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Håll id6sprulcrn flcrrnrncrnde
Sigfrid Jonsson med sin nyo lödfixtur

Se sidon 16 om förslogsverksomhet



Hänr se'rt sist
| 3 mors

Konmtrna,lrådet Nils 13rodin, staclsar-
kitekt Börje Eriksson, byggnadschef
ilengt 'follstcn och stadsingenjör llertil
Niisson cliskuterade med oss några inclu-
stribyggnaclsfrågor.

I l0 mors
32 man ul F6 mccl kapten K. O.

Hornvall som leclare gavs information
om och visning av CVA, UI{F och DC.

o l0 mors och 7 opril
För diskussiou om eventucll televerk

stad i östersuncl var övl Salmson från
FFV vid CVA. I sitt säl1skap håde han
hd - Lrrr.lgren. ing loltJns'on ,rlr ints

Selin.

r l4 opril
Irör att diskutera frantidspianer och

försöka fastställa ctt håndljngspl ograrr-r

för dessa, har CUH och Ccv mecl nar-
maste nedarbetarc träffats några gång-
er. Den i,1 april var clenna ttäff, kal
lac1 Futtu'a, förlagd till CVA.

rrr CvA-chefens dcrgbok
o 20 opril

TÄt,AB - Telcindrrstrins Anlägg-
ningsplancring AB anlitas av cle olika
el-sakbyråerna inom FF. Vi har förcicn-
skuil all anleclning att sanarbcta ned
TALAB. För-att belianta sig ned oss,

konr några av cleras teltniska pcrsonai
till CVA för stucliebcsök och infomra
tio11-

o 25 opril
För att i nå8on nån liir.a känna CVA

har flygdirektör R. H. tlnrgard, nunera
på UHD, varit gåst hos oss under tvä
veckor.

o 22, 25 och 26 opril
Mcd överstelöjtnant K. Uggcn i spet-

sen har en mincirc grupp norska tnclcr-
hållscxperter besökt oss för att disku-
tera och studera vår uppläggning av
underhållsvcrksamheten.

. lI mqi
Crcven och överingenjören John-

frc,lrik Hrrrrilrnn, rl.cf IJr fLP. crpar

inom kort ned pension från FF. Det
besök han idag gjorde ]rär tillsammans
mecl dc nånnastc rncdarbetarna, var
kanske hans sista tjänsteresa i FF tjänst
till cvÄ.

Det har alltid varit stinuleråndc arl
sanarbeta mecl vännen Harnilton. Jag
vill clärför' i all enkelhet tacka honcrm
för detta och önska honom lycka till
nrccl "pcnsionsarbctct".

o 17 moi
SAS och FV har många gcrlcnsaflltrlå

problen. För att i någon nrån vidga tek-
niska icclningcns vicl SAS kännedon on
FV:s trnderhållsresurser av i dag, var
direktör Thärnl'lnrn här n eJ s na när-
mastc rnannar. Till sällskapet anslöt sig
ivr.n mcjor BjLrpgr<r, Krrrgl. I rr[rfrlr..
styrelsen.

r I iuni
gjorcle förre verkstaclsdlrektören Stig

Ri.rnlr^1,1r err 1."*i"+ hrcäL-

- :.1

,I,i'

vÅn.a SEKR.ETöSER PÅ SrOLBÄNKEN
48 av CVA: s clamcr har suttit pä

sl<olbänken halva dagarna itrc veckor.
Det har varit en vittomfattande kurs
lör j.rt o-:erlerr urrr C\ A:' r11'gif cr .

orgånisation gäliande föreskriftcr m. n.
En hei vccka har lrelt åBnats at stjl och
ansvar. Denoa dei har två ltnga kon-
sulenter, Lars Owc Elivergårcl och Ove
I-indahl från Svenska Scorrtförbunciets
Stilskola hållit. Målet är ätt vinna för'-
ståelse för cle krav som afbctslivet stäl
ler på ansvar, hänsyn, kunskap och

sarnvcLhan. Genorn grupparbeten, clis-

kussioner och allmän träning har r'åt:r

clamer lått olika ämnen grr-rnclligt bc-
l-vstå. Det har varit synbarligcn helt all-
clagliga frågor som alla berör samarbe
tet och samlevnaden för en normal
funktion i sarrhället vari ävcn inkruoe-
ras arbetsplatsen. Dctta gjordes illust
rativt genoin cn modeli rred kugghiul,
vilka alla sanverkade i en enhet. Var-
och en av dessa hirrl representerade crl
pelson. Skulle nrt ett av clcssa kugghjul
och kanske till på kiipct ett centr.alt cly-

likt sakna några kuggat lungcrar intt'
enheten. Dcssa saknacle ktrggar repre-
senterar några bfistcr i cgenskaper, Lrt

bilclning cllcr dylikt hos den personen.
Tvvärr krn ,'elta \r'J en per.on i ttå
gon lcclanc{e ställning. I3risterna bör på-
tå1as och rrittäs tiil så att maskineriet
trlngerar rätt.

Rpr.,nl', , ,' 1,.'r 'vl.'i" s rJcraL
kurscn iostänrner helt i alla de lovoro
so1'n uttalats häro1rr.

Fr-amgången i kurscn l<an hclt tiliskrj-
vas clen undervisningsteknik och det
frarrrfiirancle ckr tnga konsulcntcrna rqrp-
visat. Iirtr Bcrit Johansson en av de
48 clanetna är rnycket positiv för
hela kurscn, nrcn framför a1lt fijr stil-
clclcn cliir nan bc'lyser rrainniskol i cen-
trunr. Llppniirksanrheten val späncl till
det yttersta och ingenting gick förlorat.
J0! tlcbcr - säger Bcrit att alla
ntilnishnr inte bara CVA pcrsonal

- shulle gå igenont tlenna lrrrs i sti/
oclr anst'dr och clen borLle helt ltiggus
itt i det nornula slzolstlpmdt.

T alla händelser kan CVA mcd till-
frcclsställclse se att vi fått -rrtterligare 48
daner- ned stil.

l{ugghiulcn tillhijr itte lzurs i ntelzattilt
utan i|[tLstrerar sarnarbetstehnib.
K,,,r'r1, rrt Ltr'-Orue fiirrtg,itJ Di',tl
ctclt instrucrdr bitrådd au ()ue Lindahl
för Lldnrsextcttetl lngt-Britt Kiihne, Bir
gita Karlsson, Grn Pcttcrsson, Kcrstirr
Ilcllenberg, Margareta Lintlberg oclt
Christila Bcrgstön.



Norges flygvcrpen intog Arbogcr
Ett internationellt besök är alitid en

omvä.rling i tillvaron. Då besöket kom-
mer från Norge blir det så mycket färg-
starkare i all symerhet som represen-
tanterna inte är bundna av konventio-
nella åsikter utan är mottagliga för mo-
rläma iddcr. Dcn besökande kommissio-
nen, bestående av obersdoytnant Kris-
tian Uggen, najor Leif Grytten, kåptein
O. Martinsen, n.rajor E. Wulff, kaptein
W. Hansen och overingenior P. Kildahi,
kom från Lrrftforsvarets Forsyningskom-
mando, en norsk motsvarighet till Kungi.
Flygförvaltningen. De val väl förbered
rla necl ett bestänt n.råI. Utbytet blev
o.k.a likL lör alla partcr .avöl fccl<rrräs
sigt sorrr allmänt. Många teorier nett-
traliserades lned realistiskt praLtiska
synprrnktcr. Vi nordbor är tämligen väl
inst:illda på samna våglängd.

Ar 1950 crhö1l Norska Flygvapnet
modärn flygmateriel enligt MAP [Mu-
tual Air Program) genom NATO. Detta
innebal att underhållet inkluderades i
detta system och var helt organiserat
utifiån. Nu börjar kontraktet enl. MAP
komma mot slutet, vilket innebär att
Norsk Forsynstjenste d. v. s. underhålls-
avdelningen rnåste organiseras upp för
självständigt arbete.

lledan den l*3 juni 1965 besökte
nberstloytncnt Uggen och major Crlt-
ten Sverige för förstudier. Därvid drogs
den slutsatsen att det fanns en hel de1

att hämta i svenska flygvapnet. För att
riktigt trä ga in i problemen måste
norsk personal arbeta och leva tilisam
mans med svensk och följa underhålls-
metodiken. Genom lörståelse från sje-
fen for Norsk Flyvevapen och tillmötes-
gående av chefen för Sveriges Flygvapen
kom detta besök tili stånd tiden 1214-
29/4 1966, varav 3 dagar vid CVA och

K. U ggefl och major L. Grytten-

5 dagar vid UIIF samt övrig tid vid FF
och Saab/L.

Vid slutet av studietiden i Arboga ut-
tryckte oberstloytnant Uggen sin stora
tillfreclsställelse över det mycket goda
utbytet av idöer och fr amhö11 att det nu
endast återstocl honom att föredraga
id6erna för sin chef och omsätta denr
i norsk praktik. Det gdller nu att inte
bara lösa dagens problern utan ävcn se

frarr råt så ctt !erksamhctsuppläggningen
håller i kommande lägen.

I lörsta hand sade de sig taga fasta
på vår praktiska verksamhet n-redan teo
rierna får dröja. Det gäller ju att först
komma igång. Oberstloytnant Uggen
befarade att de i teoriema har svårig-
heter att (i liknelse talatJ "se skogen

för trädens skull", men de hade en
känsla av att vi inom svenska flygvap-
net nedllgt nrycket storc ansträngnjng-
ar för att nå våra nrål.

OberslloJ tncnl Uggen uttryckte sin
och de övriga deltagarnas tacksanhet
för det storå intresse som visats dem
och för allt son] presenterats. Deras pro-
blem blev vä belysta och många av de-
ras spörsmål besvarade. Nu återstod ba-
ra en önskan, att få gå igenom och i
praktiken följa vår verksamhet.

Från CVA : s och UFIF: s sida var dettå
besök ett symerligen gynnsamt tillfiille
rtl få ett allmänt tankeutbyte med vå-
ra norska vämcr och der gav många
angenäma stunder.

En norsk försuarsstlrl?a: orcri111. B. Kildahl, haptein A. Mattinsen, oberstloytn

Vcrd heter fcrrnilien Hiorr?
Bergbollet utlyser härned en tävling

om lämpliga namn på paret hjort.
Nan.rnförslag bör vara Bergtrollet till-

handa före den 20 augusti 1966. Insän-
darens namn skall vara invikt och för-
seglat så att hans identitet inte skall på-
verka förslagets bedömning.

Bedömningsnännd: CCVA, G. Wa-
se, fru G. Rydeborg, Chr. Nilsson och
Gunnar Gustavsson.

För goda namn skall det också finnas
goda pris.

Det paranta paret i CvA-pårken är
nu helt hemma bland CVA: s buskar
och trä'n. Sedan snön smält bort och
grönt spirat upp trippar de ofta helt in-
på våra hus och kontor utan intresse för
bilar och folk. Störe intresse visar de
Silvergranstoppar, hasselbuskknoppar
och andra växter; framför allt odlåde.
Som en frestande Eva i paradiset lockar
hinden hjorten med tulpadökar, som
sorgfälligt utvdJjes bland ratade kroku-
sar. Vad säger H-K. H?

Ja vad heter dessa sybariter? Är det
Eva och Adam? Säkert har Ni bättre
och mera passande namn.

;+>,

HöRT PÅ CVA
Hjortarna tycker om tulpanerna, men

pingstliljorna bryr de sig ej om.
Dom kanske inte är pingstvänner?



Kc)R.R.OSTON
Elt problertl scrrtr crngår oss crllcr

Eder rikedom multnar bort och edra
kläder frätas sönder av mal; edert guld
och silver förrostar och rosten därpå skall
vara eder tiil vittnesbörd och skall så-
som en eld förtära edert kött.

Jakobs brev 5:2 ff.

Vod är korrosion?
Korrosionen brukar definieras sorrr

"angrepp på metaller genom kemisk
eller elektrokemisk reaktion med omgi-
va ncle meditrnr". Uttrycket korrosion
kommer från det latinska ord.et c<trro-
dere, son' betyder fräta, gnaga sönder.
Ett välbekant lall av korrosion är stå-
lets rostning.

