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Omslagsbil<ten
Re st urL ntnt Cl l,lle n e B al kc n s I.ö llsll1li st d I e

t,et Ltar clert'n shall utru. Mrintro det
bli ii!gtodd\,? (l:oro Reinlnlcl Curlsson)

EIEFIGTF'OLLET
l'cisoraLtil:,D! 1.r (]{Jr!Jnr Jl\!1.,lnad.n o.h
ff (hJcrl,iii.å\dcl.nrit f.ridsb\,ar 

^.L,nrr

cc\A \ !1. a Högfeldt

Flagna|. Fr Elerigtson

Gunnel Ryd€borq. Jon F.onlund, Corl
Rickord Ekblod, Thure Hio.th och
Corl-Huso Dohlsrrön

/1,1,!r &t frrlrri --1ll .,]ri,,q,i Itl'5

''SETIESTER,D R.l'M}lE N'' Ur Nymcrn & Schulfz's sctttlrtr.rrbroschlrr

Sernesterplcrner
SeuresteLn l<anske bara sk1'nrt"r' r-'tt

långt franr i ticlen, nrcn cictta hinclrar
,.'\l ir r\ r'l i,, ;r r',1 1i,r'r...rl . ri-
c1a plancr fijr clcnna friticl. \racl vill Ni
ha trt av clen ocir villta nröjligheter hlr'
Ni att ld Era öns1<enrål rppl1,11de? IIir
Ni lagt rqrp ett sparlionto? Kanslic t o nl
ett rled 1ånenriijlighctcrT Jr, isa lall iir

rlet ju bara bra.
I rån er bctslcclningens sidr iir- Er- se

mcstcr'lycka av m),cl<et stor- betvrlcisc.
Då Ni ltonrner rillbaka bcror-humiirct,
ar-betslrrsten och prestationcrna hclt oclr
hrillet på hur lycliacl scnrcster-n blev ccir
hur lirra plancr filrverltligarles.

-r\tt garäntcra nagot i Iiirviig iir jLr intt'
I ij .-t r,rr i ru r1 g. |,.1.,. 'r
lian nran ijlia chanserna till t'l vt'r-kliq
r-ekr-elrtion och r_reclbr-irrqa ett .v. nlss
iyckalLlt: till ett nrininrLlnr. 'l'ill och mcd
rle sonr lv olilta orsalicr nråstc fiilsliiut:1
'r .L ,.. \', r' li r i. r.,l -o ,',j '

rlr. r. r llll r l lr ';li< . " r'on !.,1
nrarc tralitcr och till pa I<öpet till Ieilrr
cctät plis. F I(tiskt ;if rletta senarc 0n

god nröjligLret att 1öflingn sonrnrercn.
Bergtrol)et kirn kanske hjälpa till mccl

gocla frirslag och rckourmcnclationcr.
Finns det intresse ring 494 eller snabb
116, eller. Hjort 257 så kan vi talas vrd.
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ur chefens dagbok

Rb 27 och 28
Testutrustning för underhå1l av Rb

27i28 pä C nivå ankom till CVA i slu
tet av januari. Densamma har uppställts
iTu lV och befinner sig för närvarande
runcler kalibrering.

Under ledning av fyra anerikanska
instruktörer sker sedan utbildning av
CVA pcrsonrl pa såräl testurru.trtingen
som aktuella åpparater, sorr skall under
hå1las tred hjälp av densamma.

Utbiidningen skall vara klar i nitten
av april.

Tronsformelorhus
Utanför nonteringshallcn l-rar det

skett en metanorfos. På ci dåg har ett
tr ansfornatorhus på 65 n-r'? uppföfts i
betoog. Det har lcver'e':rt. rlonlF':n8c'
färdigt och sallmansättningen skedde
'rcd 'pe,iell krcnbil Delarre .orn ltop-
fogades med bultar och cementbland-
ning, har tätats med skrlmrngumnt.

Bygg nodsä ndringo r etc.

Ytterontrride
Förbindelsegången mellan berget och

personalbyggnaden är nu i stort sett
färdig.

Administ r at io nsb y ggn ade n

Ett flertal mindre ombyggnader har
gjorts bl a för ått förbättra utLyrnnena
för ckononi-, inköps, organisations- och
personalavdelningarna.

Tclehallen
Förrådsbyggnaden i nordöstr:l irörnet

är färdig och tagen i bruk.
Motot prouboclzen

Appcratprovhrrscn 1träblggncderna
r r on giorda till vcrl -trd {ö- l-elt(riöver
syner.

Testutrustnitrg lör Rb 27 /28.

T T .. . 
'Hant se n slsr

l7 december
Representanter för Arbcga Tidning,

Folkbladet, Nerikes Allehanda och Vest-
nanlands 1äns tidning var inbjudna för
att bcse filmhålkortsavdelningen ocb den
ryå 1äkarmottagningen.

14 ionuori
Mcd riksdagsnrännen Gunnar Gus-

tafsson och Dag Edlund i spetsen be-
sökte Krigsmaktens lärlingsutredning
oss. Efter information och en titt på vår
yrkesskola och på Åsby bjöd KFUM på

lunch i nya elevllenmet.

Entballageförråd
lln mindre [i järrförelse rrred vår ti-

cligarc] plasthall har rests vicl Ru-barac-
l<en. Den skall användas som tillfälligt
cnballageförråd.

ORTSPRESSEN IrÄ CVA-BESÖK 6 Fr. o. " Hajatt" HaruIcI Larsson, Vcsttttunlutds
Litts Ticlning, CVA pressolficer Kttpt. G. Tallqvist, Bengt O. lonsson, Netibes AIle-
hanrla, Stig Lngzell, Arboga Tidning, Henr! lent, Follzbladet i Västmanlatttl, CCVA
och presslotograf Reinhctld Carlsson, Stu'ebild.

Gastboken
8 februori

Nytillträdde 1änspolischefe[ Nils An
clerlnark och konnissarie K J. Johans-
son gjordc en kor:t l-rälsningsvisit.

l8 februqri
För att diskutera byggnadsarbetc'n var

najor Berne och L byråingenjör Hans
son från Fort F vid CVA.

l8 februqri
Byråchef Frans Tägi1 besökte CVA

för planering av arbeten på CVA nor-
maliekontor.

23 februori
På uppdrag av Försvarets Sjukvårc1s-

styrelse inspekterade apotekåre Å. I-{iort,
N{ilitärapoteket, 1äkemedelstjänsten vrci
CVA.

l7 mqrs
Cheferna för Flygförvaltningens clek-
troavdelning och underhållsavdelning,
I{. Lindgren och P. Jurander, kom med
flyg till CVA för att få en demonstration
och infornration om automatisk provut
rustning för flygplan och narkmateriel.
Ett tiotal av FF personal deltog dess
Lrtom i besöket.

tr
BRA GJORT!

Under år 1964 lade en stor del av
personalen vid DC varje nånad en
s1ant, son sattes in på en gemensam
sparbanksbok. Initiativtagarc var fru
Britt Varie Swärd. sorn oLksa varjc må
na,l orLlnade 'å pcngarrr korrr in pa
bolen Vid aret. sl,r \isade del .ej

att den sparade slanten plus ränta pp-
gick till | 792:42 kr. Pengrrna sarrc. ,n

på posrgir" 901950' RaJin TV lrjälpen .



FORSTAGSFACIT

Företagsnämnden hade vid julsam-
månträdet att ta ställning til1 16 förslag
som hade slutbehandlats av {örslagskom-
mltten.

T o ppuppfinnaren N. Holntqvist.

Toppbelöningen denna gång erhöll
1647 Flolnqvist avd. 480, han fick 360
kronor för ett verktyg som användes vicl
rrragnalhx av styrbultar och tappar ingå-
ende i noror RM6. Verkt5gcr besrår rr
en akrniniunrplatta där 20 bultar eller
tappar kan fästas och santidigt kontrol-
leras. Då ,lLt i vurle rnotor ingar över

300 clctaljer är tidsvinsten stor.

övriga be1önacle fiirslag:

200 Kutnlin aud. 275
IJöj- och sänkbar transportvagn för

trifåt. i00r -.
Modifiering av ultraljudtvätt, vaskrum

lVo. l/a h,rlzanna ae.

1526 Olssan aud. 257
Justeril1g åv rotortappar och Iager-

bussningar, servomotor XS 6+3. l00r-
1095 Persson aud. 257
Ändring av insats i vacuumkärl för

fyllning av Integrator XDI och XD4.

Spec. nunstycke vid provtryckning
Integrator XDI och XD4. 50:

9380 Alnebrund aud. 274
Ventil för vacuumsysten. 751

1181 Norön avd. 204
Balansering av kompressorskivor med

ordinarie tappar istä11et för verktygs-
tappår, motor RM6. 75j -.

CV A företagsnämnd reste den 26 janu-
ari till Saab, Linhöping på ett flyktigt
studiebesölz.

1747 Fredribsson aod 207
Modifiering av verktyg VC 82668 för

montering glidbanor Insprutningspump
motor RM6. 75r -.

395 Carlsson aud. 646
Transportenrballage, Radiolänkantenn

RL-87. Erlzånnande.

Ven erl.rå11er toppbelöningen nästa
gång? Vi ser med spänning ftan not
kommancie sammanträde.

