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FLYGHISTORIA I
Svenskt militårflyg firar i år sitt

f entioårsjubileum.

Flygstabens pressdetalj har sammao-
ställt en minnesbok över den hektiska
flygutbildningen från 19l2 till 1962.
Den sextiosidiga skriften heter
"Svenskt militärflyg 50 år" och kos-
tar bara fem kronor. Den eventuella
behållningen går till Kungafonden och
flygvapnets ungdomsverksamhet.

Boken är illustrerad med månea och

FIN TIDSKRIFT
bra bilder från femtio års militärflyg.
Där finns bilder som berättar om löjt-
nant Olle Dahlbecks första militärflyg-
ning l9l2 och om våra dagars draken-
förare.

"Svenskt militärflyg 50 år" kan an-
tingen köpas på närmaste flygflottilj
eller rekvireras direkt från flygstabens
pressdetalj, Stockholm 80.

Vi d Ärboga kan köpa tidskriften på
Mässen. CVA. el1er beställa den hos
kapten Gunnar Tallqvist, tel. I05.
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Suenskt rnilitarflyg 50 år
Flygvapnet firar i år 50-årsminnct

rv clcn första nilitära flygningen i Sve-

fegi. Det var löitnanten vid flottan

OIIc Dablbeck som dcn 4 fcbruari 19l2

gjorde flera uppstigningar necl det flyg-

plan sorr skiinktes till marinen av di

rcl<ttircn O.-E. Neurriillcr hösten 191l.

Errbryot till flygvopnet föddcs gc-

nom privat initiativ av en framsynt

ruan. Utveckiingen hiirifrån till dagens

flygvapen, vår btldgetsmässigt störst.r

fiirsvarsgren, hade cnrellcrtjd inte varit

möjlig orr clen inte letts av skickligr

och rrppgiften häogivna :rän. De hade

cn sr,år uppgift och nåste ständigt

känrpa mot konservatism och konven-

ticncllt tirkandr' h,rs rlet nl a val'net.

nrotståndare.

Under flygvapnets för'sta år var ma-

tclielen enkel men ofulJständig. N4ånga

gånger berodde det på den enskilde

nrekanikerns händighet och skicklighet

orr flygplanen skulle komma i lufterr

e'ller inte. Vår nroderna flyemateriel

bostår av tekniskt livaljficcrade systen'r

nrccl nånga konponeDtcr. För att hålla

våra llygplan i luftcn fordras en välor'-

ganiseracl och välplaneracl tillsyns- och

trnclerhållstjänst där vatjc enskild m.rlt

måste känna sitt ansvar inte bara som tn

skylclighet utan iiven sollr en tillfreds-

stiillelse att veta att han är en bctt-

clclscfrrll länk ien stårli kcdja. Vårt

flygvapen skulle vara ineffektivt utl;r

rlen grrrnd 50m \ i h;irvi(llrg \tar n|l

idag.

Niit vi den 2 septembcf anordnade en

jrrbileunsflygdag på Malnrslätt så sked,

(le dct inte barå för att fira ninnet rv
clcn första nrilitåra flygningen utan

kanske i högre grad [ör att hylla denr

som hjälpt tili att göfa flygvapnet till
vacl det är idag - ett cffcktivt vapco

t iil landcts för svar'.

.x.2,*?

Generallöitnant

Lage Thunbetg

Inonr få onrraclcn har utv<ckiingea

skett i så snabb takt som inon clet

flyqtelni.ka. hlan hehöver lrara ji'n-
föra de rraskiner rlecl vilka brödern.r

Wrieht e io-de sin,, hi.tolis'rr Ilygning.rr

i början av 1900-talct nred våra oagars

flygplan som t. e\. viir svenska J 35

Draken för att it.lte tala onl astronau-

ternas robotrr. I rn sä.lnn utveckling'

ke,lj; inncl'är 50 år',n rr,yrkct lån;

tid.

Bloodhound I I
Flygdir. A. Högfeldt

Tillsan-rmans rncd Souschcfen och

några ruilitära och tckniska che{cr i

Flygför valtningen har jag baft förnrå

ncn att under l0 dagar stuclera nrbri-

ccracie robot hos dess olika huvudtill-

rerkalc i tnglrnd. Dc hLrvudfirnro" v'

besökte i'ar Bristol Aircraft Ltd, Br^is-

tol, Bristol Sidcleley Engines Ltd., Bris-

t()1, Ferranti Ltcl., Manchester, Ferranti

Ltd., Edinburgh, och E. N{. I. Elcctro-

nics Ltd., Hayes, N'liddx.

Sonr hclhet.intrl ck vill jag lronrhål'r,

att det förefaller som om de besökta

firnornas tekniska nivå ligger nrycket

bögt, och det båclar gott Iör det vapen-

systell), som vi konrnrer att få.

Självfallet frarrkornntcr rrncler såcla

na tillverkningsarbeten, som B1oocl

'rnrrrr.l lT ä_. ctt otill lc.l lrrt,l irgrr

av olilta s1ag, och hiili liggcr en stor'

irarielret att liipl lrr<t dr.1 vi hclrörer.

Självfallet vill engclsnrinnen säila allt

vad de i den viigen har hittat på, och

dct son visades oss val inte småsal(er.

Det vid sidan orlr (len egentliga ut

rustningen av robot fick jag bland an-

nat tillfälle att se hos Fellantis labora-

torium med microminiatyrisering. Här

fick nan se ]itet av våd frantiden tro-

ligcn kollner att biira i sitt sköte, våd

det gä11cr vissa elektroniska komponen-

ter. Tillverkningen av kon-rponenterna

'iiedde helt uclr hailet trnder rn'kr,,

skoo rred minst 100 gångers försto

ling. Dc flickor som utförde arbetet

hade spcciellt utvälts fijr att vara ab.

solrrt stacliga på handen.

[Jtöver c]ct rent tckniska besökct

kan nran inte unclvilia att sc, irur bi1-

clcn i Englancl i viss rlrän förändr as

friin gång till gång. Att lcvnaclsstanclar

dcn blir högre och hösrc och cleo bor,

clc iclagens 1äge bli biittre för flertatct.

Natrrrligtvis f;nns dei toppar. och clalar.

Arrtclet Roll'-Rovce lrrf dcfinitivt öl.jrr,

rucn skiktet ncd clcl fattige, inklärr-rtl

nrcllan ctt par bilar i Lonclon, ned

skon på trottoarcns kant sont uppsant

linA.kirl för e\. t)cnniu:.. .pel"de .ir
enkla rnelodi, finns fortfarande kvar.



r ADMINISTRATION

Tjänstemännens iunchrtrm har clelats
av, så att större (lelcl1 ltgör ett före-
liisningsrum. Orsaken 1.rärtill är att lru-
varande konferensrum är för litct.

r P-TUNNELN OCH TUNNET IV

Som alla Ni sctt, sonr arbcta i ber
get,:ir plåt- och robotvcrkstäderna på
plats. Ännu återstår en hel dcl anpass-
ningsarbete, innar vi helt är färdiga
med clessa avdelningar.

El-delen i T Mlir färclig under det
ta år, ciock trtan dcn filterförsedda vcn-
tilationsanliiggningen.

r FöRRÅDSUTREDNINGEN

Av FF fastställda åtgäfder har böriat
vidtago.. Ektorp"lrongalcn sk.rll innm
Därrraste tidcn utrymnas av UI{F, var
efter CVA omgående flyttar in.

Ett kallförråd kornmer för UIJF: s riik-
ning att Lrppföras vid lgeJsätcr.

I MASSEN

\,Iilot irar uppclragit åt CVÄ ått i
egen rcgi gcnonföra miissens ornbygg-
nad. Arbetet har igångsatts, men kan
bli fårdigt först under nästa år.

I YRKESSKOTAN

Vi l.rar lijfte om att skolbyggnaden
skall bli utförd i vinter.

4

r PARKERING5PLATsEN
För att ge utrymne åt allas bilor

skall parkeringsplatsen utökas.

r UTBITDNING
En kvinnlig "viirnpliktig" blivande

ingenji-ir och 8 vpl fliasp har tjiinstgjort
vid CVA 13-31 arrg.

r STUDIER I UTTANDET
För att liira det mesta om "Bloocl

horrnd" ty;r 2 har vi för' närvarande l-q

man i Englancl. Av clessir är 8-9 nran
borta iinda till 1 jrrli 1963.

r BESOK

I sanrband med att Sveriges Mekln-
förbuncl haclc sarnmantr:icle i Arboga
rlcn l5 juni visades CVA frir ett bc-
gfänsat antal medlemmar.

Den 29 jrrni hacle Västnanlandsseli-
tionen av Föreningcn Sveriges Skytlcls
tjinster'nän fått förlägga sitt årsmijtc
r id CVA. lfte' .arrlinS på misscn
hölls årsmötcsförhirncllingarna i adnri-
nistrationsbyggnadens nya konferels
rtrrr, dår scclan CCVA hälsade delte-
{;.rna väll.onrna och lev en oricntcrinq
i ord och bilcl över CVA historiå. Diir-
cfter f;;lidc en kort rrrndvandrirg iberg.
verkstaclen efter speciellt uppgiord sche-
nia. Avslutningen på CVÄ-besöket
\liedd(. nre\l qen ensrm hrnch |å Ilriis
sen. Dcltagarnas tack för besöket frant-
fördes av förcningens ordförandc ingen-
jiir Backlund, I-Ia1)stahammar, som ock-

så gav uttrycli för den på deltagarna
inrponcrande godå ordning, sonr syntes
ritcla inom de arbctsplatser man haft
niijct få bestika. Ett tack framfördcs
ävcn till de ciceroner, som medverkat
till att gc deltagarna så fullödiga infor-
nlntioner om resp. arbctsuppgifter solt')
hiir skctt. Detta tack vidarebeforclras
hiilmccl till clriftinger.rjörerna H. Jersby,
li. Ol*.on Seffcr oclr S. Stridshcrq, den
sclldre som dagarna före besöket varit
tjf sk1'ddsingcniör och sålunda haft att
orrrl esör'a ,le rnånga detcljer, :om rir
liirknippade nred bcsök av detta s1ag.

Det torcie vara allmänt känt att
Osterrike har köpt ett åntål fpl typ 29.
Visst intrcsse att köpa en provbock för
liM2 förcligger. Av den anledningen be-
siikte Brigadicr'-lngen jör W. N{iihlbacher
och Direktör G. Kowatsch oss den g

aug.

Till Flygvrpnets 50-årsjubiicum vid
F 3 på Malnsliitt hade CVA oclr ULIF
inbiudit sina företagsnämncler. Från
CVA clcltog 13 och från IIHF,l led.r-
nröter.

Freclagen clcn 7 scpt. bcsöktc IIHF;s
fiiretagsnän.rncl CVA. En infornation
liimnacles och efter den gjordes en mnd-
vandring, inorl förctaget.

I INFORMATION
Bdir S. Ogten bcsöktc CVA den

I719 1962 och höll härvid ett före
drag övcr änrnet "Metodcr att beräkn.
frrnktionssäkerheten llos rnilitär Dtrl".
Bdir. Ogrcn framstiillde härvic1 poprr-
liitt htrvrrddragen i cn mctod för matc-
nratisk beriikning av driftsäkcrhetens
data, friimst rued tanke på clen mo-
clcrnn kornplicerade tclemilterialen, men
iiven tillämpar generellt på a1la typer
av nateliel. Beräkningssystemct har
rtveckllts med den driftanalys som
Fllgvapnet iclag bedrivcr sonr balt
gruncl, så att man i största möjliga trt-
stf:icl<ninc kan utnyttia cle crfarc'nhetcr
sorrr inom ch iftanalysens rant och via
dcn nya Ioggbol<en erhålles. Inont teli-
niska ccnträlliontorct avscs anställas cD
inrenjör sonr sltall bedriva utvärclerings-
arbcte mccl driftanalyscns rappol ter
som bakgruncl och vars resultat skall
tillställas UII Iör bcriikoingar av funl<-
tionskräv för olika typcr av ntatericl,
lrailnst telenateriel. Dcssir krav kan sc-
tl:rn lit.a. till grrrn,l vi(l .pecifi( er inS
av ny nlåteriel, sonr skall anskaffas. Vi-
clare kan erfarenhcter från rnirteriel i
chift sarnnanstållas i 1änrplig fornr fii:.
att prcsenteras de industrier som le-
verclar krigslnateliel.

-//-
Byråingenjiir Eric Wiljanen, FF/UH

qnv vi(l ctt bcsök på CVA clen 30/8
1962 cn värdefull informåtion om rre-
tocler, som rrtvecklats inom UFI för
bl. a. clriftsinrulering. Detta begrcpp av-

Hänt s6n sist
Ur chefens dagbob

,l

Lntcltuntnrct i sin rqlt sl..epnnl



Dqfqmqskinen löser vårq problem
Allq vel hur svårt det ör qll kommo i tid till iobbet om mornqrnq. De störstq {ördröiningsmomenten

uppträder redon innqn mon hor siigit ut över hemmels tröskel. För ott hjölpo personolen med detto pro-
blem, qtt kommo iväg i tid hemifrån, hor Bergtrollet tolot förtroligt med en progrommerore. Hon hor,
med hiälp qv sin dotomoskin, fått frqm följonde schemo som lör hållo i ollo väder. Red. vill reservero
sig mot tillvögogångssöttet vid vöderlekstypen "under 0'".
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ser en metod att beräkna behovet av

under'hållsresurser för ett givet, pr o-
jekrer ll tekni.l.t sv.tenr ! ex. etl 'ryl1

flygplan med sina våpen och övriga
tillbehör eller en ny typ av markra
darstation. Metoden utgår {rån en känd
eller bedömd krnskap om clels nedel-
värde för tid mellan fel hos dc n.insta
enheterna i systenet, dels behovet av

åtgärder p. g. a. förslltning och åld
ring. I-{årigeDon möjiiggöl"es att rrate
natiskt bestämma kostnaden för ut-
bytesenhcter, reservdelar, verkstaclsre
surser och personal, så att systemets
totala kostnad med relativt stor säker-
het kan användas vid val nellan olika
tekniska lösningar. Ticligare har nyan-
.k, tfn'nq.ko.tncden v1r:t de1 vikligas
te bedönningsgruDden lnen på grund
av rnaterialens alltnrer ökade konplicitet
har underhållskostnaderna blivit av re
lativt större betydelse. Den utarbetade
metoden fyller såiunda en nycket vik-
tig funktion vid alwägning nellan ny
anskaffningskostnad och underlrållskost-
nad. El-delen i tunnel lV bliv kLat cletta år



Simulator för "Draken"
Au Per Granström

nrycket niira överensstämmer tl1ed de,
son råder under vcrkiig flygning. För
att skapa dessa intryck hos föraren iir-

simulatorns kabin rörlig i tipp- och
rolled. Dcssuton återgcs rnotor-lju<1,
vindbrus såmt andra ljud, sorn är hör
bara i flygplanct. Vissa begränsningar
finns naturligtvis i simutratorn, av vill<a
de nest påtagliga är svårigheten att
c[t erbilda rner varaktiqa g-pakänningar
samt den visuella sikten genom kabin
l'ruven.

Träningen i simulatorn lcdes och
övervakas av en instruktör, som för
cletta änclan.rål har ett kontrollbord och
2 stycken åutonatiska flygbaneskrrvare.
Instruktörcn kan saledes fiiljr flygninq
en och se var det simulerade planet
befinner sig på kartan, i höidled, riiht
ning, lrastighet o. s. v. Instruktören har
iiven tnöjlighet att med olika rattår
och kna;rpar införå felsituationer i de

olika flygplansysterrlen, saftt att sedarr

övervaka att föraren elcven vicltager

län.rpliga åtgiircler för att avhjiiipa fe-
let. Träningen av olikJ nödsitrrationer
är en myckct viktig del i simulatcrns
anviindning. Genom att trycka på cn
knapp kan instruktörcn dessuton "fry-
sa" sirnulatorn, vilket innebiir att alla
instrument, indikeringar n-r. m. häwid
lå.cs i dcn I)nrilion (lc ha- i Jet öeon.
blick, då knappen intryckes. Detta för
att instruktören med föraren elcven ef-
terat skall ktrnna Ji"krrtcra en r i.:
flygsitr,ration.

Sinr[]atorn kan sägas vara samnlan-
sått av tre huvuddelar: kabinen, in-
strul<törsplatsen samt en kalkylator. Ka-
binen är'en exakt kopia av den verkliga
fpl-kabinen och består av en del av
fp1-kroppen avskuren så att hela förar-
utrymmet ingår' i konrplett skick. Samt-
liga indikatorer, manöverorgan rn- n.
scr exakt Iika ut lör föraren isirnnla-
torn som i flygplanct, dock har exem-
pelvis flertalct indikatorer fått byqgas
onr för att kunna drivas elektriskt i

FV har inköpt simulatorer för fpl 35,
"Drakcn". Härmed blir "Draken" det
första fpl inorn FV för vilket Ln rnrrk.
bLrnJcn lr1"lr\tning konrnrcr etl linnrt
för utbildning av flygför-are. Ti<ligare
har cloc'k funnits träningsapparater av
I'cty,lliqt enklclc 'lag lör flygträn'ng
på nrarken, s. k. Link-trainers. Den
första simulatorn installerades nyiigen
vicl F 16, Uppsala och är tillverkad av
Crl tiss-Wright Co, USA, sonr har'
mångårig erfarenhet av simulatortill
vcrkning, bl. a. har SAS en sintulator
för Convair tillverkad av Crrltiss
Wriglrt.

Sinrtrlatorn är avsedd för tränir,'.{ ,u
flygförare uncler förhållanden so:rl

- - @{!s

::...,iti ijg''l I
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Sitnulato nrder uppbyggnad uid Crrlriss- Wrigtlt Co. Siffran

pt'i it'tt ktötsp.t,rclLr oth sl:riuare |r]ntt hall:ylator.
I angct lranrbroStp ntctl lzabin. Balzon ll,y4lztop-



Mot hembygden
Före bilåldern inskränkte sig vanligt

folks resor tiil ett besök då och då i
nä raste störrc stad, och att följa med
på en och annan utflyktsresa per tåg,
något son'r vat mycket populärt under
trettiotalet. Nu då snart bilen är varle
mans egenclom, har svenska folket bli
vit ett resandc foik, son inte bara 1ä;i
nrcrl kännn sitt eget Iand utin ävc,r
vidgat sina r,jer ned färclcr i främman-
de land. En av resorna gick till den av-
lägsna och ur trafiksynpunkt svårtill-
gängliga henrbygden. Dcn skulle vi ha
gjort för längesedan, nen så blev det
till sist rtav och vi stod ännu en gång
på deo garlla bruksbacke "där minnena
på barndornsstigar vandra". Där lekte
vi vår balndoms ystra lekar, där nötte
vi in nruJtipJilcationstabell och Luthers
1i11a katekes, diir började redan i skol
åldern kampen för tillvaron, 57 tirl,
nars arbctsvecka för pojkar i 14-års
ålciern, och betalningen l5 öre i rlm.
Nrr sov scdan liinge brtLket sin lörnro
sasömn, byggnaderna var grå och för-
fallna och dc miinniskor som nu fanns
där var främmande och vi kände ingen.
Vi bltndade och lyssnade, och tyckte
oss höra ånghammarens dova dunk och
blåsmaskinernas gnissel. Och var det
inte smedernas och hyttkarlarnas tri-
skor vi hörde klappra på den nötta st.
gen? Deras gestalter var böjda av hårr

och tungt arbete ända seda:r barns-
ben och {ram till äldre dagar. Lång ar.
betstid, 1åg lön, dåliga bostäder ocl.r

avsaknad av nästan alit som vi anser
höra till livets nödtorft var deras 1ott.
Det skulle kanske inte skada om vi
någon gång ägnade dessa våra föregånq-
are och banbrytare en tacksar reteos
tanke. Hrr många av oss är det som
tänker på att de lade grunden till vårt
välstånd. De fick kämpa sig frarr me-
dan vi nästan får alla fördelar grat:s
och ändå är rnissnöjda on ej lönekut'
van ständigt pekar uppåt, om arbetsti-
den ej förkortas, om ej sernestern blir
1ängre och de sociala fördelarna stän
digt ökar eller att farten på vägarna
blir äonu högre. De hann förr i tiden
också, {astän t. o, m, eo cykel för
många var en önskedröm.

