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- Är den inte söt, säger Britt Larsson,
sehreterare uöi, om Bergtrollets påskhycbling, som hon oalde ut hos Larsson
i Tytinge som den allra sötaste bland
1.200 dag- och uecbogamla små pipande
dunbollar

Chefen fyller femtio
Det något alldeles speciellt meil
det rnagiska 50-årsstrecket i en mans
levnacl. En tidpunkt, då man gärna
gör en sutnmering. Man gör dct själv
och ofta gör andra det också. Man ser
lranåt, men också tiilbaka. Har grab
bens frantidsdrömmar förverkligats/
Den frågan och en del andra stä1lde
Bergtrollct till cl.refen i en intervju
inför clcn förestående 50 årsdagen.
- Redan som grabb var jag intres
scrad av tekniska saker och det föll
sig helt naturligt, att jag skdle välja
ett tekniskt yrke. Min mor lyckades
stoppa nina planer på att b1i flygare
och jag tog min examen vid Tekniska
läroverket i N{almö 1935. Det kärva
konjlnkturläget gjordc det till ett

att få praktisera. Jag
hade fasta planer på foltsatta studier
vid någon högskola utonlands - I(ö
penhamn 1åg ju nära till.
Mer.r det blev inte så. Åren gick och
några högskolestudier blcv det intc tilll.ropplöst företag

liille till, nreo grabbens framtidsdrön.rlnar bar r'ä1 ändå i stor utsträckning
krrrrrrt lörvcrkligrs, .äger flygJir. Hög
fcldt utan ninsta tvekan.
Alboga var för mig ett fullständigt
okänt blacl. Man hade nog gälnå en
benägenhet ått betråkta det som vilken
liten håla son helst. En känsla av lriska västanfliiktar var r-nan van vid från

frolll'ä'tun fran börj.n känrlc irg
kar"kn därlö. ing"n 'törIe cnlusiu'rtt
Men jag fick en bra bostad, familjen
kon hit, barncn fick en huncl son dc
var glada för, och man fick strax ctt
annat intrvck av situationenCVA l.raclc jag besökt tidigare Flyg
dircktör Otto Dahlins varma vålkon-rst
\älsninp piold< rt iag kände r rig retl ligt välkommen till CVA.
När vi kommer in På fiågan orr
clet som skåning går att trivas i clessa
trakter, ser Cl-refen ut genon tönstret.

Hans l.rlick får.rgar in det han kan iaktc\ Llcl vä5llll:rnlä1dsl(c landskcpcl
nordligt, så c1är
- Kanske en aning
clcl Nu har
för
min
mil
femtio
ornkring
man varit i dessa nejder sedan 1936
och jag finner mig mycket bra tillrätta.

tågr

i Trolll.rättan och
ler brr onr västrrrcnlänningar
och alla andra länningar, som nlan
träffar. Det är väl clock ganska för
klarligt, om man sorrr söderslättsbo
njuler dv ctt hr Lrtblick 'å lånqt öeat
det granna iärgspeJag trivdes utmärkt

jJg

r\

CCVA flygdilebtör ArLders Högf eld.r.

Foto Reinhold Carlsson

(

når och fångas av

let vid solnedgång över slätt och hav.
Elter denna lyriska utflykt till Skånes slätter och havets vidder befinner
vi oss åter i Arboga.
- Farniljen trivs, nen staden är li-

ten fijr uppvåxande ungdom, som vill
ha tillgång till bra bibliotek m. m. Min
åsikt är att dct {inns ingenting bättre
än att bo i eget hus, i synnerhet vrcl
ån och med den trivsanma miljön
runtonkring. Man bor nitt i staden,
n.ren ändå idylliskt.
Vi pratar om samarbetet med stadens

nyndigheter.

CVA:s förhållande till

fi

ämrlal-

de makter är gott.

Vi

kommcr utnärkt

bra överens med staden i cle frågor,
vi har mccl dem att göra. De är hjälpsamma så långt det går och vi försöker
från var siJa å(1 in(c vdrc illtför kr'ävande. Med bostäder, som ett exenpel,
l-rar nan gjort godå ansträngningar för
arr h;älpa o.s. Vi srör inrc sraJcn så
mycket, genom att vi ligger för oss
sjiilva.

c

FIänt s6n sist
[Jr

UHF kqllförråd

Arbetet med ka11förrådet, som bygges vid Igelsäter, har åter komrlit
igång.

chefens dagbok
o

Åsby gård
Omändringarr]a fortskrider så att den

I april bör k'.nra bli en länrpl'g

in

flyttr.ringsdag.

.

Göstboken

B

ianuari

Komncndånten i Stockholn, överstc
G. Wachtmeister, besökte CVÄ för att
clisktrtera bergvcrkstadsinredningar

22 januari
har liinge stått tmder talz och tlen elterltingtade ddgen för
inlllttning nåtnur sig snabbt.
YrlzesskoleLtyggnatlen

.

a

Tl

Förbindelsegzingens regnbågsfärger har
målats om.

.

Gummipressen är såld.
Planläggning av renare utrymmcn
rb-clelen pågår.

Det förefaller som on CVA blivit

CVA med en viss stolthet.
Samårbetet ned pcrsonalen

på
lrå

koll-tnrcr

på tapeten.
Jag trivs utmärkt mecl CVA Personålen. Det år cn fjn och tjusiS anda

inom CVA, som vill någonting Roligast

är att CVA utåt se'tt är välsctt Våra
uppdragsgivarc vänder sig till CVA nred
förtrocnCe. Jag ger pcrsonalen bästa betyg och jag gläder nig åt att vi har derl
personal vi har. Det kundc inte våra
bättre i de flesta bcfattningarna Orga
nisationerna går bra att samarbeta necl

De lör.rrr ra'a prol'lcnr o.l ri för.öker förstå cleras. I en anda av samhörighet för-söker vi lösa de frågor sonr
11ppstår.

Aktrrella frågor konrrncr upp, däri

bland CVA i frårrtiden.
Ingenting iir svårare att sia orr
än CVA i framtiden. Vi har ctt läge

mcd gocl arbetstiligång, vilhct är

gläcl-

att konstatera. Om vi blir bolag
eller ej vet vi inte och vilket som ar

iancLe

4

Höj- ocl.r sänkbar lastbrygga för läktal en upprronterad.

betänkande.

Chefen för Flygvapnet generallöjtnart

Lagc Thrrnberg besökte CVA

för

ått

inspcktera helikopterskolan.
Förråd

stället för visså lagerutqru len
Svarthälls Säteri har vi, till {öljd
1

till

3l januari

Ommålning av väggar utförd.

I

rncL och mcr acceptcrat i Arboga och
vi har nu cn känsla äv att dct kommit

dirirän, dll Inan inte lä18re 1:rlrr
o.s Icd ncgra sidoblick.r Lrtan \eI

slag
P-tunneln

r

TIV
Intet nytt beträffande ventilationen.

Prcssnottagning för ortspressen, dcls
med anledning av den vicl CVA trllfölligr förirgda helikoprcrskolcn, dels
för vissa klarlägganden av FATU för

på
av

att vi blivit uppsagda, hyrt nya utrym
oren

i

Håmre.

bäst vct 1nan inte heller. Jag tror att
bolag på sund bas och ned klok stYrelsc skulle underlätta mycket. Därn-recl
inte sagt, att vi i dagens iäge har clet

alltför besvärJigt. Det som är riktigt
bra nu kansi<e man blir av med i bolitgsrornlen.

Vad nan saknar här är en riktig
sporrc konkurrensen. Ett mått på
vår prestation, som 8er oss rättvisa

och

inte bara cn beclömning- Får man det
cch det visar sig att löretaget gör en
god insats, faller de andra frukterna av
sig sjålva.
Dct kan kanske också hjäiPa till att

öppna på lönesättningsskruvcn några
varv- CVÄ:s önskemål att bygga ut
cch iindra skulle ocl<så kunna för'vcrkligas cnklarc och snabbate än nu.
Det kanske låtcr paracloxalt, men
framticlcn är oviss och ljus.

Vi iir n1'fikna på orl Chefen tänker
stanna på CVA eller om det liggc(
fll-ttnjngsplancr i fatet.
Ingeniörsyrket är ett rörli8t yrke
cch det är vä1 ingenting onirtrrligt i att
lnan intc äf l-relt främniindc för tanken
att länna CVA. Jag har ingen längtan
cläråt, nen jag tycker clct är för ticligt

25 februari
I en lödkurs enligt standardprogranr
deltog ingenjörer från civila teleförctag.
fran CVA deltog b1. r. övcringeniör

atr k,'n.te cra ltt rnan delrniriuL
sig

till

slaBit

ro.

Onr jcg sktrlle srälla öns\ningar,
.r -lcn lag tala onr att för'r på önskc-

listan står idrotts och simhall. Sinhall
rrred rröjiighet att kunna bacla där aven

på

sommar

rr1

i

en cftcrsoltr badnöjligheter
5tad.n intc ;ir Je bä.rr. D(tla kan
nan väl säga äve[ orr man tycker att
staden i övrigt är rar och trevlig.
Jag si<ulle önska en bcstärnd samarbetslinje mellan industri och stad. CVA
och andra större indtlstrier i staden får
genon sin leclning ofta fatta beslut i
stora frågor. Det skrrlle säkert vara
fördelaktigt för båda parter om nan
toge samråd i frågor, som rör CVA och
ö\,rig inclustrjpersonal. Det kan vara
frågor, som direkt har inverkan på personalcns trivsel, bostads- och sanerings-

lrrgor |l.|l. Av.il.ten är :lr inle. Jrt vi
skall vara med och beståmrna utan en
bart sanråda.
Til1 sist har iag cD rent personlig
önskan med stark ankr.rytning till 4-N4.
Jag önskar nrig cn cykel i föclelsedags
present.
Bergtr

ollct tiilönskar Chefen

långa och ttevliga cykelfärder.

många

Äkerblon och ingenjörerna Almberg
och Eliasson.

1l nars
Lanclsfiskal Stig Janzon med biträdancle lansfiskal Lennart Pers samt för-

ste polisassistent Torsten Johnson och
lri'rrinal;..'stont Tvan Pctcr'son var' inbjLrdna till en orientering on.r CVA.

Chefens bonferensrun har ftitt nya möbler
målsenligt konf erensb ord och b elztänta stol.ar.

ett sexbdntigt, snitsigt och

ända

I en blitande lebtionssal biittringsspnchlar lohn Olsson goluct, Cunnar Eleltmtl
o.i Niss? "Ettan" Eriksson spibdr tal?list.
Foto Reinhold Carlsson

Bråvalla Flygflottilj, F

-

13

Modernt fArband på anrik mark

Av flottiljingenjören flygdir. A. l'aulsen
Det iil l-rär sonr sägnetna orr spökciävcn clen belägen några stenkast från
rierna på Sörby biijar. Under sckler
fältgränsen i norr] och det var cienna
iitt, son Haralcl Hilcletand unclerstödde ha| clär en stol och r-eslig gcstalt tld
i dess fejdcr lllot l(ung lling. Slaget efter annan varit synlig, gått i 1åsta
vanns av Kung Ring, som clärmed jn
förlivadc östergötland - det slsta sn1å-

clörrar, bulLat och fört oljud. Kan

ur-

r';jligen v-..' Ir"lk' AIgrrt'.on. e' rl..r
knotor, som iinnu icke fått flid för'

kunder och sägncr skildras striden brett

sitt klostcnov? Än idag kan rrrån höra

,lå

rnystiska ljrrcl och knakningar. Ovanligt
är ej heller att ytterdijrren varslar llred
cn sLräll strax innan någon oIu kr'ällen

kungaclönet mcd Svea rike. I
,

.lr rlrrrnari.kt. Bellnt är npi.oJvn

sköldmön Vcborg med ctt hugg klyvcr

Tralztens historia

Den nark på vilken Kungl Bråvalla

'l)gll^rrilj är belägcn otlr trrkter när'
I r.r .lä orrrk- rg är riL pa 'or r, rrir
nen. Sorr cxcmpel kan nätnnas Sverigcs
största hällristningsorrråcle vid Himnel.rrlrrnd iår 1500 [ l(r, en(l,r\r nagrir

ldloneter ijster om flottiljen. Vi.l
Ekensberg vid södra gr:insen av llygfältct finns norr-a E,rropas förniimsta
hälL istnirgar.

Onkring år 750 utkänpades i Bråett stort s1åg, "Slaget vicl
Bravalir". N,leningarna ollt
exalit stod år clelade. Så m-vcket är
emellertid känt, att clct inte ågdc rlirn
jusr på dcn mark cliit flygflottiljen nu
''!gcr rrllrr naeon rrril ror,lo.t dä o'
vallabygclen

Slagct utkärlpacles mellan sveakonung
cn Ring och den danske konulgen Ha

rald Flilcletancl. Vicl clenna tid lrärsl<ade
Ylvingaätten på Ringstad I(ungsgårcl

hakan på Soknarsote och denne siår in
skägget i nunnen fbr att hålla l.rakan
Llppc, nedaD han kiin-tpar'.
Sörb5' herrgård, som nunerd är offi-

er\ rä:., är önnu cll be\ i. l'å 8"ml1
rnor. Här härskade rcdan på 1200-talet
gårdens första käncla ågarc, Ingricl
(

S./antcpolksdotter av foikungaätten, farrrro,-lcr tjli riksdrotsen Bo Jonsson Grip.
I abcdisseförtcckningen fiir Vreta klos-

r, r . r' lrrqri, Svinlcnoll.5dultcl inei
vcn sorll abcclissa för klostret år 1265
Är' 1283 blev hon ned våld bortförd
ur klostret, ett åv de på l20C-talet vanligi klosterroven, cch gift ned Folke
\l!..rts..n, ätire till sJrl'y 1,. rrgå'd
Hrrr länge dc båda boclcle på Sörby let
rnan inget on. Secletnera dör Folhe
.Å,lgur..on rrrrder l v.ti.lrr n.r.tärdiqlre'
ter och Ingrid står som ågarinna till
gårcIen.

gör sin entr6

(c

clct

clär.

langr lornrr '1rpa o.h .ägner.

F 1.3 sättes ltpp
\lot den"a l'.,lBrLrrrd

r-r (lcl .ig.ärt
näturligt att flottiljen, når den sattcs
upp den I juli 1943 gavs namnet Bråvalla flygflottlJj. Starten var mycket
bl1'gsam vad flygplansparken betr'äffar.
Dcn be'tod av nagra övr,in8'lly8,lan
Sk 12 fFockc-Wulf SticsiitzJ och P 1
ISparmannjagare) samt jaktfl.vgpianet
J8 [Gloster Gladiator] och flygtjänstcn bedrevs till en börian på Kttngsangen.

I början av t9'14 tillfördes F 13 jakt
flygplanet J 11 [Fiat CR '12J och i sll
r,

I r\ 5!rnrå ar der .r', n.lblgg,lr

jekr-

22. Detta flygplan blev clet
första cgcntliga jaktflygplanet, son F l3
fick behålla en längre ticl och clct fanns
kvar fran till våren 19'17.
Innan J 22-cpoken slutadc kom emel
flygplanet

J

l. r'd .lcrr \to'J ',rntiilvningen inorll
son första flottilj
i landet utrustadcs mecl jetflygplan.
flygvapnet, då F 13

Ioglcgruppen
6

i

ahtiott

Det var J 28 [clc Havillancl Van.rpile].
En ljr-rs sommarkväll i iLrnj 1946 tog
den första J28-an mark på Bråvalla
och inlcclde därmecl en ny erå i llyg|r rncl. \ i.ct \a. .l{-t l\e.värligl l|rJrte!
gånger ned "blås1anporna", sorrt dc
nya flygplancn kallacles. De bullracle,
förde oliud ocl.i brände av 91åsct på
fältet. Givetvis krävcles det startbårlor
och cien första kon till 19'f8 och följclcs secleir'nera av ännu crr.
I shltct av l95l kom J29 [TunnanJ
och clc't fijl1 sig naturligt att F 13 ävcn
här sku11e bli först i lanclct med clcnna
typ av helsvcnsk gocl hvalitet. FLrl och
l..rrrr.pig 1'å trrrrI en tr'ett ]-'lv"'. i
luftc'n blev clet allriinna omdörret our
Tunnan. J 29 kon-r unclcr clet följande
deceiniet att bli alla flyglörarcs trogna
"kuse", nota bene orn den sköttes och
tl,glaclcs vä1. Och denna omvårdnacl
l'r.n- -cnr, r'ligcl ingcrr cnlrdni rg lrt
klaga på vare sig på nark e1ler flygsidan. Flygplanet växte formligen ihop
rrecl förbandet och blev ctt lned pcrson"len ,'r',.i- som Llcr .krll rrra. Cenntrt
Fng.lc-qnrppens [1n116 rrpp,. s r'nelr

hävdade sig Fl3 även väl i både rnhensk och utländsk konkurrens, bl a
vid de internationeila uppvisningarna
i Ziirich 1956.
Dralzen ersätter Tunnan
Så är vi clå innc i 60-ta1et.

Nio

år

är en iång tid för ett flygpian på för-

band. Den tekniska utvecklingen i för
ening med projekterings- och utprovningstiden för' ett modernt flygplan

uedför att livslängden i mcdeltål är
c:a sju år. Det var sålunda hög tid att
J 29 ersattes lIred något nytt. Och det
blev J35 fDraken], som gjorde srn
entr6 på Bråvalla den 8 mars 196C.

vande notorbuller varit uppvisningar
nas höjdpunkt. Men flygplanet har inte

bara dessa uppvisningsmässiga kvaliteter. Det är även en god vapenbarare
som nled sina 30 mmrs automätkanoner och sidewinder-robotar kan bekånpa flygande mål på alla höjder och
mecl al<an och attackraketer n:ål till
lands och till sjöss. Här kan också namnas, att FBS, Flygvapnets bomb- cch
skjutskola, vid F 13 och i intimt samarbete ned flottiljer.r bedriver taktisk
utprovning av 35:an. Genom detta arrangemang kan vunoa erfarenheter
ornedelbart utnyttjas av flyg- och strids
ledningssidan.

öuerste N.-M. oon Arbitt

Chefen

för

F 13

blivit större. Restriktioner i flygplanens
uppträdande i närheten av staden ocl-r
begränsning av nörkerflygningarna har

dock lett till ett för aila parter någor,
iunda acceptabelt tillstånd. Värre ar
det med bangarna som Llirpträder nar
fiygplan flyger fortare är ljudct. Sådan
llygning får endast företas på höjder
över 10.000 m över iand ocll orsakar
då blott svaga ljudknallar. Under
ogyrlnsånlnla onrständigheter kan dock

I

utderbefälsntåssens gillestugtt linns rlenna uäggntålning

au "Bråvalla

SIag"

au Ingemar Kellgren
Så är då ringen sluten. Fordom seglade vikingar med sina stolta drakskepp
r1t ur Bråviken och drog i österied. Nr

svingar sig den nodernc vikingen r
tryckdräkt med sin pilsnabba Drake
iiver östgötabygden. Scr man på den
tidsperiod sotrr omspänner år 1500 f Kr
Lill å- lq60 - över 340 år - är
sannerligen Bråvalla flygflottiljs nu 20åriga historia en vindfläkt blott.

Två

följer med dagtrrs
moderna flygplan: buller och bangar.
llullerstörningarna från F l3:s Drakar
,rr:bbar 1rånsr de ornrådcn i Norrtö
I)inc .^-n l'gg(r' närlreten rv fllglä1.
o1ägenheter

tet och eftersom

bostadsbebyggelsen

r,rrdcr de .ist..r arcn allt'ner nä'rnat .ig
llottiljonrådet har olägcnheterna bara

extra kra{tiga bangar, s k superbangar,
nå marken. De märks son kraftiga
knallar och kan sprdcka fönsterglas och
takpånnor, väita ned saker från hyilor

osv.

Desså starkare bangar blir <lock
koncentrerade till mindrc områderr rur
der det att de svagare går fran over
terrånoerr i e,t ? -4 rrril l\rFrr "-""L
under flygplanet.

