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CVA-DAGEN
söndagen den rr september

VISNING AV CVA OCH HC

Den förestående visningen av CVA har tydligen hälsats med tillfredsställelse.
Visningen är allmänt diskussionsämne och frågor av de mest skiftande slag dyker
upp. I dagama har ett prograrnhäfte distribuerats till alla CVA- och Hc-ajlställda.
Ddr finns svar på de flesta spörsmål och redogörelse för vad som kornmer att
hända den l1 sept. på CVA. Någon hade kanske väntat sig om{attande och stora
arrangemang. Det blir det nu iote och anledaingen därtill är helt enkelt den, att
CVA-visningen kräver så pass myc.ken tid, ått det enbart skulle bli oroande med
andra arrangemang i större omfattning,

Det är do& väl sörjt för att det skall bli en minnesrik och trevlig dag för
alla besökare. Det blir bl. a. konsert av Flygets populära orkester från F l ABF:s
ungdomsorkester kommer att medverka hela dagen och på Restaurang Lansen
spelar Kling och Fälts stråkensemble underhållningsrnusik. För barnen är det väl
sörjt från de minsta till de största med barnkrubba och tävlingsarrangemang, bio
och barntåg.

Alla fömtsättningar Jinns för en Fru-fri-clag i stor stil. Matbekymren är borta.
Mässen serverar en fin luncl.r till billigt pris.

Den flygintresserade får se er robot och ett fpl 32 och flygare från F I visar
Lansen i luften.

Men framför allt annat står visningen av CVA. Äv olika skäl kan vi inte
räkna med att den upprepas inom en snar framtid, Det finns därför alla skäl att
inte rnissa detta tillfälle.

På söndag tar vi fram vår ganla fina paroll "Följ med oss" och den här
gången gäller det vårt eget företag - Flyget.

Den ll septen.rber 1960 öppnar CVÄ sina kronförsedda portår för
alla CVÄ-anstållda nred närmaste anhöriga. Vi öppnar även portarna till
bergets ionandömen.

Alla CVA:are har då tillfälle att visa de väsentligaste av flygverk-
stadens byggnader och avdelningar. Och de allra flesta har möjlighet att
visa sin egen arbetsplats.

Alla, och jag uitnder mig siirsbib till de anhöriga, hAlsar iag hiärtligt
lbonna till CV A!

Låt den 11 sept. bli en 'terkllg CV A-dag!

CVA den 7 sept. 1960.



Chefsskifte
Generallöjtnant Axel Ljungdahl
avgick n.red pension den r juli r96o
som chef för Flygvapnet och ut-
närrrndcs t'll gcnerrl i Flyevapet.

På förmiddagen den 3o juni toe

g".neral Ljungdahl avsked från
Flygvapnets personal genom att

besöka san.rtliga flottiljer och dess-

utom CVA. På flygfältet hade

från CVA och UHF samlats repre-

sentanter för arbetsledning, civil-
militärer, FCTF och FCPF.

AXEL LIUNGDAHL

General Ljungdahls avskedsord var:

"Niir jag ltlag lämnar beföIet öuer Flyguapnet uill

jeg gärnd, i cien mån det tir möjligt f ör mig, f ara

onthritg och söga faruäl till 1>ersonalett.

Jag iir stob öuer att ha fört beflil öler personqleu

i Flygrapret. lag är glatl öper Lle resuhat som nåtts

och jag är taci<sant öuer det sleichllga, trogna och

alhil lojakt arbete och sqmqrbcte som Nl har pres-

terat och rtär jqg uu tq.r farL,äl och hiilsar Er så h(il-

s(ir ie! lanom Er också tie olilza persotnlhårer sont

Ni represetterar."

Sedan general Ljungdahl hälsat på samtliga när-

varande:

"För framritlen öttshar jap Er all uiilgång och fram-

gång!"

]"ORSTEN R,4PP

Till chef för Flygvapnet fr o m r juli 196o har för-

ordnats souschefen vid Kungl Flygförvaltningen,

generalmajor Torsten Rapp, som san.rtidigt utnämnts

t i1l generallöjtnant.

Till souschef vid
Kungl Flygförvalt-

ningenfromrjuli
196o har förord-
nats generalmajor

Lage Thunberg,

dessförinnan chef

för tredje flygeska-

dern.

LAGE
THUNBERG



Otto Dahlin: VÄGGEHÄLLAR
En geologisb. seuärdhet i CVA:s närhet

l:iirst några få ord om den geologiska
rtvccklingen i trakten kring Arboga
och däreftcr en kort orientcring om
Vii gg e l.rä lla r.

Sisra rsrirlcrr
Omkring 13000 år f. Kr., alltså för

o rkring 15000 år "edan, började sis-
tr istiden gå mot sitt slut i Skandina-
rieo. Lcndisen böriade Liå draga sig
tillbaka från Skåne. Omkring 8 000 år
l. I(r- hade isranden på sin väg norrut
|r'scrat Vöstrnånland och alltsa våra
traktcr- Då isen smälte kom jordskor-
pan rnccl bl. a. sina noräner och rull-
stens- och sandåsar i dagen. På n-rån-

Ba stiillen framträdde urberget, sargat
och nisshandlat.

l,anclonråc{ena hadc inte vår tids ut
folmning. Skåne låg högre än nu och
sanrnranhängde med Danrnark, men
norr onr Skånc lag lcndet Jägrc än
i våra dagar. över Mellansveriges 1åg-
lancl sträckte sig ett brett suDd som
förcnade I(attegatt med östcrsjön. Den
stiirsta nivåskillnaden fanns i Änger-
ruarland, som låg inte mindre än ca

285 meter lägre än nu. Norr orn Än
gelmanland rrrinskade nivåskillnaden.

Dfter iscn uppstod så småningom
tunclor mecl växtlighet, så kom djur
ir'.rrnför allt lenen, och sa kom nränli-
slian ådöljcl av sitt första husdirrr, hun-
clen.

Då jordskorpan lättats från dct 1000

-2000 m tjocka islagrets ofantliga
t;nrd, l'örilde dcn röra och brrkta sig

i vertikalled. I Skåne trörjade den
så småningom sjunka så att öresuntl
och de båda Bälten kom till. Norr om
Skåoe biiriade jorclskorpan höja sig och
folt.ättcr demir landlröining ännu i

våra dagar. Storleksordningen i Mdlar-
clalen, alltså i våra trakter är cirka 4
mm per år; undcr tidigare årtusenden
vår clen visentljgt större.

Följden av de fantastiska omvälvnin-
gar jordskorpan vaiit utsatt för uncler
årtusendcnas gång ser vi överallt. Vi
har urberget Käglan, på nånga ställen
söndersarSat men på andra slipat av
i inlandsisen fastfrusna stenblock. Det
är i bergåsen Käg1ans östra del som
CVA och UHF är insprängt.

I våra anläggningars bergväggar odr
bergtak kan man se hur Käglan för
orr-tkring 2 miljarder år sedan kom till
.qenom hopveckning och tillskrynkling
av urlrcrgsnassans heta snältor. En
vackcr sten med exempel på ett litet
veck finns i konferensrummet i CVA
administrationsbyggnad.

Sä har vi cle norr-södergående rull-
\len-åiJrno, hop,lrnlade av under iien
framforsande smältvattenälvar. En ty-
pisk sadan as är den från Jägaråsen

[öster orn Köping) över Kungsör och
Hjäimarsund gående åsen. På många
ställen i skogar och på akrar iinner vi
rullstensblock, ibland husstora. Dessa
har isen flyttat långa stråckor utan att
ha lyckats mala sönder dem.

Då jorclskonran, sedan isen srnä1t,
började att röra sig uppstod spännrn-
går och bristningar, främst clär sprickor
i urberget funnits. På vissa ställen
skedde en vertikal förskjutning av cle
brtstna partiema och en s k förbast-
nirrg erhölls. En sådan förkastning är
:red all sannolikhet Väggehiillar, sotn
jag i det följande återkornmer till.
Landhö jninget

Den ovan nämlda iandhiijningen har
Sivetvis lännat många spår i våra
trakter; här endast några exempel.

Arboga stad, på båda sidor om ån,
iir byggd på nark sorn höjt sig ur
vattnet.

CVA flygfält var en Mälawik, och
så sent som på 1700-talets ltartor kal-
las bergknallarna som Johannisbergsgår-
dalna ligger pa fortfcrande för Skären.

Då Grrstav Vasa byggde på nuvaran-
de Kungsudden iKuogsör skiiljde Mä-
larens vågor mot 11)urarnå runt bygg-
r1:ldsplatsc[.

I Bcrqtroller nr 31958 ,k-ev i:r6
orn Slottsholrrren vid Svarthäll. Slotts-
hchlert, som nu är onreivcn av åkrar,

var tidigare en verklig vattenornfhrten
holnre.

V iigge hiill ar
Väggchä11ar ligger ca 1,5 knr öster

om gården St. Vallby i Säterbo och
Pa syrlvästra sltrttningen av "berget
Finhiill som med sina ca 9l m ö. h.
iir Ärbogas högsta "bcrg". Till hällarna
kolnDtcr man liitt genom att följa den
garrrla vägen mellan Hällby och Väster-
mo. Passera Hjälmare kanal vid Häll-
by och fortsätt förbi Jönsarbo ocl.r Stru-
tcD, ålltså iclrc förbi haadelsboden.
Cirka 800 nl öster onl torpet Slrrjten
rescr sig Viiggchällar längs vägens nor_
ra sida och väi synlig fi.ån vägen. Sam_
manlagcla iängclen är cirka 400 meter.
Brottytån som är vertikal är en så gott
som plan gncjsvägg. Största höjden är
cirl<a 12 metcr.-

Länsombudet för Svenska Natur-
skyclclsförenigen, läroverksacljunkten
Bcrtil Wallcldn, Västerås, har hos Läns
styrelsen tilistyrkt fridlysning av Väg-
gchälJar. Med hans rillåtelse aterger tag
nrr utdrag ur hans motiverjng:

"Dcnna niitkliga geoiogisha biiunng
finns onttalad rcdan i Elis Sidenbladhs
beshriwting au dc geologisha bartbladet
Atboga, som uthom 1862. Sedan har
otnråtlet bliuit lörenril t'ör en tluiirt
r[tttu ej aushtad undersöhning au labo-
ratorn uid Upltsala utiuersitet, t'il. dr.
Sten Florin, publicerad 19,13 i Geolo-
gishd förcningc,ls förhandlingar Btl 65,
H. 1, och pti denna shrit't santt på
muttliga medtlelanden ltkt dr Florin
gtLn.lat sig denna f ranstiillning.

Turi förlzlaringar i tinhbara. Dat
ena iir ntt clcn lramshjutande inlands
isen hiir pLi liisidan au en bergshulle,
som kallas Fi.ll iillen, nted sin ntglzraft
slzullc ln plocleat bott allt ,nateridl
'frant till en spriclebildning, som t'ranr
prepdrerats i ctt ursprungligt, oLilbeud-
rct sleicb. Denna lörklaring lötelaller
f ögtt trclig.

Dcn andra och mela sannoliha t'öt
Llarittgctt ir, utt det hiir shullc fih.e
Iigga en fötbastntug, d u s en för-
shjuttrirtg i uertilzalled, Itings gamla
i,4enliikta sptitlur, som brutits trpp i
sanrband nrcci att jordskorpdll utsdtts
löt biijrtingar, dri landct höjde sig, se-
darr inlandsisens vtildiga tyngd försunt-
nit. För denut förhlaring talar titslzil-
liga argnnent. l. De uppseendeuiid.tfi
de litsba brottytorna. Dessa s/rrr/le
l:ansl:e till rtöcls h:l:'uttt förhlaras s<nt
resttltft au frasttittt'ittg, tlti hauet undcr
Iitorin iden lude sit sttand hiir. lt4enV iigglliillat f rritt öster.



V iiggehiillar från söder.

då shulle nan vifitat sig auspring mo-
teridl uitl foten au berguiggen. Och
det salznas. 2. Vtiggands planhet oclt
deras littjerdta lörlopp. 3. Liings hrö-
nets kant auskifu brcnten alldeles oför,
nedlat en vanlig isräfflad häll. Kunde
man bara blottlägga fortsiittningen aD

denna häll uid uäggcns bas och diit
finna fortsättning på rät'florna, som till-
Izommit under istiden, slzulle därmed
tara beuisat, att dessa fötbastningar
tilllzommit efter istiden, hanslze lör
10.000 åt sedan.4. Det dt fastslaget,
att ldndhöiningen hiit i östra Mellan-
sterige inte förlöpt lihformigt, utan i
uissa fall för niirbeltigna områden merl
gatslza oliba belopp. Man lzan tdnba
sig att det ppstått flexurer, d u s
llacka ucrtihalrörelser, som om de öucr.
sl?ridit ett tisst mått, lett tiII en brist-
ttitrg, i fallet Viiggehällar åtföIid au
en förhastning i uertilzalled.

Har den sist lramlagda teorin log
för sig, tir Viggehiillar en i uårt land
nychet ouanlig eller bansbe hefu unib
'företeelse. Förhastning;ar och difutil[ au
betydande omfdttning med en spång-
höjd au iinda upp till B m hörstamt11di1-
de fÅn postglacial tid liir i Sterige sab-
na lzlinda ocl.L erlziinda motsvarigheter" .

Det är med intresse man ser fram
not fil. dr. Sten Florins undersök
niogar och publ'iceringcn av dessa. Där
med kommer säkert tillkomsten av
Väggehällar att helt klarl:iggas.

-/ /-

Dv rekrJternl La la. tilL örning fre
clagen den 13 maj kl 018.00 med sam-
ling vid brandstationen CVA.

övningsmomenl I

Ordnande av bivack, ordnande för
skydd, postering, iordningställande av
e'd. t:r lln ingar (amt spaningsljän(t.

Ovningsmomeni ll
Kpist skjutning.

övningsmoment lll
Lägret brytes lägerplatsen iordning-

strilles.

Förutsöttning

Plutonen har fått tiil uppgift att ord-
na med yttrc försvar rnot en mindre
fallskärlnstrupp som luftlandsatts söder
Ärboga och befaras ha order att utföra
ltupp mot CVA.

Pr rrr:afl lid 018.00 iniarn .ig irrc
mindre ån 16 rekryter vid brandstatio-
nen.

Rekryterna uppdelades i 2 grupper
mecl Äke Svensson som chef för grup-
pen som skulle ordna med bivackslag-
ning och lekamlig spis.

Göran Andersson utsågs till chef för
den grupp som skulle ordna med 1äg-
rets skydd.

Grupperna fick order om förflyttning
till anvisad plats.

Kl. 017.00 infann sig enl. överens-
lomnrelse 4 grabbar som skulle fingera
Irllsk ärmstruppen. De utrustade. speci
eLlt för att kunna röra sig fort och
tyst i terängen, bl. annat hade de
gummiskor på fötterna, ylleluva som
l-ruvudbonad samt väl surrad uaiform
för att ej fastna i grenar o. dyl. Den-
na grupp utgick från CVA kI.017.30
med uppgift att med vissa mellanrum
störa plutonen dels under förflyttnin-
gen, bivackslagningen, och för övrigt
hålla plutonen varm tiil kl 023.00 då
clc skulle förena sig med de övriga.

Son.r chcf för den fingerade fall-
skärmstmppcrl fungerade Klang med
Tage A. son stf.

Kl. 018.15 gav övningsledaren order
otrr att förflyttningen till den anvisade
platscn kunde börja.

Gr.-chefcma gav order om iaddning
av vapnen samt indelade båda grupper-
na i I förpatruii om 3 man samt de
övliga i 2 skyttekolonner som skulle
gå Iram med 100 met. avstånd mel-
lan grupperna rrrder förfll rtningen.

Plutonen gick fram lugnt, tyst och

försiktigt. Vid öppna platser gjorcles
k inggåcnde rörelser [ör att inte röja
sig. I höjd med Petterstorp brakadc
clet löst där Klang utförde ett eldöver-
fall för att bringa oordning i plrrtonens
förflyttning, plutonen bet ifrån sig bra
och kunde fortsätta förfl)ttningen.

Vicl frarnkomsten till det anbefallda
l;gret och bevakningsområdet började
cheferna med sina uppgifter. Chef
Svenssons grupp reste tält högg gran
ris, grävde kokgrop och skaffade ved.
lv{an såg hur grabbama med iver för-
sökte få lägret iordning så {ort och bra
sorn möjligt, då de av er{arenhet vrsste
att ett brå ordnat läger är en stor till-
Bång när dc skall vistas utc ilerrängen.

Grupp Göran Andersson började
onedeibart vid framkomsten att ordna
med bevakningen åv lägret, eldstäilnin-
gar ordnades, signalsystcm sattes upp,
och spaning runtom bevakningsplatsen
rltfördes.