Korrosionen beror ytterst på att n1e-
tallerna ej är beständiga. Alla metaller
strävar nämligen i större eller mindre
grad att ingå kemiska föreningar med
an,lra ämnen. Metallema årergår där
igenom till "malmstadiet", ur vilka de
en gång framställts.

Korrosionen är vanligen ett elektro-
kemiskt fenomen. Vi känner alla tilL att
ett ficklåmpsbatteri lännar elektrisk
strörrr- Strömmen uppkommer genom
att två olika åmnen, zink och kol, står
i ledande förbindelse med varandra i
närvaro av bl. a. luftsyre och vatten. Vi
[år som bekant ingenting graris, slröm-
men får vi endast genom att den ena
metallen offras. I batteriet är det zink-
höljet som lräts upp.

I praktiken är det mycket vanligt att
två olika ämnen kommer i ledande för-
bindelse med varandrå. En stålyta blir
ofta förorenad av smuts, damm, sot,
glödskal etc. On luftsyre och vatten
finns närvarande, vilket vanligen är fal-
let, rrppstår s. k. elementverkan mellan
stålet och föroreningarna. En svag elek
trisk ström alstras, stålet fungerar som
zinkhöllet i barrerier oclr förorening-
arna som kolstaveo. Följden blir att stål-
ytan fräts sönder, korrosion har upp-
stått.

Korrosionen kostor oss miliord-
belopp årligen

Korrosionen kan betraktas sorrr el
hänsynslös fiende, som strävar efter att
totalförstöra våra metalliska konstruk,
tioncr. I ett industrialiseråt land som
vårt pågår ständigt en awärjande stricl
mot korrosionen.

Denna strid angår oss alla, eftersom
det är vi själva sorn får betala krigfö-
rlngen.

Många försök har gjorts att beräkna
kostnaderna som korrosionen åsamkar
oss. Enligt en utredn'ing, som gjorts av
Ingenjörsvetenskapsakademiens Korro-

4

sionsnämnd, torde de direkta kostna-
derna för Sveriges del uppgå till minst
I miliard kronor. Såsom framgår av ne-
danstående tabel1 utgör kostnaderna för
olika skyddsåtgärder den största delen
åv detta belopp.

Ärliga direkta kostnader för korro-
sion och korrosionsskydd i Sverige:
Rostskyddsmåilning 500 miljoner kronor

Förzinkning 50 ,,
Förnickling etc 50 ,,
Motorfordon 320 ,,
övrigt 80 ,,

Sun-rma 1.000 ,,

Korrosionen lörorsakrr oss även in
direkta kostnader. Så kan r. cx. en sön-
derrostad bromsledning i en bil med
föra oersättliga förluster i rnänniskoliv.
I industrien kan ytterst kostsamma
driftsavbrott inträffa p. g. a. ått appa-
rater och maskiner satts ur funktion ge-
nom korrosion. De indirekta kostnader-
na är av förklarliga skäl svårå attt be-
räkna, men de torde vara mångdubbelt
större än de direkta.

Hur kqn korrosionen förhindros?

Målmedveten forskning har gjort att
vi idag förfogar över effektiva medel i
kampen mot korrosionen. Tyvärr finns
det ingen universalmetod, som skyddar
metallerna under alla förhållanden. Ät
gärderna måste i stället anpassas efter
rådande förhållanden, t. ex. grundma-
teriaJ, anrändningsområde. yttre bering-
elser m. ln.

Det finns numera ett stort antal kor-
rosionsskyddsmetoder att välja mellan.
Alla metoder går ut på att hindra den
s. k. elementverkan, som omnämndes
inledningsvis.

Valet av metod som i en given situa-
tion ger det bästa resultatet, kan många
gånger vlra svårt. Det torde många
gånger vara nödvändigt att konsultera
en fackman, som väl känner till de olika
metodernås verkningssätt och skydds-
förmåga.

Det ligger utanför ramen för denna
artikel att utförligt redogöra för alla
skyddsmetoder. Här skall endast läm-
nas en översikt över de vanligåste åt-
gärderna, sorn kan vidtagas för att hifld-
ra korrosioflen.

o Mqteriol
Korrosionsbenägna Daterial, t. ex.
ståI, kan utbytas mot korrosions-
fröo. f Fv r^(ffriff <fÅl

Konstruktiv ulformning
Konstruktionen bör utformas så att
vatten inte samlas i hålrum, spalter
och fickor. Kornbination av olika
metaller bör undvikas.

Omgivning

Genom sänkning av den relativa
Iuftfuktigheten kan korrosionen min-
skas. Renlighet bör iakttagas efter-
som smuts, sot, såltrester etc kan
förorsaka allvarliga angrepp.

Ytbehondling

Ståldetaljer skyddas temporärt un-
der tillverkning, lranspon och IåB-

rirg genom behandling med korro-
sionsskyddsvätskor fse FF norm ME
81, 82, 83 och 84J eller fett lsc
ME 96).
Stålkonstruktioner för långvarigt
utomhusbruk varrnförzinkas. Vissa
konstruktioner rostskyddsmålas.
Klenare ståldetaljer n.red mått-tole-
ranser elförzinkas (se TV 74J eller
kadmieras (se TV 78). I vissa fall
kan fosfatering och inoljning [se TV
731 vara tillfyllest.
Aluminiumdetaljer anodoxideras Ise
TV 83, 84) eller kromateras. Mag-
nesiumdetaljer kromateras (se TV
811 .

Brq litterqtur om korrosion för
proktikens män

I denna artikel har det cndast varit
nöjligt att rent allmänt behandla kor-
rosionen. För den som önskar mera de-
taljerade upplysningcr kcn nämnas att
Ingenjörsvetenskapsakademiens Korro-
sionsnämnd har gett ut ett flertal böc-
ker och broschyrer om korrosion och
korrosionsskydd. DerDa litteratur är åv-
sedd för praktikens män och ger ien
förenklad och kortfattacl form en po-
pulär och lättfattlig framställning av pro-
blemen. I nedanstående förteckning
upptas några böcker och broschyrer,
som kan vara av intresse.
l. Allmänt om korrosion - hur man

minskar eller hindrar den; bulletin
nr 39

2. Temporärt rostskydd; btrlletin nr 30
3. Zinkbeläggning som rostskydd; bul-

letin nr 40
4. Rostskyddsmålning; bulletin nr 41

5. Ilandbok i rostskyddstrålning
Samtliga böcker kan beställas från

IVA: s Korrosionsnärnnd, Box 5073,
Stockholm 5.

Nils Tornberg



TVe-kcrrnpen lek och crllvcrr
CVA-crre debutercr sorn TV-sliörnor

Det har stormat kraftigt kring svensk
TV under den gångna våren. Anle,Jning
en llar varit ått den måjoritet av sven-
skr rolket, sonr föredrar alt lillbriDsa
1ördagskvällarna frarrför sina TV-appa-
rater, varit missbelåtna n-red underhåll
ningsprogranmet TVE-kampen. TV-tit-
tarna har i sitt Dissnöje fått starkt stöd
; en eoig kritkerl.lre55, .om iåtil silt då.
)iga söndagshumör' gå ut över prograil-
mct-

TRE-kan-rpen i sio ursprungliga forn,
nred tre olika uppgifter var dålig som
rLnderhåJlning. Uppgifternas svårighets
grad gjorde att den intresserade TV-
tittaren inte hade en chans att sjä1v
svara på någon av frågorna. De danska
språkinslagen bidrog dessutom till att
göra piogrammet svårt att följa.

Det ä1 oklart vad som gjorde att Dan-
marks TV clrog sig ur TRE-kan-rpen,
men faktum kvarstår att programmet
vann väsentliga på detta. När sedan de
öppna frågorna slopades inför orngång-
en den l,{ maj fanns förutsättningar för
ett större underhållningsvärde. Under
hållningsvärdet för Tv-tittarna i Arbo-
ga bör åtminstone ha varit stort i den-
na omgång, clå staden representerade
Sverige i kamp mot norska Sarpsborg.

F<irberedelserna i Arboga hade startat
många veckor tidigare med många en-
gagerade. Den slutna gruppen, som
skulle besvara clomarens frågor hade rc-
peterat fråmför en TV-apparat i Råd-
huset två lördagar tidigarc ocl.r försökt
besvara frågorna, som ställdes till de
tävlande lagen. Vi hade sprängläst lit
teraturen i det bibliotek som tillstäl1ts
Arbogå, ett ferntiotal olika verk täckan-
de de mest skiftandc ålnesområclen.

Förberedclsema hade varit stora ock-
så inför den praktiska uppgiften, nen
progranrleJningcn. encståenJ, l.rntc.i
gjorrle det onöjligt att ens gissa vacl

den praktiska uppgiften skulle komna
att bestå av.

Spänningen var stor på eftermidda-
gen den 14 maj då Jaget samlades för
en generalrepetition och samsändning
med Stockholm och Sarpsborg. Repeti-
tionen våf cutentisk'ned det ordinarie
prograrnmet och blev en vänskapsmatch
där slutställningen blev 3- 3.

Efter sn-rinkning och nervös väntan
blev det så dags för sändning. Den prak-
tiska uppgiften delades ut, städerna

I triumf örer riLtigt suar uppstiinlner
trion Lasse Holntquist, lan Anders KäII-
berg och Christer Nilsson en lousång.

Erert Shoghntl, CV A, dishuterar taktib
nrccl Sueriges Ratlios Dduitl Norberg i
ttiituaro al TV-rtirdintan Barbro.

presentcrades och så började den första
frågeronden...

Den fö'.r" fragan ställdes o(h in'ldn
vi ens hunnit fatta innebörden av frå-
gan hördes en signal och "svar fia Nor-
ge". Detta skulle sedan upprepas sex

gånger till ställningen 0-6 i slutet av
andra ronden-

Det har diskuterats en del on anreu
ningen till att Arboga inte "kom igång"
i början av tävlingen. Anledningen skul
le bl. a. ha varit att låget skulle haft
svårigheter att uppfatta frågorna. Så var
det inte alls. Här följer nu den sanna
berättelsen bakom detta dramatiska

uppspeJ. Inledningsvis nånndes onr den
kritik som programmet utsatts för {rån
nånga håll. Producenten för program-
net kände sig inför sänöingen den 14

mrj r\ungen att ge tävJingcn den spän

ning det tidigare saknat. Och vad är väl
mera spännande än att se ett slaget lag
återraga inirialivel oth "lrrtligen 

vinnl
tävlingen. Producenten litade helt på
det kunskapstyngda Arbogalaget och
satsade på taktiken, ge Sarpsborg 6 0

och sätt sedan in en fantomspurt. Tak-
tiken hö11, vi plockade av oss kavajerna,
kavlade upp skjortärmårna och gick upp
till 5-6, precis lagom för att ge produ
ccnten den önskacle utgången av tav-
lingen. Seger med ll l0 sedan peng-
arna vägts. Progranmet kom att kon
Lr'rrcrJ strrkl i drarrratik o.h spännirte

ned kvällens sista program, John Dra
ke.

Sorrr sagt, segerfl bärgades nere på 1or

get, där' närc 4.000 llJ Arboga I'or

samlats för att biclraga till segern ge-

nom att rrlsicelå iD pengar. Det blev en
lolkfest i Arboga, som behövdes för att
vise att staden inte slunrat in utan folt-
farancle iever och kan ställa upp ltär clet

gäller.
Värdet av programnet för Arbogas

clel blev inte barå ett ljust och trevligt
ninne och god reklam för vår't öi utan
gjordc staden känd över hela Norden
sor.r "en \ta(l Jrir fnlk är pa alerter".

C/rr'. Nilssurr
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Lttborator Stafl an U luöniis.

