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Det hände

stn artihelserie

r95r

Jonuqri

a Vid årsskiftet 1950/51 hade Arboga
stad 9457 invånare.
. CVA hade då året började 948 anställda, därav 285 löneplans- och 6(i3
kollektivavtalsanställda.

o Den 3 jan insänder CVÅ till FF
preliminärt förs1ag till bergprovbccli.
Mätningar börjar den 11 .jan. och den
17 jan. beslutar FF att provbock skall
byggas

o

i

berget.

Den i okt. 1950 med Svenska Äeroplan AB, Linköping, träffrde övercnskomnrelsen om tillverkning vid CVA
av cnheter för fpl. 29 böriar ge resrLltat. Under jan. börjar luftkaualer, rnellankropp levereras. Tillverkningen sked-

i
oI

cJe

monteringshall 6.

P-tunneln pågår reparationer och
förstärkningar av fpl. 21 R [bild 1].
Februqri
o Provkörning av pulsmotorema

i

ro

bot 310 börjar ske i en provisorisk
provbock [bild 2] uppställd utanför

södra gaveln av monteringshall 6.
o Den 16 febr. erhåller CVA bcstiillning på tillverkning av 90 satser fiill-

fijr fpl. 29 Ä.
I FCT| avcl. 107 valde följande sty-

Bild 1. ]:pl 2t

tankar
reise

för år 1951 ordf. Henry Jersby,

ordföranclc

Ä.ne Boström,

v.

sekreterare

l'irik Larsson, vice sekrcterarc Karin llolin, kassiir Nils llcnricsson, Göte Mag
nusson och Birger Ählin. Förhandlingsrlelegeracic: I{enry Jcrsby oc}r Erik
Larsson.

O Arbetslec{arkitrbbcn valcJe följande

fiir år l95l: ordförande Folkc
Larsson, vice oldförande Knut Kihl-

styrelse

I'erg, sekrcterare

Alf

Hedirrnd, vicc

sekreterårc John Kardell, kassör Eclvard
Tångne, vice kassör Ilarry Dahlqvist.
|örhancllingsdelegerade: Folke Larsson
och Knrrt Kihlberg med Äif Hedltrnd

Arbetarnas företagsråcl: F. örnbcrg, K.
N'[attsson, A. Yttermalm,
och N. I-önn.

o

E.

[-rLndqvist

Skyddskomnittön Lrnclcr

år

1951

Mqi

Lifvcnclahl, S. E. Ejcrt, Stina lJanbn,
L.lohansson, R. Karlsson, E. Lrrndqvist
och S. Linrlgren. Antalet skyddsombud

Sveriges Pressför'cning årsmöte

var 28.
o Viiggarnr

i

trrnnel III:s söclra

del

mcilan den tidigare propellervefkstaden
och nrotorverkstaden rives.
a |iir att crhålla trtrymme clcls för
lärlingsskolan och dcls för clriftelekt-

i

ttrnnel VI

rikcrna bygges en liiktare

FCPF avd. 52 valde {öjande styrelse
fiir år 1951: orclförande Grrstav A. Johansson, vice ordförande Erik Anders\nn, sekrcterare Hclrner Kihlström, vi
cc seklete! are Ingvar Johansson, kas-

söclra del.

mars efter modifiering [katapultstolar,

sör Torc Ekman, vice kassijr Lenniirt

April

Andersson.
Gustav

A.

Förhandlingsclelegeracle:

Johansson

ocb Ingvar .h-

hansson.

Mors

o

Förctagsnämndcn rrnder

a

Sista

fpl. T 18 B

levereras den

57 mrn akan, Fr 7 nml Totalt
58 st fpl moclifierats.

o

19

hade

fiiljandc sarnn-ransättning: Ordförande
O. Dahlin. Arbetsledningens represen
tånter: N. Björkstrand, F. Kropp, B.
Westerbcrg, E. Larsson och H. Jersby.

. för

CVA och CFA [UHF.) nilitära
erlsliyd.l fustslrill,lcr ny ort rnisationsPlan jiimte instruktioner. Befattningen
sonr Juftskyddsledarc var vakant. Som
r

l.

ets. tjänstgjorde

O Den 2 och 3 naj hade

N{ellcrsta

i

Kö-

ping och Arboga och besökte därvid
;iven CVA. Förcningens ordförande vat

riksdagsnan Manne Ståhl, Karlstad.
a Dcn 13 rnaj l95l hade Arboga stad
kunnat lira .lO0-årsrnimet av Arboga-

Fåktoliets grunclande (Gustav

Vasas

clekret av den 13 naj 1551J. En utstäilning av vapenrnateriel, dels sådan

som tillverkats vid Faktoriet och dels
sådan som lcvcreras från CVA var

rren l<trnde icke genomföras
clå Arboga stadsfullmäktige icle beviljade erforderJigt garantibelopp (5.000:
planeracl

-

1..1.

Juni

m. clen I aplil tillämpas vid
CVA för registrering av skrivelser en
av Ilygförvaltningcn fastställcl målförFr. o.

teckning-

år l95l fick

o "Blindtarnen" i tunnel II:s förläng,
ning inredes som motorförråd.
c CVA börjar biträda vicl utbyggnad
:rv iuftbcvakningssystemet Stril 50.

fick följanrlc slmmansiittning: Ordför.ande O. Dahlin, N. Björkstrand, N.

so|n ersättarc-

o

R.

A.

Eiborn.

e

Den

I iuni fyllde Flygvapnet

ur

25 år.

flygvapenorder nr B 50/51:
l'å dcn clag vi hugfästa 25-årsminnet
av clet svenska Flygvapnets tillkorDst
hälsal iag al1 personal vicl Flygvapnet

Utdrag

och dcm som ver.ka för vapnet med

för deras lojala, offerviliiga och skickliga arbete
[ör ctt fornra vårt valren till en slcgtacksamhet och erkänsla

kraftig enhet. Må vi alla med fortsatt
kraft och arbetsglädje föra Flygvapnet
vidare.

2 juni t95l
B. G. Nordensbiild.
Chef för flygvapnct

Stockholnr den

Lltdrag ur Fo B nr 51/51:
I{ans Majestät Konungen har till nig
givit sitt helhjärtade erkännande för
det arbete sonr personalen vid flyg-

vapnct nedlagt under 25 årsperioden
1926 l95l oclr för den llyguppursrurrg
på Cärdet dea 3 jrrni varlnecl det
arbetsresultatet ådagaladcs.

Stockhohr den 4

juni

gocl.r

l95J

B. G. Nordenslziölcl
Chef för flygvapnet

o Dcn I juni tilltr:ider kapten Cu.näf
Tallqvist bcfattningen son mobiliseringsofficer vid CVA.
a Till

riddare av Kungl. Vasaorden

första klasscn, flygclirektören av 2 gta-

den

o

N.

Thorsson.

K. F. Moberg tilldelas av
Kungl. Maj:t rnedaljcn "För nit och
redlighet i rikets tjlinst".
I Minnesskriften "25 år Svenskt llygvapcn" utkomnrer i tryck.
Snickare

Bild 2. Protisorislz ptoubocl< för

Juli

landsattes vid Kungsör och Köping.
Strid pågick även så gott som lrela
söndagen. övningsledaren gav CVA
CFA driftvärn beröm för mycket goda

O Nytt budgetår' har börjat. Ärsrcdo.

insatser-.

gölelsen för budgetåret 1950/51 visadc
resultat enligt nedan. Siffror inorn parentes anger Drotsvarande värden för

budgetåret

1949/50.

Omsättningen

var

12.873.142 kr

oI

motorverkstaden, tunnel III, skcl
rivning åv väggar m. m. för planerad

insättnjng av t(itvättapparat.

o Turbilstrafikcns

vid garaget

omiastningsståtion

bygges.

September

garavdelningen. Genomsnittsomkostna-

fortfarande kvar vid CVA:
Hans Erik Edhoinr plåtsiagare
Bengt Bengtsson verkstadsfömran

den för de direkta produktiva avd<'l
ningarna vcr 2:90 (2:70J kr tinr.

Medeltal anställcla under budgetåret var
959 [832J därav 679 [577) kollcktivavtalsanställda och 280
Irlän-

O Den

I juli tilltrJder

Jund befattningen

rc vid CVA.

I

[255]

so;l

Gemensam senrestcr

der ticlen

l6-28 jtrli

tjänstc-

Birger

a l CVA lärlingsskola intogs i klass
I l4 lärlingår. Av dessa år följandc

Owe öhrn

telcmontör

Ilans Erik Ekman bitr. ingenjör
Arne Eliasson
tclcmontör-

YngveKnutsson
I-Iag-

förrådsförvalta-

[2 veckor)

instnrmentmakarc

Lennart Andersson filare.

c

Första jetmotorn RM2

(nr

2044)

till CVA för studier och un
clerlag för planering av översyner
rbild 3).
kolnmer

un-

i951.
Augusti
a Lördagen den 4 aug. Iåg driftvärnet
i beretlskap. Fientliga fallskärmstnqrper

310

Verkstadsöveringenjör

Nils

Björk-

strand slutar den 30 sept. sin tjänst

vid CVA för att den I okt. tillträda
l)efattningen som överingenjör vid Marinverkstäderna

i

Karlskrona.

Oktober

o

Fr. o. m. den 7 okt. och tills vidare
ornhänderhar flygingenjör av 1. gr.
Kicll T;lltoft viss3 av verk\tadsöveringeniörens arbetsuppgifter.

(9.324.071J. Antalet produktiva arbcts-

timmar var l19066l fl0198701. Av
clcssa kon 107i33 [487441 på plåtsla-

o

rb

I Schaktningarna för bergprovbocken
så långt komna att bormingar kan
börja.

o Fr.o.m. den 15 okt. tjänstgör kaptcn Gunnar Tallqvist som luftskyddsle dare vid CVA- CFA militära verkskydd.

o

Kontrollflygaren

vid CVA,

Ulf

Dahlqvist, tjänstgör vid F 7 för inflygning på fpl. 21 R, alltså på jetplan.

c

Ambulerandc försäljning

(lrycker, gotter m. m. börjar

i

av

läske-

bergverk-

staden.

a Utbildning i jctmotorlära börjar den
20 okt. nLlr fortsi;tter (lnder nov.
o Utsprängningar för motorprovanläggning har börjat (bild 4J.
o CVÄ iordningställde markradio m.m.
rLtrustning för norsk - svensk
- eng-

elska Antarktisexpcditionen. I samarbete med CW färdigställdes hydda med
bl. a. peilanläggning. I Göteborg stuva-

des hyddan onbord på expeditionens
båt n.r/s Norsel sorn skulle återvända
mot Sydpolen för kontakt med expedi-

tionen och

för att

hemtransportera

dcona. Även omborcl på båten instal-

Bild 3. RM2. (De
Llauilland Ghost).

lerades peilanläggning. Norsel, som
rnedlörde 2 flygplan, en Beechcraft och
cn SAAB Safir, anlände till basen
Nordheim den 20 dec. 1951, varefter
bl. a. vällyckade flygkartläggningar och
flygfotograferingar skedde. Norsel med
expeditionen ombord lämnade Nordheim den 15 jan. 1952. [Se även ing.
Norbergs artikel i Bergtrollet nr 2/
l9ssl.

