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O1n sex ingenjörer sLall ha satnmanträde bl. 10 och en inte bomnter förrän halv
kostar det CVA tre högt aulönade timmarLis mer om DEN STOR,4 MYGLARLIGAN på sid. 12.

Till ollq onsrölldq Yid CVA och

En God Jul

ll

så

UHF

och
o

Ett Gott lttrytt A
Hjärtligt tack för det gångna årets
Anders Högfeldt

orns lägslr

EIEFIGiTFTOLLET
I'crsonaltidnrns fu. Cf ntralx lil\Srcrkstade^ o.h
tJnderh!llsavdelnins Fö.rldsbyrån

fl

^fbora

CCVÄv drA

RErgnar

llögfeldt
F? Elengtson

Gunnel Ryd€borq, Jon Frönlund, Corl
Rickord Ekbtod. Thure Hio.ih och
Corl-Hugo Dohlsrröm
.Atbog. BaLtlckai Alt, Atbo!. t95'l

i

lde"r

Robot 04. Slutleuererad.
CCV

A

duhtiott.

CFF
synes belåtna metl cn gctcl Pro-

arbetsinsatser

Karl Hultman

IFFA
Var. det en I)rct<crslant för IFFA scrrrt d<rrna?en
Kurt Hallin siflglade
vid rrtatctren rnot
på Sturevatlen
Atomenergi
?

Hänt se'n sist
ur chefens dagbok
Rb

Sista leveransen av rb 04B ägde runr
oktol-er. Me eriel kvalliggcr

i börjrl ;r

tills viclare vid CVA, så att försöi<sverksanhcten kan återupptagas orr behov
uppstä1.

Från och necl den I sept. 1964 overtog CVA huvudverkstadsansvafct för rb
27.i 28-systemet. Öviingsrobot samt all
befintlig utrLrstning och underlag har
övefförts till CVA. Änkomstkontroll och

modifiering av övningsroboten har igång-

.arr. viJ CVA iTrr lV. Til'syn.trrovning
av stridsrobot påbörjas uncler höstcn
196,+.

I rr) n'r'ena lör ,rrkiv o.h
rn. n. har- iorclningställts.

H

Panncetttalen
En av cle ganla värn-repannorna har'
utbytts lnot en nodernare.

uuduattenledningen

sorn då och då brustit på gmnd av
"ålclcr" [korrosion]
- har ersatts med

för f lottilipoliser
i Hund-, brand-

Två kurser

st 1 dt io nsb ! ggnd de

n

kopie-'rB

ny ledning.

Den 27 nov.
Ltihartnottagning
Läkalmottagningen har noderniserats

nötte CVA

och iir nu ändamålsenlig.

hockey-bockey ned resultat 8 4 till
CVA: s fördel samt ishockey mcd 6-5

yrkcsskola yrkesskolorna r
Arboga på Sturevaliens isbana i grenarna

till

Vapenvetkstatlen

Kurser

Adnini

Viigen Elebachen - Seitelbo l.!rl?a
är i stort sett fårdigstä1ld för intagning
'
"llrränt vägrrnJcrlrrll oclr korrrrner .aledes att öppnas för allnrän trafik.

Arboga ylkcsskolor.

Tillbyggnad av vapenverkstaden och
och r'ådd-

onflyttning av

cless personal

har skett.

ningstjänst har varit förlagda till CVA
under ticlen 20 29 rnaj och 3-12 juni.

Gristboken

Kurschefer: kaptcn Gunnar Lindelöf,
F18, och major Sven Erik Siöstedt, F3.
Teknisko överingeniörstiänsten
uppehållcs fr. o. n. den 1 n.raj
av flygdirektör C,R Ekblad.

196,1

Byggnodsöndringor etc.
Ytterontåde

8-9 ituti
CVA filnhåikortdetalj stuclcrades av
personai från KMF, KAF, KFF och
lortl rned mrrinövcr.lireftö' IH Olclenbrrrg i spctsen.
9 jtuti

bergsinfartcn

N{r Petel Black från tsrjstoi Siclclclcy
Lrg n.. Lrd. B'i.r"l, he.öktc os- nrig .r

clrift.

clagar

Specialevakueringsfläktcn utanför
är reparerad och i ful1

i

robotär enclen-

Hotuatd Minor
Hughes

Aircrtrit
Contpant,
17

jttni

196.1 år's försvarskostnaclsrrtredning,
arbetsgrugrp 2, gavs en infornration och
visning av CVA och därefter följdc diskussion, varvicl från CVA dcltog CCVA,

r"rk.r;.l.Jircktir A.

HJq{e

dr, ö\.-

inscnjör L-H Larsson, driftintenclcnt T.
Andr6n och clriftingenjör Il. Larsson.

/8 drgrsfi
"0.1C-dagen" rcfercras på annan plats.
På "0,lC-dagens" rlorgon var- CVA

civilnilitära personal samlad hos CCVA,
ver.kstaclsclirektör Ä. IIögfelclt, för "tjänstccliskussioner" nlecl fllrgöverdir.-ktör ll.
Westergård.

20 tttgusti

Två danska offlcerare, ijvl L{ A

Arnoldus och rrlj

S

BT

Truelshöj, triLsamnans necl byr-åingenjör C Wallin
från FFlliPS, besökte CVA i undcrhallsfrågor.

24 uugusti

Det
2

b ett

nöie att bli behantllacl au slster Brittd

i den

Studiebesök vid CVA instrument- ocl-r
televerkstäder av personal fi ån Karls

nya

liil.dr111otttlg11i11gen

kronavarvct AB.

ett kort besök på
CVA, varvid information om CVA,
sina baser gjordes

UHF och FF dalrcentral gav' av rc.pektive CCVÄ. rerkstad.direttör A Högfeldt, CUFIF, byråchef K Hultrnan, och
by'åintendenr H Skoglund, FF DC.

överste Svartengrens sällskap frangår av ncdanstående bild.

25 nouember
NltillträdJe

för.var,or,rraJesbefälhavaren för Fo 47148, Uppsala, överste Ä
H:son Söderbom, gjorde en kort visit

hos CCVA, verlsradsdirekrör

A

Hög-

feldt, som gav en infornation med bildförevisning om CVA verksanhet.

25 nouentber
var representånter för BAC med underler e-a

överste Notdströnts arhedspalater ntetl CCVA, öittg L-I-I Larsson och
öing C R Elzblad

passade
frågor.

24 augusti
Ombudsman Näslund, TCO, och om-

budsman Larsson, FCTF, tillsammans
med avdelningsdirektör Thors6n, FF/

från CR.
24 september

F. d. chefen för CVV, flygdirektör
Nils Söderberg, har i uppdrag att utröra vissa transportfrågor för FF/UH.

)

septenbet
Chefen för Fl, överste Henrik Nordström, landadc på CVA flysfält kl. 09.20

För information var flygdirektör Söder-

och togs emot av CCVA, verkstadsdi-

avdelning.

rerna

A

LH

berg vid CVA och sammanträffade i
huvudsak med personal från vår drift-

Högfeldr, stmt överingenjöB obtober

Larsson och C-R Ekblad

överste Nordström gjorde en blixt-

nu på att bel.randla underhålls-

Mr Shell Youngwall från Transaero
In.., Vineola, N. Y., häl.rde på \ ar 'n-

26 novenber
besökte lepr.

för

marinförvaltningen,

fllgförvaltningen och teleunderhallskontoret CVA. Visning av verkstaden
skedde efter uppgjort progran. Besöket
lvslutades rned en diskussion om vis>a
marina objekts överförande till CVA.

Från vänster

till

höger:
lngeniör Roth

Kapten Warrol

visit på CVA för aI| (äga adiö inför .in
avgång som CFl.

köpsavdelning.

KaPten Slndgten
Kdpten Lindsten

1 september

B ohtober

Mr Howard Minor, I-{ughes Aircr alt
Company, anlände för att stanna hos oss
under 10 rnånader. Han skall hjälpa till

Direktör Eric N,Ialmberg, AB Teleundelhåll i Växjö, var här för att diskutera

Kapten T allqtist
överste Suartengren

Maior Knutssott

underhå11 av fjärrskriftmaskiner.

Förvakare Lindstedt

27 olztober
I sanband med att överste R G Svar-

Förvabare Engströnt
Flygdil ektör Kolb
Kapten Ogåus

vid intrinning av den översynsutrust
ning för rb 27128, sot'tt för närvarande
levereras från HÄC.

Mr Minor har tagit med sig sin famili
rill Sverigc och hans "on, so.n är l6 år,
går på HAL i Köping.
Vi hoppas att Mino'\ 'kall rriva. i
Sver"ige och på CVÄ.

2 septembet

Generaldirektör G. Svärd, Försvårets
har anlitat direktör H

Fabriksstyrelse,
Larsson,

f- d.

cl-ref

för FOA, att utredå

vid vilken tidpunkt dct skulle vara lämp
ligt att CVA anslöts till Försvarets Fabriksstyrelse. Direktör Larsson besökte
CVA i denna angelägenhet ocl.r flck en
genomgång av

CVA totala

verksamhet-

Avdelningschef P Jurander, FF/UH, ledsagade direktör Larsson.

9 september

Som en

följd av "04C-dagens"

vis-

ningar besöktes CVA av ett antal re

på

presentanter från FF/R, enligt önskenål

UHC, infornerade orn arbetsvärdering
för tjänstenän.

rektör

ntö-er främ.t Ferranri

rtighetsbesök. Denna personal .I<all
leda visst installationsarbete i landet och
a

V e rhst adsdirebtör Hö gl

tengren såsom nytilltråcld CFI besökte

eldt

CVA O1c-dug
Se

omslagsbilden

CVA och UHF

aniäggningar. Han åt-

följdes av 18 man från FF repr. olika
rntressegruPper.

Besöket öppnades av CCVA i ad,
ministrationsbyggnadens föreläsning;sal
med visning av en bildserie i färg ö' :
anläggningarna, verksamheten och det
vackra CVA. överingenjör L.-H. I-arsson gav därefter muntligt glimtar om

CVA drift. Därefter började rundvand,
ring till fots och med bil för att bese
filmhålkortsrutinerna, ma.ktelehåi1en,
robol verksläder sam r datdcenlralen
Vid l3-tiden intågade ytterligare en
trupp inbjudna representerande andr å
centrala verkstäder, tillverkare m. fl.
Lunch intogs på CVA mäss, varefter all
personal, som afbetat på Rb 04 samlades på robotsektionen.

CCVA lämnade

härvid en kort överblick på robotverk-

samheten samt överlämnade till CFF en
rnodell av 04 roboten, vilken han kallade den absolut sista leveransen. CFF

tackade och uttryckte sin beundran för
det sätt CVA skött sinå åligganden. 0,1
var både den första och sista robottyp
son konstruerats och tillverkats helt
innm lörsvaret. egna led. Dettr hö" jrr

meJ rätra hemnrr i indrrstrin. Men vi
har vunnit en sak och det är lärdorn om
robotar. Ntr år vi rustade att rätt be
döma vad andra åstadkommer.
I lokalerna hade ordnats en utstälining med återblick på gjorda försök och
vad vi producerar i dag. Medan dessa

oblekt.tt'derade, och

disku r erades in-

togs kaffe på stående fot.

öveing T EdIön, byrådir S Ahlberg, öuerirg Syluan (:SAAB), flygdir Å Annganh
år allt lör iutiga fö1' att låtd l?affepausefl inhråbta på robotproblemen
bemärkelsedag officiellt avslutades. I san.rband hämed
för CVA, då leveranserna av robot 04 besökte CFF, generalmajor G. Falk,
Den

l8

ar.rg. 1964 var

Klockan 15 fortsatte visningårna av
verkstadslokalerna för radar och antenner samt motorer, UHF, Åsby gård
m, m,

På kvällen intogs gemensam midclag
på Stadskällaren.

ttUr - CVA: ornott
"Ur-CVA:arna" firade 20 års jubileum den

20/ll

1964 under oceremo-

niella former med

standardmatsedein
ärtsoppa och pannkakor. Minnen från år
44 och verkstadens tillblivelse plockades

fram och tiden ägnades åt historieberättande. CCVA visade bilder från och berätrade onr sin resa iUSA. Grundgänget

har humöret kvar och håller
thop.

strängt

Vasarredaljen i guld 5 storleken har
tilldelats byr'åassistenten Seth Paul Nor6n, ingeniörerna Carl-Erik Ahnblom
och Nils Erik Petrus Snäll, vid UHF.
över lärnning av me,laljer-na [örrättc,les ar b1r'åcl^eI K. Hultrnan unde'när-

Medoliurdelning

varo av sekt.cheferna vid UHF. Hult
nr'rn lcrkcde rneduljörcrna för deras in
satser och plikttrohct inon Flygvapnet
och önskade dem fortsatt framgång r srn
dagliga gärning.

Nor€n och Ahnblom anställdes vid
1940. Snäll I93q. E[rer rjän'rgörinB

lV

vicl olika förband började Nor6n sin anställning vid UHF 1961, Ahnblorn 1962
och Snäll 1963.

Byråchelen K Hubman öuerlämnat medaljen
SnciII och Norön tittar på

till i

geniör Ahnblon medail

FUNDERINGAR om FISKE
Fiskesäsongen är över {ör den l-rär gången och vi sportfiskare
kan ned nöje tänka tillbaka på trevliga fisketurer, då öringen
var på hugg ocl.r fiskelyckan var god. Alla gånger vi b)ev utan

glömmer vi sä gärna.
Även fastän vintern står för dörren är det ju inget sorr l-indr-ar att man går och funclerar och planerar för nästa års fjske.
Vilka rr.röjligl.reter ha vi då, vi som bor i Mälardalen i ett ganska tättbefolkat område med stor konkurrens om storgäddorna
och andra eftertraktacle bytci? Ja, Hjälmaren finns ju a]]tid,
men vill vi ge oss i kast med den så kallade ädelfisken är möj
ligheter-na mera begränsade.
En möjlighet sorrr kanske inte aila känner till är då att åka
till Kloten, be)äget ca 2 mil öster om Kopparberg. Där har

Donänverket till allnänheten rpplåtit 14 tjärnar och en å
orn samnanlagt ca 70 ha mecl laxartad fisk. Fiskbestånclet
unclerhålles och spädes på i takt ned avfiskningcn. Domän
verket kan givetvis inte garantera fiskelycka, lnen anser i å1la
fall att sportfiskaren har en rejä1 chans till fiskligt utbyte.
Förutom dessa vatten med ädelfisk finns på reviret många
sjöar med gädda och aborre. Genom att sportfiskeområdet är
beläget på så hög höjd över havet (250-350 ml för att vara

i

Bergslagen {år natureo karaktär av vildmark och liknar mera
en landskapsbild, son vi i vaniiga fall möter på nordligare
breddgrader. Fiskevatten äro dock iätt åtkomliga. De ligga
vid eller i närheten av bilväg. Rast- och parkeringsplatser vid
sjöar och tjärnar komma att utökas efter hancl. För närvarande finns tre 2-bäcldsövernattningsstugor tillgängliga för
spoltfiskarna. De äro av husvagnstyp och placerade i anslut-

till vattnen. Fiskevattnen ligga icke så långt från orten
Kloten, som har affär och post. Bussförbindelse finnes mellan
Kopparberg och Kloten. Fiskekorten kostar för gädd- och
abborrvåtten '1:- kr,/dag och för laxvåtten 7:- kr/dag. I
ning

samband

ned att fiskåren löser kort erhålles tryckta bestän-

nelser för fisket samt en kartå över området. Korten försäljes
på ett flertal platser, t. cx. i Kloten, Kopparberg, Lindesberg,
Köping och örebro. On intressc härför {innes kan säkert

ordnas ett försäljningsställe även i Arboga.
En annan tanke är, att vi inom CVA skulle kunna bilda en
sportfiskeklubb och av Domänverket arrendera en eller fleia
lämpliga tjärnal eller sjöar, clär vj i egen regi kunde ordna
mcd utrotning av det gamla fiskbeståndet oclt inplantering
av ädelfisk. Finge vi sedan bygga en enkel övernattningsstuga
med plats för 6-8 bäddar trol jag, att förutsättningar skulle

finnas för ett trevligt {iske rred ett mera personligt intresse
för vattnets och fiskbeståndets skötsel. En skrivelse i dettä
ärende har tillställts Domänverket nu i höst, men svar har

ännu ej erhållits.
För den som är intresserad av att bygga sig en egen fritidsstuga i ett område mecl fiskemöjJigheter kån nämnas, att
Domänverket på Klotens revir planerar ett sportstugeområde
om cå 30 tolntcr vicl Kravsjötorp |not Klotensjön inte så långt
från Kloten. Tonterna utarrenderas av reviret. Ärsarrendet
belöper sig ti1l 150 175 kr'. Upplysningar kan erhållas från
Klotens revir, tel. 0580/310 10.

G.
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F16
KUNGTIGA UPPTAN DS FIYGFLOTTITJ
j

Flrgblg

lgt

akrf lottiLj och fly gskola

Sigvard
Bery

För tusen år sedan var Camla Uppsala ett centrum för våra internationellt
sett mesr kända och frukrade krigsrnän
- vikingarna. Månne skulle inte kung
Ädils gärna vilja kliva upp ur sin hög
för att ta sig en titt på sitt rike från en
drake? Nu kan han och de andra kungarna Äun och Egil inte mer äfl vända sig
orrr i sifla gravar varje gång en J 35 rundar högarna i Svearnas gamla huvudstad för att landa på bana 26 å Kungl.
Tlnnlrn,l< fl .of lnrtili

Atl
skulle

dennc historisl.t tyngda bygd

bli ett tillhåIl för vårt

noder-

nåste vapenslag är ett resultat av 1941
års försvarsutredning, som tog konsekvenserna av andra världskrigets första
skede och underströk betydelsen av ctt
srarkt rlygvapen Så tiilkom Kungl. Uppiands flygflottilj, fick beteckningen F 16

och föriades till Uppsala. I san.rband
därned överflyttades flygkadettskolan
från l-jungbyhed till Uppsala med förläggning i anslutning till F 16.
Tidigare hade Kungl. väg- och vattenbyggnad'stl rclscn lör Upp.3l3 strds räkning börlrt bygge etr flygfält invid Ärna
gård norr orn Uppsala. År lq42 överlogs

fältet av flygvapnet, soln fortsatte utbyggnaden. Redan til1 hösten hade en

livlig

byggnadsverksanhet

gång, ornf..rttcnde

adm

nådef, matinrättning,

ini\l

konnit

i

tionsb) gBsjukhus m. m.
ra

Trots att onrådet ej ännu var helt utbyggt konstituerades flottiljen den I juli
1943. Flottiljens förste chef blev överste
Bengt Jacobsson, som främst fick organisatoriska uppgifter på sin lott. Sam
månlagt växte inom loppet av två år ett
femtiotal byggnader i höjden, bland vil-

ka ur

arkitektonisk synpunkt främst
märks flygkadettskolans kanslihus och
båda llygell'yggnaJer. För lysisk träning

anlades en gymnastiksal kornbinerad
n.red bastu samt en förnämlig simhail
mecl goda nöjligheter även till övningar

i

flygsäkerhets- och räddningstjänst.

Våren 1944 kunde flottiljområdet tagas i besittdng. lJnder sommaren kom
flygtjänsten i gång på allvar med svensk
byggda jaktplanen J 22 och redan till
hösten sanma år kunde F 16 under befäl av överste Knut Lindal.rl för första
gången delta i flygvapenövningen. Vintern 1944 45 uppsattes ytteriigare en
jaktdivision och flottiljen skulie sommaren 1945 varit fullt organiserad med tre

d'ris'one

I 2t onr ei en nlörslip ..cn-

förändring inträtt.

Flygvapnet hade genom inköp i USA
förvärvat ett antai nya jaktflygplan av

typen J 26 Mustang. Dessa flygplan tillförcles nu F 16, vars slagkraft därigenom
starkt ökades. En intensiv utbildning
igångsattes våren 1945 tmder ledning av
erfarna anerikanska jaktflygare. Normal

126 Mustang

flygtid var rvå timmar, och pas.et kunde t. ex. innefatta lågflygning, instrumentflygnirg, roteflygning och kurvstrid.
En himmclsvid skillnad not dagens pass

ien 135 där srnrtligr 30 nrinuter är

nooorrnt nl: n la orl q
1946 togs den s. k. Atlantbanan i bruk

byggd av Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrclsen. 1.800 m lång och 50 m
bred fungerade den som reserv till Bromma ända fram till 1960.