Den tekniska utvecklingen har under
de senaste decennierna gått franlåt med
en svindlande hastighet. Inom strön-
försörjningsområdet har detta lett till
att en mängd nya och förbättråde sy-
stem framtagits för att tillgodose de
många gånger mycket speciella krav
som dagens apparatkonstruktörer stäl-
1er. Man fordrar att apparaterna skall
tå1a mycket storå temperaturvariårioner,
att de skall kunna fungera under tyngd-
löshet såmt vara mycket små och där-
till tomordentligt tillförlitiiga. Ett av
dessa system är bränslecellen. I denna
kan ett bränsles kemiskt bundnc energi
omvandlas till elenergi direkt, d. v. s.

rrtan omvägen över värme eller någon
rnnrn eneroifom

Många av dagens s. k. nya strömför-
sörjningssystem grundar sig på upp-
täckter av ganska gamma:lt datum. Så

t. ex. härrör sig de termoelektriska upp-
täckterna från början av 1800-talet,
men generatorer byggda på dessa har
inte biivit verkligt rnvändbrra {örrän
under det senaste årtiondet. I det fal-
let beror det på ått materialproblemen
varit så stora ått man först sedan halv-
ledartekniken utvecklats kunnat göra
tennogeneratorer med godtagbar verk-
ningsgrld. Det finns flera erempel, och
skälen har inte bara vårit br,istande
kunskaper inom området ibland har
systemen haft egenskaper som man helt
enkelt inte haft användning för. I dag
är läget ett annat. Kraven på strömkäl-
lorna har blivit flera och många gånger
mycket speciella. Dettå gör att man
tvingås se sig om efter nya lösningar
gärna efter gamla principer.

Ett sådant system, som börjar få allt
större betydelse är bränslecellen. I den-
na omvandlas ett bränsles kemiskt bund-
na energi direkt till elektrisk energi utan
att ta det förlustbringande sleget över
värme. Det kanske enklaste sättet att
beskriva en bränslecell är att hänvrsa

6

till ett försök som de allra flcsta be-
vittnat i skolan, nän.rligen elektrolys av
vatten. Man leder elektrisk ström ge-
nom vatten varvid detta sönderdeias i
sina beståndsdelar, väte och syre. Man
kan skriva detta: vatten+eleflergi ->
vate+syre_

Reaktionen går här från vänster till
höger. I bränslecellen är förhållandet
det on-rvända. I denna tvingar man på
ett eller annat sätt väte att reagera med
syre till vatten varvid samtidigt elenergi
ut\ecklaq. För å1r detta skåll ktrnna äga

run kan man använda sig av katalysa-
torer, högå temperaturer/ höga tryck
eller någon kombination av dessa.

Det första bränslecellbatteriet de-
monstrerades redrn år 1839 av engcl'.
mannen Sir William Grove. Han fyllde
rör med vätgas och syrgas, vände dem
upp och ned och strck ned dem ien
elektrolyt bestående av utspädd svavel
syra. Inuti rören fånns platinatrådår sorl1

strömledare. Den spänning han erhöll 1åg

omkring l,l volt/cell. IJan belastade se-
clan batteriet och 1ät strömnen gå genom
en coulometer där vatten söderdelades
till syre och väte. Cenom mätningar av
gasmängderna kunde han till och mecl
fastställa att cie mängder som åtgått vid
elektroderna motsvarade de mängder
som utvecklats i coulometern. Reaktio-
nen i cellerna kan skrivas:

2 I{z+O: -> 2 HzO

en reaktion som fortfarande ligger till
grund för hela den gnrpp av bränsle-
celler sorn använder väte som bräns1c.
Tyvärr var det kommersiella intresset
för Groves upptäckt mycket ringa.
Franställning av vätgas i större kvan-
titeter vår otänkbar vid denna tid och
det hela fick stanna vid vad det var,
d. v. s. en upptäckt av stort teoretiskt
intresse men utan ekonomiskt värde.
Det skulle dröja ända tiil 1930-talet ifl-
nan man åter började titta på detta sy-
stem. Intresset ökade gradvis och i lnit-
ten av lgsGtalet presenterades de för
sta bränslecellbatterierna avsedda för
praktiskt bruk.

Vad är det då som har gjort bränsle-
cellen så attriktiv? Jo, dess höga verk-
ningsgradl Enstaka celler kan arbeta
rned en verkningsgrad av upp till 80
procent. Såmmarsatta till batterier blir
dock verkningsgraden något lägre. Den
höga faktorn beror på att omvandling-
en sker trtan att man går steget över
vatme.

Det är dock inte bara den höga verk-
ningsgraden som gör bränslecellen in-
tressant. En annan stor fördel är att

TABORATOR 5TAFFAN UIVöNAS

,lcn saknar rörlige delrr. Dessa rva fak.
torer tillsammans gör att system av detta
slag blir mycket användbara i utrust-
ningar som av ett eller annat skäl måste
fungera långa tider utan tillsyn. Men
natur,ligtvis har bränslecellerna också
vissa nackdelar. Först och främst arbetår
cle, åtminstone för närvarande, huvud-
sakligen rned väte som bränsle. Och vä
te är inte bara ett ganska dyrt och be-
svärligt ämne att använda, det kan ock-
så innebära vissa säkerhetsrisker. Vida-
le ger cellerna likström, något som av
många anses vara den allvarligaste be
gränsoingen. På detta kan man anmärka
alt det gör alla batterier också, och väx-
elriktning är inte något alltför svån 1;ro-
blern.

En bränsleceli liknar ganska mycket
en vanlig ackumulatorcell. Den har två
eiektroder i en elektrolyt, som kal be-
stå av såväl sura som alkaliska ämnen.
Den allra vanligåste versionen har kali-
lut som elektrolyt. I bränslecellens
mitt ses elektroly lutrymmet begrän-
sat åv de två elektroderna. Dessa
är av poröst slag och tillverkade av
kol eller sintrat nickel eller silver.
Elektroderna har försetts med katalysa-
torer för att möjliggöra reaktionen.
Från utsidan diffunderar väte respek-
tive syre in i elektroderna från gasr-um

som genomströmmas av gåserna. Inuti
elektroderr,a möter gasen elektrolyten
och i gränsskiktet nellan de båda {a-
serna sker reaktionen- Elektroderna bör
vara rrtförda så, atl gas inle kan tränga
in i elektrolytrumnen, och inte heller
skall elektrolyten kunna tränga ut ge-
nom eiektroden. I bränsleceller av den-
na typ bildas, som framgått av reak-
tionsformeln, vatten. Detta kommer bl.a.
att utspäda elektrolyten och {ör att
hindrå detta låter man även denna
slrömma genom cellen så ått mån ulån-
för cellen kan avskilja bildat vatter. Ar-
betstemperaturefl för en cell av detta slag
kan variera, men vanligen ligger den i in-
tervallet 40-100" C. Den betecknas då
som lågtemperaturcell. Spänningen som
cellen lämnar ligger på ungefär 1 volt.
Belastad sjunker den dock vanligen til1
omkring 0,7 volt givetviq beroende på
belastningens storlek. System som ar-
betar med andra bränslen ger andra
spänningar. Sålunda ger det s. k. natri,
unamalgamsystemet en EMK av on-
kring 2,5 volt.

Jämförelsen med vanliga batterier
kan drivas ytterligåre ett steg. Man kan
nämligen serie och parallellkoppla cel-
lerna precis som battericeller. Skillna-
den mellan bränsleceller och batterier
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:ir närlt-tåst den att i det vanliga battc-
rict lagras energin kemiskt j elektroclcr
na e1ler omkring dcssa rncdan briinsle
cellerna kontinueriigt tilllörs cnergi ge

norrr att bränsle tillförs cellerna.
Hittiils har clet talåts on väte soru

b,änslc i ccllernr o,.h "a,lana 
,cller ir'

också de vanligaste och de soni kommjt
1ängst i utveckling. N{cn clet finns cn
mängd andra bränslen sonr skulle kun
na lämpa sig för bränslecelldrilt. Mest
attraktivt vorc clct om man kunde an-
vända konventionella kolviitebränslen,
exenpelvis dieselolja eller fotogcn i ccl-
Ierna. I detta fall låtcr man cellerna arbe
ta vi.l tcmperaturer omkring 1000" C
rned elektr-olyter av snrä1ta alkalisalter,
viika inryrrts i plattor av Iier-i]nriskt rnate
rial. Relativt goda resultirt har crhål1its i
lrboratoricrna, mcn iinnu återstår en lång
väg ått Bå. Vill nan anvånda kolviite-
bränslen linns det en annan möjlighet,
.onr o,-kså praktiseras hl. a. i sverige.

Med hjälp av en "cracker" eller lik-
nandc anordning kan mån f.igöra väte
ur kolväteföreningen för bränsleceliens
räkning. Man kan då använda sig av
.le väresyreceller.orn ledr n r,tuecklat..

I Jet föregaendc nämndes nltrirrm-
amalgamsystemet. För detta anvånds
ytterligare en annan typ av bräns)e,
nämligcn netalliskt nåtriunr. Systcmet,
som huvudsakligen utvecklats i USÄ,
har förts fram till en prototyp i stor-
lcksorclningcn l5 kW, och var ursprurlg
ligen avsedd för framdrivning av ubåtar.

På grrrnd av bl. a. konkurrensen från
atomubåtarna kom projektet ned arne

rikanska bränslecellubåtar alclrig till
ståncl och systenet har tills viclarc intc
l.n nr ir rill negon prcLti'kr cnvanJn'nq.
fltrynrmet tillåter inte någon närmare
g rn.l.ning rr de ol,kr svircn s(, n Inr]\.
rrtan vi skall i stället titta litet på vacl

hränsleccller kan anvz,indas till i prak-
tlken.

Dct första systeir som verkligen 1ärr

nade iaboratoricrna vaf ett syre-v:ite-
batteri r-ltvecklat av Union Car-bide. Det
vilr ett ilortabelt batteri framstäl1t för
US Signal Corps och avsett ått drivd en
fältraclarstation. Batterict framställdes

t nclast i några få exernplar och clcss

hrLvuclsyfte var att visa vad bränslecel-
lcr vcrkligen kunde göra i fält jämföd
mecl konventionclla clgencratorer. Vacl
bränslecellbatteriet kunde, som cle kon-
ventionclla generatorernå inte förnåd-
,l(, v;.r åu ;r I'cta viJ en nrv, k"1 leE

ljucinivå, något son nråste anses vara
en stor fördel i fält. För US Navy ut-
rcclrlrdc Jireftcr Cencral Llrtt-'r L n

portabc) 200 wattsgenerator även clen

med väte sorn bränsle. Den vägde en-
, "-r ,. l5 lg orh ver allr.a f'.irl'rr.

Dc i USA {. n. mcst kända bränsle-
cel$rojekten är de son-r r-rtförs av Gc-
neral Eleclric och Pratt & Whitney. Det
förstnämnda företagct utvecklar cn vätc-
syregenelator som skail användas i clct
s. k. Geniniprojektet ned vilket cn
k"psel rrctl tvc rrren .kail föras ur i ,'n
i'ana rrrnl jorden. Båltcriet hlir på c.r

2 kW och det vatten som bildas vicl re-
aktionen kån användas av astronauter-
na sonr dricksvatten. Pratt & Whitney
i sin tLrr rlbetar pa Apollo projek ,.t
som skall löra människor till månen.
Ävcn generatorn föf detta projekt blif
av vate-syfetyp.

I sarnband lned natriun-analgamccl-
len nämndes en tillämpning, som kan-
ske iir clcn f. n. mest intressantå {ör
Svcr iges del, nänligen sor.r rbalsnrn\ki
neri. Son bekant arbetar de konven-
tionella s. k. clieselelektriska rrbåtarna
dels mccl elektrisk frandrivning med
vanliga ackumulatorcr som energikäl1a
clels med dieselnotorer. I övervattens-
läge eller under snorkeldrift körs die
seln samtidigt son ackurnr1latorerna lad-
clas. Dessa förnår enclast lagra cn gan
ska begränsacl energimängcl. När ubåten
clykel uncler- snorkelcljup eller när man
på grund av röjningsrlsken inte vill an
viincla diesein körs ubåten på elkraft.
l ltolnlancls, främst clå i USA, har rnan
gått in för atorrrrbåtar. FIos clessa sarts
ittc liingre gränsen för ticlen i uiäge av
energiförr'ådcn utan av clen niinskliga
1al<br n.

lSrcr:"p h:r
1injc, nänligen över bränslecellerna. Här
har rlan inga krav på ätt kunna stannå

i djupet i månader däremot är tider.
av storlcksordningcn 2-3 vcckor av
stort intresse. Den svenska ntarinen har
clärlör hos ASEA beställt utveckling av
ett ubåtsbatteri av syre-vätc-typ fijr för-
sök i clcn riktningen. Då väte är ganska
hesvärligt att lagra och dessutom garr-

ska skrymnlande har man valt att an
vända anrmoniak [NH:) som bränsle.
Amrnoniakea får sedan passera en
'cracker" där vätet frigörs från kvavet.

tå FOA har bränsleccller .ran på
p):ograruDe't sedan 1956. Det är elkraft
sektionen på FOA 3 som haft uppdra
get och genon åren har en mängd olika
systen studeråts. Största delen av clcn
hal berört och berör väte syrecellcl, rrren
rivcn ccllcr för anclra br?inslcn, exempel-
vis natritru och alulnini m, har byggts
och stLrclcrats.