Inspehtion
Den 24 januari 196l inspekterades CVA och UHF av
CFV, generallöjtnant Torsten Rapp. LIan åtlöljdes av
verkstadsdirektör Jarl F:son Holmsren och löitnant
Sten Erik Norrmo.

På bilden synes lrån udnster: montör Hans Nordmark,
uerhmåstare Nils lohansson, örcringenjör Anders Högleldt, CFV generallöjtnant Torsten Rapp, motormontör

Arne Erihsson, ingenjör Henry lersby och uerbstadsdirehtör Jarl F: son Holngren,

t
- l0 dec. dessutom

CFV i samtal med FCTF
B. Haglund och B. Åhlin.

November

nov.

a På CVÄ har uppförts, reparerats
och iffetts l0 st. baracker erhållna

utbildning med kapten Tallqvist som
ledare. Sammanlagt utbildades cirka
300 onställda. Tillämpningsö\'ningar
skedde i Elektro-Skandias ruiner vid

från arm6n och nedtransporterade från
Norrlands skogar, där de stått sedan
krigsåren. CVA, som var i stort utrym
mesbehov, erhöll därmed följande bygg-

nadstillskott:

Am. förråd m. m.

1 barack

korthållsbanarr

Am. förråd mm.

vid 200

1

banan

o

Kapten G. Tallqvist börjar tjänstgöra som säkerhetschef med F. Erics-

o Under år 1951 skedde 331 öve.syner av motor DB-605.
a CVM biträddes av CVA med över

2,,
2,,

Driftsektionen
Skrotförrådet

Arboga jämvägsstation.

son som ställföreträdare.

4 baracker

Snickarverkstad

syn av ett antal R.

,,

o

Under året utfördes 21 st. 400 tim.

ts. av fpl.

2l

A3.

torsutrynme4.

o Ladugården vid Zackrisberg, som
använts som förrådslokal för driftsektionens elmateriel, utrymmes och iord
ningställes sorn syraförråd.

o

Språngningarna

för

bergprovbocken

O Den 17 nov. I dec. var flvpdirektör S. Lårsson och ingefljör H. Jersby
i England för RM 2-studier.
December

o

Under så gott som hela sista halv-

året l95l pågick allmän verkskydds
utbildning vid CVA och CFA. Utbildningsledare var ing. A. Eiborn och
kapten

G. Tallqvist. Under tiden

R.-kolvmotorer

fMerlin 25].

Uppflyttning av snickarverkstaden från
berget fick dock anstå beroende på att
elrektionens an läggningsgrupp var i
trängande behov av förråds- och kon-

"under tak".

tjänstegrens-

2

Bild 4. Inslaget lör
motor prcu an[Aggning
(obt. 1951).

aud.

107 representanter

I Leverans av cirka 1300 bandmatare
n/46 skedde under 1951.
o Tillverkningen av {pl. 29-enheter åt
SAAB/L ökade under året mer och
n.rer. Vid årsskiftet l95l/52 hade {ö1jande enheter ievererats:

I-trftkanal,

mellankropp 77 st
gg ,,
86 ,,
20 ,,
36 ,.

,, , nos
Fena
Sidroder
Undre tanklucka

Dessutom hade de två {örsta stabilisatorerna levererats. [Se ing. Kropps ar-

tikel

i

Bergtrollet

Forts. på sid. 6

nr

2/19601.

Materiallaboratoriet vid
N.

CVA

Tornberg

I leveranskontroll av netalliska
terial ingår även kemisk analys,

ma
var'-

Yid nraterialets sanllnansättning bestäm
mcs. För kemisk analys finnes ett ana-

lyslabolatorium ned utrustning för ana11's av stål, lättmetaller oci-r övriga tre-

Materiallaborator:iet vid CVA har trn
der de senastc årcn utökats och orn
fattar nu grupper för mekanisk, kcmisk, röntgenr adiografisk och metallogralisk provning. I clet följande 1ämnas
en redogörelse i stort för de olika grLrp-

taller. Även kompliceradc legeringar analyserls, varvid en relativt ny metod an

pernas verksamhet.

väncles, anjonbytarklomatografi. Analyslaboratoriet utför åven kontinuerlig
analys av de olika badlösningar, som
använcles vid verkstaclens ytbehandlings-

Mekonisk provning

avdelningar.

Katl Mattssclt uid

drdgprourtaslziten.

rncd nax dragkraft l0 000 kp samt
två nindrc, avscclda för provning av
fiberrnatelial och gumni. I lcvcrans
kontrollen ingår även bestiimning

av

metalliska nratcrials hår-dhet. Hårdhets

, r'itrtir; r:t'öres lrurrr l..rk igcn crligr
Vicliersnretoden, d. v. s. en diamantkon

DjtLppr esutingspt

ou ti ett au

Etil?

Holmtluists dagliga görotnå|.

Der

rr

rekrn i.k

r

prnvringcn ornfrttrr

huvudsakligen leveranskontroll av olika
materials hållfasthetsegenskaper. IIå11
fastheten kontroller as genorn dragprov,
cl-

v. s. provstavar av det material, sonr

skall undersökas, bclastas till brott i
en dragprovnaskin. Den erforderliga
kraften härför utgör ett n1ått på r'nat
rialets draghå11fastl.ret. Låboråtoriet förfogar över en större dragprovmaskin
Forts.

fr.

sida

5

o För sociai verksarnhet under brrclgetårct 1951/52 iår CVA använda
2.000: kr. Fördelning skeclde i sam-

l]|c.. ,. ir. i || .tcrial.t Incd cr.

\ ics

kr-aft, varefter intrycksytan rnätes. Intrycksytans storlek rrtgör ett rnått på
rrateriålets hårdhet.

Laboratoriet
apparat

för

r för

är ävcn utrustat

nred

slagseghctsprov, \'ridprov
tr-åcl sarrt djuppressningsprov för

plat.
ur

Föf tillverkning av provstavar sant
l:g'1irq a\ .pan för lcrri.k rnaly.

fjnnes cn uppsättning verktygsnaskrner.
Blanc1

de viktigaste naskinerna

l<an

Lars Etilz Nilsson d.isl?uterur ett problent nted Iaboratoriechclen Nils Torrbcrg.

För leveranskontroll av

färgproduk-

ter har' laboratoriet en mindre sprutlackcringsutrustning. Provplåtar lackeras
och färgernas oiika egenskaper kontrolleras.

8" svarv, en mindre fräsmaskin
och cn borrnaskin.
Kemisk provning
närroas

råd med personalorganisationerna. Bere-

trollet

a

crhö11

500:-

kr'.

Den 3l dec. 1951 var antalet an
stäilda vid CVA 1072 varav 33,1 löncplens..r n.tJ liJ:r o(h 738 Lollekl'vr\tal.rl
stiillda. ökningen rrnder år l95l var l2'1
[,19 resp. 75]. Den största personaliikningen under året var på plåtslagar
avdelningen, dit även nitarDa för
SAAB arbetena hörde, från 48 ti]l 115
kollelttivavtalsanställda.

a Under 1951 var antalet olycksfall

vid CVA per 100 årsarbetarc, exklusive färd till och från arbetet 6,3.
Motsvarancle siffra för 1950 var lika,
alltså 6,3.

3 Vid

årcts slut hade Ärboga stad

9860 invånare. ökningen under år l95l

var
6

403.

Intetiör'från

hentisl<a laboratoriet med
Brainerd Lindberg och Lennart Stiern-

stfom.

Siu Daunfeldt analyseror

ett

bddpro!.

I

regel undersöks kulör, täck{örmåga,

provning. Härvid undersökes netaller-

vidhäftning, tänjbarhet och torktid.
Utöver leveranskontrojl urlör kemiska grrrppen även specialundersökningår,
huvudsakligen inom ytbehandlingsområdet. För närvarande pågår försök med
oskadliggörande av förbmkade ytbehandling'b:rd. Eltersom dessa l.a,llö.
ningar innehåller gilter, måste avgilt

nas inre beskaffenhet. Speciellt behandav det material, som skall

se på

I(VI L II EIE II
se på

ning utföras innan lösningarna får utsJäppas i avlopp. Avgiftningeo sker
genon tillsats av olika kemikalier.
Röntgenrodiogrof

RYM

tIG

EIElI

H

se,.på

isk provning

SII(ERHEIEII
se på

$[[B

Metallografisb prouning. Bengt Aronsso11

titt|r i

mibroshopet.

provas, betraktas i ett mikroskop
hög förstoring. Till rutinuppgifterna
kontroll av struktur, ytavkolningsinkolningsdjup, slagginneslutningar

vid
hör
och
och

sprickbildningar.

U,l lNn

0,,,
gör lzlart för röntgen-

Ett tämligen nytt verksarnl-retsområde
laboratoriet år undersökning av
svets- och lödfogar medelst röntgenra-

JUST DET

för

diografi. Principen l.rärför är att röntgenstrålar, vilka som bekant har förrnågan att genomtl.änga de flesta metaller, efter passage genom undersökningsobjektet får påverka en fotogra-

fisk film. Röntgenstrålarna har givetvis
låttare att genomtränga ett område dår
godstjockleken är reducerad, t. ex. ge,
norn en spricka eller en haligher i godset. Felaktigheterna kommer därför att

avteckna sig som Inörkare partier på
den bakom undersökningsobjektet placerade filmen.

Laboratoriet förfogar över en rönt-

genapparat med max rörspänning
150000 volt. Med denna apparat kan
stål upp till 50 mm tjocklek undersökas. För framkallning av film fiones ett
rnörLrum. Till utrustningen hör även
en speciell apparat för granskning av
röntgenfilmema.

Melollogrofisk provning

terial omfattar även

netallografisk

töt

Tel. 0589/131 20
9

JA...

Under en valkampanj besvarade en
politisk talare en fråga ganska ingående,
då en irriterad åhörare reste sig och

Stig Ragnarcson sprutlacLelar.
För provberedning av mikroskopprov
finnes slip och polerutrustning och

för

mikroskoperingen

ett Reichert

me-

tallnrikroskop. I utnr\tningen ingår
även en mikrohårdhetsmätare.
Ovrig verksomhet
Utöver leveransprovning bedriver ma-

teriallaboratoriet konsulterande verk-

samhet i material , ytbehandlings- och
värmebehandlingsfrågor. Materiallabora-

toriet står efter förmåga alltid till
tjänst med upplysningar och utförande
av specialundersökningar.
Uppdrag, som kräver mera veten-

skapliga och lorskningsbetonade under-

sökningrmetuder, [örmedlas
vapnets Centrallaboratorium

r

il1

i

slätt, vilket med sina stora

Leveranskoqtrollen av metal{iska na-

-

Homrevögen

tmder sölzning.

oss

proahtt'!

OusoN Br AB

ARBOGA
Bengt Aronsson

Välhommen

till

Flyg

Malmresurser

är bättre rustat för dylika arbeten.

-//-

fordrade ett svar rakt på sak - "ja"
eller "nej".
Tclaren: "Men jag kan inte svara ja
eller nej på denna fråga. Det {inns
frågor som man varken kan svara ja

eller nej på och detta är en

sådan

fråga."