On

Mustangen gjorde tjänst länge,

skulle nästa typ komma att göra det än
nu längrc. 1952 var det dags för J 29
'FIygande Trrnnan att inslälla >iqröf

tjänstgöring på F 16.
Då i internationell toppklass blev den
snabbt mycket omtyckt av förarnå
Ungefär samtidigt den l/10 1952 efterrriiddeq översre Lindahl .om llottiljchef av överste Karl-Erik Karlsson
Som andra

flottilj i landet mottog F 16

i96l J 35 Draken med en, jänfört

med

J 29, fördubblad toppfart. Det är ingen
överdrift att påstå, att kraven på markpersonalen har mer än fördubblats

i

och

med övergången till överljudsonrådet.
Speciellt vad beträffar elektronik och
hydraulsystem irar problemen varit
urånga, men i huvudsak lösts tillfredsställande.

Tidigare har nyblivna aspiranter ocll
fältflygare efter examen från Ljungby

hed gått direkt över till ensitsiga J 29.
Steget {rån J 28 Vampire till J 35 Draken är emellertid åtskilligt större, varför behov av annan inflygningsn-retodik

uppkorunit. Med hjälp av tvåsitsiga Sk
35 C och simLrlatorer fdr nrr de färska
eleverna flyga åtskilliga pass
Fr.u. l<ansliluset, solelatorpet och sbolsalsblggnadell

kommando och

i

dubbel-

på marken innan

de

Sk 35

C Druben

släpps upp cnsarrlrla. Utövcr sin huvucl-

kadettskolan med två divisioner J 29,
uppkonmer bctydande lokalproblen.
Organisatoriskt är kadettskolan, F 20,
h.lr lri.rå.n.le fran I- l6 -ncd egna bygg-

kullar fältflygale son hittills gcnomgått
TIS 35 har givit enbart positiva intlyck.
Bland annat har dessa elever landat be
tydligt bättrc än sina ä1dre och rrer r1rtinefade kanråter. Sönderslagna sporrar
har tyvärr förekomrnit alldeles för ofta
hittills, både på F J6 och övriga 35-för-

ter får dock förbanden sansas on1, t. ex.
mässar, gyrrnastiksal och simhall. Sist
nämnda lokaler innebär även utmärkta
mbjlighcter föf intresscrade värnpliktiga
att bedriva fysisk träning på fritid. En

lppgift som jaktflottilj frrngerar alltså
F 16 nu även som typinflygningsskola,
TIS, genorn vilken i fortsättningen samtliga 35-förare kommer att passera. De

band.

ncder o,h egen pelsonal. Vissa lokalitc

Trots stor tillökning av personal under senare år l.rar flottiljen bibchållit en
öppen och trevlig atniosfär. Det finns
a1l anledning att tro, att denna anda
komrner att bibehållas under övelste
Björn Hedbcrg, chcf scclan I april 1964.

intensiv sinutbildning försiggår med
rc'je vörnplikt.orrrgång ^Lh re\ultere- i
att F 16 varje år segrar i tävlingen mellan [örban,len orn "hög.r: antalot sirnkunniga vär.npliktiga".

Trots flottiliens närhet

tiil

Uppsala,

endast fyra km fi'ån centrun, besvaras
stadsborna knappast av flygplanbuller.
5pc. i, lla brrllc'rrtredningar lrar nänligcn
..rrbetct fö- att lägga :n och ur{lygnirgrr
i sådana riktningar, att befolkningcn i
n-rinsta möjliga mån ska störas.
Or an nämr,la typinflygningsskoJa,
''
mulatorcr^ sämt närlleten till Stockholllr

En itteriör fr,in simhallen
Närvaron av Sk 35 C gör, att F 16
har bcrvJiigr llera krigsflSgplan än öv
ligc flottilier. Då deqsutom flottiljer innel-åller ett extra kornpani sorn för.er

lt|0h med CUA:s riksdagsman

gör, att flottiljen mycket ofta får representera flygvapnet vid besök av ut
ländska delegationer. Då rrtbyte med

främmande flygvapen alltid är stirrulerande, innebär denna extra belastning
enbart ett angenänt avbrott i vardågens
CF

I dag nötte Bergtrollet Olle Görans
son, Västnanlands läns nye lepresen-

sonen [6 år] är stolta över fars utnäm
ning. Han kommer nu att vistas rätt

trnt i

andra kanrmaren tillika verkmäs-

tare på avd. 271 CVA. Han var glad
och 'pråksam och tlntes intc tvng.l av
sitt nya ansvar. Tvärtom var han väl
förberedd på arbetet och hade raycket
vJl reda på våd som väntrJe. Mån lr"l
peras av hans ungdom och hur mycket
han redan hunnit med. Målmedvetet har
han utbildat sig vid kurser, ofta utrikes,
varvid han visat konsten att förena nytOlLe
Göransson

16 öuerste Bjöm Hedberg

Iutrn.

ta med nöje. Ibland har familjen fått
{ölja med. Fru Göransson och äidsta

mycket i Stockholm, men man kan vara
förvissad orn atr "Bcrgsrrannen varje
veckoslut hal far med tiil Alboga.
Av samtalet framgick att han sitter l
stadsfullmäktige, drätselkammaren, ABF
t,tr. m. Man beklagar att han varit tvungen att 1ätnna Arboga ungdomsr'åd til)
ancha eldsjälar, rnen här gä1ler det stör

re uppgifter. Olle har lovat att skicka
ctt vykor t oc lr lala orn vad riLsdagslivcr
kan ge. CVA är inte glömt.

Vi

gratulerar och önskar franigång.

Vi har

Några synpunkter på

le

gitimation o clt behArqhet

använt der nya skolan under

1 år, och den har visat sig vara ändamåls-

enlig. Det saknas dock någon form
uppehållsp1ats
dåligt väder.

av

för eleverna på råster vid

En utsmyckning av skolans närmaste
omgivningar har gjorts med hjälp av

Ah
-hqh
vä .. . ma ...-hm
finns
det möjligen- - nån

gräsmattor, träd, buskar och blommor, så
vi kommer att få en trycket vacker rnramning till so1nmarenSkolan har fått en hel del nya instrumcnt och verktyg. Då det är sextio man,

. legitinalion ? 7

sotrr använder dessa kontinuerligt, är'ryf ;11<L^tf ar v;lhpLÄwlior
Till årets intagningar i yrkesskolan rnkom 153 ansökningar. Av dessa testades

60 och efter utgallring återstod 30 sökande, vilka erbjöds att börja vid vår
yrkesskola. Namnen på dessa är:
Jan Andersson

Arboga

Göran Jansson
Tomas Johansson

Kjell

Larsson

Björn Liljehamrnar

Leif Ohlsson

t:

Hans Risberg

Vetn talat jag nterl?

Är det rlin

titr på idkorret. Den

Är

nutiöst, där varje detalj granskas noga.
Stämpeln kan lätt vara "glömd". Denna
detalj förbises lätt vid kontrollen. Ett
kort utan stiimpel är ogiltig och med

person?
han behörig?

Dessa frågor har man ailtid anledning
att stäJla sig när man står inför uppgiften att ta emot besök. Frågorna måste
också vara klarlagda innan sekretessbetonade uppgifter avhandlas.
Det kan tyvärr inträffa att besöksLnottagare någon gång tar alltför lätt på
nännda uppgifter. I-Ian kan därmed bli

försatt

i

en besvärlig situation, som kan

vålla honon rätt mycket obehag. Efter
det inträffade lovar han emellertid sig
själv att "mej ska dom ninsann inte lu

fa met".
Varför blev han 'l.rrad'? Är det månne så att vi svenskar känner oss lite b1yga när det gäller frågor om legitirnation
och tvetydigheter på legitimationshandlingarna? Tycker vi kanske att det är
oårtigt att begä.a legitimation, då vi står
inför en person som vi inte känner igen,
men som med stor självsäkerhet påmtnoer oss ol]1 att vi träffats tidigare? Är

vi

Hans \Mesterman

kanske så godtrogna

att vi tar allt

måste utföras mi-

största sannolikhet förfalskat. En anuan
viktig detalj är att radedng icke fär lörekonma på ett idkort. Iakttages såda
na är kortet ogiltigt.
Uppgifterna på en legitimationshandling bestyrkes med namnunderskriften
[och här duger icke signaturJ. Dennj

bör sålunda kontrolleras särskilt noga
och vid behov jämföras med original

namnteckning. Detta kan ske hos portvakterna och avd. 960, då det gäller FV

indentitetskort.
Föreligger minsta misstänksamhet av
något slag, bör uppdraget och idkortet
kontrolleras hos utställaren.
Den som ertappas med att ha felak-

tigheter på sitt identitetskort har alltid
förklaringar till hands. Den.r får man
inte ta {ör gott utan tilltänkta kontrollåtgärder skall fullföljas till full kiarhet
vunnlts.

I

regel sker föranmälan av personal

detta för gott? Under dessa förhållanden
är det 1ätt "att åka dit" inför en durk-

son.r besöker oss, och samtidigt erhålles

driven besökare.
Nej, det är inte oartigt att begärå legitimation. En legal besökate inser detta
och skulle bli mer förvånad om begä-

ling. Normalt bör sådan anmälan borga
för att besökaren är behörig. Detta utesluter dock inte att kontroll erfordras

ran rrleblir. lrritation och invändningar
tyder nä.mast på att det finns anledning

hos den myndighet son beordrat besöket. Eln telefonanmälan kan vara faisk,

skärpa kontrollen.

Legitimationskontroll

för att

är

nödvändig
sekretessbetonade frågor skall

kunna behandlas med personet, som
man tidigare inte känner igen. För att
kontrollen skall vara effektiv, får den
icke ske slentrianmässigt med en enkel
8

uppgift på besökarens identitetshand-

och besöksmottagaren kan bittert få
ångra att han tagit alltför lätt på kont-

rollen.

-

Morto: lnga hemliga uppgilter utlämnas förrän idefltitet och behö ghet helt
klarlagts.

Gwtnar Tallquist

Tomas Erlandsson
Agne Fredriksson

Bjursås
Bredsjö
Ekshärad

Jan Samuelsson
Äke Eriksson
Kjell Carlsson
Leif Andersson

Katrineholm

Rudolf Bauer

Kolsva

Fagersta

Göran östman

Kllmla

Jorna

Kungsör
Kvarnsveden

Jakobsson

Per Erik Land
Anders Bersell

*o:1"'

Göran I{ansson
Jan Stjemqvist
Lars Ändersson

Ljustorp

Jan Andersson

Ludvika

Christer Nordh
Agne Johansson

Strängnäs
Sällinge

Einar Norlund
Erland Hansson

Uttersjöbäcken
Valskog

Biör Helmersson

Ätorp

Nils Tjärnbro
Ton.rmy Atterling

örebro

YR.KESSKOTAN
En liten redogörelse för hur blivande
elever pi'ovas innan anställning crbjuds
vore kanske på sin plats. Först sker en
grovsortering. Gallring ber oende på skolbetyg. Vissa ämnen är mer "värda" än
andra cx.vis matenatik. Ett högt r-r-redelbetyg är också fördelaktigt. Sextio aspr
ralter tas ut för test. Testningen utföres
av personal från Flygförvaltningens
V, rk.tadsskolr

i

Väsrerås.

I

resten ingår

intelligenstest, pror av rnekaniska lnlag,
test son värderar logiskt och teoretiskt
mekaniskt tänkandc. Dessutorr ingår all-

mänbildningsfrågor i stil n.red: "Vem
uppfann glödlampan -------- Lumal"
Ett vanligt matematikprov är också
inlagt. Under testen samtålår dels testpersonalen, dels jag själv lned pojkarna
för att försöka klarlägga intresse och
nognad för strrdier av detta slag.
Testresultatet behandlas därefter konfidenriellt. I samarbete nred personalav
delningen väljes sedan 30 elever ut. Dessa kallas att börja på CVA yrkesskola i
september månad.
Söndagen den 6 sept. var de nya eleverna och deras föräldrar inbjudna till
elevhemmet och CVA. En rundvandring
och information ägde rum, i syfte att
visa föräldrar och målsmän pojkarnas

nya årbetsplats.
De idrorrsligc övningarnl har vi nu
fått ganska fin stil på. Varje vecka har
pojkarna fotboll, terränglöpning, under
vintersäsongen ishockey och gymnastik.

Vi har haft ett givåflde

samarbete mecl

stadens skolor och då i första hand yrl<esskolorna. Under de tävlingar sorn vi

utkäirpat har resultaten pekat på att vi
har stor bredcl på idrotten och främst
där' Jet erioldrirs kondition och kämpal-trnrör. T grenal där lekn:L cpelar in
har vi nindre möjiigheter att hävda oss.
Jag tror att onl vi lick en idiottsplats
med löparbanor, anordningar för hopp
och kast förutom fotbollsplan, skulle vi
5nabbr hjälpc uut detra. Aven IFFA
vore betjänt av en sådan plan.

CVA l rkesskob har upprättct err

tnar'u
t)

Julen är nu inte allt {ör avlägsen och
som alla andra har även vi våra önskningaf, rner eller mindre svåruppfyllda,
ltren vi presenter"ar våra så härl

Bertil Söderberg

gi

tävlingar mot Arboga yrkesskolor. Vi har
haft en del tävlingar, bland andra den
2 juni en kombination av fri idror

fotboll

-

-

12x200 m, men ry\ärr
"talerr
rorlorsoe vr n)eo zll p ntot 5U p. Uei var
Iri-idrotten som jnte gick så bra fbrist

på träning 7).

i sirnning i Gus,
tavsviksbadet i örebro,4 grenar, där
CVA vann med 49-41. [Tre CVA-

'/'./
-o7fr'47"
ot/'"

/tyi,,/c/-////

Den 4 sept. tävlade vi

lärare vann en gren utom tävlan].
Den 2 okt var det orienteringstäviing
i par. De tio bästa paren räknades. CVA
vann ned 94 placeringspoäng mot Arbo-

ga 122.

En lotbollsrrrarch rnellan CVA yrkes.

skola

Alboga yrkesskola vann vi med

6-0.

I

vinter återstår hockeybockey,

ishockeymatcher

Y

lK o-

t....t4

,2rc/Lf'";aF -,)

"ii;tgt

och

.

Tävlingarna har visat sig vara

Lrpp-

ligt. Man blir gungad tiil
krnske

En studieresa har även i år {öretagits
tillsammans med yrkesskolorna CVM
och CW. Dess utsträckning var densamna som föregående år, d.v.s. Linköping- Göteborg- Trollhättan och hem
igen. Vädret var denna gång rnycket
nådigt rrot oss, varför badning blev ett
uppskattat jnslag.

det ha sagts av en av pojkarna "Gjordes
det oscilloshop på Flintas tid?" Men det

Träningsmöjligheter är tyvärr dåliga vad
betr'äffar fri idrott och sin.rning.

vande samarbete med gymnastiklärarna
vid Arboga skolor. Syftet med detta är

Yrkesskolcrns studiereso

Vi gjorde ett studiebesök på Luxor
AB iMotala och för pojkarna var dct
nycket intressant att se den rationella
uppläggningen av tillverkning och monter'ng Beträffa nde in:rrrrmenreringen i
cien produktiva delen av fabriken lär

nuntrande {ör pojkarna oclt kånske mest
{ör dem som ej sysslat ned idrott förut.

i

sön.rns,

ibland

mesta laget. Under resan slan-

nar vi på många platser för att bara se
på olika saker, som t. ex. Stadsparken
iNolrkiiping rned.in ka k rusplanrering,
Gränna med polkagrisar och dopp i Vät
teLn. Trollhättans slussar och en
rrttorkacl älvfåia. Om tiden nreclger bmkar vi göra er1 l-e.öL på Älleberg, se
gelflygarnas N4ccca".

Som arsltrrning ärer r' ntidJag på
i Mrlnrslätt med överlänr
ning av vanddngspris i fotboil. Inte l.rellel denna gang fi(L vi någon.nreckning,
rren vi v.rl rrvckel nära, endo.t rnål
Elevherrrrrrcr

Betelsl?eppet

-

uårt hent

i

Götebory

tycks inte inverka på pr.odukterna son
tillverkas. Även SFA i Trollhättan besöktes. Denna {abrik har mycket stor
likhet ned CVA på grund av de i produktionen ofta återkommande kontrol,
lelna av toleranser m.m. Det mest uppskattade inslaget på SFA är mässen med
plats för 800 personer på en gång. Där
blir pojkarna bjudna på middag ned öl
och cigarretter.
Under vårt besök i Cöreborg bor vi

på ett flytande härbärge, Betelskeppet,
där det visserligen är trångt men trev,

skilinaden avgjorde

fl

Orust-Tjörn-broarnq seudrdhet under resan

mål1.

stofstagen

Semesfenrninnen
Bergtrollets utsände har trots

noven- lt',

Vi

.

i

ansiktet. På trin fråga var denna
"bränna" emanerade från, svarade Elsa

SFA-grejor. På vår fråga

med något drömmande i blickan, långt
borta från ,11I : s papperstravar och rnottagningskort, "det var på Rhodos det
hände"l Rl.rodos var alltså Elsas nrål i
år, och hon vistades på denna solcns

och nilda Medelhavsfläktars

var han tillbringat

han o. frun giort en härlig tågresa [[red tufftåg

ö

iblandll ända ner till
Titos Jugoslavien, när-

dessa:

Strålandc so1 fiån en azurblå himmel,
härliga saita bad i ett underbart Medelhav morgon, rliddag och kväll. Tenperatur * 26- 28".

Baddräkten påtogs

på hotellet,

mare bestämt

kola på

och folk i Jugoslavien.
Faunan och floran i

siv nattklubb, likaså klubben "By Night"

m. fl., Casino o. dyl. fanns att förlora
pcngar pä.

För

den-r som så önskade

fanns harrur

kvarteren, Rl-rodos "Reeperbahn" eller
'\yhavn , vrd man nrr vill krlla det,
att tillgå med välvilliga agenter åt de
"girls" som fanns i dessa trakter. Nåja

Sunduallsson

plus inhcrnska kökets alla finesser, samt
lrärliga pre'slde drcrvsafier av olika ku-

clet var väl inte bara dagens Rhodos sonr
intresseradc. Denna ö som är omnämd

långt bort

i

na" tycks ålska blommor.

-

Man

såg

i turkarnas händer med bistånd
av en förhistorisk Quisling. Grymna

blodbad följdc på detta förräderi. Idag
är borgen ett första ldassens turistmål

och ett fantastiskt blickfång speglande sig
i hamnbassängens dunkla böljor. Rl.rodos
och öarna i arkipelagen rymmer på massor av rninnen av kända personer från
antikens Hellas, Sokrates tr. fl. Gamla

kloster finnes också, upphängda på
klippväggarna, bebodda av munkar och

tjänande systrar.
Italienarnå rustade upp ön under srna

år där 1912-1943, och anlade goda
vägar ocir hamnar, och i dag tycks turis-

'10

havets stränder- Blommor, och blommor
i massor fanns i alla planteringar o. torg,
i hemnet och på restauranger. "Juggar-

i långa och många år hö11 stånd
emot "hundtlrkens" angrepp, men till

och på kvällar och nätter illuminerad

llftltll&$Cl|Ulll

niskor så vänliga, hjälpsamma och ärliga,
blomnade det för fullt kring Adriatiska

sorn

andra blommor och grönskande apelsinlundar i massor. Gåmla stan, omgärdad
av en slor mur, var bebodd av både gle
ker och turkar som tycktes komma väl
överens utan att umgås med handgraflater och k-pist som på Cypern. Deras
nationella särarter kom dock i dagen vid

Låt oss på Nyman & Schultz få
komma med förslag till resplan
inför Er nästa tjänsteresa feller
privatresa]. Då är Ni säker på
att alla rabattnöjligheter utnyttjas, då vet Ni att arrangemangen
blir de bästa tänkbara.
Riflg g|ma till Affärsreseaudelningen tel. 021/420 55 eI- 498 83.

fulla clragl Och i Jugoslavien med nan-

antiken ryfiIner nassor av

slut föll

vi"sa rilllällen. Mångmiljonären Onas.is
gamla palats "Miramore" var nu exklu-

främsta hand. På nedre-

fick cle se svindlande alppartier i
Ö\lefike. Fredrikssons såg och niöt i

san

minnesmärken bl. a. korsriddarnas borg

ocl.r styrka åt hungriga svenska
turister. Blomprakten överväidigande,
neriurrr, ginst, agave och hibiscus och

lör

Svetini-

te dc fina baden i Adriatiska havet enl. egen utsago, utan natur, land

badet låg mitt över gatan och bums
plask i böljanl Hotellet [Pa1n Hotel]
ägdes av en grek som var hur bra som

EIsa

till

Istriahalvön.
Fredriks intressen vår in-

och

helst och bl. a. serverade "Sweclish food"

sc-

nestern, glön-rde han nog
bort SFA och alla jetmotorcr och förtalte att

meuan
2218-519, och hennes minnen är unge-

fär

såg Gösra Fredril2s-

son, våran egen kände
ornitolog och naturvän,
sitta ivrigt sysselsatt med

bermörkrct tyckt sej spåra restcr av solbränna på Elsa Sundvallssons armar och

men vara det stora näringsfånget. Det
finns mycket att köpa för en turistande
svensk, äkta mattor, silverarbeten, viner,

samt urbilliga grekiska cigaretter m. m.
"Ja", säjer Elsa, "jag kunde räkna upp
massor av intryck och upplevelser men

det fyller många sidor. Nästa år

går

resan dit igen om hälsan och kassan

till-

låter,
där"l

ty jag iilsbar

den härliga

solen

f. ö.: Köpenhatrn
Rhodos med llyg och [gratisreklam] perfekt ordnad av Vingresor.
Sa alltså Elsal
Resrutten var

Aten

Göst,1
F re

tlrikssott

också de berömc1a Adelsbergsgrottorna
- storlek nr 3 i världen och störst i
Europa. Man kommer in i grottsystemet
med en lilleputtjärnväg c:a 4 km och sedan får man vandra kring i de underbara droppstensgrottorna med ett färg-

spel som

är fantastiskt och tjusande.

