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Hcrr C\/A tclgif telenrcrferielen i båren
får perscrncrlen också ro clen i lclnd
ornstagstri tden:
Vi.l n1ötet, inforntatktn Lngelbreht tlen
8 febt. 1967 oar öronen vil austänttltr
för att ittet au betydclse sleulle förbli
olört.
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Chefen för

flygförvcrltningen
fill
C\/A - Jrersoncrl

Nyliger hår flygförvartningen svarat på en remiss från försvarets fabriksver.k
beträffande tid och sätt fii" clen av reqering och iiksdag besrutaaie överföringen
av flygvapnets centråfa verkstad I Ärboga. En utgångspulkt I vår bedöening
har varit den effekt, sor0 det nuvarande osäkerhetstillståndet nåste inneLära för all CYA-personal. !et skulle därföt: kunna finnas skäf att raskt
söka nå slutmå]et: CVA ti1l fabriksverket. llen son Ex huvudman seds.n Eer än
25 &t har flygföryaltningen ansett att i nuvarånde fäge skulle en sÅ skyndsan
operåtion huvudsakligen våra till een för berörda anetärlda. Det finns srltjäI0t så nÅnga pioblell i det här sanoanhanget, son ännu icke är: till!äckligt
kfart belysta. yi hsr därför icke kunnat tillstyrka att överiöringen skulle
ske redan on nå6ra få roånader, vid nästa budgetsårsskifte.
Flygförvaltningens ledning efterst!ävar en njuk övergång. Vi har därför i
vårt renissyttrande vädjat ti11 fs.briksverket att neåverxa 1cien.a. st!åvan.
Man har ju från den blivande huvudnannen - bl. s vid Arboga mötel den g
februali - stä1lt ökad civilpioduktioa vid CVA i utsikt. Vl vilt gär:1a redan
nu och under hefa övergångspe rio d en, b1 s. i sarnråal med fabriksverkets ledning,
söke vidnakthå1la en rimlig be 1äggning s vo 1yn vid CVA, Iiksom vid ale andia cen_
trala verkstäderna,
andra stötnildrande åtgäider skall vidtagas av flygiölvåttnin6en,
-Även
Ve!kets sakavdelningar har dea 6 nars fått direktiv att oed Ledninlarna för
CVA, CyM och Clry aktuelisera läqet beträffande beställningsarbeten unde! 1967
för att därigenon ge de tre verkstedsdirektörerna bästa rnöjliga uppfattning
oE erfo!derlig årbe ts kapac ite t.
Vi ken icke underlåts. att uttrycka vår oro för fr:antiden! arbe ts be lä{ign lngen
för underhÅllsv-"rkstäde? är vikande. Fly8vap4ets Ds.teriel har ju efterhand
blivit alltnera underhållsvänlig och driftsäkei, detta till stor aiel tack
vare den diiftanalys och däråv betingade åtgärder, son utförts av perscnalen
vid CVA. Resultåtet åv detta h&r i sin tur - som ju avsett var _ medfört
för1ängda. gångiider och nindre behov av underhållskapacitet vid våra verk_
städe!, vilket rnedför ninskad betäggning. f rornala tider sku1le kapaciteten
kunna anpassas med hjä1p av den naturliga avgången nell i dagens läge är clenna
obetydlig. lärtilr kommer att den bebådade fåktiska ninskningen av försver€ts
anslag gjort att man inon flygförvaltningen fåti tänka orn när det gä1ler: ny_
anskaffnin€i av materiel för vllken b1 a CVA är huvualverkstaal. En neddragning
av flygvapnets organlsation sätte! sina spår vad beträffar antalet av bås_
utlustningar och dylikt. Att under dessa onständigheter försöka bibehå1la
storleken av våra ce!1trala flyg\'erkstäder 1/id oförändrad nivå är icke
r'ealistiskt, utan vi får försöke att ånpassa alenna efter det behcv vi ser
franför oss på Iängre sikt. Flygförvaltnin€en söker, son tidlgare 4äents,
på all& sätt göra denna nedgång så njuk och snidig soE nöJ1igt, och för_
utser €-tt såväl tedning som personafor,gslnlsationer vid verkstäderna biairar
ti 1l de tta nnåI.
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Hönt se'n sist -

TI

Normailaboratoriet nänrar

sig

sin

fuilbordan.

För att ge DC litet bättre utrymme
vi har i övervåningen i T VL I stållet kommer vi att
inreda rnotsvarande i ör ervåningen i
skall vi lämna de lokaler

TI.

T

f

DC

Stansrummet

har ombyggts och ut

ökats.

rån UHF:

Byråingenjör W. Saul
Förutom CCVA verkstadsdirektör A.
Högfeldt deltog överingenjörerna L,-H.
Lrrsson och C.-R. Ekblad, driltingenjö-

rerna L. Thornströn-r ocl-r

A.

Gustavs-

son.

Telehqllen

Kl.

Kontorsutrymme har ordnats

i

tele-

hallens nordöstra hörn.

l

Motortekniska kontorets lokaler är
nu fzirdiga.

Personolbyggnoden

Porkering vid lelehollen
För att få ordning på parkeringen av
privatbilar vid telehallen, har en parkeringsplats iordningställts på västra sidan

Förråd

av huvudvägen.

överförts från Fo 47148

Rum för "icke rökare" har utbyggts.

I

09.45 togs gästerna emot

äsningsrun:rmet

av CCVÄ,

i

före-

son-r efter

välkomsthälsningen presenterade CVA
i ord och bilder.
Kl. 10.30 serverades kaffe, varefter
rundturen startade. Denna pågick frarn
till kl. 13.15, då lunch intogs i gästmatsalen. Därefter återvände gåsterna till
Stockholm.

Två mindre amrnunitionsförråd

5 december
har

till CVA.

Rektor Bror Gusta{sson, Ärboga, f. d.
1änsskoleinspektören vid Länsskolnämr-

den i Västerås Sven Zetterlund och inspektör Tonas Lagerström, Länsarbetsnämnden i Västerås var på besök.

- ur CvA-chefens dcrgbok

Svetskurser diskuterades.

1966

I

december

För att studera testutrustningar och
bese bergverkstaden samt besöka UHF
kom idag representanter från {ranska
fiygvapnet, SNERI, Decca ocl.r FF till
CVA.
Franska llyguapnet

Brigadgeneral M. J. J. Loubet
Overste P. P. C. Beitz

Major W. F. V. Rouviere
SNER/:

M. M. Chabrol
M. M. Assimon
Decca:

Direktör O. Wägeus
Direktör B. Roserqvist
Civilingenjör R. Nordström
Ingenjör P.-O. Ahlbäck
FF:

Tekn. Direktören P. Jurander
Byrådirektör S. ögren
R,,"å.li"oL+Ä" F \/;-fLö,1Ä-

En lrcllboptefiörare nuiste ueta udcl sont iir

l. A. Ellsön,
l?apten

bommendörlzapten

H. Lindströn.

I gt

fram. Fr. u. bomnendöthapten 2 gr
G. B. HaIIin, lzonunendör G. H. Engblotn,
6 december
Mellan kl. 10.00-i1.30 var idag urajor U. Sundstedt och byrådirektör San
dell ifrån FortF hos oss.
Major Sundstedt harldlägger frågor'

beträ{fande ornställningsmedel i FortF.
Sanrma dag korn överste T. Syberg,
Signalregementet i Uppsala och major
Th. Herstad, Fo 47/48, Uppsala, på besök.

7 december
Studiebesök
1ärare

av

avgångsklassen och

från telelinjen vid Arboga Tek-

niska Skola.
FF företagsniimnd på CVA-besöb. Fr. u.

ftun M. E. Biörlznan, byrådir. S.
Sörelius, byrådir.

chef

K.

B.

E.

Suebecb, byråHultman, alJdelniilgschef H.

Lindgren (,sh.ymd), öoering. L.-H. Larsson och hrigsråder

H. Kollind.

1967

3 ionuori
Kort visit av byggnadschef Thor-vald
Ernulf, Eskilstuna, för diskussion orr
brandbilar

till

flygfält.

5 jonuori
Flygdirekrör Curr Axelsson. FF PU,
och sekr. fru L.

till cvA.
Vid lrrnchen,
salen, deltog

ll

V.

Johansson

kon

idag

som intogs i gäsrrtrar
CVA civilmilitärer.

ionuori

Försuarets Förltakningsdiel?tions bcsöh. Fr. u. hontetamiral S. Lagermd.fl, tehn.

Utbildning av inmönstringsförrättare
ägde idag rum vid CVA.
Ledare: kapten H. Th. Byström, Fl.
Sammanhållande: kapten Gunnar

genetulmd.ior S. W åhlin.

Tallqvist.

'10 februqri
Besök av kornmunalrådet Nils Brodin,

3 februqri
Besök av kommunalrådet Nils Brodin,

Arboga, och Birger Ål1in, FCTF.
Besöker gäJide förberedelser

inför in

Arboga.

l3

februqri

formation "Engelbrekt 67".

Fr. o. m. idag och tio rnåndagar fran-råt pågår ny kurs "Komnunikations- och

8 februqri

sarnarbets[rågor". Även denna gång le-

FF företagsnämnd besökte idag CVA,

FFIDC och UHF.
San.rling i föreläsningsrummet kl.
10.00, då kaffe serverades.

Efter verkstadsdirektör A. Högfeldts
informålion om CVA oth företagsnä)rndens vcrksamhet och information av
överingenjörerna L.-H. Larsson och C.It. Ekblad sant ekonomichef T. Andr6n,
ralade rvdelningsdirek röc Å. Thorsön,
FF/UIJC, om FF/DC och byråchef K.
I-lultman on UHF verksaml-ret.
KI. 12.10 promenad ti1l berget för att
bese vissa delar av bergverkstaden samt

FF/DC och UHF.
Person3.lorganisationernc FCPF och

FCTF bjöd FF, UHF och CVA företagsnämndsledamöter

lene Balken.

på lunch

i

Gy1-

Efter lunchen hade FF företagsnämnd

enskilt sammanträde på Elevhenmet.
På kvällen följde FF företagsnännd
infonnation "Engelbrekt 67" i Medborgarhuset.
Samma dag fick redaktör Hans Plogvall, Svenska Dagbladet, c:a I tirunes
information och bildförevisning om
CVA verksamhet.

Med anledning av kvällens informa-

tion "Engelbrekt 67"
rens på

CVA

gavs presskonfe-

mäss.

9 februqri
Redaktör Bertil Johnson, tidningen
Försvarstjfiistemannen, och ombudsman
Curt Jansson, FCTF, fick idag irtforrnation med bildförevisning om CVA verksamhet.

di.

P. Jurander, öuerste N. BiörlzLunrl, öucring. L.-H. Lanson, flygåir. Chr. Nilssorr,

des den av industripsykolog Kjerstin
Hallberg, Köping.

ningsverksamheten, som pågår inom försvåret. När utredningama till hösten redovisar sitt resultat kommer direktrorrerr

att få ta stälining till cleras förslag. Direktionens medlemmar har diirför velat
skaffa sig en aktuell uppfattning om hur
verksamheten bedrivs på olika håIl.
Förvaltningsdirektionen utgörcs
ning(iinstalt, chefer

24 februori
Redaktör Harry Jansson, Västman-

lands Nyheter, fick information och
bildförevisning om CVA verksamhet.

av

för försyarets centrala förvaltning.vcll, chefen för för.vlrer' lorsk-

cheferna

lör

försra-ets fab-

riksverk sant två representanter fö(
svenskt näringsliv, riksdagsman IJans
Hagnell och direktör Har ald Westling.
Ordförancle i dircktionen är generalmaSten Wåhlin.

jor

28 februqri

För inspektion av Marinens helikopterutbildning, sorn f. n. är förlagd till
CVÄ, besöktes vi av konmendör G. H.
Engblom, kommendörkaptener na J. A.
Ells6n och G. B. Håliin samt kapten T.
Hagström.

30 mors

I

samband med besök vid några miii,

i mellandistriktet kom
Försvarets Förvaltningsdirektion också
till flygets anläggningar i Arboga.
Efter sedvanlig uruntlig presentation
om CVÄ, UHF och DC av respektive
tära anläggningar

överingedörerna

L.-H. Larsson

och

C.-R. Ekblad, byråchef K. Hultman och
avdelningsdirektör Å. Thors6n, gjordes
en r undvandring i verkstädcrna.
Efter lunchen hade förvaltningsdirek-

tionen internt sammanträde, innai avfärden skedde

kl.

16.00.

TIDER

SJöMÄNNEN NOD?

Vår nlo

breJbröstade drilringnnjör',

i(arl Ärne Johansson, sorr håller varnt
både på CVA och UHF var tidigare
masklnist på handelsfartyg och var clå
änclå breciare. Vid ett ti1lfälle var
i
'and neJ b".ättningen oclt der varhan
tärn
Iig.n verrrrt och flera gick -ned bJr övcr.
kropp. Blancl dessa fanr-rs cn som till
kroppsbyggnaden var Johanssons mot,
sats och revbenen stack

Med glimten

i

ut ur

skinnet.

ögat sa Jol.ransson till

hononr-

- Du får inte gå med bar överkropp.
Då folk ser Dig så tror cle att sjömannen sliter ont och svälter.
Den tilltalade tittacle tillbaka på Johansson nickade och replikerade.
Ja Du irar rätt, och när de ser Dig,
förstår man verr-t so1r1 är orsaken till
det.

