'r Bergtlollet

grotuleror
CVÄ
60 år

16/4 Äxel lrettcrsson
4/5 Carl Äkernran

avd 380
avd 760 DET AR OSS ANGETAGET

50 åt

alla, som genom viinlig lrågkomst giorde
_
avd 280 ,lct Littare för oss efter håstens olycks
avd 200 händelse.
avd 653
Eddie Westerluntl Stig liitlerltnl

i

att få framföra ett varmt tack till

28/3
16/4
23/4
28/4

Karl Norling
Sixten Jonsson

llenty

Lännbrink

Thure Karlsson

l/5

John Nilsson
2615 Tore Mylrrbelg

15/6 Olof Nor€n

l9/6 Gunnar Johansson
l7l7 Johan Celander
2/8 lirik Lalssorr

avd 491
avd 200 ETT HJARTIIGT TACK
avd 290
för all viinlig lrågkorrrst undcr rnin
avd 200 Linga siukdomstid.
avd 521
646 ldnusson
avd 810
AVCI

995

HJARTTIGT TACK

för all
UFIF

60 åt

30/6 Oscar (RriickenJ

uppvaktning

i

7/6 Crrl [ lrrgo l)ahlstriim
6/7 llagnar Lindgren

Verkstadsdirektör'ssk if tc

I)ersonalnytt

CVA känning, 24. Åsby

|iilj

Vår nordligaste iaktflottili

min pensionering och rnin 60-årsdag.
Jtmes |tettetss,tn

Ois hörna

TACK

Viira pcnsioniirer

För den goda orclningen vid inpasseringen en och en gcnorn cykelgrinden

Driftvämet

på rnoreonen tackrtr CVA.vakten.

går'd

med oss. På fiskefaird

F,n vinterpromenad . .
samband med

Eriksson

50 år

UR INNEHÅLTET

.

l)c va livat på 280
"cFA triiffen"

Siikcrhetstjänsten
Inspektioner

Klnrcraglirn1lrr Ir'årr llbctsplatsen

Bergtrollets alla läsare

(

)nslogsbilden:

l:rån general Äxel ljungdahls CVA-

tillönskas

besök. Från vänster överingenjör Grar)r rtlr, överstelöjhrant Svartengren, överisenjör Llögfeldt, CFV, tjf CUH Juranrlcr och driftsingenjör Seffer. Vid arhetsbänken radiomontörema Ove Granberg och Bertil l,indström.

€nGlacl?adh

NASTA BERGTROTT
utkomnler vid rnidsomnurtiden. Bidrag
(letta nr rrottages {tacksamt) intill

till

rlcn 12 maj.

Personaltidning för
Centrala Flygverkstaden och

F|

Unclerhållsavdelning Förråclsbyrån
Arboga

BERGTROLI-ET

Redabtionshommittö:

Iledqhtör:
John Eklöf
avd 642, te.l. 190

Karl-Axel Jansson, K. O. Sundvall.
Gunnar Fried, Olle Winberg

IIugo Dahlström, John

St€en,

Verksta ds direkto

rs skifte

Stig Bjarnholt
Stockholrn den

Till

samtliga medarbetare

r8 dcccrnb.r

rg58.

i FV underhålls-

organlsatlon.

Då jag vid årsskiftet avgår som chcf fcir FF underhållsavdelning, vill jag fran'rföra mitr varma tack för alla de

år av gott samarbete och kamratskap, sorn präglat verksamhcten inom underhållsorganisationen i FV.
Jag uttalar den förhoppningen, att ur.rderhållsverksamför ett modernt flygvapen,
.ivcn i {ortsättningen skall utvecklas gcnom framgångsrika
iDsatser av Eder alia.
heten, sorr är så betydelse{ull

JarI F-son Holmgren
Till

avdelningschef

för Kungl.

ningens urrderhållsavdelning har

Flygförvalt-

fr. o. m.

april Ig59 förordnats överingenjören vid

r

See

Fabrihs AB, Sandviken, Jarl F-son Holngren,

tidigare flygdtrektör av
och under tiden

r gr vid Flygvapnet

r/rr -5z1rl5

överingenjör vid CVA.

-54 verkstads-

7

f ersonaLnvtt
'/

Pcrsonalnytt är en ny rubrik i Bergtrollet ioch neci detta nummer'. Här
kornner ätt intagas en del Personal
ufar rd rin!ar så.om nytillkomnr, pen.ioncraclc och avlidna medhjälpare. GralriJtioner fJr 50 åringar o,lr därö\cr
konnler även in här. Därutöver kommer ett och annat soln är av alliränt
intlcssc för pcrsonalen att införas under
clennl rrrbrih.

CVA
Dt

iftillgetli& Dtic

3 nov

1947.

I: tl maslzinteparatören James Otterbro fyllde den 4 mars 1959 60 år. Ilan
har varit anställd vid CVA i ca 13 år.
Han avgick ned pension den 30 nov
1958.

Vi

alla bergtroll.lösurc grelrrler-r ra.
ra jubilarer, son-r på sina högticlsclagar
blev föremål för omfattande hyllningar.

Ilasselbohnt

avlccl clen l9 clec 1958 på Akademiska
Sjukhuset i Uppsala. Han överflyttades
den I juli 1945 från FFVS till CVA
oclr lrrr hör tl;n.tdjort l1a planerings-

liontoret som chef för verktygsplaner-jn8en.

I'lanc tingsntut

Tui.ittare Aluar Pettersson fyllde den

l5 mars 1959 50 år. Han har arbetat
vid CVA på rnotorvcrkstaden sedan

J ohn

EhIöl

- en viilkäncl hcrre för Bergtrollet fyiide clcn l8 jan 1959 50 år. FIan kon
till CVA clen B ian l95l och tjänstgör
nr som chel för planeringscletaljen för
270.

1:stc byrdingenjör Harry DuhL
.lrrtade .in anstöllning i Krrngl flyglör
valtningen den 31 jan 1959 och till-

trädde en befattning som 1:ste byrådirektör i Statens Avtalsnån1nd.
Ing Dahl har under rnånga år skött
Flygförvaltningens avtalsfrågor.

Vi trkr ing Dahl för rle år sorn vi
haft nöjet att sanarbeta med honom

orir ön.kr l)unJrn f,,rts rt1 tra'ngång

pa

hans nya arbetsfält.

lngenjör I an)ing Karlsson
tiilt.äder befattningen son chef för
verktygsritkontoret cien I nrars 1959.
IJan konmer från Karlskrona, d:ir han
arbetar på Marinverkståderna oclr L M
Ericsson.

Engelska spalten
Guesr: Who is that awlulJooking
frump over there?
Hosr: Why, that's my wifc.
Gaest: Oh - er - beg parclon. My
mistake.

Host

(sacl.ly

):

No, nine.

There's a cleliciots sense of luxury
when one is lying on one's becl and
r-inging one's bell for one's valet.
- I-{ave you a valet?
- No, but I have a bell.
Judge: Yort broke into the house but how did you manage to break the
treble safety lock?
Accused: It would be no good my

telling you

it, it

-

yotL would never rnånage

takes years of practice.

Tcacher: Wh^t is a synonyn?
Prrpil: It's a word thåt you can
r'vhen yorr don't know how

use

to speil the

one you thought of first.

trädde bcfattringcn den I febr 1959
och kornrner t v att tjänstgörå som
chel för eltekniska kontorets eldetaij.
Ing Ekblad komrlier närmast från Boden, där han tjänstgjort soln stabssig
nalingcnjör vid

VI

militärområdet.

Flygdbebtör Nils Toll
Kanuer

Tor Anrlrät

fyllde den 30 jan 1959 50 år. Han
anstäildes vid FFVS den 25 april l94l
och överllyttades till CVA den 1 jr.rni
19.15. På högtidsdagen

blev han föremål

lör on attandc hyllningar både från ar
betskamrater och representanter för
stadens n-iyndigheter'. Andr6n är aven
iivligt engagerad i det kommunala livet.
Vahtnun Euert "Iansson fylldc clen 8
ian 1959 50 år. Han anställdes vicl
CVA clen 24 okt 1955. Han har tidigåre ilrbetat ca 25 år som slussvakt vid
lljälnrare Kanal- & Slrrssverks AB.
Plitslagare Suen lohansson fyllde den
28 febr 1959 50 år. Han kom till CVÄ
clen 18 sept 1945. Johaosson är lindesLrergarc och har ticligare arbetat dar ca
10 år inom yrket.

omplacerades

från CVA tili Fll

sorr

lottiljingenjör den t april 1959. Hån
kon till CVA clen I nov 1954 och
tjånstgjorde sonr chef för kontrollkonf

toret och verkstadstekniska kontorct.
Rolls Royres repi esentdr.r

)

ingenjör Stanley Mackie, kommer att

placeras vid CVA på motortekniska
I(ontoret, för att'rara behjåJplig i tekniska frägor rörande Rolls lioyces-mo

from den I juli i år gäller nya
sionsbestämnelser,

formuläret

bli

HATSAR VATKOMNA
l'eleDontör Lars Andersson
Telemontör F.une Jakobsson
Tclenrontör Bengt Olsson
Telcmontör Bengt Aln
Telemontör Lars Wind
Ing bitr Kurt NordiII

nödvänclig.

är 85 0å av

CVA. Motsvarancle siffror för den lö
neplansanstälida personalefl ät 74 0/a.

Denna uträkning gjordes i sambancl
r.re.l rrtriiknandet av den. \ avgilt.kompensationen föf den förhijjda folkpcnsioisavgilicn.

VI HATSAR VATKOMNA
I(erstin Blomqvist
Till

e Hilding Nitsson fyll,lr den l3 mars 1959 50 ar. Hcn är
arbogab.' och har arbetat vicl CVÄ se

rued placering

dan

arm6ingenjören C

llygingeniör

aulgr

vid CVÄ hal utnämnts
R Ekblad. Han till-

den

kollektivavtalsanställda personaien vid

UHF

I:ijtrådsarbetat

pen
av

kan en ändring

Pellsiollsberiittigtlde

VI

Telentontör Carl Lindlztist fyllde den

1946.

Det har länge varit ett önskemål att
den personal, som blir tnderkastad pen
slonsreglementet erhåller ett bevis här
på. Ett forn.rulär har uppgjorts för detta
åndamål och konmer att tillstä1las den
pensionsberåttigade personalen. Då det

torn Ävon.

28 febr 1959 50 år. Han är född i
Västerås och har tidigare arbetat vid
ASEA ca 20 år innan han anstäildes
vicl CVA den 16 sept 1946.

9 juli

Pensionsbeuis

Per-Gunnar EmantLelsson
Birgitta Eriksdotter
Aston Fröijdh
Svante Holmberg

Gunnar

Johansson

Sigward Malmehed

CDfr ftanning
St\tresman Otto

Dahlin fortsätter här sin

artib.elserie

24. Asby gård
När riksdagen år 1942 bcslutade att
en ny ceotrai flygverhstad skullc för
1åggas till Arboga slutfördes inköp av
för verkstad, förråd och flygfält erforderliga nrarkområden. Bland annat köp-

tcs Äsby

gårr1

i

dåvarande Säterbo
socken. Gården, som ägdes av gods
ägare Elis Larsson, hade en areal av
sammanlagt cirka 222 hektar, därav

cirka 100 hektar åker, 100

hektar
skogsmark, 20 hektar övrig mark samt
2 hektar tomt och trädgård. Tiilträdes
dag blev den 2l arrgusti 1942.