Borqslagsgubbcn d. ii.

-il-
Vädretl

Väderleken, säg oss ett kärarc sam-
talsämne än den, och något som den
har ständig aktuaiitet. Den gångna
sommaren har den för oss och övriga
nordbor haft t. o. m. en nycket kylig
aktuaiitet. Det förefaller som om låg-
trycksfamiljernas världsförbund också
sällat sig till övriga kongressande octr
att de i år haft "Treffpunkt Schwe

/ ?.
,..4 1)

den". Man skulle nästan krnna tro, alr /'Oi)
även väderguden gripits av prestationi- ;7
iäklets feber och att dct eällt att sättr't-:-,.
rekord i lågtryck och regno:rrråden. Arl t "''
en.laka platser även dcnna sollrnrlr' hcft ,,
perioder av sol oclr vär'nc uct ,i or\ ii/!
det var ju skönt {ör dem som hade tu-
ren att semestra just där iust clå. \/i
kan dock här i Mcllansverige intyga, att
den som räknat ut att sot)tmaren varlt
den sämsta på 200 år måste ha mera
rätt än han själv tror. Avgjort samre
än förra året har den varit. 1961 års
4raj var soligarc nen en kall, nordlig
vind var dcn förhärskande, lrögsta eftcr
middagstemperatur 22 grader. Juni för.
ra året lyste solen klar under hcla 17
dagar, hård blåst val det under 20 r'.r
nånadens dagar. Jrrli i fiol var finfin
för den som hade rest tillräckligt Jångt
rrtot norr, för oss övriga var det siru: ar
i massor, luften var varmarc än iår
och kvällarna var sköna.

Al1a äldre minns säkert sin bar.n
doms sornrar sont nrycket bättre, det
var riktiga vintrar, nu är clet varkcn det
ena eller det andra. Vacl beror nrr clen
rnirLLrra för.Jrnringcn på, det kan 

',rvara något för de lärcle att räkna ut.
Vi kanske skulle ge ett tips, låt en
datamaskin räkna tt orsaken, mata in
kämladdningssprängningar i atmosfären
över norra halvklotet, och meddela re-
sultatet i nästa Bergtroll. Låt oss i alla
fall hoppas, l95t-1955-1959 års som-
rar var torra och varnta, varför skul]e
inte 1963 {ölja regeln.

Obserucr.

simulatorn i rnotsats till i flygplanet där
de kan vara tryckdrivnr, t. er. fart
och höjdmätare. För att åstadkomrna
dcn korrekta l<änslan i vis.a rnaaöver
spakar, samt för att röra styrspak och
peclaler under fiygning tred vissa styr-
automatflrnktioner intopplade, utnyct-
jas av kalkylatorn styrda hydraulcylind-
rar kopplade till dessa manöverorgan.

lnstruktörsplatseo består av kontroll
bord och rcgistreringsapparater. På kon-
trollbordet finns en instrumentpanel,
viiken innehåller liknaldeinstrument
som i kabinen oclt som visår samma ut
slag som kabininstrumenten. Här tilf
kornruer även andra indikeringar såsom
huvudvarningslampa, Iandställsindike-
ringslarnpor m. nr. Dessutom finns en
panel för' införande av felsituationer,
vilket tidigare ontalats. Här kan rn-
stnrktören nred hjälp av olika nranöver-
organ initiera ett felr ebk:n slocknar,
en bränslepump stoppai, utloppstem-
peratudndikatom visar felaktigt värde
etc. Instruktören har dessutom i sin ut-
rustning ett talgarnityr med vars hjä1p
denne kan stå i kontakt med löraren i
kcbinen. På kontrollbordet finns även

organ för inställning av atmosfärsegen-
skaper, exempelvis lufttryck och luft-
temperatur, vindstyrka och vindriktning
samt trubulens.

Registreringsanordningen består av
wå skrivare. Den cna av dessa skrivare
registrerar det simulerande flygplanets
geografiska läge eller dess awikelse i
horisontalplanet från en fast referens-
punkt t. ex. en navigeringsfyr. På den
andra skrivaren registreras alternativt
det simulerade flygplanets absoluta höjd
från marken eller den relativa höjdav-
vikelsen från en viss glidbana under
landningsskede.

Kalkylatorn i simulatorn är en analo-
giräknemaskin av elektronisk och elekt
romekanisk typ. I de första simulatorer-
na ingår bl. a. ca 60 servoenheter, 200
förstärkare samt ett stort antal reläer.
I kalkylatorn finns analogikretsar för
sarntliga aerodynarniska ekvationer, mo-
torekvationer, motorns startförlopp etc.
Ett enketrt exempel på lrur kalkylatom
arbetar kan vara följande: Föraren änd-
rar på gashandtagets )äge. Från en gi-
vare i framkroppen erhålles hårvid en

änd"ad spänning till motoranalogien j
kalkJ lalorn. Servon för varvtal, drag-
kraft m. n. ställe1 in sig i nya sta-
bila lägen oc1.r påverkar i sin tur analo-
gikretsar för aerodynamiken, varvid ser-
vokretsar för fart, höjd m. rn, lindrar
position. Från kalkylatorn går sedan
ändrade signa ler via elgonöverföringar
el. dyl. tillbaka till kabhen med dess
instrument, och föraren ser en ändring
i varrtal, utloppstemperatur, fart, höjd
m. m.

Simulatorerna kostar i inköp ansenli-
ga slrmmor, men genom en hög ritnyttj-
ningsgrad och låga driftskostnader i
jämförelsc med att hålla ett flygplan i
luften kan stora besparingar göras. Den
stora {ördelen är dock rnöjlighet att
träna förare vid normal navigeringsflyg-
ning och olika nödsituationer utan att
[ör den skul] hehöva riskcra människo-
liv och dyrbar mrtericl. Ur rrtbildnings-
synpunkt är det ett nödvändigt krav att
.irnrrlatorn i varje läge är en kopia av
flygplanet. Simulatorn måste modifieres
i takt med flygplanet och för denna
verksamlet skall CVÄ svara.



Vi hade semester .

CVA-f oto Rune Larsson

Birgitta Andetssott, dud 690, oat i Rätt-
dlz och hade uacleett ui.der i tre hela
dagar. Llar varit dåt en gång tidigare,
nen lzomtner inte dit ista år. BIir
nog hemrna då.

KarI Petterssolt, aud 380, tar med och

satte upp cn sonTlnarstuga nid Stilen.

En lzall semester. Bara 4 - 5 grader

tarmt. V anligen teser han till Norr-
tiilie, som iir hans hemort.

ö

Aluar Persson, aud 250, tillbringade
senestcrn på öland. Bra utidet lör det
ntesta. Ny senesterplats niista år, men
inga planer fasta iinnu. "Måste rard
omviixlfug" .

Tage lohansson, aul 125, uar en uecha
på öland. ''Våfuet dåIigt, men bleu

fint, ir ui ålete hem".

' 
Årrorrop old tim

Petrus Eril<ssott lristade slälztingar i
Vlisteryödand. Hyfsat udder. Det blev
oclzså en bibut i Dalarna, lriuillig hö-
bårgning i hemttalzten och så naturligt-
tis - fisl<e på Hiiilmaren.

Stig Hahne, aod 250, uistades mclcr
senlestern både på Väst',?ustcn och i
Nortland. Vädret brd på Västh*ten,
men dåligt i Norrland. Ej samma måI
nista år. Spar för utlandstesa sedan

fleru år tillbaha. "Nir man år tmglzarl
linns det iu aIIa lörutsättningar för att
nzan slzall lzomma i udg" .



Biger S;öbery, autl l2l, senesttade på
l/iisthusten, L"tsebil. Han hade bra ua-
der och det blit Vcistlzustcn flet gån-
ge t,

Karl Frinun, atd 250, uar dels henuna
oclt dels ute på en bibttr. Regnade tar-
je dag. Det blir nog en litu,; tu/ nastl
dr 

.-igcn .. Hclst sbullc ia4 uilia tigga
:lilla Did e stuga, tncn då natt tue
har någou, så måttp man Ut t'& att
'få niliöbyte".

- il-
ATT BECRUNDÄ

Att goda vägar betalar god ränta är
ett faktum. Man har därlör svårt att
förstå att i tider, då det är svårt att få
hög rånta på sina pengar, inte mera
pengar satsås på byggandet av tidsen_
liga vägar. Ett färskt exemDel på att
bra 

-vägar betalar sig kotrmei från Eng-
land. Där konsraterar m).ndigheterna i
Larcåster att mao spar 12 mili. kronor
per år [i minskade olyckor och lägre
I råtuportk osmaderJ bara på en trafik-
maskin på ett par llilometer. Detta ut-
gör 17,3 procent ränta på det kapital
som nediagts i vägen. Lastbilin

ga efter fluga, för opp ska besten.
Cock-y-Bondhrr, March Brown och
Black Gnat dansar i lulten tillsarrrrnans
m_ed vanliga dödliga myggor och knott,
vilkas 

-kalasrnåltider, trots myggoljan,
skulle tå en vcmpyr att sucka. Slrrtligen
hrrgger den leta öringen, spänningen är
o[idlig. Svensson lrevar efter håven
och upptäcker att han gJömt kvar den
på annan plats. Fula ord utropas, tiin-
der gnisslar och ranclläkarna får bråda
dagar eftcr industriscmestern. Laxörinq
en återvänder till sin hölja och skrat-
tar i mjugg. Ingen föds do& mästare.
Skam den som ger sig. Nästa dag är
håven med, dock inte fiskarna .

Det finns inga gränser för en stor
fiskares stra|atscr. Excrnpelvis bruk rr
han halka på glarta sten:rr rnitt i lorser
och likt en torpedbåt fara fram genom
vattnet. Oftast går han omkring rned
flera liter ('lJ i vadarstövlarna. Ätt även
varje dag tvingas äta stekt, kokt eller
rökt fisk måste kännas betungande och
brukar efter en tid ge upphov till hal-
lucinationer å la rotmos och fläskkorv
etc., ty vcm påstår att en Storfiskare
inte får fisk?

Ingen lycka varar sorrr bekant bestän
digt och även en fiskesentester måste
lida mot sitt slut. Svensson fiskar med
gråten i halsen och har så svårt att
bryta r.rpp. Hemresan tar tid. D?ir vä
gen går utefter älven försöker han fis-
ka genom bilrutan och samtidigt köra
vänstertrafik, en inte alltid lyckad kom,
bination.

Slutligen kommer Svensson hem;
trött, skäggig, halvt rrppäten och sön-
derslagen - men ofantligt lycklig och
snäIl. Vem kan motstå den Store Sport-
fiskaren? Snart är dock säsongen slut
och den fransiga sommarhatten slånqs
i sopnedkastet, för att inom kort ge
plats för skinnluvan; en bra huvudbo-
nad vid pimpelmetet på Hjälmarisen...

"Wif e Gnat

-il-
STOPP SÄDE SETH

Häromkvällen var det som vanligt
fr.rllpackat i bussen- I rnittgången stod
Gunnar Seth väl inpackad. När grrn-
dama vid vakten paserades, sågs Seth
stira till ett ögonblick och så ropade
han.

, ., . Stopp. sropp, jag åkte iu i min
oll I motse.

Sp ortf i skefun d eri n g a r
Det ska va' Sportfiske nu för tiden.

Sportfiske är på modet. Fiskefebem,
som härjar vilt bland svenska män, har
även nått våra trakter. Småpoikar med
trådrullar, krokar ooh agn utiör akro-
batiska konststycken på broräcken och
kajer, och nran frågar sig oroligt "vad
mände egentJigen bliva ?

Storfiskaren nöjer sig inte med att
meta tusenbröder utan söker rekrea_
tion och rvkoppling utmed våra öring_
vatten. Före en sådan fiskeresa vill fri_
tiden omöjJigt riicka till. Tusen och en
saker skall göras. Kvällar och natter
ägna_s bl. r. åt drcgpLrtsning, fluS och
nymtbindning. I lägenheten flyger fjä.
ller och dun {f-ån olika zoologiska träd.
gårdar?) bara man andas. Säkrast är,
ått Jåså in tant Adas lysningspre.ent_
kLrdde" Idå innanmätet kanske ian pas-
sa till hackel) - och att slrrta andas.

När dagen D nårmar sig plockas
säten och annan Iös inredning ur biler
och fiskeredskapen med allt vad där-
till hör plockas in. Trött och i sto.rt
behov av semester begär slutligen vår
stodiskare 2 timmars permission 1rå
fredagseftermiddagen och så bär det av
noffut med högsta tillåtna hastigtret.

Stäli upp en Medel-Svensson i full
fiskemtrndering, gärna en CVA-are. Hur
ser han ut? -

Inranför lagret ov undenröior, skior
tor, svcrige-tröior, Norge tröjor och ob_
ligatorisk gummirock, anar rnan ert
hjärta som klappar och slår och under
yllesockoma och polarsockorna i ,sjumi_

lastövlarna' vet man att det finns err
par fötter, som någon gång i en svun_
nen tid har "fört galant,, i dansens
virvlar. Otroligtl De olika redskapen
finner man fördelade runt kroppeo för
att. förhindra slagsida och de 

- 
många

väskoma_ med drag, termosar, mackor,
mask och fiskelitteratur m. m. ru. m.,
hänger i remmar runt halsen. Risk för
strypning lörel:ggerl Håven är placerad
på "baksidan" [ör undrikande av eopt
fall däri och den ,rna".b".t u,j.'.-
tor,r, f,,llanduJ" f*"f."rs;" ä*fr"", pi
synligt ställe för att våcka avuncl och
beundran.

Så står alltså vår Svensson redo för
kampen mot jättefiskama. Visst ser han
skrsttretande rrt när han ltrnkar iviig
längs älvkanteq men det hela är rnre
så lustig! när det oformliga byltet är
ens egen äkta man, fästman eller son.

_ Det sägs att sporrfisket iir upplyftcn-
de; nran blir ell med naturen o"lxtr",,
sade nerver inlindas i bomull. Vad hiirr-
der ?

En jätteöring vakar i älven. Fiskarens
blodtryck stiger oroväckaade. Han kas-
tar febri.lt och ur hatten sliter han flu-

-il-
- Varje gång vi grälar blir min fru

historisk.

- I{ysterisk, menar du.
' N"i, jutt historisk, hon gräver

upp saker ur rnitt förflutna.



Ki'ittnan ir olta sltion.

SPIONER I INDUSTRIN

DoltLa nihroloner, snabbfotogtutlerun-
de lzuntcror, btutclspelarc och myclzet
anfiut iir hjii[pmcclel nted villza indust,
rierrlas och storf örctigct'ts I abrilzatiotts
oclt laotlstnletiulshe n igltet er latslttone

Dcttå är rubriken på en intressant
artilicl i tidskriftcn Populär Meka,'nik.
Vi gör hJr rtt rrtLl.rg Altikeln pävi-
sar hur spioner av detta slag arbetar
och hrrr fräckhet och förslagenhet lätt
duperar godtrogna människor.

En pappersfabrikant får veta att både
hans kontorstelefon och haos privata
bostadstelefon avlyssnas. En anställd vid
en elektronisk industri sitter på sin ar-
betsplats pä dagama men ägnar si4
på kvällama åt att sätta upp rapporter
om cle instrument som han sysslar ured
på sin arbetsplats. På ett annat ställe
blir en grupp arbetare plötsligt avske-

t0

dade fiån en småindustri. De har srrrtrt
fi'ån ar-betsgivaren i flera år rlcn Sar.
nu crtappats. Varföl alit detta?

Svaret är industrispionage; en blrnd
gentcne l-run rätt okänd verksamhet

McJ den hårdrrrrrde korkrrrrcnscn irr
dustrierDa enellan och med den lllt_
rner tekniskt betonade och kompiicera-
de strukturen hos det moderna sam
hrillct hlir uppfinningar och upptäcLrer,
forskninq.re.Lrrtct och rrndersöl<nrnger.
plauer och kalkyler av allt stöfte bety-
deise, och följaktligen uppstår ound,rili
ligen ett intresse hos mindre nogräkna-
cle förctag och enskilda att på ett en-
l<elt, om än oärligt, sätt förvärva de
henligheter som ctt annat företag karr-
ske har lagt ner mycken tid, stor mo
da och nånga pengar på.

Vern udör industrispionaget?
Det kan vara fråga om före dctt;r

agenter, som t. ex. rmder kriget gjorde
tiänst isitt lands herr.rliga undenaittelle-
visenrle oci som Jär'för har en för .ur
daurålct utmärkt lämplig utbildning. De
är kanske de Iämpligaste av alla, orn rle
kan fås att så nissbruka sina kunskaper
att de använder dem på dcttå sätt. I-i-
ka ofta anstälies errellertid sådan perso-
nal av industriföretag för att hålla
ögoncn på och avslöla nisstänkta indu
strispioncr, således ctt slags indr.rstrins
kontraspionage, ocll detta kan innebåIx
ett de t. ex. skuggar cn företagsle<lare
niir denne gör en resa och sedan rap-
porterar till uppdragsgivaren vacl ntan-
nen hltle liir sig. Indrrstrispioner gör
liksonr ordinära spioner allt vad de kan
för att håmta in de upplysningar som
clc iir utc efter. Dct kanske innebär
att de köper innehållet i pappersl<orgeri
som står i en industrichefs tjänsteturl
ellcr gör inlopplingar på telefonledniog-
ar eller mutar hotellpersonal för att
få tå en titt på ett just inkonlmet te-
legram.

Det finns i A|rcrika ett företag soDl
specialicerar sig på det här slaget av
verksamhet. Mannen som äger företager
heter Ulmont Curnming, och han för-
klarar helt öppet att han är "landets
frälrste industrispior". Lika litet som
andra spioner motsvarar han den sclra
blonmässiga uppfåttningen om hrlr en
spion skall se ut. Han är rödlätt, ksl
på hjässan och ser mera ut som en
väln-rående grosshandlare eller industri
chef - om sådana alltid är rödlätta
ocl.r skalliga, vilket är tvivelaktigt -

och hans favoritför klädnader är just
dessa båda yrken. Eller också uppträ-
der han som produktiorxchef r ctt
nindre företag eller aktieägare, och clet-
ta har gjort att intet ont anande
fabrikschefer har låtit honom promcnc-
ra igenom fabrikslokalerna och studer;r
så myckct harl vill. Dcn lille vänlige
och trevligc manncn med det jovialiska
utseendet var iLl en journalist, en
branclskyddsinspektör cller en lastbils,
chaufför.