Ett vapensysten består intc bala av
ett fiygplan med goda prestandå. Sorrr
kon.rplerlrent fordras en effektiv betjäning på marken och cn cffektiv ledning

Dagens uerksarnhet

Verksamheten vid en flottilj bestän.r
mes till mycket stor del av den flygplantyp som finns vid förbandet Detta

har blivit specicllt markant på F 13,
eftersom Draken inneburit ett stort
steg franåt i utvecklingen ocl.r F 13
som första flottilj blivit utrustad med
denna typ. Omstäliningen till ett allvädersjaktfpl rred robotbeväpning och
en omfattande teleutrustning har varit
genomgripande inoln flyg-, bas- och
stliltjänsten och inte nlinst inon-r den
tekniska tiäosten. Den flygande personalen har i Draken fått ett lättfluget
flygplan sorr vid både hög och iåg fart
villigt fö1jer förarens intentioner. Dessa
flygplanets goda egenskaper har ned
framgång visats upp vid ett flertal flygdagar både inom och utom landet bl a

i

Danmark, Norge, England och Tysk-

I de flestr fali har Drakens snäva svängar/ snabba roller, korta startoch landningssträckor ocl-r öronbedö
lanJ.

Sörby hetrgfud, numera officersmiiss, set

för spöherier

i

dagslius inte

ut att uard en

pldts

Dagens DrahdL

i sitt fiittd clcnlent

till oliha ånfä1lssritt. Detta
till bckiimpning av an
llygplan men stiiller också

möjligheter.

vägt den ökade arbctsbclastningcn

r-ustning

ökar utsikterna

lö11er mecl

tiils-vn av flygplanet. Korta klargöt-ings

faliar-rde
stör:e klav på leclningen.

i luften. Drakcns onfattande

marliut-

har gctt F 13:s rrarlipcrsonal
rnöjlighet att snabbt utföra service och
ticlcr rrellan passen har l<ur-u:rat erhållas
ävcn vid betiäning dygnet rtlnt. Delta-

grrrJe i lange rillörnpa,l, ö\rringlr i
olika delar av lätrc]et hår visat att llot

tiljens
l

pcl

sonål haft clcn

nöclväncliga

utinen.

Leclning i luften av 35:an har givit
F l3:s strilavclclning erfarcnhet av hur
man taktiskt skall utnyttja ett rnodcrnt

flygplan. Mycket goda

fart och

prestanda sarut robotbeväpning

stig
ger

För clcn tekniska ljänsten pa F l3
har Draken n)ediört många och nya
problerr ir1 a bctriiffar-rde r eservclclar',

utbytesenhetcr, provlltrustningal ocll
tekniska förcskrifter-. För ätt krrnna
klara av dessa l-iar' det fordrats en rn
tcnsifierad kontakt rrcllan berörda par
ter på fli, cv, UHF, FF och rcspektive
tillvcrliare. Detta har varit stimulerande och har tillsamnans rned clc stiin-

digt

8

clc1 av clcn elektroliiska
rstnjngen, raclar, sikt.-, serviceutrLlstningar- osv har'Fi3:s kontaktcf rrrcd

CVA blivit

sär

skilt

1iv1iga.

UHF

har, rrnclantagandes kundtjänsten,

åter

enclast

fått påhälsning via hålkort. Dcttd i Ilcavscenden förträlfliga systcm mecL-

ra

., r ,r, et. in r. ..j.u.., ,r.,\...tio,l

L,.IrJ'(

ter mellan c1e berör'da, vilket lian
cn nackclcl.

\,ara

35 Draken. I sitt januarinummcr publicerar Popular \4echanics [svcnska uppldganl ett stolt reportagc om clcssa oli-

vörlden runt

nrärksammade över ljudsj aktplanet Saab

sant en stor

ut

skiftancle arbetsuppgifternd lpp

Droken vöcker uppmörksomhet
Svcriges särställning torde föl utonl
på cn hög industricll r.rivå till stor del
bero på att landet oangripct under anclla värlclskrigct krrnnat bygga upp en
livskraftig flygindustri. Den kanske tidigale mcst liända svcnska fpltypcn
var väl clct pilvingade ictjåhtPlanct
Saab 29 "flygande Tnnnan", sedan
kom det 2 sitsigå nattjakt- och spaningsplanet Saab 32 Larsen och nu
senast clet internationellt n-vcket upp-

sonr

ny och nrela komplicer-ad
nratcricl. Gcnon ätt CV^ iir- luvud
vetkstacl för 35:ans notor och cbk

ka flygtyper,

n.red tonviktcn lagd på

Drahen.

Förlrton cletta flygreportage

kan

niinnas att tidskriften innchåller en ar

ri\el

son

Dct måste anses uilzt dtt ett litet ldtlcl
son Srerige ntecl begriinsttdc försvarszlrlag ;trograntenligt t11ecl?la1' ett fllg
stridsnteclel i blass ned stornlahtcrtlLts-

.or

r

l-rtrr

5lål i I rl.l rned tider",

betrancllal Domnarvets nloclerna
pIåtvalsverk; ctt rcportage lrån en nt'
jättestof Linbana i Tysklancl sonr går
upp till Zugspitzcs topp, 2.966 meter.
L.H.

En medehida flygbild i Arboga
av flygdir. Otto Dahlin
Sedan urminnes tider har människan
haft tanken att likson fåglarna kunna
förflytta sig genon lrrften.
| .l,rift finns ntång erenrpe' lrärpå

s

'

de grekiska sagorna och i Ganr
Ia Testamcntet. Ävcn rrarkbunclna djur
bl. a.

i

,K

skilcirades sorr fiygande.

I bilder fuäLt antiken finner man ock
så flygande människor och djur. I cle
egyptiska tenrplen finns såclana bilder.

,&,

tidig medeltid skildra-

Redan undel

i bild

änglarna som flygande; de
voro utrustadc meci vingar direkt hämtade från fågelvärlden. Såclana biider
des

&

rv ingl rr finn. b<r;raJc i rrrånga
kyrkor; ävcn i Arboga.
Men Arboga l.rar i IJeliga Trefaldig

hets kyrka en medeltida flygbild med

helt annan utformning. Den finns på
sköldbågen vid söclra långväggens föns-

:

ter näLmast koret. Bilden föreställer en
stadsbild och över staden flyger ett

hundliknande cljur. Den har med all
sannolikhet målats samtidigt med syd

väggens övriga bilder, alltså omkring
år 1450. Någon gång efter reformatronen övermålades den men upptäcktes
vi<l kyrkans restaurering på 1890-talet,
frantogs i skadat skick och restaurerades. Dcn under flygbilden befintliga av

bildningen

av

kiostergardianens sigill

nytillkon vid nämnda restaurering

n-rålaren kanskc

till

en bild san-rmanfört

flera på olika platscr liggande för

den

clåvarande staden väsentliga byggnader?

Vad föreställer det flygande djuret?

av kiosternålningarna
ikyrkan följdes av Arboga Krönikas
författare fil. dr G. Bergström. Denne
utgav år 1897 ett häfte: "MedeltidsLrålningar i Arboga Stadskyrka", där
han även nämner den bild jag ovan

Enligt ovan nämnde Bergströn hal segern över hedendomen fått "ett naivt
uttryck i den bevingade hundens flykt
fiån Arboga". På ett annat ställe skri

kailat "flygbiiden". Staden, som bilden

Arboga han

Frarntagandet

visar, anscr han vara Arboga med stna
tre kyrkor. Jlan anser även att delar av
klostergården mcd sin korsgång är syn-

llg. StadsLrilocn rerkar orrekligen i
rrånga avsecnden sådan som vi föreställer oss det medeltida Arboga. Det

att avgöra var de avbildade byggnadcrna stå eiler stått. Har
är- clock svårt

vcr Fen: Vi ha sert dr;ken fly

lör

franciskanernas Jesus-preclikan från det
i hedniska tider bevakat".
Till slut ser vi på konstruktionen av
clen fiygapparat som "clrakcn" [den
onde] använder, alltså hur nåiaren,
5orn lr oligen v.rr en rnunkr tölkte ,ig
ett flygplan i mitten av 1400-talet. Den

första tanken man får är att han hämfladclcrmusen. Konstruktionsmässigt sett ser rnän cn vingstom-

tat icl6n från

BERGTROLLET
tillönskor oliq sino lösclre

(',,.,

,Cl

t.J '-/),irl. I

mc med spryglcr c,lr klädd nreJ tyg.
Anordningar för rörelse av vingarna
.1ns nj; kanske lrrr ||riluren länkt sig
en notsvarighet till våra dagars glicleller segeiflygplan.
Det var ornkring år 1,f50 som bilden
nålades. Senare, i slutet på 1400-tå1et,

korn Lionardi da Vincy ned sin konsrrtrkrion cv en flygapparat. llans ving
l<onstruktion påminner om Arbogabilden.

Utvccklingen av flygid6n gick långsämt. Även Otto Lilienthals berömda
hängeglidare under slrrtet av 1800-ta1et
pårr.inner orn Arbogc-d'cken {'cn ir
1450. Lilientl.rals välvda vingprolil torde

dock saknas i Arbogarnunkens kon-

struktion.

H. Rasthrran
G. Rystedt
J. Steen

Drl/taå'anzt
x.
<>

I

-i{

,c

R. Stolt
N.-E. Tågtströn
U. Tillbcrg

*,*!i- | , .!

kr-'

:

B. Wcsterberg [384)
K.-8. Wiss
Stridsskiutning
F

i

K.-E. Äberg

mörker

F

15 åt riII
E. Blomkvist

redagcn clcn 22 lebrtLari

kyla som rådde crskrätk

Den

te inte"tarka
dri{tvämsmämren från att dcltaga. Ett g1ädjande stort antal infann
sig

till

B. Karlsson

övningen.

Kvällen börjaclc med

på fientlig trupp.

Car

I

A. Byström
L. Isaksson
A. Jönsson

elclövcrfall
Bronrans

grupp visade upp högsta träffresultatet,
tätt följd av grupp Sven Persson. Efter

l'terjän.ren lort.:rtte övningcn inne i
skyttepaviijongen vid ett dukat kaffebord. Fru Nyr6n och Gunnar Dahlman
hade gjort allt för att öka trivscln. I
den öppna spisen sprakade en stock
vedsbrasa, som spred värme och trev-

V. Lun<Jborg
L. Mattsson
T. Myrberg
S. Persson

R. Strindler
S. Tiborn

För 20 år tiII
B. Blomqvist

Så hir glacl srig Bclri/ Blontquist tn,
tltir övcti11g. Nils Åherblont på CV A
ttigndr öuerlämnade Annöns sl?yttemcdali. Åberblont fruntlill att det rar
speciclk glädiantle

dtt BlonlLlltist,

sonl

nad.

E. Edvardsson

giorr så nl,clzet lör d1),lick dennt lina
slz^ttt e Lt nt/it'belse . Du-nliinnen strök ro1

Under kalfedrickningen odenterade
clv ledaren om pdset, som erövrades
vid FV dv-tävling, kurser och planeracle

O. I(arlsson
B. l-indh

appLid.

övningar. Vicl driftvärnsstälmla, som
senare följde, kom inga nya frågor

G. Dahlman

t

cler med en spontlLlT och

långuutig

MEDAL]ÖRER.4V

OLIKA CRADER,

upp.

Förftoendenännen omvaldes med un
clantag av att sjukvårdare Harry Johansson ingår i stället för A. Hulting,

som flyttat från staclel.

Efte| kaffet utdelacles

tjänsteårstec

ken till de driftvärnsmän, som fullgiort
kontrakterad tiänst inon driftvärnet.

Föt 5 tu till
E. Evaldsson

A.

Corseil

S. E. Klang
G. Orre

H. Pcttersson [l971J
N.-E. Rob6rt

OIIe Karlsson, Berril

Blc;ntquist, Tage Wal[
quist, Birger Lindh, Bror
Kar/sson, Suen Pcrsson,
Gtotnar Dahlttnn, Einar
F.chuarrissort.

Föt 10 tu tiII
H. Dahlqvist
W. Ekstrand
B. Engströn
A. Fröijdh
R. Fägerqvist

L. Hairne
H. Knut5son-Hall
H. Jersby
H. Johansson [ll75J
L Johansson
G.

Johansson

G- Jonsson
S.-E. Lundahl

G.

Larsson

K.-E. Norlander
E. Pettclsson (90421

Ä.
K.
10

Pcrsson
Persson

Gu1111ar Ryste.b, Birger

Westerberg, Helge
Rasthnran, Nils Etilz
Tdgtströn, Åbe

Persson,

Harry lohansson, Katl
Erib Wiss.

Nils Åkerblom:

ser oclr Jndringar i tidiSarc

Lrppfah-

ning.

Fostran - skolning - utbildning
Det lilla barnct i vaggan har lå erfarenheter av omvärlcien. Det har fullt
upp att görr ned att upptäcka sig själv
och hur det skall använda mun, hän
cler, fötter, ögon och öron. Föräldrarna
hjälper till så gott de kan, vilket vanLigen sker på ett ganska tafatt sätt, då

ningen. Men iron n åste ären liir:rå, atr

hon är omgiven av andra människor,
sotn hon själv i högre eller mindre
grad slyr. I hem orh pa arhct.pllrs, på
gator och i butiker styr människor var
andra.

Glädje, rädsla, clåligt hut.rör, mod
v. har alla en stol förmåga att

dcn vuxne har mycket svårt att förstå
clen lilles sätt ått uppfåtta det sonl

o. s.

meddelas.

Denna funktion. nänligen rnänniskornas styrning av varandra, vill man
ha reglerade, så att mån genom sanverkan kan erhålla en stor insats- På
arbetsplatscn rtgör avlöning, trivselfaktorer, befälslinjer m. m. instrument,
som rätt brukade och utnyttjade ger

Det går lättåre, när barnet blivit
on hand av cn

"skolmoget" och tages

hårt inrutad skolorganisation. Erfarenhet seclan något 100-tal år tillbaka samt
vcr.nskapiigr psyl<ologiskc 'ön och ddr
av utspekulerade pedagogiska regler
.lyr skolcrSåni'ation ocl" rrnderv:sningsbestämnelser. Dcn nya grundskolan ar
en ondiskrrterad och ibland omstridd
funktion i sanhället, vilket torde bcro
på att man dels står på relativt osäker
psykologisk grund, även om utveckling-

en härvidlag gått oerhört långt

sedan

den första skollagen stiftades, dels utökat den obligatoriska skolan ända upp

i

pubertetsåldern.

I denna period börjar nänniskan att
taga form ocl-r kampen om tillvaron
blir mera konkret. Detta tager sig bl. a.
uttryck i att individen själv börjar uppställa nålsättningar för sig själv och
lär sig så småningom att uppfylla dessa,
iden

mån de äro realistiskt uppställda.

FIär kommer samspelet med samhäl-

let in. Den enskilda individen måste
hc fiirnråga art ränc sig elier onrgiv.

smrttå av

(tt 'tort

srg.

gel]lensamt resuJtrt. Tyviirr

förstår' man ej alltid detta. Behovet av
stridsmeclel i fom av strejk och lock-

m- m. bottnar kanske i att nran
ännu saknar metoder ått exakt beräkna
föliden au l. ex. en \ iss löncändring i
hela sin vidd och det är tveksanrt om
människan någonsin kommer att sakna
orsaker till konflikter av detta siag.
Grrrn,len för samrerkan är rtt märrniskor har en likartad uppfattning om
omvärlden, och att språk och uIt'J(kssätt är så utfornade och inlärda att in-

olrt

lormation ej förvan'kc. vid överföring
från människa till människa. Naturve
tenskaperna sträva efter att skaffa kunska;r om naturen och universum, samt
vilket ej är minst viktigt - att
[:änniskorna dels upplattar rönen på
samma sätt, dels äro öppna för fättel-

Vi kännner alla striderna på 1600talet kring frågan om jorden är platt
sotr en pannkaka eller rund som ett
idot. Det var viktigare att alla trodde
på "pannkakan" än att den egcntliga
sanningen blev klarlagd så länge som
man rent tekniskt saknade behov av
otr n'atenrati.kt tcga ltäns1n rill rntrkytens lrölning. Civetvis lradc ,let gåtr
likd bra att alla uppfattade jorden som
en cylinder eller sorrr clet klot den ai'.
Så snrånirrgorrr blev dct dotk nödvän.
digt att man allrnänt fick kännedom
om det rätta förhållandet.
Men vad har nu alla dessa spekulationer med fostran, skolning och uthildning atr görcl Svaret karr vara, crr
redan i vaggan nåste cn människa erhålla kunskaper on sig och sin ornvärld son-r successivt utbyggda ger hennc möjlighet ått samspela rled kamrater och medmänniskor.
I fostran ligger såltrnda alla Jc lak
torer, som skapar" nröjlighet {ör individernc att Ier,c tilisamrnnns rtan tvistel
och slitningar. Brist på Iostran kallas
iblanJ [ör mis.anpassning, viikct krävcr
ansträngning av der enskilde crr övervinna.

Skolning och utbildning o begrepp
som delvis äro synonyma, rrren rneci
skolning kan lnan rnena en nera grundläggande inläring av principer och brett

rneddelat kunnande. Utbildning har
nera en dragning åt specialisering och
är en verksamhct, som pågår hela livet,
cj endast i form av fasta kurser med
fastlagd studieplan.

Liuligt eftersnach brittg
lealfeboppen.

hrib Pettersson, Euet
Cöte Orre.
5ökro skyttor
Skidskytternärket

i

Finq insqlser ov Dv-män

guld har erövrats

av Gunnar Rystedt, CVA, samt Ric
kar d Lenandcr och trik Tigrstr örrr,
UHF.

Proven för märket avlades söndagen
den 17 februari på en bana i Igelsäters

trakten. Prov för
kornmer
årligen.

i

Foto Erik Persson

Ewald.sson,

skidskyttemärket

fortsättningen

att

anordnas

Vid FV vinterkurs, Stagården, Boll4 9 mars deltog driftvärnet

näs, den

kartläsning, skiclteknik, vintcrhygien
och sjukvård.
len inlcgd poängtävling på fälrskjur
ning, kartläsniog och skidskytte segrade
Gunnar Rystedt, S. Persson blev trea,

med Gunnar Rystedt, Sven Persson,
Bror Carlsson, Karl Norlander, Bo Eng
strörn, Rich. Lenander och Erik Tägt-

E. Tägtström sexa och de

ström.

våltningen.

Kursen sorr hade 30 dcltagare omiat-

tade uppträdande under vinterförhållcnde, fältskiurning, stri,lsskjrrtning,

belönades

rnecl priser sorn skänkts av MarinförKtrrsen, sonr återkorllmcr varje vin

tcr,

rekommenderas

till

driftvärnsn-ran-

E. Tägtströn

ll

2.

Vi

måste nå ökad renlighet
Au Arne Kyde0org
Om så är fallet försvårar det inte bara
arbctct, Lrtan utgör också grumliga käl-

lor för'

anhopningar av snuts och
danm. Samla omedelbart allt spiil i
form av överblivet e1ler awerkat rrra-

I

tlenna renbtinh på InHolge r
Latsson på ncd öucrsln
d11 g!rcIdger, sofi tir

strurnent håIler

mycher hiinsligd lö,
damn och andra förore-

lingar-

C\rAloto
Konccntrationen av föroreningar i
vå' atrr o-rär rarieler lrögst avscvirt lrå
olika piatser av vår jord. Värst fölorenad år luften givetvis över våra storstädcr och industricentra, nedan luften
ute över världshaven är förhållandevis
ren.

Rcdan de gamla kincserna hade cletta

klart för sig, ty när de skulle lackera
sina skrin åkte de ut på l.ravet, där den
ringc förrkons en cr darnn, rrröiliggior
de lör ,lenr ctl å5ra,lkonIll. yrterligl
fina lackytor. Man brukar skilja på två
slag av föroteningar, naturliga och sådana son förorsakas av mänsklig ak

Rune Larsson

personalen, samt i vissa fall "renblåsning" i samband ned inpassage till ar
betsplatsen.

All

materiel son

vi

årbetar med är

orer eller mindre känslig för förorening-

ar, och hjälpcr vi alla till kan vi med
enkla medel ocir åtgärder åstadkomma

en gencrell standardhöjning. Allmänt
gocl ordning ocl-r renhållning är grunden
som det hela måste vila på, och alla
förbättingar på den {ronten ger omcdelb"rt höjd slan(lard och ItrnLtionq.ä-

kerhet som resultat. Sträva därför efter
att det inte ska1l finnas ovidkomnande
verktyg och materiel på arbetsbänken.

terial, avklippta trådänclar m. rr-r. i därför avsedda uppsamlingskärl. Torka
on'iedelbalt upp spill av vätskor - polarna är smtltshärclar. När ett jobb är

k1art, ägna några ninuter åt uppstädning och ordnande av arbetsplatsen för
nästa arbete, det betalar sig alltid.
Dessa enkla och son vi nog tycker
självklara saker, blir nog offer för slentrian lr'ån nånga cv o.s. nren .kär?er'

oss i dessa avseenden, så kan mera
nås än den nyss nännda vinsten i form

vi

av ökad funktionssäkerhet. Jag tänkcr
då närmast på att en alh-r-rän standard-

Lrn rnedförc ctt man i vissa
fall kan undvika att inrätta speciella
höjning

kostnadskrävande rena rurn, ocl-r därför
också slipper de cxtra ordningsregler
och bestämnelser som den som arbetar
iett rent rum måste underkasta sig.

