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BOS!'ÄDItn
Iför'e ar'1942 utgjoldes cndast ert lingzr clcl av liosta(lsvolylncn i Arllogår :tv tlodcrrra ltostädcr.. Äldt.c

riritoderna fastighctei clonrincrade och dessil. hadc rnyclr(j t 1ågä hy|ol', rrilkct givctrris väsentligt biclrog till

i 1äg dylortsgrupp (C).
Grnoirrsnittshyran fiiil desstr äldrc läg'cuheter syncs
År'llogzrs dävari.rntle placering

rrrcci briinslekostnaden inr.äkuatl

i allmiinhet hil vrrric-

r':tt rrrcllan 10 och 15 hronor. pcr ni!.

Unde'r' ticlen I940 L942 r'äddc svar' )rostarlsbrist:

någon nyllebyggelsc :rv betydelse bör'jade dock ickr:
förrän ar 7942, cIä bcs'lut för'clåg att den nya ccntrala.
llygverkstad€n och det nya centlala flygmateiielför'
ra.det skullc fiör'läggas till Ar.bogå. Sorn berättats i
ctt licligarc kapitel ingick i avtalct rnellan flvgför'valtningen och Aitoga stad att staden skulle
tlels i när'hcten a-v verkstadsomr'ådet uppföra bostadshus rncd satnrnanlagt 45 lägenhetcr., var.av 35
skulle innchälla 2 rum och kök satnt åtelstoclen
:l r'um och kök,
tlcls "stimuicra cnskild bygguadsverksanrhet och vcr'-

för de olika
fomci av statssubventionerad bostadsprocluktion,
sorn förefinnas, samt trtt i andra hand vidtagaL
(lc ytterlig'arc anstalter', som erf olclr'as för' anskaffande av det antal bostäder, varäv vid varjc
sär'skild tidpunkt Kroniln angivet' behov. Staden
för'bindei' sig tillika att r-nedverka till att hyresnivån hällcs i ploportion till hyreskostnader'na
inonl ståden för likvärdiga bostäder".
k:r. som förmedlingsorgan och gar'ant

1 enlighet med clen för'stnänrnda överenskomrrielsen
lät Ärboga stacl uppföra radhusbebyggelsen i Ekl;acken och som en följd av clen andra. tillkoni en
synnerligen livlig bygguadsverksamhet i ståden och
stådens omgivningar'. Dels uppförde ett flertal byggnaclsfilnrol hostaitsfastighetet' och dels skedde ett livligt egnahenrsbyggande. På sä sätt tillkom de nytr
staclsdelarntr Vasastadcn, österled, Sjukhusområdet
och Brattbei'get. Även i de äldre sta.dsdelarna tilikoni
tlera nya. fa.stighetel nred bostaclslägenheter'.

E lcbo ckenb

rt

t',n

19

I 7.

i):e fr.r. IIakan, Hu,qosson, ,l,tiretter Ketr.t Oh.lin, Etrt
tlberg, Bot'bro Larssort, stuendet Bernt Lund. Ken.t.
Et:rt och Bernt bor f urtfu.r'ondt i Ekbuckett.
Sonr tidigare beiättats uncler'"Alboglr stacls cl5rr'o|tspltrccring" va| hyr'oina i clc nybyggdl fastigheter.na höga i för'hållirnde till Arbo;Jas dyioltsplåcoring.

Hur höga vai cla hyrolna ? Givctvis valicrade

clc

uted bostadsstanclartl, fastigheternas läge m. m. Mcn
föIjandc uppgifter', sonr är' hämtadc ul en ingåcnclc
undclsökning åv bostadstillgången i Arboga, cxkl.
Itrkbacken, c'lateracl clcn 5 rna.j 19:tr5, tordc gc cn bild
av läget.
Samnratrlagt 122 lägcnheter spridda. övel hela sta-

tlen var'. hyreslediga; de flesta i de nya stadsdelarna

Vasastadcn och öster'led. 24 lägenhl:tcl' \/al lediga för'
omedelbal inflyttning, 55 för infiyttning clen 1 aug.
octr 43 för' inflyttning den 1 okt. 1945. Ett stort bo,
staclsöverskotL förellr.g saleclcs, rncn detta uppslukades till största clelen redan unclcr' 1945 oclr reslcn
uncler' 1946.
I prisläge låg bostädei'na rncllan 22 ocln 26 klonol

pci' rn? med toppai' upp till 35 kt onor pcl m! för'
cle rninsta lägenhetcrna ( 1 rum och kokvr'å ) . Dettir
innebär', aLt 2-rumslägcnlretcrn:r 1<ostadc mcllan 1000
och 17t)0 kronol pel' å1' och S-rumslägenhctclna mclliln
1500 och 2250 kronol per är', allt cxkl. briinsletilllägg.

Bostadsr'ättsför'cnirrgal fanns clols för' HSB-bebyg.
gclsen vid österled och för fastighetei i Vasastaclen.
Ett pzu' cxcmpel pä lrriscl : HSB 2-runrslägenhct onr
52 nr': l<ostadc 123C1 krono| per a| rned insats av :i?{)
lc'onor'. 3-r'ums insatslägenhet pa Vasaga.ta.n 5 onr
69,2 m1 kostade 1510 1<ronol per' år tned insats lrrr
Il1{l kronor'. Om hylolna i Ekbac;kcrr, sc nctian.

;i
a,rett 19 16, E kb rt.t:ken f rttarna Grym, P ett et'sson, Arelssort, Mrtttsson sttritt lru Jöytsson

,\ o'ttr.nt

{Artut's mor) på besök.

FIKBA(:KEN

Da "ur-CVA-at'na" undel höstcn och slute t arr al
1.944 kom till Arboga, fanns i stolt sett enclast ett
irntal icke helt fär'digställda läg'enhetcr i Ekbackcn
att tillgä. Visserligen hade i staden någla ny:r bo.
stadsfastigheter uppföt.ts, hrrvudsakligen pä stations,
ornrådet, dvs i nuvarande \rasastaden, ruen de flesta
lägenhcte|na vår redån uthyrtld; i stor. utstr'ä.ciining'
till byggfclk från C\rÄ-hveget.
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Skriftligå och i'nuntliga kiagomål franrfördcs av hyrcsgäster'na. Vissa Lryggnadsförbättringar gjor'cles, mcn

Bland de som under' 1944 flyttade till Ekbackcn
Abrahamsson, Arthur Axelsson, Gunnar

vår I(arl

lrristel fanns kvar och kritiken fortsatte.
Meningsskiljaktigheter uppkom även nellan

Dahlman, Erik Ejert, Folke Ericsson, Cuilt Friman,
Är'thur Jönsson, Olof Kling, Nils Lifvendahl, .Lars
Mattsson, Folke Svensson, Tage Waliqvist och Birger
Westerberg. För'st rrar Erik Ejert, sorn flyttaclc in
clen 18 oktober 1944. Under början av 1945 kom bl :r
Kari Dahlboil och Rune Sirby.
Hyran i Ekbacken var 2l:50 kronor pel m"t. Detter
innebår 1355 kronor per år' för 3-rumslägenheterna
och 1055 kronor för' 2-rumslägenheterna. Härtill kom
tillägg föl' värme och varmvatten.
Den 28 mars 1945 beslöt hyresnämnden att med aniedning av att "den utförda lryggnationen befunnits
behäftacl mecl vissa brister, vilka till en clel måste
anses bliva av beståencle natur, åvensou rned hänsyn
till lägenheternas allmänna standard och avlägsna

stadens

niyndigheter och entreprenör'en, Byggnadsfirman Gott-

fricl Lindglen. Den 5 mars 1945 l)egärde entreprcnören "helt oförmodat" skiljenämnd för lösandet av
tvistefrågorna. Den 7 juni 1945 utförde skiljenärnnden
lresiktning av byggnationen, vilket medförde dels att
lryggnadsfirman ålades att utföra vissa justeringar'
och kompletteringsarbeten och dels ett konstaterandi:
av att brister fanns, för vilka entreprenör'cn cj var
a

nsvarig

.

Vicl Arboga stadsfullnäktiges satlmantr'äde den 26
oktober 1945 behandlades en från "Byggnadskommit-

t6n för uppförande av bostäder vid Stora Ekbacken"
(ordf riksdagsman Iwar -rnderson) inkommen r'äpport. Rapporten som var' synneriigen diger (5:]
foliosidor), redogjolde i cletalj för bebyggelsens tillkomst, byggnadsfrågor, kostnadsfrågor', den "fr'äna
lilitiken", skiljedomen m l'n. Stadsfullmäktigesamman-

läge i förhållande tiil stadens ccntrum" hyrorna skullc
fl o m inflyttningsdagen sänkas till 1250 resp 990
l(ronor om året. Härtill skulle sotn förut bränsletill-

lägg tillkomma.

trädet hade sällsynt många åhörare. Någon diskussion
nppstod ej; beslutet blev att rapporten i vanlig orcl-

Båda parter överklagade hyresnämndens beslut, vilket

hyresrådet medgav höjning
lill tidigarc 1355 r'csp 1055 kronol pcI' ar'.
Ekbackens nio radhus var behäftade med nrånga
brister. De var erj heller helt färdiga, området med
vägal var ej r'öjt och ioldningstäIlt m m. Omedelbalt
cfter inflyttningen 1944 började, för att citela Västmanlands Läns Tidning, "protester från Neger'llyn".

gåv som resultat,

itr,f

att

ning skullc överlämnas till stadens revisorer.

,,/,

Den nämnda kommitt6n lastade en väsentlig del av
ansva.ret för byggnadernas beskaffenhet på flygför'valtnin€ien, som framfört önskemåI ct-n att hyrorna
-skulle hållas låga. I ett brev till Alboga stacl den
4 december' 1943 ha.de förvaltningen angivit 1önelnl<ornsterna för' sådana personalgrupper, som bedömdes
skulle komtna att bosätta sig i Ekbacken, samt framlrållit att 20 r'esp 25 (/i tot'de fä betr'aktas sorn gr'änsvii.rclen för hyrorna.
I sklivelsen tili stadsfulimäktige i Ar'boga, clateracl
tltn 22 november 1945, tilibakavisade flygförvaltnitigcn påståendet att änbetsverket i sådatr grad skullc
ha påvcrkat planliiggning och hyrcssättning, att byggnadskor-rrmitt€r'ade där'av

sett sig tvingacle att

sänk:r

)ryggnadcrnas konstruktivir standard undcl vaci sonr
visat sig ändamålsenligt. Flygför'valtningen anförtlc

bl

a:

"Flygför'vaitning'eris strävan att för sin pelsonal
rnöjliggöra lägsta möjliga hyra kan väl knäppåst fä

Vii,rldens s/ör'si a lök, tttcker (]u'sta.t

talläs som skäl att eftersätta den nödrzändiga kontrollen av byggnadsför'etaget."
Undcr år 1945 togs spalterna i ortspressen livligt
i zrnspråk i Ekbackenfrågan. Många och långa artiklar'. Insändarc och svar. Det är i legel vanskligt att
lossr'ycka'. enStaka tneningar och utsagot', men jag
skall göra ett försök. Allt är hämtat ur' Arbog:r
Tidning.
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7.2.45 Ur en intervju:

Visst föreföIl det en aning väl cnsligt och
isolerat
häi'utc i höstas, när vägalna var en entla lerr'älling och belysningen lyste med sin frå,nrrar"o. Men nu stor'trivs vi, päpekar ingenjör Niis
Lifvcnclahl, soni hyr tre rum och kök i "nian"
och intc säknal' stolstaden det minsta. Hyrolna

är förstås på tok för iröga och en

sS.nkning

skulle nog inte skada.
9.2.45 Ul intervjuei' i t:n .rrtikel rncd luirliken "Ii'öi-

vistringsor't eller' tlivsarn villastad?":

- I'ullt så )rra sonr en del av lryrcsgästetna
i artikeln i onsdagsnurtrret iir det
nog inte, påpekår hr' Arthur Jönsson. Bar'a tlet
fakturn att det gått hantvcrkare här' sedan jag
flyttade in i november', bid|ar ju intc till att
skapa någon stör'rr: trivsei, sär'skilt som clet finns
sti" mycket att juster':r här', att vi nog fiir' r.lras
gjor'de gäIlandc

r-necl

hantverkare hela detta året också.

Rgn6 nödbosta,den, konstaterar' llandyspela-

- Curt Vikiund från örebro SK, och pekar pä
len
cn del bristfälligheter i sin iägenhet. Varclagsrumrnets golv har 943 kvisthål och c1ärtill storr
sprickor'.