Seår.
tr

UHF-PERSONATTRAFF

Den 9 april komnrer den sedvlnligr
personaltäffen att gå av stapeln på Fol-
l(ets Hus. Dansnusiken konrmer atr
cxekveras av Ingenrar Levins trio och
övrig musik av UHF: s egna förmågor
med Bror Ä4öller och Herman Fälclt i
spctscn. Några c;ba'änrrnrrrrer rrred sang
och spcx och kanske en och annan "gli-
ring" för den det vcderbör ska vi väl
också försöka åstadkornma. Kaffc blir
det fJr str. r'rter gen,'-nriden . rlrrre.

Väl rlrött å Folkets I-Ius clen 9 april.

Dnt

En ny

silhueft
mot Arbogas himmel

Den 17 mars mellanlandade heh over

rashande ett flygplan au ouanstående tlp
Det är en Loclzhedd " Hercules" , sotn ar

specielb ausett för goclstrtnsportet. I)d
Irnr en bolo"'al In't{i;tnåga n,lt iit si

rynlligt att tuå bilat ban stå i btedd. I
nitten på april återlzontnter det föt att

stdnnti et1 titl vid CVA för uissa prou.

FF-personal på besöh för inlorntation on1 tlutotesterll.



^44Det är lätt att vara negativ, när man
talar onr r,ädret i Arl,roga. Sommaren i

det närmaste obefintlig, hösten våt och
fuktig, vintern kall och utan snö. Våren
däremot inbjuder till vänliga omdönen.
Det är inte att förundra sig över att
"Vikingarna" i Arbogaåns dalgång förr
i tiden drog ut på "semester" vid denna
årstid. I viss mån lever traditionen vida-
re. Nanrn sonr Mallo"ta, Cran Conc-
ria, Rirnini och Malaga är välbekanta -.
Platser rned lugnt, torrt och n-rilt väder
med flödande solsken från en klarblå
himmel.

Vad bluder vädergubbarna på för kli-
mat till sommaren?

Utan att på något sätt vilja vara elak
not våra vådergubbar så kan man ändå
fråga sig om det här med väderlekstjänst
skall vara nödvändigt att ha. Vi har jrr
nu iör tiden ett sådant jämnt och sta-
digt klimat med regn och kyla årct ont.

Fö så får man ju väderlekst apporter
i radio och TV och de har ju den förde-
len att de gå ått stänga av vjlket man
ännu inte har Jyclatr göra mcd regnet.

Men annars kan man inte säga att vä-
dergubbarna ligger på latsidan. Hittar
de ett lågtryck långt nere vid Azorerna
så jobbar de för högtryck och hinner i

allmälrhet också få upp det ti1l klockan
ett på lördagseftermiddan.

Säger dom att det skåll bli spridda
skrrrar över Skåne så är de ofta så am-
bitiös3 an de ären "pr'da 

skrrrarna över
"Bergslagsområdet".

Lyder rapporten på "nästan klart, -
risk {ör regn" så är det inte bara nästan
klart, utan fullständigt klart att det blir
regn.

Men det finns saker son stämmer ock-
så. De här översikterna t ex där de ta-
lar om htrr vädret har varit under må-
naden som gått. - Den brukar stäm-
ma exakt -.

Så det kanske ordnar sig så småning-
om. Det tyder i varje fal1 ett uttålande
på, som synts i pressen på sista tiden,
nämligen "att man numera inte till
100 0/o kan lita på att vädret blir tvärt
emot vacl rapporten säger".

4

FIur som helst. Veder-värdig vädcr-
lek.

Det är inte att förundra sig över att
meteorologerna vid Fl ansåg det sonr
rnycket angeläget att en AERo-station
upprättades i Arboga området.Dels mecl
hänsyn ti11 att timobservationsstatloner
saknadcs i området, och ciels därför att
Arbogcfälter i viss urqträ(kning an\ä1
de. 'om reselrflygplcts. Det l nnv. så

Iedes ett rent operativt behov av ob-
servationer från detta fä11.

En observatioDsstation vid flygfältet
var därför ur Fl:s synpunkt en lämplig
utpost n-rot västerifrån inkommandc vä-
cler'leksf örändringar.

I väntan på clen helautorratiska va-
cler I eksobservatör en och allväderlandan-
de flygplan utföres nr observatroner
varje timma.

De meteorologiska observationerna,
sor-D r-ltföras ned eller utan instrument,
onfattar observationer av företeelscr
jnon hifthavet fatmoslairen] t ex av iuf-
tens tryck, temperatur och fuktighet, av
vind, sikt, moln, nederbörd, åska, sol
sken llr ir.

Tnstrtr1]ent Iö' mä ning av vicsa vi
clerelement äro nödvändiga.

Baronrelern för rnätning or JLrfttryc.
ket.

Barografen för registrcring av ltfttryc-
ket.

Ternografen för registrering av teln-
peraturen.

Hygrografen för registreriog av luft
f.rktigheten.

Vindmätare för mätning av narkvin
.lphc riLfnino 

^.L 
ct-.L"

Ventilerad psykr oneter för bestån-
ning av den relativa f ktigheter ocl.r

daggpunktstemperaturen.
Termometrar (traximi - minimi ] för

nätning av lufttemperaturen. Terno-
rnetrarna äro placerade i en vitmålad
termometerbur som skal1 ge skydd för
strålning och nederbörd.

Mångr rnereorolog.sk a Iöreleelser äro
åv den art att de icke alls eller endast
i vissa avseenden kunna iakttagas och
uppmätas med instrument.

Hit lrör vinden o\h det vi i Jagligr tal
kalia "väderlek", molnens slag och
mängd samt höjden till deras undersida,
nedcrbördens beskaffenhet samt siktför-
hållanden.

AIIt efrer rrroinen. höjJIäge o.h ytrre
form, särskiljer man vissa huvudslag av
moln; Cumulonimbus, Cumulus, Nim-
bostratus, Stratus, Altostratus, Cirrus
1',11lu.

En god hjälp för att skilja de oJika
molnslagen åt är "mo1nat1asen". Moln-
l.röjden får man i de flesta fall uppskat-
ta. En "säker" höjduppgift på molnen
får man genon väderspaning från flyg-
plan. Vid n.roinhöjd under 600 m sker
mätning ned pilotballong.

Metoden grundar sig på det förhållan-
det, att små vätgasfyllda gumniballong-
er, som släppas upp, stiga med tämligen
,.föränderlig hcsrigher. Genom att .akt-
taga hur lång tid som förflyter från det
b.rllongen rläppes tilis den [örsvinncr in
inolnet, kan man beräkna höjden till
rnolnens undersida.

Siktobservationerna ha mycket stor
betydelse för flygväderlekstjänsten. Sik-
ten äf ett mått på luftens genonsldn-
lighet. För att kunna bestämma synvid-
den nåste nlan känna avståndet till ett
antal lämpliga sk "siktföremå1" i ter-
rängen [träd, hus, berg o d).

N{eteorologiska observationer saln-
nanställas i form av meddelanden (Ob-
sar]. Då det är nödvändigt, att obsarna
dels är så kortfattade som n.röjiigt, dels
är avfattade på ett sätt som kan förstås
ol,re'oende rv skiliaktigheter lsp"åL, hcr
rnan genom internationell överenskom-
nelse enats om en genensam sifferkod.

Som ex kan nånnas att skalan för
"väderlek vid observationsterminen"
består av l0 st sk dekader. Varje de-
kad rnotsvarar i stort sett en väderleks-
typ. Först sedan n-ran valt ut den dekad,
son bäst passar in på rådande väder-
lekstypen, söker man inom denna de-
kad det tal son ger bästa n.röjliga be-
skrivning på vådret vid observations-
tillfället, och under senaste timmen.

Det skulle här gå allt för 1ångt att i
detalj redogöra för väderleksobservatö-
rens arbete, utan endast konstatera att
väderlekstjänstens prognoser m m intres-
serar alla. Om så inte är fallet, soibada
och Ni blir VÄDERBITEN.

Men kiaga inte på dåligt väder, utan
unna meteoroiogerna deras levebröd.

För att inte betraktas som den som
lcotrrner med "ogjort väder" kan jag till
yttermera visso hänvisa till Sveriges Me-
teorologiska och Hydrologiska Institut.

A/t
it'
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Molngubben
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ELEVHEMMETS TEKLA ISAKSSON, flanlzercd au si1l liirrc chel sehr. E. Tmås
och fru Ella Högfeldt, uar lestföretnåIet uid cn storurtad lest onsdagen den 31 nars.
Telela har inte bara uatit husmor för många årgångtr eleoer utan åten som en öter
L,ahande nor liir sina shytldslingar. Inte att undra på att ett så stott antal gäster med
CCVA och selzr. Erilz Tunås i spetsen infunit sig för att på alla sytL- och hörbara
sätt hylla och tachd henfie. Bland den riba gåuoshörden nå ntinnas elel)ernas egna
uachrd liusstahar dll egen tillverl2nin1 och lzompositi()tl

PTSTOLSKYTTAR
Ar boga Pi.lol'kyneklrrbb ränder .ig

till försvaret i Arboga och därmed aven
dir ekt till CVA-UFIF DC och mcdde-
lar att än finns det plats för intressera-
dc skyttar vid klubbens banor på Bratt-
bergct. Moderna väljusterade \'aperl
finns disponibla för nedlemmarna. Kon
nred oss ut och kralla och känn till-
fredsställelsc, när' kulan träffat nitt i
plick. Tala ned ordf Mannc Andersson
avd 992, tcl 226.