Den irriterade åhöraren: "Det är
lögn. Man kan svara ja eller nej på
vilken fråga som helst."
Talaren: ''Om så är falle! kan Ni

ju

svara på denna fråga: - Är Ni lika
stor idiot, som Ni ser ut att vara?
Svara nu ja eller nej."

Hört på Instrument
Hill berättade, att han en kväll fick
besök av en försäkringsagent. Det var
en CVA-are, som han inte sett på
snart 15 år. Då var de båda arbetskamrater i Hallen. Kamraten är fortfarande liksom

Hill

CVÄ-anstiilld.

När det våras i
Något om den pågående
hälsokontrollunder-

lhorofdel

,.1

|

soRntngen uta
OCN

Ni

mndsmörjer

bilen...,

rnen kon

torsmaskinerna. . . är en annons/ som
av och till presenteras i tidningarnas
annonsspalter. Ja, det är nu en gång

så,

att bilen kommit att

betycla

så

för nlnniskan av idag. Drir
för talar en annons av den hiir typen på ett särskiit sätt till oss alla.
Vi t:inker på bilen so:r kapital. Vi sönrycket

ker genom noggranna kontroller att öka
dess livslängd. Vi vet, att om bilen då
och då gås igenom av en sakkunnig,

om vi tvättar och rrrndsmörjer den
regelbundet, då kan utgifterna för den
nedbringas

tationerna

- de stora,
kan undgås.

Det här
övcrlöras

dyrbara repa

skisserade tänkesiittet kan

på nånga av livets olika

orrråden. Tänl< på raclion, TV-apparatcn, det egna hemnret och sommarstu
gan. Visst handlar vi så, ått vi sökcr
genorn kontroller och småreparatroner
rrndvika de svåra skadorna. Inte minst

när det gäller vår egen kropp, det
vi äger (eller innehar

största kapital

som lånJ, är kontrollundersökningar och

åtSiirdcr av typen "bättrc ståmma

bäc*c[ iin

r

i åo" av c]en största bcty-

clelse.

På flera håll i landet, inom cle stora
industrierna, har under de senaste åren
hälsokontrollundersökningar av dc anställda skett. De nycket goda erfaren,
heterna av dessa undersökningar har
stimulerat till efterföljd. De gocla er-

farenheterna

skiilet

på andra håll var

till att det beslutades, att

vid CVA och tlHF skulle en

också
aven
sådan

"hälsokontroll" genomföras. I slutet
av år 1959 publiceradcs iBergtrollet en
bliinliare, där hälsokontrolliclön presenterades. Då nu unclersökningen pågått
under ett år, kanske en liten redogörelse kan intressera.

Efter studier av publikationcr för
stora "hälsokontroller", en del annan
litteratur och diskussioner med flera
Iäkare, som varit engagerade i dessa
hälsokontrollundersökningar, kunde planerna för vår egen undersökning utar

betas. Man

kom slutligen fram till

följande förfarande. Kontroll av hälso-

tillståndet kunde beredas all vid före
tagen anställd personal som fyllt 40

år. Till dessa utlälnades ett frågefor
mulär som skulle ifyllas före undersökningen och så kom då undersökningen

i

8

gång.

)

'
^r
LVA

UHf

När den sonr skall

"kontrolleras"

rrrcr lill sjtrkavdelningen avlämnas
lörst frågeformuläret, som gås igenom,
kon

diskuteras och cventuelit konrpletteras.

Frågeformuläret

iir cn

n.rycket viktig

del av "kontrolien". Svaret på frågorna
ger vägJedning för undersökningen och

att tillsantntans mcd denna skapa
cn så god bild sorrr möiligt av der aktuella hälsotillståndet, mcn skall också
avser,

ge synpunktcr på vad vederbörande
har att för framtiden iakttaga i sitt
sätt ått leva. Själva läLar.rrnder.sökning
en onfättår klinisk genomgång av lungor, hjärta ocl.r blodtlyck. Vidare utföres
en fullständig blodundersökning ned
"sänka", bloclviildesbestämning och råi<

ning av olika typer av blodkroppar,
Därtill komrrcr också urinanalys. Om
det visar sig clforderligt, kompletteras
dessa undersökningar mecl röntgenfotografering av lungor, rrage eller andra
organ, t. ex. gallblåsan. Elektrokardio-

gram [rcgistrering av de

elektriska

strömmar son bilclas vid hjärtats arbetel kan ibland behöva ske och utgör
då en värclcfull komplettering till den
vanliga hjärtundersökningen. I detta
sammanhang må nämnas, att tidigare
studier av hiir cliskuteracl art har visat,
att röntgen och elektrokardiogram på
a11a "hälsokontroller" icke har kunnat
ge mer än om sådan undersökning skcr
efter vederbörandc läkares bedönande

från fall till fall.
Det liggef i sakens natur, att det
kan bereda svårighcter, att under löpande arbete inpassa de här hälsokontrolltrndersökningarna. Då det ordinarie
sjukvårdande arbetet varit rnycket omfattande, såsom under förkyiningstider
el1cr under någon epidemi, har hälso
kontrollerna fått bli färre. När arbetet
lättar på sjukavdelningen har dess "förebyggande" undersökningar kunnat
öka i antal. I{iil kan också närruras,
att en annan form för "hålsokontroll"
pågår vid sjukavdelningen. Jag syftar.
på de undersökningar, son sker på personal sysselsatt

i

nrastårbete. Även des-

sa "mastundersökningar" kan ibland
medföra, att man tvingas till vissa förskjutningar för avbandlade "hälsokon
tro11er".

Trots de antyclda svåriglretema, har
dock hittills 96 stycken "hälsokontroller" kunnat trtföras. I det stora hela
kan konstateras, att l.rälsotillståndet

vid Arboga

staden
å

text B. Möller
Nog kan vintern \ara trist och lång,
Sånguals med

mången gång

-

lrär i vår lilla stad.
Men när ljumma vindar budskap
vill nran åndå vara här.
När vårsol löser vintriga band
utmed vår åkröks-strand.

bär

Reliitlg:
Och det våras i staden vid Ärboga-å'
kring dess gränder och stränder
cliir siignerna gå.
Strandvägskastanjerta tänt

Oclr niir

sina ljus

spelar varen kring gator och lrus.
Då vill jag gå invid din sida
tundel Majnattens ljusa sky
och stilla Iyssna till en nelodi
sonr alltid är evigt ny.
När tlet våras i staden vid Arboga-å'
ska vi möta den våren just där vi två.
Famnad utav Bergslag, Mälardal

din portal

-

bekransacl står så skön,

oclr cn bild från gångna år oss ger
dina gränder och kvarter.
Och vinden drar genom gårdarnas prång
som förr med samma sång.
Refr.

bland de rrndersökta varit gott. Ätgärcler ianledning av därvid konstaterade
rirrlidorrrstillstånd Irar

må.t vidtagas i

12,54/0,

1.rög

en tämligen

siffra,

som

stri(ler lnot det nyss framför.da påståenclet om "gott hälsotillstånd". Jag skyn-

dar dock att neddela, att det

i

de

Ilesta fallen rörde sig om rämligen bagatellartade åkommor. I3 fall utfördes elektrokardiogram. I ett fall kunde
därigenom konstateras, att misstanken

på hjärtfcl var obefogad. För två anställcla som undersöktes, kunde ett
lindrigt fel på hjärtat konstateras och
direktiv onr medicinering och levnadslöreskriftcr utfärdas.

I

det andra fallet

blev det scdermera nödvändigt

med

iindring av vederbörandes arbeå. Call-

ster I(rrnde påvisas i ett fall och i övr-igt rörde clet sig om banala åkommor.
Jag skall inte trötta genom att i de-

tall gå igcnom de upptäckta "felen".
Det må vara nog att konstatera, arr
unclersökningens resultag av det hittills bearbetade rnaterialet att döm4

understryker riktigheten av den tankegång som utvecklades i inledningen
hälsokontrollundersökningar av här dis-

kuterad

art iir av vital

såväl det 1.rela som

betydelse för

för den enskilde.
. G. Bergquist

Amerika öu

err askningarnas

Att Amerika är

överraskningarnas

land, fick jag ett konklet exempel på,
då jag tillsammans med ett par ingen

iörer {rån LME och SAÄB
Hughes Aircraft Co

i

besökte

Californien trnder

Efter två dagar iNcw York for vi
med flyg tvärs över kontinente4 tiil
Los Angeles. Vi skulle bo på ett hotell, som låg på Oceana Ave istadsdelen Santa Monica, och kom överens
om att bästa sättet att ta sig dit från
flygplatsen borde vara att anlita en
taxi. På så vis behövde vi inte bekymra
oss om hur vi skulle hitta vårt hotell

i

2-millionstaden Los Ängeles.

Alltnog, så småningom lanclade vi
allt larmet, som alltid hör
sarnmal med en flygplats, hörde jag
och bland

en högtalarrö,t, sonr med möda försök

te uttala

namnet Thornström. Något

förvånad travade iag bort till upplysningen. Jo då, det var allt Thornström,
sonr hö8talåren ropat efter-. Hcr ni
körkort, var den första frågan. Då den-

na

besvarats jakande och nödiga an-

teckningar gjorts, överräcktes en bilnvckel med orden: var så goJ, här är

till en vit Chevrolet, den
står på parkeringsplats Z 12, llughes
Äircraft Co har hyrt den för er räknycklarna
ning.

i

var sin bil och att alla hade något
ärende förbi min parkeringsplats just
när jag skulle köra ut, då förstår ni,
ått m'n L;nde <io Iifeh

Så småningom lyckacles jag krångla

nig ut i

december månad förra året.

