgängliga inom landet. Programmerar
nas verksamhet har varit förlagd till
f. d. Margarinfabrikcns kontorslokale:
vid Nygatar.

I en andra omgång har intresseradc
för operaröna rbet ruppgifter testals, och
lrörifrån har tolv crhållit utbildning oLir
anställts. En utökning av datacentralens
(som hålkortcentralen l<oIrrrrtcr att bc-
nämnas efter I jul'i 19611 stansningska-
pacitet sker genorn anställning av ett
l0-tal stansoperatriser.

Lokalfrågan har lösts genom att i
trrnnel VI har inlagts ett nytt 8ol!.
Maskininstallationen har avslutats i mit
ten av juni.

Ett nytt blad har skrivits på databe
handlingsområdet inorl flygvapnet. Si
tuationen har klarnat iretydligt, sedao
7070-kontraktct tccknades nen situa
tioncn har blivit långt ifrån cnklare. De

Stansoperutriserna Anne-Marie Kruus,
Berit Nordluul, Gun Jonsson oclt Mo-
nict Hedlin i arhete.

applikationer, som nu läggs in i clcn
nya arrläggningen kommer i frarrtiden
enciast att bli delar av ett stort integrr
rat system, där samspelet lncllan för-
r å dsreclovisning, materieluppföljniog, )ä-
gcsrapportering, gångtids- och kalendcr
tidstrppföljning, driftanalys, personahe-
dovisning mcd flygtids- och rneclicinsk
statistik, anslagsuppföljni.ng, etc. etc.
komnrer att utnyttjas bl. a. för en opti-
mering av underhållsresursernas utnytt
jande och för prognoser betr. tillgäng-
Jig nateriel och personal.

Men clen dagen kanske kapacitcten i
1 401/7070-anläggningen, sonr i inlecl
ningssl<ec1ct clrar en årlig hyreskostnacl
av ca 2 milj. kronor, är för liten.

-//-

Den stora DCJuIIen är ljus och luftig. Fr. v. Olle Åberlund, Rune Tillmon oclr
Stig Sandberg.
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Man kan nog på en gång lionstatera
att amcrikanarna i gemen är vänligare
o(it crtiBare än vad vi ir, lrär i Svcrigc.
Trängseln i Ncw Yurk är ju större än
i Stockholn, men (let hindrar inte arr
om någon stöter till cn annan lnånniska,
så är clct genast ordet "sorry", som
kommer till användning. I övrigt har
rnan nog d<t intryckct rtt Amerika är
ett hårt land. Där råder djungelns lag.
De sonr inte kan hävda sig i konhur-
rensen drrkar rrnder. Slummen, männi-
skol klädda i trasor, som går och letar
efter nat och annat i papperskorgar,
avskrädeshögar och soptunnor på gator-
na, lever i skyskrapornas skugga. Det
är lätt att få arbete och det är lätt att
få sparken i Amerika. Ärbetsgivaren
frågar i regel inte efter betygen utan
lran frågar: "Tror Du att Dtr klarar
det här jobbet?" Då vederbörande sv;.r-

rar "ja", ffu han beskedet. "O'kay Drr
får försöka."

På restauranger iNew York är en
perfekt service, enastående perfekt men
opersonlig. Så fort tran har tagit en
klunk isvatten fyller kyparen på glaset.
Här behöver man inte vänta på notan.
Det är skillnad på människorna på öst-
och västsidan. På östsidan ser de nog
iallmänhet ut sonl vi i Sverige, allvar-
Iiga, jäktade människor. På västsidan är
människorna lite mer tillgängliga, språk-
samma och öppna. Människorna verkar
här också mycket gladare. Detta beror
kanske på klimatet.

Äv de industrier, som vi besökte i
USA, kunde man konstatera, att arbets-
takten inte var särskilt uppdriven. Vi
har nog högre arbetstakt på många håll
här i Sverige. I Californien är praktiskt
taget somnar året runt, varför de flesta
arbetarna i denna del åv staterna går
och arbetar i färgglada fritidskläder. Så

t. ex. är den kvinnliga arbetskraften
mycket elegant och mycket välvårdad.
Vid ett tillfålle skulle en kvinna de-
monstrera tvättning av ett chassie i eft
särskilt tvättbox. Hon var så elegant,
att nlan faktiskt hade dåligt sarnvete,
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duktionsdelen där var mycket flexibelt
uppbyggd. Vi fick på Tektronix också
klart för oss, att l]rovn ingsutrustn inga r
skall bestå av lösa enheter ej stora mås-
siva provningsutrustningar, som bata
kan göra vissa från början utpekade
operationer. Utvecklingen går så fort
framåt inom eiektroteknikens områden,
så att vad som är lämpligt att hå idag
kan vara omodernt imorgon, därför
måste allt vara flexibelt, så att man
slipper rtt hytr hela provlrtrustningen
utan cndast byta en enhet i dcn.

Hos ktistallfirnran Hunt var produk
tionen mycket väl rrpplagd. Ca 200 an-
ställcla, nästan utcslutande kvinnor ar-
betade mcd styrklistallprodulition. Vår-
je arbctare hade ungefiir 70-80 cm ut-
rymne på arbetsbiinker. Kvinnorna satt
i långa rader bredvicl varandra, ocl-r ge-

nom att produLtionen här tyclligen var
myckct väl igenomtänkt syntes det hela
flyta utomordentligt väI.

Något som jag skr.rlle önska kunde
införas här i landet är den undervis-
ning i högre matematik, fysik och kemi,
som bedrives i amerikansk TV under
rubriken "continental classroom". Den-
na undervisning pågick varje morgon
mellan kl 0600-0700 och o:rfattade 4

tlagcr i veckao, icke lördagar och sön
dagar. Hela denna undervisning var ut-
omordentiigt skickligt pedagogiskt oclr
psykologiskt väl upplagd. Det var fak-
tiskt ett nöje att fölia med dessa lek-
tioncr. Jap giorde der överallt där jaF
hade tillfälle till det. Enligt uppgift
finns dessa lektioner på film, vilket man
också kunde förstå, eftersom de sändes
på samma tider över hela amerikanska
kofltinenten, trots att tidsskilloaden
mellan öst- och västsidan är 3 timmar.
Varför skall ASEA och Saab ha srna
egna högskoiekurser? Skulle man inte
kunna tånka sig, att man ordnade detta
i form rtav TV-kurser, där äver för-
s!ärets personal kunde fortbilda sig i
dessa ämnen.

Till sist kan jag inte låta b1i att
nän-rna, varför ska Stockholrns spårvä-
gar varje år klagr över sina dåliga fi-
nanser. Varför försöker man inte att
gå in för något slags systen med polet-
ter och ett minimum av antal vakter
vid spärrarna. Titta bara på tunnelbane-
systemet i New York. Man köper po-
letter i en lucka, där det sitter en rnax,
sort har över sl nen över ingångs.pär-
rarna och utgångsspärrarna. Man kom-
mer inte in till tunnelbanon utan att
mao passerat en spärrgrind, vilken man
''ulräscr" genorn cn polett. I utgångs-
grindarna kan man inte komma in utan
endåst ut. En man bevakar en hel
spärr, det verkade rationelltl

Hyperelegant amerikanska i bilturitt
FIi Karl Ekblad

Dc tuå CV A-ingeniöret-
na Robert Olsson-Seffer
oclt Karl Ehblad giordc
under sin ameriharesa i
uåras också ett besöl?

uitl Castle fllgflottili i
Kalifornien. Hiir ses de
i samsprålz. med Colonel,
USAF, M. 'f hotnpsrn,
Chief , Training Diuices
IM Diuisiott.

att man intc gicl< fiam och bad att ia
låna sprutpistolen och spruta rent chas-
siet i stället för att hon skulle göra det.

Ackorclsarbete förekom inte. Detta
Lanslic intc behövs i ett land rl:ir rr-
betsgivalen om han inte är nöjd ned
en anställd på en gång kan gå fram oclr
säga upp vederbörande. Ett slags bonus-
system, där de anställda fick mera be-
talt då produktionssiffrornr steg har
tillänpats med olika resultat. Vid en
industri sade arbetsgivaren, att han
hade provat detta system och sedan
företagit en liten undersökning, varvid
olika arbetare hade tillfrågats om hur
mycket extra har ni fått den senaste
veckan. Det visade sig då, att de flesta
hade ingen aning om hur mycket extra
de hade fått. Då ansåg han, ått han
kunde sluta med detta bonussystem.
Ingenjörer och konstruktörer arbetår i
regel i stora salar. Vid ett tillfälle tror
jag vi räknade upp till 200 man i sam-
ma sal. Vederbörande chefer soh i re-
gel i öppna bås vid väggarna. Vi glorde
en förfrågan om detta kunde vara ef-
fektivt. Da höll de nog med om, att
det kunde vara effektivare att sitta i
smårum. För mitt vidkommande så

tyckte jag att larmet omkring skulle
verka störande, telefoner ringde på de

olika skrivborden, men detta kanske är
en vana, man vänjer sig kanske rätt
snart vid a1t arbeta i sådan omgi\nin8.
Det kan jrr ha en del fördelar med sig,

bl. a. är det mycket lättare att komma
i kontakt med medarbetarna.

Man saknade allmänt, på de indu-
strier vi besökte, automåtiska prov-
ningsutrustningar. Utrustningar i form
utav standardinstrument var i regel
slitna och garnla. Man fick inget intryck
av att man var i "automationens hem-
land" med "high speed production".
Men det kan bero på att vi inte be-
sökte de "rätta" industriema.

I Hewlett Packards nya fabrik i Palo
Alto var fabriksinredningen uppbyggd
på ett sådant sätt att man snabbt skul-
le kunna ändra tillverkningen, hela pro-



CVA ciuilt företagl

h{anadcn nraj bjöd p:i facklig sam,
ling av osedvanligt mått. Mer än 500
medlemmar i FCPF och FCTF sarrla-
des en kväll på Folkan för att diskutera
ännet: "Vilken företagsfonn är den
länlpligaste för försvarets underhålls-
verksamhet".

Initiativet till mötet ltom från FCPF
och FCTF hakacle på niir nan fick
kiinnedon om vad som var igörnirrgerr.
Avsiktcn var att få bakgruncien till den

l)jr.:a, nde rltfa(lninqen ant:r, n,l, fär.r r'
lcts underlrållsvcrksarlhet I<larare [re1yst,
rin vacl dc fiil trtredningcn eivnå direl(-
tivcn utsade.