För nrirvarande upprustas instrument-
I'arkcn orh hl. a. kornmcr inorn dc när-
rnaste nånaderna en provbänk för
bränslecellprovning att instålleras. Den-
na kommer att möjliggöra ett mera om-
fattande studium av olika celJtyper. Då
mycket av hemligheten mecl frangångs-
rika bränsleceller ligger hos elektroder-
na byggs f. n. en utrustning för porvo-
Iymrnärning. Dcnna väntas hli er1 vär-
clefullt hiälpmedel i elektrostudjerna.

För den civila marknaden finns det
givervi< ett otcl tillämpningar rör brins-
lcceiler. Man kan bara tänka på sådana
saket som bränsleccllbilar, truckar oclr
andra fordon. Bland fördeiarna hos clcs-

sa kan nämnås den egenskapen att de-
Las avgascr blir aildclcs ofarliga. Rescrv-
kraftverk av bränsiecelltyp skulle kun-
na stårtas på bråkdelar av <ien tid sonr
det tar ått stårtå ctt ångkraftverk av
samma storlek o. s. v. Dagsläget är emel-
lerticl sådant, att det ännu är för dyrt
att tänka sig bränsleceller crsätta kon-
ventionella drivkällor. Men mot bak-
grllnd av de resurser som sätts in runt
nrl i rä'lden och inte nins i SvL rigr:
så råcler det ingct tvivel om att bränsle-
cr-ll.r har knmmit iör ctr stttula ävcn
om clen inte är lösningen på alla pro-
blem når det gällcr kraftförsörjning.



F 18 r(unsriscr
Södertörns flygflottiti

Jcrkfförbclnd
I 1942 års försvarsbeslut ingick inte

Kungl Södertörns flygflottilj. Riksdags-
beslutet att flottiljen skulle sättas upp
fattades först 216 1944, son alltså får
betraktas som F 18:s födelsedag "på
papperet". Flottiljen skulle dock upp-
sättas inom 1942 års försvarsbesluts
kostnadsram. F 18 fick ailtså konma till
på besparingar {rån andra anslag.

Först 1/7 1946 började flottiljen or'
gåniseras i praktiken och fick sin förste
flottiljchef, dåvarande överstelöjtnanten
Björn Lindskog och ett antal nyckelbe-
fattningshåvare.

AB Skånska Cement började ome-
delbart möblera orrr i terränger 2,5 klr-r

sydost on.r Tullinge station. Mörtsjön,
en liten sjö som låg just där dcn nord-
sydliga startbanan mr gå fram, försvann
från kartan. Det lär ha varit en ganska
rrn,lerlig syn at se folli ga omkring o,lr
;'locka gä.ldor och ahborrar nre,l lrän.
dernr allt elrer d(t sjön fyllde' igen.
Berg sprängdes och flyttades bort. En
del av betesmarkerna vid Rikstens fide-
l(omiss däf en ättling till flygbaronen
Cederströn bor - började så sakta orr
vandlas till flygfält.

Den 2/5 19,f7 kan sägas vara clatun
dii flottiljcn började fungera. Då hade
en clel av de viktigare byggnaderna fär-
digställts ocl.r då ti11fördcs flottiljen en
stol clcl av clen fast anställda persot'ra-
1en.

Der första kullen vårnpliktiga lyckte
in under naj nånad.

Flygning mecl J 22 - svenskkonst-
merat propellerjaktflygplan - kunde

Telznislze clrcfcn llygdirebtör 1. gr.
Nils Al,ror?.

snart sättas igång pir fiygfåitct son blev
fiirdigt vårcn 1947.

För'st i samband rred ått flottiljcn
bytte till flygplan J 28 B [Vampire] år
1950 fick man den för.sta startbanarr.

Efter ytterligare 6 år färdigställcles

Chcfen för F 18

ölerste Dicl? Stenbetg.

den nuvarande långa banan 06,24 lag-
oln för att användas när F 18 år 1955
övergick riJI flygplan J 34 Hunrer.

Nuvarande byggnader var i huvudsak
färdiga 1950. Ett nytt, modernt trafik-
ledartorn har dock byggts så sent som
1965, nen installationer av telemateriel
1lr- trl. är ännu ej klara, varför det kom-
mer att dröja ytterligare ett antal må-
nader innan nyå tornet kan börja an-
vän.ias.

Något son i många år satt sin prägel
på tjänsten vid F 18 är "bergct". Re-
dan 1949 började bergutrymnena tas i
bruk dels för skyddaci uppställning av
llygplan ,lel. för Icdning.ändämål jnom
Iuftförsvaret.

F 18 har 1änge varit krigsuppehålls-
plats för 3. llygcskaderns stab, ett {ör,
hållande som ändrats i och med utLygg-
naden av Stril-60-systemet.

Uncler de år då luftförsvarets ledning
val koncentrerad tiI1 F l8 pågick en
omfattandc verksamhet i fråga om luft-
bevakning ocl.r jaktstridsledning vid flot-
tiljen. Ett otal kurser var bl. a. {örlagda
tili F i8 och vid alia större övningar var
verksamheten intensiv. Under större de-
len av cienna tid från oktober 1949 var
Erik ltaab flottilchef.

1963 avlöstes han av nuvarande flot-
tiljchefen, Dick Stenberg.

Terrängen i närheten av flottiljen ar
kuperad och omväxlande. Det medför
vissa problem vid flygning, men ger bra
terr äng för orienteringslöpning, skidåk-
ning m. n. (friluftsgården lida hgger
inte långt från flottiljen]. Det iir dock
inte inom sådana idrottsgrenar som flot-
tiljen speciellt visat framfötterna.

Framgångsrikast har flottiljens perso-
tlål varit i fråga om pistolskytte [åtskil-
liga svenska mästerskap har erövrats]
och i fråga om flygnilitär femkarnp.

Klatgöriilg lör statt i
berghangaren.



Flygande personal ur F l8 har deltagit
iett flettal världsmästerskap och det
,ndiviJuella världsrrrä.terskcper i flyg-
nilitär femkamp har flera gånger er-
övrats av deltagare från F l8 - senast
1965 av kaptcn Gunnar Olsson chcf för
2. divisionen på flottiljen.

flottiljens nrirher rill Stockholnr ir
en sak pii både gott ocl.r ont. På plus-
sidan finns bl. a. dc goda möjligheterna
ätt hålla kontåkt med centrala rrJl-
cligheter, levcrantörer n1. m. En allvar-
lig nackdel i nuvarancle ansträngda ar,
betsmarknadslägc ä' den hårda konkur-
lcnsen oln albetskraften. Ett onormalt
stort antai teknilter förenar t .ex. tjänst
I Flygförvaltningcn är clen värste kon-
ktrrentenl] och även inom andra orrr,
råden är personalläget ansträngt - tfots
att trivseln på flottiljen är god. En an-
nan följd av närheten till Stockholn är
det stora antalet besök soDr flottiljen
"bclastas necl" allt från skolung,
clonrsinvasion nnder skollovsveckor till
höga utländska militärer, regeringsche-
fer och sjä1vhärskare. Biand mera an
rnärkningsvärda besökare under scnar e
år l<an nänrras prins Philip av Storbri-
tannien och Shahen av Pcrsien.

r rrågJ on tvgnlne ,rit I lö gerntn
uppvisningsgruppcr bidragit att visa up1;
vaLl Flygvapnets materiel och pcrsonal
duger till. I slutet av 50-talct var F l8:s

"llöhal' i sathlad flocb (Haulzer Hutter).

I 35 D Dral.tn ihil'ru bcredsl<p.

Iluntergrupp [Acro-Hunters) riksbe-
kant och 196,tr-65 var F l8:s uppvis-
ningsgrupp med J 35 ett slagkraltigt
llrlrnf1el, solll till och rucc] visades upp
j Paris 1965 med nycket gott resLrltat.

Bakom uppvisningar och annan "ytt-
fe" verksamhet liggcr fiottiljens verk-
Jiga qrpgift att i krig sätta upp n.c
llygande clivisioner, bernanna ett antal
krigsbascr, svara för luftbevakning ocl-r
striclslcclning inom stora områden. Sedan
i962 är F l8 beväpnat med J 35B.

Miingden elektronik har ökat i flyg-
plancn, liksorr inom striclsledning och
Iuftbevakning. Denna ökning av mate-
rielcns kornplicitet - .o'rr narrrrligtvis
går igcn även på flygplan, och motor
siclan ställef inte bara större krav på
flottiljens personal, rltan även på ccn-
trala underhållsorgan.

Det innebär med and.a ord att flot
tiljens önskan om goda kontakter med
centrala vst och FF är stor.

A Ity'i'ön

.luhten har staytat.



PÄ TR.AFF trED UHF

En del au ensentblen Olle Wnfuerg,
Liliane Norclh, Suen-Erik Fanne, Sonia
W adsten.

Den 25 orars inföll dagen "D" vilkcn
för UFlF-folkct var liktydigt ned den
sedvanliga "träffen", den årliga och vår-
liga festen för "förrådsträlama". C:a
i30 st. glada och förväntansfulla haclc
på sagda dags kväIl trotsat snöglopp ocl.r

halka och gett sej åv till "Rotundao".
Bdir. östlund som vikarierande för-

rådschcf hdlsade alla välkomna och orr-
skade att den alltid fina och gemytliga
-rärnninBen ävcn dcrura kvrill skulle .n-

finna sig. Bergtrollets kunskapare ha-
Je tiJigare rrndcr kvällen tröffr.rr någ'::
av cle medverkande i kvällens kabar6,
och:orn de rerkaJe bick: rrn,ler'.ntir
ket, så lrågades hur "gen-repet" avlöpt.
"Ät h e", blev svaret, och då be$ep
vi att aftonen skul'le bli lyckad. Dct
blev den också, för som vanligt hade
Carl-l-lugo Dahlströn.r & Comp. fått
ihop en roande och trivsam "grej". Med
hjälp av Klings välspelancle "band" blev
stänningen i topp och hela ensernblen
angav tonen i entr6kupletten. När sedan
Car'l-l Iugo bollacle med siffror, så att hän
av "491" fick fram Olle Winbergs fö-
delsedagsdatum till 26/3, så blev det helt
naturLigt er bukett blommor åt Olle.
Calle Broman och Oile var som vanligt
på alerten i sketcher och annat. Olle
hade en urladdning i aforismforn om
pcrsonalens rtrusikönskemå1. Seclan fram-
trädd,e Sonja Wadsten och Olie i en r o-
lig skctch. I en dialog mellan Ca1le ocl.t

Olje fick rrran hö'a UI{F-Jre' rrränj
ningsproblern efter utsvävninSar i sair-
band necl resor i tlåndct.

För clet seriösa inslaget svarade vår
cgcn skönsångale Lars Öhman sonr

frarnförde Bror Möllers vackra, melo-
diösa "Min sköna barndomsstacl", på ett
.-rpplådkni1'enJe .ätt. Och vcd ficl vi <,-

orn inte Evert Taubes "Flitiof och Car-
rnencita" som Guniila Nystedt och Sven
Erik Famne framförde i sydanerikansk
mundering och mccl äkta "Pampas

91öd".