-*tr__
Försvarets förvaltningsdirektions be.ök var orr lcd i direkriorens ordinarie
verksamhet, som avser samordning av de
verksanhet.

militära förvaltningamas

Det konurer att följas av besök vid andra enheter för drift, underl.råll och för-

R.iksi nscr rn I i ngen

]NOf

CANCER

Personalen

vid CVA har genom fri-

rådshållning av materiel vid försvaret.
Besöksserien har sdrskild aktualitet

villiga löneavdrag insamlat totalt 9.100
kronor varav 5.410 av rnånadsavlönade

genom de utredningar rörande förvalt-

och 3.690 av timavlönade.

lnforrncrfion till GVA-perscDncrl
Syftemål
CVA-personal har sedan lang tid tillbaka haft kiimedom om att verkstaden
inom en viss framtid skall överföras till
Försvårets Fabriksverk, FFV. När och

hur detta skall ske har dolts

av

en

mängd utredningai. Under denna tid

har genom

Teleunderhållskontoret,

I UK, ansvaret 1or en oel matenel overförts från CVÄ till Televerkstaden i
V;ixjö, TELUB. Vidare har CVA ar'
betsgrupp i Östersund - varom tidigare skrivits i Bergtroller avsetts vära
till en regional verkstad och eventuellt
läggas under TELUB. Detta skulle kunna åstadkomma en arbetsminskning för
CVA med påföljder för dess personal.

Härom har det skrivits i dagspressen
och oron har stigit bland de artställda

här

i

Arboga.

Förbundsordf Alben Backström, För
svarets Civila Personals Förbund.
L ombudsman Rune Larsson, Försvarets Civila Tjänstemarnalörbund.
Komnunalrådet Nils Brodin, Drätselkammarens ordf i Arboga.
Statssek.eterare Karl Frithiofson,
som håller på rned försvarsutredningen

kunde inte närvara. Som åhörare och
eventuella frågare hade alla CVA:are
och övriga intresserade inviterats
Pressinformolion
Mötet föregicks av en pressinforma-

tion, då tidningamas representanter fick
ställa frågor. Statssekreterare Olhede
inledde denna med en bedömning av
dagsläget med hiins].n

till

antydda för-

svarsnedskärningar. Då iinnu inget be-

Flygförvaltningen och Försvarets Fabriksverk ordnade FCTF och FCPF lokalavdelningar tillsammans med Ärboga
srad ett möte. Ordlörandena för resp
organisationet satte sig i förbindelse
n.red cheferna för berörda departement,
förvaltning och verk, varefter beslöts att
infor-rnationen skuile lämnas den 8 feb-

slut förelåg härom, kunde han endast
tala om spekulationer. Vidare berörde
han det finansiella 1äget och ekonomiska inskränkningar. Därefter startade
frågestormen. Svaren blev mycket orakelmässiga. Vilken återverkning inskränkningama av försva.ret skulle ha
på CVA kunde man inte säga, rY det
kan ske ändringar i alla lägen. Vi får
se, när första etappen av utredningarna

ruari 1967 k1 i8.30.

redovisas

För att ge all personal en saklig n
formation från Försvarsdepartementet,

Till mötet infann

sig

Statssekreteråre Sven-Göran Olhede,
Försvarsdepartementet.

Kanslirådet Benkt Dahlberg, Försvars
departementet.

Generalmajor Greger Fa1k, Flygförvaltningen.

Tekn dir Per Jurander, Flygförvaltn1ngefl.

Generaldir Gunnar Svärd, Försvarets
Fabriksverk.

överdir Folke
Fabriksverk.

Skoglund, Försvarets

i oktober. Det gä11er såväl förvaltningsutredningen, som skötes av general S. Wåhlin, som verkstadsutredningcn, som öve'dir F Skoglund gör'
FATU-uttedningen lrån 1962 har nu endast historiskt intresse.

trt på 3tt
{örbättrå företagsekononin, öka kapaciteten samt ge vefkstädema rationell
och riktig uppbyggnad.
De nya urredningarna 8år

TELUB är helt färdig och personalen
utbildad. Där kan bli överkapacitet, men
det är för tidiet, att bedöma det nu. Ge-

neraldir Sviird frågade om CVA

hade

någon överkapacitet att redovisa.

General Falk tyckte inte framtiden
såg sdrdeles ljus ut, då materielbeställningama skdrs ned. Ur arbetssynpunkt
kräver också den nya materielen mindre
underhåll. Hur skall en regional verkstad med 25-30 man kunna sysselsättas helt i östersund? Visserligen iir det

tänkt att denna verkstad även skall berjäna civillörsvaiet och polisen, men än

finns inget avtal.
Beträffande eventuella nedskärningar

av försvaret förklarade statssekreteraren, att de inte skulle bli större ?il vad
landet kräver. De finansiella anslagen
har ju heller inte skurits ned utan tvärt
om. Det dr bara stegringen som minskat
och kostnaderna som ökat. Nedskiirninga,rna kommer ju även att drabba
den privata industrin.
Alla verkstäder, son står under FFV,
har skyldighet att finna civil marknad,
för att kapåcitete[ skall kunna utnyttjas
he1t. Vid CVA finns f n endast 1 %o
civilbestä1lningar. I fortsättningen skall
även CVA liksom öwiga FFv-verkstä-

der arbeta på att 1ämna en ekonornisk
vinst.
Pre"skonferensen slutade med alt 8eneral Falk Iörklarade, att han inte kunde garantera, att alla flygförvaltningens

beställningar kommer att läggas hos
FFV, då han måste förvalta aavisade
medel efter bästa anbud.
Inledningsföredrog
Till huvudmötet håde sånllats ö\er
900 personer - huvudsakligen från
CVA. Förutom speciellt inbiudna från
olika nämnder och verk faoas intresserade lrån Arboga, Västerås, Stockholn.r
och Karlsborg.

Vid ett långbord på Folketshusbio,
grafens scen satt uppräknade represen,
tanter med ing Birger Åh1ia som debattledare och lokalordf i FCPF, Ingvar Johansson som bisittare.
Ing Ählin hälsade alla välkomra, varefter statssekreterare Olhede talade om
"Ekonomi och försvar". Han nämnde
att vi uppnått och överskridit fullt resursutnyttjatde och kommit i kredit-

knapphet. Vi befinner oss i en period
c1å företag läggs ned, och därmed uppstår arbetslöshet. Med arlledrling härav

fordras en fortsatt strukturati on ali sering och inskränkniag av kraven. Beträffande verkstäderna måste rnarr rationalisera genom omställning. "Det blir
svårigheter i omställningen, men svensk

arbetarrörelse och tjänstemannarörelse
har tidigare visat prov på solidaritet och
positiv anda. Det hänger på er a1la, om
vi ska1l få en så effektiv organisation,
att vi kan konkurrera med privatägda
företag."
Estroddebqtt
Den egentliga informationen började
därefter i form av en estraddebatt. Personalorganisationema begiirde kiarläggande beträffande arbetstillgången vid
verkstädema. Planeringen har visat
många kraftiga omkastningar. 1963 kun

de inte TELUB byggas ut tillräckligt
fort. Redan två år senare yar det en
lycklig utveckling att takten blev 1åg.
Statssekreteraren försäkrade, att alla
nu planerade förändringar konmer att
ske i gott samarbete med förvaltningar
och staber. Generaldir Svärd meddelade

att CVÄ-utredningen var klar, men
kunde inte offentliggöras förrän den
överlämnats på remiss ti11 berörda par-

ter. I denna talas det jnte om
drastiska nedskärningar av CVA

I

några

verk-

st:illet lovade generaldirektören, att mån från FFV sida skulie göra
aLlt för att skapa en meningsfylld sysselsättning för de anställda på CVA.
Komnunalrådet Brodin hoppades att
det inte var någon fara för CVA:s beläggning utan ått allt skulle ordna upp
samhet.

sig utan störningar.
Förbundsordf. Backström begärde för-

klaring på vissa yttranden, som general-

n
';

,d

Auer 900 åhörare samlade " Engelbreht",
..'ånga fr ågele(ken återslår ilrårnli
den hoppas vi på uppriktigare svar, om

hur CVA:s personal konner att

be-

handlas. Debatten Ilar visat att det förelåg stora begrepps- och åsiktsbrylningar mellan å ena sidan förbunden och å

andra sidan frrm[ör al]r FFV:s

r""""-

CVA, att läget inte var så ljust.

på setid har helt naturligt varit inrik-

Företagsnämndsverksamheten

nare

tad på infornration och samråd om CVA
arbetsbeläggning. Personalminskningen,

pågåtr sedan budgetårer 196165,
bli särskilt frarkant år 1967. Infomationen har angett två huvudorsaker: driftsäkrare materiel och de lägre
försvarsanslag, som med stot sannolikhet
kan väntas.

'om

väntas

Av

arbetsledningens information till
nämnden den 14 mars framgick, att ned,
gången i aibetskraftsbehovet fram tiil
januari 1968 beräknats till 150 ä 170
man. Efter samråd beslöt chefen att för
dagen inskränka åtgdxderna till att uppmana den personal, som nått eller un-

der året uppnår pensioneringsperiodens
nedre gräns att ansöka om ålderspension och entledigande. Här berörs 30
arbetare och l0 tjänstemän. En l5 ial

överåriga verkstads- och kontorsbud,
vars kontrakt löper

till

den 30

juni

1967,
an-

kån inte räkra med förlängning av
ställningen.

Härigenom rälnar man med, att kurr-

na bereda arbete åt personal, som i an
nat fall hade måst uppsägas utan att
komma i åtnjutande av pension. I öv-

ning om åtgärder

i

samband med CVA

överförande till verket. Hela verksamheten bör överföras anser Fabriksverket
i motsats till vissa renissinstanser, sorn

förordat, att en de1 verksamhetsgrenar
kvarstannar inom fiygförvaltningen. Beträffande tidpunlten anser Fabriksverket, att överförandet väl kan ske den
I juli 1967 men hår irtet att erinra mot
en senareläggning, onl bärande skäl här-

för

anföres av berörda myndigheter.

Flenaler remissinstanser har urralal

srg

för senareläggning.
Vidare fick nämnden en redogörelse
för en utredning, som utförts av en konsult åt flygförvaltningen angående förläggning av översynema på motor RM8
IViggens motorJ. Utredningen har kartlagt för- och nackdelar med tre alter-

nativ: CVA, CVM, Flygmotor. CVA
skali lämna yttrande

till

flygförvaltning-

en. Utredningen torde därefter komma

att via

försvarsdepartementet öve.läm-

nas til1 1966 års verkstadsutrednin8.
Sehreteraren
Dessa sitter i CVA företagsnämnd
1967:

Ord{örande: Verkstadsdirektör Anders Högfeldt, CCVA.

rigt avvaktar ledningen resultatet av den
naturliga avgåagsfrekvensen, som brukar motsvara c:a 100 man per år. Några direkta uppsägningar är sålunda icke

Ledamöter: Verkstrdsövering LarsHarry Larsson, verkstadsövering CarlRickard Ekblad, verkstadsing Edvard
Bäck, verkstadsing Erik Larsson, verk-

Sommonfottning

varslade

stadsing Henry Jersby, ekonomichef Tor

hansson sammanfattade debattinläggen
med att det lämnats många svar, men
Panelen,,uid^estruddebanen. Fr. v.
gcncruldir. (1. Sudrd, irdtsseår. S.-G.
Olhede, FCPF ordf. I. lohansson, FCTF

(I

o f. B. Åhlin, banslirådet B. Dahlberg,
general G. FaIh, tel<n. dir. P. Iurander,
ombudsman R. Larsson, förbundsordf.

)t., A. Bachström.

i

Informationen visade stor optimism från

de ansvarigas sida, men det är inte helt
obekant av de prognoser, som gjorts vid

dir Svärd gjort, vilka tydde på en allrpän omföring av samtliga underhållsinslanser rill aktiebolag. Man kan ifråga
sätta om detta är ekonomiskt riktiet.
FCPF:s lokalordförande Ingvar Jo-

l,

de krav från personalorganisationerna.

C\/A Förefcrgsnörnnd

i dagsläget.
Det praktiska genornförandet

av

ovannämnda åtgärder skall utformas e[

ter överläggningrr med personalorganisatronetna.

\

sentantcr. EII omprövning av AB Tele,
Lrnderhålls verksamhet d.r ett kvarståen-

Vid

sammanträdet meddelades även

llyglörvaltningens beslut att icke taga
in lärlingar hösten 1967 till de tre cen-

trala flygverkstädernas yrkesskolor.
Nämnden fick även veta, att Försvarets Fabriksverk den 13 mars skrivit till
Kungl Maj:t med redovisning av utred-

Artdr6n.
FCPF avd 52 ha. utsett följande representaflter:
Ledamöter: Svarvaren Ingvar Johans-

son, motormontören Sven Simonsson,
driftelektrikern Carl-Arel Holmström.
FCTF förening 107 har utsett följånde representånter:
Ledamöter: Assistent Lillie Ignell,
verkmästare Harry Hahne, drifting Erik
Wemer, drifting Gunnar Fried. 7.,4.

