Arroga

E eRronikh

srorska i-crer ng

wvwv.aef.se

053

-\-<-

'ts\ {.

S__

''tc..o--,

-u+a
\-\<lJ
N4

4>/\
ir
,/
,,
'4- --r:\*_

%%

PERSONATTIDNING

FC,-R

CVA.UHF

Nr 2 1964 o Årgång

15

i cn årtikel på
9 o. f. sinir intr-yck fr'ån en spansk
tjurfäktningsarena. Bilclcn år ett vl'lioft
Rägnar Stolt sliil.Lar

siclan

från liagn:rr

tiil

Ann.

rOfirslagsb i lderr
Lihsorn nånga gångci ticligarc diskuter-ar överingenjör Lars

IIarry [,arssor-r,
o, l vcrl.rrä.

irqcn'i:r' Alnc Rr,{.b"rg

tårc John Wall6n clen helsvenska attackrobotcn O4C. Detta förnämliga anti invasionsvåpen har konstrrrcrats av fl1,g
förvaltningens robotavdelning och tillverliats vicl CVA.

ElEFIGTFIOLLET
fl,Nnalnrd..,i.ll
n, LJtul{hiitndclnin! foi,idsb),i. r\rlNNl
l'cisoraltidni,r! fd, Ccftå1,

CC\'Ä flyrdir

Jolrn

A Högfeldt

Ekröf

Gunne Rydebörs. Joi tuo.tund, corl
Rckord Ekblod, Thure Hiorrh och
Corl

fuqo

Dohlsrröm

A1I.!t Boltttr.ke,i

AB,

Atbalr

1951

Bergtrollet

r |

/

//t..

[yt0f ier/rr/r/r,i
Ingenjör John Eklöf, son.r tiliträtt

befattning inom TUK, konmer

en

att i

och med cletta nummer av "Bergtrollet"
sluta son dess redaktör. Jag vill där-

för i detta sammanhang framföra ett
varmt tack tili ingenjör Ekiöf för allt
uppoffiande arbete, såväl på {riticl son
nnder arbetsticl, för vår personaltidning
Bergtrollets bästa. Vi hoppas att ingenjör Ek1öf inte skall glönrma bort vår
tidning en liten artikel clå och då är
välkoLrmc|i.

Ny redaktör för "Bergtrollet" blir
flyginger.rjör Ragnar Fredrik Bengtson.
Den viktigaste föruts:ittninScn för att

ett föfct:rg shall få en bra personalticl,
ning ijr, att nan har cn skicklig redak-

tijL. I lan skall kålna företaget, vara
sdlnarl)etslran, villir att arbeta på obek'.,iim arbctsticl rn.nr., fötutorrr att han
skall vrla en god stilist, veta hur nan
giir cn ticlning, vala uppslagsrik ctc.

etc.

iieclan 1952 har ingenjör John Eklöf
varit vår tidnings redaktör. I{an har
skött clctta uppclrag på ett rnycket förDiirrrligt sätt. Vårt "Bcrgtroll" röner det
största intrcsse och ireundlan långt utan-

iör' vå. efen litets. Detta är hclt ingen

jör llklöfs förtjänst.

/;, l/ - r,.t.'/L,/,
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Flygingenjör Ragnar Frcclrik Bengtson är inte ganmai "tidningsson-r ingenjör Eklöf var, men han har många andra fina
kvalifikationer. Vi önskar honom ali framgång som redaktör ocir

murvel",

lovar. att l.rjäIpa och bistå honom så mycket vi förn.rår.

Alt

-,f f'r

tå 9:
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- Nå, hur har du det nred clifla sencs- lrg sk:r Lirr rt HJl.ingl"nd oclr slas'

teryrlaner, Mon'ica?

eJ nryggcr. Det är rrngelär'\:rd jJg vel
dag. Iloppas Bernt lyckas hålla hider'kälken i gång, så vi kan få en fjälitur.
\.{ariannes lliminisol i all ära, men finns
clct något sonl gåt upp cnot att bli fjäll
rr

i

bryntl
Strax innanför "jän.r'idår.r" på CVAsidan arbetar Manne Anclelssorr

i

rrtbytcsförr ådct.

Dr Vlnne -e.el väl \orr

van gt t.ll

Norgc på sclncstcr.

Marute Antlerssott set esttdt udric dr

i

Norgc

Bergtrollet tog mcd CVA-lotografen
Sjödin på en snabbvandring genom UHF

och

CVÄ för att prata seneste. och
Vi .llnk in till Marian-

5eme5lcrliv.

ne Pettersson,

avd 400 på UHF.
Hur har du det nred semestcrpla-

ncrna, Marianne?
Jo, clet går enligt planerna.

jag

Vi -

till Rimini i Italien, där vi bor på hotell. Vi längtar
Sune och

reser

till sol och värme- Bara regn
och l.allr här. Den bista senrcslcr jag
söclerut

någonsin haft, rqrplevdc jag på Maliorca.
Vi startar den 6 juli ned flyg från Malmö och är borta 15 clygn. Från Maln.rö

tär vi vägen upp över Västkusten.
Vacl får du ut av en utlanclsscmcster?
- Det är intressant att se, hur man

lever i andra länder. En sak, som man
särskilt läggcr märkc till, är att skillnaden mcllan fattiga och rika är stor. N{an
tycker det är kuslig först, men så srrråningom accepterar man det.
- Köper du souvenirer?
- Inte souvcnirer i vanlig bemärkclse.
Men cn del annat som är billigt. På Mallorca köptc jag en jacka av antilopnocka. Guld är billigt, likaså dukar.

-

Håller kostnadskalkylen?
Fiirsrr gången bl,'v J.r årskilligt dy

rare, än jag räknat med. Nog är det bra
att ha en del extra pengar med sig. Det
händer ju att nlan vill handla något, som
man inte räknat med.
Scrnesler. Iävi5ct, vi lår semecter,

ger

Monica Andersson,

ter eo tvärhand från Marianne.
4

.j-

rorn sil

- Stärnmer precis det. Resan går till
Sandefjord, 12 mil SSV Oslo, al1tså tiil
Irugans herutrakt. I Sörlandet är det väl.iigt vanskligt mcd v:idrct. Dct brukar
bjucla på en liel del regn, nen det blir
det ju hcmnra också, orn rnan skall dö

ru.r elte- vJd rmrr hör. Därför lur vi
tänkt att Sijra en tur ifjällen. När man
blir äldre är man merå bekvän, så det
blir ingen fjällvandring. Det finns vägar
för bilen, som för oss in i fjällvårlclen.
Vad får du ut av din semester?
- Fr'änst vila ocl.r avkoppling, nlen det

finn, o,-kså rtycltrt intrc..ant atr se i
Sandefjord. Där finns ett av Europås
modernaste hotell. Platsen är ett cent"rrm lör vellangsrflottan. Vis.erligen r.ir
valfångsten på utdöende, men det blir
i all; fall Iivligt, när valfångarn.r Ligg, r

Mtritutne Pettersson långtar

till

Söt{erns

sol oL:lt vtirnte.
gåta utån merå troligt på plancringsproblenr-

- Du Börje, son är r.ryinflyttad till Ar
boga, stannar kanske i Arboga under
semestern?

- Tok du. Man rnåste som alla andra
sticka någonstans. Vi hår aldrjg tältat
fönrt, trren det ska vi göra i år. Jag har

helnnla på senester.

Det finns nöjlighet att få gå onbofcl
på valfångstbåtarna. Man blir imponerad av denna industri.
Ja, så blir det en ocl.r annan tripp till
Oslo, lörstås.

-

Köper du souvenirerT

Nej, kan jag svara, om jag unclantar några snåsaker för barnen. Därenrot
brukade vi köpa en del billiga livsnedel. Mcn nu är det just ingenting som ar
billigare annat än mjölken och den kan
man ju intc lagra. Det finns ost, som

man inte kan få här. Den köper man
1'r.n .rr f;hL-. nÅ nri<^f

-

Blir senestern dyrare, än du räloåt

-

Knappast.

med?

Vi iever Lrngefär sonl

kött är dyrt, men det
finns gott om härlig färsk fisk till billigt
pris. Hårt bröd får man däremot leta
hernn1a. Ägg och

efter.

En trappa upp rakt frarn och sedan ett
till höger sitter B ö r j e Anderss o n och fundcrar. Knappast på livets
steg

Monica Andersson tlrömner ont
fjäIlsemester

len rred att vi nu får en mera barnvänlig
plats och åtskilligt lugnare.
Stätrmer kalkylen?
har alltid klarat kalkylen. Tycker
- Vi
det går åt mindre än beräknat.

Köper du souvenirer?
Ja, det är klart vi gör uppe

i NorrMarianne Lindberg på Dataland. Lappslöjd särskilt.

rentr'clen Irrnderar inte en sekLrnd, när
vi {rågar efter hennes semesterplaner.

- Vi hyr ett sommarnöje i

UHF-chef en

flygdirekrör
KarI Hultman
har fvllt 50 år

Västman-

land ocl-r där ska vi bo i sommar. Det
ligger a1lde1es intill en sjö. Vi ror ut
på sjön när vi viil ha det riktigt lugnt
och skönt. Så sitter vi clär och mediterar.

Men ,let blir rldrig lånp..rrn1 \,/; Iyv
tillsammans nred en annan familj och
har därigenon ett iagom stort umgänge.

- Hur

sysselsätter

du dig under

se-

rresterdagarna?

Mat'ianne Lindberg grtider sig

tatiau

i

åt merli-

bår på spegelblnnb,iö

köpt tältutrustning för 450 kr och så
tar vi bilen, natrrligtvis. Vi räknar med
att vi ska få tag på någon barnvänlig
plats. "Vi" det är jag och hustrun Barbro samt Helena, ? år. GIöm inre närrty hon är det viktigaste i

na Helena,
vi-kretsen.

Tidigare har vi hyrt stuga, men det har
varit svårt att lå tag på flågot bra.

-

Vad räknar du med att {å ut av

se-

mestern?

Jag väntar rnig vc(kert väder, så att

bada. Fi"kar gör jag inte,
utan jag tänker bara ha ledigt.
Köper du souvenirer?
- Det har jag slutat med. Vi har fått
så mycket skräp hemma.

Helena

lår

Håller kalkylen?
Det gör den absolut inte. I fjol gick
det synnerligen dåligt ihop. Vi kom så

-

till genom stughyrningen. Ingen
affär på nära håll var en sak. Vi handlade i onödan liksom för att döda tiden.
tokigt

- lag kopplar rv. solar och läser. lag
är mycket road av att läsa, men det får
jag sällan tid med då man ska sköta
jobb och fanilj. Alice Lytkens, bonderollaner och så en del facklitteratur.
Stopp, nämn inte facklitteratur, det 1åter lite dumt, säger Marianne och ser
oroligt på mig.
Jag tycker inte alls att det är onaturligt att man är road av facklitteratur, så Marianne ursäktar väl att det
åkte medl
Blir det billigare detta sätt ått tillbringa semestern?
- Ja, det blir billigare. Vi hyr stugan
hela året och utnyttjar den också under vintern. Förr om åren åkte vi omkring i bil på semestern och det var ju
ioaturligtvis trevligt, men inte blev det
billigt. Bensin kostar pengar. Nej, det
här ned stugan är billigast och bäst.

Nu säger Bergtrollet sorn Monica på
UI-IF. Semester. Ja visst, vi ska ha semester. Vad ska man göra då, måntro?
Och därmed ön'kos cllc Bergtrollsläsare
En Glad och Trevlig Semesterl
OId Jim

i

en

M. Den ligger sex

mil inåt landet från Skellefteå. Stugan
ligger 25 m från sjö och inte långt från
Skellefte älv.

väntar du åv sernestern?
- Vad
väder
Fint
så att Kent, 7 fu, ffu här- som han vill
ja
i vattnet.
Själv väntar
jag mjg ett lyckat fiske. Inte bara därför ått maka Inez gillar fiskl Jag har vat på västkusten i två år tidigare, men
där var det inte så enkelt att komma ut

på fiske. För att inte tala om förde-

rander från Krrngl. Flyglörvaltninrr,r

i

tidigt på dagen tågade Len till
UHF chefen flygdirektören Karl llultltran för att framföra kamraternas h1'11spetsen

ning på hans 50-årsdag. Som stabstrupp
medföljde byrådirektör Eric Olsson, I : e

förde blommor och "klöverfyllcla" adresser samt en charmant vilstol, vilket

- På sätt och vis. Mot Högan Nord går
färden. Du vet ju att jåg är norrlänning.
stuga genom pålitliga

Den 7 maj 1964 strålade solen och
våren skrattade för fullt, då Flygvapnets
utvalde med avdelningschefen P Ju-

son, flygdirektörerna S. Larsson och C-R
Ekblad från CVA. Deputationen med-

Arne?

Målet är direkt spikat. Jag har hyrt

au

presentstolen

byråing. E. östlund och kairre.: K.
Hjertön från UHF, byråing. B. Åhlin
från FCTF, herr S. Edberg frårr verl.stadsklubben samt övering. L-H Lars-

vi Ärne Asplund
ett stort, trattliknande plåtföremål. Han är bas för mekaniska
nrrstjobb och vrn vid högre höjder.
- Har du högtflygande semesterplaner,
På Telehallen hittar

inkrupen

lubilaren utför tuottagningsbontroll

Börje Andersson täntat på

t'ör

Helena

lint

baduäder

allt överlämnades n.red uppskattande tal
oth Iör övrigr under öslerländskr ar*ig.
former och glada tillrop.
Utöver nämnda uppvaktning kom
även delegater från Flygmotor, SAAB
san.rt ordenssällskapet Odd Fellows oc'h
Rotary club med praktfulla blomsteruppsatser och andra håvor. Släkt och
vänner begåvade honom med en tavla
av Elin Höglund till familjens ögonfröjd - och en sherrykaraff med förhoppning on att den skulle användas
flitigt.

F

ry - jakrflorciljen sombleu attackförband
Flottiljingenjören flygdirektör J. Lindberg
iand och speciellt Söderhamn hade käm-

..., r.^-. .. I Lr r"...r f . .,. h

llor_

tiljen, och nan hoppades att detta skulle
åstaclkomrua en vänclpunkt
ge, vari staden hamnat.

i

det dödlä-

r lvoi;1 ., hnr, , p crrro<
''å-1o lg42
vid östansjö cirka 3,5 km sydväst om
Söclerhamn. Under början ar' år 1943

påbörjades äver.r byggnadsarbetena. Ef-

tnrs"'n 'lvSfalt, t . ch l,vBBna,lclna i an.irtnirrS ,liir.v inrc r;'r f:ir' igr i börjrn

,lr 1"r \å'ringar i rn lrc
tighet använc1as till cxpcditionslokaler,
rr

l9-15 I ck

förråd li'r.n.r. Flygtjänsten bedrevs första
tiden på li.'tohcds flygfält ett par nil väs'
,r'rt /llilr.rqe fcge' rpnles ö\ning\rlat.J. För.ta ilvgl'len v två .k,'lflyg
'r
plan av typ Sk i2, son ned sitt blyga

rrotorbuller gjorde hälsingarna upp-

Nästa år' kan F 15 se tillbaka på cn
årig tillvaro. Dct var den 2 juli 19,15,
sorrl en liten skara underofficerare och
officerare rnecl dåvarande överstelöjtnanten Gösta Seth ispetsen intog den
av efterkrigsticl och depression rrärkta
2C

staclen Söderharnn. På

lets

sl<r

ctt av stadshotel-

iv- och läsrum

l<onstitnerades

högtidligen I(ungl. l{älsinge Flygflottilj
och t. f. flottiljchefen betonade vikten av
ilet hjstoriska ögonblicket. Söclerhanrlr
hade blivit garnisonsstad. Den lilla s1'drrorrländ,Lc hlrl.trdcn, .nrl ritk .ina
staclsprivilcgicr av konunq (;uståv II
Adolf i620 hade reclan vid denna tidpunkt en vapenfabrik son {örsåg grrldkonungen från Nolden med nödiga nusköter under bl.a. 30 åriga krigct.
Söderhamnsbygden blev åter rrilitärort, vilket man lörut hade varit tills Häl-

singe regemente för cirka 35 år sedan
flyttade från Mohed tr]l Cär1e. Hälsing
_1 d

nrärksanrna på vacl som hänt.
Den första värnpliktskontingenten
Lrtgiorcies av 19 [ran- Dessa ryckte in
den 15 juli och som förläggningslokaler

hyrdes utrymmen i dåvarande Skandinaviska bankens l-rus.
I oktober 19,tr5 var arbetena så långt
gångna ute iÖstansjö att utflyttning av
expeditioner och annan verksarrhet l<trncie göras. I och nled detta v.Lr det så att
säga slr,rt på idyllen och nu gick allting
slag i siag. Pcrsonal anställdes i tal<t nred

ä ||rlteriel rnlände ocl-

arl . r.rr1r1'g'i

terna ökacle. På Svenska Flaggans clag
clcn 6

juni 1946 l<unde örlogsflaggrn för

'; rrtr gargen hi.s"< 1'å flrgq'tertg"n
flanrför kanslihrrset.
De iörsta krigsflygplanen ftyp J21)

tillförcles llottiljen under 1945, och leve-

lansen tortsattes och slutfördes uncler
ICl.17. Före och under den tiden hacle
såväl flygande personal som rnarkperso-

nal genomgått utbilclning vid olika förband. Denna personal användes sedan
som lärare och instruktörer vid utbild

Ouerste

OIol
Krrrts.sor
ningen av flottiljens övriga persor-ral. Un-

clel vintern 19,16 skedde utbilclning av
rrarkpersonal från bl.a. F6 och F 12 i
flygförvaltningens regi. Som läiare och
instrul<törcr tjänstgjordc pcrsonal från
Fl5, flygförvaltningen, Saab och SFA.
Samtidigt tiänstgjorde flygande personal
från F 12 för inflygning på {lygplanstypen.