Mitt under denna brådska satte
Kiang in en stöt mot lägerplatsen, vil-
ket lesulterade i att grupp Svensson
övergav tältresningen och fick hjälpa
till mecl försvaret av 1ägerplatsen.

ör'er hela otuådet hördcs Stirres
vrål "5 nran skall ti1l varje pris be-
valta nratfiirrådet".

Elter överfaliet återgick tältresarna
till sitt och Stirre avdelade 6 man för
att rensa terlängen kring lägret.

Under lreia krällen giorde Kleng för-
sök att förena bevakningsområdet mot
CVA så för.svarama hade häcken full
hela tiden för att klara stötarna. Vid
ett tillfålle var Klangs grupp rästan
ir,ne på området, innan de åter fid<
ge vika. Posterna hade inte upptäckt
nägot svarade de efteråt.

Kl. 023.00 återsamlades alla til1 lä-
gerplatsen där en massa smörgåsar var
klåra att konsumeras tillsammans med
choklad.

Di'skussionen gick högt omkring kok-
gropen där alla försökte övertyga alla
on) att den eller den kom aldrig in
eller i närheten av lägerplatsen.

Det var en {in vårkväll vid lägerbålet
och glädjande att ett gäng grabbar väl-
jer att under två dygn idka ett härligt
frihrftsliv, ingen komfort, utan der pn-
rrlitivaste man kan tänka sig och ändå
stor'!nvs.

De tre cheferna Klang, Svensson och
Gijran Ä. med mannar skötte sina upp
gifter på ctt utonordentligt sätt.

På lördagsmorgonen väcktes alla kl.
06.00 för personlig hygien och därefter
intogs frukost.

Under för rnirldagen tränades skarp-
skjutning mcd kpist.

Efter vapenrård och översyn av öv-
ningsrnaterialen avslutades övningen kl.
012.00.

Tagc Wallqvist
övningsledare.



Ndr CVA i oktober månad lg50
träffade överenskommelse med Saab om
tillverkning av vissa enlleter till fpl
I29 giordcs derta nreJ tanke på att
CVA inom några år skulle behöva ut-
öka personalen för vissa sammanbygg-
nads- och monteringsarbeten. Då Saab
dessutom vid denna tidspunlt var i be-
hov av att placcra sammanbyggnadsar-
beten på andra industrier var överens-
konmelsen en för båda parter önsk-
värd och lämplig åtgärd.

Ätt dct då planerade personalbeho-
vet av denna kategori yrkesfolk senare
inte blev akttrelit är iu omsvängningar
som de centrala flygverkstäderna inte
äro främnande för.

Personalen som anställdes var före-
trädesvis icke folk från industrier. Det
bedömdes trots detta kuma gå bra
då upplåming kunde koncentreras till
nitnings- och enklare plåtarbeten

De första anstätrlningarna gjordes i
oktober rnånad 1950, då även utbild-
ningen som tog ca 14 dagar påbörjades
på FJygförvaltningens verkstadsskola i
Västerås. Senare tog vi själva hand om
denna utbildning.

Då deo första kullen var utbildad
skickades dessa till Saab för inkörning
på lrrftkanal mellankropp. Inkörningen
var klar i december då personalen åter-
kom och med dem anlände även de
första jiggama och tillverkningen kun-
de omedelbart igångsättas. Den första
enheten fluftkanal mkr] levererades i
januari l95l.

Under 1951 anstd,lldes personal i rask
takt. Vid årets slut var ca 60 man an-
ställda. Enhetema hade utökats med

6

tanklucka, fena, luftkanal nos, sidro-
der samt stabiiisatorer_

Med dct större antalet enheter och
dcn icke inkörda personalen hopade
sig svårigheterna_ En bidragande orsal<
till dessa svårigheter var vdl även till
viss del beroende av med konstruktio-
nen sammanhängande tillverkningspro_
blem.

Men svårighetcr skall ju klaras av
och i samarbete med Saab och CVA
kontroll- och verkstadspersonal klaracles
svårigheterna upp.

I början av 1952 påbörjades arbetet
med höjdroder och förarstol. Takten
för de faststältrda leveranskurvoma öka-
de ocl-r för att klara dessa leveranskrav
måste skiftarbete och övertid tillgrrpa.s.
Personal (9 manJ lånades från Saab
och CVM och personal lånades även
från filar- och plåtverkstadefl- Vid slu-
tet av 1952 var arbetsstyrkan uppe r
ca 130 man.

När vi kom in i 1953 började arbe-
tet stabiliseras och i mitten åv året
kunde skiftarbetet successivt aweck-
las.

Under denna besvärliga inkömings-

lrÄN

S AAB - tilluerkningen uid CV A
Ett auslutat kapitel Av l. drifting. Folke Kropp

I
tid svarade vm Lindgren med förmiin_
nen Wallqvist, Rundström, Bror Karls_
son och Leth för verkstadsarbetet. Fö!
kontrollen fick ing B Westerberg uga
de första stötama. W efterträddes av
ing Peters6n. Ing Sirby övertog Lind-
grens arbete i april månad 1953. Ar_
betsledarsidan förstärktes även med för-
männen Byström och G Karlsson. K
skötre all nytillverkning och ändring av
verktyg, vilket arbete hade fått stor
omfattning.

På kontrollsidar var 26 man anställ-
da vid denna tidpunkt.

Genom återlämning av lånad perso-
nal och siopandet av skiftarbetet kun_
de personalen i slutet av lg53 reduce_
ras till 90 man.

Med 1954 års ingång kom vi in i
awcclilingsperioden. Luftkanal nos var.
fårdiglevererad i oktober. Vissa dm_ar_
beten avvecklacles successi,"t och i de_
ccrnber månad kunde den sista luft_
kanal mkr levereras. För andra enieter
lunde crl)etet Llaras i fiirre jiggar.

. l.r(r .nabbt sonr personalstyrkan fick
byggas upp lika snabbt fick den rru re
chrceras. I clecember månad 1954 var
vi ne.e i 4l man.

De sista leveranserna av stabilisator
och_ tanklucka skedde i april månad,
av höjdroder och sidroder i n.raj rnå_
nacl 1955.

J2g-tillverkningen var klar för CVA
del. Drygt 690.000 tim produktiv tid
hade åtgått och CVÄ hade fakturerat
Saab omkring 7,9 niljoner {ör arbetet.

Jiggarna har senare överförts till
CVV där reparation av dessa enheter
skall ske. Denna överförins skedde
1959 nren intill dess utförde CVA re_
paråtioner av 39 stabilisatorer, 334
höjdroder, 13 sidroder och l0 lakluc_
kor.

I slutet av 1953 hade lörhandlingar
upptagits mcd Saab om fortsatt till-
verkning av liknande enheter för fpl
32. En överenskommelse kom till stånd
om sammanbyggnad av stabilisator och

Höjdtoder- och detaljtillvetlzning.

Bt!^sr'{lNGEi Pl Äv0 1td vtD Tt!!vEtr{|r|6 av lr{NirEq
tar r^lt ocH 32 unDgl EtEi 19to- 1960



höjdroder titrl fpl 32. Tillverkningen be-
räknades kuma påbörjas i början av
1955.

Personal särides till Saab för inkör-
ning i mars månad. I maj krude de
första jiggarna överföras (en stabilisa-
torjigg och balkjiggar för do]. Samti
digt flyttades tiliverkningen från rnon-
teringshallen där defl hittills varit för-
lasd till T XIII och IV.

De erforderliga jiggama kom i snabb
raLt och arbeter kom bra igång. I
septenber månad levererades de första
stabilisatorema och höjdroderna [3
resp 2 st].

Personalstyrkan var 27 rnan i de-
cemrrer ly)).

Av de svårigheter som förevar vid
stade'l a\ 29-enhetema kuode nu in
get förmärkas. Personalen kunde jobbet
ocl-r mao har nog en bestämd känsla
av att Saab även löst konstruktionsfrå-
gorna på ett ur tillverkningssynpunkt
bättre sätt.

Avdelningen kunde lugnt byggas upp
oc'h var i slutet av 1956 3,1 man för
att i nitten av 1957 vara uppe i för
detta arbete full styrka 40 ma:r.

Redan under 1958 måste reduccnng
av personalen påbörjas- I slutet av året
var det 18 raarr på avd. I december
nånad 1959 levererades det sista höjd
rodret. Den sista stabilisatom gick ur
jigg samma månad. Kvar var nu två
man för färdigstäJlaode av stabilisato-
rerna vilka levererades den 14 jan 1960.

För tillverkningeo hade åtgått ca
260000 tim produktiv tid till en fak.
turerat belopp av kr 3,8 miljoner.

Närmast ansvadg för 32-tillverknin-
gen har varit ing Sirby med vm Leth
och förmännen Sand och Westerberg.
För kontrollen har ing Kj Karlsson med
hjälp av 8 man svarat.

Äll personal som arbetat med des-
sa enheter äro nu placerade på olika
arbetsuppgifter. Den större personal-
gruppen "nitarna" äro spridda på de
f lesta av CVA: s avdel,ningar.. En stor
del av dem har omskolats till elektriker
och har senare vidareutbildats till ra
dio- och radarmontörer.

I det närnaste l0 år har gåtE en
arbetsan tid för dem som dagligen
fått arbeta med lösningen av de upp
l<onna problemen. Detta arbete har
undeflättats genorn den goda kontakt
som varit med Saab personalen.

De sista fpl 32 levererades från Saab
den l8 maj 1960. Dagen efter be
sökte rlir Bertil Jonsson och överng
Bengt Wassgren CVÄ för en sista kon,
takt bctr dessa arbeten. Vid detta till
fälle sarnmankallades den personal som
under den sista tiden arbetat med 32
enheterna. Dir Jonsson tackade perso
nalen och uttalade sin uppskattning för
det arbete som nedlagts.

Dir. Jonsson påpehad.e i sitt slutan
'förande, att tudn på SAAB i ddE ät
mychet glada öuer att man för tio år
sedan ualde att ldgga ut til[tethningen
på underlererantörer i stiillet lh att
bygga ut i Linlzöping. Därigenom hade
man lått tillälle att lznyta bontalzter
med folle på CVA och i ledd ett gi-
uande samarbete, som man halt stor
11!tta dr. Dir. Jonsson hoppades, att
ntan uid eventuelb belnu shulle få
återhomna och då mötas av samlna en
tusiasnt, som tidigare.

Hörf på Motor
örebro-I-asse ti1l en kompis strax

cfter semestern.

- Hur är det med dej.

- Det är dåligt.
Hur kan det komma sej - nu

när du l.raft så långt skurlov.

Höri i högtolorno

Nyckelknippa upphittad på UHF.
Äterfås per telefon nr. . .

Ordet fritt
VARFOR INTE EN PRAST?

Det finns ingen anledning att klaga
över sjukvården hos oss. Tvårtcm ar
det väl så att få anställda bli så väl
omskötta sonl vi blir. Orn jag har varit
borta från arbetet några dagar på grurd
av t ex lörkylning kan jag rara för,
vis'ad onr ätt sy\ter Srina vill ha mig
ned för kontroll den dag jag återin-
trådcr i tjtnst. Detta är ritmärkt. Före-
taget är givetvis mest betjänt av fullt
arbetsdugliga medhjålpare därlör är det
också väl beställt med sjukvården.

Men se'n.
Detta gällde halva människan. Krop-

pen får sitt - nlr får själen sitt? Dennå
stackars själ som dver och sliLer r
kroppen och som irte iåter sig lura av
hortvågsbehandling eller två albyl, vem
tar hand orn den? - Varför inte en
präst eller riittare själasörjare?

Vilka problem brottas vår kanuat
mecl? Varför skulle vi förresten ha re-
cla på clctta? Vi ltan inte hjälpa llonom.
Ingen kan väl till fullo hjälpa, men
ncgor kcn lriäJp: till e'r siäla.örjrre.
En rninniska son-r iir till för att ta cmor
förtroende, son jag kan lita på.

Jag föreställer mej iote eD tjänsteman
ttrcd kontorstider och regleracl befod-
ringsgång, utan en nänniska för vilken
alb är iika och för vilken mitt problem
just cl:i är det absolut enda och vikti-
gaste här i livet.

-W
l)ebatl emotses gärnå

Red.



Den ganla nan-
gfu dsbyggnad en

som fu llottiliens
officetsntiss.

F ly gdir e bt ör Sune C laesb orn

ordnad roll. De första depå pärmama
i A5 format äro tjocka och detaljrika
och lågo till grrLnd lör flottiiiin struk-
tionen rned anvisningar för tiänstegre-
nar och befattningshavare.

Så småningom växte personalstyrkan
och flygplanantalet och redan på sen-
hösten 1940 uppsattes den andra divi-
sionen. Flygningarna intcnsifierades och
på våren l94l hade flottiljens nuva-
rande skepnad tagit form.

''NL. l-- .,i L,-,^+ aÄ-,1:^' ^,, .l ^llur6t r Id'u'61, ,,u :^d',
vi arbeta, flyga, skjr.rta och fälla bom-
ber, hårdträna personalen och se till
att flottiljen kommer i högsta möjliga
trim", ].ttrade den förste flottiljcl.refcn
vid F7.

Samma föresats synnes alla hans ef-
terträdare ha haft, att döma av det
som uträttats vid flottiljen, och från
den tiden fram till nu - i 2 decennrer

- ha olika flygplan stört den gamla
fridfulla cgendomens corps de logis, där
clen ligger i sin förniint avskilda ro på
gränsen mellan skogspartiet ned tjll
Väner.rrandcn oclr det stora flyglältet,
som förr utgjorcles av fmktbara, böl-
jandc säclesfält.

li l6 Caproni utbyttes snaf mot
Il l7 och överl?imnacles till F ll för
spaninSstjänst och kallades där S 16.

Under en övergångstid då flottiljens
l,cr.oral orn,kolaJcs till itt betjöna Iät-
ta bon-rbplan kunclc man dock se 84
[Hawker Hart] och 85 fNorthrup]
flyga över Såtcnäs.

Är 1942 kom emellertid det SAAB-
byggda lätta störtbombplanet B17 som
sedan under många orosfyllda år skulle
tjäna landets försvar.

Under denna period, ndr 2:a världs-
kriget påverkade oss alla med ranso-

neringar av varor och transporter, blev
Såtenäs en isolerad plats, dit FV per-
sonal ej gärna frivilligt fiyttade. Men
när clc väl kon-rmenderats hit och in-
stallerat sig med sina familjer i de ut-
sökta bostäderna, trivdes de mycket
brå. Det berättas t.o.m. att CFV skall
ha yttrat att Jet näst besvärligaste per-
sonalproblemet för honom var att fri-
villigt flytta personal till Såtenäs. Det
svåraste lär ha varit att få dern fri-
villigt härifrån.

År 1945 blev kriget mera påtagligt
fiir Såtcnäsbornå. Månqa britiska flyg-
plan, som företagit raider över Tysk-
land och varit på uppdrag i Nordsjön.
IcdJcs inöJsituation till F7. 3 Mosilui-
toplan mcd endast en motor i funlttion
samt en lancasterbombare med större
clclen av nospaftiet lnrtskjutet nöd-
lrn.l..lp LÄ' -å fälrFr

N{cn äveo F7:s egen personal har
rlnder årens lopp drabbats av haveri-
olyckor. Är 1947 inträlfadc kanske den
svåraste i FV: s histolia. Under en
flygning från Etiopien, där l6 st Bl7
iivefl:inlnats, kolliderade ctt svenskt
pnssagerarflygplan mot bergct vid Sa-
lcrno i Italien, varvid 2l flygare om-
konrmo däribland 6 st från F7.

NIcn flottiljen måste lcva vidale och
rLtvecklas i takt irecl clc nya modema
flygplanen, som kommo slag i siag.

A2l. det enmotoriga attackflygplanet
nccl skjutande propeller och katapult-
stol införlivades 19,18 och senare rrnder
årct överlämnades bonbaren ll18 frårr
I.l .

År l95l blev en ny milstolpe i flot-
tiljens lristoria. För första gången fick
Såtcnäsborna höra ett nytt bullrande
liucl från luften. F7 hadc fått sitt första

F 7 FIRAR ZO-ARSJL]BILETJM

Historik
"Långt ute från slätteo öster om

Brandfjorden vid Vänern synes Såte-
näs hcrrgårdsbyggnad med den lilla
hvita tornryttaren mot bakgrunden af
dcn gaula parkens väldiga trädkronor".

Så böricr en berättelse om Såtenäs,
som erhöll sitt flarru1 redan på medel-
tiden. På den tiden skrevs det Sate-
nees, av Sate i betydelse (hö-J såte
och nes med hänsyn till egendomens
läge på det utskjutande triarrgulåira
näs, vars yttersta spets kallas Örns
udde.