Ett för CVA aktuellt arbetsobjekt
flygrada r.ta ioner. Oiika stationel

ä-

t

och deras ingående korrponenter ocl-r
delar kräver olika grad av renlighet.
Därför måstc givetvis för denna liksom
annan nateriel ske ett bedömancie från

fali till fall, av vilka krav som

skall

ställas på renhet.

tivitet.

Till de naturliga hör t. ex. växtspo
rcr, vulk:rn'tofr o.h iordflykt. \ä- vi
i d.rgligt ral talar orr ltrftlörolcning,'r,
ävser vi sådana substanser som tillföres
atrnosfärcn

av

människan.

människorna levde troligen

De

äldsta

på ninclre

ån 5000 kcal/dygn och individ, medalr
clagens miinniska förbrukar ner än tio
gånger så mycket energi i forlrr av trlat
ocl-r dryck, bostadsuppvälnning, transporter, industriprodukter etc. För detta
får vi bl. a. betala med ökacle iuftförorcningar i form av förbränningsga
ser, sot och flygaska, danm, netalipartiklar, svavelföreningar, kolväten, lluori-

.rcr oclr rry.liet cnnat. Nul.erå

iu

hlr

vi

också begåvats mecl radioaktiva sub-

stånser.

Den lroderna industrien, och detta
inte 1ninst flygirdustrien, måstc
i många fall genom extra åtgärder
.ig n ot elia de..r löroreringtf.
'lydJr
för detta krävs rll rrån lillSr iper såda
na åtgärder son att filtrcra den luft
son-r tillförs arbetslokalerna. Vidar e
måste man utföra extra noggrann och

gä11er

ofta upprepad städning. För att

ute

stänga dessa föroreningar krävs också
mer elier mindre speciell klädsel för
12

På exentpeluis täxdtus ban mdn i närhete11 au industriotter efter kort
miingd au löroreningar lulten innehåller.

tid

se uilken

Härvid måste följandc beaktas: Elekt
ronil(enheten är kompakt uppbyggd,

vill<et medför att isolationsavstånden
blir relativt små. "Lödloppor", lösa
c\ruvat . rrttrar, bri,knr, cvl<lippra rrå
dar etc. kan därför lätt leda till over
ledning eller kortslrrtning. Detta kan
fijrhindras genom en god personlig orcl-

ning. Om vi scdan ser på ytterliSare
saker, som man nåste ta hänsyn tiil

vjd ålbeten med radarstationer, så finncr man att det kan bii nödvändigt att
skärpa renlighetskraven med avseendc
på lufr[öroreningar ocl IuLr. Darrrrr är
ofta, och speciellt i samband med fukt,
något ledande och kan diirför n.redföra
försänrad isolationsr csistans.
I vissa stationer årbetar 1nodulatorn
rrred höga spänningar l0 20 KV, och
pJ grlrnd av rinsa
nalerna

rrot

utrJ

nrnc dr Inlrgi.

överslag små. Moclulatorn
nåste då av detta skäl även hållas uncler övertryck. Ju rner man ökar tryc

ket,

ju nindre blir

risken för överslag.

Pulseffekterna är i många fall av sådan storlek att nlan ligger mycket nära
rågledarens rrarirrr"la öre"triringsförntåqa. Det Lrävs atr råglcdaren har en yt-

finhet av

i0 /rm eiier bättre.

Ouering. Nils Ålzerblom delar ut betygen till de ambitiösu danerna Då Riizontoret.
Fr. 1]. Birgitta MoöIl, Ylua Anclersson, l"Iaikctt Rosenquitl, Inlrid Btichsttörn,
Cunilla Brodd.
CVÄ-foto Rune Larsson-

Grader i

vågledaren eller ledande partiklar ger
r.rpphov till lokal glimning eller i sansta fall överslag i clensanma. Mycket
kort uttryckt är detta beroende på att

de elektroltagneti.ka svängningcrna

vågledaren medför avsevärda spännrngsskillnader mellan vågledarens plana rnnerytor. Toppar på en ojänn yta eller

partildar på en jämn, underlättar att
över'leS kan upp,rå tiänrtör lörrtrågan
hos spetsen på en åskiedare att fånga
upp ett åsknedslag). Vid glinning eller
överslag i vågledaren förkolas organiskt
material, vilket leder till kraftig dämpning av signalerna, d. v. s. räckviddsminskning. I vissa stationer är vågledaresystemet satt under övertryck lör

att försvåra övcrslag. Av clet tidigare
sagda inses lätt att hårda krav måste
ställas på den tillförcia luftens renhet.
För att kunna erhålla de prestancla
som krävs av cn flygburen radarantenn

styrs dcnna l-rydrauliskt. Systenen arbetar med höga tryck för att kunna
hålia dimensionerna nere. Föroreningar
i systemet kan medföra att selvoventilerna, vilka ha mycket små passager
oclr pFsrringar,.ritts heit eller delvis ur
funktion. En expert hos Douglas Air-

craft Company Inc säger: "lnbyggda
föroreningar är den största kälia av
föroreningar sorr.r finns i nymonterade
hydraulsystem, nyå apparater är snutsiga apparater, nya filter är smutsiga
filter, oy olja är förorenad olja". (Bctr.
föroreningar i oljor och bränslen skall
jag återkomna vid ctt senare tillfällel.
"A1la ansträngningar nåste vicltagas för

att få rena apparater och deiar r

ett
systerrr. Med hjälp av ultraljud och vi-

Fem

i

flitiga flickor i fackkurs

Der .krev. lirer av CVA-l-i.rori:r
avdeJning 360 fredagen den

8 mars

I.å
då

äi \ils Äkerl-lorn delade ur borvS örer
genongången kurs i materiallära till
lern dlrncr pa r'tkontorer. Visserligen

hade den kurs som pågått under hösten
och våren haft fler deitagare men ef-

tersom det sannolikt är första gången
som kvinnlig personal på CVA deltager i en tekniskt betonad utbildning är
händelsen väl värcl att uppmärksamma.

Mot alla tips visadc det sig att de
kvinnligl k'rrsd.ltagarnr kllrade av si.
na uppgilter alldeles förträffligt och
.crnrliqa rillhör'de den Lrärrre lrä1fren,
betygsnässigt sett. I ett par fall fanns
darrerna på medaljplats som det lteter

i

Den crfareniret man fått genom den
na kurs visar klårt att den kvinnliga
llersunålen ir-g"lrrnda bör rle5lutas när
det griller teknisk utbildning och fort,
bilclning. Mccl rätt upplagd utbildning

cch mcd hänsyntagande till de möjligheter som kvinnorna har till praktik

l<an rran riilina med att vidga den
kvinnliga personalcns arbetsområden.
För övrigt visar också erfarenheten
bi. a. på avd. 360 att kvinnor mycket
väl kan fullfölja arbetsuppgifter av tek-

ri.k

narrrr. Svsremclisk urbildning och

länplig handledning är givetvis en av
förutsättningarna. Detta kan föreraget
ge. Ambition och vilja bchövs dessutom- Dctta har "flickor na".

idrottssammanhang.

brationer rnccl lägre frekvens samt ef-

terföljande sköljningar har Douglas
kunnat åstadkomma renare apparater".
Vad som mr sagts ä8er givetvis tillänpning på alla de hyJrcLrisystcm snn ri
korrrner

i

kontakt med.

Til) ri.t. Mång.r av os\ haf en ögonsten som anskaffats med större eller
mindre försakelser', och som i dc flesta fall blir föremål för vår ömla områrdnrd. När vi själva rnekar" rar
kära bil, så brukar vi nog vara nog
grannå med att inga föroreningar skall
komrrrr in i r.cx. Inolorn De yttre betingel.ernc för arr gör'a .le.'a jol,! ;i1 i

de flesta fall dåliga, men med l.rjälp av
ornsorg och noggrannhct kan vi nå
godtagbara resultat.

Ett anrrt Iirer cx.nrpel, dcr är jtr

ej

p. g. a. vidskepelse vi undviker att vid
röra glasgioben när vi bytcr glödlampor
i strålkastarna.

Mccl cle betingelscr.som CVA har att
bjuda i form av lokaler, verktyg och
ntnrstningar av olika s1ag, samt parat
nred ökad onrsorg oclt noggrannhet
finns det onekligen {ötutsättningar att
vi ken nå ett väsentligt bättre r-esultat
t
på CVA än tlred våra bilar.

lll

Bilkörning i allmänhet - quinnlig i synnerhet
När Ewy Rosqvist vann Argentinas
P. bevisades äntliger att kvinnliga
bilförare står betydligt högrc än de
n.ranliga kollegerna, även vad gäller
bilkörning. Undantag är lönegrader, i
G.

vilka nännen alltid placeras högrel
r\{ången maskulin varelse går mr om
kring mecl svårartade konplex och ned
frrnderingar na rll .älia l ilcn o,lr köl'lr
mopecl, rnedan vi kvinnor naturligtvis
utnyttjår detta tillfiille och braverar
rrcd vår ski,l.ligher på vintrigc rägar.
En kall vinterlördag säger frun, efter
att nyligcn ha 1äst om Ewys framgång
ar, mcd fast röst tiil sin man: "Du,
jag tar bilen 'in till stan' och handlar
ic1ag". Det rtppstår en lång tystnacl. "I
dct här ytvädret?l" säger n;rnnen ocl-t
rilL.r lJr'vånal trrrr' l.rk"rr ,lig.tid
ningen. "Har du intc läst resultatet
'rån Algent;nr. C. Pl Lrndrar lron något i(oniskt. Mannen nuttrar nägot
ohörbart och hon går ut i hallen för'
att ta på sig. Eftef att ha lirgt {risyren,
gjort nake up, provat några olika hattar, tagit på finkappan sant bytt f.ån
stövlal via

1<ängor ti11 1.rögklackacle skor,

iir hon reclo för avfärcl. Visst kornner
hon att frysa lite om fötterna, nen
rran skall ju k1ä sig elegant enligt fnt
Rosqvist och färgen på skorna passar
,'n, kligen rill hilcn. koko.n attot . .
Väl ute på parkeringsplatsen sätts
hon genast på prov- I'Ion vet vilket
.

bilmärke de haft det sista årct, så hon
borstar bort snön från rätt bil och hon
giömner hellcr inte att ta bort DN
framför vindr(rtan. Elter rivstarten strylicr hon rationellt bort clen sista snon

från skärmarna mot hrsvåggcn

och

efter att ha kunnat stanfla vid ett plötsligr rrpp,lyl.andc \lopprnärke bclinner
hon sig snart ute på riksvägen. Snabbt
ocl.i elegant lägger hon in både 2:an

och 3:an cfter att ha kommit underftrnd med vänstra pedalcns funktion.

llon sluter ögonen och tyclcer sig känna lagerkransen om halsen och höla
Sveriges fana fladdra för vinden.
l{oppsan, kappan har visst fastnat i
,liilrerr sa lladJrpr är Iärtrö'Llarligt,
men det avhjälps lätt. Hon kör vrdarc. Livet är underbart- Det är fart
ocl.r fläkt över Svcriges Quinnor'.
När hon tittar i backspegeln ligger
plötsligt en bil bakom. Något förvilrad
n.lttrar hon för sig själv: "En karl
naturligtvis, n-ren han ska nog få se på
.rnn.l . Hon hinner emellcrtid knap'
past blinka förrän mannen kört onr.
"l)e far {ran sorn fartdårar, dessa karlar", tänker hon. "De bryr sig varken
oln sina egna eller andras liv". Av naturliga skä1 fortsätte. fårdcn i något
ull,rkrrval crnpo. llöt"lipt l-öfiar
r
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bilen uppföra sig konstigt, den liksorr
drar snabbt och envist åt ena hållet.

I-Ion erinrar sig sin gamle körlärarcs
visdomsorcl och styr in på en parkeringspiats. Efter att l-ra klivit runt
i snön kan hoo konstatela, att ett åv
däcken är plattarc än de andra. Dcn
qrlinnliga intuitionen säger hcnne då
att just där har hon fclet och inte i de
anclra tre.
När Lragagcrrtryrnrnc, verktJg.låda,
dorrkraft, r eservhjul och instruktrons-

bok hittats och affärerna i stadcn
iust stängt - skrider hon tili verket.
LIon bänder loss navkapseln och lossar
nlrlttrarna; det år iu klart. I{on letar
trt cn länplig plats för domkraften och
börjar punpa. Inte ett ljud ger hon
ifrån sig trots att clomkraftcn flera
gånger slintcr i snön och nästan klip
per av henne fötterna. De l-rar p. g. a.
av kylan redan nrist ali känsel. Tålmoclighet är en dygcl och fastän fotsteget
;rntugir en tr irtbräde'liknrnde lor n, ir
bilen snart upplyft. Med stor möda
lyckas hon skifta hjul. En extra hy)lning får hon genom alla glada ansikten, son skymtar förbi i dc framrttsande bilarna. Några bilister vinkar
t. o- m. hurtigt. Svenskarna är inte så

hon köpa sin nan nya, glänsande verk-

tyg och en ny domkraft, som

inte

hakar rrpp sig. Hon känner sig betydelscfLrll och djupt engaScrad i de så ondiskuterade autonrobilekonomiska problcmcn.

Sent pa lör'lagskvrillen kan rnan i
sniiyran upptäcka två figurer skottande
snij från diverse parkcringsplåtser utefter ri1<svägen. Nej, det är inga frivilliga
extraalbetåre i vägförvaltningens sno
sväng - bara ett fännu så länge] äkta
par, sonr lctar efter ett kvarglönt
hlul ...
Vad som gömmes i snö kornmcL
dock upp i tö, säger ordspråkct. Våren
är r-rtr på r'äg mecl stora steg och med
riir pa väBcn rir rllr b'kyr mer ur vögcn. Låt därför' qlrinnan överta ratten

vid r'årutflykternaj tlyggåre kan

faral

ingen

,,Wif e Gnat,,

-/ 1"NÖTKRÄKAN"

stela, som många påstår - . .
Ätt lyfta en bil mecl clomkraft är
relåtivt lätt, men hur" får lnan ner den?
S1<a hon gräva bort dornkraftcn? Vat,
i så fall, få tag i cn spade nitt i sko
gen? Hon skulle gärna vid tillfälle vilja
träffa den nanliga instruktionsboksför'-

fattaren nellan fyra

ögon.

Elter någon tin la stännar ett rag.ti,g.rrål vid bilen ,'.lr )nBlingen,
"on
ker ut ett lurvigt l]uvud, undrar ottt
hon möjligen har bensin i nå'n reserv
clurk att låna ut. "IJan tror att jag är
dun", tänker hon, 'ilen mig ska han

"Du kanske viil vara
inte lura".
snäll och hjälpa mig ner med bilen.

Domkraften har hakat upp sig. Undcr

ticlen ska iag leta rätt på resclvdun-

ken,.ägc; hon f;nurligr. O K,.äge''
han medan han slärtrar ur sitt åk oc1-r
rred ett enkelt handgrepp hissar ner
bilen. -

"Jag HAR faktiskt inte re-

servdunken ned idag", utbrister hon
bestört, sedan hon försökt gömma den
rrn,Jcl en grmrrrcl riJt. O K", säger
ynglingen ånyo, hoppar in i sin "bil"

ned domkraften och
i ett moin av snö. -

ocl-r försvinncr
verktygslådan

\rid dylika tillfällen gäller det att

lugnt

och behärskat, med en fosterlandssång
på läpparna, styra henåt till den väntande

n-raken.

Vilken tur hon ändå haft. Ingenting
blev handlat, varför avlöningspengarna
finns kvar i plånboken. För dessa kan

Nötkråkan kan i storlek jämföras
med kajan, den ger ett mörkt, nästan
svart intryck vid {örsta kontakten dår
man oftast bara flyktigt skymtar fågelr
i markema. Kommer man däremol rrar
mare framträder clen dominerande bruna kroppsfärgen översållad med vita

droppfläckar. Hjässan ofiächat mörk,
svarta vingar och svart stjäft med ett
ytterst i stjärten vitt tvärgående band
på cirka 1 cm bredd, dessutom den
Fofis. sida
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Motorsport pä skridsko
standar och srualfilrnare Strötnqvist
samlade ihop resp. 1ag

pei för

i

lämpliga gru1r

fotografering.

Spelet kunde börja. Hopsättarna gick

gcnrkc snahl't

till anfall oclr tog led-

ningen med l -0, men sedan kastacle
Provarna in sin proffsstjärna "Putte"
och sedan var den kvällen förstörd för
"Hopsättarna".

Då signalen "Eld upphör" ljöd

över

Sturevallen stod Provarna sotrl segrare

med
mecl

6 2 efler arr ha hafr
3 I i hahtid.

ledningen

BlanJ publikeo rrrärltes lruar, fä.t

nör och telningar son livligt
Ingtar Frctlribsson och Guntar Lindberg

tar nederlaget med ett (hyclzlat )

Ieende.

Vi, som varje dag har kontakt med
på motors apparatverkstad
och apparatprovning hade 1änge haft
personalen

pa känn art nagor ovrnligr skrrlle hän
da. Så blev det också. Den l3/2 over
lämnade apparatprovarna, The Royal

Ternperatur Controll Testers, till apparatverkstaden en utnaning i forn av
kallelse till en ishockeymatch d,en 2112.
Svaret på utmaningen kom ganska omgående från Department

of Repair and
Mounting. Det stora slaget skulle äga

run

den

2l/2 kl

20.00 på isbanan,

Sturevallen.

Veckan före drabbningen rådde det
kalla kriger. Narrrrligtvis bler ej rjänsrcn lidande. snåråre rvärtom. Apparatverksladen försökte fa fram sa många
rnanöverlådor som möjligt, för att därigenom provningsavdelningen ordentiigt
skulle tröttas redan före matchen. Prov-

ningen däremot gjorde som vanligt.

i retu för åtgärd.
Torsdagen den 21/2 var inne.

Apparater

Monteringen hade

i sitt lag sådana

stjärnor som Tuna-Klumpen Persson,
Hambo lohan:son, Strrdegen Segendorff, Tusendelen Persson, Slaktarn
Fredriksson n. fl. Provningen kom med
bl. a. Sållet Fallqvist, 75-an Ragnarssorr,
Pinnskruven Lundberg och Bul-Jerk EnsIrom.

Före matchen skedde överlämning av

hejade

på sina resp.
Att ge sig in på någon spelarkritik
efter denna drabbning äl svårt, men
något bör nämnas.
Först i samband med denna match,
fick nog många klart för sig vilken betydelse sargen har. Den användes dels
som stöd och dels som broms f,,. ..t
del av spelarna. Bul-Jerk Enström på\loJ Jessrront atr någon irade velat saboterå matchen genom att denna "nå
gon" målat röda och blå linjer på banan. Detta gjorde att spelet trasades
sönder en de) p. g. a. att dessa linjer
avgränsade små områden, inom vilkl
man tydligen inte fick vara enl. do-

Leif Segendorff i Monteringen drar lite
extra hårt i låstrå.len, när tlet blir tal

on

ishochey.

maten,

Efter drabbningen samlades båda lai IFK:s klubbrun där motors flickor Inga och Birgitta hade ordnat med
kaffe och bröd. I samband ned detta
lilla sarnkväm utdelades ett pris till den
gen

mest lovande spelaren.