Gården är oftshistoriskt intressant
o(ir Jet v"r nLin arsikt ctt i detta kil
pitel berätta olr dess öden uncler tidernas gång. Men jag fann snart att
detta hade nråst bli en berättelse on.i
/reia den urgarnla byn Åsby och ic*c
enbart om det hcmman i byn som ut
vecklats till den av kronan inköpta
Äsby gård. För att håila nig inom ra'nen [ör min artikelserie kommer iag i
clct följande att endast nycket kort
mtydå något om byn Äsby i äldre tid
och därefter visa avsnitt av kartor från
fyra århundraden och till dessa iamna

Ernst Hansson, påvisar i sin år 1953
utgivna "Arboga sockens historia" att
flera av våra dagars ortsnamn

i

Säterbo

starnmar från hednatiden: Odensta
IOdcn], Fröberga IFreja], Frejas äng,
Tors kulle, Hällby och Vallby [dödsliket]. Namnet Äsby anser han inte
har något samrnanhang med asarna utån
bctyder helr enl.elt - b1n pa å.en, på
.arnrna ,il1
Säby betyJer - hyn

"orn
vid sjön.
Undcr llO0-ta1et byggde byborna vid
och söder on.r viken, som då till stor
clel tack varc landhöjningen torrlagts
oclr blivit odlingsbar, den kyrka som
fick naLlnet Sätcrbo kyrka. Eftersom
Lyrk rn hygg,les vid Åshy linns skäl
antaga att denna by var en av de större

i

bygden och även centralt beiägen.

[Arboga Känning] och Bergström [Arboga Krönika_) berättar endast om
prästbordet Äsby. Om byn för övrigt
nänDs ingenting.

Från 1600- och 1700-ta1et finns rikligt källunderlag i häradsrätts-, lagmansrätts och hovrättsprotokollen. Om man
bläddrar i dessa Iinner nan rörande
den lilla byn Äsby med sina 6 hemman
nängder av tvister om öretal, om åkerlegcr. orn.täng,cl, om vägrr, onr skog.
awerkning m n. Tanken faller osökt
på Frödings: "Jan Ersa och Per Persa, de

hiillo aldrig fred".
Hår cndäst ett par exenpel.
I en process lrån 1666 krJver hemrrran.äbare . Ä.hy er.ättring lör mrrkskaclor som uppstått av "den grafven
som Cronan låtit grafwa ifrån Hjä11

några kommcntarer.

i

Byn Åsby

åIdre tid.

Vid CVA flygfälts södra banända 1åg
en vid fältutvidgningen år 1952 bortsprängd bergkulle som sedan gammalt
hade namnet Fröberga. På och väster
on kullen fanns forngravar som åren
1952 och 1956 utgrävdes och undersöktes av landsantikvarien Sven Dra
kenberg, Västerås. Gtavarna voro
bronsåldersgravar, ålltså från århundracien kring år 1000 f. Kr. Vid denna
tid var mrvarande flygfältet en vik av
Mälaren, som då täckte hela slättlandet
i Äkerbo härad, bl a där Arboga stacl
norr om Brattberget nu ligger. Vattennivån i förl.rållande till terrängen var

omkring

l2

rr-reter högre

är i

våra

dagar.

Cravlrna i Säterbo visar att bosättning tidigt skett vid södra stranden av
den nämnda viken; säkerligen funnos
byar bl a där Äsby och Hellby nu lig
ger. Dessa byar utgjorde utgångspunkt
för färdeväg not söder, alltså mot
Hjälnaren.

Troligen {anns en of{erplats i trak
ten. Förre komministern i Säterbo,

Bild 1. Mangårdsb-tggnaden Åsby

gårr1.

Foto {rån 1918.
Under arkivstudier

i

medeitida hand-

skrilter fann komn-fnister Hansson uppgifter om byn Äsby. Den äidsta var
ett testamente av år 1378 i vilket Mar-

ta

Siggesdotter bland annat skänker en

gård Asby invid Ärboga till sin nan
Birger Ulls.on. T 1400- och I500-tals
arkiven finnes haodlingar om Äsby;

huvudsakligen om prästbordet. Är 1546
började registreringarna om Äsby i Jordeboken.

Arboga krönikeskrivare

Lohnan

maren nordan åts Arboga Åhn". År
1777 och 1778 skedde storskiftet och
dclla gåv givetvi: rrpphov till tvister;
storskiften-rål togs

upp så sent

son

1826.

fftcrlrand som århundrcden.r

gingo

skedde stora förändringar med byn Ås,

lry. Ägofördelningen ändrades, den
ganila bebyggelsen revs mecl få undan-

tag och en ny kom till. Den äldsta
handlingen i vilken jag sett namnet
Åsby gård är från 1827.

Bild 2 visar ett avsnitt ur en karta
från år 1690. Från denna karta har
åvcn hämtats följande uppgifter om

..f"
"n

I

36s&.,.{å

tse;.e.

&

>t

(ng,'

tili

Prästeborcl, l.rwilkct

warande 1690 Ährs Ränta, afstådda

a&
7 '&41

örcs1 anslaget

henrman enot åtskilliga Abballienerade
Cronogods i Uplancl."

L

4

8

sine egor för sig sielf albretat nyttiar
och innehafwcr."
ll och 4. "Tvennc af Sal. I-Ierr Chris
tof Ludvich llaschs Ärvfingar till Kongl
Vi:jt o,lr C|on"n iörsälrning rr.eJ inne-

.-f,oe&

*

byns bebyggelse. Nurrren överensstäm
rner ned betcckningarna på kartan.
l. "Sätterbo Kyrkia."
2. "Är ett gamalt Crono-Henrman a

5, 6 och 7. "Trenne Frälsehemman

I'1.8

dt

&

+_--

<7r,

*/

5 öresi Wällborne Herr Gustaf

a

Rerrter

tillhörige."
8. "Klåkare Stugar."

9. "1{yrkiewachtaren."
10. "Krogen vid Arboga Ån

bclä-

9el1."

Till vad kartan berättar viil

jag

lägga:

Av 'ntrc',e rrr Jen cnkla tc( l.ninqcn
av kyrkan med hög tornspira och ingång från sydsidan. Enligt Ernst Hans
:on i Arbogr so, l.ens hi.toria re'.. slri
ran år l78l oclr södr:r ingångcn igcn
murades

år

1796.

Byn Äsby bcstod alltså av 6 hemrnan: 2 krono [3 och 4], i krono
prästebord (2) sant 3 frälsc [5, 6 oclr
7]. Reuter, som ägcle hemmanen 5, 6
och 7 rr- a8are även till Reutersberg
(Munkebodal, där han troliqen var
bosatt.

Gården

Nr 3,

Norregården,

är

den

\\rrn närmasl . rnrn'anl_önger rrred rår'
clagars Äsby går d.

Kro6ert 00_1 i,,nr lap I'a Norre-a'

dens ägor var den krog som jag nånncle
i kap 23 fBergtroliet nr 2/19581.

Bild 3 är ett avsnitt ur en karta från
1758. Den visar gårdarnas iägen ocl.r
lrLrr dcras hel-yggelse rar o'dnad. Även

är

denna karla är försedd med data

bl

a

1öljande:

A- "Norra Heimandet I varit Herr

N{agnus Flernmings frälse uppgifvet i

lör abatienerade gods uti
Upland, - - -, står i Chartor och Jold
böcker oföränclraclc för 6 öresland.'
B. I Crono, varit åf sårrna bcskafen
het som Litt A - - - - i Jorciboken
ätsättning

'å

för 472

öresland.

C. " 1

Hemman frälse, detta tillika
med de 2ne följande varit af gammalt
llerr Cust. Reuters och tillhörigt Rytt
mästaren och Riddaren Väl-riborne Herr

Jacob Danquart l,iljeströn-r, hvarpå i
Jorclboken intet öretal finnes."

D. "Är det 2dra frälsehen.rmandets

hustomt."
E. "Det 3die frälsehcmmandets Dto."

l:. "Cronc, av ganrrualt kallade Kylcko
I-andbo lJenrnran varit scdan 1582
kylchohcrclcn uti för'sanrlingen till
srant,

G. "Klackarc Strrgan.'
I liirteckninccn iivcr' "Ängs

Tcgar

östel oru Iljelntarc Graf" finner man:

l.

"Crafkrogen - - na hiir i Åsiry tillhiirig."

-

ricn ocllingsbara ntark, sorn icke utnyttjats för flygfältct, utårrenderats utån
byggnader. har ladugärclcn med höskulle,
loge, säclcsnagasitr ut l1t ioldningställts

sorlr fönrld. Sjiilv hyr jag sedan I

ianuari 1945 mangarclsbyggnaclen som
I'ostad. Av tlc by6gnadsfiilinJlingar
som skett på gården rncllan 1849 oc'h
19.12 vill jag nimna följandc:
C Undcr siutet av l800talct llyttades
2 statarbostädcr till "SIätten", väster
orrr mangårdsbyggnadcn.

Cronogårdar-

IL "Er.r Do 'lbmt l)warpå

iigcr en l(rogl>yggnacl. "
Till vad kartan angiver

Iika rrren cftcr Kronans tillträde ar
1942 ir anviindningcn cn annan. Då

\,

Frä1set

r,r

vill jag till-

lä89i1:

Kyrlian har tccl(Dåts pri silmlna satt
solrr på 1690 ars kafta. l.ägct av dcn
västra nrr rivna nrecleitida stighrckån i

"'l

iir angivet.
ir rlet A, N.'rr,qal
(len, sorrr utvecklats till Äsby gårclUtruär'kande filr hcla byns bebyggci
-.c år /rrirrgirrggr/a grirrlar. Norregarclen
IAl har två niira varanclra liggancle
kyr

korårdsnrtrren

.\v

hygolrlalnrr

/1.

at- '.
_,1,

sådana gårclar: cr) l)osta(ls och en Lrt
husgårcl.
I nli!l .l.

rr

,1.

i rrr

li:u

trn .un,

,1

,

,'

r isar

lianalnrynnirrren fanns på östra kanal
sidan nrcllan l(trngsiirsviigen och Arbogaån intc

2

nindrc iin 9 byggnucicr,

cliirav

krogar'.

Ilikl ,1. tlsbv g.irtl ti lll.N9.
Nu ha| stora fiiriindringar skett. Byn
har heit föriinclrats och Norregården
har blivit Asby garcl.
Gerrorn köpebrev

l8l8

irr tLr l9

"i'
:i

N'
f

ianrali

C F Stienelcl och hans
llustru Lovise von Ehrenheiln Krono
sk.tte rLrsthållet Äsby No 125 on tillsårr)mans j 0ll: ijrcslancl tillsamorans
försalde

i..1,,,

-..

t

mätaren Arloiph

l.llric

Pihlstrand och
tless Fru sanrt baln och arfvingar". Det
vät de hcnrlran soru Ph 1758 års karta
betecloäts rlrc(l

A och i]

es823322
/?3?

\

nred lägenheterna Grafkrogcn, Slokjern
och Oclensta ftir 8000 Riksclaler Banco
till 'Corrnrissions ocb Enskiftes La[dt-

rt/.. .