Aktuellt från Flygklutrtren
Årsmöle

Ärsmötet avhölls clen 23 febr. där ett
,l()-tal voro sarllade. Stämningcn var
god. Det blev omval på de flesta pos
terna vilket kar tolkas som ett gott
tecken. Ärets förltst qrpgår tiil kronor
.100: -. Omsättningen var cå 80.000:-.
Dct kan rneddel.-r. rrt 1949 rar onrsiiu-
dngen ca 6.000: -.

Ett trevligt inslag var, då 2 st lned-
lemmar från Stockl.rolm flög till Arboga
på kvällen och starten tillbaka till Stock-
holn sl.edJe vi,l 22.00-tiden. Delta tog
herrarna son en övning. Stronga killar
för att vara privatutbilclade flygare. Ett
speciellt tack riktades av ordföranden
till alla chefer.

Gåvq till klubben

" Dagens nun"
Tavlan häoger i Arboga Flygklubbs

kJubbhus "Vingebo". Den symboliserar
vår tid. Sålunda är dagens man proto-

typen av en rejäI, kunnig, praktisk ar-
bctarc av idag, som eftersökts all vär1-
den runt. Månnen har inget ansikte. De
svarta figurerna, som krälar utelter
kroppcn - äro arbetsgivarna - de sli-
ter och drär, nära nog en kamp om vcm
soru skail lå arbetskraftcn, den åtrådda
och efterlångtade.

Tavlan är av naturstetunosaik sant
ned på utställoingen å Hotcll Dalia i
Bengtsfors, påsken 1964. Tavlan finncs
endast i ett original och är skänkt av
konstnärinnan Olga Aue-Birkfeldt.
Klrrh[-ren ta,kar tör' dcn rrtmärktl gå-
van- Den symboliserar delvis klubbens
aktiva nedlenmar av iclag.

Fiällflysnins

Klubben har tillsamnans med andra
kltrbbar deltagit i fjällflygning vid Ott-
sjön. Leclare för flygningen var herr
Sten Helander och aclministrativ ledare
Rune Andersson, Köping. 13 rnan med-
verkacle.

Till CVA och UH F:qre

Personalen är alltid välkomnen till
klubben. Tag ned familjen. Klubben
ordnar barnvakt.

Flygplon till museum

Ett scgelflygplan av typ Grunau Baby
har gen,"r AfK ivcrlänrrrrs rill llyg
museet i Linköping. Flygplanet tillhör
Köpings flygklubb och har biivit l<asse-
rat på grund av åicier.

Domklubb

På årsnrötet framkom förslag att bil
da en damsektion inom flygklubben.
Id€n är gocl. Klubbcns damer kan dis-
ponera klubbhuset och svara för ut
.m),kningcn ,'th pa 

"a 
sätr blir "Vinge-

bo" en träffprrnkt för alla inon.r klub-
ben. Ett gott förslag av Lundberg.

Atre

F ly ghlubbe ns 4-sit siga spot'tl?up6.



Arbogaflicka i USA
Ett par arbogaflickor, clöttrar tr1l

IJans Knutsson-Hall, CVA och Sune

l,iung, UHF, fick i våras chansen till en

cttårig vistelsc i USA soln stjpencliater'
Stipendiet crhölis genom en organrsa-
tion son-r l-reter "Youth for Understand
lng, Teen Agc Exchange Progrartt", ned
henlvist i tlniver si t etsst a den Änn 

^rbo!:i Michigan. Stipenclict avser skolgång i
high scool sarrrt upptagande son nedlcnr
i en arnerikansk fanlilj. BÄda flici(orna
hade turcn att kolnnlit ti1l mycket trev
liga och i bästa anerikanska stil rryc
ket gästvänliga farrlljcr.

I-Iär följer något av vad en av flickor
na, Inger Ljung, upplevt sedan avresan

i augusti 1964 från "tl.re old country".
Hon .ior.t L'.1 erl lil.tl sl.l,l, Clrrkston i

närheten av Detroit och Pontiac i N4i

chigan, och hennes reserapporter ser ut
ungelär så hår: "Nu har vi äntliSen
komrnit franr. Det var en ganska besvar-
lig rcsa för det ganla flygplanet, en
'Flling figcr .rre'kade flcrr gånge'

efter avresan från Kastrup.
''Min ia-nilj haJe räntat pa flygplat-

sen arskillrga t'rnm:rr. Scdrn vi lrälsat

färcligt, stoppades jag in i en flott Buick
oth åkre hem rill Clarkston Det vi-

sade sig vara e tjusig liten stad, och en

nängd människor stocl utanför "vårat"
hus och väntade på gästen "from Swe-

den". Donr skänkte mig välkomstgåvor,
bl. a. en transistorradio, silverarmband
och berlocker m- m. Har ett fint rum
med heltäckande mattor och vi bor i
en snygg villa med t1ädgård. Vår grann-

fru är en garumal småländska som emt-
grerade för 53 år sedan. Hon har inte
pratat så värst mycket svenska sen dess,

men talar nu med mej på oförfaiskad
\ äxjöJialekt.- SLolan' ordn ngsregler:
Förbucl för girls ått bära shorts, 1ång

hyror eller lör lort kjol. Rökning ir"m
skolans ontåde bestraffas med rclegering

- som synes hårda bud. På Labour
Day skall jag åka runt stan i ett öppet
dollargrin, le och vinka. Här är allt
fint, även vädret, mycket varmt Fick
ett brev från Rotarychefen i Clarkston
i vilket han hälsar mej välkonmen. Alla
vill hä1sa på rlrej och prata, de bjuder på

allt möjligt, jag har åkt surfingbräde,
badat i privat swimmingpool, gästat

spo{stugor i norra Michigan- -

September
Skolan har bör'jat ocl.r vi har kört hårt

På l1/: vecka har vi hunnit ned 85 si-

dor historia * 6 st skrivningar. Lärarna
är jättehårda men unga, 21-24 är'
Engelskläraren är oerhört fordrande och
geografikillen :er ul som en girlff, nrcn

är ur-gullig.

6

NIan får betyg var 6:c vecka och bc-
tygsfor nrulären är hålkort.

Min amerikanska "systcr" i två and
ra flickor och jag brukar göra stan osa-

ker när vi inte läser läxor tillsammans.
På fredagskvällarna rrråste man besc skol-
fotbollttrrncrirgen, alltså amerikansk fot
1-.o11, som går ut på att slå knockout på
så nånga notspelare som möjligt, lafsa
åt sej en aulring boll, och sen rusa för
brinnande livet. Alla killarna är väl-
rladrasserade och det behövs minsann.
Under tiden ilivrålar alla åskåclare, un-
gclär sorl på Strrevallen. Efter matchen
börjar Derr, skoldansen alltså. Oh boy,
vilka danser scnl Och vilken nusikl Det
verkar rcla sanna löjan, men är kull
I nitten av oktober inträffar "Home
coming", och jag vet inte än vad clet är,
nen skall tillsanmans mcd miss Clark-
ston och Juniniss åka genom stan.

Och på kvällen scdan lår nan skruda sej

i lång k1änning och gå på dans, där det
enligt utsago vinlar av snygga "college
boys".

- I maj -65 skall våran klass åka till
Worlds Fair i New York, den turen kos-
tar 120 dollars [ca 600 sv kr] och på
clctta blir jag bjuden av skolanl Äpropå
bjuda så är folk här förtjusancle, dom
ger t-rej )lngonsylt, knäckebröcl och ancl-
ra här så vanliga svenska livsmcdcl. Det
bor förresten rått nånga skanclinaver
här, skåningar, norrnän och danskar och
alla är brrssigal Såg en Mercedes 220
häromdagen och blev förvånad att clen

såg så liten ut. Ällting här är myckct
störrc och vräkigare än vad som behövs,
men det är unclcrbart!

oktober

Vi har börjat rrrgbyträning lör flickor
nu, för "scnior-girls" skall spela n-rot
"junior-girls" för att lå in pengar til1
utställningsresan i maj. Rugby är ett
"tufft" spel och man är gu1 och blå i
hemlandets färger efter en timnes trä-
r irg. Våra grabbar gick pa en riktig nit
härom kvällen. Motståndarlaget vann
rneci 43--01 och fyra av våra grabbar
ligger på lasarettet, en med brutet ben,
cn mecl knäckta revben, en har tappat
Drinnet pga hjärnskakning och den
ljärde har rätt många tänder utslagna.

Vi har nu nycket läxor och skriv
ningar och livet är underbartl

Det är billigt att telefonera här ock
så, eiter kl 9 på kvällen får rncn ringa
vart som helst i Staternå för I dollar,
och då brukar vi arbogaflickor prata
ned varandra, inte bara 3 min, utan
5x3 minl

Amerikalararnu Inget Litutg oclt l{arit
Ktttrtsson Ilall.

November
Sliolarbctet fortskriclcr och jag klarar

r,,.j lrlgglrgr, tror j"g, cftcrsorrr n..rr
''.".f.. 