I ctt fall villc Cumnrings uppdragsgr
våre vcta hur cn nraskin hos cn kon-
kurrent såg ut och var konstrr.rcrad.
Uppdraget var inte iätt och kompiice,
rades av att konku:-r entföretagets chef
personligen brukade intervjua alla som
villc kornma in och se på fabriken.
Cummiog beslöt att inte riskera en så
dan intervju. Han studerade tillverk-
ningsprocessen ifrågå, stoppade en over-
all i en väska ocl.r flög tiii staden där
fabriken låg. Där hyrde han en pickup-
vagn och körde ut till fabriken tjdiqt
nästa morgon just när nattskiftet gick
av. Han gick lugnt in på fabriksområ-
det, stänplade in sig på någon annans
tidkort ocl.r såg sig om cfter naskiner
ifråga. I{an kunde ha varit vilkerr an-
nan arbetare som lrelst. När l-ran hade
upptäckt naskinen, gick han runt den
ett par gånger och tittade noga på cle-
taljer och konstruktion.

Efter en stund var han tillbatta i
sin Iastbil och gjorcle en första skiss
av maskinen, därtill hjälpt av sitt ut
omordentligt goda minne. Ski.sen över-
lämnades till uppdragsgivaren, och Cunr
Ilring harlc tr;ltrt ännL, elt iv qinJ
tvivelaktiga jobb.

Det är kaoske intc ägnat att förvå-
na att dcssa hcrrar är ganska fr äcka
av sig. Vacl som :ir mera lörvånande
är kln.l<e dock ctr (le vill rlr.a in sina
fnlar i detta, och att fruarna vill vara
rrred på saken. Cumming talar garna
om för vem som vill höra på att lrans
hustru har givit honom myckct gocl
hjäJp vid rler än ett tillfälie. En gång
fick han i uppdrag att ta reda på va<l
slags anoldaing soln anväades för att
Ia bort avgasrök från dieselnrotorer i
en zinkgruva i Oklahoma. Crrnrrrinq
kunde inte hitta på någon godtagbår
förcviinclning för ått ta sig ner igru,
van. Så han instruerade sin fru i diesel
motortclaik, ber;ittade vad hon skulle
söka efter och skickade iväg henne till
gruvan i förklädnacl av kvinnlig jor.rrne
list som skulle skriva om grLlvan rlr cn
kvinnas synpunkt.

Inte oväntat kom den oundvikliea
nanliga svagheten för kvinnor genast in
i hildcn. Hon lyckatles nämligen ,a
helt och fullt med sin uppgift att grrv-
tjänstcmännen inte bara avslöjade allt
vad 'hon ville veta utan också försökte
stämma träff ned hennc.

Så.*a*ea --*-
- tldn\tztt
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Man skall emellerticl inte tro att in
dustdspionage är begränsat till yrkes-
spioncr. En större livsrledelsfirma mu,
tade t. ex. en boktryckare att få ta
,en titt på en konkuuents reklar]ltryck
för att kunna justera sina egna priser
i enlighet dänned.

Andra excurpel på detta är att vlssa
företag begär av sina försäljare att de
inte bara skall sända in order lta:r
också komma mecl upplysningar om
konkrrrenten och lrans procluktion- Det
finns företag son bjuder pratsarnm r

försäljare lrån konkurrerande företag
på ordentliga nriddagar ned myc-ket
dricka för att få denr att lossa på häm-
ningarnå litet.

I huvudsak är det emellerticl yrkcs.
cgenlen ront lrildlr ryggraJcn ien spio
nagecrganisation av cletta slag. Han har
ju de kunskaper som krävs, de nödviin
diga hjälpmedlen och inte minst de kon
takter och neclhjiilpare son måste till
för att han skall kunna få tag på dc
upplysningar han är ute efter'. Hans
medhjälpare placcras ut ictt företag
t. ex. som arbetare, kontorister, chauf-
förer eller till oclr rned som arbetsle
dare-

En fabrikant unclrade hur dct kom sig
att erl konkurrent kunde sälja sina pro
dukter billigare än han själv. Han an-
ställde en agent sonl placerade ut me<l-
hjälpare i konkurrentföretagets fabriker.
Efter en nånacl visste han hur myc-
ket konkurrenten betalade för råmate-
rial, förpackning, transporter, ja prak
tiskt taget allting som var värt att ve
ta. Med hiälp av dessa upplysninga''
kunde fabrikanten skära ner sina egne
kostnader och möta konkrrrenserr.

Andra cxempel på industrier som.rr
svårt plågade av spionage är bilindu
strin, modebranschen ocl-r till och med
leksaksindustrin. Av lättförklarliga skäl
är också den elektroniska industrin
svårt utsatt för spionage, och det hör

oa löneglidning. Många tror att denna Iö-
neglidning är något som vi får utan
en merprestation i fornl av rationali-
sering eller höjd produktivitct. Denirr
högre produktivitet kan för det mcstå
varå svår att genomföra, ol11 det är ett
fast ackord och clå kan det slita ned
människan, son märker hur mycket
iag än iobbrr lrar jag ingen möj
lighet att ytterligarc öka takten. Ä1la
vill ri itr hänga lred i den höjning rv
ler.nadsstandarden, sorn sker hår i lan-
det.

Ingen kan väl ncd bestär'nclhct säqa
hur stor den genomsnittliga prishöi-
ningen av våra konsumentvaror blir för
i år. Naturligtvis argumenterar affärs-
männen för att deras höjningar är viil
motiveråde. De pekar på den 200lo-iga
höjning av lönerna, som cle handelsan,
ställda fått [vilket vi fackföreningsmeLl
lemmar gratulerar till), vidare omsått
ningsskatten och en del annat. På an-
maning av LO gjorde de statliga myn
digheterna en utredning föl att konsta-
tera om höjningalna varit ntotiverade
eller ej. Av de resultat, som l.rittills
frankommit av denna undersöknini',
har det \isåt sig .tt en del hölnlnga.
varit utan täckning. På vissa orter i
vårt land skeddc då cn sänkning, men
våra affårsmän i Arboga har inte visåt
något störrc intresse för dessa påpe-
kanden. Det är vår förhoppning, att vi
som l<onsumenter verkligen håller ögo-
nen öppna och inte låter oss påd].vlå
vilka fantasipriser sont helst.

3-veckors se1lrester, som snart blir
4-veckors, har för iår förvcrkats ocir
eo de1 säger n-recl all riitta bortkastats,
beroende på det dåliga väclcr som varit
rådande över Svcrige. Jag tror itrte .tt
de som varit ner på kontinenten haft
det så mycket bättre. Tydligt är ait
skall vi i fortsättningen få ordentligt
med väm1e rnåste vi åka till Novara
Semlja eller Julön i Stillå Havet. Får vi
den hettan på oss behöver vi med all
sannolikhet inte mera värme så länge
vi lever- För en del bestod dct försra
arbetet av att flytta sin arbetsbänk in
i omgjorda Iokaler, som färdigställts un-
der semestern. Ombyggnaderna fort-
sätter och en alimän uppsnyggning a./
arbetsplatserna är på gång. Hur kom-
mer vi som personal att få uppträd.r
här i framtiden? Debatterna har börjrt
och kommer väl att mer och mer skju,
tas fram i dagsljuset. Skall vi dricka
ternoskaffe eller autonratkaffe ur ren-
lighetssynpunkt? Var skall vi förvara
bagen, var ska vi ha våra inneskor?
Frågor, sorn kommer upp då renlig-
hetskråven nu skarpt kommit i för-
grunden. Också estetiska synpunkter
kan komma att framskymta.

I
n

ä

FACKLIG RAPSODI
Det är väl allom bekant att från dcr

I april gäller det avtal, sorr gav oss
kollel r ivan"tä lltlo cn Iöncförhöining na
3,259/0. Förutom dcnna höjning av ack-
ordslönerna {ick dc tidlönearbetan
de en extra justering sollt för cn del
har inncburit 45 öre mera i tinnan.
Denna justering har föregåtts av så-
väl centrala son lokala förhandlirrgar.
En del grupper har'ännu inte fått nå-
gon extra justering varför vi anser', att
de inte har korrrmit trpp iden nivä
som kan anses vara skäligt i dagens
läge. Till detta kommer den s. k. och
nånga gånger fcl använcla benämningen

till bilden att dcnna incltrstris egna pro-
dukter kommer till användning vid spio-
nage. Son bekant har elektroniken ut-
veck lats explosionsarttt, och slutct på
denna utveckling kan vi ännu rnte
skönja. Det finns nu såltnda parabolis-
ka n.rikrofoner sou kan uppfånga ljuci
av röster på ett avstånd av 400-500
rneter. Och det finns vad man skulle
kunna kalla för en kanonnrikrofon med
kikarsikte sorn kan riktas in t. ex. från
sjätte våningen mot en grupp som står
på gatan nedanför och pratar och då
uppfänga vacl som säges. Ett rum kan
prepäreras för avlyssning genonr att man
byggcr in en transistormikrofon och
sändare, t. ex. i ett elektriskt väSgurtaq
eller i en telcfonapparats handmikro
telefon.

Snabbfotograferande karneror har va-
rit till 8od hiälp vid 0tt uppticka spio
nage eller stölder. Er industri upptäckte
att ytterst hemlig statistik 1äckte ut
till en konkurrent. Gcnom övervakning
fici< man fram en rrisstainkt. En kamer a

monterades in när'a sl<rivbordet i vilket
de hemliga uppgifterna förvarades. De
tagDa fotografierna visade hur produk
tionschefen gick in irunmet, öppnade
skrivbordet och tog franr några papper,
handlingar som han inte hade något att
göra med. När han konfronterades Dred
dessa fakta erkände han att han hade
sålt dessa hemliga uppgilter till en kon
kurrent.

Så långt Populär Mekanik och som
avslutning saxar vi en tidningsnotis från
den 2l auq. i år, som ytterligare bely
ser risken för spionage:

"Ytterst hemliga ritningar av Blood-
hound, den rörliga brittiska luftvarns-
roboteo sorit beställts i ett stort antal
för det svenska försvaret, har stulits
under veckohelgen från en av producel-
terna i Hitchin strax norr om London.
Inbrottet ägde rum hos Alco Super
Sheeq som är dotterbolag till en ame
rikansk firma".

ll
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Då nu MTM har gjort sitt intåg vid
CVA fför att stanna eller inte) så
Inå5lc nog nåqot .lag cv doping .k.'
för att vederbörande skall kunna hål-
la den arbctstakt som erfordras för
att bibchålla sin levnadsstandard. On.r
ntcr .lå rrtvönder kafiet som dopings-
rnedcl, behövcr förctaget iDte åsankas
några rrtgifter för dcn detaljen. Sorn
synes så fortsätter jakten på den ko1-
lektivanstållcle med TMU och Datakort,
kanskc får clct samrrankopplas rnecl de
direl(tiv som SAF givit fijr att få
den förkiittradc löneglidningen stoppad.

Till slrrl vill stv"elsen Ineddelå irtt l)r
nästkommanclc fackföreningsmöte skail
5 dagarsvcckan ställas under clebatt, vi.
dare komrrer ett förslag till anslcg a:
Socialdemokraternas valrörelse.

Väl urött vid lonrnrande nröten

Ingut Johansson

FCPF:s ordf.

För att undgå ensidig belysning av
frågor, som kan vara av allmänt in-
tresse llar red. låtit företagslednrngen
taga clel av innehållet i Ingvar Johans-
sons artikel. Plats har begärts i Berg-
trollets nåsta nummer för en oriente-
ring orn hur MTN{ och dårur härledcl
arbetsstudieteknik skall kunna tillämpas
vid rationaliseringsarbete på CVA samt
vilka krav på renlighet, som modern
flygplanmateriel ställer både på lokaler,
rltrustninS och personal.

-//-
Gåton med Grelo på vinden

Det hände sig att jag hamnade i

Norrköping på försommaren. Jag bod-
de oaturligtvis på CVA hotellet Reginr
och naturligtvis, höll jag nästan på att
skriva, så träffade jag bland andra ock-
så Hemryd - "Gubben" gemenligen
kallr,.l. Nu såg I-lerrrryd litet ängslig ut,
når han fick se "Bergtrollet" Iivs levau.
de. Snart fick jag veta varför.

Grcta på Regina har en cykel. När
det blir höst och börjar blåsa snåit,
skall cykeln trpp på vinden, och det
brukar alltid någon CVA:are hjälpa
Greta med. På våren blir clet så att
cykeln skal,l ned fråo vinden och då
blir det åter CVA-hjiilp. Nu var det
Henryds tur. Men den annars alltid
hjälpsamme Hemryd nekade. Han hade
dv Glela llört att "Bergtrollet ' var i
antågande,

- Den där cykeln bryr jag me' intr
om, sa Hemryd, då kanske det komnrer
i Bergtrollet, atl iåg I)ar vårit på v;r-
den med Greta. Cykeln kom i alla
fall ned med Llemryds hjälp. Om Creta
var mccl på vjnden vet inte jåg. Fråga
Hemryd.

Old lirn.
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HEIDAGSöVNING
Tidigt på morgonen den 25 maj sam-

lacles driftviirnet l<ring Lasse I{ahne soru
clelade ut kaffe och bullar.

Ovninganra fortsatte sedan meal n1o.
mentuppgittcr. Hos fanjrrnkare Ode-
botg övadcs spräng- och mintjänst. Gös-
ta Andersson svarade för KSP-kanne
dom och skjutning. Stridsskjutningssta-
tion leddes av Tage Wallqvist. Hur man
försvarar cn byggnad lärde Gunnar.
Neurnan ut. öf. Bin-rdau övade ltosts
rrppträdancle. Hur man bcdömer av
stånd och sköter karta och kornpass
övcde. pa station OIIe Äl.crg. Sjrrk
vårdstjänsten onrbcsörjdes av Harry Jo-
hansson. Under övningen föll tidvis ett
lätt regn, trots detta visade alla clrilt-
vä.nsmän ett strålande intresse. Vid
slutgenomgången kom solen fram och
lyste på de våta krigama sorn snart
skulle gå hern efter en 4ivande clag i

skog och mark.

Resubat au au st åndsbe döh1ningefl
Mål I 70 meter

) 46'\

,, 3 140

,, 4 2\Oq ?7s

De tio båsta
I Erik Isaksson
2 Hernran Eriksson
3 Carl Bron-ian
4 Ulf Tillberg
5 Henry Jersby
6 Sune Svanströor
7 Aston Fröijdh
8 Mannc Andersson
9 Erik Persson

l0 Gunnar I-{j ortlr

Harr.,,t lolunssotr, Helge Rastman och
lolrn StöerL ukar hur en simulant be-
handlas. Karl-Erih Åberg uerbade allt-
f& " siul<".

På station Försvar av byggnad ' karn
made grupp Olle Karlsson in dc flesta
pluspoängen.

I samband med övaingarna rrpphitt:r
des:

En anrmunitionsväska innehållande:
en ölflaska med kaffe orulindrd med er.
vänsterstr r.rmpa och ett Altonblacl av
den 24 rraj som sedan var fäst med
en grön konserveringsring. I väskan
fanns också en kopp samt två st limp-
smörgåsar med stekt strömming.

Väska nr två innehöll en ölbrrrk a.,

Tingsryds fabrikat samt en scarf. (Tro
liqtvis Dahlas_1 Matkorna och den öv-
riga utrustningen återläs efter hänvän
clelse till n.raterialförvaltare Ture l,{yrön
tel.3l4.

Driltuiirnsrekryterna rastdr clter m sclrctl fkin staden.



KTIPP UR EN DAGSTIDNING

Driltuiirn |rån Arboga utuln rilestiiuling.
Driftvärnet vid CVÄ UHF i Arbogr

irar vunnit en riksomfattancle cL ifts
viirnstävling i vill<en driftviimen fråi'r
l.rela landet deltog. Den hade föregåtts
ä\' utslagningstävlingar på hernmabanor.
na och i deo slutliga tiivlilgen, sorn onr
fattaclc stridsskjutning på gevril, kpist
och kg, spräng och mintjänst, handgra-
natskastning, val<t- och sjLrkvårdstjänst,
vann lagct från Alboga före tvåal,
l\4 'lrrr.lrtr. CV\l I Jct 'eqrrr dv 'aq-r

deltog Gunnar lr4erk6n, cl.ref (k-pist),
Ake Dandanell fltgl samt gevärsskyi-
tarna Gunnar Ncuman, Bror Karlsson,
IJerbert Kåberg, I.ennart [,arsson ocLr

IIarry Iiahne.
llesultat: 1l Arboga CVA ULIi'

768 poiing. 2.1 lvlalnslätt CVM 743,5.
3l Söderhan.rn F l5 685. 4l Västerås
Fl 669. 5l Nyköping Fli 632,5. Tiiv-
lingen avhö11s i Ramnäs.

Tage Wallquist, Arthur lönsson och
[.inat Etlutu'dssott synar ttii t'lresultat.

HEMVARNETS 5TRIDSSKOTA

Ltr cffek t;vr orl rnot.råro.l.ra,rigr
J.'ftvJrn förtrtsJrtcr en 4od rrrbil.lnini.

Iin gocl utbildning - erhå11es genorn
anslutning ti11 någon av nedanståendc
kurser. Flygvapnets driftvärnskur s äger
ruur clcn 19.5 25.5 1963.

Ovriga knrscr som Du kan anniilå
Dig tiil: Skyddstjänst 24.2-2.3. Inst-
rr"lktöref i skyddstjänst 3.3-9.3. Gr Lrt,p
chefer 3.3-9.3. Cruppchcfcr t 0.3
16.3. I{envärns och plutonchcfer 10.i

- 16.3. Hemvårns och plutonchcfcl
17.3-23.3. Närpansarvärnstiänst i0.3
16.3. Kulsprutetjänst [ksp/m 36) 17.3

23.f lrqt r rrL törer kLrl5pruler iä1,i
24.3-30.3. Mintiänst l7 3-23.3. In-

Santling för goLangång efter öullingens slLtt. Foto Erih Persson.

strulitörer i nrintj:inst 24.3-30.3. Drift,
värrlsrrr:in ul PV driftvärn 24.3 30.3.
Driftviirnsniin ur SJ driftvärn 31.3-
6.4 Hemvärnsungclom i Björnänge 10.1

- 17.4. Sprängtjänst 21.4-27.4. Skydds.
t1änst 21.4-27 .4. Vapentjänst 21.4
27.4. Driftvärnsmän ur SJ driftvärr 5.i

ll.5 l{crrlvårns och plutonchefer 5.5
I1.5. Hen-r'rärns- och piutonchefer

12.5- 18.5. Driftvåmsmän ur TV clrift
värn 12.5 18.5. Driftvärnsnän rLr Nl
och FV clv 19.5-25.5. Driftvärrrsrnarr
Lrr I(AIF clriftvärn 26.5-1.6. IJvung
dom i fysisk träning 16.6 20.6. N|i: -
pansarvårnstj:irst 7.10-13.10. Instmk
törc1 i niirpånsårviirnstj. 14.10 20.10.
Driftvärnsnän ur PV driftvärn 21.10
27.10. Kulsputetjänst [ksp rn/36) 21.10
- 27.10. Instruktölcr i krdsprutetjiinst
28.l0 2.11. Driftvärnsnän ur PV drift
viirn 4.1 l 10.11. Skyddstjänst ll.ll
17.11. Instruktörcr i skycldstjänst lB.lt

24.l I. Grrrppchefer 25.11- 1.12.