Sista delen av år i946 hade cle olika
avdelningama ffudigstäilts och försetts
ned kompletterande utrustning. Perso
nal hade anställts ocir a1lt gick mcr och
mer in i fasta former. Personalstyrkan
utökades och bchovet av 1ägenheter var
vid 1947 års utgång cirka l0C.

Den l9 mars 1919 skänkte

Söder

hamns stad en fana, som under högtidiiga former överlämnades av stadsfull
näktiges ordförande. Under septenber
hade soldathemnet tillkon.rrrit bl.a. mecl
bidrag från kringliggande bygd. Det har
sedermera ändrats och tillbyggts.

Den tekniska utvecklingen gick oerhört fort. Det första jetplanet landade
på fältet

i

augusti 1946. På våren 1952
J2l bytas ut mot J28
B Vampire och våren 1953 var alla tre
divisionerna utrustade med fpl- 28. Man
hade under 1948 och 1949 anlagt landningsbanor pa flottiljen .,.1r lllgr"rk
samheten kunde bedrivas utan större
hinder. När de förslå rva'irs'gd Vampire
[J28 C) inköptes 1953 fick F 15 i uppdrag att hämta dessa i Engiand. Hämtningen utfördes av löitnant Carlancler.
börjåde flottiljens

Är

1956

var det klart för ått byta
Ir 15 utrustades ned

flygplanstyp igen.

fpl. J29 F. Av

ett antal till

dessa sålclcs sedeLncra

österrikes flygvapen. I
samband ned detta utbildades vid F l5
både flygande personal och markpersonal från östcrrikc. Utbilclningen sköttes
av personal från F15 och Saab. Vid

ncclflygningen åtföljcles flygplanen av
personcl .orn rrpplevLlc ncgra nförg'ö,r

Förstt Lansarna

titl

F15 12

tug.

1960. Major Nygren liitnnar

Knutsson efter flygning
6

lfin

F14

o till

ijucrste

liga dagar i österrike. Nedfll,gningcn
lcddcs av najor Erik Nygren, son sedan
tillsammans med några instruldörer
staDnade några månadcr för att orga-

nisera verksamheten.

Ai 1960 avgick överste Seth ned pension och efterträddes av övcrste Olof
Knutsson, son närmast kom frår-r F 14.

Samtidigt olnorganiseraclcs flottiljen

fr'ån jakt ti1l attack. En ny tid började
Irrcd an.lra rqtpgifter, rrer personal och
större {lygplan. Det gällde nu ått bild
likt r rl:t klärrrrtra in cn .:tratkl'ortilj i

en 'cLtditu. c.lan den i rr in:rr lagrr
Attackflygplanet 432, som 1960 ocl.r
l96l tillfördes flj, över1än.inades från
li 1,1. Även pelsonal tillfördes från F 14
och en de1 F 15 personal överfördes till

varrl-lt, rren markytan avkyls kraftigt
genom strålning [särskilt nattetid, c1å
strålningsrrnderskottet blir stort ). Det
notsatta förhållandet kan inträffa under

våren, då

din.rrr.ra

trildas ute

till

S

n

ij

vinclar-

i

för

ekonrner oftast vicl

sambancl

ostligå

med frontlirgtryck,

sor-r söder- cller sydvästifrån vandrar
mot södra Finlancl, varvid den inströmrrrncle lrr{tens fukligher blir hög o(h
därigenom nederbörden riklig samt med

anclra förband.

kraftig försämring av flygsikten

De första åren blev litet besvärliga,
bl.a. beroende på att lpl krävde mycket
stör1e trylrnen i verkstäder och hangarer:. Det har enrellertid cfter hand
ändrats och byggts olr. En ny moder.n
hangar har tillkommit och fler ny- och
tillbyggnader är planerade. Mycket ny
lrtrustning haI tillförts flottiljen och me,
ra personäl har anställts.
Som idrottsflottilj har F 15 kunnat
lrävda .ig bra ikonLurrens med lllgvapnets övrigå förband. Vinteridrotten
intar av naturliga skäl en dominerande

föijd.

plats, nren även andra grenar, bl. a. skytte, har många framstående utövare bland
personalen. Flottiljen och Söderhamns

idrottsförening stod för värdskapet vid
SM på skidor år 1951. Skidstadion var
belägen inon flottiljområdet och enligt
en samstämmig pressexpertis skiljde sig
arrangöre.na med heder från uppdraget.
De vämpliktiga vid flj kommer från
I{älsingland, Gästrikland och Dalarna.

För deras trivsel finns ett soldathem, i
clagligt tal kallat "Fritidsgården". Det
är "Stiftelsen Kungl. Hälsinge flygflot-

tilj

Soldathem" som står för verksamhetcn, och Fdtidsgården är.en mycket populär tillflyktsort för de värnpliktiga
flygsoldaterna. Här Iår de tilllälle att

havs

och sedan av vinden förs io övcr land
och oLröjliggör start och landnirrg.

som

Båda clessa fenonen förutsätter vind
från någon ostlig riktning, vilket cndast

förekommer under.

ett fåtal dagar om

år'et.

Norralt

örrnrrr luiten fran va,t
över Söderhamnsområdet,
lrrft som genom passage av fjällkedjan
'avingas avge större delen av sitt vatteninr.iel.råll där, i forn av nederbörd och
sedaD värrnas upp, då den sjrnker öster
orl fjällen, varigenon cle för nederbörd
och låga moln gynnsamma faktorerna
nordväst

str

oftast elimineras.

Det

öuerste Gösta Seth

in

geografiska 1äget på läsidan av

fjäilkedjan samt närheten tili hav, som
oftå bidrar till en cirkulation, son förhindrar molnbildning och nederbörd, är
den yttersta orsaken
vädret".

till

det "goda flyg-

Flottiljen har ett mycket naturskönt

i lummig grönska. Personalen, som till största delen bor i Sö,
derhamn, har kort väg till hemmet. Med
cykel åker man ut till flottiljen på 15
läge inbäddad

20 minuter. Trots det korta avståndet
Iill .1åden stöfr invanarnir där ej cv

32:als rytande vid start, beroende

t,itbebyggelsen ligger utanför bullennattan.

För den sport och friluftsintressera-

cle finns rika tillfällen i omgivningarna.
På vintern {inns rikligt med bra skidter-

rång. På sommaren finns en tnderbar
skärgår'd för den som vill segla, fiska
och hada. ffl uppskattot nöje är åtl på
försommalen beskåda förekommande
orrspel på flottiljens startbanor. Runt

om staden finns tillfällen till fiske i
tjärnar och bäckar, och den jaktintresserade saknar inte villebråd. Speciellt {inns
det rikligt med älg orn vilket tidningarnås notiser om kollision mellan bil och
iilg kan berätta.

TV och förströ sjg på allehanda sätt. Kaffe, läskecL'ycker, br'öd m.m. tillhandahålles till
självkostnadspris. Underhållning av skil
cla slag arrangeras varje månadläsa tidningar hemifrån, se

Flygverksamhcten är livlig på fältet.
Der ör inte barc florriljens egnr llyg
ningar som försiggår, utan även många
gäster komn-ter på visit. Dclvis beror
detta naturligtvis på flottiljens läge sorr
.n rrrruriig aniralL fö. bl. a. crnknin3,
men i stor utsträckning inverkar den
gynnsamna väderleken. Man säger att
F 15 l.rar säilsynt gott flygväder och var
för det är så sammanhänger ned följande fakta.
De väderleksfenonen, som främst in-

verkar på flygvädret, iir dimma (1åga
\lrirtu\J :inrl nedcrLörd i form av .nö
D i In rr jr lo(l- strlrus I har ofrcst åd
vektiv kar'åktå:, d.v.s. bildas då fuktig
luft förs in över ett kallare undcrlag
och avkyls, ett förhållande son förekommer i Söderhamnsonrrådet på hös
l(.l, då \:rnnel iBoltenhavet ännu äl

på

att star:tbanan har en sådan riktning, att

Soldathemntet

FIänt se'n sist
ur chefens dagbok
Tunnel

Gösiboken

I

Instrumentsektionens instrumentverkstad är delvis omdisponerad och mocler
niserad.

l0 nars
Med aniedning av

från

offertinfordran

Flygförvaltningen på motortyp
RM6C studerades vår översynsverksam-

Tunnel ll
Planläggning {ör modernisering av ra
dioverkstaden pågår.

Bergsinforten

het på denna notortyp av personal från
CVM.
I

I

lnats

Förbindelsegången rnellan omklädnadsrum och berget äf i princip färdigkonstruerad och kommer att lännås ur

Vår vältalighet är icke vad den borcle
varal lör den skull gav rektor Sivert
Wallnran, Vl\rcrås, ocs en lekt'on i

för anbudsinfordran.

denna svåra konst.
Vår auditiir, råciman Martin Lindhei
mer, hade anledning att besöka oss.

Moteriollqborotoriet
Modern utrustning

^..-_r
L'r,,' L-rrdL
tsu,

för provning

--^t-^fc^ r-

Rb

Utrustning för underhåll av Rb 24 har
installerats och personalen har intrimnats på densanma med hjälp av personal från tillverkaren fPhilco). En av representånterna därifrån. Mr. Milt Read,
stannar vid CVÄ ca I år, för att vara
oss behjälp1ig med eventuelia problem,
som kan uppstå.

Administrotionsbyg gnoden

och fotoavdelning är
tagna

i

för

tryckeri
färdigställda och

bruk.

I samråd rned Västerås HLrshållningssällskaps tr ädgårdsarkitekt har vissa omplaneringar gjorts och cn del nyplante-

ringar tillkornmit.

ske.

Fr. v. CCVV S-Å Lilja, öi L-H Larsson,
J-F Hamikon,

ldir

C-R Elzblad, ding

L. Thornströn, öi O. Norell, bdb S. E.
Sörelils, öi O. Hörberg, ldir R. Genestig, ard.chef H. Lindgren, fdi L. Frennetno, öi T. Stordal, CCV A A. Högfeldt,
kn B. Rub.n. aud.che{ P. }trrander, öi
N. Åherblon
8

Sryr

landcrs, FortF, ledning och isamband
nred Milo-branJinspekrörernas årsrnöre,
gjorcles studiebesök vid CVÄ av bl. a.
brrnchefcrna i Srockholrr, HJI'irrgbo-g,
Skövde, örebro, östersund och Boden.

Efter oricntering om CVA

visades

verkstaden, och som avslutning anord,
nades cn släckningsövning rned CVA
brandstyrka.

24 mars

Nyutnåmnde arm6överdirektören

C.

C. B. RegårJh samt l:e byråingenjör
J. H. Olsson från KATF besökte oss

Chefen för FF/EL salrt hans byråchcfer tillsanmans ncci CUH och CTUK
besökte CVA under cn clag och fick
därvid orientering och visning av CVA
av

1då9.

14

apil

Lokalpressen var kallad för att den
skrrlle få se vårt niljökontrollera.le rum
och verksamheten där.

24 aptil
För diskussion av transporter per
järnväg besöktes vi av intendent Gullberg och inspektor Jonsson, TGOJ.

cliskutera översyn av jn-

strumenL

13 mai

7 april
Länsskolnämndens

Be)ysningcn vid ådrninisrrationsbyggnadens gårdsplan har förbättrats.
Smärre rcparar ioner och omläggningar av de asfalterade vägarna kommer

öi

8 april

bl. a. för att

Ytterområde

att

skola, vilken cle tiil alla clelar fann vara
lnyci(et tilltalånde.

av

l8 n7.trs
Under l:c lrr"nd'n.pektör B.

Källarvåningens lokaler

Mr M. Read

i

Västnanlands

1än

ordinarie ledamöter besåg CVA yrkes-

Flygförvaltningcns nye inköpsdirektör Gösta Stener gavs en information
om CVA i samband ncd en rundvancl,

ring genorn verkstäderna.

R. Srolr:

Corridas

Corriclas är ciet spanska narrnet på
tjurfäktning. Min första corridas såg
jag

i

- spanskt folknöje

tcbastu, där svcttiga badgäster slår sig
ned på bänkarna för att bli ordentligt

Plaza Toros Monrrmcntal cle Barce-

genonångade.

lona. Redan ctt par tin!'når i förväg
börjar folk sanlas utanför arenan, och

Förestäliningen skall snart börja och
läskcdrycks , affiscl.r- och rrykortsförsdl-

jare gör en sista lörtvivlad

allt efter son tiden går, blir anströnrningen av skådelystna allt större. Diskrrs,

\tränBning att 5älic

kraftan,

'å rrryrket sol'r

nröjöppningsfanfaren

vå8or går högr och
"onens
'l'ännirgen
.liqer

ligt. I och med att

tas och slår sig ned. Folklivet or.r.rkring
är glatt och trivsamt. Färgerna rott
och gult, som är Spaniens national{ärger,
går igen i rnycl<et: den riida iorden, den

Uvertyren spelas upp
Orkestern spelar, några män i svarta
byxor^ och r'öda skjortor gör en sista
frisering av manegens sand. Den tomma
arenan verkal hypnotiserånde, liksom en
stängd dörr, där man väntar att handtågct skall v das 1unt. Man vet ått
kampen på scenen bara har två hederliga finaler: scger eller död. Nu lyfter
härolclerna sina horn, Ianfaren ljuder.
Po-rrrnr rrkt över årenitn öppnas, ln
kommer en plocession, färgrik ocl-r ståtlig. Såkta och viildigt skrider den fram

lör vcrie rrinrt. Så 'nråningonr
siussas man in vja trappor och gångar,
hyr en liten sittkudde för några pese-

allestädes närvarande solen. Men ingen5rani har de bägge tkenbart omakc färg-

komponentcrna

mött trig med

sådan

styrka och iså skrämmande symbios
som på tjur{äktningsarerian. Det är som
om färgerna själva valt denna vår iords
hemskastc och mest spännande iek som
dct enda rätta mediet för sin fllla !tvecltling.

Arena, sol och sl?Irggd

Nedanför mig ligger. den runda crrkcln med ökengul sand, prydd med en

röd ring, son inte komner ått

våra

längre än vispgrädden i en tårtdekoration på 5-årskalaset. Tjurklövar och
springande nänniskofötter skall snart
riva sönder dcn. Sandcirkeln är inhägnad nccl en bårriär av tnörkrött trä. Den
har fyra öppningar bakom träskärrrrar,
diir matadorens mecllrjälpare under tn,
leclningsskcclet kan söka skydcl

för

qu

ren, som då på sin höjd {år en plank,
strlr'np

i

cle vassa hornen.

En corridas börjar någon gång nellan

17.00-18.30, då solen .jrrnkir så iågr

ett den delar antfilearern itvir rrngefär
Iika srnrc hclvor - sol- oth skuggsida.
l'å samma sätt delas sedan publiken r
två clelar - sombra y sol. Det ä1 bäst
och dyrast att sitta på sombra fskuggsi,lanl och låta hopen 51sla6. på sols,Jan,
tycker de rika och förnåma. Första par
kett kallas tendido. Det är så nära att
rr an kan få sand i ögonen, när rirrren

i raseri sparkar bakut, skrapar mccl

framklövarna och sänker huvudet till

ljuclcr far nän' igen ingen son-i helst {örsäljning störa föreställningen.

rrot presidentlogen. President kallas den
person
vanligen en högr uppsarr såclan -son är skådespelets beskyddare.
I slrcrsen ride- en par rvttare i Filip
IV-kostymer från 1600-ta1ct svårtå
sanmetsdräkter, puffbyxor, vita stnmpo-, lcvaljerskor nred blanka spännen
och på l-ruvudet baretter, sonl de svängi er sirlig hälsning. Presidenten be
svarar hälsningen och kastar ned nyckeln

er

rill I.irlarnas sttll. Brkom rytlcrna går
tre matadorer [El toreros] i spetsen för
va" s.n kvcdrili, bc"rående av rvå plca.
clores och tre banderillcros frnatadorernas assistenter:]. Matadorerna bär tra-

jcs cle luces, d.v.s. guldbrokad, tuscntals
blänkande stygn broderade på silkesbotten. Hela dräkten från epåietterna ner
till knäbyxorna är täckta av ett konst

närligt slingrande mönster.

I'lr

Bortsett

vrrie narado-kost)m 5in
egen färg: svaft, rött, blått, gult. Banderilleros har liknantle men enklare kostyner. Picadorerna, son rider på mad,
rasseradc hästar, bär en utrustning som
mera för' tankarna till Vilda Västern.
Hästarnas stämband lär vara avskuma,
rv \kriket från en hä.t, som fårt tjurcns lrorn i nragen, lär' inle en. en tjur
[rån errlder

ut ned.

förnyat angepp på den vikandc {ien

fåktningspublik stå

den.

preccssionen kon]mer ett trespann med
irjällrol och blänkande seldon men utan
vagn. Med sistnännda skall de döda
tjurårna släpas ut.