Nivåskillnaden uppgår till omkr. 90 meter och genom grottorna rinner en stor

flod som på sina ställen bildar

stora

underjordiska sjöar.

"Det går ej att beskriva, utan måste
ses, så underbart vackert är det," är
Fredriks omdöme, och när en person
som han säger det kan man förstå att
det rir vackert. Utflykter g1'ordes också

i

omgivningårna och det fanns rnängder
av gamla pittoreska städer och byar mecl
århundraden på nacken. Familjen Fredrikssons kameror var i flitigt bruk och
-nacsor av vackra färgbildcr [inn. nrr i
diapositivramarna.

"Längtar du tillbaka

dit",

frågar vr.

"Ja vet du vad, det blir nog repris på den
resan" säjer Fredrik, och också han ser

drömmande och långt bort under läkta-

ren med packiådor och flygmateriel i
massor. - Mer gratisrekiam: Resan gick
med SJ:s gruppresa, rel. billig och per

fekt ordnad.
Alla känncr vi vår verkliga

semester

globetrotter Oslzar Söderström, sont i

år styrde kosan i österled, till Rostock
i Ulbrichts "denokratiska" öst-Tysk

Bergtrollet får nog en rapport från
sydligare latituder nästa år.
Lycklig resa Oskarl

Ceorg Lar"un [Säby-Las"e) är en
persol som utan större åthävor sticker
uton-rlands på senestern, struntar i
$uppresor och trängsel, och gör sltt
''eget Iopp . I år lick Hambrrrg den äran,
men tro illte att Reeperbåhn och S:t

De härliga isarna f
7,
ue larLtga

Av

Parrli Io,lade Georg, nej käre läscre, hcn
har många strängar på sin lyral Och kultur ella intr essenl
Die Kiinsthalle genomgicks ned den
grundlighet som bara Georg kan preste

su'd:

Ostsee, och stora festligheter

i

\y

dryck riklig och god och inga raggarproblcrn fanns. För motordrullar fanns
ingen pardon, ej l.reiler s. k. glädjeflickor har någon marknad ddr. Stränga
straff utmätes för sådana utövare.
Oskal hade en fin semester i öst, rllen
som den kosmopolit han är, kommer han
säkert att söka andra mål nästa semester.

a

s===
]'orsr.rgq \" '

r,t

Brrsgd

("0'"

en "Planten und Blumen" med nrassor
av blomnor, exotiska o. andra avnjöts.

i

Där var finare än Mälardalens Plant-

dålig utrustning och oförmåga att klara
den uppkonna situationen kan noteras

samt)iga fall. När det gällcle småbarn
kan man enclast konstatera bristande tillsyn.

Om man skall gc sig ut på isen måstc
mån ha ett visst rrrått av iskunskap. Man
nåste känna till under vilka förhållan
den isen är gångsäker och vaf rrtan har
anledning att väntå sig svaga onråden.
Isen lågger sig

Georg

skola ute

i

också, n.ren

Säbyl Reeperbahn

besågs

i fullt dagsljus, och visade

sig Jå var'" en iyrlilig flot geronrfarrsgätä utan några tecken på "clet sköna

livet"

ju vid

olika tidpunkter

beroende på vattenytals storlek, djupet
or h 'trörnlörhålllndena. Saltrctten fryser
till ssnare än 5ötvatlen o.lr isen på salr-

Larsson

att

ningsfränder bland de svenska tu sterna
upplyste villigt om det svenska "tjuvsamhällets" nackdelar. Oskar tyckte inte
riktigt oll1 detta snack. F. ö. var mat o.

rr
_ia q

Föregående vinter drunknade 68 personer på svaga isar. Bristande iskunskap,

samband

svefsken i genen
var något av en Krösus och kunde leva
flott av bara den, men Ulbrichts rre-

g ,,

allen Tieren" besöktes. ön Helgoland fick också en fransysk visjt "och
där var det trångt" sa Georg, "för det
var massot av turister".
Den permanenta träclgåfdsutställning-

nred östersjöveckan. Svenskarna var
mycket omtyckta och östtysken i allmänhet troclcle

Udde

ADI,DD=-.^
-.
\d{

'irit

land. I säJlskap ned I 000-tals andra
.ka rdinaver träng,{es Oskcr på 'ärian
från Trelleborg och hamnacle så smånjngom i orten Kiihlungsborn där Dran
fick leva gott o. billigt 14 dagar (mycket
skönaJ i juli.
Oskar minns att det var många härliga bad vid milsvicla badstränder vid

Svenska Livräddningssällskapets

generalsekreteräre Helge Lunclstedt

r" 1-grunJlighetrn förekommer ävcn i
jobbet på 4lll. l{amnen (världens 4:de
i storlekJ och Hagenbccks djurpark

Oslzar
Södersttöm

tsarna

nattetid,

"Och orsaken till denna resa?" frågar
vi. "Tja", säjer Georg lugnt o. cfter
sinnande, "det kan ju alltid vara roligt
att

se andra människor o. trakter än bara
Flyget och Arboga".
Bra talat Ceorg, denn! n.tällning ska
man ha i semestertiderl

Lj

sjön llar inte samna bärighet soil urotsvarande istjocklek på insjön.
Sker isläggningen utan meliankomnande snöfall och töväder bildas så kallad kärnis. Det är en seg och stark is
som intc så lått påverkas av perioder av

milt väder sedan den en gång blivit
gångsäker. Äger däremot isläggnrngen
rum i samband ned snöfall och under
våxlingar nellan frost och mildväder
bildas så kallad snöis. Den har endast

hälften av kärnisens bärighet.
lsen blir gångsåker först sedån den till-

frusit i flera etapper. Efter den första
frostnatten kanske den bär närmast

stranden men några meter längre ut bris-

ter den. Efter flera tillfrysningsperioder
stabiliseras isen och då är tiden mogen

fÄ' "ir "p <i" ',t ^Å Jp-

Mrn kln t.r som god regel "rt kärn:sen
rarc l0 cm rjock över srörre omra
"kall
den för att betraktas som gångsäker.
Svag is måste lnan praktiskt taget räkna

med under hela vintern på följande platser

o

I

Vicl siöarnas till- och avflöden.

OI

a
a

smaia suncl, utanför uddar och over
grund.
Vid alla slags avlopp.
Vid bryggor, broar och andra pålverk.

O Vassar kan också vara förrädiska.
O Betrakta alltid isar över ströilmancre
vatten som farligt område.

Il

Den Stora Myglarligan
€K

€K

BK

€K
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BK

BK

BK

| ... eller mysteriet med de försvunna tejprularna. Läs här om en
de lnä,krisasre
I Drorlsotgantsat|onet somavtinns!
I

påstått qtt det ör iust Ni som stiöl Stqtens leip. Kiinn Er för qll
_ lngen hor
del-inte utpekod! Det måste voro någon qnnon. För det ör iu en helt qbsurd
lqnke qtt Ni olovligen skulle löggo beslog på högor ov rullor. Stiölo Stotens
egendom. Otönkbqrt.. .
Omfottqnde utredningor pekor för övrigt på ott det måste vqrq {lero brofislingor. Gissningsvis hortål ett tusen. {Men vi tror inte ens ott Ni vorit deloktig.}
Stölderna har pågått under många år.
Ja lika länge som tejpen existerat. Vid
tejpen har det klibbat många andra saker, som allt haurnar i DEN STORA
MYGLARLiGANS händer. Förbrukning-

en var onormalt stor. Från ledningen
ville man gärna se denna jättekonsumtion mynna ut i någon produktionsform,
men det är överallt lugnt som en filbunke.

Man kalkylerar med ett kraltigt "vinn
på denna post.
Nu kan man tycka att det här med
tejpen inte är mycket att bråka om. Det
kan väl inte röra sig om några större

Alla sakerna har - av outredd anledning - det gemensamt att man kan ha
användning

let...

för

dem hemma

i

hushåt

Andra saker som inte kan utnyttjas

till "civilt" bruk får outredd
CVÄ.

anledning

Summan har

även detra av
stanna kvar vid

nu växt till en

jätte-

kostnad. Det handlar orr-r så stora slan
tar att det påverkar Kungliga flygiör
valtningens underhållsansiag.
Några stöfe pådrag för att komma åt

sult'Il1t0r.

tjuvarna har hittills inte giorts. Det är
förresten nycket svårt eftersom det rör
sig om förhärdade brottslingar.

Nej, en rulie tejp på 10 rn kostar berå 35 öre. Årskostnaden för stulen tejp

Löneförmån...

är bara någrc 10O-lapprr orh rir en drop

pe

i

årsomsättningen.

För hemmobruk...
Men ändå måste saken påtalas. Son
ovan antytts är det nämligen samma
liga - stora myglarligan - som stjäl
pennor (kulspets 543-40 ä l: 251, papper, kur ert, plastmappar, hältapparater,

ialer, pärnrar, karrtchukar, kl:ster,
tänger. skruwneislar, lödlolvar, glbJ
lin

lanrpor och tusentals andra prylrr.

De flesta kriminella åker så småningom fast därför att de tar för storl ris
ker, de stjäl för mycket på en gång, så

mycket

att de får dåIigt

san.rvete och
nervösa och gör misstag, som leder

blil
till upptäckt.

CVA tjuvar är betydligt smartare. De
norpar lite här och lite där småposter under lång tid. Ja, de är så rutinerale att de .inte ens behöver ränka på
ått de stjäI. De anser numera att det är
helt naturligt att CVA skall förse sina

Subventionerqt Iiko...
Den stat:anstäljde sorn samtidigt är
medlem av ligan är ålltså ganska dyr i
drift. Det räcker inte med att han får
lön, siukvård. pension, försäkring och
subventionerat fika för sina tjänster.
Hån vill att "detta statens företag som
har så enormt gott om pengär" också
skall täcka en del av hans personliga utgifter.

Nu är det inte bara firmastölderna
som stora myglarligan har på sin rreritIist.r. Der finns mycket mera - som är
ännu värre. Men innan vi går in på denr
måste vi tala lite om ligans sammansättning. Den är kriminologiskt sett, mycket intressant.
Ligan består nämligen av en massl
nänniskor som arbetar var och en för
sig och för sin egen förtjänst. Det finns
ingen organisation, ingen som dirigerar.

lllegoh välbefinnonde...
Det intressantaste är en-rellertid att ligan rymmer människor som sinsemellan
har lrelt olika rättsbegrepp. Alla har visserligen samma mål
- att genom ille-

galr rnedel öka sitt välbelinnande

på

statens bekostnad
- n-ren metoderna
växlar. En ligamedlem kanske anser det

vara i högsta grad omoraliskt att stjäla
en skruvnejsel på jobbet, men däfemot
konner han gladeligen en timma försent otrt han har en chans.

Tidtiu\arnr är nog

i

majoriret

inorn

störstr skldan gör för"tås de sorrr .rjil
både tid och tejp).

Varje gång en tidtjuv stjäl en timma
så föriorar arbetsgivaren den summa
sorrr utgör vederbörandes timlön.

12

pengar

lihsom tejp

|

förmån. ..

Pengor, pengor, pengqr . . .

Ticl tir

I

anställda med en del grejor, som andra
måste köpa. Mun ,"1- d"t som en löne_

ligan. Och de gör mest skada. [Ja, alira

KONTN,oLL

|

Det är

enkel matematik. Men arbetsgivaren för
lorar mer än så. Han förlorar flera timlöner. Oftast är nämligen många beroende av tidtjuven. Och om en anställd inte finns på plats när han behövs och
som överenskommits - d. v. s. under
den bestämda arbetstiden - så är det
andra som inte kan utföra sina jobb.
On-r sex ingenjörer skall ha sammanträde ki. 10 och den sjätte inte instälier
sig förrän halv lt så blir förlusten för
företaget tre avlönade timmar. Det kostar pengar, detl

250

x250 = 62.500

Om alla anställda inom CVA stjäl tio

ninuter per dag av avlönad arbetstid

så

blir det först 250 timmar. Multiplicerar
nan cletta med 250 arbetsdagar får vi
62.500 timmar. Om vi räknar med en

kostnad av minst fem kronor i tirnmen
per anstä1ld så blir kostnaden för staten
.r 300 tusen kronor per år. Tidrjuvrrna förekomner inte så mycket på verkstäder där de anställda har ackord och
,lär maskinerna kräver rtänJig pa<sning
Bland tjänstemännen dären'lot är tid

tiuvlrn. elr verkligt problem. AIla tarianter finns presenterade. Dels de son-r
kornm.r lör sent o(h går lör t'digt, dels

de sour jobbar s.ju minuter in på hinchen och istället föriänger den ned en
halvtinma, dels de som alltid "skall ut

ett

sl.

o nÅ pfte'-i,1.1."".

tidtjuvar: cle som sitter på
q;tt rum och rä!ar Lrr gern, Iäser g^dr
Lornaner och då och då gör avbrott för
att ringa runt till hela sin bekantskapskrets. Med {örkärlek väljer dessa kvalificelade tidtjuvar att hå1la de långvarigc.te telefonsamtalen l]ted vänneI i
Kivik och Svartvik och andra avlägsna
riktnummerområden. Fyrtioåtra öre per
ninut kostar det. Så dyra såmtal har
man ju jnte råd att ringa henifrån. .
Apropå det där oed gem så skall Ni
inte tro att det var menat som någon
sorts skämt. Det är bevisat att en del
människor helt enkelt inte står ut med
att betrakta ett heit och fullt anvär.rdI'alt gem. De må.re rätc ut gernet, clet
är en mani.
.

ldeolsysselsöflning . . .
En noga genom{örd amerikansk rndelsökning visar för övrigt att en.last
tio procent av alla gem som går åt an
vänds tjll sitt egentliga ändamål. Res
ten fiirbrukas j form av .pelmarker, pip
rensare, öronpetare, nagelpetare, etc.

En

lsysselsättning för
riktigt {örhärdade tidtjuvar. Nåväl, den
sista bland kända tidtjuvtypef är struntt,rarå-en. H.n är lull:tändlgr livslarlig
för ett företag. Det är han som t5rcker
det är långtråkigt att sitta i sitt ruln och
vara ineffektiv och som därför måsrc ut
i korriclorerna för att hitta någon att
snacka nred. Risken att han skall stota
på någon arbetsvillig, är mycket stor
han kanske får tag i Er till exempel. Det
stackars offret blir aldrig av med struntpratareo. Tiden går och det bara snac

las orh 'å
ta lunch.

idca

småningom

är det dåg\ all

mare en tusenlapp.

Osv,

osv.,

Hcn skall fråga o,lr han skall ringa,
han skall rusa runt och höra sig för, han
skall blanda in massor av människor son
inte hår med saken att göra, han vänder
sig alltid till fel person, o. s. v.r o. s. v.
Nu måste Ni väl ändå hålla med om
att stora myglarligan inte är någon ba,
Falell. Del ör cn grupp sorn kostar skyIngen skall tro att den här ligan på
något sätt är rnik för CVÄ. Det finns
en myglarliga inorn varje företag. Den

santa sorters

tidsödande.

struntprataren någon gång till

Struntpratayen

är litsfarlig .

Han stör iu dig, som uill jobba

..

.

höga summor årligen.

Kvqlificerqde tidtiuvor . . .
Det Iinns ytterligare ett par intres

En neuros iiknande "uträtannanin" är
den s. k. 1änkmanin - man gör långa
fina fullständigt oanvändbara kedjor av
gemen. Att ta jsär länkarna är mycket

On

äventyrs skulle få för sig att ta itu med
något uppdrag {ör CVÄ räkning, d. v. s
on han i något förvirrat ögonblick skulie
försöka utföra de åtaganden han har i
egenskap av anställd vid verkstaden
ja, då kan han utan svårighet trissa upp
kostnaden för ett vanligt brev till när

kan vara olika dyr på olika hå11, n.ren
Jen Iinn. där ailrid. Det går rldrig art
få bort clen helt. Förlust i tid och varor
kostar svenskt näringsliv flera miljarder
årligen. Det finns statistik på den saken.
Mygloren tänker fel ...
Ja, vad rör det mig, frågar kanske
stormyglaren. IJan ömmar naturligtvis
n era fö-

rin lör svenskr närings"ig
liv. Vi hävdar
att han tänker fel. Om
riä1v

myglaren ökar sin arbetsinsats och håi-

ler kostnaderna nere genom att inte

ta

hem grejor soln iDte är hans så minskas
även on-rkostnaderna. Härigenom ökas
möjligheterna för honon till 1öneförhöj-

ning och avancemang. On fler myglare
skärper sig biir resultatet tveklöst en
allmän standardhöjning.
Lål oss la Je där tio 'l]inurerna igen.
Tio minuter utgör ungefär två procent
av den geromsnittJigc arbetstiden per
dag inon-r CVA. Arbetsinsatsens storlek

är naturligtvis intimt förknippad

med

arbetstidcns iängd.

800.000:- för fio minuter . . .
Det innebär att om arbetsti.len
med två proccnt så ökar också
arbetsinsatsen med två procent.

Däremot

är det nog inte

ökas

iprinrip

realistiskt

att tro att arbetsresultatet ökar nled två
procent. Men det finns en chans att det
ökar med en p':ocent.
Arbetsresultatet motsvarar CVA omsättning som är ca 80 miljoner kronor.
En 0/o av denna summa är 800.000 kronor. Tänkl Ätta hundrå tusen kronor

för l0 minuter.
Var och en l.rar väl själv gjort den erfarenheten att "konjunkturerna" för att

gå in till chefen och begära påökt är
bättre om avdelninged ha{t ett gott åf
och 1l1an vet med sig att man minskat
lcostnaderna eller ökat inkomsterna {ör

sin egen arbetssektor.

På många av tidtjrivarna "biter" intc
de här ekonomiska resonemangen. De
har myglåt arbetstid sedan första dagen
de kom hit och de har inget intresse av
att ändra sig.
Orsaken är en sorts vantrivsel i jobbet. De gi)lar helr enkelr inte arbere,
gillar inte sina uppgifter. Ofta har de
dcn uppfattningen att de valt fel yrke
och att de inte fått uppgifter, som sva1ar mot deras kapacitet.
De Iängrrr rill kvällen och sörjer inför morgondagen, de tycker sig "leva"
endast under semester och ledighet. Arbetstiden är för dem ett dödtil1stånd
sor-n rDan tyvärr måste uthälda.

Myglormedicin: orbete . .
Det finns naturligtvis ingen patentlösning på dessa myglares problen och det
är fel att förenkia deras svårigheter, rnen
i de flesta fall har det visat sjg att de
ald g tagit chansen att arbeta och följåktligen inte lärt sig att trivas med ar
bete, inte upptäckt dess charm.
De myglade från början, de kon aldrig med i gruppens gemenskåp, ingen
räknade med dem eftersom grul4;ers

måi inte var deras. Så har det fortsatt
år från år. Botenedlet för dessa är rra
turligtvis arbete. Kan de bara förnås
göra ett ofdentligt jobb, att ta itu med
ett speciellt uppdrag, ett beting eller någon ånnan avgränsad syssla vars utförande helt hänger på dem själva, så {örändrar detta ofta helt deras livssituation.
De bör;ar finna trivsel.