Pdset var en snusdosa och Pinnskruven Lundberg i Provarna ntsågs av enmansjuryn O. Karlsson till pristagare.
Nu trodde alla att det stora lugnet
skulle inträda, men så blev det inte.
"Knallen" Jansson kastade fram ett
förslag on ått man skulle mötas på
Gäddgårdsvallens

is med

hastighetsrör

på fötterna. Tävlingen skulle gälla 1500
ttr per mån cch fem mannalag.
llsoagen oen zolz samlades Irovare
och Hopsättare på Gäddgårdsvallen där
Arboga Skridskoklubb svarade för ar

rry Jolunsson li,h
nir han tiinhte
på aIIa shydd som hail tychte skullc
behöuas i ishoclzey.
Skydd:ontbudet
specialdatr

i

Ha

bniiueclzen,

Äterigen triumferade Provarna med
den totala riden 20.21,0 Inor Hopsärrarlras 20.37,7, soln syncs några få sektn

ders marginal.

tangemangeD.

l OrlS.
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BI-IV MEDTEM I FtYGETS MOTOR.KTUBB ARBOGA
Anordnor utflykter, siudiebesök sqmt den sedvonligo Britlsommqrrundon. Hqr ett fleriql ovtor meo
förmdnligo robotier med oliko firmor i stoden och dess omneid. Medlemsovgiften cir 5:- kr per år.
Tog koniokt med nörmoste koniqktmqn. Fölionde kontokimön finns:
Folke Eriksson
Magnus Schutz

Åke Pettersson

Avd.

cvA 101
CVA 616
cvA 121,
CVA

Ärne

cvA

Karlssoinl

267
320
227

a22,125

Rolf Sjökvist

John Gustavssoi

Tel-

CVA

111
492
646

140

371
421

Avd.

Tel.

Kihlström CVA 552 284
BFor Kaxlsson CVA 614 25rt
S.-E. Brohlin
CVA 274 22a
Harfy Söderström CVÄ 371 298
Eric Viktorsson UHF 412 234
Lars Lundgrcn UHIr 412 44a
John

Filip Johansson UHF 445

197

Avd.

Gustaf Jacollsson UHF 443

TeL
393

Fägerkvist CVA 257 434
Lennaft Fransson CVA 272 407
Kjell Nil,sson CVA 271 526
Rune Norelius CVA 524 511
Ingemar Liijeström CVA 274 590
.lonny Rossheim CV^ 273 276
Manne Ändersson CVÄ 993 477
Rune
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2. Några fakta kring MTM
Au Öuering. L.'H.

Larsson
Man kan således konstatera, att MTM
i sin grundform är alldeles för cletaljerad för praktisk användning annat än
för" korta, högrepetitiva arbeten. Ocl]
saJana hur vi sollr beklllt inte 5a o^rl
om v id CVÄ.
I själva verket torclet det nog våra
så, att det är nycket få verkstäder, soil
har sådant arbete att man kan använcla
sig av grund-MTlr4 direkt i någon stör1e utsträckning. I stället har utvecklingslolrner.orn blrrkr k allas frrniver-

sella] standard data-systen
myckct stol användning.
OIle Åberg oclt

Sten

Ionsson försöl<er auloclza

IPS-nomogramnrct

nå-

gon au dess hentligheter.

C\rA foto Runc

I

artikel i Bergtrollet nr
3/i962 nänndes, att I\4T\,{ i sin grundform inte annät än undantagsvis läm
pade sig särskiit väl för ackorclsättning
av de arbeten som vi gör här vid CVA,
utan att vi nåste utveckla våra egna
tillänpningsforner. Här vill jag nu för'föregåencle

söka belysa detta påstående, samt dess

rcdogöra något för det MTMutvecklingsarbete som pågår vicl CV,'\
motorgrupp, och för de planer för rnförancle av MTM-ackord på motorsidan
som vi trmgås med. Beträffande instrument- och teleområdet återkommel jag

uton

i

ett föliancle sistå avsnitt.

Varf ör

drger inte gruntl-MTM?
Var för sig utgör grundrörelserna
givetvis rnycket korta "tcmpon"; en
vanlig ticl för en grundrörelse är ca
l0 MTM-ticlsenheter. En N{TM tidscn-

Larsson

hct är ju en hundratusendels timnle en rrrycket kort tidsenhet såluncla och man hinner alltså göra ca 10.000
grunclrörelser i tilnlnen. Om nan alltså
skullc beskriva en timmes arbete lned
l-rjälp av gmndröreiser, och man tänkcr
sig att man skrcv ned en grundrörelse
1,cl ral pa en rtorrrcl cc 25 -adig

A4-sida, så skulle en sådan beskrivning
d. v. s. det skulle bli
nätt liten rol]lan för varie

uppta 400 sidor,

cn

ganska

atDetst1mtle.

Så kan man nu självfallet inte göra
nnar :n lör n11.l,et kort, o,.h rny..ket
ofta återkommande, s. k. högfepetitiva

illbetstempon. Dcls sku11e ju arbetet
rncJ rrt görr upp denn; crbersl'e'kriv.

ning

rr.ian såger

själva "analysarbetct",

i MTM-krctsar bli

som

allde-

les för betungande, och sedan sklllc
clct ta aildeies för 1ång tid att läsa den.

fått

en

Statt dar ddat aslt st e m, U SD och

lzonbinerttde MTM-datd

Mycket kort kan man kanske beskriva standarddatasystcln som systen,

där nan, med

grundrörelserna

sonr

data d. v. s.
synboler och tidsvärclen för nya,
större tempon. För att illustrera n]ed
ett enkelt exempcl kan vi kanske tän-

byggstenar bygger il.rop

ka på clet arbete lrtan utför när malt
tar upp sin penna från skrivbordets
pennstälI för att börja skriva. ItIed
gninclrörclser skulle detta "tenpo" kunna beskrivas som:
att "sträckå" handen

att "gripa"

till

pennan

pennan

kanske "lösgöra" den från pennstället
ått göra diverse "omgrepp" för att få

i rätt läge i handen,
allt rrnder dct
ått pennan "flyttas" frår.t pennstället till
den

skrivblocket

n penn.lretscn slulligen 'inpr.sis
till första raden,
så att rnan fåntligcnlJ kan böria
inna

sl<riva.

Här går det alltså åt fcn, sex grund
datasyr-rboler för att beskriva arbetet
och lika många cleltider måste summcras för att nan skall få fram totaltiden

för detta arbete.
I vårt eget standarddata

systcn skulle

följer
upp Gunttar Frieds mo

vi krrnna ha ett enda data: "taga penna", sor-r onfattade hela dctta arbete. M
finge då l.ritta på en syrnbol - säg Tl
' se rrl vi Jipper
raBa pcnnå
"kri\c
gång,
enda
arbctstid
har
och
en
'rarje
vi ju fått fran-i genom ått sumnera
grundrörelsernas deltider. När vi i fortsättiingen skall beskriva nomentet "att
l in penna irart svqrcm sl,river \i
alltså bara T1 i analysen. För ått verifre-r : ,lcr ri,J ro,n vi !er åt Jerra
tempo är riktig sparar vi grundanalysen, så att vi alltid kan gå tillbaka dit
och övertyga oss - eller vem sorn vill
onl hrll vårt arbetstempo är upp

torgenomgång.

byggt.

lohn Hellström

Hur: lång tid detta komne. att ta är
dct väl litet för tidigt att uttala sig om
ännu, men att det konmer att l öra sig
om 'torleksordningen något, elier krn
ske ett par år verkar sannolikt.
Det kanske slutligen bör påpekas att
man ingalunda bundit sig till att använda IPS, ellcr ens MTM-teknik over

huvud taget för hela översynsarbetet.
On det är lålpligt för någon del av
arbetet så tar nalr till den "gatrla
vanligu lrbets"t u,licr cl<niken, sorn inga
.in roll. även om vi
Itrn.la
'pelct rrt
satsar mycket på MTM för vår motorMed en olienunp på ar

betsborulet hat Sten
.lonsson, Olle Åberg och
Gunnar Frieci samlats
fö

Enligt denna princip om än inte
riktigt lika enkeit son i vårt exempel
lianske kan man bySga upp stan
darddatas)'stem för olika typer av arbete; system son ibland I-rar [ganska)
allmän användbarhet och clärför kallas
univcrsella standarddåta system elicr
USD.

Det finns flera sådana "färdigutvecklade" systen, soln man åntingen clirekt

cllcr vanligen +ftc cn r iss anpa-sning
till sina egnä arbetsförhållanden kan
använda sig av.

Ibland ser man även uttrycket "kon]-

bineracl MT\4 data". Härmcd menar
mall i princip samnta sak, d. v. s- data
för längre ärbetstempon hopsatta av
MTI\'I

clata.

CV

A

Vid CVA bedrivs MTM-arbetet i tre
olika grupper, som vi kallar motor
gn4)pen, instrumentgruppen och telegr'uppen, och son var och en har slna
speciella problen. De har var sitt metodlaboratorium, där man kan ta in
de arbetsobjekt det gäller för att prova
nt o(h IäggJ trpp JrbetsrrrelLrdernr, In
nan trran går till verket med att analysera, d. v. s. förteckna, beskriva och tid
sätta arbetet.
Son tidigare nännts nåste rnan ock-

I L.r\c(klr

ge me

lärr'1

rrter av MTN4,

i

ligr

tillärnpning'for-

clen nrån som sådana

nu iclie funnits tillgängliga att direkt
"hänrta på hyllan".

Motorgntppen

Motorgruppen är nog clen som haft
det bästa utgångslägct när clet gäller
N,lTÄ{-tekniken. Vissa erfarcnheter har
rran sålunda kumrat få över från CVM,

där man startade arlletet med nlotor
RM5 något år tidiSåre, och där man
för övrigt för' några rnånader sedan
gjorde sin törsta MTM-inst all.rtion i
Lnotorverkstaden. (MTM-folket säger
att man "installerar" när man ute i

nsanuna studier.

verkstaden börjar tillämpa de mctoder

o,lr de rcl,ord .onr Inan rtvccllcr

på

laboratoriet.J

Det stora problenet när det

gäller

l\,lTN{-tekniken ligger för motorgruppens del dåri, att en översyn av Dotor

l{M6 omfattar en så stor arbetsvolym
det rör sig om ca tusentalet arbetstimmar. Då förstår man att grundr\4Tlr{ inte äf att tänka på, och inte
drrger det heiler med en så ringa kom-

primering av analysarbetet son

vr

åstadkom i vårt exenpel nyss/ om man
skall l-rinna analysera en rrotoröversyn
inom rimlig tid.
För att spara analysarbetet har man
därför' utvecklat ett befintligt USDsystenr, kaliat USD 11, till något som

man benärrnt IPS

MTM-arbetet uitl

,

r

integ.erad pro-

granlnerad standarddata- Bakon denna
beteckning döijer sig det förhållandet,
att lnan sammanstiillt sådana USD I l-

data son används i motorverkstadens
arbeten i diagramform, och att dess.l
diagram i sin tur dragits ihop till ett
s. k. nomogtam. För att få rum med
alit detta på ett enda papper har man
måst göra papperet ganska stort, och
IPS kallas därför i mifdre högtidliga
saniranhang helt enkelt för "tapeten".
Motorgruppen startade sin vefksalrhet så sent som i början av föra året.
Den leds av ing Olle Äbcrg, och består
av vru Gunnar Fricd och John Ilellström, Ossian M611er och Lennart Gus
tavsson sorn MTM tekniker santt motormontör Sten Jonsson som facklig representant. 1962 ägnades huvudsakligen

år

oth -nctoduppläggning.'ingsdet
att arbetet med IPS
under

l-"rcdr

arbete

utveckiingen pågick. Sedan någon tid
år rnan dock sysselsatt med direkt prak-

tiskt

analysårbete. och man beräknar

vara klar att starta den första installa-

tionen någon gång under april-maj
detta år. Dct gäller i första hand denontering av motor RM6. Sedan komrncr nran suc(essivl att arhela sig ige
nom resten av översyflsarbetet.

verkståds arbeten.
Forts.

ft.
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klart i vitt lysa:rde undergumpen. Karaktåristiskt för nötkråkan är också
den kraftigt tilltagna niibben vilken ar
svart ti1l färgen. I flykten på närhåll
syns särskilt bra det vita stjäftbandet
och fåge1n liknar i flykten mycket den
vanliga nötskrikar.r med dess flaxiga
flykt. Det finns två arter nötltråkor,
dels den vissa år hos oss uppträdande
Sibiriska nötkråkan, sn.ralnäbbad nötkråka. Upptriider invationsårtat n-ted
vissa års nellanmn då stora vandringar
synes fiirekonma, något i stil med länrn-reltåg ocl-r liknande naturföreteelser
hos en del cljurarter, en expansion av
beståndet. Utvandringen kan också fö
ra en fölid av bristande näringstillgång,
föda.

Dessutorl har vi vår inhemska tjocknäbbade nötkråka. [Den art som nt

vistats vid CVA-mässen). Nötkråkarr
lever under häckningstiden ett undan
skymt liv djupt inne i våra skogar och
'örbi(ci olla\t ar rlln inlreten. De nädoc kstarkt bunden till sådana lol<aler
där ctt kt bärande beståncl av hassel
finoes och där fåge1n kan hänta nötter och lägga upp förråd av till vintern.
Nötkråkans stamtillhå11 i vårt land anses vara på Billingen i Västergötland,
Jijr dcn linnes rött rclrikt. Utbredning.rr
i övrigt rir södra och mellersta delarna
av landet till strax norr orrr Målaren,
vilket är fågclns nordgräns. Den ar
rrred undantåg äv Billingen ingens åns
allnän, utan förekonmer rrrera spora
di.\r. ClJdjande nog kan ArLrogarr'.r1.
ten uppvisa en tåmligen god lokal öster
o nstaden, där några par under de se
naste åren häckat. Det är med ali sannolikhet någon av dessa fåglar, som hållit till vid CVA ocl.r UHF.
Nötkråkorna för under vintertiden
ctt kringstrykande liv ocl.r uppträder
härvicl ibland ärrda inne i städerna, där

de söker föda på den iordningställda
foderplatsen ocl.r kan till och med korrrma ända fram ti1l fågelbordet vid fönstret.

Nötlzråhan fu fridlyst tordet
året i vårt land.

T.

hela

Fredrihsson

I7

DEN BISTRA VINTERN

Bosket på gång
Torsdagen clen

8 november var clct
en lilnkväll med kaffe och dopp på
Eievhemmet. Där visacle elevrådet ett
par basketboilfilner och en nrusikfilnr.

De förra visades necl tanke på

att

KFUM, Ärboga, har startat ctt basket1ag. Filmkväilen hade till resuitat, att
åtskilligt flcr grabbar infano sig till nasta träningskväll, då Arbogas gymnastiklårare fungerade som tränäre. Felet ar
båra att iaget cj har någon plan.
Orkesterbesök

Roland lansson, Konstrulztionsbontoret , har med sin tyföroäntade lzamera långat
en bild au Arboga i tinterns hårda grcpp.

Stort srruk\är' [.lev ,lcr den ]5 no.
venber, då Elevhcmrnet i Ekbacken
gästades av FFV:s elevhems orkester
och spcxargäng, som bjöd på vcrkligt
god rrrrrsik. Sprxargänget urförde någrc
självskrivna sketcher, som de utförde

Vi

som var gäster i Hylands hörna

På den iddrika avd. 616, dök löljan-

de lörslag lpp: Varför inte försöka
få biljetter till Hylands hörna. Brev
till Radiotjänst posta.les redan samma
clag, och efter några veckor hade vi
fått våra biljetter, viika var gratis. Vi
var fem stycken som skulle åka upp
till Stockholm för att se det så popu1ära progråmnet. Klotz skulle givetvis
rned. Otlr lren själv pastod, a1t när
der ör något tokigt sonr s\cll 'kc, ic,
som

då nåste han vara nred. Sarntidigt
han kommenterade clet hela med ått
"så vansinnigt dunt att först åka l8

nil och sedan gå på ett

TV-program,

"hörnan" hade att bjuda denna onsia la, vi sjöng och klap

clag. Lalalalala

pade händerna, och kameran gick. Våra hemmavarande arbetskamrater hade
utan vår vetskap sänt ett telegram tiil

han inte kom med i TV-mtan, och
fick vinka hem till barnen. Vi andra

land, Sirnon och den övriga ensemblen.

Gissa några som var trötta torsdagen

den 10 januari.
C-ha

-il-

Schutz stora, men ack så lyckliga för-
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- Vilka vitaminer

ut, och

vi

se vad

finns

rtret

i

ö1?

A-vitålninerl

- Hur vet du det?
- Jo, far säger alltid

dricker öll

för att

ulmidd og en

frrr, samt KfUM:s sekreler.re E. Tunås
med flera andra. När gästerna satr si8
till bords siäcktes allt ljus förritom ett
par levande ljus och så välkomsttålade
Sten Westerman, vår elevhemsförestån

i

Varefter vi tog vår bil, för att köra
den 18 nil långa vägen hem igen.

Programmet annonserades

CiII

-ll-

Arboga se, [ör
Carl-Custav dök upp ur sin låda och
pinglade. Varefter Klotz vår arg för att
TV-publiken herrrrrrc

Vi akte till Sro,kholm ,len 9 janrrari,
och kom fram vid åttå-tiden. Rcdan
efter en timme var vi Hylands gäster
i Vallhallastudion. Äkc Stark hälsade
oss välkomna, och vi fick inta våra
platser, sonl givetvis var längst tran.
Och där satt vi alltså, Klotz, Schutz,
Härzc, Ringstad ocl.r jag själv. Till

satt förväntansfulla,

ners klämmiga avslutningsbitar.

J

sade tack Carl-Gustavl Programmet
fortskred och vi hade en trevlig och
intressant kväll tillsammans med Hy-

bössan.

gott bctyg. Kvällen avslutades med

att Stcn tog upp "Blott en clag, ett
ögonblick i sänder", som vi något snopna föll in i. Vi var jt! vana vid Wer

Hyland, o,h ville hc fakra onr \i Ianns
där elier ej. Fenr mycket lörvånade och
bortkonna personer var verkligen där.
Och svarade med rippsträckta händer
att vi fanns på plats. Men det fick inte

som nran ser 100 gånger bättre hemma
i TV rulan'. Ven varför skall nran inte varå litet tokig ibland?

våning, kom Katarina fran och bad
onr en slant till något välgöran'1c ändamåI. Ni skulle sett Magnus' blickar.
Jag tror han ladc ner en hel tia i

n-red

ah, när han

Den sedvanliga julmiddagen gick av
stapeln den 18 december. Gästerna var
ett tjugotal rned flygdir. A. Högfeldt
och fru, likaså flygdir. O. Dahlin med

darc. Han hälsade alla hjärtligt välkom-

na rrred några väl valda ord - både
egna och några cv RLrne Lindströms.
Vi ägnade oss at ett iulbord. som hus
mor Tekla Isaksson ska11 ha all heder

av. Vi åt och stämningen började peka
uppåt. På tallrikarna blev det tomt,
men vi fyllde på under musik av Gösta
Kling vid piånot. Etl tecken på god
mat var att Kling var lrera gorrnancl
än pianist. Efter naten blev det lutfisk
och gröt. Under grötätandet strax före
pausen knackade flygdir. Högfeldt i
glaset. Hån tackade föreståndare Westennan och husmor Isaksson för en väidigt god festmåltid. Han vände sig bl a
till Tunås med ett litet leende, när han
talade om den nya lärlingsskolans upplörande oclr Lrndrade var der n1a elevhemmet fanns någonstans. Vilket fick
^ll^ ^++ -l--^r.^ L:;r-,1:^.

Efter pausen bjöds det på kaffe. Då
tackade pojkarnas representant husmor
och pcrsonrlen för der gångna årct, vil-

ket även vrr riktat till Sten

Wester-

man, fast han innehaft befattningen så
kort tid. Talaren Gillheim överlämnacle

därpå en blomma

tili var och en

av

personalen.

Arne Sandström och Leif
tolrtar och
delade ut en liten julklapp till alla.
Pojkarna

Pettcrsson tjänstgjorde solll

Efter tontarnas aktion reste sig Tunås

och sade som han sagt de sistå l0 12
åren: ".lag hoppas att nästa julniddag

är det större årnbågsrum i dct

rrya

plevhcrnrner, som .l.all stå fär digr
(Ttå cleulrcmslörcstånddre h bli
rit louatle ett nytt hen1, det är bttra att
urinta och se onl Westerman bara blir

loud eller...)

Kvällen avslutades med att Wester
nan lästc julevangeliet och vi gick till
våra rum för att tittå närmare på våra
julklappar.
GiII
P. S.

Kvällens hedersgäst vår Werner Lars-

son

D.s.