Den förste kände ägaren till Såtenäs,
Väpnaren Harald Lake, låter tala om
sig i kyrkoböckerna så långt tillbaka
som år 1433, Sedan dess har gården
bytt ägare många gånger och bland
andra har släkterna Posse och Kylberg
regerat öve( Såtenäs. Men även om de
iöfstir anreckningarnc om Såtenäs här-
rör sig från 1400-talet vet vi nu, att
lånqt ti.ligare männi.korna bebott plat-
scn. Ett flertal fornmimesmärken bland
andra vikingagravar finnas inom flot-
til,olnrådet oc-h berätta därom.

Förliiggningen av Kungl Skaraborgs
flysflottilj till Såtenäs beslöts i iuni 1938

o.h i jtrli 1940 anlönde den lörsta mi-
litära personalen för att påbörja det
organisatoriska uppbyggnadsarbetet som
i htrrrr.lsak var å\:lutåt sommaren 1941,
då sålunda verksanheten kunde bedri-
vas i full utstriickning.

Flygplanen utgiordes till en början
av SK l l (Tiger Moth ) men i slutet
av år 1940 himtades rle första två-
motoriga nedeltunga bombplanen, Ca-
proni, från Italien.

Det första året vår en organisations-
period, clå flygningen intog en under-

I



readrivna attackflygplan A2l R som
snart följdes av 429 "Tumran" och det
nuvarande A32A "Lansen".

Med A32A "Lansen " följde fram-
för' allt en ökning av den teletekniska
ul ruslningen den flyghurrrr .å

vål som den markbundna nen flot-
tiijen haf snabbt anpassat sig efter de
nya kraven.

I år har vår flottilj funr-rits till i 20
år. Det är ingen lång tid mätt med
vantriga nått, men on man betänker den
tekniska utvecklingen som ägt rum un-
der denna tid, ter den sig närmast
svindlande.

Orgonisotion
Ett omfattande organisationsarbete

pågår f.n. inom FV. Här skall inte
närmare beröras "förbandskamsellen"
indragningarna vid F8 och Fl4 m. m.

utan enbart vad som direkt berör F7.
SON (uttytt: Statens orgålisations-
nämnd] är nu klar med en utredning
som utförts på Fl7 avseende flottiljens
fredsorganisation. Det största avsteget
från nuvarande organisationsforn torde
vara att divisionens flygande personal
och markpersonal åtskiljas, den förstå
för att ingå i divisionen, den senare
att ingå i baskompanier, De tre divi-
sionerna lyda under Rl (flygchcf] och

baskompanierna tillika 4:e divisiofl un-
der R2 [baschef].

För ungefär ett år sedan utkom en
flygvapenorder IFOÄ 10/59] som reg-
lerade den tekniska tjiinsten vid flot-
tiljen. Den kanske mest genomgripalde
punkten i denna order innebar att flot-
tiljen skulle organisera den periodiska
tillsynstjiinsten centralt med civilmili-
tärpersonal (flygteknikerJ under flot-
tiljingenjören samt att en annan grupp
tekniker [spec. teletekniker] skulle pla-
ceras på flottiljverkstaden för egen ut-
bildning. Efter c:a ett år skuile sedan
en växling av personal ske så att alla
flygtekniker så småningom tjänstgjort
vid avd VI.

Vid F7 organiserades central tillsyn
omkring halvårskiftet juni-ju1i 1959.
Vad det innebär säger ju nanuret, men
en del behöver kansle förklaras närma-
re.

De tillsyner som således utförs cen-
tralt för samtliga divisioner är E-, F-
och G-tillsyn sedermera även H-tillsyn,
då fpl nått stipulerad gångtid (c:a 500
gt]. A-, B- och C service samt D till-
syn utföras fortfarande på divisionerna,
men dessa arbeten är ju av betydligt
mindre omfång och binder inte fpl vid
tillsyningspiåtsen under så lång tids'
period.

Då någon av div fpl har uppnått den
gångtid vid vilken en större till.yn .kall
utlöras, eller har erhållit någon skada
av sådan on-rfattning, att div själva ej
kan udöra reparationen, inlämnas det-
ta till {lygplanförrådet. I utbyte erhå1-

Ett att acklly gplan A 32
han bära många ammu-

nitionssorter.

les ett nytt flygklart fpl, så att divisio-
nens flygpian-park ständigt är oföränd-
rat till antalet.

Erfarenheterna hittills med denna or-
ganisation har ur teknisk synpunkt va-
rit goda. Tr.ots att en rnindre personal-
styrka än förut är bunden av tillslms-
arbeten har kapaciteten visat sig stör-
re än tidigare.

I Iuften

En övning som gav eko både kring
Vänerns stränder i forrn av ljudvågor
och i pressen var den s.k. operation
"påsksmiill". Den genomfördes med
stridsbornber och stridsrakter mot F7
n.rålplats. Det var framförallt de tyng-
sta bombarna - 600 kg mb - som
åstadkom så i<raftiga ljudvågor att man
reagerade långt uppe i Dalsland och
Värmland. Normalt hörs det inte iångt,
men speciella atmosfäriska förhållanden
just den aktuella dagen gjorde att ljud-

vågorna leddes under ett "spärrskikt"
nycket långa sträckor.

Klagomå,len efter den övningen re
sulterade i utredningar, som ännu inte
är helt avslutade och medl<irde in'
skränkningar i fortsatta övningar med
tu,nga bomber.

Men det är inte bara bombdetona-
tioner som stör alLmänheten. Attackens
taktik att fara omkring i trädtoppshöjd
l]led tänd efterbränr <ammare har ty.
värr medfört många fall av skrämsel-
hicka och ilskna telefonsamtai. Attack-
flyget är inte något diskret vapen ens
i fred om övningarna skall göras rea
listiska, så det är svårt att upprätthål-
la ett gott förhåltrande till allmänheten
utan att utbildningen blir lidande på
det.

På mqrken
Vid fVö 59 satte F7 upp lältmässiga

basförband som för första gången be-
tjänade A32 A i stor skala och bas

Företagfläm11den dishuterar 'förslag tiII ttiulingen " uardagsrationalisering" . Otdf.
öuerste Barhmdn, till höger llygditehtöt Claesborn, flyging. Olausson, uerhm. Berg,
bilmontöretno Liungberg och Etlandsson, till utinstet intendenten hapten Hubgren,
kasernlöreståndare Arneng, eldare Haneryd och elmontör Kdrlssotl.



förbanden fick stå till tjänst både dag
och natt.

Men före FVö kom det en oväntad
"körare". På efternatten den 2519 lar-
made CFV i stort sett hela flygvapnet
för att pröva kuppberedskapen. På F7
hade vi liksom på andra håll ingen
aning oln vad som väntas skulle. Att
en välsedd stabskapten kom till flottil-
jen för att fullgöra flygtjänst, men ha-
cle illfundiga larmorder i bakfickan -
åck ja, eftertantens kranka blekhet.
Larn.r - telefonväckning bud -
uppl upp! - klargöming av fpl - ra-
ketlast - iväg med fpl - beredskap
för markanfall. Div kom snabbt iväg
och resultatet av övningen visade att
beredskapen var god.

Floltiliområder
Flottiljområclet Såtenäs består idag

av nästan 2200 tunnland mark omväx-
lande skog och ängsnark, den senare
till största delen upptagen av flyg-
fältet. C:a 400 fastigheter förvaltas här
av Kronan och ungefär 250 av dessa
äro familjebostäder för de anställda på
ftottiljen.

Går man vidare blaad siffrorna fin
ner man att c:a 900 personer (vöm-
pliktiga ej inräknadel bo inom flottil-
Jen.

FlottiJjen har ert eget vattenverk, 5
stora och ll små värmecentraler, eget
avloppsreningsverk och ett antal re-
ningsbrtrnna'r samt ett ställverk och 28
transformatorer.

En diuision " Lansar" lzlargörus löre ftygning.

Även en fritidsao.läggning, som fått
clet klingande namnet Cyllene vingen,
har uppförts av Kronan och förvaltas
av F7.

Gyllene Vingen inrymmer ett hotell
nred 22 enkelrum, restaurang, biograf,
bageri, kiosk och tvättinrättning.

Man kan faktiskt säga att flottiljen
,ir ett eget självförsörjande samhälle,
vars motsvarighet säkedigen ingen för-
läggningsort i Sverige har.

Även om den gamla herrgårdsmiliön
har förändrats under de gångna 20 åren
finns den ändå kvar bunden i de gamla
byggnaderna från gårdens tid.

Först och främst har man den redan
nämnda mangårdsbyggoaden från slutet
av 1700-talet som nu används som of-
ficersmäss.

Den gamla ekonomibyggnaden, stall-
Dästargården visar fortfarande samrna
exteriör som förr ävert om den numera
anviindes tiU verkstäder, värmecentral
och lektionssalar m. m.

Även de små torpställena och ut-
gårdarna finnas kvar. I en del av dessa
bor fortfarande folk som tjänat på går-
den och som den siste private ägaren
mårPr;pllt <Ärir fÄr

Sitter man en vacker sommarkväll
och pratar med dessa gamla finner man
sig snart lörflyttcd tillbaka tiL[ den tid,
då Såte,näs var en bördig jordbruks-
egendom. Och den gårdsandan försöker
vi alla Såtenäsbor, icke minst vår flot-
tiljchef, fortfarande bevara trots den
prågel av jäkt och effektivitet vår mo-
derna flygflottilj sätter på bygden.

Solen stod redaa ganska högt då jag
kom ut. Det var eq nästa4 molnfri
försommarmorgon. Grörukan var fort-
farande fräsch. Ännu hade den inte
hunnit mörkna. Det mörkgröna skulle
komma. iil en liten tid skulle vi dock
få behålla det som vi hela vintern
län8tat efter, den skira grönskan. Fle-
ra tusm meter uppe i luften ritade ett
jetplan sina kondensmönster, en non-
figurativ konst som liksom inte hörde
till denna dags början. Varför hänge
sjg åt aerodynamiska spekulationer?

Fågelsången hade för länge sedan flu-
tit iliop till morgonens första symfoni.
Vi var inne i finalen, stämmorna flöt
samman och när som helst kunde
man vänta det stora slutackordet.

Göken hoade. Vem vet, kanske det
är hans hoande som är metronomen
i denna ständigt upprepade konsert.

Det prrss)ar till i fjolårslövet. Jce
vet precis var jag har honom. Han
har glömt att gömma bakdelet. I fle-
ra dagar har han legat lrär och solat

t0

sig. Visst är jag fordarande en aning
rädd för honom. Rädslan för huggor-
mar gar väl aldrig riktigt ur kroppen.
Tcg vet så väl att han är ganska olar-
lig. Men ändå. Det är väl hans rörel-
seschema som inte mitt innersta kan
acceptera. Vi börjar bli vana vid var-
andra. En dag kanske vi förlikas.

Längre upp i backen har jag en
annan bekanting. Han brukar sitta och
klippa med öronen alldeles invid den
stora stenefl dår staget till telefonstol,
1'cn är fästrt. Palten har vuxit till sig
under våren och han rör sig nu som
en riktig hare. Det är så varmt invid
stenen och varför skall man inte njuta
av livet. Sornmåren är kort.

Ekorrn satt i granen, sjöng ungama
när de var små. Min ekorre sitter i
tålleträ. Det år en fin tall att bo i.
En fin stam som ingen på flera mils
onkrets kan springa fortare utefter.
Det har sina sidor att vara på hemma-
plan, om det skulle hända något. Jag
vet nog vad dLr tänker, när jag går

förbi. Tjock gubbe, kan inte klättra i
träd.

Gräset har blivit högt i sluttningen,
rrcn jag vet vem som finns därinne
och ibland skymtar jag honom mellan
stråna. Vesslor är skygga, men den här
kamraten har liksom många andra djur
lift sig när extra försiktighet är av
röden. Så är inte fallet nu. Sitter du
kanske därinne och sörjer över att din
fina vita vinterpäls fått en annan
miirkare nyans. Vänta du, tids nog
konrmer vintcrn.

Fasanema deltog inte i morgonsym-
fonin. Änser dom sig för fina att blan-
da sig med fågelallmogen eller räcker
deras röster inte till?

De gör väl som mämiskorna, döljer
ofömrågan bakom en mask av högdra-
genhet. Vackra att se på är de i alla
fall.

lin pronenad får inte bli hur lång
som helst, och absolut inte under ar-
betstid. Det tar tre, fyra minuter att
gå rnellan bergsinfarten och administra-
tionsbyggnaden. - Det är just vad
jag har gjort.

- rö Itt.

Sann saga om djur



FFVJärlingarna Ove Granberg ocb
lörgen Malrrberg, som Iullgion sin
praktiktjänstgöring vid CVA, är nu
färdiga med sin lärlingsutbildning och
erhöll avgångsbetyg vid årsavslutningen
på FFV i Västerås i juni månad. Båda
år nu anställda på CVA som telerron
torer.

FFVJärlingen Börje Eriksson år pla
cerad på CVA sedan den I augusti och
.kall under tvc år iullgö'a.in praktik-
tjänstgöring för utbildning rill tele
montör.

Fortsatt omsholning i CVA regi
Son-r jag redan i föregående nummer

antydde har i år pågått en radiomon-
törskurs, som avslutades strax före se-

mestern med sedvanlig kaffedrickning
på nässen och utlämnande av intyg.

Kursen har omfattat 410 timnar,
varav inte nindre än 170 timmar upp-
tog radiolära. Eleverna har även denna
gång visat ett mycket .tort inlresce,
vilket resulterrt iatl de fatl en BoJ
utbildning som radiomontörer och korrr-
lner som sådana att tåchå ett stort be-
hov inom vår televerkstad.

Följandc elever har deJtagit i kursen:
Ove Söderström och Lars Erik Williams-
son, avd. 230, Stig Hermansson, avd.
250, Kjell Nilsson, Ragnar Svensson,
Gunnar Rystcdt och Bo Svensson, avd.
271, Bertil Lindström, avd.274, Sven
Björklund, a.td. 279, sant Martin
Svensson, Per Liljekvist, Bertil Jäder-
berg, Kjell Pettersson, Evert Eriksson,
Stig Arnoldsson, Sven örnefur och
Henning Sandberg, avd. 280.

Nu pågår även en kurs för utbild
ning av radarmontörer och jag räknar
med att vi vid årsskiftet skail komma
igång med ytterligare en radsrkur(.

Det är med tillfredsställelse jag no
terar de .esultat, sorn hittills uppnåtts
virl CVA, då vidareutbildning är en

synnerligen viktig faktor. Med den
komplicerade materiel, som vi arbetar
med på olika onråden och som ständigt
år föremål för utveckling och fömyelse,
år det nödvändigt att det teoretiska och
praktiska kunnandet hos alla personal-
kategorier håller jämna steg med den

tekniska utvecklingen - eller annu
hellre ligger ett steg före för att
llvgvapnet skall Iå ändanrål.enlig och

driftsäker materiel i sin tjänst.
Ah

CVA-man i täten

Kylbring radiointerujuas au rcd. ler
stedt. Follze Kropp och Gunnar Gus-
talsson intresserude åhörare,

I december 1959 var några av repre-
sentanterna i CVÄ företagsnåmnd in-
ternerade på Äker. Rr,rnö för diskusrion
med andra företags företagsnämnds-
representanter om frågor i samband
rned företagsnälndens arbete. Vid den
tiden var den av arbetsmarknadens or-
ganisationer i .arrarbete nred Sverige"
Radio anordoade förslagstävlingen aktu-
ell ocl-r naturligtvis var denna fråga
upptagen på dagordningen. I ett an-
föralde av en av kursledarna framför-
des en önskan om att något statligt
verk skulle visa framföttema och kom-
ma med bland pristagarna. Naturligtvis
l.roppades vi alla att det skulle bli vårt
företag.

Son alla vet belade ing. Gösta Kyl-
bring andraplatsen i den riksomfattande
förslagspristävlingen. Ingenjör Kylbring
har konstruerat en senostyrd hög-
trycksventil för provriggen, som anvzin-
dcs för provrring av manöveriådan lör
RM6 motorn.

Att ing. Kylbring är värd .itt pris,
2.500: kr plus en tiodagarsresa r

Tyskland, därom råder inget tvivel.
Förutom högtrycksventilen har han
gjort .å nrångc fina småupplinningar i
samband n-red provriggsbyggena så att
om haos klädsamma blygl.ret inte hind-
rat honom hade han säkerligen figure
rat i våra interna förslagsprislistor ti-
digare.

Trots att högtrycksventilen beskrivits
i olika tidskrifter och tidningar ges här
en beskrivning av ventilen.

