ro år vid

CVA-IIHF

Anställda år
IO ÅR VID UHF

Willy

Pettersson, förrådsarbetare

Elof Ström, förrådsarbetare
Allan Genberger, avsynare
Erik Granath, förrådsarbetare
Svco Larsson, förrådsarbctare
Oscar Eriksson, förrådsarbetare
Sven Lindberg, förråclsarbetare
Marianne Pettersson, kanslibiträde
Elisabeth Berggren, kanslibiträde
Daglrrar Bengtson, kansliskrivare
Birgith Nilsson, kanslibiträde

I() ÄR VID CVA
Elis Ald6n, tekniker
Bertil Andersson, verkstaclsförman
Johan Andersson, svarvare
Lennart Anclersson, filare
Nils Andersson, förrådsarbetare

Sten Andersson, förråclsarbetare
Sunc Andersson, vcrkmästare

Verner Andersson, förrådsarbetare
Nils Axelsson, verkstaclsförman
Sten Berggren, teleruontör
Folke Berglund, förrådsarbetarc
Sture Bengtsson, kansliskrivale

Birgitta Björklund, kanslibiträde
Gr.rnnar Björklund, förråclsarbetare
Sven Björklund, telenlontijr

Nils Blom, förman
Thorsten Byström, lörman
Karl Dahlbom, verkmästale
östen Drugge, filare
Hans-Erik Edholm, plåtslagare
Bernt Edin, teleDontör
John Ekiöf, ingenjör
Hans Ekman, ingenjör
Wolter Ekstrand, bitr. ingenjör

Arne Eliasson, telemontör
Ragnar Engvall, verkmästare

Algot Eriksson, förrådsarbetare
Folke Eriksson, svarvare
Gunnar Eriksson, telenontör

Hana Eriksson, förrådsarbetare
Herman Eriksson, förman
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Iren6 Eriksson, kontorsbiträde

Martin Eriksson,

förrådsarbetare

Erik Larsson, truckförare
Holger Larsson, telemontör

Verner Eriksson, filare

Lcnnart l-arsson, förrådsarbetare

Johnny Evensen, verkmästare
Charles Fernsten, bitr. ingenjör

Rune Larsson, fotograf
Per Liljel<vist, verkstadsförman
Berit LiljeströnI, kontorsbiträde

Uno Forsander, telemontör

Elof Franssol, fötman
Gunnar Fried, 1 : verkmästare
Gustaf Fritz, bitr. ingenjör
Karl Gardh, verkmästare
Göran Gustafsson, motormontör

Kurt

Gr:stafsson, tekniker

Olov Gustafsson, filare

Harry Hahne, vcrkmästarc
Karl Hahne, truckförarc
Stig Hålme, maskinarbetare
Emil Hallin, telenrontör
Tore Hannrarströnt, målare
Henry IIcdberg, bitr. ingenjör
Egon Henziger, verktygsfilare
Stig Hernansson, bitr. ingenjör
Erik Holmquist, tekniker
Kurt Holmstedt, telernontör
Charles Isaksson, telenontör
Gösta Jackobsson, telemontör

Nils Jansson, stäclare
Sten Jansson, telemontör
Sven Jansson, slipare

Bertil Johansson, telemontör
Elmer Johansson, förman
Gunnar Johansson, verkrnästare

Karl

Johansson, förrådsarbetare

Lennart Johansson, brandman
Allan Karlsson, nontör

Axel Karlsson, montör
Charles Karlsson, förrran
Gustaf Karlsson, snickare
I-Ians Karlssoo, bitr. jngenjör
Nils Karlsson, hjälpmontör

Thure Karlsson, avsynare
Kias-Äke Kejbert, svaruare
Knut Kihlman, tekniker
Ivan Kih)ström, vaktman
Börje Klotz, ingenjör
Yngve Knutsson, instrumentnakare

Tore Kumlin, I rverkmåstare

Arvid [,arsson, telemontör

och

Johan Linclgren, kontorsbud
Ingvår Lindkvist, montör
Bertil Lindströrn, bitr. ingenjör

Arne Lunclqvist, driftingenjör
Lcnnart Magnusson, notornontör
Rrrne Magnusson, driftingenjör
Sune Malnrtrerg, ingenjör

Erik Mell, för råclsarbetare
Harriet Ntäenpää, kontorsbiträde
Jcns Nilsson, ingenjör
Sture Nilsson, förman
Gösta Nogancler, verkstadsförman
EIly Norclström, kontorsbiträdc
Olle Ottosson, ingcnjör
Erik Persson, kontorsbiträde
Göte Persson, förman
Helner I'crsson, elnontör
Arne Pcttersson, ingenjör
Birgcr Pcttersson, förman
Bror Pettersson, piåtslågare
Erik Pcttcrsson, avsynare
Äke Pcttersson, avsynare
Gustaf l{ingström, chaufför
Erik Ritzön, ingenjör
Hcnry Rosenqr.rist, bitr. ingenjör

Trrre Rrrn,lströrr, verkstadsförman
Henning Sanclberg, bitr. ingenjör
S jöstrand, verkstadsförman
Rågnar Spritt, elmontör
Sture Stridsberg, driftingenjör
Knut Sr.rnrl, filare
Gunnar Tallclvist, kapten

Oskar

Karl Törnqvist, avsynarc
Karin Vallinder, kånslibiträde
Tage Wallquist, 1:verknästare
Karl-Gunnar Widing, rnontör
Karl-Erik Äberg, tekniker
Carl Äkcrman, förrådsmästare
Egron Äslund, montör
Owe öhrn, telemontör
Sven örnefur, verkstadsförman

8*+ Myft
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ARBOGAORTENS KÖPMAN NAFÖNTN I NG

Besök
Den 9 nov. 1961 bcsöktes CVA

UIIF av
G. Falk

souschcfen

i

i liF

ocn

gcncralrrra;or

sällskrp rned flygiiverrlirektör

13. \Vc.t. rqir.l. jrer..re

,\.

Srrrr.l.rlr,

J. Holnrrtcn,

verkstaclsdirektiil

byr-å

chef P. Juranclcr och major U. Iliörktltä11.

Vid cn

p[essn]ottagning förklar aclt

,, rrs,ltefeD, d1l

llr litlt en t),kcr

go.j

och tiilfrcdsstiillande oricntering olr
CVÅ r'erksanrhct. lnfol atioIren ha.]c
viclale givit honon det intrl'6[91, .g1
CVA gentemot civila företag var lionkullenskrilftigt.

(3 lr u) sdtntttLv Drcd I:CPF-lularntt Inguar lolunsson och Oite
Görtnssott (4 o 5 lr u). B-yrtichef I'er lruanrler, uerl:stadsclir. Jarl F:sott Holmgretr
cttlt stt,rt'sntan Anders Högfaldt /,y.ssrrar rnerl illr.cssc.
Sotrschelttr

Chef sskifte

INOM FÖRSVARET
I)rn I okt. l96l

.rvgicli gencral N.

Srvcdlund sonr övcrbefillravarc för
krigsmaktcn. llan eltertriitlcles cla av
förrc chcfcn [ör Flygvapnet gencral T.
Rapp. N1' chef för Fll,glapnct trlev da

i lrF -qt ncrirlIii jtnant
[,. Thunbcrg. I Ian c'ltertriic]dcs sonr
{,n\(rref i,v ucr.erulr,,rior G I.rll
(icncralnrajor Thrrnberg, 56 ir, ar
fö<ld clen 22 nrals 1905 i l\Iör'lrrnda,
Kalniar liin. LIan blev officcr vitl KalrrrNr rc.qcntente 1927. Två år senarc
Lcr,( | ,-:.1 lr rr IlrqJ,,'la v.l I rrnsl'yvarancle sorrschcfen

.

hcd och crhöll 1933 trar.rsport ti1I
vairnet, cliir han påföijande

fl-vgår. blev Iö1t

rrnr. Ki.lltcn l'lev rrn ll3-,

lör'stir

i lirglancl inkiipta Vanpircpla

nell.

Gcner-iil Rapp är' också han 56 ar,
föcltl 20 april 1905 i Stocklrolr.
Ilan biirjade sin nrilitiira bsna \.rd

narinen och blt'v fiinrik vicl flottan
1926 och löjtnant tr,å år scnar.e. Efter

fllsskola i928-29 lriev han 1öjtnant
vicl flygvapnet 1930. Ären 19,13-4.1
r;r lrcn ,lref liir ll1q.13l'sn.6rgip!.p
tionsavclclning, 1944-48 flottiljchcf vid
Blekin-qe fi-vgllottili IF17], 1918 51
-

sor.rsclref viLi flygstaben.

esliaderchcf

Iör fjärdc

l95l blev

han

flygesl<adern och

Är.'t,'< 195-l

nr.

1.\,r',rn.l\. '\ehrtrinj

för' tredje flygcsliaclern. 1956 blcv han
chel för illgförvaltningcns fl1'gpianar,
dcLring och utr)iimndcs 1957 till sunschcl lid fl1'gfiilvaltningen. Till fbgvaptnchcf rrtniimndes han 1juli i fjoi.

5e.lrrr lr)57 i. ll,rn lc,1arrr,,t :rv ilyg

tckniska lörsöksansta]tcns styrelse lik\orrr dv \t) re .uD [ör för,v.rrct. lor:knin.qsanstalt IFOAJ.

Gcneral Torstcn Rapps eruincntir ledarcgcnskaper har viilförtjånt fört tram

honon till vårt lands fr:irltsta militiirir
POSt.

nt,r,o.

19.12, ör'elstelöjtnant 194.1, ijvefste 1947

och generaLnajor

1957.

Ären 1939 '13 vrr

l.ran chef för flyg
./åpncts kxdettsliola, 1943-.17 chcf för

Bnivrlla flygflottilj [F ]31, 1949
chel fiir fli'gförvaltningens flygplanbl'rå,
1950 56 chcf för fiygförvaltnirgens
:ratcriclavdelnilr, 1956 60 chcf fiir

trccljc flygcskedcrn. llcfåttningeo som
souschcf vid flysförvaltninBen tilltr-iidde
gencralna jor Thunber.r i i!rli i fj01.
Under 1930-trlet gjorcle hrn sir l<iincl
sont cn skickliq pilot och konstfll'garc
och vann 193,1 och l!)36 dcn stora tävlingen ont norcliska flygpokalen. IJan
\ rn ott.a ljiln:r. l''rnrl ierålJems pionjiircr i Svcrigc clå han som chcl' r'id
|13 virr nrccl om hcnrflygrrinten lr tle

Till alla anställda vid CVA och UHF

En 9oö JuI ocg
Ett gott Tlqtt frnt
Hjärtligt tack för det gångna årets arbetsinsatser

/NDERS HÖGFELDT
Stlreimrn C\',\

ER/K NYBERG
l:inr.dsdncktit tJHl

CDfr ftanning
Otto Dahlin lortsätter här sin artikelserie

28. Zakrisberg
Fotoreportåge: STUREBIID.

där Zakri.bcrS ligger en gång var nå
got speciellt för staden Arboga.
Går vi långt tillbaka i tiden, till
ornkring år 1000 e. Kr. låg Mälardalens markyta 4-5 m lägre än nu
och Mälarens vatten täckte stora dclar av den mark dår Arboga nu ligger
och stora delor cv CVA flyefält. Siöfartsleden till Mälardalens inre delar
torde i våra trakter följt ungefär den
sträckning som Arboga-ån har. Den
vägen kom ålltså den tidens gissel:

Bild

1.

Zalztisbery

Zakrisberg

tu

ibild lJ var en av de

gårdar, som år 1942 inköptes av kronan sedan riksdagen beslutat att en

ny

gas

central flygverkstad skulle förläg-

till

Arboga. Gården köptes av lant-

brukaren Nils Äberg och omfattade
23,5 hektar, huvudsakligen skog och
bergsområden. Den låg i Ärboga stad
och alltså icke i Säterbo socken, där
den ungefär samtidigt inköpta granngården Igelsäter 1åg. Gränsen mellan stad
och land gick emellertid omedelbart öster om Zakrisbergs gårdsbyggnader. Den
del av berge! som bl. a. har den vertikala
hergvägg, som syns från CVÄ vakt-

byggnad

plundrare, sjörövare o. d.
Som en utpost not öster

1943.

[bild 2] tillhörde

Igelsäter

i Säterbo. Där cykelstigen mellan UHF och CVA vaktbyggnad nu går gick tidigare Kunssörsvägen; denna strök alltså omedelbart förbi Zakrisberg. Stadsgränsen,
som gällde tills inkorporeringen av Säterbo skedde (1.1.19471 samt den
gamla Kungsörsvägens dragning framgår av bild 3, som härntats ur en karta
tillhörig Arboga stadsbibliotek.
ocl.r låg således

clcs där en korvfabrik. Efter ett fåtal
år nedlades emellertid korvtillverkningen och slakterirörelsen. Korvfabriken

till bostadshus, ägaren I{jalmar Äberg, övergick helt till lantbruk
och byggde ladugård m. m. Den gamla
krogbyggnaden revs. Sonen Nils Äberg
ombyggdes

sålde Zakrisberg
BERGET

till

kronan.

förhållande

nictratinnqhvoonad

är uppförda un-

der början av 1900-talet. Grunden till
en gammal byggnad finnes kvar ibergsluttningen bakom gårdens bostadshus.
Detta senare användes numera av UHF
som kontor. Deo äldre, sedan ca 50 år

rivna byggnaden var tidigare en av de
krogar, som i enlighet med forna tiders sed låg som cn krans kring staden vid dennas tillfartsvägar. Andra
dylika i Arbogas närhet var Hakens

krog och Brattbergskrogen.
Krogrörelsen upphörde troligen på
1800-talets mitt. Under slutet av 1800talet nyttjades Zakrisberg som slakte-

ri

och under 1900-talets första år bygg-

till

sta-

den och alla de sägner och berättelser, som levat kvar under århundradenas gång ger belägg för att platsen

De skogsområden, som tillhörde
Zakrisberg, 1åg söder om gårdsbyggnaderna och söder om UHF:s admiGårdsbyggnadema

Bild

2.

Berguliggen

gårdar, son låg på höjdema kring vårt

nuvarande Ärboga. I nöd hade dessas
invånare en tillflyktsort i den borg vid
Tjurlången, som nu kallas Halvardsborg

och av vilken murrester ännu står

Då landhöjoingen fortskridit så långt

Några historiska fakta rörande gårdcn n,h berget Zckrisberg har jag intc kunnat finna i litteråtuien om Ar-

i

berget

kvar.

VID ZAKRISBERG

boga. Men läFet

1åg

vid Zakrisberg. Från den klippbrant
vi ser från CVÄ vaktbyggnad skedde
säkcrt vakthållning för de byar och

åt

öster.

att mark mellan Zakrisberg och Magnäs börjadc torrlåggas torde väg på

denna sträcka ordnats. Vägen mellan
Arboga och Zakrisberg var tydligen
inget problem. Den började vid Gamla
Brattbergsväge[ omedelbart söder om

arande karrrsellen och gick över
Lilla Diupmyra (samma väg som nu]
nur

och därifrån över "myren" passerade
förhi nuvarande Sofiehrnd och smög
sig sedan utefter berget till Zakrisberg. Den nuvarande vägsträckningen
över gärdena från KungsörstuJlen rakt
på Zakrisberg torde ha tillkomrnit först
på 5cnr 1500-ral eller tidigt 1600-tal.
I och med att Arboga erhöll en direkt vägförbindelse österut torde krog
rörelsen vid Zakrisberg ha börjat.
Enligt hävderna anviintle Karl XI
trakten vid Zakrisberg som "lustliiger"
d v s liiger- och rnanöverplats fiir hären. Lägerplatsen är angiven på kartan bild 3. Bild 4 visar hur området
ser ut i våra dagar. På karton kallas

|r.

Ragvaldsbacke för Skansbergct. Enligt
lSergströms "Arboga Krönika" fanns
ännu i slutet av 1800-tälct skrnsar och

skjrrtvaliar från manövcrtiden kvar vicl
Skansberget och i skogen vi(i leclsiiter.
Säkert hc,le lirogen viJ Zirkrisl'crg
"in
betyclelse, då manövrar pågick.
Jag kornmer

nu till s:igoerna on bcr-

get vicl Zakrisberg.