^"h i"" fi"l.- ,""."., h^........ tys
cngelska- Vi har 70 min lektioncr, ferr
om cla'n och bara fem rninuter enelan
varje. Man hår inte såmma kamratct
någon timme, eftersorn alla kan läsa
vilka är'nncn dom vil1, mcn man kan
vara säker på att a1la är "Serriors". 9:de
året är miln Freshnan, l0:dc Sophomo-
re, ll:e Junior och l2:e Senior. Läraren
ger en iäxa, vanligen på 15 20 sidor
rtar rtt ga 'genorrr den. Lär.krivnirrg
inträffar 3-4 ggr om dagen. Sista dagen
i reckan är det rn större läx.krivring
täckande ailt nan läst den gångna vec
kan. Och i slutet av varje 6-veckorspe
riud har rr an en öndå större sl<rivning
rärkanJe allr orh lilct lillrMunrliga läx-
Iörltör cxistcrar inte. Berygen sitt. pr
grundval av de olika 1äxskrivningarna,
anteckningsböckcr och näruaro! On
man är frånvarande 3 ggr från en klass

ftimme) sänks betygct ett steg, vilket
medfö1 att en nassa sjuka och bleka
indivicler hasar sej fram 1ängs korrido-
rerna. Plugget börjar 7.50 och slltar kl.
3 em. med en kvarts lunch- Och denna
lunch kan antingen köpas på skolan eller
meclföras hen-rifrån. Skollunchen består
i regel av "Hot-dogs and Stoppy-Joe"
rilket är prccis ,om det låter. Ffrcr' 'kolan ma're iag gå i de kltrbb.rr so'n jag
inralts isom ärcmedlem. Höjden är
"Honory member of National Honor
Society"l "Äremedlem av nationella are-
sällskapet". Jag är också "Honory Mem-
ber of Student Government", något
motsvårande elevrådet, en institution
med ganska stort inflytande i skoiarbe
tet. Vi har awerkat våran rnatch i
rugbyserien nu, den var i "Homecom,
ing"-veckan. 2.000 persoter såg mat-
chen, en fantastisk siffra om man räk-



nar med att Clarkston l.rar 90C invl Vi
fick ialla fall in 400 dollars till "Stu-
dent Governnent". Skönt för skolre-
sekassai. Dagen därpå var clen Srora
Dagen, d^ jag placerad i öppen Thun-
derbird, blev körd runt fotbollspla
nen inför 5.000 åskådare, nästan alla
f d och nuvarande elevcr i någon av

ClarkstoDs skolor. Eleverna hade utvalt
den snyggaste flickan från alla årsklas-

serna till "Home-coming Queen" och

dom trc näst snyggaste var tärnor' I det

sällskapet blev jag placerad i kortegcn
En Exchange-Students plikt alltså

Sen kom denna weekend något som kal-
lades Ilrlloween , o(h I'li inte cho(ka
de när jag talar om vacl amerikanarna
har för s;g då, för det är ganska fantas-
tlskt. Älh köper en jättestor pumpa,
holkar ur den, skär ut ögon, näsa och

mun och placerar ljus inlti. På lördagen
går alla småungar omkring utklådda till
häxor o J oth .kriker "Tri,k or Jteat ,

vilket betyder att orr-t man inte ger dom
snask e d så 8ör ungarna oågot bus fiir
er. De äldre h.rr an,h.r är crtl r [ör sej.

Ilör baral Det åker onkring b;lar full-
lastade med ungclon-rar, utrustade rrred

nängder av toalettpappersrullal' och ett
antal färgb';rkar, och nrecl dessr attribr'rt
försöker man dekorera så n-rånga träd och

buskar som möjligt l-ros sina vördade
Järare, måla deviser på soptunnor, vaxa
vrrdrgs.urrsfön.ter m ri Fnligt ar-leri-
kansk secl är alla som på så vis blir upp
vaktacle, mycket smickrade och förtlus
ta, för dessa åtgärder tyder på uppskatt
ningl - Vi har varit och sett på Michi-
gans tre största Coliege med sammanlagt
80.000 elever. Oh boy, jag skulle inte
kunna existera där utan att tåppa bort
mej självl Och i lördags var jag på Ear-
ly-American Show. Det var verkligen
sevirt. Spellokrlen !ar B'rmlr iårnvä9"-
stationen sorr var uppsnyggad. Showen
handlade om tidigt järnvägsbygge i Väs-
tern och miljön var tidstroget och per-
fekt rrppbyggd, 1ånga tåg dundrade {örbi
en gång i kvarten. - Vi l-rar också firat
Thanksgiving Day, en tacksamhetsfest
til1 lrrinne av dc första nybyggarna i Sta
terna. Då är clet ledigt i alla skolor, nan
går runt och hälsar på vänner och be-
kanta och äter kall<on.

D ecem be r

Julens business startar här lika tidigt
som hemnra i Sverige och nlassor av
tontar, renar och julklappsförsJag dräl
ler i skyltfönstren. Här konrner jtltonr
ten ner genom skorstenen och länrnar
kvar julklappar i en strumpa.

Nu i dagarna är dct ett år sedan
clct hernska nordet på president Ken-

nedy hände, och minneshögtider l.rar hål
lits överallt.

Man srnyckar sina hus inför julen med
att sätta upp olikfärgade lampof runt
clörrarna och på stuprännorna sant tall
risclekorationer litet varstans. Vi har
o.krå 'nö och Lallt. På skolan hcr vi en
jättestor julgrån l-av plast förståsl, en
konstgjord öppen spis mcd konstgjord
eld inuti, en grannofon med l-rögtalare
som spelar jLrl"ånger. ju)dekoratione*

och god julhälsningar överallt, och sist
men inte aninrt alla ldr:rre som trackar
omkring iröda lorntclu\or: Tag p".-
.ade på ctr lylla år. och kamraterna i

skolan hade bakat en stor kaka med l8
ljus i och sjöng "Happy birthday" för
n'r e j.

Så har vi firat Lucia på svenskt vis.
lag fick u pakcr hen ifrån med Lr',ic-
saker och jag har bakat världens rrnder-
ligaste Lussekatter, ilen dom småkåde
bra-

Vad jag sakaar är annars utväljandet
av julgran på Järntorget i Arboga. Här
får rnan ringa till sin "Supermarket" och
iir 'ej rilisi'ckarl cll rrlicifiellr tlsst-
monster som ser ut som ett äppleträd
nred glitter pål Uschl

Jag är bosatt i USA:s industriornråde
nr l, och här finns en massa indrstli-
städer, bl a Pontiac, där bilen med sam-

na namn tillverkas. Den stan är det
värsta jåg sett. Man känner sej beklård
så fort lnan sätter sin fot inom dess

gränser. Nästan alla människor är grå

eller svalta och dom verkar {rånvaran-
de, stinar rakt framför scj, svaral inte
på tilltal, apatiska mecl andra ord.

En av gatorna där heter Bagley, den

är ca 8 km lång och är center tör ne-
gerkvarteren. Husen är ruckliga och för-
fallna, nran sef sopof och skräP over
allt, men utalför varjc hrts ser man sto

ra vrålåk. Cadillacs o d eftersom det är
statussynrboler i Baglcy. Jag såg henska
saker där, bl a ett slagsr.rål där rakbiad
och stilctter kon.r till användning.

Vi l.rar också gjort ett studiebesök
i Ponti:rc Statc Hospital, ett mentalsiuk-
hus necl 3.000 patienter, och det var en

ganska skrämltlancle rrpplevclse. På alla

clessa sjuka fanns blott lem st terapeu
tcf, och patientelna var instängda i cel

lcr ned iämgaller fö( fönstren ocil utan
nagon rårJ örer hlvtrd l.gct De g(k
klJdda ' trr.or ot lt harle rnt rgligert in-
te tvättat håret på länge. I en ceil, stol

som ett nindre badrun-r, fönster 30X30
crr nrecl galler, inget rnöblemang, jntc

en säng, inte en rnadLassr fanns det en

s\:enska i 65-70 års åldern ocl.r hon
kunde prata nicd ncj på rent clalnål,

fast hon suttit inspärrad i san]lna cell i
25 år. Jag tyckte så synd om henne så
jag skall försöka få tillstånd att besöka
lrenne rgen.

Här är halt sorrr bara den. Folk kör
ihjäl sej i stora mängder, särskilt Tele
graph Road som är 3 sv mil 1ång. Siff-
ran för 1964 utvisar 1.700 dödade och
skadade. Hemskt i sanningl

