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PER,SONATTIDNING F.OR, CVA-UHF

Nr 2 1963 o Årgång
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OMSLAGSBILDEN:

CVA-flickorna Inga-Lill Eriksson,
Hjördis Rydström och Ingrid Petelsson
är kvinnlig fägring

i

CVA-fägring.

ElEF'GITFI(,LLET
Perso&ltid.i.s för Cenkålå Flygverkstaden och
FF Underhållsårdelnins !örådsbyrån, Arbosa.

ccvA flysdi. a Högfelitt

Jolrn

Eklöf

Gunnel Ryd6borq, Jon Fr6nlund, CorlRickord Ekblod, Thure Hiorlh o.h
Cqrl-Huso Dohl3l.öm
Atbogo Boltulckeri AB, Atboqd 1963

I

Bergtrollets

NYA
GIV
..i3!- . :.{::--,
,3r. .- Bergtrollets redahtiort i arbete. Fr.t. rcd. John Elzlöf, Jan Frånlund, Carl-Ricbard.
Ebblad, ansuarige utgivaren CCVA A. Högfeldt, Cunnel Rydeborg och Thwe
Hiorth. Tongluggen nellan Ebblad och Hjorth uiII markeru att en redalztionsmedlent sabnas på bilden. CarI Hugo Dahlströttt, UHF, bunde ei uara med uid fototiludllet.
Personaltidningen Bergtrollet tillkom

1950 med Arne Boström, Carl Hugo
Dahlström och Bo Engström som initiativtagare. Då Boström 1952 slutade

vid CVA övertogs ansvaret för Bergtrollets utgi\,'ning av John Eklöf, son
ett självpåtaget fritidsuppdrag utan ersättning.

CVM personaltidning Profilen har
kommit till på i stort sett samma grunder.

Utvecklingen

rtt

har alltmer gått

rnot

företagen siälva bekoslar utgivning

CW,

en av personaltidningar. Nu är CVA

-

liksom

CVM i

den lyckliga be-

som tidigare saknat personal-

tidning, har nu beslutat utge en tid-

lägenheten ått vi genom medel anvisade
av FF kan bekostå utgivninSen av vår

ning.

personaltidning. Bergtrollet kommer

som alltid visats Bergtrollet, skall hålla

så-

n.

detta nummet ritan
kostnad tillställas alla anställda vid
lunda att fr.

o.

Jag l-roppas

i

att det stora intresse,

sig även mr, då Bergrollet delas ut

gratls.

CVA, UIIF och FF/DC. Det har ansetts lämpligast att sända tidningen per
post till bostadsadressen. Vidare har
bestämts att det redaktionella arbetet
med tidningen skall utföras på arbetstid.

Ny
chef för
UHD
överingenjör Jan-Olof Arman utnämndes

till

chef för Kungl

flygförvaltningens underhållsavdelnings driftbyrå den 1.2.1963.

överingenjör Ärman som tidigare tj?instgjort som flottiljingenjör på F5 och F-il kom närmast från flygplanbyrån
där han verkat som chef för flygplansektionen.

Hänt se'n sist
Ur

chefens dagbok,

Eleoerna stortTius i yrlzesslzolans nyt
Iohaler. Bilden uisar den uäI utrustadc
nasbinsalen.

l

-{

.

Ytterligarc en ammunitionsverkstad

Tl

Kanrcraverkstaden har fått nya
betsbänkar samt snyggats upp sa att
renlighetskraven kan qrplyllas.
Elverkstaden får satnma "ansiktslyft-

ning" som kamcraverkstaden.

. Tll
I och med att vrkesskolan fått

sin

nybyggnad färdig, har motorvcrkståden
rått r'llba\o .itt rrtlån 'de rrt'y rnre.

.

TIV
Byggnaclsarbetena

för det rcna ut-

rymrnct i TIV för rb

och ett förråd skall rppföras inon dcn
närmaste fran]tiden.

o

Mqte riollq bo rqloriu m

Lokalerna har renoverats rr-red bl. a.
ny goivbeläggning och nya bänkar och
bord i mekaniska avdclningen.

En ny

clragprovnraskin

för

gummr

har anskaffats.

o
o

UHF kollförråd
Förrådet är färdigt.

Åsby gård

dcrJ rrn,lerlrall har Påbilr,rr.. I böri;n
av 196,1 skall lokalerna vara "inflytt-

Den t april var utrynnlena prograncnligt färdiga. Deltagarna i de kurser,
som hittills hå11its på Äsby, har be

ningsk)ara".

kräftat att miljön och lol<alerna

32'1 [Sidewrn

Längs förbindelsetunneln komfrer en
vägg att uppföras rrot T IV.

o

Ammunitionsverksläder
Ammunitionsverkstaclen för rb 324
förses för närvarande med värme ocl-t
sanitära utrustningar.
4

passar

utmärkt.

o

Redovisning

Som en följd av FATU-utredningen,

erligr vill.en vis" försöksvcrksamhct på
redovisningsområdet skall ske vid CVA,
är kostnadsbokföringen fr. o. m. den 1

jtiii

1963 så anorclnad,

att CVA efter-

kalkyler i princip skall ge uttryck för
den vcrkliga kostnaden för underhållsverksanheten. Häri ingår således numcra även kapitalränta, pensions- och personalförsäkringskostnadcr, fordonsskått,
brandförsäkring, tjänstebrevsrätt m. rrr.

o Nyo elever

och lärqre

på yrkesskolon
Vi har teståt 57 pojkar fijr inträde
vid skolan (-1715, 20/5,21/51. De nya
eleverna 30 st - togs in dcn 2,/9
1963, samma dag som den nya yrkes
skolan togs i brtk i full onfåttnin8.

lnlör denn.-r och fLilj"nJe ter..,liners
ölrJe bclasrning har antaler l rkeslärcrc
utökats ned två nyanställda: Iloland
Isaksson på teleavd. och Karl Otto
Kvick på nrekaniska avd.

o

Studieresqn

Klass

II har l.raft sin årligen åter-

kommande studicresa

till

bl. a. Nor-rkö-

ping, Göteborg och Trollhättao varvid

Nefa radiofabrik, Koppartrans raffina
deri och Svenska Flygmotors anläggningar besöktes. Mer därom på annan
plats

.

i

tidningen.

Kurs

i

mötteknik

Kurs har hållits i mätteknik lned
oscilloskop på Åsby gård under tiden

4-20 juni

1963.

Kursen hölls på engelska av tre

1ä

rare, Mr Ted Marguerit, Mr John
Tompson och Mr Derek Philpott, från
Tektronix, Guernsey, England.
Krrrscns mälsättning var urbilJning i
användning och kalibrering av oscilloskop samt träning

i

teknisk engelska.

I

Filrnproduktion
Filmen är ett utmärkt hjälpmedel vid
instniktion av större eller svårare arbe-

r--

a\/

L^, Jx-fi:-

^

1,1+l+
ritr I rr

'.-^l
pru\rtrcera

några instruktionsfilmer på senare tid.
F. n. pågår inspelning av två filmer
"Vågledararbeten" och "Transportabla
n.raterielskydd". Samtliga är l6 n.rn.r
ljudfilner i färg. Även svensk liudsätt
ning av utländsk film av speciellt in,
tresse har

t

CVA låtit

göra.

Dr Bergqvists läharhiincler "hänner av" en slzytldsslzo. Janne Andersson vtintar

Flygfrokttronsporter

Under

3

veckor

i

augusti utfördes

fiygtrånsporter av materiel från UHF
och CVA till ett äntal flottiijer i Mellansverige. Det var ett flygplan av det
canadensiska fabrikatet Caribou e1ler
flygvapnets beteckning Tp 55 som an,
vändes.

Flygplanet är tvåmotorigt propellerplan. Vardera motorn har en effekt av
1450 hk och det ger planet en nårschhastighet på 240 km/tir-r-r. I det 20 n3
stora lastttrymmet går det att lasta 3,5
ton. Det är ett s. k. STOI-plan TSTOL
- short take-off and landing . kort startoch landdngssträcka] och bel.röver inte

störe utrymme än 220 m för

start

på

utlåtandet, shydclsing Liefuenclahl disL<tLterar stöuelproblem tnecl ötering Larsson.
Sune Forsander fiella11 den santt Harry Löuhuist och Bertil Löfin hrss:..l;'r lnrresserat

på Folkets hus rotunda. Cirka 40 deltagare räknades in trots den våckfa vårkvällen.

CCVA inledde nred att, sorlr ordföi Försvarets Centrala Arbetarskyddsnän.rnd (FCANJ, ge en redogörelse lör nämnclens organisation och ar
bet:up1'g'Iter. Hrn besLrev den krrrsverksamhet i vilken också CVA-anställ
da vid olika tillfällen deltågit.
CVA anvisningsläkare med. dr G.
Bergqvist höll föredrag om allergi och
rancle

beskrev uppkomsten av och orsakssam

Inanlrcngen

rill

öve.kän.lighet -not

\i.-

franhöll svårigheten att
medicinskt häva en ådragen överkansIiph"t o, h .ngrv \.!r enda rrrväg att
den som är överkänslig, för att helt bli
belriacl från besvären, placeras på såsa ämnen- Han

clana arbeten, där kontakt med det som
orsakat besvåren inte förekommer.

Några arbetarskyddsfilmer

visades

varpå fö1jde en två limrrrr. diskussion,

där verkstadsledningen fick många frågor att besvara. Stänningen var god
och inläggen präglades av saklighet.

och landning.

Flygvapnet hår hyrt planet på prov
under 14 månader för att bilda sig en
rrpofattning orn del. 4ven armön är

i förhyrningen och planet
anrändning lör fcllskärms

medintressent

l)cr vårir

i

jägarna.

Under transportförsöken vid CVA
har besättningen utgjorts av kapten
Arne Lindahl och flygtekniker Per
l.r ndström, båda från F7 i Sårenäs,
där planet är stationerat.

t

Flygvopenövning
I månadsskiftet september-oktober

är det

dags

för

flygvapenövning igen.

FJvgledningen har kallat en hel del personal från CVA att medverka genom
att ingå i övningsledning och deltagan-

de förband.

o

Skyddshöff

Fredagen den 19 april var samtliga
skyddsornbud och arbetsledare vid CVÄ

och UHF inbjudna

till

en skyddsträff

Gastboken
15 m a r s

sökte CCVA samt trä{fade

Förrådsförvaltarkursen besökte CVA

under Iörvaltare B. Haglunds ledning.

3 april

Socialinspektör

fru

Berglin inspekte

rade och gav råd.

öv

Silv6n besökte CVÄ.

HTL, örebro, gjorde sitt

sedvanliga

studiebesök.

Generaldirektör G. Svärd, Försvarets

Fabriksstyrelse, tillsammans med avdelningscl.ref P. Jurander besåg CVÄ.
6 maj
Första oogången i kursen för Hund,
brand- och räddningstjänst startade sin

utbildning vid CVA.

juni

Flygöverdirektör

juni

Blivande bitr. flygattach6n i Washington, kapten B. A. Deshayes, gjorde ett
kontaktbesök.

Lokalpressen orienterades
om byggnationer m. m.

på

plats

2 jLtli

9 april

l0

19

27 juni

8 april

dessutom

hemmavarande civilmilitärer.

B.

Flygingenjörsaspiranterna samt tek-

nolog Inger-Lena Hultberg började

3 juli

Kontaktbe,ök cu rådrnan Lindheimer.

12 aug.
Landstingets sjukhusdirektion

ping orienterades om CVA samt
Westergård be-

sin

utbildning.

anläggningarna.

i

Kö-

besåg

Kungl. Hqllqnds flygkår,

tl4

- ett modernt skolförband
Av flyging. I gr. TAGE HEDBERG

Det är nu snart två decennier sedån
Kungl HalJands Ilyglloltjlj officiellt star-

lands flygflottilj skulle 1äggas ned och
dess uppgifter som attackförband förflyttas til1 F 15, Söderhamn
För många av F l4-personalen kom

tacle sin verksamhet

beslutet

F 14,

er

gen den

tillbakablic h

l/7

i Haltrstad. Lörda1944 landade dåvarancle

överstelöjtnanten Christian Nilsson efter en soloflygning med SK l2 från

Barkarby på Halmstads flygfält och
i sin egenskap av chef för F 14
flottiljens personal. Några dagar senare
den 6/7 gick flaggan i topp för första
gången på F 14 frarnför flottiljens pro-

rnottog

visoriska kanslibyggnad, som utgjordes
av Sventorps gård, ocl-r därmed var
Hallands flygflottllj invigd. Mycket var'

iskt i börian o,lr personalsl) rkan bestocl av endast 4 off, 6 uoff
och ett 30-tal manskap. Då den första
vplkontingenten på 144 nan ryckte in
den 26/9 1944, nåste måltiderna till
att börja med utspisas i tält, där elektriskt ljus hade dragits in och nåten
hgade. i ett pror'.ori'kl uppslaget
Pror isor

nog stocl dock köksinrättning ocir marketenteri ftrllt klara och
personalen kunde på alivar bör'ja trtvas
ide trerligc och moderna [örJäggningsulrymn cnc uppe i 'l<ogen på Cclgber
get florr om staden. Mc11an Galgberget
ot h N1årsa.en i fiörran rrtbreder sig
Mickedalaslätten, vilken tjänstgör sor'r.r
flygfält och nedanför bergct utned fältkanten ligger hangarer och flygverk
sltjLr1. Snart

0111 indragning av flottiljen so[r
cn cho.k. Man hade trivls trtmärkt på
| 14, rrreJ Halm'tad och dess omgirningar, och många voro väl de, som
hade skaffat sig cgna villor och rotat
sig så fast, att de högst ogärna ville
flytta till annan ort. Men ett riksdågsbeslut rnåste lojalt följas och under en
påfrestande övergångsperiod flyttades
personalen efter hand över till andra
iörlrand. ttt -nindre antal belattnings'
havare fick dock möjlighet ått stanna
kvar vid F 14, som fr. o.n.r. den l/10
l96l skulle omorganiseras till flygkår
och utbildningsanstalt för l.rela flygvap-

nets marktjänst.

I juli l96i

från

försvann den sista Lansen
l0/8 var

F 14 och torsdagen clen

det dags för

eskaderchefen general
Björn Bjuggren och flottiljcl.refen överste Lindgrcn att avtackå den kvarvaran
de dclen av F l4-personalen. Nu hacle

ljudet av tjutande jetplan tystnat och
nånga l{almstadbor kunde draga en
1ättnadcns suck. Måndagen cler.r l4l8
övertog tillträdande kårchefen överste
F. G. A. Itipa befälet över F 14 och
clen

I

oktober upphörde Kungl Ilallands

flygflottilj och gick clärned definitivt

till

historien.

F 14 blit' llygleår

Den statliga lokaliseringsutredningen
föreslog i slutet på 1958 i samband med
indragningen av Hallands flygflottilj att
sanrtliga skolor vid Flygvapnets centrala
skolor [FCS) i Västerås skulle förläggas till Halmstad. Detta blev även riksdagens beslut och omorganisationen var

fu1lt färdig vid årsskiftet 1962/1963
från vilket datum FCS upphörde och

istället ersattes med Hallands flygkår.
Redan

l/10

1960 flyttades trupput-

bildarskolan ned till F 14 och omdöptes
i sarrrbrnd därrned elter riss omorgani
sation till Flygvapnets markstridsskola
[FIVIS]. Sanma datun året därpå var
det flygvapnets signalskolas (FSSI tur
och efter utbildningsårets slut somma-

ren 1962 voro ombyggnadsarbetena så
långt komna att F 14 kunde taga emot
äv, n den trcJje och sistl skolan, flygvapnets tekniska skola [FTSJ. Utöver
dessa skolor omfattar kåren även ett
specialkompani, en musikkår samt en
kårstab rnecl sedvanliga underavdelningar. Vid F l'f förekommer även vrss

flygtjänst, vilket icke va1 fallet vid

!cs.
Ornbyggnadsarbetena

stad m. m.

Flygverksanheten började på allvar
I maj 1945, då två flygancle
divisioner B l8 B voro fullt fixa oclr

efter den

färdiga.

till F l4
av

fpl A

Lorrr ipl J 28-Var rf ire
och efterföljdes höstcn 1957

l95j

F

32-Lansen. På allvar kom clocl<

icke flygningcrra igeng rned delra flyg
plan förrän eftet slutad omskolning i
början av 1958. I början av Vampireperioden blcv översten Chr. Nilsson

brigadgeneral i det Etiopiska flygvapnet
ocl-r efterträddes son chef av översten
B. G. Lindgren, tidigare stabschef vid

Tekniska inspektionen i flygledn:ingen.
av intensiv flygverksamhet runno
förbi.
^r De moderna jetplanen krävde allt
lJr)gre

.l:r-t

o,

It ri
ll I'

..--i.

-L

h landningsbano' F11g-

bullret över Halmstad blev allt mer
enerverande för stadens civila invånare
och många klagovisor franförclcs i tidningarnas insändatspalter. Så kom då
1958 års försvarsbeslut enl vilket Ha16

Kattslihuset ligger uachert inbätltlat

i

vicl

F

l4

har

varit omfattande och uppgått till 3-4
miljoner kronor, men clcssa kostnader
har r4rpvägts av att statsverket tillförts
inkomster i samband med awecklingen av FCS i Västerås. Ändan.rålsenliga

grönshan på Galgberget.

F

ly gt apnet

s n ttrkstids sbola, F MS

som seclermera skall taga hand om de

När ltran strövar omkring inom F
för läggningsområde,

14

påninnes man ofta

orl verksaruheten vid markstridsskolan.
Än rröti::r ,r'cn på o"ka .lag ar öv

ningsbanor

för

handgranåtkastning,

stridsförflyttning m. n]. eller möte1 man
någon trupp ildädd flygvåpnets gröna
markstridsunifornr på väg till skjutbanan eller övande exercis. FMS onfattar
numera icke enclast markstridsutbilclning utan även basförsvarskurser för
olika befälskategorier vid flygbas sant
specialktrser för baslåkare, verkskydds
ledare, skyddstekniker, radiakassisten-

ter

m. Anclra viktiga k rser äro
av flottiijpoliser sarrrt
lepetitions- och komplcttcringskurscr
för roff och underbefä1. Alla kadetter
m.

fredsutbildoing

sant blivancle flygtekniker ocl.r hjäiptcknikcr får sir grundlägganclc nrark
öuerste Folhe Ripa, chelen

för

F 14.

och trivsarnma lektionsutrymmcn finnas
nu anordnade i förutvarande förläggningskaserner, förråd, flygverkstad och
en av hangarerna. Några nya byggnader
rned undåntag av en gymnastiksal har
icke uppförts, utan nan har endast rrtfört invändiga ändringsarbeten i befint

liga byggnader.

har meclfört
i jämförelse med

Halmstadsplaccringcn

rppenbara fördelar

i

stridsutbildning vid FMS.
För närvaranclc utbildas vicl FMS
c:a 700 elever per år fördelade på ett
30-tal kurser åv varierandc längcl. Skolan, vars chef är major Sten Daiborg,

år

organiserad på stab rrred adjutant
och fyra skolavclclningar mecl följande
specialområden: llygbasförsvar, skydds-

tjänst, markförsvarsutbildning för bcfäl och slutligen markförsvarsutbiidning
för vpl m. fl. Huvuddelen av dcn scnare utbildningcn omfattar specialut
bilclning av vpl, som avses att placeras
so1l1

våktmanskap på friliggancle bevak

Västerås, där lokaicrna
voro gamla och i förhållandevis dåligt

ningsobjekt.

Ur utbildningssynpunkt crbiudcr

trtbildningsår.

förläggningen

skick.

ävcn klimatet gynnsarnlnare förhållanden
speciellt förnarkstridsskolan
rrred dess nrånga utonhusövningar

och utvecklingsmöjligheterna äro

när clet gäller

utbyggnaden

sl:rg ev rrtbil.lnir g'rnordningr

till

månacler

i

Iiär

taget

gnrggas 86

vpl

i två omgångar

De läng.t6 kLrr"qr'r3

sex

per

år.krrrsernr

I

vid skolan äro korprals- och flrirsko
lan, clär man utbilclar de trupputbildare,

värnpliktigas utbildning vicl flottiljclnas specialkompanier. 'fill de mera
avi 1L(rade kLrrserou ltör ullderollicclstrtb lJnirgen l7 rrrnJ. Dcnn;
till att ge eleverna god förnåga att'yftar
föra
befäl över skyddskonpani vid försvar
.rv flyeb.s sr nr arr Jedc rrhildningen i
markstridstjänst inon plrrtons ram. Vi
dure hibringas clcverna sådcrc krrn.kcper i stabs- och för'våltningstj:inst, att
de kunna tjänstgöra som stabsroff vid
basfijrband och sektorledning.
5ir.kild.r lektionssrlur hal ior Jning
ställts l1led noclcller av stridsterräng
och försvarsnästen, där lnan kan teore

tiskt diskutela och spela igenotr-t

praktiskt i verkiig övningsterräng. En
rnycket intressant och jnstruktiv utstä11ning

lrar rnordnlr. [ör

detta viktiga specialområde, son har

fått alltmer ökad

betydclse i modern
krigföring. Vissa 1ärare är specialiserade
inorn områ,1"n sa.orn rcdi"krrr bii,Ining,
bakteriologisk krigföring m. m. och följer noga mcd alla nyheter inon dessa
områden. Specialkompendier utarbetas
och l.rålls ständigt aktuella.
HuvrrJJelen av den Iny(knr rr.rleriel,
som erfoldras i sanbancl med utbild
ningen, tillvcrkas inon' .kolcns'..,rrr i
särskilcla verkstadslokaler, där man kan

håde .varra. svetsl, rntll nclr sprLrt
Irl,cra sarnt hår (lt eger p1år"lrgeri.
Ärligen återkonrrer en mycket stor
cch uppskattad gruppfälttävlan med
deltagare från FV samtliga förband och

stora,

av olika
. Tillgrng

där nran rr'-J r'uc

"Lolrrr,
nlellanmm måste låna flygplan av olika
slag.

1l

Kårchefen, överste Foike Ripa, var'
ticligarc chef för FCS i Västerås och
kontin iteten på chefsposten har betytt
uycket för clen snidlghet och snabba

@l

effcktivitct ncd vilken omorganisatio
nen av F 1,1 har kunnat gcnomföraslnget avbrott i utbildningen har behövt
göras och nya kurscr hal startät nästan
omeclelbart efter det att skoJorna fiyt
': nc,l rill ll.,lnr.r ,/r. Der hur nrtrrligrvis varit en anstränganclc ticl för icke
nrjnst skolchefer och lärare,

sol11

utöver

sina ordinarie arbetsuppgifter haft

nånga planerings installations och an
liiggningsproblem att brottås med. I clagens 1äge har nran clock kommit väl till
rättå ocl'r nran kan nu i mera lugn och
1ll ägna sig åt det cgcntliga utbilclningsarbetet och dess effektivisering. Låt oss
nu näriråre se på utbildningsvcrksamheten vid de olika skolorna.

*

I
f
?