--

Ätminstone kundc det väl ordnas belysninla

hit ut, menar hr Carl I'riman. Vi
ju skatt tiil staden. Och rrarför' vi få1.1.
det där s k vorkstadsutrymmet i källåren pii.
längs vägen

betalar'

ornkring 20 kvm, förstår jag inte. Ingen nännislia kan ju vara där, sä som fukten slår'in.
I detta sista instämrncr hr Bengt Pilgren, sonr
vidare konstaterar, att det drar ohyggligt t o nr
genom stickkontakterna och instämmcr ured clc
andra när önskemål om telefonkiosk och ltusstui'
från staden föres fram.
Hyran är dock, liksom när'det gällde de hyfesgästel medarbetaren talade rned vicl förra. bcsöket, det vär'sta hruxet.
l+.2.45 IJr en artikel med mbriken "Ekbackshyrorn.i
stadens lägsta":
skall inte förnckas ått en clel lägenlietcr'
- Det nya
i fiygets
villastad vid Ekbacken företett vis'
sa bristfälligheter, men så brukar ju ofta vart
fallet i nyuppförda fastighetei' och särskilt sädånå som uppföres i den verkligt snabba taktsorn här skett. Observeras bör också de svårig-

heter som förelegat beträffande anskaffandet av
rnaterial, påpekar drätselkammarens ordförande,

riksdagsman Iwar Andelson, för AT i anledning
klagomälen från en clel av hyrcsgästerna i
den nya villastaden.
19.3.45. IJr en artikel "Ekbacksborna bcgära låinsstyrelsens hjälp":
I vanlig sarntalston kunna vi tliskuter'a mctl

a\'

-

Kl ar

t o ch f iir" rti 9t t, I er I utt

i.l.

j

en L

en ctnd et'.

var'andra genoln de lägenhetsskiljancle vägguunr,

lreter det bland annat i en skrivelsc till liinsstyrelsen från hyresgiisterna i villastaden vicl
Ekbacken i Ailroga, t1är man vidare rnccl stötl
av paragrafer i hälsovårdsstadgan hernstäiler att
länsstyrclsen sonr hälsovårdsmynclighet vidtal
tjänligå och effcktiva åtgärdel för' en cffcktirr
ljudisolering.

1,4.9.45 IJr artikeln med
sen dyrbal i Arboga":

lubriken "Ekbacksbelryggcl-

Hyresgästerna vid Ekbacken i Ai boga hu till
länsstyrelsen i Västeras ingivit r'tr vttelli'{alc ittlaga, utöver den i vår'as inlätnnade framställningen om att iänsstyrelsen såsonr hälsova|dsrnyndighct viilc rridtaga tjänliga och effektirrar ätgär'do'
lör' en effc'ktiv ljudisolering av lägenhetelna.
Frånvaron av ljudisolcring skapar alli; störi c
obehag för hyresgästerna. Första tiden funno hyresgästerna måhända ett stilla nöje i att sertntal:L

genom väggai'na mecl varandra, fran-rl-räl1es i
den nya inlagan till länsstyrelsen. Men rlunrcla
hysa de en ständig ökad irritation över" att alltirl
känna sig iakttagna av sina grannai och övel
att deras privatliv utiämnas till närboendc.
14.9.45 Under rubriken "Skiljedom blottai' undellig:r
cletaljer"' skriver tidningen:
Ekbacksbebyggelsen ser ut att bli en rnycket
dyrbar historia för' Arboga stacl sedan nu skiljeclom fallit i tvisten mellån staclen ocil byggnads.
firman Gottfrid Lindgren och en deI under'liga
detaljer blottats i samband därmecl.
17.9.45 Fullmäktigel<rav: "Pappercn på lrordet i Ekbacksaffären":

"Gcirrlabite,n" Anclerssort bUggd,e rillan ltingst t.r:., Allan Lundstt'ötn, bor i and;ra villan i lörgrunden, Artur Jön,ssons
i,illa skttm.tar ibakglrunden och diirintillligger Folke Sr-re,.ssnzs bygae pii sit.Lkh,usom,rå.det..
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Ekbacksbebyggelsen gav naturiigtvis eko även
vid Arboga stadsfullmäktigesammanträde på fredagskvällen, där hr Jonas Carlsson tog upp frågan i anslutning till AT:s r,edogörelse för skiljcdomen och där'med san,manhängande påpekanden.
''.--Det förefaller som om denna fr,åga inte

skuile ha skötts r.ihtigt, påpekade han och krävdc
secian alia papper på bordet för att få utrönt
var felet iigger eiler velt) sotn bäl skulden för
hela denna tråkiga historia.
Riksdagman Iwar Anderson, som i clisponent
Anders Göranssons frånvar.o skötte klubban, lämnade meddelandet att styrelsen för Ek):acken rcdan dcn 6 septembel uppdragit åt sekletet,aren,

l<omrnunalbor'gmästare Daniel llkelund, att utar.beta en redog-örclse för fr.ågan och hoppades, att
rcdogörelsen skulle kunna för'eligga i tryctr till
trästa f ullmäktigesamntanträde.
17.9.45 Under n.rbrikeu "Ekbacl<en" skrivot. ticlninpen

l;l

rt:

Ekbacksbolnas propåel och l<lagor"nal ha nog
behandlats en sntula nonchalant av staclens vederböt'ande i alla fall. Bara det att clc icke 'be-

värdigats med sval på

r_rpprepade

skrivclsel till

stadens vederbörande -,- byggnadsfirman uppgel.

sig ha gjor.t samma er.far.cnhet
visal., att del
nråtte föreligga något "konstr.uktionsfel"
någonstans också i stadens förvaltning. Skiljedomen
lehabiliterar nu hyresgäster.na clär ute, ity att
cleras cncrgiska underkännande av byggnaclskonstr'uktionerna helt och hållet verifielas av clen
bästa sakkunskap, som stått att få. Dc h:r alltsä inte barå "kvcruler.at". Detta faktum kalr
gärna slås fast.
19.10.45 Under rubriken "Flygets krav för.sämrade

Ekbackcn" redogör' tidningen för. utt,edningen fr'ån den
tv staden tilisatta kommitt6n och skr"iver bl a:
Avgör'ande för hela bebyggelsen har valit flygför'valtningens krav, att skapa fr.am ett antal
llostäder i omcdclbar närhet till flygver.kstaden
rrrecl hyror, som va| de lägsta tänkbara och inte
fick överskrida vissa angivna belopp, heter det

l)l a. Det visade sig t'edan tidigt, att dessa nraximihyrol inte kunde framskapas r"rtan att beltyg,
gelsens utformning blev :rvsevär.t lidanclc.

Bulk-Joltutt ltru' kottt+ttit en bt'u bit 7tå t:iirt
tned,

sitt bitllge.

I samrnanhanget pätalar konmitt6n att Iägenheternas utrustning står sig väl i konkurrcnsen med lä-

genheter i hus, sorn byggts under. dc senastc
aren. Vad som saknas för att lägenhetelna vicl
Ekbacken skall kon-rma upp

i

toppklass

är

en-

dast kylskåp, palkettgolv och sopnedkast.
22.70.45 I en längro artikel behandlar tidningen Ekl)ackskommitt€ns lapport. Tidningen kritiserar bi a

flygförvaltningens str'ävan att i Ekbacken erhålla bostäder med i förhållancle till löneläget acceptabla hylor''. Är'tikeln slutar':
Man får nu hoppas

att l-rcla historien avveckmöjligt. Men inte lär det kunna undvikas att
Ekbacksbebyggelsen för lång tid framåt kommel
artt framstå såson avskr'ålckande exempel pä hur.
en sak kan trassla till sig och bli obehaglig ur.
nänga synpunkter, nät. statlig fot.malisnr och
l<ommunal överbclastning ifräga orn stor.a upp,
giftcr är'o för handen i sä hög gracl, som fallet
var"it här'.
Detta var' år 1945. Under' 1946 öppnades spccer.i-

las pä ctt för alla parter så syrnpatiskt sätt som

och mjölkaffären. 1947 böi'jade egnahemsbebygg'elsen
viistel om Ekbacken. Det val velkrnästare Karl Gösta
Andersson, eldare Bcrtil Andersson och för,r,ädsarbetare Nils Zettergren (CFA) som började. I ladhuscn

införcles förbättringat, blancl de senaste är att pä
några har den färg som gav upphov till namnet "Negerl)yn" nu ersåtts med glada fär.ger,. Men kr.itiken fortszrtte och fortsätter; ckot från den stora Ekbackcnfejclen har' ännu ej hclt för.klirrgat.
VASASTADEN

Det var är 1942 som de stora och dä tortrrua .gär'(lenä norl' om Köpingsvägen mellan järnvägsövergängen och AIA började bebyggas. En fastighet rnecl 1g

åv Svenska Riksbyggen vid
Tulegatan och ytterligar.e 3 fastigheter började byggas. Är 19.13 var. byggnadsverksamheten synnerligen
livlig; bl a byggde byggnadsfirman Gottfrid Lindgren
clen stora fastigheten vid Stationsgatan med 48 lägenheter och rned en 80 meter lång fasad. Byggnlästal.c
Hugo Genberg byggde 5 tvåvå4ingsfastigheter vid
Vasagatan och 3 vid österlånggatan. llncler åt. 1944
lägenheter, färdigställdes

NiIs Th.ornebrink

i.

mu.rartaoen.
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och scda.n vat'_je :rl iincla till 1954 skeclcltt folt.satt

l)vggnrrt.ion pur orur'åclct. Sä.r'skilt bygfinår(lsfirllralr
Satnuclsson & Bonniel bvggdc fastighet- cftel f:r.stighet. Av sär'skilt intlcssc vå.r cle av dennå. filrra b_yggrlrr sljiilnhusen, vill(ir va1' en för' ,\rhoga ny typ.
Llnclc.:r'

ckr för'sta alcn föi'e låll frä,u CVA-tlna lllr

r,iss rnot',rilja mot st.årtionsomrädet. En dcl låigt:nhetol
var i urindle gott sliick, clct drö.iclc länge innan ga r'rlal och gatol blcr; flaml<orrrliga, arrstanr.let till ,st.arlett och till C!'A ansa.{as för'stott nr m. Myckct hai'
cmellelticl f ör'bättrats, bl a h:r.r' r-lcn rrästll rlclcn av
(lct stola, flia omradct mellan bcb\'ggelsen och I{ii-

lringsvii.gen ioldningstäJlts.

S.IUKHI-ISOIvIRa.DET

ar' 19i3 bör'jaclc villabebyggelsr) pa. olllra.(lct.

nrrrllan

Kungsöl'stullen och tcgclbluket. HSB byggde ctt antal cgnahcrtr vid Anclei's Joha,nssonsgata.n och Belitzgåt.årn och ingenjör' Lennart Luclvigsson byggde de
f ern lil<aclana rrilloln:r utefter' å.n och när.mast tegell)r'ukct. IIncler' år'cn cftcr' 1945 tog' l]yggnationcn vct.k-

!ig l'a.rt. Gata cftei'gata kantacles rtred rrillor. Utaniör' sjrrkhuset konr r'adhusen, föl'st vid Kungsör'svägen

vi(l Borg'al'egatan är 19,18.
I clag lirågar rnan sig: När' skall lrebyggelscn fortsiitta. i tiktning rlot tegeibruket ? Våd konrrucr att

:r.r' 194,6 och ser-lan

sl<e r-lrocl omt'ådet nrcllan Giicldgaldsskolan och Albogaäu ? När' fär' clen r-rya staclsclcrlen lur-rt sjrikhusct
nzrgot nilnrn ?

ÖS'IERLED

HSB bör'jacle al' ,1941 I 1<i;alLei'et Vrcten ;nccl 5
fastighetcr mecl saltllnanlagt 96 liigenhetcr'. I början
av 1945 l'oltsa"tte HSB i ]ivar.teret Ringugncn rnccl 5
fastighetcr'; är'e n dcssa rned samrnanlagt g6 lägenhetcr'. Vleten 'rrar hclt färdigbyggt för. inflyttning den
I april och Ringugnen clen 1 oktobei' 1945. Spcciellt_
eftersökt val cle av HSB lanseracle läsenhctelna rnecl
s k rrthyr'ningsnln), th's ett Iurn rnecl egen inqang ocit
cget toalettlum.

Dcn lrttcrligare hyggnationcn lla österlecl ^skcdcl*
sn:rhbt. HSB bvggdtt rridare och foltsrättet f ir mecl
dc tvä punkthusen vid l\{unkgatan. Mecl derssa får'
IJSB fastighetcl p:r östcr'lt:cl urcd samnranlagt,110
Iiigr:nhctcr'.
.rrl 1946 bör'jadc Byggnaclsfirrlrall P. O. Nolclgai.ril
h5''gga 1-rr.r östetle<I. Al 195l fot'l.s:rttc clen vid I{apcll-

ga.tan oclr rricl Mut-tkg,atan.

Av spcciellt intrcssc föi' östcrlr:clsinnevånat na Ital
rrarit och äi fortfa,t andc hut t'iksvägt:n tnt:r] tillfai'tsvigar l<ourrncl aft utfot'tiras.
BRATTBERGET

Dl. Gusta,v A Johansson (Balk-.Iohårn) unclef val'el't
1945 bcsökte Alboga, hadc han i uppdlag ft'ån kamlatel vicl FFVS att utanför' staden söka finna skogstonrtor lämpliga för' byggancle av cgna henr. Ganska
snart inriktade han sitt sökancle till skogsascn söclel'
onr Är'boga. Efter tlevandc i Djupnryraskogalna fastnadc htrn för' skop;sornrådet, $orn ligger mella,n den
f rån irlclcrdomshetntnct söder'r.rt gäende vä,gcn och
Västcrtnoviigen. Det rral mark som tillhör'do A.l'boga
stad.

Eftcl rnanga diskussionel ruelian Balk-Johzrn

och

lepresentanter för' stadens myndigheter, och dä fråimst
cir'ätsclkammalens dåvarande ordför'ande, r'iI<scli,rgsnran
Iwal Anderson, hade Balk-Johan framgång.
Pir rralen 1946 godkände stadsfullmäktige byggnads1llan för' Brattberget. l9 tomtet i storlek '1.100-1400

rn-: avstyckades och fann sa gott sonl onroclelbalt

iiöpa.r'c. Priset vat' 2:75 kl per m.l. Staclen .subventionci'aclc 1:25 kr pcl m:: och anlade vatten och a\rlopp samt el-nä.tels rlitdlagning. För'sta etappen hä1'-

rrv dlog en kostnad av 110.000 kr.