Jonuori 1965

Det är nycket att se på i TV och
det finns 13 kanaler att välja på. I nå
gon rv denr körs dr.r var kväll någon
bra film eiler nåturligtvis "Bröderna
Cartwright" n m. Men också kriget i
Nord-Victnarr Jebatrera. olra och krrgs-
ninister Mac Namaras nuna synes ofta
i rrrran. - Vå' kl.rss har varit ione i
Detroit och sett ett antikt drama "Kung
Oidipus" av den gamle greken Sofokles.
Vi har också bcsökt ett beatnic-hus,
mycket trevligt, med låga bord. Man satt
på kuddar i skenet av levande ljus och
lyssnade på "Folk songs". Däreftcr blev
det dans, och vilken dans sen, nan kan
ju tänka sej det när flera tusen studen-
ter tunlade om i vilda amerikanska
dånser. lu.l ntr är cl.t etr kolossalr orä-
Jer här, Jet stormar och snöar, 1,5 rre-
1(r .nö. Det har inte v.rIir .åJrnr vä
der sedan 1876. Det är l5o kallt, vattcn
ledningen har frusit, mjölkmannen har
inte kunnat länna mjölk på flera da-
gar och vi har inte kunnat gå i skolan.
Alla "high ways" är igensnöade. Massor
av bilar iigger vid sidan av vägarna. Jag
l.rar alltid haft en hemlig önskan att b1i
insnöad, så jag tycker det är kul, men
min kära "syster " håller på att bli "kna
sig". - Innan vi blev insnöade hade
jag tillfälle tala on Sweden för ett pår
hundra "scoutgirls". Och n-ran lick i san-
ning en nassa konstiga frågor. bl a "bor
dom i hus i Sverige"? "Äker du skidor
till din skola?" "Har du sett Thc Bcat
1es"? Flickscouterna blev rlycket bcsvik-
na då jag sa att jag åkte tåg till lärover-
]<et i I(öping. - Har också pratat litet
om ganlä Sweden i skolans radio, oclr
, itel rrd 'cg förqtrr blir Jcr llera gånge.
till och inför olika publik. N{cn dct är en
stipcndiäts plikt, ocl-r kan nan i någon
rtån gc rrppl1'sning orr-t sitt eget hcnland
och skingra alla vanföreställningar onr
detta, jå då kan man känna sej ganska
nöjd. Det :ir bara att hoppas att fler
ungdomar lrån vackra 1illa Arboga lik-
son jag finge chansen att uppleva ett
anerikanskt skolår och därlrccl få ett
vackert nrinne av amerikansk gästfrihet
och vänlighctl

Li



PR
Vårt crnsikte utåt består inte enbcrrl <rv Gtll
skrivcr brev, sorn Ni läste i Bergtrollef 3/64

\är N: .kall l,andla'cn burik rlLkcr
Ni då om att stå och vänta på Er tur?
E1ler att stå i ltij i en s k snabbköpsbu-
tik för att betala? Svarar Ni ja, är Ni
antingen ovadigt menlös och foglig el-
ler också är Er allting rätt likgiltigt. Shr

ta då upp att Iäsa här.

Kontqkt
:.:r.. .., I.r: ..- ,lie,cd

av ett slrt [ej "smakligt"] och ointres-
selat biträLle? Inte inbjuder cletta till
några vidarc affärer och detta clabbar-
intc bara biträdet utan faktiskt hela fö-
retåget. Ni har inte fått kontakt.

Hrrr ser clet ut jtst kring Er själv ocir
hrrr behandlal Ni clem Ni rrngås necl?

PR avser i dctta sammanhang intc
lo5te lie\lån1e ulrn är förtorrrins liir
Public lielations som är utläncislta och
betyder kontaktverksamhet.

Varjc anställd bedriver - kanske
omcdvetet - dylik verksamhet och det
är av betydelse för företagets rykte hur
dettå sker.

Vi börjar mecl humöret. Har man
själv en srr och trun-rpen uppsyn påvet-
kar detta omgivningen och handlanclet
blir.därefter. Det är visserligen kanske
svårl an jårrt va'a glacl, mcn sträck oå

Er, drag axlarna bakåt, andas djupt och
strax blir omgivningen ljusare och det
frambringar ett leende. Det äf inte 1ar-

vigt att ha en glaci uppsyn. Det är där-
emot svårt att förstå, vad man kan vrn-
na på att se butter ut.

Hur 1ännar Ni en tap;rort el1er ger
cn order? Det kan jt skc kort och be-

stänt, rrei sättet ocll tonen betyder en
l.rel del. Den får inte vara kr'änkande
och utså frön till nissbelåtenhet.

Ännu värrc är dct på vilket sätt ell
felancle nedclelas en tillrättavisning.
Konner han att känna sig skylclig eller
ges deu ned en bitter sn-iak av smälel<

kanske tom inför arbetskarrrater.
Denna bitterhet fortsätter sedan kanske
så att vederbörancle talar om företaget
såväl inom som utorn tjänsten på ett sritt
som kan tolkas fel. Detta kan sedan
bli cn kccljcreaktion, som sprids utåt i
oanåt nått. Tänk Er förl Är detta rätt
vist lnot {öretaget? Kanske kommer det
tillbaka och dlabbar iust Er på ov:ifltat
sat!,

Vår tiöno re telefonen

Telefonen är en av våra tjänare, sonr

kan vå1la mycket förtret. För clct första
när man ringer l1pp ett nummer kan
clet gå fram signal på signal utan svar-

Orsaken kan helt enkelt vara att det
inte finns någon invid apparaten och då

lJnar Llet sig jrr inte hLrr r'ångr gånger
rnan lingel. På vissa företag hat mali
sagt ått får Ni inte svar på 3 signaler så

1ägg på. Men skulie vi ringa över en
växel, så är det underligt att nan måste
vänta så många signaler innan någon
svarar. Detta trots att växeln iu stän-
digt sk;ll vrrr be nannad. Man könner
sig som en otålig kund i en systenkö.
Jag har verkligen personligen gjort kont
Ioll hos cn växeltclefonist och hon sva-
rade vid första signalen, men abonnen

ten hörde ända tiii 5 signaler innan sva
ret kom. Här är vi inne på en telefon-
teknisk hemlighet, som jag ännu inte
behärskar. Dctta till trots ska1l vederbö-
rancle i båda ändar behärska sig och fö-
r'å ett lugnt samtal i en trevlig ton. Det
är underligt vi)ka angenäma visroner
som öppnas av ett artigt samtal ned en
angenäm röst, även om vederbörande
okulärt intc skullc vara så rolig att vila

ögonen på. Det hånger faktiskt intc så

rnycket på det yttre sonr på sättet. Flöv
lighet är A och O. Men alltid kan dct
h.tldl rrlgot alt rrrrn hrr ren skjorra
och petaclc naglar.

Hur svarar Ni själv i telefon? Den,
som börjiir ett santtal med "hallå", är
vål helt bortå nrunera, men det finns
al)tiämt en och rnnrn självnredreter,
sotrr startar nred ett otåligt "ja". Där
rrrvd förutsätrcr larr art den. .orn ringcr
upp vet ått just irar skall svara och att
hans "ja" har en så karakteristisk dia-
lekt att alla skall känna igen hans röst.
Förttsätt i stället att den sorn ringer hör
tiil clem som har svårt att fatta och tala
om genast Du lyfter luren, vem Du är
och vad Du representeral. Den, sonr
ringcr, tar det som en artighet och ni
vinner mycken tid. Ibland kanske man
låtsas känna igen vederbörande i hopp
om att sålntalet i fortsättningen skall
lö.r problerrct. lnran derrr är g or r, ä'
sarntalet ofta iuitcrat svävande äveu onr
dct iir forrnellt korrekt. Irör. övrjgt blir
rDan rätt stlrnt av beundlan för ren ar-
tighet.

Även oln n:rn blir tvungen att "stå i
kö" för att få fram sitt samtal rrled en
viss pcrson, avtrubbas ilskan helt inför
ett vänligt "Var god väntal" eller "By-
rårådet är' f n upptageo, vem får jag häl-
sa från?" Därcnrot är sekreteraren di
rekt sårande on hon, när man vill tala
med en pcrson, först frågar vem hon får
hälsa från, och sedan återkornmer ned
att vederbötånc1c är upptågcn. Det är
ett för qrpeobart sätt att sila salntal.

Det är ganska vanligt att man kan få
sitta länge utanför en clörr i väntan på
ett angeläget personligt samtal och då
nrrn änrligen komr.rir mellcn llra ögon.
bryts den korla audiensen av ett tele
fonsamtal, soln mottages pronpt och

lntet hinesiskt
l?rjperi uttut
naturlig uånlighet
bd11 miul?d upp
den buttraste
indititL



I/arhen orden t'örargelse eller dödssynd riicber tiII för ett sådant brott son att uid
en signdl enddst lylttt ar luren utan tltt srlar|.

lägger bcslag på det mesta av den an
slagna tiden. Be om ursäkt för avbrot-
tet, fatta Er kort i telefonsan-rtalet ocl]
går inte detta, be den upprioganclc att
få återkorrma. Att Ni rir mycket uppta-
gen l-.ehöver Ni intc påskina genon att
l1'fta 1tr en medan Ni samtalar med nå
gor L\(f\on i rurnrttel. Detta kan irltånga
fali enbart väcka löje och det kan döda
rrånga goda förbindelser.

Den värstå synden i telefon är att vid
cn signal enbart lyfta av luren utan att
svara och låta dcn uppringande ropä
hallå utan att kunna nå syndaren hand-
gripligcn. Nästan lika oartigt är det att
låta seltreteraren ringa upp en abonnent
och be denne vänta ett ögonblick. Att
låtr detta ögonblick bli en er,'ghet - i

detta läge hur kort son helst - kan
spol'era dc bästr lffärs. oth vänskaps-
förbindelser.

Service

När någon begär en favör eller hjälp
från löretaget ställ El aldrig awisande.

Ge honom beredvilligt och korrekt vacl

han begär'. Skef detta på rätta sättet
fiamhålles företaget just som ett utom-
orclentligt serviceorgan och berömnret
cluggar iiven över Dig som hjälpt till och
var säker på att det blir även en belö
ning för Dig även om det begränsas till
clr hjärt1'gr ratk. Är det rl'.oJLrt,'rrröi-
ligt att hjälpa honon gör avslaget på ett
sådant sätt att han förstår att Du vill
riva necl hela företaget för hans skull
men clet står inte i din rnakt att kunnå
lärnna honom det önskade. Med förstå-
else går han ifrån Er med en tillfreds
ställande känsla att han trots allt fått
något.