Att

stimulera de anställda till ani arberet är ncrurligtvis arbetsledningens främsta uppgift. Arbets,
köparen vill ha så mycket tjänster som
\trängningar

tröjligt från

arbetssäljaren. Ju nera
- den anställde
kan prestera desto mera får arbetskö
-paren
naturligtvis betala.

tjänster arbetssäljaren

Ur TEMA av F. Bremberg
Omarbet. f . Bergtrollet
IJ

Mina framsteg i Sverige
ov

Mf LT. R,EAD,

USA

-

Hyfsad öuersättning gjord au Lars Jacobsson

Det var med blandade känslor jag såg
fram mot min vistelse i Svedge. De stora delar av Europa jag tidigare besökt

har jag visserligen tyckt om, men där
känr rnig snarare tolererad än accepterad. Lycklignis skingrades snart mina
onda aningar av den öppenhet och vänlighet, som mötte mig liksom en levnadsstandard, som med ytterst få undantag
når upp till den i mitt eget land.

När man nu har bett mig att franföra mina egna åsikter om min vistelse
känner jag mig frestad att skriva ned de
vanliga berömmande ord, som vi allihop

har sett förut. Det skulle dock inte

b1i

någon särskilt intressånt läsning, och mi-

na bekanta här skulle förstå, att det inte
var mitt eget jag, som talade. Till dem,
som inte känner n-ig personligen kan
jag säga, att jag inte skulle ha något
emot att göra Sverige till mitt hemland.
Men låt oss komma till saken.

Det tycks vara tre frågor, som

alla

svenskar jag träffar {rågar mig, så låt
nig börja med dem.
Fråga: Tycker du om Sverige?
Svar: Jag tycker mycket bra om ert

lrnd (VllJ ni bli vår lemtiolörsta statll.
Fråga: Vad tror du om den "Svenska
Synden?"

Svar: Det är ett nytt uttryck, som jag
lärt mig sedan jag kom hit, och förefaller vara en myt, som svenskarna skapat
och är stolta över. Den "Verlliga Synden" återspeglas i sängarna här. De liknar mer arbetsbänkar än lekplatserl
Fråga: Vad tycker du om den svenska
kvinnan?

S'"ar:

- - -

inte,
så

här i skrift.l
En annan fråga, som man ofta frågar
mig, är vad jag tycker om att köra bil i
Sverige.

i

-

inte precis New Yotk

Stockholms trafikvimrnel. Efter att ha
kört några minuter på smala, enkelriktade gåtor (vanligtvis i fel riktningl och
där endast spårvagnar fick hålla till,
Itrafiken var också gles därJ körde iag
fullständigt vilse framför de ogillande
blickarna från svenskar med rynkade

pannor [från hotellet hade det inte verkat vara långt alls). Det enda jag kunde
göra var att parkera bilen och gå, och då
upptäckte jag att jag var bara tre kvarter
(plus en vattenpöl] från Grand men åt
fel håil. Så jåg tog noggrant ut kursen,
lörsr rill fots. Samma väg med bil gick
sedan utan händelser [bortsett från den

dära rafikkarusellenJ fram till
r

:(Ni trorväl

att jag tänker svara på den frågan

Ja,

Vdnstertrafib!

början var det besvärligt, men
ganska bra, fastän jag

ju.r ntr går det

par-

keringen och vidare till en välbehövlig
drink vid baren.
Här måste jag dra fram något typiskt
när det gäller drinkar. När jag bestäiler
en Vodka Gimlet [2 delar Vodka + 1
del Lirne Juice och så ice d v s is. Godl

över". anm. Instämmerl Red. anm.l blir
den ibland ti1l en Gin Gimlet.

får förstås en mindre chock då jag möter

Svenskarnas dryckesvanor upphör ald-

en svensk som åker motsols i en rondell.
Vad sorn irriterar mig mest är att bli
omkörd av en Saab fdet tycks alltid vara
en Saabl medan jag kör om en annan
bil.

rig att förvåna mig. Även en veteran blir
häpen när en ljuv liten varelse ber att få

Landsvägatra är mera lämpade för
fortkörning och i bättre skick än våra
vägar av liknande storlek. Lagarna om
bilkörning visavi alkohol liksom hastig-

tycks bero på att foik aldrig prövat på

hetsbegränsningar under perioder med
tät trafik är något som vi kunde ta efter

i usÄ.
Mitr

enda skräckögonblick hade jcg,

bil från en "underjordisk" uthymingsfirma gav mig ut i
när jag med en

14

en Scotch on the rocks och häller den i

sig som om den var en sockerdricka.
Bristen på finess när det gäller att dricka

en rält Siord drink. När de prörat på
en sådan föredrar de dern för det mesta
rI f^-+^:.r-:ru, Lrd\ru"

-^- vL^rd.
^^1-^:
'tss,r

Någonting positivt måste ju sägas om
era dryckesvanor. Den roligaste kvällen
på flera år tillbringade jag på en kräftskiva. Menyn bestod av ö1, brännvin,

sill, brännvin, ost,
brännvin, kräftor, etc. och som sista
smörgås, brännvin,

komponent - whisky! Efter denna förtäring tyckte vi att det var lämplig tid
att pröva en liten salutkanon [22 kg],
som jag köpt för egen del. Ljudet, som
framstälides av en omsorgsfull laddning
bestående av elt halvfyllt brännvins-

glas fmed svartkrut), var storslaget.
Jag kan inte komma ihåg [någontingJ
att jag någonsin varit så giad med så
glada kamrater.

Det enda

problemet

uppstod morgonen därpå, när jag var
tvungen att ringa en bekart för att få
något bra recept mot "Brännvinitus".
Det hår liknar en handledning i drickandets konst så jag lämnar ämflet och

till ett helt annat.
Den utan tvekan ftevligaste

övergår

vecko-

helg jag varit med orn i Europa var när
några bekanta bjöd mig att tillbringa
helgen i en sommarstuga medan de led

de en scout-utflykt. Stugan såg ut att
redan vara upptagen, så slutligen fann
jag mig sovande [?] under ett vindskydd
på en ö. Det finns'ngenting,.om får en
att glömma en värld full av bekymmer
så som att dela på en ynklig liten kyckling kärleksfuilt tillagad över en öppen
eld. Det slutade inte med det eftersom
vi också fick dela vårt blod med de vilda
svenska moskiterna Iav någon anledning
trodde jag att Sverige inte hade rnoskiter] under hela natten. Det kalla vattnet

i

sjön gav oss ett uppfriskande bad morgonen därpå, och efter att ha ftivts i
solen hela dagen tog vi l'rlotvilligt farväl
l^--^.,^^l--^
^., ucrxrd
dv
vdLÄr d --l^"^
Prdrs,

Måten här är i allmänhet bra fast inte
så starkt kryddad sorn jag skulle vilja
ha den. Det förefaller som all mjuk föda
och alla sötsaker orsakar en hel del tand-

got som är svårt att llitta på något annat
ställe i Europa. Jag tror det är en starkt
bidragande orsak

v,r;'. be

."

till

samhällets framsteg

och uppväxt, eftersom varje generation
får ha sin egen mening och sina egna
id€er, utan vilka varje samhälle stannar
3randtia .v'.. < b'o"1,..

besvär, något som jag själv har märkt
soln resultat av dietombytet. Möjligen

skulle ni sluta med att bekymra er om
mjuka sängar och dåliga ryggar och i
stället oroa er för njok föda och dåliga
tänder.

På trl om beky'nmer påminnc- jag
mig om den ständigt dystra uppsyn [jag
har inte märkt något av denl som ibland
tillskrivs svenskarna. Detta skulle också
kunna bero på sängarna. Att få sova gott
en hel natt var det svå'a.re arr lära sig
or.h det gick inte rikrigt bra förrän jag
köpte en stor mjuk, svensk säng (sådana tillverkas faktiskt trots att jag hörde
uttalanden om, att mjuka sängar inte är
bra för ryggen och man undrade, var{ör
jag viile ha en stor n.rodelll. En fördel
med stora sängar kanhända år en ned

gång i skilsmässofrekvensen (det är
svårt för två människor att vara förargade på varandra

i

samma sängl

Familjellvet här tycker jag är ovanligt. Det finns en ömsesidig respekt och
vänskap mellan föräldrar och barn, nå-

i väten.

Vad jag finner mest motsägande är

bristen på kvinnor i restaurangerna de
flesta kväilar. För att vara ett lånd son-l
påstår sig företräda "The Sin" verkar
det ha väldigt få romanser som bär upp
den. Även när kvinnor finns med lånas
de bara för några minuters dans och får
sedan avsluta sin kalla niddag ensamma.
Givetvis verkar många av våra sällskaps,
vanor vara lika främmande {ör er.
En sak, son aldrig inträffat förr under mina resor är ått jag blivit bokstavligen adopterad. En dei familjer har dörren öppen för nig närhelst jag har lust
att titta in, och går till och med så långt,
att de ger nig bannor om jag inte konlmer regelbundet. Dessa människor vill
jag tacka för att de får r n långa vistelse
här att verka kort.
Den aktning. som alltid risats mig av
främlingcr lramgår bäst rv en lapp jag

detta i stället för att ge mig en lapp {ör
felparkering. Denna och många andra

gjort mycket för att få
mig ålt känna mig obesvärad och välhändelser har
kommen.

Vad jag tycker mest illa om ar en
mitt eget land alltför detaljerat och betrakta det som ett
lyckoland. Det syns särskilt vara fallet
ned den yngre generationen. Välj kritiskt eller också kommer ni att förlora
tendens att kopiera

mer än ni vinner.
Många har {rågat mig varför jag tyc
ker så bra om Sverige. Eftersom det
snarare har att göra med känslor än med
fakta, är jag oförmögen att ge ett exakt

svar utom att allt i ert land är annorlunda och spännande Iör mig och jag
gillar det.

fann på rindrutan en morgon. En av

polismännen iArboga hade ragir sig rid
att på maskin skdva ett personligt meddelande rill rnig meJ en förklaring, hur
systemet med datumparkering fungerar,

Salut för Suerige

Brittsoynrnarrundan
Nu har det åter blivit höst och Flygets
Motorklubbs årliga "Runda" gick av stapeln den l1l10. Vädret var i år inte det
bästa, men trots detta deltog 37 ekipage.
Banans längd var 12,5 mil med start
vid Sät€rbo skola. Sedan bar det iväg
Ramstigen mot Fellingsbro och därifrån
över Käglan och ner till Ullersäter, Frövi, Ervalla, Dyltastigen

till

Glanshammar,
Lillkyrka, Hälglöt-Götlunda, Sickelsjö,
Tyrioge och åter till Säterbo skola, där

även nålet var förlagt. Efter banan var
l0 kontroller inlagda där det bl. a. bjöds
på körprov, tipslapp, fotooriente ng, avståndsbedömning m. m.
Prickbelastningen som deltagarna drog

på sig varierade mellan 0 och 50 prick/
kontroll.
'Vid en kontroll efter banan där väntetiden blev lång, bjöds det på varm krov.

När sammanräkningen var klar

vrsa-

de det sig ått flera av deltagarna hamnat
på samma prickantal. Reglerna föreskriver att särskiljning skall ske med ett i
förväg bestämt prov, som i år bestod
av att deltagarna fick visa sin skicklig-

het i att skjuta med luftpistol. Prisutdelningen hölls efrer tävJingen och förrättades av CCVA Högfeldt med assistens av
klubbens ordf. Aldsjö.
Resultatlista:

l.

R. Raystål
2. L. O. Broberg
? S

T

ino<hpro

4. Kjell Nilsson
5. M. L. ödman
6. L. Lindberg

60
65
13
77
77

lOp
8p
6p
4p
2p

79

37. H. Larsson [fick jumbosleven detta

Sumna poäng

två tävlingar

i

vandringspriset efter

(63-el).

8+4
Williamsson
R. Raystål
L. O. Broberg
Einar Fallqvist
S. Lingsberg
K. G. Johansson
Y Brinkmark
M. L. ödman
Kje1l Nilsson

12

L. E.

l0
10

8
6
6

4
2
2

Följande firmor har vadt vänliga att
till "Rundan", och klubben vill härmed framföra ett tack för
skänka priser

bidragen.
Svenska Flygmotor AB
Everts Cykel o. Sport
Shell

Nilssons Bilaffär

TIC AB

Borås

Keijsers Bildelar
GM Arboga
Shell (NybergJ
fuckardssons Gummiverkstad
Koppartrans
S, B.

l5

!

F

FA

Efter ett kort kaffesamkväm fick vi

se bild sidan

i

besöka Aton.renergis anläggning

Studs-

vik, vilket var mycket inrressant och gi-

1

vande.

Vad beträffrr
Fofboll, upploddod med qtomenergi

IFFA fotbollarna har under den senaste tiden rullat igen- Träningen och
rratchningen för oss inriktade sig på att
få ett bra lag till CV-mästerskapen son.t

gick i Malmslätt clen 5 september.
Den första natchen för IFFA modell
1964 var ett besök i Valskog, där IFFA
skördade en stor seger, eller vann med
hela 6-0.
Därefter fick vi celebert besök av ÄB
Atomenergi från Studsvik, som glada till
sinnet kunde ta en 1-0 seger med sig
hem i bagaget. En returmatch i Studs

en enkelserie över en dag mot Atomencrgi Studsvik och Atomenergi Stockholm den 19 september.
En stor och fin organisationsapparat
hade ordnat en trevlig lördag för IFFA:s
fotbollslag. Det blev först och främst
fotboll som blev en totalseger för IFFA
enligt följande:

-

IFFA

Stockholm

Studsvik

l-l
01

IFFA
Stockholn

Studsvik

Tabell:

IFFA

vik diskuterades och vi fick en inbjudan
ått korrrn-ra till Nyköping för att spela

Stockholm

Vorpo

CV-FF-spelen

Studsvik

5-0

2l l0 6 I
2101 15
20tl t-2

CV-mä51erskal,cn rå

hade IFFA lite otur och fick föllandc
siffror till protokollen:

t0
t-2

IFFA CVV
CVV - CVM
CVM _ IFFÄ

2-2

Tabell:

CVI\4
IFFA

2ll0
2IIO

,+-3

3

23
2002 r 30

cvv

3-

Det är nu slut på fotbollen för r ar,
nen vi kommer tillbaka i vår igen och
kanske för att spela i något större sammanhang. Under vinterhalvåret kommer
oss rred en del bandyspel
hoppas vi.

vi att roa
3
2

IFFA fotbollsektion

I

Tony Söderberg
Prislistan äf mycket lång och det är
niånga, som skall hedras, mcn här pre
scnteras bcra resultate! ar de nio grenarna om CV-FF-spelens vandringspris.

BacLninton

5

Bordtennis
Fotboll

3
5
3
3
3
2
5

Fri idrott
Varpa
Tennis
Gevär

K-pist
Pistol

Sumna poäng
IFFAmästerskapet arrangerades

32

23
25t
25
32
25
25
52
53
23
25 33

I

1ör-

clagen den l9/9, en dag då solen lyste
från en klarblå himmel. Stämningen var
ailtså på toppen och tävlingen blev myc-

ket dramatisk. När lottningen var klar
(avsågs i vilken ordning deltagarna skulle kasta] visade det sig ått favoriten Liljehammar fick i första omgåflgefl kasta
n.red Harl6n och Holmqvist. Liljehamnar gjorde en bra omgång, nytt personligt rekord på 10.13. Han kände sig givetvis säker på guldmedaljen. I nästa omgång kastade Olle Pettersson, känd som
ett koncentratioDsfenomen av stora mått.

Och mycket riktigt det blev inte bara
guld. Han satte också nytt klubbrekord
med 9.43 m.
Resultat:

1. Olov Pettersson
2. Wi1l.relm Liljehan.imar

3. Stig Holmqvist
4. Bengt Andersson
5. Stig Håhne
6. Bengt Harl6n
7. Tony Söderberg
Varpasektionen
Stig Hah,le
'16

9.43

Stochenberg, slunnall

i

9l
14 bb

20.31
21

54

seger

Ärets olyn.rpiska spel föregicks inte
obemärkt av CV FF spelen den 5 sept
1964 i Linköping-Malmslätt. CVM var

10.13
12.51 värdar och utmärkta
]2

IFFA stafettlag,

bryter må[störet efter överlögsen

arrangörer

och

skall ha en eloge för väl genornfört pro
eram. vilker inte irindrade att de hovaäe in uandring.priset. Försprånget til)
IFFA var näst inrilt oavgjort vilket visar
att det än finns lovande krafter och krut
i Arboga.

KjeII Ingvarsson
på lina 695

i

sitt segerhopp

i

l.ingd

Vårt ansikte

utåt...

Själv hittade jag ordet "aboninabel",
som jåg tydde so1n något stort och pom,
pöst, och använde det vid passande tillfällen. Efter en festmiddag framförde jag

ATT SKRIVA BREV
kan framföra något muntligt så är

de-

ras skrift både logisk och lätt att uppfatta.

Skriv kiar skrift och riktig svenska.
Gör upp en plan - disposition
- och
se till att alla punkter behandlas. Skriv
inte för långt och inte för kortfattat.
Kom ihåg G. B. Shaws syn på längden av
kvinnans kjol: "Tiilräckligt lång för att
täcka det väsentligaste men till.äckligt

Med denna mbrik har Skandiakoncernen i en skdft belyst ett korrekt
uppträdande utåt. För många kunder är
brevet - skrivelsen den enda kontakten med företaget. Detta gäller också i hög grad ett företåg som vår centrala verkstad. Vi har inte bara en omfattande korrespondens utan vi skall
öven Iämna aJla slag av beskrivningar,
föreskrifter etc., som sedat skall läsas
av utomstående.
Innehållet bedönes i viss mån efter
ordvalet och ordställningarna. Om rnnehåliet inte är entvdigt kan missrydningar
ske. Även stilen
- därmed menas inte
typografin - kan tolkas på olika särt;
det ohövligt, nedlåtande brevet ger rntryck av "snorkigl-ret", det slarviga brevet "nonchalans", det hövligt formalis-

kort fö. att väcka intresset". Låt inte
lel]rncramentet ta för krafriga rrnrlck i
skriften. Är författaren på ett uppspelt
Jrumör, så kan det hända att mottagaren
mjsstolkar innebörden då l.ran själv är

"nere".

Undvik utländska ord och yrkester,
mer. Ibland ser det ju lärt ut och författaren slipper kanske fundera ut vilka
vanliga ord, som säger samma sak. Detta är dock en ohövlighet, då det blir 1äsaren som får översätta dessa främmande ord. Visar det sig dessuton att ordet
är använt i fel betydelse så drar det ett
skirnme" av Iöje över lr].lstycket iqin
l-relhet. Drar man löje över en sak, som

rran vill genonrdr:va, är den på täg arr
ni".Jycka'. Sa,lanr [örelomnre- ryvärr

r

rätt

ofta.

mitt tack för en abominabel tillställning.
Värden beundrade rrrin vana att svänga
med r.rtländska ord och sökte det i en
ordbok och fann att jag tyckte hans tillsräl)ning val avskvvärd. Där fick jag gå
rrrctl rödr öron. Även sven.la or,l, lel

använda, kan ge ett löjligt innehåll.
T. ex. skriv ej: "Herr Joiransson var
deluis närvarande" eller "deltog deluis
i sanrnanträdet". Skriv rirlois, då det är
dettr sonr a\se(. Rent l,riologisk kan jrr
varken herr Johansson eller någon annan dela på sig, eller hur?
Det är nånga synpunkter att beakta
för alla skribenter. Lite eftertanke och
ett studium av följande små skrifter

kan rekommenderas:
N. Adolfssott
Praktisk svenska för tekniker
Civ. ekon. S. Eriåsson

Vårt ansiktc utåt. . . att skriva
brev. Skandiakoncernen

Korrespondens o. trycksaker.
Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsen.
Prof. E. Wellander
Riktig svenska
De två första skrifterna har anskaffats iett antal ex. {ör studium rllon
CVA. Skrifterna är lättlästa och roliga
cch cret lönar sig att läsa dern.

tiska krångelbrevet "byråkrati". Ett klart
skrivet vänligt brev kan t. o. n. få en
sur kverulant att börja samarbete.
Vången, .onr skall fctta pennan i
tjänsteärenden, kanske skräms av dessa
rader och menar att tekniker inte kan

skriva svenska. Detta är fel. Kån ni uttrycka er skapligt i tal finns i regel alla
förutsättningar för att ni skall kunna

sk''va fullr förståeligt. Vissa personer är
sri begåvade, att även om de inte klart

Av resultaten upptäckte Bergtrollet
att FFIF inte utan berömvärd energi

och gott resultat kämpade med i bordtennis. Det fanns tyvärr ingen representation i nägon annan gren. Var detta en

tillfällighet? FF borde väl ha större resu.ser än någon CV att få representation. Vi möts nästa år.