Blancl de sotn byggde J,946 vill jag här näurna BalkJohan, Nils Tholnebrink, Ragnat' Strindler', Linus
Karlsson och Gunna| Dahlmau. Är' 1947 byggde bland
tndra förråclsdil'ektör'' Nyberg (CFA), Henry .Iersby,

.Si,elites lörsto eilok t'uiig! etr teckniull, utlört efter
ett lotoqre.ti. i SödernttLrtlc"trds Liitts Ticlninrl.

Da Statens Jåi.i'nvägal i al fir:rl sitt 1OO-arsjultiir:uttt
hall mänga "milstolpar passerats". En arr cle viktigaste är nog öveigången tiil elcktrisk tlrift sotrt pabör'jades omkring ar' l-920.
Som kuriositet lian näurnas, att clet för'star sl',.:nsliir
byggdes ilv Elektriska Akticbolagct
Lrle ktlotokct
Stockhohn (nuvarancle ASEA) vid Verkstaclcn i Ar'troga. Loket, som var konstluerat av dcn käncle ingcnjör'en Jonas Venstr'öm, lcverelacles till Väi'mbols tt'iiruassefabrik i Östla Vingåke| i bör'jan av 1890-talct
och anr'äntlcs pä en ca 2 km lå.ng, snt;rlspirlig lritttrt
nrollan \rä,t'ntbol och lastplatsen Stcttin.
Nägon nrotsvarighert till rrär'a clagat s ollol( oirr
3t)00-4000 hkl v;rr det clå ej fräga. otn, lokcL ltirdr.'
cn serielinclad n-rotol arr "Venstr'öms viiikända." tlt1r
R orn 400 \'olt och 15 atrrp-r'icl 700 van'lnin och littntlc ch'a ett tägsätt ont 8-10 ton tlccl cn "hastighet "
ar' 5.5 Irm/tim. clär' ltanan hzrde en sti!(ning :r\r 1:5()
()Bn.

.lohn Gustafsson. Eskil östluncl (CFA) ocl.r Fli<:kat

tl

Lenander'(CFA).

Det föfst pianela(lc ltostaclsotlr'ådet utökacles åi'
nu omfattal den nya bebyggelsetr på. Btattl)clget salnnanlaS't 34 vilior.
Plan finns numerå för ytterligalc utökning r)lcd
ornkring 20 tomter, r'ali även skall iugti tomtcl för'
1948 och

l aclhus.

DEN ÄLDFiE STADEN
I'a olika, platser i clet gamla Arboga r.rppför'tles ny't
fastigheter med lrostadslägenheter'. Hät' enclast erl
uppr'äkning av de stör'r'c från åren 1942-1946: Träclgaldsgatan jJ8 och 46, Hcn'gårdsgatan 16, Nygatan
1, 14 -16 och 52, Stutcgtrtatt 4, Räclhusgatan 1[, Srnecl'jcgzrtan 3.

I-ägenhetelna i äldlo fastip;hetet', ouroderna, halv-

var ur hyresprissynpunkt
rrrycket eftelsökta, men endast enstaka slod till bucls;
rrLoclerna ocl"r modelniserade

detta även betr'äffandc Albogas enda äldr'e
Villagatsomr'ådet;

tföt'ot't,

Forts. i näst:r

nr'.

Nri l

-
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och scclan varje err' äncla till 1954 skeclde lottsatt
l)yggnation på oinrädet. Sä.rskilt byggnadsfir'nlzul
Samuelsson & Bonnier byggde fastighet efter fa,sti€ihet. Av särskilt intresse var de av denna firma bvg1g,cla stjär'nhusen, vill<a var en för Arboga ny typ.
tlnder de för'sta är'en föreiåg från CVA-arna t:n
viss lnot'rilja mot st:rtionsområdet. En clcl lägenhetci'
var i inindre gott skick, det dr'öjde länge innan går'clar och gatoi' blev framkomliga, avståndet till stttclen och tilt CVA ansågs för stort m m. Mycket hat'
emellertid förbättrats, bl a har clen västla delen av
det stora flia omrädct mellan bebyggelsen och Köpingsvägen iordningställts.

S.IUKHIJSOMRa.DET
er' 1.943 började villal ebyggelse pa ornr'ådct mcllan
Kungsör'strrllen och tegelbruket. HSB byggde ett antal egnahem vid Anders Johanssonsg;atan och Belitz-

gatan och ingenjör Lennart Ludvigsson hyggde de
fem likadana villorna utefter ån och när'mast tegelhruket. Under år'en cfter 1945 tog byggnationen verklig fa,rt. Gata eftel gata kantacles med rrillor. Utaniör' sjukhuset kom ladhusen, först vid Kungsör'svägen

:|r 1946 och sedan r./icl BorgareEi'atan år 1948.
I dag frågal man sig: När skall bebyggelsen fortsiitta i riktning mot tegelbruket ? Vad hommer att
-sl<e med området mcllan Gäddgårdsskolan och Arbogaän ? När' får' den nya stadsdelen runt siukituset
näg-ot namn

?

ÖSTERLED

HSB började år 1944 i I<r;arteret VrcLen iner-l 5
fastigheter rned sammanlagt 96 lägenheter'. I bör.jan
av 1945 fortsatte }JSB i kvarteret Ringugncn meci 5
fasti;Jheter; även dessa med samrranlagt g6 lägenheter. Vreten var helt färdigbyggt för inflyttning den
1 april och Ringugnen den 1 oktober 1945. Speciellt
eftersökt var cle av HSB lanserade lägenheterna rnecl
s k uthyrningsrum, dvs ett rutn tned egen ingång oclr
eset toalettlum.

Den ytterligare byggnationen pä österled skcdde
snabbt. HSB byggdc vidare och foltsätter f n med
de två punkthusen vid i\{unkgatan. Med dessa får
I{SB fastigheter på, östei'led ined samnlanlagt .1+0
låigenheter'.

Är' 1946 började Byggnadsfirman P. O. Nordgår'd
irygga pir österlecl. ar 1951. fortsatte clen rtid Kapcll'
gatan och rzicl Munkgatan.

Av specicllt intresse för österledsinnevånarna har
var.it och är fortfarande hur rik,svägen trred tillfa,rtsvi6{al l<otnmet att utfot ntas.

BRATTRERGET
A Johansson (Baik-Johan) undet' \tat'elt
I945 besökte Arboga, hade han i uppdt'ag från kam-

törsta cilok eriigt en teckntng, utlört efter
ett fotctgtuli i Södermttnlands Ld'tts Ti'dning.

8oerig1es

Då, Statens Järnvägar i är'filar sitt 1O0-ärsjubileutn
har många "mitstolpar passerats". En av cle viktigaste är nog övergången tiil elektrisk drift sotn piLbörjades omkring år 1920.
Som kuriositet kan nämnas, att det för'sta svenskir
clektroloket byggdes av Elektriska Aktiebolagei
Stockholm (nuvarande ASEA) vid Verkstaden i Ar'-

var konstruerat av den kände ingenjören Jonas Venstr'öm, levererades till Vär'mbols trä,n"rassefabrik i östra Vingåker i bör'jan a,v 1890-talet
och användes på en ca 2 km lång, smalspår'ig hanit,
mellan Vär'mbol och lastplatsen Stettin'
Nägon motsvarighet till våra dagars ellok or)r
.3000-4000 hkr var det då ej fråga om, Ioket hadc

boga. Loket, solrl

cn serielindad motor av "Venströms våiikända" ty.1r
R om 400 volt och 15 amp-vid 700 varv/min och kun<le dra ett tågsätt om 8--10 ton med en "hastighet

ar' 5,5 ]<m/tim, clär banan hade en stigning art

later vid FFVS att utanför'staden söka finna skogstomter lämpliga för' hyggande av egna hem. Ganska.
snart inriktade han sitt sökande till skogsäsen söder'

om Arboga. Efter trcvande i Djupmyraskogalna fastnade han för skogsomr'ådet, som ligger mellan den
fr'ån åilderdomshemrnet söderut gående vä,gen och
Västermovägen. Det var mark som tillhördc Arbogrr
stad.

Efter många diskussioner rlellan Eaik-Johan och

lepresentanter för stadens myndigheter', och då fr'ämst
cirätselkammarens dåvarande ordförande, riksdagsman
Iwar Anderson, hade Balk-Johan framgång.
På rråren 1946 godkände stadsfullmäktige byggnadsptan för' Brattberget. 19 tomter i storlek 1100-1400
rn.: avstyckacles och fann så gott som omedelbayt

lröpare. Priset var 2:75 kt' pel' m2. Staden suhventionerade 1:25 kr per m2 och anlade våtten och avlopp samt el-nätets ditdlagning. F örsta etappen härav drog en kostnad av 1L0.000 kr.
B1ancl de som byggde 1"946 vill jag här nämn:r Balk-

Johan,

Nils Thornebrink, Ragnar Strindler,

Linus

Karlsson och Gunnar Dahlman. År 1947 byggde bland
andra förråclsdirektör Nyberg (CFA), Henry Jersby,

1:5(1.

OBn.

Dn Gust:rv

.Iohn Gustafsson, Eskil Östlunci (Cf'A) och Rickaltl
Lenander' (CFA).
Det först planerade bostadsområdet utökades äi'
1948 och nu omfattar den nya bebyggelsen på Bra,ttl)crget sammanlagt 34 villor.

Plan finns numerå för ytterligale utökning med
omkring 20 tomter, vari även skall ingå tomtet' för'

ladhus.

DEN ÄLDRE STADEN
i dtet gamla Alboga uppför'des ny:r
lastigheter med lrostadslägenheter'. Här' endast en
uppr'äkning av de störle från åren 1942-1946: Trädgår'dsgatan 38 och 46, Herrgårdsgatan 16, Nygatan
1, l-4- 16 ocl'r 52, Sturegatan 4, Rådhusgatan 4, SmedPä olika platser

jr:gatan

3.

Lägenheterna, i ä1dre fastigheter, omoderna, halvruoderna och moderniserade var ur hyresprissynpunkt
rnycket eftersökta, men endast enstaka slod till buds;
detta även beträffande A1'bogas entla äldre för'ort,
Villagatsomr'ådet;
Forts. i nästa nr.

Nr I
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Munter CFA-träf i bar-stil
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rr

.\r' Bolrt.ilnan
1.

I-lär' bcliitlas nu det

sl<a,

oDl cn tur' till IJ. S. A.
I:[c Andelson i hösta-s för'elog

1ör' att se "nån" snrts maskin

liitttr hå,lkortsmr:lodin

sonr ltatt sen ska clemonstlcr':r i sitt

knog-.

Dr:t val dr'ömresa i allt
cnligt A-T-s tidnings-spalt
,läl' iag lästc en into'r'.jrr
i rncning och syftc
;rtl ligga i för' sju
Hclge fol dock ej allerr
ty ' han fick iu sällska.p nrcd cn hcll Tholsrin
och i.illsamman tjänsterlrönrdr', r'cst.ei dc tvir
rrpp i det blä
lrolt för att fa

hirlkottslåirans fragnicnt
sonr gå,r' bra att lär':r uppa, tlaktanrent.
unclcr någla vcckor nl,i dr'önrnr:lrnas l;rntl
ncr vid Bermudas strand.
2.

Dct rral väldigt inttessant
ty dct var en neg:ertant
Itörriid,sdir. Nyberg d,elar ttt blontntor till
k'r: ti,ll en

s

gl

ci d

j

e

s.pr,idar e.

l-r'cdugen clen 9 nrals hade CFA pelsonal atcl siturlrrts till clen aliigen atelkommande CFA-träffen ir
lrolkets Hus Rotuncla. God anslutning kundc notelas
or:h förväntningalner val stora inför kvällens plogranr.
För'r'ådsclircktör E. Nyberg hälsade de när'varanclc
viill<omna. och sär'skilt kvällens för'edlagshällarc, styl csrnannen Edvardsson från CVM. Den föi' CF'4, av
ci3'na fölmagor', sklivua CFA-visan sjöngs unisont rnerl
kraft och inlevelse.
Styresman Edvaldsson bör'jade rned att hcklaga att
han val cläligt förberedd och att han av tidsnöcl cj
l)unnit "läsa pä" orclentligt. Men av clet följande förc<llaget flamgicl< att han riktigt var på sin rnamrnas
gata. Ähörarna fick cn grundlig inblick i hnr CVIVI
fi'ån bör'jan kommit till, alltifrån det för'sta plåtskjulet
till i dagens läge hypermoderna provbockar och andra

t-ill en översynsverkstad hörande byggnader och avdelningar'. Det i allo intressanta, tinslänga för'edraget belcdsagades av instluktiva och bla bildel och avslutrtlos rned cn färgfilm fr'ån en besöksdag pa CVM.
Föredragishällaren avtackades med myckct hjärtliga
rrppläder'.

Där'eftel följde den lättale clelen av plogralnmet,
sonr bestocl av ett besök på "Carl-Hugos" bar'. Innan

lraren öppnades föredrogs ett i framtiden rnöjligt
pcrspektiru på hur CFA ev. kommer att gestalta sig,
och där' chefen g'enom tryckl<nappslnanövreling helt.
l<ornmer att dirigera för'rädet.
Dlinkarna vicl båt'en kommo sa i tät följd, nren rnan
hadc nog väntat sig nägot syrligare drinkar' än varl
sol-n llu presenterades. Att inte satiren var' giftigaft,'
fa.l' nog tillskrivas det förhållandet att sjukclorn och
andlil svär'igheter legat de agerande i fatet. Men det
som fratnfördes gällde säväl chefen som övrig pelsonal och mottogs med ett gott leende.
Piogrammet, soi'n avslutades i god stänning, hälsatles mecl hjärtliga appläder. De agelande avtackades
av flygdir'. Nyberg och fick genoln honom från per'sonalen mottaga var sin blombukett för sina presta-

solll val fröken i den skoia vi fick ga
nrcn det gick sä. väldigt bra
man för'stod ej v*d hon sa'
fast det gälldc ju att hängå.r r)rcil iindii.
Det val träget, studie -- id',
så att knappt det blev orn ti(l
frr. förklaring på allt hon sa'
rrren

vi bada vid kanten

av trläa atlanten
rlet passa oss så bla.
I --- love, smoking the ".1ä" det val någonting, sonr vi för'storl oss
sa vi hyrde rum på elcganta hotcll

pår

\4roonderfull, Well
vilket hotell.