Medelst fjärrmanövrering skall venti
len snabbt kunna avlasta det höga

brånsletrycket från inlopp I till utlopp
5 genom en relativt liten kraft på kol-

vetl 3. Ijögtrycket verkar i kammaren
I genom kanalen l0 på kolven så att
den tätar mot sätet 8. Då högtrycket
skall avlastas släpps tryckluft från
verkstadsnätet in i kammaren 6. Venti
len 2 öppnar och avlastar trycket från
kanmaren I genom kanalen 4. Ventil-
stången 7 kan sedan föra tillbaka kol-
ren 3 så att arbetstrycket i öppning 9
avlastas. Genom att variera dinerlsro
nerna på kanalen 10 fås ventiler rned
olika öppnings och stängningshastig-
l'.eter.

T iiulingsjwyns beslut hade föIjanrle
lydelse:

Juryn har funnit, att Kylbring ge

nom sitt förslag på ett såväl tekniskt
som ekonorniskt elegant sätt löst ett
problem, som annars väsentligt skulle
för"varat det fort-attå a.beret. Även
om förslaget framlagts av en tekniker

- förslagsställaren bötjade som motor-
montör och har vid sidan om sitt ar-
bete läst in sifl ingenjörsexamen -
faller det helt utanför försiagsställarens
tjänsteuppdrag och har därför ansetts
uppfylla de fordringar, som uppställts
för täv1ingen. Förslaget är inte enbaft
av avsevärd teknisk och ekonomisk be-
tydelse utan har också tillgodosett vä
sent)iga säkerhetskrav. Kylbring har
därför tilldelats andra pris i Rikstäv-
lingen.

Vi på CVA tackå ing. Kylbring för
hans utomordentliga prestation och

önska honom lycka till i {ortsättnirgen.

Ah

Kylbring i atbete med protriggarna.
Den c'mtalade uentilen ldngst ned i
bikihörnan.

ll



Från Personal om personal

Bergfrollet

Verkstodsförmon Albin levin
är född i Husby-Rekarne församling
i Sörmland. Under fyra år var han av-
syn.rle vid AB Bolinder-Mrrnktcil innrn
han den I oktober börjåde på CVA.
Han tjänstgör hår som förman på mo-
torkontrollen.

-/ /-

groluleror

UHF
60 tir
27li 0 OIof Johansson

CVA
60 år

5i ll 1960 Arvid I-Ijärpc avd 380
29/ll Alvar Karlsson avcl 870

50 år
4/10 AIbin Levin

l2110 llirger Haglund
avd ,l9l
avd 990

Förrådsqrbetoren Fritz Olof Johons-
son
är bördig från Götlunda. I-Ian an-
stiillclcs hos oss den 3l jan. 1949. Tidi-
garc var han under 25 år anstiilld son
lusthilschaufför vid Arbopr Blytgeri
AiJ.

Stödoren Arvid Hiörpe
iir inföcld arbogabo. I drygt l5 rir var
han anställd vid AB Arboga Mekaniska
Vcrkstacl och var sedan en kort tid i

tjiinst hos Arboga Vedaffär, innan han
i nraj 1948 blev anställd som grov- och
div.-arbetare hos oss.

Arb.-förmqn Alvor Korlsson
är född i Arboga. I närmare 33 år var
lran lagerarbetare vid AB Ärboga Mar-
garinfabrik. Den 15 juli 1946 kom han

hit till CVA och tjänstgör som förman
på materialförrådet.

Förrådsförvoltqre
Birger Hoglund

är född i Köping. Han hör till den
"gamla" starnmen CVA-are och har
va.it anställd här ända sedan den I
juni 1945. Närmast kom han då från
FFVS, där han tjänstgjort ett t)ar år.
TiJigare har han bl. a. Lrnder en lång
fölicl av år arbetat hos Köpings Meka
niska Verkstads AB. Birger I{aglund
har rnånga strängar på sin lyra oclt
bl. a. har han ofta och inte utan fram
gång figurerat i revysamnranhang.

t2

Vi hölsqr välkomno till UHF

Ingcmar l,arsson, förrådsarbetare 412

Birgitta Lind, skrivbiträde
Carl Widman, trr.rckförare

Kurt Wiss, förrådsarbetare

Gunrar Dahlman, bitr. ing.

!,lsy-Marie Larsson, skrivbiträde
Iluth Norlandcr, för rådsarbetarc

Vi hälsqr välkomno tlll CVA
I-ennart Anclcrsson, montör
Urban Anclersson, tekniker
Sune Danielsson, eldare
Bengt Davidsson, planeringsman
.lan-Eric Idmark, telemontör
Eskil Eriksson, ingenjör
Birger Fer:r, ingenjör
Arne Crrstafsson, ingerjör
Zaima Grrstavsson, skrivbiträde
Nils Gustavsson, filare
Bengt G stafsson, montör
NIa18it Gäfvert, rörprovare
Rolf llaag, ingenjör
Olle I{ansson, ing.-biträde
John I-lellström, motormontör
Lennart Ilellström, telemontör
Pcr I Irrltgren, telemontör
Stig-Äke ld6n, iigcnjör
Ilrrnc Jansc, tckniker
I.ar; Eril< Jansson, montör
Alvar' .ledenmark, bitr. ingenjör
Lars .lohansson, ingenjör
ÄkcJohansson, hjälprnontör
I-rrs Rcrtil Jonsson, ingenjör
Rolf Carlsson, instrumcntlrrakare
Olle Karlsson, telemontör
Bengt Karlström, telemontör
KIas Klint, telemontör
Einar [,arsson, elmekaniker
T(arin Linclholm, rörprovåre
Lennart Lundström, ingenjör
Ingrid Magnusson, skrivbiträde
Lennart Mattsson, ing.-bitr.
Stig Möller, ingenjör
[r.ik Nilsson, ing. bitr.
Itolf Nilsson, montör
Lars-Ollc Ohlsson, hjälpmontör
I-ars Oskarsson, hjälpmontör

516
810

420

4t2
4t2
413

430

4t I

212
86s
810
6.12

272
502
5ll
507
530
271

230
279
sll
370
210

272

501
980
230
180
279
207
5ll
250
272
211
272
27r
279
360
745
214
516
552
271
279
272

BertilPettersson,motormontör 200
Stig Pettersson, ing. bitr. 550
Roland Raystål, ingenjör 502
ilans Roos, ingenjör 279
ilune l{yström, ing.-bitr. 552
Lcif Segendorff, hjälpmontör 2t0
Gerhard Seiander, motormontör 210
Svcn Grrnnar Skoglund, telemontör 278
Per Ove Sondön, ingenjör 279
Sylve Stengarn, chaufför 290
Bo Stugemo, driftingenjör 505
Bengt Sundin, ingenjör
Algot Svensson, eldare
Tage Söderlund, ingenjör 507
Karl-Einar Theiler, chaufför 290
Bengt Göran Turesson, hj.-montör 274
Ingrjcl Wadstcdt, biträde 630
Inge Wa1l6n, instrumentnakåre 250
Roger Wåhlgren, instrulnentntakarc 251
Ing:r N{aj Ählin, skrivbiträde 370

^-.

FRANS FITIP
HOGTUND

' 16 mars 1906
t 2 juli 1960

Anställdes vid UIIF den l7
jan. 1949 på plancringscletal
jen. Ilefordra<les den I dec.
1957 till assistcnt på förråds-
sektionen. I [iiglLrnd var tidi

garc anstiillcl vid F 9.

CARL ERIK
PERSSON

' l3 jtrli 1898
t l0 maj 1960

Anställdes vid UHF clen I okt.
1946 såsom förrådsarbetare på
mottagnings- och kontrollde

taljcn.

ESTER DANIELSSON

Helt oväntat nådde oss den
2 augusti budskapet om att
fru Ester Danielsson avlidit.
Bara några dagar tidigare hade
hon med sitt vanliga goda hu-
mör betjänat CVA-arna i mäs-
sens kiosk, där hon de senaste
åren varit anställd och gjort
sig allmänt omtyckt. Fru Da-
nielsson, som var maka till
vår avsyoare Viktor Daniels-
son, har alltsedan 1953, med
undantag för ctt kortare uppe-
håil, varit knrrten till mässen.



Fru Gunnel Rydeborg tjänstgör på
personelkontoret sedan den I augu<ti.
Hon har tidigare varit på CVA
i drygt två år med början 1 juli 1945.
I{on har under de fem senaste åren
arbetat som redaktör hos Nerikcs Alle-
handa, oclr nu konmer i fortsättningen
att synas i Bergtrollets spalter.

Flygingenjörerna Lars Frennemo och
Rolf Gencstig år piaccrade vid CVA
och kommer att tjänstgöra på elektriska
kontoret.

Som arbetsstudiechef tjänstgör sedan
den 1 april i år ingenjör Nils Larsson.
I{an kom närmast från STÄL iNorr-
köping, nren har tidigare arbctåt på
arbetsstudiekontoret vid CVA, nirma
re bestämt under tiden l/4 l95l-
l3/i r i954.

Bergtrollet utlyser härmed två pns-
tävlingar .

l. Kom med ett förslog till
ulformning qv "trekqnlen"
Den stora trekanten, sorn på en sida

kantas av Mäss-vägen, har under tider
nas lopp varit sig tämligen lik. Men nu
ska1l den bli annorlunda. Bergtrollets
liisare får lu en chans att vara ntcd och
utfo[n]c dess omdaning. Tänk rlig, ått
du har högst 5.000:- kr clisponibla
[ör Jndamålct. Gör trpp ert lörslug
alitingen i skiss c1lcr beskrivning på
ånr1åt sätt - hur clu tycker att t!e-
kanten ska se ut oclr sind in det till
Bergtrollets red., avd. 642. Det bästa
fiirslaget bclönas mecl ctt pris på l5:-
riksdaler.

Karta över det aktuella området med
erforderliga uppgifter inritade kan er-
hållas efter hänvändelse till redaktronen.

2.Säft nomn på vögor och stigor
inom CVA.området
Det finns många vägar och stigar

inorr CVA-orurådet, men alla iir namn-
Iii,r. ITir ovrn It.r vi sagt Mi.iss-viigen.
Låtcr intc bra. Kunde lika gäma heta
Cykelställsviigen. Låter heller intc bra.
Vi vädjar till Bergtrollets läsarc om
hjälp nccl att få fram bra namnförslag.
Som bilaga till Bergtrollct medföljer en
ski.s över de vägar och \tiglr, som vi
vill ha namn på. Dct är inget krav, att
insJnda förslag skall ornfotta alla vägar.
Det går bra att komma med namnför
slag på endast en väg. De förslag, som
blir antagna, kommer att belönas. Pri-
scroa avslöjas inte nu. Så mycket kan
'ri säga, att det blir inte "Gratis fot-
vandring runt CVA-området".

Förslag bör vara insända till den 15

oktober 1960 för att komma med i be-
dömningen.

Som bilaga medföljer i Bergt.ollet en
karta, som visar var vägar och stigar
oir innnr nmrårlet

Var med och tävla SOMMARLAT
Av Bror Möller

Ett guppa de flöte
t icl bugandc vass
och uågornas glittrande lelz,
diir ofta med ftiden iag stiimlher nxöte
lå119t borta från oro oclL suelz.
Illit tråder löjan sin lörcilurade dans
till sonunttrljus, sptittande liitt melotli
cliit han au drömmar iag binda en lzrans
nrcd clc shönaste blonster ti.

En singlantle suala
ger tankarna flyht
nnt höider och fjirran ntå\,
etr iublande lrihet, en elurlylld st<ala

tnig biir rnclet hitnlens lzupol.
IJalsamisk iir cloften lrtin blonmandc

4t19,
sont dtar genont sot11111are17s grönslzande

gtind
on shön postoral från sktiluatde strting
spcldr stilla i sonmarens uind.

Pti uttenblatll? spegel
en gidda sltu hål
ett glittrdllde ringmiirht hå|,
och molntappar lysa som uita scgel
regatttrn biir sornlntns synlbol.
Från blontnande ängder och grönslzatde

lund
ur tlLsende strupar idE lovsången hör,
O - rcmmarl Den sböna, dröi anru

efi stund
ty, dh figring oss lyclzliga gör.

[,tt guppancle llöte
uitl bugande tass
och rågorltds glittrunde lela,

diir ofta med lriden iag stiimner nlöte
Idngt borta lrån oro och sueh.
Hlir uågorna vaggar nitt sinne till rc
och solrDtatctr lyscr ned öppet uisir
niir toiuel förbytes till hoppfull tro
ödmiulz och taclzsam tanhen då blir.

-/ /-

Nör ett diick exploderqr
skcr enligt en fransk tidning följande:

Et amerihan kastar bort däcket och
köper ett nytt.

Et engelsman kör med däcket till
rärmaste gummiverkstad,

En rys/z slår upp en handbok och
läser, hur man gör när ctt däck ex-
ploderar.

En ryss gör ett lo-tal gummisulor
av clct förstörda däcket.

En ',hweizare rar nred sig wå re-
servdäck nästa gång.

Et italienare skäller ur regeringcn.
Et fransman skickar ett klagobrev

tiil fabrikanten.
En slerså skriver en insändare oclt
-sÄotter slutar åka cykcl.

( P er sonaltidningc n
Gwnmiblandaren)

Driftingenjör Nils Toroberg är vår
nye chef för materiallaboratoriet. Han
år icke obekant rnecl försvarsväsendet,
då han tidigare arbetat både vicl Ce
vårsfaktoriet i Eskilstuna och vicl ura-
teriailaboratoriet på CVM.

H jörlligt tcck
för all uppvaktning på min 60-årsdag.

Suen Erilzsson
avd. /ö l.

Hiiirtligr tock
för uppvaktningen på min 50-årsdag.

982 Lundh.

HJARTTIGT TACK

för uppvaktningen på nin högtidsdag.

Brtil BloDt4ui.l
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Vandra bltr ofta uada
I TT ITTu Fl f-are pa IJallvandring

_Iftersorn Eklöf påstår att bidragen
till Bergtrolict är väl sparsamma fiån
UHI-, 

"kall vi berärtl iirct orrr vår se_
nester i Sarek.

- Sarek? Va' e' cle'?
Ja, sa sa vi ocksc för mindre an

ett år sedan, men en STF-handbok om
ljällturer i norra Lappland visste be-
rätta att "- Sarekfjållcn äro Sveri_

sluttning, vilket faktiskt var rätt arbet_
sanrt i värmen.

Efter åtskiiliga korta raster nädde vi
Petsaurejokk vid ferntiden. Här stod vi
in[ör vårt för.ta vad, och det tog Iång
tid innan vi 

-[.nn ctt lämpliSt vadställe,
men så småningom kunde vi ta oss
över i knädjupt vatten. VäJ över. på
andra sidan beslöt vi art slå l.iger för
natten, då vi kände oss rält mora.
Sedan 

"töltslagning 
och rnarlagnirrg var

Klåra, tordlupåde vi Os. i kartor Och
nanqhok och fann, att försla dagsctap
pen inre ölcv Jängre än scx kilorneter.
Lll gcnska ncdslående frktrrm, när

I:: ,äl\t så i0 mil på sex darar.
r\atå, vr hade ju stårtat sent och halt
kraltiSare motlut än vi skulle få i
tortsättningen, så det skulle nog ordna
sig ialla fall. Och iden förhoppnrngcn
sontnade vj ovaggade.

Nästa dag startade vi i niotiden i
]l"kl.n ,":J". och rundade fjället Slrrg_ga ritt.högt på nordsidan för att und-
vrriit vldet, som räxer nere i dalen ochar nlyckct besvärligt ått ta sig fram
aenom. Med 

"ulsikt 
mot det itåtiiga

AI)årmåssivet fortsafte vi hela dage"n,

ld:., ö]/:. lättgånsna fjällhedar, se.lanr 
..Desvartrg blockterräng frant tiil ettstlle dar - enligt kartan _ NJnto

kata-n skulle ligga. Denna kåra, somar tcl inprickrd pa kartan, hade vi
errrellcrrid redan passerat på avstånd,
sa vl Irck hegagnc triltet även denna
natt, trots att vädret nu var rätt bjs_tert med hård blåst och kyla. Vi hadegätt lemton kilometer den dagen oc)r
sag nu IJUsare på situationen.