/ 'tn t ./e.,/t
-' './,.,.

/-:_:___'
tillt

.

__--]-

e\(\,

som l'ihlstrancl

1iöpte. Fr:ilschcnrmancn C, D och E
ägdes vid dcnna tirl av "lIerr Capitairen och Riclclarcn J. J. Dankvardt
Lillieströrn pa lleutefsL)(rq. .itcri.
Pihlstrancl var tyclligen en synnerligen
aktiv rrran. Unclcr tlc lörsta 8 aren efter
tilltr'ädet bygg(le han our så gott som
Itcla garden. Ar i827 sl<rivcr lran i en
tvistefraga nred en grannc att det lårer'
knappåst i lällct finnas några skåttehennran sorn pa sii l(ort tid och till den
glrad påkostats och förbättrats sorrr hans.
Iiostnaclcrna härfiir uppgick till lika
mycket soDr inliöpsstrnrnran.

'd

.'L,L

r..,
7-,€2\,\
\_
\'

' a-)

De stora

orubyggnaderDa äv gårdcn
lS00 1.,lcts lör.t:r lrirlit [r:r'rFrr
av kartan bild 4. On hrltt nybyggandet
rrnJL

r

skett åv Pihlstrrn(i iir mig dock

obe

l<ant men syncs troligt.

tir 1959.
Jänrförd rned år I849 är clen äldre
bebyggclsen i stort sett till det yttre
tsitd

5.

Åsb-t gtircl

Jåh-äo,4y24a..

-'-'-

{ "9-zz42'.

t

"Följ med oss"
på fiskefärd
Kl 6 på

söndagsmorgonen den

I

rnars

käurpadc en tapper skara sig fram over

HjäJnarens is. I mörkret och snålblås
ten halkade den lilla skaran fram mot

cn litcn holme rlte i isriket

utanför

l{äfsvik.

Från abborre till abborre gick buclet:
Norra I Ijälmarens Fiskeförening förbe
rcder storslakt - rädda sig den sorl
lian.

Och budet talade sant, ty igryningsljuset kr"rnde snart urskiljas Birger
Ahlms skräckinjagande profil, Olle
Ählins sydländska gester och Pin-Pons
maskulinå gestalt.
Når elcleIr under den rredförda gril-

ien flanrmat upp och innehållet i dea
första av de tjugo kaffepannor som
skulle komma att kokas under dagen
fördelats, mönstrade Birger sin skara
ot'h upptäckte att även angelmetespecialisten Brewitz deltagit i isvandringen sant talåde: Minns go vänner att

o

Torpen Helrrtrret och stensäter revs
1941; Talludden var rivet tidigare. Av

Äsby gårds torp står 1959 endast Västerängstorpet kvar.
a Är l9l8 tillbyggdes mangårdsbyggna

den av dåvarandc ägåren, godsagare
Emanuel Bergströr.n så att den blev

vi har i

dag genorn "Följ med oss"
inbjudit våra arbetskam.atcr att med
barn och blomma ta del av vårt fritidsnöje. Må det därför vara vår plikt
att se till att gästerna trivs,
att intet i pimpelmetningens svåra
konst hålles fördolg
att erinra den intresserade amatörfiska
ren om att vår förening har bildats
för att skapa ordning och rccla i
söndagsinetarnas förhållande till yrkesfiskarena här vid Hjälmaren,
att föreningen arrenderat utfartsvåg och
strandrätt här vid Räfsvik för att
underliitta för. våra medlemmar att
komna intill fiskevattnet,
att vi hälsar rya nedlemmar hjärtligt
välkomna,

att - kaffepanna nr två år färdigkokt
fyllde Olle i och föreningens ordförande avrunda sitt nanande tal
med ett helsvenskt - Hurral
Så där kan rrran åtninstone förestäJla sig att en del av förberedeise,
arbetet gått till, för när vi som var
nyfikna på amatörfiske, korn upp till
Hjälmaren, ersatte "den tappra Jilla
skaran" ned all sin vänliga hjälosanhet
ert tyvärr frånvarande sol.

En massa nyspettade hål våntade

pa

vära "blänken" och tjugo angeldon
väntade på att få fjädra sig över nylångadc gäddor.
Det endo .ont inte r äntale pa

var fisk

oss

dubbelt så bred. Den gamla byggnaden
med sin fasad mot gårdsplanen bibe

konstjgt nog - för Birger
påstod bestänt att föreningcn planterat
rrt någrr ttr:entll yngel extra för var

hö11s.

sku11.

o

Mangårdsbyggnadens norra flygel
revs omkring l9l5 och en mindre gavel-

tilibyggnad rned köksingång tillkorr
1938.

Efter Kronans tillträde år 1942 har

följande skett:

c Gårdsmedjan i backen väster om nuvarande garaget revs 1946. Smedkubben
mcd sitt fäsre för oxhornet står ännu
kvar.
o

Vagnslidret

revs

på

logens södra

sida

1946.

o Tvättstugan sorn låg strax väster om
garaget revs 1946.
a Tvättstugan som låg strax väster oD1
garaget revs 1946.
o Arbetarebostäderna vid Slätten revs
1946.

O En arbetarebostad omedelbart norr
om mangårdsbyggnadeos ved och förrådsbod revs 1946.

-

De på viii synliq plats uppstälhJa priscrna - en bil och två Tv-apparater sporrade dock många att med väl avvägda arnrörelser försöka locka firren
på pilken. Och sil För en del lyckades
clet. Bilen hemfördes (alt. hemkördes]
av 9 åriga Torbjörn Lindberg.
Gissa om han var stolt.
Eriksson på 271 och Molin på motor
behöver Lrara skaffa TV-antenner -

lcsten av utrustningeo fraktade de hem
i triumf.
Och vi anclra; vi som berättar om
fisken sont var för. stor för att kornma
upp genom den lilla pimpelvaken - vi
prisar Olle Ählin som serverade grillad
korv och svart kaffe på löpande band.
Sjön suger sont ni vet.
När scn solen bröt fram och skapaclc
dct verkliga vårvädret blev trevnaden
fullständig.

o Ny förrådsbyggnad för dåvarande
CFA uppfördes 1948.
c Mangårdsbyggnaden, som var helt

Tänk Er själv: Barnen åker skridskor,
veckans behov av fisk och
mor skaffar sig en klädsam solbranna.

ornodern, erhöll wc 1950 sant centralvänne ocl'r badnrm 1954.
c De enda byggnader, soln av karlorna

avkoppling från vardagen
tänka sig något bättre?

att döma står kvar sedan l7o0-ta1et,
är mangårdsbyggnadens mot gårdspla-

nen vända del samt den lilla södra flygelbyggnaden.
8

far ordnar

Ett fritidsnöje där hela famiijen får.
- kan ntan
Vi som fick vara med tackar för-

eningen NHF

för ett bra

arrangernang

och en trcvlig söndag på Hjälmarens
Kaj.

is.

Arsmöte med ftårg
När

Birger'

Ählin den I I nars kl

1930 slog klubban

i

bordet kunde han

var besökt av
drygt sjuttio rnedlemrrrar. I sitt hälsningsanförancle crinrade Ählin om de
konstatera, årsmötet

under veriisamhetsåret bortgångna med-

lenmarna OIof Lundquist och

I

Eric

slutorden yttrade Ählin:
"och framförallt skola vi rninnas dem
sonr genonprä]<tiga karnrater och fina
m,inniskor". Mötet hyllade de bortgångna nied en tyst minut_
I

Iasselbohm.

fortsatte med val av ordförande
^rsnötet
för' mötet och Henry Jersby

Iiclt förtroenclet att leda förhandlingarna. Sedvanliga styrelseval företogs oclr

lör'handlingarna förfiöt friktionsfritt. Ett
litct neningsutbytc r4rpstod meilan bl a
Stcllan Bolin och Skoglund om hur dct
sktrlle förfaras ned clen avgift som tidi-

gare har inlevererats

till

understöds-

fonden-

Vid rnötcts avslutning tog den återtill orda
och kallade fram Eskil östlund, Kurt
valcle ordföranden Birger Ählin

IJjeltöo, Axcl Nilsson och Sigvard Malmchccl, vilka varit medlemmar i FCTF

i 25 år.

tackade den för det
son
de hade nedlagt, för det
^hlin
pioniärarbete, som vi senare dagars
nediemmar skall försöka fullfölja tiil
arbete,

avdelningens båtnad. Veteranerna hylia-

des med blommor och Eskil östlund
tackade för den vänliga uppvaktningen
samtidigt solrr han erinrade orn hur dct

var vid startcn för 25 år sedan. Med
dessa ungclomliga veteraner på podiet
avslutades årsmötet.
Elter mötet samlades ånyo uredlcmi Rotundan för en strrnds underhållniog. Ntr hade deltagarantalet åkt i
hiijder.r, beroende på att nedlenmarnas
anhöriga hade inbjudits. Vera Edwards,
son, Lisbeth Wahl6n, Irenc Lindströrr
och lnger Ähman visade ned verklig
blio vad vårnodet irar att bjuda i
klädväg. Normans hade välvilligt ställt
till förfogande en stilig vårkollektion.
Hattarna kon från Nya Modeaffären
och vann också de publikens gillande.
marna

Mannckängerna svävade

fram

under

rytnrisk ackompanjemang av The golden carbon bridge orkester. (Roland
Jansson och Stickan Jäderlund).
Lasse Erntsson gav oss prov på hur
B-koroett spelas i de högre krctsama,
och Sölve sant hans flickor fick bifall
Iör sitt framträdande med Bror Möllers
Arbogavals. Karin Nyström och Jan
Kiillberg fick sedan kämpa orrr titcln
"1959 års rullskridskomästare". LyckIigtvis slutade kampen oavgjort sedan
Källberg lyckats lå av sig er.r skridsko.
Klang och jubelavslutningl

ALW

F1

vaf nordligaste j aktflottilj
Flortiljingenjören,

När 4 flygkåren uppsattes på Frösön
1926, .kedde detlr pa en
plats nled ganla nilitära traditioner -

lcn I irrli

Frösö Lå8er. Genon Karl XI:s inclclningsverk föriindrades 1685 J jmtlancls

infanterircgelncnte

till

dragonregemente,

son do:)< ej var beridet. 1685 mönstra
dc Karl

XI

resementet under tre dagar
t-'å Frösön. Året därpå anslogs Kråkstads
hen-rman till övningsplats för regemertet
gcnon krrngl brev. Til1 en början kalla
clcs övningsplatsen Kråkstads I-äger om
vrixlanclc med Frösö Läger. Det senare

narrrnet blev så småningon

det

enda

irrukliga. Plar-reriogen åv övningsfältet
skedde under ledning av regernentets
chcf, övcrste Carl FIård af Segerstacl.
Enligt tra.iitionen skulie övcrstcn ha
1åtit nranskapet bära bort stenilrna,
varav en del av övningsfältet var fyllt,
i sina kappor. Rotchållarna skuiie ha
kiagat hos konungen över att manskapets l<lädel skadats härav och Hårcl
blivit dömd till 2000 dalers böter. Till
ninnc av dcn nitiske chefen restes år
1690 r:n sten, den hårdska stenen, sonl
tort'arandc lin1e. :tll be,kad r. lteqe
lurcntsmötcna på dcn nya tivningsplatsen

iigde rum på cftersommaren och varade
i regel en halv månad. Exercis och fält
tiänst ijvades flitigt, och till varje knc'.<t
trtdelacles 8 skarpa och 16 lösa skott.