I sin år 1892 utgivna "Arboga Krönika" berättar Bergströn:
"Från Zakrisberg utaolör Arboga be
rdttasr En ryttare kom riclande en jrllnatt. På Igelsäters bcrg vid Zakrisberg
kom då ett tro1l med en silfverkallt i
hand nedför berget och bjöcl lTononr
dricka. Han låtsade cfterkomna uppn)oningerr, rncn kcrtade kalkcrrs innehåll öfver axeln, så att dct spildes öfver
hristlönden, som vardt briinrl. Sattc så
sporrarnå

till

i

hästen

och

iagaLlc

i

vög

kyrkan, der han lemnade kalken,
som fins der än i dag".
Sägnen enligt ovan är lik den son-r
berättas om Trolle Ljungby i Skåne.
Bergström berättår även:

''l

Bild

3.

Zahrisbergsontrtitlet enligt e11 1800 talshatta.

gen intagen samt förstörd. Sanna saker förwaras nu rrtaf draken, som
stundom plägar elcla i backen, så alla
thet se. Af sanma lconung hafwer bor-

i hchcll. The'. .ak
är klar, at berörde bolg iil brukad til
wärn i krigstider, ty många sådana
blefwo r.4rkastade, tå Knap-kungarna
eller och Fylkis-kungarna hwar öfwer
sit lähn regcradc; lnen at konungen
hetat Räfgål, kan intet beiakas; utan
namnet är af senare tiden förbytt, och
nåste nödwändigt taga sit rsprung
af Ragvald eller Rawall, son historierna nedgifwa warit konungar och
ge1 änru rrnrnet

clrottars ättarbragder".

ö.1digåste Herränqsbacken, nära

Zakrisberg, har drakeld ocl.r silfverskatter blifvit sedda".
"Ä Zakrisberg vid Arboga fins en
förvandlad sten, liknande cn ekstubbc".

Om den på flygfältet öster om Zakrisberg liggandc R:rgvalclsbacke även
kallad Skansberget skriver Lohman r
sin år 1737 utgivna "Arboga Känning"

:

i then nu så kallade Herrängery ligger uppå cn 1.rög
kulle en borg, hwilken kallas almänt
Räfwols, Räfgåls och llawols backe
och borg. Här är äfven en af nästa folket och them ganla widhängande historia oln en konung, sorlr inno|r] lrlurarna härstädes förwarat sina bästa
klenodier och brrrkat mtrren til beskydd emot sina fiencler. Skolancles
"Närmare ståden

sanma dyrbarä saker ännu liggia qwara
i backen, thår the först blifwit ned'
grafna, efter konungen thärstäcies blifwit öfwerwunnen, ihiälslagen och bor-

BiId

5.

Trolltruttman på Zakrisbery.

Utövcr cle ovan från Arboga-litteratrrrcn hiirntacle sägncrna finnes andra
sådana son beriittåts från generatioq
till generation. Jag ska1l endast återge sägncn onr trolltrumman på Zakrisberg.

För met än 10 år sedan beråttade
en gocl vän iArboga att han som bam
lekt ned barnen på Zakrisberg. Deras
farfar hade då beråttat om trollen i
lrcrgct ocll onr trolitnlmman. Hcn visade dem också tnrmman och lät dem
lyssna på den. Min vän och jag letade
efter clcn stcn som utgjorde trumman
och efter nånga försök fann

vi

den.

En stor stcn som vi<l slag gav ett dovt

Ingvar Johansson i Frankrike:
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män, belgier, italienare m. fl. natronaliteter. Jag skulle vilja varmt rekommendera alla som eventuellt tänker semestra i Frankrike att söka upp Chateau la Br6viörs. Där blir du väl rnot
tagen av slottets värdinna Inga Johnsson, som ordnar med mat o logi
- allt

i

fransk stil.
Kursen var upplagd pa föreläsningar
och frågeställningar, främst den franska

arbetarrörelsen i dagens Frankrike.
Vilken standard har clen fransxa ar
betaren i dagens Frankrike? Vad beträffar löneläget så är landet uppdel.rt

i

38 lönezoncr. Den högsta lönen

talas

iden zon

milönen

är

be-

som Paris tillhör. Minilagstadgad och kallas av

fransmannen för SMIC = Lagstadgad
Mininrilön. Minimilönen iir reglerad efter en rörlig skala - indexreglerad ef
ter de 38 lönezonerna. Minimilönen för
den högstc ortsgruppen är 280 NF per
månad. I NF = 108 öre. Den franska
arbetaren tjänar

Le Chateau de Bftviöts har ett idyllisbt

i

Den 27 juni ramlade ett brev ned

min brevlåda som bekräftade, aft jag
hade erhållit FCPF stipendium till Nordisk kurs på Chateau la Br6viörs. Den
25 juli skulle vi alla kursdeltagare träifas i SAS-huset i Köpenhamr.r för vidare befordran med Nattparisaren trll
Bourgetflygplatsen och Paris, för att se,
dan fortsätta med buss tili la Br6viörs.
Chateau la Br€viörs är ett gammalt

slott son byggdes under Napoleon III
tid av hans justitieminister och anvandes då som jaktslott. Byn La Breviers
och slottet ligger mitt i Compregneskogen ca en mil från staden Compregne. Namnet bekant från första
vårldskriget och dess stilleståndsförhandlingar. Slottet inköptes av bankiren Äschberg som i början på 1930
omvandlade det till ett barnhem för
ihåligt ljud ifrån sig. Stenen, som fötmodligen legat i samma läge under år-

hundraden, finnes fortfaraade kvar
[bild s].
Det är säreget att från samma berg

från vilke! enligt sägnen, en gång hör
des slagen från trollens trumma nu i
våra dagar höres dånet från en av nutidens mest avancerade tekniska upp-

finningar: jetmotorerna.
Människan har efterträtt trollen i
Zakrisbergs innandömen.

Bild
6

4. Htit hatle KarI XI

lusiiiger.

läge.

judiska barn som

flytt från

nazi Tysl<-

land. Slottet användes för samma ändamål ända till krigsutbrottet 1939. När
tyskarna invaderade Frankrike, hann
man med nöd att evakuera och rädda
undan barnen därifrån. När kriget sedan slutade donerade Aschberg slottet
till Soc-Demokratiska partiet och LO

att förvaltas genom en stiftelse, som
skulle bära Hjalmar Brantings nåmLt.
Ändamålet med donationen var att
Nordisk ungdom skulle kunna studeta
fransk kultur, politik, näringsliv, ekonomi och i övrigt öka förståelsen mellan folken i det sargade Europa. Tyvärr använder sig inte ungdomen i Norden av den möjligheten. Man anordnar
3- 4 kurser om året, som då förlägges
på sommarenr för övrigt frekventeras
slottet resten av året av tyskar, frens-

i

medeltal omkring 500

NF per manad. Levnadskostnaderna är
litet olika fördelade mot här i vårt
land. Den största utgifteIr är maten,
som torde dra omkring 50-60 o/o av
inkomsten. Hyran tar omkring l0 0/o
och kläder 20 0/o ay lönen. De resterande 15-20 0/o gär tlll allt övrigt som
en familj kan förbruka.
Arbetstiden är lagstadgad 40 timmar

per vecka, men alla arbetar 46 timmar
eller mera i veckan och det gör man
gärna av följande orsaker: För den tid
som man arbetar över 40 timmar och
upp till 46 timmar betalas med 25 Vo
övertidstillägg. Olycksfall-, sjuk- och
pensionsförsäkring utgår lrån det före
tåg i vilket man är anställd.
I fråga om pensionen reses nu starka
krav från deo fackliga rörelsen om en

ny reform. I Frankrike för man

en

rnycket familjevänlig politik. Barnbidragen är så stora, att en familj n-red 3
barn lrar ca 2l/2 gänger mer i bidrag

än motsvarande familj i Sverige.
Där ligger vårt svenska välfärdssanhälie på efterkälken, trots ått arbetar

Yrk

e ssk olan

"

studerade"

flickor på löpande band
Det var med stor förväntan, som

12

elever ur CVÄ yrkesskolas 2:dra klass,
nåndagen den 7 aug. embarkerade bur-

sen

för att tillsanmans med eleverna

från

CW

dieresa

till

och CVM företaga ert stlF
Norrköping, Linköping, Gö.

teborg och Trollbättan. Resan avsåg
fltt 8e eleverna en inhlick i andra in
dustrier och yrken, samtidigt som de
tunder kamratliga former skulle få tillfälle till rekreation.
Inalles var

vi 45 deltagare, 41 lät-

iingar samt yrkeslärarna ödhman och
Ilolmberg, CVV, Ändersson, CVN:I

och

Davidsson, CVA, vilken sist-

niimnde var färdledare.
l{edan vid 6-tiden på morgonen star-

Ingvar " Blötis" lohansson t. u. slzoiur
med jiitteödlan, som pryder en utigg

till slottet Piete

Monde.

tade våsteråsama och kl.7 var det
dags för CVA-arna att ta plats i bus
.en. Sa ställdes färden över Kungsör
rnot Linköping. I god tid anlände vi
till resans första mål som var Saab
Linköpirg. Dir stiittc CVM lir lingrr
na riil med yrkeslärcre Ander'son i
r

rörelsen har så stort inflytande

i

vårt

land.

Frankrike har, liksom

vi,

ungdoms-

problem. Ungdorn sonr kommit på kant
rned familj och sarnlrälle. Man lrar även
där ungdomsvårdsskolor, som i stort
liknar vårt Skå Edeby. En sådao skola

och platsen hette LongeilAnnel. Här fick poikama lära sig ett
yrke, sour de bäst passade till. Man
testade varje individ för att få fram
hans anlag, så yrket skulle bli lättare
att välia. Man hade en stor mek-avd.,
smides, elektrisk, teleteknisk, måleri,
byggnads och även jordbruk för dem
som ville lära sig det. När vi gästade
pojkbyn, stod man mitt uppe i förberedelserna till en stor fest, som skulle
hållas där. Pojkarna övade på ett slags
spel, som skulle handla om EFTÄ och
besöktes

EEC. Läsaren förstår nog sjålv vad det
spelet gick ut på.

-//BERGTROLLETS

ALLA

LASARE

Qa+ Nlyt+

Vi

hälsades välkomna av ing. Jonbesåg industriskolan,
bergverkstaden samt monteringshållarna. Efter visningen bjöd Saab på lunch
Tcrrc.en
-å P p.tr"'".t

falk, varefter vi

Med högsta fart styrdes sedan kotill Norrköping, där radio- och TVfabriken Nefa besågs. Största intressao

set tilldrog sig "löpande bandet" [eller

var det kanske alla flickorna?1, där
mrn började med några trådar j erra
änden för att i andra änden få ut fullt
färdiga TV-apparater.

Så gick färden vidare

till

elevhen-

met i Malmslätt där överrattning
skr.rlle ske. Efter det vi ätit middag,

var det dags för fotbollsturnering orn
vandringspriset (en mindre kopia av
engelska cupenJ. Tyvärr hade CVA
inte lågon tur med sig utan förlorade
både mot CVV ocir CVM med 0- I
resp. 2-3. CVV tog hem vandringspriset efter att ha slagit CVM med
5 2. Efter måtcherna bjöds på ka{fe
ielevhemmet.

TILLONSKAS

Q"Å f,"| o"h

spctscn.

Redan halv sex

OTTO DAHLIN

till

Sandared,

där uppehåll gjordes för bad i Viaredssjön. På eftermiddagen anlände vi till
Götehorg där middag serverades på
Restarirant Äveny. Efter det Paddans
vandrarhem tagits i besittning och sängarna bäddats, var kvällen fri att "gö-

ra stan",

t.

ex. Ullevi, Trädgårdsföre-

ningen eller Liseberg.

Väckning kl. 7, frukost kl.8 och
så clags för att ett par timmars stlrdiebesök på Sjöfartsmuseet. Där kunde vi Lrnder ama.ruens Karlssons crni
nenta ciceronskap få lära oss allt orn
skeppsfart och fiske. Mycket storr 1rrtresse tilldrog sig akvariets underliga
innevånare.

Efter lunch på Restaurant Aveny
var det dags för en båttur rned en av
rundtursbåtarna, där bl. a. hamnen
och varven kunde beses. Efter middag
var kviillen fri.
På tor sdagsmorgonen bar dct av till
Trolihättan. Vi for vägen över Ucldevall;r dir vi passade på att bese stadcn. I Trollhättan lunchadc vi på Rest.
Trollhiittan, varefter vi åkte ut till
Saab för att titta på biltillverkningen.
Efter detta intressanta studiebesök fort
sattc vi till SFA, där vi fick se verkstädern3 både ovan och rrnder jord.
Studiebesöket slutade med att vi bjöds
på middag på SFA mäss.
Mätta och belåtna for vi ut till vår
förläggning på STF:s vandrarhem i
Trollhättan. På kvällen fanns tillfälle
att bese staden, vattenfallen och slussarna.

Tidig väckning, fmkost på vandrarhemmet och det var dags för hemfärd.
Från Troilhättan gick färden över Vä-

ncrsborg till Jönköping dår lunchen
väntade. Vidare över Tranås till Malnslätt där vi åt en sista gemensam middag. Reseledaren utdelade vandrrngspriset till CW: s segrande lag och så
var det dags att åka vidare. I Linkö-

ping skildes vi från CVM:arna, varefter vi med högsta fart fortsatte till
Ärboga dit vi anlände vid 19.30-tiden.

var det

väckning
frukost startade vi

och efter en tidig
mot lönköping. Solen strålade

.A'

Ulricehamn och Borås

över

"Sveriges vackraste landsväg". I Grän
na gjordes en timmes uppehåll för bacl
och inköp av polkagrisar. Resan fort-

satte och kl. ll intogs lunch på Restaurant Domus i Jönköping. Omedelbart efter luoch åkte vi vidare ö.rer

Trrr rned vädret, trevliga och

sköt.

samrna grabbar samt en skicklig chauf-

för, gjorde att resan blev lnycket lyc,
kad. En resa av stort värde, som berett våra elever insyn i andra företag
och andra yrken, samt gett vidgade
vyer och nya impulser.

C.

Davidsson.

r

Hänt sen sist

bestående

r

CHEFSsKIFTE

Den 30 juni 1961 avgick flygdir. Otto
Dahlin sorn styresman för CVA, vilken
post han beklätt sedan verkstadens upir,
sättning. Såmtlig personal samlades vicl
detta tillfälle till en enkel och värdig

hyllning

till

sin avgående chef, vrr<

satser för CVA och Flygvapnet
bestående värde.

I

ar

in
av

vid bl. a. CVA. Denna helikoptertyp
har iett mindre antal inköpts och en
eller ev. två konmer att under 1962

vid CVA. I huvudsak skall
den användas för marktcleverkstadens
(TV 1) transporter.
placeras

rDc
Den nya datacentralen (DC] "in-

vigdes'' den I juli. Chefen för Flygvapnet, generallöjtnant T. Rapp, var

här då IBM överlämnade
en

till

I

RöKNING

utrustning-

Flygvapnet.

Inom närmaste tiden blir rökning
tillåten i verkstaden. Det är min för-

att den osunda "smygrökning" på toaletter och liknande smårum, som hittills förekommit, hännecl
skali vara slut. En förutsättning för att
rökning på arbetsplatsen skall tillåtas
är att gällånde instruktioncr och anvisningar till alla deiar följes. Jag vädjar till alla rökare att iakttaga all försiktighet, så att vi inte kommer ur askan i elden.
hoppning,

I
i

RENIIGHET

De

i TI

ombyggda lokalerna visar

någon mån hur vi ur renlighetssynpunkt måste ha våra instrument- och
televerkstäder. Troligen kommer kraven på renlighet och dammfrihet 3tt
skiirpas ytterligare efterhand sorn arbetsobjekten blir allt känsligare. Att
belamra de nyreparerade lokalerna me,l
överdragskläder, tomflaskor, matboxar
ctc kan icke tolereras. Jag vet att förvaring av ytterkläderna är ett problem.
men i avyaktan på att detta skall lösas
måste de svårigheter som i dag finnes
accepteras.