Åh, uilben abotninabel bro

Allmän iclrott består i CV-FF-spelen
av 8 grenar, som i vissa fall är av helt
olika art. Jämför hopp och kast. Varför
är det då inte liksom vid OS poängberäkning iflom varje gren? Slutreslltatet

-

skr.rlle ändras så mycket,
men synes bii rättvisare.

folk tror att högre kultur är det

kanske

inte

Bergtrollet frågar vidare varför inte

en så ädel idrottsgren som sinning är

representerad? I all synnerhet som alla
deltagande städer har utmärkta simhallar. Ja, även Arboga - i Köping.

Ja, men så

iir den ocbså lzonglomererad au singel och

Ibland kan man nästan vara rädd att
som

behandlas på tidningarnas kultursidor.

(Ernst Wigforss uid ABF:s 50-årsiubileum

)

scull

Amerikanska Försvarsstabens De-

partementsbyggnad i Washington ar
byggd på en yta efter en regelbunden
femhörning och kallas därför Pentagon.

har 335 000 kvadratmeters
och 270 km kor-ridorer.
Trots detta är det längsta avståndet
Byggnaden

kontorsareal

man behöver gå mellan 2 punkter 600m

.

17

Avgång med ålderns rätt

Motortvättare Georg Lårsson, anst.

Sedan senaste Bergtiollet kom ut har
en del personal avgått med pension
De har avtackats och avfirats av ar-

rådsarbetare Konråd Andersson, anst. v.
CVA l8/9 1950; instrumentmakare Curt

v.

CVA den 2116 1949; städare Erik Wretström, anst. v. CVA den 9 8 1955: lörFriman, anst.

v. CVA 9/10 1944; må-

betsledning och kamrater. Bergtrollet
var framme med sin långa näsa och kan

lare Gösta Holmqvist, 28/8 1950.
Friman och Holmqvist hade inte till-

berättå.

Vid bordet var det hög qtämning och
talets floder tröt inte. "Konte" Anders

fälle att närvara.

son var optimistisk för framtiden

Helmer

aud.660

Den 29 september samlades ett utvalt
sällskap kring ett bord, skönt att skåda,
för att avtåckå och avfira fem veteraner
nänligen:

varande.

.rr

Anderssott
aud. 180

ut för

lrobby var att fiska och han drar upp lite
av varje. Tänkte ev. skaffa sig en kiosk.
Der blev mångr tll. Blornmor och minnesgåvor överlämnades. Slutligen hurrades det för både närvarande och från-

nas minne tågade Erik Andersson

Erih

och

.kulle forrsätra 1'å byggnadsornråder, då
han var utbildad plattsättare.
Wretström skulle inte lägga av. Hans

Persson

cÄ1.. nva inrrp<.pn

Först lämnade "Nuppe", i det civila
kallad Helmer Perssor sin arbetsplats i

'r..ti:.

på avd. 660, 30 juni 1964.
"Nuppe" är en mångsysslare och i tidigare år har han haft både cirkus och
järnvägen som arbetsplats. Nu l.rade han
dock varit CVA trogen i 18 år. Med
blommor och presenter avtågade "Nuppe" {ör att finna nytt årbete som roar
förrådet

honom.
Samma dag blomsterhöljdes Erilz ,4rzdetsson pä avd. 480, där han kontrollerat motorer. Han har under årens lopp
tagit många steg på CVA, men har haft
god träning härtill, då han sysslat rned

"Så hurra

d

ett taE!"

-

fr.u. Blomsterprydda ''Konte" Andersson, Geotg Latsson

utbärning av tidningar. Med kamrater-

och Erik Wretström, flanherunde CCVA

För all uppvaktning och vänlig hågkomsr på min högtidsdag ber iag få
framföra ett varmt tåck.

Hlärtligt tqck

Nils Liluendahl

Err hjärtliSt tack

till

chefer och ar-

betql<amraler lör den fina avskedsgåva
som jag fick mottaga när jag slutade mrn
anställning vid RK3/CVA.

Anita Erihsson

med mitt varma tack.

Erib Dahlberg
och

farväl
till CVA: s arbetskamrater och befäl
som visat sin uppskattning
med blommor, cigaretter och en penning
då jag under flera år varit sjuk och svag

och längtat efter en vanlig arbetsdag.
Ni alla n-rin stora tacksamhet vånn
ännu e1t lack lran 507 Ku,t f rinvu.

Mitt hjärtliga tack för all
och uppvaktning

i

Tord Lewander
t8

vänlighet

samband med mrn

födelsedag.

vid

CVA.

Konte
Konrud Andersson

Får tacka för den [inc avskedsgåvan,

jrg fick mottagc när jag slutade nrin
anställning vid CVÄ.
som

För all uppvaktning och visad vänlighet på min 50-årsdag framför jag här-

Med pension jag säger ett tack

Ett hjärtligt tack til1 chef och arbetskamrater för den vackra gåvan jag fick
mottaga när jag slutade min anställning

Caritha Danielsson

Hjärtligt tack för den vackra minnesgåvan, som jag fick, då jag slutade mtn
anställning vid CVA.
Genrud AsPlund
hjärtligaste tack till arbetskamrater på CVA för den avskedsfest och
de välkomna minnesgåvor, jag erhöll i
samband med min avflyttning från CVA.
Sturc Latssox

Mitt

trr

hjärrligr tack
på min 50-årsdag.

för

uppvaktningen

Gunnar Persson

Aud. 871
Mitr hjärtliga tack för den fina present, jag {ick när jag slutade min an-

ställning. Margareta Moen

Med anledning

rr

uppvaktningen

på

50-årsdag får jag framföra nitt
hjärtligaste tack till företagsledningen på
CVA, till avd. 850 samt till övriga, sonl

min

gjort denna drg till e t trevligt minne.
Nt 1632 Valdemar Andersson
Ltt hjiirtligr rark för de gångna åren
vid CVA samt för den vackra gåva jag
fick mottaga vid mitt avsked.
Britt-Mdrie Gustausson
Ett hjärtligt tack till aila son bidragit
till den stora penningsumma jag erhöll
för inköp av projektor som avskedspresent när jag slutade min anställning
vid CVA.
OIIe Sbantz

Tryckfelstrollet var {ramne i föregående Bergtroll, varför red. ber om ursäkt
och inför följande notiser igen och nu
dktiga.

Ett hjärdigt tack för
på min

uppvaktningen

50-årsdag.

Hilding Sjöbery
Ett hj:irtligt tack till chefer och arbetsLarnrater för den vackra gåva jag lick
mottaga när jag slutade min anställning
vid CVA.
Margaretha Fogelberg

FORSTAGSFACIT
Förslagsverksamheten

har under

vor insprutningspump motor
RM6.
50: - bronor.

den

ljusa årstiden varit dalande men det är
väl en naturlig tendens, våren och som
rnalen inbjuder till annan förströelse än
att sitta inne och kläcka id6er. Merr en
stor belöning har utdelats, 500:- kr,

i847

Skydd framför kylrör

detta belopp fick vm Sven Persson avd.
207 för sitt modifieringsf örslag på man-

LO11n, Av\1.

i

anodise-

ringsbad. Erkcinnanzle, vilket in
nebär en minnessak i form av ett
miniatyrflygplan samt diplom.

överlådan till notor RM6. övriga belöningar so'n beslutats och rrtdelrrr.

rt)l

Karlsson, avd 202

Då de bedömningsregler som gällde till

l/a

Plovningsverktyg för magnetven
til VH5-l-2, antenn PS-43.
200: - kronor.

2796 Israelsson, avd. 271
Skun.rgummiskydd
50: - bronor.

för

rotorer.

budgetårsskiftet 1963/64 har ersatts
med nya omarbetlde och de.sa eJ erhölls förrän i sept. månåd har bvrrga
inlämnade förslag ännu ei slutgilrigl behandlats.

De nya reglerna, som finns anslagna
på förslagstavlorna, är mer detaljerade
än tidigare. Därmed erhålles en enhetligare bedömning, spec. ide fall där ej
någon exakt tids- eller materialvinst kan

1747 Fredrihsson, a'td. 207
Hopdragningsverktyg, pumphal-

I samråd med tekniska gjordes några
monteringar på rnanöveriådor i samband
med prorning, för att sc om månöver-

lådans funktion stördes. Resultatet blev
mycket bra. Nu återstod ett stort problem. Kunde arbetet utföras med motor
och manöverlåda monterade i flygpla

net? Aktuella flygplan var 32 och 35.
Prov utfördes vid F I och CW på

till belåtenhet.
för denna nodifiering var
storr, och det tog inte lång tiJ innan
dessa typer

Intresset

arbetsinstruktioner och reservdelar hade plockats fram och arbetet kunde bör
la

har bett

ttLn Suen Persson

"Påra",

avd. 207, att själv redogöra för sitt för
slag och om bakgmnden till detta.

"När jag fick höra talas om ått

FF

Och så till slut, den oundvikliga frågan: "Vad använde du pengarna till?"
"Ja du," säger Pära, med en glimt i
ögåt, "man kan i framtiden ha nytta
av att kunna engelska, och ett hjälpncdel för språkstudier är en bandspelare.
Därför har jag inköpt en dyl.," sa Pära

önskade nodifiera samtliga manöverlå

dor [RM6 A B) genom att sända in destiii CVA, undrade jag om inte CVApersonal skulle kunna utföra denna rlr.r
difiering på plats i {lygpianet. I så fall
behövde ej rnanöverlådan tas ned från
Modifieringen innebar

i

fastställa.

-

Belöningar

kr. skall central myndighet

Det är vår förhoppnjng

al när nu

vintern kommer med mörker och kyla
och därmed sammanhängande innesittarkvällar, många goda förslagsid6er skall
kläckas. Har Du problem med utform
ning och ritning; kontakta någon av ledamöterna i förslagskommitt6n får Du
hjälp.

Förstätb semesterlzassan med

några

lzronor extra. Bra lörslag lönar sig.
F örclagsl?ommitt

ön

Sehr,

Ropporl från IFFA:s medlemsvörvning
Teckning av medlemskort i va.r idrotts-

förening IFFA har pågått sedan en tid
tillbaka ocl.r de sista listorna ha kommit

i

ar november
Av de returnerade teckningslistornå

retur under slutet

kan utläsas att vissa avdelningar ställt
sig mycket positiva till medlemsteckning, medan däremot andra visar ert
svalare intresse- Kanske kan det bero
på
'än)re inlormalion på de atdelningar
där reslltatet varit klent.
Allrnog ,.:a 600 anmälningar ha inkommit, vilket i och för sig är glädjande
men det är endast en tredjedel av ålla
anställda. Tusen medlenmar lär varå
en rimlig siffra och hjälp tili att förverkliga denna målsättning.
Bästa medlemslnslutningen redovisas
av följande avdelningar 500, 550, 609,

630, 959, 970 och FF/DC, vilka kan

sträcka på sig och mana andra avd.

efterföljd.

till

De sorn ar nägon anJedning icle
tccknct medlernskorr kan görc Jettc
genom kontakt med Nisse Pettersson
tel. 474, L. Höglund tel. 522, T. Söder_
berg tei. 216 ohc S. O. Holmströn tel.
IFFA har nyligen gjort en framställan
om byggnad av tennisbanor

till CCVA

och n.red tanke på dennes positiva inställ-

till idrott i allmiinher och de anställdrs bäslå j synnerhet, hoppas vi
givetvis på en gynnsam behandling av
ning

stort att ett

backstopp skulle monteras vid en stöt5tång. sa ct1 denna ci skrrllc kL.nna glida ur en kona, och därigenorn förorsaka
varvtalsfall på motorn. Svårigheten med
nronteringen av backstoppct \ar den, att
det måste finnas ett spel mellan detta
o(h rtötstången, så a ej denna t\ångsstyrdes av backstoppet.

över 300:

553.

sa

mototn.

understiger max-belopper.

fastställas. Vidare har samtliga bedöm-

Soo:- kr belöningen

Vi

ningstabeller omarbetats, samt det be
lopp 200: kr., som enl. de gamla reglerna utgjorde det högsta belopp som lokalt får beslutas, har höjts till 300:
- kr.
Därmed blir behandlingstiden av förslagen kortare i de fa11 belöningssumman

ärendet.

Baclzstopp

ietmotor

införes på manöuerlåda lör

H-zt

och fortsatte vidåre i sitt utkast till nästa
förslag, om vilket vi kanske får anleclning återkomma.
Bergtrollet ber att få gratulera till be_
lönjngen.

BI

l9

16/4 Karl

Från Personal
om Personal

l8/4

Karlsson

771

Egron Äslund

230

UHF

60 år
1965 Herman Andersson 412
1965 Karl Axel Johansson 412

25/1

-

21/3

Jägarvallen

Vi hälsar välkomna till CVA
Bengt Antonsson, tjänsteman avd. 616

l.rjälpmontör
Bengt Bayard, ingenjör
Leif Arvidsson,

LisbethBerglund,skrivbiträde

510

Roger Berglund, hjälpn.rontör 274
504
I-ennart Brendling, ingenjör
960
Signc Bröms, kanslibiträde

BengtEkstrand,verkstadsförman
Bengt Eriksson, ingenjöf
Lennart Eriksson, ingenjör

Lillemor Flink, biträde
Olov Forsgren, ingenjör

Bo Forslund, praktikant
Ragnhild Franz6n, tekniskt biträde
Lars Fridolfsson, ingenjör
Bengt Göransson, jngenjör
Lars-Håkan Henricsson, praktikant

Ulf Herrström, telenontör
BeritJohansson,kontorsbiträde

ingenjör
ingenjör
Sören Karlsson ,hjäipmontör
Stefan Kedfeldt, hjälpmontöf

Erland Johansson,
Gunnar Karlsson,

Inga-BrittKiihne,skrivbiträde

vi

380
622
570
951
555

l l0
510

523
219
90C

273
510
502
513
253

CVA

*

l/4

Rune Thunberg,

hjälpmontör

Lars-Erik Wreding, praktikant
Marita Åslund, biträde

50 år

Crrrr Frimen

1965

502
555
273
274
951

Christina Bergman, skrivbiträde avd. 4l1

BirgittaSjökvist,skrivbiträde

424

Gun Myr6n,

445
443

4ll

Marianne Andersson, skrivbiträde 420

IngerCarlsson,kontorsbiträde
Maria Andersson, förrådsarbetare

405
412

Kjell Gustavsson, förrådsarbetare 412
Mona Breid,

skrivbiträde

12l2 Nanny Westerlund
Sune Filmberg

20/2

Erlancl Johansson
Tl-rorstenCustafsson
lzl.J (rosta Lunorn

4/3

\\
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Wera Edvaldsson på normaliekontoret
för Bi-drag till Bi-syssla.
Utanför mitt fönster jag ser och hör
hur bina svätna
på srnygande steg ses Olle sig närlna
med oljerock, vantar och mössa
han viftar och slår, för att bina fössa.
Stå stilla, jag åt honom ropa,
för annars kommer dom på Dig

443
412

för nu är Drottningen fixad och

411
431

Nils Nilsson,

412

Lisbeth Äntonsson, kontorsbiträde 431

som tusan, ett stick på öra,
nu skal1 jag inte längre dem störa,
vadet

jag vann

Sådant en vårdag på CVA hända kan.
Andra pris tilldelas Bengt Harl6n, avd.

l>t rof

i

ilfi

ll, rrl

I

/lll4lt/tl

"Balk Johan" konlner taktfast gäende E3:an fram och får därvid sin myndiga blick fästad på nyetablerade biodlaren Olle Åhlin, som gör till synes frtrkt
lösa försök att hämta in en bisvärn.r. Väl

neriterad från "sunet" på "kupan" i
sitt dagliga ämbete vill givetvis "Balken"
1ämna sitt bi-drag till flygfänas infångan
de och utbrister: "Du O1le, håll auktion
på dom och ropa in dom dj-larnal"
Tredje pris går till K. G. Eriksson
avd.204 för en god skildring hur han
själv började bli biodlare på grrrnd av
en l-rändelse som påminner om den skildrade.

allihopa.

Gustaf Rosengren

ChristinaThor6n,skrivbiträde

I

Ov.,rnstående bild hal lockar många
författare att sätta länplig bildtext.
Bergtrollets redaktionsjury är dock
helt eniga om att första pris tilldelas frn

431

I

,/

ir,l9

,r(Jrill0l

Äj

20

rr

I

431

förrådsarbetare

inst

Semestertävlingen avgiord

BirgittaSjögen,kanslibiträde

,ingenjör
Leif Persson, förrådsarbetare
Tuula Tanskanen, skrivbiträde

441
441

lll Birger I{aglund, {örrådsförvaltare
651 Arthur Jönsson, verkmästare
530 Olov Kiing, filare
552 Nilq Lifvendahl,driftingenjör
380 Lars Mattsson, avsynare
780 Malte Olsson, l:e verkmästare
641 Folke Svensson, planeringsman
639 Artur Wadstedt, förnran
560 Tage Wallqvist, l:e verknäståre
200 Birger Westerberg. dr iftingenjör

5/l Sigfrid Wester
l5/l Karl Andersson
23ll Birger Westerberg
2/2 Iohn Kitrlströn.r
7/2 Alva Älice Dahlström

l1C

Vi hälsar välkomna till UHF

skrivbiträde
Stig Bernald, ingenjör
Nils Snäll, assistent

411

Andersson, planeringsman
Gustav Andersson, snickare
Lennart Andersson, snickare
Arthur Axelsson, fiiare
Gunnar Bergquist, med. dr
Folke Ericsson, driftassistent
Nils Eriksson, snickare

\22
200
958

Axelsson

2914 Gunnar Bergquist

l9/2

Pettersson
Lundberg
fuckard Lenander
Äke

Wera

Kar I
avd.780 Karl

Gustav Carlsson
Ernst Fridh

16/4 Ernst

1965
1965
1965

20 år vid CVA
Karl Abrahamsson, driftingenjör

196s

25l1

12t4

60 år

ErikLärnemark,katalogredaktör 37O
Sten Olof Mehlqvist, telemontör 278
957
Barbro Molin, skrivbiträde
776
Ulla Od6n, skrivbiträde
281
Kiell Pettersson, telemontör
642
Ulla Pettersson, skrivbitfäde
480
Cun Sanclberg, skrivbiträde
622
Äke Sernler, tjänsteman
Bo Svensson, ingenjör

3i3

251

959

370
Lotta Lenander, biträde
Nelly Lindström, kontorsbiträde 630

Eje Sidmar, verkstadsbud
Krrt Sund, ingenjör

6/2

grotuleror

274
502

Britta Bergkvist, undersköterska 958

50 år

Däremot kan inte Pettersson tilldelas
någor pris, dels enär lran totalt mi.s
uppfattat situationen, dels emedan han
inte vet vem som är Balk-Jol-ran. Tänk
att det gått så långt att inte a1la vid
CVA vet vem som bär det namnet.

In memoriam

Rure

Mai
Nordin

Siiderströnt

lladiomontören Rune Söderströrn avjuli 1964. Han var föcld clen
25 juli 1921. Södcrströn.r anstäldes vid

På eftermiddagen den 24 juni i år nåddcs vi på 4ll av ett bud som för oss var.

lecl clen 30

CVA den 5 juni 1950 och l.rar. hela tiden
varit knuten till elsektionen.

Eittar Molin

Motornontören Einar Molin avled

den 15 juni 1964. Han var född den

25

januari 1912. Molin anställdes vid CVA
den 17 juni 1946. Under ett 10-tal år
arbetade han som filare och plåtsiagarc
innan han övergick

till rrotorverkstaden.

n]ycket svårt att fåtta, nämligen ått vår
arbetskanrat Maj Nordin hade rnött döden på ett mycket gl yrrt sätt på hemväg från sitt arbete. Skrivaren av ciessa
rader hade strax före arbetstidens slut

pratat med Maj och kon1nit överens
om en del detaljer för nästa dags sysslor på 4ll. Och knappt en halvtuurre
efteråt {år vi veta vad sorrr hänt.
Var sorg och besrörrning lårer sig ej

beskrivas, och dc närmaste dagarna var

nycket tunga för alla

Rune
Aronssort

Maj var en fiicka som ständigt var
glad och optinistisk och alla svårigheter
5vntes llon bentä\tra rtred ctt gott hurnör,

Förrådsarbetaren Rune Aronsson orrrkorr genom en olyckshändelse den 16
sept. 1964, 39 ar gammal. Aronsson an

ställdes

vid UI-IF, piaceringsort

clem som Maj sam-

årbetat med.

trots att vi visste hon hade sina egnn
per.onliga problem att bro as Ined.