10

Under en islandströja och ett vild
vuxet skägg som ibland syns på "Ens-
lingcn" dolclc sej filuren Calle son till-
sårrrrrrans rred Ollc hade en telefon
sketch mcd "ur-roliga" nronologer, och
det drevs tappelt rred kända UHF-are
av alia kategorier och lönegrader. Sedan
instormade en trff "gångsterbrud" från
Chicago, bcväpracl ned "puffra' och
anclra gangsterattribut. Den tuffa var
Liliane Nordh sonr sjöng och knallade
nle.l skjutjärnet i l.rögsta hugg. Bral

Ocl-r efter den stormvinden kom det
l'rer lrrBnarc lläktcr trån 5enl 1800 lal.
ty Calle P, gestaltacl av Olle, spatserade
in och drog en gai lal känd låt med
vittring av punch och oscariansk tid från
Berns Salonger. Ett äbsolut proffsnun-
mer av Ollel

UHF-flickarna Sonja Wadsten, Liliturc
Norclh och Gutilla Nysteclt.

Och nu. . . nu korn kvällens absolu-
ta överraskningl Carl-Hugo presentera-
dc nämligen Frälsningsann6n i Arboga
sonr Dred en grupp sångare och Inuci-
kanter under ledning av kaptensparet
Wallman, {ramförde ett sång och mtr.
sikprogram av finaste andligt märke,
soltr att döltra av publikens reaktion,
gjor,le prr starkt intrytk Vi minns sär
skilt folkc Krrlsrons solo saurt tlet uni
:ona a\5jungandet lr "Bcrnctro . Lrl
fint och vackert inslag, Carl-IJugol -
För att uttrycka sin tacksamhet upptogs
blan.1 träffdeltagarna en spontan kollekt,
soln hel ocl, oavkortad gick till "Ar-
rn6ns" sociala verksamhet.

Ovanpå detta allvarliga inslag kon
clc rara UIIF-flickorna Gunilla, Sonja
och Liliane, som med vackra röster och
spclande cittra framförde "Kära mor" i
bästa Göingestil. - Efter dettd var det
,hg" för Carl llrrgo att .anrla .in.r lnrl
per för final, och den avsjöngs mecl en
sirr'är.l"le. kän'lr till ;rrhliken. takr
fasta applåder. Vackra blomster vand-
'tJr öre- ra-npen, '\h l.lom.r('hyll

ningen överbringades av Bdir. östllnd
mccl assistens av Karin Eriksson. Vi alla
sorn var där, instämner i Östlunds tack
till Carl-Hrrgo och hans cluktiga mer.l-

l.rjälpare, lör'en, sorn vanligt mycket kul
och roande underhållning-

Så följde samkvänr i Rotundan mecl
kaffc, clans ocl.r förfriskningar, och den
ut|närkta dansmusiken spelades av
Klings "band".

På "träffen" va1 dct gott onr vackra
l Hl lli.kor ocir att nän n.r rragor 'ör'e
.r, r.r'dr c kanske vor c att t'rmpa någon
på tarna.

På herrsidan såg vi Drånga som out-
tr.öttligt .laisade hela kvä11en, och sar-
skilt nåste de bcundras sonr haclc ork
t ill nrardlonviLen rrrvJ lavrJavtaqninB,
bl xrrpprullning srrrl birar,lel .rv .in
kvinnliga danspartner-. Jcnka daosades
flitigt och där var cle yngsta flickorna
och pojkarna de nest franträdande r

den ädla bensparkningskonsten. Ia stäm-
ningen val hög, det siöngs, det dansa-
des, o, h Val.koS' Pelle lrrl rrrr äver'

ragir lgel Pellcs roll a!, rncd c;n Li

garr berika ozonet, Oskar Södelström
och Leif Jonsson var som vanligt che-
valereska och dansanta gentlemän. Det
sacles att l,eo blev juniormästare och
den bloncla och den svarta danmåstar-
innor. Vad då i? Jo, det var bestänt
jenka. - Det var kul för hela slantcn,
nen ailting har ett slut så även den-
nc tfälf. DelrJtscma iick ge sig ut i ky-
lan och nåttn'rörkrct för att försöka {å
gång på sina kalla bilar och bege sej

hem, ctt minne rikar e av en
glacl kväll.

god ocl-r

Li.

T

G a n gstcrb ntd cn L il it nc N or tlh.



Visste Ni... o

,tn Lil Iutt:5ott sk.rll ak..r till USA pa

senestern, tillsannans med srn

Britta, och utrustad med sitt so

tiala patos ocl' banJspc)arcl An
ovannämnde Leil sålt sitt hus till
Nissc Brooin, oth nrr löljaktligen
haft nånga "skäringar" i plånbo
ken. Därav USA-resan.

,,rl \r/,rr Sr,i//nrr.',,rr .xlr 'grrrnrncn

Sally åker till Italien på semester.
Staffans konstnårsblod har 1änge
pockat på konstens och klassiker-
nas hemland, och nu har han lät-
tat på börsen och blottat sina må-
larannar för vaccinationsnålen. Det
såall bii flygresa av - enligt ut
sago.

att Georg Inrsson "Säby-Lasse" son-r

vånligt gör sitt eget lopp och kom-
]ner att pr Resobuss besöka sex
länder. Men siffran "sex" är intc
syn.rbolisk för Geolg, ncj då, l.ran
läskar själen i konstens och ktl-
turens brunnar ute på kontinen-
ten. Så såjer han åtnrinstone. Vad
vet jag?

att Elsa Suntlual[ssorr har rest ti]l vår
Eftapartner Portugal för att prova
Atlantvatten Ioch kanske Oporto
vin?] och Saiazars flödande sol-
.Len. Hon lär ha upp'"rktning
med sej. Rapport i höstnumret.

ntt " Hula" Wernersson fick tag på
en ny stänkskärm till sin "Lands-
vägens Drottning" Opel 1957. Pris
t5: spänn och semestern räd-
dad.

dtt Gösta Fredrilzsson skall .lobba så

gott som cnsam i hela berget n-
der denna [rekordvarma?] se-
nrest(r, men sen i september åka
tiil Jugoslrvieo meJ lrrrstru. fågel-
kikare och kamera. Han har fått
Titos land orderLtligt på hjämao.
Kanske bilder i "Bergtrollet" så

småningom?
att Oshar Sötlerströnts 3:dje pass an

nu gäller, men tiger som Berlin-
muren om sitt resemål under se-

mestern. Kanske Törnberget eller
Norrköping?

att EIov Stftm och Willy Petterssotr
blivit pensionärer? Elof har nu att
dörna efter annons i Arboga Tid-
ning definitivt satt urmakarluppen
i ögat och sonen Rune skaffar hem
äkta alplandsur till honom. W. P.

nålar hemna och klipper gras
mattor ute vid Sverkesta. Tillsvr-
dare.

att Arnold Anclerssott har konr-rrt
till 400, och att Erib Karlsson nt
blivit förrådsmästare efter lång-
tidsväntån.

att fanjunlzare Follee lohansson ns
antagligen hängt upp vapenrocken

Den sista april berikades UHF med
ytterligare två pensionärer, Elof Strörn
och Willy Pettelsson. I nästan l5 år
har clc båda pirikttroget fyllt sin upp-
gift vid UHF och kan n njuta sitt
otium.

Vid ett kalfesamkväm i UHF luncl.r-
rrrrr rala,lc byraclrefen K. Htrltn'an a

företagsledningens vägnar och avtacka-
de de blivanclc pensionärerna i varma
ordalag för goda arbetsinsatser under
de gangna aren och ön.kade derl nrangr
år av hälsa och giädje.

Fackföreningens talan fördes av klubb
ordföranden S. Edberg och från befäl
och arbetskanrater av F. Johansson.

Från företaget och fackföreningen
överlärnades blommor och från befäl
och arbetskarnrater en subskriberad gå-
va ned blommor. Elof Ström är född
den l0 sept. 1904 i Flisemd, Kalmar,
och anställdes vid UHF den 16/7 1951.

Willy Pettersson är född den 16 april

PENSIONÄR.ER.
1903 i Söderhamn och anställcles vid
uuF 2sl6 t95l.

Persioncirerna EIof Stfint oclt
Willy Pettersson.

Företagsnämnden hade vid sitt sam-
n-ranträde den 15 mars att besluta om
gratifikationer för franlagcla förslag.
Avsynare N. I\din ocl.r W. Pettersson
tillerkänclcs vardera 50:- för dcras för
slag "Lyftok för vekt stångmaterial".
Arbetsfönnan A. Schlegel för hans för
sJag "Speciell transportvagn för plåt"
och portvakt W. Söderberg en fickkniv
ned FV emblem sorn erkänsla för llera
förslag son på olika grunder ej har kun-
nat belönas.

Till förslagskommitt6 för 1966/67 val-

FöRSIAGSFACIT Å UHF
des E. östlund, B. Ählin oc]r S. Edberg.

Ordf. meddelade att vissa arbetsupp-
giftcr vid upphandlingssektionen ar
nycket arbetskrävande och betrngande
varför nya arbctsforner är under !tar-
betande. Den nya organisationen korn-
n'rer även att påfordra vissa ändringar i
rutinen vid mottagningskontrollen, men
komner att medföra en snabbare hand-
läggning av arbetsuppgifterna.

Genorr FF försorg har UHF tilldelats
en mindre lastbil för interna transpor
ter.

på sin galge för att bli (civill ing-
enjör på Kundtjänst. Har vi hört.

att förrådsmästare Mdgrlrsson inte
fick sin pensionsansökan beviljad.

att förråtlslörualtat'e No/rslröm har se-
mestrat i "Engiands Smålancl",
Skottland tillsammans med sin go-
de vän konstnären Roland Svens-
son. Emil har inte håft bråttom,
utan åkt iastbåt tur och telur.
Troligen ganska skönt.

nfi Rrrr och Calle Bronun inte vurt
nit på "nypet" på länge?

dtt det var visst nå8ra Arbogabor,
troligen arbetande på "Flyget
sorr hade fiskat kräftor på olaglig
tid. Domplats: Kolbäck. Straff:
Dagsbot och förverkade redskap.
Who? Fråga "Hula" han är något
av John Drakc eller "Helgonet".

dra helå fåmiljen Genberger har var
sin bil. UHF: s mest bilsinnade
fanilj ?

dtt apropå bilar så har Filip lohars-
sorl bytt ut sin trotjänåre mot en
ny röd Opel Kadett Coupe 1966.

I{ur nånga mil skall clen nya ga.

Filip?
drt 4l I äntligen fått en ber edarc,

Fors [från F 15] som vi hälsa väl-
konmen och önska lycka till i sitt
jobbl

nr apropå 4ll, så har avd:schef Bir-
ger ÅlLlin, fyllt de 50, mcn det
syns väl inte på honom? Han har
spänsten kvar.

dtt LIHF snart fyllcr 20 år? De an-
ställda är mycket spända på vad
som konrmer atr bjudas på dagen
F ffödelsedagen]. Dans och ut-
spisning på "Torget"? Musik av
Herman, Snickarn, Bror och Emil?
Eller F l:s musikkår?

art vi slutligen önskar "Värmland"
rälkonrmcn årer ' jobbct elter sin
sjukdom. Vi önskar också snart
tiilfrisknande och en vam och
trevlig semester för våra sjuka
kamrater ,4nrlerr FIia.sorr, "Sri, -

barn" Gösta Persson och Aruid
Suanholn.

Li.



I(crnvi få en rnänniskcr effektivcrre?
tr Hur mycket kan r.när.rniskan prestera? Ännu kan ingen ge ett uttömmande svar på den frå-
gar.r. Det enda vi rred bestämdhet vet är att teknikcn kan prcstcra rncr och att vi därför för att
effektivt i<unna utnyttja dess iandvinr.ringar måste anpassa maskincn till människan och män-
niskans prestationsförmåga. Men san.rtidigt som detta skcr i takt n.red den tekniska utveckling-
ens våldsamma acceleration får vi dagligen - på arbctsplatsen, från den berön.rda presskullen
i Capc Kcnnedy - bevis för atr de yttre gränserna för den r.nänskliga förmågan iir utomor-
denrligt tänjbara. Prestanda och prestation har enellertid blivit lösenord, och den kartläggning
av männisirans prestationsförmåga som är nödvändig för att nraskincns prestanda skall kunra
utnyttjas effektivt har på allvar skapat ett nytt, stort och ännr.r så länge i det nämaste orört
forsLrringsiäIt - biotck r rologicr r.