Man bör komna till arenan i gocl tid.
Att bcrlaktr prrblikens scnrling är närn
ligen nycket intressant. Föreställningen
börjar exakt på rrinuten, vilket 1är vara

i

Längst bak

enda beviset för att en spanjor kan Solbländad tiur rill anfall
komma i tid till ett avtalat mötc. Preci- Pr.ocessionen drar ut, arenao b]ir tom
sion i detta samnanhang är ett bokstav- igeo. Dömen till tjurbåset, sorn är ett
ligt begrepp lör spanjoren. Med sina kolsvart rum, öppnas och en solbländad
stenbänkar iiknar anläggningen en jät- svart tjur, ned bringa som en bisonoxe

och bakdel som en hund, rusaf ut. In-

nan han släpptes ut från fållan, stack
någon cn hrrllingförsedd liten tingest
rred upplöclarens färgcr i hans vanstra
sktrlclra, för att pigga upp honom. Tju,
ren f.ustar och får"plötsligt syn på något som rör sig. Det är banderilleros

son nu lockal tjuren att anfalla. När
tjuren anfallel rusar de in i skydd bakon träavbalkningarna och tjuren sätter

lrornen i träet. Nästa banderiileros viftar ned ett skynke och tjuren rusar mot
honom. Samna sak upprepas till dess
tjuren blivit lagom ilsken och trött. I
detta skede kommer en beriden picadore

in på arenan och kampen fortsätter nu
lnellan ryttare med lans, häst och tjur.
Hästen har skygglappar, så placerade att
den inte ser tjuren från en viss vinkel.
RyttareD driver häst och tjur i lämplig
position för en lansstöt mot tlurcns
nacke. Tjuren anfailer och ränner hornen i sidan på den madrasserade häs-

ten, som ibland lyfts på hornen

och

vräks omkull. Då svävar ryttaren i livs
fara och medhjälpare rusar in på arenan
och lockar bort tjrren.
Matadorens introdubtion

När matadoren anser att tiuren fått
tillräckligt mcd lansstick, vinkar han
bort sina medhjälpare. På arenan finns
nu bara en mäoniska rrot en tjur. Matådoren förflyttår sig sakta med små steg
fram mot tjuren, sonl står stilla. Plötsligt sänker tjuren huvudet och rusar
mot matadorens röd gula skynke. Matacloren {lyttar inte föttcltla, utan vrider

bara på klackarna och böjer undan
kroppen. En s.l<. ver6nica på fackspråk.

Hornspetsrma passerar ibland kanske
bara någon centirrreter utanför hans ben.
Publiken jublar: o1ö, ole, o16. Matadorcn talar ned tjuren, han retar den med
tiJlrop och små ryck med skynket. Tjurcn skrapar ursinnigt necl en franklöver
i sanden. Plötsligt nytt anfal1. Matadorcn

dirigerar tjulen och stdden går vidare.
Inte Iör ett ögonblick släpper matadoren
sin uppmärksamhet på tjuren. Han för

den dit l.ran vill med skynket, hypnotise|rr clen att rnfalla gang på gång, gör
en redonclo, helolnvändning, som får tjrr-

ren att d.nsa ctt helt varv omlring ho
nom, tills den inte är vig nog att följa
med, utan sätter sig på bakdelen. Vilken
ynkedom för en stolt tjurl Matadoren
vänder tjrren helt sonika ryggen och
vandrar sakta och värdigt bort från honom. Tnte en enda gång vänder hrn sig
om. Föraktet ser rt att binda tjuren,
den anfaller inte. Vid barriären stannar
matadoren och hä1sar jeende den jub,
lande publiken.

T jurens

nache dekorerus

Los banderilleros står nu fårcliga. Alla

tre har varit och häntat sina banderil
las, korta [40 cml sylvassa spjtrt med
nrerk rokslik narrJe hrrllingcr orh trinna
Ce mcd olikfärgade papper. Den första
stäiler upp. Ilan hå1ler en banderilla i
vardera handcn och söker ådra sig tjurens uppmärksamhet. I{an ropar och
sträcker armarna rakt upp. När tj ren
fått blicken fireracl, biijcr den huvudet
ctlr l''.la ru-er nu Inol \aranJfa. I sisla
ögonb|cket viker bandcrilleron undan
och stannar tqrp på tå och stöter i sanr'
rra ögonblick cle sylvassa spjuten itjurens r')j,cl(e. Ln 1'ap;'crsbuskc l]]e\l !,)är
tlnde nålvassa rötter vä:{er ur tjulens
bliidar-rde nacke. Den scr till slur ut
som en berusad karnevalshäst, som för-

söker slita serpentiner från ansiktet.

Förgävcs slänger och kastar den huvuclet för att bli av med det slnärtsamn]a

inacken.
Dödsrond

i blod och smd

För sista gången hör rlan häroldernas
trumpetstötar, bebådande ått den s k.
Jö,lsronden slrl) hö"ja. Nr ir liufen

ensln på arenan. Blocl färgal tjur och
sand. \4atadoren hälsar än cn gång
Lrpp rnot p.esidentlogen och gör korstecken. Nluletan - ett blodrött skynke
lir rr". frr r. Nldla,l,,r Hn 1dI värJ-n.
böjer dess klingspets något litet mot
plani<et 1ör att den srridigarc ski,rll
trrng,r in ; tiLrren' lriä'lå. S rLta gnr
han rrot tjuren. En ensam vandring med
rrånga tusen par blickstilia ögon riktaclc
på honon och tiuren. Alla rir tysta. Nu
vct nratadoren att å[tingen komrrer
tystnaden att vändas i jrbel eiler {-vrop.
Ärrr'ngen l'lir hrr ctt ull f.c.lor. l a.

nan. Omväxlancle vänder natadoreo
Iram-eller baksidan till när tjuren ruar det blod 5(]nr rinnel utefter tjrrrens
buk. Jtblet bryter löst. Inför varje ny

tarna slås upp och dragspannet galopperar in under bjällerklang och pisk
snrållar. Ett par krokar i tjurens horn
och så släpas den ut ur arenan. Med ut
sträckt arrrr gör matadoren en sluthäls-

pasc tystnår publikcn. Det syns vad bruset betycler för den ensarnme mannen

försvinner ut. En ny trlmpetstöt ljuder.

sar förbi, så nära att hans dräkt färgas

där rere. IJan liksom lyfts av jublct.

Allt lyckas för honom. Han blir

allt

cliärvare och säkrare. Fotflyttningar Da
blir allt mindre och nindre, enbart små
vrickningar och vändningar får tjulens
vassa horn att glida förbi aningen av en
centjneter utanför hans kropp. Kokett
Jrållor han ena lranden i.iJan oth spän
ner kroppen så häftigt i en vändning
fraurför dcn frarnlusande tjuren, att
ci;uret faller på knä ocl.r hasar längs
sanchanegen.
De bägge där nere på arenan aL nu
heLt engagerade av varåndrå. Matadoren

härskar över tjuren. Han tar enrot den
i knäböjande ställning, först på l.röger
knä, sedan på vånster. Så med båda
l<näna isanden. Hornen kunde ha skurit strupen av honom då cle blixtracie
förbi. Plötsligt kastar matadoren ifrån
.ig både .Llnkc o.h värjr. Med iränderna i midjan står han där helt obe

'äpnrd lrånllör

rö

rju. er'r. lngen

sig.

Tjtrren zir helt bcscgratl, .lcn fönnår inte
anlalla. Den är likson.r förlan.rad. Prrblihcn hållcr andan. Allt är dödstyst. Stri
den är snart över. Tjrlrens bring,r l-röjs
rrpp och netl. Måtadorcn gripcr cftcr
ri'irn fn'etr rrt.lclr ,lö,l.srör.1. lå nylr
går han enot tjuren, llred dröjande steg.
Dct blocliga, röda skynket hålier han nLr
lrclt n.r nrot r-c l en. Tjrl en rå, in e

nr. Den skall stå stilla mecl
lranrl<lövama tätt intill varann, lil<son
i tung solg över sin förcståenclc iinclaängfipa

en univetsrlls jämlike, sonr kan anvan-

da solen till gloria och stjärnorna till
n.JcIor'rrione'. Hrn vet, rtl ll:rn i;l
i livsfara. För mårga har denna vand
ring varit den sjsta. Han rnåste glijDrDra

lylit. Skynket drar tjnrens huvrrd nedåt.
Ifuns överman och härskare iir nu cn
i. , r. r frin I'o'to rr, nrr cn h lv. Mara
clorer lyfter armen och värjan. Nog-

''r.1.

grant siktar han längs klingan- Hälarna
Iyfts, ena benet faller frarråt ocl.r böjs,

människorna.

sl(c siktet någon urillimeter. Plijtsligt ctt
liast frarråt, in rnellan tjurens horn och
viirjan försvinner till fästet i djuret. Alla
håller andan. Tjuren står stilla, grrngar,
st|pplar ett par kortå steg, de korta
franrbcncn viker sig och clcn fallcr ihop
lranför matadorens fötter. Ett obesruvJigt jubel nöter nätadoren från läktar-

'
satt slnc
ko, det önkligaste ök som
spattiga kliivar i en arena cller också

Ilcla tiden nåste

han

konccntrera sig på clen motståndarc han
lrrr I rrr lör sig. E t blodigt, srrgat, rill
halvt vansinne retat cljur. l{an vccklar
Lrt lnuletan och krctsar omkring tjr-rren
riöf at1 söl<a bästa position. Nu iir det

sista gången han bjuder upp den till
tlans Publiken fordrar något särskilt.
t\llt vad han kan, skall han nu visa, he
la selicr av parader och turer. FIan skail
Irj llr ,.Jr fJrer:r, rrlrrr'rrr o,lr rrri jr.

IIan skall visa sig som clcn store rn:istacn .,lla 1 :.c. oL h quire'. lurbliken är
sakkrrnnig och kan avgöra hans storhet.
Varje liten rijlclse registreras obönhörli
6..r. ll,n rerl:1,'r' rrt r.rrlrt;n, stirkcl in

i ett vcck och skakar den med
små ryck. Tiuren angriper. Muletån
fångas av hornen, gliiler över nacl<cn
och bort över ryggcn. Gång cltct anvärjan

t0

,',r .rr,,lra färl'lir .trätl.r rrkt

''akat.

Allcleles stilla står han dår. Äncl'ar kan-

na. Folk blir sonr tokiga,

sidendukirr,

si<cr och blonmor l<astas ned.

ln

oran

rr'sar frarn och skär båda öroncn av
tjuren och överlämnar clem till n-ratado
rcn, soln vandral Lu1]t årenån lre(l öronen ihanden och ruottar jublet.
öror.rcn skiinker han

till

r.rågon lyck-

lig på låktaren. En cncla gång 1är clet
ira hänt att en matador fått bride svans
och öron- Bara ätt få ctt örå lär varä
säJlsynt. Jag haclc tyclligen tur som fick
sc cn Maclriclmatador få tari öron. Por-

ning till den jublande publiken

och

Nistc tirr rrrsalrt och allt Lrör iar pa
nytt. Vid varje tjurfäktning dödas på
detta sätt sex tjurär. "Sex vackra och
tappra tjurar " brukar det stå på de
färgsprakande affi scherna.

d llouille rc s
för en sren.k kcn.ke riurfäktning.n
synes grym och meningslös. Men nu ar
.let ju så att man får lov att "ta seden
P

rof essionella. cotlt

dit nran

konrner

r

",

som ordspråket

sä-

fö'\p.nioren är tjrrrfäktningcn
en nationålsport, som nog inte är lätt
att ändra på. Jag skulle i san-rnanhangct dock vilja rekommendera, att skall
m.n se en tjurfäktning, så skall det vager'. oclr

ra en riktig sådan med professionella utövare. Gå inte på s.k. novillada, d.v.s.

tjurfäktning mellan unga tjurar och
ovana tjurfäktare, unga pojkar som kallas novilleros. Då kan skådespelet blir
verkligt avskyvärt med en mängd russlyckåde stötar, innan tjurcn clör.
Tjurfäktningsarenorna i de större
städe1na taf in 25-30.000 Lränniskor
och biljettkosnaderna varierar rnellan
fen och fyrtio ltronor. För cirka en tia
lår n.ran tilhäckigt bra plats på DeJar.rtera iungefär l.ralwägs upp på läktaren].
l\,lan behöver då inte betala clyra pen

ningal för att få sand iögonen, vilkct
rär ,g,nrliqor Är qrr'.kr ob, laglrgr

COMPTICATED RELATIONSHIP

Our neighbour Mr Jackson was tel
'rg rri "1 ,'rrt lris I rnily anLl lcl:tion.:

I nracle the acquaintance of ir young
r,viclow r,vho livccl with hcr grown-u1r
tiarghter not far from my fathers house.
ln coursc of timc I rnarriccl the young
wrclow.

\lr let rer . rr\o l ld l"ng bc, r r wi
,loNer, fell irr Iov, with ,nv . ep-d
'rrghter ancl rnade her his wife.
Then ny wife becamc her own fathcr-in larv's nrother-in-Iaw, ancl rny
step-darrghter bccamc nry stel) mother;
1, who was her step-Iather, bccame l-rer
step-solr.

My

step-nother, nry wifr's

step

(låughter, got a son, who is my brothcr,
being the son of ny father antl rny steit
nrother; brrt as he js ät thc sane tirrc
my step-daughter's son, my wifc becanre

the grandrnothe. of her brother-inlaw,
ancl I the granclfather of my brother.
lvly wife also got a boy. My step-not
her, who is rlrJr boy's step-sistcr, is at

thc same tirr'le his grandmother, for he
is the son of hcr stcpson;; and ny father
is the brother inJaw of my boy, as he
is narried to the bov's sistel.

STURE LARSSON:

torer krävde onfattånde omändringar i
netoder, utrustningar och lokaler. Man
ville också tillämpå rationellare metoder
vid översynerna- Stora delar av verkstaden fick totrlt byggus orn rrreJ nya
utsprängningar sorr fö)jd, allt under clet

En god anda genolnsyrar hela CVA

ord;nårie översynsrrbctena måste pägå
utan avbrott. Lösandet av dessa pro
blen gav inspilation och intresse för
sarntliga på motorverkstaden och var

till ökåt in,
ett sånlnansvetsan,
de av personalen. Det har också heia
tidcn för mig synts vara ett utmärkande
drag dennc 4o,la.arrrmanhålln:rrp o. rr
samarbetsanda. Visserligen var det
snudd på en viss sprängning av denna
goda anda efter clen för några år sedan
rör CVA ci särskilr räl\orrna organisationsänclringen, [1en som väl var hö11
den sig även för denna päfrestning.
Det är ju givet att jag fått största
crfarenhetcn från n-rotorsidan, nlen kon,
takterna har jtr frrnnits i stor utsträckning lrled övriga avdelningar på CVA
och r]1ina totala intryck hår biivit att
en god ancla genomsyrar hela CVA.
Trots den oerhörda expansionen under
dessa år har den i alla fall kunnat bestå.
rlärigenom en cxtra kålla

tiDt

Fdir Sturc Larsson i tebnish öuerliggning netl tre at sina ildsta nrcdarbetare,
irgcri;;rcrDa R Coll'ta,tt. S. M,t[in ,',h Y. Brinlztna,h

Dcl I jtrli :if dct 15 år
böriade min tjänstgöring på

scclan jag

CVÄ. Ar-

betsuppgifteria sonl motoringcnjör var
inte helt nya för n.rig. Jag hade en längre
tid tjänstgjort på halvtid vid CW och
c: a sex veckor vid CVM. Men dcr var

ialia fall oerhört nrycket nytt, som vantade mig: En så gott som ny verkstad

inspriiigd i berg, pågående översyner av
på den tiden FV:s i äntal största tnotor,
DB 605, moderna r ationaliseringstankar,
Iörbeledeiser för översyn av jetmotorer.

Detta och givetvis lllycket annat

var'

självförståeligt spännande sakei att tå
itu rned. Den mest iockancle arbetsupp-

giften var givetvis för'beredelserna för
översyn av rrotor typ RM2. Jag hade
redan i början av 1948 av dåvarande

fått i uppdraB att
rncd CVA diskutera byggandet av provanläggning för jetmotorer insprängd i
berg. Sorn alla vet dröjcle det åtskiiliga
år innan dctta blev verklighet, och arbe
tet ltred projekteringen blev en utdragen historia. Vissa tider var det helt
stopp för att clärefter blonrstra upp till
verkstadsdirektörcn

full intensitct- Intlesset och hrmöret

följde givetvis därefter och denna .'p1,
och nedgång och långa tidsutdräkt var
väl inte hcllcr lycklig för projektets ge
nomförande. Utöver ordinarie arbetsuppgifter i sambancl ned översynerna,
fanns ju övriga projekt i sanrband necl
övcrgång till jetmotorer son måste 1ösas
och son ej krrndc ställas på framttden.

Anpassningen av verkståden

lör

jetrno-

Efter ett CvA-ärende i soliga Kalivi * ing. Lars Jacobsson
och jag
henvägen via New York.
Den lilla tid vår kassa tillät oss att
använda där val bara det första veckoslrrtet juni. Hela söndcgen anslogs till
Nerv York World's Fair 1964/1965.
Att göra ett regelrätt reportage från
en så fantastiskt omfattande och nångskiftande ttställning som dcnna overstiger väsentligt både Bergtrollets ut
rymne och nin förnåga. Jag får därför

nöja mig rned att försöka ge några
glintar från 872 timmars vandring genom ett tättbebyggt område av 1,7 kn
längd och 1,5 km bredd.
På detta stora område finns både
nationer och enskilda industrier i egna
byggnacler, dessuton restauranger, show

och. . . Billy Graham Pavilionl En icke

Kan det bero på chefer, folket i allmän,
het, expansioncn eller kanske berg
f

nrnen,

L

ja, vern

vet,

Scr jag tillbaka på alla dessa år,

så

är mitt bcstående intryck, att jag haft
en "ynnerligen intre"sant oclt Irivsant
tid på CVA. Varför slutar man då, ja,
se det är en annän historia.
Santidigt som jag här försökt redogöra för rnina intryck viil jag, genom att
utnyttja möjligheten att nå alla, hjärt,
ljgen tacka nina medarbetarc och alla
clem sonr jag i olika sammanhang haft
nöjet att samarbeta med eller på annat
,ärr kornntit i k,'nrlkr rrrcJ under min
CVA-tid.
som presenterade sina olika pionjärin-

Glimtar från ilew York World's Fair
fornien tog

sanrarbete och

satser i fråga om elkraftöverföring på ett
så publikdragande sätt ått både gåmmaL

amerikan skulle nog gärna sett USA:S
delstaters stora byggnader utbytta mot

något från de tyvärr orepresenterade
östastaterna. Detta skulle ha fört ut
ställningen närmare sitt fina motto:
Fred genom förståelse. Intressanta utställningar görs av Indien, Thailand,
Mexiko och flera afrikanska stater. Det
-ncsr inlres(åntå iUSA rrrställtingen är
sjä1va byggnaden - en reflexion som
gjordes i nånga fall.