Vår avsikt iir inte att rcfcrcra mötet.
De allra flesta inom företaget torde på
ett cller annat sätt fått vcta hur torl-
gfingarna gick. I korthet vill vi omnam-
na att på estraden återfanns bl.a- stats
sckr- i försvarsdepartcmentet Frit-
hiofsson, FCPF:s förbundsordförande
A. llack.tränr, | :c orrrlrtrd<rrrannen i

FCTF Sven Sjöberg ocl.r från CVA
överingenjör Ä. Högfeidt.

I sitt inleclningsanförande betonacle
Flithiofsson, att han inte vill,. föreqripc
rrtredningen gcnom något tttalande i
nalon form, ,rtt det här inte var fråeir
orn något Karl"krona-problem, :rtt
utredningen 6älldc cnhart cn viss rek-
tor av krigsmatcrielunderhållet den
elektroniska rrråtericlgr ppel, där
kompliciteten är i starkt ökande, att vi
rTråste skaffa ständigt ny sådan matr, att
rrran frågar sig om vi kan underhålla
den så att den är stridsduglig, att de
som levererar materielen är rnesl skic.
kade att underhålla den, att man får
akta sig för ått fåvorisera någon, att

rrran nlåstc se problemen rrr ekonomisk
synptnkt, att nlan räknar mecl atr otr
något år ha trnderlag klart för under-
handling med privata företag, att det är
angelägct att ge svcnsk industri ett
handtag Frithiofsson redogjorde för de
fyra utrcclningsalternativcn, varcfter
diskussionen släpptes Ioss.

Efterdyningarna till denna cliskLrs-
sion har ej lagt sig och Bergtrollet
fråga<lc cn clag dc båda ordfiiran-
clena Ingvar .lohansson, FCPF, och Bir-
ger Ählin, FCTF, onr cle hade någon
olja att tliinpa vågorna med.

Dct iir väl så ntc<l cle flesta som
nred mig, säger' Ingvar Johansson, att
alltför rrånga frågor står obesvarade.
Därför kan rran knappast räkna med
att vågsvallet skall dämpas förrän ut-
redningens resultat Iigger på bordet och
vi har fått tillfälle att taga del av det.

N{an frågar sig om utrcdningsdirekti-
ven komrrjt till för att stoppa tendcn
sen att mcr och mer Iämna ut arbeten
civilt. Det kan tånkas att det är me-
oingen att också låta Stril 60 harnna
hos privat företag. Jag har också hört,
rtt nan i)rr Biort försök att köpa
CVA.

Om ett underhållsbolag skulle starta,
därför att försvaret inte kan skaffa per
sonal. Vacl händer clå? Jo, man skaffar
personal från CVA och stör då drilten
.ven i övrigt. Konsekvcnserna därav är
tryrpenbara.

En annan ftir mig väsentlig fråga.
Var ligger ideologien? Jag personligen
som partiansluten socialdenokrat har
der åsikten, att man inte skall siäppa
krigsindr.rstrien i händema på civila.

Var är partiprogranrmet? Vad sonr oro
ar nrig är också om det redan cventu-
cllt finns ett beshlt, som l<amoflcras
av clenna utredning.

Det finns många andra synpunkter.
Kan den privata sidan klara sckretes-
son. Varför ser ntan så krasst på rrn,
derhållsverksamhetcn i detta ögonblick?
lr,lan liigger stor vikt vid inköpcn, men
bereclskapssynpunkterna tycks \,ägas
mot kostnaderna.

Birgcr Ählin fiir flam följandc. syn
punkter.

Pcrsonligen iir jag av clen upp
fattningen, att man inte kan ijverliim-
na ernderhållsverksamheten till civila
firnror. lr,Iöjligen r.rnder tiden, sonr till
verliningen pågår. Problenrcn jlrst n1r

är (len stora ansviillningen och pcrso
nalbrist. Fördelar och nackdclar av ett
,,rilt l',,lcg rrnd,'r UH, i,irrrr",l:rr iaB

ii,,rrrrct aft grinskas rr lrlfc,lrri lArn.
N{åls;jttningen är väl -\'ttclst att få ett
unrlerhå11 med lägsta niöjliga kostna
der. lngvar är riicld för monopolställ-
ning, mcn man får förutsätta, att ut-
redningen kommer att titta på att mao
inte får en stigancle kostnadskurva.

Vi har också miijlighet att få åter-
komnra rned en ny e'trlddisktr.sion.
när nran far redovisning [ör rrtrcdrrinqs
resultatet. Jag hoppas innerligt, att vi
får bchålla det soor det är ocl'r att ut
rcdningcn komlner att visa, att detta är
bäst. Vi har så mycket dul(tist folk
och clet sknllc fiirvåna mig onr en ny
företagsfcrm sktrllc ge bättre och billi-
gare ilrift.

Så talal föreningsfolk i clenna

fråga. N'led stort intrcssc rvvllitas tlt
r-edningsrnännens tnlan.

If irrr.

-/ /-

Ett pekorol

För ått det på CVA ej skall bli nagot
klander

anstdlles folk från Ohrnan o. MclanLlcr.
Nästa gån-q blir det Zarah Leancler
tror
Efraim Alexander'

MANNENS sEX ÅLDRAR

Sex månader - idel lungor

Fem år - idel öron

Fjorton år - idel idoler

Tjugoett år - idel nuskler

Femtio år - idel mage

Sjuttiofem år - idel minnen

Auditoriet f öli tle estradtlisltussionen nrcd sptint intresse.
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Motorprovbockarna 5 och 6

u//o7V

9/on/u a,./ o.oula:ter
,ncd t//a,ae

Vi har snart i ett år använt p.ov
bock 6 för provning av RM 6. Detta
har skett parallellt med färdigställande
av provbock 5. Erfarenhetema från
bock 6 är så goda, att vi kan bygga de
båda bockarna identiskt lika. Installa-
tionen av provutrustningen görs i vår
egen regi i det av Fortifikationsförvalt
ningen byggda utrymmet.

På proiektstadiet räknade man med
nödvändigheten av prov under verkliga
driftförlrållanden för ått definitivt kun
na frststllla provbockarnas utfolrnning
Man får hålla i ninnet att detta är en
provanläggning utan motsvarighet på
rnnrt håll genonr cll dcn förlagrs i
bergrum. Det fanns alltså inte mycket
c'f.'en het åft hvoo, nå

Nu har vi fått erfarenhet och står
r begreplr att starta en dcl arbeten,
som skall innebåra det definitiva får-
cligställandet av bockarna.

Såluncla har vi beställt en ljuddäm-
parc för vardcra provbockarna 5 och 6.

Dessa clämpare ska11, förutom att dc
ger gocltagbar bullernivå för månniskor,
som bor i gramskapet, även ha andra
iunktioncr: De skall lcda avgaserna så

långt rrt genom utloppst[nneln att vi
undviker rasering av bergviiggarna där,
cle skall ge rätt blandning av kylluft
och avgaser, så att tr-ran får en accep-
tabel tenrperatur på blandningen. Det-
ta nled tanke på betongdelar i utrym
met. Dämparnas längd möjliggör dess-
utom samtidig körning av de två boc-
karna utan att de påverkar varandra.

Vicl körning med efterbrännkammare
räcker det inte med luftinblandning för
ått kyla ner avgasema. Man måste
lijälpa till med vatten oclr vi kommer
att spr[rta in 2000 liter per minut i av-
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gasstrålen. Detta vatten förångas och
kommer att som dimma lämna utlopps-
öppningen. Installation av denna vat-
tenkylning pågår.

Ljuddämparna kommer att installeras
parallellt med driften i bockama för
att produktioneD där inte skall störas.
De levereras i mindre enheter, som sc-
dan skall monteras ihop på plats. Det
innebär att delar med 4 m diameter
och upp till 7 tons vikt skall lyftas ner
genom utloppsöppningen vid Zakris-
bergl Totalt väger de två dämparna c:a
110 ton. Leverans och installation skall
ske i ctapper och den första börjar rn-
der semestern nrecl giutning av funda-
ment och uppförande av avskärandc
vägg lnot provlummet.

Då skall man dessuton gjuta en be-
tongkärna i den befintliga väggen mel-
lan ;rrovbockarna. Dennas nuvarande
konstruktion valdes för att man skulle
få den lätt demonterbar med tanke på
cientuella behov för framtiden. Nu an-
.er vi det emellertid ofrånkomligt med
:n stabilare konstruktion för att få sä-
kerhetskraven ytterliSare tillgodosedda.

Detta arbetc iogår även som ctt led
i strävandena att förbättra ljutlnivån
inom själva provutrymmet. InoDr rarncn
för rimiiga kostnader skall vi täta de
ljudläckor, som finns. Uppriggning för
prov skall sedan kunna ske under kör-
ning i intilliggande provbock.

Dessa arbeten kommer med hänsyn
till leveranstider för ljuddämparna att
ta en tid av c:a 12 månader. Men då
bör vi vara klara till alla delar med en
förstklassig motorprovanläggring, som
fyller alla rimliga krav på [unktionssä-
kerhet, modernitet, bullerhygien och
arbetarskydd.

Ah.

Ären l95l och 1952 kännetecknades
av en mycket aktiv säkerhetstjänst -
från högsta nivå till "mannen i ledet".
Anledniogen? Jo, då avslöjades bl. a.
den spion som enligt chefen för för,
svarsstaben åstadkomimt en underrät-
telseverksamhet vilken betecknas "sorn
det för krigsmakten farligaste spionage,
som avslöjats i landet". Vetu var man-
nen bakon verket? Den minnesgode
läsaren har svaret klart, Hilding An-
dersson, "Marinspionen", som dömdes
till livstids straffarbetc och avsättning
från sin tjänst vid flottan och som för-
klarade sig nöjd med domen.

Vad hade han då gjort? I{an hade
på uppdrag av utländsk nakt under c: a
två år tagit reda på många viktiga upp
gifter orrr bl. a. svenska marinen och
överiämnat dessa uppgifter till makten
i fråga.

En skribent börjar sin skildring av
fallet på följande sätt: "En vacker
högsommardag 1950 befinner sig envål-
tränad nlan i 40-årsåldern på svamp-
utflykt i skärgården utanför Karlskrona.
Haa är sportklädd och har iena han-
den en större påse till hälften fylld med
kantareller. FIan uppehåller sig cmeller-
tid på förbjuclet område, cn del hen.r

liga marina spärranordningar på platsen
motiverar ctt förbud för allmänheten
att fritt röra sig där. En rDisstänksam
man dyker också plötsligt upp:

I-{allå därl Vad gör ni här?
Jag? Jo, jag är spionl Ät ryssarnal 1

Den fiågande studsar til1, ler därefter
en aning besväråt, ruskar på huvudet
och försvinner. - Svampplockaren fort-
sätter siD promenad."