Vi skall vinnlägga oss om en god PR.

Ett glått och öppet uppträdande och en
god samtalston såväl inåt som utåt kan
mycket lätt bli en god vana, och detta
iir den anda som skail råda inon {öreta-

Tack för rrppnärksan-iheten.

God afton.
Rdgnat Frcdtik

NATTFLYG
Septemberkväll, "mörk som de rnör-

kastc nätterir" för ctt citera leremias i
Tröstlösa. Det l.rar varit arbctskvälI ute
vid Flygklubbens hangar. Den avslutas
ned kaffe uppe i klubbstugan. "Ska vi
inte nörkerflyga i kväIl" säger någon.
lrg är inte srirsl<ilt intre.seraJ, för irts

tycker inte att det kan vara något sar-

'kilt loLhrnde att nvgå i ptt sc kornpckt
nörker. Nå, jag nråste nåturligtvjs tittå
på förbereclelscrna sorrr bestod i att l0
st fotogenlampor, lnodell stallykta, tån-
das o. 'tällas upp vid \tr't- o. landnings'

banans kanter efter ett bestänt system
med T lan-rpor efter den ena och 3 eftcr
den anclra bankanten- Nå hur det nu
resoneracics så säger någon att visst
måstc jag följa med rqrp en tur. Jag är
nLr inte så särskilt svår att övertala nar

det gäller flygning och då det bär' av,

ångrar jag nrig sanncrligen inte. Djupt
under oss liggcr det lil1a Ärboga och
cless gatlyktor glirrrn'ra soltr ett broderi
i strass. Vi stiger högre. Köping girttrar
som ctt slnycke. I.ängre nornrt syns gat-
lyktorna i Kolsva som ett pärlband. Nä'
vi svänger dykel Kungsör upp och trort-
om glinmar Eskilstuna, medan örebro
enclast anas sorr en djffus ljusmassa ge-
nom diset över Hjdlmaren. Mörkret ver-
l<ar inte längre så kornpakt. De l0 lam
porna sonl syntes så anspråkslösa syns
på långt håll och markera landningsba-
nan mycket perfekt. Under oss syrls Ar-
bogaån son ett iite mörkare bånd när
vi glida ned och landa. Jag är en upp
levelse rikare och därti1l en underbar så

clan, en skönhetssyfl utan like.
Senare, strax före jul fick jag under

en kvällstur till Bromma tillf;ille att för-
stärka intrycken då såväl Eskilstuna som
det li11a Strängnäs strålade i julekläre-
ring, för att nu inte tala om Stockholm
clär kanske det fasadbelysta DN-huset
syntes nest och bäst, tämligen närbe1ä
get flygplat.en 'orn dct är'. Cör "onr irg.
låt dig övertalas till en kvällstur i mor
kcr rned flyg, och du blir själv överty-
gad orr att det är en skönhetsupplcvel-

DÄR KONTAKTERNA KNYTAS a CVA-UHF-DC-uäXeI. Ryggatlla tillhör uåra

uinligt uiixlarc fru Siu Larsson, fru Inga-Lisa Granberg och fru Margit Moen

se utan rnotstycke. ''Palle"

Semestertid
Låt Nyman & Schultz få konmra
meJ förslag infär El näsla semesler'
resa.

Vi {örmedlar endast auktoriserade
tesor.

tel. 021/103 50,

Hamngatan 18,

Västerås



IFFA
IFFA hade årsnöte den B febr 1965

i Folkets l.rus. Det är glädjande att höra
att föreningen har 600 ner eller mindre
aktiva medlemmar, rrren det var litet
dystert att räkna antalet närvarande till
årsmötet. Dock htrnde rnan nu se till
hake lrå cn rrr1, ker god .ä.ong 196't efter
ticligar e nedgång. Dcn interjmstyrelse,
soDl verkat och de sektionsledare som
fungerat har drivit fram både intresse
och resultat och nu sedan nyval av
styrelse och funktionärer gjorts, kan nan
med tiliförsikt se fram tnot iin srorre
intrcsse.

Vid styrelsevalet valdes till
Ordf. S-O. Holnström
Vice ordf. Christer Nilsson
Sekr. N4aud Fanne
Kassör Lennart Höglund
Som sektionsleclare utsågs:
Fotboll/Bandy: Tony Söderberg
Tennis/Bordtennis : Nisse Petersol
Badminton: J-E Kihlström
Fri idrott: K-E Kangas
Varpa: W. LiljehamLnar
Skytte: Harry l-Iahne

Vel ksanheten inon.r IFFA är ållt'ige-
nom i uppåtgående och har bedrivits un-
der vintersäsongen både inont- och
utonhus. Badmintonsektionen ha1 varit
mycket franstående och har i Mälar-
dalsserien utgått som överlägsen segrare
före Södertälje och Valla.

CCVA tackade den avgående inte-
rimstyrelsen för allt arbete och lovade
att CVA skall bistå clcn nyå styrelsen
Jä så är rnijlig orlr ctt ino,n rröjlighe-
tcrnas gräns uppfylla ställda önskemål
Ett av dessa är att ordna mccl en tennrs-
bana. Som närnraste nå1 utåt är att i
tävlan mecl övriga cv åter slå CVM och
cw.

Iohn Kihlström leder sin selztion slag-
kraltlgt.
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Fiälltoppen
När den verkliga vitan-rinbristen bör-

jar sätta in fran-rpå vårskarvcn, clå är
clet dags att darnrna av skidorna och fa-
ra tili fjälls på någon vecka. Mängclerna
av frisk luft, smörgåsborden och alla in-
fraröda strålar gör undcrvcrk ned den
Ine-l 1rörla o(h slrcssJde person. NrtLrr-
ligtvis kan en {jällvecka utnyttjas på fle
ra olika sättl De, soln storögt tittar på
ens solbränna efter hemkomsten ocl-r

spontant utropar: Aahaaa, fönstcrbord
i fjällenl - tillbringar förstås sin vecka
på 'bar'-trark ned solskenet i blicken
och skidorna hemma. De som frågar lur
många skidor och stavar man brutit och
revbcn man bräckt tillhör å andra sidar
den överhuftiga l(ategoden. Lagom bm-
kar vara bästl

Den sorr nu inte är född fjäliräv har'
ändå vissa möjligl.reter att reparera själv-
förtroendet. I år ska det tex vara ,s-
uärer på elastabenen, inte att förgiöm-
mal Den gamla anoracken, broderad
med skrytlappar fiån l.röga fjäIl med
dito olyckstal, gör susen och kan man
dekorera den virkade "baby hjälmen
med ett par snöstjärnor tillhör man nas-
tan eliten. Därtill rejäla pjäxor, ju stör-
re desro bältre, oclr rrran stå'sradigt i

stormen - att GÄ är ju en omöjlighetl

- En ryggsäck ellcr axelremsväska be-
visar att dess bärare verkligen är ute i
spåret från morgon till kväll och inte
stakar sig hem till hotellet stup i ett för
att äta och dricka.

Kangas i stor stil

I föders spår
för fromfids
segror

Detta är Vasaloppets stolta devis.

Vasaloppet rled den historiska gel-
klangen är ju Sveriges, ja världens stör
sta skidtävling med ett för varje år allt
.n<r ök"t dcltagarin tresse. lävlinSs'trär.
kan fiån Sälen till Mora är av inpone-
rande längd, 8,5 mil, och utgör ett verk
liqt Lrafrprov lör alla ,len sorn I)ckli
nå sitt längtans Mål.

I årets tävling var det intc rnindre an

8 dertaga-e från Arbog r, Järiblrnd ralr
egna känpar Karl Erik Kangas, CVA
och Sven Larsson, UIIF. Båda hävdade
sig på ett utomorclentligt hedersanlt sätt
i clen svåra konkrrriensen bland ca 4600
startande. Det var första gången de bå-
c1a stod på startlinjen ocl.r båda nådclc
sitt längtans Mål i Mora.

Kangas, mecl startnumrner 2286, pas
serade måliinjen på den goda tiden 6
tirrrrrrrr, ,l rnintrler och -10 .ekrrnder.
vilket gav hooom plats nr 683 i mål-
protokollet och clärncd även vasalopps
medaljen. Denna medalj tilldelas varjc
lörrrr- .ot Irckri Ecnorr[irir loppet på

ticlen lr/,: gånger segrårtiden.
Llrs.on, med 5!a tnumrer 2526, lick

också en mycket bra tid, 6 tirn, 20 r-trin
och I sek, plats nr 936 i målprotokollet
och även han medalien.

Mecl adrcss till I(angas och Larsson
vill vi Lrttrytla r a- beurdran och r åra
gratulationer - BRAVOI

tÅ(G
\d

Eht Fjäufiä a



DR.IFTVAITNET
Mörkerföltskiutn ing fredogen den
29 ionuori - Hosse, Herbert och
Aston toppode prislisto n

I den vackra vinterkvällen rrecl myc
ket snö och lagom kallt startadc ett 30
tal clriltvärnsrrän i ädel tävlan.

Tiivlingen avslutades med kaffedrick
ning, prisutclelning samt utdelning .Lv

tjdr .t.ccr"tecken rill rle driftvärn.rrrän
,nr, rr''r nr..l .lq,20, l5 cLlr -0 

af.
De bästa rcsultaten av fältskjutningen.