Jägar-

vallen, den 29/7 \963. Aronsson har tidigare varit anstiilld vid CVM son chauf-

Ragnar

Strindler

lör lnder 15 år.

Planeringsman Ragnar Strindier onkon under en fisketur fredagen den 30
oktober. Budct om hans bortgång väckte
djup förstämning bland arbetskarnrater,

Vi saknar henne mycket och kommer
länge att minnas hennes glada och smrttande skratt,
slagfärdiga repliker och
gocla hun-rör.

-

Frid öuer ltennes liusa ntinne! Li.

na vid UHF. Strindler var född i Stenbrol.rult den 5 juli 1917. Han var anstäild vid CVA under årcn 1945-55 och
tillträdde 1955 en bcfattning som plane-

Karl Albert
Engstrört

Förrc förrådsarbetaren Karl Älbert
Engström avled den 8 oktober 196,1. I{an
var född den 27 åugusti 1896. Engström
anställdes som förrådsarbetare vid CVA

den

6 nrrrs 1946 oth

tiänst lned pension den

avgick l*an

3l

sin

augusti 1959.

l0 år vid CVA
Harald Andersson, verkstaclsbud
Karl-Äke Andersson, eldare
Vega Bodin, kontor.sbiträde

Siv Eriksson, kanslibiträde
Svante Eriksson, motornontör
Alf Gustavssou, I :e driftingenjör.
A rdcrs HögfeJd., verk ctadsdirek r ö,
Kjell Carlsson, ingenjör
Inga Larsson, kanslibiträde
Folke Lindbom, ingenjör
Ossian Möller, ingenjör
Kerstin Pettersson, kanslibiträde

]0 år vid

UHF
Birgcr Lindh, byråingenjör

Bengt Zibell, 1:e byråingenjör

rinSsingeniör vid UHF.
Idrotten 1åg alltid Strincller varmr onr
hjärtat. 1952 var han en av initiativtagama till IFFA: s rekonstruktion och var
dess ordförande under en lång period.
CV-mästerskapen som också byggts upp

under Strindlers ledning har blivit en

lörenande länk mellan de cent(ala verkstäderna.

Rickard Lenander, byråingenjör
Gösta Frölind, byråingenjör
Bengt Aldsjö, ingenjör

Nlls
Eduardssott

Förre

förrådsar betarcn

son avied den

Nils Edvards
1964. I-Iarr var
1903. Edvardsson bör-

1l oktober

född den 26 naj
jade sin anställning son förrådsarltetarc
vid CVA den I februari 19.15 och avgick med pcnsion den 31 maj 1g63.

1963 var mycket nörkt vid juletid, så
inle ens en trollrrnge kor.' rrt och g'rru
Jeradc i 0-årJngarna.

I

stället gratuleras nu l l-åringarna för

sina

l0 år 1963.

CVA

Erling Eliasson, driftingenjör
Nils Johansson, l:e verkmästare
Thure Olsson, driftingenjör
UHF

Inger Kangas, kanslibiträde

Karl
Jor'rsson

Förrådsarbetare

Karl

Jonsson avled

den 4/12 1964. Han var född den

14

maj 1913. Jansson anställdes vid CVA,
avd. 871 den 9 febr. 1962.
2l

KOM MED OSS UT!
Elter bilens och TV-.pparalen\ cnabi {åmiljelivet är väl de flesta

ba intrång

om ctt Jen bekvämligheten i
bli missriktad. Om man
därtill iägger att vi på CVA har ett relativt stillasittande arbete så finns det
all anledning att komplettera "avkopplingen" i Tv-fåtöljen ned de olika årstidernas rika nöjiigheter till förnyelse i
överens

längden kan

skog och mark.
\kid. och frilrr

[rämjander i dagligr tal kallat FRÄMIANDET är en
f{s

riksorganisation för främjande av intresset för skidåkning och ållsidigt {riluftsliv och därigenom verka för förbättrad
folkhä1sa och sunda levnadsvanor.
Främjandet arbetar för dessa syften bl. a.
ger]om:
propaSanda och upplysningsvet*samhet,

utbildnir.rg av instruktörer och ledare för {ri1u{ts1iv och friluftsbetonacl
sport,

att skapa friluftsanläggningar,
ått verka för ändanålsenlig friluftsutr!1stnlng.

Fränrjandet har

vrrit

löregångare när

uppiäggning av den svenska
skidskolan med olika rrtbildningsgrenar.

det

gä11er

Skidutbildningen

i

de nordiska länderna

sker sedan 1955 efter

ett

Semensamt

systerr. Dcssa gemensamma grundprin
ciper kallas Nordiska skidskolan och är
avpassat för våra nordiska vinterförhållanden.

Utbildningen indelas i:
grundskola med barn-, ungdomsoch äldre program,
längdlöpningsskola,
utförsåkningsskola

för skid- och

säkerhets-

teknik i skog- och fjällterräng
Normen för skidutbildningen är den
teknik som användes av tävlings tövaren i respektive grenar. Skolningen anpassas naturligtvis efter elevemas ut-

bildningsståndpunkt. Genon att tävlingstekniken är normgivancle behöver
jngen som vill fortsättä från det elementära turiststadiet ti11 tävlingsnivå "1ära
om" utan kan fortsätta på den grund
som givits

i

enteringens grunder och kanske den för-

Ett smakprov av fjället på vresigt hrrmör kan den äventyrslystne få genon-r
en tur på bärkra{tig Hjälmaris då r.rysnör yr i stark blåst. (Glöm inte erforderlig säkerhetsutrustning - det är l.in
att komma vilse].
Främjandets lokalavd. i Arboga hade
under den gångna vintern nio olik.-r .kid
skolor planlagda men tyvär( kunde intc
någon skidutbildning påbör.jas p. g. a.
snöbristen. Vi får hoppas på det gan.rla

talesättet om en snörik och kall vinter
efter en rik rönnbärsskörd. Fränjandet

hoppas då kunna hälsa Arbogaborna
välkonna till en omväxlande och gedigen skidutbildning.

Nåja, även utån skidutbildning kan
nan ju åka till N{axelmåsestugan som
blivit ett omtyckt utflyktsmål. En nyl.ret
för säsongen är de väl märkta strövsti
gar som leder

till

Maxelmåse. Även ny-

inflyttade och utsocknes kan riu utan
svårighet firna 1ämplig väg till staclens
oas. Måhända den kommer bäst ti1l sin
rätt vintertid då snön ligger djup och de

snötyngda granarna bildar en effektfull
ran omkring kolarkojan och det ttmra

de vindskyddet. Värmande brasor bru-

kar om söndagarna spraka

den grundläggande skolning

en,

Arboga är jtl de naturliga förutsätt
ningarna för en allsidig skidåkning n.ryc
ket goda. Stadens "teknikbacke" med
en längd av c:a 100 n och fallhöjden
50 rn är en av länets bästa Backen är
ju dessutom elbelyst och har en lättåkt
rcplift.
Hösten 1963 blev en barnbacke röjd
intill den stora backen. Tyvärr var det

I

ju sådan snöbrist sistlidna vinter att detta förnämliga nytillskott ännu ej provats.

i

eldstäderna. Vad smakar då bättre än den medhavda natsäcken eller kanske ännu hell-

rc en kopp kafle i

stugan. Lokalavd
damer gör en berömvärd insats genon
att i Llen ornoderna - men mYsiga
stugan svara för serveringen oln vintersöndagarna. Från Maxelmåse utgår tre

.nit5lade leder om c:a 7,5, 5 rcsp. 2.5
km längc1. Lederna kan begagnas året
runt som skidleder resp. strövstigar'
Även inon den övriga friluftsverksanheten finns nöjligheter

backhoppningsskola och

turskolan

olika eldtyper, utrustningskunskap, ori-

av olika

till

aktivitet

slag.

Sed!n ctl par år tillbaka ltar Fränian
det fastställt de normer efter vilka barn

och ungclon.r skall erbjudas möiligheter

till

skolning

i

friluftskunskap och natur-

vård.
Slzogsnnllesholan är avsedd för barn i

åldern 5-7 år med lekar i
nark och ibland besök åv ett snällt rikskog och

tjgt

skogstroll som berättar och över-

raskar.
Shogsströuarna

är 7- l0 år och
börjar {å kännedom om djur, olika växter, träd
m. m.

Att

"sota

korv" ej att

för-

g1ömma.

I

filuftsskolan

för 10-

14-åringar

1dr mar.r sig bl. a.
bygga vindskydd,
hantera kniven,

sta övernattningen i det friå.
För rrngdom från 14 t. o. m. 25 år erbjuder Fränjandet ett annorlunda alterncriv {ör dem som i dessa kän.liga åld
rar söker utlopp för det naturliga behovct av spänning och omväxling.
Verksanheten benämnes TVM (Trärt-

onrT och innebär friluftsr-rtbildning ba'
<pmt nÅ trp on,n,l;mnen '

friluftsteknik,
naturvård,

kulturanknytning.
TVN4 bjuder friluftsäventyr av skilcla
slag som ger - och kråver - fysisk
fostran och förmåga att i kamp med na-

turens nakter klara sig sjålv.
Visst gillar också friluftsungdomen att
ha det bekvämt - att vrida på en kran
och få vatten, att sjrinka ner i bilens
säte, att dansa och spisa jazz - nlen
han [eller hon] har kommit till insikt
om att komforten smakar tiofalt bättre
orn man ibland gör tvärton: byter ut
tröng.cl mot lrihet, neonliu. mot sliärnhimmel, skumgumnimadrassermot granriset eller fiket n-rot vildrnarken.
För många är lcvnadsstandard detsatr-

ma son bekvämlighet och det är

- till

också

I

det

en viss gräns.

Arboga har TVM-gruppen "Padjelångt i utbildn ngen
lrnta ' konrnrit
att övernattning"åi snöbivack planeras
äga rum i Jämtlands högfjäll under feb
ruarilovet.

Man får se Främjandets verksan'thet

som ett rredel och stimulans att linna
den form av friluftsliv som man gillar.
Den mest regelbundna formen av motions- och träningsverksamhet efter

Främjandets mönster är "operation
svettdroppen". Denna form av kondi

tionsträning har presentelats med en sc-

rie program i TV under rubriken "träna rled TV". Det är mycket glädjande

för Främjandet att genom

televistonen

kunna göra err levande propaganda för
motionens och friluftslivets stora betyclelse

för välbefinnandet.

Att

propagandan

hir

påverkdl nlångJ

CVA:are är synbart: Fler son överger
trånga bussar och bensindoftande bil
köer till och från jobbet ti11 förnån för

När man så här i årets elfte tinma
summerar ihop intrycken från en hektisk trafiksommar är det med glädje man
noterar att ingen av våra trafikånter utsatts för några allvarligare skador trots
att tillfällen härtill sannerligen icke

Vårt trafikproblem

sak-

nats.

Låt oss gå rakt på sak och börja n.red
morgontrafiken tili arbetsplatsen. Här
kommer tyvär våra cyklister av båda
könen att framstå som de största trafiksyndarna. Eller vad innebär det nar en
större del av dessa ger sig rrt på iruvudlcden E 3 utan att dessförinnan stanna.

I vår trafiklagstiftning,

Vägtrafikför

ordningen heter det bl. a. i 1. $ I monL
att även cykel räknas som fordon. Vägen
vi ska befara för att nå jobbet är på de

avsnitt det här gäller |'Luuudled vatlör
Jet kansle är lämpligr lt erinra onr inneiraller i VTf 48. $ nom.l som lyder:
Fordonsförare, som ämnar passera el

ler eljest köra in på huvudled, ska1l dessförinnan stanna fordonet sarrrt skall län-rna företräde åt fordon på huvudleden.
Förare som ämnar köra in på motorväg, skall lämna företräde åt fordon på
denna.

Förare, som från parkeringsplats, fas

tigiret, tomt. äga eller annat dyligt olnråde vili passera eller svänga in på väg,
skall 1ämna företräde åt fordon på vägen.
IJur dcssa bestämmelser efterlevs av
våra trafikanter överlåtes åt var och en

att själv

bedöma.

Men låt oss följa cyklisterna på deras
fortsatta färd. I den med skymd sikt
smala vägen

i

Ekbackskurvan inträffar

allt för ofta att bilister är tvingade ta
högra körbanan till hjälp för att betryg
gande kunna passera de i bredd konverserande cyklisterna. Bilder tagna en vanlig vardag ger tydligt belägg för hur det
ser ut. Det är också med förvåning nan

upptäcker att bland dessa "breddåkare"
återfinns en stor del vuxna sonr trots

körkort och vad därtill följer tycks

ha

i

"Särskilda bestämmel
ser om t.afik med cykel". VTF 59. S 1

g1örnt innehållet

rroz har följande lydelse:
Då motordrivet fordon eller

brcdd, så vida ej trafikförhållandena därföranleda.

Cykling

i

bredd får ej heller eljest

äga rum, om fara därigenom uppstår för
cndrc vägrrd[ikanler. eller orn övrig 1råfik därigenon onödigtvis hindras eller
störes.

cykelturen eller [under vintertid] pro

trenadetna, fler deltagare i Arboga gym-

nastikförenings föredömligt ordnade
kvällsgymnastik och några små grupper
av "svettdroppare".

Hur står det till ned Dig sor.n annu
inte börjat den regelbundna motionen?
Du sitter för mycket. Du känner att
orken sviker Dig när den son.r bäst behövs. Om Du tvingas gå rrppför 15ra
trappor med ett fång nypiskade nattor
får Du kanske alltför hastig andhämtning och det tar flera minuter innan Dtt
har pusrat ut. Det är inte normalt.
Stick ut i fdska lu{ten, rnotionera och
svettas ut ett par gånger i veckan. Håll

ut, promenera, gymnastiserar åk skidor,
öka så småningom intensiteten och Du
{inner efter några veckor att Din nya
aktivitet övergår till ett vederkvickande
behov.

C.-E. Widerlör'

Som synes finns det all anledning för
en stor de1 cyklister att beakta dessa bestämmelser och rätta sitt åksätt dä.efter.
Förmodligen finns väi ingen av oss som
medvetet vill göra sig skyldig till lagbrott
Tar vi sen en titt på trafiken vid arbetets slut ska vi finna att även har cn
stor del av både cyklister och mopedfö-

rare tillämpar en utbrytning till
utån att !are sig ge tecken eller se

höger
"ig

om, på platser där ingen anslutningsväg
finns. På en sträcka av ca 150 meter
händer dagligen att många plötsligt
tränger sig igenom bilströmmen för att
nå gång- och cykelstigen norr om huvudleden.

Vad som kan hända när hälkan sätter

in och någon, kanske en {ränlande biiist, plötsligt finner en cyklist, som ge
nom att ha kört omkull på en lömsk
isfläck ligger sprattlande på körbanan
där bromssträckan är mångdubblad, vill
vi l.relst slippa uppleva. Det finns namligen gränser för hur en bilist ska klara
liknaflde situationer.

I

avvaktan härpå bör dock de som

Jan.erar dennr körn etod tänka

fler

'ig

fcir

gånger innan de sätter sin och
andras trygghet i fara. Vi må komma
ihåg att vägen det här gäller, fortfarande
är en av landets europavägar där både
ut och inländska trafikanter kan uppträda. Vad detta innebär förstår säkert
var och en. I-{oppas därför att alla söker
leva därefter.
Er tillgivne Lhl

fordon

för dragare ralkas elier sikten är skyn.rd,
få ryklande på körbana icke färdas i

till

hemställan ol1r att sådana åtgäfder vidtages att dessa riskabla korsningar av
körbanan på den kritiska sträckan helt
försvinner.

Företagsledningarna hos CVA och
UHF har också till Arboga stad gjort

En insändare
Det var ju så att Du hade en spait för
fräcka frågor, jag l.rar några son kanske
rnte är lräcka men nog så pinsarnma för
den som don träffar.
Dct var så rtt jcggick till och frånjobbet under 5 mörka månader under vrnterhalvåret. Då fick man se en del saker
soDl inte är så roliga. Det första gäiler
alla baklysen på cyklar och bilar dom
var svartå till 50 0/o under hela tiderr.
Det pågår någon tävling om verrr sorn
kan få upp den högsta hastigheten mellan

CVA:s parkeringsplats och vägen där
cykelbanan konmer ut på E3. Vem son
har den bästa tiden vet jag inte.

För att fortsätta med tävlingar, vem
är det som har kunnat köra närmåst en
cyklist eller en gångare utan att köra
på honom?

Till sist en fråga, syns inte dom har reflexmärkena? Var vänliga och tala orn
var dom ska sittå så att dom syns lång
väg. Hoppas att det är många som konmer att göra oss som går sällskap på
våra promenader.
En som går

i vi{ter

Reflexerna skall sitta lågt! T. ex. på
rockens nederkant eller under byxornas
nederkanter. Vid mörker viker man upp

ett slag och reflexerna syns.

Se inlagan.
Red
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CVA hursgfud ÅSBY har uait i d lt ungelär 1
ningen är förlagd hit - en ntycket trius.Ln nliljö.

...rfå,,,'u,.

112 år. Huvurlclelen au uir)aretLtbild-

Utbildningskontoret

Oue

Granbetg Hans Gripenbertlt

Llirare

lllgrid

Lärare

Anders Andcr
Tekniher

Persson

T eb]1is{?t

Götan Lundströnt
Liirare

bitröde

P O Olsson
Utbildningsledare

Någro plock ur
kurskotologen

Radarlzurser: Ävcn personal från andra
förband deltar.

Telemdttehnih är ett populärt ämne

Totalt omfattar

vidare-

utbildningen ca 200
kurser ned över 900
deltagare per år.

Kurser i seryotelanila har anordnats i
samarbete med Statens Institut för
Hantverk och lndustri med lärare från

Kurser

i

teånlsle engelsåa

har

ordnats

rned TBV hjälp.

Försvarets Forskningsanstalt.

8 tnutsistorlzurser med 88 deltagare un
der i963- 64.

I

Sedan 1962 har 750 man och
gått kurs i miuhlödning.

I

kvnna

egen regi anordnas år50 tai kurser

ligen ett

på CVA.
Central utbildning sker

på olika materieltyper
bl. a. vid Flygförvalt-

ningens Teleskola Västerås IFFTS]. Därutöver
sändes personal till kur-

ser vid statliga och enskilda utbildningsanstalter och industrief.

I nwteialkjre
rran

I

har utbildats 71 deltagare

v,a\ ocn

J IIån unf

.

Som lärare tjänstgör även specialister
från CVA tekn. kontor.
25

liga 1önehöjningen för rrässpersonalcn
son träclel i kraft år 1965 samt vissa nu
signalerade pr-ishöjningar på råvar orna.
\lpd iriör:nrlct av tvu var m',itrel v,rje
lunch lorcle valfriheten av olika varm-

Vod heter reslqurqngen på €VA?

.-:+.^,
-; 5ru|rll
-.^,-..
^lrl-^ ---r^.,^-^
Flt
r.|| rt||^d
rJ.r( +;ll
l'||: tdrä ir
bibehållande av beställningar av s. k. 1åclor har slopats. Det tidsödande arbete
som tillagning av dessa korvlådor, ome-

letter n- m. innebär, kan icke meclhinnas av nuvarancle personalstyrka på rlas
scn. Bestäilning av dietmat kommcr dock
son] hitintills att lrottågas efter läkarens
orclination.

r

Da der :krrll, vdrc 5]nnerligen ol

lr

ri.kr a1l lillärrpr olika priser [ör v"r''e

varnrätt har styrelsen för ått undvika

i

kassorna grupperat de
i fyra prisgrupper, var av två billigare och två dyrarc. Detta

köbildningar

olika maträtterna

"*&*.
CVA:s 'e.tarrrang, l. n. populärt kallad mässen, söker ett bra, betecknande
och populärt namn.
Mässtyrelsen utlyser härmed en tävling om det bästa namnet.
Tre priser utdelas:

l:a
2 ra
3:e

Fri lunch under 2 vellot
Fri lunch under

I

vecka,

Fritt kaffe med bröd I vecka.

Förslrg med restirurcngnanrnet \kåll

vala tjm. Gustav Johansson avd. 956 tillhanda före den 30 dec. 1964. Insändarens namn skall vara invikt och förseg
lat [lned tejp] så ått inte detta skall påverka bedönningen.
Sanrtligl för"lag granskls av en iury

av CCVA, CUHF, I repr.
lrån FCPF, I repr. från FCTF san.rt l
bestående

repr. från Mässtyrelsen.
l?esrrltatet tillkännagives den

6

i,r'.