F.leuer

i

elclztrontästarl;ursen ör,at

unLlervis

ning i ABC-krigföring och med dennas
| ;Jl1' kan nan på ett rnycLel in\lruk
tivt och tidsbesparande sätt lära ut

flygfä1t har även stor bctycielse för
utbildningen såväl vid signalskolan som

vi'l lekni\kc

vtsså

övningar, innan man omsätter det hela

n:iittrknik i FTS mtitldbordtariu11.

lned CF 14 soln överiedare. Tävlan,
soln egentligen utgör en utbiidningskontroll av vpl, anordnås i FMS rcgi och
omfattåf icke nlindre än 12 grenar. Vicl
vpl-utbildninger.r på förbancl har det
.ror berydelse, .tr belJl o, h lä.are är
av god kvalitet och har en bra utbilclning bakom sig. Då finns förutsättningar för befälet att skapa förtroende hos
dc vpi och grundlägga en positiv

1n

stä1lning till försvaret och medverka till
för:svarsviljan. Lltbildningen vid narkstridsskoian har icke minst i detta avseencle en stor och ansvarsfrtll uppgift
att fylla.
F

ly gu a pnet s

signalsleola, FSS

Det iir av stor betyclclse att signal
tiänsten kan {ungera snabbt och tillförlitligt inon all nrilitär verksanhet.
Inget {örsvar kan verka utan signalförbinclelser och 1.rärför krävs både dugligt och välutbilclat folk. Vid flygvapncts signalsliola skcr denna viktiga clcl
av flygvapnets utbilclning. Den lörsta

.ignr'rrrl'ildningen i ll)g\allncls regi ä8de run-r vid F I i Västcrås 1936 under
relativt prinitiva fijrhålianclcn. Dåtidcrs
utbildning i senaforcring och blink har
sedan länge försvrrnnit och dagens signalskola är rnodern i alla avseenden
Chcf Iör signalskolån är måjor Gösta

Wig2rrt, sonl tidigare tillhört Fl'+ i
nånga år och var en åv dctrr, som en
iigt egcn önskan fick stanna kvar r
Ilalnstad. Skolan, sorn är den minsta

av dc tre, är för närvaranclc

orgamse-

rad på stab mecl acljutant och två skolavciclningar.

Viil

skolavdelningarna rrt-

bildas stamanställda signalistcf

i

en
Båda

korpralskola och en fr-rrirskola
l<urscrna äro l-åriga nrccl 20 30 elevcr

i

vardera kursen. Vidare utbilclas vpl
telefonistcr oci-r fjär rskriftexpeditörer I
fyra ongångar per år rred c:a 55 man

i varje

omgång saDrt cltefstelefonistcr

i

två omgångar rned 20 man i varje Ut
över skolavclelningarnå linncs även en
utbilclningsmtrlsektion,

cn

lr-latcrielsek

tion samt en anatiirradioståtion. SL6BIl.
Den senare är mycket populär blar-rd cle
äldre cleverna och är i flitig använd-

ning.

Tili

signalskolan förlägges vidarc

uoffkurser och sigr-ralofficerskurser alit-

efter behov.
Ulbildrinscn vid :lol"n ornfrrri'
frär-r'ist yrl<esämnen såson elektroteknik,

anordna verklighetstrogna övningar I
allt vacl som gäller signaltjänsten vid en
flygbas. En basspelssal, där nan teoreri.kr'kall Iunna löriiva,arnbandsrjäns
ten vid flygbaser håller även på att
iordningställas. En driftingenjör har
I.rand om utbildningen i elektroteknil(,
eleverna är mycket intresserade av iabo'atiorrcrna lru skolins InärlJboratorilrm

och i radionaterielutbildningssalen får
de praktiskt pröva sina färdigl]eter i
feisökning på olika slag av racliostationer. lltt stort antal transportabla narkradiostationer, basradio, trådsignalbilar,

fjärrskriftapparater m. n. kräver rnycket unclcrhållsarbete och för cletta andanål linns det cn särskild rnaterielavcielning

ned serviceverkstad, som före-

stås av eo clcktromästare. Kort sagt,
sigr-ralskolan av idag har alla resurser
för att bedriva en effektiv utbilclning

inom allt som

gä11er signaltjånsten vicl
flygvapnet.
Signalistens uppgift vid en flottilj år
att tjänstgöra vicl signalexpedition, lj ir.r

skrift-, radio- och pejlstationcr. llan
skall även kunna leda byggandet av
trådförbindelser och svara för rrppkopplingen av förbindelser vid telefonstatio
ncr. Vid FSS får han en grundlig utbildrr rg i allt .1,'rra o,lr lr:rr iren .nöilighet att där avlägga prov för civilt
racliotelegraf istcertifikat.

Fllgoaqnets telznislza shold, FTS

Fiygvapnets tekniska skola startacle
sin verksamhet i Västcrås 1944 ochorl:l.rrrrcle r'll att börja rned endast "nä.
tarkurser samt kor]lplettcringskurser: för
eltekniker [omskolningskurser för f. d.

signalister och instrurnentmekaniker].

F. rerh"n,r sorn den rekni,ka llv.( klinBen g't k lrrrtåL rc.{ srorn..reg o. h I I q
materielen blev alltmer konplicerad, så
uppstocl ctt behov av en för flygvapnct
tillriittalagd teknisk grundutbildning av
de blivande flygteknikerna. Flertalct av
deln, som sökcr anställnir-rg som hjä[-

m. 1l1. förekonner på schemat.

Skolan förfogar över moclerna lektionssalar för telegrafering och tclefonedng, som är försedda rred särskilda
kontrolibord och bandspelare för ellek
tiv övervakning av clevernas övningar.
En särskild lektionssal är inredd necl
växlar, kopplingsplintar och stativ från
golv till tak och man har möjlighet att
8

rrtbilclningen

helt clifferentierad

på

kurserna- Verksamheten vid FTS
o.rfattar ävcn cn centlaliselacl yrkesut
bilclniug för vissa vpl vapenmekaniker i
nraistär

r\ir

onrgcngrr', fiirberc.l;.ndc cl rJ.t.

r

och elteknikerlturser samt fr. o. m. 1963

en krrrs för

fllrgingenjörsaspir

anter i

nrarktjänst.

Det bör särskilt framhå1las, att utbildningen vicl FTS har karaktären av
anviindes vid lrndervisningcn rroclern
och represcntativ flyg och markrlatericl sonr tillänrpningsobjekt, men cn
tel<nikerelev soln lännar skolan nåste
elter tel(nikcrkursens slut typutbildas
l'å ,lcn rr'.rtrriel, .onr ll'rr i [olr:älr
ningen skall arbcta rlred. Vicl FTS har
han cnclast erhållit clen grlrnd solrr crforclras för att hån snabbt och effektivt

rrrarkmateriel.

Chef för tekniska skolan är' flygdirektör N. P. Thclander och ti1l sitt förfogande har han en assistent flygingcn-

lkapten) sant en skolavdelning och

natik

är

,

tjänst och allnänbildande ämncn

modersmålet, engelska, historia, nlate-

dags-

tckniker och extra tekniker, har tidi-

jörl som tillika är kåringenjör. Skolan
är organiserad på stab rrecl adiLltant

såsonr

Vid tekniska skolan utbildas i

lågct årligen c:a 50 mästarelever och
c:a 165 blivande flygtekniker, varav
ctt 130-tal inom ylkesgrenen elektro,
rren clerantalet I'eräkna" ytterligare
ö1..r i frrrr.ti,len. q{.dun rrtbilJning.a'et
i962/1963 får flygplan- och våpcntckniker sanma gmndutbildning i en ge
rncnrrrn tcl.nil.cr'l.ul., r,rcn :jn sr IänBc

gare genomgått yrkesskola, nen denna
räcker son regel icke till sorrr teknisk
grrrnd för vidareutbildning på flygvapnets tekniskt avancerade flyg och

telegrafering, växeltjänst, telelonering

och fjärrskrift men även narkstrids-

Vpl deltagude i terränghirclerlöpning
uid årets gruppfäktäuldn.

rr tekni.k grlndrrtl'ildning V

,cerligen

en

skall l<unna göra cletta. Tyvärr har
kravct och beliovet av en omfattanclc
qn n,lrrtlrildnirg nretlförl, atr rlangc

flygplansektion, vapcnsektion, elektro-

rekniker e{tcr genomgången i<urs slutat
sin anställning vid flygvapnet och sökt
sig ett civilt arbcte med bättre bctalt

nr

sin'sl.irrer
tur

kstad. Sl.olavdclningcn är i
uppdelad på centralsektion,

scktion och en n'larkutbildningsgrupp.
Gmndteoriutbilclningen ombcsörjes av
centralsektioncn placerade lärale
under det att den yrkestekniskt tillärr-rpade undervisningen orthänderhas av

vid

lärare och instrrlktörer
facl<sektioner.

vid

respektive

och snabbare karriärn.röjlighet. Speciellt
har detta vårit fallet beträffande clteknikerna, cnedan bristen på välirtbildad
teletcknisk personal varit nycket stor
1rå dcn tirih scl,torn. De rivila yrkesskolorna har en-rellertid nu börjat kom-

Morgonstund hqr guld
Det är konstaterat att sömnen hal
en vederkvickande verkan. Under en
tredjedel av vårt liv ligger vi försänkta

i

sörnn, nlen l.roblemet med vårlingen

fi'ån

sovande

till vaket tillstånd

är

onekligen inte löst ännu.
Vi människor kan indelas i två grupper: den morgonpigga och den morgontrötta. En morgontrött man har

stora möjligheter att bli väckt med
kaffe på sängen av sin pigga fru, som
varit uppe i ottan, och det 1är också
finnas fmar son blivit väckta av brickbiirande I-Iiggins-män - som kanske
L o. m. \crit på benen sedan löregående morgon . .

.

Vad händer nu orr det skulle vara
så olyckligt att båda parterna är lika
morgontrötta? För det första blir det
aldrig något norgonkaffe och för det
andra kommer man aldrig i tid till

i

jobbet, där oförskämda morgonpigga
vänner riktigt brinner av iver att få

ge mer eller mindre goda råd.

De vanligaste råden nran [år är:
"St,ill ldockan på en plåtbricka" eller
"ställ klockan på ett par plåtbrickor
och garnera med järnskrotl" - Detta
är åtgärder med ringa effekt. När man
väl hittat klockan i skrotupplaget och
stängt av den, är man snart på örat
igen. - "Försök att konlma över en
urmakeriaffär billigt och ställ alla kloc-

i fatt utvecklingen och vissa tecken
tyder på, att rnan börjcr närmå sig ett
jämvihtsläge, som troligen kommer att
meclföra betydligt färre avgångar bland
teknikerna än vad som hittills varit
{allet.

För närvarande pågår en utredning
inom flygledningen, som syftar till en

för året-runt-bruk.

Skillnaden
är ochså att n-ran då ÄR vaken - man
har som sagt semesterl
Man kan tydligen också sova i korsdlcg rnccl dörrar oclr [önsrer vidöppna

sant vakna i ottan åv frossbrytningar
när täcket seglar ut genon föflstret.
Huuaal - Ätt suggerera sig till tron
att varje morgon är söndagsmorgon lär
också inverka, men gör det den som

i

att anordnas särskilda påbyggnadskurser.

örtste, rönnbä ssaft, honungsvatten elle.

FTS l.rar liksom de bägge andra F 14skoiorna kommit i åtnjutande av trevliga lektionssalar och verkstadsutrymrren även om en viss trångboddhet redan börjat göra sig gällande. Som uppställnirgsplats för flygplanen användes
lrallen i f. d. flyBverk5taden, däf även

lingondrickal

Eleverna har tillgång rill trevligr dagrurn, där de kunna uppehålla sig på
rasternl och omväxJingen mellan teorilektioner och prakrisl<a övningrr gör,
att skolarbetet aldrig blir enformigt.
Kurserna äro dock krävande och en
elev, som efter utbildningens slut kan
visa upp ett bra betyg, har säkerligen
fått lägga ned mycket studiearbete på
sin fritid och hå1lit flitens lampa tänd
långt fram på kvällama.

/#\

Gan.rlin uppgillrade vattenhinken, sorl

halvt ska dränka den sovande när klockan ringer. Detta kan i princip praktiseras genorl en tältsenester i gamla
Svedala men är nog inget att rekom-

ornläggning av tekniker- och mästarutbildningen vid FTS. Innevarande utbildningsår har teknikerkurserna på försök minskats ned till c:a 5 månader
rren beräknas trots dettå ge tillräckliga
grundkunskaper för de tekniker, som
skoJa syssla med rnera rutinmässigä arbetsuppgifter ute på förbanden. För de
flygtekniker, som behöver mer teoretisk
underbyggnad och dem som avser söka
mästarutbildning, komn-rer det senare

flygplansektionen har sina lektionssalar.
Vapensektionen håller till i en av hangarernas expeditionsbyggnad och elekt
rosektionens lektionssalar, mätlaboratorium, servoverkstad och radioverkstacl
rr. n. har inrymts i f. d. flygförådet.

Zg'rs/'._g
I .\g

Itorna med fern minuters mellanruml"
Men så stor lägenl-ret har man ju inte
vilken örvärk av alla urverk.
- och
litt
annat snillrikt råd är den å la herr

mendera

ma

mun?

kan.

När nu irget av

dessa

råd hjälper,

rråste nran tydligen redan på kvällen
Iägga på ett kol extra för att komma
säng. Här några samlade exempel på

råd sorr "flutit" in från morgonprgga:
"Drick aldrig kaffe" kontra "Drick ett
t,af kopt)ar .rrrkt kaffe löre )äggdagsl?" - "Drick varm, ka1l, söl, sur,
lång eller skun.r mjölkl
- Drick mal-

-

Tåg ett, två, tre [fyra

leeemtoon. . .etc.l glas vin. . ."

Vilka optifristerl Det är ju inte nödvä1digt att medvetet ordna så att rnan
behöver kliva upp miss i nassa.

\hn bör ridare trndvika atr se på
'l'V; det kan komma en utan-streckdebatt n.red Tingsten och Pethrus. Inte
faisa böcker
- undantag Svea Rikes
l.ag, telefonkataloger och liknande. Inte
ätå. sjunga, skratta, gråta eller prata
och att kyssas godnatt kan lätt sluta
nred atr rnan inre konrmer till jobbet
förr'än cfter iunch
- nrotsalsen lär

Jock också

förekomrna

Här syns hur

sägs der.

många "goda" råd

stackars rnedfött morgontrötta personer

får; råd som helt

sku1le förstöra de
Itr'ällar, som är höjdpunkten för stressade, dubbelarbetande människorll

IGäspl]

Tänk ändå vad riden går, klockan är
redan halv sjul
då {år man tacka "Old Jim" för
man i alla fall kommer i tid till

.Ta,

att

Den morEofitröttd teclznad au t'örfat-

tarinnoll.

jobbet IDÄG.
- Man kanske t. o. m.
sl<rrlle skriva litet oftare åt det TrolCo kuäll

lt,I F^t+^,
fotbesvär och fotvård
f1

Vi

lever

i

en tid med många tekniska

hiälpmedel och stödjepunkter i vårt
dagliga liv. Ocl.r ändå
- vi blir 1ätt
trötta och dras med småkrämpor, inre
minst ifötrema. Handen på hjärrat
tar vi hellre en biltur än en stärkande
skogspromenad?

I

sk

ft

4

M-kampanjen har utgivits en
"Fötter, fotbesvär och fotvård"

av Ingelmark-Lindström, som behandlar
dessa så vanliga besvär, och vi får lära
oss, att de i många fall kan förebyggas.

Boken ger en klar bild av fötternas
byggnad och funktion. Utifrån detta
klariägges hur skorna bör vara utformade för att rätt skydda fötterna, ge
stöd och samtidigt medge {otnuskula-

turens normala årbete. I detta sanlrnanhang varnas för tåsmala skor till vardagsbruk. Samtidigt får vi veta, art
träskor är nyttigt att använda, men

man bör växla mellan dessa och 1äderskor för att foten skall få en allsidig gymnastik i så stor omfattning
som är möjligt i skor. Flera sidor ägnas
åt plattfothet, som i många fall kan
avhjälpas med fotgymnastik. Rörelseprogrammet är väl utformat med goda
jllustrationer. Fem ninuters forgymnåstik varje dag kan föreblgga felsrällning och överansträngning av fötternå.
Promenader och dagligt skobyte tillrådes Iiksom en noggrann fothygien.
Boken, som är klarr och tverskådligt
skriven, väcker intresse och kan varnt
rekommenderas.

Refererad bok: Bo E. Ingelmark
Marta Lindström, Fötter, fotbesvär
fotvård.

och
och

Jtina Hahbn

Nör Chefen fyllde 50
"-

det jag har fått har

I

Högsommortid

huall blir aldrig utsLitet"

Högsonmartid
Semester och lricl

Vi nu tycher oss skyhfia.

Den blev inte lik alla andra femtioårsfester fested på lvlässcn för Anders Högfeldt.

Det låg någonting av uppgörelse i
luften. Flygdir. Anders Högfeldt var
tämligen ny som chef {ör CVÄ, men

ändå gammal i gården. Under sina år
sonr öreringenjör hade han lärt .ig känna verkstadsfolk och olganisationer vä1.
Alia clcssa kände honom också väl son
överingenjör, rrren inte som chef. Nu
e[reI tva år vi-sle r"]an vrd han gi,k
för son-r chef, men chefen visste nog
inte riktigt hur man uppskattadc honom som ledare. Nu fick han veta clet.
I ett rättframt och ärligt språk. Här
lämnades klara besked, att nan var
rner än nöjd med sin nya chef. Det var

för Anders Hiigfeldt en cnbrrt

ange-

näm uppgörelse, men också inspirerande i fortsatt vär v.
övering. Lars-Harry Larsson mötte
Anders l{ögfeldt och fru ned blommor.

Vi är glada att ni kuncle

kon-rma

En ueclza dock iir lzudr
lnnatt '.ti lar
Långt bort
Från atbetsbördan på CVA

Harry Larsson i sitt vä1komsttal, nen vi är samtidigt ledsna
över att utrymmet inte r äcker till. Vi
skLrlle l.ra velat bjuda l.rit alla dina

lit,

sade Lars

nrånga vänner.

övering. Nils Äkerblom pekade på
att clet ej var att ta mistc på den
spontaniret sorn präglat 3ll2 lrl llningar

S

I

ent e st erliu

trängsel och leiu

På canping och uigar
Blir sedan uårt ntåI

fiir Anders Högfeldt.
Vi i, vid ocl.r runt CVA har samirts för att hylla dig. Vi har tänkt att

Och i regn och
Vi fdr
Utan rast

det skall bli en CVA clag för dig - en
dag som stannar kvar i n-rinnet för all

r

sb

Från " trär" och "fjärtan"

'r.mrid, cvslutade Äke"blorr'. Ihn över
liinnade till Högfelclt er.r amatörfilrt
rrecl bilder från CVA.
Förvaltare borcle avskaffas, sacle
tlir. Jarl I{olngren, övering. vid CVA
lör'c HögfelJt, med en an.pcJning på
jrrr h.n väl hade glörrrt kvirtera rrt sig.
cftersom Birger Hagluncl hade fått upp
honom på talarlistan.

Det glillet att hL 1t1a
För ucinnerna sina
slztyta om alking
Sont sleymtat förbi

En oltLsttid
Panha och

lzranha

Är seclan alb vi har huar
Frår somntarens lustiga dar.
B.-E.

-

Anders, det är inte alls

till

dig

iag vänder nrig rrtan till alla CVA-are,
Iörklarade {lygdir. Otto Dahlin. Det är
nu snart två år sedan jag lännaclc
CVA. Det var då många saker, som
gjorde mig glad. En av de väsentligastc
var att jag fick en e[telträdare, sorn jag
sanarbetat neci i många år och som
jåg hacle starkt förtroende för. Just då
såg jag

ljust på CVA verksamhet. Det
gör jag nu också. Det är mycket som

han hår rlträttat och det är mycket,
son han kommer att rträtta, det vet
jag. Jag lyckönskar er till att ha en
sådan chcf son.r Anders I{ögfeldt.
Vår chef Anders har inte alltför
ofta besökt oss och det är både vi och
CVA glada över, tyckte dr Gunnar
Bergqvist. Han gav 50-åringen visa hälsoråd i trevligt kåserande stil.
- Vi har anledning att inom vår

pcrsonalorganisåtion vara tacksamma för
den cl.ref vi fått. Han gav sig i kast
|Ded att ordna skyddstjänsten och i fö,
retagsnämnden har vi sett många fina

Den här turen bwtde ha blilrit cyl?elns sistttMeLl iirueluinclens Idrt rusade ett tiotdl ålzsugnd
danter til| f att hiinga metl. Hiir är natnnen pti

lr.u. t.h. Maud Berndtson, Gunnel Ryde
borg, Kcrstilr Larsson, Gut Westerman, Stintt
Haglund, May-Britt Norberg, Ingrid Åhlin, Sigrid
Gernandt, tsigitta Biicl..
dem

'10

i förhandlingarna har det va,
som att resonera med en far, intygade Ingvar Johansson i FCPF intc
bara trovärdigr utan också rnecl värme
initiativ,

dt

i

rösten.

- Nr

har vår chef fyllt femtio

år,

avslutade Johansson, och nu måste han

känna att alla som går på verkstaden

rJ(licr rtt han är cn brc rhef. Vi hopaLl han får' vlrr kvar, Irot' de vin
dar som blåserBirger Ählin i FCTF spelade på samma strängar som ordförandekollegan
Ingvar, men han gav också fru Ella en
hyllning. - Vär-men i hemmet för
I{ögfeldt mecl sig till CVA och dcn
värnrcn {år vi alla känna av, slutade
Ählin och överlän.rnade ett fång rosor

pr\

till fru Högfeldt.
- Jag representerar cn liten gtupp,
som inte konkur rerar' med dl Bcrg-

qvist, lnen vi sträva1 eftcr att iran skall
få så lite göra som möjligt, förklarade
skyddsing. Nils Licfvendal.rl.
Der är' den lör.tåel.e ,'.lr go.lr
ancla, som visats från leclningen, sonr
har givit det gocla resultatct. Fr ån
skyddskretsar- framföres

on

en

obrottslig lojalitet ävcn
ningen, sacie Liefvendahl tjll

i

försäkran

fortsätt-

sist.

Vi riktar ett hjärtligt tack

för

den omsorg och förståe1se sorrr vår chef
iraft för N4ässcns svårigheter. I{an har
satt in nycket av sin kraft för att un

de(lätta arbetet, sade Gustav
transson och övcrlämnade

A.

Jo-

blorrtror och

gåva.

Erik Tunås, sekr. i KFUM, intygade
i elevhemnrct trivs b1a.
Ln av orsakerna är att elevhcDlnet har nrött så myckef on-rvårdnacl
och orrtanke {rån CVA. Vi tackar clig
Anclcrs Ilögfeldt för att du hjälper oss,
att pojkarna

avslutade Tunås.

I(iira vänner, orrr ni visstc vacl
jag kånncr nu, inleclcle Högfelclt sitt
svål stal.