I sanbancl rred Karl XII:s krig bygg
rles lörsvaret av Jänrtland ut, b1 a upp

Iördes 1710-13 en skans, Kronstads
skans, på det stälie, där nuvarande loto.
.lctaljcn liggcr. Av Jenne .k.tns [innc.
ilLlrera inga rester. Däremot kan nan
lortfarande iakttaga sträckningen av
rien betydligt äidre Frösö skans från
början ar, 1600 talet, belägen vicl
Kutgsgårdeo, flottiljchefsbostaden. Den
rr I rösö 1(rrng.går'J hade rrrrlir,rc.

varit på garuia skansen och zrv de dansfogclarne brukacl och l<trltiverad."
Efter 1645, då landet kom under Sve

ke

r-iges krona, brnkades egendomen av
l<ornnrcndantetna på Frösö skans. Ar
1671 flyttacles alla användbara hus frår
sltansen, sour antagligcn fått förfalla,

til1 ungefärligen clet ställe där Kungsqir,{en rrrr 'la'. Den 5ena5le lllLtrir'gcl

slieclcle någon gång under senare clelen
av 1800 tålet. Ären 1910-26 förvaltades
såväl Kungsgården son Frösö läger av
iierronteringsstyrelscn, sonr hiir clrev
Iirösö rernontclepå.
Från 1ägertiden finnas flela byggna

cier bevarade, som fortfarande utnyttjas
inoru flottiljomr ådet, såson tre enpians

baracker, en tvåningsbyggnad, där bl a
r.Lo{fruässen är inrymd, samt gymnastilisalen.

Av rrinnen från foma tider finnes
iinnu ett värt att närnna, närnligen
Fr.ösö ltapellruin från I100-taiet. Den
irefinner sig strax intiil banände 12. På
gruncl av läget har man ej kunnat låta

fld H. Enderlein

någon de1 av grurden, clct cnda som
f.--

1,.

^,

-,! ,!: r,^ ,.^,. ^.,. - ...^-r,

uir'ån. En restauration ägde rum för

år sedan, varför clen besökandc
nu kan få en lrppfattning om gruntlcns
några

striicl(nil]g.

Chef för Ktrngl Jåmtlancis flygfiottilj

C O I lugossor-r. Från att tiha vlrit rryckct aktiv inom se-. l[l1eet 'rar r\er'\ten JeJ rn 9l- radit
bcfiilet över ett jaktförband. Av överstens fritidsintressen, tävlingsbridge och
golf, hat det senare givit upphov till
.rt l,c.tåend( rrinne.1]är'lre, nJrtrligcn
Iirösö golfbana, cn av de vackrast beåir aiverste
cli.qare

irigna banorna

i

lanc1et.

iliens. rlref rirra.e "1gfaren..
l'iirsta chef var öve$te G von Porat.
Karcn' f lgrr':teriel be.to,l tili en
början ov några S 21, soil användes
både soln land- och sjöflygplan. För'
rrtorr fältet fick kåren nämligen en
siöIlygståtion i dcn skyddade Kungsgårdsviken nelian ön ocl.r Byniiset. Kå
len val i detta skede närmirst avsedcl
såsom spaningsförbancl. Två år senare
liorr-tpletterades den rned Drontar, E2
och A4, avsedda för eskort- och attackLrppgiftcr. 1930 moderniserades flyg
I Iort

plansparken neci S 6:or.
Il.l.tcn I9l.l l-y1te flolr:lj(r

överste

.\er, .lå
E C Gärclin tillträcldc. Dcnnc

avlöstes efter tre år av överste E Torn
bcrg och sanma år blev flottiljen ett
1ätt bombförband mecl 84 som offensivt
vapen.

Niir vårsalen böriar vlirma, giir man giinla en fiilhur.

Ärct efter andra världskrigets utbiott
lörsvann de "dubbeldäckade" krigs
fllgplanen tran Ilrö.ö1. \tr ra- lct d-,-.
Inr ts5 irt 3ir.,
'in cntr,1. l-lygplrrrsnicltarnl hade spelat ut sin roll och
plåtsiagarna togo vid. Det första hel
.rcr.l r fllqplcner. Bl7, 1,.'rr 'sr,
lJ43 o,lr sarrrrta.o rn at u.ct i.B J.nt.tc B G Bjuggren befäiet. Vicl denna
ticl blev behovet av ett lärnpligt belä8et
övningstrål för störtbombarna aktrl.
Sårom icleaiisk för clctta ändanäl bc''
J-nrde övelsten en Iilen ö : Slor. iöl
belägen några km utanför flottiljcn.
NIen ned de första bomberna utbröt cn
stornr kring Stofsjön. Det var inte båra
cx socken son l<iinde sig våldförci
de.r lilla ön utgjorde nänrligen genren
sarn gräns för ferr. . .
Med den nuvarande flottiLjrhefens
tiilträde 1947 genonrgick {lottilien er n}
metamorfos och blev jaktflottilj Stört

Cheien

föt

F4

Ouet ste
C. O. Hr.rgosson

Lronbarna fingo lära otrr och trivdes så
småningoln viil rned att tygla sitt nya

ilvg|l"n l2{r Mrrstang I

Tå

gi

a"

svalade Merlin-motorernas clova brunt
vid varmkörningen på rnarken och rrn
der övninga.na i luften för ljrrdsensationerna på Frösö. Men år 1953 korr

nägot aildeles nytt - ietmotorerDäs
ilskna tjut. Det var J2B Vampirr:, son
anrrälde sig, och med den en genom
gripande ny teknik på alla onrådcn
ioon flottiljen. Efter tre år fick F4
dnyo ett heisvenskt plan, J29, som nu
gör rrtrrrJrkt liänsr, \är.\iir rrnder vin
terförhållanden.
Såson Sveriges nordligaste jaktflottilj har F4 en del problem att brottas
med som äro mindre eller kanske helt
saknas på sydligare breddgrader. De

klimatiska lörhållandena vintertid äro
ticlvis mycket ansträngande, icke minst

för

personalen

i

stationstjänst. Både

kyla och snö samverka

till ått

försvåra

denna tjänst. Dock har den avsevart
underlättats med jetmotorernas intåg i
fiygvapnet. Det är icke ovanligt att snöröjiriigstroppens materiel vintertid kan

få

arbeta oavbrutet under l4-dagars,
pcrioder. Den alltmera förbättracle utrustningen har emellertid även här
rnedfört ett lättsammare arbete. Vacl
speciellt avd VI avundas de sydligarc

En giisr

l tt ljället

i tjänst, som 1951 utbyttes
not en Noorduyn Norsenan Tp 78,
kers W3.l

vilken giordc en gocl insats ända till
ambulanstjänsten övergick till civila
företag sommaren 1958. Under srn
existens hann F4 ambulans utföra 540
ambulansflygningår. De äro rcdovisade
i ambulansjournalen. Med sina knappa
notiser om fiygningar på lägsta höjd i
fjällviirlden i dirnna eller snöyra, rned
svårt sjnka nänniskor ombord, vilka
till varje pris snarast nåste under effektiv behandling, utgör denna journal

besöher flottiljen.

ett monuncnt över clet

osjålviska tjä-

nandet.

Kungl Jämtiands flygflottili ligger i
en av Sveriges vackraste trakter. Banan
befinner sig 70 r'n över Storsjöns yta
med utsikt mot den jämtiändska fjäIl\irlden. Delta panorama rnJrar ci
blott utseencle lncd årstiderna utan
växlar från tinne till tin1ne 1ned be-

och väderleksförhållandena.
till den orörda vildmarken
gör' flottiljen till ett eldorado för den
lysningsNärl.reter.r

iir de korta

, jakt och nåturintresserade. Vintertid kan man efter en timnes bilfärd
hamna i gränsen tili fjällvärlden, där
den öppnar sig för milsvida skidfärder.

centrala förrådet, vilket medför. korta

_il_

flottiljerna

tionslederna

till

kommunikacentrala verkstäder och

t.ansporttider och lätthet att få per. sonlig kontakt. Hur mycket detta belyder för tiän,ten lör.tå1 nrrn not
"
förriin man upplevt det.

KILOPOND
- Jet-krqftens måttenhet
Jet motorernas dragklaft uttrycks 1
kiloponcl, som är måttenheten för kraft
precis som kilogram är måttenheten för

Vid en beskrivning av F4 kan man
inte förbigå ambulanstjänsten. Redan
under {örsta vintern av 4 flygkårens

vikt. För att förvandla dragkraft i kiio
pond till hkr nåste man multipliccra
l.iioL'undtalet med dcn aktuellr hastigheten i tr/sek och sedan clividera ned
75.1 hkr=75 kilogramtreter/sek. SAS
Caravelle jet har två motorer på till
sammans l0 500 kp. Detta skulle, vid
en hastighet av 750 kn/tim, motsvara
en effekt av ca 28 000 hkr.

existens uppkom önskefrålet att ned
flyg nröjliggöra transport av sjuka från
trakter rrred dåliga vägförbirdelser. Genom överste v Porats energiska arbete
lyckades kåren till en bö1.jan få två
S2l "modifierade" för ambulanstrans
port. Det ville tiii god hälsa att vara
sjuk i dessa plan, var överstens oltrdömc. 52l:orna ersattes så smånnrgon
lrred 56:<lr och det dröjde ända ti1l sen,
solllrare[ 1933 innan det första "riktiga" ambulansplane! en Junkers W34,

kom i tjänst vid förbandet. Denna
flögs till oktober 1938, då ett svårt
haveri inträffade. Ambulanstjänsten
sköttes en tid härefter med Junkers

F13. 1941 hade flottiljen åter en Jun-

l0

liske

å-

Vid F4 finnes personal) som uatit med

4 flyghårens uppstittandej så t ex
dente glade tyghantrlerbare) Erib Rahm,
]7ulnera 7 uethmåstte uid. flygterlz,
uid.

staden.

i reolism
- Kapten, i går can.rouflerade vi alla

övertröffqt
kanonerna.

Det är bra, får jag se den.
Kapten, vi har inte kunnat hitta
dem i dag.

-

En vinterpromenad.

..

Med. Dr. G. Bergquist
t\leterdjupt ligger srön övcr fälten

och

skogsbackarna.