*/ /-

au Gunnar Gustafsson

När konstruktörer av jetmotorer

ha

de kommit så långt med sina alster, att
nan kunde skönja jetnotorns oerhörda
verkningsonråde jämfört med kolvmotorns tämligen begränsade, stäildes rnan
inför många stora problem av helt ny

keraktär rrrot vad man kände till tidigare. Blan,1 annat slor a värrrepåkirningar i Lrtrrttr dellr rr r rolorn. HJgr
bränsle och kompressortryck och mycket, nycket annat.
T,åt oss se på ett exempel av notorns
verkningssiitt. På någla

- rnen heta
skail motorn kunna föra
sin 35:a hån ett skyddat bergrum upp
till de henligstiimplacle topphöjclcrnas
50 gracliga kyla för att någrå sekunclcr
senare dyka i cn rödg1ödancle lågsniff
i trädtoppshöjd. Uncler clenna korta tid
l.rar alla tiinkbara lulttryck och tcrrlminuter

peraturer försökt stoppa framfarten.
Purrrpirlne lrnr slrrrrtet in hclr inrjörr
nreC bränsle i heta brännkamnare, vilka fått sin luft genom frostiga kom

IfUr har man kunnat 1å
titningcf ctr {trnqerc rrrellan å cna ,iclan höga bränsletryck sant å andra
pr"essorsteg.

Det sqknos en eker

sidan låga lufttryck. Eller hrrr kuncle en

Dct var två ynglingar från Sofielund
ute och cyklade. Den ene sa' till den
andre: Vi stannar här, ty jag tryser.
Ja, vi kan 1ägga oss i backen här et
stund i solskenet. Efter en stund sa'
den förrte: Jag fryser lortfarande.
Ta på Dig cykeln, sa' den andre.
Ja, det kan jag göra, förståsl
Efter ytterligare en stund sa' den
förste: Jag fryser i alla fall. Säger Du
clet, sa' den andre. Ja det är väl ej så
konstigt, sa' han efter att ha kastat en
blick på den {örstes cykel. Det fattas

ju en eker i

Jord från turkiska öar och stenar från
Arkansas i specialjobb pä 207

framhjuiet.

liten oanseniig aneroid påverka

en

Rrrre Ga-stalsson lippar en uentil.
iegcring:ir upp

till mycket hög

tutkisl<a öar elicr av krossade stenar
från Arkansas, på senare tid åven av

briinslcström mcd högt tryck så att den
på nolitid blev till en liten tanl 1ännil.
lr. problertr It,rl s:rnnr-rligcn intc s:rk

oxicicr

nats för konstluktörerna. I-ösningen har

bilclät två "lappgrrbbar

i alla

niinnda fall varit ytfinhet
och ytplanhet. För att nå dcssa mål har
rr.rn invänr ,lpn s. k. läplning\metoden,
sorr till största delen är ett hantverk.
Man gnicler {läpparl den detalj, sonr
'Lcll plunas rnor cn skiva av rackjärn.
Tackjrirnct innchåller i sig självt bestån.l.delc-, tillrä,kliga lär iru å5rad
l<onrrnr cn plan och vtcker ;ta i stål
dessa

hårcl

hctsgrad. Nlen för' att få snabbare rcsultat anväoder man sig av ett slipande
nreclirrn, sonr l<an bestå av jorcl från

tcnnoxicl,cromoxid, alrrmi-

niumoxicl m. fl.
i\,Iotor ha| på sin apparatverkstad ut-

", som de kallas
i riiglig' r:rl, rill arr genorrr läy'pning

åtcrställa tätytor, tiitningar och slitna
stålcletaljer til1 ursprunglig ytfinhet.
Dcssa två
Runc Grstafsson och

lol n Nils.or - I'cr Lppnatt en rn1,l:cr
stor skicklighet i detta arbete. Kraven
är myckct höga ocli minsta fcl i bear
bctningen rlpptäckcs genast vjcl
de färcliga apparaterna.

prol
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Från Personal orn personal
verkstadssektionens verktygscentral. Reclan 1942 började han i flygvapnet nred

vid FFVS. Innan cless haclc
han arbctat 13 år hos Boiindcrs Fabriks
anställning

AB

i

Kallhäll.

V ahtntatt

Vi
gratuleror

60 år

l)/5
l/o

l8/6

Sver.r

Ia,]1, rrnär'nJc< rill fl1g.
ingenjör den 1 mars 19,16 ocl.r flygdi

relrtör J. n I ai,ril 1q53. ITa'1 ljänsr
gjorde som Flygförvaltninger.rs kontrollingenjör först tre år vjd Volvo Pentaverken i Skiivde och därefter närmare
tio år vicl Svenska Flygmotor AB i

Eiborn

50 år
Bengt I-undmark

Trollhättan, innan han kom

2714 Ivan Kihlstr örn
2214 Anders Högfeldt
22/4 Allan Karlsson

9/5

Jonssoo

fiertal tjänsteresor

Erik Rydh

ö/o

uustav

Larsson

Jens Nilsson

lörrådsdrbetare Lennart Larssot't
är närking och född i Alnby. Efter ett
l5-täl år som arrendator vicl Srrndby
Godsförvaltning började han sin an-

-tällning vi,l CVA
Ve rkstadsf

i ol ober 195..

örman Thurc Rtndstrijnt

är stockholmare. lnnan han böiadc i

fllgvrpnet, FFVS, i n ai nån,rJ 1943.
arbetade han vid olika stockholmsföre
tag. Den I iuni 1945 kom han till
CVA, clär han under första tiden tjänstgjorcle som arbetsledare. För närvarande är han på planeringskontorct.
Fiin ådsarbetarc Sven Malmhrist

är född i Götlunda. Ilan anställdes vid
CVA i januari 1949.
Driftingeniör Adner Eiborn
är född i Högsby församling, Kaimar
län och avlade ingenjörsexamen i Norr-

1924. Han har varit i flygvapncts tjänst seclan februari 1941, clå
han l'örjade vi,J FI-VS. Den 1 iuni
1945 kom han till CVA och tjänstgör

köping

år

här sorr chef för nomalickontoret. Tidigare har han varit anställd vid Svens-

ka Turbinlabrik AB Ljtu,gström,
spong, och
T jånsteman

i
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till

CVA

England bl. a. för

Fönttan AIIan Karlsson
är född i Bcrg {örsarnling

ÄB Scparator, Stockhoim.
Bengt Lwtdnarlz

i

tjänst

i

i

flygvapnets

augrlsti 1944, då han anställdes

vid FFVS. Den 1 nraj i9.15 flyttacle
han över tili CVA och iir nunera p1a-

Västman

UHF

50 år

J/) LCnnar't ( ar lssL)n
J/5 GLrståt iacobssorl
Ingenjör Lenndrt Cdrlssott
är född i Nåvelsjö församling, Jönköpings liin. IIan anställdes vicl CVM den
l7 juli 1944 och kon till UHF clen
I n.raj 1948, där han tjänstgör på förrådsgrupperingsdetaljen. Carisson har
lagt ner ctt onfattande och intresserat
albete i I BV, Jär hrr uoder nranBa
år varit såväl ordförande som studieledare och även tjärstgjort son.r språklärare. Han ha. tagit illitiativet till TBV
"English Club" viiken är unik i lanclet.
I

lngeniör Gustaf

Jttcobsson

är född i Fellingsbro församling.

-jän.lgjor.lc

i

nens eldetalj.

Dtifringeniör John Kardell

[-ars Ändersson, truckförare
Christina Carlefred, kontorsbiträde
Eiwor Berg, kanslibiträde

i-

närking, +ödd ' Lerbäcl.s färscrn irS.
Han korn till CVA i n.raj 1946 och nar

unclcr hela sin anställningstid varit knu
ten till elsektionen. Han har per korrespondens genongått högre fackingen-

jörskrrs.
Förrådsatbetdre

llarl

Jonssott

är från l-ångsele i Västernorrlands län.
Han började vid CVA i februari förra
arer o!h ko'n då när'rnlst {'ån Arrrreos
Intendenturförråd

i

Arboga.

InstrtutLentntalzare Erilz Rytllt

år götlundabo till börclen. Han årbeta
de vid AB Arboga Mekaniska Verk
,raJ ilnrn hrn l'lcv CVA-cre imaj
1948.

Tiänstentan

T

dgc Rauling

är födcl i Eskilstuna och arbetade där
ett l0-tal år vid Gevärsfaktoriet. I ok
tober 19,16 kom han till CVA. IJan
tjänstgör på planeringskontoret.

Han

ladern. elverkstcd här i
staden undcr många år. IJan anställdes
vid CVA i jan. l95l och korn till UHF
I n-raj 1959 såson verkstadsförman.

land. Innan han kom till CVÄ i noven.rber 1951, hade han i drygt 16 år
åignat sig åt chaufförsyrket. Första åren
vid CVA arbetadc Karlsson på den ncmera nedlagcla nitarverkstaden mcn
kom sedan över till marktelesektionen.

Fin-

Soilentuna. IIan är CVÄ-are
seclan den I juli 1945 och tjänstgör på

är födcl

till

jrLni 195'tr. Chef

studitrn av övcrsyn på ictnotorer och
unclerhållsfrågor beträffande robotar.
llan l-rar är'en besökt Nederländerna
för studium av clatamaskiner.

20/5 Tage Ravling
29/6

I

för CVA blev han den I juli 1961.
Fllgdireltör I'lögleldt har un,lcr 'in
anställningstid vid CVA företagit ett

John Kardell

l415 Karl

l8/5

som överingenjör den

iånstentun Jcn.s Nll.sson

Kolbäck.

Malmöhus

l7 februrri

Malnkvist

29/6 Ädner

8/4

i Arrie försaurling,

Flygvapnet har hon tillhört seclan den

l,ennårt Larsson
I nure xLrnLlstront

AB i

ceråd på lnotortekniskd kontoret.

h gdirc kt ö r Ande rs Hö gf cldt

är född

Siirstalors Pappersbruk

är jänrtlänning. Han kon

1än, ocir avlade ingenjörsexamen vid
Tckniska läroverket i Malmö år 1935.

CVA

ringsl(ontoret. Ticligarc har han bl a ar
betat vid Televerket i Göteborg och

T

lvan Kihlsttiint

är fr'ån i3jörskogs församling. FIan bör
jade sin anställning vicl CVA den I
februari 1951.
F

,4:rirr, rrr Q11'1.,, 1rtrto,,

är lrån ö. Frölunda i Älvsborgs iän.
TTrn lörjad. rid CVA den I irrrrrrri
1950 och är förestånciare för bokfö-

Han tjänstgör nu på planeringssektio-

Vi hölsqr välkomno till

Elis Gustafsson,

UHF

assistent

Vi hölsqr völkomnq till

CVA

kanslibiträde 6ll
Kjell Andersson, hjälpmontör 272
Leif Andersson, telemontör 278
Inger Alpvik,

Trrrc Andersson, förrådsarbetare
Mar gar

etha Bcier,

skrivbiträde

Sten Biadvall,

tjänsteDan

Stig Eliksson,

ingenjör

765
956
280
273
550

Lars Bohlin, telemontör
Elna Broman, sloivbiträde
278
Ovc Bystrijn, telemontör
Arne Croneland, tjänsteman 273
272
I(ent Edholr, hjälpnontör
Ärne E ksson, hjälpnrontör 125
Inger Erixon, kontol sbiträde 520

BertilFärnluncl,hjä$rnontiir
\{altcrGran.lvist,telemontör
Henry Gustafsson, förrådsarbetare
Jan Gustafsson,

ingenjör

616
280

275
653
480

UHFpensronarer

lolut

Nyström

Den sista decen-rber 1962 avgick inköpsassistenten John Nyströn rred pe[-

sion. Nyström anställdes vid UHF i
april 1956 och kon då från Göteborgs
stacls spårvägar. Under en 1årg följd
av år hade Nyström egen filna i London och han har dessuton-r som revlsor
be'ökt n angc rv de större städern r i
världen.

Förrådsdirektör Nyberg, sekonderad

av inköpschef Olsson, avtackade

den

nyblivne pensionären och önskade, att
han under många år skall kunna njuta

sitt otium. Representanter från tjänstemannåföreningen, B. Ählin, och fackringen, Herman Anders"on, taclic
de för gott kamratskap och önskade
god fortsättning ned en blonlsterkvast.
förer

CH

Fr.

u. de båda nybliuna pensionärerna Erik Granath och Ragnar

dir. Erih N-tberg, I'lentut Anderssotr, Birger Ahlin och Arnold

Sven Hiiggluncl, hjälpmontör
Barllro Isaksson, biträde
Anita Johansson, skrivbiträdc
Bo Johansson, skrivbiträcle
Erland Johansson, fön ådsarbetare
tsertil Jäderberg, tjånstenan
Axel K:irJsson, hjäbmontör
Viveca I indström, biträde

959
616
273
271
275
273
951

Christer Lundströn, tjänsteman
Harry lvlarklund, hjälpmontör
Monica Nilsson, skrivbiträde

480
270
765
280
272
370
213
214
500

Sven Nilsson, ingenjör

524

Kjell Ohlin, eldare
Ivar Oskarsson, plåtslagar

e

Gunnar Persson, förråclsarbetare
Karl l-Ienry Pettersson, svag-

Ärets sista arbetsdag 1962 pensjonerades Ragnar Svensson och Erik Granath, båda anställda vid UHF.
Förrådsdircktör Erik Nyberg åtföljd
av repiesentanter för arbctsledning och
de lackliga organisationernå sökte först
rrpp Granath på hans arbetsplats i
Bergct.

- Tidcn har gått fort, sade dir'. Nyberg, när han på sitt rättframma och
tre\.liga sätt talade

till den nyblivne

pensionären.

UHF har för n.rin del varit den
bästa arbetsplatsen, intygade Granath.
Dir. Nyberg framförde företägets och
alla anstiilldas tack och

vember 1948.

passade sanr-

tidigt på att framföra sina gfatulåtroner
till Granath, son hade sin sextionde
födelsedag.

Blomn-ror

der 1945. Kot.r till KFF Kontrollsektion
44, Zakrisberg, år 1945 och arbctade
där tills l.ran anställdes vid UHF r rro,

och avskedsgåva överläm-

nades, Herman Andersson och Bilger

Äh1in framförde fackliga hälsningar.
Emil Norrströn talacle som arbetsledare och arbetskarnrat.
En trappa upp på avd 412 stod Rag-

nar Svcnsson vid sitt albetsbord.

En

Orsok och Olycko
- Varken jag eller någon annan
märkte att gasslangen hade råkat lägga
sig över erighetslågan, berättcr Greger
Tidin på Hjo Mel<aniska Ver\sred.
- Det blev snabbt ett stort hål i
slangcn, mycket gas strömmade ut
och exploderade. Jag blev bränd på
hals och huvud och i ansiktet.
rorika typ står att läsa

765

- Ragnar Svensson, son varit med
från början (år 19481, har alltid varit
uppskattad för sina arbetsinsatser, yttracle dir. Nyberg och framförde ett
tack från för etaget och tillönskåde
Svensson många glada år i fortsätt
ningen också. Dir. Nyberg överlämnade
blomnor, vilket också Herman Andersson gjorJc från 52:an. Han frcnt-

som Sveriges Verkstadsförcning, Svenska Metallinclustriarbetareförbundct och
Svenska Gj(tar eförbundet nyligen gett
ut. Här är ett ånnåt som är väl värt

273

Per

211

Sten Söderberg, telemontör
Gottfrid Westermark, städare

274
271
380

Tore öst, plåtslagarc

och

trivsa1nhet.

bordet.

524
522

Rune Ägren, {örrådsarbetare

inncblrit annat är1 uppskattning

Ragnat Suensson är född i Voxna
Bluk 26/12 1899. Han arbetade under
1942 hos AB Kasper Höglrrnd i Arboga, hos byggmästare Tage Eriksson
1943-44, hos AB SÄNA, Maln.rö, un-

125

230

Göran Swed, skrivbiträde
Runo Svensson, hjälpnontör

Flottan i Karlskrona 1926, arbetade
1920 22 vicl Stadskällaren i Arboga,
vidare vid P. A. Petterssons Eftr. och
Albin Rapp.

8r0

örrselektrikcr

Evert Stolpe, ingenjör
Ä1f Strandal.rl, hjälpmontör

Etilz Grunath är född i Köping 29112
1902. Han anställdes vid UHF 2lll
1951. Han genorngick korpralskola vid

vacher nysilveruppsats med kandelabrar
gåva fi ån arbctskamrater prydcle

Curt Siöbcrg, ingenjör

str

Andersson.

Foto Reinhold Carlsson

För vår del har samarbetet aldrig

Kerstin Gustafsson, skrivbiträde
Arilcl Haapalainen, ingenjör
Torbjörn Hagman, hjälpnontör
Ulf I lcrrsl äm, hjälpmontör
Torc I-lubertsson, verktygsarbetarc

Suensson, förråds-

765
125

förde, liksom Birger Äl.rlin, fackliga och
personligt tack. Emil Norrström önskåde lycka till under kommande år.

Flera intervjuuttalandcn av denna

i

1ä-

clen broschyr

al!

cltera:
- Jag var

ny och ovan ocl-r {örsökte hålla jänn takt med de erfarnare
kanraterna, men min iver hämmade

sig, säger Stig Ä. Ericsson i gj(teriet
hos AB Limhamns Aduceringsverk,
Forts. sida 28
27

STRESSAD CHEF DYR
En glod och vcinlig chef får glodo och duktigo medorbetore. Ar hon grinig
och fröser, får hon skyllo sig siölv, om hons medorbeiore blir irriterqde och
begår fel. Det dr olltsö chefens pliki ott inie löio sig bli stressod
vqrken
i hemmel eller pö orbetsplotsen. En stressqd chef kostqr myckei i -vonirivsel
och brisiqnde effektivitet, förkloror brittisko expertlökqTe, som i dogorno
hoft en konferens med nöro 500 briitisko offörsmön iömnet "Chefen och
hölson". Måhdndo kon roderno stömmo en och onnon till eftertonke!

En rad budord fick sig cheferna till

l. Visa aldrig ilska eller oro

och inte genom att sitta på kontoret
sent på kväliarna.

livs under konferensen:

inför

personalen. Verkan härav sprider sig

och har skadlig inverkan på företagsnor alen.

2. Odla utanför jobbet ifltressen, soln
kan avlcda stress.
3. Tag aldrig affärsproblem med hem.
Det är tillåtet att stuclera fåcklitteråtur
i en trekväm länstol, nen det får inte
gå till överdrift.
4. Om arbetsdagen inte räcker för att
ni skall hinna ned allt, sa maste

ni

förlänga den genom att börja tidigare

5. Tag ordentlig serr(5ter utan kon
takt med arbetet.

6. Orn ni gör

affärsiesor utomlands,
försök då inte årbeta 7 dagar i veckan.
Sov och ler så regelbuncler som möjligt, och om resan våril lrng, bör ni
ld någrr dcgcr ledigt hemrrra. innan

ni återgår till skrivbordet.
7. Ät förståndigt. Undvik överdrift
ifråga om mat och dryck. En måtlligt
tilltagen drink kar dock verka stirnulerande efter ett hårt dagsverke.
8. Ta regelbunden motion, r'nen undvik plötsliga fysiska ansträngningar, onl

ni inte är i träning.
9. Om ni rråste reagera av er.

Bergtrollet presenlerqr:

det inför en Iäkare, gärna firn'ans

EN FRISKUS FRAN FROSON

gör
lä-

on sådan finns.
10. Iaktta tecken på stress hos era
Det {inns efl del verkliSt hrå underordnade Är de retJiga, har de

John Johnsson, Planeringen CVA,
för någoi år sedan ned från grabbar, säger Johnsson pa tal om

flyttade

kare,

ut-

till Arboga lörsåkning i clessa traktei.
småningom - De är juniorer än så iänge. Med
kom [ran i idrottskretsar att upptäcka rationell träning kan en hel del bli
att John Johnsson är en skidåkare mecl verkligt goda utförsåkare. Karl Frans
krut i laddorna. Utförsåkning är hans Lavaczek är en blancl dem, som har
specialitet och han har i många år käm- fina anlag. Det skulle vara stimulerancle
p^i r ols - östersuncl-Fröiö Slalom- och imp-ulsgivande för pojkarna om
klubb. Den klubb som varje är kan-r- man kunde få träna ned dem i de
mar hem något SM-tecken och son.r större skidclistrikten. En brist i dessa
också är clerr skidklubb, som har de trakter är att kontakter saknas rled
flcsta SN{-tecknen. Johnsson var 1958 åkare från cle mellanetropeiska alpina
på vippen att nypa hetr-r SM i vinter- centra föf störtlopp
Joln Johnsson avslutacle sin skidsäiy.Loirp, r,,". haåe oturen att bli dishar
Han
sorg
med att lägga sig till ned andraspecialgrerr.
cgen
kad i;;,
åkt Svenska nilitäfiIästerskapens tre- placeringen i Västmanlands slaloln DM,
korrbination - slalom, längdåkning, som gick i Vikmanshyttan med ett femskjutning. En hård täviing, da. ,ttultt tiotaidcltagare i seniorklassen.
af.". --"a gcvär och fuli p"cLning.
Johnsson fic-k där en tredjeplacering.
- Il -

dån jentlendska- fjälivärlden
r'r.re.l sina s-å berjknallar. Så

förlorat sitt sinne för humor, sitter de
över på kvällarna?
Till dessa förhållandevis enkla regler,
som emellertid ingalunda alltid iakttas,
lade experterna följande råd: Till chefen: Vid stora kritiska tillfällen' nöj er
rued ett glas miölk och en bulle tiil
luncl]- Er matsmältning klarar inte mer'

Till chefens- hustru: Insistera inte på
absolut punttlighet rned middagen Om
er man verkar trött' bör ni ställa maten i ugnen,. och låta honom koppla
av med ett glas öl eller annan lämplig
dryck Ge-honom sonens seriemågasin
att titta pål
(G.-P.)