Den svenska utställningen haltade en
smula. Inget gavs av land, folk eller
kultur, bara industri presenterades, visserligen fin industri - n-ren ändå. .
E{ter träget letande {ann jag bredvid en
finstilt skylt det 700-åriga stiftelsebrevet
för världens äldsta bolag, STORA. Jag
.

led av hur illa denna åttråktiofl utnytt
jats. Ganla Sverige räddades av ASEA,

och ung fascinerades.

För att över8å

till

inclustri{öretagels

utställningar viil jag först nämna art
SKF hade en egen paviljong, där malr
visade en skickligt programmerad show

ibild

och stereoljud. Motto "Rörelse".

Japans utställning får kanske hänföras

till

industrisidan och gav ett starkt in
tryck av landcts framsteg på det teletekniska området.
Bland de många bidragen från USA:s
industrier trotsar de fantastiskt påkos
tade utställningama GM: s framtidsvi-

sion FUTURAMA och General Eiec,
trics PROGRESSLAND varje försök till
beskrivning

i

enbart ord.

Då jag med ännu värkande ben skriver ned dessa rader vill jag ge blivande
besökare rådet "Aldrig på en söndag".
Långa köerl
lan A. Källberg

tl

[el dunltla
minnet
i fiinstrcn.
blåa nen vad heter'

Finns det trlomnor

Det är mest

clorn. Vi har- cn Flamingo blomma och
så en lång ranka.
Hur är clin frLr klådd idag?
- Det är lredag och stäcldag. Ailclclcs
säkert en nylonrock.
IJet

Gut!run

It

ler

v:irlJg biLrn.h etr prrr ögonblirL.
ja. Men håll igcn korpgiuggarna
ordentligt. Ingcn liten fusksprioga.
Svara nu på ett par frå8or. IIur' är ta
peterna rnönstradc i rtrmr'net, där nr
Så där

:ittcr jurt nrrl Va.l ir lot fär lJrg 1ra
garcLinerna? Vilka blorrrrror linns det

i

lönstrct?

Det var väl inte så lätt.
Irt cxpnrirrrent L ngc ä-

i .1, n lrJr .tilcn gjorde Ilergtrollct på CVA. Vi
frågacle Bcrtrt Anclersson på It-tstrument en del onr hans hem:rtiljo.
Krn ,hr b.-i.rir rrl'etLlnr lr"rrrrr.,
varclagsrummet?

'

i

Bernt funclcrar en stunclJo, tapeterna är svagt rutiga med

runda ringar
fjärrskåcleri

-

i

i. Så får' han något

av

blicken.

Nej, inga ringar.
Berätta något om gardincrna.
Gardinerna i lilla fönstret är rita.

Stora fönstrets gardiner är-vita inritten
och på sidor-na gulbruna.
12

nt

Text:
John Eklöf
il

Foto:

..

Reinhold Carlsson

i'lli
l

N{en ciet cliir lnc.l tapcterna är iag

jnte riktigt säker på, skickar
fian son en brasklapp.

Bernt

Irå Teleinstrunrent smög vi oss på Jan
Pcttcl sson och överrurrplacle honont
nred \1|| | u 'ragnr'. fl-6 vcr k r,l' l,irv'r
racl och om han precis inte slet sitt llår,

så verkacle clet sonr om fingrarna skulle
ha försökt aktivera rrinnescentr:at.
- Tapeter det har vi, men vacl ska

jag säga. Inga blommiga i alla fa11. Några
såclana clär mtiga saker nåste dct vara.

Cr..linernal Srårr der lrär. Alla rärger
är niöjliga. Men jag tror att dom år
ljusblå i ena fönst(et och i clet andra
bruna. En engelsk pelar-gonia står i ett
fönster. Den andra blonrman ska visst
vara någon slags lönn. De andra något
son jag inte vct vacl det heter.
Frugan har en kiänning i rnörkgrönt,
ganska tjockt samrnetsaktigt
kan inte säga vad tyget hetcr.

tyg.

JaB

Några Drinutcr senare ringde vi på cliir',

'en t ll lcn le'ler5son- l.n.rad. MLrrlgrtan 17. Frrr Helga öppnacle. Ävcn onr
det inte var direkt motviiiigt, så var det
clocl< med nnclran, som hon släppte
13ergtrollet och lotograf Reinhold innan-

för dörren. Vi kolladc snabbt upp
Jans ninnesbilder.

Tapeten: Enfärgad och svår att beskriva. Rutmönstret stämcle. OK.
t3

Ragnar Fredrik Bengtson:

TRYCKTA KRETSKORT I S,4GVERK
och den rrångårigo erfarenheten hos
tunmaren och hans ögon utnyttiades.
Nr har systemet blivit EDB och llriksson är dess operatör.

ÄlrlJottnirgen hcr nrr |'r\ri.l.t t.rgct
lpphört. Från lastbilar töms timret over
rullbord, son natar fran detta så att cn
stock i sänder körs ut på en transportör.
Denna ieder stocken genom en detektor,

som signalcrar om det finns spik eller
annat järn i den. Stocken balanseras därefter över mitten varvid fastställes, vad

soln äf rotända- Nornalt är denna
tyngst och skall gå frän-rst genom alla
lJlirnde operctioncr. Dcn
'tjällres på
en va8n, som kör en rundbana ctt halvt
varv för att stjälpa ned den på en kedjetransportör. Skulle toppändan gå förc
vändes stockeD autolnatiskt under färden på vagnen kring en tväraxei. Vid
färdens avslutning liggcr den rätt. På
kedjetransportören förs den genom ett
l<ontrollhus där träslagct fastställes och
där automatiskt, med hjä1p av fotocel-

Mo och Domsjö var nyligen värdar
vid en sammankomst för ett antal pcrsonaltidningsredaktörer, varvid företaget samtidigt visacle sina anläggningar.
Det sågverk, som t865 grundades vid
Moälvens mynning, finns kvar och har
vuxit sedan dess. För 20 år sedan satt

rtunningsförman Gustav Eriksson i ett
kar nedsänkt till nidjehöjd i älven och
måtte stockar, son långsamt flöt förbj,
rned s. k. klave. IJan stod så isolsken,

i

i

värme och

i kyla.

Sedermera
regn,
moderniserades netoden så stockarrra
släpades förbi på en transportör på land

1er,

nätes tjocklcken

i

tum vid topp och

rotända, samt längden i fot. Dessa verkliga stockdåta jämföres i en centralen

hct med ett inläst plogram, sotrr ger
irupulser för att sända stocken till sitt
utvalcla fack, för vidarebefordran till
barkning ocl.r sågr.ring eller
gen

för att bli

till

flistug

pappersmassa.

Alla clata presenteras på en tablå
Gardinerna: Ljusblå och bruna. OK.
Blomnorna

:

OK.

Klänningen: Rena missen. Den gröna
hängde tillsanma.rrs med övrig garderob
på balkongvädring. För övrigt var färgen
turkos.
Nu tyckte vi att det skulle vara intressant att höra något om en hustrus uppfattning om mannens arbetsplats. Fru
Helga r1,kte inte ctt det vrr så lätt,

nlen gjorde sitt bästa.
- Det finns en måssa bänkar i arbetsrummet och så små bord rned nånting

på. Lödkolvr och rcdioprylar, men iag

vet inte hur dorn ser tt. Det märks rlog
inte att dom är i bcrget. Det skuile förLesten varå kul att komma dit någon

gång. Jag tror att det dr
mycket ljust. Men inga fönster, förstås.
Jag undrar orD han inte sitter ganskå
trångt med bänl<arna rätt nära varandra

lYsrör och

Ganska kala väggar, n.red ljus färg
tror jag att Jan har det.

Så

Bilen rullade vidare ut till Sverkesta,
Ringvägen t2. Fru Gudrun stökade i
villan och vi konstaterade genast att
det där nred nylonrocken stämde På
pricken. Även i övrigt hade Bernt full
14

poäng Tafcter na hcde rtrnda ringar

i

rnönstretl Blå blonmor var Paula. Så
var det fru Gudruns tur att beskdva
mannens arbetsplats.
På CVA-dagen såg jag också Bernts
arbetsplats. Men jag komnler inte ihåg,
l-rur det såg ut. Jag hade en liten unge

med mig och det var mycket att se.
Men jag vet att han sitter och avsynar.
Jag

tror inte att han har några

stora

instrument omkring sig. Det är väl
rent för att vara verkstad. Ingen massa
tåtar. Möjligen en liten maskin, ett förstoril]gsglas eller någonting.

Det är inte fullt så högt i taket sorr
ett vanligt rum. Belysningen. Var det
lysrörl lag tror 'nte han har någon
bordslampa. Han har det inte trångt,
utan gott oln utrymme.
Nu har vi inte tänkt oss att dra några
djtrploJande 'lutsatsel av Jetta cxperiment, nren vi tycker att grabbarna hade
bättre reda på sig än vad vi väntat.
Beskrivningen av mannens arbetsplats
var i en del detaljer riktig, men i andra

helt felaktig. I{ur det är med det ena
eller andra överlåter vi åt respektive
att kla.a ut.

förre tumningsbasen granskar

och
dessa och

gör eventuella korrektioner och "spelar"
på cle sågar, sorn är i gång så att det
ständjgt får tillräckligt med n'raterial av

rätt slag och

clirnension.

Vid rrjtt besök böjde jag nlig uv intresse fram över nämnda fotoceller och
tablån visade mitt hattmått i stället för
den följande stockens rottjocklek. Den

vakne timmermannen räddade dock clen
prima stocken för att hamna i [pap-

pers-J nassan.

llter

prescntationcn 1rå rablån rrtr'åk

nas med EDB trävolymen i kubiklot
sånrt åndrå viktiga data och allt utskri

ves med en printer till en lista för
planering och expediering. På detta sätt
beräknar man inom en snar framtid kunnå n1äta - "tumma" 15 stockar/minut.
Därmecl ansåg sig MoDo även kunna
hjälpa andra skogsindustrier mccl clenna
"servicc".

L[ter'
och to'kning. .orrr är
"ågning
kraftigt mekaniserad och fordrar ett fåtal man, renkapas ändarna på varje bräda och stämplas automatiskt efter mas-

kinellt uppmätt, tjocklek och

bredd.

[Forts. å sid.
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FAI,I,ET WENNERSTRÖM OCH VI

Vi hrr rrLr rrnder.tt ars li!l rätt regel
bunclet genom press, raclio och TV fått
diverse uppgifter on \Mennerströn och
hans spioncri. Men vacl har vi fått veta
olrr den egentligir spionver ksamhetei, ?
Knappast rrcr ån att han år rrn storspion, sollr kunnat arbeta ostört r narå

nog 15 år och att spioncrict har ådragit
vart lrnd ,,rlr \åfr lörcvdr 5tor skJJ2,
som iir rlyckct svår och kostsan att fci)arera,

Det må tyckas rralplacerat att

påstå,

iltt

denna nesliga verksamlret sku)le ha
någon pos;tiv sida. Så är trots allt fai-

pesrs

Vj son sysslar nred säkerhetstläns
tcn vid vårt företag närker, hur peilet.

sonalen si<ärpt sig. Nära nog dagliqen

liomrrer påpekancien och förfrågnirrglr'
i långt större onfattning än tidigare.

Dct kan gälla besök, transpori cch cnrballering av rnateriel, nratericlens he
lighetsgr ad, personalens behörighet rrl.ru.
Inte sällan frågas t. erx. on Mr X kar

-,ara behörig

att få clel :iv cle;r elJer
clcn hemliga uppgilten. Man är a;rse
lägen r,itt kontrollera behörigheten rnnan clen hemliga uppgiften rrtlärrr..as.
,\llt är goda exernpel pir hur vi ryclc'r
att säkerhetstjänstcn bör Idngera
OIi\'r männislor lrrr olikr krrv lr.i
sig själva och sina nrcclarbetare. Vissa
tycker sig behöva veta nära liog allting
för att kunna lösr sin uppgift tilifrcdsställrrrde A ndra l<irner.ig l.elåtn::rrc.j
,len ,lei sonr rlirckt berör tlcrrs uppgifter. Gränsen för "vad son nred säkeriret
behövs iör uppgiftens 1ösanCe" är nrånga

Dcn kinesislia tortyrcn :ir känd lör
rrycket raffinerade foroer. En av clc
nrest rltstudei ade är dcn tryfflerade l-rönan. Offret bjudes av sina vaktarc på
en synnerligen läckert väliagad höna
fylkl ned tryffcl och andra godsaker
och serveras lrred Lrandcl och konfekt.
Det är välsmakandc och den bjudne tar
rrycket och tycl<er livet ler nrot ho
norrr. MJtl vilar irar sig oLlr så

',rrcningom blil han hungrig igen. Bcrr:dvil
ligt serveras han en ntåltid bestående
irv tryfflerad höna med mandel och konfekt. Måltiden smakar ännu gott. Näs-

ta gång han är hungrig blir dct åter
till alla nåltider,

höna. Så fortsätter det

frtkost, lunch, r'niddag ocir kväli. Alltid
bala dcn vällagade hönan. Aptiten försvinner. Matefl smakar inte längre. Enforrrighetcn i rnarlrållcr blir en plaga.

gånger cliffus och svår att dra, och
det nåste i dc {lesta fall bli en ren be

Förståndet fördunklas. Vansinnet kon.rrrer: redan eftel en vecka.

<lömningsfråga. Huvudsaken är enrellertid att det verkLgen blir en bedönrning och att clelgivningen inte blir slen-

händelser

I11an.

Fallet Wennerströn har visat att
prövnjngen i detta åvsecncle intc alltici
varit vad den borcle vara. Osökt konmer
tanken: har jag själv alia gånger följt
riktlinjerna? Svaret torde vä1 knappt

bli annat än cil rankeställare.
Frågor som osökt inställer sig äf
bl. a. : följel jag gällande bestär'nnclscr ?
i\r jag för generös vid celgivning av

Vår'., dcg

rr' irikr kan drirr till olyck'i tjänsten pårninnancle orr

clen l<inesiska tortylen.
Månclagen kon-u'ner och lrrnchcn annonserar läckcr stekt falukorv med potatis och grönsaksstuvning. Dct smakar
goir.
Tisdagen är sanmanträdesdag och det

åf inro lär att a\l\ryti] i tid. Det ir

så

l<unna

hemliga uppgifter?
Kan jag göra något för att öka säkerhetcn inoDr lnitt eget verksamhctsområde? lvl. fl.
Svr"en rr'å bli ett vitsord å rrrig ,jälv.

rvrLor iro ,lar hTir fÄr qv,or. Iin nc ll.
goda nöjligl.reter att bättra på det.

dff^*-u

l{Sllcsr..fÅcx"

Men först skall vi väl ha semester med
avkoppling, vila, bad, rckrertion ocb alit
annar so.lr en litrvlig somrrr.rltid kar' 5;':
cla. Lycka till1
Curuur Tallquist

PS
Scdan ovanstående skrevs har stora
clelar av polisutreclningen frisläppts för
publiccring.

mångcnstädes,

det är även så

'

här.

l-unchtiden är nästan överskriden. FItrvrrdrätten på natsedeln är slut. Som re:er\ incörtes .rekr falrrkolv. Den ör god.
N{cn clet serverades även i går.
Onsdagen skall man passa tiden bätt
re, Ine'r iusl viJ rngående ko'nmer err

inlcr'ulbint srrntal. Det är vrnligt över
allt och så även här. Försent. Lunchen
iir slut. Rcscrvkorven rycker in. Inget
fcl på tillagningen, rren det är tredje
ilager.
Tor sclagen

är clet speciellt

smaklig

lunch och nu skall n-ran rycka in i tid.
Det lyckas, men i rnässen är kön otroligt lång. Maten år popuiär i dag och
tydligen har dess rykte spritt sig vida
onrkring, ty nan ser.ansikten, som annars aldrig brukar uppenbara sig på
mässen. Långt innan kön tagit slut ä1
också ordinarie rätten slut. Man får för,
söka håila tillgodo ned falukorv. Det
börjar dock bli irriterande.
fledage[ notses med spänning. Mat,e,lclr vis;r på [i'l<, rrren from i kön vi.
sar det sig att clet varit fel på leveransen.
Sonr väl är: finns det reserver i forn av
falukorv.