Dagen därpå stod vi inför elddopet,
5om konr atl ske ivatten. Efter några
Klrometer skulle vi vada Kukkesvagge_
iokk, som enligt handboken alltid var
svårvadad och vid högt vatten omöjlig
att ta sig över. Det var två bekymrade
vandrare, som slog sig ned på stranden

11 1t: ta situationen under övervägan_
oc. Llter ett par försök på fel ställen
k_om vi i. alla _[ajl över med h;älp avstavcr och livlina. Det kalla vaflnet
hade nått oss till magen så vi slanncdeett,par timmar {ör att rorkå de vata
Krdoerna r solen

_ 
Vi fortsålte i fin terräng o.h vackert

vuder upplör Vuoinesvarati genom etr
pass, där snön låg kvar och plörsligt
oppnade stg den mest storslaqna ut.
sikl över-.dajen, där perikluopal flyter
tram^ m-ellan småsjöar på dalbottnen
ocn rcnkpakte reser sina imponerande
branter på andra sidan. Först satt vr
tysta en lång stund och bara tittade
på det hela, sedan kom vi överens om,

Paclzningen biinns tung ibland och då
mdste mafi vila .

att enbårt detta va. värt resan hlt_

"fe "V]...f:rrsårte, 
Jängs dalen högt up.pe pd tiätlsidån Iör arr tå behålla den

na^Lrtsikr så länge sonr möjJigt.
ra strandcn av pelik iaure stod ettstort ryggåstält. Niir vi skulle passera

dctta kom två engel.män u1 ocjl bera:tade att. de flugir dit nägro clagar
llorSare och utgiorde en expedirion,
sorn sk u e _undersöka Mikkaqlaciären
uppe r 

- 
sarekmassivet. Vid halv ettlrden på natten kom vi tijl palaslät,

ten, där vi stannade två dagar.
Här gjorde vi små utfl;kter utin

pacr<nrng_ och bekantade oss med fjäll_
labben, ängspjplärkan och er .lcl rn<lrr
tcglar.. Fjäilämlarna sprarg sr.jndigt
rrrnt våra fötter och visade lenonr ilsk-na-plp, att vi inte var önskvårcla ilrakten 

.Vi _ 
låtsade\ cj för.ta deros

spraK och lortsatte att sludcra den
vackra omgivningen, som också bestod
av 

- 
flera blornarter, de flesta mycket

rrrrå,. men .med underbarr färger. Vi
v-ar rranl ltll mynningen av ptstavagge
Jor att orientera oss Ijter orn vi skulle
komma hit genom derula dal en annan
gäng.

Från södra delen av pelåslättcr liu-r-
de ri se flera kilomeler av Rapaclllen
med- sin yppiga grönska och den sling.
rande RapaäJven vars vattei på många
rtöllen,uppdelas i flera låror gcnonr
sratnDanKår

ges vidsträcktaste alpland och rrrom
Sareks högfjällsområde återfimas 7
toppar, som nå över 2 000 m ö h, samt
ytterligare 28, som resa sig över 1900
n höjd. Närmare ett hundratal gla_
ciärer återfinnas inom området. Järv
och varg ha iakttagits men äro sälls1,n_
tå, bjöm dåremot är förhållandevis tal-
rikt förekonmande -".

Sedan vi läst detta och dessutorn -någon vecka tidigare - seft en film
från lapplandsfjällen var saken k1ar,
vi skulle göra e4 "promenad', gcnom
någon del av Sarek.

Son-r ingen av oss tidigare våndrat i
fjällen blev förberedelserna 1åogvarrga,
men ned stöd av ovånnämnda hand-
bok klarnade begreppen så småningom
såväl beträffande färdväg, proviant som
övrig ritrustning.

- Vi hade beståmt oss för att gå ca9-10 rnil med start från Stora-Sjö_
fallet, in till Pelaslåtten i områdets
centrum, där vi skulle stanna ett par
dar qqh s66r^ fortsätta genom Roures_
vagge till Äkkastugan.

Så en dag var alla förberedelser kla_
la och det var bara semestern som fat_
tades, men som tur var inträ{fade den
l'.rra ett pär dagar senare. En regnrg
fredagseftermiddag kunde vi se AÄgJ
i bilens backspegel och tankarna oje!
till Norrlard, ,Å b"dn,l" i ;;i-Jt;;
viderleksrapporten. ert". oo-]o- Ji.
körning kunde vi konstatera att väder_
lekstjänst haft rätt och resten av de

]30 miJ:n till Luspebryggan gick i vac-
kert vacler

Sedan vi vilat ut en dag efter bil_
resan fo-rtsatte färden vattenvägen/ upp_
för sjöfallsleden med STF:s båtår
"Storlule'' och "Langas" tili Stora Sjö_
fållet, där vi debarkerade i halv elva_
tiden för att forrsättc lärden på egen
nano_

Ja, så stod vi där på stranden utan
andra kommunikationsmedel än dem
som naturen begåvat oss med, dessutom
tyngd_a av tillsammans 45 kg packning
och flera kilometers uppföribåcke atr
börja med. Men det var ju den här
dagen vi hade Iängtat efter så det var
bara_ att sätta i gång i den snåriga
björkskogen upplör Al Kerkaus syclöst_
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. Tyvärr blev de omgivande liällen
rnte tolograferade den här gången.
lorsta _ dagen vandrade molnsku6gur
över fjällsidorna, så vi tänkte vänta
till. nästa dåg för årr få riktigt brr
brlder, men då gick molnen Jålr och
det biev rllt tätare mellan regnski,nrna.

Vi Iämnade Pelaslätten i sällskap
med etr ihållande regn och pas,erade
Smailaiokk på en hro, sonr lagts örer
cn smal ravin. Genom den en och en
hrlr- rnil- långa RuotesvagAe hade vi
torfla13ndc lroget sällskap av rcSnfr



Kylbring på prisresa
En som i år inte behövde ftrndera

på vart han skulle ta vägen på semes-
tern var ingenjör Gösta Kylbring vid
CVA. Den saken blev bestämd i och
nred att l'ran i 1959 års riksomfattande
förslagspristävling lade beslag på andra
pris - en resa till Tyskland med ca
tio dågars vistelse där i och för studie-
besök och 2.500 kr i kontanta medel.
Tillsammans med sin fru begav harr srg
i slutet av juni ut på kontinenten med
Hannover som första måI. Semester-
trippen varade en hel månad, varav
första tiden ägnades åt givande studie-
besök vid olika tyska industrier.

Bergtrollet är naturligtvis nyfiket på
dc intryck och erfarenheter, sont resan

dett och Gö\ta Kylbring har cn hel del
att berätta. överallt blev man mycket
vJl mottagen, och olta var de av vär-
clarna uppgjorda dagsprogrammen så
späckade, att det hela blev en anrng
ansträngande. - Det visade sig välbe-
tänkt nled de följande veckornas av-
koppling i underbar alpnatur.

och det var så "Iågt i tak", så dir vet
vi knappast hur det ser ut. En hel del
renar nrötte vi emellertid och cn örn
iättade majestätiskt från sluttningen
framför oss och sökte en lugnare orn-
givning på motsatta dalsidan. När vi
gått två mil lättade regnet något och
vi tyckte det var dags att slå liiger för
att torka klåderna, som inte blivit tor-
rare av senaste vadet över Smailajokks
övre lopp. Men den dagen vår inte
vädrets makter på vår sida, ty en myc-
kct kraftig blåst sökte envist hindra
oss att fästa tältet vid marken. Med
hjälp av steoar och diverse knep av-
gick vi dock med seger och firade snart
trirrmfen med massor av varm buljong.

I vackert väder fortsatte vi nåsta
clag via Kisoriskåtan till Akkas syd'
sida, där vi fann en bra lägerplats in-
vid en jökelbäck.

Under natten började åter regnet och
fortsatte sedan trtan uppehåll både på-
följande dag och natt, nren morgoneo
därpa lättåde dct och vi 8av oss iväg
för att awerka den sista milen fram
till Akkastugan, som vi nådde vid tre-
tiden. Kl.5 korn båten som tog oss

över Akkajaure till Ritsemjokk för
övernattning. Nästa morgon började se-
dan en 13 timnars sjöresa nedför hela
(lcn vackra sjöfallsleden till Luspebryg-
gan.

Efter tio dygn under primitiva för-
hållanden tyckte vi det var mycket
kornJortabelt rtt få bo i bilen igen.
N4en innan vi åkt tjugo mil söderut,
hade vi redan börjat prata oltr nästa
års FJÄLLSElt'tESTER.

cu - Rl.

1åkoaherö -->-
Ufubtett

Första studiebesöket gjordes hos Ro-
senkrantz & Dropp i Hannorrr, en
fabrik, som klarat sig nästan "helskin-
nad" unclan krigets förödelse, trots att
den ligger i stadens centrum. Företa-
gets lokaler var gamla och likaså ma.
skinparken, men vad som iuponerade
var de låga priser, man kunde hålla
på produkterna. Bl. a. tillverkades ven-
tiler av de mest skiftande slag och
n1ätinstrument.

övriga anläggningar, som besågs, var
samtliga nybyggda och hypermodema.
F:a Sdroppe & Faesers fabrik i staden
Minden i Westfalen var helt nyupp-
förd åren l95l-53. Besöket där inled-
des med en utförlig orientering om de
olika tillverkningsobjekten. Denna gavs
i företagets egen lektionssal, ukustad
ured uppskurna iostrumentmodeller,
planscher och ljusbiider m. m. för de-
monstrationsändamål. Sedan följde en
ca fyra timmars rundvandring i fabri-
ken, varvid största intresset ägnades åt
fabrikationen av !krivare och reglerings-
ventiler.

Från Minden gick färden vidare till
Frankfurt am Main för studium av
Ilartman & Brauns skrivande och di-
rektvisande instrument. Ifrågavarande
företag sysselsätter ca 3000 personer.
Nåsta anhalt blev Stuttgar! där ma-
karna Kylbring råkade ut för malören
att konma eo timme för sent till F: a
Herion Werke, sorn de där skulle göra
studiebesök hos. Efter en halvtimmes
spårvagnsresa för att komma till an-
given adress visade det sig, att där
inte fanns någon fabrik, vilket mån
fann högst besynnerligt. Med hjälp av
en taxichaufför lyckades man dock reda
upp begreppen. Det befanns att inte
mindre än fyra gator i staden hade
samma narrm. Trots förseningen togs
arbogaparet ernot på bästa sätt, när de
äntligen hittade rätt på fabriken, som
rir en av Europas största tillverkare av
magnetventiler. Inom parentes kan
nämnas att hälften av de anställda här
utgjordes av kvinnlig arbetskraft. Efter
kriget hade Tyskland stora problem
rned att erhålla manlig arbetskraft, vil-
ket resulterade i ått en mycket stor
procent kvinnor numera förvärvsarbe-
tar,

Sista studiebesöket gjordes hos Rode
& Schwartz i Miinchen. Denna firma
tillverkar mätutrustningar samt sändare
och nottagare för hög frekvens.

Gösta Kylbliog berättar, att han fick
det intrycket, att man satsar hårt på
iärlingsutbildningen i Tyskland. över-
huvudtaget Iäggs stor vikt vid yrkesut-
bildning och nrycket gnrndlig teoretrsk
rrtbildning. Uncler sina studiebesök kom
han i kontakt rred en hel dcl nyheter

En svensk tiger
Fiera av våra anställda har sina ar-

betsplatser "någonstans i Sverige"
ofta långt borta från familj och kam-
rater i Arboga. De har ansvarsfulla och
ofta hårt sekretessbetonade arbetsupp-
giftcr. För dern gäller devisen från
krigstiden "En Svensk Tiger" i större
utsträckning än för många av oss and-
ra. Det har blivit en vana för dessa
CVÄ-are att ständigt vara på sin vakt
och ha både ögon och öron i full be-
redskap. De har tillägnat sig en känsla
för säkerhetstjänsten, som länder både
dem själva och CVÄ till heder.

Vid ett uppdrag någonstans vid Sve-
riges långa kustgräns besökte en av
"de våra" en affär för att fylla på
"fältskafferiet". Det var många perso-
ner där, både ortsbor och främlingar av
sarntalen att döma. Vår man läste sig
inte så mycket över detta. Han lyssna-
de förstrött och tankarna var måhända
hos maka och barn i Arboga. Men,
med ens skärper han sig - vad hörde
hao? En man berättade högt och tyd-
ligt om att "i det berget ligger en stor
fartygstunnel". Det visste denne berat-
tare mycket väI, för han hade jobbat
där för marinen. Det var intressant för
affärsbesökarna att få veta detta. Det
var tydligen et hemlighet som de inte
hör t talas om förut.

Vår iakttagare reagerade hårt och
däri gjorde hao rätt.
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på o)ika områdel, bl. a. vad som gäller
provninSsutrustningar. En del saker kan
såkert med fördel introduceras vid
CVÄ - möjligen att det i vissa fall
behövs någon liten ändring först.

Som sag! studiebesöken var synner-
ligen intressanta och gav god inblick
i arbetsförhållanden m. m. i de tyska
fabrikerna, men många oförglömliga rn-
tryck samlades även under den senare
delen av utlandsvistelsen. En upplevelse
var dct exempelvis att åka postbuss
över Älperna, och att idka badliv vid
de idylliska Kerntensjöama i österrike
var heller inte så dumt, i synnerhet
som nran lradc tur med vädret. Vi gis-
sar, ctt ptrct Kylbring har många ange-
näma minnen från sin resa att plocka
fr-aln under nrörka höst- och vinterkväl-
lar.

GRv
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" De sju systrarnas fall"
knockade västmanlänningar

CVA-are på bilsemester i Norge

Ätt berätta om en semester i sol är
för oss ctt stort nöje. En och annan
regnsktrr' är väl inget att gnäJla över,

då anclra har haft regn i massor' Vår
semesterrcsa gick till Norge, via Oslo,
Gudbrandsdalen, en avstickare till Gei-
langer oclr vidcre trpp till Trondheim

Vi packade vår bil och gav oss iväg

mot Oslo tisdagen den 5 juli Redan
kI.05.00 stod vi startklara hemma på

gatan. Färden gick via Örebro till Karl-
stad, där vi tog en stunds paus, för att
få ctt mål mat. Fråmpå kvällen var vi
framnre vid Bogstads campingplats, en

idyllisk och välordnad camPingplats i
utkanten av Oslo.

Andra dageo vaknade vi av att solen

scssade på tältduken. Tngen id€ att dra

iig: I.J.;,-på med kaffepannan Efter att
ha åitit några rejäla limpsmörgåsar var
vi ruståde för en rundtur i Norges

huvudstad.
Att beskåda utsikten över Oslo från

Holmenkollen i strålande sol var en

upplevelse att minnas. Men inte skulle

;ag vilja sp:inna på mig ett par skidor
och ge mig iväg utför denna branta
backe.

Vigelandsanläggningen och Frogner-
parken i hjärtat av Oslo var inte myc-

ket sämre, Denna anläggning rymmer

cirka 150 skulpturer inramade av rosor,
gröna gräsmattor och mYcken annan

blomsterprakt. Hela anläggningen är ca

30 hektar.
Vår tredje dag startar vi glada i hå-

gen västerut mot Drammen för att fort-
sätta mot Hardangervidda, men jtl när-
mare vi kom Drammen ju tätare tor-
nade molnen upp sig ovanför bergstop-
parna. I Drcrnmen regnade det. En

itunds överläggning och vi beslöt att
vända åter till Oslo och bege oss norr-
över i stället. Färden gick via Minne-
sund längs sjön Mjösas stränder upp till
Hamar. Vi slog den kvällen uPP vårt
tält vid Mjösas strand i Hamar och en

vackrare tältplats kan man knappast
tänka sig. Sjön, som låg spegelblank,
en hjulångare, som hemtrevligt stånka-
de fram över sjön, solen, som sakta

sänkte sig borta vid horisonten.
Freclag morgon fodsätter vi mot Lille-

hamner och är snad inne i Gudbrands-

dalen och dess mjuka nåtur. Förresten
är vi i Norges bördigaste jordbruksdi-
strikt. Underligt tycker vi, som jämför
ned Mälardalen och dess stora gärden
Vägcn slingrar sig längs Lågens gröna

vatten och på de skogsbeklädda bergs

\luttningarna kan man här och där se
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små åkcrlappar mecl hrrs ocl.r ladugår-
dar långt upp på lröjderna. Efter att
hela dagen ha åkt i sådan här underbar
natur kommer vi fram till dagens etapp-
mål Otta, ett litet samhälle efter riks-
väg 50. Vi går tidigt till vila den kvål-
len för att vara utvilade till morgon-
dagen då resans höjdptnkt kommer. Vi
skall göra en tur ut till Geirangerfjor-
den och vidare till Ändalsnäs.