All

flyttblockens

och stenarnas kantighet hår modellcrats
onr tiil rnjuka svepanclc linjcr iivcr hela
l:rrr.l'ka1'r't. InJu.t .lc'nibcgruv.la går'
rlcsgtirclanas stödstolpar sticlicf lrpp
ovan snöl] och skapar ett avbrott. Till

och mecl granarna är vita, rncn clcn
ruörkt gröna färgen skymtal unclcr snosjoken, sonr gcnom clagsncjan och kylän fiusit fåst vid grenarl1a. Lövträdens
l<ala, steia gafflar mecl sina kvistbollar
i spetsarna strävar lrlot hirrrlcns oäntlliga bla. Asp och björkslyn tecknar
ctsnälsvassa nönster mot den ljtrslantp
sonr solen skapar. Enstaka ekars rlrtids

linotiga former get massivitet och speciell karaktär åt någon kulle i det vita.
()ver det rena, lätt i blått stötande snotäckct, går mattare stråk. Det iir ha
rarnas ftrageringsvägar. Dessa spolierar
Itristallernas glans så att man ser stigarna på långt hå11. Ilär och var har

låga aspkvistar eller några cnbuskarIär'nnat ett sparsarnt bidrag till den
lrrrngligc' rnaltiJ. Rävsparert slinFral siF
rrt och in bland skogskantens träd. Genom uppgriivda myrstackar cller fjiidcrrcsterna efter någon fågcl, kan man
sc hur nattens siikancle cftcr förla har
lyckats. Inne pa ett ilyggc med växande
ungskog har älgen sitt matbord och
hans näring crbjuder inga problem. Men
cle smalbenta rådjrren har dct bekym

Få/ s ta? /;tl

i dcn cljupa snön. Hur kan de
förflytlc sig och hrrr kan de skaffa na
gon föda? På buskarnas läsidor där'
gcnon vindcns arbetc snön ligger nindle ljup, har råcljul sparkat sig ned till
marken och hittat några strån av fjol
årsgräset. llär och var har knoppar av
olika buskar tjänat sonl föda. På däriör lämpliga platser Irar loder lagts rrr
för det vilcla, klöverhö åt rådjur och
harar och fiir fasancr avrenssäd och
rncrsamt

boss.

Älit iir stillhct
och glimmar

i

och vitheten gnistrar
solskenet. Plötsligt syns

nåSonting därborta i den av spröda
björkbuskar och långa raka aspar be

vuxna kullcn. Dct

är intc en

rörelse,

snärare är clct cn avstannad rörelse,
som gö1 att blicken dras till det av
snittet i landskapet. Två r'ådjur av
tecknar sig mot den bleka vinterhorisonten- Solens strålar och clen tunna
luften ger glasklarhet åt bilden - vit
vithet med azurblå sktrggor av de trådsmala träden och cle l':rungrå, smäckra

djurens reiielfer. Andedräkten rrr näs
borrarna kan skönjas som lätta moln
uch viscr, rtt dc onl skulpturer parninnande cljurbilderna har liv. Plötsligt

till flykt uppstått hos
rådjuren ett par
skogskanten och i sprutande

som orrr impulsen

båda samtidigt,
språng mot

tar

snöslöjor är cie försvunna.

Efter en våndring, där !arje

siunker Deterdjrrpt ned, ser lrlån nlot
horisonten en rand av den gula fjol:irsvassen. I förgrunden några av Jöv-

träd glest bevuxna holnar.

I de två

närnaste finns tät markvegetation av
enbuskar och låga granar. D,ir finns
foclerplatser

för

fasaner. Harspåren

1ö-

per sor[ vägar nellan holmarna. I ett
underfundigt nönstcr clrår råvens natt
liga tassavtryck pärlband över snöfåltet.
Älgens klumpiga pulsande har brutit ctt
brett spår, som på ett nästan brutålt
sätt skär söncler den släta ytan. Små
fåglarna i skogsrandens buskar har en
\'årlåtsiiknandc ton i kvittret. Der ar
solen sorn Itrrar detrr all tto på snö
vinterns snaril slut. Ett brungrått nys

tan rullar snabbt över skarsnöns vita
måtta bort mot skogen - cn hare som
skrämcles upp ur sin lega.
Runt fiasancrnas foderplat. Jr srrörr
ncdtrampad av fågelspår och lurandc
r'ävtassar. Snråfåglar av alla de slag,
nötskrikor och koitrastar, harar och
möss, ja, tiil och rred r.ådjrrr förser
sig från fasanernas bord. Under studict

av olika spårstämplar lyfter en fasan
tupp med smattrande viDgar från en
närbelägen buske. I en färgsprakande
kurva tecknas så en elegant parabcl
not himlens ljusa blå - ett japanskt
träsnitt med cle slanka trädspirorna
som sammanhållanclc faktor.

steg

GENIAI UPPFINNING

EVtGHETsNnsrixEtt
ga,G

Företagsnämnden hår haft nöjet nlotett förslag till en cvighetsrnaskin

laga

".

kr L L

- ett problen sonl stått olöst genom
tidernå. Dct är ynglingen Lasse Kling,

avd 280, som står som försiagsställare.
Förslaget har givetvis tagits rpp till
prövning i vanlig ol'dning inom förc
tagsnärnnden, Huruvida några försök

gjorts med denna maskin, soin av Kling
döpts till "Körkortsfri Myggslänga", är.
inte känt. Någon längrc sträcka vågar

tran Sr-tta. P.'/.'* 8ulq
Sed aa 7u 11n, 11r"1.1

nan sig väl inte på då farten enligt
trppfinncren äkar rnel oclr rtrer', ju

längre man åker. överljudsfart torde

då uppnås ganska snabbt.

Ing Kropp i

granskningsnämndcn

frarrhaller [ör Bergtrollet, att nrcn inorr
företagsnännden är glad övet förslaget,

L"rrr

KLi,3

4vd .l8o

<v4

men att man naturligtvis skulle vara
ännu giadare över förslag med mcra
direkt produktionsfrämjande verkan.

ll

Eleverna har ordet

tt

Lördagen den 3l januari avslutacies
den omskolningskurs, sorrr pågått i
jåmnt 5 nånader, där omskolning skett
ftirn Jcn rnckanisl.a riil den elektrisla

0d6#
Omskolning och
vidareutbildning
T LJsrr., rrärrrrarc bestårr r den I sept,
startade vid CVA en ornskolningsktrs
av rnekaniker till montörer. I kurscrr
cleltog l4 elever, företrädesvis personal
från nitarverkstaclen. Kursen, som omfattade ca 900 timltrar, avslutades den
30 jan 1959 vid en kopp kaffc och
tårta på nässen. Såväl elever son lärare
r l bclåtna Incrl kursen o.h dcr god.
resultat, som den givit. Eleverna har
under hela tiden visat ett mycket stort
intresse. I kursen har deltagit:
Stcn Berggren

Ra cla r lzu

r

se

Mår.rdagen clen

I(nut

Andersson

Erling

llolf

Ingvar Henrikssorr

Bengt Kjellberg

Arvid

Larsson

Lars Lind6n
Grurnar Molander

Rolf Norgrcn
Or,ve öhrn
Även samtliga elever i radio och
r adarkursen har visat sitt stola intresse
för utbildningen. Jag framför än cn
gång nitt tåck tiil både lärare och eler, för Jct rrh, te qnr nedlagr' pa
ilenna utbilclning. Jag hoppas att Ni
lrarrdeles, när Ni helt kommer in i clc
nya arbetsrqtpgifterna, skall l(åitu1a att
Ni har nytta av vacl Ni lärt F,r och
att Ni komner att trivas ltred de rrreri-l
lionpiiccracic arbctsuppglfterna. Vårt
önskelnål är, att Ni nu når Ni konntit
igang rnc.l rt1 li,a fo-t\å11å på egen
hancl genon korresponclensstudier. Vi
sL<all höra av oss och lånna förs1ag på
Jä

|

rplita

\orre(pondenskrrrscr. TaB

gär'

na kontakt med helr Ericsson på pcr

deltågitl

Arne Bergströrr
I lolgel Erikssou
Lcmrart Fogelberg

Larsson

Sven Nilsson

Ingvar Södcrholm
Ingc Ward
12

!lör',1

l-indströms

tur att i ett

så

hög

Ia l.r(ka la';rna för Jerrr' irr-at-

.cr J1l 5k:,lfra

el, ktr iL iretcnt rlvstel icr.
Davicisson framfördc sedan l(urskan-

rar ernr. lrylining till
ålderrnanner'
Rystcclt för hans utmärkta studiepresta
tiorl och överlämnade prestationsprisct

- en

gro88.

När clet så efter rnånga tinmars

ange

n:im samvaro n-red allsång och goda
histor ier var clags att skiljas, var allnränna neningen den, att vi skrrlle
träffas på nytt om några år.
C. D.

Ni vill fortsätta

ått

Vi har vissa plancr pä att fortsätta
utbildningen av telenontörer, då vi
fortfaranclc har behov av sådan arbets
liraft. Först på programmet står då ut
Lrildning cv radionronlörer till radar-

Johansson

Äke Nilsson
Ove Sjögren

Vicl kaffet och cognacen var det

Ilertil

läsa.

Anders Karlsson

Olof

KnLrt Byströrn välkorrsttaladc på vers
och vände sig speciellt till de inbjuclna
lärarna, som rosades och risades. Sedan
.ig fren 'nröfEåsbofdet lo!
'lla för., tt
Davidsson till orda och tackade för
clct utmärkta kamratskap, som varit
råclande rrncler hela klrrstiden, sant utLrringade en skål för fortsatt kontakt
nrellan lärare och elever.
Efter dct laxcn avsnakats förcle Mörk
lärarnas talan och framhöll att det var-it enbart ett nöie att vara lärare fördenna kurs och hoppades att kontak
ten icke skulle brytas för att ksrsen nr-l
var avslutad.
"Rektorn" P. O. Olsson tackade å
t1e inbjtrclnas vägnar för god rrat.

:ionalkontoret om

FIans Floimberg

lliner

G. Rystedt tog
till orda och franrbar kursdeltagarnas tack till löretagsleclningcn. I{an
fi arnhö11 vilken stor fömäl det varit
att få deltaga i denna kurs och nenade
dtt det gocla resultatet inte bara var
kursdeltagarnas förtjänst, utan till myc
ket rtor del Iick till,krives Je skicli
l.or-r n.h avåt en rnlcket Jäcker .up6.

Gustafsson

Ilans Holmgren

Allan Karlsson
Arne Karlsson
Arvo Kar'lsson
Hclger Lar sson
llertil Lindströn

Iirrrscns "åldcrlnan"

seclan

liga lärarna.
På kvällen samlades vi på Hotell Ar-

Eliasson

Torsten Hedlund

Den l3 dec 1958 avslutades kursen
Iör- vidareutbildning av r'[ontörer till
ladionrontörcr. Den hacle då pågått
scclan clcn I sept 1958. I krrrsen har

clemra

I)er Anclersson
llolf Billstriim

Stig Hermansson
Karl Bertii Johansson

Karlssott.

I

kurs har deltagit:

Thure Englund

stedt, lårare Holger Mörlz och Aruo

2 febr 1959 sattes

vcckors utbilclning på FRAS.

Knut Byströil
Gunnar Eriksson

Elhu sen matematihprou. Inguar Wad-

ht r oni'B.

Dc elcver, sorn deltog i raclarktrsen,
återkom till CVA den 30 jar.r cftcr 3

Stellan Eliasson

Karl Davidsson

e Ic

punkt för denn:i gång fiir den kursvcrksanrhet, son påbörjades i hiistas.

Sven Björkluncl

Gunnar Rystedt
Ingvar Vadstedt

n

linjen.
På lördagsförmiddagen bjöd företaget
på kaffe och tårta på Mässcn. Inbjudna
voro även sektionscheferna på ei-sidan.
öi l{ögfeldt tackade kursdeltagarna för
det stora intresse och den energi, som
lisats, och hoppades på lika goda re
sultat, när kunskaperna nu skulle omsättas i praktiskt arbete.