-//Aforismer
tt hålla sig

ned

egna åsikter bör

vara lika natufligt sonl att hålla
med egen tandborste'

sig

DM
*
i Hälsingland och dessuton.r flera lag- Frågvis
Hastverk är bristande föfinåga att
DM. Lägger man därtill att hän år cn
Avdelning sex-utrustning tlll ilottilj
administrera sig själv
sod fälttare ocl.r säker skytt, så är är clet behå och trosor?
de1
till
en
Johnsson
John
idrottsmannen
*
Kommenlqr
presenterad. Men den riktiga
bäst rren .le
kvastar
sopar
Nya
hans - En slät guldring rrpphittad, åter- samla hittar i vrå-rra.
får lran först nä: man tittar på"bilden
jämna .esultat i utförsåkning i SM-- fås i Bergsinfarten, lästes i högtalarna. "
*
Någon som har 1.rål i byxfickorna,
sammanhang. Hans placeringar 7, B, 9
se sina drörrrtltar
O"tl,
octr 13 bl. a. - vittnar om att ilär f.o--""åt"a"
,-'",:-l'o" " --' .;e-tL""i"g""'1"h" J";t- uppfyllJa
rnåste man vaknir upp
<on.
^ar nSns slecl algrcn,
*
Skid- och Friluftsfrämjandet i Alboga
Liung
ov
Mortin
Sogt
Jakten efter prestige är ett tafatt
har i vinter haft värd'efull hiälp av
Jag var mycket vacker när jag var försök att kamouflera avsaknaden av
John Johnsson som instruktör och 1äpersonlighet.
liten, men tyvärr blev jag bortbytt.
rare i Teknikbacken.
Ilan har blantl sina skiclmeriter ett

,')

CVA

shytteblubb
ordnade stortäuling

Sju skyttar slog sjutton

CVA SkytteklLrbb stod som arrangör
iör- Ärboga-Köping Kungsörskretsens

\interföit.kirlning. .orrr gicl cn jantraripa cn I'ani, i CVA:s orngiv"öndlq
ningar. Bland nittionio skyttar lyckades
Bror Carlsson, CVA, placera sig som
bästa rnan med 28 träff. Andra CVAskyttal nled goda resultat i klass 5 var
Arne Oisson 27, Äke Dandanell 21,
Harry Hahnc 19. I klass 4 gjorde V.
I-rmdborg, I{erb. Kåberg och Holger
Larsson, samtliga CVA, också gott
ifrån sig. Bästa resultatet var 26 tfäff
för'C. R. Valqvist, Kolsva. Samma re.ulr:rt lra,lc lrrndborg o,h Kåbelg o.h
Lalsson 25. CVA arna K. G. Sund,
l,ennart Lårsson och Jack Leth l.rö11 sig
också väl {ramme i protokollet. Atle
l'ersson, CVA, hacle 23 träfl och låde
sig på andra plats i klass 3. Manne
Anderssor.r, CVA, {ick också en god
placering. I klass 2 var Sture Tallqvist
CVA.bäst rned en siundeplaccring och
i klass I Axel \{estermark på femte
piats. Gunnar Tallqvist höli sig väl

franime i veteranklassen med en andraplacering och 20 träff not 2l för bäs-

ta

man,

CVA Skytteklubb fick nånga lovord
för fina arrangenang kring tävlingen.
Mässen hade ställts

husmor

fru

till

förfogande och

Holmberg hacle frivilligt
mött Lrpp {ör att ordna lneci att täv
iingsdeltagarna och väntanclc familjenedlemmat fick härligt varm ärtsoppa
och gott kaffe.
Chefen lör CVA f lygdir. A. l{i;glelJt
förrättade prisutdelningen och avslutade rred att utbringa ett leve för pris
tagare och skytterör

elsen.

t

www
{t

i:\ $;

Karl Erilz Götemar granshar sbiuttesukdtet tillsammdils med fr.u. i fräntte raden
Celander och Kirl Lnrcs.r1 sdnlt bal?om dem Leif Boman, Harrl lohansson
och Suen Erilt BrolLlin.
Foto Reinhold Carisson

Eib

Ja, vad alla nisstänktc hände, men råkningsmetocl stod åter provarna son
dct var denna gång rronteringen som segrare.
utnanade provzrrna. Tävlingsgrcn

blcv

Provaroa deltog med 7 rnan medan
ronteringen hade 17 nrar
un"der qkjutningen visade
.f':''.
,-,.I
"j
Lli, Slrönrkvist li.r,lcn sonr r,\gq und(.
lil-lo(kcymitcllell

nu luftgevärsskytte
Torsdagen den 14 mars samlade, Ia,
sen r gamrå rrorolennrsnr||en LrorKanJ.
Tävling, n .,r
20 .kotr I'er man.
'larta,l,
stående rrtan ansats F.ftersom monteRESULTAT:
ringen har en l-rel del godå skyttår
l]
S. Davidsson, App. mont.
trodclc nran a1lmänt att lagsegern var
2]
S. Persson, App.-mont.
klar föi deras del, men genom cn smart
3l C. ler..on. App.-nronr
4 | S. Brohlin, lrovn.
5J K. E. Göten.rar, Plovn.
6J J. Fredriksson, App.-mont.
7l H. Nordmark, Provn.

8]

9l

rront
Pr,'rn.

S. Norgren, App.

E. F.-rllqvist,

lOJ G. Lindberg,

App.-mont.

ll] K. E. Jansson, Provn.

170 p
162 p

l5'l I'

15l

1'

150 p
l3l p
127 p
l2b p
125 p
122 p
122 p

PrJvningen rann rrrcd mede'poönger
130 och monteringen fick 123.
Utom tävlai deltog ing. Jersby, sonr

fick

147 poäng.

_//_
Forts. fr. sida 15
Bästa tiden hade Provarnas "Putte"

med

Darra ntånde taulorna
Torsten Karlsson.

itlör

toppshyttarna Ingrttr Ftedrilzsson, lohn Asplund och

3.48,3.

Vad som konx[er att hända e{ter
dessa tävlingar vet vi inte i skrivande
stund, men Hopsättarna tittar n-ted bävan bort mot Provarnas lokaler.
Rinlzside

23

CVA företagsnämnd

Hjciriligr tack!
för vänlig

min

hågkomst uncicr

sjuk-

dom.

Follze Suenssott

avd

616

Ett liust och vackcrt minnc rikalc ar
iag gcnom all vänlighet och uppval<tning på högtidsdagen.
N{itt irjiirtiiga tack.
Follze Lorssott

avd

380

till förniin och arbetskamrater för

den

stora penninggåva som kon]mit mig
del trnder min sjukdomstid.

till

Torc Holillqrist
Motor

rör gara
".lr all tJnliq u1 1",1Lrning.
s"rl jag ri.k rqolage viJ rrrin pensionering.

Sven Antlcrssott

avd

tiil chcfer och

fr.u. Tor Atrclrön, Arne Breid, Inguar lohansson, LiIIie IEleII, Anden
Högleltt, Lars-Harry Larssott, Nils Åleerblont och Ragnar 81191]a11. Stående ft.u.
Sigftid Westcr, Folhe F.ricsscnt, Rune Larsson, Robplt Olsson Seflet, Nils Ilentic
son, IJcnry letsby, Karl AxeI Holntströnt, Gmtnar Gustafsson, lan Anders Kti. berg, Kttrt Pcrsson, Stue Stritlsberg, Erilz Lttrsson och aIIe Åhlin.
Sittancle

771

för

arbctskanrater

oen

gåva och cle blonmor jag

fick nottaga,
när jag slutade r.nin anställning vid
I.II IF.

Foto Reinhold Carisson

Erib Grattath
för' gåvor och ali vänlighet, solrr ägna
des n.iig vicl luciakaffet av avd 380 och
DC personalen.

Agtla Lindstedt

Dct var tydligen inte så lätt att

avcl 380

lbr.-rll rirlig rrpl'vaLIning pa rn;n hö9.
tidsdag.

Gustdl] MdgllussolI
UHF

för gåvor ocl-r vänlig omtanke
min sjukdomstid.

uncler

Börje lacobsson

avd

659

ti1l CCVA, arbetsbefäl och arbetskamrater, FCTF och Bergtrollet för all van-

lig uppvaktning på min

hon käncle igen tonttarna soln Kul1
Pcrsson, John Ste6n, Lillie Ignell och

Julpristävlan
slöja de fyra ton-ltarnas identitet

i

av-

Berg-

trollets julpristävlan. Dcn uppfattniDgen får man, då man räknar inkomna
svar. Och det var snart gjort. Ett. två
sedan var clet intc mer.
Vaktman Sven Pettersson skrev så

här:

Jultomtarna

är från CVA

Lillie

Ignell och kapten Tallqvist, från UHF
Birger Ählir.r och Bo Engströn.
Solveig Anclersson, avd 635, tycl(te

Birgcr Åhiin.
Rätta svaret: Nedrc raden fr. v. Lil-

lie Igneil, Birger Äl.rlin, övre raden fr. v.
It4artin Eriksson [Bergsinfarten] , kap
ten Tallqvist.
Martin Edksson var tydligen stötestenen. Trots att vi bergsinvånåre ser
honom clagligen.
Bcrgtrollet hade utlovat fina bokpnser
tävlingsvjnnarna. Sven och Solveig
Irirr lctt vrr .in bok -' n l'"1öning för

till

tävlingsintresset.

högtidsdag.

Gösta Andcrssott
avcl 616

för all vänlig
ned rrin

uppvaktning

i

samband

50-årsdag.

Tage Walltluist

för clen hjärtliga uppvaktningcn på nrn
50-år sdag.

Göte Gustafssor
avd 233

-ilOrdet fritt
Är det verkiigen så, att CVA har
fått cn befattning inrättacl för husvagnsförsäljare. Så verkar det om man
läser AT den 20 n-rars, clär i cn annons
CVA anges son telefonadress för för
säiiaren.

Gnista
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Misslokalens omändring närndr sig s[n fullbordan. Hät

tit

uatmråttsdisben.

Från teori

till

pralztib

" V ac c inc oclzt ail"

över hela värlclen bedrivs en enornt
onr lrttr nJe or lr ir'tcn.iv forsl.ning'norrr
mc.licinen. Den san-ilade bilden av denrJ ior.krrints le.rrlrar orh inriklning ir
det förnänsta underlaget för att bilda
.ig en upl)rrtIni g orr frar,tiJen. p ak

.horofde/

ri'l.r r redirin.kc rnöjlighcrer. Dcrra gäl
lcr all slags nedicinsk forskning, nen
framför allt är det clen tiilän.rpade
forskningen som utgör en påtaglig väg

för det framtida samhällcts
och sjukvård en vägledning

leclning
Morgondogen och

vår

hälsosorn strndom innebär ett krav på ontehölso

Sedan kultrrrcns gryning har männi.l,osiäkler s1r'iivar årr genom olika åtgärder skydda sig mot sjukdom, lidande och ytterst mot - döden. Unclcr
seklernas gång har åtgärdema växlat,
underkurer, trolldon och på erfarenhe
ter byggda hclande åtgärder har sammanvävts och utgjorde länge clcn me
clicinska "vetenskapcn". Dagens liikar e
ser väl mången gång på flyclda tiders

s;trkrå'd;rndc åtgärder

mc,l en

ri.s

överseende nedlåtenhet. Detta mccl stor

orätt ty gångna läkares erfarenhetcr
och iakttageJser utgör en omistlig ciel
av clet läkaren i dag begagnar sig av r
sin gärning. Det son varit är ett ied
i ltvecklingcn. De tre senaste decen
niernc hcr givir .å snabbc Frcrrrsrcg inolr-r den nedicinska forskningen att
man nära nog kån tåla om en revoiution ifråga om hälso- och sjukvårclens
nöjligheter. All medicinsk verksamhet
stråvar efter ått

i

lnöjligaste mån kom-

binera vården n.red {örcbyggande åtgärcler. Hälsovården har också i våra
rl:g:r komrrrit art intllgo en rllt betldelsefullarc inställning inon-r rredicrnen.
En närnare orieitcring i här antydda
frågor länmas här nedan av generaldirektören {ör Kgl Medicinalstyrelscn A.
Engel.

Franstegen inom hålso- och sjukvär-

Jer hygger yttersl på dc lanuvinningar
sorn göts inom naturvctenskaperna
frcr n lirra llr .nedi(inen oci) rclnologin.
Men även nedicinens gränsområden tiil
psykologi och sociologi koltrmer sannolikt att visa sig bli ett alltmer fr-uktbart
område, lrån vilket omvårdnaden om
människan - frjsk eller sjuk - kom-

mcr att hämta viktiga

in.rpulser, til1-

lämpliga kanske framföraiit på san.rl.rällets åtgårder för befordrande av hälsa
och förebyggande av sjukdom.
Vid planeringen för frantidens hälsoo.h 'jrrkrård är der alltså de n edicin.ka forskarna man i första hand skall
lrtfråga om den sannolika utvecklingcn.

Lndlst de sorr årbelJr vid forskningsflonten förutsättes med visionär blick
kunna utpeka riktning och farbarhet av
Je vägar, som Ieder rnot rrrål vilka vi
eftersträvår men ej klart kan skönja.

delbara adninistrativa åtgärder. Jag
skall n.red några exempel förldara vad
jag rnenar.
Under decennier ågnade man ett i
stort sett enbart teoretiskt intresse åt
cle många iakttagelser, son förberedde
insulincts upptäckt 1922 och inringade
problemct sockcrsjukans orsak, så att
rllan l(unde förutsäga, att gåtan snalt
'tod inlör .in lö.ning. för's när irtsulinet kunde fran.rställas fabriksn.rässigt
i \rl.r sl(ald blev 'o.k, r.jukcn err p-ak
tiskt socialnedicinskt problcnr, sorn påkallade san.ihälleliga åtgärder åv ett helt
annat slag än den otillfredsställande in-

divicltella vård som tidigare 1ämnats
den cnskildc sockcrsiuke.
Just nu väntar vi på ett våccin rnot
mässJing. Teoretiskt är saken löst. Frågan onl bief{ekterna lindrar vaccinets
användning i stor skala är inte helt
besvarad och tekniken för massfrärnställniog äf ännu inte klar. Givetvis
har man i ett sådant läge inget annat
ll gö"r iin belordrc fo''kning"n på
on'radet o,h förbcrcrh ctr handlingsprograln för den dag ett godtagbart
vaccin föreligger.

I{ärskaror av intelligenta

forskare

över hela vär'lden är sysselsattå rrrecl de
elakartade turnörernas orsaker. Ett
enormt kunskapsmaterial är här liam-

lrlapt. Så ver vi L. cx. ått vis\a lrrui
kan ge tunörsjukdonar hos dlur, liksortl att nånga andra faktorer kan ha
betydelse för tumörernas uppkonrst.
Men vi vet ännu inte fiån vilkcn av

dc

nrånga for skningsgrenar, son sysrrågor, Iö.ning
'elsritter' 'ig med de".a
en på den nränskliga cancern' gå'r
skall komma. Det kan lika väl bli kernisk cellforskning, innunologi eller genetisk forskning soltr virologi, som ger
nyckeln tiil cancerns orsak och därmed
förutsättningen för en frangångsrik behandling. Det skulle

till

med k11nna
hända ått rr-ran först fick fran.r ett kemiskt preparat mot cancer, så intensivt
ocl.r

De

komn er?

forskningsgrenar som

nu

med dcn största frangångcn,

drivs
såsom

biokerri, ccllforskning, genetik och immunologi, syns lova att föra oss vida
längre i fråga om detaljkännedorr om
de strrrkturella, kemiska och fysikaliska
förhållanden, sorn bctingar livsproces.ernå,,1h ärftl:gl)elen. lu l|cIe l1rcci.c
rat dct materiella underlaget för livs-

för oss, dess större
är' förrrl.attnirgarnc rtl kunna ingripa
i desarnma, t. ex. genom kemjska nedel läkemedel. Detta gäller inte bara
nränniskan i friskt ocl.r sjukt ti11ståncl
utan också sjukdomsfranrkallande lnikfoor'gani.rner, t. cx. I'aklcrier och r irrr".
Vi har därför säkerligen att se fram
nrot alltmer specifika och verksamna
läkemedel. Samticligt torde behandlingen med dessa nyå preparat bli ett allt
svårare område, då den ökade effektjvitcten måste innebära ökacle risker. I
fr'åga onT vacciner l1lot sjukdomar orsakade av bakterier ocl-r vims, är rlrän
nå väg atr ken'i.\i i.ole-a de irl.n rrnr
processerna franstår

serancle substanscrna och man scL fram
såclana renade vaccin soltr kan ges

lrrot

i tidig ålder, son en "vaccincocktail
rrot ett stort antal sjukdonar.

'

Samtidigt ställer tckniken nya resur
ser till läkarnas förfogande. Kirurgiska
ingrepp so1'11 idag ter sig oöverkornliga,
t. ex. större organtransplantationer, tor
cle nrecl stöd av immunologisk forskning

snart bli genoitförbara. Syntetisk kemi,
elektrortik, rr a n.istort el. rrik o,h drt.rrnaskiner har iinnu nånga ortnyttjade resrrrser

i

beredskap

för nedicinen.

Det

kommcr n-ied största sannolikhet att bli
så, att iredicinsk diagnostik komner att
bli alltrner förfinad och mera tekniskt
och vctenskapligt betonad. Den kom
'rer ctt crbcla n ed allr 'rörre säkerher,
'i,rr.ti.ligt som behanJlingen or sjrrk-

donstillstånd blir allt mer fulländad.
Därtill kommer oanade tekniska hjälp
rreclel att stå till dc hanclikappades förfogande.

Hiilsouården än nler i cc]1truti1
Meclellivslängdcn konner säkert att
öka ytterligare och framförallt kommer

åldringarna att bibehålla vitalitet och
arbetsförnåga iängre än förr. Döclsfail
i yngre åldrar torde än mer ån vad som
nu är fallet clonrineras av olyckshändel-

.er or h förpiflninpår ock.å dersc
frukter av den tekniska utvecklingen.
Der
ej förråna mig om mönni'krrlle
skorna, ned hjälp av samma krafter

for'kninqcn hc.lrivs rörande så",'nr
dana substanser. Väntetiden bör intensivt utnyttjas till att skapa en bild av

sol-I-I skapat sitrlationen
- maskinerna,
till sist kommer att övervinna den

cancerns förekonst och utbredning geo-

det moderna samhället av idag och som

grafiskt och med hänsyn

till kön,

å1der,

cinalstyrelsen inrättat ett cancerregister.
yrke etc. Det är bl. a. därför son medi-

''<r'n..

n.h

anses svara

"+r.in

.^n1
Jvii,

.å
r!

{ör ökningen av

nrji"l^"
Pi.ts,ol

psyko-

neuroser och psykosomatiska sjukdomstillstånd.

:5

Överhuvudtaget anser jag,

att

tioncr, konstruktiv hålsoupplysning och
1-rälsokontroll är vacl nutidsmänniskan
vidare begär - och bör få så långt nedicinens förmåga sträcker sig. Inte
minst viktiga är hälsovårdande åtgärder
på det psykiska onrådet mentalhyglen.