C\/A - CHEFENS SYN PÅ LltGET
Den mycket ogynnsamna

belägg

vi f. n. befinner

ningssituåtion,
i, har uppstått på grund av
dtt regeringen bedön.rt förhål1andena
i Europa så att någon risk för konflikter
son-r

oss

av väpnat slag ej föreligger, och sorr
konsekvens därav annonserat om ett
minskat förslagsanslag
dtt Flygvapnet procentuellt sett får
mindre del av försvarsanslaget

nrr der :llmärtra .y.selsätmingsläger i
Sverige är sådant att den nornala per
son.rlom.ätrningen inte är lillrä(klig föl
att reglera dagens personalläge
dtt de insatser, som bl. a. gjorts av de
centraia verkstäderna för att få materielen driftsäkrare oc1.r underhållsvänli-

gare, börjat ge resultat innebärande
ökadc gångtider mellan översynerna

dtt den rationalisering, som vi bedriver, gjort det nöjligt att minska genon.r-

ånpassningen ska1l gcnomföras så snidigt som möjligt.

loppstiderna på verkstaden.
Vid vikande beläggning kan man kort

synt fråga sig om rationalisering, resulterande i minskat antal arbetstimmar,
skall bedrivas. En begränsad insats av
rationaliseringsavdelning skulle emellertid nedsätta vår konkurrenskraft och
hastigt förstöra den arbetsmoral, son-t
under många år byggts upp på CVA.

De åtgärder, soll1 vi hittills vidtagit
reducera vår arbetsstyrka, kan

för att

natruligtvjs diskuteras. Jag är dock overtygad on att det är den minst kännbara åtgärden som vi i dagens läge kan
göra. Naturligtvis känns det hålt för
den som det drabbar. I samråd med organisåtionerna skall vi göra allt för att

FCTF SYN PÄ LÄGET
Vi 1.rar antrält förhållandet till vårt
förbund som kopplat in Försvarets Per-

FCTF lokalförening 107 har ständigt
strävat efter att till medlenmarna lämna sakliga informationer i bland annat
"'hptchpl

;conin

oqf

sonalnämnd på ärendet.
Vi hyser den största tillförsikt att i
gott samarbete med företagsledningen

rÅoor

Redan den 15 rnaj 196l rrledverkade
föreningen till information om bakgrund
och tillkolrst av FÄTU. I samband med
offentliggörandet av FATU I i dec -62
medverkade föreningen till att informa-

tion lämflades till
nerna, CVA företagsledning och

få kartlägga vilka av våra medlemmar
som eventuellt berörs av arbetsinskränkning.

Vi komfrer att verka för att alla be
rörda informeras om situationen så att
den enskilde själv kan verka för att er-

personalorganisatio-

före-

tagsnämnd.
Vi l.rar hyst misstro

till prop I 1411963
och dess innebörd. Vi har hela tiden
hävdat att tele-underhåIl på C-nivå ej
får den omfattning att Telub erfordras.
Vi har vid uppvaktningar i FF och
Försvarsdepartementet och icke ninst
vid Infonnation "Engelbrekt -67"
frar'för r var oro rör '1'selsättningsni
vån, och kr'ävt att prop 114/1963 bör
onprövas.

hål1a

ny

anställning.

från Försvarsdepartementet att vi inte
skall hysa oro för sysselsättningen vid

kommer att i alla instanser velka
för att alla son måste lämna sitt nuvarande arbete skal1 erhålia ett nytt lik-

CVA.

värdigt.

Vi har ständigt

-

rnötts med försäkan

Ändock har CVÄ verkstadsledning
utan hänsyn tili ev nedgång i för-

svarsaaslaget - nödgats informera om
a1t c: å 150 atställJa rncste lärrna sina

Vi

Vår målsättning är att ingen enda
skall sägas upp och behöva län.na CVA
utan arbete.

1)4;*"uzz;

arbeten detta år om inte CVA tillföres
ytterligarc arbetsuppgifter.

FCPF SYN PÅ LltGET
till

förblndets förväntan och hopp att CVÄ
skall få nya civila eller statligå arbeten,

derlcg att Ialla tillbaka på
för försörjning. FCPF:s förhoppning är
att samtliga de friställda skal1 kunna få
tillgodoräknr .ig all tid till den övre
pensionsgränsen, samt orn möiligt få
något avgångsvededag. Det är rnycket
svårt för dessa att kunna påräkna något
nytt arbete, då i tider som dessa arbetsmarknaden knappast är öppen för nå-

så att arbetstillgången ökas. Sedan oros-

gon äldre personal.

molnen börjat hota har FCPF uppvaktat försvarsdepartementet och ordnat
informationsmöten. Den 21 mars uppvaktade TCO S och Statstjänarkartellen
försvarsminister Andersson och finansminister Sträng om situationen för hela

mera skulle kunna rationaliseras

sig arbetsobjekt

det reiativt

nya

TELUB.

fClF rar inte helt överraskade, då
CVA ticligare gjort prognoser, men känner sig dock grundligt lurade av den op-

tiirism, som FFV representanter

visade

vid "Inforoation Engelbrekt". Det

Sedan "Inforn.ration Engelbrekt" har
CVA varslat om friställning av 55 nan,

varav 30 kollektiva, l0 tjänstemän och
15 arvodister. Orsaken hdrtiil har iflte

att göra med

försvarsnedskämingar na

utan det är fö1jden av arbetsbrist. Denna beror på att clet skapats en överkapacitet vid CVA, son fått lämna ifrån
6

är

försvaret, vilket inkluderar alla verk-

pen sionsun

lroliBcn kunrJ göras
Mycket
"kullesituationen. Den känsför att förbättra
lan kan inte undertryckas, att mycket

i förvaltningarnas topporganisationer och
inte bara plocka bland de lägre tjiinr
telna och på verkstadsgolvet.

stäcler.

Personalorganisationen känner det
bittert att den äldre personalen n-råste
friställas. Dessa har individuellt olika

.=,'2

(

'*/T/o*

kring inforrncrtion
ENGET BR.EKT

R.crrnen
När planerna {ör den personalorientering, som döptes

till

Information Eng-

elbrekt, började ta form anade man den
skulle få ett nycket stotl auditonum.
Man räknade med över 1.000 personer.
Arboga förfogar inte över lokal, sorr-r
kan inrymma dessa på en gång. Därför
måste två lokaler disponeras och

fall

i

detta

utnyttjades Folkets hus-biografen

och Medborgarhusets rotunda. Detta

innebar att utöver normala tekniska arrangemang måste visså speciella vidtagas.

Det första kravet var att alla närvarande varhelst de vistades i någon av
lokalerna måste kunna höra inforrnationen samtidigt som denna borde registreras för dokumentation. Detta ordnades med upptagning i mikrofoner, en på
talarstolen och el för varje två deltagare
vid estradbordet. Efter vederbörlig förstfukning utsändes talet i ett stort antal
högtalare, utspridda i biograflokalen, i
rotundån samt i vestibulen. Ljudresultatet var mycket gott om man bortser
från ett par tillf?illen då högtalarljudet

i

huvudlokalen uppfattådes av mikro-

fonen och åstadkom mikrofontjut. Detta
förekom lyckligtvis endast vid ett pår

korta tilllällen. Samtidigt som ljudet
sändes ut i högtalarna spelades detta direkt upp på bandspelare.
Ljudarrangemangen sköttes

av Alex

Jonsson.

Det andra kravet var att alla skulle
I första hand hade därför scenbelysningen förstärkts med fyra
strålkastare på tillsammans l0 kW
(10.000 Watt tåink på edra egna 60
Watt lampor hemma]. Resultatet blev
kunna se talarna.

dubbelt - en mycket god l3useffekt och
en d: o värme.

För att de som satt i rotundan

också

sku1le kunna se hade en lokal TV-arrläggning 1ånats från Svenska Philips AB.
Upptagningen skedde med en vanlig in-

dustri-TV-inspelningskamera och bilden
visades på en skärm 4x5 m.
Själva bildprojektorn var en nyhet för

Arboga. Uppfinningen av denna projektor är iote ry. Redan 1939 franlade professor Fritz Fischer vid Tekniska Högskolan i Ziirich sina teoder om reflektion och absorbtion av ljus mot en mycket tunn oljehinna. Denna kallades Eidophor, vilket är grekiska och betyder

Eidophor Projektorn trimmas.

bildbärare. Därav kailas apparaten Eidophor-projektor. Bildöverföring skedde
för lörsta gången 1943, men först 1958
l0 år efter Fischers död kom den

-

ut till praktisk användning.
Nu anvåades den av Sveriges Radio,
för undervisning iunirersilet och skolor och för stridsledning i försvaret.
Oljeskiktet på 0,1 mm [styrskikt]

svart-vitt sorrr i färg beroende på inspelnlngssysleme!.

Vid information Engelbrekt var bildkvalit6n mycket god, till stor del beroende på den viil tilltagna belysningen.

Hela det teietekniska arrangemanget
leddes av Ame Norberg med Ingvar

Custavsson som verkställande tjänsteman.

täcker en konkav spegel. En xenonlampa
på 2.500 W kastar över ett spegelsystem
koncentrerat ljus mot spegeln. Så länge
oljeskiktet är ostört absorberas ljuset
eller återreflekteras mot lampan. Det
blir s. k. markfältprojektion. Störes oljeskiktet genom uppladdning i en punkt
av en elektronstråle, av1änlad som i ett
biidrör, blir det en total reflektion som
projiceras genom ett linssystem till bildskärmen på väggen. Ju kraftigare deformedng av oljeskiktet desto ljusare flöde erhålles. Systenet med linjeavsökning för vanlig TV användes även här.

Biograflokalen var händelsernas cent
rum och hade fått sin speciella ram. På
scenen var uppställt ett långbord med
plats för de ll debattörerna, som hade

Oljcns ytspänning och ledningslörmåga
är så awägd och noga kontrollerad att

löf.

nraximal delormering erhålles oclt kvar'
står lagom länge varefter den inom l/50
sek återgår till homogenitetsstadiet. Ei-

dophor-projektorn överför bilder

i

såväl

Engelbrekt och symboler för Arboga,
CVÄ, FCTF och FCPF som bakgrund.
Ovanlör scenen syntes en stiliserad Vigg
dra fram ordet Engelbrekt. Engelbrekt
själv med handen hårt knuten kring elt
storr svärd - en riss symbolik över inlorrnationen var en målad kopia cv
Carl Eldh's statyr som står utanför Arboga stadskyrka. Älla dekorationer var
ned elegans utförda av Lennart Asker-

I

viss utsträckning hade också Jerry

Grönberg hj:ilpt till.
Som sedan allt utvecklade sig fungerade den tekniska ramen utan anmärkningar och dekorationer och övriga arrangemang fick högsta uppskattning.

AG U STA
en Scrfir

cDGh

T|incl om magen och med stjärten
uppsvängd

i stolt lättsinne

sätter sig be

\aglrrllt :'glor'.: Agrr.r: 6ell rer .a n ira som möjligt, en vassnäst clegant
tuff i profilen och skön safir. Det
ser nästan rrt som en rrppvaktningl

för förstcr göngen

Två i luften

*

Ouan Bertil
Lundströtn och
Eine Clasön med
CV A-f lcttt an .

4 T.u. Iäser Ber

til

kanan på

Iåg

höjd över ödetnarlzen.

a Nedan tiudrar

färdmebanilzern

Sven Lindman

*

T.h. Det

be-

hövs inte mlcl?et

rill fiib för att
Bertit och Eire
slzall ta sig ner.

CVA:s två flygande enheter är olikå son natt och dag och cleras användningsområden är också helt olika även om de tangerar varandra. Båda an-

vänds

i

underhållet av markteleanlägg-

ningar, helikoptern som laståsna och
lyftkran och Safiren för något som kallas diagramflygningar. Båda enheterna
är baserade vid F 1. Men hemortsadressen ir CVA, Iiksom för förarna. Eine Clas6n och Beltil Lundström
iir utbildade vid flygvapnet där de gjort
aktiv tjänst. Det bör påpekas att till utbildning som hel'ikopterförare tar rnan

ut

mycket erfarna piloter. - Första
gången man försöker kan man inte
hålla henne inom ett så stoft fält som
CVA:s - det är som att balansera en
smörklick
8

i

en het stekpanna.

Men nu kan duon Eine och Bertil bansera smörklitken med milli:reterprecision. Det behövs också, inte minst ddrför att de ansvarar för en apparat sofil
kostår ett gott stycke över miljonen. Helikoptern drivs a\ en jermorol som gör
26.000 varv i minuten, som växlas ner
rill 315 på snurran. Den fåkturnige bör
Ia

veta att extrasnuffan i stjärten är till
för att hindra koptern rotera "motsols
rySgsnLrrran Med 600 liter lotogen i
tanken

blir

aktionssträckan ungefär 35

mil. Som jämfötelse kan nämnas att

en

35F med fullt pådrag suger i sig helikopterns hela bränslelast på 70 sekunder. Topphastigheten ligger omkring 220

kilometer

i

timmen och lastförmågan

uppåt 1.500 kilo.

Agusta står för italiensk härkornst
och Ilell för amerikanskt urspr-ung.
Mellan namnen ska det, on-r allan
rättfärclighet uppfylls, finnas ett binclestreck, och efteråt 2048. Tillsamnans blir det ett bra mycket roligare
nann än den något torra svenska beteckningea Hkp3.
Der är älltså [råg" orn en helikopter, rr-ten inte vilken som helst utan
den flygande delen av CVÄ:s transportorganisation. Dit hör också den
sköna juvelen - en Saab Safir be-

nännd SK-50B.
För första gången förfogar CVA
övcr två flygande enheter, ett påpek.rndc som kan Iönåna alla vilka irr
te vet att vid CVA hålier mau s'g
på, för att inte säga under jorden.