Ja, dår stod man med cn bilnyckel

handen och visstc inte t-il(tigt vart
rran skul]e ta vägen. Något måste enei
lertid göras och vacl var naturligare an
att leta reda på bilen? Dct var ingen
svårighet, cftersorn parkeriugsplltscn låg
omedelbart utanför flygpaviljongens ut
uång. Något besvärligarc var rtt kom-

land

trafikströmmen. Sedan åter-

stod endast problemet att köra till
hotellet utan att åtstadkomma allt {ör
rnångl trrfikstockningilr. Innan vi 51ar
tade, hade vi frågat en taxichaufför
om vägen, och clet var så enkelt. Först

rakt fram, sedån till vänster, sedan till
höger och eftcr yttcrligare 4 eller 5
kvarter till vänster och sedan var det
bara ett pår km, sir var vi framme.
Dct gick som vanligt. Efter anclra
svängen hade vi inte ert aning om var
vi var. Då övergick vi till metocl 2.
Vi besökte en bensinmack och fick
en karta. Det visade sig, att Oceana
Ave iåg endast fyra-fem kvarter från
den plats vi belann oss på och det
var inte alls svårt att hitta dit. Det
var bara det, att det inte låg något
hoteli på den gatanl - Hade vi fått
fel adress? - Knappast troligt, men
vad var då förklaringen? - Jo, den
fick vi efter att hå knrckat på i en av
villorna, som Iå8 utefter gatan. Vi hade homnit till fel stud! Vi fick samtidigt besked om aft Los Angeles var
omgiven av en massa st:ider och att
Srnta Monica, som vi skrrlle bo i, var
en sådan förstad och inte som vi trodrlc cn strJsrlel. Vi lrade ltrmnat i en
annan förstad, som hcttc Vinece. Vi
darc fick vi reclo på att Los Ängeles
ned sina förstäder hacle en folkmängd
på ca 8 nillioner. Allt detta hade de
trrri.tbrosthyrer, sont ieg nch nrina

Etnpire State Building-

dcssutom

kanrater läst, saklöst hoppat över, men
det hör ju strängt taget inte hit.
Att hittr från Ocern;r Ave i Vinete
till Oceana Ave iSanta Monica tog oss
inte mer än en kvart och hotellet var

dcn nya bilen står parkerad rneilan två
andra dollargrin och det föreföll som
om alla invånama i Los Angclcs hade

tillräckligt stoft för att synas på långt
håll. Färden från flygplatsen till hotellet, som normalt tar ca 45 minuter,

men

Inferiör från plåtverkstoden

den och konrnrcr tillbaka efter en liten
stund, blek rren synlrart lättad.
Nå, gjordc de ont när dom bor-

vill variera]. Nu l.ränder
det då och clå, att någon fr'ågar om
lhrne iir bror nrecl l,assc eller om Si,
gtrrcl iir bror mccl l(allc. Bergtrollet har
forskat en del i saken och konmit till

na

rrnderfund necl

hur den

atrtoma-

tiska växellådan skulle använ<las. Skill
naden mellan SAAB 93 och Chevrolet

är ju

ganska stor, och

när

har råkat slå sig
på tumrnen med clen påfiiljd ntt han
fått en kraftig biodutgitltning unLler
nageln. Ason går nr till basen och beklagar sig efterson clet lral börjlt vorka i turnmen.
Gå in till maskinverkstan så borrar donr etl lrål genonr nageln på dei,
Plåtslagare Ason

rade.

-

Nä, jntc bollningen, men det för-

bannacle körnslaget.
__

//_

så rinner blon ut.

Ja, men de gör vål

ont.

Inte,

f

förbaskat

n.

Ason sticker iväg

till

nlaskinverksta

Bröder eller ei
Namnet N{attsor iir av olika anledninscr välkrint inonr CVA (väl känt,

Intill detta bryggeri

uppfördes NF-

palatset,

tog för oss ca två och cn halv

tirurrre,

vi

hade onekligen blivit en upplevelse rikare.

Th
kanske någon

följancle r csultat.

Det finns en fyrklöver Mattson vid
CVA. Rune Mattsson, avd. 125, Lasse
\{attsson, avd. 5.13, Sigurd Måttsson,
avd. 552, och Kalle lllattsson, avd 900.
Kalle och Lasse iir bröder, övriga ej pä
något sätl släkt nreJ varantlra. Sa var

det ned den

saken.

tt

0di{#
Ny svetsmaskin
Behov att anskaffa sömsvetsmaskin
för CVA har läuge förelcgat. NJr repoch översynsarbete på RM6 motorer
och efterbrännkamnare skulle starras
vid CVA blev frågan ännrr rnera aktueli enär nan på dessa motorer och
kanske speciellt dess EBK måste räkna
med ganska stora reparåtioner. T. ex.
byte av flänsar, lrela plåtsvep och dy-

I

Iikt.

I

Härtiil kommer att genonloppstiden
för motorerna iir mycket kort och att

till annan CV eller
SFA för rep. är synnerligen olärnpligt
bl. annat p. g. a. den långa transport-

sända detaljerna
tiden.

Med ovanstående son-r bakgrLrnd bcCVA medel av FF för anskaffande av sömsvetsmaskin, vilket även
beviljades. Frågan var nu vilken typ,
storlek och fabrikat som bäst svarade
mot dagens och morgondagens arbetsobjekt, material och teknik.
Offerter begärdes från ett flertai

gärde

firmor.
Efter studium av offerterna sanrt diskussion med såväl offertfirrrorna sour
SFA, SÄS m. fl framkom offerten från
ÄB V. Löwener Stockholm på Ziacky
sömsvetsnaskin typ M 200 STK var
den som motsvarade våra krav.

Maskinen

är kombinerad söm-

ocl.r

punktsvetsmaskin

är trefasansluten (400 KVÄJ vilket
innebär jämnare belastning på nätet

samt att

impedansändringar under-

tryckas

Ziacley söntsuetsnnslzin

En

lördagsmorgon ringde telefonen.
då

och då, att den gör så. Men ibland
hiir man liksom på klangen, att det är
lågot särskilt och det var det den hår
gången. En mjuk kvinnoröst viskade

200 .STK soar lev. av AB V. Löwener, Stoclzholm,

svctsal stå1, rostfria och

varnthå11

svetskapacitet från 0,5 * 0,5 mrr till
2,0 * 2,0 mm tjocklek när krav på

svetslängd farmlängd] 1200 mm

flygkvalitet föreligger, övrigt

c: a

500Å högre värden

Jr lrell

styrda på elektronisk väg
(c:a 100 elektronrörl. Genom detta
system kan svetsströtnmen regleras
nellan 6.000 till 80.000 A. Även
föruärmningskan regleras.

och

I

lelikopterföraren

glödgningsstrom

Ulf

Edde

hissade

upp oss ett tiotal meter och så bar det
iväg. Bilarna på parkeringen biuder på
ctt vackert färgpuzzel. Irärgerna tar
snabbt slut, när gråa molnslöjor sveper
in r's\ i sitt töcken. Edde går ncd på

nlalt och nytt. Alla får tillfälle att

fem CVA-flickor kliva upp 1
Alouette hclikopter. Var
kvinnliga fägringeo

i

det

en
den

kabinen som gjor-

de att Alouetten verkade så smäcker
och nära nog graciös. Nej knappast det är faktunr något visst med kärran.
't0

skå-

da sin cgen gårdsplan från ovan. Det
blir åter en sväng över CVA och upp

:rot

Siiterbo.

Eklöf, var bor styresman, ropar
av flickoma.
Efter en stunds spaning får vi fatt
på gården och allt är åter lugnt. Ällt
för' lugnt, tyckte tydligen Ulf Edde.

cn

sekundärström 80,000 A
8.500 kg
160.000 kr.
Äv ovanstående lramgår att svetsrnaskinen är en av de bästa som finnes
i marknaden och det är min förhoppning att den skall uppfylla såväl dagens
son rnorgondagens krav,

vikt
pris

fick flygo

tertrrr?

såg

elektrontryck 200-2000 kp

Ah.

lrrgre lrö;d och qå svävar ri lrriu över
ArLnga med dess blandning av gam-

plattan vid trafikledartornet och

nämnas

svetstid 0,02-2 sek.

fram en fråga.

- Vill du följa med på en helikop
Ln halvtimma senare stod iag på

Bland övriga data kan

[asta nratcrial sarrrt :iven lättrneta]rei

Fem flickor
Ingenting särskilt med det. Händer

M

Han cirog spakeo i magen och fötterna
satt som klistrade vid durken. Ett langt

å-å-h blev svaret. Lika
vi steg blev det nu kälkbacke ttför. D å kom det kvinnliga
utdragct

snabbt som

illtiutet, som är så trevligt att höra.
Edde skrattade gott. Så hiingde vi åter

övcr plattan och Edde satte Älouette
och låst varligt på cementen.
Dct var SAAB som bjöd på turen.
Fen CVA-flickor - Gun Axelsson,
Inga Brodin, Caritha Danielsson, Gunilla Ählgren, Ästrid Nystedt - och
Ilergtrollet niger och tackar för sin flygtur. I)et där med nigniflgen var inte
så llitt.
Old lun.

Ny helikoprenyp på prou uid CVA
Om det surrade mer än vanligt j
luften på CVÄ i mitten av februari,
så berodde det på

att ännu en helikop-

tertyp provades i transporttjänst för
markteleunderhåll. Denna gång var det
en medeltung helikopter av alldeles ny
typ, Alouette III, som Saab visade upp.
Helikoptern, som år den första och enda i sitt slag utanför hemlandet Frar <rike, var en trevlig bekantskap. Med
sin 840 hästkrafters starka turbinmotor
och sin 22 meter i diameter stora rotof,

visade den sig kunna flytta hus, om
detta är kopplat till lastkroken och inte
väger mer än så där en 800 kg. Res-

ning av en 30 m hög

fackverksmast

vållade inte heller några problem.
Flygkapten

Ulf Edde från

de bjuda sex tr-tan ta plats

i

Saab

Tuå man bopplar helibopterns

till en

hydda

l&

lasdzroh

ttansport.

kr,Ln

den rym-

liga kabinen och sedan kunde han spr;
till olika arbetsplatser med en
hastighet av 200 ki tim, om det var

På ig mot montageplatsen. Snabb
Ieuerans - inga transportsbador.

da dem

bråttom.

När ingenjör Bengt Palmqvist skulle
stiga av vid en arbetsplats, saknades
"helilnntcrfält rlir ,l w . "n fri
markyta på 25 meter

i

diameter. Sedan

konstaterats att Palmqvist vikt
Iåg under winchens tillåtna 175 kg,
firades han ner mellan träden och fick
sedan ta emot verktygsväskan och instrumentlåda, som kom ner på samma

det

rätt

\

som han själv.

Under on av de dagar utprovningen
pågick, besöktes CVA av press, radio
och TV. Efter visningen bjöd kapten
Bjärnekull journalisterna på en uppstigning över Ärboga, vilket givetvis även

\
Alouette III har stort lastutrymme.
Klara för en expiditio,l tb fr.t,. U$
Edde, Holger Erihsson, Bertil And.ersson och Lars Olof Andersson

uppskattades.

Nbg.

Allan Andersson biir slzyddshjälm tibsom sina hamrater under mastresningsarbete.

M

Belönade förslag

Åi
: \.i

Vid sitt

N}

decembersammanträde be-

slöt företagsnämnden vid CVA att utdela {öljande gratifikationer.

909 Liljeros och 2037 Pettersson, var-

\

dera
.

,:,

100:- kr för ett

1723 Cöransson,

Lebande

litr

åbar ma'ten

i

höjdcn.

i

cigarren.

till

gra-

623 Svensson, 50: - kr för anordning
för mätning av lufttryck vid sqrauto1nat.

Sten lansson, mest L.i d under smeb.nannet "Casanoue", iir djupt fö Islzad

förslag

veringsverktyg.

125: kr för kon-

struktion av båd<provanläggning.
1935 Karlsson, 50:- kr för kon-

stnrktion av ny typ av kabelhållare i
f ackverkskonstruktion.

1l

Falukorv
r-,tr.,
A
son
\,arl v lQtor 1-l

Det finns folk som kommer hem till
det gamla landet efter vilda äventyr
någonstans. Att bli jagad av kannibaler
eller förfciljd av bengaliska tigrar med

ont uppsåt det år upplevelser som ar
att berättas. Själv är jag för{öljd, men inte på det sått som gör
värda

mig självskriven

i

Travellers' Club. O,

nej, jag är förföljd av falukorv. Jag
har stillatigande ätit allt som serverats
urig alltsedan mina dagars upphov vid
frukostbordct tillrättavisade n.rig med
orden: Ät upp gröten pojke, tänk på
alla barn som inte får äta sig nätta.