- Otto, det var lätt att vara

din

niinraste man. Jag har försökt föija de
rirgång1., 50rn vaf upl)J-.gnr, o(h ja8
l'ann clct vara riktigt. Jag har fått en
rykel o,h n,yck(t rnnå1. n cn dct jag

i kväll blir aldfig utslitet.
\lc,l 'lcn goda vilja. ni allriJ visrt, behöver vi inte vara rädda för någon föränclring i vår organisationsform, det är
har fått här'

iltnlinstone inte jag.
50-åringen Änders Högfcldt avslutac1e rnccl några ord att lägga på minnet.
Tänk vad nycket soDl gjorts, men

tänk vad mycket som återstår.
Ililmen om CVA blev en intressant
repetition av hänclelser och skeenden
runder cle år Högfelclt verkat sorr.t överingenjör och chef för företaget.
Itlarianne Söderstr'öm och Irene Olsson spcxade och sjöng och bidrog lik-

Tre mön

leon in med en cykel sont e11 påminnelse
ont 50-årc9åvan. ITiigfeltlt, sont är en spänstig
4 M nun, tog kllickt upp Iru Elh på cn inpo
N rigon

c
lup puisning. Vad sonl setlall hiinde
"the
uisar bilclen på löregående sitla.

neran,le

Det blev tid för en stunds dans och
sorn nusikåntelna Gösta Kling, LIermar-r Fä1clt, Erik Sjöberg och Bertil glad samvaro, innan bussarna signalcCcDterlund

taket.

till att stänningen steg mot

racle

för

hemfärcl.

OLd lint

ien

båt
KtäIlssolen öoer uågen slzinet

Reuen sig snor

RererL genon luften

Gädrlan den glor

tiner

och hamnar mecl ett brale
i clen ranha båtens bah
Måssl?latt och lzltrcle

sdint |isl?drcns sucb
bland rassen liucler

ETT GOTT RÅDI

Vattnet au fisl? ril?tigt siuder
Så, plutns i sjön går druget

Tysr blir det

i

Låt ltilcn stri i iället
CCVA

tag crhel]1

laget

HiäInarctts botten leommer på kroh
.la, så lzan det gå, nrir tlet går på tole
Jaf.

t'l

0

l,f

.

I

I

I

lvlanga nya I yrKessKotan
Yrkesskolan har

haft avslutning

och

börjat på nytt igen sedan förfa nurn-

ret av Belgtrollet.
Vi har nu, tack vare föregående chef
styresman Dahlin och vår nuvarande
chcf flygdirektör I1ögfeldt, avsir.rtat en
provisorisk tillvaro och fått börja det
nya läsåret i en spritt ny skola. Vi på
.k,'lan ä'o I'vcJ..r glr,l" ilvcr derrJ,
enär arbctet blir 1ättarc rned alla elct,eLna rrnclet sannta tak.

\'ets

minrar.lutning I'cgi, ks 1'.r
fest på kaffe och tårta.
Närvarande förutorr eleverna i kiass I
,'.lt II, v;r ö\eringcnjö. Lrrs llar'ry
Lar sson, personalchef Folkc Erihsson,
tcr

rDässen rned

förestånclare Sten Wcsterntan och htrs
nror Tckla Isaksson från elevheninrer,

.j

r t lär'Jrnir Beril Söd, rhc-g, Cöran
Karl Davidsson fråo

I-undström och

yrkcsskolan. Även våra nya yrkeslararc
i(ail I(vick och Roland Isaksson cleltogo.

Tal till

cleverna höllos

av

sliolans

löreståndare B. Söclcrberg sant av skolans chef L. I{. Larsson, vilken i ctt
kolt tal lyckades få in mycken visdom
ocl-r gav pojkarna råd hrrr dessa skulle

srvra sin lrrveLkl:ng

rill vuxna

rnänn,-

skor.

ut betyg till elever
na ocb dessa i sin tur gav lärårna
blornmor samt tackacle för'det gårrgna
Därefter dclacles

läsåret.

Yrheslärarna samlade

till

örctlåggning. Fr.n. Roland Isahsson, Katl Kvicb, BertiL

Söclerberg, Karl Dauidsson, Görun Lunclsn'ön.

Den klass som gick ut för att prak-

pr verksraden besrod cv ljonon
,lcvpr, t n e\tra elev har rrrbilJat. pa
tiser:r

telelinjen för CW räkning. Skolan ar
fr. o. n. i år treårig. Vilket betycler
,rtt prcktiktiden skäres ned rill ert år.

Antalet ansökningar rill .koiJn vxr i
år över 150. 57 prövades i eD test och
de slutgiltiga 30 togs

i

ut efter

resultaten

denna.

Per Ingem. Bengtsson
Stig Engfors
Bengt Deimert

Nils-Roland Larsson

Kungsör
Grängesberg
Bemshammar

Bengt-Äke Pålsson

Kumla
Köping

Lennart Olofsson

Skillingsfors

Jan Ohl6n
Lar s-Erik Gustavsson

Nyköping

Sven Gustavsson
Per Olof Johansson

Vingåker

Roland Svedlund
Jan öhrling
Göran Nyberg
Gullbrand Tin6n

Vendalen

Karl-Gunnar Karlsson

Ante Lunclbcrg
Ove Winlan

Grängesberg
Sala

Stråssa

Umeå
Fellingsbro
Ärtroga

Arboga
Kungsör

Torsten Andersson

Arboga
Ärbogä
Arboga
Arboga

Pcter Ählin
Jan \Mesternan
Ingc Larsson
Per Elfsberg

Solna

Kolsva
Eskiistuna

i

år av 16 elever

och

namnen på dessa åro:

TorstenAndersson

Läppe

Anders Bjurströn Skinnskatteberg
Lars Olov Brotrerg Arboga

Kjell

Eriksson

I{ansson

Karlsson
l-arsson
Tonny Lindgren
Bo

Cör an

ClaesWennerlund
Sören

Wester

Per Göran

Ylvinger

Allan Jonsson
l)er Johansson
llans Sköid
Stig Wiktorsson
Jan Olov

Häggblad

Rönneshytta
Vasselhyttan

Orcbro
Borgviksbruk
Kungsör

Götlunda
Arboga
Umeå

Arboga

Hällbybrunn
Stora Sundby
Karlstad
Stockholm

Den sistnämnde utbildas för

CW

räk-

ning.

Kjell Dahl6n
Per Pettersson

l2

Johansson

Per Wång
Göran Molander
Klass II består

Sven-Olov

Narrnen på dessa äro:

Allan lonssott öuar lödfing.

Erik

i

På grund av det stora antalet elever

klass I [30 st.] har vi delat clenna r
två avdelningar. Dessa avdelningar al
ternera rned en veckas praktiskt verkstadsarbete och en veckas teoriutbilcining, byten sker mitt i veckorna. Klass

II har sina teorilektioner i

personal-

byggnaden.

I

Trots förclubblat antai elever
anser jag att

vi skall vara

i

klass

kapabla att

Stig Blon

Stjärnsund
Fskilstuna
Södelala

hlara av utbilclningen och nå samma
rc.rrltat .,'rr, tö.cgae,rd. år. Dcrr.: är
möjligt på grund åv cn förclubbling av

Lars I Ijalmarsson

Ullcrsätcr

äntalct läral

Ingenar

Sala

Jonsson

e.

Bertil

Söclerberg

Mikrofilm
på hålkort
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beräknas

till

ca 50.000. Leverantören hat
infört mikrofilmsystemet i sin produk
tion och Ieverera. ,lär[ör ritningarna i

ei

av filn.rhålkort. CVA har lått uppdraget att registrera och arkivera dessa
såmt återförstora filmhålkorten till ritningar och fördela dessa till de instanser som har behov av ritningår för sitt
arbete. För att klara dessa arbetsuppgifter [ordras viss utrustninS, men eltersom CVA även skall Llarc ändrings-

forn

listor, specifikationer m. m. som ligger
till grund för tiilverkningen? Även dessa dokurnent ökar i antal i en ständigt
stegrad takt och lordrar ökat Jagringsutrymme och rrer personal för handhavandet. Tanken att det krävdes något

tjänsten, vilket n.red{ör att det blir nödvändigt att {ranställa nyå ritningar,
skall möjligheter finnas ått också få

nytt för att behärska fran.rtida arkiv
och registreringsproblem stod klar i
nånga länder redan i mitten På 50-

fram filmhålkort

Montef ingsapparat.

den har använts både utomlands och i

Sverige sedan lång

tid tillbaka

för

ment. Problemet, som alltså bestod i
att få ett arkiv som var litet till volylnen och där man snabbt kunde få
fram informationer, löstes genon att

brandarkiv, d. v. s. ritningårna har använts i det dagliga arbetet men för den
händelse dessa gått förlorade, har man

man fotogralercde materielet på 35 rrtm

de, varigenom dyrbart arbete räddats i

haft film på

dessa brandsäkert förvara-

händelse av olycka.
En påminnelse onl behovet av brandarkiv erhölls nyligen genom branden i
Cöteborg,,1å Göteborgs stad både gior

de miljonförlust och tidsförlust,
räknas

i

stördes

i

den form som

de

levereras från England. Då dessa arbetsuppgifter är nya inonl flygvapnet
skall här lämnas en kort redogörelse

tclet och eftersorl denna tid o<kså kän-

film, skar ut ett fönster av motsvarande storlek i ett l.rålkort, klistrade in {i1men och {ick fram något som man kallar filn.rhålkort.
Art fotogra[era ritningal lör art roinska arkivutrymmet är inget nytt. Meto-

Itttt

t t tlt t

uppgå

särskilt bel.röver lranrhållas för en CVAare. Men hur många är det som tänker
på att bakom nya konstruktioner finns
,lokrrnrent i folrrr av ritningar, ritnings-

netecknades av den sjudande utvecklingen på datamaskinområdet var det
ganska naturligt, att nan började fundera över om hålkorten kunde bli ett
hjä1pn.redel vid handhavandet av doku-

3

55551

litningar. Antalet ritningar

Att den tekniska utvecklingen under
cle senaste årtiondena skett i ett oavär

2111211

{ !1rLr

5551555555!5555
661666666656666

l_rulet 5tegflt tenlpo

2

3ll)13lll3ll3!

för metoden.
För fotogra{ering av oriSinalen kom
mer att ånvändas en arkivkamera Recordak Micro Film modell MRC 4, som
kan fotografera format rrpp till Ä0 och
för minskningsgraderna

till

kan varieras från

30 gånger. Kameran är avsedd
för 35 mm operforerad film i längder
rrpp till 30 meter. Sldrpeinställningen
12

är helautomatisk, exponeringstiden kon-

som

flera år, när alia ritningar för-

för

planerade genomfartsleder

orh oet,,nmhvooneder

Varför använder man då inte bara
filmer, son: många firmor redan
har. Svaret är att man för att få en
läsbar återförstoring tidigare använt
störe negativ än vad som får plats i
dessa

ett hålkort oc1.r databehandling har därför varit utesluten. Numera är det dock

nöjligt att använda mindre negativ beroende på bärtre filn och i viss mån
även på bättre optik. Detta möjliggör
således att man kan sätta {ast mikrofilnren i ett hålkort och på så sätt även

Arlziubamera MRC 4

erhålla hålkortets {ördelar vid arkivedng, sortering m. m.
När flygvapnet inköpte robot RB 368
från England beställdes samtidigt i stort
sett allt ritningsunderlag m. u. a. detalj-

Copyflo

1824.

t3

cndast

i

undantagsfall tas fram. För att
sina forva-

få filtrhålkorten inlagda i

-,/',\
/i

..<6.
l'.
\
:(6

9,7

ringsskåp i ritningsnumnerföljd sorte
ras de i cn sorteringsmaskin. Det komlrrer att finnas både öppna ocl.r hemliga
dlrplrkat ocll de komnrer alt kunna åtskiljas genom tydlig markering på så

sätt att de öppna fu enfärgade uncler
det att de hen.rliga har röda ränder.
För arkivets rälning frrnrställs regi.-

!;

terkort vilket är ett kort utan bildfönster och detta kort styr hela systelllet med avseende på registrerade filrn-

\-

hålkort, ritningskopior, ändringstillstånd
lT).

Apparat för fratntagning av tluplilzathort

stant och exponeringen regleras med
hjälp av fotocell son.r, beroende på otginalets utförande, ger utsiag på ett
kontrollbord, efter vilket utslag belys-

ltt

Dupiikatkorten ger inforrnationer på
olika sätt. De instanser som ej har behov av ritningår tilldeias duplikatkort
och en läsapparat med 15 ggr förstoring. Föreligger för någon instans behov
åv enstaka kopior tilldelas den en kombinerad läs- och kopieringsapparat ned
sarrna förstoringsgrad. Förutom att man
Föruaingsskåp

ningen regleras.
Då toleranserna lör bakgrundssvärtning

Kopior franställda

o.h linjetätl'et hor rrrl,ket )näva grän
ser korrmcr [ilrnen att frarrrkalla. i sl'eciallaboratorium och granskas av sta
tens provningsrnstalt, clettå lör att kunna klassificeras som arkivbeständig.

skaJenliga

i

fömrinskningsgrader som

nalfilmhålkorrct har därmed gjort sin
tjänst och placeras i brandårkiv för att

Förctofitrgsapparnt

kan aviäsa filmhålkortet i denna kan
rran vid behov, på t5 sek. få fram cn
ritningskopia. För verkstäder som har
behov av ritningskopior används något
av följande förfaringssätt.
Copyflo 1824 är en kopieringulaskin
vilken nan på foto-elektrisk väg erhålier kopior i format upp till A2 och
i cn takt av upp till 600 kopior per
dag. På samma maskin kan man aven
fran.rställa tryckplåtar av papper i forn.rat upp till 42. Maskinen arbetar i

i

Filmhålkorten kan även sättås in r e
i mörkrum och kopiering sker på en ljuskänslig pappersplåt sorn framkallas och är färdig på

en lninut. Uppgår åntalet kopior till

flera än fen.r är tryckning det billigaste
förfaringssättet. Itopior i fonnat Ä4
trycks

Här har huvuclsakligen endast tålats
om ritninga. och ritningskopiering beroende på ått dettå område blir det
första arbete genom vilket CVA {år
kontakt ned filmhålkortsmetoden. Då
tillräcklig erfarenhet vunnits torde användningsområdet kunna utvidgas betydligt. Nära till hands ligger att snabbt
och billigare än vad nu är fallet kunna
framstä11a exempeivis reservdelskatalo-

ger och beskrivningar.
Intill har i ett bildsvep sammanfattningsvis gjorts en sammanstäl]ning over
fördelarna med övergång

i

tr"ri

en helauton-ratisk offsetpress av

av tt'p Multilith 2024.

till

filmhålkort

jämfört ned nuvarande metoder.

typ Multilith 2550 och större format
upp till A2 i en halvautomatisk press
14

engelska

{lera kopior.

{örstoringsåpparat

lzopieringsapparat.

de

kivråd förminskas A0-forn.rat 30 ggr,
A1 24 ggr, Ä2, A3 och A.l 18 ggr.
Äterför sioringcn i Copyllo är' 14,< ggr
varför således ej skalenlighet erhålis.
Större format än A0 delas upp i 2 eller

dagsljus.

Läs och

förminsk-

ritningarna fotograferas i äf inte känt
då detta skrivs men enligt provisoriska
normer föreslagna av Näringslivets Ar-

en särskild nonteringsapparat, som

i klartext och kodform, överförs till
duplikatkortet i en stansmaskin. Origi

vilket beror på

nings- och återförstoringsgrader. Vilka

den lramkallade lilmen erhållir" iretur sammanförs varje negativ n-red mot
detta svarande hålkort och sartmanhä{-

kan montera 400 neg. per tjm. Vi har
nu ett filmhålkort i den form son.r det
levereras från England. P. g. a. att filmen sitter oskyddad i hålkortet är den
känsiig för nötning och dessa filmhålkort används endast för att tagå fram
s. 1.. duplikatkort ,lär bildbäraren är en
diazo[ilm 'om är okänslig [ör repning
Kopieringen sker i en duplikatapparat
med ung. 150 kort per tim. Data, både

Copyfio, vilken

Xerox-netoden, komner inte att vara

Ungefär samtidigt som ritningarna fotograferas stansas hålkort med alla de
data som erfordras för filmhålkortets
hantering. För att lätt kunna läsa kortet införs vissa data med klartext. Då

tas

i

metod vanligen går under benämningen

O f I s ett

clznt

r
^1

ashin.

ARKIVERING

Stort arkivutl]rnlme. Ar-

Utrynmesvinst cå 95 o/o
Lättbearbetat.

I

Håltkorts-

betskrävande

bearbetning.

hanterinS.

Tidsbesparande.

Tidskrävande.

DISTRIBUTION

Dyrbar a frak-

ter. Kopior
av ritniDgar

till

RB368

väger ca
l6 ton.

Vikts-

Låg pro-

Hög
produktion.

besparande.

duktion.

SÄKERHET
Stora ritningar svåra att
förvara brand-

Lättare att

säkert. Dyr-

säkerhets-

bart arbete

synpunkt.

förvara

Lrr

går förlorat

Lätta att

vid

reproducerå.

skada.

t5

Nils Återblom vcrmf hytlqd
Samling utanför mässen vid en liten
förfriskning. Det enda som fattades var
verandan.

Subskriberad middag i angenäm stämning trots festens avskedskaraktär. Öing
Äkerblom läInar ju inte llygvapnet

var det dags för "spontana" tal och
dana förekom

i

så-

mängd.

övrig programmerad underhållning
var två "clokumentärfilmer" av gladare
slag och denna karakteristik får också
aill" fiir fccten c^d. LFlhcr

Chefen för CVÄ fld Högfeldt tackade för tiden på CVA och överlännade
sonl present från arbetskamraterna en
klocka med åtföljande adress och för
att klara av underhållet också en Riks-

CVA-åren
gav gott bokslut

bankspåse n.red uynt. Efter ytterligare
Lal av i tur o.lr or'.lning ll,l El.blad öing
Åkerblon, L.-H. I.arsson och Äkerblonr,

tekniska avdclningen för att börja uppbyggandet av det nyinrättade Fbrsvarcts Teleunderhållskontor. Tiden vid

Den 23.8

län.rnade

jag CVA

vär

defulla

erfarenheter såväl tekniskt som beträf-

fande driften av en stor televerkstad.
Utrecklingen Irån flygplan-, motor-, till
tele-verkstad har fortgått successivt under många år, och jag betraktar denna

relåtivt lugna utveckling son värdefull
för det teletekniska området, vars uppbyggnad härigenom kan påverkrs optinalt av de mekaniska fackområdenas

och teleunderhållet utan komner sa
kerligen att ha täta och {år vi hoppas
angenäma kontakter med CVA i fortsättningen.

CVÄ har givit mig mycket

erfarenheter.

tn väsentiig sak som ofia glöms är
att "teleteknik" och "elektronik" ej

ocl.r den

äro synonyma begrepp. En teleteknisk
utrustning byggs ju upp av en kombinerad "elektronisk mekanisk" konstruk-

tion.
Beträffande mitt nya arbetsfält är det

för tidigt att ge en utförlig redogörelse,
Inncvarande bLrdgetår skell ge erfarenheter för den slutliga utformningen av
teleunclerhållskontorets arbetsformer
samt även ge praktiska lösningar för
gränsdragning gentenot försvarets forsk-

ningsanstalt, försvarets fabriksverk och
de tre försvarsgrenslörvaltningarna. En
resurn6 över vad som littills gjorts och
beslutats kan dock vara på sin plats.

På förslag av FATU (försvarets arbetsgrupp för teleunderhå11], har riks.
dagen för budgetåret 1963-6zf anslagit
medel dels till upprättande av ett för
försvaret gemensamt "Teleunderhå1lskontor" placerat vid flygförvaltningens
underhållsavdelning, dels till uppbygg-

nad av en ny gemensam televerkstad
lokaliserad till Växjö. Detta får ses som
steg i den pågående försvarsutvecklingen, och som en naturlig följd av försvarsmaterielens alitmer elektroniska
karaktär och den pågående integratio-

nen över försvarsgrenarna av

gemen-

samma lunktioner.
Den nya V?ixjöverkstaden avses att
vid sidan av CVA bli försvarets "tunga
artilleri" på teleunderhållsområdet, me-

är ett cenned huvuduppgift att

clan teleunderhållskontoret

tralt

stabsorgan

samordna utnyttjningen

av

televerk-

stadsresurserna, bedriva teknisk och
ekonomisk resultatuppföljning samt verka för att vid anskaffning av ny ma-

teriel vederbörlig hänsyn tages till driftf6rhållandena och verkstadsresurser.

Till sist vill jag framföra ett tack
till Cl.refen för CVA, till alla och en-

var på den tekniska avdelningen och
till alla de övriga med vilka jag sarncrbetat. Mitt starkaste rrrinne och nrrn
rikaste erfarenhet blir den sedan många
år djupt rotåde CVA anJan, som är
g.rrnden till CVA:s god; renonrrre inom hela försvaret.
Sboj eller alluar? luulerar tydligen Åberblom.

t6

NiIs Åberblom

Personolföriindring

Från och med den

I juli

1963 är

överingenjör Nils Äkerblom förordnad
som chef för det under UH nyligen rnrättade teleunderhållskontoret.
Under de tre år överingenjör Äker-

blom verkat vid CVA som chef för
tckni:kl avdelningen har vi lärt l<änna

honom som en genomhederlig och trevlig l.ränniska och som en skicklig tekniker. Hans litet envisa energi och hans
öppna sätt för samarbete har gjort att

han väl passat in i CVA-rytmen.
Vi tackar vännen Nisse lör fina insatser i CVA:s tjänst sant önskar honom "God fortsättning" som CTUK.

Cement binder
bergef
Bergssiclorna vid Bergsinfarteo lick
sig en ordentlig lnake up strax fiire scmestern. Cementsprutning och amrering

har givit bergväggarna ett tjocktj skyddande skikt. Detta skall hindra lossnan

de stenblock från att rasa necl och
ställa

till

med olyckor. Kraftiga kol.r-

ut cementbruket
nom armtjocka slangår. Arbetet

pressorer pressade

ge

tog

några veckor i anspråk och de passerande fick lära sig att hålla igen korp
gluggalnc lnder prsscge rv Belgrin
1alten.

Ah

Södro grinden bevokos genom TV
1959 påbörjades en utredning beträffande ITV:s möjligheter som hjälprnedel för ersättande av personell arbets-

kraft vid CVA vakttjänst. En grupp
bestående av dåvarande Töi Granath,

kapten Tå11qvist, vaktchef Blomqvist och

ding Alrnberg besökte Asea Västerås
och AB Scania Vabis Södertåilje, vilka
använder TTV

för

bevakningsän da må1.

f)essa anläggningar fungerade dock inte
fullt tillfredsställande. Vid F 13 hade

däremot prov gjorts med utmärktå resultat-

Lfrer

genomgång

av

Bergssidorna har nu
lått miuba linjer.

publikationer

ITV från de flesta firrnor i
Iandet som säljer ITV anläggningar,
korn rnan ['am rill atr en cnläggning
av fabrikat Philips syntes varå nest
IämplJgt för CVA behov. Philips kontaktades för att utföra prov med an-

CVA-loto

angående

läggningen. Dessa gjordes vid solsken
och vid snötäckt mark för att utröna

När får Arboga

Rrne

ITV användbarhet under svåra förhållanden. Då proven utföll till belåtenhet, bestämde nan sig för dema an1äggning, vilken för ett par veckor sedan togs i bruk för bevakning av södra
grinden.