Om helikoptern är en mångsysslare
.å är Safilen i högsta grad en specialist. CVA använder planet för diagramflygning, varmed menas kontroll av flygfyrar. Tidigare testades fyrarna med jetplan under övningsflygningar. Nackdelen var att dessa plan flyger för fort,
piloten hinner helt enkelt inte testa fy
rarnas värden. CVÄ svarar för att fyrarna på åtskilligå fält fungerar oklanderligt, och eftersom värdena ändras
ständigt måste man ha en kontinuerlig
kontroll. Försöken med Safiren har ut-

fallit till stor belåtenhet. Safirens toppfaft rör sig omkring 200 kilorneter i
timmen och n.Led full bränslelast kan
den hållas i luften ungefär tre och en
halv timmar.

Hör gäller def rnillirneterprecision
\F_

Mångsysslare en lämpligare karaktäristik åv en helikopter är svår ått hit
ta. Visserligen år det en lätt överdrift
att rran kan plocka bär med en sådan
apparat, men därutöver kan en skicklig
besättning utföra nästan vad som helst.
Som transportnaskin vid underhåll av
teleanläggningar är den ovärderlig, clen
förkortar flaktväg och trånsporttid och
den sätter ner last och folk precis på
plats. I nrånga frll :krrllc en r'1,r. t'grupps halva arbetstid åtgå till biltransport o1r-r inte helikoptern funnits.

Lingonskogen
iuden rncr
På en rutinflygning slog clet Bergtrol-

lcr. nredlöljrcde reporter art Jer gi\eq

runderbara möjligheter för helikopterbesättningen att hitta och utnyttja lingonställen i ödemarken. Men si, det var

fel detl

N,lan

får allt lov att strikt hålla

sig till uppgjord färdplan och landningar
utanför programmet lär b1i svåra att för
klara, säger chefer ombord.

Flygdiscipllnen it

alitså lika utpräglad

son på en fiottilj - ocl.r föllclerna av
brott n1ot rrrtinen desaruna. Det finns
med andra ord ingen plats för lingon
byttarr i Agusta Bells buk.

Son flygande lyftkran har helikop
tcrn betytt något av en rcvoltltion av
ar-betet båcle vicl nyanläggningar oclr
unclcrhåll. Men vinsch och krok och en
för lekmannen nästan ofattbår säkerhct
Lrtför hclikopterförarcn sirått otroliga
uppdrag ned millinletelprecislon. Att
placera ett halvtannat ton tungt skyclds-

tak på ett tor n ned cnclast l5 millineters miss är varclagsmat, eller att resa
cn på marken nonteracl lrlast. Finesscn
är bl. a. att koptern är både transportmaskin och "byggnaclskran"

* öuerst f r.t.
111astb-ygge

hled

baptern. Sehtionefn4 ff411spoftcras lra111 tiII
b! ggl1aLls

från

plt:d se1I

irnusta

udg.

'Y Ungelär 180 lzg
vtiger er scktiolt

au den här t,tpen
som hänget

i

ho1-

tents krolz.

* Vikten

pti

sbyddstabet Ibild

3) iir

1.150

1zg.

Neruinrlen f rån
snurran öbar uilzte11 annu t11efa,

+ Metl bara

15

nut: s ttuuilzelse
har det twtga tabct
placerats på toppetl au tofner.
Stora bliden t.h.

'r T.v. insPel?terar
Eine Clasön sin
llygande lyftbran.

iett

stycke.

Att låra sig använda
som lyftkran ingår

i

helikoptern

ordinarie utbild-

ning, berättar Eine C1as6n. Visst kan
det vara nervöst ib1anc1, men mecl goda
n.redhjälpare i kopterns golvlucka ocb

på rr,arken går det i regel smärtfritt.
Byig vind är det vi ogillar mest i det
här jobbet. Däremot är en måttlig vindstylka bättre än vindstiila.

Texl, HENRY SIDEN
Foto, REINHOLD CARLSSON

VET NT

aaaaa
lingen sa?

att nästan alla UHF:are undrar varför
inte våran snygga Lucia fick vara

i dec.-nunrret av Bergtrollet. Hjortama i all
ära, men nog var Liliane bra mycket
snyggarel *]
dtt sedan Pompe & Co för flera år seotrslagsbild och blickfång

att

Vid cn enkel högtidlighet iUHF nyr.5ldurerade lun,hrunr den 28 februali
avtackades städaren Nils Valfrid AnCeLsson, som då avgick med ålderspension.

Byråchefen K. Hultman tackade för
goda arbetsinsatser under de gångna
åren och överlännade blommor och pre
sentkort å Bergtrollet mecl lycka till för
framtiden.

Fackföreningen representerades av
Folke Johansson som tackade för gott
krnrratrkap. En önskan orrr en liu\ frJn tid medföljde blombuketten.
För arbetskamraterna talade Alvar
Scl.rlegel som tackade för gediget kamratskap och överlän:rrade en gåva.
Andersson är född den 10 febr. 1904

och anställdes vid UHF

den 2 nov.
1959. Under åren 1933-1959 var An-

dersson lantbrevbärare. Medalj för nit
och redlighet tilldelades Andersson t
maj 1966.

Zachrisson och hans medhjälpare
från sparbanken-

plog- och sandningsmaskin och ncd
AJgot vid spakarnal Cod fort.ärt

art Oskar

i

nästa nr.

4tt hissarna vid UHF nu fungerar til1
belåtenlet, (så länge det vaiar.l men

det har gått åt nånga oc h långa
skånska eder innan vi kon därhär'r.
afi det biir "tji fika" från kaffeauto-

vi

är inge vidrre krrl lör icle rö
kare att dela tjänsterum (eller arbetsplats heter det vä1_) rred "nikotinister"? Kanske även da overoåtl Iill "Prin.P'' PllP' nåo^r annat
märke? Sluta då för all dell Snarastl
ar på UHF förrådsl.rålls bl. a. följande
konstiga grejor: Basolja [är det för
arbet.ledar elJ Kantrrrst, Plus Gas
Formula, Molykote, Molytox Lubricant, Molykirinolja, Molysil och
Aerosil [vad silas därigenom?] Lissapol, Moly-Paul sarrrt Mofloklormo
nobrommetan {phu!] Labyrinthus,

Vagga och Honinsats [?] m. m.
m. m.
att allt detta har användning inom flygvapnet?

4ll Iör att sänka btrllernivån i

stans

rummet så har golvet belagts ned
heltäckande matta. Men flickorna
hörs

ju

ändå. . .

att företagsnämnden vid UHF varit ute
och luftat på sej och då besett Scania-Vabis anläggningar i Kringelbyn". Besöket var mycket givande

o(h innessant enligr deltagarna.
4ff det nu kommit ett tips på hur de
tråkiga cementgolven nere i UHF:s
berglokaler ska beläggas. Förslagskommitt6n har nämligen gästat

Ljung-företagen i örebro och sett på
golv som vår belagda med något som
heter "Famorit-Extra". Så nu hop-

dtt Viglen
mdtte glnna
CVA liba
uAl som
Draben?

t0

ar

pas vi att det blir något "extra" också nere i bergetl Och snartl

tillbyggnaden av UHF administrationsbyggnad skall ske, troligen budgetåret 1968-69. Hur var det Rel-

i

TV.

*

några kompisar tippat en

Gratulerarl
art brandlarmanläggningen i tunnei X
och XI är färdig. Och vem gör vad

när alarmklockan ringer?
dtt i "maktspelet" [on-r man nu får kal1a
det sål om CVA-Telub, så spelar

en UHF:are en framträdande roll.
Och rned kännedom om Birger ÄhIins kämpahumör, så vet vi att han

rlctte hpcl,rt Är noo l\l:lte
,?// det

sett

23-poängare på Vernon och vunnit,
hör och häpna, 4 kronor och 32 örel

mater vid UHF. Den gladaste over

En bön onl

,99 0/o av UHF : arna är nöj da och
bclåtna med den crtmärkra avlöningsservice som bjuds av bankdirektör
99

arr alla UHF:are år myclzet förvånaCe
och rrndrande över allt som skrivcs
orr CVA kontra Telub. Ena dagen
så, den andra si. Man kommer osökt
att t:inka på filmen "Myglaren" som

dtt "Iltrla" köpt en Sirnca? Forts. följer

PENSIONAR.

Skall {örsvaret krym

dan fick upphöra med snöskottningen på nomarna/ så har de som av
naturen är utrustade med stora fötter fått trampa upp gångväg från
grindarna till bergsinfarten, men nu
ska ni få se på annatl Det har skaffats en kombinerad, motoriserad

ning!

Nils Anclersson beundrar sina blomntot.

-

pas, isynnerhet flyget, kanske det
räcker rned baracken på gården.

rned all kraft söker försvara Arbo-

gaintressena i denna historia, vad nu
utgången än månde bliva.
dtt vännen Leif en mycket lång tid vis-

tats på lasarett och varit ifrån jobbet, men vi hoppas att när detta läses. Leif årer är i gamrnal god forn,
och i full fart på jobbetl Flickorna
,lÄ. h,' lä""r,r ."" .fr.',l"il
4t1

i

influensatider

är smittrisken

oer-

hört stor när någon går hostande och
nysande bland sina årbetskamrater.
Därför, alla ni som går med rinnande
näsor och skrdllande hosta, håll cr
hemma tills ni blivit bättuel Det är

ingen heroism att vara på jobbet
varje dag till varje prisl Aktuella
fall finns, b1. a. vid UHF. Tyviirr.
att från morgonbussens fönster ser mån
hur livsfarligt många cyklister lever

p. g. a. eget förvållande,

i

2-3

nämligen

st., och bakiysen saknas i många fall. Är ni inte
rädda om livhanken, CVA:are och
UHF:are? Dessutorn är det ju straffbart. Inte sant, skyddsingenjören?
att reklam för brösttabletter förekommit vid UHF i form av följande:
"Vet du hur stor en Läkerol är"?
"Näe". "Jo den har en Pix storlek"l
Varsågod, Ählgren & Co i Gävlel
4tt på fotot i Arboga Tidning från
UHF:s verkstadsklubbs 15-årsjubi
leum, så drog irre östlund och Herman Ändersson fingerkrok, om det
nu var någon som trodde det. Men
det kan nålnas att under Hermans
aktiva år i klubben, så har han och
östlund för det mesta dragit
cykling

jämnt . . .

bredd

att trivselfaktorerna ökar vid UHF. Bl.
a. så har ju den kollektivanställda

J

ubilercrnde Verkstcrdsklubtr

personalens omklädningsrurn i ber
get fått en behövlig "nake uP" NYa

öppna klädskåp har installerats och
omrnålning utförts Vidare så har
nytt golv inlagts i lunchrumnet och

en allmän uppsnyggning företagits.
Personalen tackat l

i viss mån trollats ned loka
lerna vid 420. Utan att öka Solvytan
har faktiskt vunnits större utrynTack vare snickare från CVÄ
me.

dtt det har

nch nralare rrår

Kungsör. APrcPå
trivsel och lokalupPsnYggning så

nåste det också närnnas att exp vid
411 också har snyggats till, så att nu
tivs Elsa och Ann Mai + de anclra
flickorna ännu bättre

dtt Sven Larsson, Iffas skidmästare ixre
stä1lt upp i Vasa-loPPet i år, men
väl en annan kämPe, nänligen Erik
Tägtström. Vi hejar på dej, Erikl
4rt

till

sist önskas alla anställda gott on

jobb och fritt från alla malande och
ovissa utredningar om framtiden,
samt en härlig vår, fri från snuva
och hostal

Li

.l Det tyckte jag med, men hon fick en
vll så hederväfd plats för att inte alla
skulle fingra på henne.
Red.

"Blötis" drar historier: Fr. u. SLne Staflansson' Leil lonssotr, Hennan Andetssott,

Bror Möller, Sten Ldberg, "Blötis" Ingudr lohanssotl.

Verkstadsklubben vid UFIE firade
den 27 januari sitt l5-årsjubileum nled
cn tfivsam festlighet i Medborgarhuset.
Ordföranden Sten Edberg hälsade ailr
välkomna. Han vände sig speciellt till
Herman Andersson, som för l5 år seden

till klubbelr. Ilans arbete
uppshattacles högt varför han erhöll
tcg initiativ

blonn-ror och presentkod FCPF:s ordförande Ingvar Johansson tackade tör

gott samarbete. Vid det efterföljande
samkvämet underhöll kvartetten Sven

Erik Famne, Bror Möller, Sune Sta{fansson och l,ars Ohman med sång och mLl
sih. Ett annåt uppskattat inslag var trevliga historier, som föredrogs av l-{erman
Andersson.
,10 av klubbens 62 nedlemrnar hade

infunnit sig. Därutöver hade några gästef inbjudits. I verkstadsklubbens styrelse ingår nu Sten Edberg ordförande,

Sven Erik Famne, Folke Johansson,
Valdcmar Karls"on och Gottfrid Grund6n.