Citatet visar spioncns friickhet och
rran* sätt att a-hct.r. Hun haJc ingen
sr'åriShet att dupera sin upptäckare,
scrr cnellertid föll i farstun alltför lätt.
\{ea de flesta av oss sktrlle måhända
ha gjort på samma sätt. Vi är ganska
blygr, da Jct giller, oclr vi vill ogärna
tro att rågon ninniska är ute i olov-
liga ärcnclcn. Det är en vacker tanke,
.or' .lo,l: tyvir'r inle alltiJ håller.

Nfr cle.t brinner i knutarna kallar vi
på brandkåren. När vi överraskas av
ett spionfcll i vårt eget land, skärper
vi oss till ytterlighet. Men efter som
tiden går, faller saken allt mer i glöms
kr, och i det daglig3 rrbetet ägnar vi

inte så stor uppmärksamhet åt säker-
hetstjänsten. Det går bra i många fall,
men det finns exempel på motsatse!.
Vi kanske ändock måste skärpa oss en



Synpunkter betr.:

Flottiljingenjörbesöket vid CVA

Den 30-31 maj uat llottiliingefiörerna inbiudna till CVA lh uisning av verh-

staden och infotmatiotl. Bilden ouan uisar några dehagarc uid et infornation.

Den 30-31 maj hade CVA inbjudit
samtliga flottiljers flottiljingeniörer till
eft besök här, och drygt ett tiotal hade
kunnat hörsamma denna kallelse. Av-
sikten var närmast att söka skapa en
viss kundkontakt med vara floniljer.

Tankarna bakom detta försök var
kanskc cn smula PR betonade, i det att
vi anser clet vara Lltonorclent-
ligt vikt;gt att ätn)in.t.)n.. na*r r

av dem sonr utc ilan(lct formar omdö
met om oss, också någon gång får till-
fälle att bekanta sig med oss, och se

htrr vi arbctar lrär-

Besökct hacle därför' lagts upp, dels
sonr en visning av några av nyhetelna
inom CVA - motorprovbocken i ber-
get, arbelena med servicebibr till fpl
35 o. s. v. - dels även sonr cn mera
teoretisk genomgång av några av de
arbeten som CVA utför åt fiottillerna.
Här hade vi valt ut sådana arbeten som
kanske inre alltid gått rå 'ärskilt hra,
och där man kunde befara att {lottil-
jerna haft en del besvär med CVA:s
- ibland iörsenade - Ievercnser; det
gav ju en möjlighet ått visa flottiJj
ingenjörema vilka problem vi också
inom CVA har att kämpa med - svå-

righeter med Iokaler och utrustning,
brist på reservdelar och personal.

För att mildra det intryck av oper-
sonlig kolo.s som en så stor orgånisa-
tiolr som CVA gärna gör på en utom
stående betraktare försöktc vi ge eo
rurera personlig .rnstrykning åt olika ar-
hctsornrårlcn geno t att prc\er)terJ Dag
r,r befattningshavare inonr varje grupp.
Det var JärfJr qlädjrnde rtr .a rnangr
CVA-rcpresentanter mötte upp tiil dcn
supi sont anordnats på Stadskällåren
vid detta besök, och clär fli Ekblao ocn
cling Seffer trevligt undcrhöll genom att
visa bilder oclr l.erärr'r intryck från :in
nyligen företagna USA-resa.

llurrrvida detta bc.iik haft nåpon in
verkan på CVA:s relationer till flottil-
jerna eller icke torde väl aldrig bli ut
rönt. Säkert ir cmellcrtid, att der qett
de engagerade befattningshavarna en
anledning att tänka igenom och betrak-
ta sitt arbetsområde utifrån det större
sammanhang inom flygvapnet som flot-
tiljingenjörema representera - och det
är en tankemöda som ibland kan ge
goda resr.rltat, men som det alltför siil-
lan vill bli tid till i det 1öpaade arbetets
dagliga bestyr.

LHL

Skyddskommitt6n
. 1 1toute I det bla

Ett arbetsområde som dc senåste
åren tillvä\t i mycket hög grad nren
som på hemmaplan till synes består lv
en avdelning som håller till iteleh!l-
len, är 280 anläggningssektion. Många
äro enellertid de arbetslag som nu sys-
selsättes över hela vårt långa land med
arbetsuppgifter och de mest skiftande
slag från'kogsröining, mastresningar
till de mest kvalificerade teletekniska
monterinsgarbeten. Ett, som är gemen-
samt för dessa olika yrkesgrupper är ar
betsplatsernas belägenhet. I regel åro
dessa förlagda långt från bebyggda trak-
ter och är sålunda i avsaknad av cn
stor del av den komfort son-r vi här
hemma lttraktar som nödvändigt. Kom-
llrer härtill ått arbetenå på dessa plat
ser äro att hänföra till mcr riskabll
rned hänsyn till dc svara skaclcverknin-
gar ett olycksfall vid t. e\- mrstarbetcn
li:rn fa, iir d.t ti,rllrIligt d'l rra4 in,'ni
skyddskommittön firnn Llet angelåget att
Iåta huvtr dskl'cklsorr rbuden och ancira av
kommitti.ns leclanröter göra ett besiik
på några av dessa platser för att lättarr
f,irsrå LIe .närsnal ionr k.rnnritt.'r
ibland får sig förelagda.

F.ftcr rliversc firbereJselser hlde rn4.
Norberg gjort upp en resplan som vann
.rllrndn{ gillande och tisdagen ,len 6 jtrnr
celebrerades Svenska flaggans dag rned
att ett lo-tal mer eller mindre yrvakna
CVA.are ", mlades för att efter Nor-
bergs ledarbil ge sig ut i det blå. Då
platserna vi besökte, äro hemliga konr-
mer här endast att nämnas cle intryck
man fick av de imponerande arbetsob-
jekten och inte att förglömma de rrn,
derbart vackra naturscenerierna, så

långt sekretessen medgiver. En sak var
man nog rörande eniga om, finns dc.t
något vackrare än ett svenskt landskirp

'mula och ta det extra besvär som sä-
kerhetstiänsten alltid för med sig.

Hade upptäckaren i Karlskrona harrd-
lat på ett annat sätt, skulle stora delar
av vårt försvar icke blivit sålda.

Då redaktören ringde angående Berg-
trollet talade han något om semester.
Svampplockarens semester föll då skri-
varen i tankarna. Men det var kanske
inte riktigt så redaktören tänkte. Vi

avrundar därför med ett aflnat semes-
terminne. Det har berättats att en
CVA-are, som vid en semester använde
sig av Svenska folkets j?imväg. Han
blev under .esan vittne till hur en
okänd per<on qrow missbrukade sin
tystnadsplikt.

Då tåget passerade en viktig för-
svarsanläggning med diverse utsmyck-
ning på "taket" talade personen ifrågr

om vissa hemliga uppgifter rörande an-
läggningen för sina medresenärer. Det
kände han väl till, för han "hade varit
med och jobbat där".

Det var kanske inte heller så redak-
tören tänkte, men vi sätter ändock
prrnkt hör och önskar Bergtrollets Iäsa

re en anqenäm semester, med många
och trevliga semesterminnen i bagaget
vid hemfärden. GT



*

Tältslagning, försvar, spaning, anfall
och patrulltävling var programmet för
kvällen, natten och dagen den 27-28
erprrl.

Klockan 17,45 samlades dv-rekryterna
nå garageqården lör orientering av sina
respektive bevakningsuppgifter.

Grupp "Rocka" med Roland Karls-
son, Kjell Nilsson, Boo Wadling, Eie
Gillhejm, Hans Ulriksson, Lars Silfver,
Ulf Schyman och Sven Erik Mälman
utrustade med vapen, ammunition, lim-
pa, korv och ost marscherade ut och
gjord€ iordning en vägspärr i trakten
av Igelsäter.

Vår nya gruppchef Leif Janzon rog
hand om pojkarna, som hade till upp-
gift att hindra fientlig framryckning vid
Krutkällaren. Gnrpp Leif bestod av Per
Äme Norling, Roland Karlsson, Bör'e
Kernehed, Hans Tingström, Reinhold
Nordlöf och ställföreträdande gruppchef
Kenneth Philipsson.

Tältslagningen gick ganska bra för de
yngsta och utmärkt för de äldsta.

- Får vi vara med lite till skdl det

nog gå lika fort för oss, förklarade Ul-
riksson. Grupp "Rockas" prima kg-
skytt Kjell Nilsson bar troget sitt kg
under ar-men och bevakade )ägerplatsen
medån hans kompisar högg ved och
samlade granris. Tältplatsen vid "Krut-
kCllaren var plan och fin, så den kla-
gade ingen på. När reveljen gick kl 6
på morgonen såg samtliga ut som neg-
ner att den fina tältplatsen var en

Bammal kolbotlen hade ingcn reda på.
Av allt spring under kvållen hade det
virvlat upp en svart dirrma, som pryd-
liSt sotat de tappra krigarna under nat-
tens söftn. Kvällens och nattens frid-
störare var Olle Pettersson, Allan Grö-
dön och Ulf Ed6n, som inte tillät pos-
te ngama någon ro. Pojkarna skötte sig
fint och hindrade nästan alltid den lis-
tige fiendegruppens framryckning- Vid
ett tillfälle hade fienden efter mycken
möda tagit sig fram till krutkällarens
södra del. Då hördes en hård och kall
röst i kvällsmörkret:

- Ni kan ge er pojkar för jag har
er på kornet.

lngen av fienden hade sett att Hans
Tingström hela tiden stått på killar-
taket och iakttagit deras mödosamma
framrycknirg. När klockan började niir-
ma sig tio på kvällen puttrade efl varnr
och god choklad i kokkärlen över kok-
Sropen.

På morgonen bröts förlägSnjngen och

samtliga samlades vid 522-an för pa-
bulltävling. I tävlingen ingick K-pist-
skjutning, avståndsbedömning, handgra-
nåtskåstning samt stridsskjutning med
kammararnmunition. Segerpatrullen be-
stod av Hans Ulriksson, Lars Silfver,
Ulf Schyman, Sven Erik Mälman och
"Rocka" Ruoe Joharsson. Efter täv-
lingen gjordes noggrann vapen- och per-
sedelvård. Lagom till vårdens slut visa-
de sig Anker }-luJting med en jeep, som
var lastad med köttgryta och svag-
dricka. Alla fick äta så mycket de or-
kade, så övningen kunde avslutas med
ett gott resultat.

Vid Hemvärnets Stridsskola ånordnå-
de driftvärnskurs för FV driftväm del-
tog från CVA-UHF driftvikn Birger
Lindh och Gunnar Merkån under tiden
zs- l0/s l96r.