I

Den 8/11 1961 förelåg arbetsgmp
pens utredning. Den allmänna tankc.
gången har varit att varje chef air arr

BERöM

I den brevnängd, som dagligen aniänder till CVÄ, förekommer naturligtvis brev av alla typer och innehåll.
Någon gång kommer det ett och ann.t
med speciellt glädjande innehåll. Så
skedde ett par dagar inovernber.
Från Flygförvaltningen lramfördes ett
erkännande för snabbt och vål utför.t
arbete beträffande modifiering av Fr

Från Försvarsstaben gavs uttryck åt

svarig för erforderlig utbildning för' <1en
cgna personalcn. Till deras lriä11' h.,r

utredningen föreslagit ett ccntralt utlrildn ingskontor, placerat på ekonomi
avdelningen. Ärbctsgruppen har sett ett
mycket nära sammanhang mellan personalfrågor oclr trtbildninpsfrågor.

Vidare har avgivits förslag tilJ instruktioner i utbildningsfrågor för det
föreslagna utbildningskontoret, personalkontoret nr. fl.
Som väsentligt har ansetts vara clels
att genomförd utbildningsverksamhet

stor tillfredsställelse beträffande det
s:itt son] montagearbetet utförts på alltid
vissa anläggningar.

Det är mig ett nöje att santicliit

tå tillfoga mitt
personal, som

erkännande

är berörd av

till

den

ovanstå-

cncle.

r

609

sonal.

l2 och 13.

HETIKOPTER

Under senaste året har Flygvapnet
gjort ett flertal marknadsundersökningar för fastställande av den helikoptertyp som skall inköpas. I oktober provades helikoptertyp Augusta Bell 204

av 740, 956, 744 och

behandlat frågor om utbildning i ail0
former inom CVÄ och för CVA pcr'-

Ur styresmans dagbok,
I

UTBILDNING UPPMARKSAMMAS
febr. 1961 har en arbetsgrupp

Sedan

skall ge ett direkt positivt re-

sultat ieffektivafe och kvalitativt bättre
arbete, dels att personalen skall kunna

fölia med

i

den allnänna utvecklinge'l

och mogna till individuellt med hansyn
till personlig läggning och intresseriktning.

FTAGGAN

Sammanfattningsvis kan sägas att en
vä1 organiserad utbildningsverksarnhcr
runt omkring i näringslivet betraktas
soln en ållt viktigare förutsättning för
fullföljande av ett företags arbetsupp

Varför har CVA en vanlig flagga
och en tretungad? Enligt de bestämorclser, .om finnes bcträilande flaggor, föres inom ett och samma militärt
område endast en tretungad flagga,
såvida inte platschefen annorlunda bestämmcr. Nu har han inte gjort det
och där{ör är det som det är.

Ur utredningen må citeras:
Viss del av personalens arbetstid bör
generellt avsättas för utbildning. Relativt större del för utbildning erfordr:s

r

för nyanstäJld personal och då nya objekt eller arbetsområden skall upptagas

ROBOTTEKNISKA

I

NY FORM

Inom tekniska avdelningen har
fr. o. m. 1/7 1961 en omorganisation

gifter.

till

behandling.

-/ /-

skett genom att robotdetaljen inom eltekniska kontoret (5071 sammanförts

Vqrför blåser Pelle?

med robottekniska kontoret [550].

fam sig i

Enheten kallas "550 robottekniska
kontoret" och dess chef är fing llolf
Cenestig.

550 är sålunda lösgjort från robotverkstaden,

552, kontrolldetalj, är dock tills vi-

qare unoerstallcl /zt,

r

RADARDETAIJ I NYA LOKALER
Fr. o. m. 9/10 196l har 521, radardetalj, flyttat in i nya lokaier i tunnel

vI.

Härigenom har besvärliga lokalproblen för 521 blivit lösta. Tyvärr har
icke telefonutrustningen i dessa lokaier ännu färdigställts, vilket dock be-

En av våra nyanställda ingenjörer beplaneringskorridoren iBerget. tlölsliAt lrör han en gä11 visselsignal bakom ryggen. Han hoppar till och
vänder sig. Han ser en man stå i treppan med en visselpipa i munnen och

lrled utputande kinder blåsa ännu en
signal. Ingenjören går

"radarbarack"

har

således

mist

sio

reela betydelse.
Förslag till nytt namn kan lämnas

till

bergtrollsredaktören

mannen,

f. v. b.

Styres-

kam-

-//-

räknas ske omkring den 1/5 1962. Det
traditionsmässiga begreppet

för CVA

in till sina

rater och berättar vad som hänt
- Det hände något unde.ligt härute. Det kon en kil1e uppspringande
för trappan och han ställde sig ocl.r
blåste i en visselpipa.
Kamraterna förklarar att det var
fullt all ght. Det var ju bara Pelle,
som blåste för att tala om att gotti frooomr

RATTETSE.

Nr 2, 1961, sida 12: Till bildmbri
ken "P-tunneln bygges" har framtagits
fel klich6. Rätta bilden finns i Rerr.
trollet nr 3, 1953.

Trångt Tnen roligt
på fin CVA-fesr
Ingenjör Andels Warlströr:r var god
konferencier men leclcle även allsången
ned den äran. "Strö litc rosor på den
väg Du vandrar..." sjöngs ned sådan
övcrtygelse, att man kan vänta, att alla
lyder uppmaningen även under vinterns
gråaste dagar.

Särskilt inbjrclna till festen val före
tågcts pensjonärer rrccl förre styresman
Otto Dahlin i spetsen. Även resp. fruar

hade lått konna nred. Alla föreföI1
ått trivas och stainrningen var nycket
god. Det glada revygiinget rcv ner massor av applådcr.

Efter

1961 års CVA f licha lnger K lnc uiin1>ti att bli smyckucl ar stlresnttlt

tat

Högfeldt. Men lnrr äppnar man ett
lnlsband?

Idel glada anletcn, trots triingsel
tryckande värmel När CVA-arna

och
går

på personalfest, tas inga varclagsbekyrnmer med. Man roar sig av hjärtans lust.
En armbåge i sidan eller en litcn omild

av "bästa" lilltån, vad gör
det? Ärets stora personalfest gick av
stapeln den 27 oktober. On.rkring 600
bchandling

pcrsooer hade bänkat sig i Folkans biosalong, när Gösta Kling och hans Jet
Stornpers spelade upp ouvertyren 'Sig
det med ett leende". Sedan dröjde det
intc länge föIrän skrattsalvorna kom
slag i slag. Akke och Stickan från
Stockholm spexade friskt och revystjärnan Asta Holm med partners från
Västerås gick också på i "uilstrumporoa".

Innån qästarti\terna släpptes franr

underhållningsprogrammct

dracks clet kaffe. Alla kunde inte få
plats kring borden sanrtidigt, utar det
fick lov att bli servering i flera om
gångar. De mest danslystna hann bli
en aning otåligå innan borclen kom bort
från rotundan så att The Jet Stonpcrs

kuncle spcla upp till dans. Om det
sedan var nåeon, som lyckades s1å
klackarna i taket i den enorna tr:ng

seln på dansgolvet, ska vi låta vara
osagt. Roligt var det ialla fall, och
nlr väntar vi bara ;rå niistå personal,
fest.

l-okalfrågan är det stora problemet
för arrangörerna. I år korr alla som
annäit sig med - men rled ett nöd
rop. Kanske går det att utdvika triing

seln genom att arrangera dct hela på
ännat sätt. Har Ni några tips ått komnra rred. så lönrrr in rlcm till Bcrgtrollets red.
GRv.

Jo11sso11

i

nlattdgcr si11 | ött jiill stne ddli

gulcl.

Ordet
Till

fritt

Bergtrollets red.

Varför skulle CVA-missen
digtvis vara "fröken" det var

i

Ingcr Kiihne till årets CVA-flicka. En
omröstning hade föregått t.eremonin,
och bland de sju flickor, som gick till finalen, hade Inger fått högsta röstctalet.
Dct hela hade gått rit på att få fran
en flicka, som är duktig i arbetct och

cn god kamrat. Inger fick ett

hals-

Kruttelnerntt Sticlzan

ocl'L

ju

inte

fråga om någon pinuptävling, är inte
fruarna lilta goda kamrater och duktiga
i sitt arbete?
En som nista fu önsh(t ft]d på cn |ru.

frihet, hade dock styresman Änders
Högfeldt hållit välkonsttal sanrt delat
ut nedaljer för 30 års nit oc)r rcdlighet i rikets tjänst til1 nålarmästare
Gunnar Jonsson. Ilan hadc också korat

smycke i guld och till de övriga sex,
lng-N,[aric Jansson, Ingrid Pettersson,
Inga l\,Iaj Ählin, Lena Magnusson, Britt
Sö,lerlun,I och Crrnil.r Brodd, överräcktcs blornsterbuketter.

nödvän-

Aclze har ett starlzt grepp om publihen,

Med tanke på historien om mannen
på spårvagnen i Stockholm är jag över-

Skotsk syn på Sverige
till Ert land framstod
för mig [ur handelssynpunktJ

Innan jag kom

.

som exportör av timmer, kullager och
Anita Ekberg. Jag tycker om att iesa
och hade föreställt mig Sverige som
ett kyligt land som borde undvikas
av skottar på jakt efter solsken - elt
sällsynt vara i Skottland. När jag blev
utsedd av Rolls-Royce att resa till
Sverige började därför min hustru och
jag först och främst tänka på att skaffa oss varma kläder, men en hel del
av dessa kläder har ej behövt användas ty även om temperåturen tillfälligt kan vara mycket lägre än vi är
vana vid i Skottland är luften torrare
och kylan ej så genomträngande. Vi bor
i en ]ägenhet med centralvärme och
har aldrig lidit av kylan. De enda
tillfällen vi haft verkligt obehag av kyla har varit vid våra besök hemma
i Skottland, där de flesta hem fortfarande har öppna kolbrasor som enda
uppvärmning och fönstren ej är försedda med dubbla glas.

Vårt första intryck av Arboga var
inte så bra. Vi kom med tåg från
Stockholm en eftermiddag i februari
1959 och möttes av smutsigå snödrivor,
dimma och en obehaglig lukt från Ärbogaån. Men vi voro förtjusta över vår
lägenhet som var helt olika dem vi sett
i Brittannien, men tyvärr tog det lång
tid att få våra möbler från Skottland
och de första två månaderna i Ärboga

var våra enda rnöbler en säng, ett
köksbord och fyra köksstolar. Denna
avsaknad av möbler ökade vår ensamhetskänsla av att vara i ett främmande
land, men en tidig och vacker vår,
följd av en vacker sommar, bidrog avsevärt att ge ett bättre intryck av Ar
boga och hjälpte oss till en hastigare
anpassning till vår nya omgivning.

Vår första bekantskap med Skandinavisk mat var det norska srnörgåsbordet på båten från Brittannien till Oslo och vi var högst imponerade. Men
på vår första kväll i Arboga tyckte

vi att vi

skulle vilja ha litet varm

soppa men den enda soppa

vi

såg

på restaurangens matsedel var någonting underligt som kallades nyponsoppa. Servitrisen blev förvånad nör vi
beställde detta som första rätt n.len
hon var inte hälften så förvånad som
vi när vi smakade 'soppan'. Detta var

sätta

att äta "rå sill" när vi

till

återväo-

Skottland. Vi är yttcrst inrponerade av den höga standarden på alla
era restauranger, även självserveringar-

der

na. Det är mycket mindre skillnad i
kvalitet mellan Era billiga och dyra
restauråoger än vad det är i Brittannien. Vårt enda klagomål är priset på
iivsmedel, särskilt kött. I Bdttannien
kan man köpa lammkött för samma

i Sverige och prima stek
samma pris som falukorv.
Vad som särskilt förvånat oss i frå-

pris som pölsa

för

ga om Ert land är dess karaktär av
slättland jämfört med Skottland. Jag
erkänner att jag föredrar våra höjder,
berg och saltvatten men jag har sett
mycket vacker natur här också. Särskilt tycker jag om Bergslagen, Värmland och trakten väster om östersund.

I

sommar skall

vi

besöka svenska trak-

ter norr om polcirkeln, och vi ser fram
emot den resan med stora föNäntningar. När jag en gång återvänder
hem [till Skottland] vill jag gäma ta
ned mig den tanken att jag gjort en
fullständig Nils Holgersson-resa.
Nyligen såg jåg en ootis i "Det
Bästa" (el. Readers Digest.J rubricerad
"artigt umgångesliv" i vilken man kunde läsa: "I en spårvagn i Stockholm
hände det sig att två män skrattade
hjärtligt åt en anekdot. En tredje man
som hörde på tog av sig hatten och
sacle: "Ursäkta, mitt namn är Andersson, kan jag få skratta med?"
Dctt3 är- n:rturligtvis typisk över
drift, men illustrerar det intryck r.rtlänningar får av Sverige. Som jåmföfelse till detta kan jag framhålla en
erfarenhet från en skotsk restaur ang
där servitrisen - när hon hörde högljudda skratt från vårt bord - kom
fran.r till oss och sade: "Om det är en
bra historia skr.rlle jag vilja höra den
också". Innan vi kom hit visste vi inte om detta, men vi kom snart till
samma slutsats: Svenskama är ett hyfsat folk. Svenska ungdomar äro i allmänhet artjgare än vår ungdom i StorBrittånnien, möjligen med undantag av
de ungdomliga sällskapen på Stora Tor-

get ibland. Särskilt tilltalande är det
att se pojkama bocka sig för äldre
människor och kanske ännu vackrare

vi har ätitlbeställt nyponsoppa. Med dettå enda
undantag tyckter vi mycket om alla

att se flickoroa niga. Fast man känner
sig kanske plötsligt lite gammal när
en flickr på l6 år eller merå, niger
för en på Nygatan. Denna sed var
vanlig i Stor-Brittannien förr men sopades bort av kriget, tillsammans med

svenska

lDycket annat.

första och sista gången

10

rätter och hoppas vi kan fort-

endast för

att Ni i Sverige bär hattar
att lyfta på den för damer

på gatan,

au W. Stanley Mackie

Sverige

tygad onr

eftersom de sällan behövs
för kylans skull.
Brittema, vuxna såväl som bam, tycker inte om hattar och själv har jag
aldrig i hela mitt liv använt hatt.
För en utländsk besökare är etiketten vid en middagsbjudning en skrämmande erfarenhet på gmnd av alla
handskakningar och allt skålande. I
bör.jan skålade jag överdrivet ofta med
värdinnan och fick ängsliga blickar från
törstiga damer när jag tömde mitt
glas varje gång enligt brittisk sed, medan de sutto med fulla glas och inte
vågade tömma dem, mot etiketten.
Jag såg emellertid i svenska "Industria" att en skribent har opponerat sig
mot denna skålningsetikett men jag
accepterar den gärna, som ett exempel på svensk korrekthet.
Jag påminner mig ett tillfälle då
jag till min förskräckelse fann att jag
och min hustru voro hedersgäster vid
en middagsbjudning, där endast några

få personer talade engelska. Jag kände
det som min plikt att tåcka värden
på svenska men tog miste på det korrekta ordet för "värd" [host i engelskal och kallade honom "en utmärkt
häst".

Under den tystnad som följde sparkade min hustru mig hårt på benet
och viskade det rätta oidet varpå situationen var räddad. Jag glömnrer aldrig
betydelsen av ordet "häst".
Jag förvånar mig ofta över den större
iänrlikheten mellan könen i Sverige
när det gäller att betala för sig på

och andra platser. Förra
året när min hustnt o( h jag var på
rcsa med båt från Helsingfors till Stockholm blev vi bekanta med en trevlig
serveringar

stockhclmsdam

vid

middagen. Efteråt

tog vi in kaffe med likör i salongen
och llon tycktes nöstan sårad när jag
yrkade på att få betala för hennes

förtäring. Personligen anser jag cmeller-

tid detta vara en god sed och vrsar
den svenska kvinnans större emancipa-

lion, något som vj i Storbrittannien
ärnu inte kommit fram till och således inte äro vana vid.
I fråga om respekt för Iag och egen,lonr vill jag peka på en sak, Jag har
ofta beundrat den vackra blomrabatten

vicl hörnet av Lundborgsesplanaden och
Nästkvamsgatan, inte minst därför att
den får vara i fred. Om blommor skulle kosta lika mycket i Brittannien som

i

Sverige så

försvinna

är jag rädd att de skulle

på en natt. Man

behöver

bara läsa en brittisk tidning för att för-

stå vad jag menar. Folk här har mycket större respekt för andras egendom

och jag har också sett Sverige prisat

Stanley Machie tdr ofta makon led.n
och sonet Gruham med på prcmenader
i staden och dess omgivning.