Li

FGPF:s

Bcrrnfesf
Den 29 januari hade FCPF sin jul-

gransplundring i Medborgarhusets rotunda. Festen kördes i traditionsbunden
stil rrred saft, tårta, dans och lekar. Ällt
uppskattades som vanligt rnycket högt,

vilket väl framgick av öronbedövande
glädjetjut. Elis duo levereradc musik
med känd briljans. Dansen och lekarna

dirigera.les rnetl van haod av tric G eer.
Glädjen delades helt med de äldre, som
med gymnastisk färdighet deltog i muskelstärkande jänka och smattrande La
Bostella. Utnattade deltagare avslutade
dagens övningar med an bärr hem gottpåsarna, som utdelats av de allerstädes
närvarande tonltarnå.

Liuat och Stenbul, lenha och Bostella
kördcs av både kort oth hort-kon
MEDITATION

Jag sitter och betraktar en stjärnkana. Där har vi Svanen, där är Pegasus och Draken. Men var är Beatles?
Var är Monica Zetterlundl Har jag missförstått saken?
t1

Drifrvärnefs rnörkerfältsklufning
Driftvärnschefen Bertil Blomqvist genomförde ett mycket vällyckat experi-

röda eldar. Tyvärr flög de hit och dit
så de gav ingen kontroll över träffarna.

ment med att arrangera enskiid mörkerfältskjutning fredagen den 17 februari.

Omedelbart utanför CVA:s grindar
var målet helfigw i miniatyr, som skulle

Det var verkligen mörkt och praktiskt
taget helnulet, då 32 man ur CVAUHF driftv,irn samt inbjudna civilnili-

beskjutas med kammarammunition. Vid
Ektorp sköts på 100 meters avstånd mot
l/3 figurer med halvskarpa skott.
Vid skjutningen syntes det vara myc-

tärer inmönstrades i personalbyggnaden.
Där uppdelades de i skjutlag samt klassades var och en efter tidigare prestationer: mästare klass 3, normala skyttar
klass 2 och mindre erfarna klass I

6 skjutstationex hade ordnats med 6
mål på varje. Vid varje slålion lar ock
så de vapen sorn skulle användas vid
detta mål utlagda. 3 stationer var av-

gevär m/97 och 3 för kpist.
Skjutsrällningen var slående på 5 sla
tioner, knästående vid en rned gevär.
Remstöd fick inte användas. Tre mål
var upplysta med elektriska lampor, ett
med gasollampa, ett med facklor (skulle
väl föreställa lägereldl samt ett helt
sedda

för

obelyst. Vid detta sista n.rål användes
kpist vars riktmedel hade s1'älvlysande

ket svårt att koncentrera sig på målen
och samtidigt hitta riktmedlen, då endera clltid låg i mörker. Trots alla svårigheter lyckades bästa man prestera 53
träffar med 57 lossade skott.
Efter skjutningen var det åter samling

i

personalbyggnaden, där fru Blomqvist
med biträdande damer bjöd på kaffe
och goda smörgåsar. Många skratt utlöstes då Torsten Gustavsson spelade
upp från sin banJspelare skynarnas lrimodiga yttranden vid en åv skjutstationema.

Medan deltagarna pratade av sig be-

Med hänsyn

till

målen ocl.r skjutavstånden varierades även annunitionen.
På srat.ion nr I rid skjutbanan användes helskarpa skott mecl spårljus. Dessa
gav ett strålande fyrverkeri med små

l]

2l
3l

ningen ut resultaten varefter prisutdelning kunde ske.

ter. Segrare

Därefter utdelades priser från FV

i skjutning på hemmabanor 1966. Detta var således resultatet
av en tävling för hela Flygvapnet. För
CVA:s del blev resultatet: Kpist:

45

deltagare totalt:

3l Stig Carlsson 248 p. Silvermed.
9J Gunnar Merk6n 241 p. Bronsm.
Gevär: 75 deltagare totalt:
Lennart Larsson 134 p. Guldmed.

2J Jack l,eth 133 p. Silvermed.
14] Bror Karlsson 130 p. Bronsmed.

Larsson

Klass 2:
l l H:rrw Hrhnc
2J Arne Corsell
3J Sven Persson

btrev:

driftvzirnstävling

Ingernar Carlson
Karlsson

29 p.
29 p.
25 p.

ll I{olger Rasthmaa
2J Eric Ericson

lJ

1] Holger

3] Bror

Bengtson
Persson
I-{ans Karlsson

Äke

Under själva skjutningen hade fyra
skjukvardare deltagit i frågesporttävling
om sjukvårdskunnighet. Det var l6 frågor, som skuile besvaras inom l0 mrnr.r-

Klass 3:

2l

l;

Ragnar F.

Vid lika poäng avgjordcs placerings
siffran av målens svårighetsgrad.

drifterna på krigsstigen räknade led-

punkter.
Eftersom inga egna eller individuella
vapen användes angavs riktpunkt för
varje figur.

Klass

Det allmänna omdömet om kvdllens
övning var mycket positivt och det var
alla deltagares samfällda och uppriktiga
tack som riktades

til

till

arrangörerna Ber-

Blomqvist, Harry Hahne med alla

m edhj iilp are.

MEKEN.utrncrnclde IFFA och SECO
Arboga Mekaniska Verkstads skidsektion hade söndagen den i8 febr. inbju-

dit CVA-UHF och

Fagersta-Seco-ver-

ken att meJ .1 mannalag deltaga ' skjd
stafett. 21 lag, d. v. s. 81 löpare hade

anmälts. Tyvärr infann sig inte alla.
Från CVA kom två seniorlag, ett old-

boys och ett veteranlag. Det ena
orlaget med skidesset Nisse Peterson
se41-

blev tyvärr engagerat på annat håll och
ställde inte upp. Flyget hade inte heller
något damlag. [Varför?] Starten var
gemensam för alla kiasser vid Höjen
ovanför Mekaniska Verkstadens darrurlucka. Sedan gick banan över Ramstigen
upp på en runda över höjderna i skogen.
och sedan tillbaka till startplatsen, där
löparna vä<lade. Här var också må1et.

5 km lång. Det snöade och
temperaturen visade tögrader så skidföret var mycket tungt. Där det inte var
ytrersl bakhålt fastnade snön under skiJornc i tjocka lager. Ingen rcllning pa"Banan var

sade här.

Trots detta blev det ingen lågfartsåkning (turist-tåkt) utan med oerhörd
energi stångade sig [Hill-stil] löparna
fram och tiderna blev imponerande. Vid
växlingen före sista sträckan, då Ry-

i ryggen ledde CVA:s veteranlag hela tävlingen.
Man väntade att Liljehammar skulle
stedt puffade Iiljehammar

klara hem triumfen. Som motståndare

hade han skidesset Unto Hintsanefl,
son presterade dagens rekordtid 18.30.
Liljehammar bärgade

i

alla fall hem lag-

segern i veleranklassen. Även våra övriga båda lag fick hedervärda placeringar i den hårda konkurrensen.
Arrangörerna kunde inte göra något

åt vädret och.nön, men allt det övriga

Gwlnar Rystedt öuerlåter åt Lijeham-

nut

lagets sista udru.

/

IFFA fog "full" poft i Linköping
Så

val det åter "dax" för

CV/FF-

spelen, den årligcn aterkommarde täv

lingen meilan de centrala verkstäderna
och i någon mår FF.
Lördagen den 11 mars i arla rnorgonstrrnden stanade ett antal förhoppning<
fu1la badrnintonspelare, bordtennis d:o
srrrr korphockeyspelare med Linköping

I

laget deltog föijande:
Jan Andersson, Sven-Åke Mattisson,
Björn Liljehammar, Kjell Larsson, Kjell
Kiihne, Tommy Lindgren, Ulf Ed6n,
Svante Eriksson,

K. G. Ailvin sarrt

gel Berglund. Lagledare: Stig
qvist.

Resultat:

IO

Ro

Holm-

CVV CVM l1-7,

IFFA

,onr må1. CVM IF stod som arrangör
för de 6:e CV/FF-spelen, vars vinterdel
skulle avgöras och omfattade följande

Bordtennis blev så småningom en ren
singelfinal melian Nisse Peterson-Inge-

grenar:

rrar

Badminton, bordtennis

och

korp-

även skidåkning

Rätterligen

l0

km awerkats 'krrlle
men någon snö hade ar-

rångörerna icke lyckats anskaffa, varför
clenna gren måste inställas. Tråkigt, kanske rök 5 poäng.

Tävlingarna gick mycket bra för
IFFA:s vidkommande, eller vad sägs om
phockeyspela

ma spelade ett strå-

iande spel och gav varken CVM eller
CW rågon chans att sticka upp. Alla
spclade på toppen av sin förmåga. Björ'n

Liljehammars skridskoåkning nårmade
sig "Nisse Nilsson-klass".

välordnat och 'kapade en

god

kampanda. CVA gästerna framför' sitt
tackl
Resultat:

kvartsfinalen presterat

2l

18,21-18.

Singel

N. Peterson, IFFA, guld

2] L Gustavsson,
3) U.

sEco

IFFA, silver

Forsgren, CVM, brons

7] CVA TV II

Singel

l)

S. O. Holmströrn, IFFA, guld

2J J. E. Kihlström, IFFA, silver

3l
l2

S.

A. Hallberg, CVM,

brons

deltagare.

Dubbel
t J Kihlshöm/Liljehamlar,
IFFA, guld
2l Holn.rström./Hallin, IFFA, silver

3l

Hallberg/Gullberg, CVM, brons
6 par deltog

Tili slut en förhoppning om att nedanstående poängställning skall se minst

lika prydlig ut efter "sommardelens"
genornförande. En uppmaning til1 alla
cnställda art göra cn extrå arsträngning

i år lör rrt

1,1 cleltagare.

DubbeI
ll Söderbäck/Vedberg, CVV, gulcl
2] Nilsson/Forsgren, CVM, silver
Peterson/Guståvsson, IFFÄ, brons

7 par deltog.

Badminton har alltid varit en av
IF'FA:s säkraste grenar, varför nan
l-y.t( slor r förhoppningar or)r en seg("

kon.rarer" all CVi\4 är på stcrk ['am
marsch genom herrar Hallberg och
Crrllberg 'å lFtA får se rr1'p oclt fra,n
iör allt .c t ll att föryngrc lagct. L:get

Mask. I

spänstiga. Resultat:

dagens

ut CVM: s etta

rcdan före start. Scgern bärgades också
genom att IFFA fick fram finalpar isåvål singel som dubbel. Här kan rran

Seniorer:

ll

i

Asror Nils.on rned 2l-10,21-16.
I dubbel däremot fick Peterson/Gustavsson ge sig för CW: s kämpastarka
Söderbäck/Vedlund med siffrorna 16 21,

3)

2l Arb. Mek.

Gustavsson IFFA. Den sistnämnde

hade

ll

nedanstående medaljskörd :
13 guld, 4 silver och 2 brons.

rar

3, IFFA_CVM 1I_3.

bästa match då han slog

hockey.

K or

CVV

som bestod av S. O. Holmström, J. E.
Kil.rlströn, W. Liljehammar och C. i{al'
lin hade en sammanlagd ålder av narrnare 200 år, vilket far anses litc iövcrkcnt även om spelcrnr .jälvc känner sig

priset

till

för allrid erövra vandrings

IFFA.

Stäilningen för närvarande är att
IFFA har fyra inteckningar och CVM
IF en och fem inteckningar erfordras
för att priset skall få behållas.
Träna alltså för sommarens grenar
som oDrfattar: Fri iclrott, fotboll, varpa,
skytte, tennis och orientering.
Poängstälining på vanclringspriset eftcr "vinterdelen".

Tiiltlingsgren CVM CVV IFFA

Bordtennis
Korphockey
Badn.inton

3
2
3

251
35
25

FF

15

Åke Kanl6n

Kjell Söderberg
Kjell "Nippe" Larsson
Lars Pettersson findiv. 3:a 20.29)
Obs.1 "Nippe" bröt skidan, men fullfö1jde i alla fall sitt lopp. Olyckan förlilarar lagets placeringssif fra.
Olclboys:
1

2

J Arb. Mek.
j CVA Motor
Sven Persson
Göte Persson [indiv.
Rolf Ranskär
Bengt Iljåln1arsson
[indiv. 5:a 26.32]

3:a 24.36]

Vcteratter:

ll

cvA-TV l
Anclers Hill [indiv. l:a

25.32]

ti

7tl

I{ans Engluncl
Gunnar Rystedt (indiv. 4: a 25.52J

Vilhelm liljehammar [indiv
2:a 25.50)

IFF

tt

'lJ

, \l

,

A: s segerrilza lag.

t3

.,;,1,i1,,:t

l

Försvcrrets högsto
förslcrgspremie
rrtbetct

ld vid CVA

Vid en enkel högtidlighet i Telehallen
överlämnades den 27 februari till Karl
Norling 6.800 kronor samt ett diplom
förslag till modifiering av en våg
ledaromkopplare. Detta är hittills den
högsta belöning som utbetalats för utarbetade id6er inon försvaret.

för

Vågledaron.rkopplaren

tillhör en

ra-

darstation, son är försedd med vågleclare, så att avsökning kan ske, samt en
konstantenn för provning. Vågledarna
kan inte vara inkopplade santidigt som
kcnstantennen, varför det finns en relativt enkel värelanordning. Denna beslår a\ en cylindri'k m.rntel rred öpp

ningar för vågledarna och koDstantennen. Irne i denna vrides en cylinder
-qd .palter, sorn liksom en kikkran,
leder radarpulserna antingen till våg1e-

darna eller till konstantennen. Den
manövreras manuellt. De strönpulser,

Tore Kumlin detnonstretande principen föt sitt reningsfiLter tiII hydraulaggregat.