I{lass l:
Herbcrt Kåbelg
Bcrtii Blomqvist
Richarcl Lenander

Klnss B:
FIans Carlsson
Aston Fröijclh
Erik Pcrssoll

35 poäng
35
34

30 poäng
23
20

Be ttil Blomqltist
tr

Vinterkurs
Dcn B 13 nrars hade Flygledningen

för' feote gången förlagt sin vinterkurs
för Driftväl'net å Stagården, utanför'
Bollnäs.

Deltagarna, c:a 29 man, var från
CVA-UI-IF, CVM, FC, FI], FI3 OCh

Fiygledningen. CVA-UHF var mån-
starkt representerat. Ledare för kursen
var Flygledningens driftvärnchef kapten
B. Strön vilkcn till sitt förfogande hade
3 instruktörer, fanjunkare Berggren,
rustmästare Angermund och furir Falk-
1ind.

Gerrensan buss för kursdeltagarna

r,rtgick från StockhoLr men Ärboga-ntan
naria föledlog att göra rcsan ]ned egna

bilar. Dcltagarna saLrlacles på söndags-
eftcrmicldagen å Stagårclen för förbröcl
ring cch gemcnsan midclag.

It4ånr1ag norgon var det väckning kl.
7.0C ned frukost 7.30 vareftcr övning
arna började ned skidexercis. Det bc-
fanns att sanltliga clcltagare utan bcltyn-
rner klar-ade båcle skidexerciscn och tek
nikåkningcn.

Tisdigens övningar började mccl in-
sk utning av kpistarna för clagens fält
slijutning samt teori i val(ttjänst
ruccl praktisk tillämpring. Sl<alp ammu-
nition använcles. För att få en halv clag

Blonuluist l?Lu1(le noterd en hel del luII-
triiffar.

SoL och pytt i patutan nellan slagen.

ledig pågick övningarna till k1. 22.00 och
ingen var lc.lsen att efter en så hård
clag få krypa i säng.

Torsdagen var utflyktsdag, trted b ss

och först besågs Sveriges största lands-
ortskyrka, Järvsö kyrka, byggd 1838. En
oförglömlig upplevelse. Färden gick vi-
darc till Harsa, tLrristföreningens ut-
flyktsmå1, lncd cn utmärkt skidbacke
och d:o lift, där backteknik på skidor
tränades.

Den sista övningsdagcn var det lek-
tion i kartläsning, denonstration med
tillärrrpning av'kiJvallnirrg, er'läggning
av prov för skidskyttenärket ocl.r till
sist vapenvård och inlärnning av utkvit
terad materiel.

Kursen avslutades lned kånratlig

'rnrvllo å nrä..en o(h pri"utdelning ti11

berörcia dcltagarc. Priserna bestoci av
Hälsinge-bocken i olika storlekar. Kap-
ten Ström som nu avgår från sin clrift
värn.clreisfosr avtackadcs av B. Lind,
UHF. nred err Lrcftfrlll och trerligr trl
och fick som gåva en stor bock.

l-ottapersonalen, som på ett mycket
förtjänstfullt sätt skött det lekamliga av
tackades i varma ordalag och blomster-
hyllades.

Som ett ljust minne konmer den
gångna veckan att framstå för oss sonr
fick delta i kursen.

Resultqt i fölt- och skidskytte i vpl.-
öldern
l. Ä. Dandanell, CVA
2. I. Carlsson, CVA
4, L. Löth, UI{F

Over vpl.-åldern
l. S. Zachrisson, FC
2. G. Rystedt, CVÄ
3. E. Tägtström, UI{F

3 plaketter utdelades till de 3 bästa
Guld Ä. Dandanell, CVÄ
Silver I. Carlsson, CVA
Brons O. Järfeldt, FF/FL

En trevlig liten sak är kon-rpassen, sont

rnan kan göra stor succd n-red. Man kas

tar då och då en likgiltig blick på clen

lilla prylen, gör ett lappkast och änclrar
färclriktning följd avbeunclrande
blickar. En liten smäcker ficklampa att
biinha SOS till fjällräddningen lned är
också på plats. . . Ett par kilo russin 1är

ska vara bra vid en eventuell övernatt-
ning i det fria och skidvalla i vackra
färgkombinationer kan bidra till ens po
pularlteL

Solglasögon bör man använda, åt-
minstone de första dågarna, och de ska

vara storal Dels ser man intressantare
ut och clels undviker man snöblindhe-
ten, soln kan ställa tiil besvär i branter-
oa. Ändra föreclrar att ställa in skärpan
på något mörkt och snyggt i 190-centi-
metersklassen och sedan glömrna både
fjäll- och dalskidan och bara susa rakt
frarr. Att seLlan vid <lmmanstötningen
slå upp de r ödkantade himmelsblå ocl.r

skylla på solblindhet KÄN förstås sluta
lyckligt . . .

Den som viil bli accepterad även av
ortsbefolkningen ska aldrig begagna

skidliftar eller vesslor. Ivlan ska KÄM-
PA opp till kuilens högsta topp och
ry.lki l,å nä\rn al ,låtsttrrc- r.nrlcl 5-nt'
len och nan får inte gnälla över stuka
clc fötter och skavsår ellcr säga phula
orcl orl klabbföret. Man måste vara hur-
tig och käck och bara "hänga med".
Snart upptäcker man ått uan år så otro-
ligt trevligt och spirituell, att det inte ar
santl I l

Efr.r den rejälr tilltagn:, m ddagen pr
hotellet anordnas lekaftnar för dem som
inte har vykort att skriva eller som ljuvt
somnade in under desserten. Man gön-
rrer nycklar, skär havre och överraskar
polisen etc. .. Alla är glada och vänliga
och Du och Bror. Direktör Sååg i trä-
varubranschen låter gärna iilla Pyttan
Person från Stockholm spela bort bolags-
vinsten på roulett - som exempel.

Den som vill få snörgåsbordet pla
cerat på de rätta ställena kan basta,
twista eller chacha för att uppehålla
konditionen.

Ja, de omtalade stela och tråkiga
svenskarna får man leta förgäves efter

i spåren om vårenl 'fiiil[ripa

II



AUTOTESTARE
En ,ry id.ö eller en naturlig utuecbling

Lika litet, eller lika tryckel som den
automatiska telefonvä'<eln och den auto-
matiska telefonsvararen arses som nya
ideör eller produkter av den naturliga
u,tvecklingen, dr det automatiska test-
förfarandet eller autotestaren en ny upp
finning eller ett led i en utvecklings-
kedja.

När det gäller den autonåtiska tele-
fonväxeln, utvecklades den från det ma-
nuelia vdxelborJer. Man tvingades att ra-
tionalisera kopplingsförfarandet när an-
talet åbonnenter ökade och därmed även
antålet operatö.er. Äbonnenterna kräv-
de service dygnct rullt, snabbare upp
koppling av samtalen, mindre felkopp-
lingar o. s. v.

När clel1 automatiska telefonsvararen
kom till allmän användning existerade
redan den magnetiska bandspelaren och
automatväxeln vår ett fullbordat faktun.
Atr .edcn kopplc samnran de l'åda, Jå
behovet uppstod, förefaller ganska na-
tlrligt, ellel hur?

Äutotestarens väg genon tiderna står-
tar nled volt- och amp6rcnetern. Tek
nikern fann mycket snart det obekvämt
och dyrbart att ånvända fiera voltmet-
r ar för olika nätomr åden. Detsamma
gälide amp6remetern, som visserligen an-
väodes sällan, nen dock behövdes då
och då. Ur dessa synpunkter {öddes det
numera så allmänt anvånda och väl-
kända rnivcrsalinstrumentet, som såle-
des är ett kombinationsil1strument. Med
modernt tänkanJe lrn mrn således säga

att mätförfåråndet hade rationaliserats.
Därefter följde en tidsperiod n.red tele-
tekniska produkter som med dagens
mått nrätt var av ringa komplexltet
d. v. s. inte ner svårförståeliga och sto-
ra i omfång än att en man på relåtivt
kort tid och med relativt ringa utbild-
ning kunde 1ära sig utrustningen ilråga.
I vissa fall klarade man sig utmärkt rrred
praktisk erfarenhet från liknande appa-
rater för att kunna utföra nödvändiga
serviceåtgärder i form av reparåtioner,
trimningar o. s. v. Varefter tiden led
fordrades det mer och mer instrument.
Det räckte inte längre n-red universalin-
strumentet. Man behövde signalgenera
torer, oscilloskop, {rekvensmetrar, elek-
troniska räknare o. s. v. Vicl sidan our
detta ökade också noggrannhetskravet.
De instrrrment, som behövdes i fäll, an-
sågs några år tidigare vara laboratorie-
instrument. Ett resultat av denna ut-
veckling innebar att personalens utbild-
ningsnivå måste ökas. Utbildningen mås-
te omlatta ej endast de apparater, som
skulle underhållas utan även de nödvän-
diga instrunenten.
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För vissa objekt har den erforderliga
instrumentparken blivit så stor och
skryntrande att om man vill utföra
service på platsen där testobjektet be,
finner sig, måste nån, för att vara något
så när rationeil, transporterå testutrust,
ningen i bil. Det är då naturligt att or-
ganisera instrumenten i fordonet på ett
sådant sätt att de kan användas direkt
från installationsplåtsen. På detta sätt
har man löst testutrustningsprobielnen
för flygplan 35 Draken, men har därned
ej löst utbildningsproblemet av persona-
Icn

Ing. Lentatt Thornströnt futderar öuer
resultat från den amerihansha autotes

Ur ekonomisk synpunkt får rnan hela
tiden komma ihåg att ett flygplan, e[
nrc.kin, en radio.eller radarslction inne-
bär en avsevärcl penninginvestering och
ett stillastående i sanband med tcstning
kostar givetvis pengar. Ett exempel, son-r

kanske belyser detta förhållandc, kan
nännas. Antag, att det för ett visst
test{örfarande fordras 10 stycken flyg-
plrn för att srändigr hålla 4 srycLen i

luften. Resterande 6 flygplan kan ej
flygas på grund av serviceåtgärder såsom

testning, reparation, smörjlling o. s. v.
Antag vidare att tiden för underhålls-
atgärdcr na kan redureras så mycket, att
man ned totalt 9 flygplan, fortfarandc
kan hålla 4 stycken i luften. Resultatet
är en besparing lika med kostnaden för
ett flygplan. Ett nodernt stridsflygplan
kostar 5-8 Mkr. Äterigen har det gan.rla
ordspråket "tid är pcngar" besannats.