"Krigsstigen"
Vdstrnanländska hemvämsmännens

varträll i Råmnäs den //5 lgtil. I den-
na tävling deltog tre av våra dv-poj-
kar och klarade sig mycket bra i den
hårda konkurrensen. Cirka 125 man
deltog i tävlingen som omfattade:
Punktorientering, målspaning, spräng-
tjänst, skjutning med gevär och k-pist.
Bäst av de våra placerade sig Hans

i sin yppiga försommargrönska. För oss

i bergverksta'n var det en upplevelse
att under arbetstid befinna sig inatu-
ren så påtagligt som här skedde. Visst
påstod Hedlund att han bjöd på lika
fin h.rft iberget och det tvivlade väl
ingen på heller, men det flijdande sol-

skenet och floran omkring oss kunde
han inte ta in i berget trots den ut-
ökade fläktkapa:iteten. Så det var bara
för o6s att njuta.

Vid varje arbetsplats lämnade ing.
Norberg en ingående orientering om an-
läggningens ändamål och vi fick dess-

utom en god uppfattning om vad man
från CVA:s sida gjort för personale-n
och de problem som ännu kan kvarstå
att lösa. Svårighetema att t. ex. lösa
vattenfrågan på många av dessa årbets-
ställen belystes också. Huvudskyddsom-
buden gavs också tillfälle till enskilda
samtal med personalen på respektive
platser för att ytterligare få fram så-

dana synpunkter som kan vara till
nytta för skyddsarbetet.

Udlykten, sonr varade itvå dagar
med nattvila i Arboga avslutades på
cnsdagskvällen, när bilkaravanen åter-
kom till henorten.

Norbergs Simca, Bernt Erikssons
DKW o. Lifvendahls VW kanske fått
annan mera enhetlig färg av vägdamm
o. srnåflugor men innehållet i vagnama
var däremot ofördärvat. Man förstår
också Janne Andersson, när han på del
tågarnås vägnar tackade ing. Norberg
för den utonordentligt intressanta re
san och för den utformning den hade
fått. Ansåg det värdefullt med de in-
formationer som Sivits och uttalade sin
tillfredsställelse över att man Sivit
skyddsarbetet så stort utrymme inom
280, som här bevisligen hade skett.

Så slutade en tvådagars 60-milafärd
med idel belåtna deltagare.

Lht

lt bopp halle i gröngräset. Fr. u. Gösra Andersson, Nils Liefuendahl, Harry lo-
hansson, Cunnat Fried, Geotg lacobsson (shymd), lanne Andersson, Arnt'
Norbery, Arne Bteid. Foto: Bernt "Basse" Eriksson
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på ett plan

TO-centtalen och dess expedition har
nu förcnats med de öuriga grupperfltt
inom notmaliehontoret. Det giillde baru
att llytta en trappa ned, men det tog
ändå några dagar, innan alla ptitnur
stod på sia plats i hyllonta. Hir ser ui
Mary Siöberg och et au herutes flinhu
nedhjälpcre, Inga-Mai Ahlin, mitt uppe
i llyttnhgsbestyten.

Tingström, Börje Kemehed och Ken-
neth Philipsson.

Fogerstoövningen

Fagersta hemvämsgård i Åvestbo var
vårt mål lördagen den 27 maj. Vi var
inbjudna till övning och tävling under
Iördagen och söndagen. Vädret var trn-
der båda övningsdagama garska bra,
Efter ankomsten tili Ävestbo iastade yi
ur vårt material och ordnade vår för-
läggning. I hemvämsgården inryms en
stor matsal, kök med jättestor spis, kyl
skåp, centralvärme samt toåletter. På
övervåningen är det ordnat med ligg
platser och sällskapsrum. Logen är in-
redd så det går att att ordna dans samt
förläggning sommartid. Hemvärnsgården

användes även till fester och samman-
komster.

Av sergeant Nilssory Västerås fick vi
kvällens och nattens förutsättning, som
meddelade oss att en fientlig styrka
hade besatt terrängen väster Åvestbo.
Vår spaning gav oss många fina och
värdefulla uppgifter om fiendens grup
pering och beväpning. Un er befäl av
Birger Lindh och fuchard Lenander för-
flyttade sig den äldre delen av vårt
driftväm till liimplig plats för anfall.

Rune Johansson och Kenneth Phi-
lipsson tog hand om clen yngre delen
och gjorde en omfattning för att tt
fierden i dess rygg. Slutresultatet bjöcl
mest på rosor för båda parterna fast
nog fanns det plats för lite ris också.
Söndagen upptogs helt av tävlingsmLr-

ment. De bästa resultaten. Skjutning:
l. Allan Gröd6n, CVA, 2. A. Carlsson,
Fagersta, 3. L. Sundström, Fagersta
Stegning: l. Kenneth Philipsson, CVA,
2. B. Ljungqvist, F:rgersta, 3 A. Crrls.
son, Fagersta. Ävståndsbedömning : L
Rune Joharsson, CVA 2. A. Carlsson,
FaSlersta, 3. H. Berggren, Fagersta-
Handgranatskåstnin8 : l] H. Berggren,
Fagersta, 2. Allan Gröddn, CVA, 3. H.
Oscarsson, Fagersta.

Sammanlagt i samtliga grenar segrade
A. Carlsson, Fagersta med Kenneth
Philipsson, CVA på 2 dra och H. Os-
carsson, Fagersta på 3 dje plats. Dagen
avslutades med att Fagerstalottoma bjöd
på köttbuliar och potatis samt efteriiitt.

Välkommen i driftvärnetl

-//-

Kenneth Philipsson och Per-Arae Norling ägnar sig dt
!apeirård.

Per-Arne Norling vilat upp en stund i maiso[en.

25



Från personal om personal

Bergilolfel

groluleror

cvA
60 år

9/10 Otto Dahlin
19.11I Helmer Daaielsson
8ll2 Malte Andersson

50 år

I l /7 Henry Hjalmarsson
17i7 Karl Abrahamsson
20/7 Btor Pettersson
318 Wolther Ekstrand
5/8 Gustav Eriksson

13/8 Evert Söderberg
7/9 Rune Sirby

2219 Wera Edwardsson
28/9 Lennart Andrrsson

1110 Sture Johrsson
4110 Sven Pettersson

Flygdirekrör Ono Dqhlin

är född iö. Sallerups församiing i Skå-
ne. Harr avlade civilingeniörsexamen vid
Chalmers Tekn. Högsk. 1924 o. började
året därpå i flygets tjänst med erl an-
ställning vid Flygkompaniet, Ing 3, Mal-
men. Är 1940 utnämndes han tiil flyg-
dilcltör i F)ygvapnct och den I irrli
1944 blev han förordnad till styresman
för CVA, i vilken tjänst han kvarstått
till den I juli i år, då han avgick med
pension.

Grovqrbelore Helmer Donielsson

är född i Ludvika. Under ett 20-tal år
arbetade han vid Gruv AB Lekomberg
i Sörvik och var sedan ett par år hos
AB Bergendahl & Ilöckert i Storuman
innan han kom till AB Armerad Betong,
Arboga. Sedan i okt. 1946 har han va-
rit anställd vid CVA.

Lindqre Molte Andersson

är bördig från Raus församling i Mal-
möirus län. Han kom till CVA imal
1957 efter drygt ll års tjänst vid Kungl.
Skånska Pansarregementet i Hässleholtn.
Tidigare var han 12 år hos AB Lands-
verk i Landskrona.

?.6

lngeniör Henry Hiolmorsson
iir född i Rarnuadeboda församling,
örebro län. Under en följd av ar var
hart karlstadsbo rnen flyttade sedan till
Eskilstuna. I juni 1940 tillträdde han
en tjänst vid CVM i Linköping och den
l5 april 1959 började han vid CVA.

Ingeniör Korl Abrohomsson
är född i Ronneby. I april 1943 fick
han anställning vid FFVS, Ulvsunda
och flyttade sedan över till CVA den 1

januari 1945. Tidigare arbetade Abra-
hamsson 4 år vid Svenska Stålpress-
nings AB i Olofström och 7 år hos
Axel Andersson i Ronneby.

Plåtslogore Bror Peitersson
är född i Marstrand. Ett 10-tal år var
han anställd vid AB Bolinder Munktell
i Eskilstuna. Sedan 1946 har han varit
arbogabo och har arbetat vid AB Ar-
boga Maskiner och Arboga Mekaniska
\rerkstad innan han för tio år sedan
blev CVÄ are.

Ploneringsmon Wolther Ekstrond
är bördig från Ovansjö församling i
Gävleborgs län ocb har sin arbetsplats
vid CVA sedan den I jLrni 1945, då
han flyttade över från FFVS iUlvstrn-
da. Undsr ca 15 år har han tidigare va-
rit anställd hos P. J. Söder i Söder-
hamn.

Motormoniör Gusl<rv Eriksson
iir lödd i Krrng Karls församling och
arbetade ett lS-tal år vid AB Armatur-
fabriken Svea i Kungsör innan han r

septeDber 1950 började vid CVÄ.

Frösqre Everl Söderberg
dr arbogabo till börden. Han hade sin
första anställning vid Ärboga Mek.
Verkstad, där han stannade i när:mare
)7 år. Under några år arbetade hart
sedaa i Hallsberg och örebro rnen åter
vände till hemstaclen hösten 1949, då
han tillträdde sin tjänst vid CVA.

Driftingeniör Rune Sirby
som är född i St. Kop'parbergs försam-
1ing, har varit i flygets tjänst seda[
1938. Han var under ca 4 år anställd
vid CVV i Västerås och böriade sedan
vid FFVS i Ulvsunda. Den 1 april 1945

kom han till CVA. Tidigare har Sirby
bl. a. tj:instgjort vid AB Svenska Järn-
vägsverkstädema i Falun och vid Stock-
holm-Västerås Bergslagens Järnväg.

Kontorsbitröde Wero Edwordsson
år född i Ludvika. Under 15 år tj:inst-
gjorde hon vid ASEÅ i Ludvika. Sedan
var hon eft par år vid FFVS, Ulvsunda
innan hon den I juni 1945 tillträdde
tjänsten vid CVA.

Filqre Lennqrt Andersson
är född i Eskilstuna. Efter 3 års stam-
ånställning vid I l0 j Strängnäs var hal
4 år hos Eskilsttrna Stålpressnings AB.
och ca 7 år hos Eskilstuna Jernmanu-
faktur AB. Han är CVA-are sedan den
i5 jtrli 1946.