Foto: STUREBIID.

för detta av korrespondenter

i

brittiska

tidskrifter.

Disciplin på vägen och respekt {ör
är mycket bättre
Sverige enligt min mening. Jag be

hastighetsbegränsning

i

undrar den

regeimässighet varmed
brornsljusen tänds på bilarna när de
passera skyltar för hastighetrbegräos-

ning. Britteme jnvänJer

inte

gäma

bromsen annat än när de ser en polis-

bil och

då använder de handbromsen
för att inte bromsljusen skall röja att
de kört för fort. När vi saktar in på
detta sätt vänder vi oss indignerat till
våra medpassagerare och säger: "Varför ägnar de sig inte åt att fånga förbrvtare i5tällct för
bilister".

att

besvära fredligc

Till slut låt mig säga att vi

högt

skatta de erfarenheter vi fått av atr
bo här och vi finner det uppfriskande atl komma lrån en stad större än
Stockhoim och bosätta sig i en liten
pittoresk stad som Arboga. När tiden
kommer för oss att återvända hem
tar vi med oss många lyckliga minnen
och hoppas att de vänoer vi fått här
måtte komma och hä1sa på oss och prova våra brittiska seder och levnadssätt.

5åRältetö ,-+-tltirtSten

doml'gt, men faktt n är atl det är el
fara, som verkligen existerar. Men det

vcrl milit:.ira

he.rl'gheter,

ut genom papperskorgen. Även i den rent civila och
fredliga verksamheter kan slarv med
som på detta sätt slinker

olämpiiga papper

föra

i

papperskorgen rneel

obehagiiga komplikationer. Hrir

följer några exempel.
Spioner i poppersl<orgen
Dct är inte första gången som

fundera över den, medan han rökte en
cigarett. Då kom ett telefonsamtal. Man

dan nikrotilnren med hemliga kurirer
till i\loskra. dir nran kunde glädjr 'ig
åt det ena storkapet elter det andre.
Ja, så går det när man inte se. upp

tillfredsställande förklaring ti11 missför,
ståndet. Lättad lade kontorschefcn på

perskorg och lämnade innehållet till de
två fotoexperterna. Dessa skickade se-

Vad nenas med att en papperskorg

behöver inte

tisk spion, son var anställci som tjii
nare hos en japansk general. Mannen
tömclc varje morgon generålens pap-

spro

ncr gjort värclefulla fångster ur så obetydliga föremål son en papperskorq.
Under andra världskriget arbetade t. ex.
två ryska hemliga agenter i Japan mcc{
att nikrofotografera hemliga handlingar. De...: erhöll de rv cn komrruni'-

med säkerheten. Det kan kosta 100.000

tals människoliv och spoliera

stora

krigsansträngningar.

Sönderriven PM kom
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illa on man är oförsiktig med sin panperskorg. En kontorschef vid ett före
tag i ctt mindre svenskt sanhä11e hace
för några år sedan fått vissa upplysningar oln en av sina närmaste mc.ler
betare, som gjorde, att han såg sig föranlåten att skriva en rapport till företagsledningen orr månnen. Det var
ingcrr 1ått sak, eftersom ltan satte stort
viirde på dennc båcle personligen och
i arbetet, men påståendena var så all
v.rliga att de inte kunde viftas bort

utan vidare. Strax före arbetstidens
slrt gjorde kontorschefen drirför ett utkast

till

en rapport och satte sig att

att de anklagelser, som riktäts mot föremålet för rapporten var
helt och hållet falska och rran gav er
meddelade

luren, skrattade åt alltihop o.h rev
sitt utkast. Bitarna hamnade i

sönder

papperskorgen. Och så trodde kontorschefen att saken var ur världen.
lölienJc dag innehö11 ortstidningen

enellertid fullständig redogörelse för
vad som stått i den sönclerrivna rapporten. En städerska hade hittat bitarna. Innan saken reddes ut blev det stor
.kandrl och en mängd förvecklingar,
som var lika obehagliga för kontorschelen som för den oskyldigt mrss
tänkte.

Mcn båda lärde sig en sak: att en
jnte alls år så ofarlig som
den ser ut och att mån måste tånka
sig för, innan man överlämnar någct
pirppersl<org

åt

cless menlösa gap.

vi saxat ur "Kontakt med Krigsnakten" där major Per
Lindgren fört pennan.
G. T,
Denna artikel har

'Il

Sjöprat i juletid

Flur liinge räcker bcnsinen i motor't:lnken? Iltt hastigt översiag säger ått
det kanskc går att nå lä vid llidö, men

au Nils Akerblom
bottenf:irg, några nya penslar, sandpapper m. n'1. m. m. iir så derr båtägaren
trollbuncien för en bra tid. IJan jobbar och gnor och sitter varken i fållbänk eller bil under hela våren {ör att

not slutet av maj

Det ska

i tid
- Jan Obi
iir hiir bara te år och blaru'

lzrölzas

Ålzetblom

tuå åror.

Vatten är ett mångsidigt använt än-

ne. En väsentlig del av den modema
människans ifltresse riktar sig mot frågan hLrr vat(en skoll brtrkas oclr nirrtas under semestertider. Härvid delar
sig intresset på två kapitel:
a. LIur skall semcstem placeras i tid
och rum så att clen ej störes av nederbörd och vad göra on serresterperioden blir störd av regn?
b. Hur nyttjå vatten ått ligga uid,
att liggA i respektive att ligga pri?
Det år väl ingen id6 att nu orda om
semester utan rcgn, och ej rned regn
heller för den delen. Läsaren 1är väl
endast bli irriterad eller också tror han
ej på vad som påstås.
Ej heller kan det vara idö att tala
om vistelsen vid vatlen, så här nära
Arbogaån, och har man kommit så
långt i tankegångcn .lJpper m1n även
kvickt tanken på liggandc i vatten.
Äterstår så endast frågan on hur rran
kan hålla sig flytande i semestertider.
Det brrrkar böria på rårkanten, da
saven stiger litet här och var i näturen, oclr solen tittar fram på allvar för
att definitivt tcga befäl öveI ktrng Bore. Instinktivt söker sig då båtågaren
ner till båtklubben för att kanske för
första gången på året titta till sin skatt.
Det blir båtprat, gamla sommarupplevelser tas åter frarn för viidring och
bättras kanske på en del; den största
gäddan blir ännr.r ett halvkilo större.
Han konstaterar att "visserligen rustade jag upp henne {örra året så att
det skulle b1i mycket litet att bättra
de närmaste våratna, men den hårda
tilläggningen förra semestern har visst
gjort ett märke som måste läggas på
och durkama behöver nog rcnskapas
och nyfernissas helt redan iår. Förresten verkar bottenfärgen ei riktigt
bra, så det blir nog en hel del att göra. Det år bäst att börja redan nästa
söndag". Efter noggrann planläggning
och inköp av fernissa, terpentin, grundt2

konstatera, att han
ej hinner mera dcnna vår; glannen på
slipspåret skcll irr isiön och det gäller att ej ligga i vågen. Så drar. han
in några hål till på svångremmen, åtskilliga f)er än han kunnat göra sedan
juler. Det är sjösättningsdags.

Många kanske sätter siösättnjng

i

samband med anclra vätskor än vatten,

och det har väl på en del ställen varit
vanligt att en och annan firar tillfället nred att taga en knaber, men är
ovä.entligt för de flesta. Undantag kanske kan göras för dem som främst
nyttjar sitt flytetyg som gillesstuga.
Däremot kanske en och annan upplevelsc drages frarn.

Tärk den där gången då jag gick
från Stockholn till Arboga rned se

gelbåten och en roddbåt på släp. Bå-

ten var

avriggad, masten

surracl

om babord, och roddbåtens snurra tillfälligt överflyttad till segelbåten. Ungefär vid midnatt passerade jag i sundet söder om Ekerö Vinden började
styvna och i höjd med Ekerö kyrka
började en svag dyning göra sig märk-

bar. Tydligen var det rä(t gropigt

på

Södra Björkfjärden.

-'<--///..
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distans|rinlrtcrs håll, men förut iir'
knappt 2 distansminuter fria. Det betyder att en 15 knops båt ei kån nå
n)ig inonr cå 8 rrrinLrler. ltlotorn är
låttstarta(l så allt bör gå bra. Sagt och
giort. Stopp på notorn, fram mecl
dunk och tratt och snårt är motortanlicn fylld, så det räcker ett bra stycke
bortorr Strän8niis. F.n tryclcoing 1rå
choken, ett ryck i startsnörct, notom
snurrar tjll och sedan år allt tyst. Inte en tändning ens. Nya tag med samnra rcsultat. Av med skinnkavajen,
släng hensinkra"ren, drrq. draq oclr
drag. Vad kattcn hade jag på choken
att gijla, när Drotor'n är varm?
Hur Iång tid tar det att lägga ut
årornr nilr ro rrndao i{rll en frakt.
skuta dyker rrpp? Den kan knappast
vii., har endast farleden alr följa.
Fön-esten liggcr Dasten i vägen så det
går bara att ta snrå årtag. Det finns
bara en lösning. Bogsera tndan segelbåten med hjälp av roddbåteo, men
det måstc gå fort. Föråndan är klar,
så det tar knappt en minut att "skifta
nrnt" och så höriar knoget. Ett kra[-

liq( årt!g, bog.erändarr sträckes,

år-

taget är slut och den lätta roddbåten

fiädrar tillbaks mot den tyngre se,
Nu börjar hon
få fart, och snart år vi ute ur farozonen. Ntr gäller det att få igång motorn.
En nattlig rodd under sökande efter
IJrnplig brygga för övernattning är ei
gelbåten. Snabba årtag.

-t
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säkrast iir att fylla från reservdunken
genast, :rlcclan sjön är hlgn. Allt är
rnörkt. Akterut kan ljr:sco fr'ån ett
annalkande störrc fartyg siktas på 4
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ia innerst ligger du dir och sptattldr f&. Hugg hlonta i båten så blarar
du hyshan å Åddat liuet.
Kolingett: LiL'et ger iag fan i, baru iag lzan fidda nina stiithsaker.
Bobban:

så lockande. Jag drår ett tag i startsnöret helt ologiskt och desperat. Brrr:
Motorn startar fint och snällt, och alla
dystra farhågor är som bortblåsta.

Det kan synas originellt att så här
straxt före jrl försöka roa nccl berättelser on vårarbete på båtar och som
maräventyr, nren laktiskt ör dettr tån
kar, som den lycklige båtägaren bollar
med hela den 1ånga vintern. En hobby
är en l-robby och varför försöka vara
logisk och saklig. Det kan förstöra nojet rnc,l vilken lrobby sonr helst, o.h
är väl nänniskan ett 1ätt underligt
djur även om rnan ei alltid ser kontrasterna lika bjärt som t. ex. i Albert
Engströms här återgivna teckning.
Alla har väl ej heller haft ti1lfälle
att charnås av sjön i sol och Jugn eller
storn och rcgn. I den gamla Närkessagan "Bocn och Skogar'åa" hotas med
havets farlighet, för "skogaråa" vet ej
alnat därom. Men korn ej och säg så
till mig för då blir svaret "Dra åt skogen".

BOEN OCH SKOGARÄA
Dä va en gång en bonne, söm va lika

jämn å tvårsäker höckä dä bar mot eller mä, så ingen va kröpp te rugga
honom häller {å honom hvasken te
skratta häller gråta; å säja hva di ville,
så va han tvarrt te ress mö svarä å tog
sista olä. Så hadde han hållis på skogs-

arbete hela veckå
löidasqvälln,

å skulle henråt

å då mötte han

s6m ville dåra honom.
"[a ha vari niisla dei

-

på

skogcråa,

sa skogar'åa.

''Då va dtr inte nästa dci den gången"

-

sa boen,

"Gumna di ha fått barn"

-

sa skoga-

"Dä va så hennes ti" - sa boen.
''ilo lrc fått tvillingar" - sc skogrråa.
"Dä va så hennes ti" - sa boen
"Ho ha fått tvillingar" - sa skogaråa.
''Två föglar i ett ägg"
- sa bocn.
"Den ena ii dö" - sa skogaråa.
"Slipper å qvia för brö"
- sa boen.
"Di ä döa båga två" - sa skogaråa,
"Blir bara e kista ändå" - sa boen.
"Gumma di ä dö, ho ög"
- sa skoga''5lapp å söria barnr"
"Stugå di ha brännt" -

sa bocn.

sa skogaråa.

''Når rörnpå syns ä trdlli kändl
-

sa boen.

"Un ja

hadde dej på hafvä."

skogaråa.

"Mä skepp unner" - sa boen.
"Mä h6l i" - sa skogaråa.
"Må tapp i" - sa boen.

-//-
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FÖRETAGSNÄMNDEN
SOKTE EFTER ARLANDA
En dag i november företog CVA företassnämnd en resa till Lv 3 vid Norr-

till att just Lv

täljc. Orsaken

3

hacle

valts som resmål vår den, ått ett robotför'band har uppsatts clår under CVA:s
nedvcrkan. På hen-rvägcn skulle vi också giira ett besök vid storflygplatsen Ar-

kartan och dessutom läsa på vägvisarna
för att finna dcn rätta vägen till Arlanda. Ja, ing. Bäck han jobbacle hårt,
han hoppade av och på bussen fiir att
i affärer och gårdar efterhöra den riitta

viigen till Arlancla. Stämningen ibussen började bli något orolig under det

ianda.

att alla deltagarna diskrrterade var

arla norgonstund samlades färddcl'
tagarna på Stora torget i Arboga, där

skulle finna ett Arlanda, benämnt storflygplats. Styresrnan Högfeldt, som annars är llgnet själv, började också att
riira på sig och slutligen hamnac{e han
långst fram i bussen spanandc efter
det efterlängtacle Arlanda, men nej
hoppet grusades gång på gång. Till sist,
när hoppet nästan slocknat hos reseniirerna att någonsin få se det åstun-

I

en av TGOJ:s flotta

långfärdsbussar

för avresa. Trots den tidiga
Jvresctiden, klo.kan var inle nler än
halv sju, kunde styresnan Högleldt
konstatera att så gott som samtliga,
som var anmälda till resan, hade anlänt.
stocl liirdig

Så lärnnade vi Ärboga med Uppsala
som nirrmaste mål. Styresmannen häl.lde färrlJeltagarna och gcv err orientering om hur han l.rade tänkt sig reslouten, dagens program samt framförde
dcn förhoppningen att resan skulle bli
lyckad.

Strax före halv tio var vi framntc i
Uppsaia, där vi gjorde ett kor-t uppchåll för att dricka kaffe, vilket smaka,lc trtrrrårkt e[!er rcsdn från Arbogc.
Så crnbarkerade vi åter bussen för att
fortsätta till Norrtä)je och I-v 3. Under
färdcn dit lämnade överingenjör Larsson en information om robotförbandet

vid l.v 3, evad det gällde CVA:s medverkan där.
Vid framkomsten

vi av

chcfcn

för

till Lv 3

mottogs
regenentet, överstc

Hådcll. Kapten Lundkvist talade om
förbandets organisation och tog oss
med på en rundvandring till de olika
avdelningarna under det att han orienterade om dessas funktioner. Besöket

vid Lv 3 avslutades med att styresman
Högfeldt framfördc ett tack, dels fö!
att vi fått komma till Lv 3 och dels för
den utmärkta visningen.
Eftersom det nu hunnit bli lunchdags, så åkte vi in till stan, närmarc
bestämt stådsbotellet, där lunch var
heställd tör rår del. Ltrnchen intogs
under glad och gemytlig stämning till
vilkcn O. Ählin bidrog genom att ber:itta onr sina upplevelser från förc.
tagna fisketurer

bl.

a.

Så srnåningom blcv det dags att bryta
tupp för att fortsätta resan till Arlanda.