Nu börjar i alla fall måttet bli rå
gal. Tnle en bit falukorv innonlör minr
läppar den komniande veckan. Till sa-

ken, det börjacle så hår.
Man vill ju gärna veta på vilket
sätt man skall lti förgiftad och därlör
frågrde jcg nrin ,ryrl<r,le hu.trrr ncn
dag morgon vid pass nollsjufemton vad
hon tänkte bjuda på till middag.
Fisk tror jag, svarade det lilla
lrvet.
N,Iässhurchen den dagen bjöd på falrr

korv och det hade man inget emot.
Det skulle ju bli fisk till middag.

Middcgsrnatens fisk Itrktade på
väg falukorv och den såg ut

lång
som

sådan också.

Tänk. sr den dyrkade,
'å förarg
Ii3t dom hade ingen bra fisk idag.
Nåja tillfälliga sammanträffanden får
inte tas alltför hårt. Tisdagen randades

Pristriulingen

i nr j-6o

Så här illfundigt har sign. "Ny i
kåkcn" formulerat sin pristävlingstert-

ocir med den mässlunchen som utgjordes av slottsstek. Hälften av alla CVAare äter på mässen. Den andra hälften
kommer dit endast när det serveras
slottsstek. Sist

i

denna slottsstekskö och

alla andra köer hamnar undertecknad.
Man ligger rätt långt uppe i meclclå1dern
ocl.r vill inte läggas i en för tidig grav
på grund av jäkt tiil slottsstek.
Sisr i kör .tod 11rn allr.å. Kön .nig
l;,de s'p fr.'m fiilrl
crrer cn \tund
helt stampa på sattrt,tra p1ats. Man bör
jade an.L det värsta. Slottssteken hade
tagit slut och nu stod kocken necl
svettig panna och skivade falukorv.
Det blev a1ltså falukorv.
Den gode iä.aren krn r:kna ,rr nrin
reaktion senare på dagen då rnina bams

nor meddelade, att ti11 micldag skulle
Jct vankas {rlukon ,om blev över
sen igär.

Onsdag är

ju enligt

annonserna ma-

karonsdag och rTrycket riktigt bestod
mässlunchen av makaroner och falukorv. Den eftermiddagen skyilde jag
på övertidsarbete för att inte riskera
möte r-tted falukorv vid hemkomsten.
Torsdag serverades blodprrdcling och
eftersonr jrg ah.oJur \i..re arl dy i(
föda skulle serveras ti11 middag i rnitt

trevna tjä11 bad jag en tillstädeskom,
mande kollega att bcställa skinka och

åt mig också när han ändå ringde
ner till nåsscn för sin egen räkning.
ägg

Denna torsdag åt undcrtccknad så
kallad ltorvlåda. Stekt potatjs med ägg
och falrrkorv. Skinkan haclc tagit shrt.

för ensidig kost och diirmed
följrn.le rvtrLliing är .t. r v.rd rr'c

Risken

r- ,l^+ -rl.+r^+ ^rr
,,. 1.,.Jpten
Tallquist inte röker eller också bar en
^

-+i-^^-

bcklaglig förväxiing skett

22-23 i Bergtrollet nr

på

sidorna

3/60.

Eftersom det var det enda tävlingsbidraget, så bortlaller ju besväret med

en jurybedönning. Bergtrollet skickar
upp en lada cigrrrer till Nv i kåken",
när vi får adressen.
Gomlo godo liden
Regerlentet skall på r'nanöver ocir
regementschefen inspekterar trossens
for don.

- Nå kapten, frågar hao trossbefäl
i den

havaren, vad innehåller lådorna

här

-

vagnen?

Officerarnas prrnsch, överstel
i vagnen intiliT

Ocli lådorna

Officerarnas punsch, överstel
Mert ni krrnde vil lra ski,kar åt
ninstone häiften ned järnväg.
- Dct är rcclan gjort, överstel

-

Vacl Lrir.rde egentligen,

frågade

byggnaclsingenjören.

Har intc cn aning, sade en av
När vi tog bort byggnadsställnifgarna rasade huset !hop bara.
- Vilkr idioter, .cde ingenjören.
Jag sade ju ti1l er, att inte ta bort

anbelangar.

arbetarna.

Modernt bygge

Ett hus som var under
störtacle plötsligt

sa1nlnan.

byggnadsställningarna,
uppförande

förrän

rörled-

ningarna och täpeterna kommit

på

p1ats.

Kan det htir möjligen uara CVA: s
gamla telelonudxel, undrade ågon, nur
lLan liclz syn på den iblaad augående
godset. I så fall iir det iu inte så undetligt om det går lite trögt ibland.
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Eltersont råttorna då och då dansar pö bortlet i Fiibhangaren och CV A-hatt fott'farande sahnas honstrtLetade en icke tåttiilshare denna genialislza tåttdödarmasbin.

d

fritr u till h Ann löns,ott och lvlatgit cliiltcrt patLar elelztronröt pti. ard 27g
Solueig (jtrstarssctrt på Motor
hartoteket hanterdr si114 naterir:lbor.t liL.a shi;l2ligt, son falslespelaren sfu.b_onlek. rtt ut"lti;r"ri
talar alltitl se11t1i11g, bedyrat, Hans Lrib Edltoln på Plåtuerb.stade,n.
Tllzniska
iiueringenjöten
Nils
Ålzerbktnt
p,i
iitt
t1lir.,,rtn,u-.
E, truclz- ha-n
pedahrampare har nter iin bråttom ibla.nd, nten
uata glatl itcli, resonerar Erilt Larsson. _ Cttt Green på plmeringen
Bilclerna

cr," |('r/r\o'r 'clt fö|:öhtc stnita uldLtjl genont dörren- Nils- Gijran Sjöberg snitsar till cn text i giauirntaslzinett
'::.':,l'|-',!.^,.:.",:j|ti!'ty1,''to;gang'lb|aud|zandetuara.riittså|inurIigating.-Ånej'ntnilå,:.iu1tepåpIåten,tin|.te
-

aud 250.

på

t3

Fackligt

FCTF har över 5oo
medlemmar
FCTF avd. 107 omvalde vid sitt
B. Ähliq till ordförande. Av
de tre övriga avgående omvaldes B.
Haglund och L. Ignell. Karin Nyström
årsmöte

hade undanbett sig återval och i hennes
ställe invaldes Karin Bolin i styrelsen.

är K. A. Tjellander, S,
E. Lundahl, H. Knutsson-Hall och G.
Kvarstående

lngvar Johansson omvald
ordförande i FCPF
FCPF avd. 52 omvalde vid sitt års-

möte Ingvar Johansson till ordförande.
övriga i styrelsen blev Änders Thuresson, v. ordf., Erik Sjöberg, kassör, Thure Fljort, v. kassör, Sten Johnsson ny,
vald sekr., Herman Andersson, v. sekr.,
Olle Göransson, studieorganisatör. Till
förhandlare valdes Ingvar Johansson och

Olle Göransson. Till representanter i
företagsnännden onvaldes Rune Larssoir, Curt Persson, Ingvar

Johansson,

Larsson. Revisoretna Ä. Heil ochS. Eriksson omvaldes liksom klubbmästaren S
Sönnerstam och hans medhjälpare A.
Wadström ocl.r C. H. Dahlström. Ombud till företagsnämnden UHF blev K.

LO:s internationelle sekr. Birger
WikLrnd höll ett intressaat föredrag
om den politiska situationen i Äfrika.

Nyström, B. Åhlin,

medlemmar, avslutades med t6sup€.

företagsnämnden

H. Kleist och till
CVA L. Ingnell, R.

Gunnar Gustafsson.

Mötet, som var besökt av ett

OIle

Engwall och S. Stridsberg.
Ävd. 107 har omkring 550 medlemmar vilka genom sina medlemsavgifter

till att

förbundet fått 51.000
kr rurder året. FCTF och TCO förhandbidragit

lingsapparat kostar pengar. Kassan har
balanserat pä 67.911:72, varav 66.360
kr utgör medlemsavgifter. Kapitalbehållningen utgör 34.500 i runt tal. Alfred
Aue väckte frågan, om det inte kunde

finnas någon förmånligare placering av

pengarna, än att ha dem i bank. Styrelsen fick i uppdrag att utreda frågan.

Av styrelseberättelsen framgick att
visst samarbete med Statsverkens ingenjörsförening har under året förkornltit inom ramen för samarbetsavtalet
mellan FCTF och SI. Sålunda l.rar två
sammanträden hållits mellan respektive
styrelser, varvid huwrdsakligast diskuterats underlag till förbundsförhandlingar och personalförteckningsförhadlingar

vid CVÄ. Vid förbr.rndsförhandlingarna
på CVA den 27 oktobel 1960 deltog

ordföranden i Statsvelkens ingenjörsförening i Arboga.
Framställning från SI att tillsammans
med FCTFTs förhandlingsdelegerade få

deltaga vid lokala överläggningar och
informationer har åv styrelsen icke an-

setts vara förenligt med samarbetsavtalets syfte.

Ärsmötet

var talrikt besökt, och
var hög vid den efter-

stämningen
följande sup€n och dansen.

-//En stillo frågo
FCTF-årsmötets förhandlingar följdes

av mat och dryck och

vi fattar i

dag,
som

att vi får ett möte igen. Lika
det skedde, när det var fråga om beslut orn förskjuten arbetstid?
så

Frågan står öppen'!
14

deras tjänsteresor får'de svara för sjäI,
va. [Jag får ju aldrig se en anläggning).
Tänk Er själv, att arbeta tillsammans
med Börje Klotz, Sune Pettersson, Mag-

nus Schutz, Folke Svensson n-r. 11. och
sedan ha Ingvar Gustavsson som "lillchef".

Börje Klotz, även "Bubben" kallad,
kan ju få den nest sura människa att
pJocka fram ett klingånde skratt. Hans
humor skulle verkligen Povel Ramel
ta hand om. Kommer sedan Sune Pettersson med sina inlägg till Klotz hi-

storier, ja, då måste erkännandet komma. Man frågar sig ibland, varifrån får

de allt?
Och Folke Svensson, allas vår "Stor-

sluter upp kring

Svcn", berättar gäma och ofta om sina
episoder från "det glada tjugotalet"
då han gick på "stampen och tjacka
skosnören", sorn det heter på Stockholms-slang. Schutz berättar också orn
den goda tiden, då han som skeppsgosse seglade världen runt och fånga-

SI

Statsverkens Ingenjörsförening i Arboga omvalde vid sitt årsmöte Stellan
Bolin till ordförande. I tur att avgå
var Sixten Hjert och Harts KnutssonHall. Båda omvaldes. Ny i styrelsen
blev Nils Persmar. Karl-Axel Nööjd och
Gösta Almberg kvarstår. Till klubbmäståre valdes Änders Wadström och Birger Lind blir hans medhjälpare. Ombud

till

ombudsförsamlingen

blev

Stellan
med

Bolin och Hans Knutsson-Hall

personliga suppleanterna Gösta Älmberg och Sixten Hjert. Föreningen star
tade sin verksamhet i oktober 1959 och
fick genast en god tillslutning av medlemmar. Medlemsantalet har varit i
ständigt stigande och man räknar med

att inom kort ha all teknisk personal
vid CVA och UHF aoslutna till SL
Förhandlingsdelegerade

under

året

har varit S. Bolin och S. Hjert. Dessa
båda skulle ha deltagit i förhandlingar
bl. a. rörande information om tiainstetilisättningar, lönefrågor av olika slag

och arbetstidsfrågor. FCTF avd. 107
har tolkat samarbetsavtalet mellan de
håda förbunden så, ott förhandlingsde.
legerade från SI ej äger rätt att deltaga
i lokala förhandlingar annat än som
observatörer. Årsrnötet gav styrelsen i
uppdrag att bevaka föreningens intressen

i

denna ttUr^_,,_

i var harnn.
lvlen det finns också en "motvalskäring" på avdelningeq Per-Äme Bergström, envis som synden. För att ta
ett ex.: Störtregnar det ute och man
påstår det, så säger han i alla fall att
de flickor

solen står högt på himlen.