Utvilade och glada, men kanske lite
nervösa för de väntande serpentin-
slingorna, vred föraren om startnyckeln
på vår bil och iväg bar det. Riksväg 50
lämnade vi nu åt sitt öde och började
vår klättring över Jounheimens fjäll-
masiv på en smal och krokig väg i
en vild ooh ödslig natur. Höga toppar
med snö började skymta runt omkring
oss. Naturen blev kargare och vildare.
Uppe på själva kalfjället fanns endast
en och annan sportstuga. På vägen upp
fick vi förresten nöjet att bekanta oss
med cirka 100-150 getter, sorn till
stor del hade tagit vägen i anspråk som
viloplats. Det får man nu inte förvåna
sig över då man på den norska lands-
bygden och kanske främst i fjälltrakter-
na har för vana att låta husdjuren
springa fritt. När vi så småningom lyc-
kades komma förbi getterna hade vi
inte 1ångt till Geiranger. Vi närmade
oss Dalsnibbans snötäckta topp som
iigger ca 1500 m över havet. Vid Djup-
vasshytta rundade vägen Dalsnibba och
slingrade sig i serpentiner neröver, med
tidvis skarpa men rymliga kurvor, med
ett fall på l:12 klättrade vi nedåt.
Denna väg är ett mästerverk av norska
vägingenjörer. Ätt komma ned från
1000 m höjd till havsnivå på ett så ena-
stående sätt kan ej mecl ord beskrrvas.
Utsikten nedöver Geirangerfjorden var
oerhört praktfull.

Nere i Geiranger kör vi ombord på

en färja, som skall föra oss till Valldal,
där vi sedan skall fortsätta landsvägen
till Åndalsnäs. Utefter fjorden var det
mycket att beskåda, som fick oss väst-
manlänningar att hisna. Bergväggarna
reste sig brant flera hundra meter på

bägge sidor om fjorden. Vi fick se

"Prediksstolen" en märklig formation i
bergväggen. Vidare njöt vi av utsikten
över "de sju systrarnas fall" och flera
andra vattenfal), sorr vilt störtcde sjg

ned från fjällmassiven odr ned i fior-
den. Längre fram låg Knivsflågårdarna.
Husen var belägna ända fram på fjäll
kanten, som stupade lodrätt ned mot
fjorden. Nu bodde ingen där, men ända

tills för en mansålder sedan levde mån-
niskorna där. Deras enda förbindelse
med omvärlden var fjorden. De fick
köpa djuren som små och hissa upp
dem i rep. Snåbarnen fick de binda
vid knuten så de ej skulle störta ned i
fjordens djup.

Fyra timmar tog färjeturen, så vi
hann bli nöjda på denna vilda natur,
där inte ens solen lyckades tränga sig
neLl på grund av de höga fjällmassiven.
Väl framme i Valldal fortsatte vi mot
denna dags mål Åndalsnäs. Nu upplev-
de vi åter en resa nedför en bergvägg.
F'ör att konma från högljället och ned
till Ändalsnäs måste vi klättra nedför
' Trollstigen", elt fåll på l:12 igen.
Trollstigen var mycket imponerande, då
den slingrar sig nedför på en lodråt
bergvägg med höga toppar runt om-
kring. En topp på i760 m, en på 1539
m och många flera.

Det var lite kusligt att bege sig ned-
för. Mörkt och ödsligt var det så nog
gör det skäl för benämningen "Troll-
stigen". Stup på flera hundra meter på
sidan av bilen blev vi snart vana vid,
men vägen var väl iordningställd med
betongkanter på 60-70 cm.

När vi den kvällen hade slagit läger
var vi många upplevelser rikare, men
rätt så uttröttade.

Söndag morgon var det dags för oss

att lämna fjordarna och åter styra inåt
landet. Vi färdades nrr genom lloms-
dalcn mot Dombås, där vi åtel skulle
träffa riksväg 50. Denna dal var nycket
mörk och kuslig. Endast några få går-
dar, karg natur med nånga vattenfall,
mcn ävenså här massor med får och
getter längs vägkanterna. Denna dag
lämnade vi JotunheiDrens fjällmassiv,
men kom i stället över Dovrefiället, ett
annat av Norges stora fjällmassiv. På

Dovrefjället var det mulet, kallt och
blåsigt, så vi ökade farten lite för att
ko:rma till varmare trakter igcn. Det
blev många mils körning den dagen. Vi
var både hungriga, trötta på fjällnatur
och ganska griniga lite till mans, nar
vi på eftermiddagen kom till Trond-
hcim.

Ilftcr att ha slagit upp tälten vid



Som Genöveskoleelev
Bergtrollet har bett mig att skdva

ned några radet om vad jag varit med
om och studerat under mirr 2 måna-
dersvistelse på Nordiska Folkhögsko-
lan i Genöve. Det är eo lång historia,
och materiaiet skall nog räcka till att
fylla hela Bergtrollet, eller åtminstone
till en Trollunge, men jag vore då
rä,ld rrf ihda- lä.fa,Jar

Vi var 37 förhoppningsfuila elever
från de nordiska länderna, som strå-
lade samman vid Nordiska Sjömaos
förbundets skola i Leangkollen, 3,5
mil söder om Oslo. Vistelsen där var
av förberedande art, och vi hade mån-
ga skickliga föreläsare, som gav oss en
inblick i vissa interflationella orgånisa-
tioners arbetsuppgifter. Huvudvikten
var lagd vid F\ ILO, WHO och
ljnescos arbetsområden. Även de nor-
diska problemen hade en starkt fram-
skjuten plats på kursprogrammet. Trots
att sJäkt.kapet är nära mellan norrmän,
danskar, finnar och svenskar, så fann
vi, att det var många ord, som har
en helt anlan betydelse i grannlandet

Trondheims campingplats, somförresten
låg i nära ansiutning till en travbana,
och fått oss ett mål mat var vi åter
pigga och upplagda iör nya äventyr.
Vi klädde om och gick på trav för det
kändes ganska skönt att åter vara I
mera tätt bebyggda trakter.

Måndagen var en vilodag för oss.
Den tillbringade vi i gassande sol på
campingplatsen.

En vecka hade nu gått sedan vi åkte
in i Norge, så på tisdagen packade vi
och startade mot Storlien. Solen sken
och det yar ett enåstående väder ända
fram emot gränsen, men då var det slut
med solsken och varma vindar. Den
dagen passerade vi Äre i regn och slog
senare läger i ett soligt, men regnvått
Ostersrrnd, närmare bestämt på Frösön
ute i Storsjön.

Onsdagen kom med lite bättre väder,
men något ihållande solsken som vr var
vana vid från den norska sidan blev det
ej. Söderharnn blev den nattens vilo-
stad.

Väl utvilade packades bilen för sista
gången denna semester och färden gick
nu längs välbekanta vägar hem till Är-
boga. Väl hemma igen utan någrå miss-
öden med många filmrullar ofrarnkal-
Iade och n-rånga vackra lryer rikare som
nade vi den kvdllen.

Vi rekommenderar en semestertur i
Norge. Det är en upplevelse. Trevliga
rnänniskor, vackra vyer, ödslig, vild
fjällnatur, välordnade campingplatser -
vad kan man mera begära av en se-

mestettesa.
BMT/Gus

än det har i det egna landet. Därför
uppstod det en del språkliga "vansk-
liSheter" i början, men ju mer vi um-
gicks, desto bättre lärde vi att förstå
varandra. Skolans ordförande, utrikes-
minister Halvard Lange, Norge, var den
son hälsade oss välkomna och önskade
oss lycka till rned studierna. Han höll
därefl er elt urrikespolitiskt föredrag,
som biev mycket uppskattat av oss,

eftersom Norge just då var i blickpunk-
ten för det över Rysslald nedskjutna
U-2 planet.

En av föreläsarna, sotrr vann stor
uppskattning, var vår ambassadör Rolf
Edberg, som talade om kulturkontak-
terna i Norden. Han pekade på många
brister i dessa kontakter och uppma
nade oss att propagera för det kultu-
rella utbltet länderna emellan.

Under de 14 dagar vi var på Leang-
kollen gjorde vi en del besök i Oslo
på rådhuset och slorlingel Imotsvarig
heten till vår riksdagJ. På det senare
stället var det stortingspresidenten Nils
Langhelle, som orienterade oss om det
politiska livet i Norge.

Ja, det är mycket mera, som borde
sägas om tiden på Leangkollen, men
jag får göra en snabb förflyttning ner
till Geneve och Gex.

Resan företogs med båt, tåg och
buss. Uppehållet i Geneve, eller rät-
lale sagt Cex vi bodde nämligen i

denna lilla franska stad 1,5 rnil från
Geneve - var både på gott och ont.
Till det goda bör nämnas ortens storlek,
mindre möjligheter till nöjesliv och där-
med mind.e utgifter för reskassan samt
kontakterna med befolkningen i denna
landsortsstad på 4.000 invånare. Till
clet onda räknar jag för studier olämp-
liga lokaler, eftersom vi bodde på ett
hotell.

Läget var fantastiskt, Gex ligger
nänrligen på södra sidan av Jurabergen
med en härlig utsikt över sjön Lac Le-
man och Geneve, och ytterligarc läng-
re söderut reser sig Alperna, och vid
klar sikt avtecltnar sig Mont Blanc med
sin snöiga hjässa emot hin.rlen. Vädret
var nestadels strålande, men når det
regnade, så regnade det ordentligt. Sta
den Gex somnade kl. 21, utom ele-
verna i Geneveskolan, och den första
veckan där vaknade vi kl. 4 på morgo-
nen, Jå lrundretcls kor varje dag valla-
des genorn stadens trånga gator till fä-
bodarna uppe på Jurabergen. Även de
mest svårväckta personer hade vaknat
av det liv, som dessa kor förde, efter-
som samtliga hade var sin bjällra av
ansenlig dimension om halsen. Nåja,
efter en vecka var alla kor uppe på
plats, och vår norgonsömn räddad.

Vi företog varje dag en resa in till

NF-palatset i Geneve, där vi åhörde
den Internationella Arbetsorganisåtio-
nens flLOJ rrbetskonlerens, som på-
gick under den tid vi vistades i des
sa trakter. De första dagarna i detta
stora palats var mycket förvirrande,
massor med salar och tjänsterum,400
deiegater från 82 medlemsländer och
deras experter, som var lika många,
och vidare alla de tjänstemän och skö-
na tjänstekvinnor, som arbetade där,
men vi acklimatiserade oss ganska
snabbt och rörde oss sedan lika sä-
kert som aila de andra. Konferensen
som sådan följde vi fran åhörarlåktarna
genom simultantolkning till tyska el-
ler engelska, ibland också till något av
de nordiska språken. Här är det på
sin plats att nämna en del om vad
ILO är.

I ILO:s konstitution står att "uni-
versell och varaktig fred kan endast
uppnås, om den är grundad på social
rättfärdighet". ILO bildades år 1919.
Mitt urder kriget år 1944 stadfäste den
Internationella Arbetskonferensen I
Philadelphia på nytt ILO: s tro på fred.
A rbetarnas, arbetsgiva!nas och regering-
arnas representanter slog där fast en
deklaration: Arbete är inte en handels-
vara; fattigdom - var den än ar -
betyder en fara för hela världens vä1-
stånd; yttrande- och organisationsfrihet
är nödvändig för all framgång. Med
detta som riklmärke årbetar tjänstemän
och experter från 60-talet länder.

It{an forskar, ställer teknisk hjälp
till de underutvecklade ländernas {ör-
fogande, gör crnder:ökringer oclr spri
der genom sin publikationsavdeining
litteratur och erfarenheter till de län-
der, som behöver dess hjälp. Vi från
Norden har nog inte så mycket att få
av ILO:s erfarenheter, men vi har des
to nrera alt ge av vår erfarenhet inorn
arbetslivet. Närmare hundratalet tjäfls-
temän, som arbetar där, är från Norden
och detta är väl bevis nog för påståen-
det.

På kvällen fick vi besök av delegater
från olika länder, som talade om sina
hemlandsproblem. V.dare hade vi möj
lighet att stilla frågor till dem om spe-
ciella problem, som de kunde svara på.
Bland de mest intressånta var en indier,
Mr. Ämbaka. Han redogjorde för cle

kolo".aJa problenr, som {inn. i lnd,en.
och vi var nycket tacksamma för all
den tid han ställde ti1l vårt förfo
gande. Andra länders re1,r e<entanter.
som vi fick till{älle att lyssna ti1l, var
b1. a. från Ghana, Egypten, Argentina,
Jugoslavien, Ceylon och så naturligtvis
en hel del europder.

Vi märkte en del motsättningar på
konferensen och mycket tid upptogs
av saker, som borde bel-randlats i FN
och andra organ i stället för på ILO.

Den rapport, som generaldirektören
för ILO hade utarbetat, behandlade
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Flaggan i topp för Gunnar
Vid Frivilliga Skytterörelsens 100-års-

jubileumsskyttetävlingar i Stockholm
den 30/6 3/7 1960 gjorde en av CVA-
UHF Skytteklubbs representanter en
alldcles utorrordentlig insats. Den som
svarade för bravaden var Gunoar
Tallqvist. FIan var trots lniserabelt vä-
der i gott slag och har en underlig för-
rDåga att samla sig, när det verkligen
gällcr. Tävlingen - eller tävlingarna,
som man kanske skulle säga, var upp-
delade i olika program. I en ttivling
kallad svensk huvudskjutning, som be-
ståf av en precisionsserie och en till-
lärri'nings"erie, sköt Tallqvist 78 poäng

2 poiing före niirmaste mån och
rutgick som segrare, vilket inte vill saga

så litct blancl omkring 1.000 skyttar i
klasscn yngre vcterrn. En fin[in presta-
tion.

I en annan tävling, där det skjuts 5

Vandringspriset till CVM
Ett 70-tal IFFA-iter embarkerade

lördagen den 20 augusd två bussar och
ett antal personbilar för färd till Lin-
köping, där det skulle tävlas om ge-
neralmajor Jacobssons vandringspris.
Frågan var om man denna gång skuile
kunna sätta en liten käpp i hjulet för
de segerförfölida CVM-arna. Detta

skott liggande, 5 skott knästående och
5 skott i stående, misslyckades Tallqvist
nå8ot i lättåste ställningen - liggande

- men fick ändå 123 poäng, som gav
honom en hcdrande l4 plats. Denna
tävling sköts mot l0-riogad tavia.

I fältskjutningen, som av många be-
tecknades som svår i överkant - segra-
ren i klassen fick 24 träff av 30 ruöjli-
Ea fidi Tallqvist 23 träff och därige-
nom en fin 4:e placering.

Tallqvist gjorde cn genomgående fin
sltjutning och skulle man räkna till-
sammans platssiffrorna, skulle det för-
våna orn han inte blcv bäste man blartd
alla deltagarna - drygt 5.000 skyttar.
Grattis Tallqvistl

H. H.

gick nu emellertid inte. IFFA fick nöja
sig med en andraplacering. CVM tog
hem tävlingarna och därmed vpr för
alltid med sina 3l poäng före IFFÄ:s
28 och CW:s 18. Före tävlingarna,
som tog sin början vid l4-tiden på
lördagen, pålyste tävlingsledningen en
tyst minut för att hedra generclmajor
Jacobssons minne.

Bridge- och sclracktävlingama var
förlagda till elevhemme! bordtennis
oclr b:rdminton speladcs i LinJ<öpings
flotta sporthall och för fotbollen samt
allmän idrotten hade man tagit Hell-
grensvallen i anspråk. Skyttarna höll
tilL på F 3:s hanor och tär,lingen i
varpa avgjorde< utanför CVM:s mäss.
Vädret var hyggligt, men kanske en
aning blåsigg vilket gjorde att speciellt
skyttarna hade det litet besvärligt. Trå-
kigt nog var inte IFFA representerad
i tennis, på gruncl av att de uttagDa
spelarnr ådragit sjg skedor i s'.ta nti-
nutcn. Detta Sjorde att IFFA kanske
gick miste om några tennispoäng.

Arbogalaget var förvånansvärt jämt
och det var ingen som stod skyhögt
över de aldra. Som en kuriositet kan
niirnnas att Oskar Söderström vann sin
schackmatch i tre drag. - Det tog en
lång stund för notspelaren att fåtta
att han vår rrtslagen. I mJsterskaps-
tävlingarna i gevårsskytte 1åg IFFA:s
Gunnar Tallqvisg Herbert Kåberg,
Bror Karlsson och Jack Leth mycket
bra till och före ställningsskjutningarna
var det frågan om vem av dem, som
skulle vinna tävlingen. ödet ville dock
annorlunda. Det blev Sydnerth från
CVM, som lyckades armbåga sig fram
till första plats. IFFÄ bärgade dock
segern i allmänna idrotten. Trots oträ-
ning vann Gunnar Lövgren både 100
och 400-metersloppen. Försökstävlingar-
na i varpa visade att denna sportgren
lämpar sig väl för korpidrotten. Prisut-
delningen förättades av CVM:s sty-
resman Sture Edvardsson.