Det gick non-stop hela "tin",
när' rnan nån gång sov val det i flygmaskirr
Hollywood, Los Angeles på hålkolt vi sett
tiänsten val full av svett.
3.

Det vzu' hålkortsjobb i stolt
]rasta tärning, spela kolt

när' Las-Vegas vi besökte par val trrl
Goldcn Gate blon den val fill
Halry Jzirnes tlumpet-sordin
Irlä.stc hålkortsmelodiel uti r"lur'.

Aar
/-

:/f€r-E

tN

,/- ,'W

-å},=.*/1$=
1r===
*-:E\\å\

tioner.

Kaffet intogs under glad och gernytlig sarnvaro och
rrllsängen klingade fliskt och hurtigt.
Dansen pågick tiil midnatt, dä det tyvär'r' var dags
a,tt avsluta den fjärde Ctr'A-tr'äffen. Den allmänna
ulcningen var nog' att tiden runnit i väg alldeles för'
fort, men man kunde gå henl en upplevelsc f'ikare
och har nu bara att inrriinta nästa li.r's träff.
I{}t.

<-(,

>---:

-,)

Pruktisk tilliint 7t ttitt.g ttt 'rtturk sensittll t

baclet
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Teu,ter i fcacklig regi

I nrittcn;ra. januali nra.nacl konr Met.alls Ar'l;ogloltll. rtkc öhling till FCPF:s avdelningsstylclsc och
gjorrltr cu l'ör'f ragan <>tu vi val intlessct zrclc av att
tillsaurnrans mecl ]\{ctall anolcina rrn oxtra teatcrförcslällning-. Da det ticligaic diskuterats i avd.-styrolscn
rrt.t. lrnor'<lnil något utövcl det vanliga för' vara uteti

ot

lcrnn)iu' nrecl danrer', mottogs clctta för'slag mccl tacli-

srnrhe't. Secla.n vi anorcluat en gallupunderi'sökning'
irianr:l mcdletrlirlalna föi att se hur stort intrcsset rrat,

t.og \./i liontakt med Proglambolagets och Rikteaterrrs

lcplescntanter'. Vilket rcsultelade i att vi bestiinrdr'
o.ss Iör' Rikstcatetns CAN-CAN, sonr skullc till Ar-lrog-a ocl.r visas, på dct rrisct blcv clet en dubbelför'cställning.

Sii, blcv clet klalt att bör'ja säljer biljctter', valir
tillclclacle 250 st. slutsälcles pä rnindrc iin l) dag:rr',
vilket gich bättrc iin den störstc optimist hado rrän-

tnt. sig.

Se

clan 'si crhållit ytterligarc 35 biljctt.cl ocir

placclat: clcssa, hadc vi bcst?iilningal pa yttcllig:rlc
70 st. sonr sa.ledes blerr utan denna gäng.

Att. ftjlestäIlningen blerv lyckad, och atL clc olil<:i
oi'ganisationernas rnccllenrnrar trivdes bla ihop, vittnirl
clc rnttnga tack, som kon)llrit efterå.t och {ör'frågningal
onr vi intc ka,n orclna sa irär' flera fJängel' tillsarrimans.
Och clct lovai vi, atL orn inget cxceptioncllt. intr'åiffa-r'
sa komrrrcr sanrarLretet i denna fråg'a. att atcrupptagas
till l-rösten, tla rri intc tänkcl nöja oss nre cl on för'cställning, utan onr rnöjligt fa till stä.nd cn opelett
sålnlt. on lättare och tyngrc pjäs, för'varir lnccllenrrrt:tl rircd darnet s tle r.natl.
,t () (i.
Vi för' iclrott gjorde halt
1'otboll, brottning överallt
utonr tolevision val clag
sa nog'var det ett jobb att lil:rla det hcln
sa'
Thors6n och .jag.
Och titl Washington vi for
PrL Manhattan och Broaclway slet vi skor'
\ri sårg film i Radio City rnecl Vatitti
g,'r'ltrrttrol'ott

lii.mplighetsprov.

ning (intelnatkurs).

Nåir vi scn studelat klar'l
floi' vi hem med väldig fart
ovan molnen uti rnänsken, oj, oj, oj

stl<oi

Via-Hamburg, Köpenhamn,
vi så smäningom kom fram
och pä Bromma jag snart steg ut
efte| flygande rnil, jag hämtas i hil
och dr'ömresan den val slut.

Vad jag bäst i minnet har'
är nog ett besök uti Jack Dempseys bar.
lnen för'örzrigt val ju hela lesan en fest

kors vilken fest
hoppsan -- Wild West.
Jag vill minnas
U. S. A.
där' höll folk i hop fastän det blandning rra".
och jag tror vi åker nog tillbaka en dag
l'horsön och iag.
tlc sa
Onikväde:

För utbildning av arbetsledar'na inon flygvapnct
hal FF i samråd rnecl de tre centra.la verkstäderna utalbetat en plan i stor"t följande de liktlinjer, som tilllåin-rpas av Arbetsledarinstitutet.
Utbildningcn skall c:mfatta dels de nu tjänstgötandc
ilr'Jretsledarna, säväl de löneplansanstälida som cle ar'bctande för'männen, och dels albetsledalzrspiranter'.
För uttagninS' av arbetsledaraspiranter genonlSijis
rrerkstaclens behov av arbetsledare under en periocl
av ca 5 är. Dessa erbjudas genomgå psykologiska
lltbildningen konrrrer att uppdclas i Förberedande
utbiklning (kolrcspondensstudiet') och frortsatt utbild-

4.

frän rnitt fönster där iag läg
allil stjärnorna jag såg
och jag tyckte det va| väldigt fint och

Ar bet sledar u tbildnh t g
Representantcr för de organisationer', som arl)etsIcclarna är'o anslutna till, FCTF och SAF, har tidigarc
inforrnelats betr. clen arbetsledareutbildning, som skall
ske inom FV. SalLrrnanfattningsvis hade denna information följande inuebörd.

Wcll, very, rivell vilken succö
Vi såg ishockey kubb

rrti Madisone Squalc Gardens skrublr
oclt jag-. köpte plattol hetn till min
likticn därifråR.

Fiygvapnet dlal:baclcs nu i lnal s av en f|uktansrraterielfel icke föreliggcr', kan
vi, som syssla nrocl flygmatericl, vicl sådana tillfållen
aldlig komma ifr'ån tanken, om vi vcrkiigen gjolt
rrllt vi l<an för' att den rnateriel, vi sysslal tned, skall
vårl a sa driftsäker, sotn det står i mänskiig urakt att
1lii, den. Vad kan vi clä göra rner än att följa de
givna instruktioncr ln m som finnas ? MeninpJen urcd
dcssa åir inte att vi skall arbeta som robotar. Givctvis
skall vi följa derr, men det väsentligaste är', att vi
vct, valför' rri skall gör'a så ellcr sä. Med detta menaf
.iag, att vi skall förcljupa oss i kunskaperna om det vi
arbetar med. Orn Du lär Dig tnaterielen och vet var'för' förcskriftclna fått clen form de ha, först dä vct
Du, vncl Du gör och Du har bättre förutsättningai' för
att fä just den rnateriel, som Du jobbar tledl, ot-tL
nröjligt ännu bättrc.
.\uders Högfeldt.
r,::ircl olycka. Ävcn när'

Bolt till landet uti Västcr tanken glider
till Las Vegas Washington och allt galej.
Men jag grubblar på, när' jag väl sent onrsidel
här skall visa allt negressen lärde mej.
Bolt från hålkort till Bermudas sköna stränder
drömrnel jag mig när' jag spelal' glammofon
det är hälkortsminnena som återvänder
tjänstedrömmar' "sä9" var kommet vi ift'än.

Förberedande utbiltlnirtg
Svcnsk:r för arbetsleclare, 6 brev.
Matematik för' atbetsledåre, 8 brev.
Tolcranser och passningar, 2 brev,

Albetsritningens grunddrag, 4 brev.
Grundkurs i arbctsledning del I, ca 37 btev.
Denna utbildning beräknas pågå l-2 6t, under vilken tid arbetsledaraspiranterna, i mån av behov och
möjlighet, får tjänstgöra som förtnän satnt dessutom
få praktisera ä arbetsstudie-, planerings-, beredningsoch kontrollavdelningarna.
Vidareutbildning

Giundkurs i arbetsledning del II. Denna kut's komnrel att förläggas i internat under 3 veckor'.

Kursen omfattar':
Personalledning och arbetspsykologi.
Driftsekonomi och arbetsorgånisation.
Arbetsrättsliga frågor.
Arbets- och yrkeshygien.
Inst.ruktionsmetodik.
Förvaltningskännedom
Studiebesök.

Vissa av de nu tjänstgörande löneplansanställda

arbetsledarna komme| att e|bjuclas genomgå vidare-

utbildning "Grundkurs i arbetsledning del II" tled

slopande av den förberedande utbildningen.

Ah,
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En

titt in

Flagan orr för'etagsdernokrati är' i dag

i

tlrel'

brtinnanclc än någonsin pä grund av fr'ågan onl för'etagsnämnclernas val'a ellcr icke vala i nuvarando
skick.
Mccl dessa orcl öppnade ing Jersbv på kursledning-ens vägnal' estraddiskussionen orn CVA förctagsniimncl, ingåcnde i kulsen "En titt in i vår't företag".

Dcn hölls i Folkets Hus fredagen den 24 fcbluari
undcr tälr-rligen god tillslutning.

Diskussionen blev livlig på bäda siclol onr cstladen.
r)rcn alcilig så livlig att kvä.llens ordförandc C)llc
Gör'ansson tvingadcs slå klubban i borclct under' .io

t|c timma| samrnankolrlsten varade.
Med viss förkäriek kretsade diskussionen krinfi tr{r
t|agor. Tjänstcmänncns r'cpresentation i för'etagsnämnrlcn, för'slagsverksarnheten och beslutancler'ätt för fölctagsnämnden. Ett par lovvär'da försök gjorclcs at1fiila cliskussionen när'marc tlcss kär'na. mcn Runc
Mattsson ville inte.
Men lät oss bör'ja firån bör'jan. Deltagare i cstr':rdrliskussionen var' övcringenjör A. HögfeIdt, föi'etags'lcdningen,
verkmästare G. Friedh, SAF, avsynalc Kat'l

l\4:rttsson, FCPF, och clriftingenjör Henry .Icrsbl',

FCPF.
öi inledcle mecl en förklaling att för'etagsnäurnden
pir CVA har fått bir.clc ros or:h ris, tlock föt'mycket

los pa sister tiden.
IVIen ingenting iir' så 1)r'å, att dct intc kan bli
l;iittlc, sa,dc öi och föi'cle där'på frarn 1'r'å5;or, sout han
r illr. lra upp i diskussionen.
Vilket är företagsnärnndens frärnsta uppgift,
bör fackföreningens förhandlingsilelegeradr:
vara Iedamöter i företagbnämnden, är vidareinformationen tillräcklig ?
Kar'l Mattsson flarnhöil att om för'ctagsniirnnclen
irlbctar bla åir belocnde av hut den anställda rneclr:c.t kirr'. Han vilic inte hälla, med om l'osol'na..
Det finns nog' f is, som kanske inte komr"ncr' 1]'åur
a,tminstone en dcl flär' r'is. slutadc Mattsson rnorl
,'1t urrngtyrligt lccndc.
Henly .Iclsby haclc sonl tjä,nstenran ingct rtnntrt iin
iinskemal att l<omnra niecl.
Vi kiinncr into till ploblenställningen, vill{ol iil
tla,kigt. En staik önskan finns -- men ocksii, tvekåul

a.tt taga rnedbcstämrnander'ätt i för'etagsnåhnnclen.
l'{cu det ii.r' inte rnycket rrär't r.necl t.jänstenrännens
rncclvcrkan onr vi intc ät' önskvär'dar. .Iersby för'el,
ocksa, flam oxemllol pä. fr'ägol' som han ansrtg friinrst
l)iir' (liskutolas i cn för'ctagsnämncl. l'crsonalonrsätlttingt:n vid ()VÅ, är' deu stor oller litcu och vad ä,r
orsnkcu, orn den är stor. Ordningsfrågoma 1rå arbetslrlrrl;son. Är tlen a,uställdn rätt utnyttjad lrrcd tirrrkt
p:i konrpetens och kunskaper,
Gunnar Friecl päpckade att för' artctsiccln"tna för-tIiggcl ctt stolt behorr :rv foltlöpande infolmation.
. Är' föietagsniinrnclcn clon lä,mpligastc vägcn för'
information och har vi nå,gon tuöjlighet i,rtt komnra, in
i nii.mnclen, frlrgadc Fliecl.
Han a.vslutade med cn för'nroclan utl "plotokollen
:il snaggadc i kanten".
Diirnrccl va| spelöppning{rn gjord och Runc Mattsson
lrrL första laden restc sig, vände sig till hälften tnol.
lr.rtlitoliet oclr clrog'litet försiktigt i den tåt, sorrr
Kallc Mattsson kastart ut r'örande sarnverk:rn, Runr,
llijlklaladc ntt Kallcs vädjau måste för'klinga ohör'd,
t.y på. vcrkstan väntaclc man pä, att för'etagsnämnden
skullc fa beslutandclittt. Runc Mattsson }<astadc ctt
ijga pä Andr'ön.