Radiohursen. Från bameran: Olol Lars
sotl, Ifige W d, Anders Karlsson, Holger Erilzsson och Lennart Fogelbetg,

r.lonlö'er. Lr*ntrcllt kommer vi även
erbjucla några mekaniker omskol-

att

ning

tiil elmontörer,

Ah,

Äiia kommer väl ihåg att clet spö
kl 5 på morgonen sista lörclagcn förc jul. Nej, alla kommcr intc
ihåg det - inte vi, sonl var med på

De va livat på 280

legnade

280:s Lrrr.ia-fest. Vi komrrer hera ihag
dct glada och stämningsfulla från clcnna norgonl
Vi samlades pa Mässen. Jtrlgranens
ljtrs tindrade och Iius fanns clct också
på borden.
Fem riktiga tomtar - dct var (lustaf
Fritz och det var Arne Carlsson och
clet val Sune Pettersson och det var
Folke Sjökvist och så var dct Kalic
l{aattamaa - lned riktiga instruurent
spelade ripp narsclrcn U[der tretungad
flagg. Our någon eventuellt foltfarande
lradc vilat kvar i Morphei årrDar, sa
var han nu absoiut lilarval<en.
Det var också på tidcn, ty nu tdgade
Lrr.ia irr rne,l sina tärnol. Lrrciasångcn
gav oss den rätta stämningen, vilkeD
ytterligare förhöjdes genorn solofrarn
trädanden av tärnorna. Ing-Marie Hedqvist sjöng med sin klara stamna

Göte örnefw', Set Dinbon, I{arI Aruid
Hibpe och Georg Zetterluncl,

Fent glatla gossar-; Gcorg lacobsson,

"Glåns över sjö och strand", BrittMaric Thörnqvist läste en dikt och så
sjöng Gun Gunnarsson och Ulla-Britt
l,ewin "Stilla natt".
Det var dags för chefen för avd 280,
Arne Norberg, att häiså välkommen
och förrätta kröningen av "l{allens
vackraste Lucia 1958". Tärnorna kröntes till "Riddare av Nordtärneorden"
och samtliga behängdes med säreget
virckra srnycken - svarta lljärtan i järn
kcdjor. Norberg fullgjorde sitt kröningsruppdrag med grandessa och han känner tydligen sina flickor väI, ty han
Irarrhöll, att Hallens alla flickor hade
l.ii'r'r -Å rärrr crällFr

När kaffet, lussekattorna och

allt

annät gott avnjöts, bjöds på rrnderhåIlning av skiftande slag. "IJailens filihar-

ruoniska" underhöll mccl nrusik och
l{allens flickor sjöng en av Maj-Britt
Larsson författad nidvisa onr [Jallens

Lucia paraden: Britt-Marie Thörnquist, Astrid Nystedt, Maj-Bitt Larsson, Carita Danielssott, Gun Grnnarsson, Ulla-Btitt Levin och lng-Marie Hedquist.

Det blev en extra
författarinnan. De glada
skratten klingacle fiiskt, när Norberg
rnanliga invånarc.

applåd
berät

Chefen

lör

avcl 280, Arne Norberg,

lzfiner

1958 års Lucia

son.

bahg;runden

I

-

Carita Daniels-

Astrid Nystedt och
Mai-Britt Larsson,

åt

tade Albert

Engströrrr historier,

och det verkliga jubiet hröt ut, närBengt Palnqvist, som tydligen hade
försovit sig, hälsades av flickorna tred
ett rungande "God morgon Palnqvist"
just då han sökte smyga sig fram till
kaffebordet. En avdelning ur Hallens
manliga bcsvarade flickornas nidvisa
med en Ijrrvlig sång. Det var Raatta
maa, Fritz, Flemryd, Sune Pettersson,
Ingvar Gustafsson och Gunnar
som

fick

våldsamma applåder,

Persson

Rolighetsministern Börje Klotz skoja
de friskt med omgivningen i sin telc
fonsketch, varpå Gun Gunnarsson ocl-r
Astrid Nystedt sjöng en vacker visa om
chefen och hans bil. Chefen tyckte då
att det var dags med några avslut-

ty klockan började gå på sju.
Norberg pånrinde onr den lörsta I trcia

ningsord,

festen i Snickarbaracken och frågadc
sig, l.rur det skulle bli nästa år. Han
talade också en del allvar om arbetet
och ställde till sist den förhoppningen,
ått den goda andan inom cvdelninqen
skulle leva kvar.

Old lim.
l2

,,CFA,,-TRÄppEx
Den 6 mars hacle UHF pcrsonal äter
i Folkcts Hus rotunda fiir den

samlats

scclvanliga personalträffen.
För"ådsdirektören hälsade välkonrrnen
och fann det mycket glädjancle att så
nrånga kunnat infinna sig och lroppades

att kvållen skulle gå i

samDla gcurytets

tccken som tidigare träffar.

"CFA"-visan - författad av K. A.
1'jcllander och tonsatt av B. Mörrer sjiings unisont med kraft oclr inlevelsc
Nästa punkt rrpptog filnvisning. Det

var cn filr kallad "Till Medclhavslän
cler" och handlade om flygkacletternas
flygning till Turkiet och Greklancl. Filnren var i färg och var utniiriit fotograferad. Den nyckenhet av sevärdhe
tcf och cict strålande väder, sont då
råclde, ska;lade en drön om den komnrancle sornnarerr och eventrreiia sentes-

tcnesor. Man avundades cle katletter,
sorrr på ett så hastigt och trevligt sätt

kunde förflytta sig mellan olika länder,
men - för att citera någon - "det:ir
männen på marken, son'r hållcr fiyg
planen i luften". Och då kanske vi kan
ta åt oss en del av den ära, som veder
fors våra flygare.
Kvällens cabar6 eller revy var enligt
den allmänna neningen en av de blttrc.
Titeln va. "Aftonklubben" och där ha
dc {örfattaren tänkt sig Fnrkostklubben
son förebild och rned anledning av den
sena timmen ändrat nannet. Emellar
de olika mrnren förekom såväl klocl<,
spel som dagens dikt. Frökcn Ur hade
ei tillfllle ilt mcdverkå, då horr cnligt
ttsago var under reparation hos en av
de anställda på UHF.
Naturligtvis var det mången bland
personalen, sonr fick en pånrinnelse om
sina bravader, mcn allt togs emot rrecl
gott humör och belönades med klaftiga
applåder. Revyn avslutades i den bästa

\ ro

v ara penslonarer

L)cn JU decernber lörlo|ade UHF l
clrrktiga nrån, som då avgick med pcnsion. Dct var förrådsarbetaren Augrrst
Eclvin Persson och städaren Karl Hil,

,i:;

Karl Larsson.
Foto Erik Persson.

l4

Söbc

Pettersson.

stänning och l.rela publiken sjöng med

ifinalen.
De agcrlnde avtackades av förrådsdirektören, sonr även uttryckte en föfhoppning, att konnrande revycr skullc
bli av sarnma goda klass, som denna,
varelter de rredverkande fick vcr sil
blombukett för sina prestationer.
I(affet intogs rnder glacla och ger)ytliga former och sedan var det dags att
till tonerna av Bjelkes orkester träda
clansen tills middåttstimmen slagit.
Den sjunde "CFA" träffen har gått
tiil UFIF historia som särdeles iyckacl
och vi l<unde vandra hen-r var och en
till sitt nred ett rniine rikareC-H

här'.

Finns clct övcr huvucl taget Dågot
sonr år roligare än att få hålla på mecl
"revyande", när man lyckats sanla ett
verkligt villiSt och glatt gång. Det är
givet, att man kännel sig lite nervos
och undrar "hur i all världen skali vi
l,lrlc av dett"". Men vår lrrgne och säkre pianist Bror Möller kan i cgcnska;r
av gammal revyråv lugna ned oss alla
och få oss att känna oss sol'n proffs.
Möller är- också den verklige revyför-

tuellt återinträda

1[
i-;I
'tfl

Dorit Eril*son, Åhe

sä

rnnttagninB för srång orh plätrnareriel,
där han handhaft mottagning och upp
nriirkning av ankonmande gocls. Pers,
solt, som tidigare under en lång följd
iiv år varit verksam sotr-r rorgängare och
stylnan, har för avsikt att i vår even-

t'f!

Mai-Britt Katlsson,

Någ|a <lagar förc "CFA" tråffen skrev
Sölvc Sönnerstam ned några radcr om
sin syn på revyjobbet och (lå Iät det

nrer l-arsson. Persson anstälides vid
UIIF den 8 oktober 1951 ocir har st
cl:rn cless tjänstgjort på kontrollsidans

i sjönanskapet.
Larsson anställdes vid UHF den I I
april 1949 som städare och har under
den tid som gått varit synnerligcn angeliigen om att städattiraljen varit i bruk.

Reu!giinget

Sönncrstant, Solueig Siille, Olle Winberg,

Atrgust

fattaren.

Persson.
Persson.

Foto Erik

Larsson arbetaclc ticligare

vid

Arboga

l\largcrinicbrik och konrrner även i
fortsättningen att bli Arboga trr.lgen,
clå han komrner att sköta oln sitt skogs
sltifte och pyssla med sin ägandes stuga.

Vid arbetstidens slut

samlades chefer

och arbetskanrater på "Torget", varvid
Jir Nyherg tackade de blivande pensio
närcrna för gocl insats och trogen tjänst
samtidigt som han överlämnadc blonr
mor och presentkort.
För arbetskamratcrna talade Leil
Jonsson, som önskade iycka i fortsätt
ningen oclt överlånrnade Ininnestavir
nled adresser.
Därmed har antalet pensionärer ut
ökats till 8 st vid UHF.

[ år har vi den förmånen att få korrrrlra mc(l - som vi tror - tre verkliga
slagnumnrer. Det ena har vi kallat för
"Arbogaö1", tre små söta sjönlatroser,
som i vardagslivet har sin gärning på
avcl .120, trion Maj Britt Kallsson, Solveig Sälle och Dorit Eriksson. Det anclra
slagnunrrct l.rar vi kallat för "SnickarGöstas Ebeneserkapell", ett musikkapell
nrccl Gösta Persson som suverän ekvilibrist på zittra, Bo Wernersson på drag-

spei, Ernil Norrström gitarr och HerrDan Fäldt på fiol. Det tredje slagnunret iir Äke Pettcrsson, när han framför'

ett potpurri på kända operettmelodier.
Olle Winberg är användbar till nästan
allting, både som skönhetsmiss ocl'r
soln pastor.

Nu iir det bara att hoppas, att alla
skall bli nöjda med vad vi "plockat

-,tr

Eldöverfoll

D+M'nzt
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Spårljus, medalier och kaffe prägiade
övninge[ den 6 febr. På kvällen saurladcs tyvärr endast ett nindre antal
clriftvärnsn-rän

i

ledsbrasao

vid dco sprakande stock-

skyttepaviljongen. Efter
genomgånget låge fick de olika gmpp,
cheferna visa vad de kunde prestcra
av ieclarskap. Gruppen i övrigt fick
visa sin skjutskickiighet i n.rörkcr. Iroängtalet mellan grupperna blev ganska

likå. Göte Olsson

debutcrade

sonr

gruppchef och gjorde ett gott intryci(
med sin befäisföring. När skjutmomentet var slut intogs kaffe necl dopp sorrr

lru Nyr6n väiviliigt gjort i

ordning.