Grt4rpcheler 2.12 8.12. Skycldstjänsr
9.12 15.12. Spränstjänst 9.12 15.12.
Förstöringsalbeten 9.12 I5.12.

KURSER 7.1-20.6 1963

Mintjänst 1.1-1,2.1. Skyddstjänst 13. I

- i9.l. Ktilspr utetjänst [ksp/m 36;
13.1 19.1. Hemvärns- och plutonchefe,
20.1 26.1. Hemvårns och plutonch.l
ler 27 .7-2.2. Gruppchefer 20.1-26.1.
Grtrppclrefer 27.1 2.2. Drjftvärnsm;rr-i
ur SV driftvärn 3.2 9.2. Hen.rvanrs
ungdonr 10.2 16.2. He nvärr.rrrqd. n

17.2 23.2- Förstöringsarbeten 10.2
16.2. Driftvärnsn.riin ur BRB driltvärrr
10.2-16.2. Driftvärnsrnän ur BRB drift-
lrärn 17.2 23.2. Instruktörer i fysis:[
träning 17.2 23 2. Sprängtjänst 24.2-'
2.3. Instrrktörer i sprängtjänst 3.3
9.3.

Är clu intresserad så kontakta drift
vär nqJedrre för' närrn.rre rrppll snirga-

VÄLKOMMEN I DRIFTVÄRNET
Bertil Blomqvist

Ordet fritt
Kvinnor! 5körpen Eder!

Inon CVA/UI IF förckommer ett fe-
nonlen so1n tack och lov ä1 mycket
säreget: Kvinnor/ så när som på något
cnstaka undantag, svarar i telefon ned
brrc ,itt eftc-narrnl Nrr vi'' j-g och
alla övriga herrar i fortsåittningen höra
fru eiler fiöken framför Edra narlu nar
N' .ra-r. . relcforr. lnortr löretaget
trl.scra lr. < o, h I. r i1 re tirrrlerinp:-
sjukan något nämnvärt/ lnen om någon
sku11e vilja tilltala er med fru Svensson
.lle' friiI<er Kcrl..on eller rad Ni hcrer,
så bordc Ni vä1 liunna tala om vad
och verrr Ni är för vcderbörande utan
tt I an fr'llcr hon t .\:r. l.ehörr fr'åga.

Det tycker jag tillhör vanlig fundårren-
tal artighct.

Dessutom anscr iag att det sktrlle
räc1ta med "Ni" niir intc "Du" ål
passande- Men så radikal är clct inte
värt att vara i titelsvetige.

Vtin at ordning.

-tl-
Hollo, Hqllo !

- Are you there?
Yes, who are you please?

- Watt.

- What's your name?
Watt's ny nanel
Yes, what's your nanre?

- My namc is John Watt.
John what?
Ycs.
I'll call on you this äftcrnoon.
All right. Äre you Jones?

- No I'n Knott.
Will you tell r-nc your narr-te
please?

- Will Knott.

- \Mry not?

- My iame is Knott.

- Not what?
Not what, Knott.

- What?

-7
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Werner går - Sten kornmer
cgun'k:rp ,rv .hel för CVA får iag
t0cl(a dig fiir alla insatser, clu gjort fiir
i.\5. Dct iif inle iött i1t llt l4a. ted rrn}l-
rlonr, hal nåron sagt. Du har skött rrng
clomen så, att clen har gillat dig. Att
vara tillsamorans mccl ungclon gör att
nran själv känncr sig ung och clu är
ttt stralall(ic bevis clärpå.

Högfeldt övcrlämnade från värner en
lrennirtqir ir ocl) en hukett röda ncj-
Iik,'r :Jrrrt 5orn .iD egen gavrr cn flyg-
plannodell av Draken. Fru Högfelclt
överräcktc blorrmor från clanrerna lccl-
sagade av varrna orcl.

E. r,on Kölrler, FFV, övcrliirnnade son'r

nrinnesgåvir lrån vcrkstadsskolan i Väs-
terås en smidd golvljusstake, tillvcrl<ad
av cleverna vid skolan.

- Jag vill inte skränura din efter-
trädare, yttrade von Köhler, nen det
iir en svår tppgift ått fy1la lrr.:kan citer

Han betonade, att Werner varit ini-

lämnades av fru Sonja Sandberg, som i
ett nyansrikt anförandc gjordc snå av-
slöjanclcn on Werncrs siitt att rrrngås
metl kvinnorna.

Yrl<cslärarc Bertil Siiclerbcrg talade
'i'r rcrfst, Ll..liol"n ri.l CVA r.iir grv
esenrpel på Wcr[ers fönnåga att åter-
ställa clevernas nervcr till iänlvikt ef
ter någon påfrestning i skolan. I-Ian pi,
visadc vad Werner ävclr i andra sarrr-
manhang betytt för verkstadsskolan.

Werner snriig sig försiktigt bort fiån
bordct och visl<ade i förbifarten. - Ska
dct l.ii nan :.Ir1rtt pa d't lrir'. sa rir
det båst att jag hjålpcr till.

llan slog sig ner vicl pianot och det
b)ev allsång iWerners särl<lassiga stil.

Kviillen gick ocl.r det blev clags för
Wcrners svår'a stund. Ilan skulle tala
on1 sig själv och om hur han upplevt
denna kväll. IJan gjorde det enkeit, nreIl
såmtidigt elegaot.

- I.re ha" nlört .å nt)cken <ynrpåti i

Werners lilltt flttsleratt iir sitteget, nten
upltigguntle. Se på Tunås i balzgrunden.
Stl!deutcr solx g.ttusångd/c.

lMerner Larsson deklareracle för snart
ett år' sedan, att han slitrlle frånträda
sin befattning sonr elevhemsför estånrlare
vid llygförvaltningens verksta<lskolas
elevhcm i Arboga. Han avgick den 30
luni i år, men kvarstocl i tjänstcn un
der juli ocir någon vecka in i augusti.
I denna sista avskedets vccka sanrlades
leprescntantcr för CVA, FFV och
KFU\4, på elevhemnet i Ekbacken för
att hedrå och hylla Wcrner för hans
värdefulla och nrångåriga insatser. Där-
lämtc många andr a rned samna avsik
ter. BIancl dem elevhenrsförestånclarna
o.h hr.rsmöd'arnc virl elevltemntcn i

Malnrsliitt och Västerås. Eftertriidalen
Sten Wcsterr,ran med fanrilj fanns ock-
så nrccl. Det blev en stiimmningsmät
tad kviill, där avskedets allvar starkt
1ättades rlpp av clen wemerska gliidie
atrnosfiiren.

Werncr haclc placerats på hedersplats
omgivcn av frLrarna Högfeldt och von
Köhlcr. Blon:ror och lcvande ljus på
det till måltid clukacle l.rordet förgyll
de yttcrligare bil<len av Werner. Musi-
kcrr rrl i d.n inlpJcrtdc tirnmrn lröq
ticlsstänrd. Hernran Fäldt hade satt
sorclin på fiolcns striingar och Gösta
Kling trampacle fiirsiktigt på pianopcda-
lerna- KFUN't-sckreteraren Erik Tunås
var kviillens viircl oclr inleddc talcns
rad mt'cl ctt viilkornmcn och några hyll
ningsor<1 till Wetnct.

' W, r'rer h:.rt barlr r'tl nJ )ln, och
det;ir lMerncr- Dct är clet som iir det
tjusigo mccl honon, att hao skapat ett
slags ninrbus onrkring sitt namn genom
sitt s;itt att våra.

Flygdir. Anclcrs Högfclclt fianrförde
CVÄ:s tack och vånnernas hyllning.

- Vi kiinner alla venocl inför tanken,
att vi i kväll för sista gången sittcr till-
samnans rrred clig här i elevhenrrnet. I

7+

tiativrik och en glädjespriclare av stora
nrätt.

Vcrl<staclssl<o1ans kanrratfiircning trpp-
valttade gcuom en av cleverna lned ett
fång blomrror.

Lril< Trrltås gav några glimtar från
kontakterua iDed \Mcrner i :irbctct och
klargjorcie KFUN{:s stora tacksamhet
rrrot Werncr. Hln r.rtdelade till Wiirner
KFUM:s liksförbrrnds förtjiinstplakett.

Kvinnorna kring Vt'crner - husmöd-
r.:rna licl clevi:enrrrt'n i Arboga, Itlalnr-
.lätt o(lr Våsterrs - ty,kte, med kän-
ncclon onr hans öruma känslor för kaf-
fetåren, ått det var Iämpligt att upp-
vakta nre,l cn \affehryggcre. Den över-

mitt arbete, som jag tyckt så urycket
om. Jag tackrr för alla gåvor och alla
blonrrror. Nl lörstår mig och får lov
att låsa nellan radcrna, sade Wemer
bl. a. Han inryrrde i sitt tal också ett
lyclin ti11 iit sin efterträdare. Han för
klara<1e till sist, att lran intc skulle
fiytta från staden.

frntiljen Wcsternlrn hlcv också i

anclra sammanhang varmt viill<ornnacl
till sitt nyå arbetsfålt och fru Wester-
nrao fick nrottasa blomnror.

Erik Ttrnås avslntacle clenna inte en-
dast för Wcrncr minncsrika kväll ned
o:'d sorn bjöcl till stillhet.

OId JbtL. . . .

lferner uisttr sin fina utntlirlelse - KFUM:s förtiiittsttectaen lijr iircritl!.
Lars-Harry Larsson, llygdir. Anders Ilögfeltk ned fru Ella, husnor Sonia Sand-

berg och sel<r. Erib Ttutirs.



I klass II har tretton [13] elever er-
hållit teleutbildnjng av yrkeslärare Lund-
ström, i klass I har femton (15) elever
getts gnlodläggancle yrkeskunskaDer av
yrkesiärar-e Davidsson. Fiorton elever
fortsätter iklass II en lnan går över till
gvntoasiet. I klass I tas femton nya
elever in till hösttermincn i962.
Studieresa.

Måndagen den 6 augusti kl. 07.00
fden dagen det var somuarl stocl tret
ton elever och ledare väntande på buss
som skullc föra den ut på stuctiercsa
till bl. a. Norrköping, Linköping, Göte
borg och Trollhättan. Vi skullc fara
tillsaDml.rs nted yr kesskolcrnl på CV\4
och CW, årets arrangör var CVM och
ansvarig ledare förestånclarc Liliebäck
CVM. Första resnålct var Saab iLin
köping där dct blev rundvandring och
cfteråt bjöds det på lunch.

Intrc.slnt I - rättnretallplåt förva
las i kylskåp med en temperatur av

-40' undcr lång tid för att behålla
mjukheten, därefter dras och bockas
cle till önskad form och har några tim-

Nästa besök gällde en elektronisk
inclustri, NEFA i Norrköping ned ca
4.500 anstiillda. I en stor lokal atbeta_
de 700 å 800 flickor nrcd tilh,erkning
av trånsistor och Tv-äppalatel på 1ö
pande band. Prodr-rktionen för hela
fabriken kunde uppgå till I TV och 2
racttoappatater per Dtinutl Eftcrsom det
qär 2.700 minuter på en 45 timruars
r_eclia kan vår oclr cn beräknr årsPr.o_
drllitionen.

. Efter övcnlattning och frukost på
elcvltenlmet i lr{almslätt fortsatte vi
färclen not Götcborg. I Gränna gjorcles
uppehåll för bacl, Dren det var endast
en som vågade sig ut i vågotna - vatt
net kändes friskt och skönt -lI Cöteborg inkvcrtercdes vi pä "Bc-
telskcptlet , en hår <onr Iiknan,lå Norks
arli, nren som visccle siq vara trivsanr
l(anske nest beroende på det enkla och
charmerande värdfolket.

Här lradc vi två eftermiddagar lccliga
att göra vad vi ville. Några var på Ul-
levi och SM i fri irlrott och andrx pick
runt i staden lör an köpa 'ri;;;."k";

I och fotografera. Kvällen ägnades nästan
I till 100 procenr åt L,isel,crg nred dess

rröilighetcr; Jazzbrlctten, rew r)ted Bi_
bi Johns sanrt dans i alla valårer.

På onsdag fömriddag gjorde vj ett
tre och cn halv timmes studiebesök på
Götaverken, där vi fick se notortill-
verknjng som skedde i block. Varje
cylinder r.epresenterade ett biock och
kundc använclas separat :iven om detta
inte utnyttjades praktiskt. Utskärnjng
irv \krov(lelalicr sarrrt rrpPmärkning av
t'lårar, \ilkct tillgirk på .ådant .ätt att
en bild proii\erades lrin l.l .r höjcl
ncr på dessa stora plåtar och sedan
Jrr'öp nrärlta-e r'mkrinq oth qiorde l<örn-

"lag där detcljer sktrlle lästas eller skä_
ras ut. Noggrannheten var nycket hög.

En flytdockr fick vi också gå olr_
I'ord på. En imponcrantlc anläggning
Man skulle kunna stoppa in sex admi-
n istrå tion sbyg qnader typ CVÄ, sraple_
dc två och två på varandr-c, och ändå
ha plats för parkering av bilar på sidor-
na. Tråkigt nog öste regnet ner under
hcla besöket.

- Torsdag förmiddag åkte vj till Sjö-
fartsnluseet ned dess otroliga innehåli
av allt sorrr rör sig på, i och omkring
vattnet. Där stiftade vi bekantskap med
anranLlens Karlsson, guide och stor pe-
dagog. Även akvariet hann vi ned att
ta en titt på ned alla sina vattendjur,
b1. a., en alligator av ett par meters
laugo.

Därefter stiilldes kosan mot Troll_
hättan och Svenska Flygmotor, SFÄ. En
Iny(ket intreqsant sak vr1 lLrflrn6gs.i_
nEt, (tt stort lrålrurtr r.rnder jord, som
lyllc. 11q,1 Lorrrp"ilrerad lcrfr och cfter
hand som luften förbrukas fylles lum,
mct med vatten. Trycket på luften bi_
behålles på så sätt relativt konsran!.
Dctta iuftmagasin aflvändes vid prov r
vinLltunnel, när det krävs mycket hög
Irrfthastighet. Attraktion nummer två
på SliA var nlatsalen, som sarntj(ligt
liundc rltspisa ca 800 gäster.

Sccb biiriilvcrkning lick vi ej se
p. g. a. onbyggnad av fabriken. Vad nu
denna kan innebära.

(Jvernrätta och belåtna åltte vi sedan
till vandrarhernmet i Trollhättan för
att sova ut innan fredagens etapp:
TIolll-ättrrr - JJrrköpinq - Lirrköping

örcbro - Arbopa. Till Linköping
kcm vi på fredag kl. 16.00, dår åt vi
micldag, sacle adjö till våra reskamrater
från CVI,I och styrde clärefter kosan
hemåt.

Sumurering: En lyckacl resa, trevliga
un.qdonrar, bra chaufför, inga missöclen,
ny:r platser, anclra niljöer och vidgacle
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Wctner fick Högfeldts Draken-modell. Stolt uistrr lun ttpp den föl imponeradegrabbarna Westerntan samt eltertiidaren Sten Weiternan nted ntaba
Foto Reinhold Carlsson

Auslutning med yrhesskolan
CVA Yrkesskola har haft avslutning tnar sal.Dna hårclhet som normalt dockpå låsåret, nred en kaffestuncl på CVA utan sDänninear.

rnässen, lärare och eiever tackad
personalchefen Folke Eri.r.on o"ljt^fl 

rntressant 2 - Tillverkning av Dra-

verna överräckte 61o-n,o" a,11 1rt.--l'- 
ken på löpande band

Daviclsson, Lunclström n"1., g56"ilT.1u Intressant 3 - Äovändning av s. k.
Därefter fotografe.u,l". klu,r".r.r" 

t1::9, honungskakor i modema flyiplan till
sina lärare. 

nleo birande konstnrktioner.

vycr.
önskcdrömmar för framticlen: Bär

bara tråcllösa tclefoner vid studiebcsök
\e t ctt hcsök på rrtländsk inJrrsrri.

Bertil Södetbery
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Planerin gsverksamheten
inom tekniska avdelningen

Arbetsuppgifterna inom tekniska av-
delningen äro till övervägande delen
av karaktären ingenjörsarbete. Til1 skill-
nad från specificerade verkstadsarbeten
vid maskincr och arbetsbänkar, är det
vanligen mycket svårt att exåkt be-
stämrra erforderlig tid för utvecklirgs
konstruktions och liknande arbeten.
Det lipger nära tilJ hcnJs at1 'ngenrö
ren, lör' ctt vrrr gcrJerld rnot kritik,
ogärna lovar en exakt tidpuokt för fär
digställande av ett visst arbete, främst
på den grunclen att han först nar ar-
betet är slutfört har ett grepp om dess

onfattning. Nya id6er under arbetets
gång kan ibland stä1la krav på kraftigt
ändrade tidplaner. För att få ett star-
kare grepp om beläggningen och resur-
.erna inor'r tekniska ardelnirgen, er
klarare bild över verksamheten, samt
n.röjligheter att åtaga sig nya arbeten,
lillralles höile.1 Io6l en utredrinq, iör
att söka klargöra en planeringsmetod,
som tar hänsyn till ovan nämnda svå-
righeter och ändå ger ett relativt fast
grepp om beläggningen. Speciellt vä-
sentligt är att sådana arbetsuppgifter
inom tekniska avcleiningen, sonl nåste
vara slutförda, innan ett arbete inom
produktionsavdelningeo kar starta blir
cntycligt och såkert planerade. Plane-
ring är ett instrunent, som varje chef
och varje rnao nåste utnyttja fbr att
han skall få ett riktigt utbyte av s1n

personal respektive sig själv gentemot
,1n xrbqrcgir arc. An.tarct för olanerio-
gen åvihr till syvende och .ict vårie
c1-ref och varje man inon tekniska av-
delningen. Den gemensarnma planedn-
gen av företaget CVA sker i plane
ringsavdelningen på vars skuldror vilar
ansvaret för samordning och bevakning
av verksamheten såväl inom prodrk-
tionsavdelningen som inom tekniska av-
delningen. Sålunda ingick i arbetsgmp-
pen {ör T planering chefen tekniska
centralkoltoret, chefen för planeringen,
chefen sambandsplanering samt en re-
presentant från eltekniska kontoret.
Efter en allmän genomgång av pro-
blemstäilningarna framkom bl. a. att
arbetsuppgifterna måste klargöras och
klassas i några olika huvudgrupper.
Nämligen:
a] bollenbeläBgr ing" t. ex. cdminis-

1l ation, <on:.urterarde r erk.an!e .

chefsfunktion m. m.
b) rcserubapacitet för semester och

sjukdom samt brådskande och
oförutsedda arbeten

c] ständigt pågående rutirunässiga ar-
beten d. v. s. huvuduppgifter av
låogsiktig karaktär, som mer eller
mindre dagligen ingår i arbetsrt-
tlnema

r6

Övering.
Nils
Åkerblom

d) övriga tidbundna arbetsuppgifter.
Av ovan angivna klasser är det den

sista dJ, som nan i första l]and tänker
på, när man utför planering inom en
enhet. Det är lätt att ibland glömma
bort att planera för de övriga a - c

speciellt on-r man icke noga fö1jer rrpp
l vilken omfattning sådana arbeten upp-
tar tiden för en viss enhet eller en
viss man.