Förslcrgsfcrcit lq66
Som tidigare redovisats så var ju 1966
ett gott förslagsår. CVA:s förslagsstdllare har kvitterat ut 12.490:- under
året.

Rekordbelöningen

på 6.800:

be-

handlas på särskild plats.
Sedan förra förslagsfaciten har följan-

de förslag erhållit belöning:
834 Norling avd 281
Rep av omkopplare TC 16469 6.800:200 Krrmlin avd 275

Renkörningsfilter för
hydraulaggregat
9182 Oskarsson av 274
Snabblåsning vicl antenn-

905:-

provbänk

150:

3028 Brewitz avd 274
Omkopplare för precisions

voltneter

-

75:

l-lännande 'n(o arfölja nJe fpl-rno

dell erhöll:
9166 Leo avd 281
Förslag ang styrgenerator i Fnlr 7
9349 Nilsson avd 277
Modifiering åv provutrustning
WTG 1I
2292 Gustavsson avd 275
Hållare för relägrupp sikte 7a, b
2 st id6er som är {öreslagna belöning-

ar över 300:- har insänts till FF för

godkännande.

Fn lråga som man ofta möler är:
"Hur bedömer ni förslagen eftersom utslagen kan bli så olika"?
Enklaste svaret för oss är då: "Var

god och läs bestämmelserna som vi går
efter, ty de finns uppsatta på våra förslagstavlor". Dessa regler och den por-

l4

som ledes genom omkopplaren lill vågledarna eller antennen har mycket hög
effekt. Spelet mellan den inre cylindern
och ornkopplarhuset vår tidigare endast

I mm, och det uppstod län brämskador genom överslag. Dessa var så
svåra att omkopplaren kasserades. För
0,

tion erfarenhet som berördå

ledamöter
har skaffat sig, samt försök att använda
sunt förnuft är nämligen det som ligger

bakon behandlingen av förslagen. Tyvärr finns det gränsfall som är mycket
svåra att bedöma, och vi kan bara hoppas att finna förståelse för detta. En
gyllene regel här liksom annars är att:
"hellre fria än fä11a", nen det finns
gränser åt alla hå11.
Ett litet utdrag ur reglerna kan dock
vara pä sin plats.
Älla förslag bcdöms enligt

3 huvudpunkter.
1. Själva IDEN bedönes separat
2. Grad av NEDLAGT ARBETE
3. Grad av NYTTIGHET
Punkt 3 är mycket avgörande för den
ev belöningens storlek. Om nyttan och
vinstcn av för slaget bara kan uppskattas
och ej säkert fastställas, blir belöningens
sro'lek lastsrälld .v en .cl-ablonn ä.siE
tabeli. Finns det däremot påvisbart un,lerhg {ör exakt berälning a\ vin.ten,
då bestämmes belöningens storlek pro-

centuellt av den erhållna vinsten. Som
en följd härav kan ett utav två ungefär
likvärdiga förslag bedömas lägre i punkterna 1 och 2 men på grund av befintlig

att klara av

felkonstruktionen

syntes

lösningen ligga i nyanskaffning av en
omkopplare 6v kra[tigare dimensioner.
Kostnadema härför skulle bli c:a 2.700

kronor per anläggning.
Efter mycket funderande och en

del

egna experinreot [öreslog Norlirg. att
spelet rtan nämnvärd prestandaminskning kunde {å utökas ti}l max 0,5 mm.
Efter ingående utredningar och beräkniegar hos tillverkaren visade det sig
att efter modifieringen funktionssäkerheten steg över förväntan.

llärrv

lö1jde, art någon nvanskalf-

ning oeh ändring av anläggningarn. inte behövde göras. Alla kasserade omkopplingar har efter en enkel nedsvarvning åter kunnat tagas i bruk. Ett exempel på en liten nodifiering, som var

nycket effektiv.
Karl Norling har god rotation på slna
grå celler och det är inte omöjligt att
han återkommer snart med nya förslag.
På första sidan av Bergtrollet nr 3
1966 finner

Ni Norling visande sin mo-

difierade omkopplare.

få en betydligt större belöning än det andra förgoclkiind beräkningsgrund
slaget.

Vi

hoppas nu att dessa "torra fakta"
ej skall avskräcka från att lämna in nya
förslag. Ju flera förslag som kommer in,
ju större är chånsen att få in verkligt

h," i,r;pr f^r L"h".,11i."

Sehr.

YTTRANDE VID INFORANDE AV
ETVARMEETEMENT

Innan det åter blitt blitt ute, kommer
nätter, som man förut kalla kalla i stzillet hetå heta.

FO R.SFARAR.E

Våren ör i ontågonde och våro

orienlerqre kliver ur skidornq
för qtl beredo sig till årets

Norrland är känt för timmerflottning
och forsfärder. Mindre känt fu att detta
förekommit inte så långt från Arboga.

loppevenemqng:

1944 pågick timmerflottning för fullt
Hedströmmen. Dess flottled var 70
kiloneter. Den börlade ganska lång bit
uppe j Dalarna för att sluta vid såg-

ftlItA

TTO

i

verket i Skinnskatteberg, där timret
samlades upp. Då verksamheten var
som störst flottådes c:a 200.000 [tvåOrienterarnas julafton är utan tvekan
Tiomila. Varlör är den nu detl Frågan

är svår att svarå på. Ett äf emellertid

säkert: den som en gång fått den stora
chansen att ställa upp och kämpa i den-

na

mångmannabudkavle,

viil

komma

igen och om möjligt göra ett bättre resultat eller visa, att det inte var en tillfällighet, att det gick så bra just den
första gången.
Fjolarets [19661 tiomila gick den 7
8 rnaj med starl och nrål i Sråvsjöbruk. Snacket om att försöka vinna nasta år hade böfjat redan dagarna efter
föregående tävling. Efter en lång och
kall vinter kom maj med sol och varma

vindar. Lördagen den 7 klockan 12 reste
vi till Stavsjöbruk. Under resan gjordes

om hur man skulle
spdnga sjätte sträckan, som irade fallit
på rnio lott. Banläggaren lämnade tips
många förslag

om att den skulle vara "knivig" och
sjiilv l.rar jag ju fått det vassa öknannet "Kniven", vilket inte gjorde saken
bättre. Efter det vi sett starten fortsatte
resan till Nyköping, ddr det var samling
för de {em sista sträckorna. Från ett
flertal transistorapparatef rappofterade
Sven "Plex" Pettersson hur det gått för
vår startman. Under tiden krängde man
på sig dressen och satte faft på lyset.
Sedan satte vi oss i en ny buss för färd
ti.li Krokek, där jag skulle avlösa Imark
från fernte sträckan. Under resan dit
och i väntan på löparna talade flera

transistorapparater med full styrka om
hur det gick för dem som var på banan
och vilka problem de hade att brottas
med. Därav framgick klart, att kärren
var mycket blöta och vattnefl var mycket kålla. Plötsligt dök det första ljuset
upp i den tilltagande dimnan. Det var
Hellas löpare, som ensarl kom rusande.

De övriga,

som hade varit en enda
klunga på f,emtio man syntes inte till.
Femton minuter senare kom startnummer 14, vår gode Imark. Han hade komurit upp till andra plats. Med orden
"lycka till" gav jag mig ut i mörker och
dimma. Aldrig har det varit så svårt att
komrna i gång. Benen ville inte bära och
hjiirtat dunkade som en stångjärnsham-

mare. Dessutom skavde skorna. Hur
skulle detta sluta? Första kontrollen för

min bana var högst uppe på en höjd.
På vägen dit fanns ett hindrande fårst?irigsel. Ndr jag klarat mig över detta,
stod jag i ett hagtornssnår och kunde
inte flytta på mig. Genom litet plock
klarade jag mig ut. När jag kom till
konrrollyktan, hörde lag från en högl.lare, atl det var en klunga på väg in
till växeln, jag hade lämnat. Denna
klunga var då 30 minuter efter den ledande Hellasmannen. Detta var för mig
en lugnande rapporr. Det gäUde för mig
bara att gå rätt på kontrollyktorna. Vägen tili den andra gick genom stark
din-rma. Jag såg inte mer än c: a l0 meter framåt med min lampa. Det blev en
bom och klungan kom ifatt mig. Sedan
bommade jag vidare till den sista kontrollen, som satt, där den skulle. Därifrån var det bara att fortsätta en skogs,
väg till vixeln vid påakeringsplatsen ti11
Kolmardens djurpark. Femtio meter
innrn vlr ert lörargligt dike, som jag

hundratusen] stockar per år.
Flottningen i I{edströmmen är nu ett
ninne blott. Den blev nedlagd för c:a
10 år sedan, då nu allt timmer körs med
bil.

snavade i.
P. O. Sahlin

lick budkavlen elter mig.
redc på min
ryggsäck och uppsöka duschen. Kallt
valen över kroppen gör arr man kän

för nrin del [ick jag leta

ner sig som en ny människa och toppen
:ir nådd, då man fått på sig torra "ciril.r" kläder. I bussen frågade rnan mig,

hur det vcr under loppet och om

jag

hade haft det mycket dimmigt. Sedan
frågades varför jag inte gjorde si eller
så. Ja det var eftersnacket. Hellas höll
sin ledniag med c:a 30 min. Själv hade
jag kommit in på 24:de plats. Det hela
slutade dock lyckligt för laget med en
tredje-placering

i

på att försöka kvalificera sig till nästa

tiomila och kiimpa i Arboga OK : s grönsvarta färger, så tag kontakt med någon
OK-are. Medlemsavgiften är inte så stor
och särskilt inte om Du tänker på vad
DU far ut i st?illet. Främst lår Du kommå in ielt gäng, d?ir l<afiratandan är
toppen. Du får andas hur mycket skogs-

som helst, Du

i

TANKVÄRT

En cyniker iir fräck nog att se saker
och ting sorn dom dr, inte som dom bor.
de vara.
Carl Kempe

får bada bascu,

skogen och kanske det viktigaste: Du får de a1lra bästa lärarna,
niir Du skall lära Dig konsten att orien.
springa

1944.

Foio o. text: Voktmon V. Andersson

slutprotokollet.

Skulle det vara någon, som är pigg

luft

Utför Hedströmmens forsar -

tera.

Hans " Kniuen" Jansson

Bilden på sidan 10 illustrerat ingen böt
ute11 mera ingeniör Lafison framförande

CVA tack riII flygdirebttu R.

Alenius

som slutade.
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Rcrpporf från urbildningsledcrren

nedverkat, därav 32 personer på kurscr
i FV regi uton CVA.
Elever utom CVA
Vid CVA-kurser har 221 elever fiån
flygvapnets verkstäcler och förband cleltagit.

Frivillig uibildning
Ävcn {rivillig utbilclning är av stort
värde och understöds på alla sätt. Den
lrivilliga utbildningen omfattar huvudsakligen alln-ränna kurser och grundkuri tekniska ålnen, språk, adurinistration m. nl- och bedrives vid olika studieorganisationer, aftonskolor och kor--

ser

respondensinstitut.

Ali personal kan få läsa korrespondensktrrser efter hänvändelse til1 utbildningskontoret [tel. 265]. Efter avslutacl
och godkänd kurs erhåiles ersättnirrg
för hela kursavgiften.
F. n. studera- över 400 CVA-lre pcr
korrespondens.

Fritidsstudier understöds också. Stu

clerande vid Ärboga Tekniska Aftonskola erhål1er ersättning för clen kurs

litteratur, sorr utgöres av
UtbildningslerlningerL

i

o. Ingrid Persson, Anders Ander och P. O.
Åsby'sol: Fr. o.

Olssor.

Målsättning

naden var 1.035.000:- eller

Målsättningen är att all personal, so[r
p.g.a. arbetets krav behöver någon fonl
av vidareutbildning även skall kunna erhålla sådan. Resp. chef, som ansvarar

anstä11d.

för personal- och utbildningsfrågor för
sin personal, inventerar årligen utbildning:behovet. varefter en utbildningsplao görs upp inom ranen för faststälid
budget. Utbildningskontoret svarar sedan för att anbefalld utbildning kommer till stånd.

Lokoler
62 kurser var förlagda

710:-

per

Det göller Dig siälv

On Du har

till

lokaler på

CVA, huvudsakligen vid kursgården i
Äsby och i särskild lokal för lödutbildning.

Lörore

Fyra personer har på heltid tjänstgjort som 1ärare vid tekniska kurser.
Dessutom har B0 anställda sporadiskt

korrespon-

densinstitutens kur sbrev. Andra kurser,
exen-rpelvis språk- och kontorskur ser
kan ersättas n-red 2,i3 av kursavgiften
efter avslutad kurs.

synpunkter på utbilcl

ningen rller lundera' på nagon krrr., d'
Drr väkomrnen till utbildningskontoret
i ldminisrrction.bl ggnaden. eller ring

265 eller 187. Där står P. O. Olsson,
Anders Andcr och Ingricl Persson gär'

n.-r till tjänst. Drr Li,n ork.å rala n.ed
Din chef om ailt som gä1ler utbildning
i tjänsten.
P. O. Olssr.,n

Omfottning
Vidareutbildningen omfattar till större delen tekniska kurser och naterielkurser. Vidare har ökat intresse under

året ägnats åt personalledning och administration.
Antalet anställda, son deltagit i be
ordrad vidareutbildning under
året var 755 vid 213 kurser.

senaste

l4 0n rv rnrpl rilloin.l,. rrl',,tsri,

håf utnyttjats till organiserad utbildnjng. Detta motsvarar i medeital 25
rinrmår per lnställd och år. Totrla ko.t

Automotisk Dolo Behondling
Arboga Tidning den 8.2.67 sid 6 under Frågan är fri.