..

.

enhet, snabbtelefonanläggning, el. motorer för manövrering av grinden, el. mosåmt

belysning.

Några tehnisba rlata.
Bildöverföringen sker från kameran
med videosignal via kabel till monitom.
Antalet bildvåxlingar 2X50 per sekund
och bildens linjcantal 625. Kameran är
utrustad n]ed 3 st växlingsbara objektiv

i

vidvinkel-, nonnal- och teleobjektiv.
Bländarinställningen är automåtisk. Kamerastativet är utrustat med motor för

inställning av kamerans observationsvinklar.
I vaktbyggnaden finns monitor och

simhall?

2.

3.
1.

kontrollenhet. Monitorn har ett bildrör
med ca 14" diameter och ett sidoskydd
för avskärmning av sidoljus. Kontrollenheten har följande kontroller:

Fjärrtillslag beredskapsläge
Fjärrtillslag driftläge
Växling av objektiv
Inställning av observ.-vinkeln hos
kameran

5.

Aniäggningen består av TV-kamera,
skyddshuv till denna, monitor, kontroll-

tor {ör manövrering av kamerafl

t.

Larsson.

Tänddng och släckning av belysning samt öppning och stängning
av grindarna.

Via

snabbtelefonanläggningen

kan

vaktpersonalen samtala med in- och
utpasserande.

ITV:n har nu vadt i drift ca

två

veckor. Under denna, om ock korta,
tid har vaktpersonalen hunnit bilda sig
en uppfattning om anläggningens förde-

lar men även om dess brister, vilka givetvis kommer att rättas till. Som slutomdbme får man säga att vaktpersonalen fått ett utmärkt hjälpmedel för sin
bevakning.

Till sist ett påpekande från vaktchefen. Såväl in- som utpasserande {ordon

skall ovillkorligen invänta klarsignal,
även om framförvarande fordon fått
klart att passera. Det iir också viktigt
ått fordonen ger I signal vid inpassering och 2 signaler vid r,o.rr".t.t.r,
17

Vi måsfe nå ökod renlighef

Högtt lzrav på oljot, fetter, gaser

oclt

au Arne Rydeborg

Vicl hontroll au renheten hos rcabensin sl?er vdgniflg
au föroreningarna, som isolerdts på ett membrdnfilter,
på helnihrooåg. Med sådan uåg är det nöjligt att vdg(l
ntetl en noggrannhet at ett miliondels grdm.
Bilderta f rån F I!gtapnets Mq.terialldboratoriun,
Malmsllitt.

i

utdersöhning.

enlighet med dessa, var

på en kontinuerlig mottagningskontroll
åv att levererade partier innehåller de
uppställda fordringarna göres. För att
t8

iumetlel

För isolering an förcreni gtrr i exelnpeluis hydra olia
libreras dentu genonr ett nentbrunlilter s1t lmansatt
cu tena och biologiskt inerta cellulosaestrar nted etr
porstorleb au 0,45 trnt. Filtret n.ed föroreningarna
nontertts ddrefter på ett obieletglas för mikroshopislz

Som ticligare framgått i dessa spalter, .rran 5-tterligare skall gardera sig lrot
har den ökade konrpliciteten hos flyg- föroreningar så är det vanligt med fömateriel medfört skärpta krav med av- reskrifter orn filtreringar i samband
seende på renlighet i samband med till- rned påfyllnlng och förbrukning av gaverknins och underhåll. För att man ser och vätskor.
skall kunna tillgodogöra sig vinsten av
renlighetskraven på verkstadsgolvet,
krävs givetvis att de media i form av Olior och snörjnedel
t. ex. oljor, fetter, gas, tryckvätskor och
Högklassiga smörolior och smörjfett
drivmedel, sorr konmer till användfinns numera att köpa på burk eller i
ning vid verk:rå,lsarbetet eller vid matuber. Dessa förpackningar ska1l vara
terielens dagliga tjänst ute på förban
datumslämplade. Llter det angivna daden, innehåller de krav som är ställda
tumet får smörjmedlet ej användas för
rred åvceende på frihet från förorening.
instrument, kullager och liknande där
ar. Numera är det väl för alla och endriften är beroende av rena och o\ivar självklcrt utt allc öppnc förskruvdationsfriå smörjmedel. Tillsatser till ol
jor och smörjmedel, för att dessa skali
ningar, kanaler och hålrum skall täckas
över på lämpligt sätt. Det må också få nödvändiga egenskaper, medför nam
pekas på vikten av att hanteringen ute
ligen att produkten blir mer eller mindpå förbanden i samband med byten av re instabii. o, h efter vi.s rid bilda:
enhcter, måste skc med hänsyn till de
hartsprodukter och anJra olösliga po'
ökade renlighetskraven.
tiklar, som t. ex. i små öppningar ocl-r
De smörjnredel, drivmedel och tryck
strypmunstycken kan åstadkomma allvätskor som finns att köpa iden öppna
varliga störningar eller totalstopp. I fail
narknaden har numera nonnalt ej tilldå högre renhet önskas, kan tillförande
fredsställande renhet för flygvapnets
av olja och fett till ett smörjställe ske
behov. Vad som kan häncla om förorerned speciell spruta med utbytbara filningal kommer in i olika apparater har
ter för önskad noggrannhet. Filtrenngjag beröd i tidigare artiklar. För att en kan dock ej drivas hur långt som
råda bot på detta, finns vissa normer
helst, ty vid en viss gräns kan större
.rppställdå, och inom flygvapnet sker
molekyler bortfiltreras, och därmed
Lrpphandling

clt

ändras srnörjrnedlets egenskaper.
Vid arbetena ute på verkstadsavdelningarna är det viktigt att man ser upp,
så att de olika smörjmedel man har tili

förfogandc

ej förorcnas.

Förvaringskärl

för iett och oljor får därför alclrig
lämnas öppna. Vad son rör motoroljor,
hydrauloljor och konserveringsolja, gäl-

lcr givetvis vad

som sagts ovan. Proble

met att få en god proclukt är dock svårare sofir en följd av störrc kvantrtcte.

med åtföJjande stöne

förpacknrlgar.

När oljor skall överföras från sina cm,
baliage till exempelvis motorer och
hydraulsystem, måste detta normalt ske

via någon form av filteranordning.

Se

därför riii att tå iyllninS.a norJ n ingar
och filter är i god kondition och fria
från föroreningar.
Dritmedel
Flygmotorbränslena förorenas pa srn
till förbrukaren.
Rost, sand, jord och varren komme- rn

väg från raffinaderiet

i

bränslet via båttankar, ledningar och

cisterner. Dessa föroreningar måste med
rlla medel bekämpcs, o,h Jettr gäller

i höqre grad rurbobränJenc än vorrlig
flygbelsin. Några av orsakerna härtill
är t. ex. att sättningshastigheten är läg

.e i turbobränsle än i flygbensin på
grund av turbobränslets högre specifika
vikt. Turbobränslet har vidare hogre
viskosilel Inrera lrögnuletL Dessa faktorer medför att det tar längre tid
innan rosrflagor och arr.lra löroreningar

sjunkcr

till

botten av förvaringstankar

na. Då jetmotorerna som bekant har
en enorm bränsleförbrukning jämfört

llled kolvmotorcr, så nedför dctta att
vid samnå föroreningsgrad av de olika
bränslena, så ökar den absoluta kvåntiteten av föroreningar per tidsenhet
som pumpas in i jetnotorn i direkt
proportion till bränslcförbrukningen.
Med de små spcl och hå1 sorr förekonn cr i prrrrrprr oclr InunstJ Lkcn, inses
lätt att föroreningar kan leda till katastrof. Det nångdubbelt högrc bränsletrycket medför också avsevärt ökat slitage om föroreningar finnes i bränslet.
För tankning av flygplan och provbocLrr'linne' spet iella rö-e.krifter rrtfärdade. Dessa tar sikte på främst två
saker, eldfara och ytterligare rening av

drivmedlet. Att rrjkning och tändande
av eld i närheten av dfivnedei är lörbjudet, är väl alla medvetna om. Minst
lika far lig är dock den.ratisk. elekrricitet son bildas åv ströi11-nande bränsle.
Ä och O är därför: föreskrivna filteranordningar måste skötas omsorgsfullt

och allticl användas vid all tankning.
Fullgod sarnjordning av tånkår, påfyllnings- och filteranordningar rråste ske
cnligt gällande anvisningar.

ggnin gar

Att ur teknisk synpunkt ernå önskad
kvalitet på tryckluft och gaser erbjuder
nornalt ej några större problem. Däre
not medför kvalitetskraven såväl dryga
investeringar som höga driftskostnader.
Som bekant har CVA två högtrycks
:) srcrn av hög srandard. Det rna är
på 40 kp/cm2 som f. n. betjänar instru'nenrverk.taden, men är under trtbygg
r.rad till rb sektionen. Nuvarande filteranläggning sållar bort l)arliklcr ö\ er
5 mrr. Kvaliteten på luften skall dock
höjas ytterligåre.

De filter som

Älla system i flygplan, robotar, testriggar etc., där rörliga delar ingår är
sj älvpr oclucerande åv sr-nuts och partiklar. I hydraul-, bränslc-, olje- och
pneunatiska systcm finnes därför allfilteranordningar inbyggcla för att
i görligaste r.nån fördr öja systemens nedsmittning. lngeo
'ilterrno-dning kan Jor k sväljr nrer än
en viss kvaltitet föroreningar. Det är

tid

Iörhindra, e1ler

därför ytterligt viktigt att man förebygger driftstörningar genom att noga
föija de skötselanvisningar, som alltid
finns utarbetade för de olika {iltren.
Jag nämnde i början vikten av att
ej låta förskruvningar och hålrum vara
öppna på apparater och enheter. På

och defas

användningsonråden har
faststäilts på tekniska order. Desså föreskrifter som återfinnes under grupperna 80 och 82, skall ovillkorligen efterlevas. Fö( att inte någon lucka skall

rr1'psrå i hantcr ingskedjan, lrar även
specieila emballage lramtagits för en
stor del av den materiel vi sysslar med.

intet kan uträttas.
En sammanställning av många oklara
till en enda jättelik röra.

Cöra en utretlning:
Tl rcda på vem sont flyltar på pärmarna.

Att ge en bi[cl at, Iliget:
Ett långt invecklat oc1.r ovederhäftigt
en fråga:

och stötar. För våra kunder finns också

Ekonont:

föreskrifter för hur de olika enhetema
sl,all lranterrs på förbarden. o.h on vi
i alla led är lojala och tppnårksarlrna
på renhets- och hanteringsproblernen,
kommer vi myckct nära den optimala
iivslängden 1.ros olika n.raterielslag.

nybörjare.

Dra trr en rvdrig sida

rill l5 oklara.

Den som talar om för Er vad Ni
skulle göra med de pengar, Ni haft on

Ni inte följt

hans råd.

Diplonut:

tn pcrson sorn kln be Fr Jra åt.kogen och göra det på ett sätt, sonr gor
att Ni riktigt längtar efter utflykten.
Statistiker:

Den som drar en exakt matenatisk
linje från ett omotiverat antagande till
en förutfattad mening.
Stattrs

qLLo:

Samma soppa som vanliS.

Ingeniör

är en n-ran, sorn kan mycket om litet
och han lär mer och ner on rnindre

och mindre tills han kan allting orr
ingenting.

lägre eller en daggpunkt
på 40'C. llörle dningarr.ra i bägge

F

örstiljare

är en man, som kan litet om mycket
och l-ran 1är sig mindre och urindre om
rner o,.h rner Lills han kan jngenring

systenen är av rostfritt stål. De filter
som skall installeras haf konstruerats
av CVA, och det kan när'nnas att dessa

om allting.

i

motorprovbocken.
Som synes är vi väl rustade, och bättre
blir det inom den närmaste tiden. Med

fran.r l.rögklassiga produkter.

En grupp rnänniskor. som rar för sig
inte l(an uträtta någonting, men sonr
kan sanlas och kollektivt besluta att

Klat kigga

40 kp/cm2-anläggning. Kraven på torr

få

Konferens:

"hanteringsvänliga", fyller de den viktiga uppgiften att skydda materielen
för snuts och föroreningar sant slag

vara

skall

en helhjärtad insats i övrigt, vad som
gäller renlighet vid arbeten med pneurnatiskc apparåter orh ventiler, [innes
som synes alla förutsättningar för att

Patric Henry

till

skall

döma

Sogt och tönkt

uttalande

en-rballagen

E. Burhe

"Jag känner ingen netod att
frantiden utoln av det förflutna."

detaljer

för olika typer av skydd

het är dock

används

det förgångna."

Föreskrifter

vid attrosfärtryck börjar fukt fäl1as ut
onr n'an kyler ned lL'ften till den rär'n
da lemlrelallr-cn. Vart stora" rryclluftsystem på 220 kp/cn2 skall ändras
om till 300 kp/cm2, sarnt lörses med
filter son ger salnna renhetsgräd sorrr

filter även

"Utan förbindelser kommenderar jag
bara mitt skrivbord."
Gen. Thom. PoLoer SAC
"Du kan aldrig pianera framtiden av

Syntcs:

användas och monteras så nära för
brukningsställena som nlöjligt, tal noninellt alla partiklar över 2 m,rr. Den
Juft, son produceras blir mycket torr.
Daggpunkten ligger vid 67"C, ci. v. s.

i

Tänkt och sogt
Betr. telekommunikation

detta område har ett onfattande arbete
{ör att få fram lämpliga skydd.

nedlagts

Föruton att

CVA har f örnåmliga stationtirtl
t r y c leluf t anlä

Ncrlsrirrsring utder tlrift

Osäkerhetsmoment

- Otyual', -ou a'äs/e
,,!n /,//o lo- /

k^-" o,l c"

Två bröder, Kalle och Pelle, skulle
slakta en gris. Kalle var vindögd och
skrrlle slå medan Pelle höll grisen.
Pelle ser på Kalle och säger.
- Slår du där du tiltar, då tror jag
att jag byter plats med grisen.
t9

Vårt
vackra CVA
Den enastående vackra natut,

sot.r.r

finns inom CVA-området, har kanske
en de1 i den goda CVA-andan.
Dess vackra ängar och bcrgknallar
med sin orörda natur
onrr'äxlande med välklippta gräsmattof

och planterade trädgrupper

i

formationer

så naturliga, att man

vill tro

att Vår Herre är trädgårdsmästaren,
har utan tvivcl en
välgörande inverkan på vårt
sJnnehg.

texr: Old Jim

/oro: Reinhold Carlsson

2Q

täl lut n1öilighet tltt
erbiuda sin personal så inbjudande pro
ntenatlriigttr och treuliga oilopldtser soln
CVA han göra.
På biltlerna ser ui någrn lzanteraglintar
från en lutchrast tmcler en au sontnarens solig.t clagtr. Htlir och clfu ser ui
CVA-personal på uandring e|ler dla i
clen uacknt CV A-nann'en.
Få förctag tctrtle

är r.tclzså tttt hrib Fiert
togått ]]tc.l pcnsio11. l)e r.Lcl?rtt pdrl?och ttuidgti lsanläggniilgnr]1i sonL Ltiltlcr
t.t t,ir.t; .ii 'r lit, t' l.l .i &t \-r't l,'
Ejatts i]litidtilt a.lr rulder hans ledning
F.rt attledning
111t

tillhom uil CVA utdcr hdns titl
chcf lör Driftautlelningen.

sant

Ha11 slog ståndigt uaht ont det vaclzra i
114t1uen

och

cless betnrantle.

till att llergtrcllet
Itlgt upp dennd t'irgsitln är tanlzen på
F,n au anlednittgtLrn.L

dtt

111å119d .ru oss gåt onllxiilg strcssade
att ri glönnrr Ltort t lt tlet urchra
oniriilg oss. Låt detta bli cn litctl erinrtut ont att Dnrje hnclrrast lzan bli en
tederbuicfulsens stund on ui sti Dill.

sti
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FONT_
Vicl clen ioternationella kontrollingenjörskonferensen, som sanrnrankallats av

EOQC, European Organisation for
Quaiity Control i Köpenhatnn den I 5
5e1,1c|1 J'c1 cl'iqi'lle'1de, CVA -v ,i.
vilinger iör Rlgnlr J:r,.1ril R.ngr.on.
avcl. 750. I konferensen deltog 425 rcpresent.nter från 19 crrropeiska läncler,
vartill Japan även fick liiknas rrrcd- Dct
genonrgående huvndämnct soLn behand-

var omkostnaclerna för kvalitctskontloll, vilket genom olika föredrags
hållare belystes ur olilta synvinklar. Äv
, p.,r fö c lrJg e, h efter fö1j. n, e di,irr.
sioncr Irarngick att det var svårt att
specificera l<ostnaderna och länna en
generell nall för deras beräkning. Framför a1lt gällcic det med hänsyn till variationerna på kraven på kvalitet och
hur clcssa s1tall bevakas. Dock synes
det finnas stora lnöjligheter till rationalisering gcnom klart clefinierade föreskrifter för de verkliga kvalitctsfordringårna sant gcnonl ett intintt sanarbete mellan ledning, prodtrhtion och
Lrrnd rlc,l tcknirk in>trr: Mell hirom
lacles

Nils Pettet sson,

stående,

itlstrueror K1tLit Bystiin,
Stig Holntquist och
lngc111ar Lilieströ!11.

CVA-foto Rune

i mjuklödning

Jubileumskurs
Under veckan

5-9

arrgusti l.rölls på

CVA den c0 e irrcpn i rrjrrklö,lning.
Löclknrserna startaclc

i

Larsson

rnars 1962

ocl-t

totalt liar 380 elever erhållit lödutbildning. EIer ern.r idenn: "j'rbile'rlr.lLrrs
bestod av sektions och avclelningschefer, vilha fick en nyttig genongång av

de nor.nrr o.l före.kr'frer .,' n

iJ.,g

gäller inom FF.

Flera av cleltagarna hade inte hållit
i en lödkolv på flera år, vilket skapade
.rrrå llroblcrn nJr Jc prrl,'i.1." ivningarna startade. h4en övning ger färclig
hct och 1not shLtet av krrrsen hadc kva-

liteten ökat betyclligt.
Dc flesta deltagarna tyckte ätt kurs.r rr.lr n\l'i , rpr . _r de'r \aril
nycket givande och till stor nytta för
framtida ärcnden i mjuklödning.
Deltagare var: driftingcnjörerna Westerlund avd. 660, Rönnbäck avd. 281
Rydebolg avd.720, Berg avd.552, Liljeströrn avd. 274, Holnqvist avd. 278,
österberg avd. 504, vnl Fransson avd.
272 och vm Byströn-r avd. 279.
Son 1ärare och instruktörcr tjänstgjorde Nils Peterson och Harry Jacobs
son, avd. 506.

i

senare Bergtroll.
Kongr essen

var mönstcrgillt

niserad. Den avhölls

i en

välorga-

exenrplariskt

luftkonditioncrad lokal och språksvårigheterna löstes genom högklassiga simul
och telekom]nunikationssysterr

tantoikar

personliga väljare. Var deltagarc
kunde själv väIja clet språk som l.ian
förstod bäst. Nästa konfcrens blir i

ned

Baden-Baden, Västtyskland, september:
1964.

SKY

SJUKAN
FRITIDSSJUK
Det händer då och då att

Flygets

personal vicl sjukdon.isfall unclcr friticl
ringcr till Syster Stina för att få råcl
och iindring i krämporna. Systcr Stina
Ilan -rr inte gärna rrndvil r rrt \\J-'r i
telefon och så är hon lux flux inveck-

lrd i ert "jtrkdor'siall. l 5in vän iqhet
inte sägar "Var
vill hon naturligtvis

ling 11330, så {år [du] ni uppgift
om jourhavande sköterska och 1äkare."
god

CaibotL tttr in åtskilligt

i

Det skullc hon göra, ty det förhåller
sig nänligen så, att iourtjänst cj tillän1-

sitt lastrllm.

pas vid Sjukan. Läkare ocl.r sköterskor

nrl

Ken-rlygnlng
Firman de Havilland lår ha rykte om
sig att döpa sina flygplanstyper efter
fåg1ar, som inte kan flyga. Fpl. typ 55,
sol1l smyckar CVA flygfält, kallas Ca22

lt.rr' srmntl Jrb(tqriLl so rl vi ö\rigir.
vill vara en liten påminnelse och tankeställare. Utnyttja 11330
uncler icke tjänstetid, son en vänlig
omtanke om vår personal på Sjukan.

Dessa rader

ribou, vilket är engclska och betyder
skogsren. Caribou planet flyger omkring

i

Canadas skogsområden, där skogsre-

nen hör henlma.

Olcl I int

Dcrfqbehondling
Au ciu.-ing. Ragnar Fredrik

Bengtson

N.i/ Ni llsl denna rubrib,
uar sniill och Lis

dagar som datamaskinerna kommit tilltill rnänniskans mångsidighet. Det
första l.rjälpmedlet var nog fingrar och
tår - tillsamnans oftast 20 - och lär
enligt sägnerna ha legat till grund för
vårt matematiska decimalsystem. Eijest

baka

är nog Abakus

Det hunde ju uara intressant.

vändes än

ivåra

Rubriken "Databehandling"

lär

3.

väl att de största uppfi ningarna har
gjorts av lata människor? Bekvämligheten framför a11t. Det var ju därför sorr
uppfinningarna nyttjades i praktiskt

4.

bruk.

Matematiksnillen fanns redan bland
de gamla grekema oc1.r år 1617 utgav
Brigg den första l0 logaritmtabellen.
Redan tre år efteråt fann tysken Gernter det för arbetsamt att slå i tabeller

näsa,

känsel, smak etc.

och hade konstruerat den första räknestickan. Givetvis var den inte lika eiegant son den, som nu ligger framför
er, men det var första steget.

Styrorgan - ställverk nervcentrum, ryggmärgen, hjärna etc.

Ackumulator
barken.

minne

-

Utläsningsorgan

gan etc.

-

-

lrjärn-

till ninnet. Intrycket

jämföres med vad
som redan tidigare finns registrerat, ut-

tydes och sändes tillbaka till nervcentrurn med en utläsningsorder i någon
form. I jämförelse ned de mest komplicerade datamaskiner är människans

konstruktion oöverträffad. Exempelvis
finns i hjärnbarken omkring 2 biljoner
minnesceller (2 000 000 000 0001, medan de största och mest avancerade
elektroniska datamaskiner har bara rum
[32 000 000] tecken.
Se för övrigt på dimensionerna. Edert
förtjusande huvud med så stor kapacrtet, medan datamaskiner fordrar ca 32
kubikmeter.
Med databehandling avses a1lt, där

för 32 miljoner

hjärncellerna är

i

Redan 1642 uppfann den lS-årige

mun, rörelseor-

Från inläsningsorganet kommer iakttagelser till nervcentrum, som sändas

arbete. Således rnte

bara räkning Lrtan t. o. m. de alldagli-

Bilclintrychet dirigeras

till

fransmannen Pascal den första åddilionsnraskinen, varav en kopia finnes
i Tekniska Museet i Stockholm. Denna
räknemaskin var urtypen till de räkne-

ntinnet.

gaste saker som läsning, översättning,
virkning, nagelpetning, flirt, cykelåkning, utskällning. Ser ni t. ex. tecknet
''&' dirigeras bildintrycker snabbare än
ögonblickligen till minnet, som bläddras

igenom

kallas även ått tänka - och
då finner man, d. v. s. kommer lhåg, arr
det kallas "ampersand" och vet ni inte
detta, så har detta i detta ögonblick
registrerats i ert minne för att kanske
återfiruras någon gång senare. För frö-

ken vid skrivmaskiflen betyder det en
order till vänstra handen ått sträcka ut
ringfingret till översta tangentraden att
trycka tangenten med &-tecknet samtidigt som högra handens lillfinger trycker till skifttangenten. Det tar längre
tid att läsa detta än den databehandling
som

3:l-

dag av orientaliska folk,

Tiden gick framåt och de lata man

vecklad datamaskin, som fungerat från
Ert lörsta andetag och kommer att fungera så länge lever, hjärta och hjärna
håller. Människan är skapacl meci samllra organ som alla datamaskiner.