Under påverkan av en hård natur llar
som bekant vissa folk utvecklat "över-
mänskliga" egenskaper. Exempel på det-
l3 är tibetånernx, som urhärdar svår kyla
och indianer i Anderna "om bosatt srg
på cxtremt stora höjder. Ryrndflygning-
en kan komma att kräva omvandling av
cle fysiska och mentala egenskaperna
hos människor.

. .. . måste man erkänna att den enda
koDrponent, soln egentligen skä]nnler ut
en kon"truktion är rnänniskan. Alla and'
ra komponenter från bultar och nutt-
rar till raketbränsle finns tiJlgängliga i

en mängd storlekar och folmer samt
nred oJika fysikrliska och kemi"ka egen-
skaper. Olyckligtvis finns människan en-
dast i en grundmodell och konstruktö-
rerna är tvingade att rätta sig därefter.
Man kan rekvirera en sexkantmutter el-
'er en se}'väBsomkopplare, men en män
niska med sex händer finns inte att
tillgå.

Jetflygning med passagerare sker med
största komfort, men när det gäller
'yrndflygning, kcn resenären intc )ängle
ges motsvarigheten av miljön på jorden.
Enbart skyddet mot strålningen från
soJeruptioner beräknas kräva något hun-
clratal kilo bly per person. Den medi-
tinska sakkunskapen finncr det be.vä-
rande att begära ökat skydd varje gång
som en ny strålningsrisk upptäcks. Pro-
blemet måste börja angripas från andra
hå1let. Kanske resenärcn helt enkelt
kan ges ett piller, som skyddar mot
strålningen och gör blyskyddet obchöv-
ligt. Man skulle med andra ord i stället
för ått modifiera farkosten kunna modi-
fiera människan.

Frt sådant lörslag skulle säkerr röna
instinktivt motstånd. Vi har ärvt den
traditionella uppfattningeq av en natur-
lig människa och ått hon äf omöjlig att
förbättra. Men ändå har folk i olika
trakter av värlclen utvecklats efter spe-
ciella linjer och fått ovanliga egenska-
per. Tibetånernå kan således uppehålla
temperaturen även i mycket sträng kyla,
yogi som begravs levande kan underhål-
la andningen med ytterst minimal syre-
rillförsel och jndianerna i Pertrs bergs-
trakter kan rrtföra hårt arbete i den
mycket tunna luften. Dessa märkliga
anpassningar har tillkommit utan veten-
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skapens medverkan, men först på se-
naste tiden har man börjat studera cles-
sa problem. Helt säkert kommer clet

att leda till {örståelse för och möjlighet
till kontroll av acklimatiseringen. När
man komnit så långt kan konstruktö-
ren slopa halva syreförrådet, eftersom
astronauten andas sortr en bergsindian.

De första omvandlingar som införs
på människan kommer att gälla astro-
nauter. Inverkan av tyngdlöshet kom-
me! att övervinnas med droger och te-
råpi, för att motverka försämrad hjärt-
verksamhet. Förlust av muskelspänst och
kraften mot strålning kommer att hö-
jas genonr medicinering, nedkylning
och möjligen med hudsalva. Motstånds-
förrnågan mot ytterligheter i tempera-
tur och lufttryck kommer att förbättras.

En finsk läkare har funnit ett sätt att
avlägsna strontium-90 ur kroppen med
vissa prepårat. Om man kunde fram-
ställa ett preparat, dock inte enbart
med tanke på astronauterna, som skulle
hål1a folk på intellektuell toppnivå ured
endast fyra timmars sönn, skul1e alla
viljå ha receptet. Resultatet bleve ett
biomedicinskt genombrott i klass med
elektronikens på 50-talet.

Redan nu kan icke-homologa organ
transplanteras ocl-r det är endast en
tidsfråga när det kan ske mera allmänt.
Folk kommer att kunna byta ut försli-
tet hjärta eller lever på samma sätt som
man byter förslitna däck på en bil. Hur
vore det med en hand, som ser ut som
en helt vanlig hand och son styrs av
nervirnpulser, men som kan öppna en
flaskkapsyl utan hjålp av andra handen.
Och hur skulle det vara att kunna kläm-
ma till med flera hundra kilogramkraf-
ter med fingrarna eller ha utbytbara
skruvmejslar i fingertopparna. I Sovjet
bedrives arbete inom detta områcie -
nan arbetar inte på ett verktyg eller en
rnaskin utan på en bio-hand, som styrs
med ägarens egna lerver och muskler.

Det finns ålltså möjligheter att modi-
fiera människan, men vilka modifie-
ringar är önskvärda och skall de över
huvud taget komma till utförande? Det
är filosofiska frågor som i allmänhet för-
bises av forskarna, mcn dcssa har å
andra sidan lärt sig att säregna problem
ibland kan få svåra sociala effekter. Ett

exempel är kärnklyvningen. Förmågan
att modifierå människan kommer att
.kcpo rlöjl;gherer oth faror som gör vå-
ra nuvarandc problem triviala. För-
lroppningen att dei inte skall lyckas är
gagnlös. Medan cn dcl forskare tvivlar
på ått människan skall kunna anpassas
till 1ägre syreförbrukning har andra re-
dan börjat studera den våldiga åttå-ar-
made bläckfisken son.r klarar sig helt
utan syretiliförsel på stora djup. Om mr
bläckfisken kan leva utan syre, varför
kan inte männjskan också göra det. På
sarnma gång som man säger att sådant
är omöjligt finner man att det prakti-
seras i djrrrvärlden och kanske också i
de tibetanska klostren.

Men nåste inse att det inte är fan-
tasterna som är orealistiska utan de
konservarivr [orskarna. Forskningen
jnon detta område går raskt framåt ef-
ter två linjer. Längst har den biomeka-
niska eller bio-elektroniska konrmit, vjl-
ken avser att utöka eller ersätta kropps-
lunktionerna med mekaniska eller elek-
rroniska hiälpmedel säsom t. cr. hjärr-
rmpulsregulatorer. Mera djupgående är
den rent biologiska linjen, som söker
förstå fenomenen i andra former av 1iv
.rh lillämFå dcm på människan. I stäl
1et för att haka på transistoriserade or-
gari eftersträvar man att nya organ skail
växa fram.

Detta är inte så ouppnåeligt som det
kan låta Tar man t. ex. bort cna njrr-
ren {örstorås den kvarvarande för att
kunoc orka med den ökade belastning-
en. När man liirt sig lörstå mekanis-
men härför är problemet nära sin lös-
ning.

Naturens verk kan således förbättras,
men det kan också försämras eller för-
störas. Eftersom människan kommer att
kunna ändras elter våra önskemå1, har
vi därmed också s1äppt lös krafter i
världen som är starkare och farligere än

allt annat.
Sonr faller var med etomklyvningen

kan man fråga sig om det hela skall
understödjas och vi kanske står inför
en katastrof, om det inte finns en ut-
arbetad politik att följa. Denna fråga
går inte att besvara, n-ren det går att
vädja till skärpt vaksamhet och antyda
åt vjlket håll det bör gå.



At otrri agare

Radar-HörceI-giuare
hopplad tiII hörcel-

netpeftTi

Hjdlm son slår till'
balza gamna strålar

Siiiluuppladdande
at omb att e ier

Nöclsyrgasptunp bopp-
latl till lungornas

blodsystem

U ppladdning ao spi -
btiinslesystenet till

lzroppsenergi

Atonthraftsenhet för
löfilyttning

Atomladtlat synterisLr
sollius för lotosyntes

Anslut ni n gse nlrct föt
ingångsåder

Sytgasbchållare och
lzontpressor i bft sthålan

Lutgorna bortmont e rade

Optisbt seende dnteftfl

Synbroniserad elebtro-
nish rdbapparat

Optisht seende giuare
hopplad titt synneruerna
B ehä t slzar ub nu iolet t a

uågor

öuerbiinslig lubt-
detektor Eiu arc

Panel med tychknappar
lör psybo-biologisba behou

Re gulator'för utnyttjande
au braft

Panel med tycblznappar för
biologisba nö duti.ndighet er

Rdhnemasbin

Extru blodåderputnp

lnfd.llbar tticylz.el för
lantlning tid hö ghast ighet

Magletisbt reglerbatul
grduitationssLor

lclze den niinnislza nun eiterstriivar: en dsttotldLrt va:.s miinshliga harahtfu helt
gått lörlorcd gcnoln apterilTg dt nrclzanislza och indrt hiäIpmedcl.

Låt oss såiedes planera förbättrirgar lungorna hopfailna, utsöndringen recir- OPTIMAN och tror att vi kan skapa
av nänniskan i sårnma takt sottr vi mo- kulerande, nervbanorna avbrutna och honom i en nära framtid. Orn inte vi
difierar henne. [-åt oss {ölja naturens känslorna rrpplösta vill vi se en människa gör det kommer ryssarna att göra det.
anvisningar/ d. v. s. en gradvis förbätt- vars yttre är helt normalt men som om- Med våra nya kraftiga raketer har vi
ring. Försök optimera den förmåga och vandlats till en Sherpa från Himalaya, kommit en bit på vägen av rymdens
de möjligheter, som människan reclan sorn kräver obetydligt llred syre, som erövring. När vi kan avstänga livet i
har, ned alla tillgängliga medel, men behöver mindre mat än en eremit, som långa perioder geuom att försänka as-
undvik att fördärva den goda grund- kan stå emot värme lika bra sorn en tronauter i dvala genom nedkylning har
läggande rlekanismen. som vandra. på glödande kol, som har vi även erövrat tiden. Låt oss hoppas

I motsats till den modifierade männi- såmma styrka som en elitboxare och att vi samtidigt har modifierat männi,
skan, som {ullgör en rymdfärd rned det som löper en engelsk nril på tre minuter skan i rätt riktning och därmed erövrat
nresta av det fysiologiska systemet ut- jämt medan han i hr.rvudet löser ten- oss själva. IJr,'Notiser lrån FOA 2"
bytt mot elektronik, munnen förseglad, soranalytiska problem. Vi kallar honom Chr. N.

EN HEDERS}TAN I PENSIONARERNAS LED
Motonnontören Sven Ragnar Carls-

son avgick med ålderspension den 3l
naj efter 20 års tjänst på CVA motor-
verkstad.

Vid en enkel cerernoni på massen
franförde verkstadsdirektör Högfeldt
CVA; s tack tiil Carlsson för gocia ar-
bet.in.atsel rrnJer Je 20 åren samt över-
lärnnade blommor. Den närmaste ar-
betslcdningen såmt representanter för
personalorganisarionen höll också tack-
tal, där Ca'ls"ons yrkesskicklighet, per
fekta uppträdande på arbetsplatsen och
goda kanratanda lovprisades.

Carlsson tänker i första hand uppleva
hur det känns att vara pensionär sant
utrusta sin båt för sonmaren. Då häl-
san är i topptrim, räknar han med att
awakta något intressant arbetstillfälle.

Nyupptöckt {orq för fqrqnde
Älkohol och narkotika i samband

med förande av fordon har {ått sällskap
med lågtryck.

Det far nu anses våra klarlagt att
vissa för människokroppen oglmasamrna
väderlekstyper öka.r antålet trafikolyc-
kor, framgår tlet av en ö!ersikt över
klimatförhållandenas inverkan på män-
niskan. E t lågtrycb ban uara långt far-
Iigare för bilistetna än dimma och halba.
Utan att förarcn rniirher något autar
hans honcentrationsförmåga och rcale-
tionssnabbhet. Föliderna han bli ödes-
digra.

God beskrivning
Havet var lugnt som en filbunkc, fast

godare.
Lars O'MåtssonSuen Ragnar Carlsson.
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Vcrd får rTrcrn för
err fernrncr?

årligen kostnadsfri kontroll av hastig-
hctsmätare, strålkc.tc reinst älining, hjul-
balansering och koloxidprov.