När rnedaljer och tjänsteårstccken var
vi för ått åter träffas

utdelacle skildes
pä nästa övning.

Eldöverfqll

i

Fogersto.

ecrplats. Frerrr

lill

Medåker.
Måndogen den 16 febr var pojkarna
åter i farten, denna gång var det Medåker som stod på programmet. Styrkan
hade nu utruståts n-red fyra par skidor
samt Bror Karlsson, även han på skidor.
Iilockan 17.30 var det avnarsch från
Storå Torget mot Medåker, där Arboga
h( rnvär'nslrngdor, hade lörrkatsat sig i
hcrnvärosgården. Franryckningen och
eldöverfallet gick efter beräkning. Ärboga pojkarna bjöd på ctt hårt och väl-

ordnat försvar. Våra gruppchefer t

förde sina uppdrag enligt givna orderVi ltom fran till anfallsrnålet. Orr
clet hade lyckats under verkliga lör-

Itcllanden krrnde

int.

ö\ ning,lcLlaren,

lrnjrrnk;re Odcl'ore. ge us. be.LeJ pa.
IJan tackacle våra pojkar för besökct
ocl.r franhöll att det var en god öv,
rrinr iör håda partcrnr. Arbogir lrejk6rr.T l'rk tillfälle att \. hu- der;r. fÄ-svar
frrnteracle.

Välkolnmen

i

driftvärnet.

Till du C. B. Blomquist och

På lördagseftern.ridclagen den 14 lebr
startade dv-pojkarna {rån Arboga för
att under kvällen och natten göra Fa
gersta-sl(ogama osäkra. De fyra stora
driftvärnspojkarna Wallqvist, Lcnander,
Hulting och Odenl.r t hade slntit upp
vid de ungas sida.
I Iemvärnspojkarna i Fågersta hade
slagit tältläger i skogen utmerl vägen
mot Norberg. Vår uppgift var att störa
deras verksamhet. Några stora svårig
ireter hacle vi intc att hitta deras iä-

vi

i

rriltlörläggningen log

oss ganska osedda och öste over
lägret med en intensiv kpisteld. Efter
eldgivningen skullc vi snabbt tillbaks
ut på vägen i den cirka 1 neter djupa
snön. Vi var no8 ett ganska lätt byte
Iör de fientliga patrullerna som LLppträdde blixtsnabbt på sina skidor. Den

största erfarenheten av eldövcrfaliet
var att utan skidor i djup snö ltår man
ingen chans att konma undan. När
övningcn var slut tackade I-lemvarschefen oss för besöket och hoppades att
[å återgällda cletsarnma.
Utmed vägcn Fagersta-Färna I3ruk
.tcnrraJe vi oclt övade 1;lj3gning 6v var
dryck uncler fältförhålianden. Den fina
torrmjölken, korven och lin-tporna smal<ade bra kring clen sprakande eidcn.

Eftel hemkonsten till Arboga vidtog
vapen och persedelvård sorn var avslutacl kl 3 på söndagsmorgonen. Ätt
sedan få gå hen.r ocl.r lågga sig hade nr.lg
jngen något emot.

ihop", och att det kommel att roa.
Det är klart att det utdelas en ocL au
nan "känga", men vi har försökt att
använda "kängor" med n-rjuka sulor.
sö

fu

solddter)

lör

hans tapp-

uisad tapperlrct oclr
lttotlntdentlig ridderlighet i skget tid
Meclålzer clen 16/2 1959.
Arboga Irclrvärn
Ungdomsplutonen
Ovanstående tack med blomnor fic.li

jag dcn 16/2

1959.

B. Blontquist.

-//-

Bilar syns stå invid porten,
ingen av den kon-imer in.
Men hör nan till "hårda" sonen
linns rnången rröjlighet fin.
Droskboiag bilclas med såclan,
sorlr självkiart skall åka in.
Då undslipps den stora vådan

ia l(rol|e1

o.

h krcften

sin

Eller när hem man sig ämnar,
nran pinglar

tiil

genom

TBV

De fiesta har väl observerat att TBV
i Arboga bedriver en i förhållande
till stadens storlek betydancle kursverksanhet på relativt högt stadium. Impuisen till cletta har kommit hån TBV
anslutna medletrnar främst vid CVA

här

och UHF.
Första försök i denna rihtning utgjorde en kurs för utbilclande av fVtekniker reclan år 1954/55. Denna lölj
des sedan av en konpletteringskurs i
naternatik. Efter detta följdc derr pe,
riod av högskolekurscL sont ännu på,
qrr Där lrar cng<l.lrn .,rr, rkiti e,r.

f1-r terr"ner

oL

h

r

i :rdett.L

ation.Llci:nnorr

ännu på sin andrä tenuin. När

skrives plancras et matenratikkurs tnotsvarande vad som läses i nlatelitittik ocl-r
vektor algebra vid Tekniska Högskolan.
Av olika orsaker är clct ofta förcnat
nred svårigheter att få lärare tiii cicnna

krrr.ver'k.rrthet. 5a ir r t r kur,cr i
psykologi ocir pedagogik tills vjdarc
skrinlagda av denna orsak. Man konrtrer emellertid så snart lårarfi.ågan lösts

att på nytt söka sar1-lla dc iotresserade
för slutande åv dessa kurser.
Intrc,sc linne' iör des.:r kurser i
Arboga och samna är gliicljande nog
fallet i hcla landet. Inom TBV år. rnan
bcredd att genom denna verksamhet
söka kompiettera övriga utbildningsan-

Bilar svnes stå

n) tl

Vidareutbildning

vakten

vår

och nyndiga order lämnar
samt biien till trappan får.

I(an sätten brukas av alla?
lngen tvekan därom. Minns
att vad vi nu än oss kalla bara aulönat st4tlolL finns.
Bilar syns stå invid porten,
varenda en kan gå in.
Prejudikat av den sorten
getts med förståelse fin.

stalter enligt de riktlinjer, som nu utvecklat sig.
En biciragande orsak till clcn frarngång, som TBV haft med denna verksamhet, torde vara Döjiigheten att relativt snabbt, när ett behov uppstår, kun
na såtta igång clc önskade krrserna.

-t/Den lqlosle
SergeanteD:

- Nu grabbar, har jag ett fir.rt jobb
för den lataste av er. Ven anrnäLer sig?
Elva nan sträcker händerna i vädret.
Enclast en ger inte något teckcn ifrån
sig.

Sergcanten:

- Varför
clen

r'äcl<er

inte ni upp

han

clå?

- Orkar inte, sergeant.

-//7:e batteliet ligger i djup siirnn, då
furir en kommer in nitt i nattcn ocl-r
r-yterl

Jolzhmobh.

LATT OCH TUSTIGT
- Ocl.r vilket problem anser direk-

töreq vara det svåraste nu för tiden
1ör en företagsledare?
- Var man skall parkera sin bill

- Uppställning1 Hela batteriet ska
stå fältmässigt klätt på kaserngården
inom tre minuterl
En sömnig stämn.ra hörs från logernentets bortersta hörn:

-

Gör det något om vi komner ti-

digare?

t5

5åkduierb

-

-+-

Ucul'Mert

Fqlsko uniformer i Hollqnd.
Tyskarna använde sig {litigt av knepet med falska uniformer under andra
världskriget. I sin bok om spionchefen
Canaris berättar K H Abshagen att
man i tyska överkommandot på Hitlers
eget initiativ gav order om att holländs-

ka och belgiska unjlormer s\ulle
lörskaffas före offensiven

Nedanstående artikel har vi saxat ur
' Ko.rrakt med krigsmakten", där major
Per- Lindgren för pennan.
Artikcln vi.ar några exempel på när
Lrniform fått ttgöra "legitimation" till
stor nesa eller mistning av livet för den
lättrogne och oerhörda skador för det
cgna landet.

Förklädda tyskar
"inspekterade" Maginotlinjen
Strax före den tyska offensiven i vaster 1940 vidtog rnan på franska sidan
för att nöta en väntad
inspektion i ett avsnitt av Maginotvissa åtgärder

lin;en. Två högre officerare skulle an-

i

bil kl 11.00 en förmiddag och i
väntan på dern var nan flitigt syssel
satt mcci prlts av alla de slag.
Rcclan en timne före den utsatta ti
clen svängde en flott limousine upp
franför ingången till den viktigaste anläggningen och två bistra generaler stegade ur. Chefen kom störtande och 1ör
klarade andtrutet att inspektionen inte
läncla

var väntad förrän en timme senare. Generalerna grymtade och sade att nu

i alla fall inspekteras.
Mc,l crt stort föJje av oifirerare i
hälama genomförde de en snabb men
grundlig inspektion. De fick allting förklarat för sig av ciceroqerna och kastaskulle det

de red några hastiga anteckningar. 10.45
var inspektionen avslutad och geleraler
na embarkerade åter sin limousine, seclan de tackat avsnittschefen, som kände sig betydligt lättare om hjärtat nar
cle försvann i ett dammoln bakom tratrnaste vägkrök.
Efter en kvart fick kommendanten
en-reliertid ny alarn. Han rusåde ut och

lann till sin föflåning att en annan
hil n-ed sarnrna välkända stabsskylt ha-

de stannat utanför. Två höga officerare
klev ur, såg sig förvånat omkring och
upptäckte till slut kommendanten.
Det är fråga om inspektionl
Kommendanten förvandlades till ett
cnda stort frågetecken men hade efter
en stund samlat sig så mycket att han
kunde förklara att inspektionen redan
utförts. Förvåningen blev allmän och
man lörstod så småningom att de först
anlända generalerna inte hade varit annat äIr tyska spioner.
På detta sätt lyckades tyskarna strax
före den stora offensiven i maj 1940

naris för:ökte

i

in

väster. Ca-

i början mot'rittii

sig

planen men rnå.te till siut ge I]red .ig.
Han gav order till chefen för sina agen

ter i Holland att

skaffa de önskade
uniformerna. Uppclraget fullgjordes
pron]pt.

De tyska agenternås unifon'nsstölder
kunde emellertid inte försiggå alldeles

I

belgisk och holländsk press
inflöt meddelanden om uniformernas
gåtfulla försvinnandc och tidningarna
obemärkt.

drog sig heller inte för att uttala förmodanden om de skyldigas hemvist ocl.t
n-risstankama gick i rätt

nlotiv. Att

riktning framgår bl a av en karikatyrteLkning, 5om anspelade pa Cörinqs
svaghet för prålande uniformer. Teck
ningen infördes i holländska presser-r
och visade l.ronom klädd i holländsk
spårvagnsförares uniform.

Poster lurqdes.