2.

i

småskolor och på finare rennis-

niskorna började komma framåt. Ni vet

Se Er själv i spegeln. Ni ser där en
biid av Er själv, en synnerligen väl ut-

Inläsningsorgan ögon, öron,

clen

minnen?

niska.

l.

s. kulramen

banor. Hur rnan använder en kulranl
är väl ännu registrerat i edra hjärn,

7

fått ett skimrrrer av teknikens topp. Den som behärskar något som berör databehand
ling betral<ta. \om någor ar överrnänskrämma många och har

d. v.

äldsta kända datamaskinen speciellt avsedd för räkning. Den är flera tusen år
ocl-r kornmer från kineserna samr an-

uidare.

i

verkligheten utföres.

Tyvärr lider ni också av mänskliga
svagheter. Ni måste avbrytå årbetet för
naturbehov såsom att intaga föda och
dryck, ge lämplig individ en kyss eller
en örfil (mänskliga hjärnan har också
ett moralcentrum], som tandborstning
etc. Ni förlorar ibland kontroll på minnet. Vi kallar det glömska och börjar
fel att uppträda är det ett tecken på
trötthet och trots allt är människan relativt långsarn. Därför begär människan
och även ni hjälp från tekniken.
det

i

i

första hand matematiken som kom

förgrunden och det

är först i

våra

snurror [Facit) som står på många
för att underlättå hand- och

skrivbord

huvudräkningen.

I skrifterna står det att det var den
första additionsmaskinen. Det exisrerar

När det gällde databehandling var

faktiskt inget annat räknesätt än addition. Det låter dumt, rren så är det.
Subtraktion är addition av ett tal ned
ett annat tals komplementtal.

A,A*3

/-9e
o-^
_" +a)n)
= ,/OO,

läggning kan på rirnligare tid få fram
större kvantiteter av önskade beräkningar. Exempelvis kan er lön utbetalas
redan den 25 varje rnånad i stället för
att ni skurlle behöva vänta till den sista. En större maskin kan också samtidigt ta in fler data och därigenorn i
samma operation göra fler beräkningar,
som annars skulle göras i följd efter
varandra. När datamaskinen äntligen
kommit igång, är rutinen fullt tillför-

litlig. Innan

dess ligger dock

ett

syn-

nerligen komplicerat prograolnedngsarbete och därefter en mycket lång prövotid för att rätta till småfel och kontrollera programmets riktighet. Hade ni
inte själv några svagheter under skoltiden? Inte nog med ått det tog tid att
lära er denno utcn sedan följde träning
och åter träning för att få bort småfe1
och rutin.
Tänk så även om ni inte till att börja med får de önskade resultaten från
datacentralen. Programmerarna är bara

Exempel

31859

+

31859

-16372:
(- i00000):

83628

Is487

Komplementtal

Multiplikation är upprepad addition
ett bestämt antal gånger. Vad gör ni
egentligenr när
nesnurran.

ni drar

veven på räk-

är

upprepad addition av
till ett bestämt tal.
Äntalet adderingar är den sökta kvoten.

Division

kornplementtalet

räknemaskiner, även de mera
komplicerade räknar endast ren addition även om resultatet ser ut att ha
räknats ut på annat sätt.
Tiden gick och jäktet ökade, man

Alla

fordrar bättre och
skiner. Hålkortet kom fram. Även här
ligger en besvikelse, att det inte hör
till en uppfinning i våra dagar. Redan
snabbare räknema-

1801 hade fransmannen Jacquard upp-

funnit en vävstol, där den omständliga
mönstervävningen styrdes med hålkort.
Denna metod användes än i dag och ni
beundrar säkert den vackra mönstervävningen i dyrbara linneborddukar och

servjetter. Man torde också påstå atl

här har databehandlingen på ett tidigt
stadium utnyttjats för annat än mate-

matik och att jacquardvävstolen är ett
första exempel på programstyrd tillverkning.

1890 utnyttjades hålkort för första
gångel matematiskt, nämligen för folk-

räkning av staden Cincinatti, Ohio,
USA. Hålkortet hade då samma form
och storlek som idag och kuriöst nog
även samma storlek som den dåvarande
dollarsedeln. I kortet stansades runda
24

hål motsvarande resp. yrken, varefter
en enklare avkänning ordnade så att
korten sorterades ihögar, varefter resp.
"yrkeshög" räknades.
Hålkortstekniken utvecklades härefter
snabbt. Svagströnstekniken utnyttjades
för avkänning och elektromekaniken för
drift. Sedan följde snabbt slag i slag
elektroteknikens intåg i datatekniken.
Maskinernas antal ökar dagligen. Alla
storlekar finns med varierande kapacitet och hastigheter beroende på kundens önskemål, resurser och vad som

kan vara rationellt.
Genom att ta in olika identifieringsoch informationsdata på korten har

också öppnats möjligheter

att

genom

olika sorteringar och olika operationsprogram få fram presentationer sedda
från skilda synvinklar. Kontorsarbetet
har rätt väsentligt rationaliserats. Fördelen har blivit så, att rutiner har lämnats till datamaskinerna, medan de
mänskliga databehandlarna {år dra slutsatser av resultaten. Här skall nu inte
lämnas en beskrivning på funktionsprinciper hos de olika maskinerna. Ju
mer avancerad anläggningen är ju svårare är den att programmera så att den
fungerar rätt. I dagens läge ser man
otåligt på de nya anläggningarna och
frågar sig, varför man gett sig på att
skaffa dem, då de "gamla" hålkortsma-

fullt tillfyllest. Vadör
fordras dessa supersnabba operationstider? Svåret är inte så svårt som till
kinesens fråga om vad världsrekordhåilaren på 100 m skulle göra på den tid
av 2/10, sorn han var snabbare än någon annan i världen. En snabbare anskinema vore

människor och så är nästcn datcnaskinen med. Får ni uppenbara fel till att
börja med, så är det riktigt att anmarka på det, men det är felaktigt att fördöma systemet. Ge systennannen, programmeraren och operatören sin chans
och nera tid. Det sannolika är ar nr

så småningom
resultat.

{år ett

tillfredsställande

Lärare i datateknik har förklarat att
datamaskinerflå är fullkomliga idioter,
som inte svarar på annat än vad de är

för, men de är snabba
idioter. Det är nog fe1. Ni själva kan
inte heller mer än vad ni är programprogrammerade

merade för eller har lärt er. Ni började
omedelbart efter det ni kom till denna

världen och er lärdom ökar

iör

varje

dag så 1änge ni andas.
Fråga.rl är vidare, om vi kommit till
slutet på datatekniken. Med tanke på
stridsledningsmaskinerierna, rymdforsk-

ningen etc. torde man rned säkerhet
kunna påstå att det återstår det mesta.
Att maskinen verkligen kan tänka
och att vi har mycket att vänta excmplifieras Senom

att iUSA {ick

spela schack mot

en maskin,

jcg
sorn

egentligen inte var avsedd som spelautomat. Den var heller inte programmerad för olika schackspelskombinatio-

ner utan endast för pjäsemas olika rö
relser och spelets målsättning. Efter ca
42 drag var jag mått. I själva verket
hade maskinen spelat över 2.000 partier. Maskinen hacie {örlorat många partier, men för varje förlust spelade den
omedelbart spelet baklänges igen och
kontrollerade var den gjort fel drag, varefter detta lästes in i minnet. Därefter
upprepades inte detta fel och maskinen
blev klokare efter varje fel.

Därav ser man, att Yi lär oss mest
att göra fel. Säg vem som är

genom
felfri

?

I bil

till Pqris

Efter iordningställande av bil, anskaffning av försäkringsbrev, beställning av färjebiljetter m. m., var jag så
äntligen resklar för semestern 1963.
Och i år var måiet Paris. Som ressällskap skulle jag ha Sonia Ählander, hemmahörande på DC.
Lördagen den 6 juli gav vi o's iväg
mot Hälsingborg, där vi senare färjade
över till Darurark, naturligtvis tillsammans med flera tusen andta semescerfir are sorn skulle samma väg.
Väl över på den danska sidan bör-

jade högertrafiken. Och vi smalt bra
in bland alla andra ovana svenska biljstef. Vi fortsatte genom landet, ner
till den nya fågelleden ItödbyhavnPlttgarden. Efter en timslång båtresa
åkte vi vidare via Hamburg-Bremen
Alnsterdan].

Vid den

holländska gränsen möttes
vi av cn turistvärdinna son-r hälsade oss
välkourna till landet, santidigt som vr

fick mottaga en present.
Den holiändska kusten var tjusig och

tliir glittrade solen över det blå havet.
I Anrsterdam hade vi en sådrn tur, att
vi träffade en svensktalande dam, som
berättade on staden. Bilisterna i denna
stad fick verkligen inte vara stressa.le.
Vi hade en skåpvagn framför oss, son.r
helt plötsligt stannade. En äldre herre

började packa in väskor och cyklar i
bilcn och han tog verkligen mycket gocl
tid på sig. Att signalera hjälpte faktiskt
ir.rte, så vi {ick snälit vä0ta.
Trlrisler :om ri var, så var raturligt
vis en karta oumbärlig. Vid ett tillfälle,
clå vi tvistacle om vägen, knackade det
på rlltan och en liten pojke frågade on.r
han krrnde hjälpa oss. I trasiga k1äder
och på en gammal cykel trampade han
sedan före oss rrt ur staclen. Vi hamnade rätt och var så på väg rnot Briissel, varifrån vi fortsatte direkt mot

80-20
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Kont ihåg, lzrira barn, dtt åttio procent
ao lnannens upptnärksamhet gäIler ungeftu tiugo procent ao din figur.

Carita berättar
Paris. Snart såg vi äntligen den efterlängtade vägvisåreo med Paris. Vi åkte
in på en av denna stads alla gator och
efter någon timme hade vi funnit Charnps
Elysee, med dess enorma trafik. Och vi
kunde gott konståtera, att det verkligen
var Paris sorn vi rnött.

Jag har inte vågat mig upp

i

den

Stockholmska trafiken, men nu var jag
helt plötsligt i mitter av miljonstaden

Paris. Men clet var bara att tuta och
köra, nåja, så lätt var det nu inte.

Place de l'Etoile, där Trium{bågen
med den okände soldatens grav finns,
blev vårt första besök i Pads och strax
nedanför der träffade vi helt apropå

två lJliF-flickor, nämligen

Heony

Svensson och Aflna-Lisa Carlsson. Tillsammans rned dem betalade vi en kusk

40 francs lör att vi i hästlandå skulle
få uppieva staden. Vi åkte förbi Concorclcplatsen och Invaliddomen, där Na-

poleon ligger begravd. Seine 1åg där
med sina broar och vi fortsatte utmed
clcn tills vi kom fram till Notre Dame.

vi äntligen upp til1 N{ont
Martrc, där vi kuncle blicka ut över
staden från trappar till den vita Sacre
Så nådde

Coeure-kyrkan, den berönda och sagolika helgedomen. Konstnärer var som
vanligt i arbete hdr uppe och man kunde snabbt få ett porträtt av sig själv.

rn'ln nred de flrnskr

förgerna. Krars.

nedläggning skedde också

vid

de soldatens grav. Kvällen
'-au

l ,l"nc

den okänavslutades

nå oefnrne

Den dagen kom också, då vi fick
siga rdjö till Paris, där nLije.liver virvJatie, alla teat-ar hade trtsål,,la hrrs, ,lär
luften var vart[ ocll där vi tyckte det
vär värt att leva.
Luxenburg, det lilla komrngadöore

till

Frankrike och Tysk-

Eiffeltomet fick givetvis ett besök,
och på dess 3:e etage fann vi åter

som gränsar
land, besökte

några Arboga-bekanta, bl. a. Lena Magnusson, min arbetskamrat, som tillsamn'tans mccl fästnan Arne Bjelke hade

Moselfloden, en biflod till Rhen, var
omkring 5 mil lång och helt underbar.

bilat hit ner.
Ätt inte ha sett Paris från toppcn av
Eiffeltornet, är heller inte att ha sett
Paris. Utsikten var helt fantastisk, och
vi l.racle hela staden under våra fötter.
En sightseeingtu på Seine hann vi
också med, och då kunde vi inte låtå
bli att stärma upp "Under Paris broar".
Mont Martre upplevde vi också en
kväll, dår vi sjöng och dansade tillsammans mcd folk från hela världen.
Pigalle fick också ett besök. Dit bjöds
vi av en militärattach6 vid namn Machmound Odel-r, känd rnela kanske som
nrrn lrll L.l. I Hl llicktn Liunrla Carlsson, som efter 7 år i Syrien nu tillfälligt bodde i Paris. Vi besökte dern
även i deras våning, där Gunda helt
själv sköter sitt stora hushåll ocl.r pas,
sar sina 4 liviiga barn sämtidigt som
hon är trevlig värdinna på sin mans
representationsmiddagar.

Franska nationaidagen, den l4 juli,
också uppleva. Då Paris gator
snabbt fylldes av miljontals människor,
som alla ville se dessa nilitärparader
som dånrdc fram på Champs Elysee.
Flygplan susade iörbi oclr lör.v rnn i

fick vi

vi

vi på hemvägen, varefter

fortsatte vidare utmed Moseldalen.

l.ängs flodens srränder odlrdes vin i
mycket stor utsträckfling. Vinet, som
var vitt och hade en syrlig och mild
qnl,1r v.r mwcLet ontt

Vi

forlsdlte vidare mot Kölo

r ia

Rhendalen, ären den mycket tjusig. En
snabb titt på Kölns berömda domlyka

'Kölnerdomen" och sedan bar det iväg
Han.rburg. Där vi i korgar åkte över
IGA utställningen som ligger vid Platen
und Blumen, där den kånda vattenorgeln finns. Från våra korgar kuncle vi

till

qe

efi ornrådc

trl-

a. blomstergrupper och fontäner do-

corn var enormt stort, d5r

Ilär måste erkännas, att dct
var det enda av I-Iamburg vi såg, förr'1om alt \i upplerde sraden by nigl-t.
Nrturligrris på Reperl'rb,r med dessvilda nöjcsliv, som väl alla känner till.
Semestern började nå sitt slut och vi
fick åter färja över till Sverige. Hen.rrcsan gick inte lika fort som nedresao.
Vid färjestäilena var det jättelånga köer
och vi fick vänta i många timmar, men
hem kom vi i tid för att åter den 29
juli vara på våra arbetsplatser.
Och rrånga rerkligt treviiga minncn
har vi kvar av semestern 1963, så den
qlönrnrer vi nog inte iförsta laget.
lninerade.
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Det man lär på CVA
kan va mycket bra

attha
F Iy

gin geni ör slzadett

e

av Inger-Lena Hubberg
åv

r

Det finns säkert många här i Arboga
och på CVA som att döma av de und-

rande blickar med vilka vi bemöts,
undrar vad vi egentligen är för några,
vi sju son i drygt en månad suttit utspridda på olika avdelningar och stört
produktionen. Vi är här för att lärå
känna en central verkstad, vilket ingär

i

den utbildning

till flygingenjör,

som vi

håller på med på sornrarna. Under
resten av året, d. v. s. höst, vinter och
vår, går vi på teknisk högskola i Göteborg (ChalmersJ, Stockholm ( KTH)
och Lund ILTHJ och där har vi gått i
2 år nu. Om allt går väI, lär vi om två
til1 tre år vara civilingenjörer.
Redan förra sommaren var vi på
CVA, dock bala i tre veckor. Under
den tiden fick vi lite allmän orientering
samt gick omkring på olika avdelningar en vecka på var. Nu i år däremot,
placerades vi på en avdelning hela
tiden för att vi skulle komn.ra in i och
lära känna en apparat ordentligt. Tillsamnans med kadett Eriksson placerades jag på flygradio.
Vi visste redan från förut ungefär
hur vår vistelse på CVA skulle kon.rma
att gestalta sig och vi kände oss inte
helt lräurmande inför det väldiga komplex som CVA utgör. Ändå kunde vi
inte låta bli att förundras över en del
saker, som detta, att det sprids en sådan nängd papper i alla sammanhang.
Jag för min del har dock ingen erfarenhet av någon större civil verkstad,
så något järnförelsematerial har jag inte,
och det kanske är det solll gör att man
förvånas.

Alltnog, på norgonen traskade vi då
till vår avdelning falltför tidigt
tyckte vil där vi blev hjärtligt välkomnade och mycket väl emottagnå. Vi

upp

fick hämta ut var sin imponerande
verktygslåda lefter lite pappersskrivandel och tilldelades en provbänk, en sta-

instruktionsböcker till deni hågen satte vi igång
och började med att slå på instrumen-

tion och

samma. Clada

ten, vilket vi galant klarade. När

vi
sedan började läsa, dämpades dock vår
iver en del; vi förstod då inte mycket.
I{är förklarades t. ex. att en viss del

apparåten {ungerade som en helt
vanlig ditt och datt och det var ju nog
så riktigt och bra bara man visste hur

en helt vanlig ditt och datt fungerade
och det visste inte vi. Jåg måste dock
till vårt försvar säga, att under de två
åren vi läst på högskolan, har vi i huvudsak läst allmänna ämnen, urycket
måtematik, fysik och en del teoretisk
elektroteknik. Tillämpade ämnen, som

ex. telekommunikation, kommer vi
att läsa bl. a. i år, så det vi kunde on.r
radio innan vi kom hit, var i det närmaste ingenting. Dock, vi gjorde son
vi blivit tillsagda, kallade på hjälp om
t.

det blev stopp någonstans och det hade
det ju blivit inom oss. Med några frå-

gor och förklaringar reddes problemet
faktiskt upp så att vi förstod 0äs:
trodde förstå I vad som menades och
vårt humör steg därvid avsevärt. När
vi sedan helt på egen hand lyckades
få fram ett utslag på en uteffektmeter
och det stämde med uppgivna värden
kände vi oss verkligt stolta, även om
det inte var så att säga vårt fel att den
visade rätt.

vi

Det log inre så många dagar innan
började känna oss dktigt hemtama

bland instrument och böcker och kom
in i språket så att vi ungefär förstod
vad som menades. Läst lite scheman
hade vi gjort {örut, men nu lärde vi oss

ment av olika slag. Vi har fått arbeta
med dem, suttit och labbat med t. ex.
oscilloskop och lärt oss hur man stäl
ier in dem och använder dern. I och
nred att man konmer underfund med
hur de fungerar, försvinner också den
känsla av rädsla nan haft och rnan
vågar ta

i

knappar och rattar.

Förra året satt jag en vecka på instrumentåvdelningen och pillrade med
oscilloskop och lärde nig en dei om
sådana. Det hade jag glädje av en
gång i våras, när vi ien laboration
använde oscilloskop, och det var vår
allra kitsligaste assistent som var handledare. I början gick allt bra, men efter

en slund, just när han kom och inspekterade, lade skopet helt stillsamt
ar. Det lyste inte någonstans. Vår assi-

stent kom fram Han drog av kåpan
och började kika i innandömet från

alla håll och kanter, samtidigt som han
såg mycket kunnig ut och muttrade en
del saker, som inte helt passade in i
sammanhanget. Äv den erfarenhet jag

gjort, tyckte jag att det kunde vara
på sin p)ats att kolla, om inte säkring-

en hade gåttl Sagt och gjort. Säkringen
sitter ju ofta på baksidan och så gjorde
också denna. Man behövde naturligtvis
inte ta av kåpan för att komma åt den.
Jag skruvade omärkligt ut den och så,

den var sönder. I ett lämpligt ögonblick stack jag så fran.r den lilla säkringen med ett glalt leende och frågade om det inte kunde anses lämpligt
att sätta i en annan och sedan se om
skopet gick. Det sattes i en ny säkring,
varyid skopet gick men nu flaturligtvis
hade blivit snedställt. Till råga på allt
lyckades jag fixa det på minimal ticl
Ioch elegantJ varpå assistenten dröp
av och inte syntes till mer under den
laborationen. Han var i fortsättoingen
inte heller så kitslig mot vår grupp.
Sens moral. Det man lär på CVA kan
va mycket bra att l.ra I

också utseendet på en de1 komponenter

och

vi

kunde

till

och med finna mot,

svarande punkter på schemat och

i

ap-

paraten. Och vad vi diskuterade på
fritid? Jo naturligtvis det vi var helt
uppfyllda av: radio hit och radar dit.
Nu när vår tid här nästan är ute, känner vi oss som garvade radiokännare
!ämfört med vad vi var förut åtminstonel] tack vare den goda handledning

vi fått och slänger nu obelrindrat fackterr[er omkring oss.
Det i vårt tycke verkligt fina med
utbildningen här på CVA är ått vi
kommer i handgriplig kontakt med instrument och appårater. På högskolan
behandlas allting teoretiskt och det är
någon gång under laborationerna som
man störtar på instrument, och dessa
ser för den oinvigde nästan skräckinjagande ut. Inom CVA, som har stora
resurser, finns ju massor av fina instru-

Står kvinnornq

i

stöllet?

I VoB 63:54 omtalas att all nunuering av moped- och cykelplatser slopas.
Därjämte meddelas: För den kvinnliga pcrsonalen och för mopeder finnas
särskilda ställ reserverade".

Mqronofq

l:a vittnet: Jag är slaktare Jol.ransson. Halleluja. Jag har slaktat och dödat grisar, kor, hästar och höns. Halleluja. Men nu är jag frälst. Halleluja.
Jag har dödat djärulen. Halleluja.
2:a vittnet: Jag är käringen Karlsson.
Halleluja. Jag köper korv från slaktar

Johansson. Halleluja. Det är inte undra
Johanssons korv. Halleluja.

på att det smakar fan om slaktar

6å*anea --*-

tfclnötnrt

Vad säger uåra säbe tetsbesttinntelser?

I

samband med spionaffären Weni olika sammanhang ställts
frågan: Vad säger våra säkerhetsbestänmelser och är de tillfyllest? Det
kan därför rnåhända vara berättigat att
ägna denna spalt åt saken. Den första
nerström har

delen av frågan skall jag - orn an
kortfattat - försöka redogöra för, medan den andra delen t. v. helt överlämnas

till

läsarens bedömning.