Dct rrclkai, sont ol)) nran skulle tclegr.afcla nansklivs ut. Viclalc fr.zimhtill harr
sonr sin äsikt, att rniln genonl "dusör.cr. och prissl.iLtrs, nåii' protokollcn

lrolitik" skr'ämnrel bolt lationaliseringsid6erna. IIarr
g-av för'etagsnämnden det r'ädet att "ga ut och prata
nrccl gubbarna pä verkstan". Rune Mattssons anförandr: gav.eko crr stuncl. öi omnämnde att företagsnärnnden clå och då har orsak att gå ut på verkstan, Han
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aårt Jöretug
;rnsag, att clc fötslag sonr lämnats in. lrlir:it ltvg-gligf
lledörncl:r sa"rnt att onr plotokolle n sl<r'ivs nrol r rl.f ör'ligalc, sl<ullc ii.nnu fät t'e lä.sa. dctl. Äpi'opos plotokollcn, sii ficl< Anclli:n ictt senale anför'iln(lo tillfiilll rrtl
frnr-rtötit.

Mati l<an sklir;i.r.

I.rrotokr.rlt

t.ill för'bannclst: srr

rrt-

lörligt., att dot biil oll.isligt, driinrclo han till ntctl.
I(allc lVlattsson tlyclkto ha.rt pa a.tt r':rtioualist.,t'ing-

r)ll

l clet viktigaste
. l\{cn valför' r'ationa.liseltrs tlet

va

.

tluktirra sidan, lirågacll han.
'lloro Ekman bla-nclerdc sig i lckcn" Hatr liundc ittlr'
liomurir ifl'an ritt del rral tva. palt.el itriinrnrk:n or'lr

rlcssutout talaclc han onl tjänstomiinnens clttltaganrlo
i'ör'etagsnåimnden. Papekaclc

nci'na utredcl' clenna

i

att pet'sonalot'ganisatio'

frä,94.

Tjänst.emiinncns asikter' örre lenstii urtrtct logislit
rrrc<l liör'etagsledningens, ansag han. Ekman iör'kl:rlrrrlr'.
;rtt clet skullc bli svart. årtt fa, nrccl SAF.

Jclsby un(iladc, valföl cr-r gi'änsdragniugsfla.qa., sotl
intc ii1' löst, skrrllc hitrdr'a t.jänstetrråinn<ttrs rlttltlr.eirttrlc
i n:iilrnden.
St;rlg*tt-tru Dahliu fliLnrhöll iiver'tygauclc. irt1. lr;rtr
s.iåilv tnecl största tillfrcdsställclsc skttllc sc tjiinstr'rnåinncn l'cprcscntcf acl0.

- Dä för'st skuller för'ctagsniinrncloll \'rn ir lurl tllrr
skall rrala, för'klalacie styresman.
Tol Andr'6n satte upp ctt finger'.
-- I cn för'etagsnåitnnci finns ing:r pii.r'Lcr', rlji r' Iirrns
inga för'handlinga| utan cnrlast sama|betc.
Han tyckte, att clet iit t'n förrlcl otn i'cpi'r.rsent.trntcr'Ita ej iil fackligt lenocllacle. En leclaurot Jrör' rlocl< r:alir
|cp|esentativ för' sin orgzuisation.
Tjelnstr'önr gat utt oxcmpel pä att un bäLtlc iu'lretsrnetod, som utalbetats av arbetarnit. av cn l'ör'lnall analrlmåts l'necl löftc om sänkta pliscr'.
Om vi gör f:örl)ättringa,r', scclan ackolr,'lcu sirt.ts.
lia,n tri använda dem utan att plissänkning föl'cl(oi)rrrrcr', fragadc Tjcr'nstlönr.

Böi F. Kropp gav hononr sv2rlet i ctt unför.artr_L'.
där' han först ber'örclc fragan onr rrad som äi' för'r.'-

tagsnämndens viktigastc uppgift. Han flzrr-nhöIl r'atiort:rliserings- och tlivselfr'ägol i fr'ämsta. r'ummet.
''' Vidareinfon-nationen hal rliskuterats serl:rn 194;-r.

sade Klopp, sonr tloclcle pa tjänsterrägcu sonr
bästa.

Han pä.pekaclt crcks:r, att förslag sonr liiggcs
sl;rgsläclan, ej behörrel varii sa, utföriiga.

rlr,n

i fiir'-

Sa kom Klopp in pa. Tjernstr'öms fla.ga. Där'our
vttracle han bl. :r. att onr en förbättring införcs, sa
skall för'etaget och hela sarrhället ha. nytta av clel.
Meningen är dock inte, att clen sonr gör on förbättring,
.skall bli lidancle på det.

Kalle lVlattsson ville inte vara rned pa ertt en lationalisering skulle få medför'a sänkt lön och ökaci ll'betstakt. Ocll sä tyckte han, att inforna.tion oni lationaliseling på kontorssidan saknades.
Detta föranledde styr-esman att friska, upp K:rllc
Llattssons för' dagen tydligen däliga minne rnecl att
information hilr lämna.ts om a.tt ett för'ctapl anlitats
för'r'ationalisering av bl. a. planeringen. Styresman
Dahlin päpekade också., årtt det var ett ct'känt fak-

tum, att utveckling:en ga,r' mot allt flel tjänster-niin.
Holger Andelsson satte vidaleinfolr-nationen i fr'änrsIä l'ummet,
Varför' inte sätta upp plotokoilet pa en såir'- tavla på arbetsplatscn. Gär'na llred olika fä"r.1; pA
skild
protokollets första sida, sa ffran vet att ctt nvtt har
kommit.

Kurt Persson hade fäst sig vicl Jelsbys vttr':rnclc.
rrtt nämnden sysslar rnest mec-l smäsaket.
Bristande förståelse på den lägre linjen !iöl' att
för'slagen komrner så l-rögt upp, trodde Perssou, sorlr
lral' den fria debattens sista talare.
Det var dags för' estradherrarna att ge nägt'a avslutande ord.
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PETACST{AilT{DEN
CVA
lleltil Hclltlfn

Led,um,öter 7956
Föi'etagsnämndens ordf styresman Otto Dahlin,
sekr. kamrer Tor Andr'6n.
Företagsleclningen: A Högfeldt, tr' Kropp, S Granath, E. Larsson, H Jerslry. Suppleanter: N Toll, J
Kjellberg, N Henricsson, R Olsson-Seffer, S Lundgiren.
Arbetarnas för'etagsråd: Olle Åhiin, Cui't Pcrsson,
Karl Mattsson, Ingvar Johansson, Gunnar Gustavsson.
Supplcanter: Bengt Ändersson, Arne Breid, Runc
Larsson, I.olke Larssolt, Thure Hjort.

För'etagsnämndens sista sat'ttnrantr'äde 1955 hölls

strax för'e jul pzl Ärboga Hotell.

.\|bctt lltclislt'iirrt
Bertil Helltlötr., FCPF:s f örre lörbunclsordlör.rlide, Lala.dc
initierat och medryckandc om företagsdemokratiens uLveckling 'rid ett sammanträde i kurscn "En titt in i
vårt företag", Vid samma tillfälle medverl<:rde också
nuva.rande förbundsordf, Albert Backström.
ISyradirektör' Stig ö11rett, Flygf örtaltrtingen, gtrv vid ett
senare kurssammanträde en uppskattad redogörelse för
problemen kring fl;'gvapnets underhåltstjänst.
Föredraget gitv en klzLr bilcl av svårigheterna att exakt
förplanera cv:s arhetsuppgifter. Fr'ågor ställdes och bcsvar,]des villigt och ingäende. Föredragei beledsagades
av ljusbiider" Som zrvslutning visades färgfilmen "SAS
flyger". Sammanträdet var välbesökt.

öi fi'amhöll att rnöjligheten finns att komma rred
positiva förslag inorn nämndens arbetsområde även
i fortsättningen. Han delade styresmans åsikt, att
tjänstemännen bör vzrra itled i nämnden. Till sist sade
han, att nämnden ej skall vara en plats, där hund
och katt möts, utan frägorna skail lösas i samför'stånd.

Kalle Mattsson vädjade än un gång till alla att
hjälpa till.
Sä lä"nge vi kan samtala i vänskaplig anda, sa
- rri för'troende för' varandra.
ha,r'
Jersby talade varmt för skyddsarbete på en ånnan
bog och ville också att organisationsprobiemet skuilc
ägnas uppmärksarnhet.
Fried uttalade önskemålet,

att SÄF och FCTF, intill
dess säte kunde vinnas i nämnden, skulle heviljas
r'ätten att få r'epresentela såsom åhörare av niimn(lens sammantr'äden i och för' direktinformation.
Gör'ansson gav sig into in pä någon sammanfattning av kväilens diskussion. Kanske kunde han ha
sagt, att ingen varit emot nämnden, ingen hade hellei'
visat sig intresselös. Ett gott tecken på att företagsnämnden är säkert för'ankrad hos säväl för'etagsleclning som anställda..
lVim,

Kvällens glädjeämne var rapporten fr'ån dr:n nyligen
tillsatta granskningsnämnden, som omnämnde att flcra goda förbättringsförslag inkommit. Den verkliga
iclesprutan är' Karl Raattamaa, som svarade för tio
av förslagen. Nämnden redogjorde för för'slag, som
ledan provats med gott resultat, bl. a. r'otei'ande fixtur, transportkärra för' flamrör och lyfthandtag föi'
flamrör. 663 Gustafssons, avd 120, skyddsanordning
för' unclvikande av kringkastning av spån undcr fr'äsning hade visat sig vara ett rnycket effektivt skydd.
Granskningsnämnden föreslog belöningar till förslagsställarna.

Kvällens debattämne blev kaffefrågan. Olle Äh1in
tog upp fr'ågan i nämnden, varvid han päpekade att
en industri i staden hade inför't ka.ffe- och thevagn.
öi omnämnde, att en kaffevagn kostar ca 4.000: - kr, men han ställcle sig positiv till för'slaget om erl
kaffevagn i berget. Styresman frägade Balk-Johan
om Mässen var villig skaffa kaffevagn. Balk-.Iohan
talade med värme i rösten om kaffets uppigganclc
egenskaper. Man talade cn hel del om för'delar ocl-r
nackdelar kring för'slaget, men enades tili sist onr
vissa utledningar', innan man fattade beslut.
Skyrldsnät för' luftintagen i berget cliskuterades.
Näg'on hade befarat, att fåglar skulle kunna taga sig
in i luftintagen. Ändr6n föreslog med en glimt I ögat
tillsätta,ndet av en "fägelkommitt6", men nämnden inskr'änkte sig till ett beslut on-r att kontakta maskinmästare Hedluncl i frågan.
överingenjör Högfeldt redogjorde för' verkstadens
arl:etsbeläggning, som betraktades genomsnittligt gorl.
Han talade ocksä om läget beträffande nyanskaffning-

en redoal av maskiner. Styresman Dahlin lämnade
görelse för byggnadsverhsamheten och 'böi Kropp

talade om den planerade arhetsledareutbildningen inom
CVA.

tr'öretagsnämndens ordför'ande avslutade sammantr'ädet med att tacka ledamöterna för arbetet undel
det gångna år'et, som han betlaktade sorn speciellt

livaktigt.
Avsynare Kalle Mattsson tackade för clen gocitr
andan "sonr vi tycker blir bättre för vzrlje sammantr'äde".

Förhandlingarna var därned slut ocli rnan samiades
lrring det välförsedda julbordet för att under mindre
parlamenteriska formel gå ploblemen när'malc in
på livet.
'l{tinr.
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Bocken som inte hoppas över
1'ert: Joltn. Eklö1.

Itoto: Erik

Perssr.tn.

Solcn slicn i n t c fran hlall;la hirruncl, srrö;r lyst,'
e gnistrandc 'rrit, niir jag rricl ?-tiden en ntcll'g'ol1
här'förleden satt Jrreclvicl Fritz Eriksson peL vii.g; tili
Motorprovbockcn mccl en l'camotor på "gaffoln", mon
dct rrir,r' iinclå någnntiirg siirskilt med vädlct clcn hiii'
llror'{aoncn oclr så. sa Flitz:
Dct är' fiut håir i bjöt'khagen, när' rrir.r'cn komttrcr'. Det dr'öjcr rräl intc länge för'r'iin lär'knn slät' sintr
dlillar'.
int

De sista olclen th'unknilf i ctt då.nande brus

lnotol'pl'ov pågär
Den lilla jätten Fritz birxj-ll' upp portarnl och kör'
in sin 1.000-kilos last, som sakta. och varligt placct'zr.s
i fön'urnmct till motorprovlunu"net. J:rg hinnci' intc
viincla inig om, förr'än Fritz på gaffeln I'ra,t' li;rnga1upp en färdigkörd motor', sonr skall necl i ltoigct {iil
I

cn sista. lcvcranskontroll.
Lennart Ekstr'öm hörjal jobbot mecl Irr'11-z' och
ttrin rnotor'. Skyddsloclien föi' kompressolh julet och
turbinhjulct plockas bort. Eksti'öm tar frail ett blirclmätt. Ett kritstrerli fr'å,n turbinhjulets ccntrunr ut
ritot cn a.v Lurbinsl<ovlalna, markelar h.julets stijlst:r
laclic. Spelet, n'rellan dcnna turbinskovel octr turbinling'en rnåits i 10 olika punkter.
Intran motoln ,q'är upp, milts spelel- och anl-ccknzrs pä baksidan av ftiljekort.et. När jag setlan rnäter',
fär' inte mina n1ätt avvika mer än två tionclols millirnetel fr'ån dc piL {iiljekoltet irngivna, ber'åittar' trl}<stlr'öm.