Efter denna första kartläggning be-
arbetades en id6, att nan med hjälp
av hålkor1 och datacentralens maskiner
skul1e genon-rföra bättre planering lnom
T utan avsevärd utökning av personal.
Så1unda utvecklade planeringsavdelnin-
gen i samråd med datacentralen samt
arbetsgruppens övriga medlemmar ett
system, sonr först prövades under ett
kvartal jnom komn-runikationsdetaljen.
Resultatet av försöksverksanheten blev
så positivt att chefen för CVA beslöt
s[ccessivt införande av systemet på
tekniska avdelningen i sin l.relhet. Hit.
tills har systemet införts på deiar al
robottekniska kontoret och näst i tur
står radardetaljen.

Systemet bygger i huvudsak på upp-
giftslämnande från varje enskild man
inom tekniska avdelningen där det ak-
tuella 1äget på föreliggande arbetsupp
qifte rcJovi.ås. Rapoo-teringer .ker på
blanketter avsedda för hålkortsbearbet
ning och uppgiftslämnaren skal1 dar an-
giva b1. a. tidpunkt för beräknat fär
dig.tnllande llv ell arbele A\.ikten är
att varje man härigenonr tvingås att
bedöma erforderlig tid och därefter
striiva att innel.rålla denna tid. Härtill
konlner att senare uppkommande syn-
punkter och krav som synes erforder-
liga och som kräva förlängda arbetsti-
der införas i kalkylerna först när de
blir kända. Härvid kan beslut fattas
beträffande nödvändighet och möjlighet
ti1l att förlänga ett arbete med ytter-
ligare nya avsnitt.

De utarbetade principema ger för-
nämliga n.röjligheter tiil snabb framtag
ning av aktuella sammanställningar av
önskade uppgifter angående tekaiska
avdelningens arbetsuppgifter och be-
läggning. Vissa arbetsuppgifter klassas
rär'skilt och redovisa5'ulinntässigt per
vecka eller månad. Andra uppgifter
I rn e'hållas genom all man från data
centralen begär lämpliga utdrag och
samnanställningar. Systemet lovar myc
\el gott för lramtiden och kan sägas
utgöra ett efterkalkylsystem för en re-
lativt exakt förkalkyl.

-ll-
Artilzel otn systemets prulz.tislza tillämp-
ning homntet i nästa flummer.

Lördagen och söndagen den 1-Z
sept. avgjordes Försvarsverkens Civila
IF:s mästerskap i varpa. CTV i Mota-
la svarade för arrangemangen och tum-
melplats var Råssnäs, e11cr liktydigt
mecl den plats sorrr utgjorde skådeplats
för årets stola SM i varpa. CVA rep-
rescnterades av 6 man, dels individuellt
och dels med två lag och framgångar-
na blev av skiftande karaktär. Lörda-
gens tävlingar som bedrevs under de mest
gynnsamma väderleksför1.rå11ande inled-
des med centimeterkastning och här
svarade Ville Liljehammar för bästa
arbogaprestationen med en g:de place-
rin n,h lrOl m fel ni ,1. ?6 Laslen.

Representationen gällde i propaganda-
klassen där segraren G .Karlsson upp-
nådde det förnämliga resultatet 9,22 m.
Stig Hahne placerade sig som 13:de
rr-ran rlred 12,60 och övriga CVÄ:are
antecknades för; 20.) Matz Grankvist
20,27. 27) B. Harl6n 21,87. 291 Ä.
Bertils.on 22,67 m. och Holgcr Lars
son 26,00 m. I den efterföljande lag-
tävlingen i kula slogs CVA lag I ur
grupp A för att sedan slå sig fram till
segern i B-grrrppen. För andra laget
gick det n.rindre lyckat då man åkte
-akr igcno'n BrLrpperna dock :ett pa-
fall genom hårda uppgörelser. Som
helhet skall sägas att tåvlingarna blev
mycket lyckade även om söndagens
il.rållaode regn givetvis satte en del sor
din på de agerande.

Bengt Harlän

Oss bilägare emellan
Eddie Westerlund, CVA, och Gösta

Sandkvist, UHF, har varit de bästa
r'änner. Nu hände det sig att Wester-
lund bytte bort sin Cittra mot en
Peugeot. Sandkvist, som fortfarande är
ägare till en Cittra av den exklusiva
modell, som Eddie haft, ringde omedel-
bart upp Eddie, när han fått vetskap
om dennes adall.

Du, Westerlund, iag sha be att
lå tacka för vad som varit. Hädanefter
kan det inte bli tal om samarbete oss
emellan i någon fornr. Punkt och slrt
och luren på.

Ingvar Gustavsson har inte utan or-
sak under många år burit narnnet Vol-
vo. Nu kon någon och viskade, att
det fanns anledning att byta ut hans
namo firot Fårskallen. Anledningen
skulle vara Ingvars besiktning av Får
tallen hädörleden. Alltför elakt tycker
nog de flesta, så det blir ingenting av
med det.



Semester i Francos land
Caritha berättar

l',1) 5IOI IllnO SOl, JU J) I SKygSall,
rtt kristallklart blågrönt nedelhavsvat-
ten - så fick jag rrppleva min semes-
ter 1962.

- llftcl en underbar flygrcsa från
Malnrij via Hanrburg-Gcn6ve och de
Schwcizi.kr alperna fram till Vrlcncia,
vaI jag så äntligen i Spanien, rritt se-
nrcsternrå1.

Niir så trappan var franrtrllacl till
plaoct och flygvärdinnan slagit tpp
diirrarna, möttes vi av ett strålancle so]-
sken ocir cn vänne .oar v.rr lrtntrstisk.
Man n:istan ryggade tillbaka för denna
värme, då man från Sverige haft ured
sig nrinnet av regn och kyliga vindar.

Vi ;rasseracle tullen relativt snabbt,
trots att spanska tulJpersonalen gick
igenom alla våra väskor. Därefter var
det passvisning, och sedan väntade en
hrrss för att köra oss till Benidorm, cn
fiskeby, cirka 14 mil söder orr Valen-
cla.

Under denna bussfärd såg nan något
av dct verkliga fattiga Espanol. Man såg

människor, trasigt k1ädda, ofta i svart
cfter den katolska seden- Vi passerade

rnilslånga plantager med risodlingar, vil-
ka givetvis konstbevattnades.

Pinjeträden gled förbi ett och ett,
de var faktiskt inte många, men de
fanns clär. Även andra träd var plante-
racle efter vägarna för att i rnöjligaste
nån skydda den torra marken.

Viigarna i detta land var förvånads-
viirt goda, nlen givetvis inga riksvagar'.
På dc små siöarna kurde 'nrn se Iis-
kare i sina båtar sökande efter å1. Det
var faktiskt något rv irpansk stjl övcr
detta.

Typiskt spanska hus gled förbi, de
flesta fyrkantiga och vita, och alltid såg
man tvätt hängande på taken. Fall-
färdiga byggnader, som skulle fungera
sonr boningshus, låg i snåbyar med
igcnvu\n! 

". 
k. trödgårdar. Ofta när

man passerade ett litet samhälle syn-
tes kvinnorna sitta icn grupp utefter
gatorno med "ina handarbelen. Dc fles-
ta virkade på sina dukar eller påtade
på fisknät.

Miinnen syntes inte ofta årbeta, lnen
rnan såg dem desto oftare samladc kring
ett glo5 vid någon lrottonrservcring.

Något man fönånades övet var att
inga tiggare förekom, en och annan
positivspelare syntes dragande sitt po-
sitiv och med sin hatt placeracl på ga-

tan, men även clet ganska sällan.
Efter några timmar vår vi i Benidorm,

den lilla fiskeby som vi tånkt oss. Men
i stållet döl( det trpp en nindre sntå-

stad, ned allt fiån tjrrrfäktningsarcna
varuhus nattklubbar och en ki-

Ioneterlång badstrancl. Och här semest
rade ninst 5 10.000 trrrister från hcla
Europa.

Vi blev inkvarteracle på ett litet,
rnen rnycket prydligt hotell, diir vi snart
blcv gocla vänner ned personalen. Sär
skilt två väldigt söta och trevliga span
jorskor, vilka hade nannen Valentina
,'ch Fina, och som clc tyckte' vara räl
digt stolta över.

Ären nritt na'nn iyckr.lcs de lära .ig,
och så snart jag visacle nrig, ro;rade
dc, hej hej Caritha!

Första kvällen i Benidorm, blev det
en rundtur i staden, för att lära känna
denna ort, sorn skulle bli vår hemort
i l5 dagar. Femton clagar fulla av
sol och bad.

På plagen mecl sina bekvåma solsto,
lar och sitt svalkancle vatten, vistades
vi crÄ/(rr rl.len rv .l^drrnr

Alla dagar böriade rned frukost kloc-
kan 9 på morgonen, och den bestod
alltid av te och rostat bröd med mar-
rnelad.

Lunchen intog man först klockan
två och där återkom alltid en stående
rätt av tomater, lorv och sardiner i
olja, något sorn kanske blev i det
tjatigaste laget. Men därefter följde
ofta risrätter, fisk cller den spanska
nationalrätten paella, vilken bestocl av
skaldiur kokta i ris, och som var myc-
ket god. Den.panska siestan inlog även
vi svenskar, man orkade faktiskt inte
eå ner till stranden varie dag efter
ltrnch. Ofta vilade man ett par timmar
och gick sedan ut för att shoppa eller
se sig om i staden.

Så sent som klockan 9 serverades
rriddagen, då man fick soppa följd av
någon fisk eller kötträtt och som efter
rätt serverådes meloner.

Efter denna nriddrg besökte ruan nä.
tan alltid en trottoarservering för att
ta sig en drink, innan man gick ut för
att se vad nattlivct i Benidorm krrnde
bjuda på.

Ofta besöktc vi en svensk nattklubb
rncd trevligt uppträdande, ofta då fla-
mecodansörer och kastaniettdansande
spanjorskor.

På denna nattklLrbb serverades också
pannkaka, vilka många svenskar åt med
förtjusning - alla gillade faktiskt inte
6le'1 \p3n.la6 mrten, Sjä1v ty(kte iag
den var mycket bra - och man får ta
seclen clit man konmer.

Vi såg också spanska studenter som
gick omkri:'rg på gatorna och spelade
för att tiäna ihop till nästa års studier.

En kväll gjordes ett besök på Euro-
pas största nattklubb, som rymde 7.000
människor. Det blev en upplevelse att
se hur olika ctage var indelade med
olikfärgacl belysning.

Musiken spelade nonstop och dansa-
de man med en spanjor, var det damcr-
nas scd att säga till då man ville sluta.

Den berörnda Olympiabaletten från
Paris gjorcle ctt verkligt tjusigt fralnträ-
danclc, varcfter en spansk skådespelers-
ka i stil ned vår Kathie Rolfseo hade
enmansteatcr och beråttade historier på
det spanska språket under en timme.
Vilket var mindre roligt för oss svens-
kar, eftersom ingen behärskade språ-
ket.

En neger tog sedan vid, och han var
något av niistare i twist och den nya
dansflugan madison. Han gick aven
ner hlrnd llrrhlikcn och sökle e'r part-
ner. Och n'red trrin vanliga tur, sta[-
naclc han framför mig, bockade och frå-
gade You like twist? Mitt sällskåp räd-
dade nrig nred orden She cant, förmod-
ligen önskade de inte se mig i twist
med deona neger, och det kanske var
t r, cfterson jag inte behärskade dan-
sen.

I resan ingick också en åsnetur i ber-
gcn. Ävcn cliir var jag ned och trevade
mig upp på en åsna, beredd att före-
ta eo tilnslårrg åsneritt förbi citronlun-
dar och bambuskog, vilket blev en ro-
lig upplevelse. Åsneturen avslutades vid
en ga'nnrrl s1.lansk ser-vering, där vi
kunde se bcfoikningen dånså sina påsso-

dobbles. Här var alla fattiga nen så

oändligt lyckliga och glada.
Ett sötvattensfall fanns där också, där

vi kuncle få oss ett dopp. Men vattnet
var allcleles för kallt, då vi nu var
vana vid r{ct salta vatten som fanns
i Meclelhavet. Och badet påminde oss

alltför väl orrr den svenska badsom-

forts. sidan 25
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Kamp mot fördom
Lena berättar för Gunnel

Hultberg lår goda råd au Set'fer och
Holnqt ist .

Allr flera l.vinrrol ger .ig nurnerl
ka.t rned [ö'ut me' eller nirdre pr:v -

legierade marl ga ) rker. Nrgon kr'nn-
lig flygingenjör har vi ännu inte i det
svenska flygvapnet, nen en sorl hoppas
på att få bli det är teknolog lnger-
Lena Hultberg. Tilisammans ned en
grupp manliga flygingenjörsaspiranter
kom hon till CVA i början av augu;ti
för atr prakt.era här i rrr- ve, l.or, o.ir
vi passade på att få en liten pratstund
mecl henne.

Fröken Hultberg studerar teknisi< fy
sik vid Tekniska Högskolan i l-r-rnd.

I-{on tänker bli civiljngenjör, och sedar.t

hoppas hon på att få ett arbete, sorr.r

har med flyg att görä. Hon vill också
lära sig flyga jetplan. I ett par omgånq-
rr lrrr I'on [örrökt korlnra in vid lli;
vapnet som flygingenjörsaspirant i flyg-
förartiänst, men clet har blivit vänliga
mcn bestämda avslag. I stället har ho,.r

nu blivit antagen som extra flygingen-
jör såspirånt i marktjänst. Paragraferne
föreskriver värnpliktsskyldighet för at!
kunna bli antagen som flygingeniör, oc\
eftersom kvinnlig värnplikt inte för,'
kommer, har nan löst denna {råga ge

nom att antaga fröken Hultberg som
"extra" flygingenjörsaspirant. Som så'
dan kom hon ålltså till CVA, och hät
har hon lått alternera mellan olika
avdelningar för att hinna samlå så

många erfarenheter sonl möjligt.

- En lärorik tid ur många synpunk-
L^^ uii. ri- -r( , hO r\lirt(l.ll .lulr. n:rl .i.lrrc rl

nrånga förnänliga apparater och instru-
ment av alla de slag att försöka kommir
underfund med, och inte minst värde
fullt är det att inifrån få se hur :n
sådan här verkstad fungerar ocb er
organiserad .Vid första presentationer'l
av CVÄ föreföll det hela skrämmande
effektivt. Känslan av det opersonliga
ho. ell cto'l företag förrvann Joc<,

t8

när jag väl kom i kontakt ned månni-
skorna utc på avdelningarna.

Fröken Hultberg fortsätter studiernir
vid l.rögskolan i höst och anser sig kun-
na se tjllbaka på cn vä1 använd som
mar. Att hon slagit in på den tekniska
banan, baserar sig på ett brinnande in'
tresse {ör' aJlt rad tckniL heter erl
intresse, som vaknade redan j barnii-
åren. Trots a1la gan-rla fördomar tycker
l-o1 att ell re\ris\t yrke bör ligi r

lika väl till för en kvinna son loL ei.t

l1lan.

I början hade jag nog ibland vis
sa svårighetcr att b1i tågen på allvar,
nrcdger hon, och berättar bl. a. ett
par episoder från F 10, där hon tidigare
praktiserat ett par somrar och fått hjäl-
pa ti11 med jetplan-översyner. Folk tror
i allmänhet inte att jag är så gammal
-orl iac är. Fö-.ta Jagen ficL icg ak.r
på barnbiljett ut till flottilien, och niif
jag sedan talade oln att jag skulle börja
son.r praktikant, blev jag hänvisad till
köket. När jag så småningom hamnade
clär jag skulle, försökte de sätta mig på
clet hala. Slängde ti1l mig en ventil med
kommentaren "den ska sitta vid ving
tanken". De trodde säkert inte att jaq
skulle veta varken vad en vinktank är'

eller hLr- r'ran bär.ig å, art.krrrra ier
mrtter. Något snopna blev de, når jag
.l'Jclc. på egcn h"nd ii.k ventilen på

p1ats. Därmed var isen brr-rten och jag
blev accepterad.

Bra har det gått också här på CVA.
Gör nian en tabbc, hänclcr det att man
lår höra "det är för att clu är flicka'.
tn pojke, .orr \an.ke gö' 'anrnta nti..
tag, behöver ju inte riskera att få kom-
nrentaren "det är för att du är pojke".

Fröken Hultberg råknar med att clet
tar ytterligare minst tre år vid högsko
lan innan hon är färdig med sin civil
ingenjörsexamen. Under skolferrernit
ska1l hon fortsätta att praktisera me.1
sikte på att b1i flygingenjör. Hoppet
o"n "11 lå kon nra örp. rllFföra-r'i"r.t
har hon inte ännu förlorat. Hon kom-
mer att söka på nytt. Inte bara där'
för att hon är "flygsugen" utan äver
för att hon räkn:rr mcJ att hr nytta
av en flygutbildning i sin kotnmande
yrkesutövning.

- Jag har blivit lovad anställning in
om flygvapnet, när jag är färdig med
studierna, berätta( hon och tillägger
nied tjyvpojksglimten i ögat - om det
nrr barr går Jtt finnl någon lärnplrg :i
tei för mig.

Min uppfattning är den, deklarerar
hon vidare, att med den teknikerbrirt
sorn råder, bör det vara ett allmänt
intresse, att man tar vara på alla sorn

ELEVTRAFF BLEV FULTTRAFF
En kvä1l i maj fredagen den 18

samlades ett 50-tal f. d. liirlingar virl
CVA yrkesskola på li4ässen till en elev-
träff. Där fanns också tidigare och ni-r

veLksamma yrkeslärare. Nils Tornt
brink, IIolger Mörk bland de förra
och Bertil Söderberg en representant
för den senare gruppen. Man skakadc
hand, pratade, åt god mat, sjöng all
sarc. hurrade fÄr Werner o. h >tor

tfivdes på alla sätt.
Bakon.r träffen låg tanken, att elevef

som gått ut yrkesskolan, skulle träffas
förslagsvis vart fjärde år. Därigelorn
skulle de få större möjligheter att uppe-
hå1la kontakten med varandra och de
som slutat vid CVÄ kunde få besöka
sin gamla arbetsplats. Initiativet togs
av Lennart Ekströn. Han fick hjä1p
-., D^ E-,,1..1-l ^^L l ^-- r_\l^t T^,u! | Ldr5 uru ' r'lscoT,
De hade ingen svårjghet att få stöd
av företagsledningen och personä1orga-
nisationerna- Alla elever som gått ut
yrkesskolan inbjöds till elevträff. Sex
ton utombys clever förklarade, att de
hade möjlighet att komna. För denr
blev dct en hcldag på CVA.