Choufför Slure Johnsson
är bördig från Cammelkils försarnling
i Östergötlands län. Han har varit an-
ställd vid CVÄ sedan den 8 sept. 1945.
Dessförinnan har han bl. a. t.,änstgjort
ett år vid CVM, Linköping.

Motormonlör 5ven Pellersson
Itar Kumla som födelseort. Ca 8 år var
han anställd vid El. AB Skandia i Ar-
boga och clärefter arbetade haIr bl. a.

drygt 2 år hos AB Fellingsbro verkstä-
Jer innar hcn hiiriade vid CVA i iuni
1949.

UHF
6O år
16/ 8 Eskil östlund
50 dr
29/ 8 Sven Larsson
24l 9 Eric Olsson
4/10 Gösta Pette.sson

l. bvråingen!ör Eskil östlund
är född i Näsby, örebro län. Hån tog
sin ingenjörsexamen vid Tekniska Sko-
lan i Stockholnr 1922. Efter olika an-

-.tällningar bl.a. vicl Arboga Mek. Verk-
stad kom han 1928 i Flygvapnets
tjänst. Hån tjänstgjorde som chef för
ritkontoret vid CVM tills han den I
naj 1946 flyttade över till UHF som
chef för tekniska sektionen. Fr. o. m.
den I nov. 1953 tjänstgör han såsom

chef för förrådssektionen.

Förrådsorbetore Sven Lqrsson
är bördig från Medåker. Han anstälj'
des vid UHF den 9 iuli 1951. Tidigare
var han anställd vid Arboga Mek.
Verkstad.

1. byråintendenr Eric Olsson
är född i Malmö. Efter handelsgymna-
sieexamen 1934 var han 5 år vid ABA
innan han 1939 kon till CVM som
föreståndare för upphandlingsavdel-
ningen. Den I sept. 1946 fllttade han
över till UHI' som chel iör inköps-
sektionen.

Avsynore Göslq Pellersson
är född i Kumla, Örebro lån. Han var
anställd r"id Kolswa Jernverk ÄB under
c:a 6 år och vid Köpings Mek. Verk-
stad ett haht år innan han den 22

mars 1949 arställdes vid UHF.



Vi hölsqr völkomnq till CVA.

Birgitta Älbertsson Bitråde 480
Äke Alm Ingenjör 5ll
Håkan Andersson Ingenjör 480
Lennait Ändersson Hjälpmontör 280
YIva Anderssoo Biträde 360
Äke Blomqvist Elmekaniker 271
Haos Broberg Ingenjör 5ll
Karl-Sivert Byström Hjälpmontör 280
Börje Cassel Förrådsarbetare 780

Ber4t Digerfors Hjälpmontör 280
Nils Falck Verkstadsförman 270
Karl-Gustaf Fasth Ingenjör
Rune Flink Ingenjör
Bo Fraol Driftingenjör
Fredrik Grindberg Bitr ingenjör 6ll
Anders Gunde HjiiJpmontör 272
Hans Gunnarsson HjiiJpmontör 272
Eje Gustafsson Hjälpmontör 278
Göran Gustafsson Ingenjör 278
Ingegärd Guslafsson Biträde 620
lngemar Gustafsson Hjälpmontör 274
Ja:r Gustafsson Hjålpmontör 272
Margaretha Gustafsson Biträde 780
Göran Hainer Hjälpmontör 272
Christer HaIl Hjälprnontör 272
Margaretha Halid6n Undersköterska 958
Mary Henriksson Proverska 279
Torbjörn Holmström Förråds-

arbetare 761

Roland Icasson Bitr. ing. 274
Ing-Marie Jansson Bitråde 642
Arvid Jauring Ingenjör 5ll
Hasse Johansson Ingenjör 5ll
Inge Johansson Hjälpmontör 272
TageJohanssonFörrådsarbetare 765
Karl Josefsson Telemontör 280
Leif Carlsson Hjälpmontör 280
Ulla Carlsson Biträde 6]l
Göran Lang Ingenjör 511
Karl Larsson Avs;'nare 491
Lars-Erik Larsson Hjälpmontör 274
[.ennart l€win Hjiilpmontör 280
Ingernar Liljeström Ingenjör
Ragna Lindberg Biträde
Tom Lindberg Hjälpmontör
Kjell Lindkvist Hjälpmontör
Bernt Lindqvist Tekniker
Gay Lindqvist Hjälpmontör

IUarianne Collstam Biträde
Äke Dandanell Hjälpmontör

Göran Malmsten Ingenjör
lngegerd N,lerkell Biträde

Stig Persson Bitr ingenjör
Ingrid Pettersson Biträde

Birget Haglund överli.in-
nar minnesgåuan, Hen-
ning Ehström och Gux-
nar Atdersson auualztar
med blotnmorna.

Erik fuckard Förrådsarbetare 782
Thomas Rossgård Hjålpmontör 279
Jonny Rossheim Telemontör 272
Knut Sahlän Maskinreparatör 810
Gösta Sigge Driftingenjör 480
Ing-Marie Sivertsson Biträde 370
Anders Skog Ingenjör 616
Karl-Erik Stenström Tekniker 642
Kjell Strömberg Elmontör Z7l
Gösta Söderquist Hjälpmontör 280
Sture Törnqvist Truckförare 995
Arne Ullberg Ingeniör 616
Esbjörn Vann6rus Ingenjör 616
Lars-Gunnar Wikström logenjör 279
Jan Vilhelrnsson Hjälprnontör 274
Eva Wolger Biträde 951

[,ars Ästedt Hjälpmontör 27a
Tage öberg Hjälpmontör 272
Bengt öst Hjålpmontör 491

Gr.rnder östman H1'älpmontör 280

-/t-
Hiörtligt tock
för all uppvaktning på min SO-årsdag.

Ture Nyrön

Ett hjinttgt tack för all vänlig håg-
komst, då vi slutade vår anställning vid
CVA.

Barbro och Hans A:<

Ett hjårttigt tack för den vackra ;rv-
skedsgåvan jag fick emottaga, då jag
slutade min tjiinst vid CVA den 28
april.

Gun österberg

Den sista fredagen i april rnånad
blåste det kyliga vårvindar, men pä
Mässen sprakade en munter brasa och
ivarma ordalag hyllades en uppskattad
arbetskamrat, förrådsarbetare Alvar
Karlsson. Han var medelpunkten vid
en liten festlighet, som ordnats med
anledning av att han gjort sitt sista
dagsverke vid CVÄ efter närmare 15
års tjänst.

Med överingenjör Anders Högfeldt
på vänstra sidan och förvaltare Birger
Haglund på dea högra slog Alvar srg
ner vid kaffebordet, lika solig och qlad
som alltid. Språklådan var snart ifull
gåog och samtalsämren tröt inte. Hag_
lund var bl. a. frikostig med att dela
ut goda räd år den blivande pensio-
nat€n.

När pätåren väl vår avniuten, tog
överingenjör Högfeldt till orda och tac-
kade Alvcr Karl.son för väl utförd gär-
ning och gott samarbete under alla
åren. Han överräckte blommor och en
livstids prenumeration på Bergtrollet.
Materielavdelningen överlämnade ec
frimärksalbr.rm, presentkort och blom-
mor. Avdelningens tack framfördes av
Birger Haglmd och förrådsmästare
Gunnar Andersson. FCPF:s talan föt-
des av avsynare Erik Sjöberg, som ock-
så överlämnade blommor. Med på fes-
ten var även personalchefen Folke
Ericsson, förrådsarbeture Henning Ek-
ström och plåtslagare Anders Thures-
son.

Hiärtligt tack
min 50-årsdag.

för all uppvaktning på

Gösta Andersso.rr

IMålar-Göstal

50r
278

360
274
501

274
360
278
272
)tJ t
274

Nils-Gunnar Lindqvist Hjälpm.rntör 272
Gusten Ljuggren Hiälpmontör 279
Christer MagnussonHjälpmontör 280

Vederbörligen avrrinkad skjutsades så

För gåvor och vänlig hågkomst i sam- till sist Alvar Karlsson hem i "direk-
band med aft jag slutade min tj?inst vid tionsvaSnen".

CVA framför jag ett hjärtligt tack. GRy
Karl-Göran sniclzars 

-//-

274
951

Äme Moberg Ingenjör 503
Karl Gustaf Norling Hjälpmontör 272
Curt Närbo Hjälpmontör 272
Erik Ohlsson Hjälpmontör 278
Ivar Olsson Telemontör 280
Klas-Une Oskarsson Verkstadsbud 274
Iogvar Ottosson Hjälpmontör 280
Atle Persson Avsynarr 543

5l I
95t

Kerstin Pettersson Biträdc 690
Per-Olof Ramberg Biträde 370
Christina Rahmquist Biträde 370

Ett varmt tack för uppvaktningen på Hiärtligt tack för den storslagna upp-
min S0-årsdag. vaktningen på min 60-årsdag.

OIIe Elgeby Harry Siögr,'u.
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renslOnarer
UÄ-CY,4-IRE SLL/T,4R S1N TJINST

- Känner ni er gamla, pojkar, frå-
gade "Blötis" de bägge pensionärenra,
som avtackades vid en liten festlighet
på Mässen torsdagen den 29 iuni.

- Inte ails, tvärton, svarade förnan
llarry Sjögren med eftertryck och p1åt
slngarc Helge C usravs:on instäm(lr

l)e båda "gossama" ser sannerligen
intc lreller rlt för att ha nått upp till
tlc 60.

Det var itenytligt kring kaffcbordet,
rlrir gamla nrinnen blanclades rrpp necl
en och annrn god bistor-ia. ÖverinSen
iör' Anders I Iögfeldt frambar fiirctagcts
rack till pensionärerna för tleras utom
ordentliga arbctsinsatser.

- Trots clet vemodiga i att stå vjd
en skiljeväg är det dock roliSt att
ski,lias från pensionärer, sonl är starka
och friska, när de lämnar sin tjänst,
yttrade han bi. a.

Han önskade dem lycka till i fort-
sättningen och överräckte blommor sarrt
cn livstids prenumeratjon på Bergtrol-
let.

Dåda pensionärerna har även fått
nrottå8å avskcdsgåvor lrån arbetskam-
raterna på rcsp. avdelningar. Fredagen
den 30 juni var deras sista arbetsdag
vid CVÄ och på traclitionellt sätt iick
de skjuts hem på förctagets bekostnacl.

Hclge Grstar.sson på lö1tt1d pe sionats-

it,to: Rutte Norelius.

llarry Sjiigren på avd. 780 börlaLL'
i I'lygvapnc't i mars i9.12, cli\ han lrcli
rnstälining som för'råclsarbetare titi
F[:VS i UlvsLrnda. Till CVA kom lrrn
dcn I mal 1945.