Trött och nedbruten konmcr lrarr
lrcnr l); eftermi(ld.rg"'r för art
'ig
till familjens n.riddagsborcl, då"irta
nakan
kommer in n-red sitt vackr.aste leencle och
rrrsäktar att dagen varit så jäktig och
hon har glönt att köpa niddagsrnat och
då kan man vä) hålla tillgodo nccl litet
uppstekt falukorv.
Sa1nmanbrottet står för dörren. Stress
har rnånga orsakerFalrrkor"v är så gott trtecl makaroncr,
rlecl grönsaker, med senap och hel-

\t(kt,

nrelr sonl

rc\(rv \rrr ,lrt li'trrs

gränscr.
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Grannofonskivor och balalajkor är

JOHN KARDELL:

I SOI|ITTUI|IO1{ElI|

PÄ I1{DUSTRIBTS0I(

dock billiga. Vi köpte som minne några
långspelande grammofonskivor och varsin balalajka.
Fotografering är tillåten, utom när det
gäller militära anläggningar och broar.
Vi fotograferade också flitigt. Film får
nan ha med från Sverige. Det flnns
nämligen inte sådana filmsorter i Sovjet
son vi är vana vid. Inte heller får man
framkalla filrn i Sovjet, utan den exponerade filmen får man ta ned hem. Ingen frågar heller efter hur mycket film
n-ran har eller vad man fotograferat.
Ryssarna är mycket nyfikna på turis-

ter. Vi väckte stor

uppmärksamhet.

Skolungdom, son nulnera 1äser engelska

i skolorna, slog sig gärna i samspråk
rned oss. Ville veta varifrån vi koln o.s.v.
Frågade efter svenska idrottsmän. Tunr
ba

var ett välkänt

Johansson

nann.

Många ungdomar frågade on vi inte
hade några nylonskiortor, skor eller
strumpor vi krinde sälja. Sådana affärer
är givetvis inte tillåtra, men ändå förel<ommer cle och ganska öppet- Vi säg
rrrgdorrar.orn v.-rr helr klädda irästerländska k1äder. Och de talade också orn
att de köpt dessa åv turister. Vår guide
sadc, att plastindustrin ännu ei är utbyggd i Sorjet. vrrför der rådel bri't på
nylonplagg.

Vi

såg

i

varuhusen

att ett

par nylonstrumpor kostade cirka 40 kr.
Vi gick en kväl1 på restaurang. Den
Färdlzantraterna

Tue

Olssott och John Kardell granshtu firgbilderna fran

Sovjet resan
Försl:rger om en resi till Sovjet vä,.k
tes på Ingenjörsförbundets NKI möte i
Malmö på hösten 1963. Resan gick i

ingenjörsförbundets regi och detaljplanerades av den ryska ståtliga turistorganisationen Intourist.
Gruppen bestod av 32 deltagare, varav fern kvinnliga. Den 11 april samlades
vi på flygterminalcn i Stockholm [ör av-

resa. Från Arlanda reste vi med ett
chartrat ryskt plan till Leningrad. Vi
möttes ddr av vår svensktalande Leningrad-guide Natatja. Tullformaliteterna var enkla och snårt undanstökade.
Här kunde vi också växla till oss ryska
pengar. Men rubeln

kostar 5,76 svenska

är dyr: I rubel
kronor. Frål Le-

vi resan nled ordrnatill ett av Moskvas tre flyg

42 olika slag och Moskvas högskolor utexaminerar årligen 52 000 speciålister.
Från vårt rumsfönster på hotellet hade
vi utsikt över Manegeplatsen och
Kreml. Vi såg dagligen den hundratals

neter långa kön av

sovjetmedborgare

ringla sig upp för gatan rrlot Röda torget

och Leninmausoleet.

Den första dagen i Moskva son var
en söndag, ägnade vi åt sighrseeing till
såmmans med vår guide. Vi åkte runt i

de olika stadsdelarna för att läfa oss
hitta. Det var inte nycket trafik i

Moskva jämfört med t. ex. Stockholm.
Inte heller är gatorna så breda, som man
hört talas om. De största är väl ungefär
som Sveavägen i Stockholm. När man

ningrad fortsatte

ser {örståmåj-paraderna på Röda torget

rie jetplan

av att det är
väldigt stort. Så är inte det verkliga förhållandet. Det n.ran då ser går genom
TV kamerornas vidvinkelobjektiv, vilket
gör att det ser störe ut än vad det är.
Pa sönJagarna är alla affärer öppna

fält, som verkade varå beläget i renå
ödernarken. Här n)ölte vår Moskva
guide Sonja, som välkomnade oss

ti1l

Moskva. Under den 4 mil långa bussresan

in till hotell National i stadens cen-

trum, där vi skulle bo, talade

Son.ja om

all Mo:kva är en stad med 6,? nLiljoner
invånare och att den i dag ä. ett av
världens viktigaste vetenskapliga centra.
I Mostva iinns 77 högskolor med nära
en halv miljon studerande. Universite-

tets
16

l3 lakulteter utbildar

specialister av

i TV, får man ett irtryck

till

k1 22.00, varför vi ägnade söndagseftermiddagen åt att se på stan på egen
hand och gå i affärer. Det gfu bra ått

i affärernar trots att man inte
kan tala ryska. De flesta varorna har
handla

priserna utsatta.

Priserna är efter våra begrepp höga.

hette Ostpekistan. Det är alltid långa
köer utanföf restaurangerna i Moskva,
så vi trodde inte vi sku1le kon:rma in. En
i vårt sällskap kunde prata lite ryska,
och underhandlade med vaktmästaren.
När denne fick höra att vi var från Sve
rige ordnades det plats åt oss ornedelbart, och de sorn köade släppte lörbi oss.
efter
stängningsdags. De rvska gästernå siöng
foikvisor för oss och bjöd på champagne.
Man {år ett intryct lr ctt ryssarna är
rnycket snälla och glada människor.
En annan händelse inträffade på vårt
hotel1: Vi brukade beställa upp kaffe
på varl rrrm, rnen denna gång var klockan inenot 24.00. Kökspersonalen hade
gått hem, så det skulie inte gå att få nå

Vi var kvar på restaurangen till

fn städer.kc hörde dette och gick
då och kokade kaffe, som hon bjöd på.

gor.

B! ggeleme ntf ab tibe

n:

Den byggelementfabrik vi besökte
tillverkade innerväggar och trappor. Fabriken ingick i en kedja på sex liknande
fabriker och var belägen i Moskvas ytterområde. Den byggdes för tre år sedan. Tillsammans svarade de sex fabrikerna för all

bost a dsprod

u

ktion

clen.

i

sta-

När vi anlände till febriken blev vi
nottagna av en av chefsingenjörerna
sorn först redogjorde för fabrikens tillverkningsprograrn och organisation.

Fabriken sysselsätter 900 nan, varav
100 är tjänstemän. Arbetstiden är 7
timnar per dag och 5 timmar på lörda
garna, vilket gör 4o-timmarsvecka. Fabriken hade hög kapacitet och det var
en påtaglig aktivitet i arbetet. So1n ett
Illått på fabrikens effektivitet nämnde
rnan att fabrikens fotbollslag vunnit serien. På en fråga i detta sammanhang
om hur man såg på Sverige son idrottsnrtion, \varade den ryske ingenjören,
att när ishockeyturneringen gick i vint-

det.

110 150 rubel per månad ar gr:nomsnittslönen och 70-200 rubel är
rnin- orh nraxiön. Sorn jämlörelse näntn-

des att en nyutexaminerad högskoleingenjör har 90 rubel per månad i be-

gynnelselön och 300 rubel är genomsnir tslönen lör löretager. högskoleingen
jörer. På fabriken tiilärrpas en form av
premiesysteD. l0 4O 0/o av arbetslönen

kan utSa sont premie om planen gått

ras, var. han bara nervös vid två tillfällen,

bra.

och det var när Sovjet spelade och när

Då det gäller lönerna beskattades des7-12 0/0,7 0/o gär till fackföre
ningsavgift och den betalas av alla, direktören icke undåntagen.
Mellan olika företag finnes avtal att
sälja och köpa utan vinst. Man frågar
sig givetvis hur der heia linansieras, någon måste ju betala. Staten bestamner
priset på alla varor. Så är även fallet

Sverige spelade.

sa med

Fri läkarvård, fri tandvård och ordnad
i de sociala förnånema.
Utanför arbetet har man mycket gemcnsamt, bl. a. idrott, teater, utbildning.
I Moskva bygger man 6-vånings bosemester ingår

stadshus och skall övergå
I

Det stör inte produktionen poängterades

till

8 vårungar.

Detta gjorde att fabriken hade onställningsproblem. B1. a. måste nedre vaggarnr dirnenrioneras ort. vilker innebär nya
fulner och anncn arrne-ing. Innervägg
arna, som fabriken tillverkade, levererades färdiga för tapetsering och n.rålning

och forslades med låstbilar

u till bygg-

nadsplatserna i Moskva. Imponerande
vår anordningen för punktsvetsning av
;rrmeringsnattorna.
Moshvitchfabrihen:

Det andra industribesöket gällde bil-

fabriken N{oskvitch, där vi rrottogs av
en kvinnlig verhstadsingenjör, som tog
oss ned på en lörsta orientcrande rundvandring. Vi fick bl. a. se målningslinen
rned helautomatisk sprutmålningsanlägg-

ning och infravärmeugnar {ör torkling
av lackeringen, monteringslinen och hejarsmide av vevåxlar och ventiler. Sist
fick vi också se slutmonteringen där bi-

len lämnade bandet.
Hela uppläggningen var nodern med
"1öpande bandprincipen" tillämpad.

Efter den första rundvandringen i fabriken samlades vi hos den tekniska rnfomationsingenjören, som redogjorde
för tillkomsten av fabriken och för till.verkningsprogralnmet. Fabriken startade
1930. från början var der en monteringsfabrik. Under år 1941-1947 hade rnan
rteslutande krigsproduktion, men efter
kriget började man tillverka personbilar.
Fabriken har 184 underleverantörer och
de anställda på huvudfabriken är t5 000,
varav 2 500 är ingenjörer. 38 Vo av de
anställda är kvinnor och 45 9/o av samt,
Iigr cnställda är'iåldern l8 29 år.
Man arbetade i skift och även 1.rär
var det 40 tim. vecka. F. n. planeras en
övergång till 5-dagarsvecka ned bibehållande av 40-timmarsveckan. Fabrikens leveranskapacitet är en bil var 3:e

nrinut. Två gånger per dag, en gång
varje skift, avbryts arbetet under 5 lnln.
[ör gymnastik efter högtalarinstruktion.
Gyrnnastiken utförs på arbetsplatserna.

med bilarna. På basis av produktionskostnaderna har man räknat frarn ett
P-is för bilen. Urövcr detru pris, sorn är
sjdlvkostnadspriset, har fabriken 25 9,0
solr-t man får av staten. "Viflsten" 25 0/0,
som är mellanskillnaden mellan fabrikens pris och statens, fördelas på de anställda och olika investeringar.

On

fabriken ökar i effektivitet och
reducera antalet arbetstirntrar,
rninskar fabrikens självkostnad, och
"vinsten" blir större, eftersom 1nan har
ett fast pris på varanAv fabril<ens tillverkning går,10 %
på export till 14 länder. För att få köpa
en Moskvitch tar det två år efter det
man skrivit köpekontraktet.
De an.tällda på frbriken far inlc köpa
bilen billigare, som fallet är vid svenska
fabriker. Den enda förmånen är att de

kan

slipper väntetiden på två år.
Kongresspalatset:

Kongresspalatset ligger innanför
Krenls murar. Det gör skäl för nannet
palats. Det är byggt av glas och marrrror. Kongressalen l.rar plats för 6 000
åhörarc. V'd vcric silrplJts linnFs rttag
för hörlurar samt en ratt med vilken
ål.röraren väljer det språk han önskar lå
översatt till vid kongresserna. En datamaskin översätter till 14 olika språk. Till

cle återstående 8 språken översätter srtrrultantolkar.
När vi besökte kongresspalatset gavs
en sång- teater- och clansföreställnirrg av
en arnenisk årtisttrupp. Det var en tre

tin.rmar lång förestä1lning av högsta
klass. Salen ver också fl lld rill .isra plrts.
I mellanakterra kun,lc rrran åk.-r upf i

ru)ltrappor till den översta våningen, där
bankettsalen är belägcn, för förfrisk
ningar: glass, leironad, chanpagne, vod-

ka, kaviar och smörgåsUnder {ör eställningen spelade
hundramannaorkester. Golvet

i

en

orkesrer,

diket kunde undcr pågående nusik höjas

i

nivå med scengolvet.

Bolsioitetfiern:

Vi

besökte också Boisjojteatern där

det gavs en operaföreställning.

Denna

teater är sedan tsartiden. Dcn är rnycket
vackert och dyrbart utsmyckad, och har
sex läktare över varandra i hästskoform.
Bland publiken såg man damer i finare
toaietter och med diamantsmycken samt
högre militärer i uniform. Vi förstår oss

själva inte så nycket på opera, men
Marie-Louise Bergström från NKI-sko)an, som vet det mesta om opera, sade
att något sorlr är bättre kan man ej få
se någonstans.
Moslzua Cirbus:

En kväl1 tillbringade vi på Moskva
Cirkus. Detta är cn cirkus som är bo,
fast i Moskva. Föreställningen varade i
c:a 3 tinmar. Varjc programpunkt var
av toppklass. Vissa delar av detta prtrgrarn \;sadcs

i

svensk

vi fof till Sovjet.

TV

veckan innan

Industri och lantbruhvttställningen:
I södra utkanten av Moskva är industri- och lantbruksutställningen belägen.
Dctra är cn permanenl ulrrällning, där
det [innes specialisler,norn olik.r omraclen och dit industrifolk inom Sovjet
kan resa för att diskutera tekniska pro,
blerr och få hjälp med dessa.
Det är elr stor utställning. Bara vagnätet på området är över 6 mil sanmanlagt. Vi hade kort tid på oss, men vi
hann gå igenom ett par av alla dessa
llrarmorpalats. Der ena

vrr

avdelningen

för maskinteknik. Det påminde mycket
om tekniska nässan i Stockholm, med
svarvar, fräsar, borrmaskiner etc. Även

programstyrda maskiner fanns och
nånga av naskinerna denonstranonskördes. Även avdeloingen för elektronil< besökte vi. Denna avdelning pårninde också mycket om rekniska rnässan i Stockholm. Där utställdes diverse
elektroniska apparater och mätutrustningar. Dock kunde vi inte se några, utrtrstningar för högre frekvens än l0 klJz_
Färg-TV a nläggningcr och drra'na.kiner fanns. De flesta TV-apparater {ör
svartvit mottagn,ing var av äldfe nodell
med 17 tums bildrör och 70' avlänkning. Vi såg bl. a. en magletronmodulator, solrr tili utseendet verkade vara en
exakt kopia av en sorr The Narda Microwave Corporation tillverkar.
LeninmatLsoleet:

Vi fick även besöka Leninmausoldet.
Vi hadc så nära till Röda torget att vi

ploneneråde dit. Som t rister behövde
vi ej stå i kö, utan fick ställa oss före
clen 1ånga kön. Kl. I I började visningen.
Själva mausol6et är byggt av svaft polerrrl rr.rrrnor oLh .oldarer srå- dä- på

vakt dygnet orn. l,enins
kropp ligger

i

balsamerade

en glasnonter med belysning. Vi fick inte fotografera här och
17

inte stannå, utan sakta promenera förbi.
Man kunde se ryssar med tårar i ögonen
när dc hade passerat. När vi frågade
oågra ryssar varför de ville se Lenin blev
svarct: Lenin är vår GudVi frågadc vår guide vårför Stalins
stoft cj fick ligga vid Lenins sicla och
vårt det flyttats. IJon svarade: Stalin var
myckct bra när han arbetade åt Lenin
och han var under kriget en bra fältherrc. N{en som envåldshärskare blcv

han misstänksam och naktlysten

Flygets Motorklubb ro

AT

och

sändc många oskyldiga människor i döden. Därför flyttaclcs hans stoft ur lnau
so16et och begravdes under en enkel
häI1 vid Kremlmuren. Vi fick se denna

plats, ciär var fotografering tillåten.

Krcntl:

Krenl är den äldsta stadsdelen i

En hög tegclmur löper runt
hcla I(renl. Där finns tre katedraler,
Moskva.

livrustkamnraren, kongresspalatset och

Vi

be.ökte rvå

av

dessa enastående vackra katedraler.

Vi

|egeringsbyggnc

der.

fick även gå igenom livrustkammaren.
Här finns älia skatter bevaracle {rån
tsartiden. Man skuile kunna gå här i dagar och titta på clessa fantastiska rikedonar-

Unitersitetet:

Vi girk igenom en Jcl av Mo.l,va-universitet, som är beläget i stadens utkant på Leninhöiden, dcn högsta platsen

i

Vi

Moskva.
bcsåg aulan, lektionssalar, gymnas-

tiksalar, simhallar', matsalar och biblio-

teket. Här studerar 36000 ungdomar.

Vi åkte i en av de snabbgående hissarna
upp till 23:e våningen, där man hade
utsikt över hela staden.
Leningracl:

Vi

besökte även Leningrad under ett

par dagar. Också denna stad är stol
stad med 3,5 miljoner innevånare.
Där såg vi på en del kulturl.istoriska
minnen, såson Vinterpalatset/ som nu-

nera är ett llluseum - Sovjets största med fantastiska skatter från tsarticlen,
och Isak-katedralen.
Vi skulic ävcn i Leningrad ha gjort
industribesök, men Intourists huvudkontor mecldelade att detta inte krrnde ordnas för närvarande.

sandstränder.
Vi gästade Sovjct

breda

i endast nio clagarMen trots denna korta tid fick vr se
mycket och har många intryck och glerla ninnen därifrån. Det bestående in
tryckct är ått det är ett land i stark utveckiing, där man ej på långa vägar
nått den högå standard son-r vi har i
Sverige.
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I april nånad firades CVA-UHF: s
enda l0-åring, nämiigen Flygets Motorklubb.