FIan snullar pa, turbinhjulct och a.ntecknal undan
för undan sina, rnått. Mätningen är' klar och llkstr'örrr
luilal fr"am en utloppsclcl och ett str'ålningsskydd. Ni
r,ct hul de ser ut, dc clär' tvametelsla,nga plätti'attai'na.
Ekströtn ch'ar fram "opela,tionsl:oldet", diil velktyg
och motortillbehör' liggcl i prydlig ordning. Buital'nrl
för' fastdragning av utlopirsdelen smör'js in mecl grafitfett för' att dc inte skall skära i den höga tempelrrturcn undel provet. Det r'ör' sig om ca 800'.
-- Men det göi' dotrr ändå iblancl, komnrr:rrtera,r'
Ekstr'öm jobbet.

Skyddslocket tiil ]<abinkompressorn byts ut mot ett
oligina.llock, vars bäda nipplar ger anslutning till mo-

t.orn genom ett pal slangar, som kopplas på. \rarvr'ä.knale mecl stroboskop montelas. Det senarc gcr
en bilcl av rotorpai'tiets r'örelse .--- om valvtalet är'
Jionstant, ökal eller minskar. Kabiar tili startmotol

och elstartventil zrnslutes, likaså kablar för' termo-

rnätning pä vissa punkter av motor'n. Ekstr'öm arbetal
rned rran hand och snart står motorn klal för' prov-

liör'ning. Oljepåfylining är' sista åtgäi'den.
Dänet från provrummet har gjort det omöjligt för'
oss att prata med varann i vanlig samtalston. Nlr
har plovkörningen avslutats och det är tyst -- nästeLn
obehagligt tyst. Arr balur farten skriker .jtr3 i ör';r t

på Ekström.
Ä-r' c1-i-t-t j-o-b-b k-1-a-r'-t ?
Ekström tittal för'vånzrt, hanske ocks:r. en lning
förebräende pä mig. men så skrikel han lika högt:
- J-a-v-i-s-s-t!

"fillträde förbjudet" ståi det pä polten till piov-

l

ulrrtr-let, tnt:n nu slas clen opp. Travelskl'oken hal

ledan lyft upp den plovkör'da motorn. Den glidel ut
i förrummet och sä åker X'ritz' och min motor in
för' körning. Motorstativet skruvas fast i "ys"gg1n",
sonr är rörlig. Vaggans rörelse under rnotolns gång
påverkar en mätapparatur, som ger ett mått på motorns dragkraft. Vaggans slangar och anslrrtningskon-

A s1tltLtt tl
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takter kopplas till motorn. Provbockens lufti.ntag anslutes till rrotorns inloppsdel och därmed är det klart
för körning. Byte av motor tar ej stort mer än en li
timme.

Poi'ten till föiruntmct rullar igen. Alla har liirnnal.
plovlummet och sir komme| danet dirnct arr kra.fter, soflr ma,n inte sc| utan bara anar.
Kontlollrun'il11et åii plovbockens hjär'na. Här' flytcr
irirpulserna flan nrotorplotningen sanrr)ran oclr lcgistlelas av instrument. llenr'5r Enström är iust i fä.r'd
rned att avläsa

dc.nr.

- tr'emhunch'a, fenrhundrafemtiofem, femhundt'asextio, sextionio, minus tio, lninus sex läser han i snablr
föl.jd. John Aspluncl sklivci in uppgifterna, i cn jour'nal, som så småningom ger :rlla erforderliga uppgifter'
onr lnotorns gång och uppför'ande under provkör'ningen.

Nils Johansson, bas för' provbocken, ger en snabbtcckning arr motorplovrringen. Trc man arbetar i laget.
]in inan svarar föi:' komplettering med plovbocksutlustning, som finns i dubbel uppsättning. I'vå man
arbetar i provrummet. Men alternerar veckovis föl'
att var'.jc man sk:rll känna jobbct fr'ån böi'jan till
slut.

Eftel inkoppling a,v alla. slangar föi tryckuttag och
g'ivare, som tillhör' konLrolh'ummets utrustning, staltas

rnotoLn och inan l:ör'jar necl inregleringen. När' den
ii.r: klai fötje| driftprovet : prestandaprov. l\tlotor'-

provet omfattar 2.5 timmars gångtid. Ifndel plovet
göt'cs minsi tle stopp. föt' kontroll av rotorlagren.
Kontroll skel av cventuellt förekommande oljud ocir
om återgången är' nolmal. När motorn stannat, skall
den ruila sakta tillbaka. Utrullningstiden kontrolieras.
L{otoln 3åi' i 3.000 varv och stoppas. Tiden tills motorn stannal får' inte underskrida normaltid. Dctta
prov anger orr fliktionen är normai.
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,Iohansson pekar i'unt på, instlumentpaneler, klana.r'
och rcglage samt för'klara.r: cleras uppgift. under provningcn. Kvar i minnet står' iltt gaspäcll'aget |egle|as h1'dr'.trt
på sa,mma sätt som i
"Ut
tlpl. Dctta gel en mjuk fartreglering.
Reglafao finns
för klrpering av motorn och cle ilsket r'öcla lampolnl
r.rclr l<nappa,r'

olika slag, t. cx. att utsugningsfläkten är' tillslagen. Rotametelns våtskefyllda g-lålsi'ör'
ri.r' graderat och el1 snulrandc flottör avslö.ial' huL'
E-er päminnelsel arr

i takt mccl n'rotolns
Valvtalet ät' just uu 9.750 r'/n (valv pel' rninut)
och förhlukningen anges till 2310 irg. Johansson omnäntncr att 1,15 kg ltensin ätgår' för :rtt fä 1 kg
clr'agkraft. Vid en provkörning förbrukas 5 å 6.000
'litel bensin. (Låt oss inte förcljupa oss i att denna
bränslemängd skullc r'åicka för 30 års kör'ning rlcrl
lr'änslelör'brukningen iindras
rra

ltztal.

mil per dag).
Enströnr hängel pä sig skyddslocken för' öronen och
gar ned i provrummet. Asplund g:ål: frårm till konnropeti, om man kör' 5

trollrutnmets glasvägg iuot provrummet och ger teckcn åt Enstr:öm, som l-r1ecl en mejsel göl' justeringar
pä motorn. Asplund håller ett öga på instlurnenten
och rränder tumrnen neciåt. Enström kikar pä tummen
och \/r'idel sin skruvmejsel, men så vändes tummen
tuppåt och skrtrvmejseln vricls sakta tiilbaka tills Asplund flaggar med handen, att "nu är jag nöjcl."

Jag står nere i provrummet och ser på Enström, r-riir
han kontrollelar oljeåtgången, genom en titt på mätstickan. Han inspekteral motorn noggrant för att
upptäcka eventuella oljeläckage, han kännel mcd tummen och pekfingret på dräneringsoljån, som sippral
rrl cn slang från bal<rc laglet. Plov tagcs scnalc pir
clräneringsoljan föl att utröna om spån och andra.
föroreningar förekommcr'.

Det är en fantastisk uppleveisc att stä här' intili
en motol i full gång, som ger en dragkraft pä ca
2.000 kp (kiiopond) utan att man kan se ett enda tecken på att någonting är i rörelse. öronskydden kan
inte helt utestänga motordånet, men det är' inte ljudct,
som skvallrar or-r1 ätt motorn är i gång utan luftvibrationerna, som iistadkommes av de utrusanclc arr8:aserna.

Vi går upp igen till

Äsplund, som håller pai rnccl
i tomgång, 3.000 r/m,

accelerationsprovet. Motorn går

Y tt g

lin

g

en A n el s s o n kö r

lr.

j

iil yt a1t yt uI' at er.

och kör'es upp i 10.200 r/m. Tiden för accelerationen
tir 3 sek. Asplund dral av gasen och avläsct tiden till:;
motorn ätergår i tomgångsvalv, ca 5 sek.
När' provkörningen är klar, tar Asplunri och En-

:;tröm itu med normalisering av värdena, för' clr':rgkraft och bränsleförbrukning. Desså värden inför'es pii
ett kurvblacl, som sedan blir underlag för Johansson
rrid hans bedömning av motorn. Normaliseringen är'
nödvändig, därför att de prorrdata, som anges sonr
noirrrala, uträknats r'ld en omgivande lufttempclatur'
av 1.5'. Dragkraften är' beroende av barorneterståndet och här: utgå,r'man från 760 mm sonr normalvär'de.

Som avslutning på dessa snrar, giimtar fran ruotor'plovbocken, där inte cnclast uotorerna utan ocksrr
alla, cless hjäipapparatel provas, ätergel vi varci tr'lygrnotors servicehandhok för' RM 2 angel sorn norrnall:
provnlng:sprogram.

Normalt skall ett provningsp|ogr':rrn onrfattir fttl-

jande punkter:

Kontroll av att motoln staltar tillfredsstiillnndc

prr.

ondast endera av startspridarna.
Kontroll av lubrikatorerna.
Kontroli av spel kompressolhjul kompressorhus.
I{ontroll av utrullning'stid och att lotorpar'tiot lrrllar tillbaka omedelbart innan det stannar'.
Kontloll av lrrotorns rrarrrtal och dragkrtft.

Kontloll av bränsleförbrukning.
Kontloll av oljetryck ocl'r oljeför'btukning.
Kontroll av utloppstemperatur'.
Kontroll av hakrc lagrets temperiltur.
Koutloll av insprutningspumparna.
Br'änsleti'ycks- och kapacitetsprov.

Kontroll av varvtalsökning rricl tillslagning rn'spii rrr.entil.

lerationsplorr.
I-Indersökning av dr'änelad olja för' I<ontloll irrr
spän intc för'ekomneer'.
Äcce

ttt

:-i/
Frågespohen

Vaci är' ou fagga (pluralis faggolna)
Enstt'öin 1gör ett, jttstering tt'terl letl,ning a,u tecken
från sit't, kam,rat i kontrollmtm.m.et.

f

?

i'fi,s'år'

"Språkintresserad låszrrc".
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VAD AIt ST'CIILFLYG?
En dunr fr'äga tyrjkol nog rtrånga, clct mir.ttc vi
viil rret-a, rlren är det sil säkelt att alla velkligen sa,t.l.
sig in i v;r.d soil forcir':rs clzi. föi' att segelfiyga ? Girretvis för'sl. och främst ctt flygplan, men rlct r.äckcl
inte: med dctt:r. Vissa betir-rgolser i naturen mä,stc
(lessut.onr uppf5rll;15. l)n seglare hcgagnai' sig a\r vindalnl. på. samma sätt begagnar sig segelflygar.er-r

,r' ,';-9
-'I-'isdagcn rlen i ^januali flött'ä.ttacle vclkstaclsclilcktör
iöt FV dv-tär')ing i
Stig Bjalnlrolt lrrisrttrlulning
skytte för år' 1955.
I det nymii,latle honfercnslurnnret pä a.dnrinistlation
sarnlaclets lngseg|al'na C-son, B|or', Päla, Calle oci-r

Vnlter'.

Verkstqrlsdir.

B

jrt.rnh,olt öcerliim.na,r tlet fi,na skytte-

1n'isef. I'n.getna.r Curlsson tuckctr"

sow. ltum.rtternu,

oclt

set'

glt,d ut

i ttct,kgrtlndeu, Vltlter

Li,k-

Lun,clboru,
Curl Brrntt.a,tt, Bt'r,tt' Cctt'lssot7, 8t:en Perssorr
or;It. Giisl a P ett er-\so11.

Fotoglaf Lalsson val där'och knäpptc eir

pla,t.

Nrigon rncla. gick intc att fa, cnär' lrlixtaggrt'gatet
int-er

rrillc vala, med om (lct. Vi föi'sökel igen sa

.f,assc.

Vcrkstaclsclirckt-ör'cn och C-son skakade hancl flelfa.l(ligir gängci, rnern r,let hiyddc sig inte blixtaggrcgateL
om. !-oto-Li.rsse g.jorclc sitt bä.st:r rncrl det hjiilntc intc.

I clq n5rupp5a,tta. ./:rn(hingsp|ist'n tog C\rA och CFA
(lon för$ta intocknin€Jen. Dir Bjarnholts rranchingspris
hestocl av ctt rlopfat i mä-qsinSslageringsalhetc fr'än
1800-talcts första hälft. Dopfatct är' tillverkat av
Kungl Hovlcverantören, kopparslagaremästare A Lindströtrr, Stockholnr. Dopfntet har ursplung:ligen tillhör'1.
Kungliga Slottet i Stockholnr. Det andra va.ndringspriset, en stilfull skal ar' äkta silver, har skärrkts av
vär' driftvärnschef major Remahi. Det segrande laget
fick även mottaga nredaljer samt silr'ct'skedar i clen
individuella tä.rrlingen.
Dopfatet och silvei'skålen pryclel nu monteln i per sonalmässcn. Om donr komrney att finna.s till beskir-

nästa är, fäi' höstens skjutning avgöra.
Om clu har nagla anmär'kningLrl qller' önskningar.'

rla.ncie

olll övning-a| i.ii Du viilkonrnron nrc<] clossn till dvlcclningcn.