On sedan Gustavsson börjar dra
upp alla fördelar och goda egenskaper
med PV 544 Sport, och "Masen" (ägare cv ny Amazon) råkar lröra det, ia,
då är snacket i full gång. Det skall
jämföras. . . det skall tävlingsköras. . ,
det skall bytas däck o. s. v. Komrner
dessa båda in i en livlig diskussion, då
är det allt bäst o(t ha bomull i öronen.

NIen allesanmans är de goda kamraunder

ter, trots att iag ofta får gå

namnet "skata" och "kråka".

C-a.

-//Så'nl hönder
Följande historia, som USA f. n. ler
bevisar datamaskinens överlägsenhet över den mänskliga hjårnan. Scenen
föreställer en man som frågar en data-

åt,

lnåskln:

-

Hurudan

är

orkestern

på

restau-

rangen?

- Jag vill inte såga att den är dålig,
men när kyparen igår kväll tappade en
bricka med disk gick sex par upp för
att

dansa.

Ver är min fer i,'cf n,r?
- Er far fiskar i Nova Scotra.
- Fell Min far, Robert Brewster,
befinner sig iSan Francisco. Jag har
jrist talat med honom i telefon.
- Robert Brewster befinner sig i
San Francisco. Er far fiskar i Nova
-

Betyg.

förs1ag.

Skulle mån inte kunna upp)räva

Ja, var finns dom, mer trevliga och
humoristiska arbetskamrater ån mina?
Men intet är att förneka att samtidigt
som de kan ta allt från den soliga sidan, kan de vara de mest arbetsamma
små nryror. Ätotinstone här på CVÄ,

Tekniska personalen

var god. Så god, att en
kom med ett ur hans synpunkt gott

-

G-

-//-

stärnningen
av deltagarna

årsmölesbesluten, som

80-tå1

Var finns dom?

Scotia.

I

De segerglada
tarra

CVA-UHF Driftvärn erövrade
dir. Bjarnholts vpr
CVA-UHF driftväfn tog

cluist (Iedare),

Het

bert Kåberg och Bror
Karlsson. Dopfatet

verkstads-

i

direktör Bjarnholts vanclringspris

te för alitid. I

sleyt-

Leth, Suen
Petterssot, Gwutar
Neuman, Bertil BlotnJacl?

skyt

tävlingen irar deltagit

sarrltliga driftvärn vicl

fiottiljer och cen
trala verkstäder. För att priset skulle
bli ständig egendom fordrades 50 poång. Tåvlingen har hållits en gårrg om
året. CVA-UHF driftvairn har segrat
2 gånger och erhållit 4 andrcplareringar och har därmed uppnått 56 poäng
på sex år. På andra plats kom F 6,

lir

niissingslageriar-

bcte och tilluerhat

undct lB)1-talets
fötra fulillt au KtLngL
Hovleteruntörcn kopParsl igarenxAstul e A.

Lutdstfttn i Stocblrclnt. Doplatet har
utsprutgligen tillhön
Ktmgl. slottet i
Stoclzholnt.

Karlsborg på 53 poäng och F 15, Söder

harnn på 46 poäng.

Lagresuitatet från årets tävling: 1]
F 15 Söderharnn 1002 poäng; 2) CVA

-UHF

Arboga 999

p; 3l

F

6

Driftvärnstämma valde
4..

fortroenderåd

Karls-

I

Arboga laget
man, k-pist, Sven
bert Kåberg, Bror
nc och Jack Leth

deltog Grnnar NeuPersson, Kg och Her
Karlsson, Harry Hal.rpå gevär.

Dc bästa resultaten iden individuella

der 3

Irrari efter övning "Strid.skiulninB i
nörker". Stämman valde til1 förtroentlenrirrrn.l Bertil Blomqvi:t. ordf., Tage
Wallqvist, Richard Lenandcr och Arne
Olsson. Ersättare blev Harry Odenhult,

Kpist: ll R. Eckemyr F6 249 p
V. Sjunnesson F I 248

247

p

3l G. Neuman

KG: l1 O. Ekiund FJ5 235 p

p

bronsmedalj.

Gevär:

l) E. Hedberg Fl5

p

I

Bergtrollet

dct att en

135 p

grrlrhnedali: 2l S. Källquist F l7 133 p
siivermedalj; 3J I{. Kåberg Arboga 133
bronsmedalj.

Fö. att erövra najor f,emahls vandringspris för alltid fordras 3 inteckningar. I detta pris har F 6, F 15 och CVA
- UIIF två inteckningar var.
Mangc .kynar hrr scdan 1955, då
Vcl Bjarnholts vandringspris uppsattes,
varit ned och bidragit till att det
vackra priset till slut hamrade i Arboga. På kpist Ingemar Carlsson 489
poäng, Gunnar Merk6n 490, Grmnar
Ncuman 493, på kg Bror Karlsson 211,
Ture Nyr6n 633, Börje I-{agström 223,

och

utdelades

I{ickard Lenander

l0 år till

Folke

Larsson, Bengt Luodrrarl<, Sten Molin,
,\rne Olsson och Olof Äberg. För 5 år
till Tage Andcr-sson, l{unc Johalsson,
Gi)ran Andersson, Allan Grödön, Börje

iagströn, L. O. K)ing, S. E. Klang,
Åke Frisk och Äkc Svcnsson.
I

Ombyggnaden au tunnel VI
klar till r iuni

Ärboga

bronsmedalj.

guldmedalj; 2l S. Pcrsson Arboga 230
p silvcrmedalj; 3J S. Carlsvärd F6 230

för 15 år

oclr Ture Nyrdn. För
feb-

tävlingen:

guldmedaljj 2l
p silvermedalj;

Roland Karlsson.
Tjänstcårstecken

till Ilarry Odenhult,

borg 998 poäng.
Driftvärrrsstämma hölls

Tage Andersson, Anlicr IJulting

nr

3/1960 berättades

ombyggnad av tunnel VI
del skulle ske för att bercda plats för
hålkortscentralens nya datamaskin 7070.
Bildcn visade att i dec. 1960 rivnirrg av
lliktaren för yrkesskolan skett och att

arbeten med formsättning för gjutnirg
av golv för övervåningen börjat.

Årbetena, sorn utföres av firma
nruelsson

&

Bonnier har

följt

Sa-

tidspla-

ncrna. Läget framgår av bilderna, som
tagits den 28 {ebmari 1961 och från
samrna platser som cleccnrberbildema.
ilyggnadsarbetena, inl<lusive ventila-

tions- och elinstallationcr, skola vara
fiirdiga I juni 196l.

Sven Persson 230, gevär Sven Persson
129, Valter Lundborg 507, Carl Broman 126, Gösta Pettersson 122, Ärne
Olsson 386, Jack Leth 513, Herbert
Kåberg 517, Hans Nordmark l2Q Har-

ry

Hahne 259, Bertil Blomqvist
Bror Karlsson 259.

133,

Dat nya

öueruåningen avsedd

för 7070. Bottenuåningen, avsedd för bontorsloIealer och lab. lör ebelznisha bontoret.
tf,

Från Personal om personal
ln

Vi hölsqr völkomno till

memorlam

UHF

Anders Löwemark, assistent 420
Suoe Ljung, verkstadsförman 411
Yngve Carlsson, förrådsarbetare 412

Bergtrollet

KerstinKarlsson,skrivbiträde

groluletor

431

4ll
förrådsarbetare 4ll

Folke Johansson, förrådsarbetare

Oskor Berggren
Trettondagsafton

i

år vajade flaggan på

halv stång vid CVÄ och det rådde
förstämnirg inom företaget, sedan vi
fått meddelandet om att ingenjör Oskar Berggren avlidit.

Ingenjör Berggren var en av CVA:s
pionjärer - allmänt uppskattad och
omtyckt. Han kom

hit den I

november

Anita Söderholm,
Ärvid Swahoholm, truckförare 412
Gunilla Strindler, kontorsbud 420
443
Carl olof Lindh, ingbitr.
TryggveSvärd,förrådsarbetare 412

Vi

hölsqr välkomnq

till

630

Clrlary Andersson, biträde

370

Erik Aodersson, ingenjör
Harry Andersson, ingenjör

280

ingenjör

ingenjör

Clas-Göran Danielsson,

vid Krrngl. Flygförvaltningens flygverkstad i Ulvsunda och blev senare chef
för arbetsstudiekontoret, i vilken be
fattning han kvarstod tills han den 31

Inga-Lill Eriksson, biträde

1959 avgick med pension. Ingenjör

Berggren var tidigare planeringschef vid

Köpings Mekaniska Verkstad, Han var

född den 31

juli

1893

i

l{usby-Rekarne

försarnling.

Callenås, bitr. ingenjör
Bertil Carlsson, ingeojör
Börje Carlsson, ingenjör
Rol{ Carlsson, ingenjör
Sigvard Karlsson, filare
Nils-Erik Castor, tekniker

Stig Lidfeldt, ingenjör
Jan Lindström, assistent

Jan-Olof Lööw, hjälpmontör
Karl-Erik Magnusson, ingenjör
Rolf Mellqvist, ingenlör

Oväntat nådde oss den 20 januari budskapet om att förrådsarbetare Karl Ed-

vin

Andersson avlidit.