Vi får sä-

kerligen svar även på den, när den tillsatta juristkommissioneq gjort sin utredning och överlämnat sitt svar.
De grundläggande bestämmelserna för'

den nilitära säkerhetstjänsten återfin-

nes i Tjänstereglemente för Krigsnakten ITjRK kap. lB. Detaljbestämnelser har vi i Bestämmelser för sekretesstjänsten inom krigsmakten [Sekretess B).

TjRK klarar först ut säkerhetstjänstens uppgift och säger: "Den n.rilitära

säkerhetstjänsten har till uppgift att inom krigsmakten åstadkonma skydd mot
spioned, sabotage och annan skadegörelse, mot landsskadlig propaganda och
landsskadlig verksamhet i övrigt, mot
ryktesspridning eller spridande av vrssa

skrifter sarnt mot vad som eljest kan
hr;nor cälrerhetcn i f"'e '
TjRK säger vidare att varje chef är
ansvarig för säkerhetstjänsten inom hans

verksrrnhetsorrråde orh all enuar är
skyldig att verka {ör att en betryggande säkerhetstjänst åstadkommes. Särskilt framhålles vikten för envar att

ofördröjligen rapportera til1 närmaste
chef eller säkerhetschefen on han fåt
Länuedom om eller misstänker spioneri,

sabotage eller annan skadegörelse,
landsskadlig propaganda eller annat

som kan bringa säkerheten i fara".
Hemliga uppgifter får delges endast
den eller de personer som med säkerhet bedömes behöva trppgifterna för sin
1jånst. Vatie anna11 penon iir obehöig.
TjRK lägger särskild tyngd på detta

genon att tillägga: "Det är således förbjudet för envar att åt obehörig n]unt-

ligen, skriftligen eller på annat sätt
lämna upplysning om förhållanden av
hemlig natur".
Många gånger är det ganska oklart
huruvida en uppgift skall betraktas son
hemlig. I dylika fall säger bestämmelserna, att envar skall ha som allmän
regel att iaktta tystlåtenhet om krigsmakten och rikets försvar.

Beträffande förvaring av l.randlingar
att den, som fått hand om hemlig handiing, är personligen ansvarig för,
att handlingen handhas och förvaras så
säges,

att obehöriga icke kan ta del av den.
Det framhålls vidare att hemliga uppgifter icke skall delges tidigare än sor-rr
erfordras för tjänsten.
Som inledningsvis framhållits är detta endast ett kort utdrag ur bestämmelserna. Dessa är f. ö. rätt omfattande och anger i detalj hur handlingar
etc. skall handiäggas. Det säges b1. a.
att dell som har att handlägga hemliga
handlingar skall känna till bestämmel-

- Till synes ailtför
självklart för att behöva påpekas.
sernas innebörd.

Är

bestärnmelserna tillfyllest? Nog
därest de iakrtages
och tillår.rpas. Men, som sagt, vi får se
vad kommissionen säger.

vill man tycka det,
Behörig

ör qlliså endost

den

som med scikerhef bedömes behovo
uppgifterno för sin sidnsi, vorie onnon person dr obehörig.
Hemlig hondling skoll hondlöggos och förvoros så oti obehörig

icke kon tq del ov den.

Gunur

Tallquist

Ett gammalt tempel
Iag gicl? en gång till ett tempel
iag n1itu1s se'n min barndomstid
lag fölide de ttognas exempel
för att få del at dess frid.

den uäuer sirt bilduerh dag

från drömmarnas tempel gå
uid stängningsdags till hemmet igen

till

I

nrct templets suartnande loft.
på siil tron
hon debe

i

till

a[ta

behymmer och sotger grå.

rännstenen nner cn u hau ström

så illaluhtande och trög

där mången brdl<ts opp b,ide lislz och

isben

ett glask4ipin

d.röm

brödet och lislzen

och paradisfågel som flög

en undetlig trollmedicin,

En dryclz som rände en helig brand
uaft ögd. jag såg dess ljus
den häucle tungans och sjdlens band

i

i ett

dag

Iag ser en uacklande slzara av niin

Där inLe steg son cn d.imnu
den lrcIiga röbelsens doft
i de trognas bönetimlna
Prtistinnan vid

för

i en mön<tcr bebldmmande, trist -

saliggörancle rus,

där mången hemligen buren drön

I

-

nyl?trahdets uånda och samuetsnöd
de kiser en dyster tablå
ty rusets sötma ger bittert bröd

för hem och dixande små.
lqg ser dem, vat aulöningsleudll de
tiII drömmarnas tempel igen

ryclztes bli sann för en kudll
ntedan arbetslönen rann i en ström
öuer lzrog).ishens marmorhiill,

au rus och dröm en portior de lå
och rånda och ånger se't

drir gtåa små oardagstankar
b[eu paradisf åglar ned ett

om tempel och överpatrasb
då bom en iingel och ut iag for
och Mg på gatan pladasb.

bcbymrens och sotgens masbar

blet nos untler

slzon så Uitt

och diir sjölens sbrymslen luftades ut
i en hahafoni gtotesh
och dimmiga halugångna tanheslut
blev en gåta olöslig, burlesb.

gå

-

Nu blev jag ilsken och shreb oclt. svor

Och uatie lybtstolpe ga! iag en sparlz
dom tyclztes bli lter och fter

på ett torg ficb stadens stenpatiarlz
en slzalle
se'n ntinns iag ei merr"rO

-

Iag suepte ned andabt min besha
Portion

PERSONATFESTEN

au templets drömme d.icin

rnen min tanlze behöl| sin gråa fason
och min rlröm den tat sänd ifrån Hin.

bli den 2 nouenber
i Folkets hus

Den drönuncn uar au Pn efiuist
iag drömmer den iin föruisst

Stor

slno

Mångc sökonde?
En firma sökte en kvinnlig sekreterare genom annons. Man lockade med
alla tänkbara förnåner som trivsam
miljö, kamratlig omgivning och så en
sista slutkläm.
ELDIGA LÖRDÄGAR ÄRET RUNT.

1963

gala

ARBOGA-REVYN

TA NER PARAPIYET
med

PARAPIY- och
PARASOLI.ORKESTRARNA
Bil j ette

r

ge n o

m

ho nt al<t

mcinnen
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Kömpotog qv Driffvörnef
- Fin placering i rikstäulingen
Torsdagen den

l2

septernber avgick

fartyget Gotland från Nynäshan.rn kl.
10.40 fullastat med hem- och driftvärnsmän från hela Sverige. överresan
blev lugn, endast små vågor krusade
havsytan.

Vid framkomsten till Visby strålade
solen från klarblå himmel och på kajen stod Visby militärmusikkår och spelade. Vi hälsade: redrn vid relingen

från en högtalare. De 28
driftvärnslagen transporterades med
buss till 47, där en vägvisare (vägvisare - Befälselev 44052G161 Larsson
A 7l förde oss till förläggningen och sedan till matsalen, där vi fick torsdagsnaten ärter och fläsk.
Efter diverse genomgångar och in
struktioner var vi lediga för dagen.
Klockan 06.30 på fredagsmorgonen
kom vår rägvisare och väckte de änntr
välkomna

sovande driftvärnspojkarna med bud att

När gruppen kom fran var fienden
redan i färd med att förstöra denrra.

Våra pojkar öppnade snabbt eld för
att driva fienden på flykten. Här hade
nog ett .cnnidigt eldöppnande gjort
några poäng, ty gubben, soln var !1ppe
i .tolpen, hann hoppr ner orh klara sig.
Längsta skjutavståndet var 355 och det
kortaste 75 neter. Vi fick 52,50 poäng
och placerade oss därmed som nr 5 på

denna station.
Cruppens andra uppgi[r i stridsskjut.
ningen var att försvara en verkstad från
en ställning i skogsbrynet. På denna
statior klaffade allt. Vi delade dagens
högsta poäng 63 med Tv Sthlm.

På tredje stationel försvarade vi en
verkstad med eldstälJningar i källarfönstren. När momentet var över förkunnade Herbert Kåberg att alJt kla[fade till 100 70. Men när protokollet
kom, visade det sig att tre figurer var

- ingen hade sett

frukost utspisades kl 07.00.
Tio minuter före avfärden till dagens
srridsskjutning hämtade vår vägvisåre
oss och förde gruppen till visirarions.

Crrrppen lick nöja sig rned 63 poäng
ären på denna station, vilket inte räckte till mer än 7:e plats.

Målsponing, sncbbeld, vopenkännedom, tövlingsskiutning m. m. dominerode övningornq den 24 och

färske lohn Enocksson över de övriga

platsen. Första momentet i stridsskjutningen var försvar av en transfomator.

25 september

på

tisdagen var vädret ganska bra. På onsdagsmorgonen regnade det mycket hårt
från en övenr.rulen och åskrik himmel.

Trots det dålige vädret var der ingen
som tvekade att starta i den tidiga morgonumman.

De bästa resultaten av fälttävlan: 1)
Carl Broman; 2l Sten Molin; 3l Manne
Andersson; 4] Olle Karlsson; 5) Äke
Persson. På generalprotokollet fick Erik
lsaksson l2 straffpoäng, men det sLall
vara endast 6 ty han sköt fullt på
snabbelden men protokollföraren skrev
sex
28

i

stället för noll.

dom.

Flter första dagens tävlingar låg ri
länge trots några tabbar på 2:a plats i

I

sjukvårdstjänsten segrade den dags-

l0 rätta svar av 11. På andra plats
kom Tage Eriksson även han på 10
rned

övningarne börlcde rned sarnling vid
vår nya driftvärnsgår'd Zakrisberg. Zakrisberg är i alla avseende en utmärkt
ocl.r lämplig plats för övningar av både
inom- och utomhustjänst.
Var femte miflut startade fem man
på den ca 8 km långa tävlingsbanan.
Det gä)lde för varje deltagare att visa
lrov på stegning ar avstånd, målspaning, snabbeld, kompassriktningar, vapenfrågor, k-pistskjutning, avståndsbedömning och vapenkännedom.

När halva styrkan var i elden

oträffade

ratt.

I

tävlingsskytte för lag noterade CVA

-UHF 991 poäng som knappast rac
ker till någon första plats, då fjolårets
segerresultat från f 6 ver 999 poäng,
CVA-UHF 995 poäng och Fll 943
poang.

Individuellt på k pist segrade vår
unge Allan Gröd6n på 246 poäng och
satte därmed våra oångåriga k-pistettor

Merk6n och Neuman på plats. Som
femtonåring 1946 sktev Allan in sig
som dv-rekryt och har sedan dess vårit
en trogen man på alla övningar.

På kg visade Ärne Olsson upp 224
poäng. Fjolårets segerresultat var 229

och då låg våran Ture Nyr6n bakom
kolven. F 6 hade då 223 poäng och
Fll 211 poäng. På gevär sköt Bertil
Blomqvist och Bror Karlsson l3l narmast följd av Herbert Kåberg på 129

År 1962 segrade G. Ctrstafsson,
6, på 134 poäng. Närn.rast efter honom kom Äke Dandanell och Bror
Karlsson på l3l poäng.
poäng.

F

Bertil.

Arne Olsson och Holger Larsson rädtlar
meduetslös sbadad.

När alla tävlingsprotokollen var iniämnade, hade vi
ramlat ner på fjärde plats. Då det var
första gången vi deltog i tävlingar bland
driftvärnseliten, var vi mycket belåtna
rred denna placering.
På lördagen var det starkt blåsväder
samnanlagda poäng.

och gruppen kor-tt

i

gungning redan på

första station_en. Första uppgiften för
dagen \ar vakrrjäncl. Det villc sig inte
riktigt. Vi fick nöja oss med något mer
än hälften av maximipoängen.

I

momentet snabbeld gick det battre.

Här tog vi hem 44 poäng av 50 maxpoäng, soln räckte till 7:e plats.
Vi fick också en 7:e placering r
spräng.,.och minriän.r
öu rnoltlgå.

få

75,5 poäng av

Det segrande laget Tv från Uneå
hade 55.40 poäng isiukvårdstiänst, där
vi rrors vårc 52,40 poäng fick nöja oss
meo en ntonde placering.
Handgranatkasrningen

gick

ganska

bra. Vi tog hem 11,70 poäng, medan
de segrande lagen Jvg Eskilstuna och
VV Luleå visåde upp 14,30 poäng.
Våra I1,70 poäng räckte rill 6:e picrs.

Vårt driftvärnslag bestod av:

Lagle-

dare Tage Wallqvist, gruppchef Gunnar
Merk6n, kg skytt Äke Dandanell, gcvärsskyttama Lennart Larsson, Holger
Larsson, Arne Olsson, Herbert Kåberg
och som reserv Bertil Blomqvist.
I extrarävling lör gruppcheler placerade sig vår Gunnar Merkdn på l5:e

plats bland 28

deltagare.

Vår kg-sl1ltt Åke Dandanell lade be-

Hundskallet
vid
Yl

'
lgelsater

Under vårmånaden rnaj hördes hurclskall från CVA hunclgårc1. Denna byggnad har legat öde ocir tyst sedar.r CVA
startade

vrr å

19,1,1. N4ånga

unclracic vacl som

färde.

Det var 18 topptrinmade

skyddsl.run-

till

förfogande för den vicl
anor clnacle kursen i Hund-,

dar son stod

CVA

branci- och räddningstjänst.

I d(t vr!l(ra vårvädrct fiLl floliljpoliserna från hela Sverige en repetition
i flygplankännedorr-r, räddningstjänst,
brr nd.v n, körning rnc,l "ädJning.for-

clon

i

svår terräng, fällning av

skog

nrccl rrotolsåg och en hel del annat.

Bildenta
Bilclerna

ll:e placeringen bland 53 henoch driftvärnsskyttar.
Bertil Blomqvist placerade sig som

till rinster.

till

Undre: lntensiu llygplansbraul. övre:

höger. Undre: [Jundgården.

öure:

F..t'ter ausläcbnin!.

V alzitundsdtess^tr.

slag på

nr 6 bland 28 reserver. N,Ioment vid
extratävlingen: Spräng- och mintjänst,
Vakttjänst, Sjukvårdstjänst, Skolsklut'
ning samt Handgranatkastning.
I lagpris fick gruppen ett st. 3lågigt
gasolkök ned tub. Individuella priser
till lagskyttarna silvermedålj sant en
kastspörulle ABU-Matic 20. I extratövlingen iick Äke Dandanell en rigarrettändare och Bertil Biomclvist en sjukvårdslåda. [Eftersom sjukvård var

Biomqvists sämsta gren, träffade väl

priset en ganska öm punktlj
Heurfärden

kl

de passagerare klarade

till

Följande har vi utan betänkligl.reter
knyckt ur "Flygmotor". Det handlar
orn hul länge en kilowattimme, som
kostar ca l0 öre, räcker för olika slag

vi oss väI. Vi
kl 05.30 på

Nynäshamn

litet mosiga, men ändå glada efter 7,5 timmars svår sjögång

Rahmaslzin
Slziv spelar e

en

salongsstol.

På parkeringsplatsen stod vår VtrVfå föra hern

buss och väntade på att

Radio
Bandspelare

ende på motorstyrkan. Med 1 kWh kan
man mala ca 60 kg
kött eller passera ca
70 kg äpplen

un-

[med förstärkare]

l7

3,5 m mer än

30

gånger

F,lhastr l

2 timmar. Räcker till
att koka upp B I vat

eljiill1
Brödrost

nära 1,5 timme
I
-2 timmar. Med I
kWr kan man rosta

ten

timmar

13 timmar

V åff

TV-ap parttt

5-7

Hårtotl?

2,5 timmar

Styhiårn

fmed termostat]

ca 90 skivor iångfranska

tinxnår
Elbanin 1000
2,5
Ä4an

3 timmar.
hinner t. ex. stryka
ninst 8 skjortor,

tävlingen.

Med

1 kWh kan man suga en måtta ca 2 X

ca

ca 13 timmar, vilket
motsvarar mer än
900 m söm

till chefen
för CVA få framföra sitt tack för allt
tillnlötesgående under förberedelserna

Damntsugare 2-2,5 timmar.

17 tinrmar. Under

Synushin

driftvärnslaget till Arboga.
Lagets medlemmar ber att

till

l0 min dagligen
der ca ll år

den tiden hinner nan
spela över 80 EP-skivor, 45 varv per min.

söndagsmorgonen

i

Kölzsmashi.n 2 3,5 timmar bero,

av el-apparater.

22.00 på lördagskväl

1cn blev en av tävlingens svåraste moment. Ostersjön var i uppror - ca 20
sekundmeter blåst. Trots omkullkastade
stolar, nedfallande gevär ocl.r illarnåen-

anlände

Dryg l}-öring

Frysbox

CVA

W I

timma

5 timmar
3 sekunder

kan

vi

tillägga, men tänk c1å
på att vi har åtskil-

2

pyjamas och en barn-

ligt lägre

blus

än hushåilen.

energipris

PROTOKOLL FRÄN DRIFTVÄRNETS GIIUPPTÄVLING

St,'ids-

shiutlling

l. Tv Stockholm .. . . ..
2. FFV, Anf Z ......
3. Sydkraft Älmhult ...
4, FV, CVA-UHF .. .
5. Jvg, Eskilstuna ... ..
.

194,25
188,25
179,00
178,50
157,00

Spräng- o.

Hgrbast-

Siuhuårds-

mintiänst

Vabftjiinst

tidllst

Snabbeld

60,50

59,0
58,0
61,50
44,50
53,0

54,40
51,80
52,60
52,40

48,0

77,0
78,0
75,50
77,50

38,0

34,0
44,0
48,0

ning
9,10
7,80
6,50
11,70
14,30

Suntma
podng
425,23
420,85
.111,60

406,60
40,1,80

29

Hyllningor

Pensionörer

Den l5 juli 1963, en solig,
5llrnrnardag pas\era(lc

flygclirektör

Ek

varn.t

cltrfen för UHIi,

Nyberg, 60 årsgränsel.

llögtidsclagcn tillbringade jubilaren
fson bland personalen på UFIF vanligen titulcras "Får" ett uttrycli för
vad vi alla känner för honom] i sitt

\a.kra lrcr i Brlt-be'get l ör.t i
den av ritomståcndc gratulanter

fa

var

CUIJ, fJygdirektör Per Jurancler. Härefter kuncic företrädare för personalen
vid UHF sarlt för personalolganisationclna FCPF och FCTF gratulera ned
blorasterkorg och blomstercheckar samtidigt sorr ett varnt tack framfördes

för cle gångna CFA/UHF

åren.

överJngenjör Lars-Harry Larsson kom

rned klocka i handen och överlännacle
den som gåva från vännerna i arbcts-

livet sarrt frarlförde ailas
Kalle omgir]en au gratulanterntl Fr.u. O[of lolutnsson, Kalle Karlssott, Esi?il Östlund, Allan GenbergeL, Sten Edberg, Birger Åhlin, Margaretha Malntehe,:.1.

Den 18 cle pensionären vid UHF, för'lrd-arbetrren Krrl Kc'isson, hade närr
17 arbetsår vid UHF bakom sig, när
han den 8 juli avgick med pension.
De närvarande cheferna och arbetskamraterna hade fredagen clen 5 juli
samlats i UHF lunchrtm vid en kopp
kaffe för att avtacka och hylla den blivande pensionären och 60 åringen.

Byråingenjören Eskil östlund från fö-

retaget inledde

tack och

avskedstalet

mcd att varmt tacka Karlsson för trogen och sanvetsgrann tjänst och passa
de santidigt på att flanföra sina gratulationer för den komrrande 60-årsda-

gen. Byråass. Birger Ählin tackade och
önskacle Karlsson li'cka till på avdelningens vägnar och herr Sten Edberg

fiamförde fackföreningens tack för'

de

gångna åren. Herr Olle Johansson ta
lade på kanuaternas vägnar och berät-

tade roliga episoder från den

tid

som

varit och överlärnnade cn minnesgåva
och blonmor. Även föregående talare
överräckte blommor.
Den nyblivne pensionären fyllde 60
år clen B juli och börjacle vid UHF den
I Jec. 1946. friluft"li\ [1ed böisrr iivel
axeln kommer att bli den närmaste ti
dens melodi för Karlsson.
C-H
Förrådsclir.

Nyberg
öuerlätnnar

nedaljen till
Malmehed.

Atlolfsson i
bahgrunden.

Städerskan frrr Agda Linclstedt avgick med ålderspension
den 30 juni. I-lon lTar tjälstgjort vid CVA sedan i januali 1947. Undcr senare tid hår
hon huvucisakligen ombesörjt
stäclningsarbetet på datacen-

berg lned pension den 30 septembcr 1963. Hon avtackådes
varnt av såväl företagsledning

tralen.

gåvor.

Efter drygt 13 års tjänst vid

CVA avgick fru Malin

Rehn

sorn arbetskairrater och fick
Eotta blolrrmor och avskcds-

Som bevis på uppskattning

överlän-rnade DC-personalen

en avskcdsgåva till fru Lindstedt och tackacle henne varmt.
Sista arlletsdägen
hon även av chef,
30

avtackades
arbetskan'r

ater och representanter för
personalorganisationerna vid
i

CVA. Ärbetskarnr aterna över
lämnadc ett konstverk.

lyckönsk-

ningar.

En i(opp gott kaffe avnjöts i sol oclr
grönska på nybergska torrten inrran

nästa uppvaktning anlände.

Medoliurdelning
Två trotjdnare vid FV ingenjören
Erik Adolfsson och assistenten
Karl Sigvald \4aln.rehecl har tilldelats
mecialjen "För nit och redlighet i rikets

Kar-l

tj:inst".
Utdelningcn skecldc i förråclsclir. Nybergs tjänsterun nnder närvaro av sekt.
chefen vid UHF. Förrådsdir. Nyberg
tackacle de båcla nredaljörerna

för

deras

insats och plikttrohet inom FV och
önskade clen ännu många år av g1ådje

fyllt

arbete ocir god hälsa.
Både Adollsson och \,lalnchetl bör-

jacic sin bana inom FV vid CVN,I 1929
och har nu 34 tjånsteår bakom sig. Vid

UHF

anställdes Adolfsson 1947 och
Malmehed 1959.

K.

I-1.