Viilkornmcn i cllifltrriilnct.
I) t

i

f tr,-är.n

sk:dlr reir,

:r.v uppa,tgilendc luftstr'önuttar'. Sä,dana luftstr.ömnral
lrirn uppsta, pä. fle1a olika sätt, t. ox. när'vinden tvin.gas uppat cllr. clen svepel flam över cn hö"jcl pa, rnar'lien, cller näl' solcn skinet ocll rnillkytan upp\'är'nrcs

olika kraftigt, beloenclc på, rlat'kens olika l:eskaffenhot. Dåil ma.r'l<cn uppr:åilmcs rnest blii givetvis luften
1{raftigarc uppvåirind or:l.r konrrne t nu en vindpust
och -qiittel denna varrniL luft i r'örelsc bör'jrLl clcn
stign uppät clä rra,r'rn luft iit lättat't: ii.n kall. Onr man
tar cn viss.ltvantitet luft och för den uppät, så. minska| ternpe|atulen i densammir ernligt natu|ens laga.r'
rurecl 1" per 100 n. Är' orn-stänclighetel'na gynnsainma
sä minskar temperaturcn mecl mef än 1" i (ien ollr.givande stillastäendc luften. Pä cletta sätt ökal tenrpclaturskillnaden unclan för undan mellan den upprLtgäende och stillaståcnde luften. Detta gör givetvis
att den uppatgäenclc luftrnassan kommer iltt rör'a sig
ll1t snabbare uppät, en s. k. termikblåsa hal ltiltiats.
trtt segelflygplan, som äi' konstruerat cn1. pl'incip.l
tyngrc än luft och sonr i stillastående luft siunkel
nrecl cn hastighet av 1 in pel sek. komher givctvis
att stiga uppåt n1ccl 1 m pcl sek. i förhållande tili
lyritrken om det kon-rlnel in i cn "blåsa" som r'ör'sis
rned 2 rn pel sck. uppå,t.
När' vi nu hal skapat föl''-rtsä,ttningar för' at.t scgelfJyga sättci'r'i os-s nu in ett flygplan och startal'utl)ilciningen. llnclol en sl(icklig instluktörs leclning stå.r'
r.i sna.rt vicl målet ocit lrat' erör'r'at ctt segelflygccltiIikat, och kan helt pa .gen hand på tysta linga r'
scgla miltals onkring i flera timmar'.
Segelflyg äi' dock inte bara flygning. Dct folchls
tln del teoretisk utllilclning', soltl tran kan ha nytta.
och gläclje ar', exempehris mete|oIogi, aeroclynamik,
naVi€Iätion, [rateyialkännedom m m. Dessutom el irällel nTan pra,ktisk uthildning, rnatelielen r-näste unclcrhallas och lt:paferas. tr'ör' att kunna segelflyga kan
Inan inlc vala ensan pä fäitet, det foldras årtt flcra
h.jiilps ät. Allt clctta skapar mänga tillfällcn till cn
trcvlig och kami'atlig s:rnrvalo med iikasinnade.
Segelflyg, cn spolt för modern ung:doln, och vcm
åv oss vill inte vara mode rn ? Alla vill I'i .säkci'l
följa mecl utvecklingen och vara mccl vår' ticl. I ställct.
för a.tt slöa bort cn stor del av ftiticlen kan nan
ägna sig ät en hobby, som skänker avkoppling, tillfreclstä,lle1se och inanga gocla vänner'- Att flyga bchöver vära dagals rnänniskor inte bara cbömrna onr.
Den fascinerande konsten att fäldas genom fria tynrcler liggef inom räckhäll för' alla. De senasto ärcns
lilvinaltade utveckliirg hal r-ireclför't att kunskap orr
ellel i flygning hör' till alhränbildningcn. Flygnin;3och flygindustrin kornrner att erbjuda oancla albctsuppgifter för' uppväxandc geirera,tioner'.
Drömmen att flyga har sedan ulminncs ticlel tiusat den iordbundna människan. Antikens folk förlänacle sina gudai' dcn förmäga. cle sjåilva rnåste avstä ifrån, att pä bärande vinf{al färdas örrer hav och
1änder'" Även om flygtekniken är av färskt datunr
kan flygtanken ledas tillbaka til1 historiens [llyning.
Det vir.r' fäglarnas flykt som inspilerade Leonardo da.
Vinci, br'öderna Wright och irrånger trndra, till dtl
cljärvzr experilnent, som gav människan förmågan atl
er'övra luftha,vet. Fä€ilarnas segeiflykt pä vilande vinga,i visadc vägen och det va| genom segolf lvgning,'
sorn Lymdens portar-' slogs upp för' människan.
Svcriger inta.r' cn hedrandc plats blancl vär'ldens fl;rg-andc nationer', inte minst inom segelflyg, och våi'a
flygklubbal albeta.r' oförtrutet på att hälla dennir
positi.on, och varför' inte tillbringa en del åv nästa.
semestel pri Älleberg, det svcnska sogelflygets böglrolg-

.\ri.
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nurnret påbörjade scrion, clär C.F'ACVA-anstiillda ber'ättat' ot.rr sin föt -

sta kontakt mecl "flyg". Ing Ull
'l'illbcrg, Cl-A, är clagens lrctättttr'.
Jtg satt i lrarksitsen pä cn Drcndt. Flanlföt ntig
vicl spakalna satt nrin
lär'alc, löjtnant O'Connor', soitt
intc ]ra|a val' cn 'bl.a lta.r'l utan också cn nlyc](cl
skicklig flygalc. Han cllog.. spaken i nragcn fcir ctt
looping och kät'r'an stcg, tnetr l<oi)l intc ö\'cl . lrilll-

vi intc.
- .Iaha, fä sc va,ci hon tiinkel g'ör'a nu, korntrenteiacle O'Connol situationcn helt lugnt.
Undcl clessa sckuncler' av ovisshct nloglril(lc lrt:gri'Dpct "flyg".
.{i bctc blcv holt plötsiigL r.Lt rivcntyr. ,Lii l lir',.1
hiingclcr pir en skör' tr'åcl utan :ttt Irtirn kiintl,. ;itrgslrrtt
. \{cn känslan för' flyg
lradc jtrg längt tidigarc, ber'ättal UIf Tillbclg. Dcl
\:iri. pojkärcns dr'önr maI
sor)r blcv vt.l klight't, nii
iag cfter slutacl värnplil<t
ar' 1925 klev in gicnonl pol'tcn till AB Flyginclustli i
I\lalurö. Firnran arbctadt'
rnccl hopsäLtning iiv det
tysklr Junker-planct G 2ll,
G 23 var det första
hyclt'oplanet av (len typen.
skii.r'ur hade

I

sonr l:yggdes. Firrnans tel<-

rriska pcr'sonål val' så goLt
som uteslutandc tysk. Gcnoln fredsfördraget cftel
förstzr världskriget för-

år.

Vi tittade pä gl'rbbårna och sä tittadc vi pa
valandra. Och så ll'ast vi ut i sklatt. Jojo, riet'var'
nog lite skillnacl pä gubbal'na och grabbalni..
Gott l<alnlatskap hör' ihop nrcd flyg, nren det rrar
ocksä nägot annat, som gav clet cn sadan stalk ch agricr-lan.

ningskraft.

Ull Tillbetu

bjöcls tyskarna att sätta
npp flygplanfabrikcr'. Men flygplande lar. tillvelkades
och sä blev Svcr'igc expct'imcntplats för, tysk tlygindustri.

J.ag hade turen att tillsarnrnans ned cn lituhurunspojkc få följa tillverkningen av ctt plan, "Woltnn",
rinda tills det stocl klart för' sin provtur', sorlt ir\:slutadcs med en plopagandarcsa lunt landet.
Sanralbetet var det bästa vicl l-lygindustr'i, rrren
jag.. nrinns en cpisocl dä vi, som vat'on aning gliilll
på. fackliga spör'sr)1aI, korn i ctt brydsarnt lägc.
Av någon anledning-, jag minns intc vilken, pa€iick
strcjk. Woltån var ute pa en provtur och f ick cn
skacla pä höjdrodret. Det s:indes till Flygindustli för'
lepiu'aLion. Man för'klarade, att clispcns er'hällits för'
i'opar'ationen, mcn vi fundcradc bädc cn och tva gangor', innan vi vagade sätta igang. Vi hoppa.dc cmelleltiil
pa jobbct och dct gick. Problemet ltlcv inte av facklig art utiu clet vai nitningcn, son-r vällade oss hurrudl)r'y.

'l'ankcn pä cn flygkomnrcnder.lng lag ernellerticl och
groddc, fast man inte öppct vågaclc hoppas. Men hul
clet nu val', så befann jag nrig 1925 som stalnanstälkl

pa "Malnren" tillsarnnans nrecl 47 andra pojkat fr.an
Det val cn ovanlifit lyckacl kull
v:rd beträffar karnratskapct, vilket vail 1)äst borrisas
av att vi for'tfalande håller ihop. Vi träffacles 2E
lirnrlater på Mahnen till 30-ar.sjubile unr för.r.er är.cl
oclr rlä intr'äffadc cn cpisod, soln vi skr.attacie hjiir'tligt åt. Pa kvällen satt vi och plataclc i ett logcrrrcnt
och vi tittadc pä varandl'a och tycktc att "det va|
liatten vad vi är' viilbehållna, har. ilet rrerkligen gått
ll0 ar".
Dagen där'pa val vi pa väg fr'ån fur.irrnässen oclr
passelade dä cn l<ull, sonr stotl uppstailld i matkö. Den
ht:lår Svcriges land.

"Woltatt" srrttrt klar utt liintnu sliltert.
l(ullLrn l(undc ha valit vi, ont dot vårit llör. 30

Det val tlct ober'åikncliga i vacl sor-n sl<rrlle I<orunrir
;rtt hända.
Jag urinns t ex Uppsala-nlanövcln 1927. 1l'r'a plan
liont flatn dilekt, tva sa sruaningonr, {yla fick gtr
tillbaka till Maltnslätt, två hördes cj av. De fylrL
startadc ätcr mot tlppsala, tvir fick vända, ctt konr
Ir':rtn direkt och det fjärde sä smäningom. llftel tr'c
rlag'al val vi dock rrlla salr-rlade vicl målet.
Biclr'a.gandc olsak val dcn knappa instlumcntuttustnillgcn. Höjcl- och hastighetsmästale sallrt val\'liikn:rlc var allt.
Undcr urin för'sta tid vicl Nlillmcn tillliör'dc jag'
i.'iiltteiegrafkärcns flygkompani. 1926 or'.ganiselades
clc första flygkar'el'na och Malnrslätt blev F3. Häi'
rlanades l-nan8a leclandc rnän i flygvapnet. Löjtnanten.
nuurera gcneralen, Nils Söderbe|g sags redan då upp
t.ill som ffisk flygar'o och gocl spol'tsma.n. Jag flög
cn hel solnnrar tillsarnnrans lxed \Mest.cl gal.d, Linclholnr, Lindncr, Lindof och Jacobsson, nuvarande souschcfcn. Dom hade alia små tricks för sig, som för'gylldc upp tillvaron och vi hade faktiskt skojigt, nä.r'
Vi urrdel gruppflygning lt'ktr: med varand|a.
När jag flyttade fr'än l\{almen till Ljunglryhecl, tog'
iag rned nrig mirrnet av en lär'ale av Guds nadc,
löjtnant Bäng. Vissclligen val han har'd, lt'lcn han
liirde oss veta hut och näl nran slutacle. för'stocl nrnl
hans välvilja.
Flyg- är' clen röda tr'ädcn i Ulf Tilllrergs liv. Visscr'ligen fick han ena irrlnen i cn propeller 1930 och
r cstc sautrna år till öst-Afr'ika, rnen 1939 rrttl han i

Svcrige igcn och atcrknöt dä kontakten rncd "t'lyg".
Dct blev 8 är son.r kontorsskrival'c pa. F11, .sedal)
,\ r'boga 19{7.
.-. Och nu sitter jag och r'äl{nar: r'esclvclelal till
l'lygplan, säger Ulf 'Iillbelg och han kan inte dölia.
ittt tankarna rned rriilbchng c.lröjt vid minncna fr'än
l'lygallivet.
Old Jim.
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Aldris nöid
trc!åten åinnu ingcn var', så vitt jag rret och ser',
hur mycket än cn mänska har', sä vill hr,rn clcc]< ha
mei,.

Jl, om hon finge så till sist allt vad som iir' .rtt frL,
hon önskadc nog, gunås så visst, ha litct till åintlä.
IVIan

fär ctt hus av timmer gjolt, ej är' clen gavan
klen,

nog man tyckcl' att det bor't ha valit ctt ar: sten.
Och så ett hus av sten man får, man blir' ändå intc
l)1c11

nöjct,

det ei på lätta platscn stå1, dct Iierr ej liirnplig liöjd.

l{trn far' en t idhäst, l<r'v och pigg, r}Icn tr'öttn:u sn:Llt
ändå

och nu sa vill nran ha en gigg, sa lrlan kan äka pa.
Och gigg man får till lyx och gagJn, mcn skail förnöjt'l

Jo p1'tt,

nr-r

rran bli ?
vill man ha en lril ntt vr'åika sci uti.

Orn clct f lnn llanken f ritt oss stod att hänrta
sål myckct sor"n rnan säg .sig god

en

rllynl..

dag,

att bär'a i ett tag.

Man nog hclt missbelåten gick mccl bördan hem från
stan,

för att n)an intc tillstancl ficl< att biira hela
Miiss-kocken, blit' r;cil glad, nd,r h.a,tz ser Hc-flickan,
Ma,rgareta Sr:emsson, göra lrcder åt h,ans ju,lmat.