När han

dagen

innan inte kände sig riktigt kry fick
lov att åka hem efter besök på sjukavdelningen, var det väl ingen som
anade att han aldrig mer skulle återviincla till sin arbetsplats vid CVÄ.
Edvin Andersson var född den l4
lrrars

l90l i

lr lärr

IJan hörjade sin anställning

CVA clen
16

Bälinge församling, Uppsa-

I

november 1950.

lid

)u 4f

951

870

995

Yngve Grstafsson, brandman 840
125
Lars Görts, hjälpnrontör
279
Gunnar Hahne, arb.förman
501
Bror Holst, ingenjö!
Karl-Erik Israelsson, verkstadsbud 250
290
Folke Johansson, charrfför

Kurt

Andersson

UHF

524

180
Eriksson, sprutmålare
274
hjälpmontör
Lennart Eriksson,

ToreEriksson,förrådsarbetare
Erik Gustafsson, truckförare

biträde
Lars Norman, filare
Monica Nor6n,

274
480
279

5ll
501
I l0
37O

360

950
125

Lars Pettersson,

avsynare

501

37o
200

250
214

27l.
Henry Sjöberg, montiir
511
Nils Stonn, jngenjör
Ingrid Svensson, skrivbiträde 951
214
Leif Söder, ver.kstaclsbucl
Bertil Stidelbcrg, ingenjör
609
524
Sören Utterström, ingcnjör
Lars Olof Wickstriim, tekniker 370
Gösta Widl.roln, div. arbetare 380
I(iell Ählgren, cliv. arbetare 380

Roger Ästeclt, verkstaclsbud

Gösta Arrdersson

4/5

Gösta Frölind

avd.445

Göslo Frölind
Gösta Frölind är född i Gryts förs.
östergötland. Han anställdes i Flygvapnet år 1943 vid FFVS och flyttades år 1945 över till CVA för att
deo I nov. 1954 komma hit till UFIF
såsom ingenjör å planeringssektionen.
Tidigare var Frölind anställd vid Esping
& Lundell AB i Norrköping under 14
år och vid SÄABL i c: a 2 år.
Förrådsorbetore Algot Eriksson
är född i Torpa församling och arbetade i 20 år vid Krmgsörs Nya Möbelfabrik ÄB samt närmare 5 år vid
Industrimagasinet, Kungsör, innan han
den I nov. l95l blev CVA-are.

360

lvlorgan Olsson, ingenjörsbiträde 550
Sven-Gunnar Persson, hjälpmontör 272
Lars Pettersson, div. arbetare 385

Bernt Roup6, telemontöi

5/4

2214 Erik Karlsson
27,'4 Stig Larelius
2/6 Ture Nyr6n
18/6 Arne Nordgren
4/7 Lennatt Johansson

279

Kjell

Gösta Jonsson, hjälpmontör

Karl Edvin

370

271
Helge Andersson, elmontör
Rune Ändersson, hjälpmontör 274

Knut Barr,

6/5 Älgot Eriksson
2316 Harry Sjögren
30/6 Ilelmer Persson
50 år

SölveAlvarsson,driftingenjör

1944 efter hrlvtrnnat års tjänst8öring

juli

CVA

CVA

60 år

271

Arb. förmon Horry Siögren
började vid CVA den I maj 1945 efter
3 års tjänstgöring vid Kungl.Flygtörvaltningens flygverkstad i Ulvsunda. Tidigare var han bl. a. rurder l0 år maskinskötarc vid ÄB Nordstjärnans Elektr.
I(niickefabrik i Tannefors och 41/2 ir
lagerarbetare

lid

Siemens

i

Stockholm.

\i;idrcn iir l'ör,lie från Linköpinq.
Förrådsqrbetqre Helmer

iir fijdd i
anstiillcl

Perssorr

Skinnskatteberg.

vid CVA

Han

ar

sedan den 15 april

19,16. f)cssförinnan tjänstgjorde han
bl. a. vid Arru6ns Intendenturförråd i
,hrboga under 5 l/2 år.

,lt4ålcre Gösto Andersson
år född i Västerås. Efter halvannat år
vid Kuogl. Flygförvaltningens flygverkstad i Ulvsunda kom han den I maj
1945 till CVA. Tidigare var han under
17 år anställd som maskinmålare hos

ASEA

i

Västerås.

Stödore Erik Korlsson
är stockholmare till börden och har
sedan i maj 1950 varit anställd vid
CVÄ. Innan dess tjänstgjorde han bl. a.
9 år vid Älbin Rapps Konfektiorufabrik
i Ärboga och närmare 3 år vid Ärm6ns Intendenturförråd Ärboga,

Civilingeniör Stig Lorelius
år född i Laholm. Han tog sin examen

vid

Chalmers

i

Göteborg

år

1934. Ef-

ter kortare tjänstgöringsperioder vid olika företag kom han våren 1941 i Flygvapnets tjänst. Under fyra år arbetade
han som konstruktör vid Kungl. Flygförvaltningens flygverkstad i Ulvsunda

I

april 1945 fl1trade han över
september året därpå började hart vid Kurrgl. Flygförvaltningen
i Stockholm men återvände till CVA
den I juni 1947.
och den

dll CVA. I

Emil blir "riktig"
pensionär
"Post-Emil", som efter 10 års
''spring' slutade sin tjänstgöring på
CVÄ den 30 decernber 1960, avtackades vid en liten kaffefest på mässen
samma dag i närvaro av styresman
Dahliq kamrer Andr6n samt Bengtson på expeditionen tillsammans med

Edvqrd Böck

avnjutandet av kaffet och sodsakema
framförde styresman Dahlin företagets

jör

sina flickor Berit, Gun och Lillie. Efter

tack till Emil Andersson för en viil
utförd gärning och överräckte en tavla
av Elin Höglund jämte blommor samt
ett presentkort på "Bergtrollet,, för all
framtid. Kamrer Andrdn tackade för
gott kamratskap och önskade lycka till
i kommande dagar. Bengtson och flic,
koma framförde avdelningens tack. Efter ytterligare någon stunds samspråk
for så den vitale pensionären hem till
sitt 'Enehill" för att ägna sig åt sinå
l.robbies, sniderier och trädgårdsodling.
Ett varmt tack till samtliga UHF-are
för all uppvaktning på min 50-årsdag.

A.

Bitr. ingeniör Ture Nyr6n
år bördig från Göteborg. Efter drygt
12 års tjänstgöring i Karlstad var han
tre år vid Svenska Skifferolje AB, örebro, ett år vid CVM och fyra år vid

och hjärtligt tack för all
vänlig uppvåktning på min 60-årsoag.

iman han den 3 okt. 1949 blev
anställd vid CVA.

För vänlig hågkomst på min högtidsdag ber iag få framföra mitt rarma

ÄB Ringås Bil- och Mek. Verkstad i
Ringås

Plåtslogore Arne Nordgren

är född i Skultuna. Han kom till
CVA i oktober 1949 och hade innan
varit anställd som plåtslagare vid
Svenska Metallverken i Skultuna
under närmare 25 år.
dess

ÄB

Brondmon Lennorl Johonsson

är arbogabo till börden. Hösten 1942
anställdes han hos ÄB Bergendahl &
Höckert och kom med på flygfältsbygget i Arboga. Från juli lg44 och fram

till I maj

1949 var han

i

tjänst hos
Kungl. Fortifikationsförvaltningen och
deltog i byggandet av såväl CVA som
CFÄ. Sedan fick han anställning vid
CFA och i luli I95l llyttade han över

till cvA.

-//alla sorn deltagit

i

Aue.

I januari 196l är i4genFolke Kropp Kungl. Flylförvalt_
ningens mån och tjänstgör som chef
Fr. o. m- den

för

underhåUningsavdelningens a\rals-

detalj. Tills vidare är han dock sta_
tionerad i Arboga. Som ersättare för
ingenjör Kropp på posten som chef för
CVÄ produktionskontor inträdde den
I februari ingenjör Edvard Bäck. Han
var förut arrse ld vid Sverömo AB.

Flygvapenchefen generallöjtnant Bo
Rapp hår utnämnts till över_
befälhavare och general f. o. m. den I
oktobe( 196I, då nuvarande överbe_
fälhavare general N. P. R. Swedlund

-lorsten

åvgår.

+

Ett varmt

AIf

Hedlund.

tack.

Ny chef för flygvapnet blir från
nämnda datum generalmajor Lage
Thunberg, som då även blir general-

löjtnant. Han är nu souschef för Kungl.
Flygförvaltningen.

.

Btuger Haglund.

Det hände för gansha ldnge sedan,
att Albin Leuin och iag möttes undel
en lunchuandring. Lewin uiidiade d.å
till mig, att inte omniimna hans f öre-

stående lödelsedag i Bergtrcllet. Niir
Bergtrollet l?om ut, så var Lewin med.
i alla fall. Eltersom iag lortfarande leoer
mtiste man betralzta Lewin som en
öuerseende man, Vi möttes igen p,i en
Iunchuandring, Lewin oille nu helr na-

tutligt hd in eft tach i Berytrollet för
den uppuaktning, han lårt. Bergtrollet
Pom utj men tecket oor inte med. Un_
derligt nog lever iag fortfarande. Men
hu hommer tachet. Hoppas jag!

Den I iuli i år lämnar flysdirektör
Otlo Dahlin sin befattning soÄ styres_
man vid CVA. Vår nuvarande överingenjör för produktionsavdelningen,
flygdirektör Anders Högfeldg har ut_
nämnts

till

hans efterträdare som sty-

tesmall.

överingenjör Högfeldts efterträdäre

blir

flygdirektör Lars-Harry

cvA.

hyllningen på

min 60-årsdag ber jag få fraoJöra mitt

Red.

l.rjärtligaste tack.

Helge Gustauson
avd. 120

Albin Lewin.

Larsson,

Hjärtligt tack för all uppvaktning
min SO-årsdag.

Ett hjärtligt tack för den stora pen- Hjärtligt taak
ldnggåva, present samt blommor jag min hO-gtidsdag.
fick mottaga på min födelsedag.

TACK

Till

Chef sbyten

på

Vilztor Danielsson

för

uppvaktningen på

Kain

Erihsson

Ett varmt ta& för all vänlig hågkomst
För all vänlig omtanke under min vid rnin makes, Edvin Ändersson, bortsjukdom ber jag få framföra ett hiärt- gång.
ligt tack.
Gustav ShöId.
Karin Andersson
17

Dubbel:

l. S. O. Holmström - O. Äkerlund
IFFA
2. S. Johnsson - W. Liljehammar
3.
Från idrottsfronten

IFFA höll sitt årsmöte den 15 febr.
1961 och till styrelsen för verksamhetsåret valdes Anders Waclström ordlörande, Inger Kiihne sekreterare, Lennart
Höglund kassör, Äke Pettersson, KarlErik Kangas, S. O. Holmström och H.

L. E. Nilsson och
E. I-lolmqvist revisorer.
Till de olika sektionerna valdes Lennart Stjernström, fotboll, Karl-Erik
Kangas, fri idrott, S. O. Holmström,
badminton, Harry Hahne, skytte, Helge Mäenpää, bridge, Leif Johanson,
schack. Rune Mellberg, varpa, Rune
Flodman suppleanter,

Granlund, bordtennis, Inger Kiihne och
Veroni Tholin, daursektion.

Det kan noteras att IFFA nu

l-rar

en clanrsektion och dessutom två flickor
med i styrelsen. Vi hoppas nu att fly-

gets flickor skall sltrta trpp till de övningar som Inger och Veroni kommer
vi på
att anorJna. I första hand
..

h" rlh^ll.t"'ne'iro

"iktar

CV-FF spelen (Vinterdelen)

I

l96l

CVM generalmajor
Jacobssons vandringspris för allti<l och
höstas vann

clärmecl avslutades en lång

följd av täv-

lingar mel)an de centrala verkstädema,
FF inbegripen. CV-FF-spelen är avsedda
.tt crsätta dessa tävlingar. I stort sett

konrlrer tävlingsutbytct att gå efter
salrrna linjer som tidigarc dock mcd

att tävlingarna uppdelas
en vinterdel oclr eo sonmardel.

undantag

på

Dcn 26 lehr. iår rrrcrtgerade CVV
den för"ta vinter,lclcn. SkiJIöpninq och
hockey-bockey fick tyvärr strykas ur
programmet återstod alltså att spela
badminton och bordtcnnis. Efter delna vinteromgåflg leder IFFA.
Resultat singel:

l.