För att celebrera detta anordnades ett
sankväm på Folkets Hus Rotunda. Gäst.'r för kvällen var BMC-Sweden:s täv-

lingsstall med Bo Elmhorn, Harry
"Sputnik" Källström och Barbara Johansson, vilka matchades av PR-chefen
RLrnc Rylrnder Sornmanl omsten började med att klubbens ordf. Bengt Aldsjö
hälsaclc gäster och publik välkomna och
överiärrnade ordet till Gösta Sigge, vilken läste upp k.lubbens l0-årskrönika.
D:ir

eftcr tog BMC-teamet vid

Den 29 april 1954 sanlaclcs ett 35
motor[ordon"ägllfe lill rrröte lå
ABF:s lokaler i Arboga för att bilda en
FI-tgets MotorlebLbb. Initjativtagare till
nötet vår ing. Lennalt Swid6n, Arboga.
Avsiktcn ncd den planeracle klubbelr
.igavs av ing. Swidön vara, att genom
arral rneJ hensinJistlibrrtörcr oclr iivriga leverantörer inon bilbranscl.ren få tiil

tll

stånd rabattavtal för' klubbens necllenr
Inter itrtstyrelse valdes

rled

Lennart

Swid6n son-r ordförandc. övriga mcdlenrrrar i stylelsen blev ing. Ahlin och
ing. We.terlund. Den 2l rnaj s; ,r-na år
höils ett rrrötc valvid Flygets Motor'klubb bildades. I styrelsen invaldes föl
janclc ledamöter: L. Swid6n, Ä. Ahlin
och S. Meyer på två år och R. Sirby och
S.-!,. l,'.rndahl på I år. Cirka 45 pelso-

cr bcsökte lnötet.
Vid möte i oktober rreddelades att
vicl köp av 100.000 liter bensin pcr år
rrtgick rabatt på ett öre litern.
Lr

filmen "Från stärt

till

seger", intervjuer

åv förarnå, kåseri orr tävlingar där det
bl.a. nämndcs att Röforsloppet var biancl
de roligaste tävlingar soll Bo Elmhorn
visste. Till sist bilclades en frågepanel
och publiken fick ställa fi ågol som rör dc
motor och motorsport.
I(viillen avslutadcs rncci kaffe och
dopp och rrellan tuggoma sjöngs en och
annan allsång till ackornpanjemang av

Y. Carper och E. Pettersson. Ett
gram från klubbens upphovsnlan

tele
Len-

naft Sweddn lästcs rrpp inför clen

sam

lade rrenigheten.

mecl

I IISTORII( ÖVER FLYGETS MOTORI{LUBBS ARBOGA IO-ÄRIGA TILLVARO

nl af.

Ätcrfärc1cn gick över Riga, där vi mellanlandade. Riga ser från luften ut att
verc en nr),ket vc,ker srrd, dör den lig-

ger vid Rigabukten mc.l dess

Fr. v. B. Alclsiö, Bo Elmhorn, Batbara lohanssotr oclL Harry "Sp tnih" Kiillstriint

s.

B.

I nars 1955 hölls det första årsnrötet.
Ett sextiotal personer var närvårandc.
L. Swiddn omvaldes som ordförande oclr
som v. ordförande nyvaldcs R. Svensson
och

till ny styrelseledåmot L

Adielsson.

I

septerrbel I955 ;rrtorJnaJes rn orienteringsutflykt ivilket ett 30-tå1 mcd
lcmmar deltog- Utflykten planelades av
Ingelnal Cåson. Brinknark vann tävlingcn och l{agströn blev tvåa. Vid allmänt
möte i novenber höll ciir. Nordströnr
från För säkringsbolaget Fylgia ett fö1eclrag över- änrnet "Vacl innebär Din forclonsförsiikring".
Genon santidig anshrtning av cirkl
100 medlemmar från klubben till Motorrlrinncns Riksiörbun,l I'elrövde dessa ei

erlågga någon inträdesavgift

till "M".

av l5:-

Vid årsmötet 1956 valdes till ny olclf.
R. Svcnsson, H. Enström, L Adielsson
och C Sigge till ledcmöter. Sonr in
höparc fungerade L Adielsson för
j,r'nhandelsvar or, oljor, sarnolJnade inköp från postorderfirma i Borås, och
S.-E. Lundal.rl som inköpare för bilradio,
bilcielar m.m. För' detta tillerkäncles de

ett

av 150t-

vardet

Arsavgiften iisr'rällde.

5:

arvodc

rill

a per år.
- I rnaj

haclc klubben besök av sekr. Rådö
l\4otcr nlänncns Rikslörbuncl.

På styrelselnöte i augusti 1956 förr:låg en inbjudan lrån Försvarets Motor
l<lubb on mecllenskap. Dct konstate,
rades at1 inga avgjorda fördelar förelåg,
varlör inbjudan avslogs.

Ärets orienteringsutflykt,

"Brittsonrntartrnclan", ållordnacles

kallad
i ok-

I(lLrbben har cfter förslag äv tecknal e I Ierbcrt Andersson, antåglt ctt

emblrm son utforrtats dels sonr allisclrcringscrrblen, clckalkoliraLricr,

rocl<-

Tretton trafikfilnrer visades un(lcl
1957.

ll.

Svcnssolr.1'ltogs sonr iltLoprfc

lör "loto ntateriel".
Till ordf. 1958 nyvalcies Ingvar l(arlsson och som nya styrelscledamöter val
clcs 1,. I.undgrcn och S. Ericsson. Ävtirl
om bcisin slöts rncd Svenska Shell och
13örje I{edlund, Köpingsvägen, Arboga.

Veri(tyg inköptcs för utlåning till
medlemDårna, santicligt gavs lnedleut

mårna tillfälle

att inköpå vcrktyg fiir

cgen clel mccl goclå rabåtter.

'l-ill oLrll. liir 11159 valcics II. C)cler.rirult. Nya styrelselcdalr.töter blcv [-ar.s
llcrgnran och Cösta Siggc.
lilL orclf. valcles på år:snötct 1960
(lijsta Sigge. Ny:1 styrelsclcdanörer blev
Sten Jullc, Cösta iiagluncl och \4agnus
Schrrtz. l(irrbbcn anslijts till Tj:instcrrrijnncns Inliöpsccntral.

l:rågan om ansh.ttDing till Försvar.ets
Nlotorltlubb var Lrppe vid fler.a tillfä1leu
nrcrl avslogs.
Afsnröte Clcn 7 ntars 1961. Punkt l0

på

ditgor(Lringen "Organisationsfråga",
vilkcn innebrr anslutning till Fijrsvar.ets
\,lotorlilLrl)b, bcslijts att rrtgå. På grtrnd
av att valbcreclningskornmitt6n ej fått
lrarn l<anrliclatcr till styrclse och de srt-

tandc samtidigt avsacle sig lcclan-rotska
pet, stod klubben helt utan styrelse.

'rr b,.'öt iill.itt.l n) r;li'e e,lrri.g.
vjlkel l<oLl att bestå av hrf
| , t," Jrl, r fir't,\or u\lt .\n,r.rs:on
Vid clet fortsatta årsmötet dcn 2l juni l96i valcles Giista Sigge till ordf.
I

l(onrn)itta,

a)vriga styrclseleclanöter blev

L. Lunci
gr.er, C. Ilagltrnd, B. Aldsji) och I_.
l'r:anssoD.

B 'r'.^ rrrr.. rrr rr,lrr.

gruncl av

för få

litk

itr,t

cleltrgarc. För

rll:.
att

1'å

sti-

nrLllera iotr csset för alln:inna n-rotcn
prov.dcs en ny giv. En svensk långfilm

'c rlrel-e trled .lcj i rr' ;r a,n,r. r'
sacies,

nten efteråt lionstateradcs att dct

hade varit billigarc

att bjrrcla deltagarna

på loikets I Ius Bio s:rnt kaffe

med

rlopp på kondis.

,\fsntöte clen 1,1 mars 1962. Till årets
orclf. valdes Bengt Äldsjö, nyvalda sry
rclscleclalrlijter blev IIern-ran Skogluncl
och Lennart Frar-rsson. Vid årets Britt

Tack,

En dag skyntades FCPF: s orclförancle

"Tack för l.rjälpen" ! I{trr ofta fåf ett
skrivbiträde egentligen höra clessa,

Ingvar "Blötis" Johansson i telchallen.
Oclt rllrrrint sa un,lrcJes ,:, 1 nog i;v, rl
o,1 rlt n) tt kollskt.vrvLrl vrr på gång,
elLer om någon klagat övcr en för clålig ackorclsvinst, eller ont den "otäcka"
tidsstlrcliellånnen inte vdrit till full be-

Men ingetdera var fallet.

för hjcilpen!

l<anske nrånga gånger efterlängtacle or.1

it4an kan ha fått ett skrivarbcte rrrJärrnat, sorl kanske omfattar r:n halv
dags arbete, och man är väl infomerad
om, att det absolut måste vara fårdigt

iåtenhet.

tober.

shesntijrl<el samt vagnmärken.

"BIötis" i Telehollen

i

hiocl<an ctt.

Dct skrivs och skrivs, frlgralnr fuil
I"rr liqt lro1,1'a" frrrn ör,.r'lantentl .'-d, i,

"B1ötis"

skulle börja sitt arbete i telehallen. Han
packade upp sina tillhörigheter och in-

kaffcparrsen Iår stå övcr, bara der,ta pr-o

tog sin plats vicl clen tilldclade arbets-

tokoil blir färdigt till utsatt tid. Några
minrrtcr lör'e ctt lännas det in till ve
clerbörancle- Och nran iir lycklig over
rtt lrr irLrnlil r.red sil ornbed,b s\riveri.
Själv iir rnan ncdveten om att skrivnraskincn gått varm från första strrrd,
och nilgot stolt sträcker man franr slrr
rrbete oclt säger, varsågod.
Och clå kan clet alltför ofta bli något
splrliq srrr, i .ril rrrcd, Olr. inrl,p,.n
r ad r rg lrrr r inr..t , elicr' der rog lång
ticl tlet där", det kan också bii en kort
nick som svarSrrtt och något lcclsen lännar man

biinken.

För säkerhets skull stoppade han avtalet i fickan för att lättast ha det till
h::nds, onr någon evenruellr skrrlle .täl1a en invecklad fråga.

Och frågar det gör ulla ocir filr det
rlreil,r l.ö \ lt; n i srrrrrr rl. Ji,..1 n.t,lon

kollelttiv, son-r vill irö..a' efter. om något hånt inon fack{öre,.ri,.rgen.
Och "81ötis" berdttar oclr förklarar
zrtt avtalet Iör 196,1 gav en clålig utdelning,et]c{astlIoå.
att l(vinnolönerna är på väg trppåt och
korrrr:er ',re,' ;.ll säk,.r lre. arr jJnrn.
stäilas rrnclcr år i965.
att nlastresarna erhållit bätt.e höjdti1l

r'ummct, och hoppas som så många gånger för1, att nästa gång få höra "t:ck för'

hjiilpcn".

ioppan

liigg.

irtt

clter- 7 at.

i yrkct iir ntan yrl<esrrbc

tare och får A:a.

att vid sjukclort har man tre

karens-

rlagar, oc)r totalt g0 70 av sel.ncst(l-liincn.
irtt sanrcster:n iir .tr l[iL)iga veclior.

rtt

nr

eto.lti(L D|itirilrg

-

]\{

fl,{ är

bådc

pa ont ocll gott.

\lcn lr rr ,li.l lt. ,r I \L:e.. . t)(Jirl
r]]1rat ocl(sti-

Iln flicha nrecl ron.antiska driirrrrnrr
om kl,rkbrö1lop nrecl fiack, Lrlir snart av
nrccl sina illusioner cfter ctt san-rtal mctl
hononr, för tili det sonr så nycket annat äf han starl< rlotståndare och tycker
att rran gott

l<:rn bli linr Ander.sson eL.ler l)ettersson ltos stacleDs borgmästarc.

sorrnrarruntla inbiöds Fdrsvarets N,Iotor.
klrrbbs nccilerlmal att dcltega.
,\rsnröte clcn 6 nars 1963. Till ordf.
omvlldes Bengt Aldsjö och som styrelse
lc(lar1röter omvalclcs Clijsta Siggc ocir
Lals Lundgren. lin skiclutflykt till Lln
dcsbelg anorclnacles nrc(1 ctt fi\tai deltä

garc. I'lecl beniigct ti11stånd av Cneren

L-\-\

j

rof.i1.r.l., tri:rirrcs\örrr.rg

l,å

halt rrnclerlag vid flygfältet, söder onr vaben lliiilby Siitcrbo kyrka Livligt clel
tagancle krrncle konstateras. N{ånga nreci

l ', r'r' rug riJliillcl a\l rr 'J., sin,
lrLlar träna vlnterkörning
I slutet ov apr-il fiiretogs ett studiebcsök tili Kuggvcrkstaclcn i Köping. En
clast ett bcgränsat antal ntedlentrlar

UTNAMNING

Till ridclare av Nordstjärneorden ut
nämndes på Custafsclagen verkstadsöverirgenjör Anders FIögfeldt, CVA,
r

\Iocga.

TITETANDRING

\rår chcf skall fr.o.m. I juli 1954 ti
tuleras verkstaclsdirektör. En välkour,
ircn klarhct l "titclfrågan".
.Ja,

Blijtis iit tllitltDeri solll vet vad llan

vill och

sour :if rli)psl{attad arbctsliamrar.
trots ltt halr oftzr slår näveu i bordct
och s:ign "Ncej, alclrig i livct".

Ctrtrlt.t

få vara mecl. Ett fiirnyat bcsöli
i novemirer_ ltånac1.
I scpterrbcr anorclnades under t\a or:,lar "Flastishctsrriitarckontroll" sanrt
''Jioloxi cltcst" på CVA f11,gfält. Stats
I . 'i.crr ' V;i.r, raq srpllde .iq v:iivilligr
irrinrle

gjor-cles

ti11 förlogancle nccl "Raclarrlätare" Ett
stoft rnLirl av klrr[rbelns mcdlenrnrar ur
r,\'l:,,|e rÄi'!ll tc|] rtr tc .in l;..ig!retslrätilre krllad vid olika hastighcter-

llrittsonrnarr unclan l<iircies i oktobef
månad med .l3 st. clcltagarc. Tr.ots rr,

r.r | ,ir,l,. v,r'

,r,

lr,.q.rrn.. r1Ll..r n;

tla. Vandringspokal skänl(tcs

l)en fiilsta

lntccknlngen
l-. Fi. Williamsson, CVA.

er

rv

CV-A.

iivraclcs av
Sc/:r'.
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Vårq toppskyffor loddor upp
för FV
driftuärnmästerskap

Tänk

qft
dom

vqnn
- det uågade
ui knappast
tro när den
här bildentogs

Du-chefens sol-

l)tltgsgrin slnittar

av sig på
sbJtt eldget

hela
.

Nedilrån f r.u. Åbc
Dandanell, clv
chelen Bertil
Blomquist,

Herbert Kåberg,
Holger Larssotl,
T

age W allquist

,

Gunnar Merbön,

Ante Olsson oclt
Lennat't Larsson.

Foto: Reinhold Carlsson

5kjrrtning rl.eJ gevär och K-pisr,
handgranatkastning, kartläsning, punkt
orietrtering, avståndsbedömning samt fri
orientering.
Störstå ånslutniDgen vat även clenna
gång från UIJF. Placeringarna blev
blandade. Bästa resultatet {ick Bertil
FÄLTTÄVLAN

tätt följcl av Lennart Lötb i
IV. Gunnar Rystedt fick en god

BloD.rqvist

klass

tävlade 10 nannar från vårt driftvarn

V. Rickarcl och Birger,
två glada kämpar från Karlsiund, konr

mot 198 henrvärnsrnän från fo 48. Täv-

på nedre delen av prislistan. Trots mot-

På en bana som var cirka en miJ Jång

lingen var förlagd i terrängen onlkring
Ranstå, och omlattade:
20

placering iklass

gåogarna lovade de varann att
ta års tävliDg ta skadan igen.

vid

nas-

Vinterhurs

i

Bollnäs

Kursen var förlagd

till

Stagården.

Dagligen övades skidteknik, försvars-

och

posteringsövningar, vapen- och

kompasskännedon. Trots den ringa snotillgången var deltagarna Richard Lenan-

der, Nils-Erik Tägtström, Lennart Löth

och Gunnar Rystedt myckct
med kursen.
Välkonmen

i

belåtna

Driftvärnct

Bertil Blomqtist

Knallseger för Driftvärnet
Flygefs log tog hem Flygvopnets dv-mösterskop
Fredagen den 5 juni åkte CVA-UHF
dv.lag tili Färna bruk för att kämpa om

FV dv.mästerskap. CVA-UHF dv. hade
att försvara 2 tidigare segrår. Laget hade gett sig den på att vinna även denna gång, enl. ordspråket (tredje gången
silltJ.
Vid den vackra trakten kring Färna
bruk hade hv.off. kapten Wikman ned
hjälpen lagt upp fina stationcr för de

olika momenten.
Det är med spänning man går ut på
banan för att klara av uppgifterna som

kan vara svåra i vissa fall.
E[ter varje stålion hör rIlan grabbarna säga: Det gick illa här men det tar
vi igen på nästa och så fortsätter det
lika efter varje station.
Det visar bara att laget har självkri-

rik vilket är nyttigt

När laget klarat av sista stationen'/'ss-

te vi inre hur vi låg till, men Jär vräk
tes på för fullt, och ned ett toppresultat
soll1 avslutning.

Under tävlingen hörde vi bara: Ni
till men Fl är hatk i häl på

liqger bra
Er.

Det var spännande

i

högsta grad.

När vi kom fram till målet fanns inga
resultat anslagna, men det tippades
överallt vem som hade vunnit.

Så kon resultatet på

anslagstavlan

och då visade det sig att CVA-UHF dv.
hade vunnit err stor seger med massor

av överviktspoäng.
T agpris samt plakelt till vitrle nr.rn i
laget. Prispengar om l25:00 kr tillföil
CVA UHF dv. för bästa resultat i larstrro.