Alla verkade att vara mätta och belåtnr - ja, ett undåntag kcn.ke fanns
- en deltagare upptäckte jag, som
hade ett paket i handen kunde dct

man

dade Arlanda, såg vi genon brssfönstren ljus från något som verl<ade
kunna vaLa det sökta målet. Mycket
riktigt, sedan vi åkt ytterligare några
kilometer var vi faktiskt frarnme.
Vi mottogs av en SAs-tjänsteman,
som tog oss med på en rundvandring
genom dcn stora anläggningen, under
det att han lämnade information om
flygplatsens tillkotrst, uppbyggnad och
fråmtida kapacitet. Än så länge år inte

trafiken så stor men redan niista

år

beråknas all utlandstrafik flytta från
Bromma till Ärlanda. Ja, vi blev nog
ganska imponerade allesammans av alla

storslagna framtidsvyer som rullades

upp. Vi avslutade besöket på Arlanda
med kaffe i personalmatsalen.
Så ifltog vi ånyo våra platser i bussen för hemresa till Arboga. Kiockan
var redån 17.30 och vi hade rnånga mil
framför oss. Färden gick nu på den nylagda motorvägen fram till Stäket, där
vi kom in på riks-elvan och kunde kännå oss säkra på ått vi var på !ätt stråt.
Under herrfärden underhöll L-L. Myrberg med sång och allsången leddes
av ing. Bäck. Vid Enköping gjorde vi
ett kort uppehåll, emedan I. Johansson
[Blötisl var så väldigt hungrig, men
.a hrdc han intc heller fått med sig
något paket från lunchrestaur angen.

Vi

närmade oss hemtrakterna och G.

Gustafsson avslutade rcsan med ått
tacka styresman Högfeldt för att denne
låtit företagsnämnden få vara med om
denna trevliga dag och i sitt tack inneslöt han också förhoppning€n att det

skulle

bli en tradition för

företags

nämnden

vid CVA att företaea en ut-

färd om

året.

vara smörgåsar?
Som vägvisare och kartläsare ftrrrgcradc ingeniör Bäck, som frår början
konske inte tog sin trppgift riktiet på

När klockan var 21.00 var vi hemma
i Ärboga och deltagarna tackade styresman Högfeldt ännu en gång för en
trevlig resa och varandra för en trevlig

allvar. Så småningom blev han tredveten om detta och började febrilt läsa

sal-nvafo.

En företagsnämndsledamot.
IJ

Examenskväll
Sista augusti. En torsdagskväll. Varmt

årstiden, varmt som l7 - nej,
I5 C. txamensk\äll pä Elevhe'n'net i

för

Ekbacken.

Elevema tågar in. Skorna välborstade, skäggen välputsade, vatten i håret.
Hälsar artigt på honoratiores. Tar plats

kring husmor Teklas specialdukade

bord. Tystnad råder. Husmor kommer
med tevatten. Smörgåsbrickorna vand
rar rrrnt. Sailadsbladens stjälkar kna.trcr mellan tiinderna. Teet ger in.piration.

Elevhemmets föreståndare Wemer
Larsson reser sig. Hans blick famnar rn

gä.ter orh elever. Välkom.torden rär
met.

överingenjör Nils Äkerlund talar till
nu avslutat sin lärlingsutbildning vid CVA yrkesskola. I korthet följande. Elevema har passerat en
utbildningsperiod med en utbildning,
som han hoppas, att de inte skall ge
eleverna, som

inte
varit

Eleverna får sina betyg. Det är Göran Andersson, montör, Tage Anders.on, rerkryg.arbetrre, Ulf Ed6n, te'e
montör, Bertil Gustafsson, svagströmselektrikef, Conny I-Iamnlarqvist, samrlra yrke, Lars Olof Hellberg, telen.rontör, Rolf lohan.son, bänk oclr maskin'

Rektor Ove Ahlgren, Västerås, talar.

arbetare, Rune Johansson, Rune Carlsson, telemontörer, Rolf Lundberg, mo-

sig

till

tåls med.

- En utredning pågår angående på
vilket sätt vi kan hjälpa er med studieproblemen, säger överingenjören

uppmanar eleverna

till sjst, att

släppa den gemenskap, som
hopsvetsade

i

de

ocl-r

under lärlingstiden.

I korthet följande. Ärligen

kommer

till yrkesskolan från
Inge4 vet riktigt vad han

många ansökningar

ungdomar.
vill b1i, rnen

till Flyget vi1l de alla.
Men
i
999/o
l.rar grabben trivts
och funnit sig väl till rätta. Endast en
liten procent har sadlat om till annat
FCPF:s Olle Göransson talar.

I

kort-

het föliande.
- Jag har kommit hit som facklig
representant för att gratulera er. För
många av er kommer yrkesarbetet att
vara målet och ni kommer att trivas
med det. De stora probleme'r kan inte alla lösa, även de små måste lösas.
Yrkeslärare Karl Davidsson talar och
tackar elevema för samarbetet under
skoltiden och lovar hjä1pa även i fortsättningen. En nejlika i knapphålet får
varje elev av Davidsson.
Eleven UIf Ed6n tackar på elevernas vågnar för ett fint utbildningsprogram. Han tackar också Werner Larssoq och husmor Tekla Isaksson och
överlämoar blomrnor

till

- Vi har ätit gott

vårdade på alla sätt.

tormontör, Lennart Persson, telemontör, Olof Pettersson, instrumentmakareEn del får prenlier. Det är Tage Andersson, Rune Johansson, Lars Olof
Heilberg och Göran Andersson. Alla
kan inte få premier- Det utbringas ett
Ieve och \Merner spelar fanfar.

Må-r 1ir11r

yrke.
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Tretton lyckliga. Fr u 1:a raden UIf Edön, Ålze Frish, Conny Hammarqvist, 2:dra
raden Arnc Persson, Rune lohansson, 3:d.je raden Rute Carlsson, Larc Hellberg,
Rolf Lundberg, Olle Pettersson, 4:de raden Bertil Gustafsson, Tage Andersson,
RoU Johansson och G&an Andersson.

dem båda.

och blivit om-

i

hetvoen

Fr

del kinder

blir röda, andra vita.
Filosofen Ewert Skoglund kåserar om
er resa i Ryssland. Ryskt kynne viJar

över ber:ittelren. öm<om glättigl
som djupt svårmodigt.
Examenskvällen är

-

ön

s1ut.

Old

Jim.

Ordet fritt.
Herr red.
Sk trlle irte Bergtrollet k unna h iälp.r
till med att sätta in eo stöt för att få
en swimingpool inom CVA-området.
Man kan väl utnyttja den fina branddamrren.

Bittan.

Kiitd Bittan.

Bergtrollet vill gärnå föra fram frågal1. Den insatsen kanske räckerl
Red.

Det var en gång...
Det var en gång en kung son-r skul
'e dr: ur pa jcLt. Hon tillkrllade sin
hovastronom och frågade om han kundc garantera gott väder. Jodå, det kun-

de astrononen, och det kungliga jakt
följet drog iväg.
Utanför huvudstaden mötte de en
bonde som kom ridande på sin åsna.
Bonden hälsade vördnadsftrllt, och då
kungen kände till att lantmän alltid vet

att akta på

väder och vind frågade

l-ian:

- Vad säger du om vädret? Kom
mer det att stå sig?
- Nej, sa bonden, det blir regn om
en halvtinmel
LIur vet du det?
- Jo,
sa bonden. Titta på min åsna!
När den hänger med öronen som nu
blir det alltid regn inon en halvtimmel
Kungen och hans följe skrattade gott
och drog vidare. Men de hade inte väl

hunnit börja jakten lörrln det blev som
bonden sagt: regnet öste ner. Kungen
blev misslynt över att han inte bättre

tagit tillvara bondens förutsägelse, och
då han kom hem av'kedade irrn ,in
hovastronom och satte bondens åsna
i deqnes ställe som väderspåman.
\{en se det skulle kungen inte ha
gjortl

AIla åsnor blev så struntviktiga oclr
stolta över denna utmärkelse att de
alltscdan cless sökt att nå alla statsämbetenl

UHFTR IFFEN

UHF-are
avskedshvllad

Den sedvanliga personalfesten på Fol

Kontrollingenjören Ivar Key-Äberg,
i slutet av oktober avflyttade från

kan hölls den 8 december.
Ett jqnehållsrikt program servera-

som

staden, avskedshyllades

des. Bra föredrag om databehandling,
sång och rnusik samt humor i olika

former och dessutom jul,tänrning
genorn Luciabesök och så till sjst
dans.

Förrådsdirektör Nyberg inledde med
några välkomstord, varefter man klämde i med "CFA"-visan av gammal god
årgång.

Byrådirektör Å. Thors€n klarlade i
en populär och lättfattlig framställning
problerren kring databehandling. Han
gav därigenom åhörarna ett vidare begrepp och rtörre förståelse för de möj.
ligheter datamaskinerna l.rjuder.
Allt som framfördes i den efterföljande underhållningen var av god klass.

Kerstin Lindbom presenterade

visa som 8av rrpphov

till

skratt.

Parodin på I0.000:
blev en bra sak.

-

en

manget golr

kronorsfrågan

Olle Winberg var frågeledare och
upp r

snickare Gösta Persson ställde

"Kryptologisk datumbehandling".

Enfaldig domare var Erik Hedström
och värdinna Anita Eriksson.

Ol[e Winberg

iir i ltird

slå Eluie Götemar och

med att pungBritt Fagerström,

Bror Möller framförde sin visa "Det
låter som en saga" och applåderades
livligt.

Efter kaffet intågade Lucia med tärnor och de spred fin julstämning
Byrådirektör Åke Thors6n hälsade
Ltrcia välkommen med tänkvärda ord.
Lrrcia var Inger Thelenius och tärnor
Gunilla Strindler, Margareta Jansson,
Gunilla Nystedt, Cunnei Lindgren, Barbro Gustafsson och Anita Eriksson.
Stjämgossarna Olle Wallin, Carl Bronan och OIle Winberg samt Judas Eric
Hedström gjorde ett beju5lat framträdandc.

Så tråddcs dansen

till

midnatt

av Bror Möller

Niir man en kväll som denna
en visa har på gång,
så vill jag ni skall känna
den som en egen sång.

Tyl edra {el ocl.r brister
är diktarens drabant

uti din gäming bär du
dcn jämt till fint bevis.
Och bakhåll för oss alla
är inte obekant,
det låter son en saga
men de' är faktiskt sant.
När mörk december-natten
nu står kring alla hus,
man glad tar av sig hatten
inför Lucias ljus.
Man går med julfröjdsaning

det Iåter som en saga
men de' är faktiskt sånt.

invid en avgrundsbrant
clct låter son en saga
men de' är faktiskt sant.

Me:r denna visas rnening

Vår fiantid ter sig

var att bli neutral,

en reflektions-förgrening
där nann cj kom på tal
Visst händer mångt och mycket
man tänker ordagrant,
det låtcr soln en sagå
men de' är {aktiskt sant.

Du ofta orn din

nästa

nog pratår hit och dit,
så gör väl här de flesta
med glupande aptit.

En fiäder blir en fågel
och hclst i överkant,
det låter sonl en såga
men de' är faktiskt sånt.

samband där

och ka:nrer Hjert6n företrädde företagsledningen och föffådsdirektören
framförde i sitt tal ledningens tack
för en livslång och trogen gärning.
Som synligt bevis överlämnades en
blombukett åtföljd av blomstercheckar
för kommande tider.
Ing. östlund giorde sig till tolk för
personalen på Key-Äbergs avdelning
och övriga kolleger vid UHF och önskade att framtiden måtte bli ljus för den
blivande pensionären. En avskedsgåva
i form av en penningsumma och en bok
om det gamla Arboga hoppades talaren
skulle påminna om svunna dagar.
Represententarna

Iör

personalorgani-

sationema B. Ählin och H. Andersson
tackade Key-Åberg för den gångna tiden och önskade lycka till med en
blomsterbukett.
Key-Äbergs nya hemort
sättningen Kungälv.

blir i fort-

c.-H.
Ja, hund på katt det är ju
en gammal känd devis,

"l)et läter soln en saga"

i

med i sitt hem.
Förrådsdirektör Nyberg, ing. östlund

clyster

den vägs i megaton,
och molnen bär sitt iyster
av smällar 1ångt ifrån.
I våld och hat nlån tänker
vår jord man satt i pant

det låter som en

saga

men de' är faktiskt sant.

Och statsmän, diplomater
har tappat melodin,
clet hålls auktion på stater

till

champagne-nedicin.

De är tjatiga, för

gamla,

den saken åir frappant,

det låter sorr en saga
men de' är faktiskt sant.

K. H.
Man skramlar hårt med
en siukdom helt akug
och mäter alla värden
i kulor och i krut.
Ätt tala fred, försoning
det anser mån genant
det låter som en saga
men dc'är faktiskt sant.

svärden

När vi få bråttom alla
och bar nånting "på känn"

och vita flingor falla
då är det jul igen
Man väntar uppå tomten
cn eammal kär bekant

det låter sonr en saga
rnen <le' är Iåktiskt saot.
Så tänclas alla ljusen

till fröjd i

signad tid
det står liksom kring husen
en säilsam ro och frid.
N{en tom det är din plånbok
som nyss var så bastant,
det låter sonl en saga
men de' är faktiskt sant,

Men åren hastar undan
det syns på lite var,
i kväll uti Rotundan
på nytt en träff vi har.
It{ed fröjd och fart och gammaa
vår fest går likadant
det låter som en saga
men de' är faktiskt sant.
tf,

"Olycksfallsfria"
avdelningar

på utflyktsresor
Då iag

Iörclagen den 16 sept. kl.

06.30 går ner mot Järntorget och den
där väntande brrssen ser jåg gcnast att
anslutningen verkar bli stor till den av
CVÄ anordnacle resan till Stockholm

Mdten pti SAS smahade
bra. Fr. v. Lennart El<-

nun, Artrc Notrntan,
Stig Persson, Tore Flanr
tllarströ11t,

KieII

son, Jan-Erilz

Erihs-

Erilessctt.

Dcn sista "frilördan" strilldes fiirden
mcd brrss mot Oxelösuncl för ttt bese

som gratifikation för olyckslailsfria da
gar. Inbjudna avd. var el-driften, sl<jut-

iJr

banan, gamla hydraulen samt målar-

Niir vi i Krrngsör sviingde
ner rrot Köping hade vi räknat in alla
verkstaden.

.r:f.r
"i, trr
l,

29 anmiilda deltagarna.
Efter ett kort uppehåll i Kalmar.
sancl för kaffe kon vi fran till Stoc'li
holms stads viirrnekraftverk i I liisseiby på ntsatt tid kl. 10.00.

.i !!!!t'-r..!'!

uärmehraltuerh

Htisselby.

Vaber Lundborg, Guuar Fried oclt
tlllt om Oxe-

ITarry Johanssott ffu rcta
Iösund..

i stor kon
kurrens med Göstas sång och gitarrspei,
när intc clla deltagare stiinrde up| ierr
allsång, ty så god var stämningen atl,
det förekom. För en trevlig rcsa tackar jag och deltagarna i resan CVA.
Red-anm.:

Vart ledde

lingonranden

sorn började på Järntorget där bussen

stannade?
l6

-/ /,

var clc anställdas

Dct rnarkorrtråde sonl utnyttjats var
bl. a. utfylld havsvik samt gamla Folkparkcns mark och "var till ytiunehål,

smakande Iunch.
Itlen guiclerna var inte nöjda med att

och Söderberg på dragspel

An.

närvarande

2.500.

Efter att ha tagit del av företagets

resa företogs under musik av Sjöberq

l.

Grriclerna hacle organiscrat besiiket på
ett utnrärkt sätt, rnan visstc vacl cle besökande ville sc och vcta, clå företaget
föregåencle år besöktes av inte nindre
än 80.000 personer.

sltiftanclc verksarrhet, san-rlades deltagarna för att intaga en rejål och väl

wienerschnitzeln var slut. Då kaffet
på bordet, tog skjutbanans Söder-

krogar oclr brrer eller hos bekanta [nå
gon var visst på l-{ötorget och gjorde
lingonaffärer]. Såv:il uppresa som hem-

liga grrider ti11 gruppens förfogande.

lct unccfär ronr Iuster.lönret Nlonaro
vitsigt sagt av guiden.

kon.r

sl rönr tiil orda och framfördc å sirra
och de övriga deltagarnas vägnar ett
tack till CVA och ing. Lifvendahl fiir
en fin lunch och trevlig resa.
Tnnan avlärden kl. 18.00 hann vi
var och en irra runt i Stockholm, eo
del på regalskcppel lvasa, andrr pä

lör

arbete.