UHF

Vi

bu dr

presenterar

1963

l5/7

Erik Nyberg

2218 I-larry

vi

)u

grotuleror

l5/7

Johansson

ffitr
\Vu

dr

1963

Sten Nystcdt
2619 Gunnar Hjortl.r

V

t 96,1

27

CVA

60 år

9 V-l'cr Arrgr.st.snr

avd. 653

24,/10 Sture Bengtsson
9/] I Älfred Lissåker

951

13/12 Karl Svensson
18/12 Sven Söderströrn

290

6r3

Grstav

Larsson

r963
7t7

t2/7

Heln.ri Nyr6n
Walter Lundborg

290

Leif Blixt, ingenjör

avd.380
720

Erik Holnstcdt

76t

16/8

Gösta Johansson

660

l9/8

Sigfrid Jansson
Ejnar I{iiglund

122

29

t7

2/9

t0/9

Gtrnnar Ericsson
t/10 Manne Lundberg
2t/10 Voh ath Ostrnan
23/10 Bertil Hoinberg
27 tr0 John Wirsclirrs
29/t0 Erik Sjöberg
9/11 Eric Löfgren
9/11 Stig Ahlgren
22/tl Torsten Eriksson
1,2/12 StLrre Frö1ing

26i12 Äke Zacl<rison
29/12

Henry Gustafsson

992
532

642
870
290
670
212
100

380
290
614
290
653

1964

4^

Knut östling

l3/1

Herman Eriksson

23t1

Ingrid Nordgren
Harry Arviclsson

23/t

25/1,
I{arry Eriksson
26il Gunhild Lindgren
tz2 Rudolf Eriksson
li3 Gustav Carlsson
.1/3
Kurt Gustavsson

230
850
380
251
780
380
130
100

370

Torc Eriksson

871

Gösta Bohman

,+80

i0i3

LinD6a Sträng

r4/3

Gösta Söderqvist

380
283

22/3

I{ildhg

180

5/3
7t3

25t3

llof

Sjöberg

|ransson

780
IJans Andersson, ingenjör
530
Nils-Olof Andcrsson, verkstaclsbud 230

Paul Bardell, svarvare
Nils-Åke Ber gkvist, hjälpmontör
lrcr Olof Bjerke, ingenjör

50 år

8s0

På grund av förslziuten utgil)nillEsddg
bleu inte Bergtrollet i tillfälle att sonl
uanligt gratu[era aIIa födelsedagsbart t
föruäg. Gratulationerna är inte mindre
hittrtligo n ncit de bomner i et'terhdnd.

Flygingenjör Rolf Jonsson är vår nye

Bilgitta Alex, skrivbiträde

542

1964

l0/l

v

Karl Hultman

Vi hölsqr völkomnq till CVA

1963
1,1

t:,u

Karl-Erik Adolfsson

t2

715

Hans Boholm, tjänsteman
I{åkan Brodin, tjänsteman
Margot Bystföm, skrivbiträde
Barbro Dahlström, skrivbiträde
Rolf Danell, ingenjiir

t0t

'//_
^")
y /t\^
c\lr{ Y iJ,/

281

616
951

Hans Gripenbcrth, driftingenjör

9s2

Astol

765
502
279

G\"Y'

370
672
528
952

GLlstavsson, förråclsurästare
Inge Gustavsson, ingenjör

[-ars Giiransson, hjälpnontör
Lars Hansson, biträde
I{aivar I-liil1kvist, hjälpnontör
Thore Isaksson, tjänstenän

522
275
630

Bernclt Jansson, ingenjör

524

Nilirirln Jansson,

380
523

dagstäderska

ljalmar Jarchag, tjänsteman
Arne Johansson, ingenjör
IIans-Giiran Johansson, ingenjör'
I{jalrnar .Iohansson, förrådsarb.
I{ans Jolmssou, hjälprnontör
I

Jonsson, hiälpmontör

Catarina Jonsson, bitriidc
Birgcr Jönis, ingenjör

522
513
780
272
274
630
360

624
e

Sören I(ärvcgårcl, ingenjör
Gunnal Larsson, ingcnjör
Gunbritt Linclbcrg, ingenjöf
Lars Lindberg, driftingenjör
Alf Lindkvist, ingenjör
Leif Liifvcnius, hjälpmontör
N4arga|eta Moen, skrivbiträde
Hans lt{ånsson, ingenjör
Birgitta Nellrup, biträde
Christer Nilsson, flygunderingenjör

Ragnvald Ol.rlfeldt, vaktnan

,-\
(ö\

990

Per Eriksson, ingenjiir
Stig Eriksson, biträde
Maud Famne, kånslibiträde
Set Franzön, ingenjör
Ovc Granberg, tjänstenan

Arne Nordin, tjänstemån
Pcntti Nykänen, ingenjör

övcringenjör en.

970
95r

970
27?

Arne Carlsson, ingcnjör
Olof I(arlsson, tjänsteman
Itarl-Otto Kvick, yrkcslärar

Han kom till CVA den I septernber
i963 och tjänstgör som åssistent åt

272
523
503
646

Bcrit Eriksson, skrivbiträde
Bo Eriksson, tjänstcman
Lisa-Britt Eriksson, biträde

I(aj

rredarbetare på produktionsavdelningcn.

609

Jt /
503
360
690
283
272
957
523

Fru Ästa Wahlbom ti1lträdde den 1
allgusti 1963 befattningen som under
sköter ska

vid CYA iäkarmottagning.

Foll<e Persson, ingenjör
h'tgvar Pettersson, ingelrjör

Nlajllritt

Pettcrsson, dagstäclerska
Rrrne Rampling, hjälpnontör
Chlistina Rahnqvist, skrivbiträde
Solu'eig Ryclström, skrivbiträde
Sven Ingernar SandströDr, ingenjör

514
515
380
212
720
953
659

Conny Sirby, bänkarbetare

274

Anclers Sjögren, Jrjälpn.rontör
Iirrne Siivenbcrg, tjänsteman
liwa Söclerberg, skrivbiträde
llall Tibbling, ingenjör
.lan Tollin, ingcnjör

281

Asta Wahlbom, underskötersk:r
I-ars Wallin, driftingcnjör
liva Welander, skrivbiträde
I\ lc rqrretc We.rer bcrg, skrivl'iträde
I(arl-Erik Wikman, tjänstcmån
I-ennårt Zetterströrr-r, ingenjör
Itlaucl öberg, kontorsbiträde
Bernclt ödrran, tjänstenan
i\4onal-ill ödman, kanslibiträde
llritt-Louise Östlund, f itbiträde

Vi hölsqr völkomnq till

750
875
513
513
958
500
951

636
610

5t7
6,+l

646
630
370

UHF

370

Rune Aronsson, fbrrådsarbetare

480
630
523
850

Birgitta Johansson, kontorsbiträdc
I{ans Lindström, truckförare

Ulla Eriksson, kontorsbiträde
Sven Larsson, förrådsarbetare

3l

Våra iubilarer

Sport, bod och lörorikt på
117

Tio år vid CVA

YT KESSKO LANS TESA

Erling Eliasson, ingenjör
Margareta Fogelberg, kontorsbiträde

Nils Johansson, förste verkmästäre
Ture Olsson, driftingenjör
Gösta Sigge, clriftingcnjöf

Tio år vid UHF

års.

Inger Kangas, bitr. för skriv- och
kontorsgöromål

Bror Andersson, förrådsarbetare

Kl 7 på norgonen den 5 augusti stod
vi rrtanför UHF porten o.h räntcde l'å

bussen från Västerås. Tillsanmans nred

l5

Västcråsare

for vi

sedan mot I-in-

köping orh MaLnslätt. Vi,l mi,lCrg.riclen kon vi fram, lagonr att bli serve-

Tack
Ett varmt och hjärtligt tack till chefer och arbetskamrater vid FF/DC och
CVÄ för de många vackra avskedspresenter jag erhöll vicl min avgång.
Agda Lindstedt
heclrat
mig på högtidsTill alla som
clagen, ber jag få framföra mitt varErib Ryclh
nraste tack.
Till arbetskamraterna vid CVA, RFi,
RFU vi]1 jag framföra ett hiärtligt tack
för nvsl.cdsgåvrn jag fitk mottaga, då
jag slutade min aoställning på CVA.

Kain

Wallinder

För den vänliga uppvaktningen och
på n.rin avskedsdag bcr jag
härmecl få ffanfö.a nitt varmaste tack.

gåvorna

S. Erib Ejert
Hjärtligt tack till chefer och arbetskarnrater {ör all vänlig uppvaktning på
min 5O-årsdag. Sigfrid Jansson
För all uppvaktning på min 50-årsclag, ctt hjärtligt tåck.
"Ierrs Nilsson

Hjärtligt tack för uppvaktningen på
rnin 5Går sdag. Waber Lundborg
Hjärtligt tack för all vänlig rrppval<tning på nin S0-årsdag.
lohn Kardell
Ett varnt tack för all uppvaktning
på vår bröllopsdag.
Christina och
Christer Sboglund

Hjärtligt tack ti1l chefer och arbets
för all vänlig uppvaktning i
samband ned min högtidsdag.
kamrater

Lennaft Catlsson
UHF

Hjärtligt tack för den vackra minnesgåvan som jag fick, då jag slutade

vid CVA.
Gunnel Eribsson.
Mitt hjärdiga tack till chefer och arbetskamråter för vänlig hågkomst på
min SO-årsdagl Ejnar Höglund
Avd 992
Ett hjärtevarrnt tack för den storartade uppvaktningen på 50-årsdagen.
Bengt Lundmarlz
32

för klass II hade även i
samma sträckning som föregående

Studielesan

är

rade en närande lunch.
Sedan fick även CVM-glabbarna kli

va på bussen för att tillsammans med
oss andra åka de fyra milen tilibaka till
Norrköp ng. dir etr studiel'esök på rrclio- och TV fabriken Nefa väntadc oss.
På Nefa blev vi indelade i fyra grupper. Vi fick gå igenom verkstadsloka,
lcrna och studera radio- och TV-apparaternas tillblivelse på löpande bandet.
Det var spccieilt en plats vid bandet,

.lär n a1

nronlera,le komponenter pa

tlyckta kretsar, sonr intresscrade oss.
N{en när vi stått där en stund sa' gur

,1.n:

Crabbar, vi [o.rsärter. Der kan
i de andra grllpperna solrr
vill titta på hennel"
ske är några

Vid Je l.ipande bcnden srrr örervägande kvinnlig arbetskraft
ca 800
- lörsämi cn :al vilker inre närnnvärt
rade intrycket av det he1a.
Sa aktc vi tilibrLa rill Linkö1ring, rill
miclclagen och clen stundancle fotbollstnrneungen.
CVV var favoriter och hade tva rnteckningar i pokalen, trreclan därenot
CVA ocl.r CVN{ inte hade någon alls.
Första matchen vann CVM överraskanCVV med 2 0. Nästa
match spelade vi mot CVIvI och trots
stort övertag fiån vår sida men med
clc nog över

många missade chanser, så kunde CVM
klara 0 0. Treclje och sista matchen
gick nellan CW och CVÄ och den

blev spei mot ett nål (CVV: s 1. Trots
detta klarade vi inte av att görå mer

än två mål och ned clen segcrn 1åg
CVM och vi 1ika.
Vi gick så småningom med på den
av CVM föreslagna .rraff.pcrlläggningen och det ville tiil 9 straffar ilrran

CVlr'{ stod som nästare. Dessförirrrran
hade dorn missct en :rraff. vilken gick
on på grund av att vår målvakt hade
rört sig innan straffen gåttl Efter denna dran'atiskl uppgörelse urdelades pri
set tillsammans nled ett leve tiil det
segrande Iaget.

Tisdagen blev resdag. Väckning kl
6.30, frukost och sedan iväg rned kurs

på Göteborg.
Vi kom lagom fran.r till Vätterr för

att {å se dimman lätta över sjön och
Gränna blev det uppel.råli för ett fri
villigt n.rorgondopp.

i

Lrrnch i Jönköping och eftersom det
var nrycket varitt tog vi ett dopp utanför'Borås.
Vid inlarten till Göteborg stämde vi
upp en sång. Den där om Halta Lotta.
Så småningom installerade vi oss ombord på Betelskeppet där vi skulle
overnatta.

Efter micldagen på restaurang Aveny

'rnd rlet var orh cn lrirt crr idka sinc
intr essen. För de fiesta blev det att
göra Liseberg.

På onsdag förmiddag blev det

stu-

diebesök på Koppartrans oljeraffinacleri,

Sveriges största. Vi gjorde en rundvandring i anläggningarna och ett besök
i oljehamnen. Efteråt bjöd Koppartrans
på lunch.

Iftermiddegen blev lcLJig tör <ighr.
i Götebofg och de son åkte en
tur rned Paddan fick då se en av de
störstä båtar son f-n. byggs i Europa.
En oljetanker på 95.000 ton, sorn rnan
byggcr på Eriksber gsvarvet.
Mot kvällen drog sig de flesta upp
rrot Ullevi för att se på matchen IFK
seeing

Göteborg - Degerfors. Vilken matcl.rl
På tor.drg morgon gjorde vi ell upl'

skattat bcsök på sjöfartsmuseet.

rlir ldrc os. .kilia

Vi

fick

på skonare, fLrliriggare och ruånga andra typer av båtar.

rllr orr li.l(c. Ak\r-iernil o(il sär'sl.ilr apbrrrarna. jnrånarc trlldrog sig
Scrrrt

slof lntlcsse.
Efter detta styrde

vi

så kosan not

Trollhättan.

Eftcr lunchen, som intogs på restau
lant Dourus, Trollhättan, åkte vi ut till
l;lygnotor, där vi fick bese verkstäderna både över och under jord. Flygnotor f iöd .edan på middag i sin mäss.
Kvällen var fri att göra vad man
viile, t. ex. bese slussarna och vattenfallen.
Fredag morgon blev det henresa. Ef
ter frukost på STF:s vandrarhem, där
vi även övernattat, åkte vi mot Jönkö,
ping. l,unch i Jönköping, midclag omkring kl 15.00 i Maimslätt. Sedan åkte

vi över Norrköping, Katrineholm till
Arboga och där var det 15 reströtta
grabbar som klev av bussen.
Rektor Holmberg från Västerås, son
hade ordnll resan i år, kan kännr sig
nöjd

- lagon.r långa studiebesök, sköt
samma grabbar och fint väder gjorde

sitt till {ör att han skulle

lyckas.

Göratt

Erilzssott

Wennerström knäckte ei vårt försvar
Wennerströnsfallet blev en verklig
godbit för press, radio och TV. Det
år lrelt naturligt, att ntan i dessa kret-

"röd tråd" har man använt Gnnnarsbok "Flygengelska".
Då och då har läraren vikt in på de
g(annåtiska huvudlinjcrna för att friska rrpp deltagarnas skolengelska sant
giort utvi,lgningcr och törklar ingdr i
anslutning till textboken. Ibland l.rar
mao valierat ned skctcher och dia
sons

Shicklige liraren Lennart Carlsson av
tdclzades

hjirtligt uid

htu'sau slut nh gen.

UHF:are läste
flygengelska

loger.

Allt prat har gått på engelska, och
in" sig och fallit in

pa Intlcl

när någon "trassiat

I början av april avslutades kursen i
llygengelska, som var anordnad fijr
UI{F

persor.ral.

I(trrscn hade stat:tats fiir att i första
dct tekniska ordförrådet
iengelska och ge övning i att konversera och lrttryckä sig på det fi.ämrran,
de språket. Dct senare ilte minst viktigt för clenr, soln Lcscr utomlands i
tjänst eller på friticl.
Kurscn hade samlat 25 cleltagare och
pågått ned 2lcktioner per vccka efter
tjänstens slut, sanlnanlagt 69 tirlmar.
Lennart Carlsson, UHF, har varit
knrsens lcdare och solr tertbok och
hancl ntvidga

på sitt eget modersnål, har läraren ofta
låtsat som oor han inte förstocl svenska.
Kursen och lärarens sätt att lecla clet

hela har r'önt stor uppskattning blancl
deltagarna, vilket bl. a. visade sig vid
avslutoingsfcsten, då 1ärarer-r avtackacles

rred blomnlor och presentEn allmän förhoppning blancl deltagarna är att fler kurser i salnna stil
måtte anotdnas, lnen att åttlinstone
någon del av lektionerna ltlnde förliiggas rrnder tjänstetjd.

Siä1v

lörlil;ra

Lennart Carls"on, atr

clct varit nycket trevligt och stirnulerandc, och att deltagarna f.is.t ett stort
intresse ått förkovr a sig.

Stora f arnnen f ar

fyra

sar utnyttjaf cn nyhet av detta slag
det yttersta. N{en vad son i högsta
gtacl är onaturligt, är att 1nan inte enI'art i nyhet.rredil uran otk.å po ansverigr poJiti.kr håll okriii.kl slingr påståenden omkring sig, son-r måstc ha
rnedverkat till att man allnänt fått den
rllrlattningcn, atr rå"t för,ral nu är
knäckt för alltid.
Det ä. i denna situation verk]igt välgörande att taga del av de klara fakta
kring Wennerströms-f allct, soln franr
konmer i "Urlderlag för genomgång i
säkerhetstjänst". Underlaget har rrtarbctats i Fijrsvarsstabcn på uppdrag av
öB genclal Torsten Rapp. lnnehå11ct
har cleigivits dcm sonr cleltager i hös-

till

tens befäis- oclt 1 cpetitionsövningar oclr

konncr vidarc att delges all övrig per.sonal inom krigsrnakten. I{är utsages
klart, att ailt inom vårt försvårf inte
Ldrl vara röjt. Förhållanden framkornrner, soln gör att lnan får clen uppfatt
ningen, att dc ällvalligaste följclerna av
det avslöjade spioneriet är av tellrpo
rär karaktär.
Fijr oss försvarsanställda är det glädjande att klmna konstatera, att vi inte
har anledning att rucka på vår lasta
tillt1o ti11 det fiirsvar vi arbetar fö,.
Old litn

USA f ara,re

Studiegruppen Arne Rycleborg, Lars
Jacobssson, Bo Hellströn och Bertil
Waclsten från CVA r este sista veckan
i augusti tiil USA för att 1ära under
håll av Rb 32.1 Siclewinder. lvlan konr
frarn l september och stannacle till den
15. Vid Olrr.t,,d A r force Basc i
Middletown blev gruppen synnerligen vä1
mottagen och nan gjordc där allt vad

man kunde

för att

besöket skullc

ge

största möjliga utbyte. Vcrkstaden, vars
verksan-rhet motsvarar CVA, rncn ar
l0 gånger större, hade nrycket att lära
ut orr robot och tillhörande testutlust-

ningar. Gruppen följde verksamheten
vid verkstaden och l-radc dessuton tillfii1le att s.jäIva handgripligen få utföra
de arbcten och testningar, soln man
ansåg sig behöva.
N{an gjorde också ett tvådagars besök
hos Philco, Philadelphia. Där fick man

följa framtagandet av de testutrustnin
gar, som så småningom sliall levereras
till CVA. Där gavs också en informalion o rr .cväl robolcr ro-n trU\tningrt..
Som avslutning tillbringadc gruppen
två ocir en halv dag i New York, för
att se vad dcn staclen l-radc att bjuda
på.

Mr Franb Saluta, .",:e fr. u. bitftdd au Mr Walter Croonrc Ir till höger ont honont
tlsar htir fr.u. Lars Jdtobsson, Bo Llellströnt, Bertil Wad.sten ach Arne Rycleborg
httr ntan prouar och t.sttjr ett söharhuuud till Sid,zuinder.
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Femkomp

d lq robot

En fritidsaktivitct.

För att mäta de "inre" krafterna på
niskr kontoret anor'dnlde vi
förra året en femkan-tp för' 5 nrannalag.
Det ena laget togs ut från avd.553
r','l_otr ck

och 555 meclan 554 ställde r4.rp lag två.

Sorrr "opartl'k ,lomilrc tiän.tgio'dc jag
och klarade mig på clet viset fiån de

mest

anstr

ängande övningarna.

De grenar som vi tävlade

i

var'

bordtennis
dragkamp
engelsb ligastil. Fr. t. Iagled. Stig Hobnquist, Curt Gröen, Ore
F.ribsson, Karlinge Elelutd, Suen-F,rib Engströnt, Stig lJahne, Axel Karlsson, Åkc
Dandanell, lngemtlr G st(lfsson, Suen Haguan, Klas'Görun Aloin, Kiell Söderbetg.

CVA topplag i lin

orientering

simning och

niniatyrgolf

Radio utan konkurrens i korpen
Det var i år ganska ovisst onr Radio
skullc nöta upp i korpfotbollen. Två
av stöttepelarna från

i fjol kunde

inte

ställa upp. Sedan vi lyckats värva två
starka kort {rån Instrument, Stig Ijahne
och oförbrännelige Kurre Green, beslöt vi att lämna in vår anmälan. Träningsmatcherna hade visat,

att det fanns

gott on spelaruraterial och
hade vi en del goda reserver.

därmcci

Serien kom att om{atta 13 lag upp
delade i två grupper.
I seriestarten möttcs Raclio och Motor. Motor ned Kjell Johansson sotr

primus kämpadc väl nen

Llno llaglind

i

föll

med

prabtslag.

Jag skall inte trötta låsarna med detaljerna även om 1962 års segråre, avd.
55,1, säkerligen inte skulle ha något
epror der. l-önrro'n Jcn ovrnskligl ärrn

att vara robotnästare i fernkamp för
år 1962 hernbar de välförtjänt vand-

var andLa grcnr vann 554 och även här
kon.r 556 tvåa. Totalt efter två grenar
-s I <.r,. rwr-

rr^ll an
är inte täviingen avgjord och det koln-

mcr

sä1<ctligcn

att bli cn

hårc1 kamp

innan segrarlaget koras.
Rg

- en r obotmoclcll.
Även i år har vi kvar bchovct ått
roa oss och fenkampandet fortsätter.
Denna gång är clct fyra lag sorr känpar, ctt från varje detalj. Det kanske
inte blir helt rättvist på det viset, lnen
huvuclsyltet med femkarrpen är intc
hcllcr att varå dödligt rättvis.
Vi har naturligtvis gjort en felanalys
ringspriset

hunnit med två grenar i år.
Den första, miniatyrgolfen, vann åvd.
553 rred 556 son tvåa. Sinningen, som

Vi
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l-rar

finalen

not

Byggnadssmide segrade
Främste
Gustafs-

l8 måI.
Vi har under

son med

hr{t en
hela
"ericn
mycket god laganda, varje nan hat
kämpat så länge han orkat och litet
till. Ett starkt försvar ocb en stundtals
fint broderande kedja har bidragit till
franrgångcn.

Brillsommqrrundqn

fll get. MotorklrrbL. lrcditio'lclia fa
miljerally gick söndagen den 13 oktober. Av 4l startande fullföljde 39.
Trots dåligt väder höl1s hunöret uppe
tack vare varrrr korv vid en av kontrollerna och kaffe vid slutnålet. Ett av
CVA uppsatt vandringspris utdelacles
för Iörsta gången. Sarntliga fu11följande
deltagare crhöll priser. Resultat: lJ L.
E. Williansson 53 plickar; 2J Kjell
Ni)sson 61; 3) Einar Fallqvist 63;
På åtcrseentle FMKA

i

vorpo.

CVA-n.rästerskapet i varpa gick på
CVA planen ons.lagcn den 25.9 1963.
CvA-mästare blev Olle Pettersson, Instruruent 14,92, Holgel Larsson, Instrument 15,90, S. Engströn, Radio 16,54.

ansträngande. Sätt. anm.]. Denna gren
har vi clärför bytt mot en nera robot

rilL-rcrninol

I

Radio med siffrorna 4-2.
nålspottare har varit Ingenar

Rodio kommer

av föregående års tävling och funnit att
clragkanpen var mest orättvis [d. v. s.
hetnrrdor.n

6 0. Arboga Maskiner besegrades
oväntar lälr mc.l 7 - l, Strängberong
från Kungsör med 7 0, Secoverken
med 3-0, Kommunal oavgjort 1- l
och SGU 7-0. Målkvot 31 2.

553+555 mor 55,1 [sont segrade,)

hdnp. I laget Bertil Sund,

i .lrag
Charles

Fernsten, Stig låtletlund, Gmnar Karlsson,

Ilertil

Vadsten.

Tävlingarna hacle samlat många clelta

gare och av clcrn flcra från

Radio.