Fråga: Förtydliga orden ADB och

bioteknologi.

Svar: ADB betyder enligt förkort
ningslexikonet: Allgemeiner Deutscher

Burschenbund

fen tysk

ningl. Biote . . .
Så nu vet rf detl
16

studentföre-

Ätnnesläranu gör upp schema: Fr. u. O. Grunberg, H. Gripenbenh och G. Lunclströn.

20% crv CVA-perscDncrl betcrlcrr
8()% crv nycr "KRONHJCDR.TEN"
Gert Wase omedelbart ett kaf{elotren
som såldes slut på nolltid. Inköpet av
en lekkamrat rill vårt dovhjortpar kunde verkstdllas omedelbart.

Den 23 febr. klockan 11.30 släpptes
vår nya hlnd ut på saa'ma piats, där
Jeppe och Julia gjorde sin entr6 förra
året. Hon är ca 3 år och kommer
från Björnön vid Västerås. Sedan vi fått
ett snabbloto av heue sLack hon in i
buskagen. Litet chockad efter resan har
hon hållit sig dold och vi vet ännu inte
om hon tdvs med sina kompisar. Vad
heter hon förresten?

Det

ittsatnlade

"

gtLldet" räbnas undet

kontoll.

Redovisning

Administrationsbyggnaden

Den stora insan-rlingen rred bössor för

er lekkamrat till vår hionlamjlj gav inte så mycket. Redovisningefl visar att

kaffedrickarna i administrationsbyggnaden bidrog mest närmast följda av GottPelle. En givare hade lämnat en hel 5: a.
Av siffrorna att döma synes det att 80

'-20 0/o regeln gdller fortfarande.
För att rädda situationen stårtade

LttDAR. MttDA
Jag sitter här ocl.r löder, löder och löder,
jag använder löJkolv, lod oth pincerr,
blod tårar och svett.

....

Telehallen
Gott-Pelle
Mässen .

I02:22
6:86
30:51

l8:

.

05

Summa 157:64

Kaffelotteri

.................

ll4:70

Totalsumma 272:34

Nya douhiortshinden gör sitt intÅde
på cv A.

Men

med Jacobssons säkra

glimt

i

hand

och

öga,
:^- la- ,1116 -^^^
^l+ l;lLruSd drr
ruua,
ldE r4 -:-

Hoppas nu att nå ett bra resultat
och att få ett för lödning erforderligt

jag fann dikten så pass bra att den i
Beergtrollet skulle duga eller va??7
Va tycker redaktionen? DS.
GRATTIS till den klarade kurscn
önskar

Dottent Mari-Ann

certifikat.

Nlitt hjärta värker, jag tror det blöder,
schavotten väntar,

jag har det inte så lättl
Ett godk:int arbete jag vill prester.,

ett godkärurande jag vill

Ltuiungen" Karl-Eric Wiss
[Psst jag klarade migl]

"

ha,

då fordras att komponenter rätt montera

på lödkursen vid CVA.

En komponent fel på 20.000 är något
att bita i,
en på 100.000, dr framtidens melodil

PS. Jag d. v. s. "Lärjungens" dotter
har med stor möda lyckats få min käre
fars samtycke till att siinda in hans lilla
diktförsök.
Han protesterade

i

det längsta, men

Fröken Mari-Ann kan var a Wiss
att dikten passade preciss
Den var n-rycket bra

just sådan vi vill ha

Vi

gratulerar både lärjungen
och den förtjusande
damen

Angående dcrtcrrncrskiner
I föregående nummer av denna hedervärda tidning hade Ragnar-Fredrik redogjort för sina iakttagelser från landsvägarna under gällande hastigl.retsbestiim-

melser, och vi får nog dela hans uppfattning av ämnet, men jag liksotr upplever detta på ett annat sätt. - Jag åker
rätt som oftast genom Kungsör, Val-

skog och Kolsva och andra samhdllen
i krokarna, och n:ir jag liksom R-F

här

saktar in farten till 50 stra-xt före förbudstavlan, så svisch, susar det en hel
del bilar lörbi och bara lörsvinner i fjärran. Och aldrig syns någon svaft-vit po-

lisbil till

...

Under den mörka årstiden då alla bilar har lyset på, känner jag mej nästan

i

aågon av Jack Londons
böcker som ?ir jagad och förföljd av en
flock ylande och glupande ulvar med
ögon som lyser som eldkulor i mörkret
och med otäcka mormingar i strupen.
Och då, just då vid förbudstavlan,
känner jag hela flocken bakom mej
kasta sej över, nej förbi mej med ett illvrål och ögonen påslagna till hellysel
Och vad ser man då? Jo bakom vargsom en person

ögonen sitter

det ett flertal av dessa

fantastiska unga irrän förande stora amerikanska maskinel med flera hundra

hästkrafter innarför det rostiga plåthöl-

jet. Och resten av plåthöljet iir

laddat

med uppsprayade 'brudar" som vinkar
litet nedlåtande när dom susar förbi den
stackars laglydige trafikanten.

Nu undras det; När gick dessa unga
i skolan? Och fick de diir liira sej
att tyda bokstäyer och siffror till ord
män

och meningar och sifferkombinationer?
För som det verkar nu kan de inte läsa
vare sej text eller siffror. Eller är det så
att dom helt enkelt "ger fan" i gällande
bestämmelser?
Ja vad ska man tro? Och vad tror po-

lisen?

Li
t7

Det är toppen med salt, ttirta
och bullar.
som de förstod bättre. Det blev saft och
tårrc vid stående bord. Dc äldrc hänvisades till kaffebaren i andra ärden av
Medborgarhuset. Under tiden startade

U. A. Gunnasson dans och lekar r rotundan. Dmna lek blev vildare och håi'dare allt efter tiden led. För c1e äldre
l'lev Jer uthålligher.prer I svikrhopp i
form av Jänka och La Poste1la. Golvet
sviktade och mången hade nog årgenäma elterverLninSar i form av tränings.

FCTF Bcrrn- och
Vid middagstiden den l5 januari fylldes Folkets hu.-biografen

till

bristnings-

av tjänstemannåföreflingens
yngre telningar med vuxna. Sedan ordf.
Birger Åhlin hälsat alla välkornna, och
meddelat vissa spelregler för de kommande övningama, börjåde ett bejublat
gränsen

biljakt som visades. Därefter kom nt.

Mr. Båga Mento gjorde ytterligare
framträdande, varefter her r ar tomtar
gjorde entr6 och delade r.rt välfyllda godispåsar. Drygt 700 personer hade infunr,it sig, varav 500 av de yngre år

Båga Mento och visade ett utomordent-

gångarna. Enligt de senares utsago vid

ligt salongstrolleri. Det väckte berättigat
uppseende framförallt hos de äldre. De
yngsta var otåliga ått få del av sådant

undantag.

filmprogram. Det var Pelle Svanslös och
Hacke Hackspett samt en arnerikansk

Ar du konslinlressercrd
Kultrir är ett av dagens debattämnen.
Häri inräknas konst, ett mycket omfattande område. Inom CVA-UI-IF finns
härför ett påtlgligt inrresse, rnen saknas en samnranslutning för att befrämia
detta.

värk.

forniliefesr

?
bör

vara

att

l.

främja nedlemrnarnas förståelse för
konst genom ordnade besök på konstnnh fÄrc,lr.o
' 'f.r;llninorr

Rcrdcrr segrode

ETECPTEXITET

i korpen
lllil{tH

li,j i,

CVA:s Radar ställde upp ett iag i

t

alltid toppen på året och denna var inget

2. ordnå utlottning av konstverk
3. för:rnedla inköp av värdefull konst till

Vill Du vara mecl och bilda en konsr
förening inom CVA-UHF?
Konstföreningens uppgifter

en pressintelvju så är denna julfest

förmånliga priser och betalnings-

villkor.

Älla intresserade kallas hänled ti1l
ett odenterande möte på Gyllene Balken tisdagen den l8 april 1967 kl. 16.20
iör att eventtrellr bilda dennr lö'en'ng.
Konsttrollet

Arboga korpbandy, serie 2 A, som gått
fran i stor segerstil. I skyttcligan segrade Äke Dagerhäll med l4 gjorda n.rå1,
tiitt följd av Gilbert Wahldn nrecl 13.

it'.t
I

iJ,

Ot

-pi

dca dÄr indFnrind

Vi har bara smällt upp
Norberg skulle ha den

i

den för att
en fiLm.

Electronic Wechly
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RADAR-laget. Stående från uänster: Roll lansson, Bengt Andersson, Hans Larsson, Ål?e DdgethAll, Gilbet Wahlön. Kntistående lrån utinster: Lars Bfindström,
Åbe Dandanell, Sven-Åhe Mattisson. Lagledare: Eic Wenter stående till höger.

Hur rrtctn kör bil ekonorniskt
ATT KORA EKONOMISKT

INTRESSERA R VAR

Man behöver inte vara expert på ekonomikörning för att få ut fler kilometer

ur varje liter bensin, men litet

känne-

dom om grundreglerna kan inte skada.
Ekonomiskt sinnade bilförare kan lå,
na en hei del tips från jetflyget om hur
man tänjer ut vägsträckan på samna an
tal liter bränsle. Ett jetplan har en fantastisk aptit på drivmedel. För att hål1a
det inom rimliga gränser.har flygplans-

konstruktörerfla

natat in uppgifter i

datamaskiner om det mest ekonomiska

flygsättet vid vårje möjlig kotrbination
av l1ygväg, hastighet och last. Faktum

är, at( utan dessa vetensk6plig6 ds13,
iätt sätt, skulle inte jetplanen kunna flyga trycket mer än halva
distansen Stockholm Rom. Nu kan de
använda på

flyga samma sträcka nonstop och

ändå

ha bränsle kvar.
Naturligtvis finns det ingen anledning
för oss vardagsbilister att gå så 1ångt, då
det gäller att spara bensin. Men med

Iitc kännedom om ekonornikörning och
ör,ning kan man lrots allt ha lite nltta
av llygets ekonomikalkyler utan att för
den sku1l behöva anlita datamaskin
varje gång man ska ut till stugan på
landet.

Precis som jetflygplanen har bilmotorn en idealisk crbersrakt för varje speciellt tillfälle. Ta t ex ndr man sranar
efter rött ljus. Man kan accelerera som
en "hot rod" och använda hela mo,
torns kraft för att få upp farten eller
smySa iväg med minimal motoreffekt.
Båda sätten drar bränsle. I hot rod-star-

OCH EN sOM HAR

BIL

ningsperioder". Om man måste stanna
gäller det att kunna koppla av. Vissla,
truruna med fingrarna på ratten, men

håll foten borta från gaspedalen. Gör
1llan detta sparar man bensin. Att sitta
fast i en kö med motom igång zir dubbelt slösaktigt. Bensin som förbränns på
dettå sätt kan aldrig omräknas i effek,
tivt awerkade kilornetrar och en moror
som går på tongång använder mycket
bränsle för att inte stanna.
Det kan kanske inte skada att någon
gång också anvälda sig av några av de
trick som experterna på ekonornikörning använder sig av, t ex att köra med
stängda fönster för att undvika kraftreducerande vinddrag (med moderna ven-

Det är precis som att körå med cn släpvagn fullastad med sten.
Ha alltid så högt lufttryck i hjulen
som instruktionsboken föreskriver. Hårt

pumpade däck reducerar rullmotståndet

och iir därför bränslebesparande. Låt en
verkstad justera Er förgasare tjll "snål"
inställning, speciellt om Ni har automå-

tisk choke. Accelerationen blir en aning
lidande på detta men bilen blir betyd

ligt bensinsnålare.

Det enklaste marr emellertid karr gora för a förbädra sin bilekonolli är
ått hålla {ordonet i god kondition. Uttjänta tiindstift, felaktigt inställd tänd
ning och förgasare är bara några av de
detaljer sorrr kan förorsaka onödig ben-

tilationssystem som finns t er i 1967
års Taunrrs l2M och l5M dr delta inget

sinförbrukning. Slitna däck och feljusterade bromsar är andra fe1 som snabbt

problem ens under sommaren] eller
lätta på gasen vid 1ånga nedförsbackar.

kan bidra

Försök inte pressa Er fortare fram

i

hård

motvind genom att trycka ner gaspeda-

len

till

en tom tank, men om detta

kan man läsa i instruktionsboken
följer med bilen.

Ford Motor Conpany
Aud för Public Relations.

det kostår mer än det smakar.

Icimn och lugn
lzörning betyder
bästa bränsleelzonomi. Rychig hörning innebtb borthastad energi. Den
Iugntt körningen Ar
säbrast ur tralilzsäherhetssy npunkt.

ten förbränner man bensinen för fartens
skull snarare än för vägsträckan man
lillryggllägger. Starteo med molorn nästan på tonrgång är nästan lika slösakrig.
Förbränningsmotorn är inte effektiv vid
så låga motorvarv och därför får man
ut alltför liten motoreffekt i förhållan
de til1 clen bensin som förbränns.
Den bästa och rnest bensinsnåla starten är en snabb acceleration, ddr man

Ett tricb från el?olir att

nomilz.örarna

ha alla lönster
stöngdo

lör att

teducera luftmotstå.ndet. Nya bil-

modeller harf risk-

kommer igenom de lägre växiama och

Iuftsv entilation,

upp

som möjliggör

i

som

den högsta så snabbt som möjlLigt.