Järnverket clisponeradc övcr cn in-

antai
Stctclzholnts stods

itt

lorrrationsavdelning, sonr stäilde kvinn-

För

fn rrl'plattling orr

slorlekcn pi,
denna anläggning får nan då man hör
att dert vårmer upp 20.000 lägenlreter
och clcssuton kan lämna en el-effekt
rnotsvarande 2 gånger detta, så det var
väl inte att undra på att våra el-gubbar snodde runt ornkring och tittade
och var frågvisa. De hade nog stannai
en stund till om vi ej hade haft ltur
chen på Bromma flygrestaurang son-r
hägrade. Lunchen, som avåts under
trevliga och angenäma former, var av
utsökt kvalitct och en mängd sout giorde att det ville bli magplågor, innar.r

nvclket \on) en pren);erinr

oiyck sfal lsfr

Sigge Wester awlöiar
för Jörgen Biiileuih l,ur
tnatt ttinner lzat'fc och
Gtmnar Lindholn småIiuger för Siguard Karlssor1,

vi endast sett företåget. De visste att
nänqa var intresserade av att få se
samhället och de förändringår dctta genongått under den kraftiga expansionen på mycket kort tidsperiod. Samhäl,
let hade på ett tillfredsställande sätt
klarat av denna svåra uppgift.
Som avslutning på besöket besågs
den mycket vackra kyrkan av modern
arkitektur sonr från havet tecknade en
silhuett av ett bålverk.
Vi soln deltog från avd. ll0 och 230
vcro mycket nöjda med resan och arrangemangcn omkring denna, varför vi
vill framföra vårt tack till dern som
möiliggiorl uttlykten.
G. F.

Ett ynrinniskoöde
På nattfärjan Trelleborg-Travemiinde har jag ur minnet tecknat följande
episod, sorn ägt run endåst c:a tolv
tinDrar sedan och som gjort ctt mycket djupt intryck på mig.
Jag satt på en soffa vid Trclleborgs
hamn och såg ut över solglänsande hav,
som låg spegelblankt. Ällt andades frid,
och nere vid stora kajen Iåg dcn pampiga östtyska färjan "Sassnitz" och den

gamla hederliga svenska "Drottning
Victoria" åtskiljda av en breci hannp1r.

Då får jag se en ensam nedelålders
man gå sakta fram och tillbaka utmed
kajkanten, kramande sina kläder och
verkade på något sätt förtvivlad. Efter en stund stannar lran och det ser ut
som on han tänkte hoppa i sjön, men

:a r:inder lran sig plötsligt onr, ser siE

onkring och styr sina steg till mig och
frågar om jag var svensk och förstocl
tyska. På mitt jakande svar r.rndrade
har om han fick slå sig ned och prata
med mig, vilket jag naturligtvis accepterade.

Han satt tyst en lång stund, nen verkade ha slappnat av på något sätt. Under tiden tittade jag i smyg på honom.

I-{an var tarvligt klädd med en lappad

kostyrn, men trots detta var det något fint över honorn och han hade tydligen sett bättre dagar. Så fattar han
min hand, som han trycker hårt och
börjar tala rled mig, rnen nu låter jag
honom själv berätta.

''Jas är så plad. att iag får lätta
mitt hjärta och tala ut utan att vara
rädd. När iag gick på kajen kon så
att sä8a "allt över mig" på en gång,
att jag var mig själv, ty heia mitt liv

det inre av Tyskland. Själv blev jag
inhyst i en lägerbarack inom fabriksområdet, som bevakades av Cestapo.
Därmed följde en lörskräcklig tid av
ovisshet och förtvivlan. Var mirr mor
och hustru var, visste iag ei. Allt blev
met och lner kaos tills slutet kon-r 1945.
lvlin första åtgärd då var att söka rätt
på cle nrina. Min nror hade dött, men
nin hustru återfann jag av en slump.
Jag intogs nämligen för en skada på
ett sjtrkhtrs i Leipziq och dir låg även
nin naka sjuk.
Scclan vi bägge tillfrisknat, nåste jåg
skaffa mig en plats och lyckades med
att få arbete på en stor fabrik i Leipzig, nren efter cn del år fick.1rg fOLflyttning till deras avdelningskontor i
Berlin, tyvärr i östra delen och där bor
ri nu. I bör:an var här skapligt vad
rnrtcn beträffar, men det lrar försämrats under de sista åren. När så det
blev tillåtet ått göra turistresor till
Trelleborg tog jag tillfället iakt och
sökte och fick ett dyligt tillstånd för
att på så sätt dryga ut matransonerna.
Men jag fick endast fara ensam, ty
alla i en familj fick ej resa, utan någon
eller några måste stannå hemma som
någon slags gisslan. Och nu har jag en
känsla av ått detta är den sista resan
för mig, ty att endast görr en sjöresa
och ej få gå iland och handla är bortkastade pengar.
Det värsta är dock att leva i ett latd
med en regim, som innebär fullständig
diktatur och som inte drar sjg för att
likvidera oskyldiga människor utan vida-

tillverkade för krigsmakten viktiga detaljcr, kom jag ej ut tili fronten. Men
det dröide ei länge förrän Initt eget

re på grund av ått de ha cn åsikt,
son för dem innebär frihet. Man lever
i cn osäkerhetskänsla och en fruktans'
värd spänning som är typiskt hemma i
Berlin, där polisen har total makt och
där medborgarna {år finna sig i totalt
avsaknande av rättigheter. Och .1ag
rkall säga, att man knappl kan litr på
sinå vänner och hur svårt livet är, bevisar de otaliga självmorden, som ökar
för varje dag.
Vad ni här i Sverige kan vara lyckliga, som får' bo i ett fritt land och
demokratiskt land, där alla människor
har sina rättigheter. Nu hoppas jag, att
ni ej är uttröttad på mig lör att jag
suttit här och pratat om mitt liv, men
ni kan ej arra, vad det har lättat mitt
hjärta och givit lite nytt livsmod, hur
mörkt än allt är. Måste nu gå ombord
för att fara hem med den mat jag köpt,
hern till min kära hustru, sonr jag aldrig komrner att lämna, hur det än blir.
Vi skola kämpa vidare sida vid sida

"lralviudinna" och en vacker dag
hämtades hon och fördes till läger i

Han reser sig, trycker rnin hand flera gånger och rned tårar i ögonen läm-

har varit en rad av olyckor mcd krig
och elände.

Det började vid första världskriget,
då jag med min far, mor och äldre
bror bodde ien liten stad nära franska
gränsen. Efter ungcfär ett halvt år ei.
ter krigsutbrottet blev staden sönderbombad och vårt hem skövlat. Min far
och bror stupade och min mor och jag
lyckades efter svåra umbäranden komma till släktingar i Bauem.
Då kriget slutade kon en ticl son.r blev
ljusarc och ljusare för varje år. Tog
en ingenjörscxamen, fick en bra plats
i Berlin orlr rned tirlen gifte jag mig.
Så kom andra vårldskriget med dess
fasor.

Då jag arbetade på en fabrik,

hem spolierades. Min
s.

k.

sonr

fru var nämligen

till

vår' sista stund".

Jet-miss
Det blev stor palaver

därhemma.

Frtrgan, sonr inom parantes sagt kanske

inte hade sin vackraste dag, och jag
kom att resonera om CVA:s personalfest, å ja' tala' om att det ska väljas
en fröken Jet. "D'e synn sa ja' att du
inte e nån fröken för annars skulle ja'
ha röstat på dej". "Va menaru me de''
sa hon, "get kan du förresten vara
själv din gamla bock, för sen dr.r la' dej
till ne de där äckliga skäggc så e de

ju

bara horna som fattas för att du
ut precis som eo gct". "Nä ru
rnissförståft" sa ja "cl' inge djur de
gäller utan jet som i jetplan förstårru".
ska se

"Ja ska de va bättre derå" sa hon
"tyckeru att de e cn Drake ja liknar,
förtr kan väl inte påstå att de e en
Tunna i alla fall nu när ja har bantat
bort siu kilo, va"?
Det ena ordet gav det andra, å rätt
som de va så skrek hon att ja inte
älskana längre. Ja försöktc tala för,
stånd mena, men de vet man ju att
ve såna tillfällen som de här så hjälper
ingen logik eller va de nu heter. Hon
satte igång mcd att lipa å en aonan
måste rymma fältet. Jag gick ut ett
par timmar för att hon skulle få tid
att Iugna ner sej, men stormen hadde
inte bedarra när ja smög mej in. Tvärtornl Hon skvala än viirre å hota att gå
hem till sin Inamura. De villc ja nu
inte förstås, för svärmor ä ett reko
fruntimmer son ja helst ville vara
sams me, så ja fick ta till bönboken, å
de blev inte lugnt förr än hon fått
löfte att köpa de hon hellst ville ha.
Försoningspälsen kosta 1267.50 så en

annan går fortfarande

i

fjolårsrocken.
Pal1e.

nar han mig och går sakta bort till färjan, men innan han går uppför landgåogen vänder han sig om och vinkar åt
rnig. Forlsätter sedan in i fartygets lnre
och strax därpå lättar "Sassnitz" ankar.

Själv sitter jag länge kvar i tankar
och begrundar, vad han har berättat
{ör mig. Hela mitt inre är upprört över
hur det kan vara i ett land, som ligger
så nära. Men jag är ändock gJad över
att genom detta samtal oss emellan
kunna giva en stackars olycklig människa sinnesro och kraft att fortsätta leva vidare och tackar jag Gud att få
bo i ett fritt och demokratiskt land.
17

@

EIpr ou au delninge n pr

i nörbild

e

se

nt er as

Av FING C.-R. EKBLAD
socklade, eller icke innehåller det antal
elektrodsystem, som är utlovade, utan
också att se till att vi får rör av den
i varje situation gällande högsta tänk
bara kvalitet med en fördelning betr. de
paråmetrar, som passar våra uuus!_
nlngar.

För att klara dessa många gånger
mycket kvalificerade arbetsuppgifter erfordras kunnig och tekniskt intresserad
personal, som successivt kan tillföra
elprovavdelningen utrustningar dels för

nya ele)<tronrörstyper, som tages i bruk,
dels också allt efter de stigande kraven
på tekniska prestanda och driftsäkerhet.

Idön, Lindqvist och
Holst dishuterar elcb-

Firmanytt

ttonrörsprouning.

På elprovavdelningen arbetar perso-

nal från

elektronrörsgruppen tillsam-

nans rnecl personalen på elprovdetaljen
mcd leveransprovning av konponentcr

för teletekniska utrustningär I
åt U HF.
Ding Rune Ericsson svarar, soln
gmppchef för elektronrörsgruppeo, för
Je crbetsrrppgift er, som sornmanlränger
ned den tekniska sidans ansvarsområde. Till sin hjälp har han följånde nedavsedda

nuvrLds3k reservdeiar

arbetare:

Ing. Rolf Mellquist: Komponenter
[ör teleutrustrringar utom elektronrör
och halvledare.

Ing. Ärne Moberg:

TR-rör m.

Unclcr en uppbyggnadsperiod har arbetet i stort sett bestått i att framtaga

ptovningsutnlstningar

och

provnings-

före:kliftcr, franriör allt [ör elektronrör.
Detta arbete har nu fortskridit så långE
att vi i dagens Iägc i stort .etr kan sä
ga, att ingenting provas utan att någon
form av provningsföreskrift Itekniskt
underlag] föreligger. Dessa provlrngsföreskrifter innehåller i huvudsak upp
glfter om vilka tekniska ptestanda, som
materielen skall hålla, och i vissa fall
även fullständiga arbetsbeskrivningar,
son beskriver hur provningen i detalj
skall tillgå.

Magnetrorrer,

m.

Ing. Bror Holst: Likriktarrör,

stora

sändarrör m. m.

Ing. Bemt Lindqtrist: Standardror.
Ing. Äke Id6n: Halvledare.

Vår nålsättning bör vara att se till
att den materiel, som kommer till oss
för provning, verkligen innehåller de
av fabrikanten utJovade prestanda. Det
gåller för oss att inte bara se till ått
vi inte får r'ör, som är felmärkta, fel-

Amerikanska Teleprodukter All,
har nyligen etåblerar srg

Stockholm,

som representanter för ett antal amerikanska tillverkare av elektronisk appa
ratur. Biand agenturerna märkes
The Narda Microwave Corp., Mikro
vågs-inst tment och kontponenter,
Electronic Measurements Co., Liksp.
aggregåt med superreglering,
E & M I-aboratories, Ferritkompo

lör nikrovåg,
Wiltron Company, Fasmetrar för
mikrovåg, instrument för ptrlsmätning
nenter

på transistoret
Auto Data, Digital voltmetrar,
Industrial Relrigeration Co., Testkammare,

Magnetic Ämplifiers, Div. of The
Siegler Corporation, Elektronisk omform., servo-förstärk.

Tylan Corp., Roterande omformare.
Innehavare av firmal är ingenjörerna
Rune Erik"'on och Nils C. Strid. Inn
Strid har jtrst återkommii
å..
"i"r-s
vistelse i USA där han varit
verksanr
som försäljningsingenjör för de flesta
av ovan nämnda tillverkare.

Mobery, Mellqvist och Ericssott
framför Matconimodulatorn, dlhen
tir attsedd för prouning au stöfie
mognetfohef

.

CVA-flickor

Leunadsglade "I,{uppe" firk
hjrirtlig uppuaktning

i storfilm

Caritha Danielsson och Inger Kiihne i
spdl1ni11g inf

Ett

&

sin f ilmdebut.

gammalt ordspråk säger: "Man

Iår lida pin för att vara fin". Det föll
mig i minneE när jag tänkte på hur
det gick för CVA-flickorna Inger Kiihne och Caritha Danielsson efter deras

filmdebut i somras.
När flickorna dagarna efter uppenbarade sig på Mässery reste sig deras
manliga arbetskamrater från sina bord.
Alla drog ut sina stolar och bjöd flic

korna plats med oerhört överdriven ar-

tighet. I den stilen fortskred livet en
tid framåt och det kändes ju ganska
hårt för ett par filmstatister att bli behandlade son.r världsberömda filmstjär
not.
Då den värsta stormen bedårrat, sök
te Bergtrolls reportern upp Caritha för
att få hennes syn på filmlivet.

- Vj \isste att det skulle spelas in
film i Arboga och då vi såg en annons,
vari rnan sökte statister, anmälde vi
oss. Vi blev antagna, fick prova kläder
och biöds på lunch på Stadskällaren.
Vi gick hela dagen och väntade på att
få filma, men det bara ösregnade
Dagen därpå sken solen. Det var
spännande.

Vi

skulle upptråda

träna och då gick

vi

i

samma

Vi

fick

och pratade

och

scen som Gunnar Bjömstrand.

När det sedan blev allvar
\i5.te vi inie alls vad vi skulle görr.
Alf Klellin var regissör och han är cn
fin man. Jag tror att skådespeleriet är
skrattade.

ett hårt jobb. Jåg tror också, att Gunnar Björnstrand var den bäste. Men

hån var stroppig och gick och pratade
hela dagama. Man blev trött på hans
skämt. Det var roligt att träffa riktiga
skådespelare, men jag undrar om dom

inte blir lite tillgjorda.
Och inte var vi med {ör att bli upptäckta - det var av ren nyfikenhet.
Otd Jim

Nuppe med lamili ofllgiuen au uppualztande lzamtater.
Fredagen den 30

juni l96t torde för

en del av oss CVA-anställda etsa
fast i minnet långt fram i tiden. I

sig

en

rekordvacker morgonväkt samlades ett
20-tal grabbar vid S-snåret för att fira
"Nuppes" eller som han ibland kallas

Helmet

Perssons 60-de levnadsår. Bengt
Lundmark {örde "bandets" talan då
jubilaren
emot på sin ägandes

tog

"nordaltan". Med några kärnfriska ord
konstaterade talaren betydelsen av att
{å ha levnadsglada och pigga människor
av "Nuppes" karaktär ibland oss och
man tyckte sig kunna skymta något
blonkt i ögonrrån Iros 60 årirger nä"
blornmor och presenter över1ämnades.
Förmodligen har väl aldrig "En enkel

Kassmateriel
säljes över disk
Vid CVA och UHF kc.serrs

årligen

eo hel del materiel av olika anledningar. Viss mtrl är föråldrad och användes
ej längre inom Flygvapnet. Annan mtrl
arser man inte lönande att reparerå
eller överse. Den kasserade rnaterielen

har försålts genom anbud, ofta i stora
poster, som köpts upp av återförsä1jare.
Nu har man upptäckt, att det kan

våra mera lönande att sälja dessa varor över disk.
Det är Försvåiets Fabriksstyrelses

tulipan" så ljudiigt presenterats Bratt,
bergsborna som nu blev fallet. Harry
Arvidsson och Målar-Gösta skötte om
musiken med sedvanlig brio och från
"Spansk-Rumänsk-Itaiienska kolonien"
överlämnades hundlokor genom svart
muskige "brodern" Bertilo Dolpitino.