Litet extra högtid över det hela blev
det genom att CVM:s idrottsförenrng
passade på ått fira sin 25-åriga till-
varo i sambaad med tävlingama. På
lördagskvällen var det jubileumssam-
kväm med utdelning av medalj och
förtjänsttecken. Ett 100-tal personer
dellog i festen. Utöver lckamlig spis
bjöds det på trevlig underhållning och
bl. a. tog sångerskan Ann-Marie Kyndel
pubiiken med storm. IFFA hade nöjet
att kunna uppvakta den jubiieraade fö-
reningen med en del gåvor avsedda
sorrr tävlingspriser. Avdelningsvis tala-
de styresman Edvardsson, som själv en
gång tillsammans rned vår styresman O.
Dahlin var med och bildade CVM:s
idrottsförening. Hans intresse för före-
ningen har inte avtagit med åren och
denna form av tävlingar verkstäderna
emellan ansåg han vara av stort värde.

Tanken är väl också den att tävling-

"Ungdom och arbete". Diskusstonen
orn denna varåde i 14 dagar, och det
söger ju, att inte endcst vi i Sverige
har ungdomsprobJem, utan de finns
över hela världen. Naturligtvis skiljer
sig problemen i de underutvecklade
ländema från problemen i de lzinder,
som har en hög levnadsstandard.

Intrycket av våra samtal med dele-
gater från de underutvecklade länder-
na var ganska nedslående. I korta or-
dalag vill jag uttrycka det så, att ef-
terhand som de rika länderna blir ännu
rikare, så blir de fattiga länderna ännu
fattigare. Detta är väl närmast beroen-
de på den snabba befolkningsökningen
som sker ide redan förut fattiga län-
derna.

Vi fick även en god inblick i Världs-
hälsoorganisationens (WHO] fram-
gångsrika arbete med att bekämpa de
stora sjukdomarna. Man fick ibland
den känslan att vad är det [ör mening
att trota sjukdomar i de underutveck-
lade länderna, det innebär ju endast
att ännu fler människor får lida nöd
på annat sätt. Det är ju här vi måste
göra kiart för oss som är så lyckligt
lottade, att vi blivit födda i ett lånd
som vårq att det är vår plikt som go-
da dcrnokra(er och vänner till alla min-
niskor, att arbeta vidare med de inte.-
nationella organen för att så fort som
möjligt nå fram till lösningar sorn blir
lyckobringande för dessa arma med-
mänrtiskor. Dcn nu avslutade LO-TCO
hjälpen har väl bevisat att vårt folk
är mycket förstående för dessa problem.

Efter drygt 3 veckors uppehåll i Gex
åkte vi med buss genom stora områdel

l8

av södra Frankrike för att efter en
vecka komma till Strassburg och där
följa de inre 6:s förhandlingar om de-
ras frihetsområde. Förhandlingen var
mycket intressant men även skrämman-
de, vilket jag dock inte vill gå närmare
in på här.

Unesco i Paris var en tid därefter
vårt studiemåI, där fick vi en ingående
information orn dess verksamhet på det
kulturella området. Vi fick bl. a. en
föreläsning orn de ovärderliga kultur-
värden som går till spillo i Egypten
när Ässuandammen blir klar- Man ar-
betar febrilt med fotografering, utgräv-
ning och tillvaratagande åv konstskat-
ter, som kan förflyttas till en säkrare
plats än Assuan-dammens botten

Efter en lugn vecka på Hjalmar
Brantingiflstitutet i La Breviere 7 mil
från Paris i Compiegneskogen var det
så dags att åka tillbaks till Paris för
några dagars "turistbesök" i Versailles
och de andra kånda platserna i och
runtom Paris. Den 14 juli, Frankrikes
nationaldag, var vår sista dag där och
att vi livligt deltog och såg så mycket
som möjligt av denna folkfest förstår
nog alla.

Ett par dagar senare var det 37
sorgsna Gcneveskolelever som tog av-
sked av varandra på Köpenhamns
Centralstation. När man varit tillsam-
mans över 2 månader så käms det väl-
digt svårt vid avskedet. Men allting går
över och vem vet, kanske vi någon
gång träffas igen, inte alla, men en
hår och en där.

Olle Cöransson.



Inger Kiihne -
fin idrottsflicka

Hur många är det som kåinner till
att IFFA har en damsektion? Det före-
faller som om det tyvårr bara vore ett
fåtal, och en liten påminnelse om att
den existerar torde vara på sin plats.
Nog vet vi, att det håller på att bli
höst med ty åtföljande olustkänslor,
som gör att man helst skulle vilja gå
i ide och vakna först när vårsolen
sticker en i ögonen, men eftersom man
flu måste "hänga med'', så varför inte
försöka göra det bästa möjliga av till
varon och hå1la livsandarna vid liv
även om stornen viner i knularrra.
Hjälp mecl dettå kan även Flygets
"spinnsida" få genom att ta kontakt
med IFFAJedningen.

Med massor av goda id6er och upp-
slag för såväl sommar- som vintersport
återyände för en tid sedan damsektio-
nens ledarinna Ingcr Kiihne irån Bosön,
där hon deltagit i en veckolång kuts
för ledare i motionsidrott. Hon hop-
pas nu få användning för hhämtade
lärdomar och att denna höst ska ge
sektionen vind i seglen. Vi flickor bör
på allvar göra en uppryckning för ått
i någon mån kunna hävda oss i idrotts-
sammanhang, på det att "nanfolken"
icke må pösa över och bli alltför övcr-
mäktiga. Ganska snart torde vi också
Iinna, ått .portandel inte bora är stär-
kande Iör fysiken utan även för kam-
ratandan.

Bergtrollet har bett Inger Kiihne be-
rätta litet om Bosö-kursen, som hon
{ann synnerligen givande. Egentligen
var det två olika kurser, som pågick
samtidigt, en i företagsgyrnnastik och
en i alla motionsidrotter. Totalt var det
160 deltagare, de flesta från skilda
delar av vårt land, men det vår även
en del inbjudna representanter från
grannländerna Norge, Finland och Dan
mark. Inger Kiihne var rned i motions-
idrottskursen, där det redan från bör-
jan blev en uppdelning i fyra olika
huvudgrupper. Deltagarna i första grup-
pen hade fotboll, handboll och korp'
hoppning på sitt program, andra grup-
pen friluftsliv, orientering och familje-
promenader, tredje bordtennis, volley-
boll och badminton och den fjärde fri-
idrott, sirnning och varpa. För min del
valde jag den andra gruppen säger In-
ger, men jag fick även möjlighet att
göra gästspel i de övriga grupperna.
Eftersom jag ju kan en del om orien.
tering förut, så passade jag på att byta

arna skall fortsätta men det fattås ba-
ra en välvillig donator till ett nytt
vandringspris. IFFA skulle gärna se att
man fick med några fler aktiva kämpar
även inom de yngre årskullarna.

ut lektionema i denna gren mot hand-
boll, volley-boll m. m.

Första kvällen var det den inom skid-
och friluftskretsar välkända Gösta
From, som svarade för programmet
med {ildtirevisning och prat om fri-
luftsliv innan det var dags för samling
kring lägerbålet i strandkanten. Bosön
är ett paradis för friluftsfolk och där
finns möjligheter till utövande av prak-
tiskt taget all slags idrott.

Dagama togs väl tillvara. Längle än
till kl. 6 fick man inte ligga och dra
sig om morg[dna och sedan man fris-
kat upp sig med morgonmotion och
gymnastik följde några timmars före-
1äsningar. Eftermiddagarna ägnades åt
praktiska ö\''ningar och på kvällarna var
det återigen föreläsning samt gruppar-
bete. Några tävlingar hann man också
med inom de olika grupperna och det
kan nämnas att av de fyra oriente,
ringstävliogar, som höIls, vann Inger
Kiihne tre. För er arJaende finrl på
vcckan svarade en festkommitt6, som
tillsatts redan första kvällen och sorl
bland deltagarna lyckats plocka fran.r
verkliga fina förmågor till sitt under-
håilningsprogram.

I början av augusti var Inger Kiihne
också med på en ungdomsledarkurs i
kilsbergen, där friluftsgården Stenbäc-
ken hade valts til1 lägerplats. Under
de tre dagar kursen pågick var det
nre.t fråg.n om träning och täv[ng och
ett 30 tai deltagare hade mött upp från
olika orienteringsklubbar i Västman-
land. Även denna kurs var lärorik och
Inger Kiihne är sålunda "vältrimmad"
för sin ledaruppgilt i IFFA:s damsek-
tion. Först har rnan nu för avsikt att

Idrott slzapar glidie
Foto: Sturcbild.

lörcöka "skrapa ihop" ett handbolls
lag necl sikte på att så småningom
kunna ställa upp i ädel kamp med
flickor vid de övriga centrala verk-
släderna, rnen även många andra 

"mak-rikningar på sportens område hoppas
nran kunna tillfredsställa. Kastas bara
önskemålen fram, så lovar IFFA led-
ringcn att göra det bästa för att få
igång verkscmhet inom olika sportgre
naf.
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KAFFE I
- PANNA
- TERMOS
_ AUTOMAT

För några år sedan var jag en helt
vanlig människa. I{elt vanlig är kan-
ske en överdrift att påstå, nåväl -det är lite annorlunda idag.

För några år sedan drad< jag kafle
ungefär lika ofta sorn kolingen badade.
En gång om året antingen det behöv-
des eller ej.

För några år sedan hade jåg person-
ligen absolut inget inflytande på vår
kaffeimport. Brasitrien fick vara vad
det ville för rnig. Ett land med dukti-
ga fotbollsspelare och ert land som jag
kunde återfinna på kartan med väl-
villigt bistånd av skolpliktiga bam.

För några år sedan kom jag till CVA
och nu är mina och Brasiliens affärer
intirnt fööundna.

Det började helt oskyldigt med att
man vid bcstämda tider under arbets-
clagen kundc märka dofter i lokaler,
dofter som inte hiirrörde från svetslå-
gor eiler sprutboxar. Det luktade kaf_
fe. Senare började man upptäcka väl
dolda kaffekokningsanordningar alltifrån
vanliga hederliga (i det här fallet visa-
de de sig vara i högsta grad ohederli-
ga?J kaffepannor till snillrikt konstru-
crade filtreringsanordningar.

Tiden gick och man blev så att säga
tjänis med invånarna i de olika skrub-
barna. Man blev bjtden. Visst rygga-
rle man tillbaka i början och började
yra om folkhälsa då man inviterades
på en enJ<el kopp, när den enlla kop-
pen var lika indrucken som en väl in-
rökt pipa är inrökt. Forskare skulle
kunnat tala om gevaliaåldern, luxus-
åldem, Iölberslila åldern och cirkelkaf-
feåldern genom att undersöka avlagrin-
garna- Så icke jag. Jag började att hem-
falla. Uppsökte med förkärlek kaffe-
givmilda kontorslokaler vid tio- och tre-
tiden. Icke så att produktionen av-
stannade på gnrnd av ovidkornmande
ilmarscher till coffeinnästen. En viss pla-
ncring av dagcns tekniska konfcrenscr
gjordes dock.

Man hade blivit lindrigt kaffeskadad
och man börjadc att näntnas med akt-
ning i kretsar som sysslade med kaffe-
handel.

Detta att alltid snika sig till fika var
i längden ohållbart. Gamla vänner bör-
jade taia om stora hushållsräknrngar.
lin del typer kunde till och med låta
frarnskymta, hör du du, jag kommer
upp till dej vid kaffedags. Therrnoskö-
pct blev ett faktum.

Thennosåldern blev en hemsökelsens
tid för portföljer, för innerfickor, ;atill och med för hattar. Det är inte
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få gånger, som mao lindrigt sagt me<l
oro har betraktat sin pordölj varligt
placeratl på bagagehyllan i bussen, deo
portfölj som undcr framresan betcdde
sr! sonl en lnte runsren rastax. Det
rnod sorn föreskrev uppvikta hattbr2it-
tcn ]rar rädclat mig från omedelbar chi_
kan.

Scn kon epoken med centralt efter
vederbörligt se genom-fingrarna-tillstånd
l<okancle av kaffe. Med detta följde
tå.tor. Tårtor hade man associerat med
stilla högtidsdagar i hemmet. Nu v2ill,
de det in tårtor. Det fanns inte en an_
ledning till tårtätning som förbisågs. I
bland gick det dock flera dar utan
tårta. Vad giorde man? Man konstrue-
rade en anledning till tårtätning. De
liit så här: Pojkar nu ä de fvia dar
sen vi fick tårta, det måste firas. Oskar
åker ner på lunchen och hämtar.

Under tårttiden kunde det gå veckor
ut'tder vilka man inte kunde sitta an_
nat än som passiv betraktare vid sitt
eget niddagsbord.

Irarsan har raktvål i mungipal, sa
ungarna. De va tårtkräml

lvlagliikarna står sörjancle, tlten verl(-
stådsordern med beskcd om förbud för
kokning av kaffe åsadkom dock en
linclring, ack så kortvarig i eländet.
Det utlovades automatcr. Den första
autonraten triiffade jag nere i telehal_
lcn. Inte för att det blev kårlek vid
första ögonkastet. Vi kom dock att be-
trakta va.andra med ömsesidig hög-
aK!tun9.

Mao ställde in på kaffe utan grädde.
Man l)etåde in en tjugofemöring. Den
rorsamtade menigheten höll andan, så
ock automaten. Tillkallad expertis ban-
kade och drog.

Efter tredje tj ugofemöringen började
apparaten att morra. Men va ä sjutti-
fem öre för en mugg kaffe. En krona
senare hände det saker. Menigheten
sorlade och apparaten porlade. Bul-
jong år inte det 5i6516, Om det är
vinter och kallt och man idkar skid_
åkning. Nu var man sommarklädd och
läste 22 grader varmt. Jag tror inte på
reklamen Fresh hot coffee.

Vi har fått en egen apparat i admi-
nistration. Enbart kaffe, men tio öre
dyrare. De är väl något slags chefs-
tilligg. Jag vill inte tala mer on den-
na underbata tingcst. Hon blir mltt
fördärv. Ge henne eget postgironummer
och sätt in min avlöning på detta di-
rckt

Törs man ringa syster Stina och be
onr lite bikarbonat? Pro Brusilia.

/ /-
Hört på Rodor

Man läser på en översyns och repa_
rationslista gällande en PN-50-enhet
rfarl I tl

"Anm. Avsiinclaren går ej att av_
stiimma på iåga frekvenser."

l(valitetskomponenter för

flygelektronik:

. DIALCO signollo m phö llo re

- en oy vörldens slörslo
tillverkore

o Kooxiolkontokier, fobr.
SUHNER m. fl.

a S.T.P.l. kopslode relcier, för
flyg- och robotöndqmöi

e Elekironisko röknore, fqbr.
Northeostern Enqineerino.
USA

. RESISTA ytskiktsmotsrånd i

somtligo stondordvörden
från loger

Amat0rkomponenter för

hobby[ygge:

MF-trqfosols för mellon- och
rqngvog, J Mf _trotos, oscill.
spol. ferritoni. m. 2 lindn.

Kr. '18:50

MF-trofosots som ovon, endqsi
toT mv. Kr. 14:50

PVC-2 2-gong kopslod vridkon-densotor Kr. 7:50

Poieniiometer m. strömbrytore,
miniotyr i vrirden 5 K eller't0 

K Kr. 4180

Mekoniskq MF-filrer för 455 Kc
Kr. I9r_

Helt komplett byggsots för 6-
tronsistorrodio inkl. hölie.
högt. 6 tronsislorer, kond.
motstönd, ledningsplotto, tro-
fos, beskrivn. m.m. Kr.98,-

Begär DATABLAD
OGh PRISER

It{TROIIIIC AB
Brommo 13 - Tel. 23 1325-45



lJnder höga, ljusa valv
Jag står under höga, Ijusa valv, rnu-

sik brusar runt omkring, så att den nas-
tan känns, och en kör sjunSer ut sin
evighetslän8tan : Lår:gt bortom rymder
vida. . . Ett ögonblick av evighetssyn
avbryts av en bergborrs ilskna knatter,
ty detta är ingen kyrka, fast likheten
komrner och går. Det iir en arbetstun
nel, här dyrkas nuet in i dess minsta
del. Vi lever i nuets tunnlar, de är
fyllda av teknikens uncler. - En sten-
yxa var en gång höjden av teknik, da-
gens teknik blir väl också cn stenyxa.

- Nten tunnlarna är ljusa, det var inte
sa länge sedan möuiskorna levde ien
lång irörk tunnel. Har ni glömt7

Europa var nörklagt, där var hopp-
löshet och förtvivlan. Det var i slut
fasen av Hitlers blixtkrig. Frankrike
stod inför kapitulation. En kvarts mil-
jon brittiska soldater hade kommit hem
från Dunquerqe, vapenlösa. Hitler hade
iyckats i sin taktik med ett land i ta-
get. De hade alla tåligt väntat på sin
tur - för att vinnå tid, tid till förbere-
dclser, tid förgäves. Ty allt )rade gått
så fort. Inom några nånader 1åg Euro-
pa i ruiner. Den nazistiskå krigsmaski-
nen krossade allt motstånd. Sedan kom
terrorn. Friheten bannlystes, blotta or-
det följdes åv en förintelseaktion. "Her
refolket" fick livsrum, inte bara utan-
för sina gränser, även innanför dem:
gasugnarna skötte det senare, de var
igång oavbrutet, miljontals judar gasa-
des ihjäl. Ärier tog deras liv, deras livs-
rum och deras tillhörigheter. Liken
plrrndrades, håret till viiverier, huden
blev lampskärmar, guldplomber greps
av giriga händer. Offrens kläder sorte
rades och lagrades med känd tysk
knappologi. Nazisn-ren introdrccrade
det totala kriget, den totala terrorn, den
totala ondskan. Det var deras bidrag
till civilisationen.