Detta ska göras utan att pressa gaspedalen i botten. Erfarenhet är här den
bästa lärrren och med övning tränner
man när motorn arbetar bäst inom det
för varje tillfälle mest ekonomiska ef-

dena.

fektområdet.

Att köra ryckigt betyder bortkastade
pengar. Detsamma gäller alltför hastiga
inbromsningar. Hård bromsning slösar
boft hastigheten som man betalat för.
Bromsa långsamt och var uppmärksam
på trafikstockningar framför Er på vägen, då kan Ni släppa gasen och låta
r,ind- och vägmotståndet successivt minska hastigheten. Även den lugnaste tra{ikant kommer ibland in i "ryckkör-

KOM IHÅG!

Att

Kör flera lzilometer

Per liter bersilL

genom an håtla

rdtt lufttrych i
dticlzen. Miuba
dricb drar mer
bensin
- hårda
dticlz. minshar rullt110t

ståndet

.
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OCH FöRBJUDEN

I

Vi hyllcrr

bevcr

rcri rninne

50 år

CVA

60 år

5/4 Valfrid Söderberg

l1/6

avd 6)u
900

Gösta Wellbäck

2216 Thure Andersson

850

3/4 Henning Sundeli
9/5 Torsten Ericsson
l3/5 Karl-Erik Söder
9/6 Kurt Hallin

avd 200
385
100

634

TACK!
a För a1l visad vänlighet och uppvaktning på min 70-arsdag ber jag härmed
få framföra mitt hj?irtliga tack till chefer och arbetskamrater vid CVA.
Hilmer Karlsson

a

jag fick till

a

till CVA

Hj iirtligt tack

a Etr hjärtli$ tcck för de gåvor, jag
fick mottaga under min sista arbetsdag
som CVA-anställd. Jag vill dessutom
tacka al1a, som jag haft fömånen ått
samarbeta med, för ett positi\t bemo-

Nils

S.

Axelsson

tande.

RoIf Alenius

för blon.rmor

jul och påsk.
K. G. Raattamaa

a

för all uppvcktning och vänlig hågkon.rst på min 60-å'rsdag ber jag få fram-

För all visad vänlighet och uppvakt-

ning på min högtidsdag frarnför jag härmed mitt varna tack-

Ax,eI Karlssott

a Ett hjärtligt

tack till alta bidragsgi
vare för den fina avskedsgåvan, jag fick
mottaga vid avslutad anställning vid Datacentralen.

Paul Ericsson

föra ett vårmt tack.
Otof Hemrydh

a Ett hjiirtligt tack för all uppvaktning
på min födelsedag!

han som flygplanelektriker vid CVA

Oshar Söderström

a Ett hj;futlist tack till

Verkstadsförman Nils Sigfrid Axelsson avled dea 2 januari 1967. Han var
född den 25 juli 1906 i Skillingmark
församling, Värmlands län. Är 1947 började Axelsson sin tjänstgöriag i flygvapnet med anställning vid F 7, Såtenäs, där han, med undantag för drygt
ett års gästspel vid CVA, stannade till
år 1951. Den 19 mars l95l anställdes

och blev

chefer och ar-

betskamrater vid UHF för alla vackra
blommor och minnesgåvor jag fått mottaga på min pensioneringsdagl

sedan verkstadsförman för

flygplanelektrikerna. Under några år
tjänstgjorde harl på robotavdelningens
försöksbyrås utprovningsdetalj och därefter kom han över till elsektionen.

Nils Andersson

o

Jag tackar chefer och kamrater för
alla blon.rmor, jag fick till jul vid mifl

a

långa sjukdom.

giftemå1.

T ore

lan

Holmquist

o För den vackra gåvan som jag blev
uppvaktad med på min 60-årsdag, vill
jag, till chefet och arbetskamrater framföra mitt hjärtliga tack
ltuflAef JWeA

a Hjärtligt tack för

till

ett

och ljust minne.
Iohn AsPlund

a Till chefer och kamrater vid CVA,
framför jag mitt hjiirdigt tack för avskedsgåvan.

Inge Gustavsson

a Ett hjärtligt

tack för blommor och

presenter på min 60-årsdag.

Annie Andetsson

a

För all uppvaktniag på min 60 årsdag ber jag h?irmed att til1 chefer och
arbetskamrater vid UHF samt till arbetsledarsektionen inom FCTF avd 107
få framföra mitt varma tack
Hary Dahlqtist
20

a

dll

chefer och arbetskamråter för uppvaktningen på min

Ert hjärdigr tack

a För all viinlighet, för alla blommor,
för all övrig hågkomst under min älskademakes, vår kära pappas Nils Axelssotr
långvariga sjukdom, samt för alla vackra blommor och tal vid hans bår, vill

Gustattsson
avd 480

vi

framföra vårt innerliga tack.

Rrth
Barnen

50-årsdag.
"

vänlig uppvakt-

ning som gjorde min 50-årsdag

rikt

Hjärtligt tack för uppvaktningen vid

Konte"
UHF

a Ett hjärtliet tack för

den fina avlick, när jag slutade
min anstdllning vid CVÄ.
skedsgåvan, som jag

lan Widgren
avo zll

a För all visad viinlighet vid vår älskade
nrake och pappa Rure Fägerkt)ists bofigång, för alla vackra blommor och hedersbevisningen vid hans bår, vill vi härn.red

f( rl

skedsgåvan.

och

a Ett vcrmt tack {ör blommor och vänligt deltagande vid min son Georgs bortgång.

Barbro Olsson

o

chefer, arbetskamrater
lramlora vall vårlna !acK.

Svea och Elisabeth Fiigerbuist

a Ett varmt tack till chefer och arbetskamratet som bidragit till den fina av-

Gustov Larsson

För visad viiniighet och uppvaktning

bef jag hiimed
framföra m'itt hjiirtliga tack.
Erik Kartsson, UHF

på min

till

SO-årsdag

{å

c För vänlig hågkomst på min 50-årsdag ber jag härmed få framföra mitt
hjärtliga tack.
Linus Carlsson

a'{a z)z

c För v?inlig hågkomst på min högtidsdag, ber jag få framföra mitt varma
tack.

Oscar Siöstrand

a Ett hjiirtlict tack till chefer, FCTF
och arbetskamrater för våinlig hågkomst
och rrppvcktning på min 60-årsdag.
Henry Rosenquist

DET BEHöVS SÄ OÄNDLIGT LITE FöR ATT HÅLLA SIG I FORtl
Lrnder nånga timmar intill ett dygn på
dcn otränade under det att den vä1tränade återvinner dcn vegetativa jämvikten på l0-15 ninuter. Man har anled-

ning förrroda att förhållandet är det
\1lr IDr även vi,l anJra :tr(\sretningåf.
Der vält äncde idlotr.rrrlrncns goJa
sömn även strax innan han skall tävla
brukar nran framhålla som anmärk
ningsvärd. Bland flygarc sorrr mer än cle
'le"ra cn.lrr rr.ä!leq för .rrc.s i sin dag

liga yrkesutövning, har man gjort erfaBöt jtt

ntetl t ttl som regel att

till och lrån arbetet. ArLtingen solen skiner eller
.let reg11ar. Ta det lungt i början. Den ticl Dtr.t'örlorar uinner Du i lornt au öhat uiilbefinnande. Tungt i den branta baclzen de streta ncd besl)är, heter dct. Men DU
skall snart fin11d att Du lzan hålla samnta tal?t i uppfö^bacl?en son på den slåttl
gti

ntarlzelt,

renheten att fysisb tfining iir ett golt
Diotncdel enlat sttcssen. En god kondi-

tion innebär ökad

stresstolerans, dålig

kondition inncbär minskad

str esstole-

rans och ökad stress siuklighet.

God eller dålig kondition?
En l<arakteristisk förändrirg vicl fysisk
träning ä( att pulsen, d. v. s. hjärtats
slaghastighet, blir lägre. Vältränacle id-

rottsmän ha en puls på mindre än 40
slag i rninllten i vila cmot 70 hos ordinära manliga individer i sanrma ålder
och med sanma kroppsstorlek. När den
trånade reser sig upp ökar pulsen, nen
väsentligt mindre än hos den otränade

och detsarula är förhållandet när rran
utför ett visst kroppsarbete. Flans bättre fysiska arbetsförnåga kan också direkt inätas i det arbete soln han kan urföra eller den volyn syre som han kan
upptaga vid en viss pulsfrekvens, t. ex.
150 eller 170 slag i ninuten. Hjärtats

arbetstakt kan

intc

ökas

hur mycket

som hel5r under arhete - den övre
vid arbetsprövning på cykelergoneter på yngre och vid kroppsansträngningar vana individer brukar ligga vid c:a 195 slag i minuten; på dem
5om intc äro \anJ at1 ansrränga sig o(h
älde vid 175-185. Den synes för ovrigt inte öka med fysisk träning så vitt
nan l<an bedöma av utförda undersökningar. Men kan den tränade utföra
större arbete än den otränacle vid en
puls på 170 slag i minuten så kan har.r
också göra det vid pulsmaxirnul, d. v- s.
bans maximala arbctsprestation är störgränsen

Konditionens storo betydelse

Vacl kan nu konclitionen spela för
ro'l ide-ta sar.r-narl'angl Flsi'l' r-än:ng

Allteltersotn

Du känner fornten bli biittre

så lligg in ett par ninuters löpnittg i
Du behöuer ifte springa i lzapp med någon uran
vttlier den tdLt Du oilL. Nu lzan Du lägga on promenddell så att Du löper 3 min.
Sen gfu Du i uanlig talet 5 tiII 10 min. och sefl gör Du ett trelninutersrycb igen.
lzucills- eller söndagsprontenaden.

Krafterna

ölzas!

innebär i allnänhet i och för sig en
stress. För att den skall leda till den
önsl aJ< ökningen rv plcsration)förrågan nåste nänligen det fysiska arbetet
vara av den sto.leken att det leder till
uttröttning under 1ängre eller kofiare
tid. Annarr erhå1les ingen anpa-sning
av kroppen. Den fysiska ansträngningen,
åtninstone när det är fråga om presta

tionsidrott, verkar genom rctning bl. a.
av det vegetativa nervsystenet och de
crrdohina organen. Mrn kan säga att
vid träning vänjes kroppen vid stress
vilket ter sig på så sätt att kroppsarr
strängningar

i allt mindre

grad

ju nera

träningcn fnrtskrider L bbrr den vege.
tativa jämvil<ten. Efter en kroppsansträngning kan tran finna en förhöjd
ämnesolnsättning,

hög

pulsfrekvens,

blodtrycksför höjning, nedsatt aptit o.s.v.

t clu så tåItrtinad att Du lzan lågga
in snabba sprinterrycb undet din prome,
nad. Och Du lzänner Dig belåten ned
Nu

tilluaron.

DEIALIER TOR ARBETT].| PÄ HCIN:

VÄS ENTTIGA
S ö

ker h etsu trustnin g

Ur Göleborgs-Poslen i
om

sci

<Tore tol<crrbeien

från LUNA enlrgt Kungl. Arbetorskyddsstvrelsens bestömmelser

scrmbond med konferens
l<onfererrsen frcrm'

| ' Vld

<om möngo foklorer som nrotveTl<or ett effektivt
sl<yddscrbete ndr det göl er tokorbeten. Mon
möter dcir gomlo fördomor om oli en plåislogore
skoll l<unncr gå och orbeio hur sorn helst pd sloro
höider. -- Mon mösie komrno ifrån uppfoitningen
plötslogore iir en slogs tropetskonstnör ocii
ott
"n
cirkusqrlisl."

Sökerhetslino Nr. 730

onbond med tvii korbinkrol(or
iustefircrr alngd. Erotthir lfosthei 1000 kp.
Dubbe

sytt

ny

5ökerhetslino Nr.

731

Nylonlino flatod med 6 korde
rlnqdiuslerinq. Med

fosihei 1000

tvi

er.

Ringlås för

<orbin <rol(or. Broiiharll

<p.

Sökerhetsbiilte Nr. 703
För fångöindomå1. Av nylonsode gjord med bo-

o .ll s qo11l -- gos.r-i<nd D.i-9. Ju.r- bo.

lalfgd.

SloeJen

on

Toklino Nr. 738
lino ov tery eneull med ormering ov per'

ire kcrrdeler iomkreis 2"1. Levereros

med

- öglo i ercr örclc r s:,:rt Iorbinhol<e i
spllisod
den ondro. Brotthilfosthet 1000 l<p. I lilngder

lrirn l0-25

Båtsm('nsslolor
Desso

ör ovseddo för inspe<tions och

reparolionsorbeien

öngs fcsoder uion byggnodssiöl ningor. Sio en ör nyckei
löti ott hisso och <on iåsos fosi iönskoi löge. Den finns itvå
stor ekor med priser melon 1000,- och 2000,- kronor.

Lt*oaHL

6(

meier.

Säl<erhetsbölte Nr. 702
För firng- och siödandomarl. Av nyionsode glord
^ecj l-^ionFt is sor r -'r hejo- r.iooo D- ngor
med bromr bol irt. Jusierbcr onqd.
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