Att

högtidsdaSen skulle inramas av

är en realitet som väl personifierar "Nuppes" levnadsstii. Sådana "färgklickar" finns alltför lå utav och avslutningsvis vill vi
sommarens vackraste väder

önska jLrbilaren en Sod fortsSttning orh

ett hopp om att vi får förmånen att
inlemma honom i vår grupp ännu några
år.

Hn

I

hostigheten.
Det var premiärdags

för checklön.
på Ringköp

Dackebo med maka var

och hjäiptes åt att handla behovsvaror.
Man kommer tiil kassan ocl-r Dackebo
fiågar, om man får betala med check.
Javisst. Dackebo tar med en elegant
gest upp sitt checkhäfte och fyller med
till synes van hand i en check. Då viskar nakan.
- Du har väl fyllt i riktigt nu.
Dackebo anser sig tydligen avslöjad
och svaret kommer blixtsnabbt.

-

Hål1 käften.

mare eller någon annan grej, så är det
bara att leta i någon av dessa butlker.

Nu tycker ju vi, som bor i Arboga,
att det är aildeles för långt till dessa
affärer. Att enkom resa för att handla
kasserade varor lär väl knappast löna

försäljningssektion som står för verk
{örräljsamhcten. I Stockholrn
"ker
ningen på Valhallavägen ll7 tisdagar
och fredagar kl. 10 16. Samma tider
har rrån öppet vid de1åerna i Kviberg
i Göteborg och A 4, östersund. Endast
kontantköp förekommer. Vill man till

sig. Sku1le vi inte kunna få en butik
för kasserad mtrl också här i Arboga.
Det finns säkert många köpare bland

handla sig

Flygets personal här.

ett

instrument, en omfor-
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Varpakastarna på frammarsch
- Fin motionsidrott -

hå11 pekfinglet kvar så roterar varpan rrt kring detta. - "Putta" intc
rupp varpan ned lillfingrct vid själv:r
LLtkastet.

Kulkostning

Målstickan skall vara så tunn som
möjligt, minst 250 mm lång och 20-25
mm bred.

Kulkastning sker clels indiviclucllt,
i 2- eller 3-mannalag.
Den kastarc, vars varpl ligger narnrast målstickan vid varje kastomgång,
tar clärmed I stick (: po:ingJ. Denne
l<astare bör'jar nästa omgång. Den som
fiirst qrpnår 12 stick vinnel kulan.
Vicl lagtävling vinnes krrlan av :1ct
lag, vars kastare först tåga sanma[lagt l2 stick.
dcls

Vitl kulkastning

Jigga

Stig Llahne oclt

Wilh. Liljehatnnur iiuctrdskade
nted seger

i grrp;t

Förbrlrr/srnristcrsbap.

Det har konDrit på min Iott att i
korta orclalag försöka beskriva hur'
nran kastar varpa- Tro nu inte, att ii
cfter att ha läst detta iir en fullgocl
varpakastare, till detta fordras bra
nrycket triining och encrgi - gärna
förenat rnccl ett visst "bolisinne". Ett
gott råd vici träningen åir: hafsa iot;
iväg ett kast, utan konccntrera dig allti([ före varje kast du skall göra. Vad
son.r här följer är skrivet med tanke
på att du är högerhänt, är du vånsteth:int så bör du vända på begreppen
cn smula.
5å här skqll således ett perfekt
utkost gå till:
ll Fatta varpan mccl höger hancl,
gör dig underrättåd on hrr det skiil
gå till att få iväg varpan på rätt sätt.
Bcstäm dig från början, om du skrli
stå still med vänster ben framför dct
högra I fastlandsstilen) , eller om ciu
sl<all stå ned höger trcn främst o,:h
sedan när själva kastet sker kliva franr
rrred viinster bcn (gotlantlsstilen ).
2] Man siktar fsyfiar) in varpa.r
rurot målstickan. HålI absolut iote varpan - vicl utgångsställning högre

iin "hak"-höjd.
3) Fastlandsstilen: För varpan saktr
nedat och bclåt (pentllande a|mrörclsel.

4) När varpan nått den indiviclLrclia
i pendeLörclscn så lriir

höjdpunkten

fått en frarnåthrtad st:illning och viinster bcn hn
man rled överkroppen ha
böjts.

5l Ärnen

föres snabbt nedåt och
framåt sarnticligt soDr nlan medelst crr
tåhävning sträckel lrt viinster ben och
20

skola varpoma kvar
or.ubbat läge, tills stick avgiorts.

Träffas vicl nålet liggandc varpa

Rt.re Mellbetg,

3 i

i

ögonblicket före sjiilva tåhävningen har
nan giort en avstan)p ned höger tå
spcts, diirigenom har rnan fått kroppen

av

lnnan, riil<nas deras föriindrade lägen.

Om en varpa har ett såclant liigc,
utan varpans rubbanrlc kan stiillas på sin plats, placclar
alnan nålsticka framför och intjil var
pan, tills hinclret avlägsnats eller stii:,1:
rutt rnålstickan ej

Ivgjorts.

\,.'polrr.'.1

någon dcl Iiqg.rnJe iiv.'r

niilstickans plats räknas 1ika.

Vid

Iag-

kastafna,

att falh framåt. lvlan bnrkar säga tili
att de skall följa med kastei

tiivling slutkastas i såclant fall j van'
lig ordning. Ligga efter slutkast tvir
nrotståndares varpor lika 1ångt från

framåt med kroppen [falla framåtJ.
6] Gr.,tlandssriien : Jag gör så, att vicl
själva insyftningen mot målstickan står
jag ncd höger ben främst och med

nrålstickan, slopas kastomgången.
Tä vlings[orrrrer [ör ktrlka"tning i,,.

trtsllgning.rllql6l och grrr|pindelninusruetod fseriesysten inom grupperna].

kroppen

Centimeterkostning

en aning lramåtlutad. I'iiir

pendclrörel"en böriar, så böier jag rniq

sakta framåt och när peodclrörelser,
nått sin höjdpunkt har jag överkroppen
starkt framåtiutad och vänster fot i
marken, clärefter följer nästan exakt
samma rörelse sorn beskrivs i ptnkt
5, dvs. tåhävning, avstamp, utsträcl
ning ilv benet och kroppens fall frarn
åt sanltidigt som varpan låmnar handen.

7)

S1äpp aldrig målstickan ned

b!icken.

en 'van" vlrpakastare

?G l.'r.r

^Pr .lplr"""'a

Mätning skcr i enlighet mccl föreskrifterna i allmänna bcstämmelseroa
och efter varie kast, varvid del av
(cntimeter holtfaller och avstånd övcr
cn nleter räknas som 100 cm. Efter
uppmätt kast borttåges varpan.
Sammanriikning av resultat sker eftcr

Hör får ni ytterligore någro
godo råd:
Låt

All centimeterkastning sker mct
juka målstickor.
Kastordning kastarna enrellan trestämmes av t:ivlingsledningcn.
Centimetcrl<astning omfattar hijgst
m

hiälpa

Cic

- Börja med el
l:itt varpa (1,5-2 kg.J och träna rn
din stil och rytm ordentligt innan drr
ökar tyngden (varpaos viktl. - Håll
aldrig vcrpastenen kramt'aktiBt.
Provä ut en \,årpa som har lämplig
spiinning rnellan pck- och långfingret
stå aldrig för trrett n.red benen. Triina in rytmen i kastningen [: en
rnjuk, glidande rörelse). Sliipp inte
varparr för tidigt och ej hellcr för sent
med valet av varpa.

iir om varprn lännar handen i
micljchiijcll. Cör inga extrii kruni(båst

varje kula [12 kast].
Lagresultatet erhålles genom san.

ln.nriikning i grupper orl 3 av rcsrrltaten för dcltagare från samma förening iden ordning Llc pl!Lerat sig i
rlen individuclla tävlingen.

Skulle vjd centimeterkastdng lika
srmrrraniagdl resultat uppstå, avgör antal 0-centitDetcrskast. Är även antal 0centimeterkast lika, räknas största antai
l -centiDrcterskåst o.w.
Sr nagra .'rJ orn vår' resa till

lrCIF

av

IFiirsvarsverkens Civila Idrotts-

bukter med arnrcn eller handlcden för

fiirbundJ

att lå den horisontella rotationen,

tcrskapen

uta.r

Stock-

lrolm clen 23.9.1961 dit vi inbjudits

att deltaga i
i va4ra.

Förbundsmris

Tävlingen omfattade cm individuellt

samt lagtävling ("kula"l. Ett strålande r'ädcr rådde under hela speldagen,
men samtliga spelare, ett 40-tal, hade
besr,år mcd den hårda marken, varporna ville inte stanna där de bordc,
trtan rtrllade rctfullt ut och Icdc siq
I å 2 meter från pinnen, ibland liirrg-

re. Så här gällde det faktiskt att ändra på den inkörda stilen, 1ägga om tak,
L'!L

']/!^ducr.
placeringarna
I cn blev intc

så str:r.

vi över CVM lag
2, P4 1ag 2 i kula för att slutligen j
Iande, därcnrot vann

finalcn möta

ett

aonat P4Jag, sorn
vi stod alltså på
plan som vinnare i grupp 3. Efterir
bjöds på kaffe, vaieftcr prisutdelning
följde. Vi erhöll Läkerols llederspris
fsom den uppnrärksamme läsaren kanske sett på montern på mässen), trc
silvermedaljcr, var sin tumstock för
mätning vid fortsatt varpaspel.
Nöjda med oss själva och våra pre::tationer styrde vi kosan mot Ärboga,
sent på lördag natt, då hade vi spelat
varpa i nära nog 9 timmar. Innan jug
slutar dessa rader kanske jag skulle tala om vilka som ingår i vårt 3-mannalag. Det är Stig Hahne, Wilhelm Lilockså bcsegrades och

jehammar samt undertecknad.
Till Er som tänker börja kasta varpa vill jag säga: "Det är ingen konst,
bara man kan det".
Rune Mellberg,
lagkapten.

Inledningen om hur man kastar varpa är hämtacl rlr Lennårt Westerbeigs
"Ut och kasta varpa".

i: "Hur slza jag lå
han hjälpa dcm överleva.

ögot med en fråga
och mig.

Vi

nat i ntorgon?" Ffigan tb stiilld tiII

dig

Aud. 66-6za f addrar åt femflykringbarn
En genial ide dök plötsligt upp

överalit finnes det

på

avdelning 616- 624.

Varför inte ta ett fadderbam?

ju

flyktingbarr

som behöver vår hjiilp, men vi skulle
ta våra fadderbarn från Marocko.

frågade vår chef om hans åsikt
och svaret blev. "Kan vi hjälpa en be-

Älgeriet finnes jtr barn, som ar
flyktingar inom sitt eget Iand, men
även i Sydkorea och Hongkong är
flyktingarnas villkor fruktansvärda
h{en efter alla tidningsbilder vi sett
av behövande bam, hadc vi fastnat för
en liten algerisk pojke, som gick omkring alldeles ensam. Kanske sökte han
efter sin far och nror. Så därför är

l-övande nriinniskr, skall

vår

Tidningarna uppmanar ju att l.rjälpa
behövande människor, TV visar kusliga filmer om svält, hunger och sjukdom.

Förslaget om

att ta ett

fadderbam,

blev snart det stora samtalsämnet Inom
avdelningen

Vi

.

vi

det".

Saken rrndersöktes och

också göra

av

Rädda

Bamens chef komminister Hibbing fick
vi besked om att l5:- i månaden un-

der ett halvår skulle hjälpa ett flyk-

tingbarn till existensminimum.
Eftersom avdelningen är relativt stor,
beslutades
barn.

att vi

sku11e

ta fem

fadder-

I

a fadderbam

algeriska.

Vi har nu fem

snrå frdderbarn

i

Marocko. Fem små barn, son kanske
varje månad väntar på en slant från

Tiink på att deras liv beror på, urrr
de NU får hjälp av oss - och en

hungrig människa mindre, betyder en
broder eller syster mer.
c-ha

-/ /-

CW OCH CVM UTMANAS.
Flcra avd. vid CVA har tagit fadder-

barn och nr utmanar CVA genom
Bergtrollet, CVV och CVlt4 till ädel
kamp om vilken CV som har de flesta
faclderbarnen, när vj nått fram till päs-

ken

1962.

kar ge dem någon hjälp.
Och till jul hoppas vi krrnna sända
en extra slant.
oss, vilken

Vi

uppmanar

att efterfölja vår

nu

andra avdelningar

id€.
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Från Personal om personal
Crcuarbetare Albett Landör
är bördig från Bergen i Norge. Han
kom till CVA i april 1959. Tidigare

har han bl. a. arbetat ett par år hos
L. M. Ericsson i Stockholm och varit
i Arboga stads tjänst ett l5 tdl år.

Berytrollet

grotuleror

Ingeniör Knut Kihlberg
är född i Norberg. I fjorton år var
han radiomontör hos F:a Pettersson &

Wedin

i

des han

50 år
3l/12 Carl Broman
442
Bitr. ing. Carl Broman som är född

i

Skogs försanrling, Cävleborgs län, hcr

varit anställd vid UHF sedan 1 febr.
1952. Tidigare har han arbetat inom
handelsbranschen.

cvA
14/2

1962

Nils Anderssoq avcl

20/2

Emil Blomkvist

3t /3

Bertil

Renströn

Erik Andersson

20/4

50 år
23n2 196l Albert
31/12

4lr

).962

7/1
1s/1
25/1
2712

2812

31/3

t0/4
r3l4

Land6r

871
651

951
385

avd 380

Knut Kihlberg
Verner Andersson

Johansson
Folke Karlsson
Einar Molin
l{une Ändersson
Nils Ericson
Bror Andersson
Tagc Wreiber
Knut Ärberg
-//Karl

511

992
290
200
200
250
380

l25
100

125

är född i Arboga. Innan han började
vid CVA i juni 1951, hade han under
sjutton år varit anställd vid AB Nor
cliska Armrttrrfabrikernl i Kungsör.
Ingeniör EniI Blomleuist
född i Skultrrna försarding, har varit
i Flygvapnets tjänst sedan år 1928. Efter tretton år vid CW kom han r november l94l till FFVS. Seclan den I
juni 1945 är han CVÄ-are. Tidigare
bl.

a. tjänstgjort vid

Kohlswa Jemverks

i

har Blomkvist

AB och ASEA

Västerås.

Kctntorsbud Bettil Renstriin
föddes i Vintrosa församling. Han kom
till CVA i september 1960, Renström
har tidigåre ägnat sig åt lantbrrrk.

Gtovarbetare Erilz Anderssotr
son är född iNässjö, började vid CVÄ
den 2 maj 1945. Han kom clå närmast
från CVM,
22

V

är född j

Knut Årberg

Stockholm. Under någ-a år
tjänstgjorde han vid Film AB MetroGoldwyn, men lämnade sedermera hrrvudstaden. I september 1927 fick han
anställning vid Kohlswa Jembruks Ä8,
där han stannade i åtta år. Elter ca
sju års anställning vid företag i Kung-

sör ko:n han

till CVÄ i

han

HJARTI.IGT TACK
uppvaktning på min 50-årsdag.

för all

Karl Abrahanssort

För all uppvaktninq pä min 50-årsdag framför iag ett hjärtligt lack.
Woltet Elzstnnd.

enrcr Antlerssotr

är född i Björskogs församling. Innan
han i november 1949 börjacle som förrådsurbetare vid UHF, hade han ägnrrt
sig åt jordbruks- oclr skogsarbete. Ändelsson anställdes vid CVA i septem-

ETT HJARTI.IGT TACK

för all vänlig hågkomst på min

Motornrontör F-ollze Karlsson
föc{des i Fellingsbro. Han var anstålld
vitl Oppboga AB i dqgt tolv år, och
cllircfter arbetade han sex år hos AB

Br. Envall,

Fellingsbro. I september
vid CVA.