Den sällskapliga sidan skötes av en
tävlings- och utflyktskommitt6. Den 4
juni gick [viil förmodligen) en utflykt
till OxclösrLnd mcd besök på järnverker,
glasbrr-rket och kyrken. Även arrangera.
des en båtfärd för vikingar med hen-
bygdsgardens Vasaholm.

Till hösten är det planerat ett kvälls-
besök vid Volvo-Köping-verken. Vic{are
skall väl den sedvanliga Brittsonmar-
rundan köras i september. Ett eventu-
ellt besök vid Reijmyre Glasbmk och
Kolmårdens Djurpark står också på för-
slag i utflyktsprogrammet.

I den mån intresse firurs för deltagan-
de i dessa evenemårg skall vzil också
utflyktskommitt6n och styrelsen genorn-
förå detta.

Föreifngen inbjuder även icke n.red-
lemnar att deltaga och se vad vi kan
bjuda på. Skall vi genom{öra detta pro-
gram se1. vi dock gärna att flera satsade
en årlig medlemsfemma. Ni får ju den
fillh.L-' -Å måno, (äft

Kontakta styrelsen:

Ordf. Bengt Aldsjö
tel. 533 snabb 145

Sekr. Bengt Skärhammar
182 182

Kassör Olof Dahllöf

Arbogcr ellerkontaktman.

I(ORPEN...
5PORTFENOMEN EIIER
OTYCKSFÅGEt

Sällan har jag hört talas on ett djur
som är så sportigt som korpen. Här står
på alla anslag onr korpidrorr, korpsjm-
njng m. rn. och der beryder väl en lram-
stående spänst. Sedan måste han väl va-
ra en olycksfågel då CVA slqtteklubb
annonscrar om korpskytte.

Vad har mr fågeln gjort? Jag vill ha
cn förklaring.

D jmvän.

SVAR TITL DJURVi{N
Om djurvännen sett att KORPEN

förekomrnit i san-rbancl med något an-
slag, borde detta ha varit anslaget på ea
anslagstavla för ornitologer. Har det
dessutom omtalats ctt KORPEN .im-
mar eller KORPEN skjuter ja, då har
det troligen varit fråga orr någon dres-
syruppvisning, son.r säkerligen många
velat titta på finte deltaga i].

När korporation nämns i olika sam-
manhang förkortas detta många gänger
felaktigt med ex: KORP eller KORP-
SKYTTE (alt sedan vår käre djurvän
tror att detta är den vackra svarta
Co'ruus c6rax får väl stå för hans räk-
nlng.

Korporationsskjutning har arrange-
rats och med framgång genomförts. Att
trycksvärtan tar slut eller att MTM-
gubbar varit framme på tidningarna så

till den grad att uttrycket korpora-
tionsskjutning har blivit korpslltte ar
ej förklarbart.

Kor po rut i on sidrott svii n.

i{n så ldnge är det nog en hei del,
men det är inte mycket. Det låter kan-
ske dumt, men så dr det. Inte ens före-
ningsavgifterna ligger nonnalt under en

Medlernsavgiften i Flygets Motor-
klubb, Arboga, är dock än idag bara
{em kronor.

Medlemskapet är inte en sk4'tsymbol
utan dels en ekonomisk intressegemen-
skap dels en sällskapssammanslutning.
Genom lämpliga avtal med servicesta-
tioner, verkstädei och affärer erhålles
rabatter vid inköp av drivmedel, för-
brukaingsmateriel, reservdelar m. n.
samt vid service och reparationer. Med-
lemsavgiften täckes härigenom måaga
gånger om. Sekreteraren har föteck-
ning på lämpliga reparatörer, som ger
rckornrrmderat kvalitetsarbete t ill rim-
liga kostnader. Materielförvaltaren har
en ornfattande verktygsuppsättning och
handböcker lämpade för de vanligaste
bilmärkena. Utlåning är gratis för n.red-

lemmar.
Genon avtal med polisen, servicesta-

tionel och energiska medlemmar göres

Bliv
lfledlem

Flygets Motorklubb, 145s53

IA MEDl_=
Inom elsektionen har startats en se-

etävling under mottot Tävla med
Tele.

Under loppet av ett år skall tio täv-
lingsgrerrar awerkas.

Såväl ind,ividuella som lagpoäng kan
erövras. Varje start belönas med minst
två poäng och den som under året upp-
nått rninst 20 poiing eller deltagit i
samtliga deltävlingar erhåller ett för-
tjänsttecken. För lag utdelas po?ing dels
för placering dels för deltagarantal inom
resp. avdelning.

14

8. 277
9.273

Tövlingsgrenor (prel.)

Skidor, orientering, cykel, golf, varpa,
simning, linjeorientering, bågskyrte, ter-
ränglöpning, skridskor.

Efter första deltävlingen [skidorJ är
poängst2illningen för lag följande:

l. 272-2 l2 poäng
2. 278 I ,,
3.275 8 ,,
4. 670 8 ,,
5.274 7 ,,
6.272-1 5 ,,
7.271 2 ,,

Individueilt bästa poängplockare:
i. G. Rystedt Avd. 275 6 p
2. H. Englund ,, 278 5 ,,
3. K. öhmar ,, 272-2 4 ,,
4. K. Pettersson ,, 272-2 3
I denna första tävling deltog 54 man

och en kvinaa vilket måste sägas vara
ett gott resultat.

Intresset för denna form av motion
är stort inom elsektionen och den in-
bördes kampen mellan avdelningarna
vad beträffar åntalet star-tande i varje
tävling ulgör naturligtvis en extra spor-
re till deltagande.

Hg.

Preslolion
Om mal dricker err liter mjölk om

dagen i 1.200 månader så blir man 100

Hasse Alfuedsson



\/I GRATULERAR

avd 290
278

avd 995
871
251
290
252
523
523

Här sekler tala, här Du veta får
hur nötta stenåi blivit mönster,
av tunga steg i ofärds år
om mänskor bakom låga fönster.
Kring ågårdshus ocl.r i gamla gränder
går flydda tiders stilla sång,
när saga, sägen hit återvänder
med minnets vind i lysta prång.

Relräng:
Tag min sång . . .

Nog kan man resa hela jorden kring
visst finns det många sköna stränder,
till sist dock allt är ingenting
mot vdlkända krarter och gränder
Och när min färd, väl en gang skall

ändas
jag vila vill vid denna strand,
i barndomskyrkan må ljusen tändas
för en som kände sin l.remstads band.

Refräng:
Tag nin sång . . .

Bror MöIIer.

cvA
60 år
6/7 1966 Gustaf Ringström

Nils Atelsson

50 ör
l7/7 ),966 Sigurd Lundkvist
23/7 Tage Engstrand
1.2/9 Arne Andersson
13/9 Folke Hellkvist
17/9 Linus Carlsson
20/9 Nils Ekstrard
25/9 Albert Sjöström

UHF
70 år
6. 7.1966 Axel Gustavsson

60 ör
31.10.1966 Leif Johnsson
4.11. Bror Möller

50 år
17. 7.1966 Sten Ju1lc
22. 8. Lars Lundgren
13. 9. Arnold Andersson
29. 9. Carl-Axel Pärlsjö

\/ÄLKOlrNA
CVA
Lars Byström, ingenjör
Göran Ceder, telemontör
Sven Edenland, teiemontör
Ingemar Engdahl, ingenjör
Erland Ha1l, telemontör
Urban Holm, driftingenj ör

TACK, TACK, TACK!
Ett hjärtligt tack för dollarrikt av-

skedstack.
Betty Henze

Hjärtligt tack för vänlig uppvaktning,
sorn gjorde min 50-årsdag till ett rikt
och ljust minlle.

Ame Yttermalm

För all uppr.aktning och vänlig håg-
kornst på nrin högridsdrg, ber jrg få
franföra ett varmt tack.

S. Malmberg
Avd. 621

Ett hjärtligt tack ti1l chefer och ar-
betskamrater för uppvaktningen på min
50-årsdag.

1\. ,tt. :tlanrar

Ett vårmt tack till vänner och arbets-
karnrater lör den vackra present jag fick
då jag slutade min anställning vicl CVA.

Mary Siöberg

Tili chefen, arbetsledare, FCPF, ar-
betskamrater, vämer, som uppvaktat
nig på n.rin 50-årsdag vill jag framföra
mitt vårma tack.

Karl Raattamaa

För minnesgåvor och blomsterfång
För vackra hyllningar dagen lång
För ljusfyilt minne som dröjer kvar
Varnt vill jag tacka alla och envar.

Gustaf Engström
Avd. 271

För visad vänlighet på rnin 50-årsdag
framför jag hiirmed n.ritt varrna tack.

Magnus Schutz

Ett hjärtligt tack för den vackra av-
sked'gåvan jag lick emottaga, då jag slu-
tade min anställning vid CVA.

Elsie Åher

Till Chefen, arbetsbefäl och arbets-
kåmrater ett hjärtligt tack för vänlig
hågkomst på min 50-årsdag.

Gunnar lonsson
Avd.251

Ett hjärtligt tack till chefer och ar-
betskamrater för allt jag fått vid UHF
när jag nu har åldersgränsen nått.

Wi y Petterson
(w.P.)

För all uppvaktning och visad vänlig-
het på nin 5O-årsdag framför jag mitt
varma tack. ,, .,

1\1. tletr) tcsotl

Karl-Ärne Johansson, drriftingenjör 810
Jan Jonsson, ingenjör 580
I{ans Eric Larsson, ingenjör 360
Monica Larsson, bitr äde 633
Christer Undberg, telenontör 281
Gunnel Lindholm, kontorsbiträde 630
Gunder Mod6n, telemontör 283
Älice Molin, kanslibiträde 960
Gunnar Nilsson, ingenjör
Rosrnarie Nilsson, kontorsbit.äde 673
Lars Peterson, ingenjör 514
Bemy Qvist, telemontör 283
Ove Rissl6n, hjälpmontör 283
StureStridsberg,driftingenjör 630
Ulf Sörön, hjälpmontör 273
Lennart Wisth, telemontör 272
BirgittaÅberg,kontorsbiträde 681

avo 5/t,
281
28t
5r3
272
5r0

274EIla östlin, städerska

UHF
Carin Carper kontorsbiträde.

Ett hjåirtligt tack till CVA för de
vackra påskblommarna.

Alben Erihsson

Ett hjiirtligt tack till chefer och ar-
betskamrater vid UHF för visad vänlig-
het på min 50-årsdag.

Gustal Gustafsson (GG)
Tack och heder går till Eder
Iör den hyllning som jag fick.
Den förgyllde da'n jog lyllde
och mig rakt till hjärtat gickr

Ture NilssotL

.hRztr€)€6.A
MIN SKONA BARNDOMSSTAD

Säg? har Du vandrat i Vår gamla stad
när vårblå sLfmrxing strör sitt lyster,
och skuggor spela bland gröna blad
när allt så stilla och tyst är.
Sel kyrkars torn, sonr av guld tycks

glinma
i kvällens allra sista ljus,
och rådhuskiockan i nattlig timma
ger tidens gållg kring gator, hus.

Refröng:
Tag min sång, min serenad
Du min sköna bamdomsstad,
gamla Arboga Du har
kvar din charm från flydda dar.
Och min hemstads sång mig når
på var gata diir jag går,
och jag älskar dessa gränder och kvafter.
Man har grånat genon åren
men jag ler när jag ser våren,
uti grändelTla
kring stränderna
stiger tonen till mig ner.
Du är sång och poesi
giv min själ din melodi
gamla Arboga
min sköna bamdomsstad.

'15



BELöNADE IDEER sr srrp sro r

1965 var rydligen ett "sabbatsår'' för
en del av våra iddkläckare, ty antalet
inlärrnadc förslag var det lägsta på
många år. Inom förslagskomnittön dis-
kuterar vi också hur förslagsverksam-
heten länpligen skall stimuleras.2l för-
slag lämnades in under året och ddrav
fick l0 st. belöningar på tillsammans
1.225:- kr., 2 st. erhöll erkännande
och 2 st. är ännu cj färdigbel.randlade.