Frankrike stod inför sanmanbrott,
deras krafter var uttömda. - "Vi kan
inte räkna på arnerikansk hjälp

- vi kan inte utliimna vårt folk till
fullständigt tyskt godtycke - - - det
syns inget ljus i slutet på tunneln - -
vi måste inleda förhandlingar, vi har
inget val." Så sade Paul Reynand bl. a.

när Churchiil mötte franska regeringen
lör sista gången. Churchill höll den.r rn-
te i tvivelsmål or]r Storbritannien:. in-
stäilning: att "fortsätta kampen vad som
än händer - inga förhandlingar, ingen
underkastelse." Det fanns bara en tafl
ke: "ått vinna kriget, att krossa nazrs-
men." - Kort därefter var Frankrike ur
kriget.

i.iu var I-{itlcr Europas herre. Kriget
år praktiskt taget slut, förklaracle han,
det är endast cn tidsfråga när Storbri
tannien ber om fred. Så sade Hitler

och så trodde världen, och sanarbets
villiga växtc upp som svampar i de
fle'ta länder villiga att ly,lc lrans nrins
ta vrnK.

Men de "inskränkta öborna" rnrss

förstod situationen. För dem var det
inte slutet, det var början. Soldaterna
ställde upp sig på stranclen, dom fick
vcd som fanns ov vopcn och rnrrnuni-
tion, skjutövning förbjöcls, allt skulle
sparas tills Hitler korlr. Henrvärnet fick
nöja sig med käppar och högafflar. Där
stod de beredda att ge böger om och
vänster om till alla nazister på samma
klyftiga sätt som Sven Duva på sin tid.
Likheten är slåcnde.

Hitler gjorde sioa förbercdelser. Han
samlade båtar av alla slag i kanalham-
narna. Hans soldater fick lära sig gå
ombord och gå i Iand detaljerat och
grundligt på tyskt vis. Det pågick må-
nad efter måoad. Brittiska flyget följde
förberedelserna. Man frrrktade ej inva
sionen, den skulle ge försvararna alla
fördelar. Man var beredd med de små
resurser som fanns. Churchill talade till
Iransk a motståndsrörelscn oclr av"luta-
de mccl några ord, tydligen avsedda för
nåzistiska öron. Vi väntar på den utlo
vade invasionen - så gör också fiskar
na.

Göring byggde broar över Engelska
kanalen - Iuft-broar. Men där stod åter-
igen den odödliga Sven Duva och gav
höger om och vänster om grundligt och
eltertryckligt. Det gällde för Göring
att få luftherravälde över kanalen för
att få fri överfart för soldaterna. De
tyskc {llgarna var numerärt överlägsna
och vana vid lätta segrar, men de brit-
tiska var vida överlägsna i kvalitet,
skicklighet och organisation. De tycktes
vara överallt, inte många men e{fektiva.
Görings Iuftbroar raserades betänkligt.
Han intensifierade, broarna blev allt
fler och allt bredare. Den brittiska flyg
industrin och flygfälten fick allvarliga
skador, det blev kritiskt. Det brittiska
luftförsvaret dirigerades från en under-
jordisk central. Dit kom alla rapporter
från luftbevakningen, därifrån utgick
motsvarande order till flottiljema om
uppstigning.

Anfailen kom i vågor: 20 plus, 40
plus, 60 plus, 80 plus etc. lät rapporter-
na. Mot varje våg svarade en order om
rppstigning. Fö! varje rörelse i striden
flyttades brickor på ett kartbord, för
varje uppstigning tändes en röd lampa.
Befälhavareo gick omkring och fölide
varje förändring i kontrollsystemet, han
gav en order då och då. Apparaten
fungerade rneJ rtrtinrtässig prccision,
flickor flyttade brickor, tände och
släckte lanpor, registrerade rapporter
under ett lågt sorlande ljrrd. -

Plötsligt står befålhavaren stil1a, sor-
let tystnar. Samtliga lampor är tända,
samtliga plan engageradc, några på väg
neråt rrred förbrukad anrn)unition, brins.
le på upphällningen. Nu är resurserna
uttömda. Vad häncler vid nästa anfalls-
våg - med många plan på marken, för-
svarslösa - många på väg neråt, försvars-
lösal Situationen är laddad med drama-
tik. Min. går, spänningen stiger. - Så

med ens börjar sorlet igen. Rapporter
kom, brickor flyttades - mot öster, ja,
not öster ner och mer anfallet var
över. Detta var krlmination och siut-
punkt i Jen stratcgiska fasen. lnvcsion.-
hotet var awärjt tills vidare, det var en
seger på vägen. På den tyska sidaa av
kanalen blev dct troligen hystcriska ut-
brott för Göring började slå vilt och
besinningslöst. Inga strategiska mål
längre, utan den totala terrorn - i mån
av förmåga. Så följde "Londonblitzen"
oth andra utraderingsaktioner? Göring
skrrllc besegra det brittiska folket -
- eller förinta clem.

Under Londonblitzen brukade Chur
chill inspektera utsatta områden. Han
kom bl. a. till ett arbetarkvarter som
var förvendlrt till en bonrbkrater, på
dess kant stod ett bombskydd och ba-
lanserade, oskadat. Folk kom till från
alla håll, räddningsmanskap och folk
som sökte anhöriga. Älla hurrade, en-
tusiatiska, okuvliga trots förödelsen.

Churchill grät av beundran: Folk
ropade: ge derrr igen. - De fick igen,
med ränta på ränta, när nazismens
draksådd mognat, men det är en annan
historia. Det brittiska folket bestod
provet. När de stod ensamma mot en
överväldigande övermakt hade de bara
en föresats, att hålla ut, bara ett måI,
att krossa nazismen, Det var ljuset i
tunneln för hela värlcleq att se.

J etlz.

-//-
Godo meriter

London Times innehöll nyligen ne-
danstående annons under rubriken
"Platssökande":

- Trött, tråkig, lat arm6officer som
slutar vid infanteriregemente, oduglig,
dricker för mycket, söker anställning.
Inte för mycket arbete. Londonområ-
det. Älder 28, ser ut som 40.

.. Om geting och getingor

En av sonunaLens soliga varma da-
gar. I personalmatsalen. Fönstren står
öppna. Cetingarna surrar i luften.
Lundmark åter saftsoppa. Malte tittar
på. Allt fler getingar samlar sig kring
saftsoppan. En hamnar i skeden. Lund-
rnark är 1'å god vög ott svJlir inkräk-
taren.

N4alte till Lundmark.

- Jo, du tar dej en geting, du ock-
sål

2\



Gamla FFV:are på kamrattroiff
hrilsar ofta på uid eleuhemmet

Gamla FFV-are återu,linder
giirna till eleuhentntet i Ek-
baclzen. Man oill helt en-
b.eb triiffa.s f& att åtetupp-
u1ttl gall a fi.tit'ten under
t.t å gr a lzuill stintntat,. Sen dst e
l?a1nrctt ffen hölls den 20
aug. oclt då blatdatles de
tu.oatande elcuetna upp
nlca represelltanter lrån så(att sout samtliga årshullar
allrilrått det l;.irsta år 1942
M3d på trii.ffen uar ochså
bl. a. sehr. Erih Tunås ocl.r
tngeniör Erib ton Köhler.
I)e17, senare bidrog med ettt.retligt lzåseri. Eftersotn
löreståndaten Werner Lats_
son råkade ha nanttsrlag
lttst clen ddgen bleu h'.n
lörcnål för både blonrstcr_
up.pvabtning och hurrarop.
ra ouctcD ses några au de(at.nla,FFV-arna santlade
Rrtng skiuspelatett och lnts-
ntor Tehla lsalzssou. Fr t,
Rolf 

_ . Billströnt, V,isrr,r,:,
I ttodtle på eleuhenrntet ,it en
1953-54), Mabe Håkans_
sotr. Arboga ( l9S0_52 t.
Stig lTertze. Arbog ( 195q

:56 ). Ka Gardh, Arbou
( 1952-53). Chtister Mlt_
nusson, 

-Malmö 
( 1959_60),

satnt Sten-Etih Sre,:lsson
Köping ( t9S3-55).
Foto: NA-NT.

ge till 1953. Att den byttes ut tidigare
än normalt berodde på att Mosquiton
ej visade sig ha den driftsäkerhet eller
Ilygsäkerhet som man kunde begåra.
Den bröts närnligen sönder i luften un_
der. vissa betingelser. Därför såg sig
flygledningen tvungen att redan tg5l
skaffa en ersättare i stället för 1955
då nattjaktversioncn av Lansen beriik-
nacles vara {ärdig.

Med_ hänsyn till flygvapnets goda
ertareDheter av J 28 Vampire satsade
rnan på De Havillands proiekteraoe
tutveckling Venom.

Att man satsade på rått häst visade
sig snart. Det första flygplanet leve-
rcrades några dagar {örc jul 1955 och
på somnarcn var typen i tjänst. Flyg,
planct var mycket lättfluget rnen hacie
en otrevlig egenskap att vid höga far-
ter på hög höjd gå in i en brant dyk_
ning som inte kurde hävas förriin på
lägre höjd. Sedan stjärteo modifierats
n.lr siots nrortterats vid vingspet.arnc
inträffrde jnga rilibrrd. Venom har se
clan under de 6 år den varit i tjånst
<xtl. nägot av ctt rcl.or(l i fllqsikerhet.
UnJ,.r mer än 40.000 fllgtirnmar har
inte ller iin fe]n totalhavcricr inträffat.
I nitten av mars 1960 flög Venom för
sista gången i tjänst. Den har nu fått
vika för den snabbare och moderlare
l,ansen J 32B. Ett och annat exemplar
av 33:an kommer emellertid att tiånst
göra som nålbogseringsfiygpJan vid FC
pa Malmslätt.

Nu ökas antalct nattjaktflottiljer.

F. i-2 onrbiidades lörr.r året tili nall_
takttloltiii och flygha.kåren i l-Lrlcå
\tår i tur. inorn kort. Sanrtidiqt trarrger
oet nya _tregreppct allvJrJcrs,akt iram.r,en ytll|rrna rrtrustningen l)ar hlivit
lättare, elfektivare och mindre skrym-
mande. Denna utveckiing innebar atr
nattiaktplan l<an bantas ned. Det blir
rncr och mer likt dågjaktirjrnet. Grjn_
5en rDellan de två tyl)erna suddas ut
ocJr vi har lått dct ntodeflt:t iaktplanet,
utrustat 

,med så förnänrliga r"l"t"knirku
DJarprncdel att det ktn in"ättas oL,e.
roencle av väder och siktförhållanden.

Den första representanten för allvä_
dersjakt i Sverige är J 35 Draken som
i dagarna ragirs i tjänst r,id F 13, Nolr.
lJping. Vid eskaderövnjngen imar. i
stockltolnrsområdet deltog en rote Dra
ker:ned stor lramgång ävqn på nättcr
na och i mulet vider med lågl moln.

Klippt ur "FLLTGAN,'
Fh,gpctjl:arnas T idning

J 33 in memoriam
Under andra världskriget visade det

sig allt nödvändigare att komplettera
den dittills förhärskande dagjakten med
nattjakt. Utvecklingen inom teletekni-
ken gjorde det möjligt att med flygbur-
na radarttrustningar spåra flygplan utan
optisk kontakt, d.v.s. under mörker
eller i rnoln. De första anläggningarna
var rnycket skrymmande och fordrade
otynlpliga antennanläggningar. De kun-
,le därför inte b:iras av vanligc jakt-
plan utan fordrade flerlr.rotor iga plan
med besiittningar på tre eller flera man.
Begreppet nattjakt kom därför att bli
synonymt med tvåmotoriga, flersitsiga
pJan med radarsikte.

Under krigets slutskede Jyckades eng-
elsmännen få fram en typ av radar-
sikte soln praktiskt tåget oförändrat
varit i bruk lårgt in på 5o-talet. Der
instalierldes i Jen Iegcrrdariska Mosqrri.
ton, .orr blrnd de rlliercde on.ågs hc
den största förutsättningen att bli etr
effcl(tivt nattjaktplan.

i948 hade undersökningarna i Sveri,
ge avancerat så långt att man beslöt
att bestiilla 60 de Havilland Mosquito
NIk 19.

Eftersom personalen inte hade någon
tidigare erfarenhet av de förhållanden
uncler vjlka nattjakten arbetade s:indes
ett antal officeråre till Engiand för al
på ort och ställe strrdera nattjaktför.
banrl. Dcn garnla bombflottiljen F I vid
Hiisslö utanför Västerås onbiidadcs tilJ
nattjaktflottilj.

T]'pen kol}r att vara i tjänst i Sveri
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Vort försö
Instrumeni för industriel

loborotoriebruk

Ponelinstrument

Precisionspotentiometrqr och
motsiånd

iningsprogrom omfottor
It- och Strömbrytore, mikrobrytore, Vörmekontroll-instrument och

kontokiorer och iidur utruslningor

Signolmoteriol och komponenfer Vi sönder uiförlig kotolog på

Vorvtolsgivore begöron,

Elektriskq lnstrument AB EtlT
Sigtunogotqn 6 - Tel. 230880 - Postfock 21045 - Stockholm 2l

Telefon
Vöxel 63 07 90 ri,-o Johoh Logercrqntz

SPRAGUE PRODUCTS COMPANY
Av Sprogues enormq urvql qv kondensofo-
rer, högkvoliiotivo molsiånd, miniotyrpuls-
lronsformotorer, HF-frdnsistorer m,m. hq vi
hör ovbildot derqs disckondensotorer, vilko
finnqs i vörden från 1 pF-0,1 pF och i
spönningor frön 50 V-2500 VDC och tryck-
to kopplingselement för TV och Rodio-
industrin. Begör kololog C-556.

I 

- 

E t- 

-, -
AMPHENOT-BORG

ELECTRONICS CORPORA?ION
Amphenols vcilkcindo kvolitetskoniokter be-
höver knoppost någon presenioiion men vi
vill hcir dock viso någro nu okluello typer.
TRYCKTA-KRETSKONTAKTER finns dels i
honkontoktuiföronde (143-serien), dcir den
tryckto krelsen kon införos direkt mellqn
hylsorno, dels i hqnkontokiutföronde (133-
serien) för Iödning på krefsplotton och
vilken sedqn possor i motsvoronde hon-
koniokl.
Sliioge å kretsen undvikes, konlqktmotstån-
det eliminerqs och noturligtvis öro konlok-
terno guldplciterode. Begör kotolog R-2.

AMPHENOL-NYHETEN MINNI E KON.
TAKTEN hor små dimensioner, dr klimqt-
sciker, vibrotions- och occelerotionssöker
upp till 20 g, hor 3-pol. bqionettfottning och
ör konstruerod för onvöndning i modernq
flygplon och roketkonslruktioner eller dör
storo påfrestningor å moteriql kon vönlos.
Kontokiernq ör noturligivis guldplöterode.
Begcir kotolog 8-6.

Vörtovägen 57
Stockholm No

- - -



The Generol Electric Compony Ltd
erbiuder

nyq germqnium frqnsisforer och dioder

GET 116 Medele{fekttrqnsislor
med Vcb (pk)=mox 30 V

lc (Pk): mox I A
Pc vid 45' C:440 mW
f a:l MHz

GET 573 Effekfirqnsistor
med Vcb {pk):mox 64 V

lc (Pk)= mox 12 A
Pc vid 45" C:4 W
tu:) 0,25 MHz

GET 103 LF-lronsistor
med Vcb:mox 30 V

lc (Pk): mox I A
Pc vid 45' C:200 mW
fa:1 MNz

GEX 941 Diod
medbocksp. vid 25" C:100 V

tromström vrd 25' L: I l5 mA
toppström under I ms:0,5 n
drifttemp -55' till +75" C

GEX 942 Diod
medbocksp. vid 25' C:100 V

frqmström vid 25' C=115 v

toppström under 1 ms:0,5 A
drifttemp -55' till +75" C

GENERATAGENT

ETEKTRONIKBOTAGET AB
Avd. Elektronrör och holvledore

srocKHorM söBornängsgolon 30 Telefon 44 97 60