Här behöver många krafter utanför
clen medicinska krctsen träda till. Välfärdssamhällets byggnästare, som banat
väg för individens frihct och utveck

lingsrnöjligheter, I'clröver förcna sig
rred dess andliga ledare inom vetenskap, konst och litteratur. De måste
bevaka att inte biott frihet och rättvtsa

råder, utan att samlevnaden nellan
nänniskorna prägias av hänsyn tiil
nednånniskan, parad med väniig hjälpsamhet, respelft för sanning och nänsk-

liga dygder och för ideella värden
överhuvudtaget.

Il4edicinska åtgärder bö. med andra
crd kombineras rned andra sarnhälleliga

för att göra nänniskans niljö
för hennes utveckling mot psykiskt ocl.r fysiskt välbefinnancle och optimal hancllingskraft
åtgärder,

så gynnsan sorn möjligt

och lyckokänsla. Hälsa i modern rnening innebär allt dettå. Ett mål mot
vilket vi långsamt men säkert vandrar
säger jag i nrin tro pa meJi,.inens
möjiigheter.

-ll-

vara {örrädisk och bör behandlas där-

hälso-

vårdande åtgärder alltmer kommer att
utmärka fråmtidens nledicin. Den rnoderna människan - rationell och välorienterad i de flesta frågor - vill vår
da och stärka sin hälsa. Hon betraktar
iat. lingre sirrkdor,r rrrc,l f rr1li.te.5 öq, n
rrtan ser den i stället solr något sorn
läkel<onsten bör lörebvgga eller i vrrje
fall upptäcka tidigt och då helst snabbt
bota. Tron på den medicinska vetenskapens nöjligheter är ofta större hos
allmärheten är hos {ackmännen, som
vet hur 1ång och svår vägen är för att
rrtrotu en enda sjukdon oclr hur benägen nat.lren är att utfylla tomummen
efter försvinnande sjukdonar med nya.
\4edicinsk rådgivning i allehanda situa-

efter.

Telefon-sekretess
Telefonen är ett

som

fint

sanbandsrneclel,

vi lrots ilskna signaler inre

gärnr

Det hiinder då och då att förfrågningcr görcs på telcfon. Frigen är i
regel enkel och inte hen-ig, men sva1et måste ofta förses med "föd stäDpcl". I sådana fall är det lätt att förbise det rätta tillvägagångssättet. Man
vill vara artig och tillmötesgående och självfallct skall man vara det och så glönmer rrran lätt dels att mot
tagarens identitet och behörighet bör
koilas, dcis att svaret nåhända inte bör
avlämnas i telefon. Det är inte alltid
rr-röjligt att göra denna koilning omgåcnclc. I så fall bör svaret endast b1i en

att få återkon.ura. Sedan har
i lugn och ro följa -.,pp ftågan och om så behövs rådfråga rnrn
chef, varefter svaret kan lämnas begäran

vil1 undvara. Bekvämligheten medlör
dock vissa svagheter. Man följer lätt
,rrin"tc morrtånJcrs l.g o,h ringer även

iåg tid att

om frågor, som kanske inte borde avhandlas n-red detta utmärkta koilrnulr

kanskc

i

telefon, kanske skriftligt.

Det är mycket lätt för
en tredje part att avlyssna telefonsamkationsmedel.

tal genon

överhöring,

i

telefonväxlar

eller genorn i1legal inkoppling. Samtal
över läokståtion går ut i etcrn ocl-r kan
avlls'nos i ri..a ra.lionrottrgrre \är vi
behandlar sekretessbetonade saker måste vi alltså ålägga oss en viss "tråfikdisciplin" och iåkttaga föisiktighet.

B ger följande anvisning:
"Vid telefonering får i fred hemliga
Sekretess

uppgifter endast

i

undantagsfall av-

handlas. Därest så sker skall on.rskriv-

ninqar, täckbenärnningll nr. rn. använ-

das". Det låter enkelt men är kanske
inte lika cnkelt att tillämpa. Erfarenheten visar att bestämnelscrna tiilärrpas

stor frihet. Det händer alltför
ofta att uppgifter som lännats telefonlecles bort överbringas på annåt sätt.
Är'en en annan fråga gör sig påmind
i det här sannanhanget; vet vi alltid
vcm vi relar mc,l i teleionenl Ncj, Jct
kan vi inte vara säkra på. Deis är det
ofta svårt att kännå igen röster i telefonen, Jels finns det goLIa inritatörer.
Därför kan vi, som sagt, inte vara säkra på vern sorrr sirter i cndra ändcn på
tråden. lr4ed andra ord; telefonen kan
lr.red

Telefonen

ät ett llitigt anutillt

ttui(len.

Hög tid att planera för semestern
Völl<ommen in och hömicr grqtis sommofens reseprogrcrm.

Ni finner mossor med bro och billigo tips iill ollo popu-

lciro semeslermå1.
Reseliönsten ordnqr Edro iåg-, flyg-, böi, och bussbilietter.
Bokor in förjeplotser för bilen. Förmedlqr hoiellrum.

I

crllo resedrenden völkomno iill

TGOJ ReSetiällSt

stonainovisko Bonken ARBoGA ret. a58e!r226e

Oppet: Vord. 9.30-15.00, torsd. dessuiom'16.30--'18.00.
Vord. före sön- och helgdog 9.30-13.00.
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sdm

bnndsnrcdel. Sune Liuttg, ULIF, " silat
snacl?et" innllan clet rinner iudg genont

UHf

Personaltraff

Den 22 mars var clet åter dags
en personaltr'äff, clen 11

Kl 19.00 var det
I{us-biografen c1är en

1ör

i

ordningcn.
samling i Folkets

filn om fiygplan
35 Drakcn visades, vilken livligt upp
skattades. Vid den efterfiiljande cabar6n i Rotundan hälsade lörrådsdirektör
E. Nyberg välkommen, valefter Förrådsbyr'åns egcn visa - UHF-visan
sjöngs mccl kraft och inlevelse.
Cabar6n var clcnna gång upplagd efter mönster llylands hörna, där HyLrn.l Jrarnsrrilldes cr Olle Winbcrg och
fick heta Fyland. Söt !ärdirlna var
Gunilla Strindier sonr chcvalereskt upp

vaktades

ned blonmor av

Fylancl.

Kameramannen Göstä Persson, "Snickar'n" hade clagen till ära en "kanera"

från sekelskiftet son han, iklädd vit
rock och hörlurar med nrikrofon, skötte
nred elcgans. N{usiken bestod av 4 nan
och en kvinna där Ewa Persson skötte

I'ianor, Helrran Fil.l -tråker. Yngre
el. gitarr, Sven Erik Famne

Karlsson

gitarr och Big "Hula"

Wernersson

clragspel.

När vårdinnan öppnacle hörnan bcl:,nn, !ll Big Htrla e, lerln. Pa 1rl.r.
i or'ke.t-rn, Inen han l(ottt stra\ instormande ikladd en Simsällskapets rödoch vitandiga badclräkter, vilket rönte
enormt jube1. Genon-r signaturnelodin
Zero-Zero och eftet Fylands presentation av "aktörerna", den riviga biten
Plättlaggen komnenterade Hörnstcdt
alias Calle Broman att dct var tur att
det inte biev pannkaka. Därmecl var
tonen och stämningen given.

Olil<a personer inom förråclsbyrän

l-l r H (.^rtp 5orrr
"'rde
medryckande berättade onr sin tid i

I'lF\ i.'Fr'

FN:s l(ongo bataljon. En av städerskor
na H. Lundh berättacle om personalcns
rcnlighet, rnen ville cj svara på IIörn.rcJr' frrgr vilkrr .orr r rr renligr.t på
UHF. En av de nyblivna pensionårerna
"Brecken"-Eriksson bidrog med sitt enrarliga dragspel och en visa om PlrrttePe1les pojke, vilket livligt applåderades.
Vita rosor från Atl-ren framfördes av
Gunilla Nystedt ocl.r värdinnan Gunilla,
vilket kon Hörnstedt att lndra on'r de
arbetade vid intendenttrförrådct, han

tyckte de sjöng om vita trosor fråri
rrr'rår. Sren Erik Fanrnes risa, Verc i

Vintappargränd rönte också gott bifali.

Big Hula ansåg att allsång vår något
som glömts och han föreslog att ingen
jörer.i Eskil östltrnd skulle fungera som
ailsångsledare och det gjorde östltnd

rnecl den äran. Vem vet, han kanske

får fler erbjudanden i franrtiden.
Värdinnan och Fyland genonförde
en sketch, "Prccis son gifta" som gick
hem och kanske mången av de gifta
kändc igen tongångarna i slutscenen.
Ewa och Fäldt franförde omedclbart
efter sketchen ett musikstycke, Fascrnation, kanske fascincracle av den genomförda sketchen.

En intervju ned Carl Hugo Dahlström utnynnade i en av honom skriven nidvisa som berörde en del av personalen och framfördes av Yngve Karlss.n på ett utmärkt

sätt.

Sntåkul med personal1tit'f, siiger Gustau
Magnusson tiII Ragnar Lindgren.

Se,len

r:- det åte' ,lrp. för

Zero-

Zero, varcftel förr ådsdirektören avtackade de rncclvcrkande för en lyckad
tr'äff och delade ut blonrmor. Skrivarcns
eget olndöne är att Hbrnstedt väl förvaltade sin

roll

oci.r skojade

friskt

n.red

personalen.

Kaffe och snrörgås smakade utnärkt
och clansen ti1l tonerna av Levins Trio
pågick till kl 24.00.
Deltagaråntalet var påfailande stort

och alla ansåg att det varit en

trevJig

och lyckad tfäff.
K, H.
,il TRÄNING PÅ HALT
UNDERLAG

Flygets Motorklubb har rned benäget tillstånd av CCVA under tre 1ördagar och söndagar i februari, anordnat träringskörning på Flygfältet, den
del som är belägen söder om vägen
Hellby-Säterbo kyrka.
fonr il<ten har lagts på rräningslär ning. Underlaget, snö- och delvis isbelagd betongbana, l.rar varit idealisk ocl.r
nata identjsk med det vägiag son.r ofta
är rådande på vintellandsvägar. Anslutningen har varit gocl och medlemmar
na har lovordat den upplagda banan.
Många har tränat det nu så aktuclla
sättet att medelst {rikoppling häva en
begynnande sladd, en del har också

1ått l<änna på hur farligt det är ått
ned ett fi amhjul komma in i snöval
1en. Dctta har alltid resulterat i en helomvändning eiler besök i geoglafien.
Err flertirl hrl haft sina frrrar med sig
och givit derl en vä,clclull träning i
vin fcrLÄrni

I

Fylands hörna. Fr.u. Eua Persson, Göte Persson, Yngue Karlsson, Stten Erib.
Fantne, Bo Wernerssort {Hula), Hildur Lundh, Heltner Scotte och renybasen
Carl-Hugo Dahlströnt.

n

oen

c feLniL

On

tillstånd erhålles kommer träningsLörningcn all ano'dnas även
nästkonmande vinter.
Ls.
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Olle Göransson:

Balans Människan-Maskinen
I förra numret av Bergtrollet tog
Nils Äkerblom upp en Jel funderingar
i sin artikel "Vart bär det hän". Jag
har n-red stort intresse tagit del av den.
Jag Iider själv av vissa funderingar i
dessa frågor, som för rnin del nynnar
lt i frågan, hur man skall finna en
metod

för att få

balans

i

fackföreningen tiiivaratagcr mina intres-

sen och rättigheter, sarrhället skydclar
mig för övrigt. Utan öveldrift kan man
påstå att den enskildes intressen är så

väi tillvaratagna av olika parter,

förhållandet

rnellan Människan Maskinen. Detta
problen har under många år varit förernål för konlerenser ol h skriverier
och förra året utgav ABF i samband
med sitt jubileum tre kursböcker, som
bel.randlade "Miljöfrågorna i hemmet,
på arbetsplatsen och i san.rhället". I
"Hemret som miljö" har kursförfattaren tagit upp problemen som upp-

konmit i samband n.red den omfördelning av herraväldet, som skett i hemmen. Allt ifrån den tiden, då mannen
var envåldshärskare, sedan när det var
kvinnans tur och intill läget i dag, då
man väl utan att skjuta över målet,
kan säga att det är batnen, som kommer i första hand, eller hur? I och för
sig är väl detta en trtveckling, som kan
accepteras ur demokratisk synpunkt,
nen nog gäller det på många gånger,
när vi nåste avstå några kvm lägenhetsyta till de växande barnen eller
h;ä$a den.r med studierna fsom många
gånger går över vårt cget vetande] elier
andra problem dc har, som kräver en
insats i pengar, men framför allt av
tid. Samticligt son fritiden blir längre
får vi mindre och n.rindre tid tiil så
clant, som dock är så väsentligt för familjcn. Detta problern, att ha "ont om
tid" nöter vi intc enbart i hemmet
rrta[ även i föreningslivet och på arbetsplatsen. Jag ställer frågao [b1. a. till
mig självJ, vad det är vi har ått be
styra, som stj ä1 så myckcn tid. Det kan
vara skäl i ått en kväll allt emellanåt
sätta sig necl och fundera på detta.
Några råd i samband därmed. Stäng
radio och TV, slå igen tidningar och
böcker, s1äpp tankarna på bilen, semcstern och sommal stugan.

På arbetsplatsen har tti en tutnatt
ntiliö, sont såiller sig gansba uisentligt
lrån hemmets.

Så snåningon bildade de
fackorganisationer,

l.relst.
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anstä1lda

efter en

hel

de1 stridigheter blev accepterade

av

nlotståndaren.

Fackföreningen blev en

ny tillflykts

ort för den anställde. Med avtal och

eren.konnrclser nåddes sa snråningonr människovärdigare förhållanden på
ör

arbetsplatsen.

Och

anslutningen blev

ii)om indu.lrin så gott 'om 100-pro
centig. En ny tid hade alltså gjott sitt
intåg på arbetsmarknaden. Man var
fortfarande beroende av arbetsgivaren,
son köpte arbetskraften, nten var också skyddad av fackföreningen, som såg
lill ctr arl-eraren fick Ut ,inr rätrighetcr

enligt avtalet.

ont. Ibland kan man höra en

vrss

"dom"-nentalitet. San.rhället är inte
jag, det är "dom". Facket och arbetsplatsen likaså.

I och med att de största problemen
blivit lösta, så har de små problemen
blivit stora för den enskilde människan
och det kräver en större hänsyn vid
bedömningen av dessa prohlcm. för en
del är det trivialiteter, men för andra
är det en hjärteangelägenhet.

Forts.

fr. sida 21

Jag fyllde skopan och

snabbt springa

till

smält järn ner

skulle

fonrlarna. Jag vet
tiil, rncn innan jag

'nre hrrr dct gicl
hann blinka l.rade jag fått en

i

mängd

skon. Följden blev omfattande bräonskaclor och jag gick sjuk-

skriven en månad. Det var tur i oturen att det intc gick värre - jag kun
cle ju blivit av med foten.
Broschyren, som ltformåts av aukt.

rnnon.byrån

Samhället började sedermera allt mer
intressera sig för arbetsmarknadens problenr och genon-rförde och genonför

fortfarande lagstiftningsåtgärder, som
skall skydda de anställda vid sjukclom,
olycksfali, ålclerdorr och så kom hela
raden av lagar om lrbelstid, tcrrre'ter,
arbetarskycld rn. m.

Vi är då framrre r i,l rlagens .itLra'
tion, arbetsgivaren köper arbetskraften,

I industrialismens begynnelse var väl
arbetsplatsen så beskaffad, att den inte
gåv utrymme ti1l några egna funderingar på nriljön. Frågan var enkel ocl-r
klar. Sköta jobbet, pengar tiil fan.ri)jen
och buga för patron, som var den som
ensaru bestämde, o1-l1 min arbetsinsats
var av sådan art att man fick stanna
kvår. Intc sällan till vilket pris son.t

son-r

att

han kan känna sig ganska trygg. Men
hur reagerar då den enskilde i cienna
fas av utvecklingen. Vem är han mest
beroende av? Kan han undvara någon
av dessa tre parter? Känner han större
solidaritet ned facket än med arbetsgivaren eller tvärtom? Ty det kan väl
ändå inte varå så, att han betraktar
dessa tre parter som något nödvändigt

q4\
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AB Wcllin Reklan
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Nlalnö, bygger i notsats till sina många
föregångare inte på "ro1iga-gubbarteckningar" utan på autentiska intervjucr med yrkesskadade, arbetarskyddsspecialister och läkare.
Efterfrågan

på den nya

broschyren

är redar stor, meddelar Sveriges Verk
stadsförening, och åtskiiligå positiva ttalanden har gjorts om den. Verkmas-

tåre Otto Lövgren, Bolinder & Munktell i Skurrrp, säger om broschvren:
Orsak och Olycka är verkligen
bra. De korta instruktiva texterna ocl-l
de utmärkta illustrationerna gör läsningen n-rycket givande. Samtliga som
arbetar här har fått den, och den har
blivit mycket väl mottågen. Ett 11tlnärkt initiativl
Orsak och Olycka kan rekvireras
från tidskriften Verkstäderna, Storgalan 3, Stockholnr Ö. Den kostar 75 öre
per styck plus oms.

Påsk,cigget
Man har knappast repat sig efter den
katastrof som julen innebär för en jäktad husfader förrän kvarskåtten kom-

mer, ja, det vill säga ska1l börja att
likvideras.

Likviderna påbörjas pianenligt och
familjen får det där utseendet som ty-

der på asketism och sunda livsvanor.
Inga bantningspiller här inte så länge
restskatt finns å debetsedeln.
I all denna misär, då man räknar ett
leende som en kaloriförlust, kommer
Gunnel, lägger huvudet en aning På
sned, tittar en djupt ir i pupillen och
fön'nodar du skriver väl något kul
om ägg

till

Bergffollet?

Så klart, viskar man. Vem kan
motstå Bergtrollets kvinnliga avdelning
när denna kör fram med stora charm-

-

sprutan.

Men, resonetar man - det är
långt till påska och kanske Gunnel
g1ömmer.

Tomt snack, vem har trott att John
Eklöf skall glömma. För det är han
som dyker upp. Man kommer in i ett

tomt kontor, heltomt, frånsett att Eklöf
av någon outredd anledning finns därNåå, säjer John
Nää, säjer man själv och flYr'
Eller tag en helt vanlig svarv, som
rnan går förbi. Inget ont om svarvar
men därbakom ligger kära John på lur'

-

1\aa I

- Nää, och man flYr.
Man flyr i riktning lnot Säterbo kyrka, rundar fälthangaren och då ropat
högtalaren, Wadström ring 446.

Tro det om ni vill
På efterniddagen den 7 januari 1948

iakttogs ett stort diskusformat förernål
över ståten Kentucky i USA. Föremålet var ca 125 meter i diameter och
gled Trrm liudlöst meden hastigher av
r.n.Fr.r /\{r kr r/rrm r)F' v.r .ilverglänsande och hölls svävande av matt
orangeröda flammor. Hundratals personer i Madisonville såg "tefatet", nar
det passerade i riktning mot Fort Knox

c^,1.."^.h fh,.h.cpNär "ryn dskepp,t Cök Lrpp i flyg-

basen, kommenderadcs kapten Mantell
och hans P 5l Nlustang till start. I luften rapporterade Mantell i radio, att
han tänkte flyga ifatt föremålet. Han
gjorde några omilygningar och berätta-

skick anlände hon till konungens gård
på aftonen just den dag som månen
var helt mörk. Eftersom Disa uppfyllt
viilkoren som satts beslöt konungen att

Fritt

berättad

efter tradition

rådsherre. Så blev där

ska

Man börjar således vid hemkomsten'
Familien är horad till livet om den
.tör tar. Katten går omkring i filtrof{
1or. Allt är tyst. DerI store sitter vid

skrivmaskinen och präntår PÄSKÄGGET.

På morgonen när mor blivit ensam i
huset städar hon den stores skrivbord,
flyttar undan skrivmaskinen i vilken
sitter ett alldeles vanligt vitt papper'
Ett vanligt vitt papper som innehåller
den mest lakoniska novell l-ron läst'

Novellen son förorsakat författaren
Dätter av vakande och djupaste tankemöda. Världens kortaste novell, Påskagget.

ALW.

Cenom detta fina initiativ får Ar,
ny nöjlighet att bjuda både

boga en

EN DISA-SÄGEN

och slår

- Du vinner, flämtar man Ja'
skriva om ditt förbenade ägg.

maren en rundtursbåt, som tar 65 påssagerarc, att ligga klar för att starta
utflykter på lt{älaren och I{jälmaren.
Just nu undersöker man, om det finns
nröiligheter etr gå trpp genorn Srröirs.
holnskanalen.

arbogaborna och turistande besökare en

Weangarns Kungsgård.