Samling på Mässen på morgonen.
Clref.n för CVA, lll qJir. A. Högf.lLlr,
hälsade besökarna viilkonna tiil CV,\
oc1.r redogjorde för viktigare händelser
och utvecklingen under dcn tid, de
gamla elevcrna varit borta från CVA-
Efter kaffet blev det rundvandring meC

CVA anstäJ'da ele\lår'r:rter som (:(e
roner. Man bjöds på lunch på elevhem-
met ocl.r fick sedan tillfälle att göra be-
sök på sina tidigare arbetsplatser. Ett
nycket uppskattat inslag i CVA besö.
ket.

Så kom kvällens elevträff på Massen.
Ci.sr .t1 der blcv hög stä'nring, då

ett femliolal ungdomar med Werne' i

spetsen såtte faft på minneskavalkaden.
Det var inte bara den rörande histr
rien om "Wilhe1mina", när han lacke-
rade delar av sin motorcykel i alla tili-
gängliga spisugnar i Elevhenmet. Det
medlörde ått hu\ruor inle kuode baka
på lång tid. God måssmat fyllde l.rung
riga magar ocl-r det blev ett och annat
tal som avbrott i det livliga bords
snacket. Werner hamnade vid pianot
och sällan har väl allsång klingat så

vilt inom Mässens väggar.

har lust och fallenhet för ett tekniskt
betonat yrke oavsett om det är mrn
eller kvinna.

cRv.



Fiske med framgåtg
Svcn Sjöberg, elektriker vid CVÄ,

fyllt 50, alitså en vis Irran, men dess

utom levnadskonstflär. Jag nötte honom
en kväll på stan.

- Du, jag har en Jiten grej för
Bergtrollet.

Vi gick ner rrlot ån. Satte oss på en
parksoffa ned rnot Llarnnbron. Än flöt
stilla och lugnt. De garnla kåkarna på
anclra sidan ån lutade sig mot varandra,
liksom för- att shlmra in mot natten.
Någon matade änderna på ån. Plötsligt
kom måsarna skränancle. Deras vitå
vingrr blixtrcde till i vändningcrna, när
de försökte snap;ra åt sig brödbitarna
franför näbben på änderna. Andmata-
ren gick och det blev åter lrrgnt.

Då berättade Sven Sjöberg med sin
nästan viskande röst. Lugnt och stilla.
Utcn åthävor, nren ändå intensivt.

Under senrestern hamnade jag i
Dalarna - Mockfjärd vid Dalälvcn. Det
var en fin idyll i dc gamla byarna.
Jag hade spinnspö. Försöktc fiska i
älven, men vädret var inte det bästå
för en fiskare - som iag. Mcn så kom
lördageo mcd strålande sol. Det blcv
en l,ättre middcg på en balkon! över
Dalälven. Stärnningen var god - fint
värdfolk. Så skulle vi hclt naturligt ut
och prova på fisket. Det var på blanka
eftcrrnid,lcgcn och ingcn hode väl någ

ra större förhoppningar. Jag slängde ba-
ra ut. Trodde att iåg fått bottennapp,
nren så kände iag clen cliir nrystiska styr-
ningen. Då val det dags att hala in.
Meo det tog tid, innan jag fick se

min fisk. En jättegädda. Älla stirrade
nred .torr igon. Dct val inte precis
gott on fisk i siön och sådana här
I'e.trr.ås man sällcn. Jag lrcde ingen
håv och htr jag krånglaclc, så stack
gäddan n.red mitt bästa drag i nrrnnen.
Jag såg hur hon dök rätt ner i dju-
pet. Inte vet jag vad sonr llJn,le i min
hjärna. Jag var inte klädd för att bada.
Bästa helgdagsrocken satt på. Innan
sekunden gått befann jag mig dock i
vattnet, famlande med armarna efter
min gädda. Och si - rätt vad det var
I)cde jrg cll slcdigt tcg onr nrrnken på

flyktirgen. Och så krånglrde irr nrig i

lard mcd nrin [ångst. Eftcrat lrrr irq
försökt klarlägga mitt handlingssätt.
Vattnet var klart och djrrpct verkade
vara en meter, men det var betydligt
djupare. Gäddan var förmodligen både
uttröttad och ontöcknad efter den lån-
ga matchen.

Jag tittade rakt in i Svens gråblå
ögon. Han förstod min frågande blick.

- Ja, det låter faktiskt som en fis-
karhistoria, men det är absolut sant.
lv{en du ska få höra om en fiskare,
som inte höll sig till sanningen.

Jag träffade en inföding, som prata-
de dalmåI, så iag knappt förstod ho-
nom. Han bodde ensam i en stugå vid
sjön Tansen. I-Ian hade ingen förståelse
för kastspö. Men en gång skulle han
och någon till prova. Dc hade en bit
till sjön och brännvinet tog slut på
vägen. Fiskaren kastade ut, när de kom
till sjökanten. Han hörde kamraten
.l.rika t'll. Han hnde fålt draget i nä-
san. Fiskaren lyckades ej ta loss det.
Han tog av linan från spöet och lin-
dade den kring örat på kamraten. Da-
gen därpå åktc de till doktorn. Han
tyckte, att de var förståndigt folk. "I
går kom clet två en aning onyktra hit
och den ena hade ett drag i örat. Men
de hade inte tånkt ut, att dc kunde
ta av rcvcn, utan den ena kom ding
Iande ned spitet och liksorn ledde den
andra som en )räsl", berättade cloktorn.

Så frågade jag, om dct fanns krältor
i siön "\,, är dn' ,'ålrot ,occc mrn
förr inrin trngdont fanns det så myc
ket kräftor att siön lyste röd". Då
förstod iag, vem jag hade kommit i lag
med.

Regnet började sila så sakta och vi
satt tysta en stund och funclcrade båda
över livets trnderlighcter. Så gick Sven
åt sitt håll oclr jag åt mitt.

Old lint

-//-
Dqtqmqskinen utslogen???...

På gamla cla'r blir människan barn
på nytt, påstås det.

Då nan bcsölter in1<öpskontor cts
räkniogskontroll fr'ågol man sig, om inte
sarmna gamla goda regel iivenlcclcs går
igen på clct rcnt rrateriella planet.
Fröken Inga-T.ill Änclcrsson på rä1r

ningskontrolien, som sysslar ned lcon-
troll nv rc'cräkninFar, lror rämJ q"r
konstaterat, ått dcn baista netoden att
kontrollera r-eser äkningar är att till
gripa den gamla hcdcrliga kulrarnen.
Snabbt och elegant går det.

Kanske cletta rent av kan ge oss
jäktade n tidsnränniskor en tankestäl-
larc. Är dct rrröjligcn så atl del äve'r
ifråga on andra in rent materiella
ting linns värdcn från gången tid, som
mcd lörJel skullc l<rrnnr drnrrncs av i

vårt rrndermedvetna och till gagn odr
glädje tilltimpas i samvaron ned andra
människor? Inte lninst i arbetslivetl

" V aldemar" .

-//-
VISDOMSORD

En timnes flit gör mer för att fost-
ra glädje, förjaga dål,igt humör och re-
da upp trassliga affärer än en nånads
klagan.

Benjanin Franklin

i/

Werner hvllas i ett ntngattdc leue, ut-
bringat au l-ennart Elzström. Foto
Suen-Ftil< Brolin.

Tirnmarna iladc och det blev daqs
för avskedets allvar. Allvarligt oclr hög
tidlig! då det fränst gällde Werners
avgång från befattningcn som förestån-
dare för KFUM:s elevhem i Ekbackeo.
De forna eleverna begagnade nu tillfäl-
lct ått få hylIa och framföra sitt tack
till Wemer. De överlämnade minnesgå'
va och blonrrrror. Hyllningarnas hiärtli;-
het underströks med ett rrlngande leve.
Lennart Ekström avslutacle med en
summering av den lyckade trälfen och
rrttalade den [örhoppningen att ännlr
fler elever skulle möta upp till träffeq
1966.

Old lin

Werner i gullstol
Den 3 juni knackade clet på dör'ren

till den intet ont ånandc \Mcrnc' Lars
son i hans bostad.

Varpå clet inrrlsadc trc stycl<etr clcv-
hemspojkar som ijverlämnacle en "kru-
ka" ty clet var hans 65-årsclag. VJclrre
biöds han lrt på en ålttrrr, som brjr-
jade med förbunclna ögon, varpå Iär-
clcn gick genom Arbogas gränder och
kvarter. Plötsligt stannade bilen, en röst
frågade:

"Var är vi nu"? Wel ncr r'rtt tyst
och försökte erinra sig.

I{är har jag nog aldrig varit fiir-r',

blev svaret. Han befann sig då rrtan-
[ör fkbacken 8, "'itt ](lrn elevlt."rr".

Resan gick sedan till hotcllet
På Arboga hotell finns ei l.iss, vil

ket gjoi(le att Wernel fick åka "gull-
stol" upp. Phu, vi var bara 3 st. Först
bjöds mat som efterföljdcs av kaffc i
salongen. Där sade pojkarna sitt qenom

eleven Rolancl Karlsson. Han frarnförde
att vi inte bara delat -a,1 or. 1v r'år
glädje, utan våra bittra stunder hår
Wemer försökt sältå ljus på. En r)rin
nesgåva överlämnades, varpå Werner
klinkade på pianot och vi siöni fijr
fulla halsar.

Gilt.
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Från personal om personal- Ture fyller 50
M TV-rutar bjöd kväll efter kvälI på

UHF-PENSIONARER
Den 29 juni var det åter dags för 2

av UI{F trotjänare att lämna sina ar-
betsplatser och säl1a sig till pensionärer-
nas växande skara.

Harry Reinhold Bernhard Pettersson,
som varit anstä1ld i statens verk sedan
1939 och vid UHF sedan 1947, a'ttac-
l.l,ft.i cv lrryer K. Hjert6n, sorr öns-
kade honom hälsa och välgång och hop-
pades att han nu i första hand skulle
få god tid att njuta av so1 och ljumma
vindar under sommarens båtfärder.
Blornmor och blomstercheckcr åtföljde
talet.

Personalen, företrädd av fru M. By-
ström, tackade för gott kamratskap och
önsl<ade I-{arry många goda år genom

att överlämna en kikare med textad
adrcss samt blommoi.
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Genom de närrnaste arbetskanrater-
nas omtanke {ick Harry göra sin hem-
färd i lövad bil.

Johan (Jskar Eriksson [alias Anners
på breckenl började vicl UHF 1951, son.r

förrådsman. I yngre år reste "Brecken"
sorn komiker runt i folkparker och på
festplatser och på senare år har aven
UHF personal kunnat g1ädjas åt hans
framträdanden, i samband med personal-
träffarna.

Bing E. östlund avtackade Eriksson
och önskadc honom många goda år ocl-r

äveo gäddor samt överlämnade blom-
nor och blomsterchecker. Ilerman An-
dersson talade å kamratemas vägnar,
tacl<ade för gott och glatt kamratskap
och överlämnade en subskriberad gåva

EM idrott. Det var fascinerande ått se

alle dessr idrott'min och -k'"innor i
ädel kamp om idrottslig ära. Tankarna
gick en kväll ti1l Ture Johansson - en
av de vårä, .om vicct kärnpaglöd på
brottarmattan. Jag kilade över til1
Herrgårdsgatan för att hälsa på honom
och få en liten intervju. Det fanns
clubbel anledning. Ture skulle fylla 50
at

Ture växte upp i Kiruna - norr-
landsstaden, som fostrat många brotta-
re. Vid 18 års ålder blev stugan honom
för trång ocl.r han flyttade till Stock-
holn. Blev vaktmåstare på STI under
några år. Flyttade till Katrineholm och
jobbade på Punlp Separator i 5 år. Kom
till Cevär5flLtoriet i tskilstrrna 1940,
där han arbetade sorn kontrollant till
1949, då det blev UHF.

Redan i unga år började Ture brot-
tas. En äldre broder, sorn vår
aktjv brottare inspirerade honom.
I Stockl.roln brottades han för
STI. Redan 1933 vann han sin första
stora frangång err rndraplacering i
SM, bantamvikt. Sedan hängde han
med i toppen undcr många år. 1933,
1948 placerade han sig som 2:a i SM
ll gånger och som 3:a 4 gånger. Ge
nombrottet kom 1940, då han erövrade
SM tecknet i Stockllolm. I olympiaden
i London lo4B fick han b-on. iban
tam\ ikt. Srmrnc år dc tog Ture i en
Turkiet resa, där de svenska brottarna
vistades i trc veckor. Svenskarna vann
hedersarnt landskanpen.

Trrre Johansson har många glada
minnen att berätta lrån sin brottartid.
IIan talar med vördnad om "V-Gurra",
son i Nizza besökte det svenska brot-
tarlägret och skakade hand med var och
en. Han berättar om ett minnesrikt
besök ho. Tur\iet. .tar.överhr.r ud,
rren ta a" ned 6v.[1 om de klttor,
som strök on.rkring bland borden på de
turkiska restaurangerna. Han ger mån-
qa snåtrevligc epi.oder från den trd,
då han var brottartränare vid Flottan.
Prir-rs Bcrtil var en åv hans elever. Tu-
le hade amira'.ordc- att kallå kurrelig-
heten för "prinsen", men i stridens
hetta blev det du från båda sidor. Det
I'lev hårdc tcg denr emellan. ty prins
Ilertil kunde både ta och ge på rätt
satt.

Turc Iohan.qon blev på sin 50 års-
dag uppvaktad i sedvanlig ordning av
företagsJedning och arbetskamrater.
Förrådsdirektör Erik Nyberg överläm-
nade blommor och tackade honon för
han. mångåriga oclr lörtjänstftrlla in-
sats för UHF.

Karin Eribssot'1, ErIc Andersson och NiIs Andersson hyllades ned blonnor i
m.i11gd. Foto Reinhold C,trissott.

Tre trotjänare vid CVA, Karin Eriks-
son, Erik Andersson ocl-r Nils Anders-
.on, argjck med pen,ion den 2q juni.

Fru Eriksson har varit städerska på

byggn a.lsgruppen scdan den 3l mai
1948. Erik Ändersson kom till CVA
den 2 maj 1945 och har huvudsakligen
arbetat på elanläggningen. Nils Anders-
son, sonl va t förrådsarbetare, började
här den 4 juni 1951. Älla tre inbjöds
sista arbetsdagen vid CVA ti1l gemen-

sam kaffefest på Mässen, där de blev
föremål för avskedshyllningar.

CCVA Anders Högfeldt tackade de
blivande pensionärerna i varma orda-
1ag för deras niångåriga insats i före-
taget, och överlämnade blonnor. Med
blommor a.rtackades de även av ord{ö-
randen i FCPF vad. 52, Ingvar Johans-
son. Representanter för arbetskamrater-
na deltog också i sammankomsteu och
frambar resp. avdelningars tack åtfö11t
av blommor och presenter.

och blommor. K. H. C..H.



IN MEMORIAM

llyråing. Iwar Key-Äberg {ödd den
l5 nov. 1898 i Säby, Snåland, avlecl
månd. clen 24 :ept. 1962. Key-Åberg
anstälides vid Flygvapoet 1927. Tjänst-
gjorde vid CVM 193'{-1942 och kom
efter en tid vid FFVS till F9 år 1943.

Dcn I juli 1947 anstålldes han vid
UHF. Key Äberg var en ytterst aktiv
personlighet och han hadc också be

slämdr planer För .'n tid com lren5io-
nal.

Pensionär

Axel Pettersson

Den sista april uppnådde Axel Pet-
tersson pensionsåldern. Ilan avtackades
på Mä'ren vid en kopp kalFe för sin
mångåriga tjänstgörjng vid CVA. Pet-
tersson har under större delen av stn
rn.rillring.tid haft hand orr städningen
och mjölkförsäliningen i personålbygg-
naden. Han kom till CVÄ 4 september
1950.

Från CVA talade överingenjör Lars-
Harry l-a r..on, från fa.kföreningen
dess ordförande Ingvar Johansson och
från kamraterna verkmästarc Folke
Larsson. Den blivande pensionären hyl-
lades också med blommor, och efter
den lilla fe'tliglreren p3 Mi'.en sl('ut-
sades han l.ren.r i företagets bil.

V. ön.kar ltororrt llcka orlr välqang

för kommande dagar.

Mantöl
Gustau Skölcl

Den 27 ruaj avled efter långvarig
sjul<don notornontör Gustav Sköld.
Han var född år 1913 i Karlskoga. Un-
der närmare 18 år var irann anställd vid
\,,rr B"rg.iag" Jirn'äd, '.rnan hrn i ju-
li 1948 korn till CVA ocl.r började srn
tjiinstgöring på n.rotorver kstaden. Sköld
var en ppskåttåd arbetskamrat. Nå-
gon inbiten arbogabo blev han dock ald-
rig. D;irri'l rar känsloma för den värm
lär'rdska hcmbyggden alltför starka.

Eldare
Hugo Nilsson

Elclare Hugo Nilsson, sour varit bårt
drabbad av sjukdom de senaste åren,
avled fredagen den 27 juli. I{an var
född år 1905 i Enrr.isiöv i Skåne. I
jru.ri 19,18 började han sin anstäl1ning
vid CVA och kom då närmast från
ITa1l"berg. ,liir 'rar br. a. vllr:t fem år
i Kungl. Krigsnaterielverkets tj änst.
Nilsson var god ocl.r gladlynt till sin
natur. I yngre år for han tili Amerika
och prövade där sin lycka både sonr
luffarc och betjänt men återvände sedan
till hen-rlandet och en lugnare tilivaro.

Staruare
Nils Johansson

Svarvare Nils Johansson omkom ge-
no'n drunkning Iördagen den 4 auqrlsti.

Budet om hans bortgång väckte djup
förstämning bland arbetskamraterna vid
CVA. Johansson var född i Eskilstuna
år 1906. Hao arbetade sonr revolver
svarvare vid AB Armaturfabriken Svea
iKungsör i3l år, inlran l-ran den 18
augusti 1952 tillträdde anställningen vid
CVA l61 6n.'sr rar en drrl<tig yrkcs-
nran och en god kåmrat.

Grooarbetare
H. Danielssott

På efterrliclclagen den l9 september
sänktes flaggan till halv stång vid CVA
med anleclning av ett nytt sorgbud. En
av trotiiinårna, grovarbctare Helner
Danielsson, som det sista året varit
.irrl.lrirc r, hrde ovliJit på Akademis-
ka Sjukl.ruset i Uppsala.

Helmer Danielsson var född i Ludvi-
ka år 1901. Han var en lugn, sansad
ocl-r piikttrogen man, som det var lätt
att sanarbeta med. Sin anställning vid
CVA tillträdde han den 26 oktober
1946. Tidigare arbetade han under ctt
20 tal år vid Gruv AB Lekomberg i
Sörvik, ett par år hos ÄB Bergendahl
& Höckert i Storunan och halvannat
år hos AB Armcracl Betong i Arboga.

FIjäIpmontöt
Anders Larsson

Hjålpmontör Anders Larsson avied
söndagen den 30 scptember på Sörby
lasarett. Hi!l1 har varit sjuk sedan i vå
ras, mcn dödsbudct kom ovåntaE då
Jrån deq \enaqle liden ve-\at vara på
bättringsvägen.