Ilelge Gustafsson, avd. 120, lrar. tjii
nat Flygvapnet undcr nästan exakt li
lia lång tid. Han anställdes som svet
sare vid CVlvl, Malmslätt, i april 1942
t:ch kom liksom Sjögrer ti1) CVA den
I maj 1945.

?8

Förråclsarbetaren Johan Lindgren,
avd.653, har uppnått 63-årsåldern och
skrrlle normalt ha pensioneråts den 30
jrrni- Ir{en Lincigren, som är en ytter
ligt pigg sextiotrcårin8, ånser sig inte
mogen för' pensionärslivet. Han stannar

born, J. Ä. l-indgren och naturligtvis
Henry Lännbrink. Erik Larsson överläm-
nade till Lindgren blommor, eo olje-
nrålning och en sdress med en pen-
ningslmma. l,arsson tackade Lindgren
för hans arbetsiosats på planeringsför-
råclet och förklarade, ått trots att Lind-

Rren inte var nåBon rikli8 pen\ionär
så hade arbetskamrater och omgivande
vänner en önskan ått viså sin uppskatt
ning genom en minnesgåla.

Populär UHF:are avskedshyllas

Ävsyriare Gustaf Norcigren, UHF, av-

gick ned pension den 30/6 196l Nord-

glen anställdes vid UHF i oktober 1949

Ti<Ligare lrar han arbetat vid Ärboga

Mek. Verkstad som förrådsbiträde i7
ir ,'Lh inte rrindre än 2l år vid Sträng-

näs Snickerifabrik solrr maskin- och

bänksnickare.

Grrstal
N ordgren.

Grrstaf Norclgren avtackades i hem-

nlct av ti. f. förrådsdir. E. Östlund ocb

representanter för arbetskamraterna,

sonr Janrtidigt överlärnnarle en penning-

gåva i ovskeclspresent.

Helge Gustausson iir Plåtverbsturiens lijrste pensiollär och bleu diirlör speciellt
liL,ligt uppuahtad at sina hantratet. Frätnre taclen ft. v. Åhe Pettersson, Allansson,
Helge Gustavsson, Wallqvist, Edwardssot, Axelsson. Bakom lr. v. Sten lohtnsson,
Rosen4risr, Hiigerei, li)nsson, Turt'sson, Norgren, öberg, Fritz Antlersson, Iens
Erilzsson och Hallön.

Pigg pensionör jobbor vidore.

\ id ('V^, men l,!ter arbet'p)at..
fortsättningen kommer han att arbetil
sonr vc'rsl(tadsbud på avd. 270. Lind'
gren kom till CVA den I lebr. 1951

och anstrilldes ciå som förradsarbetarc
på plant'ringsförrådet. Där har han se-

dcn .rll'ttar kvirl rrnder clc gånenr rio
aren.

P:r lrecJagsefterrniddagen var Johan
Lintlgren inbjuden till en kopp kaffc
nreci ckrpp på lr{ässen. Där fanns bl. a.

planeringschcf Erik Larsson, Svt'n Ti

I'ensiontirsbaflct b gatt, tlchte Lind
gfen.

Foro: Rne I'Jo rcl ilrs.



Ewert Skoglund Österrikare studerat J 2g-service
donerar dagbok

Fån signaturen "Vox" lvr Bergtrol-
.Iet erhållit denna anihel.

I mars skrev Stock holnrs-'l'idnin6en
om vad den kallade "en [ör svenska
företag säregen sak". Det gållde Ewcrt
Skoglund vid CVA. Han har till hem-
bygdsföreningen Arboga Minnc över
lämnat en dagbok med tillhörande bi-
lagor. Den är speciell idet avseendet,
att den utgör anteckningar enbart frän
CVA och dess relåtioner åt olika håll.
Anteckningarna ha fört. daq för das
sedan 1946 och utgör f. n. ett 2i-tal
exemplar. Då fortsättning följer ända
till hans avgång ur tjänsten konllner
dagboken att slutgitrtigt omfatta ett an-
senligt antal, kring 40-50 exemplar
beräkningsvis.

Innehållet? Om det är han förtegen.
Enligt förordnandet får det inte "bring-
as till kännedom eller på något sätt
utnyttjas - som det heter - förrär)
efter hans bortgårLg. Inträffar den före
1995 får likväl innehållet inte bli känt
eller utnyttjat förrän 1.1. 1995. Skulle
han då fortfarande leva, framflyttas tid-
punkten till efter harrs död. I stora
drag kao clock avslöjas något om tnne-
hållet, då så här:

L Organisationsfrågor i betydelsen
CVA organisation. Berör även relatio-
nema till UHF, FF, flj, KATF, KMF,
det nu nedlagda Krigsmaterielverket,
Arboga ståd nl. m.

2. Organisationsfrågor i betydelsen
facklig organisation. Härvici kommer
FCTF:s område i förgrunden: förhand
lingar för grupper och enskilda, rent
personliga inslag från de olika partema
med deras argumentering, känsloenga-
gemang och ställningstaganden, ändring-
ar-, status quo, kräftgång och liknande.
Men därutöver kommer också FCPF:s-
fältet in i bilden.

3. Remarkabla händelser.
4- Kuriösa händelser. De senare fö-

rekommer - precis som i verkligheten
överallt - faktiskt oftare än de för-

5. Personporträtt. Dessa upptar stort
utrymme, då med ris och ros, objek-
tieitet och subjektivitet, sakligt och
känslobetingat.

6. Ällm?inna betraktelser och reflek-
tioner.

7. Ett avsevärt "lägg" urklipp ur tid-
ningar, tidskrifter o. dyl.

Nå - men varför har dagboken på
papperet överlärnnats tiU Ärboga Min-
ne redao nu? Helt enkelt därför atr
det en gång inte ska behöva sägas, att
den kommit till i "efterskott". När
socialdemokraten och friheren Erik
Palmstiema för ett tiotal år sedan bör-
jade ge ut sina dagböcker från 1900-
talets första år och framöver, skrev

hans motståndare Zäta Höglurd: "Nu
är det bäst vi aktar oss för nu har
Palmstierna börjat föra dagbok". Bakåt
och i efterskott - så menade Zäta
med sin insinuation. Nu menar Skog-
iund att undvika det eftermälet, dag-
boksanteckningar skall föras den dag
de avser annars gör de inte skäl för
namnet.

lVlen varför just Arboga Minne? En
del har känt till dagboken och "varit
ute" efter den både i länet och i Stock-
holm. Men innehållet belyser i "sidled"
en betydelsefull epok i Arboga uweck-
Iing och personer och håndelser kring
den, menar donatorn, och därför bdr
den stanna i Arboga hos nämnda för-
ening.

Och till sist - hur dagboksid6n upp-
stod? Att skriva dagbok är en ärftlig
belastning, påstar Skoglund. Hans rnor
gjorde det långa tider under sitt liv,
då även under sina USA-år. Själv har
han fört dagbok ända sedan 1919, sitt
femtonde år, regelbundet och gör det
än. Alla exemplaren hundratalsl - är
i behåll. Även dessa "jagas" nu från
olika håll men är är inget bestämt vem
de ska överlämnas till. Det kan t2in-
kas att Arbetarrörelsens arkiv i Stock-
holm får dem. Men som sagt, inget av-
gjort. NåväI, ur den synpuntten var
det bara en utbyggnad av ett gammalt
skrivande när han 1946 började föra
speciell dagbok vid sidan om den all-
männa.

Och nu? Har vi att invänta 1995.
I varje fall de som då lever.

Vox

Geogrofi

Pojken kom hem med sitt termins-
betyg. Fadern grymtade högljutt over
alla underbetyg.

Och här har du fått C i geograli,
sa han-

- Ia, det var bara för att iaq inte
kom ihåg var Anderna låg.

- Återigen ditt vaniiga slarv, s;rde
fadern. Nästa gång är du så god och
kommer ihåg var du lägger dina sakerl

CVA besöhtes under cn uecha i juni ninad au en grupp östetihate. östertibes
flyguapen har inhöpt ett antal flygplan I 29 och gtuppen var luir i studiestfte.
På bilden ser ui den uid t:tt besöiz i motorprorbochen f& 29:ans motor, CVA-
ciceronen under besöhet, Fred Lindh, ir shymd i bahgrunden. Fr. u. Wener
Brence, Franz Nigl, Anton Harold, Walter E. Brosch, Ka Kamper, Henry Iersby,
Rudolf Neuhold, Erich Baungartner, Frcd Lindh, Hans Hollelnet.
CV A-f oto Rune [.atsson.

tr'
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Ute i de svenska bygdema trdffade
vi på Ailan Karlsson, Lars-Erik Sjö-
kvist och Ingvar Lindkvist, vilka ingår
i verkmästare Sven Edwardssons arbets-
lag. De höll på med byggnation av en
balkong i en mast på 125 m höid övcr
marken. Sedan skulle de montera an,
tenner och kablcr. Här c\istcrflJe ingc
bekymmer för frisk luft på arbetsplat-
sen, men de tyckte att den friska luften
hade väi bråttom ibland. Ncrc pa

HöidÅdsla existcrar inte i det hiir
giinget. Men problem fiwts det.

Hisslzorgen på uiig lpp netl ett ar-
betslag.

marken såg Allan Karlsson till att dc
fick upp allt vad de behövde och rnte
rninst välkommen rrpp vcr hissen, när
den innehöli några tcrmosflaskor med
varnrt kaffe.

I närheten av masten var Evert pers-
son sysselsatt med ett kabeldike och
i en närliggande byggnad pysslade för,
nran Per Liljekvist och Lars-Ivar An-
dersson med ntontering av radiolänk-
utrustnjngår-

Nbc

lobb på hag niuå Ombyggnaden av
tunnel VI

Bergtrollet har följt onrbyggnaden av

tlrnncl VI i nr 3/1960 och l/1961. Den

nya övervåninSen stod klar i god tid för
att ta enrot datånaskinen 7070. En bild
ncci clataanläggningen instailerad i den
rrlc ,ircrvanirreens ntaskirlreil .er vi nå
si(lan l9 i (letta nr.

Arbet!'t i bottcnvånjngen fortskrjder
cnligt uppg jorcla planer.

."- -:ft

Atlanr-Olsson" Innn hnappast lttndu lör n Roland Raysrå|, atd. 502, pep iviig
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Civilt företag levererar
varor med flygplan

Dct häntler da orh rla. arr r,iiitärr IIyS
avlämnar och hänttar matericl vid CVA.i.rnikt är det dock hittills, att civila
1örctag kontnr'r- i eget flyg nred jeve
:ar:ser. Det skcclcle härför.lcdcn, niir [ir
ma C)ltronix Ievcr cracic tongeDcratot.cr

lLrftlecles. Besökct var miirkligt åven ur
en innan synvinkel. Vicl spakarna satr
löretägcts chcf, civ.ing. Carl Olsson, och
iran flög det fl_r'gplan, varnrcd han före-
tog den orntalade atlantflygningen.