Vintersäsongen är .lul och den åkrivitet som utvecklats inom badminton,
bordtennis, gymnastik etc har rrer elier
rnindre upphört i och med att sonlll]a-

ren kommit. Fotbollen har börjat rulla
och lockat r-nåssor av spelsugna CVA-

arc ut på fotbollsplanerna. Varpakastarna har börjat rikta in sig på pinnarna
och man får väl hoppas att även fri-

iJ-^fl^,-,.

!,^-*:r
^u,rurL'r

:^,t-^
rEdr,5,

Som påpekades i förra numret är 1okalfrågan ett stort problen för alla son

vill idka motionsidrott här

i

staden och

någon lösning på dessa frågor kan inte
skönjas. I enstaka fall har Karibergshallen i Köping fått hyras av motionssugna CVA are och detta är kanske någonting soln kan upprepas under nästa
sasong.

n,ånga gånger.

Under den gångna vintersäsongen deltog IFFA badmintonsektion med två lag

i

Mälardalsserien. I div I segrade FLYGET lag 1 och i div 2 kom lag 2 på fem-

'i;a

te plats. Här ncdan följer den

l:
Flyget lag I
l0 I
Köpings BK
10 6
l0 6
Valla IF
Södertälje BK l0 ,l
Eskilstuna BK Il 10 2
Eskilstuna BK I l0 0

sJutliga

serietabellen för div

cvA
Fl

87 r,+2 120 197 l9l 9 134 880
95 114 124 180 85 11 132 741
73 tOt 85 155 150 1l r33 708
85 95 90 179 109 l2 134 704
69 64 63 1s6 100 I 90 551
+o 5t 84 t07 u0 I r17 526

F6

Fl7

Fll
Fl5

Resubat au FllEuapnets nästersbap

mycket kraft kvår.

heit enkelt idealiskt för en lugn och
kontenplativ vistelse i naturen. Denna
dag, lördagen den 23 maj, gick första
grenen i 1964 års femkamp, orienteqE r.I:-.
rau5,
N"

J,J

r .Y, s.

u,

Jå_

i

Lungerskogarna.
Den första kontroilen var lurig och
splittrade fätet, den andra samlade der

igen. Däf fanns nämligen Gun-Britt
Ström och Zaima Bergström med en
stor flaska svalkande apelsinblandning
- det behövdes i värmen. Till den tredjc kontrollen g'ck der näsran väg och
den var inte svår att hitta. Desto värre
var det till målet. Sträckan dit var den
längsta på hela banan

-

3

4
5

6

1964

NAR FÄR ARBOGA SIN SIMHAIL?

underlaget var mjukt och kraftkrävande och så dags fanns det inte

Det var en varm och härlig dag, solen
sken och fåglarna kvittrade. Vädret var

gelvägen, och var lagd

2

I 0 47-13 l9
3 r 37-23 l5
1 3 33-27 tO
0 6 29-31 I
2 6 2l-39 6
2 814-46 2

tan

S-kamp på 550

flngen.

för driltuårn

I

även enligt kar-

i

Till

malet korn vi

spridd ordning men det är inget
att undra över där fanns varken flicka
ålltså

eller flaska.
Fjolårets mästare var på det givmilda
humöret och spridde handikappoäng,
avd. 556 {ick 52, avd. 555 35 poäng och
avd.554 fick 19 poäng. Själva behöll
mästårna bara 14 poäng.
De tio bästa individualisterna blev
Nils-Erik Forsberg Q.06.301, Gösta
Hemmingsson [1.10.15), Rolf Johansson [l.15.15], Bo Hellström [1.21.55,
Sverker Nidmark (1.22.20), Lars Sunds

ström fl.24.101, Lars

Gustafsson

(1.24.55), Beft Eivik [1.28.00], Arne

Moberg fl.28.201 och Ove Eriksson
( 1.32.s01.

Köping

-

Fy bubblon

!

Leken går vidare.
Rg

2l

UHF-TRAFFEI.'{
Ovannämncla efterlängtacle l,iinclclsc

liicl( av stapcln clcn 17 april ir Folkan
och c:a 10C st glada och förväntansfulla
Ulll.rr. lr:rJ, rrrört rrpl', r'r.d ry ,ir:
fen, byråcl-rcf Karl Hultman i spetsen.
Det blev full r-ulle från början med filn.rförevisning samt efterföljande kabaret
av vanljgt gott författarmärkc. Vä1växt
nummerflicka var Gunilla S, välsjunganJc och söta Sonja. CLrr'11. , , ir \[:'r irnne var godbitarna, och russinen i k,rkan
var Olle, Carl-Hugo och mr Gernando.

Och "Eberneser" kapellct ilte att for
glömrrr.r. Medlernma r: Herman. Bror.
Emil o. "Snickam". God musik av gammalt rn:irke. Bejrrblade saker i kabarin:

Olles utomordentliga "Beatles" kopia
rred lugg, gitarr och alla anrlra aggrenåoger, samt det proffsbercnade frarl-rträdandet av illusionisten "mr Gernanclo", sorn in{ör en häpcr o::ir förbr-vllacl
publik utförde alla möiliga "svartkorr.
ster" j den högre skaJan.
Det dracks också kaffe och käkades

tårta, det dansades tili tonerla av
Klings trio och stänningen var god och
glad. Men allting roligt har ett slut,

så

ock denna fest, och vid midnattsnåret

tachadc chefen

Karl Hultrran alla de
i lnrlcr-

rredverkancle för gocla insatser

hållningspr"ogrannet samt överldnlnede
blonmor ti1l de meclverkandc. Han lt
trycktc förhoppningei att tradilionen

rred LIHF-träffen rl1åtte fortsätl,r, och
att alla goda krafter som arbeilr med
denna, inte rnå förtröttas.

Sociala kommitten
.l
rrYTF
v1cl u,FL-t.
Ja, rubriken låter väi hur statiig och
torr sour helst, nren alla cle son begagnade tillfäilct clen 24 naj att lölja meci

nåmnda l<ommitt6s bussresa till Stockhoin, kan alla intyga ått det var "världens" ku1. Sten Julle ocl.r Co hacle fixat
ihop ett nycket bra program för dagen.
Vi sanlaclcs kl. 07.00 vid Järntorget
f. v. b. necl buss tiil Stockl.roln. Först,r
anhalt var Philips vid L.iclingövägen. Varl
vi fick skåda var ett nybyggt jättekoLr-,plex r .e,l I 000-luler cnställda jnom
väggarna, massvis med prunkande tulpaner utanför', en inredning som ej kan

Hfu öoas allsång!
22

Lre'krivus, r|låste ,e' Upple\else nr 2,
var företagets studio, en akustisk scnsation, en upplevelsc ned bild ocl-r tone",
som l<ändes långt nere i maggropen och
långt nere i ryggradenl Det var hisnande

berg och clalbancfärcler på vidfilmscluI,crr, bil- o,\ ruLrä del i cr t(. .,'m gjor

de att mån nåste hålla i sig i kurvorna,
sarrrt rrrusik. Och vill<en musik seclanl
Det glörnrner man intc i brådlasket.
Det var en verklig rpplevelsc. F. ö. fick

vi bcskåda en utställning av Philips-kon'
cernens alster och vi fick sc vacl den
moderna elektroniken betyder
san.rhä11e.

i

dagens

Och det var inte iitet.

Ing.

öhqvist Philips var vår utmärkte ciceron.
Nästa anhalt var Millesgårclen på t-idingö, också det en upplevelse, fast i
annan riktning. Vädrets maktcr siösacle
rred sol över Milles konstverk, ocir försorrtmarens späda grönska bildade en
tjrlsånde ram kring a1la de skatter, och
vi såg och vi niötol
Vasavarvet med alla sina fynd 1ockade därefter och vi såg där Eric Ohlsson, som med kännaremin inregistreråde
rlla detaljer och med välbehag insöp

i lokalerna. Man förnimmer
på ett särdeies sätt historiens vingslag
tjärdoften

vid

av vår stonlaktstids
en skapelse son fick

beskådandet

fartygsskapelse,
så liten livstid.

Foto: I{einholcl Carlsson

ARBO GA FLYGKLUBB
- klubben som cir uppåt
Med Flygledningens medgivande utnyttjar Arboga Flygklubb på CVA:s
fritid flygfältet för sin verksamhet. Ge,
nom styrelse och medlernmar har klubben direkta anknytningar

till

berget och
Klubbens
egna lokaier ligger på andra sidan flygdess administrationsbyggnader.

i ånslutning
Hjälmare kanal.
fältet

till

gan.rla och nya

skall vara försett med dubbelkommando, fullständig instrumentutr ustning för
flygning i nedsatt sikt och en nodern
r:adioutflrstning. Den är avsedd att
täcka all slags flygning, utbildning, öv

ning, resor . utllvkrer. Tyvärr är flygningen begränsad till raedlemmar, nen
å andra sidan föreligger ingå som helst
svårigheter

Det är inte så länge sedan spinnlockslika glidare bog"errJe" upp över flygfältet och föraren på ett par hundra
rrreters höjd, kringblåst av fartvinden

betraktade moder jord [rellan fötterna.
Ännu helt nyligen stördes trakten av
dånande dubbeldäckade flygplan med
trådförstagningar, som inte siäppte ut
ens en vilsegången gråsparv. Arboga flygklubb tävlade, vann och stod på toppen.
Medlemnarna kom ocl-r gick och så
snåningom sjönk verksamheten. Klub,
ben körde ned på sparlåga. Nu har
den åter segat sig uppåt. Sedan ett par
år tillbaka är intresset markant stigan-

de från de yngsta på modellflygstadiet
til1 de vuxna med segel- och motorflyg,
plan.

Modellflygning är en lockande hobby
där tngdomens lek {örenas ned allvarliga experiment med teknikens senaste
landvinningar. Det är felaktigt att enbart
hänvisa den till ungdomen som en god
start för att få förståelse för aer.odynallrik och konsten att flyga utan även för
äldre att som ett avkopplande fritidsnöje
prestera något som kan ge synbara resultåt.

Segelflyget

Utflyktsdeltagarna t( :o 50 rtJ d.sl1onerade dagen f. ö. med ått äta på rågon av huvudstadens rnånga vackra uteserveringar. Foresta Ioclade r.rånqr, och
några [ör'edrog gröngräser irl:niJr il,rsselbacken, en del träffade exohska medmänniskor. Vinbäcks Kalle o. Oskar ira-

de en givande konversation med bl. a.
tre st negrerl Dagen var lyckaC och

varrn, och hemfärden gick fint rned
Stig Iolransson viJ ratte"l. Hula, Yngve
o. Farnne spelade och sjöng allt vad de
förmådde, både 1rå dir orh hemväg,
ailsången 1.,öd och Lcit var rnäkra belåten.

Ällr ',ar öve'ers: n iqtc är gJr vi

en ny lika lyckad resal
Tack Sten Jullc och Col

tr
VISDOM

Det bösio ör del godos fiende

är visserligen en

koncen-

trerad sport, men är samtidigt en sund
kroppslig avkoppling från den dagliga
arbetsstdden. Utbildningen sker numera

i

flygplan med dubbelkommando rned
flyglärare. ABC-diplom är helt borta.
Väl utbildad kan föraren i mera avan,
ceradeilygplansryper klubben äger

"Mucha"

en polsk

segla upp på höga

höjder och göra långa sträckflygnugar.
För dylika prestationer finns det speci-

att enrolleras som dylik.

T.
Junlprogrammet

Motorflygskolan är i full aktion rrred
elever som skolas rrnder Bengt
Nilsson och Ulf Rigbys mångåriga erfarenhet. Denna grupp blir klar i höst.

5 st

Segelflygelever är det gott om i år,
det är 12 st sorlr f. n. håller på ned
C-diplom och ceniiikarsskolninS. Flygningar för passagerartillstånd pågår vid
sidan om den ordinarie skolningen. Ärets
längsta flygning är över 6 tim.

Instruktörer är Olle Holm och

Sten

Melander.

Den 6/6 kl. 14.00 kommer klubben
att ha lrppstigningar med Cp-barn från
örebro. Efter flygningen kornmer alla
att besöka nya klubbhuset. Klubbens
yngsta sköter serveringen av läskedrycker och bakverk. Vi hoppas att kunna
samla in så mycket från diverse löretag

att alla får lite till livs.
Sammanhållande är R Lemon.
Den 3/6 konner Luftfartsstyrelsen
till Ärboga på besök och skall samtidigt besiktiga 3 st notorflygplan. Vi
håller tummarna.

Ny hangar är under rrppförande och
vi hoppas att med ledning av ing. R.
Eriksson få alla våra plan under tak i
slutet av

sommaren.

Der 7/6 kommer klubbens segelplan
''Mu"han att deltdga på Dala-lämas
flygdag och skall genonföra ett avancerat flygprogram.

ella ntmärkelsetecken silver C, guld

C. erc.

.onr flera ar Arbogr llyg

klubbs medlemmar stolt kan visa upp.

Även notorflyget har gått framåt.

Ännrr lrar kltrbben kvar en enkel Piper

Cub 24

i9?6

I-uftens T ford, konstruerad
-men
den är iorr[arande

flygsäker och stabil. För flygbogsering finns
en kraftigare Piper Colt. Den är två,
sitsig och instrumentutrustad för blindflygning. Det finns även en tredlen med

-

P.5.

Cp-bornen (30 st.) gloddes

åt flygningen

eget flygplan, men vi hoppas det blir
fler. Slutligen kon.rmer klubben att til1föras ett modemt 4-sitsigt lågvingat
flygplan - Beechcraft Musceteen. Det
23

Från Personal orn personal
In memoriam

Vi hälsor välkomno till €VA
Evc Andelsson,

ingeniör

avcl 556

Kall-Gunnar Bengtsson, rnontör
Gunnal Berggren, för råclsarbctat

Hans Gedlitschka, ingcnj6':

636
271
6r 5
780
556

liivor Green, telefot'iist

951

Sten Giilicl.r, tekniker
IIans Holmbcrg, telemontör

370
274
515
8r 0
514
670

Joirnny Bcrghrnd, rlontör
l\,lonica Björn, ritbitr äclc
Gun Er ikssolt, skrjvbjträcle

rrpp.katta,l arl', t"krrrrrar. l nde- s:r
CVA tid tiänstgjorde han jnon flera
olika avdelningar. De senaste äret vår
han teknjker på avd 480.

jell

Ingvarsson, ingenjör
Bcngt Ionsson, cldare
Arnc Larsson, ingenjör
Ivar Larsson, vcr kstadsbud
K

Gösta Bolrrnan, född 1914, anstä11d
vid CVÄ 19'16, avled clen 27 rrars 1964
cfter en långvarig sjukdomstid.
Bohnao var er-r hjälpsan-r och varmt

Carl Erik Lunclerno, instlumcnt-

5 april 1964 efter en tids sjukdom.
Budet om hans bortgång väckte djup

förstämning bland personalen å UHF.
Axel Nilsson var cn lugn, sansacl och
plikttrogcn lnån, som det val lätt att
sanarbeta n-iedIlan anstä11des i FV i dec. 1920 och
vicl UHF sonr förvaltaie I juli 19'15.

30/7

5/8

Johansson

Georg

Larssor-r

Albert Eriksson

491

Gunnar Tallclvist
Erik Wretström

960
380
200

Uno Sellgren, ingenjör
Lars-Olov Sundström, ingenjör
Gertrud Sörbon, skrjvbitl ädc
Bo Teclner, ingenjör
Eiwy Warlincl, skrivbitf ädc
Gunnar Wisth, ]lrontör

512
556
765
513
992

30/9

6/t I I(arl Frödin

19/i2 Einar Edvarclsson
22t8

Tl-rur

c

Anclcrsson

491

l9/9
25/9

Gunnar Gustafsson

200

l0/9

8/ 10 Valdemar Ander sson
l3/10 Nils Jansson

28/10 Helge Kåberg
20/t I Torsten Friclell
UHF

60 år

Mats Persson, Förrådsarbetare.
KarJn Näs1uncl, Städerska.

l9/l2

Karin Norrnan, Städerska.
Pia Was61l, Kontorsbud.
Karin Eiicsson, Kontorsbud.
Inger Thelenius, Kontorsbiträcle.

50 år

l3/7
l0/9

Ivar I'ettersson

Arvid Svanholm
Elof Strörn

24,i9 Elik Dahlberg

DJUAEN SEN MYCKET MEN

Ert hjärtligt tack til1 chefer och arbetskanrater för clen vackra gåva jag fick
mottaga rrär jag slutade n-rin anställning

vid CVÄ.
Hilding Siöbery
För all vän1ighet, som visats mig under
rnir tid på CVA, be- jag [å rrttrycka rnin
FÅGEL

765

llengt öst
Tord Lcwander
Boris Folsberg

9/9

Erik l,arsson, Förrådsarbctare.

uppvaktningen
på min 50-årsclag.
Margaretha logelberg

l2?

)u ot

Mary Karlsson, Förrådsarbetare.

lr

670
780
200

t/9
l0/9

28i

UHF:

avcl U42

Linclberg

Flaralcl Pehrson, ver kmästat e

278

liickarcl

Alval

Karl Gunnar Näslund, ingenjör

Gösta Nilsson, ingcnjör

Carl Albcrtsson

21/8

r 619

lACR:
Ett hjärdigt tack för

Roland Lidmu',

CVA
öu or

I

tr

stora tacksamhet.

grotuleror

212
623
556

Sture Larssor, Fclir.