Varpasporten breder glädjande nog ut
sig inon.r CVÄ.

t- t1
)t- )):or
sKuile
11

sparka bo11
Det uar
De sade

5 55:or
till

som shulle sparha på

en boll
uarandra:

5

"Vi

oinner med

emot 0!"

De sprung omlzring så yra
ott plötsligt blev de lyra

Dct uar 4 55:or sonr skul[e sparha på
en boll
De sade tlII uarandta: ''Vi uinner nted
I emot 0!"
på
En sprung
sne'
så vart de baru tre
Dct uar 3 55;or sorrr skullc ,parba på
en boII
De sacle

uarattdra: "Vi ttinner nted
3 emot 0!"

till

En börja gå
så vart de bat'a tuå

Det uar 2 55:or son sbulte sparlza på
De sade

till

et

boll

uatancira:

"Vi

uinner mecl

2 emot 0!"
En tat lite hlen
så uart cle baru en

Det uar

I

Han sade

55:a som sbulle sparba på

till

en boll
sig: "ldg uinner med
enot 0!"

1

Men han hitta ingen boII
<tch så

uan

l'Lan

ptötsligt noll

Au dena nan sig lära lzan
att 5 utgör inte ens en ma.n
B.-E.

&

Jaf

Vilho Pulzonen har

spåtLt bågen

för tlen

sista och dugöra11de pilen. Allan Gustafs-

son och Georg Siölin är spända på resubatet.

30 % koloxid i ny bil!
I två dagar har Flygets Motorklubb
anordnat koloxidtest och hastighetsmätårekontroll för medlemmarna.
Proven har tagits på södra delen av

CVA fältet mellan 17 19 varje kväll.
På dessa två dagar ham ca 200 hastighetskootroller och 70 koloxidtester
utföras. Den exaktå hastigheten mättes

lrred statspolisens radarmätare. Koloxidtesten gav ett mycket negativt resultat
- ca 30 0/o av de testade bilarna hade

defektcr på avgassystemet så att koloxid läckte in i kupön. I ett fall var
det i en så gott som ny bil av vanligt
närke där koloxidl.ralten uppmättes till
0,1 9/0. Detta fall kan vi ta som var-

ning ått det inte alltid är en perfekt
bil, som vi hämtar i biiaffären. Vil1
lr-tan vara på den säkra sidan, så bör
man tå en test någon gång då och då.
s. B.

Fina placeringar
Hanclikap

i

SM har den

för CVA-are i

21 23

aug.

Llddevaila. Man har tävlat i
volleyboll, bågskytte och varpa. Fina
res ltat nåddes och det \'år ett sant
nöie att fölir dclragarnas inten5ivr
kanp i de olika grenarna. Från Arboga
DVI{ avcl. cleltog 7 rcpresentanter av
avgjorts

vilka 5 är CVA-are.
I bågskytte klass

B herrar belade
Vilho Pukonen 1:a plats gcnom att i

hård konkurrens skjuta fina 330 poäng
på avståndcn 20 och -?0 m med 24

pilar på varje avstånd. På l6:e plats
hannade Göran Svanborg. I klass A
för Irerlrl korn Allan Gustuvs.on på
3:die piats och Georg Sjölin på 5:te
med 456 resp.431 poäng. Lelnårt Torstensson kom där på l4:de plats. I
denna klass är skjrrtavstånden 30 ocl.t
50 n med 36 pilar på varje avståncl.

l:ina resubat

riksbågsbytte

i KM

Arboga DVR-avd. hade klubbmästerskap i bågskytte lördagen den 7 september. Tävlingen gick i strålande va-

der på bågskyttebanan vid l.illa

Ek-

backcn. Arbogas bågskytteklubb

stod

tör

arrangenangen.

RESULTAT:
Klass A: 1] Allan Gustavsson 471
poäng; 2.1 Georg Sjölin 399 poäng.

Klass B: l] Sven Zettergren 326
I'oäng; 2l Vilho lukonen 318 1roäng;

3] Bror Ericsson

196 poäng.
Grrs

Fotnot:
DVR betl'cler De Vanföras Riksförbund
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Ingen kunde sfoppo

IFFA

i CV-rnasterskapen

genon att individuellt belägga l:a och
2:a plats. Med hjälp av Liljehanmar,
.om belcde 9:e plats. klarade även
CVA lagsegern med 39,45 före CVM
43,01 och CVV 53,55.
Fotbollen blev en thriller av stora
mått där CVA genom en stor portion
tur lyckades vinna .ned ett måls övcr

vikt.

Samtliga lag
serie alla nror alla

--

man spelar här

I

sItrtade på

äng, varför målskillnaden blev

po-

avgö-

rande.

Friidrotten slutade också sensationellt

seger för CVA med 76 poang
före CVV 46 och CVM 14.
CVM hade inte fullt lag och kuncle
clär'för inte göra något större motstånd,

ned

däremot

CW

skulle kunna l.ra lyckats

bättre om deltagande lagnedlemrnar
gjort lite bättre individuella prestationer. I{är tappade man "givna" segrar
på 400 bl. a.
Skyttet slutligen gav seger för CVV
i gevär och för CVA i pistol oclr kpist
när det gäller lagtävlingen.
Bror Karlsson, CVA vann sorn tänkt
mästerskapstävlingcn följd av tre CVVafe,

Slutligen skall här 1ämnas cn blomma

ti1l alla som hjälpt till att genonföra
dessa tävlingar, såväl sektionsledare
som övriga. Särskilt värdefull hjälp med

protokollskrivning levererades av Ragnar Strindler och hans två söta ncd
hjälperskor Caritha Danielsson, CVA
och Sonja Åhlander, FF/DC. Fullständig.r lrr otokcll l.r ere'r''e. 5 n inuter efter
tävlingarnas avslutande. Konplett förtcckning med de olika resultaten följer

här

nedan.

S.

Stig Hahne och Holger Larsson, IFFA, blet sensationsmän
tuåa. Htir flanlzerar de starba "DaIa" Dahlquist, CVM.
Söndagen den 22 september arrangerade CVÄ de årligen återkomrnardc
CV-spelen, en tävling soi'r onfattar fri
idrott, tennis, bordtennis, badminton,
varpa, fotboll och skytte. Tävlingen hacle samlat sammanlagt ett 150-tal dcltagare från de tre centrala verkstäderna
i Malmslätt, Västerås och Arboga. Tennisen måste på grund av vissa omstän
digheter skjutas tili ett senare tillfälle.
Tävlingar ne, sorl hrrvudsakligen avgjo"
des på Sturevallen, gynnades av sol och
värmc och även om tävlingsresultaten
inte var av högsta intemationella klass
var stämning såvål bland deltagare som
åskådare mycket god. Tävlingen omfat

tade korandet cv individuelle CV-rnästare såmt en lagtävling on-r ett vand-

ringspris rippsatt av cheferna

för

de

centralå verkstäderna. CVA som tidigare hade en inteckning i vandringspriset fick ytterligare cn genon totalseger
med 38 poäng före CVV 22 och CVM
l8 poäng. CVA gynnades givetvis i
36

i

udlpa son etta ocll
Instrumenl

någon mån av "hemmaplan" då det i
allrrärhet ir' rärtc'e crt lå ihop lag för
hemnaverkstaden.
Före tävlingarna var läget inom CVA

tävlingsledning att man räknade ned
säkra segrar i badminton och bordtennis medan det däremot bedömdes att
CVM med säkerl.ret skulle ta varpa.
övriga grenar skulle praktiskt taget
kunna vinnas av vilken CV son-r helst.
Baclminton och bordtennis vanns pfo-

gramenligt även om Nisse Pettersson
var skakad av CVM:s Olle Nordströn.r,
där man fick tillgripa sldijeset, som
Pettersson vann n-red

21

18.

I badninton står CVA i en klass
för sig och frågan är om några företåg i landet kan ställa upp ett korygäng

i

motsvarande klass. Här blev det

raka spåret

l, 2, 3, 4 individuellt

och
dubbel. Största sensationen svaväl CVA-arna Stig Hahne och

1-2 i

O. Holntströnt

rade
Holger Larsson för som tog och klämde dit CVM:s mästartyngda vårpålag

tog hem 3 guld,

6 silver,2 brons. Bro giort!
Generolprotokoll
Resubat från 1963 års tiiulitgar
orn CV - s pelens uandrin gspr is
Förening

Idrottsgren

Badninton
Bordtennis

Fotboll

Fri idrott
Varpa
Tennis
Gevär

K-pist
Pistol
Sun-rma poäng

IFFA CVV

CVM

53
523
523
532
523
Jlt
)l.J

532
38 22

t8

F otboll

CVA_CVV
CVM-CVA
CVV_CVM

3-0
1-0
2-1

CVM

Lagtäuling

1, IFFA
2. CVM
3. CW

5 poäng
3
2

K-pist

Poäng

L K.-A. Karlsson, CVlr4
2. Svante Sydnert, CVM
3. Gunnar Neuman, IFFA
4. Valfrid Gullberg, CVV
5. Gunnar Merk6n, IFFA
6. Alf Lars6n, CW
7. L Viktorsson, CVV
B. Stig Karlsson, IFFA
9. Manne Andersson, IFFÄ

228
227

226
224
222

219
219

2t4

10. Göte Orre, IFFA

ll.

211

J. A. Pettersson, CVM

208

12. Alf Johansson, CW
13. Sten Custavsson, CVM
14. Göte Karlsson, CVM
15. S. Nordströn, CW

202

I. IFFA
2. CVM
3. CW

1094

s89,,

CVM

562 ,,

G

[5J

t3)

,,

(2)

poäng

l. H. Forslund, IFFA guld
2. T. Nyr6n, IFFA silver
3. I(. Pfåndtner, CVV brons
.1. T. Gustavsson, IFFA
5. J. A. Olsson, IFFA
6. J. Ählund, CVV
7. M. Andersson, IFFA
8. I. Gorgne, CW
9. N. Toll, CW
10. H. ström, cvM
11. H. Skog, CVM
12. Ä. Lars6n, CW

278
272
272
270
269

265

261
260
258
258
256

234

Lagpodng:

1350 poäng [5)
1289
(3)
(2)
514

,,
,,

2.

562 poäng

[5]

poäng

t31

,,
,,

(2)

1.

CVA

Bror Karlsson

4.
5.
6.

CW

silver
W. GuJlberg,

CVV

brons
C. Ä. Bäcknan,

CVV

6.
7.
8.

89+43+45:177
90+41+43-174

S. Gustavsson, CVM 93+37+40:170

S. Hahne, CVA
H. Larsson, CVA
G. Dahlqvist, CVM
B. Gustavsson, CVM
N. Haliberg, CVM

W. Ludvigsson, CVV
B. Gyh16n, CW
J. Wickn.ran, CVM
W. Liljeharnmar, CVA
B. Harl6n, CVA
R. Carlsvärd, CVM

t3l

(2)

N. Pettersson, IFFA
O. Nordström, CVM
G. Lindelöv, IFFA
O. Söderbäck, CW
T. Wikner, CVV

I. Gustavsson, IFFA
U. Forsgren, CVM
R. Jonsson, IFFA

L R. Andersson, CVM

R. Ahlkvist, CW
lt. O. Persson, CVV
1,2.

Herb. Kåberg, CVA 9l+41+41=173

11.
12. G. Gullberg, CVV
13. B. Nilsson, CW
14. G. Rosendahl, CVV
15. O. Bergström, CVA

3.
4.
5.

92+44+47-183

Vatpa
Inrliuid.uelb

l
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
i0.

?q 4q
4? nl

10.

92+47+46-185

guld

G. Loinder,

CVA
CVM
CVV
Singel

t.

eviir ssbytt e. Mäst erskapstiil,ling.

3.

Sl?!tte, pistol

1. IFFA
2. CW
3. CVM (2 manl

602 poäng

IFFA

1,
2.
3.

Bordtennis

62
59
57
50

Poiiltg:

18,1

,,
1052
los4

67
66
66

cw

191

poäng

71 poäng

Summa

200

Lag:

Lagresultat ' podng på uand tingsprisct )

1. Sten Grstavsson
2. J. Blomberg
3. Svante Sydnert
4. Göte Karlsson
5. Björn Andersson
6. K. G. Johansson
7. Flans Strön
8. J. A. Pettersson
9. K. A. Karlsson

L
2.
3.
4.

5.
6.

C. Wiktorsson, CVM
Dubbel
N. Pettersson/I. Gustavsson, IFFA
O. Nordstöm/U. Forsgren, CVM
O. Söderbäck/O. Persson, CW
R. Jonsson/G. Lindelöv, IFFA
R. Andersson/Wiktorsson, CVM

T. Wikner/H. G. Marklund, CVV
Poling på uandringspriset
I'lats.ifIror

,X':f
;;;:

r TffA
2. cv\,l
3. cvv

S,ngel D, l-hel (rnrma

t8
r0
'0

s
1
e

23
37
?q

l;;:
"i:""
i;:r; Battttrintott
16,60
Singel
17,18 1. J. E. Kihlström, IFFA guld
18,94 2. W. Liljehan.rmar, IFFA silver
19,18 3. S. Jonsson, IFFA brons
20,14 4. G. Johansson, IFFA
20,74 5. Ä. Törnblorn, CVV
22,85 6. H. Johansson, CVV
26,66 7. S. Gustavsson, CVV
28,58 8. I(. Tael, CVV

rsl
t3l
t.2)

Sl<ytte, geuär 300 m

CVV

l. L, Ingvaldsson
2. G. Loinder
J.

L.

74 poäng
72
72

DJOIKCNOI

4. I. Gorgne
5. C. A. Bäckman
6. W. Gullberg
7. R. Johansson
8. A. Johansson
9. I. Ändersson

69

68
66
62
60
59

Sunrna

602 poäng

cvA
l. Åke

Dandanell

2.

Flarry Hahne

71

3.
1.
5.
6.

Bror Karlsson
Vait Lundborg
Herb Kåberg

70
68
68
64
60
60
57

7.
8.

9.

G. Tallqvist
B. Blomkvist
Lennart Larsson
Arne Olsson

Summa 589 poäng

Nyrön, IFFA, tlanade mlnst på nl.nlschetten i
på dndrc plots elter blubbhantraten Forsbnd.

clet

I1är pistolsl4ttt"Iog"r. Ho,,
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Några synpunkter
hring CV-spelen
När man som initiativtagare till de
ursprungliga CV-mäster skapen tar sig
en funderare på och kring de senaste

affangemangen ned IFFA som värd,
kan man inte annat än känna sig glad
över det lyckade resultatet, dels arran-

görsmässigt och dels resu ltatmässigt.
Främst sätter man dock att det arrarF
görsnässiga klaffade så gott. Äran där-

av tillkonmer S.-O. IIolmströrr
Lenncrr Höglund som tack vare

och
sek-

tionsledarnas uppoffrande arbete kunde
å.tadkonma att Llenna stora orglnisationsapparat fungerade klanderfritt. Det

finns alltså bra folk att tillgå för det
organisatoriska. Resultatmässigt visade
CCV

A fld A. Högfeldt förråtade plisutdelningen elter

tåolingatnas slut. Här lår

|FFA forbollstag sina guldmcdalier. Fr.u. Lennart Höglund, lunbtionär, Eie GiIIheim, AxeI Karlsson, CCVA A. Högfetdt. Sbymd bahom Högfeklt Kielt Söderbe4, Klas-Gban Ahtin, Börie lacobsson, Karlinge Ehlund, Totbiön Hagtnan,
Lennart Anriersson, Sven Erilz Engströ111, Stig Holnqoist, Iagledate. Oue Erihsson
och Lasse Andersson uar ej med uid pisutdelningen.

idrottsfolket att CVA-UHF bör kunna
ligga bra till även i framtiden, om det
nu kan bli en arbetande styrelse i
IFFA,

En annan viktig detalj är att de nu
befintiiga tävlingsbestämmelserna borde
korrigeras på

ett par väsentliga punkter, så att nödig rättvisa beträffande
medaljernas fördelning kan skipas. Vi-

l.
2.
3.
4.

Dubbel

guld l.
IFFA silv. 2.

HolmstrördKihlströtr, IFFA

Liljehammar/Johansson,
Tael/Gustavsson, CW brons
Johansson/Tömblom, CW

Poiing

|ör tandringsq

Fi

13
33

CVA

Poäng:

1.
2.
3.

9
4
9

cvv

CW

brons 64,8 [4J

12

4

CVM

2.

1500 m

S. Norgren, CVÄ guld 4.50,6 [7]
K.-E. Kangas, CVA silver 4.58,3 (5J
Poäng:

CVÄ

12

cwCVM _
38

CVÄ

Längdhopp

CVM

l. O. Pettersson, CVA
2. P. Holm, CVA
3. G. Gullberg, CW
4. I. Pennskog, CVV
5. G. Johansson, CVM

10,87 (71
10,44 (sl
10,03 (41

9,49

(31

9,53

Poäng:

CVM _

4.se [4]
4.s3 [3)
4.s2 (2)

IO

cvv ,

s.4s [7)

12

1.
2.
3.

9

Totalpoäng:

76 poäng [5]
(3)
46 ,,

CVÄ
CVV
CVM

Poä119

cw7

Poäng:

l.

4
12

CVA

G. Gullberg,

CVV

1.44 (4)

l. Ä. Daadaaell, CVÄ
2. A. Jedermark, CW
3. L. Skagerlund, CW
4. E. Lundgren, CVA
5. A. Gustavsson, CVA

14

,,

(2)

Poäng:

400 m
S. Vilhelmsson, CVA guld 58,8 (71
L. Pettersson, CVÄ silver 59,3 (5J

CVA

Kula

Poäng:

l C. Jakobsson, CVM guld ll,8 (71
2. O. Pettersson, CVÄ silver 11,9 [5J
3. P. Holm, CVA brons 12,4 (4)
12,5 [3]
4. G. Hult, CW
14,0 (2)
5. G. Johansson, CVM
15,1 [1)
6. H. Ä. Va-xell, CW
CVM

_

l. L. Vedlund, CW
2. K. Tengrup, CW
3. L. Löfvenius, CVA

100 m

c\ry

Srr

Höjdhopp

t5l
t3l

dare finns en del oklara punkter beträffande antal deltagare, lagsamnansättningar o. dyl., som även bör rättas
till.

5
3

CVN4

idrctt

CVA

2.19,4 [sJ
2.32,9 (3)

Poäng:

set

3
2. Cm/ 26 7

cvA
cw

CVA
CVV

Platssiffror
Singel Dubbel Summa

1. rFFA r0

Ståfett 1000 m

CVM
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2

Diskus

A.

?]

Gustavsson, CVÄ
E. I-undgren, CVÄ

R?

(7)

30,60

(sl

B. Gyl6n,

N,67 (4)

CW
A. Jedermark, CW
K. Jr.rhlin, CW

B. Gustavsson, CVM
N. Hallberg, CVM
R. Carlsvärd, CVM
L. Stjernström, CVM
Poäng:

CVA

c\ry

cvM

12
7

3

28,28
?? ??

t3l

22,32 (2)
20,09

lq
lq

?q

trl

löt lri idrctt

Höjdhopp
Längdhopp
Diskus
Kula
Stafett 1000 m
1500 m
400 m
100 m
Totalpoäng

?n
P o ä11g t

cvA

cw

cvM

iII

u

(sl
[3]
[2]

CVA
4
12
12

l0
5
12
12

I

76

andfings pis et

CVV

CVM

l2

72
13
93-

49
46
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En ny fyp ov
PRECISIONSBRYGGA FOR
KAPACITANSMATNING
Spokmcrnövrerod bolcrnsering, digrrol ovlösning och ctuiomoiisk
instöllning ov kommotecken och sori underldltqr onvöndningen.

MATOMRÅDE:
10 rrpF till 1 1rF
NOGGRANNHETSKLASS:

)

0,01 %

UPPTOSNING:
1 del på m ilionen.

En kopocitonsbryggo försedd med trqnsformofor istället
rqtionsmolstånd, vilket gör ofi 3-ferminol-mätningen

för

kqn ulföros

i

ett sfed.

Möter 3-terminql- och iordode eller ojordode 2-terminqlkondensqtorer. En jordkopocitons på I 7,F ger etf fel på
endqst 0,01 '/. vid mötning qv en kondensqtor på 1000 pF.
Inbyggdo

ko po citonsnorm oler ov hö9 sfobilitet och noggronnhel, somtligo uifördo ilnvor. De sex störsto ör dessufom.. hermetiskt
.kopslode i torr kvövgos, vilket ger en

stqbilitet som ör bättre ön 5 ppm-/'C.

Somtligo normoler kqn snobbt provqs mot vqrqndro för
kontroll qv stobiliteten. Endost en yffre normol behövs för
obsolut kqlibrering cv helo uppsättningen.

Typ I615.A Precisionsbryggo
M<iiområden:

Kopociions: l0 r7-10 6 F i 6 omröden (l0jrpF-l 1rF).
Direktovlöst,6 siffrors upplösning, minsio sieg 10r7F.
Mötområdei kon utökqs med ytlre normolen.
Förlusifokior: I0-6-'l vid I kHz, direktovlöst. Direkt proportionell mot frekvensen.
Kondukionsr '10 6 ps-100 4s, oberoende ov frekvensen, 4
siffrors upplösning, minsto steg 10 6 1rs.
Komplett mälutrustning typ l620-A innehåller: 1615-A
bryggo 1232-4, ovstömd förstörkore och nolldetekior, ett
instrumenl med fullt utslog för pV och 13ll-A,
l fqstq trekvenser fr.50 Hz tilll0 kHz

bryggoscillotor med l
Nogg ronnhetskloss:

Kopocitons: f.0,01 % direkt ovlcist med inbyggdo normoler,
vid högre {r ekvenser cir felel 0,002 "å C,,F (-9100)2
Kopoc,lons, opp.ox. I ppm vid iörn[ö-else med yttre no.-

5nobb iömförelse qv 3-terminqlkondensotorn qöres lött
öven om förhållqndet uppgår rill '10000 iill l. -

moter_

Nör förlusternq i den oköndo kondensqtorn ör mindre än
normolens, erhålles indikering direkt iG.

Frekvensomröde, co

Kopplingsschenot på ponelen visor onslutning
möttillfölle.

för

vorie

Förlustfokior: +(0,1 %+l ppm) ov uppmtitt vörde.
Kondukiqns, ll % +0,0001 rs.
,l00

Hz-']0

kHz.

Inbyggdo noTmqlernos iemp.-koefficient: co 5 ppm/.C.
Moximol möispcinning: 20 V vid I kHz. proportionellt mot
TreKVensen.

Generqlogent

Vörtovögen

52
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ARENGO finns
med - bilden...
Ar-er-rco

rillverkar insrrumenr

rill

Drakcn

lrenr som i iivcrljudsfalr qel korrekta
vikriga drra och prcseLrrclar

clessa

-

instru-

bcskecl ottt

{ör {lyg{ör.rlen.

Urvccklingen sriillcr. sränrligt stiirLc ktrv på ptccision
==:=

J--

och rillförlirlighcr. Aven när dcr gällcr framudsflvger
finns AreLrco rneil ibildcn.

ARENCO ELEGTRONTCS AB
Siktgoton

11

. Völlinsby