Botteauåningen ib albiäfit ett uirruat
du b ider, plåtat och annat byggnads_

Onli ggningen på HC har lörr ned sig

ett hel del arbeten otbså i de gamla

lokalernt. Ilär letar Marianne Lindberg

c x pe d itionetls t ill hö | igh et er.



Semester
Ordet år - Semesterl Vid det här

laget har väl de flesta "spikat" pro-
grammet och kanske t. o. m. packat
kappsäckama för att inte missa en enda
dyrbar minut, när frihetens timma slår.
Så fort vårsolen lockat fram de första
sipporna i backama och naturen vak-
nar upp ur vinterdvalån kommer även
semesterfunderingarna in i bilden -
om inte förr. Vardagen må vara aldrig
så trivsam; det magiska ordet semester
har ändå en underbar förmåga att sät-
tå fantasin i rörelse. Tyvärr blir kan-
ske inte verkligheten lika bra som
drömmen - en semester kan ju som
bekaflt nästån regna bort - men man
kan ju alltid hoppas.

Vi ger ett litet smakprov på vad
CVÄ-fli&orna har i kikaren för de
kommande friveckoma.

lngrid Svensson tänker ha en "lat"
vecka på Västkusten med bad och sol
hela dagama. Falkenberg är hennes fa-
vorittillhåll och här kommer hon väl
att dra på sig den första "svedan" av
solbad iruran hon med fästman och
eventuella släktingM i bilen fortsätter
kustvägen ner mot Skåne och sedan så

småningom hamnar hemma hos för-
äldrarna i Skövde.

Siv Söderbcry och hennes fåstman
hade först funderingar på att fotvandra
i fjällen, men har nu i stället gått in
för trilsemester. De kommer att åka ut-
efter Ostkusten och scdan följa Indals-
älvcn rrpp mot östersund. Ingen hets-
lakt ska det bli. De tänker ta god tid
på sie oclr il)lån,l stanno flera rhgar pa

samma ställe för att hinna lära kanna
bygderna cle åker igenom så orcJentligt
som möjligt. Full carnpingutrustning
ska de givetvis ha med sig och nu ar
det bara att hoppas att det inte regnar
"smaspik", när Sir' 'kr demonltrerå .in
matlagningskonst på gasolköket.

Btitt Larssott åker till Tvskland och
Danrnark. Om det skulle bli två eller
fyra i bilen var inte fullt klart, när det
hår "semestersnacket" hölls islutet av
maj. I öwigt var dock alla riktlinjer ut
stakade med hjälp av en resebyrå. På

nervägen ska man ge sig tid till att
beundra Vätterns skönhet och utsikten
frrån Omberg men sedan blir det rak
kurs på Trelleborg, där färjan väntar
för fortsatt fård ut mot kontineflten. I
den tyska badorten Travemiinde är det
ordnat med hclpension för tio dygn och
där kommer Britt att njutå av öster

sjöns svalkande böljor och iapa sol på
den vidstiickta badstranden. Hemresan
går via Danmrrk med be.ök hl a. i

Köpenhamn.

Ann-Britt ,4luarsson ska ut och leva
vildmarksliv. Tillsammaos med rnake
och några qoda vänner drar hon iväg
upfl mot skögarna i norr för art ägnr
första semesterveckan at fiske i härje-
daiska och jämtländska vatten. Lax-
öringar och eventuella rödingar darup-
pe torde älltså ta sig i aktl Däremot
kån knotten börja "slicka sig om mun-
nen" och bereda sig på ett rejält mel
lansvenskt skrovmål i hopp om att
myggoljar glöms kvar hemma i Arbo-
ga. Efter deona vecka, när man glömt
bort allt vad stress och jåkt heter, pac-
kar Ann-Britt och Sölve ihop sina pina
ler trch ger sig ut på nya äventy.. De
åker in i Gudbrandsdalen och upp i

den norska fjällvärlden. Måhända blir
det även ett besök i Bergen, om inte
länqtan till svenska västkusten tar över.
hand.

Till sist en manlig röst

Chaufför Gustav Ringström har en
vecka av semestem ordeltligt utstakad.

- En vecka, heräftar Ringsrröm,
tänker jag ta {arniljen med på "TroJl,

hätteturen". Jag har sett så mycket
vackert i dessa kakter, där iag kö.
turbilen åtrninstone en gång i måna-
den. Nu rycker jag att också min fa-
milj bör få tillfälle att fara runt i des-
sa tjusiga oejder omkring Trollhättan-
Värersborg- Giteborg.

Resten av semestem blir väl ingen
semester ivanlig bemårkelse utan kom-
mer nog mera att göra skdl för benäm-
ningen omväxling i arbetet.

Nu så här i "elfte timman" återstår
.ndast att önska allesammans en riktigt
trevlig semester. Lycka tilll

GRv

Det sha bli htlirligt med semes.er, siiger Siu Söderbetg, lngrid Suensso|r, Britt
Larsson och Artl-Btitt Aluursson. Foto: R:ane Norelius.
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|(valitet
tl

I t|arle

tand

Del år
vår garanti

l"rt"-;Sför varie fil.

Därför litar man
på öbergs filar.

UBERG
SWEDEN

Vad är ARK?
Som väl de flesia Bergtlollsläsare vet finns vid CVA flera

olika avd. som arbetar mer eller mindre inom elektronikens
område, följden härav blir att många har en hobby, som grän-
sar till detta 8ebit.

De mest aktiva är väl de, som avlagt prov för säldaramatör'
licens och då troligtvis har en hel radiostation hemma i var-
dagsrummet (anm.: ev. protester från fruar eiler andra i lägen-
heten regerande personer lyssnar aldrig en inbiten radioamatör
tilll. Sedan finfls det ju många, vilka bygger egna hi-fi-förstär-
kare, UKV-tillsatser, reseraclio m. m., men man behöver inte
.ns vara så "teknisk" för att ha radio som hobby. Det finns de
s. k. lyssnaranratörerna och de nöjer sig med en vanlig radio-
mottagare, på vilken de försöker avlyssna och identifiera av-
lägsna kortvågsstationer (DX-ing].

Dessa olika intresseriktringar har ju gjort att man mån och
nTan emellan utbytt erfarenheter beträffande sina speciella
problem. För' att komma i kontakt med fiera och därmed vidga
intresset bildades 1947 Arl.nga Radioklubb (ARKJ. Klubbens
livslåga har både flammat stort och pyrt sakta, bJ. a. )åg arbetet
nere cle sista åren av fenrtitalet.

Klubber försöker att tillmötes8å de flesta riktningar av radio-
intresse. För att få avkoppling från det mestadels stiuasittande
radiopysslet anordnas s- k. rävjakter, det kan populärt beskrivas
som orientering, där förutom de vanJiga hjälpmedlen karta och
kompass, även användes en specialkonstruerad radiomottagare.
Denna lorm av sport gör, att den "elektronfö.giftade" amatören
komrner ut i naturen, men har samtidigt kontakten kvar med
sin hobby.

Till sist ber ARK få ta till.f:illet i akt att hälsa alla radio-
intresserade välkomna till föreningen. Möte hålles regelbundet
(andra onsdagen i varje månadJ i övrigt står styrelsemedlem-
marna till tjänst med vidare upplysningar. Styrelse för inneva-
rande år: Bernt Ericsson, avd. 278, Ove öhrn, avd. 274, Hans
Englund, avd. 623, Bo Pettersson, avd.278. Bo P,

Det hände sig uppe på redaktionen att en av joumalisterna
hade fått ihop alldeles för lite sto{f till sin sida. Värmebiiljan
stod på sig och med anledning av denna ville varken politiker
eller dynamitarder göra något värt ått skriva om. Goda råd var
dyra och för den skull begav sig herr redaktören ut på stan.
Utanför pensionärshemmet satt två gamla män i stilla sam-
språk. Gubbama såg verkligen gamla ut och vår vän journalis-
ten såg plötsligt för sitt inre öga rubriken, hrrr man bl'ir garnmal.

- Säj, farbror, sa han till en av gubbama, hur gammal är
farbror?

- 104 år

- Det var en respektabel äder. Hur har farbror kunnat bli
så gammal och ändå vara så pigg.

Jo, de ska jag säja han redal<törn. Skötsam det har jag
varit i hela mi,tt liv. Inga cigarrefter lör min del, nej aldrig så
rDycket som ett tjuvbloss. Ä spriten sen. Jag har låtit glaset stå,
och det är jag glad för. Det ska ia säia'n att fruntimmer de kan
man va utan. Nej, inga fruntimmer för min del. AJI min lediga
tid det har gått åt till å sova och vila.

Ä farbror då?
Ja, sc nre mej ä de tvärtom. Röka de tycker ja om och

det har ja gjort rejält ändå. När ja inte tagit en sup förståss.
Det liksom livar upp ont en börjar dan me ett par rejäla su-
par och sen liksom underhåller hela dan.

Ä fmntinnrer, redaktörn, de ä min passion här i livet, skulle
ia vilja säja.

Han förstår, redaktörn, att det biev dåligt med sömnen på
så sätt.

Det förstår nlan, men säj, hur gammai år farhror?

- Ja, jag fy1)er 42 till sommam.



Om faster eller moster kommer
Interuju: Old lim. Bild: Rune Norelius

Det händt' Dig för en tid sedan, att
cn besökande från FF, som skulle tili-
hringa kvällen - och även natten -i Arhoqa, lraqad,. om vi hnde nagon
speciell sevärclhet i Arboga. Tankarna
singladc runt några ögonblick och så

svarade jag.

- Det finns en djucpark i Eskils
tuna.

Just då slog det mig, att det skulh
vJrå intressant att peiia omqivningen
angående kunskapema on Arbogas se-
värdheter. Iaq toq block och pema i
den ena handen och bergtrollsfotogra-
fen Rune Norelius i den andra och
vandrade runt på UHF, HC och CVA.
Jag ställde denna fråga. Vad skulle du
visa i Arboga, om din faster eller mm-
ter eller någon annan släkting kom på
besök? Gunilla Lindström fick i upp
L{roq att ta hrnd om en merr preci(e-
r,rd slikting - en manlig kusin.

Trots att svåren blev ganska skiftan
de kan man skönja ett tydligt intresse
för den äldre bebyggelsen och kyrkor-
na. Den yngre generationens tveksam
het inför problemet får i sitt fåtai
knappast tas som bevis fiir rrngdomcns
ointresse för Arbogas åldre historia. I
övrigt får svaren tala för sie själva.