446 hur kan man vara så in i ballan dum att nran inte kan konbinera
446 ned herr John Eklöf.
- Nåå - frågar den röst man alltför väl känner igen.

En verkligt trevlig utflyktsmöjlighet
bjudes arbogaborna under sommaren
genom ett Reso arrangemang. Vid
hamnkajen kommer under hela som-

de, att det var enormt stort och var
försett 1lled fönstergluggar runt om på
sidorna. Men plötsligt tippade "tefatet"
på sidan oci-r steg upp geIrom molnen
tred en hastighet av ungefär 500 kn.r/
tin.r. Mantell foljde efter och senare
hittades hans flygplan utspritt i bitar
över ett 5 kvadratkilometer stort orrF
råde. Bitarna var repade av egendomliga djupa fåror, som om planet hade
rål<at in i en dusch av någon fruktansvärd oförklarlig kraft, som om han
llugit rakt in ien våldsam rlblåsning
eller någonting ännu värre - som
ingen jordisk metall kunde uthärda.
Komnitt6n för undersökning av
okända föremål studerrde frllet iöver
ert år. Det förstr rrttclandet som gjor
des var, att kapten Mantell hade jagat

Man gör en kort Påus i flYkten,
flämtar in och 1ånar Noganders telefon
446.

Arboga får
rundtursbåt
under sommAren

Disa var dotter

från

till en konungens
i rådet beslutat

att allt menfört och odugligt folk skulle slås ihjäl enär det började bli ont
om födan. Disa begabbade detta beslut
och förmenade att hon, så kvinnfolk

hon var, skulle kunna finna på bättre

råd. Detta kom till konungens öron och
han sände henne ett bud, att kunde
hoe kornma till honom varken klädd
eller oklädd, varken gående eller ridande och varken i ny eller nedan så skulle han n.råhända lyssna till henncs råd.
Disa var en förslagen mö, och tillika
mycket fager under ögonen. Hon svepte in sig i ett fisknät, satte en fot på
en släpa som drogs av en häst, det andra benet lade hon över ryggen på en
bock som leddes bredvid och i detta
Siig, broder!

VatJör sbtev du inte manhatten i
sfiIlet för l?tarsl?atten? Påsbägget hade
ju då lnte narit fulb så tomt.
Red.

attraktion av god

klass.

planeten Venus, men denna hade inte
vid nåmnda tid samma höjd och läge
som föremålet hade haft. Myndigheterrra

ändrade sig då genast och påstod att
Mantell flugit igenom en spärrballong
av typen Skyhock och tyvärr flugit sin
död till nötes.
Kapten Mantells sista ord återgavs
inte i rapportema över olyckan, men
avslöjades under ett föredrag i Bnstol
av en av markobservatörerna vid händelsen. Han hade hört kapten Manteil
.äga i redion: 'Min Crrd! Det är rnänniskor i det".
UT ,,FLUGAN,,
Flygpojkarnas tidning.

till de råd l.ron hade ått ge.
I{on för'eslog då att de övertaliga skulle utn$tas med föda för den närmaste
tiden och sedan sändas till Norrlanden
ovanon Bäcken' för att där bryta
mark och skaffa sig föda genorn jakt
och fiske.
Konungen och rådet beslutade som
Disa sagt, och konungen fann sådant
behag till den fagra mön att han bad
henne att bli hans gemåi och drottning.
Det folk som bosatte sig i Norrranden försörjde sig redligen och särskilt jakten blev deras näring.
Vid tiden efter midvinterbloten då
föret var gott drogo de söderut för
att sälja pälsverk och aadra produkter
av sina näringar.
Det blev därför beslutat att det i
Uppsala skulle hållas en markqad som
till Disas åminnelse skulle kallas Distingen. Denna marknad äger bestånd
lyssna

ännu

i

våra

dagar.

palle

'Dalälven.
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EXPLOSN CFIEF FIYLLADES E,XKLTJSIVT
Flygdifektör Nils Thorsson blev frenars förcmål för otnfat
tanclc l-ryllningar i samband med sin
clagen den 29

avgång från CVA och sin måltgär iga
1)cfattnirg som chef för vapensektionen.
På cfterniddagen samlacles cheferna lör

clc tekniska kontoren

till ett extra

saDrnaoträcle. övering.

T-

Nils Äkerblom

tecl<nade t\ils Thorsson som clcn tehniska avclclningens grand olcl man. Ilan
gav i korta clrag en reCogrirclsc föt va

penavclelningens arbetstppgifter och
verksamhct, varvid han särskilt beto

nade att våpenteknikcn kontler att
vara konkrrrrenslös, så länge vi intc an!ändcf oss av härnvapcn.
Nils Thorssons fack år' vapentek
nik och ti1lhörande. I)ct sköts av ett

litet arbctstean. Områclct iir tämligcn
okänt av andra. Målet är att placcra

en verkande lacldning på r-ätt ställc på
rätt sätt och vid rätt tidpunkt. Laddnir o, n ir lrrrr rrd.akcn, Jct rndra lriJlp-

Niis Thorssons arbete har orrrfattat var för sig stol-a otnråden. Inne
l rlli"riken, ] llrrl-r'lictil cn, dcn prtci
mcclel.

sionsbetona.lc vapennrekaniken, expio_
sionstekniken av kenrisk natur och den
avanceraclc mättel<niken.

Nils Thorsson har varit en synncrligen krrnnig och skicklig yrkesnao, som

lärnnar ctt stolt tomrtnn efter sig. Jag
hoppas att kontakterna skall fortleva.
Ilan har varit cn stöttepelarc vid de
tekniska diskussionerna, en viirclefitll
och fast klippa ocl-r en gocl kamrat, av
slutacle

öi

Äl<crblom.

Efter arbetsdagens shrt särrlådes ett
\lo-t anl.ll rr Nilr Tlrors.on. \ä1rer l)a
Vä".er fö- arl :rv.kcdir)ll. hono'r.
- Jag tittacle på Nils Thorssons
rjänstckort i dog, sade CCVA flygclir.
Ä. IJögfclclt, clå han inleclde talens racl.
Näi nan gör det, ser rnan att
\il. Tiror..on vrrir en lytklig r'rirrniska. Han har skjutit in sig på etl spår'
o.lr hrr I'allit ''njcrr. H,n \örjude lå
Gevi;,rsfaktcriet och har valit "gevärct"
tl ogen och ävcn svenska försvarct.

de rrnder prov med clct italienska flygplalet Caproni. Kylan befanns vara or-

Mecl unclantag

tige Thorsson hoppades att "ni får
kän.e c' lriskc o.h L ya, -j 'rtt iaq
får tilifälle tr.äffa er, niir jag komrrer
l1t ti]] CV,\."

för l,l svarta månacler,
då han tjänade persiska regcringen.
Nils Thorsson kom till Flygvapnet 1934
och Ärboga
I

19.[6.

Iögfelclt klarlacle viclare

ltt

Thorsson

inte bara varit och :ir uppsliatt:rcl av
l. lli ir:or r I lvqvapnet t,l?rr ,\ l.sir . \
nrånga utanför cless krets.

- Vi tackar fijr ett gott iobb, allt
gott liänratskap och ail gocl vänskap,
evslLrtade CCVA, innan han öve11äm
naclc blornnror, framticlsprcnuneratron
på Bergtrollct och en statlig käpp som
gåva från vännerna.
\il' T r"r:sorr g1\ nflsr": qlirr rr lrcn
clc 36 tjänstcåren. Nicsr nervkittlande
bctraktacle han tiden vitl Försöksccnträlen, clå rnan unciet krigsticlen syssla.l,. rrrr,' ri,l'in'täll'la l'.'rnbur . clr er1'
rir,rr'lr nred .-rrrrSlr.lJningar. r. r'. | å

litlighct ultder hanclhavanclet var högst
okäncl. Ilan ber aittacle om den otrolig:i
hänclclsen, ciå man necl l0 skott lyclia.1,, .kjr tr '1,ror'r rllr rr, blrJ, n i er
flygplarpropcller. Hänclclsen inträffa-

salten. Italienarna förklaracle att "när
dct är så kallt, skjrrtcr vi inte".

Jag har ailtid vaiit intresserad av
lörsök och cxpcriment rr-red explcsiva
varor och clet har vadt livgivande att
få syssla lnccl for skningsarbete. Jag tror,
att vi här har cle största erfarenhctcrna

i

Europa av vissa vapen, sadc Thorsson.
lian avslrrtaCe lrred att tacka för den
,ng<nä ni lid .orrr v.rit ech Jcn spJn.

Drifting. Bcrtil I lenricsson flamförclc
"för alla år, vi har
fått ha dig ti1l chef". Han överlämnade
en girva fiån arbetskamrater vid C\rA
cch blommor till fru Tlrorsson.
Förrådsclirektör Erik Nybcrg tackade
på UHF: s \'aignar "lii1 allt vad ciu betytt fijr oss". D1r. 1'\ybcrg framhiili att
fl ,, . orr rllri,l fJr,ökr li:s., lllr f Lrgur
i sarrfiirståircl. Han över1ärnnacLe blonr
nror från UHF.
C; ri-Hr go Dr.rl.trör . UHf , .iön'cn cgenhändigt förlattad visa om
avdelningcns tach

'l-hor-sson, späckacl nccl minnesbilclcr
kriL:g denne, men också llrecl ryken(lc
fiirsha insiag.
Så fortsatte kvällcn n'iecl trivsatu sauvar-o och foltsatt hyllning av vepcnsek-

tioncns avgåenc1c chef, flvgclir Nils
Thorsson.

,..

t-.,

AlIa uar inte lzyar,1åt lcttograf Reinhoful Carlsson hont med hanteran. Hiir iir i friimre raden Nils llenricsson, Oslzat
Larsson, Bertil Henricsson, Nlls ?horssorr, Anders Högfeldt, Lars-Harry Larsson. Mellanratlcn: lnguar Gustalsson, lan KäIIb"rg, ingtru, Fredrilz Bettgtsson, Thor Andröfi, Gtmnat Scth, Follze Ericson, Harr.r Erilzssott, Gtrnnar l-Iiort, NiIs I'iefuen
anil. Llnirn raden: Iohn EhIi;|, Erit larsson, Nils Ålzerblont, Roll Genestig, Bi'get Ilagluttl, Aclner F.iborn, Arne Norberg
och Per Grtutströu.
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Under dettanamnfinns en över försvaret

vittgre-

nad organisation, sommed hjälpav olika slag av

analys skall bidraga

till

ökad flygsäkerhet,

till-

förlitligare materiel och därmed ett slagkraftigt
försvar.
Tills vidare är det endast i fu:nktion inom Flygvapnet samt för flygplan och helikoptrar inom
Arm6n och Marinen.

Därför skall principiellt a1lt utan undantag rapporteras. Det skall också vara en regel att den
som upptäcker felet även bör rapportera detta.
I vissa fall kan man se det så, att den som upplevt hiindelsen är också den rätte att skriva ned
den för att föra den vidare. Har denne missuppf.attat situationen exv p g a en tillfällig chock,
kommer den närmaste undersökningen att finna
detta oeh ge vägledning.

o2u

Sjä1va rapporteringen kan ske på

För att kunna göra en analys måste man ha material att bearbeta och dettafårhämtasi form av
rapporter om tillbud, fel och haverier. Platsen
där dylika uppgifter kan hämtas är praktiskt taget var som helst, där det firurs försvarsmateriel. Sålundaitjåinstunderdrift - exv trnder flygning - på hangarplattan, i förråd, i speciella anläggningar och i verkstäder. Felens storlek har
ingen betydelse. Även minsta lilla fel kan i ett
oviintat skede ge anledningtillen stor katastrof.
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i ett senare

flera sätt, som

skede sammanföras.

tillgripits den klasi modärn form. Varje hederligt

Som första rapportmedel har

siska loggboken
fartyg har sedan århundraden tillbaka fört allt som
hiinde i en loggbok och på så sätt dokumenterat
dess liv som erfarenheter för efterkommande.
Försvarets loggbok är uppbyggd på lilcrande sätt,
menmankanur denna plocka de intressanta upp-

gifterna för central information. Inom en blå
ringpärm finns tre block, ettför dokumentation,
ett för personlig rapportering, ett för materielrapportering. De s sutom finns i pärmen vis sa me kanikerinstruktioner, ett kort med inventarieförteclcring och påminnelser om, närde skall bytas
samt ett kort med koder etc tillfplbesättningarnas rapportering.
Blocket för personlig rapportering kallas Flygbesked och skall normalt varje flygförare skriva ett
ex för varje flygpass avsett för notering av den
flygande personalens flygtider -totaltoch på olika flygplantyper - utbildningsståndpunli:t etc.

Skulle föraren av någon anledning fåttnågot personligt obehag under passet eller tvingats avbry-

en både tidsödande och besvärligt och det skulle

ta sitt uppdrag av någon anledning - även materielfel - skrives också detta på blanketten, som
då kallas driftstörningsanmä1an. Denna får då
passera divisionschefen och fl ottiljchefen för utlåtande och beslut. Detta kan innebära att ytterligare utredningar vidtagas ochdet konnmer fram

som skall åtgärda saken. Lärda miin säger dock
attdet är lättare att glömma 10 saker åin komma

uppgifter såindas
till datacentralen för i första hand komplettering,
varefter de presenteras för Flygstabens flygsäexv en utredningsrapport.

De s sa

kerhetsavdelning för analys.

Om här skulle föreligga ett fe1 av personalen
- orsakat genom den mänskligafaktorn - gör speciella flygpsykologer ingående undersölcringar av
personen ifråga för att komma på en rimlig anledning

till

håindelsen. Det är inte ovanligt att opass-

lighet, ekonomiska belqrmme r, f amil jetras sel etc
kan ha legat till grund för bristande uppmärksamhet, felmanövrering etc. Dylika omständigheter
försöker man lägga ti1l rätta innan vederbörande
åter skall fortsätta sin avancerade verksamhet.

kunna vara ti1lräckligt att tala om felet för den,

ihåg en. Då nu felanmälan göres skriftligt får
man inte lämna det oreparerat samtidigt som man
kan vidarebefordra informationen för en eventuell djupafe analys. Luran den gårvidare skall
blanketten kompletteras av den telcriska personal,
somdet åligger att reparera felet. Denna komplettering irurebär bl a att med hjälp av en rapportkodmeddela vilkenenhet eller detalj som är felalctig samt lämna en information om

felet och vid-

tagen åtgara. Med den komplicerade materiel,
somnu anviindes kan maruren ute på linjen varken

konstatera fel el1er göra någon djupare åtgärd,
utan blir resultatetbaraett utbyte och den felaktiga enheten såindes tillen verkstad. Därvid skall
alltid reparationsrapporten vara bifogad. Det är
sålunda här CVA kan komma in.

När enhetentagits in i verkstaden för reparation
skall felet och den slutliga åtgärden noteras på
reparationsrapporten. Hittar CVA ett nytt fel antingen vid reparation eller översyn skall en ny
telqrisk rapport fyllas i. När ärendet är slut och
enheten reparerad går rapporten ti1l datacentralen i Arboga. För attf.ä en effek:tiv rapportering
kommer CVA att fastställa särskilda rutiner.
Principen skali dock även här vara att rapporten
utgår så nära som möjligt fran den punkt felet
upptäcktes.

Det tredje blocket kallas Teloisk rapport

- f.f'g-

plansmateriel och består aven samling blankettset av ett original ochtvåkopior, varav andra kopians baksida även är tryckt och benärrures Reparationsblankett.
För markmateriel och speciellt telemateriel finns
motsvarande block Telcrisk rapport - marlsrate riel. När helst ett materielfelupptäckes dvs underdriftrespflygning eller vid något slag av underhåIl, skall anmärlaringen anmälas på översta
tredjedelen av blanketten. Detta synes för mång-

Ärfeletavsvårare art skrives som förut en materielfelsrapport - MR. Ett exemplar av denna
skall gå till Mate rielkontroll sektionen på Flygför valtningen, som koncentrerar rapporten varefter
även den såindes

till

datacentralen.

Varje vecka presenterar datacentralen en lista
rned de felrapporter som inkommit föregående
vecka. Samtidigt noteras hur många gånger det
härmed har varit fel på samma enhet.

E

n fullst?in-

digare statistik över mate rielen s funkbion pre sen teras månadsvis. Dessutom kan månadsvis pre-

senteras fullstiindiga listor med alla inkomna
rapporter betråiffande ett och sarnma fel. Då de s -
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Totollisto
Bestölles)
Månqdsvis
(

sa listor kommer att bli mycket stora kommer
deendast att utgivaspå särskild beställning.
Detär justdessalistor som ska11 ge impulser till

c. felstatistik

(det

var 3:e gången

håindelsen

in-

materielförbättring, som kan ske genom analys
ochfullständigt studium av de omnämnda listorna
tillsammans med enheten och till denna hörande
ritningar, föreskrifter, schema mm. Listorna
skall således lämnas till en del experter på de
telcniskakontoren, som skall utföra arbetet. Dettakanske på många olika sätt. Ett av de enklare

träffade)
d. vidtog åtgerd (ställde undan stolen)
e. kom med förslag till att felet inte skall upprepas (spiken bort från stolen)
Samma sak skall göras med alla fel som visat sig
vara kritiska, antingen genom atLha upprepats
ofta ellerhar en avgörande betydelse för flygsäkerheten. I det första fallet så kan den montör
kiirura yrkesstolthet, när han utbildat sig tiIl ex-

intrziffade påenexpedition på FF. På begäran av
en tjänsteman reste sig den wrga expeditionsda-

pert att reparera effektivt ett ofta förekommande
fe1, men urmaterielhåinseende är det långt ifran

men och gick ti1l ett annat bord

för att hämta ett

papper. Därvid kom hon emot en stol som var
placerad här, varvid det håinde något vid herures
välsvarvade ben, varför hon utbrast:"Detta ärnu
den tredje strumpan jag rivit sönder på spiken
som sitter på stolsbenet. Nu stä11er jag stolen i
hörnet och skall se till att spiken kommer bort. "
Derura unga dam utförde faktiskt en fullstiindig
feluppföljning med:

a. rapport (den var visserligen mu:ntlig)
b. konstaterad felorsak (den utstående spiken i

nöjaktigtatt sammafel uppträder ofta. Här fordras en ingående åindring genom expertstudier.
Det centrala informationssystemet har till en stor
de1 varit i gang omkring ett är, vi har fått en ny
loggbok med en ny rutin, tidigare har andra feluppföIjningssystem provats. Trots detta står vi
i dag ännu i början av en utvecklirg med ett informationsverktyg, som rätt och väl använt kan
försäkra oss om säker personal, bättre och effektivare vapen och därigenom ett slagkraftigt

försvar,

stolen)
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Punkt
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belopp ca

Premie

S,i

12500
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man1lg medlem
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är underkastad Statens
altmiima tj iinstepensionsre glemer
te har även att räkna med utgåen-

Den som

Pukt 1 Gift

- medlem
PunLt 2 Gift manlig
vars hustru är medlem i

o

anteckna försdk-

riagsbeloppet för förarplatsförs:i.kring, vid dcrlsfaU högst kr 40000:-

för mm med lnte alltför iånga
tidsmellanrum bör kontrollera

hustru ca kr
Premie (sammanlagt)
kr 6:- per måaad

i'l

Är Du bilägare,

Medlemmar i FCTF
lokaiförening 107

och demes

a

nen "privata försä.hringar'r kan Du
skriva upp teckrade li!'försäkringar.

höjes ovamämnda belopp med 607o
Försiikringar ändras ibland, var-

Försäirringsbelopp ca kr

z

uppgifter, som är tillämpliga och
summera ihop beloppen. I kolum-

rande belopp för en lrkesarbetåre
är ca kr 430:-.Förden som förut-
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elter-
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,l

de

levmde. Iyl1 i tabellen med de

19-20

Upp
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de månatliga pensionsbelopp för
efterlevande nake/maka och barn
uder 19 år (familjepension). Som
exempel kan nämnas att full familjepension i 1gI A 13 är ca kr
540:- per måa för maka. Motsva-
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24000

5,5
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översikt över de försäkriagar, som

Nledlemmar i FCTF lokalförening 10? och FCPI'
avdelning 52
4000
Belopp ca kr
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