Förr'ådsförvaltaren Axel Nilsson födcl
I sept. 1899 i Linköping, avled den

Vi

251

makare

Erik Ncggå, lnontör

Vi hölsqr völkomno till

clen

279
e

t
491

8s0
380
995
380

412
412
412
441

N. TORNBERG:

IOMSK KORROSIONSTYP STUDERAS

vlD cvA

Något om spönningskorrosion, korrosionstypen som höll på qtt ovgöro ondro vörldskriget
Spönningskorrosion

forlig korrotionstyp

-

en lömsk och

Oiika typer av korrosion förekonmer.
Er.i speciellt

farlig typ uppkonrner

ge-

norn .anrrerkan nellcn d-cgspJnningar'
IrcfeIiale- oclr r i.sa korroderande ärnncn. D.n kallas där'för {ö. cpänning.kol
ros10n,

Sl'inningsk ur-os on rrpptridcr fÄreträh os-kopparlegeri.lr, , soln gelor'

clesvis

M'ir:irr-1rbrr'b- up,1t.'prtic.l<t genont

slLtlttlltt!\Lzartostan
liallbcarbetningar eller värmcbchao clling
5pö nningskorrosione n studeros vid
erl.rållit
inre
spänningar
och
sorrr
sanrtiDrugen lzittcl, sprlLcl;en genoi]1 sp(i11digt utsättes för korrodcrande nedier, CVA
ningsborrosiott
vanligen amroniak, luft och vatten.
För att studcra r.isken för spännings,
Även mycket små mängdcr arnnoniak, korrosion hos koppariegeringar vid exVi känner allå till att stål utsatt för sol'n nornalt förekommer i atnosfären, ponering i olika atmosfärer, har Ingenjörsvetenskapsakadelnicns korrosionsvädcr och vincl rostar - specieilt torde kan förorsaka korrosion.
Vid spänningskol t osion uppstår spric- nämnd placerat ut provkroppar på olika
detta vara välbekant för bilägaren. Även
andra netaller angripes på liknande sätt. kor i ytan, som kan tränga rljupt in i platser i landet. Provkropparna utgörs
Ett gemensamt nalnn för denna typ av netallen och ge upphov till brott. Brot- av snå cljupdragna skålar av rnässing,
daterialförstörelse är korrosion. Uttryc- ten uppstår utan några s1'nliga angrepp som genom avspänningsglödgning vid
ket kommer från dct latinska ordet cor- från utsiclan, varför denna korrosionstyp oliJ<a tcmperaturer försatts i olika spänroderc, som betyder {räta. Korrosionen är synnerligen lömsk och farlig. Det be- ningstillstånd.
beror ytterst på metallernas strävån att rättas att under andra världskriget blev
Eir serie har placerats vid CVA i bergingå förcningar med andra ämnen. Här- en brittisk jagare manöveroduglig i ctt verkstaden för studium av atn'losfärefls
igenonl återgår metallerna till det stabi- kritiskt läge till följd av ett spännings- inverkan i ett förstklassigt varmförråd.
la "malmstadiet", ur vilka de en gång korrosionsbrott i en kondensortub. Hän- Efter ett års exponeringstid har ingen

framställts.

konsta- spänningskorrosion konstaterats, ej heltera: "vi höll på att förlora kdget på ler har provkropparna
missfärgats. Från
'e
Metallernas förstöring genom korro- grund av spänningskoffosion". andra xponeringsplatser ra-pporteras
sion Lltgör ett ålivarligt tekniskt probienr lJet effektivaste sättet att uodvika däremot att ett flertal kroppar brustit
och en svår belastning för näringslivets spänningskorrosion är ått genom av- och att mässingen missfärgats kraftigt.
delsen föranledde Churchill att

ekonorni Den årliga kostnaden för
rosion och korrosionsskydd enbart i

kor-

spänningsglödgning sänka de

inre

spän-

För vår del utgör resultatet ett mycket
atmosfären i bergverk-

S'ue- ningalnå samt genom konstruktiva åt- gott betyg för

:::::::::"i*:: ::.T!*5::."i,."...:Tjji.::i}:.i::"::::::T::i:.""
Semeslerfövling

drottrrrgei
b*a, sE ii+ tu
dcxr aldra

L

Lo

Srrg

för förfottore

på köprt !.

Det hände sig att Balk-Johan och Olle
Ählin hade någon bislssla för sig en dag
{öriiden. Gunnar Seth inspirerades av

ty,'

till vidsrående reckning.
Bristen på bildtext tänkte vi få
avhjälpt med hjälp av 1äsekretsrn. Så
här ser vår bitanke ut: Bergtrollets 1ä,
sare skriver under semesterns lar.nra
dagar en kort skildring av den händclse,
som gav upphov till teckningen. En iiten
jury kommer att avgöra vem som lyckats
dramatiken

bäst. Och därnäst. Och därnäst. Tre fina
bokpriser blir belöningen.
Tävlingsbidrag sändes

till

Bergtrollets

,.

t{r

( /lll4lt/tl

redaktion, CVA, före eller senast I
sept. 1964.
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CVA

UPPROPI

Här ett alster aa

yrkesskola har haft uppsatsshriuning.

STIG ENGFORS

"Jqg hqr skiutit en gök"
''det allra hemskåste". Hon

Det var någoD gång i slutet åv lnars,
som jag rned darrande hand slog telefonnumret

till en av

stadens privat-

praktiserande tandläkare.

En mjuk och trovlig stä"nma fic\ mirla
rrasigr tänder att sluta skallra. Vi glor'
de upp att jag sku11e få komn.ra dit kl.
18.15 den andra juni. Dagen T, dvs.
2/6, satt jag i pappas bil på torget. Min
sinnestänning var ganska dyster. Jag
koilade klockan på rådhuset stup i ett
Musiken på radion störde rnig. Ingen
ting var som det skulle, kl. 18.00 låste

jag bilen och gick den lilla biten till
Petris tandläkarnottagning.

De korta trapporfla upp till vänkurllnet tog en hel evighet. Slutligen korn
jag till en dörr med en skylt son vrsa
de att jag var framme.
Mottagningen var cn orngiord lägen
het. I hallen, som var klädd rned röda
tåpeter, hängde jag av mig rocken.

Väntrumnet var 1ägenhetens tidigåre
vard:igsrLrm. Det var )itr.t och tre'"ligt
Rummet innehöll en soffa, två fåtöljer-,
ett bord, en bokhylla och ett pår stolal.

Det var en patient före mig. Han liiste
Veckoreqrn. Jag tog också en tidning
orh hläddrcde lite förstrött. Några rni-

nulcr senåre kom en blonrl och

Jång

sköterska in. LIon var ganska snygg. Det

var samma trevliga röst som jag hade
hört i teleronen tidigare. Hon trippccio
ial)c {all iväg med karlstackarn, och efter en strlnd hörde jag borrmaskinefls
henska tjut. Jag kunde inte låta bli trtt
tycka synd om den stackars mannen.
Snart trippade syster in och frågade
orn jag hette Stig Engfors, och eftersom
,.å var

lallet, Iöljdc jag efter henne in

i

din

trndrade

i en grupp är målade i

ter, har olika husdjur, dricker

olika

ken.
höger

26

Det finns 5

Kaffe dricks

i

Kinesen dricker te.

vi.. "onr
in.ers i

även av passiva medlemmar behövs.
Teckna därför mediensskap på de lis-

tor son komna att utsändas på arbets
platserna även on-r Du själv inte är så
särskilt aktiv.
De årligen återkomnancle CV-spelen
kor',mer lltt hållas i Linköping i Lrjrjan
av seplet' lli me.l tlVV som arrangöt

tiil dess hoppas vi ått IFFA ska vara slagkraftigt såväl iclrottsligt sorr ekooch

nomiskt-

tr

Klingauf)

och sade "välkommen åter".

bransch."

När jag gick nerför trapporna och ut
i dagsijuset sade jag för mig själv: "I-Ian
1oäppte n-rig inte den här gången i alla

vudvärk."

lall. Ko ko.
Det grönå huset är omedelbart till
Han som

toKer \Jlo uoro

ager

sniglar.

B
9

"Bi11"röks

Mannen
mjölk.

i

i

det gula huset.

i mitten dricker

huset

i

t0

Norrrnannen hor

u

Mcnnen som röker "Chesterfield"

['or

i

hrrsct

det första huset

intil] rnannen med rä

ven.

det röda huset.

det grönc husel.

rilldela" rätke' int.. varlör en
[orrrr rl medlensavgifter.

slag

Texten hal kompletterats ured några
typiska (?) CVA-uttryck.
"Det går inte att genomföra i vår

l3

Spanjoren äger hunden.

stödja och fränrja notionsidrotten.

räcker det

''Bill

röks

i

huset

intill där

traster,

finns.

i

har

lör idag . Jag
kravlade mig upp ur stolen, och så
fi.k iag ctr kort nred ny hehandlingstid. Scclån skakade han hand med mig

orden: Nrr

12

Engelsmannen bor

dll c r företag av vår

"to'lek"orJninF
som kan
en livaktig idlottsförening

FRAMÄTSKRIDANDETS DÖD
[ui "Självbetjäning'' av Schultz-

ville, tryckre Itrn i plastic padding Iellcr
nåt liknandeJ i hålen, och så sade han

:

hus.

rrr sig lika hra ändå, rrren de flesrc inser nog att det är synnerligen värdefullt,

hade härjat med borrmåskinen som han

Vem äger Zebran? Vem dricker vatten?

I
2
3
4
5

stilla sinne om det möj-

slutat sina anställningar och som
vanligt llar det varit svårt att skaffa ef
terträdare. En del tycker kåflske att det
är lika skönt det, och anser att man kla

fn förening av Jetta slag kan givetvis inte drivas utan pengar och det an

drycker, sarnt röker olika cigarettmdr-

Följande fakta finns

inritt

n. fl.

ringar. Tandläkaren tog fram ett instrunent och petade i en frassa håI. Sedan sa han att det såg inget vidare 1rt.
Han ropade på syster, och hon kcrn
in med ett block och penna. Däreiter
följdc något som jag inte begrep, men
inle lät del trevligt precis. När språkövningen var avslttad, tog han fram en
bit srnärgelduk och drog den mellan
tärrl<rnr. Då:ag skölide ut blodslan,sornal var jag inte säker på att jag hade
något tandkött kvar. Men tandläkaren
jobbade oförtrutet vidare. Ilela tiden
nynnade han om göken som han hade
skjutit. Jag var bergsäker på att iag
skulle gå samma väg. Men allt har ett
slut, även tandläkarbesök. När doktorn

/

olika färger, bebos av olika nationalite-

I punkt 6 menas med höger " till
för dig".

"Jag har skjutit en gök". jag

höger om det vita.

Ett problem
husen

till

ligen kunde vara göken, sorn var före
mig. Men det var inte tid till funde-

6

Alla

placerade

i

stolen och satte på mig haklapp
och servetter. Sedan frågade hon on
det var bra så, och det var det. Därmcd
försvann hon, och tandläkare Petri korl
in. Han var en liten mörk man med blod
på munskyddet. I{an nynnade på melo-

mig

Son de flesta anställda inon.r CVA,
UHF och DC känna till har idrotts{öreningen IEFA under det senaste året
icke fungerat på ett tillfredsställandc
sätt. Den främsta anledningen till detta har varit att ordförande, sekreterare

IIrn som röker "Lrrcky Strike' dricker

1,4

apelsinjuice.

Japanen röker "Parlatrent".

l5 Norrnannen bor intill dct blå huset.
UT ,,LUFTRENAREN,'

"Givetvis, lnen det är intc rnin hu

"Det skulle föra meci sig cn alltför
radikal förändring."
"Inte genomförbart i pr aktiken
"Är intc det en berednings-sak?"
"Våra grnndsatser skulle mbbas "
"Något sådant l.rar vi ännu aldrig
gjor t."
"Ni är två år före er tid."
"Vi vill i alla fall stå med båda fötterna på jorden."
"Blanda inte in oss i MTM."
"Varför ändra något? Affärerna går
ju bra."
"Det är vi inte beredda till ännu."
"Nu på gamla dar vill vi helst slippa
lära orn."
"Det gick utmärkt utan den där förändringcn."

"I mitt tycke en typisk

T-grej."
"Finns det ancla som prövat det före
oss."

"Vi

tänker bilda en kommitt6."

"Vi låter hela saken bero tills vidare."
Nå kände ni igen CVÄ-arna?
9143 Lidman

SOK UPP S.OTEII-

TG OJ

MEN SOLA FORSTÄNDIGT !

rese w

rese
a aa
onde kqn ge upphov

ti

t1

I

t,
W Uänsten,,

anst

Säljer

ligc

auktoriscrade re.e-

byråers resor.

Flyg-, Bål-, Buss- och iärnvägsbili.
såväl

Tel. 0589/132 50

scmr

vid ensk. resa som

i

grupp.

Ombesörier:
Edra rumsbeställningar.

Nygatan 29
[Skandinaviska Bankens lokal]
Arboga

Edra bokningar av färjeplatser

för bilen.
Eder reseförsäkring.

FEI,RAPPORTERIl{G
HAR DU SKRIVIT
Kom ihåg

FETRAPPORT?

!

EN UTEBTIVEN R,APPOR,T AR EN FATSK RAPPORT
ATT MATER,IETEN AR FEI-FRI

IForts.

fr.

sid. 14)

Även nettolängden erhållcs. Dcssa
,1,

| "i :.r r'11 e.

rp'cr4,.\ ive

"

vär-

rrrc.l

l<oolclinatväljare, där ena nrrnmcr värdet
iir tjockleltcn och det andra bredden.
Bräclan siincles nedelst cn transpor-tör
i taket till ctt bestärrt facl<. I "viixc1n"

har rran i ett räknevcrk redan från
början ställt in hur stor virkesvoll'Lr

facket skåll upptå. Föf varje bräcla sorr-r
av1änrnas till facket frånclrages dess vcrllr., i ri\ncvnrkct otlr ,Ja ,lnrrr risrr'
noll stoppar transpoftören för en onn,

^ur-,nrnrF'

ino filT P. ..

^',1r'

Det är nrärkligt att sågverkstel<niken
Lrtvr.lilats så avanccrat lncll samtidigt
ltvarstår fortfarancle en garrnralrrodig
måtts:ittning i tlrln och fot berocncle på
engelsk konservatism.
Sågvciksarbetet med sin flytande pro-

cluktion har varit tllngt, men har nu
1:ittat avsevii(t. Plodul{tionen Iiar ökåt
l<olossait utan att arbctalstamlrcn ökats

i

motsvarånde gracl. Personalen

i

alla ka-

tegorier vid Mo och Domsjö har siäiva
nreclverkat vid byggandet av systemct
och har oclelat gillat clct. Vårt lancls
virkesaffiirer går stadigt rrppåt. Bara nn
sltogcn räcker till.

)-\
'--- \
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Centrala Flygverkstaden Ärboga
TJÄNSTE

Generql Rodio
PRECIONSBRYGGA FOR IMPEDANS,
O.1 :'.i noggronnhet. 1608-A.
... med dig ito lovlösning som eliminerqr
vorie möjligher till felovlösning

lniressonlo nyheler:
1633-4 Incrementol Induclonce
B

ridg e

1360-A Microwcrve Oscillqior,
1.7

Glz

-42
-B
Pulse Generotor
Precision inductqnce ond Copocitonce stondords
1217

l'150-A Dig iio I ond Frequency
Meter m. fl.

Digiiol ovlösning qv C, R, L och G med outomoiiskt ongivonde ov decimolkommo och möienhet.
Den för iillföllet onvöndo D- och Q-skolon belyst. .. ingen omvondlingsfoklor qli hållo redcr pö.
lnbyggd oscillcrtor och selektiv nolldelektor. Som siondord levereros bryggon med I kHz oscillqior, men
ondro frekvenser l<on völios genom plug-in-system. t0.l f grundnoggronnhei för C, R, L och G; stor
fosnoggronnhet vid I kHz medger bestömning ov D ned till 0.0005 och Q upp till 2000 Godo högfrel<venskorol<terisliko medger en noggronnhet av 0.2 "/. vid 10 kHz.
Snobb bolorrsering möilig tock vore crti rotlorno ordnois kooxiqll med endosl grov- och finl<ontroll.
Tre irrbyggdo lil<spcinningsl<öllor möiliggör onvöndning ov stcrndord EIA-spönningor över proktisl<t toget
helcr resisionsområdel.

Anordning för crnsluining crv ylire förspönning iill komponenter under mötning. Anordning
donde qv yltre generolor eller detekior (DC eller AC 20 Hz iill 20 kHz).

för

onvön-

Doio:

iill I Mohm
0.05 nmho till I mho

Möiområden: Resistons:0.05 mohm
Konduktons,

Kopocitons, 0.05 pF till 1 000
lndul<lcrns, 0.05 1rH iill I 000

1rF

H

i

Z omröden (AC eller DC)
Z områden (AC eller DC)
7 om'åden lserie eller porol ell)
7 omröden (serie el er porollel')

D (porollell C),0.02-2
Vi I kHz: D (serie C): 0-l
(serie
L),0.5-50
Q (porollell L)' l-"o
Q
Q {porollelT G), 0-1.2 kopociliv
Q (serie R),0-1.2 indukiiv
Noggronnhet (vid I kHz): !0,1 "/" ov sl<olvcirdet a0.005 % ov fulli utslog med undontog ov lögslo
omrödet för R och L somt högsto för G och C, dcir den blir reducerod någoi.
Kvorslående impedons

Nöispönning: 220 Y

5Q

vid onsluiningskontol<terno: R * I mohm, C 0.25 pF, L 0.15 rrH

Hz

pris kronor: 7.950:-

Generologenl:
R^,1

Vörtovögen

57

Stockholm No

Telefon

63 07 90