Gustaf Eribsson
avd.200
ETT VARMT TACK

till alla

kamrater på Svets och Plåt
:amt cvd. 52 lör dcn stora hyllningcn,
som kom mig till del på min sista arbetsdag vid CVÄ.
Pellsioniir 663 Helge Gustavsson.
FÄr vrinlig hågkorrst pä min högtidsdag ber jag få framföra mitt hjärtliga
tåck.

Lewurt

1948 började han

Motctrmontör Einar Molin
iir född i Tångeråsa församling, öre

bro län. I närn'lare åttå år arbetade
han son svetsare vid AB Fellingsbro
Vcrkstäder, innan han i juni 1946 kom

till cvA.
r

.

runentnuhate Rune Anderssott

bör.lig lran Södra Hästrå förs.rrtlinq i
Jönköpings län, var under tolv år filare

50-års-

drg.

1951.

Clnullör KarI Johanssot'L
är östgöte och född i Kaga församling.
I{an anställdes vid CVA i augusti 1945.
Innan dess hade han bl. a. tjänstgjort
tre år vid CVM.

september

månad 1952.

1942 anställ-

vid CW. Till CVA kom

Förrådsarbetare

Inst

Förrådsarbetare NiIs Anderssot'L

Är

i april 1946.

ber

60 år

Hedemora.

Plåtslagarc

Jolunssott.

Härrred framförcs mitt varma tack
förmän och arbetskamrater, som bidragit rued blommor och penningsumma ned anledning av min l.rögtidsdag.
Sten Larssott
UIIF

till

till

För inbjudan

den trevliga CVAvi vårt varma

festen på Folkan framför
tack.

vid Svenska Stålpress AB, Olofström.
Han kom till FFVS i oktober l94l
och flyttcde över till CVA den I jrrni

ATt

1945.

på min födelsedag den l4l2 1962

Snickttre
födcles i

Nils Ericscut
ödeby församling. Han hat
varit CVA-are ända sedan den 2 oktober 1944. Tidigare var han bl. a. r
tjänst hos byggmaistare Tage Eriksson,

danbedcs vänligt.

Arboga.

årsdag.

är född i Fors församlirg,

Södermar-

Iands län. Under närmare 22 år arbetade han vid AB Armaturfabriken Svea
Krrngsör, innan han kom

iianuari

EVENTUETT UPPVAKTNING

Nils

till

CVA

1957.

liggborrare

T

age Wreiber

har Eskilstuna sorn födelsestad. Ilan
arbetade där hos Nya AB Svea-Verken

i tolv år och därefter i närå nitton år
vicl Gevärsfaktoriet. Wreiber anställdcs vid CVA i april 1956.

r.rn-

Anderssott

avd.87l.
Tack för all uppvaktning på min

Make

Suarvare Bror Andersson

i

Samtliga pensionärer.

60-

AnderssotL

ETT HJARTTIGT TACK
vackra gåvan, som jag fick
nottaga, då jag slutade min anställning

för den

vid CVA.
Sonja Holmberg.

MITT HJARTLIGA TACK
till alla dem son.r bidragit till blommor
ocir dcn fina minnesgåva och all hyll-

ning jag fått mottaga vid min avgång
från av<l. 653.
lohan Lindgren.

JAG TACKAR HJARTTIGT
för_ blommor och presenter, sorn jag
hacle glädjen etrlottaga vicl ,rrin a..gå,rg
från UI-{F.

Custaf Nordgren.

Hc[ntar perssott
"Nrppe"

på n.rin

hiig-

tidscl:rg.

Etcrt

Söderberg.

För den storslagna rppvaktningen vicl
min avgång lrån CVA framför jag hiirmed nritt hjärtiiga tack.

H.

Sjögten.

för den vackra avskedsgåvan jag fick
då jag slutacle min anställning vid CVA.
errlottaga,

Britta Wallquist.

VI

HATSAR VÄLKOMNA TItt CVA
Eva Ählberg, skrivbitråde
72D
521

274

278

telcnontör 280
UlrikAxelsson,ingenjörsbitr. 360
Sven-Arne Andersson,

Bernt Bcrglund,

1ärling

Kurt Bergstrijm, Iäfling
IngclaBengtsson,skrivbitriide
Erik Bernströrn, bitf. jngenjör
Börje Bertilsson, bitr. ingenjör

läriing
prahtikant
Sven Olof Ekl.rlom, ingenjör
NiJs Ekstrancl, driftingenjör
Göran Eriksson, bitr. ilgenjör
Göran Erikssoo, lärling
Kjell Äke Erlksson, montör
Jan-OIof Blomkvist,
Lars-Erik Cedervail,

603
609

370
501
619

609
690
550
521

289
609

230

Christer Freclriksson, tclemontör 278
Aston Fröijdh, assistent
970
Per Granströn, flygingenjör 501

Allan Gustafssoo, telemontör
Göran Gustafsson, verkstaclsbr.rd
Thorsten Custafsson,

ingenjör

Ingemarl{allbåck,telerrontör
Hans-Jiirgenl{ansson,ingenjör
Äke Hedluncl, telenrontör

272
280
560

278
521
272

Eva Hernransson, skrivbiträde 3jO
Conny Hjalmarsson, telemontör 274

ingenjör
503
Sören Janeheden, lärling
FFV
Adils Johansson, hjälpmontör 280
Alf Johansson, ingenjör
5ll
ElsieJohansson,kontorsbiträde 745
Gerhard Jägerbro, telenrontör 272
Stig Id6n,

Margaretha Johansson,
kontorsbitfäde
Rolf Johansson, ingenjör
Eif Karlsson, Iärling
Lennart KarlssoD, nontör

765
550
609
560

FFV
609

Tommy Lindgrcn, verkstadsbud 272
K jel) Lännbrinl<, telemontör
272

Göran Lööw, telemontör
272
YvonneMattsson, stånsoperatris DC

Jan Erik Mårtensson, iärling
I{crbcrt Nanberg, batteriskötare

609

GrLnills Noren, biträde

951

lr,Ied anledning av

r\låKe o(lr tår

att vår

älskacle

SVEN HAMBN
länDat oss, ha vi lått röna så
nycket vänligt deltagande och
vackra blornmor ha sänis

till

hans

bår.

Varmt tackl
Stina Hambn
Christina

27g

CrrnnarNorrfors,clrefsoperrtör DC
Brittii Olsson, k vJll,stJderska 3g0

Lars-Olof Olsson, telerlontör 272
Margaretha Olsson, stansoperatris DC

Blor Palnrör,

nraskinist

Bengt Pcrsson,

kontorsbiträdc

notormontör

Svcl-Ailan Persson,

Ulf

telemontör

l)ersson, telenontör
ldor Pettersson, iärling
Ingegärcl Pettersson, biträde

Holgcr Plahn,

-//-'
kanslibiträde
Arne Andersson, telentontör
Hans Andersson, telemontör

praktikant
Leif Lindbcrg, lärling
UIf Lind€n, Iärting

Annie Persson,

ETT HJARTI.IGT TACK

Kerstin Alm,

250
272
280
270
274
200

Stig Larsson,

MITT HJARTI.IGA TACK
för all hyiining på min 60-årsdag

HJARTI.IGT TACK
för all vänlig hågkomst

llaif Karlsson, pråktikant
Kje1l Kiihne, telemontör
Hans Larsson, telemontör
Lars Larsson, praktikant
Ronald Larsson, telenlontör

271

609

630

lärling

609

Biirjc Rosengren, praktikant
Lcnnart l{ungc, ingenjör

2jg

Eleonor Råclstriin, biträde
Sven-Olov Sandberg, bitr. inseniör

Göstr Scndkvist. hitr.

ingenjår

810
5Ol
200
27g

370
4gO

5ll

UHF

Lars Bergnlan
Den l6 oktober nåclcle oss oväntat
budet on clriftingcnjör Lars Bergrrrans bortgång. Han var anställd vid
CVÄ sedan 1955 och hade sin arbetsplats på elsektionen. Lars Bergman var

en duktig och plikttrogeo nan, som
gjort sig omtyckt bland chefer och arÄrne Sanclströn1, lärling
609
betskanrater. Han kom till CVA försBarbro Sköld, skrivbiträde
UHF ta gången 1950, då han tjänstgjorde här
Bijr;e Ström, bitr. inscnjitr
550
under soDtn-rarmånaderna. Sedan återGrn-Britt Strölll, liontorsbiträde 550 vånde
han hit i september 1951 och
Lcnnart Sundströn, inSeniör 27g
var då kvar i närmare trc år, innan han
GöstaSöcler-kvist,telemontör 2g0
slutade för att sätta sig på skolbänken.
Uno Söderlund, ingenjör
550
SolveigThelclrarck,]ab.-bjträde 900 När han den I juni 1955 kom tillbaka
till CVA hade han klarat av sin ingcnStig Thornberg, driftingenjör 630 jörsexamen
vid Stockholms Tekniska
Ärnc Wanbcrg, bitr. ingenjör 501
Institut.
Gunnar Wester, lärling
609
Lars Bergman var född dcn 14 sepSören Wcster, verlistaclsbud 23O
tenber
1930 i Svärdsjö försanling,
Stig Wiberg, tclelnontör
274
Kopparbergs län.
Allan Widarsson, lårJing
609
Solveig Sandkvis! kvällsstäderska

K jelJ Wilheirrsson,

Stig aberg,

]årling
telemontör

3gO

609

2g0

VI HATSAR VATKOMNA TILL UHF
Bernt Berndtson, ingenjör
441

Änita Ericsson, kontorsbuc{
Eric Hedström, ingcnjör

Annå-Lisa Carlsson, bitråde
Evy Karlsson, bitråde

Bcrtil Jonsson, ingenjör

420
444
431

400

445

Margareta Jansson, biträde
Lars Linclqvist, byråingenjör

4t I

Seth Norön, ingenjör
Siv Pettersson, kontorsbud

.t+)

441
431

BERGTROLLET
Personaltidning för
Centrala Flygverkstaden och

FF Underhållsavdelning Förrådsbyrån
Arboga

Redaht&:

John Eklöf
avd 630, tel. 4.16
Re

dalztionssebr.

Gunnel Rydeborg
Rcdaletionsbonmittd:

Hugo Dahlströrn, John St6eo.

Omslogsbilden

Trc

små leende och vtilsiuttpande CVALucior gjottle stor lycba pti Adminstrd-

tkrfiens Lucia-fest. Fr. v. Inger Ne;.Gun Suensson och Lena Aldsiö.

111at1,

Karl-Axel Jansson, Gunnar Fried,
Olle Winberg
Pris I :50
ARI]OCA BoKTRYCKERI AB

.

ARtsOGÅ I9öI

Automutisk Nlitspönnings-Regulalor
6 KVA UTEFFEKT
TEKNISKA DATA:

Nötspönning: I l5 eller 230 Y , 47-63 p ;
Reglering: Böitre ön t I % vid nöispcinningsvoriolioner ov i 30 V
Korrektionstid: 0,15 sek. per volt
Vögforms-disiortion

:

Ingen

Pris, 425 dollor FOB New York

LECTRONIC MEAS UREMEN T5 CO -

USA

SKANDINAVISK REPRESENTANT:
AMERIKANSKA

eleprodukter
I

AKTTEBotAG

NYBOHOVSGRAN D 48
TET.

-

STOCKHOLM 5V

l8 29 30

AMPHENOL 7{-serien
MICRO M I N
Amphenol "Micro Min' 74-ser. ör de minslo kontokler scm finns för
mycket kroftigi miniolyriserode konsirukiioner. Redul<iionen i sforrer<
icimfört med slondord miniotyrkontokier ör 50 '/", viktreduktionen ör
<innu slörre, 80 '/". Trots "Micro Mins" ringo storlek, Icingden cir endosi 33,2 mm, ör "Micro Min" i presiondo iömförbqr med kontcrkter
crv normolstorlek. (Micro Ribbon och Blue Ribbon).
74-l0l

74-102

74.103

74-104

Telefoner

Vöxel

63 07 90

"Micro Min finnes dels med l9 poler, dcir honkonlokten ör ulformod
som en ploito för montering ov konponenler, dels med 38 poler som
rqck- och ponell<onloki eller för ondro cindomö1. Bådo typerno or
förseddo med sd långo crnslulningsdndor crtt extro ledningsdrogning i
de flesto foll ej behövs. "Micro Mins" konlcrkler ör giordo ov berTliumkoppor vilken ör försilvrod somi guldplöterod. lsolotionsmosson
i somtligo fqll utom ett glosblondod diollyl phiholote (MlL-Mör
'l9833)
tvp GDl30, undonioget ör kornponentplollon typ 74-101, som
ör tillverkod ov glosblondod horls.
För ytterligore upplysningor om "Micro Min" eller ondro Amphenolkontqkter, kontokto

r,-o Johoh Logercrqnfz

Vörtovögen 57
Stockholm No

T
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lr,

l:IE
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,8
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.r.9i

Ir

l:c.:r.:il'initli.!re : ti f t.i6ri

t. !ll!1nriL.1.ia s p: ii.rr ,
i. Samh:illsmealern.
?. (an vara ist:|dsli;rilng.
9. Att tvåårsarbetå '
10. äar tratt för örot.
1).

5e

I Fu 3iDn,

St J; rnb:: ll met bäite.
i9. ilai lnte lla I i 1!;i ir!!ei '
2).. Bra ati ha v:i lcit..op.
22. Lurer,ol.eJa:re.
25. Nöff, naif l.
25. Xan lranot vara.
28, Sådan me3 fi'ns i Sian.
29. Ser man på 'Jen nindre.
Jl. Gruif.

13.

12. En l.:yr:kan5 tiii?rane.

la,. Mi it r st.l.l.
17. I den sl.-:'lver en viss

?une.

l,onr:iii
Ins .ilei.

neris:"::r! ir i l.l si.tss.

lirst

!i.

hLrnd.

i,,1" 3åiant är" elr n jutnlng

f6r n::nqer] '
5" t:nmar !å sijner, och har
?issl saDbani med löTiolad
rå]:ia!.

a.
ll.
:2.
ll.
14.
15.
I7.

20.

I bör:an !å nutrA.
41. O1le Nygren.
42, MotorcyLeIinnehavare.
47. Flod.
48. tj nofra.
49. Han som kom fbrst.
51. PallandesJukå.
t4, Gjorde kon.
57, Kan v3r"a teknisk.
58. UsA-stat,
60. För:dyrå:r importvaran.
61. Mellan USA och :ur:ola.
62. tradaver.
6J. Toppma-n i ordningsnakten.
64. Vil1 nan inte g:irna ödet.
5?, Eainoniskt för ögat.
59. ?lats och finnes i gruva.
?1. [yhetsbyrå.
?2. Sådant flyg finnes.
73. Kvaivara.
.4O.

I
2.
I.
/i.

Änv':rCB blLce pl cyrei och häst.

Fl:.lr för rusrxanter.
Var i.ll,'ert Sc]r.'.]eizer en.
Gör Strg Peiie!sson'

J .l t.

"------- vo-Ldsong"
Pantbå!r;:e!r.
rr12

.

21, lli c)'.n3nn.
2.4. rLr "2 -nete rs-nannen"
2t. Slengbetonat neKande.
26. Faster Ilsa.
2?. Kon-liurrent till bi.ograierna.
JC. E€lvsaud.
ll. Brukligt i i6 men ej i kaffe.
Jl. B-uxas ' : :t -st 3v - i'1Fra.

ll.

_5

i--

Ear "dariando l6v" '
Iörnån på varan.
Kvinra i sång.
aZ. Ostoii,
0ötebor6sfl icka.

hTnebär I'Storm och böl j or

tystna reni' i radio.
ktra ordinarie.

Utrop.
59.

tanligt

hönsnamn.

St]:rktå1is.
Omvänd son.

65, so?t.
68. ,ryck.
70. Först i tåa,