Larsson val född iMedåker år 1904.
I december 1949 kom han till CVA
och fick anställning på motorsektionen.
Hln uar cn qmty,kt arbetskarrrlt, glad
och lättsan ti11 sin låggning. Innan harr
började sin tjänstgöring vid CVA, ar-
betade han vid Elektriska AB Skandia
i Arboga.
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Efter l4 års tjänst vid CVÄ har
bilniekanikcr Ivar Eriksson, vanligen
kallad "Klipp-Ivar", avgått mccl pen-
sion. Han avtackades vid ctt kaffe
samkväm på Mässen clen 28 septembcr.
Stämningen var god mot kaffebordet
och b1. a. berättade den blivande pen
sionären historier från bilens barndon.
När' påtårcn väl var avnjuten tog CCVA
A. Högfcldt till orda och tackade
Eriksson för de nånga åren vicl CVÄ.

- Jag är allvarligt orolig för hur

det ska gå med CVA bilarna nu nar
"Klipp Ivar" lämnar oss, yttrade han
bl. a.

Tacktalet åtföljdes av blo1nmor och
en livstids prenuneratjon på Bergtrol-
cl. Den popu äre lrr-nsionJren i:c\ även
nottir blomsterhyllning från FCPF:s
avd. 52 genom plåtslagare Anders Tu-
resson. Verkmästare Tore Myrberg
Iör'dc crbel'(a"nratcrrrJ\ tala'r och över-
lännacle penninggåva sarrt blomnlor.

Iuar Eribssott angcs hiil' au fr. u. sittande Antlers Turessott och Tore Myr-
berg. Stående fr. u. Anders Högfeldt, Follze Ericssott, Sten Jonsson ot:h Sig-
rarcl Brohmö,

t7 /t0
25/11
2l /12

JU Ot
1110
5/10
7 /t2

1962 Nils Thorsson avd 560
Artur Wadstedt 850
Folke Larsson 380

1962 Gunnar Bengtsson vacl 850
I-ars Mattsson 542
Arthur Byström 385

I ly gtlirc lzt ör Nils T/rorssorr
är' Iöcld i Eskilstuna. Efter avlagd civil
ingenjörsexånen vici Kungl. Tekniska
l{ögskolan i Stockl.rohr år 1927 fick
han anställning vid Geväisfaktoriet i
Eskilstuna. I flygets tjånst kon han
1934, då han anstäl1cles som vapenrn
genjör i FlySstyrelscn och placerades i
Malmslätt. Den I jan. 1946 kon Thors-
son till CVA och tjånstgör här som
chef för vapensektionen.

Förntan Artuy Wadstedt
är infödd arbogabo. Han anställdes som
val<tnan vicl CVA redan i oktober
1941. IJr-vgt å1tr å- årl'elade \1n ti-
digare hos murarmästare Gustaf Jo
hansson, Ärboga.

V erh tn,i,tarc F olk c Latsso n
är född i Valbo för san.rling, Gävleborgs
län. Åren 1934-1942 arbetade han
vid AB Arnranbo Kalkbruk, Arnr rnl.',
men flyttade sedan till Arboga. IIan
började på byggnadsgmppen vid CVA
i juli 1945.

V4lrttnan Ctrnuat Bengtssou
iir född i Sexdrega försan.r1ing, Älvs
borgs län. Han kom till CVA i oktober
1955. Tidigare har han arbetat på olika
lantgårc1ar bl. a. i Kungsör och Götlun-
da.

Au,ynare Lars Mat t ',ottiir CVA-are sedån den I nov. i9'14
Under tio år arbetade han Cessför-
innan vid AB Elektrolux i Mr-rtaia.
Mattsson är född i Älvestads försam'
ling i östergötland.

Driftelehtriher Arthtrr Byströtn .. ..
började sin anställ.ring vid CVA den
4 februari 1946. Han kom då nämre.st
från Gottne Yttcrsels El AB, Gotte där
han arbetat i över sju år. Byströn är
bördig från Mo församling i Väster-
norrlands län,

Nya elever i yrkesskolan
Månclagen der.r 10 september påbör

jadc cn ny kull lärlingar sin utbildning
iCVA 1'r'kesskola. Rcdan dagen innan
var lårlingama med föräldrar inbjudna
till en träff på elevhemmct, där de
välkomnades av elevhenlsföreståndare
Sten Westernan och bjöcls på kaffe.
Från CVA deltog personalchef Folke
Ericsson, som gav en liten information
om CVA, och föreståndaren för yrkes-
skolan, Bertil Söderberg, sonl odentetå-
cle om yrkesskolan. Både föräldrar och
elever togs sedan mecl på ett studiebe-
sök till CVA, där man i första hrnd
litlade på vrkesskolar . olrJer och tog
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clel av undervisningsplanen.
Följande elever är antagna:

Torsten Anderssol, Läppc
Ander. B iur.rr örr. Sl,inn.krttcl.er,
I.ars Olov Broberg, Arboga
Kjell Eriksson, Rönneshytta
Sven Olof IJansson, Wasselhyttan
Per Johänsson, H:illbybrunn
Allan Jonsson, Arboga
Bo Karlsson, örebro
Gör an Larsson, Borgviksbruk
Tomny Lindgren, Kungsör
Lars Lindström, örebro
Hans Sköld, Stora Sundby
Claes Wennerlund, GötJunda
Sör en Wester, Ärboga
Per Göran Ylvingar, Umeå.



60 år UHF Ny på sjukan [.i:1,i".,iå1':;f]"?;:T.,.,". 3lg
5ll2 1962 Sven Lindberg q,2 Helena Lundgren, biiräde 370

29/12 Erik Granath 4ll . * * KLrrt Lundsten, hjälpmontör 250
Förrådsarbetare Erik Granath är födJ ;8.. I - .. Margareta Lönnberg, skrivbiträde 5ll
i Köping. FIan var anställd vicl Albin g[ffi,* Christina Malmehed, skrivbiträde 953

RoJancl Olsson, ingenjör 521r r ' " - 7 ' l^t Vi hälsqr völkomno till CVA Sven Ol.rlsson, ingenjör 480H|Aftngt IACK: lngcr persson, skrivbitrrde 7Bc
Klas Göran Älvin, hjälpmontör 279 Elving pettersson, hiälpDontör 214

för all vänlig rppvaktning på n.rin 50- Gösta Anc{ersson, hjälprnontör 28C Ulf iettersson, rnstrumentmakare 251)
årsdag. Sture ADdersson, iogenjör 550 Anders Ros6n, hjälpmontör Z7g

Nils Eriåssorr ard 3g0 Ingemar Ändreasson, ingenjör 521 Lcnnart Rydenron, ingenjör 5ll
till clrefer och arbetskanrater för L1^- Bengt Ankerfeldt, .telemontör 280 wcincr Si'ronsson, hjälpnontör 2iB
mor ocrr clen rrno ,,'i,,.,",gåuo lngo'?[k iil::.,"T1'jjl, 

ti""',"*ärtl;;"," 
?33 kl._i'li"i]*iii;,1]j*lnn,n. tBBr'ottaga, då iag slutadc urin anstäjl- Ulf Backlund, hlalpnråitc;r 25c per-ojol stenlancler, verkstadsförm. 2g0ning vid CVA. Bcrndt Beigrind, verkstadsförman 28!) i;;;- 6rj;;;;,i;, hjälpmontör 273r\dr,r itrt2ssorl Bengt Bcngtsson, svarvare 100 Anne_Maigretlre Striissmann, bitr. g5l

för clcn gåva jag fått mottaga rned an- Kurt Bengtsson, tjänstenan 521 Flunry ScLnclberg, hjäipmontilr 2jl
l.dring lv nli .isrc arbct.Jre viJ I enne't .BerqlLrnd, hiälpmo11ör 271 Kenncth S\e1s(i , lriälpnrontör 2j:l
CVA. Tan Borglund, ingenjör 521 Torsten Söderbcrg, ingenjör 27C

Birgifia Biötlzlutd Rolf Brors, hjälpmontör 280 Guil-Britt Wallcnberg, skrivbiträde 95rl

tör cten vackra avskedsgävan jag fick P"i*:,l1tt:iol' hjnllmontör 272 Axcl Weste|mark, hiälpmontör 278

nottåga, då jag slutacle iin tilnit vicl ]:lI tl:]. l3älenirs, ltjiilpmontör 280 Jan-Olov Wiclgrcn, hjälpnrontör 278
a-\/A ,t"" lt r,," llJn- (Jlot Daniels.on, irqeriör 550 Brgr n|1, tlrrtkför.rrc !95

Ctrnilla Ahlgrett Ilenet Ditrnfeldt, hjiilyrlrorrtör 27 1 1'rrgvc Äk.rblrrl, lriäipnrorrtör 2R0

t'r cherer och kamrater ,'o y,:l B:å"i1"lj'i:';$j.sk'ivhitråde 3?i ili?' #."i:,.,:"TlT*" lll
FCTF, avd 107 samt kanratcr vid DC Jerry Eliasson, brandnran 910
för clen storsJagna gåvan, Penniogsum- Gurli Engstrand, kanslibiträde g5l

Rap;rs Konfektionsfabrik i Arboga i mf '#' Bengt Mattsson, hjålpnontör 272
c: a 19 år innan han anställdes vid *lE X-i'S Rolf Mjörnerud, skrivbiträcle 630
UIIF i maj 1961. Tidigare hade han å-"d Y Seth Neldin, ingenjör 550
varit samanställd vid Flottån. ! H- Benny Nilsson, hjälpnontör 250

Förråclsarbetarc Sven l,indberg rir' -1-1 "r- Gunnar Nilsson, telemontör 280
fortfarande sin föclelsestad Arboga tro- i : ' * Ture Nilsson, grov- och diversearb. 380trlLvv6q !!v f. f ri.!,r.. Sruv- ulrr

gerr. Han anstälidcs vid UHF den I juni :j I j 
" -. -^ , Kjell Nordin, h jälpmontör 273

1949 cfter c:a t2 års anställning ;i,i | - , s.r.;11r ccrci pli".'ll"å.år.";.,,- i"s""lö". iri1949 cfter c:a l2 års anställning vi,l | - I :v.:.t:t 
tntu Pecler Nordkvist, ingenjör 521

AlA. Lolgren Bo Olandcr, ingenjör 5lL

nra ocrr blomsterrrvrhing jag nrottog^vid Bengt Enkvist, hjälpmontör . i]l vi hörsqr vörkomnq ri[ uHF:min pensionsavgång den 31/7 1962. Lcnnart Eriksson, hiiilpmorror l5U
Santidigt får jag tacka UHF och FCTF, ove Eritsson, hiärpnonrör ?l?: carr-Erik Ahnbrom, byråingenjöravcl. 107, för vän1ig hågkonrst på nin Ove Eriksson, ingenjör 550 ni;;;;d"^;;;, rörrådsarbctare
55 årsdag den l5/7. Sten Floclkvist, ingenjör 5it Sr;; Erik F;;;; törråctsar.betareHarrv petersorr' uHF, aud 431 Nils-Erik Forsberg, ingenjör :?9 a"" -rr i".l 

^i:Lli,'iorrådsarbetåre

för clen utomorclentligt storslagna gavan Tan FrånJtrnd, ingenjör :11 Gustav Gustavsson, förrådsarbctare
i pcngrrr-blonrnror oclr rllr hevi" iaq [ått L\a Gr|.trv::"\rr' sli.rivl]itr'ädc 1,0 B, rnr I rr..on, fiirratlsarl.ctrrc
lrottilsjr rrån edcr alla viJ UHF på Lir'( lJrrsrill<son nlLrlfnlontor lStt W,r.l Lrrndhcr*, Iicn.libit|li,lc
qoll kområt"kr11 rid rnirr rvqånq dcrt Mrtgcretr, GtNtavsson sliIirbilrä.lc 951 ff ".Ii fafq"l,, för'råd.nriistirr.c
2q 6 1962. ^tllt 

naglllnu, sKrlvlrllrildc l/tt Stig pcttersson. tr.lrclilörirc
/. Os[al Flilrrsorr hlagnrrs II:rnsson. inpcrriör . l?1 Helnrcr s!olr,,, iogenror

"Anners på Briicken" I-ennart Flemlin, hjälpnrontör 280

rör clcn storslagna uppvaktni.gen på f;1l"tt$5;l:*r:itli;:::* 3;årlin 60-årsdag.
Gerrtird Lars: Frank-Äke l.Iolst' ingcniör 280iotl Gunnar IIägg, hj.ilp'rontor 28J Rdlt i lel roclt

för nrinnesgåva och bionnor, som jag Lars Iistarnr, ingenjör 521 .lohn Jonsson, avcl 630, sliLrlle åka till
fick mottaga i satubancl rncd att iag Lars Jacobsson, ingenjör 550 Viisterås i lörclags och köpa en rock.
slutatlc min tjänst vid CVA. l,ars Jansson, hjä\rnrontör 250 Han ringclc en hcrrekipeli:'rg. Följandc

Nils ,4rrrlcrssorr Nils Janssorr, verkstadsförman 230 sanrtal utspånn sig.

l'-iir all uppval<tning på 'rin 50-års- Roif hnsson, h,iäipn)ontör 273 - IIar ni övcrrockar?

clag, ett hj:iitligt tack. Sören hnsson, hjä$mrrntör 49i - Menar ni tjänstcrocknr'?

Eile perssott Leif Johansson, lrlJlpnrontör 250 Jonsson blcv frrnclersanr. I-Ian har
Sven Jrirircrn, tjänstentån 273 gätt i tniform i åtskilliga ar'.

för all hyllning och alia bevis på Erry Karlsson, skrivbitriide 91C - Nej, jag rlrcnar en rock, som rran
vänskap, som iså rikt mått konr mig Stig Kristiansson, ingeniör 5ll har till och från jobbet.
till del på n.rin 60-årsdag.

Bcrtil Johansson
UIIF.

Berit Kiihnc, skrivbitriide
Gunnal I-and€n, hjälpntontör
Christina l-arsson, bitråde

28C - Nej, vi belröver inte höpa några
272 rocltar. Ni kansl<c har ringt fel. Det här
360 är brandkåren.
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Västmanland-Skottland tur och retur Cykelklubb
Vi var ett 20-tal ABF-are från Väst-

manland, varav sex från Arboga, som
besöktc Storbritannien, främst Skottland.
Med spalalc slantar och inpluggad enq-
elska, surt förvärvat, skulle vi nu skafia
oss kunskaper om främmande lancl och
folk san.rt intryck och upptrevelser att
minnas. Vi kon ned en viss osäkerhets
känsla, kanske räddhåga, "människor-
na där är ju så reserverade". Vi möt
tes av översvallande väniighet, hjä1n-
samhet och överseende med språkliga
grcdor. Spraksvårigheterna var över.
drivna, ingen av oss gick oförstådd e1

ler oförstående genolr'r vistelsen där.
Vi fick valuta för vår sparsamhet och
vårt språkplugg, en valuta, som inte
kan räknas i pengar, och vi skildes
från våra skotska vänner ired ett fast
haJ"f "fr trÄffe. icen

Till ABF kornmer folk från skilda
sarnhällsklasser och olika partitillhöriq-
het. Vårt sällskap var ett bra genom
snitt. Detsamma gäller även Skottlands
ABF, rara värdar. Vi '"ar' [örl.redn ien
universitetsbyggnad i S:t Andrews, en
stad på östkusten med anor från 500-
talet. Bebyggelsen i S:t Andrervs lik
som ien stor del av Skottland består
av stenhus, som kommer att bestå lika
länge som deras berg. Detta förklarar
till en del deras rikedom på ninnen
från äldsta tidel och deras levande tra-
ditioner, stenama, viskar genom århun-
dradema - liksom deras historia. Ett
årtusende av strider rotfäste en okuv-
lig frihettradition. Frilretstanken föd
cle jämnlikhetstanken. En karg natur
fordrade hårt arbete för existensen. Ett
härdat och storslaget siäkte, det vat
årvet de l3lt, som stod dem bi, när

britterna stod ensamma Inot det mons

ter åv hysteriskt hat och grymhet, som

för inte så länge sedan drog härjande

över Europa.

Vi låg en vecka i S:t Ändrews. Det
var föreläsningar på förn.riddagen, sight-
seeing på eftermiddagen och salnkväm
på kvällen med te, samtal och skotska

iolktanger, corl) sitrn95 nrcr cllrnrint ocil

hålles rner levandc där ån vi ät vana

vid i Sverige. Flera kurser pågick sam-

tidigt rned ctt 90-tal deltagare, mest

skottår rren även engclsmän och så vi
svenskar. Det blev rika tillfällen att
öva språket, lära känna människoma
och knyta vänskaPsband

Vi fick en historisk övcrsikt sonl ut
mynnacle i en specialbehandling av folk
sångcrna och Robert Burns poesi, vilket
är nästan samtrra sak. Ingenting för-
kroppsligar Skottland så sorn R. Bunts'
Dei hela illustrerades med gramnofon-
inspelningar. Vi fick en vision av den

skotska folksiälen och satt mycket tys

ta, ty det var mycket vackert- Sångerna
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skall hlälpa oss ått ninnas. Dr.. Straw-
horn hette föreläsaren.

Mr. Monaghan från skotska indust-
rin gav en översikt av den ekonontiska
situationen av idag, med dc gamla in-
dustrierna stagnerancle eller på tillbaka
gång, dct pris man nu får betala för
att rDån var först och ledande en
gring. De nya inclustrierna behärskas
till stor del av utländskt l{apital, den
egna inclustrin sal<nar jnitiativ till för.
nyelse. 25.000 personer lärrrnar landet
årligen, arbetslösheten år 1åg merr per-
månent. De styrande är delvis bunclta
av regering och riksdag i London ocl-r
hal ej fria händer för åtgärd. Det blet
cn mörk bild av gamla Skottland.

Men det nla Sl<otrland häller på rtt
ta forn. En konnitt6 lade fram ett d'i
gert betiinkande på 8l förslag till sa-
nering. Ett nytt bredare intensivare skol-
system är på gång ungefär som här i
Sverige. Vi fick en intressant redogörel-
sc härom av Mr. Landsborough. Nva
stiiJer bypgs upp från intet. Vi hesåg
en av de:1, Glenrothes i Grevskapet
Fife i östra låglandet. Vid infarten möt-
tes vi av hemlandstoner, 2 fabriker, clen
ena tillhörande Ändersson ocJr Son, clel
andra Beckman och Co. Det finns
rnånga beröringspunkter mellar Skott-
land och Sverige. Ståden är byggd i cel_
Ier, valje enhet består av bostäder, bu
tiker [ör dagligt behov, skola och servi-
ceindrrtri. Stora industrier sprids ut på
Iärnpliga avstånd liksorr parker. Cel-
lerna ökar i tåkt med befolkningsök,
ningen ocl'r grupperar sig kring etr
staclscentrum, där rrran har allrrrannr
verk, byggnader {ör kultur och rekrer-
tion sanrt vamhus och kontor. Arkitek_
turen varierar mccl hänsyn till konst-
niirlighct oLh trivsel. Bostädcrna rcrier.cr
mellan tvåvåningshtrs för fJera familjer,
enplanshus och radhus och obligatoriskt
rrtrymme för trädgårdar orrr tin aldrig
så srrå.