S. O. Holn.rströn, IFFA
2. O. Åkerlund, IFFÄ
3. W. Liljehammar, IFFA
4. S. Jonsson, IFFA

5.
6.
7.
8.
9.

L Johansson, CVM IF
A. Törnblom, CVV IF

CVV IF
IF
Zetterlund,
CVM
B.
L. Forsgren, CVM IF
10. O. Forsed, CW IF
ll. S. Gustavsson, CVV IF
12. Tidennan, CVM IF.
t8

N.

IFFA
Zetterlund
CVM IF

B.

I-

-

Johansson,

G. Rosendahl - A. Törnblom,
CW IF
5. N. Lagerström - O. Forsed CW IF
6. L. Forsgren - Tiderman CVM IF.
4.

Singel Dubbel Summa

l. rFFÄ
2. CVM rF
3. CW rF

l0
34
34

3
9
I

13

43
43

Poäng på vandringspriset IFFA 5,
CVM IF 3, CVV IF 2.
Efter FF IF helt uteblev har någon
poiing ej tilldelats föreningen.
Resultat för bordtennis singel:
N. Pettersson, IFFA

1.

2. O. Nordström, CVM IF

3. O. Söderbäck, CVV IF
4. I{. Farsell, FF IF
5. V. Forsgren, CVM IF
6. l). Andersson, IFFA
7. L. Johansson, IFFA
8. T. llolmström, FF IF
9. L. Andersson, FF IF
10. N. Skogman, CVV IF
I l. A. Björnman, CVM IF
12. A. Nystedt, IFFA

Nordenströrn

- V.

Forsgren,

CV]\{ IF
2. N. Petterssoo - A. Nystedt, IFFA

O. Söderbäck - N. Skogman,
CW IF
4. H. Forsell - L. Andersson, FF IF
5. K. Tengrup - L. Nilsson, CVV IF
6. T. Holmström - B. El9 FF IF
7. B. Andersson - Johansson, IFFA
A. Björnman,
8. T. Karlsson 3.

CVM

IF,

1. IFFÄ
2. CVI\4 IF
3. FF IF
4. CVV IF

Singel Dubbel Sunma

26
34
36
40

helt frankt meddelade, att årsavgift på
2:- kr kommer att dragas på avlöningen oavsett om man var medlem eller ej. Förutsättningen för icke medlem
att slippa undan uttaxeringen var att
man meddelade, att man inte önskade
bli medlem i IFFA under 1961.
De 2:- kronorna är naturligtvis inte avskräckande, men systemet är inte
bara vidrigt utan också lagvidrigt. Att
kräva medlemsavgift av icke medlemmar är' högst kuriöst. Det kan leda till
rtt de 52 föreningar, som lär finnas i
Ärbogr, plötsligt uppenbarar sig iavlöningskuvertet ned krav på medlemsavgift. Även om man inte missunnar
Jem att på ett bekvämt sätt få in sina
medlemsavgifter, så vill man dock förutsättr, ctt mån först rir medlem, innan man betalar medlemsavgift.
Kanshe en medlem.

i

buss

Jag tillhör dem som inte gillar att
stå och åka buss. Varför kan väl vara
onödigt att förklara i det här sammanhanget. Men varje dag står jag i buss
från stan till CVA. De unclantag, som
inträffat under årens lopp, enclast bekräftar regeln. Nu undrar jag, om inte
bussturema kr.rndc läggas om periodvis,
så att man någon gång kunde få kliva

Dubbel:

O.

Tvångsmedlem i IFFA
Avlöningskuvertet kan bjuda på överraskningar ibland. Som t. ex. när IFFA

Stöndigt stå

13. K. Tengrup, CW IF
14. L. Nilsson, CVV IF
15. B. EK, FF IF
16. T. Karlsson. CVM IF.

1.

Order fritt:

9
9
]O
8

35
46
48

Poäng på vanclringspriset: IFFA
CVN{ IF 3, FF IF 2, CW IF I.

5,

på bussen, clå den inte reclan är fr.rll
spikad med passagerare. En sådan omläggnin< krLndc kan.ke r ara trppiggarde för busschaufförerna. Det finns en
och annan, som kan tänkas vara i behov därav. Vad sägs om cn nan, som
reagerar så hiir, när man skämtar. En
morgon fick iag på ett underligt sätt
cn,ittplats. Jag frågrde ,lå charrffören,
on man skuile betala dubbel avgift,
när lr1ån n11 shepit stå. IIan klippte
tvä resol.
Ett son s\at till bil.
'
Hermqn Fälth blixtvonn
IFFA schacksektion höll fredagen den
1 8 februari Blixtmästerskapstävling med
6 deltagare. Segrare blev Herman Fälth,
sorn på ett suveränl sält genornförde si.
na partier. Fjolårsmästaren Gösta WellI'Jck belade anrlra plats och bjöd segt
motstånd. Gösta Aldersson - MålarGösta - korn på tredje plats. "Dala"

Ilarry Bergqvist var för dagcn ur form
och hamnarlc på fjärdc plats.
Resultat:

Lagerström,

Samnanlagt efter två

gr enar

: t0
CVN,I IF 3+3:6
CVV IF 2+l= 3
FF IF
O+2:2
IFFA

5

+

5

IFFA-nästarc Ilerman Fälth. 2. Gösta
Well'oäck. 3. (lösta Andersson. 4. Harry

Dahlqvist. 5. Lennart Andcrsson.
i,ars Karlsson.

Leil

6.

lohnson

Schacksektionsledare

AMPHENOL s7-serien
MrcRo RIBBON

57

Desso ytterligt smö konlqkter hor konstruerots med de siörre
Blue Ribbon-kontoklernq som förebild. MICRO RIBBON hor
qlltsö sommo onvcindningsomröde som de völkcindo Blue Ribbon, men med krofiigt reducerqt uirymmeskrov. Miniotyriseringen somi den ringo vikien gör MICRO RIBBON speciellt löm-

-20140

för bruk i flygburen elekironik somt doiomoskiner, dör
krov pö hög effektivitei till etl minimum ov ulrymme slcills.
Kontoktfjödrorno i MICRO RIBBON ör giordo ov berylliumkoppor, som efter försilvring hor guldplöterots så stt oxidotionsrisken hor eliminerqts somtidigt som hög
pode

slitstyrko erhöllits. Desso kontokifiödror monleros sedqrr iden ov Amphenol fromiogno isoleringen Dillyl Phthqlote. Detto omsluies ov en
codmierod mössingsköpo.
MICRO RIBBON finns iRqck & Ponel eller kobel till chqssiutföronde i fölionde koniokiontol:
14, 24, 36 och 50.

57

-40360

Telefoner

Vöxel

63 07 90

57-30360

Firmo

För ytierligore upplysningor om MICRO RIBBON
eller qndro Amphenols kontokflyper, kontoklo

John Logercrqnfz

Vöriovägen 57
Stockholm No

Lvckad resa böriar hos ,R E S O
Den som vill ho en hörlig fomiliesemester völjer bygdesemeslern
bllligoste semesterform.

-

londels

Den som vill ho en komfortobel helpension völier något ov Resos prisbilligo
sommorholell.

För den som önskor den nrer rörligo semesterfypen, finns det populdro busskryssningor i Norden somt till kontinenten med flyg, tög och buss. Reso ordnqr
s6vcil enskildo som gruppresor. Inget uppdrog dr för lhet och inget ör för storl.

VäU RESO för trygghet

- säherhet
o

RESO TURISTBYR A

resurser

HAMNGATAN'I8
TETEFON l l7 0l

Vi ör generulogenter för SIMPS0N IIECTRIC C0MPANY,

CHICAGO

och presenleror nu Simpsons NYA "ADD-A-IESTER" serie
Nedonstående tillsotser, som lciit kon onslutos

tillöier normolt onvöndqnde ov

u

till

Simpson Universolinsirument modell 260 eller 270,
m entet, utqn qti tillsotsen borttoges.

niverso I insiru

Tronsislorprovore, modell

Dömpsots, modell 655

650

Områden: 2,5 till 250.000
4V, kontinuerligt variabel
i dekadsteg.

0-10,0 50,
0-250.
Beta noggraonhet: t 3ol0,
trllsammans m, zou r )"/0.
Beta område:

Frekvensområde: Likspänning till 20 kHz.

0- 100 lrA.
lco noggrannnet | ! \u/0,
trllsemr-nAns m ll\\t ! 3"/0.
Ico ornråde:

Kr

175:

t\oggränonet:

r I

Kr.

oD,

125:

-

-

Rörvoltmeter för
likspönning, modell 65I

Bolteriprovore, modell

0-0,5,
Spänningson-rråden
1,0, 2,5, 5,0,10, 25, 50, 100,

Kontrollerar alla radio- och
hörapparatsbatterier upp t.
90 V vid den av fabriken

656

:

250, 500

v.

Noggrannhet: a 1%, tillsammans med 260 t- 3ok-

rekommenderade belastningen eller med yttre belastning.

Ingångsimpedans. Högre än
10 Mohm på alla områden.
Kr. 215:

Kr.

130:

-

-

Temperqlurmätore,

modell

652

Temperaturområden

till

+

38'

C,

+

: - 45"
38' till

AB CHAMPION

Noggrannhet: Tillsammar-Ls
lned 260 t 2ol0.

Mätkropp: Termistor.

RADIO

Amperemeter för

vöxelström modell 653
On.rråden 0-2,25, 1,0, 2,5,
12,5, 25 A.

Noggrannhet: a l o/o tillsarllmans med zvu : )Y0.
Frekv. omr.: 50-3.000 Hz.

Tonf rekvenswotlm eier,
modell 654
Belastningsområden : 4, 8,
16 och 600 ohm.

Effekt:
Kontinuerligt
25 W [8, 600 ohm]

W (8, 600 ohti)
100 W [4, 16 ohmJ

Noggr.annhet | j:5% tillsammans med 260 i 10%.

ti[

100

w.

17

MALMO Regeringsgoton 10, tel. 040172975
SUNDSVALL Vqtlusqlqn 3, tel. 060/503 I0

ooaooaao
A LLT

RADIO

50

pW

010122 78 20

G'OTEBORG Södro Vögen 69, tel.0311200325

I

50 W (4, 16 ohnl
Intermittent

Direktavläsning från

STOCKHOLM Rörstrondsgoton 37, tel.

och
TV

O

Enkelt a

:"''"6il"'':
o
ffil | .

:ffi*:
o '-EYjP

a

aaaaoaaa

Noter till "När det våras i staden vid Arboga å".
Bilaga till Bergtrollet 1961 nr 1 - se sid 8.
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