"Julen varar ända till påska" heter det ju i visan
och då kan det väl inte vara för sent att tala om
Mässens härliga jullunch, som servet'ades till ordinaric

dan.

Fåi man till vän cn llordsman b|a, till brol

en

hovman fin,
nran vill till farlrror }<ungcn ha och päven till kusin.
Rclåtcn åinnu ingen var, så vitt jag vet och ser,
lrul rn)rcliet;in en l)ränsl(a hal, sa'n'i11 hon dock ha
mer'.

Anrr.

lunchpris.

Julmat av alla de slag hade dukats upp på långbord i båda matsalarnä. Levande ljus och pyntadc
julgranar gav julstämning. Köerna blev långa och vän-

\

tan kanske i längsta laget för en del. Men det beroddc
nog inte enbart på att Larelius backade om tre gång-

t

a?

hade nog också sin orsak i att när man en
till bordet, så hade mån inte så bråttom därifrån.
CVA:s välbekanta musikförmågor Kling, Norin och
Levin svarade för musikunderhållningen och applåderades flitigt. När' jullunchen nalkades sitt slut, tråddes långdans. Balk-Johan inledde med en rad vackra
flickor, sen kom styresman och sen Öi och sen alla
övriga. Ja, det vår en roliger dans uppå en mäktig

el utan

gång kom fram

IVim.

lunch

&<
Tecknare:n liarr tlttttaa d,rönttn.et' o)tt (itt pdsk nIe(I
ltitnt.ar oclt rigJt!

Knut

Mobe.rgl

"hr1tlar" skinkan meil inlel:else

Pinne i stöllet för sked
- kineseri?
Dnligt vad ryktet förmä1er' kommct' pa gr'und ai'
1öreliggandc sabotager:isk förbucl att utfätdas tnot
rrnvåindande av skedar på Mässen.
Som crsättning för skedar kommer pinnäf att inr'ör'as. Dessa pinnal skall enligt gäUande föreskriftet'
vara tillverkade av tallkvist. växt på den läit sandhlandade moen.
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STJARl\OR
Minns Du stjärnkaltan i Bergtrollets julnunrnrel
? Den visade några av de mest kända stjäi'nbildcrna, belägna på hinrlen i form av en pil mecl Polstjär'nan som pilspets och Karlavagnen i den enå ocil
Cassiopeia i clcn andla hullingen. Stora Hunclen ocir
Olion voro fjädrar.
Dc nämnda konstellationcrna ätelfinnas på clcnnrL
1955

rui'tikels st.järnkarta, sorn clessutom komplcttetats nied
)'tterligar'e någla välbekanta stjärnor och stjärnbit<lcr'.
Men de vädcrstrccksläfl'en pa stjärnorna som kar.tarr
rrisar', oclr som rri unclel cleccmber sågo 1lå tlattci)
l<locl<an 23--..24, se vi undcr vår.en ticligt pä. kvällon.
Pa uatten sc vi Orion i rrästet'.

Nu till de pä kaltan nytillkon-rna

NI:rteliclet tili clenna berättelse är' hiiurtat

ur"'Kontal<t mcd i<rigsinakten", clär' mnjoi'
Pe| Lindgren för't pennan.
När' clc allicr'ade i juli 1943 skulle lnvaclera Sicilicrr
vicltogs omfattande och noggranna säkei'hetsåtgärder'
i ijt' artt döljn för'ctagct. Säkerhetsofficclcn i Älgier',
on ilf ittisk kåpten hade gjort allt som stocl i mänsklig
I'ör'iuag:r föi att omge ilastningen åv tlupp olh matcliel sarnt övriga Iör'beredelsel med den stör'sta hemlighetsfullliet. Soldater'n:r hade fått inpr'äntat i sig
sekletc:sscns absoluta nödvändighet. l'ör att förcbyggu
att c1e trots allt skullc begä indiskr'etioncr fick dc gå.
omhor't'l några cla,gal före irvresan. Hamnarbetat'na h:rdc gång på gång utsatts för den rncst minutiösa
l<ontloll, passbestärrrinelserna vai' str'änga och utanför'
staden fanns vä€ispärrar', där' alia undelkastades nogglann kontroil. Fartygcns destinationsort hemlighölts
t o m för' befälhavalna. Den br'ittiskc säkcrhetskaptcnen var absolut övertygad om att allt var gjolt,
som kunde gör'as, nren lät ändå. inte sin vaksamhet
sjiappnå.

För invasionstluppcrnas r'äkning hade man utarbetät en handledning om för.hällandena i ltalien, en
lii'oschyr som innehöIl mångå goda och ptaktiska r,åd.
tr'r'amstäliningen behandlade clet typiska för geoglafi
oclr befolkningen på Sicilien och lämnade sålunda
intet tvivel orn val' attacken skulle sättas in. För
såikerhets skull distribuerades icke desså broschyrer
för'r'än soldaterna gätt ombord på fartygen.
Men männen l:lev uttr'äkade på far'tygen, cn leda,
som blandades mccl den vanliga spänningen för'e en
invasion, en spänning, som inte släpper förrän landstigningen är' över'. De val inte på humör' att stuclerar rrare sig Italiens spr'äk eller dess seder och
br'uk ellcl innevånarnas psykologi. Det cnda de ville
vr:tä var', hur de lättast skulle kunna kornrna till tals
rnccl de italicnska flickorna, rnen på den punkten lämnadc boken inte något beskecl. Soldatertra uppskattade
tlen inte heller.
Dessutom val dc tyngda av all utrustning, hade ont
onr plats och hade ingen lust att ta med sig ytterligale nägot, även om det val lätt och behändigt och
tog liten plats. Så kom clet sig, att den brittiske
säkcrhetsofficcrcn undel en färd meci motorbåt ut
till fartygen fick se ett stort antal italienbroschyrer
t'lyta onrkring i vattnet. Han blev förskr'äckt, nåt.
han fick se araberna fiska upp broschyrerna föt' att
torka dem och använcla dem som bränsle.
Ener'giska nrotatgärdel val påkallade och den engelske kaptenen satte genast igång hela sin apparat.
Han skickade ut folk att lensa våttnet fr'ån broschyr'er och undei'l'ättade alla förbandschefel orn att solclaterna icke fick kasta ]röckerna i sjön. Alla i hamnen underkastades cn noggl'ann kontroll, när' de lämnzrde omr'ådet för' dagen. Handledningen kom icke i
axelmaktelnas händer', och företaget mot Sicilien biev
en framgång trots tyskarnas för'bittrade motståncl.
Särskilt en omständighet i clenna episod är märklig.
'Ir'ots den gr'undliga undervisning soldatelna bibringtts orn sekletessens Lietydelse hade de inte bättt'c
förstånd än att kasta handlingar'na i sjön utan en
tanke på att det kunde gälla deras eget och tusentals andra människors liv, om en fiendeagent fått tås

st

järnbildclna.

-Uccl cn punkt ovanför' C)r'ion som ccntrum hal er-r
r:ilkelbäge dragits gerlorrr Silius. Ungefä-r pä dcnna
lräg-c se Vi en lac.[ rnyc]<ct Ijusstatka stjär.nor,, som
ia,g skall berätta orn. Jzig ltöijat' n-recl den sonr ligger'
niilnrast Sirius.

Plocyon
i stjärnhilden Lilla Hundcn iil cn
gulaktig stjärna på 10,5 ljusår's avståncl fr'ån jordcr.r
rrch G gängcl ljusstarkale iirr vär' egen "sol.
och Pollux
i stjär'nbilden 'l'viiCastor
Iingalna
är'o två ljusstarka stjärnor'. Castt-ir'iil
cn dubbelstjärna. Mång:r sådana finnas pir I'rimlcn oclr
utgöres oftast arr två solar, som ligga pa ungefär'
såmma Synlinjc frän jorden sett. De kunn:r vala pa.
stott avstånd frän varandra. I K:rrlavagncn linns {]tt
fiir' ögat synligt cxenpel, Mizor' och Alcor'.
i stjärnbilden Kusken är'en starh
Capclla
1ri{r'lskimr'andc stjåirna, 44 ljusår avlägsen och 130
gåhger ljusstarkare än solen. Observera att Du hal
Capella ungefär mitt emellan Orion och Polstjär'nan.
Plejaderna
är en lätt igenkännbar tät grupp
stjär'nor i stjärnbilden O x e n. Utgör ett bra ögonplov. Dt: flesta räkna till sex stjärno1, andra åter'
upp till tio. Andra namn på gruppen av Sjustjär'nan
och De Sju Systrarna. MeIIan Plejaderna och Oriolr
en ljusstark, rödaktig stjär'nrr,
scl Du Atdebarån,
ri.ven den i Oxen.
Vi lämnal nu bågen kring Orion för att se pä ctt
l)ar andra intressanta konstellationer.
I- e j o n e t. Sök denna stjärnbild, som har folrnen
Tvillingar'av en skär'a, utanför'linjen Kallavagnen
nå. Däf strålar yttetst i skärans skaft stjärnan
R eg u l u s sonl den ljusstarkastc stjär'nan inom ett
stolt omr'åde av stjär'nhimlen. Men låt inte lura Dig'
iiv planeten Jupiter'. Om Du slår upp sid 1.8 i Kungl
Vetenskapsakademiens Almanack för år 1956 (häftatl
och skulen, pris 35 ör'e), finner Du att Jupiter' undel
alet uppchåller sig i Lcjonet och Jungfrun. I)essa
Jråda stjärnbildel gränsa intill varandra; Lejonet 1ig.qel närmast Tvillingarna.

A n d r'o m e cl å. Följ ned ögonen enligt kartan
cn rät linje från Polstjär'nan över Cassiopeia. Mellan
denna och horisonten finner Du stjärnbilden A n d l orureda och i nära anslutning till denna Pegasus.
'fre stjärnor från Pegasus och en stjärnå från Ändromeda.'biida den s k Pegasuskvadraten. Denna något
rnissformade kvadrat är' lätt igenkännbai'. Inuti densamlna synes enclast svaga stjärnor': den vcrkar' gan-

ska torn.
Men vi s]<all se pä någonting annat i Anch,ornccla..
Föli frän kvadraten stjär'norna enligt pilcn pä kär,tan.

Du ser Ilildon åv ett spetsglas, vals övre lrögr:r
stjälna är' svag. övcl glaset ser Du tydligt irred lrlottl
ögat och givetvis ännu bättre nred kikar.c (fält- cllcr.
tcater'- ) som cn skumpär'l:r. ctt liust töcken. Dcttå
i ett encla cxer]rplal'. Detta bekräftar vacl säker.hetschefen väl inte är' så obekant ilred; att folk i g'emen
inte riktigt förstår' sekretessens betydelse. Man nickar och sel allvarlig ut under lektionen men gar. sedan
ut och ber'ättar för' vem soni vill i-röra pä ]:äde ciet
ena och det andr'a. I)etta bottnar väl norn-ialt i att
propagandan för säkerhetstjänsten och upplysning öni
far'orna int(r vårit tillräckliea.
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Några stjtirnbilders liigen. December kl. 23-74, mo,rs kl. 17-18.
Ob ser u er a
töcken är den berömda

Andromedanebulosan,

som emellertid inte är en nebulosa utan en gigantisk
stjärnvärld av samma art som vår Vintergata, alltså
med miljoner solar. Var i universum ligger då denna
värld? Du häpnade kanske, då Du i förra Bergtrollsnumret läste att en av våra allra närmaste grannstjärnor, Sirius, ligger 8,5 ljusår från jorden, dvs att
det ljus som faller i Ditt öga då Du ser på den, Iämnade Sirius för 8,5 år sedan. Du häpnade kanske än-

nu mer, då Du fann att ljuset från Rigel i

Orion

behöver 543 är för att nå jorden; lämnade således
Rigel under den tid då Engelbrekt levde och verkade.
Men vad är detta jämfört med det ljus som faller i
Ditt öga, då Du ser på Andromedanebulosan! Detta

ljus har varit på väg i 1,5 miljoner är! På detta
hisnande avstånd (1,5 miljoner ljusår) är denna värld
belägen. Astronomerna kunna med sina teleskop se
och studera många sådan världar, men med blotta
ögat se vi den i Andromeda bäst.
F i s k a r n a. Denna stjärnbild är ganska svår att
identifiera. Ljusstarka stjärnor saknas. Men här inträffade enligt astronomerna en märkiig och ytterst
sällsynt händelse. Är 6 före Kristus syntes i Fiskarna,

a

iider str ecken.
oamtidigt och nära varandra, planeterna Mars, Jupi-

ter och Saturnus, en s k trippelkonjunktion, som säI<erligen väckte en enorm uppståndelse bland dåtida
stjärnskådare. Numera sättes denna händelse i samband med bibelns Betlehemsstjärna.
Nog med stjärnor för denna gång. Väli en stjärnbild och följ dennas läge på himlen vid olika tider
under den mörka delen av dygnet under årets lopp.
VäIj t ex Lejonet med Regulus, Du kan då även
följa planeten Jupiters bana. Hoppas att Du även
kommer att hitta Andromedanebulosan. Ilrsa

Nomnbyle
Johansson: Jag ska byta namn.
Andersson: Jaså, du har blive högfärdig!
Johansson: Närå, men när jag låg på Köping, så
tog dom urinprov tre gånger samma förmiddag. När
dom dessutom tog tempen tre gånger strax efter varann, trodde jag att det gäIlde livet. Men det var
bara de, att vi va tre sjuklingar som hette Johansson.

J
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