Minsta jordbit explodcrar i blorrr-
prakt och konstrik plantcring, typiskt
för hela Storbrittannjen. Stadens läqe
bcstämdes med hänsyn till natur oclr
konrmunikåtioner vici flodcn Lcven ocir
iir knutpunkt för förbinclelsen rnecl de
flesta städer i Skottland. På några få år
fick den en befolkning på 13.000 rnne-
vänare men är plancrad att växa till
30.000-35.000 och befinner sig i stark
utvcckling. I-iär såg vi en iivskraftig
cellbildning, sorn skall bidra till för-
nyelse och hejda den årliga ådcrlåt-
ningen.

Så korn sista dagen med kursavsiut-
ning. Då skulle varje kurs lämna rap-
porl över vad tlen lärt. yi J;.1. 6n "n{rrpplåttninS on] WEO r trkor:i;
ABF: sJ verksamhet. Skottarna rapporte-

1 .. l't fmeo adla svlten
Det var på den ticlen då det litacles

på I-Iallen. Där lanns Birger Wester.-
berg, Charles Fernsten och Nils Win-
berg. Bland anclra. Bland de senare såg
nan Stig Lindgren och Magnus Schutz.
Dessa båda hade skaffat sig bil ocJ.r så
trlev det bara bilsnack. Som nrotvikt
mot detta något tjatiga om bilar bil-
dade de trc första en cykelklubb. Med-
lemmarna snackade cykel, så snart ol-
det bil närnndes. Man diskuterade vil-
ken olia solt var liintprigast frir cy.
kelkedjan och andra vitala cyl:elpro-
blen. Det fanns också stacliar och
tcckningslista. Bergtrollet har sni]ppat
upp den och så här såg den r.rt.

Stodgor
CVA Cykelklubb
Postgiro 90 19 50

"Ett .sundarfolh, bättrc .c^tlzlar,
ftirrc bilar, hö+rc bilshatt, t'iigt:r.na åt
cylzlisterna, bilanu tit shrothandlarna.
Fratn för uelocip e dålatin g! "

sr
Khrbbens iindamål är på lämpligaste

sätt i samr'åd rned Cykclfrämjandet och
Cykelhandlarnas riksförbund sträva för
cykelbrukets fortsatta framgång. Klubb-
medlemmar skotra så långt möjligt stödj:r
anslutna fir'nror och intressentel.

s2
Medlem kan varje person, som icke

är ägare tiil nter än sammanlagt 125 cc,
bliva om han på föreningens rostgiro
konto insätter Kr 0,75, varzrv l/3 till
faller Cykeifrämjanclct, l/3 utl,rttas till
nindre bemedlade cykelägare samt åter-
stående l/3 tillfaller styrelsen. Med-
lcmmar erhålla sällskapets emblein
(CCK i gLrld på blå bottenl. För l0
års prickfri cykling erhålles emblemel
helt i silver och guldriddare av CCK
blir clen som kan nppvisa 25 års prrc-
ooh punkteringsfri cykling.

rade från kurserna psykologi, arkeologi.
litterJl lrr, läck lcjreningsk unsklp, .ång,
teater, balett, de tre sistnänrnda i fornr
av ti)lämpningsövningar. Vilka förmå-
gor, vilket program av alnatörerl Det
val oförglömligt. Man kände sig lite:r.

Hur skulle vi kunna tala olu vad vi
lärt och fått. Att förelösarna och vår.r
skotska vänner gemensamt gett oss en
mästerligt koncentrerad men levandc
bild av lanclet och folkeg det är den
yttle sanningen, bara den värd ett öC,
mjukt tack. Vad deras {rihetstraditioi
betytt fii. världens frilret det är en del
av den inre sanningen. En annan dei
är den att vi kom som turister, men
kände oss som pilgrimer.

" J erh"



Pcrkerings-suckor
Det ringer på 170 och en röst i and

ra ändan sägel | "Jag undrar on nan
inte borde äncha på parkeringssystemet
en dcl, så man slipper denna olidliga
trängsel när vi ska hem. Jag har ett
förslag etc. . ." och så fölier en beskriv-
ning på l-rur nran borde ordna det.
Positivt, genom att komnn med förslag
oclr "Jl<er'ligen inqer Jll lrclt läggå åt
siciao. Nästa gång kan det låta så här
"Jag blev pål<örcl igår når jae åkte på
parkeringen, det är jnte klokt hur
dorn kör. Dom bara ska fram o. s. v.,
mecl en massa förklaringar och rtgiutel-
ser. På frågor om skatlornas storlek och
vad clen andra inblandacle säger kalr
rllan få en starkt färgad beskrivning på
vacl som skett och hur felfritt "den
påkörde" lrar uppträtt. Tålar man sedan
med den andra parten i dranrat kanske
man finner en lugn och sansad lr.tän-
niska, som villigt erkänner att han lik-
sou alla övriga önskar komma hem
och givetvis gör ansctscr ctt Dågon Bång
uncier eftermiddagen komna in i den
^., ^ll^ -: ,1.-:J,l^ +.,:lfrl:^- ..rf

".,.,,-- ...,.,.A. -.,3fien.
Därenot förstår han kanske intc' hur
han med skadan på sidan av bilen har
kunnat "köra på" den andra, sonr har
sin skada under ena strålkastaren. "Ja,
venr vet" för att citera Martin Ljung.

Sorn väl är ingår det inte i skyddsing
arbctsuppgifter att vara varken åklagare
eller försvarsadvokat så att om pårterna
i linclriga s. k. parkeringskrockår inte
kan enas så linns hrrl poliscn att vän-
da sig tiil. Det kan ju vara bra att
minnås.

Dessa exempel äro endåst några ax-
plock ur den stora mängd av spörsmål
son ständigt matas in iCVA skydds-
tjänst.

Månql fråqlr säkert vc.l som görs

s3
Klubbcn skall åven sanera de osuncla

affärsprinciper som tidigare fundts in-
on cykelbranchen. Av CCK rekom-
menderade finnor bör understödjas.

s4
Medlen som inköper bil ellel tyngre

mc uteslutes automatiskt.

överskott i kassan tillfaller styrelsen.

s6
Bilägare skali så långt son.r möjligt

bortdrivas från vägarna och motarbetas
i allå situationer.

för att råcla bot mot dessa odrägliga
förhållanclen. Låt nrej <1å ställa en mot-
fråga, !ärt mig av de politiska debat-
terra i radio och TV). Vilka odräg1iga
förhållanden? Kan det möjligen vara
killen mcd röda SAAB:en som till alla
pris ska nå den lucka som han tror
sig skönja 50 met. bort? Kan de vara
donr som åker slalom genorrr luckorna
i frarrförvarande bilracler för att till-
sanrntans nted ntånga andra bilda tratt
i utfartsöppningen där ändå bara två
i blecld kan passera. Eller kanske det
:ir han sont vid infartcn på morgonen
måstc göra fyrhjulssladd i gruset för
att skåp:l ännu stör.rc vattenpölar åt
clcnr son kommcr efter.

Sorn syncs finns det många små frå-
gor som sammanlagda bildar ett stort
frågekomplex och soru utan tvjvcl bi-
clrar till det missnöie son ständigt
kornmer till uttryck når biltraliken tiil
och från arbetet konrnrer på tal.

Man vet inom ledningen för CVÄ
att pår keringsplatsen börjar bli fijL li
ten och åtgärder att utökå densamma
är också igång. Men detta enbart löser
inte frågan om bättre trivsel när alla
ska hcm. Det är enkcl matematik att
räkna ut att om varje bil hadc egen
utfart från parkeringen så kommer iindå
i fortsiittningen endast en och en att
släppas ut på E 3 i vardcra riktningen.
Vrr ä- rlct iså fall l.l.t ctt tringas,
onr nrr detta är ctt villkor för många.

Är det inte i stället så att den
största våntrivseln skapar vi själva ge-
non den förvanclling många av oss ge-
nomgår så fort vj sått oss bakom bil-
rattei. Eller hur ska man annars för-
klara varför en männislia kan vara hur
trevlig, hänsynsfuJl och omdönresgill
son helct hland karrrrrternn på ar,
betsplatsen för att plötsli8t, när han
mecl sin bil nått utfarten på par
keringen har anlagt en attityd
nred stelc, rakt fram slirrande ögon,
noga vaktande på att avståndet till
framförvarande inte ökar så mycket så
någon kompis från sidan kan slinka in.
Ingen vore gladare än jag om clessa
påståenden voro fel. Men tyvärr är det
nog inte så. Vi, som har för vana atr
1'rrrkcla på norra delen av parkeringcn
kan nog rred en lätt travestering av
en ganttral Edvård Persson-visa instäm
ma nred "Vi har suttit på sidan i halva
vårt liv och sett massor av bilar som
går". Nu är det dessbättre inte så hopp-
Iöst som det låter. Det finns nämligen
många CVA-are som har l.rlick aven
för de som är på sidan. Efter så där
en 12 å 15 bilar kommer plötsligt han i
många fall även en hon, som med ett
Ieende och en vänlig vink låter oss från
höger slinka före i raden. Det låter
kanske något sentimcntalt men faktiskt
år det så att en liten vänlighet som

.a
--f"r.

Duxnd, e snölla bora man inte
retor d,om...

Forts. från siclan 17.

maren- Naturligtvis besöktes ocksa spa_
niens lolknöie nr l: TiLrrfäktning SiJIv
blcv jag väldigr fastinerild av dctrr ska
despcl, och i stäilet för att tyckå synd
ol[ t]uren som rtina svenska medrese_
närer gjorde, var jag helt bctagen och
l.rejadc vilt på toreadoren. Och jag
skötte mig väldigt bra, och lyckades ro-
pa Olel sarntidigt mecl spanjorerna.

Benidorrrs tjrrrfäktningsarena vitr
tämligen nybyggd och inte alls i den
gåmla stilcn, son1 nran tänkt sig. Denna
arena hade påbörjats för 3 år seclan,
men var ännu inte helt färdig. Och
fiågade nan när den sktrlle b1i färdig,
blev svaret Manjana. I morgon. Och så
hade det sagts i trc år. Typiskt för de
spanska arbetarna, som faktiskt inte
hade br'åttom.

\4en varclagen och Sverigc naikades
llltmer och sn.rt var vi åter på väg
hem till Arhoga nrcd regn och blå,,t.

Resan samlade nånga verkligt goda
vänner och vi hade en underbar och
kul semester trots att vi var i Francos
så nycket omdiskuterade land.

här antytts gör att l]lan fortfarande be
håller sin tro på nrånniskan.

Låt inte bilen bestämma över oss,
låt hellre vi själva bestämma över bi-
len. Kan vi sen syna oss själva lite
grann i sömmama så kanske vi så
småningom kommer underfund med
qrtrndorsakcn till det nrissnöje, som så

många gör sig till tolk för.
Att det finns ytterligare exempel

på både hur man parkerar och hur
nran i övrigt beter sig lörstår nog de
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Sune Ljung:

Huvudparten av Bergtrollets läsarc
clväljes ju inon.r CVA:s område och vet
nog ganska litet om vad sig tilldragit
haver hos nårntaste granne, Kung1.
Flygförvaltningens förrådsbyrå, i dagligt
tal UHF. För att även CVA: arna skall
få veta litet orn tilldragelserna i andra
sidan berget har Bergtrollets ltunskapa-
re kunnat utröna bl .a. nedanstående:

Itr efter den vällyckade UI{F-fes-
tcn dcr-r 17 mars, så har den utschasade
festkonrnittdn tagit en välbehörliq vi-
la, och vill absolllt inte höra talas om
någon nera fest. -- Nfen så har det va-
rit alla år. . . FraDrpå höstkanten så

börjar väl inspirationcn komma igcn,
eller hur Bror, Carl-Hugo och Olle?

,4u de nyuppförcla kontorsbarackcr-
na hår tagits i bruk av det hårt buller-
prövade folket från Zakrisberg, och
Satrl et consortes hal nu fått öronon i
normalt hörselläge igen, men väntar nu
bara på att Hedltrnd skall greja ventrla-
tionen, för frisk luft finns i måssor
rrtanför baracken...

Att CVA fått en ny blomma, i och
rned att "Rosa" från 411 blivit inför-
Iivarl rne,l stail Arbetsstudiedet alj".
Ack ja1

,4tt "Porrpe" och "I{ula" har blivit
avsynale,

,4tt "Bräck Anders" blivit pensionär
vid UHF, rrren struntade i det, och
hörjade iobba pä CVA istället. så ntr
kan fiskarna i Arbogaån känna sig
Itlgna ett tag franlåt.

,4tt "Ljrlngen" fått blomna ensanr

hela sommaren på 411, beroende på

ovan nämnda "Rosas" övergång till
CVA.

,4at Emil Norrström har krossat

llesta nen för ått inte tå mer utrymme
i anspråk {ör' redaktören kan det vara
på sin plats att vi till slut förenar oss

kling de tre orden:
ANSVAR OMDÖME HÄNSYN

Lht. .

Nordsjön i sällskap med en nrycket
känd konstnär och rnå1are och därvicl
landat och gjort strandhugg i England
och Skottland.

Att "lJitia" och "Bryggar-O1le" haft
gemensanma affärer i pälsvarubrats-
chen, erkänncrligen clå på ninksidan.

Itt Willy Pettersson blivit ormbiten
i cna näven, och därför blivit tjock åt-
mlnstone pa ena arnen, . .

,4tt Sixten FIjert och Elsa-Maja l.rar
slagit sina påsar ihop och blivit LME:
ar-e f. v. b. till Venezuela.

,4tr UHF:arna fortfarande har be-
kyrnner för DC, och att Seth Norön
r:ch Malmehed går i skytteltrafik UHF-
DC.

,4rt frdm. Magnusson fått nya, rel.
stora utrynnen att logera sina motor-
detaljer på.

,4rr clärför svctsare ,?d,1g4 veckor
f,,,llt UHF: arnas näsor lned svetsrök
.ch deras öron med mycket skrammel
och br.rltande.

ln arbetsbeläggningen stadigt ökar,
rrlädjande nog.

,4tt UHF blivit av ned sina rara te-
lexflickor till CVA.

4tt någon bov stulit Sune Staffans-
sons moped.

,4rt UHF:s kvinnosida blivit ytterli-
qare rjppiffad genom nytillskott från
I'1. a. Krrngrör o. Gävle, Monr, Margr-
reta m. fl.

,4tt Petersson l1)ed ett t avgått mecl

;reosion och länlnat expens åt sitt ovrs-
sa ödc.

lrr Allan Genbcrger efter lånq och
trogen tjänst fått en stat som verk-
stadsförrnan, och nrr gär 4ll och vän-
tar på den stora "skivan" vid den nya
stugan ute vid Hällarna.

At, Hille.trantls iordgubbcr slog
fcl ...

,4tt det strävsaDrra paret Calle o.
lllrt alltjämt vinner på "nypet".

,4t Oscar Södcrströrn som ivintras
opererade ett knii, blev så pigg att hån
på semestcrn for ner till Italien för att
åvnjrta åsynen av signoritorna samt av-
smakå den omsjungna italienska clnrvan

Isaften ).
,4r K. A. Nööid efter en lång oclr

besvärlig sjukdom åter år i selen oclr
hälsas hjärtligt tillbakal

,4rt Gunilla Strindler i konktrrrens
mecl vackra flickor från hela landet, av
Vecko-Revyn blev uttagen bland de
tio snyggaste bruclarna i landet och
fick resa till finalen i Sthlm och tävla
om en skarp sportbil. Tyvärr vann inte
Gunilla, men hon kommer igen!

,4fi assistenten, bitr-ki Stig Lilje-
kvist slutat vid UHF till mångas (hjär-

te] sorg och blivit CVM: are.
.4tr flicl<orna på 4ll därför stod

som inbjudare till en subskriberad
"historia" på Stadskällaren där den
bussige Stig varmt avtackades av slna
knmpiscr srmt erhöll en minnesgåva
från all personal på 411.

,4rr vid flygvapnets 50-årsjubileum
på Malmen, UIJF: arna representerades
rv bl .a. flddir. E. Nyberg, l:ste bing.
Eskil östlund, förv. Axel Nilsson, med-
lemnrar av företagsnämnden m. fl.

lrr det vid detta tillfälle var nor-
nralt sonnarväder m/62 med mycket
rcqn ocl_ rrr.k, ruen trotc detla var iLl-
hilcet mycket inrponerande oclr givcn-
cle.

,4t UHF:s företagsnämnd besökt
CVA och besett den sto.a imponerande
anläggning som denna verkstad är.
Nämnden fick trttömmande inforDatio-
ner om CVA, beJedsagade med ljrrs-
hiider ar Llrefen fl. dir Högfeldt, öing.
Lars Harry Larsson, ö. ing. Äkerblom,
intend. Andr6n, såmt under ciceron-
skap av ovanstående herrar göra en
mycket givande ocll jntressant rund-
vandring bland anläggningarna såväJ
över som uncler jord. Ävenså serverade
chef Högfeldt egenhändigt UHF:ama ett
rr.rycket gott kaffe . . .

,4fi så gott soln alla UHF:are lrar
skärrr.rbildats I Medicinalstyrelsens stora
b ss sonl var tppstäIld vid CVA
brandstation.

,4tt företagsnärrrnden också besökt
CVV, Hässlöverkstaden, o. F 1. Till
på köpet i strålande solsken. Här gäll-
de även som vicl CVA-besöket att det
hela var mycket givande. Cl.refen vid
CVV, Valrnbcrg, öing. Rylander. ing.
Könberg rn. fl. intro<lucerade CW oclr
arbetssättet därstädes, utmärkta crce-
rcner vägledde UHF:arna genom verk-
städer och kontor och den vackra na-
turen vid CVV, och efter den mars-
chen smakadc lunchen på tjänsteman-
namässen utn-lairkt.

Vicl Hässlö hiiJsades gruppen av t. f.
vcrlstadsclrel Folsglen oth [ick vid gc-
nomgången av verkstäderna tillfälle se
var en hel del reservdelar från UHF
sattes in i rätt sammanhang.

Vid F t hälsades välkommen av
fljch. överste Nordström, och även här
Iirk när n n d letlamötcrnå se rnycket nytt
o(h inrre-sant rrnder Iedring av sak
kunniga guider. Frddir. Nyberg fram-
förde vid samtiiga ställen deltagarnas
tack för vad dessa fått se och uppleva.

,4rt nu samtliga ledamöter i nämnden
genom Bergtrollet vill tacka UHF:s
ledning n.red frddir. Nyberg i spetsen,
och uttrycker den förhoppningen att
cle nu inledda studiebesöken skall bli
årligen återkonrmande och att nämnden
därvid beredes tillfälle
grenar av flygvapnets
verksamhet i övrigt.

bese fler
försvarets

a. O

FIANT PA UHF

"t .,
Stor nonnor
Radio med lagkapten Lennart An-

dersson i spetsen är värda en eloge för
sin lörnämliga prcstation åtl klarr sä-
väl serien som cupen iArboga korp-
rrästerskap i fotboll.

-II_
- Pengar gör ingen lycklig.

- Nej, nen rnan kan vara olycklig

'\; Ftr hFh""lidr.Ärr
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