Åke Pennemo, HC

Först skulle jag visa Rådhuset. Kun-
dc jag så komma in och visa arkrvet
hos borgmästaren, vore det helt säkert
en hel del intressant att se där. Enligt
v.rJ ;ag hört är det ett Lrnikt fall, arr
Arboga fått behålla sina gamla hand-
Iingar och tiicker. Dylika tas j(l annars

om hand av Riksarkivct. Jaq skulle qö-

rJ 
'ninJ 

eä.tcr Lrppmiirk\cn)D) i nå St rJr.
källarcns arkitektrrr och taia om vad
som funnits där tidigare. Sveriges {örsta
riksclag skulle jag inte näntna något
om, t)' den lär visst inte ha hållits i
Arboga. Vi skulile se de gamla husen
vid Ahllöfsgatan och titta in på går
darrra till de små, fina idyllerna. Heliga
Trefaldighetskyrkan är värd ett besök
och det är också S:t Nicolai, men clen
senare har jag aldrig sett öppen annat
än under gudstjänsttid.

De stora nya bostadslådorna skulle
jag inte visa. De är väl omodema om
tjugo år. Är det onsdag skulle jag ab-
solut ta mina vånner med på konserten
i Stadsparkeo, oavsett vem som spelade
eller sjöng.

Horry Söderström, qvd 371

Det gamla Ärboga skriJe komnr.r L

första hand. Kåkarna som står ocrr ru-
tar vid åkanten är ett pittoreskt inslad
i vår stadsbild. Orngivningarna vid Kr-
nalen skulle bli nästa måI. Jag har bott
därute, så jag tror jag skulle klara mrg
trra sorn ciceron rnellan Hjälmare doc-
ka och Gravudden. Detta område he-
traktas som det vackraste i Arbogas
omgiVningar. Sve.kersta, som ett exem-
pel på modern bebyggelse, kan bli ebt
intressant besöksmäI. Ett besök i k],r-
korna vet iag av crfarenhet, aft det är
uppskattat åv släktingar-

Som avsiutning kunde jag tänka rrrrg
cn åpromenad i Arboqa srrd Tlv.rrr
har inte sta'n så mycket mer att bjtrda
på.

Corl-Hugo Dohlström, UHF

En allmiin orientering om staden vore
väl en lämplig inledning. När jag visar
någon staden, brukar jag gå ut från
torget. Där kan ma'n tala om det gamla
rådhuset och hur det förändrat sig. Ef
ter en titt på Stadsgården skulle vi
vandra Västerlånggatan fram. Det vlr
ÄrbL)eac förnämstå q:rta på sin tid. Iaq
brukar gå in på gårdarna och pratrr
mecl de gamla- Jag skrLIIe berätta onr
försöken att gräva fram den gamla klos-
tergången från Stadskällaren till Vaster-
långgatan. LIndcr vandringen skulle vr
så småningom komma fram till en myc,
ket välskött kyrkogård, dår det finns en
oas för den som viil vila under heta
romnrårdåsdr. Trrll.tuqan skrrlle qc inr
puls till prat om gamla tiders foror och
hur de fick passera tnllen, när de var
på väg in till staden med sina förnöden-
heter. Vi skulle gå Ahllöfsgatan och se
på bl. a. l\{argarinfabrikens boningshu.
Vi skulle hitta en qård med en fin p.rr -

tal och en vacker gård. Gan a kyrkan
med sitt nedblåsta torn har mycket se,
värt. Dårifrån är inte steget långt till
den moderna bebyggelsen i Vasastaden
I hamnen, som på sin tid var stådens
stolthet, finns ännu åtskilligt att be-
skäda Vi skulle söka oss mot Sr6ror.
tan och .e Gocltempla.lokalen och iJ.
vefts höma. Därefter skulle vi srrax
vara ute ',id Strömsnås och dess jord-
bruk. Några steg därifrån ser vi modern
bebyggelse på Bergsgränd. Det är den-
na blandning av gammalt och nytt, som
är så typisk för Arboga. Vad har man
nu glömt? Stadskyrkan med Engelbrekt
nch kvrkparken. Dr Bergquists rård
Man måste beundra honom för det säft
varpå han förstått bevara det gamla
pietetsfullt. Och mitt emot ett e\L]m-
pel på hur nrodcrn inclustri trivs icam-
mal miljö Så naturligt'"'is Arboga "hav;
bad" Villagatsbadet.

Har man tid, så eår man till \,-in-
båcken, där man försiiker bevara Jen
gamla värdshuskaraktären.

JJ



Berit Nordlund. HC

Fiirst skulle jag visa min n1a Iiigen-
\et. Så skulle jag ta minä gii-stcr ned
ut till parkema vi(l stationen och Sttl-
reparkcn. Ja, sedan vet iag intc va(l det

'kujlc hli i\{rn lrrrr hntt hdr s:r l:inpe,
så 'ran vet inte riktigt vad sonr iir viirt
att visa. Och vet (lom något onr Arbo-
Så, så är det väl ölct, som donr hår
\ört talas om i så fall.

\'len ctt besök på Vinbäckens n1'a,
rnen ändock så gamla restaurangbl'gg
nad skulle nog uppskattas.

Sixten Hjert, UHF

Jag skul1e stalta n.|ed att bt'vista e,1

su(lstjänst i ganrla kyrkan. Därefter
skulle jag ta rDcd mina gäster på en

i'anclring i staden. KapelJgatan over

ln

bron, Storgatar - titta in i dc gamla
portarna, vända vid I'Ierrgårclsgatan.
\fornror och mcrrfar skulle få se hrrr
fint vi har det nrr'd pensionärshr:m för
.le {.'r'rl.r. 5a .lrrllu vi äta en eu,l lrrnrh
på Str(lskällaren - vitl bor<iet under
kloclian - cllcr också på Vinbiicken
onr Var llerre ordnat meci vädcr där
1ör.

Till sist ville iag tala oln fijr mitt
..,llsk.rt', rrtt det finr. mela ktrltrrr i

clenna stad än clct linns i New York.

Gunillo Lindström, UHF

\/i skrlle inte gå i kyrkan. Onr det
vole fint väder, skulle vi gå Vdsterbron
r4rp ti)J Golfbanan vid Tömberget. Vi
skullc titta lite i sta'n på <le garnla
gatorna. Så skulle jag bjuda på lunch
på Vinbäcken. Man finge driva runt på
"strö8et" och strandpromenaden. På

kvriilcn finns inte mycket 3tt görå.
Kvällen finge väl fördrivas ned att se

på'fV.

Horry Dohlqvist, UHF

Sonrnartid tar nran naturligtvis med
sina vänner tilJ parkerna kring ån. Fol-
kr,n ,"lr rless lokuler vill jag gärnä vis,
och virl Vinbäcken finns det iu en bel
dcl rtt tala onr. Dct finns m)ckct, sorll
:ir Pa v:ig att c\pandera h;,if i staden,
h anrfijlallt inclrrstlicn. Jag sktrlle fiir-
siika ge en biicl ar' hur staclerl utveck
lrrts llan clen tid, da jag kom hit. iiolh-
niiDgden, erempr:lvis. Det linns tn del,
..rrr l'rrrk:' 'kni:, t'nr "tt Ll(r' \.,\t at-
skilligt sedarr jag kon till sta(ler'1. Vari
rlon ntr kan mena r'r,ed det. Så iir det
r "l :,a. att vur ie strd lrar -ini, egtn_
lrctcr, som n1an inte påminner sig fört
ån nlan kommet Llt-

Britt-louise 8ird, UHF

Dct laller sig nog garska naturiigt
rtt nr.L-n lör.t risirr Engeibrekt och Lyr-
kcn vitl lorgrr. Nlrr*iet lrLnde vart in
trcsslrnt att bcsöka och därpå kunde
rrran ta en tripp upp till Folkcts Park
och titta på Vjnbäc*en. Där åt man
givetvis lunch oc'h sedan blcv det en
vanclring utmed ån och Storgatan lram
till Folkan. Vi skulle titta in på de
garnJa gårdarna, så fram till Nicolaikyr-
kan. Därpå vore det dags ått vilå i
Sturcparken. Så vilJe jag viså åtminsto-
ne byggnaderna vid UHF. Däriftån
skr,rlle vi söka oss rt mot slussama vid
gamla kanaleo.



SIEMENS
Spisen med djupet pö bredclcn

Siemens
bönkspis
a

a
a

Tor liten plots
Ugn och plottor pö rdtt led
Termoslotreglerod ugn
med signo llompo Iör
rdtt temoerotur
7-ldgesströmstöllore
Underskdp kon erhöllos
ldeolisk för sommornöjet, den lillo
lögenheten och som komplemen t
till lonlköksvedspis
Sveriges mest söldo bcinkspis

HAi6rC9C

Burgtrollets alla kisare önskas

en glad och semestertreulig

Men om det nu någon gång skulle

råka regna en skvätt och blåsa lite

kallt, så minns att det finns tider

som är bistrare.

Vänligen

Red.



AMPHENOL 74-serien

MtcRo M I N

74-102

Amphenol "Micro Min" 74-ser. dr de minsto kontqkter som finns för

mycket kroftigt miniotyriserode konstruktioner. Reduktionen i storlek

iömfört med stondord miniolyrkonto kter Ar 50 %, vikireduktionen ör

önnu slörre,80 %. Trots "Micro Mins" ringo slorlek, löngden <ir en-

dost 33,7 mm, ör "Micro Min" i prestondo icimförbor med kontokter

ov normolstorlek. (Micro Ribbon och Blue Ribbon).

"Micro Min" finnes dels med 19 poler, dcir hqnkonlokten ör u formoq

som en ploltq för montering ov komponenter, dels med 38 poler som

rock- och ponelkontokt eller för ondro öndqmö|. Bådo typerno ör

förseddo med sci långo onslutningsöndor oit exlro ledningsdrogning i

de flesto foll ej behövs. "Micro Mins" kontokter ör giordo ov bery-

liumkoppor vilken ör försilvrod somt guldplölerod. lsolotionsmqsson

ör i somiligo foll utom ett glosblondod diollyl phtholote (MlL-M-

19833) typ GDl30, undontoget ör kornponeniplotton typ 74-101, som

ör tillverkod ov glosblondod horts.

För yiierligore upplysningor om "Micro Min" eller ondro Amphenol-

koniokter, konlokto

74.103 74.104

Telefoner
Vöxel 63 07 90

Vörtovögen 57
Slockholm Nori,-. Johh Logercrcnfz