Hur

de stulna uniformerna? Ja, de utnyttjades allt efter råd
ocl.r lägenhet på olika sätt. Belysande
är episodeo vid en holländsk gräns
användes

postering tidigt på

mor3onen samna
tyska divisionerna skulle

dag, som de
rulla över gränsen.
En trött och frusen holländare giclr
på vakt vid en gränsbro när han fick
syn på en grupp soldater i holländska
uniformer. Han anropade dem ocl-r de
sade sig tillhöra en spaningspatrull, som
var på återväg. Men de hade inte mera
bråtton än att de kunde överta hans
jobh en stund om h:rn ltade lLrlt xtt qa
till vaktstugan och styrka sig lned en
kopp kalfe. Mannen blev glart över
raskad och luffade iväg. Under tiden
avlägsnade främlingarna - som var för-

klädda tyskar

- mineringarna under
bron oclr gjorde lerken rill sinr \änla-r
de kamrater på den tyska sidan.
På andra håll gick det värre för de
holländska posterna. De tilitalades av
en man i landets uniform, som under
samtalet gick tätt inpå dem. Han låtsades vilja visa något, iockade posten
att böja huvudet över cietta något, som
han bar i sin hand, och stötte så till.
Utan ett ljud segnade holländaren til1
marken med avskuren strupe. På detta
sätt

Lrndanröjdes de viktigcste gränsspärrarna och de tyska kolonnerna kun
de bara några minuter senare obehind
rat välla in i Holland.

i<omma över de viktigaste data rörande

Wienkuppen 1934.
Redan vid de första försöken arr

crt ar Maginotlinjens starkaste [ort.

annektera österrike hade den nazistiska

l6

Tuå till lransba

genercIer lörlzliidda

ficb 1940 " inspelzt era" ett uil"tigt
dtsllitt au Maginotlinjen. Falsifihatet
auslöjades först e1r timlne senare, då
den uerbliga itspebtionen tigde rum.
tyslzar

re6irnen iTlrkland satt .ir lit lill fals
ka uniformer, men första gången gick
det inte lika br:r sorn det skulle gå vid

Ilera tillfällen senare. Den 29

juli

1934

försökte österrikiska nazister och tyska
solclater i österrikiska uniforner sig på
en kupp mot Dollfussregeringen i Wien,

rrren man misslyckades och kuppma
karna n.råste

fly till

Tyskland.

Det var inte bara tyskarna, som utnyttjade falska uniformer under andra
världskriget. Även motståndarna gjorde
det vid några tillfällen i samband med

sabotageuppdrag eller andra operationer av cornnandotyp. Det erkände de
själva vid rättegången trot Skorzeny

och denna omständighet utgjorde en av
gninderna för tyskens frikännande

Ltv d tdts|ltKot.
itven på civilt område kan ett slags
falska "uniformer" förekomma.
De som arbetar t ex på byggnadsplatser av betydelse för vårt totalför.var, bör se t pp tned att obehörig.
personer inte bereder sig tillträde till
arbetsplatsen med hjälp av så enkla
medei som en gruvhlälm på huvudet,
en kartrtrlJe eller ett paket ritningar
under armen, en verktygslåda i handen.
Til1 och med så enkla och alldagliga
förernål kan vara utmärkta "uniformsgrejor" för spioner och sabotörer redan

i

fredstid.

JI.

Rimlig begäron

-

Jag rrndrar orn jag kr-rnde rå fyrc

av en torped i dag, kapten? Det
min födelsedag.

är

Hölsnins med på{ölid
Hälsningsberättigade lottachefen ti1l
en beväring:
- Nå kan ni inte hälsa på mig?
- Jovisst, med nöje, var bor damen?

Inspektioner
Deq 25 februari 1959 inspekterades
CVA och UHF av CFV, generallöjtnant
Ljungdahl, åtföljd av överstelöjtoant
Svartengren och tjf CUH Jurander.

Ftån uänster: Tjl CUH

lurander,

CFV, förrådxlirclztör Nyberg och styresnrr,t Dahlin.
CVA-foto Rune Larsson.

Den 9 februari 1959 inspekterades
CVA av SCFF, generalmajor Rapp, ålföljd av överste Sund6n, tjf CUIJ Ju
rander, överingenjör Edl6n, byråchef
Hamilton och ingenjör Holmqvist.

Från uiinster: överingeniöt Högfeldt,
ingeniör Holmquist, tjl CUH lurander,
öuetste Sundön, öueringeniör Edlön,
SCFF och öwringeniör Granath.

CVA-foto Rune
ORDET FRITT

som har nöjet att då och då
sprätta upp avlöningskuvertet brukar
ibland finna ett meddelande om att ga
med i sparklubb. Det gläder åtminstone mig, att denna propaganda bedtives
intensivt och särskilt glad blev jag hår
omsistens, då jag fann att poesin tagits
till hjälp i sparpropagandan. Utifall att
någon skulle ha kastat bort sparmeddelandet, tycker jag att det är synd på
den vackra versen, tydligen hopsmidd
av någon, sonl va t med förr"rt.
Så här såg versen utl
I sommar en slant Du i banken kan

Vi

hämta

av insåtta pengar som växt clär med
ränta
Sparklubben är den inståns Dr.r bör söka

Den hjälper Dig att Din
Med trygghet Du

scn'restcrslant

öka
sen kan se sommaren
an.

När Du läst den en gång, så läs den
cn gång till. Det gjorde jag. Då håller
Du nog med om, att här har vi ett
lrö till en ny Fröding. Snälla Personal:
Ge oss mera poesil
Llexanteter.

Larsson.

'1",.,

MANNISKOKROPP TANDER BENSIN
En människa som sitter på en trästol
ned gumrnisulor i ett rum med mindre
än 40 procent relativ fukt kan vid resning trtan svårighet erhålla qn spänning
med vilken hon kan tärda praktiskt
tagct samtliga explosiva gaser. Drar
man en nylonskjorta över huvudet vid

torr hrft, så kan den gnista som alstras
vid beröring tända mycket känsliga

är'nnen, bl a ämnen som användas i
sprängännesindustrin.
Strörnmar bensin genom rör så ripp-

står son bekant elektriska laddningar,
viika så småningom försvinner inom en
jorclacl tank, men finns kvar om tanken

inte är jordad.
En halv liter bensin flytande genom
ett rör kan uppladda en isolerat stående uränniska, t. ex. en man med gumrrisulor, till en sådan grad att bensrnangorna kan tändas genom rederböran.les urladdning. Detta faktum har kos-

tat åtskilliga människor livet eller

häl-

san. Den viktigaste skyddsåtgärden mot

dylika uppladdningar är jordning av
alla ledande delar som kan ta emot
laddningar.

FÅGETVANNEN

När vintern var som värst passåde
Arne Broberg på Motor
alla tillfällen att tigga några örcn till
fågelvännen
fågelmat.

En dåg berättade han, att han i.rade
lyckats samla ihop 20:20 kr och under
arnen hade han en stor påse fågelmat.
Det var nog ingenting att undra på ått
fåglarna slog ett extra slag runt Broberg, når tle fick syn på honom.

EN STITTA UNDRAN
Verk"tadshumorn är iblcnJ en rning
hård. I{är ett exempel:
Det var lunchdags för en ciel avdel-

i Berget, och Hall6n var på väg
ut. Då han passerade Uppackningen
ningar

cn

3-'1

"Det är väl inte Broberg, sorn

har

clrog "Dalamågen" iväg mecl

rreter lång, smal låda på ert kärra.
I Ia]l6n vände sig till kamråterDa i giing-

ct

och undrade:

lagt avl"
Titelsvårigheter
- Ursäkta lnin hene, jag hörde inte

nin

herres

titel, var det fan-

eller

styckjunkare?

- Det var fanl
t7

KAMERAGLIMTAR F'RAN ARBETSPLATSEN

I]ILDERNA FRÄN VÄNSTER
1:n raden: Lennatt Andersson, Hydrauluerhstaden, monterat munstyclzen på
gaveln till en apparatenhet, Eduin Antlersson, Pachningen, spibar trdrrsportskyful på flamrör. SteIIan Bolin, chel
för Motor- och Elsehtionens planering.

l8

Andra raden: Eua Erixon, bitriide på
'förrådssehtlonen, UHF. Fld Karl H tman, chef

för

Reserudelsplaneingsselz-

tionen, UHF, Gösta Persson, snicbare
uid UHF, hanterar ltär måIarpenseln,
Sista raden: Sigurd Linnhag, chel löt
Ebebnisba hontotets Robotdetali. Sune

Stuanström,

I

sttLonentterhstadelt, aF
itstrunentmahatens liitta

betat nted
lund. Sven Gustal

sson, V erbtygsavdel-

tlhgen, tilbel har matris för hopieringssuaften.

Foto Erik Persson.

SPRAGUE PRODUCTS CO}IPANY
Av Sprogues enormq urvql ov kond€nsctorer, högkvolitotivo motstönd, miniotyrpulslrqnsformqlorer, HF-trqnsislorer m. m. ho vi
hör ovbildot deros disckondensotorer, vilko

finnos

i

vtirden från 1 pF--O,l 4F och

i

spönningor från 50 V-2500 VDC och tryck-

to

kopplingselemenl

för TV och

Rqdio"

industrin. Begör kcrtcrlog C-556.
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AfiTPHENOt.BOR,G
ETECTRONICS CORPORATION
Amphenols völköndo kvqlitetskonlqkter behöver knopposl någon presenlotion men vi
vill hdr dock viso nögro nu oktuello typer.

--

-
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TRYCKTA-KRETSKONTAKTER

finns dels

i

honkontoktutföronde (143-serien), dör den
iryckis kretsen kon införos direkt mellqn
hylsorno, dels i hqnkontoktutföronde (133-

serien) för lödning på kretsplotton och
vilken sedcrn possor i molsvoronde honkontokl.

Slitoge ö krelsen undvikes, kontoktmolståndet elimineros och noturligtvis öro kontoklerno guldplöterode. Begör kotolog R-2.
AMPHENOT-NYHETEN MINNI E KON.
TAKTEN hor små dimensioner, ör klimq|-

söker, vibrotions- och occelerolionssöker

iill 20 g, hor 3-pol. bojonettfottning och
konstruerod för onvöndning i moderno
flygplon och roketkonstruktioner eller dör
storo pöfresfningor å moteriol kon vönios.
Konlokterno ör nolurligtvis guldplöierode.
Begcil kcrlclog B-6.
upp

ör

Telefon

Vöxel

63 07 90

ri"-o Johqh

Logercrqnfz

!ilnån",il

rodio
rodor
förgoso re
insf ru ment
servoko m ponenter
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m

sutrustni ng o r
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INJECTOR - HESSETMAN AB
BOIINDERs PIAN 2 . TEL. VX 540760.5TOCKHOLI\A

K
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Mr.

Det

ny0

dröklmodet

E

i sin ollro finoste utformning- Dessq två
dröktmodeller ör ly-

Y

piskcr representonter

för den nyo

linlen,

kort locko och svogt

morkerod

midio.

Och så vörens qllo
vockro förger. Prisl.:

183:- 2l5z-

Normons populöroste kostym, i rejölt svenskt
helyllekomgorn, representeror toppen inom
svensk konfektion i dog.

Vdrl nyo fomiliekonto

Den dr utförd

löser smidigt del ekonomisko problemet ulon

nögon extro kostnod för Eder. Ni slipper
betolo ut en större summo på en göng uton
får fördelo betolningen på l, 3 eller 6 månoder. Völkommen och prolo konto med oss.

Rådhusgoton 4

i

den nyo, slonko sfilen och förgen
ör en högoktuell, mluk blyertsgrö nyons. Ni kon
inte få en mero klödsom och qnvöndbor kostvm.

Pris endost

ARBOGA
Ärbosr Boktryct.rl 48, Arboda

1959

225:-

Telefon lOO27