1965.

Vorför ör del så hör på mössen!
Soni en förklaring tj11 de företågna
ändringarna på mässen,

vill mässtyrelsen

1ämna följande n.reddelande:

Den undcr år 1962 uppkomna förlusten kunde icke täckas under år 1963,
trots vjdtagna höjningar av matpdserna
samt andra åtgärder. Vjd föreningens
årsn]öte beslöts därför att en rrtredning
berräflande såväl clonorni som organi
sation sku1le vidtagas. På förslag av
CCVA beslöts att en konsult skulle arrlitas och kostnaderna för denna expertis
bestridas av CVA. Valet fö1i på civilekonon Forsmarker från Stockholm, som
tillsammans med mässtyrelsen skulle fö-

reta utredningen. Utredningen
omfatta nrässens organisal

skulle

ion, personal-

frågor, inköp och pdssättning.
Beträffande orgånisationen hade redan vissa ändringar vidtagits med hänsyn til1 den ombyggnad som skett och
som möjliggjort slopandet av det gamla
kupongsy,temer ocl^ införandet av kon
tantbetalning vid resp. kassor, tiil viika

inköpts nya kassaapparater. Personalens
arbetstider och de olika skiftenas indelning har justerats enligt avtal, så att en
rninskning av Jönekostnadelna var nöi
lig.

De kra[ligr 'legringarnå rv råvarupri
serna framkalladc nödvändigheten av
mer rationclla inköp. N{ed hänsyn ti}l
nässens allmännyttiga karaktäl' kunde
26

efter för"handlingar med Miölkcentralen,
den statliga labatten på smör erhållas,
vilket innebar en god besparing. Nya anbucl infordracles från leverantörer på
kött ocl.r fläsk samt charkuterivaror. Det
garrla systenct om inköp av detaljstyckat kött och fläsk frångicks. Inköp skedde cv hela ostyckadc lroppc- och .tv,.k
ningen ulföres nunrera på mä.'en. Ligring kan därvid ske i vår nya frysanläggning. Denna åtgärcl har visat sig ha en
synnerligen god ekonon.risk effekt. Härigenon.r erhålies även en bättre kvalitet

pa var-ornd oclt även en rr'ånq.i liqar e
användning av dessa, vilket medger en
utökning av antalet rätter på matsecleln.
Lever"anserna sker på de clagal c1å mindre arbetskr'ävande rätter serveras på
mässen, vilket gör att personalen under
ordinarie arbetstid kan onbesörja det

merarbete som härigenom uppstår ned
rillagning oclr förp0.kning för fry.ning
Utredningen gav även vid handen att
det tillämpade uttaget av ett enhetspris
för: alla varmrätter icke var rättvist. Principen borde vara att varje maträtts självkostnadspris uttages. Att denna fran]räkning skulle innebära mycket arbete
stod klart, men även n]'ttan av att för
fi'amtiden ha ett underlag för komman
de prissättning. Detta arbete har nu slutförts av styrelsen och l-tusmor. Den nya
prislistan innesluter även den avtalsen-

lrar rillgått -a, atr alla de röttef ..r I i
självkostnad iigger on.rkring kr. 2: 75
3: - lagts i prisgrupp kr. 2: 90. De
rä1ter .onr

'

självkostnrd ligger orkring

kr. 2: 50-2: 75 har lagts i

prisgmpp

2: 60. I de lägle grupperna är kostnads-

skillnaden synnerligen stor, dessa onr

spännel priser från

kr. l: 65-2:

50.

Dessa har sanmanträngts till prisgrup
perna kr. l: 75 och 2: 25.
För'att få en uppfattning orrr clet an

tal rätter i varje prisgrupp som skali
tiliagas, ombedes gästerna att använcla
den lrlcll.n"ppsanordning som finncc i
bijrjcn r\ v.rrie bårJi.k. Regislrering .\ef
då av det antal rätter som önskas till
konrrrande dag, så

rntrl

rä

t.r lan

att ctt

rillagas

'il1rärk1'gt

i ra-ie rris
till varie qisr

gnrpi. V' väJiar därför
ätt trycka e1l 9å119 pä den knapp som
nrot.vrr ilr önskad varmrätt löljlnde.lrg
och på så sätt tillkånnage sjn önskan.
Siutligen viIl mässtyrelsen iin en gång
vädja till alla gäster att så snart sorr
rröjii8l elrer inlåg(n r.ralti.l :nrö'r nc
brickan på brickbandet. IJärigenom undvikes köbilclning och ett kontinuerligale

ar[rcrc

Vi

lör

rrä.sn-r.onalen kon erl-ållas.

vädiar' ävcr oor, att om möjligt betala ned jänrna pengar i kassoma för
att unclvika onödiga köbiidningar.

lv{ed här redovisade åtgärder salnt
rr'<J gäsrernas förståelse och m.rlverkrn,
hoppas styrelsen att vår mäss ska1l bli
den trivsamma plats vi a1la önskar där
god och närande mat till åcceptabla pdscr kln serveros iefl rrivsam miljö.

Till

sist tackar

vi för förtroendet un-

,lcr det gårgna aret och ön"kal allc
sens gäster en

ett gott nytt

rrtä.

god och angenäm jul sant

år.

Styrelsen.

UN,TSÄ

ÄSSENS

AGNIFIKA

AT

Elevhemmer i Ekbocken

tade med beslut om en nybyggnad vid
Ekbacken

att

i

hus

i ånslutning till hus nr 7 samt
5,6 och 8 ordna plats för 20

elever i varje hus. Hus nr 7 disponeras
helt för personal och arbetslokaler för
henurets behov.

I

samtliga källarutryrn-

men ordnas förråds- och hobbylokaler.
Den nya byggnaden togs i bmk i början av december. Det är en c:a 65 m

lång källarlös envåningsbyggnad,
fålt ett vackert lige rneJ rrt:ikr

sorr
över

Arbogaån, E 18 på andra sidan ån och
så småningom också E 3, när vägsträckningen förbi Ekbacken ändrats.
Rymlig köksavdelning, en stor vacker
matsal, tvenne mindre samlingsrum sarnt

lokrl för hordtennis och srörre srntling-

ar järnte bastuavdelning "fyller"

husets

golvytor.
Elethernnet s nj a tillby ggnad

Under rrånga år - sedan 1947 nngdomar farit som skottspolar

har

rnellan Ekbacken och CVA. De har haft
sitt hem i KFUM: s elevhen.r och sin utbildning vid CVA. Under de första åren
r ekq'terades hcmmet från FIyglörvaltningens verkstadsskola i Västerås. Skaran var ej så stor, men i och med yrl<esrrtbilclningen

vid CVA så växte

be-

hovet av inkvarteringsutryrr-rmen och
dctta har hemmet tillgodosett genonl
disposition av flcr och fler lägenheter i
bebyggelsen vid Ekbacken. En fråga var
dock omöjlig att lösa i de bcfintliga
byggnadcrna, nänligen ett tidsenligt kök
ned ekonomiutrymmen och matsal samt
utrymmen för en större fritidslokal. Därför diskLrterades olika lösningar son slu-

I hus nr 5, 6, 7 och 8 pågår renovering. Med stor g1ädje och tacksamhet
notses dagen för att KFUM:s elevherr
lör CVA-ungJom srår helt lärdigr. Tacksamhetens tankar möter också alla denr
som nedverkat till den goda lösningen,

rel,rerentanter från Kung1. Flygförvaltningen, CVA och Arboga stad samt de
rnånga, vilka deltagit i olika arbetsupp-

gifter för uppförande av nybyggnad

och

renovering av befintliga byggnader

Erib Tutå:

Elevhemmet nyinvigt
Onsdagen den

9

dec. hade represen-

tanter för Arboga stad, fiygvapnet och
KFlJltl n.fl. sanlats utanför elevhenmet på Ekbacken. Bland de närvarande
rrrärktes flvgör erdirektör B We.tcrgard,
avdelningschef P Jurander, CCVA vcrk,
stadsdirektör A Högfeldt, avdelningsdirckrö" Ä Thor.en, CUHF öve"ingenjör

K llultman, komlnunalrådet N Brodin,
rektorOPRunstenm.fl.
Efter en kort välkonsthälsning av
sekreterare E Tunås vandrade sällskapet

Relztor

O. P.

Runsten, KFUM, talar om elevhemmets uppgit'tet) tillLomst ocll

utuechling.

genorr de nyrenoverade och helt noderniserade bostäderna för eleverna. Därefter fodsattes genom den 65 m långa nybyggnaden, som är praktiskt och trivsamt inredd, har ett inventiöst och mo-

dernt kök, en rymlig matsal, TV- och
sällskapsrum, föreläsnings- och sportrum samt

bastu.

i dess nuvarande lorm får ihuvrr,lsak riL[skrivas
sekreterare E Tunås, som ned ihärdig
Tiilkomsten av elevhemmet

het och intresse målmedvetet
CCVA örcrVmnar ett solut tiII selzreterarc Tutås i niiruaro au CUH och föreståndare Westerfiatl.

genom-

cldvit att behoven av större och nodernarc lokaler tillgodosetts inte bara rationellt utan även så att trivseln fränjats.
Efter rundvandringen visade sekrete-

rare Tunås bilder från verksamheten
vid flygvapnets oiika lärlingsskolor och
elevhem. Under den Järpå föliande mag-

nifilta lunchen höl1s flera tal. Flygoverdirektören tackade Arboga stad, CVA
och KFUM för att de förverkligat p1anerna [ör detta urngdomshem och lroppades att genom dess ledning en duglig
personal skall fostras åt flygvapnet. Avdelningschefen Jurander överlämnade
inventarierna

till

sekreterare Tunås och

hemmet, byggmästare R Stennan

en

tavla med Arbogamotiv såmt verkstadsdirektör l{ögleldr ett solur och en sig
nanlanläggning, utförd

av eleverna

vro

lärlingsskolan.
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FLYG - FTUGAN

FTYGKLUBBEN

söndagsförmiddagen komma de
släntrande ut på flygfältet, segelflygarna.

På

Några pigga morgonkrlr, andra ännu
en snula sömniga. Alla spanar de upp
mot skyn. Hur ska det bii med flygvädret? De morgonkryaste ha redan dragit
ut "kärrorna". Alla spanar de mot molnen. Hur är det egentligen med den tlär
molngubben där bortl finns det någon
termik under den? "Jag åker upp och

känner

på den'

säger någon.

kanske inte precis flygklädd

i

Han

är

söndags-

kavajen och med tunna skor, men det
kan inte hjälpas. Han kränger på sig en
fallskärm och kryper ner i maskinen och
så bär det av. I dag är det "Magnus"
som drar med Colten, och på så där omkring 400 meters höjd kopplas bogserlinan bort och den finlemnade "sparven" - Spaz som den heter i sitt hemland [är försöka ta 5ig upp på egen
hand. Och se, det lyckasl Kärran stiger

Modellflyg
ide p.g.a.

och det gäller rtt få låna en kärra.
Flygledama gör sitt bästa för att så
rättvist som möjligt fördela vad som
finns. Den ene vill gärna göra en sträckflygning. Har han någon chans att nå ett

på förhand bestämt mål? "Försök får
du se" säger ledaren. "Men ordna så
att du {år hjälp att ta dig hem o11r du
måste landa ute. Kan du landa på något

flygfåilt så kan vi dra hem dig med Colten". Den andre vill kanske göra ett uthållighetsprov då det gäller att hålla sig
uppe i minst 5 timmar, och den tredie

vill kanske försöka att göra en "höjdvinst" där det gäller att stiga så högt
som möjligt elter att ha släppt bogserplanet. De övriga [å kanske nöja sig med
att göra en kortare uppstigning men de
får i alla fall flyga, och på entusiasmen
är det sannerligen inte något fel, alla
hjälps åt att få i väg maskinerna.
Klockan går, det börjar bli lunchdags,
ut ti1l hangaren kon:mer en liten
fru med en välpackad lunchväska och
frågar efter sin man. Ja vi vet sannerli-

och

gen inte exakt var han finns, för det
var han som gick upp med Spazen för
flera timmar sedan. Antingen hänger han
kvar uppe i sitt moln eller också har han
sökr sig till en annal, men kvar uppe är
han och mycket högt till på köpet. Nå8on har skymtat honom, så det finns
ingen anledning till oro för hans skull.

Tiden går, det börjar redan bli svalare
och lunchen har för länge sedan kallnat,
när den lilla fruns make landar, men då
har han både slagit sitt eget höjdrekord
och klarat uthållighetsprovet, och att
han då är ganska frusen det är kallt
uppe bland molnen - gör ingenting och
28

törsbrist. Klubben.ö-

het.

Link-Trainerövning
Omkring årsskiftet komnler klubbens
linktrainer i nya klubbhuset att varå r
funktion. Vi planera utbildnings och
träningsprogram för motor- och segelflygare med certifikat.

Instruktör Ch. Berge. Pris 10:

Arets flygverksamhel

-/tim.

Verksamheten i år ser tillfredsstä1lande ut och här några siffror:

MotoiIJg:
2.500 starter, flygtid 500 tim

6 st. nya

i

molnet.
Ingen tvekan längre. Tern-riken är bra

inst ruk

n. i

ker n.red ljus och lykta ett par fullvuxna
instruktörer, frivilliga och med glinten i
ögat. Dessa skall ju ge de allra minsta
en god grund för fortsatt flygverksam-

snäva svängar. Snart är
han högr uppe oeh börjar Bömma sig j

och stiger

god placerirg

Modellflygverksarnheten ligger f.

Cenom att klubben har egen banbelysning har vi kunnat utbilda

i

mörkerflygning.

En tävling i motorflygning har avhållits i höst med 6 st. deltagare. Tävlingen omfattade naviSering,

spanings-

och landningsprov.
En örebroare, dock medlem i ÄFK,
tog första priset.
Vår tanke är att fortsätta med SM: s
gamla tävlingsformer i vilken klubben
har många gamla inteckningar. Det är
inte så mycket att kämpa för nu för

tiden då inga penningspriser förekommel.

En kurs med 7 elever pågår i teoretisk utbildning i konsten att notqrflyga

Segelflygning
900 starter utfördes, och goda höjdvirster har tagits. Kjell Moberg fick en

inte heller att maten är kall den snakar
alla fall.
Det börjar bli dags att sluta dagens
"övningar". Kärrorna dras in, och vid
en kopp kaffe uppe i klubbstugan kom
ner "eftersnacket" igång. Han som tälkt
sig flyga sträcka kom aldrig i väg så
långt. Vindgudarrra var honom inte be-

i

vågna, han måste vända om hemåt. Och

de andra ha kanske inte heller lyckats

i sina uppsåt. Men som sagt de ha i alla
fall tått flyga, och den som en gång gripits av flygflugan blir väl aldrig av med
sin sjuka. Tänk att få sväva omkring
högt där uppe utan motorbuller och försöka att överlista vindarna så att man
kan bli kvar i höjden så länge som möiligt. Man glömmer både hunger

rikssegelflygtävlingen och

In tävling var anordnad på I'recisionsflygningar. Båda vanns av Leif Persson.
I slutet på juni hade Siljansnäs Flygklubb i Dalarna en flygdag, varvid AFI(
deltog med 'Vuchan i ett konstfJyg
ningsprogram.

Besök
Klubben får

i

decen.rber besök av en

firrna, som skall demonstrera ett 4-sjtsigt reseflygplan av typ Beechcraft M sketeers. Marschfart 225

ktr/tin.

Utrrrst-

ning för allvädersflygning. Planet kom

ner även ctt användas till rnö'kertlygutbildning. Detta flygplan har kiubben
under beställning.

motorflygförare har ut-

bildats.

några

i

kom som 6: te man.
Två klubbtävlingar hår avhållits. Utgångspunkten är att få goda resuitat i
höjd-, distans- och hastighetsflygningar.

och

köld, vardagens vedermödor äro borta
tran bara flyger - flyger.
Palle

Klubbens radiostation
Vår radioståtion är i full funktion

och

användes i samband rned övningsflygningarna. En NDB (oriktad radiofyrl är

under planering, tillstånd från telesty
relsen awaktas.

Lotterier
Klubben {år rikta ett vannt tack till

alla som har köpt lotter, det s.

k.

"Skinklotteriet".

Ny hangar
Den nya hangaren har lörsetts med
tak, gjutning av golv och yttre plattor
är under planering. Arbetet kommef att
fortsätta.

Nytt segelflygplan
Kiubbens Bergfalke

II SUI komoer

arr lörsäljas via KSAK och ett nvtt Belg-

falke III har ställts i utsikt av medel
från statsbidrag. Vi tackar i förväg.
A. Aue.

t

E

dert

reseproblem
löser

TG0l Resetjänst
Skondinovisko Bonken,
Arbogo
TeI.0589-13250

21.00 började det bli oro i lägret. FBU:s
ungdomsavdelning med befälhavarna
Gunnar Neuman och Stig Wahlgren I
spetsen började ett stort upplågt ånfall

\k

mot förrådet.
På några håll sviktade försva.et men

Vid

höstens heldagsövning på tjänstctid var anslutningen nära nog 100 %o
genom att samtliga chefer villigt beviljade sin personal lediShet tili övningen.
Under fälttävlan på morgonen och
förmiddagen sattes driftvärnsmännen på
prov i målspaning, stegning, snabbeld,

då var reservstyrkån BrorrJn,

Nyrdn,

Wallqvist och Pettersson m.

snabbt

framme och täppte

till

fl.

hålet.

Efter övningens slut höli dv-ledaren
en kort genomgång samt tackade de
alltid tjänstvilliga FBU-arna för god
insats.

BELÖNAD

dom.

De bästa placeringarna:

l. Gunnar Dahlrnan
2. Olle Äberg
3. Herman Eriksson
4. Ilgenar Carlsson
5. Kurt Persson

Bror

specialglas visades n-rånga gocia resultat
LIPP.

Dc 5 häctr L--ici.
t.
2.
3.
+.

5.

L-"

Manne Andersson
Ingemar Carlsson

fr,

'..

Rickard Lenander
Gunnar Merkön
Gunnar Neuman

2. Jack Leth
3. I-lolger Larsson
-{. Herbert Kåberg
5. Valter Lunclborg
6. IJarry Hahne
7. Äke Dandaneil
8. Sven Tiborn
9. Lennart Larsson
10. Birger Westerberg [384]

n

rrr

Vår nästerskytt Bror Karlsson, som
är ankaret i driftvärnslaget när det gäller
att föra CVA och UHF till seger, har
som erkänslå för förtjänstfulla insatser
till driftvärnets fromma av förtroende-

under minst 2 år tjänstgöra soln {rilrrft'ledrre inom driftvärnslörband.
Om intresse förefinnes för kursen
kontakta CFV DV före den l/l 1965

JUL och ett gott nytt fu.
Bertil Blomqvist

tilldelats hemvärnets silvermedaij.
RESULTAT VID FV-DV TÄVLING

242
241

PÄ HEMMABANOR 1964
LAGTÄVLING
1 CVA dv 995 p Vdir Holmgrens vpr.

l3l

p

130
129
129
127
125
125

124
123

122

tog enot första stöten

förhindra .lborage. Trors

klockan närrrå(lc

qqt
2F6
o6?
3 Fl
INDIVIDUELL TÄVLING

K-pist 35 deltagare
I R Ecken.ryr F6 dv

2,19 p. Silverm.;
2 B Hallqvist Fli dv 249 p. Silverm.:
6 M Andersson CVA dv 244 p. Bronsm.;
Kg l6 deltagare
i B Karlsson CVA dv 236 p. Silverm.;
2 G Persson F6 dv 220 p. Bronsn.;
3 E Pettersson Fll dv 212 p. Bronsm.;
Gevär 98 deitagare
1 L Sjö F6 dv 134 p. Guldm.;
2 E Pettersson F6 dv 133 p. Silvemr.;
2 G Fornander Fll dv 133 p. Silverm.;
7 J Leth CVA clv 130 p. Bronsn.;

POÄNGSTÄLLNING I TÄVLÄN OM
VDIR J. F SON HOLMGRENS VPR.
Poäng

92

av

god

bevakning lyckacles den nyligen hemkornne Cypernsoldatcn Håkan Anders*on irån rnotor.nrygr sig in och s1'riag3

en förråd. När'

driftvärnsmän 1ämpliga som ledare. Den
sorn går kursen rnåste förbinda sig att

Alla driftvärnsnän tillönskas en GOD

Karlsson

242

fienden, som kom över bergen vid kolgården. Henry Söneby, Calle Broman
med flera var utposteracle vid ingången

lör'

an-

243

FÖRSVAR AV UHF
Trion B Lintl, L Löth och R Lenander
ordnade postering i terrängen vid sin
arbetsplats Karlslund för att fördröja
den landsatta lienden som korl söderifrån. När trycket biev för stort, drog de
sig tiilbaka till UHF för ått ingå i för
svaret av förrådet. Manne med kom-

panjoner

för fältsport

närnndcn inom llygvapnets driftvärn,

)44

Kg-klassen dominerades helt av Bror
Karlsson på 236 poäng.
GEVÄR
l Bror Karlsson futorn tävlanJ

Centralkommitt6n

ordnar 7/3-14/3 1965 i Hemavan vrnterkurs Fl för motionsledare. Till kurse4
må efter frivilligt åtagande beordras

er
plånbolsal'nanacka atr r,rtges. Den inne
håller 2 sidor text om hcnvärnet 2 sidol'
alrrranack; I'riser blir crJ 50 öre stlck.
Beställes genom driftvårnschefen.
Nästa driftvärnsövning blir clen årligen återkommande rnörkersk jrrr ningen i
slutet av janLrari cller i början av februari.

d,

På eftcrmiddagen gick FV-DV tävlingen i skytte på hemmabanor. Trots
att 300 meter är ett långt håll för de
som använder glasögon och inte har

LANDE NR 9
UTBILDNING

för närmare orientering.
Inför 25 års jubileet konrmer

sprängtjönst, k-pislsk iutninB,
a\stand5bedörnning och vrpenkännc-

sjrrkvar

KLIPP UR DRIFTVÄRNSMEDDE-

siE

F6

CVÄ
FI
Ft I

Fl2
Fl5
Fl7

9 l0
89
l7
6B
56
l0

);:FA

10938
910362
88303
77284
6421
4 5 t9
56tr7

I

5

6

StatistiL tit sont er bihin| Båria fran
håller tydligt uad man uill tisa, nstt
döliet clet aIIa uill se.
29

iå r.d 1il åt". jvcn o ,r -rrrndr c.ring. n

HEMLI GFITJSET

borde vara "teknisht väl genonförda".