De belönade förslagen är:
509 Axelsson. Avd. lll. Modif. av be

lintliga rörhnckning"v(rkrvg. 50 -
1722 Peterson. Avd. 111. Mont. av av-

dragsfjåder på hålstans. 50: -.
9180 Svensson. Ävd. 257. Ändring av

stödbenens fastsättning på styrauto-
mat A 82. 200:

718 östling. 4vd. 235. Oljesil testutr.
100:

1847 Karlsson. Avd. 202. Ändring av
lixtul M2D-33504 för anodisering av
kompressorskovlar RM6. 75: -.

9432 Seherp. A,tJ. 2721. Avisoierings-
verktyg för Loaxirlkrbel. 200:

2551 Cusrrvssun. AvJ. 27 i. M,-',1. av
jigg för tömning av eiektrolyt i robot
batterier och nödackunrulatorer.
100:

2915 Eng.rröm. Avd. 277. För\r;rLning
r\ kunlaktJon för Frr.r 7. 100:

2191 Jansson. Avd. 122. l.ödfixtur för
vågledare. 200: -.,tr60 Molancler. Avd. 281. Pneumatisk
lyftanordning. 150: -.
Om 1965 visacle en sjunkande tcn-

clens så har j alla fa1l 1966 börjat gan-
ska bra. I-Iittills har det inkomnit i3
st. fijrslag och nu hoppas vi att fortsätt-
ningen blir ninst lika bra. Seler.

sin arbetsplats i p1åtslagarverkstaden.

I BEVARAT NIINNE
Svetsare Sacrr

OIle Randin av-
led den 30 rnaj
1966. IIan var
född den 18

naj l93l i I{Lr-
diksvall. Raoclin
anställdes clen
?(l .anfp..hpf

1952 vid CVA
och har haft

Driftvärnet
Torsdagen den 2l april lade Bollnäs-

gänget upp en nycket trevlig oclt läro-
rik kvällsövning. Starten skedde vid Ar-
I'tge .lytre€ illc rr.e.l gerä-s.lirrtnirrg.
Därelter gick banan utmecl cn snitslad
.rig ril. Z.-rkrisl'erg. Un,ler lörflyttring'
\n rrtförd( rlc r;irlcnde karrli.ning,
l)u'r k tolicnr cring, avstandsbedö"nn'ng.
målspaning, ihopsättning och skiutning
med k-pist samt handgranatkastning. De
bästa resultaten: l. Olle Karlsson 52 p.,
2. Herbert Kåberg 59, 3. Carl Broman
64, 4. E. Ewaldsson 69, 5. Bertil Blom-
qvist 72,6. K. G. Srurd 86,7. Richard
Lenander 88, 8. Manne Andersson l14.

När de sist stafiande böriåde narma
sig målet började skymningen falla. Där-
för var det nyckct svårt vid måispa-
ningen och k pistskjutningen.

Jag vili till Lennart l.öth och Nils
Erik Tägtström och hans mannar fram-
föra ett tåck för det arbete de nedlågt
för att övnjngen skulle bli lyckad. Att
den blev mycket lyckad kan säker-t alla
deltagarna intyga.

MASTERKOR.PSKYTT
Vid korporationsskjutningarna i Ar-

"o8.r 
Kri.rihirrrrrrel'ä-J.,1,r8 vi'r'le -\vt

teklubben ånyo sin slagkraft genom att
besegra staclens korporationer och seg-
''3n.ln gå ur striden Dct segrloJ. lagot

Sönclagcn den 24 april startade l9'1
hen- och driftvärnsmän i enskilcl fält-
tävlan son anorclnats av fo 48 i skogar
na kring Virsbo.

Tävlingen onfattade: Skjutning ned
gevär och k-pist, kaltläsning, avstånds-
bedömning och fii orientering. Den fria
cri.ntcringen fick Lrrl vra' nror rerrätl8
löpning eiter.nit'laJ brnc rnär -nön
låg halvnreterdjup i skogarna.

Drnnr Iälttärlan ver ocl.så lör:ta täv-
lingen otr gasolköket.

De bästa resrltaten inom eget drift-
värn: l Lennart Löth, 2. Manne An-
dersson, 3. Herbert Kåberg 4, Bertil
Blomqvist, 5. Sven Persson, 6. Richard
Lenander, 7. Nils Erik Tägtström.

Lennart Löth segrade i tävlingen om
gasolköket genom att skjuta ett bra re-
sultat vid FV-uttagringstävling.

En av våra
trotjänaIe, Iöi--
man .Sren Rag-
nnt Anderssott,
avled den 3 jn
ni 1966. llan
har. varit CVA-
anstä11c1 scclan
den 5 augusti
1945 o. tiänst-
gjort på nate-
rielavdclningen. Ändersson var född den
1,1 decen.rber 1905 i Nyköping.

bestod av följande skyttar: I{crbert Kå-
bcrg 148 p., Holger Larsson 145 p., Gun-
nar Tallqvist 144 p., K. G. Sund l4i p.,
Lennart Larsson l4l p., Bertil Blon-
qvist l.1l p.

Individrrellr .egrcde Herbelt Kabe'g,
CVA, och intc nog nccl att hån fick ctt
ståtligt hederspris rrtan han tog dårmed
också klubbens vandringspris för alltid,
en stilig pokal sonr under många år va-
r.it uppsatt. Det blir nu kJubbens upp
gilt alt sätta rplr ett n)rt vanJrinBslrlis
för att spora tiil nya friska tag så ått
vi även i fortsättningen kan hävda oss

i konkurrensen och lned frarngång kän-
pa rnot stadens korporationer.

Hatry.

Mästerskapstävling för hem- och drift-
värn på Ekbackens skjutbana i Väster-
as söndagen den l8 se1'tcmbcr. I täv-
lingen får deitaga högst 2 man i vardera
klass I-lIL Klass IV högs I0 Vq av be-
fintlig styrka.

Vån lag i Vbsbo: Hcrbett Kåberg, Manne Andersstttt, Nils-Erilz Tiigtströnt, Suen
persson', Lennart Löth och Bertil Bto*r1urrt. Tri&nlatorlt Herbert Kåberg.

t



SE}lESTERPLANER.
Ungdonren går i spetsen för nya se

rrestervanor i Svcrige. Ir,lan köper intc
längle en utlanclsresa - man köper eu
hel scmcstcr. i\'lan är- djärvare än frirr,
.at:r lr'.\:'r r.lr ler rrL rllcrr lör: s,trJ
per,ts,r. D"r ir i drg in e lJrrgrc en lyx
att gå i dykarskola på Rhoclos, jaga vild-
svin i Turkiet, åka skiclor i Spanicn mitt
på sorlrmaren cl1cr kr-vssa iN{eclclhavet.

I sornnrar erbjuder rrran goif och ten
nis, clykarskola och jåkt, clcn orörcla
iclyller Hydla i Grckiand, där det inte
finns en enclir bil, clet stora nöjcsccntrat
Sitges i Spanien och ett aildeles nytt ho
tcll invicl Bospor-en i Istanbul, som Tur-
kiska Turistbyran byggt.

Är Ni några stycken sorrr vill rcsa till
" rrrrrr,r 'l D r l. rr \ e.- Jnnrr '' llig:rc
!".'. ' lJ'r'r |'.lig" grl|ilrl;1!.;11 I .i''
minst l0 t. ex. årbetskaruräter rr-
ser tillsalnmäns. Ticligarc har i såctan:r

arrangcnrang Konstlack åkt till l,rssa-
bon, Hanclelshögskolan till Gabiccc lt{a
rc och KAK till Gr-ancl Prir iN,louaco.
Dykarltltbben Tumlarcn clök på llho
clos, tcnnisjunioi-er- har tiivlat i Liclo cli

Jesolo etc.
Spanien ocir Italien kommcr ätt

loppå poplisten i sonmar soln lörra år et,
nren lihodos och Istanbrrl är- vcrkligcn
I'J \ 18 r-'it | | | rr ., .- |l,r'
separata rrlå1. ,Apropos pop siindcs i sorr

mar r-red popband till våra resmår ocrr
öppnar egna discotek-klubbar i Sitges
oclr p.r RhuJu. Co-carr erbjrrJer vi p.r
flera platser och de unga barnfamiljer-
na får specialresor till Mamaia i Ru
',änien o( lr Calaiell i 51':ricn Ll .;k

krrnnigt barnråd mccl b1. a. barnpsyko-
logen l\,{irjanr Israel och läkaren, clocent
Br rrr.,' Drh I'erg Ir. r cir ir svrl'rrnLre. I'r
irul cn barnresa ska vara arrangerad,
Dct finns barnskötcrskor och en filr-
skoleliirar c sonr tar håncl our barnerr,
när nror ocir far vili vara lediga Svcnsk
bårnnat och c1å självfallet varmkorv och
hijttbullar trrcd potatisnros finns ocltså
diir.

I år börjar'man samar:betet nlecl att
.ppn;. .,J.k r. ,:r. .l:.c t aLl.r,1rr,. |6
Costa [:]rava fijr svenska ungclortrar, eD
plats c1är alla enligt tahitiskt nrönster
giir barfota och i höftskynkcn.

I clag säljs senestrar och inte läng
re bafa rcsor. Nyckeln rill en lycl<acl
scnester ligger alltid iplaneringen, soru
bilrjar rrinst ett år löre första avrcse
rlageli. En sel|cstcr för rrngcloni rriirste
he cn genonrtänkt bakgrturcl, Lrot lillien
kunclcn kan utforma sin senlester sLxrt

han cller hon vill l-ia den - åka vattcn
skiclor, spela tcnnis eller golf, cLansa, iil<a
go cet-t etc. Det nåstc finnas många a1

lcln.l:v ,ll vå i, ,I. || e,\,r 1.r r rrj

I lrr.. Dir'ö 1r". ri ,l.rl.rJr,lr , vilk .
cncla men stora - Llpl)gilt är ittt se
till att dct ailtid hiincler något.

Vlir,l Lr .l:irinr rill ni. r:src ,lrlr,/,i
sc/d/e resebyrå el1cr reseagent, sont
kostnaclsfritt länrnar Er alla inforrrra-
tioner.

Sintnuttjlidzut Kurin Stcnbiich iir stnt
bolcn för utgt resandc.
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FIR|trA J(,HAN LAGERGRANTZ
oÄFDSVÄGEN io B soLNA TELEFoN os s3o79o

DIGITALT MATSYSTEM
MED UTOMORDENTLIGA DATA

TItt KONKURR.ENSKRAFTIGA PR.ISER

DMS-3200 Grundenhei
(visod med plug-in
enhel DP-100)
Pris, Kr L980,-

EGEN5KAPER

Avlösning med 3 siffror
Plr.rg-in enheter ger stor flexibilitet
Heltronsistoriserod
Modululföronde
Föltmössig
Automotisk poloritetsindikering
Auiomotisk decimo lkom m oin d ike rin g

DP-]00
Voltmeter
(liksiröm)
Pris:
Kr l.'130:-

DP-150
I MHz
Roknore
Pris:
Kr'1.130:-

DP-170
Ohmmeter
Pris,
Kr '].530,-

DP,200
Kopocilons-
meter
Pris:
Kr 1.530,-

Som Digiiolvolimeter (DP 100 Plug in)
Mötområde 0,1 mV 1000 V t 0,1 %
Uppbyggd med i^tegreronde mötprincip
l0 Mohm ingångsimpedons konstor-

Som Digiiol I MHz röknore
{DP-150 Plug-in) ! 0,005 % noggronnhel
Upplösning 'i x 107

Frekvensområde 0,,1 Hz - I MHz
Periodmötning 0,1 ms till 999 sekunder

Som Digitol ohmmeler (DP-170 Plug-in)
Mdiområde 0,01 ohm-]000 Mohm
Noggronnhet ! 0,1 "/" ov fullt uislog.

Som Digitol Kopocitonsmeter
(DP-200 Plug'in)
Möiområde 1 pF - 10000 aF
Noggronnhet f: 0,1 /. ov fullt ulslog

DMS 3200 ör konslruerod för industriello och loboroioriemdssigo mötningor.
Genom otf utnyttio en konsiruktion som hor en optimol kombinotion ov
noggronnhei, kopocilet och ontol siffror, tillgodoser DMS 3200 ett univer-
sellt mötbehov och uppfyller normolo krov pö tillförlillighet och noggronnhel.
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