För rran

Av ANDERS GERNANDT

Den ensamnlaste mannen vicl CVA
just nu år ingenjör Bo Svensson med
tiänsteadrcss Robotstationcn. Egcl]tiigen

är det väl inte någon robotstation nll
ntera, nten naDnet liksom hängcr kvar
l u: .l( || sorn crl.etat .lär rrn,ler de gåne
na åren. Vi övriga har skingrats fien
Svensson utvärderar provrcsuitat från
vårens robotflygningar. Ännu vjll llobot-

avclelningen

i

Stockholn-r veta

llul

de

allra nyaste elektronikapparaterna "trivs"

1 sina fjädrande upphängningar under
flygning. Den stora l6 kanaliga ton
bandsmaskiren berättar det på sitt sifferspråk. Den bolde egentligen också
kunna berätta minnen

fiål

den intles-

santa albctsplats som Robotstationen va-

ett lo-tai år, fram ti1l den 31
januarl 1964 då RFU/CVA upphörde
r-it under

sot'lt olSanrsatlon,

Låt detta vala en senkomnen presentation av verksanheten i den byggnad

\om cn gang var cll bered.kål'sst:rll iöv
fc nofllan.l.
Urholkqde slockrobotqr
Dc svenska flygr obotarras teknisk:r
utvecklingshistoria är egentligcn oerhört
docl inro ör'r ränn
iorrr:5an1. Vi
'kcll
värt vid dess detaljer i den här artikeln,

men så mycket förtjänal att nämnas solll

att en av de elegantastc robotarna åren
1947 53 byggdes som fornticlens ek
stockar, enligt principcn urhoJkad trädstam- I'Ju bestocl ju "trädstammen" i

siiilva verket åv ett antal utvalda furustycken i 1ämpliga clinensioner som limnades sanrman till en lång låcla mecl

fyrkantigt tvärsnitt. Låclan

svarvaclc:'

rund och strömlin jclornaci i en stor träsvarv varefter den delades i två halvor
liir)g. 'ri 1.in;en. Nr. htcv .ler irrän.lig
utr-yrnnrct åtkomligt för lrrontering av
kablar, rör, apparater och vingar. Efter
palöggnire 'v öv.rholv:rn ,.1' rr'ål rir "
låg där'en robot sorr kunde alla cle kons

ter

solD rDan då väntadc sig av en såclan

pjäs Lrton att själv rqrpsöka sitt nåI.
Samtidigt ned clenna robot arbctacle
konstruktörerna i Stockholtr och tillverkar-en, som clå var CVM, på ett llcrtal
andra robotprojekt av clc nest skiltlir
siag för olika användningsområclen. Utövcr c1c sakliga beräkningarna och det

allvarliga konstruktionsarbetet

flödacle

skapargläc1jcn hos de flesta och

ett stort

antal knepiga "uppfinningat " gjordes av
anorclningar son skulle hjäipa robotcn

i alla tänkbara situationer under

dess

ensamma flykt och den därefter följan
de lanclningen ned lallskämr.
Alla val så intrcsscrade så välvil

liga. Och robotarna hade inga tråkiga
numDrer utan hette Anna, Beda, CeciJia
o. s. v. Rosa var seglivad. Henne sköt vi
tr-e gänger.
N{en snabba vehiklar drar ofta något
av jäkt mecl sig. Onekligen var dct under robotarnas "ljuva rrngdonsår" van

ligr\i" rill lör korl tid tillrnätl lör in
gåenc1e kontroller och funktionspr ovning. Det gällde oftast fijr kontrollanter
na att sno på ordentligt för att hiina få
våra mcd en stund eiler i bästa fall en
n.rn rxellan v,rk-tad.llrr robor o(l) l.r.l
ningen lör transport till skiutplatsen.
Detaljfijrsök ned enskilda komponentcr och, i kontrollper sonalens lyckiigarc
stunder, älen mcd hela system utfördes

undcr tidcn sorlr roboiama byggdes sarlt
r.rJn, ien rå snart någonring höriade prt

',tt

','t va, ..,ll:. i e
koncentrerad på att snaråst få upp clen
i luften. Ja visst var det både viktigt
kn

I en li'dig

ro

och rikti6. Och visst var det roligt.
Pionjäråndan - spänningen inför skot

tet

91ömnrer

i

inte clen

tekniska

rakcternas vita r ökbanor
sorD snäbbt och perfekt ritades upp tuot
skönhetcn

glädjcn över framgångarna och

bitterhetcil vid misslyckandena.

Oftast var det mycket vackra flygningar son presteradcs, åtminstone av
cle "bästa" robottyperna. Ordet "vac'k-

den blå hinien, likson tecknadc

av

spårljusens 91öclande ritspetsar. En jät

teförstoring av den noggrannt förutbc
r'äknacle flygbanckurvan på bandiagranrrets A4-format.
Problemen ökqr
Dc större problelnen torde vål ha uppstått sedan den rucra konpliceracle teletekniska utrustningen tillkom och an
språken på en nlodern flygrobots prestationsförnåga höjdes till vad nan i dag
anser vara fullt naturliga. De invecklaclc apparater som reglerar robotens taktiska rqrpträdande, t. ex. att kunna fånga
in ett urål med radarhjälp och därefter.
följa och träffa cletta, nåste fungera un
der nrycket svåra driftförhållanden. Här
kan vara fråga om mycket hög varme
eller mycket sträng kyla allt under det
att roboten utsrittes föl accelerations-

klaltcr .or|l 'ngen nän.klig orgrni-T

förmå;- uthärcla.

Undcr hela flygningen råder

också

materialpåkännande vibrationer allt ifrån

lagrrekrent fladder, 'orl er l)aega

storm,

till

clet högfrekventa vinandet

i

a.r

raketrnotorn och dcn höga farten. Dc
kralier som inte fortplantas genon iratvrialr-t .å.onln.kanisl<:r v;brrtio'rei,
i;verlörn. vrd lrrften .orrr'jrd.törninq:tf,
ofta kraftiga nog att sätta lätta n-ren viktigå tcletekniska detaljcr i svängning.
Allt detta och litet till utgör den synnerllgen hårcla driftmiliö ivilken robo

tens appårater nråste kunna fungcra
oklar.rclerligt.

Robotstqlionen
Amerikanska föregångare hadc funnit
att en stor mängd r_obotfLlnlitioner kun
c1c provas i laboratorirul på marken
ninst lika bra som under flygning. Pa
marken fanns alltid gocla rnöjlighetcr ati
urlJ-a n.'-tfärrna r'rälnin8.rr på a'la irobotsysterrret ingåcnde enhetcr trnder

provets gång. Kunde tnan desstttom cf
ter.likna robotens vcrkliga driftför'håilan

dcn genon att simulera cless fiygrriljb
sa vat ännu rtlera vunnet. Sedan en tc
bot visat god lunktion uncler sådana
markprov så skulle naturligtvis clcn eltcrföljandc flygningcn kunna ske nrctl

.tö rc "ilerh. t in I l._r r.rr'kl'_ovrrir

:

Ja, den cfterföljande fiygningcn skuile
t. o. nr. kunna sägas vara enbart en be
kräftelse på att markpl ovcts mätdata vorc riktiga. lr4an började sålcdes bli markprovinriktad. När clåvarande robotbyrå

Bo Srensson balibrcrar 1)ibrationsnlätLttTustningen tiII en rabot våren 1964. På
uingen bahom Saen.ssons hupud står den 16-kattaliga btndspelaten
30

chefen, komnrcndör Oxenstjerna, eltef
tnderhandling ned CVA ledning, gav
klarsignal till uppsättaodet av en ut
plovningsstation för robotar i robotbyråns egen regi så var detta ett g1ädiebu.l
till de utprovningssinnade-

Uncicr uppbyggnadsskedet 1953-54
ombesörjde robotstationen iordningställanclct av två robottyper soru voro ak
tuella vid CVM: s överlärnning av robottillverkningen till CVÄ. Det var den
flygburna roboten 302 och den mindre
försöksversionen av luftförsvarsroboten

321. Tornet på robotstationen tillkonr
just för att kunna ställa upp robot och

qtartraket vert kaJ .kjtrt.täil"ring lör atr
injustcra och kontrollera dcn exakta

rakheten hos systemet.
Stationspersonaicn var seclan CVM
tiden bekant ned ifrågavarande robotar
och det ansågs för övrigt vara opraktiskt
att belasta CVA, som då stod inför en
starki expanderande robotverksanhet
rred ett par utgående försöksrobottyper.
Robotstationens personal tjänstgjorcle
även under övergångstiden som s. k. robotledarc. Robotlcdarcn skullc följa slut
skeclet av leveranskontroller och prov
vicl clen levererande verkstaden och han
1ärde härigenon känna det aktuella ro-

botexemplaret. Som en ansvarskännandc facler följde han därcfter roboten till
försöksplatsen för fällning eller narkskott. Här var hans uppgift att sammanhå1la clen tckniska vcrksamhetcn vid roboter-rs klargöring, att fungera soln observatör under robotens flygning och

som cn prclininär rapportör till robotbyråns utprovningssektion i Stockl.roln.

De | - för'l,r '104 r.botarna s, nr l'1ge
av CVA introducerades och klargjoldes för flygning vid FC med robot
lcclare från robotstationen våren 1954.
\ id Jerrna t;d pabörj:rde" ocl.å 'rrarl
rtprovning av cle CVA byggcla robotarna i vibrationsmiljö. Den pulsnotorförsedda marinroboten 315 kunde siäiv
åstadkomrna huvuddelen av sin störniljö. De le'aftiga motorvibrationerna oci.
,ler L a. riga
. so.n hör dc. vi"rrr''rl'rrJcen nycket besvat1a onkring åstadkom
r-ar-rde driftsmiijö för robotens apparater.
I en specicll provbock utanför starionshlggnrden rrl r^boten n rrkr f;ä.1
r ..rn.le Lrppl-äng.l i vingal or h r oJcr pi
sådant sätt att den kunde vibrera och
röra sig relativt fritt. Motor dragkraften
clcs

upptogs av båkåtriktade fjäderpaket av

gummilinor. På liknande sätt provades
senare även robot 304 (nunera rb 04J
undef raketnlotoi bränning. Genom den
relativt lnjuka och svajiga upphängningsLlletocl soDl valdes, påverkades robotarn r i n.yr ket -ir ga gral av upphringning.anorclningarna.
A11a robotens apparatcr inkopplacles
sonr under start och flygning och funk
tionen kontrollerades fortlöpande av
per.ural inn.rnlär bl ggncdens {ör.Lärk

ta

väggar. Motorns störande inverkan
folides och registrerades på alla viktiga
punktcr, rrrätmikrofoner plågades av det
intensiva ljudet och temperåturmätare
upplevde skärseiden vid rnotorns hctaste
tielar. Det gällde att näta så mycket
som rnöjligt under de dyrbara 10 talen

sckrrn.ler sonr p-oven vcrade. Mängdcrna av nätkablar frårr vibrationsrnätare,

lätt kuncic gcnornföras i "vanliga" håll

temperaturgivare, accelerometrar och
övriB: appalarer in lili rrräl- oclr regi.r

cxempelvis robotarnas styrsyste111 fått
arbeta rtrot krafterna av vingar och ro

rerdon inne

i

byggnadcn var liksom ert

rnått på provets omfattning.
De Dest utsatta apparate(nas infäst
ningsanordningar i robotskrovet fingo :
allnänhet ändras på ett tidigt stadium.

Alla delar av

robotskroven lia under'
åren laboratorievibrerats ned de ak
tuelia apparaterna på sin plats under

fortlöpande vibrationsnätning i flera
punkter och riktningar. Under

dessa

kör-

hrr dr.n slulliga al'L'drrti.rfä.tningen så småningom tagit lorm. Det blev
n ngrr

också vibrationsnätning och vibrationssor11 koln att doininera verksamheten vicl robotståtionen.

prov

Med kraftiga elektrodynamiska vibra-

tioner kunde vibfationer av a1la

slag

till roboten e1ler apparaterna.
cna, väl,lefinierade . ntrs.vringningar
ellef samtrransatta br ussvängningar av
önskad strrkc o,h lrrlktär s,nrr i speciclla fall "originalvibrationer" från sjä1överför'as

fasthetslåb orå tor i e..

le.räJe. rrrt'l:. fl.,,1e vii ration.mät8ivr'
na. Pålitlig utvärderare av de magnetis
ka registreringarna har Bo Svensson va
rit så långt ir.r på l.rösLen 1964 son.r behovet funnits.
Blanci clc senast verksarnrra kämparna

ir]om clenna nätteknik förtjänar

att

robotstationcn har

dcr böjda till bristningsgränsen av beIr.tningrr rvalanJe 'not de a''ra harda.
te påkänningarna sorrr roboten kunde
lor'r-nd.lt Lrt.ä u a\ 'ö" rrnde' flyg[ö-loppet.

Att efterbilda vad sorll sker då

erl

flygburen robot frigöres från flygplanet

var på sin tid ett foligt problerr. i,ös
ningen var att låta roboten liggå stillr
och låta styrautomaten utföra de aktuei)a flygrörelserna. Robotcns roder,
soDr i etl så pass kritiskt flygfall hadc
nrlclet .r1 Lresryra, bcla.taJc. n e.l kral
ter sorr-r svarade mot verkliga flygför'hå1
lanclcn och alla funktioner registrerade.
onisorgsfullt. Detta prov blev scnare

oL:

för varje robot och över-för'
till CVA.
Itien nrr r'åstc rlan !lLrti ittt lltinn.r!
sluta att skriva. Förlåt orn det blev

ligatoriskt
des därför

R

va flygningen som inspelades påtonband
Iör att sedan reproduceras trted sanrrrra
styrka därhernma i robotstationen.
Redan under mitten av 50 talcL uL
vecklade SFA, ÄB Scienta och Robotbyrån er 16-kanalig bandspelare av litet
lonnat,.onr rill.arnmrns rned Jen irrtikelns inledning omnämnda bandmaskinen har nöjliggjort vibrations- och ljud
mätningar m. nr. i flygande robotar- med
myckct hög säkerhct. Dct var vi.l lobot
stationen soll1 den utru stni n gen i nstaller ades irobotarna tillsannlans med de al-

I

en allt för lång artikel. För oss son vaverltsanma i det gamla stallet trol
jag inte den var för lång, snarare i kor
taste laget. I år fick vi inte längre fira
Lrrcia till toncrna av luciasången, spelad

rit

qenorn

Sver

igcs LanJrc.tarkrst- högt.r

lare, nämligen den provisoriska men ef
fektiva ljudtryckanläggningen sorrr nu aL
skrotäd. Vi hade ktnnat spela Sankta
Lucia för l-rela Arboga-trakten rrren det
tsiorLle vi irle. Sa gö- nrrn inte i.t.rtlig
verk.

Flygdirektör Dahlin sade gärna "stål

let" on oss. Och ofta har det nog varit
"n kJn)p innrnför .tation, ns \äggrr
Når rrr s,r.llornir stå 101111 It.,r bigg-

till stor clcl fyllts med gocls sorn
rran inte haft plats för på annat håll.
naden

Troligcn har någon sagt: "Stä11'ct i stal
let istaillet".
Och så slrrtade den här artikelo kanske trots

allt rred ett litet

gnägg.

nännas förkänrpcn Göran Andcrsson
som flyttade ti11 UHF innan skutan hann
sjunka helt och l{oland Lidman som nar-

till CVÄ. Bo Ros6n
lrenn rirr oLh plrrerr rr'ätq'rar, på

mast flyttade över

i
å

många svåråtkomliga ställen innan han
också flyttade till CVA och allkärnpar
na Nils Äxelsson ocir Kal1e Raattanaa
fyllcle rt tidcn rrellan robotarna luecl se
rietillverkning av småapparater till ma(inrobotar unclcr sista halvåret. Mer orn
fattande än sista verksamhetsåret bör

personuppräkningen kanske

inte

vara,

nen alla tycks ha trivts rnyckct bra mecl
utprovningsarbctet ocl-r den trevligt be
lägna arbetsplatsen.

Inte borq vibrqlioner
En hastig genombläddring av cle nånga
utprovningsrapporterna visar kanske all
ra tydligast vad som presterats under de
l0 åren. Hållfasthctsprov {örekom gans

ka olta, särskilt isamband rned

någon

form av funktionskontloll som inte lika

Sista " allntinna" upp(lrtlget hösten 1963.
Vibrering au högtryclzsrör (t h) undet
trych ned santidig miitllitlg du lnate-

ridlets pril?änning (yttöining) sotn funhtio11 au frehuens och anplitud. Rolancl
Lidman stude rur rc sult at et.
3l

Jul

lävllng
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Kanner
Du
Arboga?

-3-

- 4-

-5-

-6-
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-8-

Kära Nötknäpparel
Känner Du Alboga?
I

Iar Drr iakttagelseför

nråga

7

Gamia orclspråk har al1tid en kärla
av sanning. Stämrler det intc ätt lnån
ser inte skogcn för' trädcns sk!11? Drr,
son bor i Arboga, vandrar iArboga el
ler bara besöker Arbogal I-lar Du ogonen helt öppna?
Viclstående bilder visar detaljer hån
hus, gåtor och platser inom Ar-boga.
Allt gäl)er sådånt, son Ni kan sc helt
öppet vid en promenad inonr stadens
gränser utan att betåla inträdesavgifter
eller göra intrång på privata områden.
Det gäller så1edes att fastställa och
ange vad huvudnotivet var för fotografen. [Det är faktiskt något ur FMK:s
B ttsonmarrunda].
Lösningar märkta "Arboga mecl Bergtrollets ögon" skall vata Bergtroliets recl
tillhancla senast den 20 jan. 1965 kl.
16.12.

De tre först öppnade rätta lösningarna bclönas nred fina pris.

!
"Scger väntas clen som har allt i ord
folk kallar det tur. Nederlag är
säkert för den, son har glönlt att i tid

ning
tr

äffa

nödvändiga föranstaltningar

cletta kal1as otur".

Roald Antndsen
32
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Bergtrollet tackar
medarbetare

oc

h rådgiu are

och önsbar alla en

skaplig

jul

och

nytt år

Duger det lrär nu?
Försök siåI\r att göra en tid.r-ng

så får'Ni

sie frui gott

clet år.
FIAGNAFI FFIEDFIIK, r.edaktör

Där kraven på snabba, precisa besked är störsl

inom flyget, kustförsvaret ooh luftförsvaret
där finns Arenco med i bilden
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