Vad lrar Jetta med autote\tare.lr gö-
Ia? Jo, det visar att ett allmänt önske-
mål att reducera testtid, fellokaliserings-
tid, förenkla personalutbildning o. s. v.

Vit ncrtf
Snödrevet piskade intensi\t emot an-

siktet. Vi strävade envist uppför nea
ctt gott fäste för skidorna. Man tänkte.
På vaJl la, ra'för mrn egcrrrligen är
så biten av att ibland ta en helt frivillig
rnen notsträvig dust rned naturkrafter-
na. Lr lätt ned[örslöpa rog rvän shrt,
två vindpinade björkkvistar l.rade gjort
halvt lyckade försök att slå en i ansik-
tet.

Och nu den branta ravinkanten sonl
skulle passeras. Kan nog inte ta den så

tvärt, pulkan gör sej påmind att den
också är med. Vänder nej om, småler
cnot kamraterna, måntro de tänker
sarura, jodå i dcras ansikten, delvis
skymda av anorakernas vargskinn, ser
jåg tillförsikten till det som döljes under
det gröna pulkakapellet renskinn,
dunkläder, kokutrustning, provianten,
säkcrhctsutflrstningen.

Pulkan, vår trogna vän, fick snar hjälp
uppför motJutet.

Vi stannade. Njöt av såmhörigheten
rned vildmarken. Märkte att det nog
blivit litct kallare. Bärremmarnä raLra-
des till. En näve rrr godispåsen gjorde
gott. En nick i sanförstånd och vi kne-
gade ivä9.

Träkryssen som markerade leden biev
plör.lig- .Lrdi 96rs på avsrand De *a
närmaste kunde ännu urskiljas. En blick
på vår ounbärlige vän kompassen be-
kräftade att allt var i sin orclning. Eftcr
ett par hundra ureter nådde vi bryt-
prnkten. Nytt gradtal. Vinden angrep
nu från vänster. Enligt r'åra Iön måstc
nrr den vindpackade snöclrivan välkom-
na oss orn fem minuter. Där väntade

'nöhira,.ker sonr vi hadc grävt .rt par
dar tidigare. Snödrevet gjorde sina an-
strängningar att göra oss konfunderade.
Plöl.ligr så r'1origl. lå risst ja, här är

clct. Några steg till och det präktiga
dörrblocket kunde skönjas genon den

finns. Jämför önskemåiet från abonnen
tens sida då det gällde den autonatiska
telefonväxeln. Lösningen på dessa önske-
mål är en automatisk nätanordning, som
hjälper teknikerna att utföra jobbet.

Sedan återstår frågan om tekniken ar
tillräckligt långt kommen för dess för-
verkligande. Denna fråga kan besvaras
med ett obetingat JA. Datatekniken
finns, socr exeirpel har den tilliimpats
hos oss under många år vid DC. Den
digitala mättckniken existerar (arbetar i
princip efter kinesernas kulramar, givet-
vis med hjälp av elektricitet] och att
automatväxcln fungerar har vi redan
talat om. Med andra ord, av redan känd
och praktiserad teknik kan således auto-
testaren födas. Hur den sedan frrngerar
kanske jag får återkomrna till en annan

Lettnart Thornt rotn



S5:orno blev robofmösfqre 1964
Vid clen inoln robottekniska konto

ret årllgen återkonmancle femkalrl;cl,
tog i år fjolårets bottenlag, avd 555, en
härlig revansch och bärgade slutsegern
mecl ca ,10 poängs lörsprång till clen
"cviga tvåån" avcl 553.

Avd 554 som innehade de båda tidi
grr e inter krrir.gar ne fi, k i ar fir rr" ,ig i

.tt bli slaget av jnte rrindre än två lag
och belägga trcdjeplatsen. Detta kanske
i viss mån beroclclc på att laget haclc
valit Iör optimjstiskt inför slutsegern
cle länrnade walk over- i fjärde grenenl
Fjolårets sensationslag avcl 556, sonr
trilrkt på fråmticlen och föryngrat sitt
lag, kunde på grund av bristancle rutin
intc 8öra sig gällande och visa sin verk-
liga styrka, ltren jntog en heders:n fjär--
deplacel lng.

Bertil Vatlstctt avd. 553 uirnare i goll.

D. r 7 i- rr . rrrgiorde Il li-.ruga'l
vici I -anclskogskärr et slagfältet för den
avslutande grenen i fcmkampen. Efter-
som den grenen var den för robotfolk
läarpliga pilkastningen, så förstår nan
genast den hänryckta st:inni.g sonr
lägracic sig ilol<alen då pilarna ven ge-
non luften.

Efter ett intensivt kastancle kunde så
slutligen den enväldige domaren, Rolf
Genestig, utiop3 avd 555 till fenkan-
pens och tillika sista grenens segrarel

Vid en intervju nred segrarnas lag1c-
dare, Larr Gustavsson, direkt efter slut-
segel1]. Lrttryckte Gustavsson sin stora
glädje över att det cle vetat långt iruran,
nrr r rr' l.rkräftat \lgon speL iell -änirrg
lr r.lc rr'rn irt. '11.2q1 r'p rö-. rrren i

gengäld l.racle åtrninstone han själv fått
ta ut sig till sista blodsdroppenl I sista
orenen h;r]c 55 orn. .n\ änr ci g av
spanska fl) pilar, vilket tydligen var

Var och en sh egcn ltLsbyggarc.

nrjuka yrsnön sonr lagt scj som ctt clijl-
jande täcke. Upp rned pulkan på den
qrpskottade planen. Skidor och stavar
förankr as. Dörrblocket öppnas försik
tigt. Ja då det :ir sej likt, vårt skydd
föf argsinta hår'da vindar-, vår isolering
rrot kö1c1grac1erna. Dc tre koiplatscrne
skyntade i clet grå lugnet. Ett tänt stea-
rinljrs förvanCl:iCe den gråa, gåtfulla,
tystå stämningen till en vit inbjrrdande
l , n'rg Dörrl lork.t gillradr. på 1.la'..
l-itc narigt kanskc, mcn mcd hjälp av
skidstav och snöskyflel blev det br.a.

Pulkan hacle rtlört sin tjänst som last
hjiilp. Nu vaL cicn en säng, en sovplats
r ett vrtt, tyst ruln.

Vi pysslacle rrecl våra greior. Ställdc
i orclning, borstade av snö {rån kläder
och prylar. Bytte en del plagg, bör.jaclc
känna oss torra och varnra. Kokkärlct
på sin plats under luftventilen. Så snå
ningom blev r-abar-bersoppan klar och
häIlc1 på tcrmos, de vaLna korvarn:r
snakade verkligen bra nu korvspadet
och en näve russin fick utgöra en rnus-
tig utfyllnacl i nyponsoppan, kvällens
värmare. Kvällen gick fort som alltid
i gort krnrrrt.'ap dii det gäll-" rtt g,-

rler är1 att få -, renfällarna rättacles
till. Flobbyjobbet, den snidade pipan,
lades åt sidan, kor.tleken fick vila. En
sista nödvånclig visit utanför dct trygga
dörrblocket blcv litet överraskande;
.lormrn hadc arlö.t snöJrcvct, skidspr'-
.'rr or\ 'tJVlr'ogor \{rnde lrdril rrrsl
snöclrrnklet. Raskt in igen, besväret mctl
clet tredskande dörrblocket var nu
snabbt över.

Såg på klockan, redan halv sju, 1ätta
snarkningar bröt tystnaden. Sovsäcken
var varrn och skön men tändsticksasken
lrg fi:r hngr borr, jrg Inå\le krrr lr rrrej
ur en smula. Det vänliga ljusskenet
.t'..,d "-j år.f Narler \.l| iiver. | | ög
fjiillct, i clcn rcna vita snön, vår bunds-
fö rrlt orn ri nråsre ,tanna. Olr ri ruås
te skydda oss Lrndan stormen.

C-E W.

Aud. 555 ned uandrit'Lgspris.

den rätta "valian" för den grelen. An
gircnclc cle övriga lagen sade Gustavsson

"tt:5:orn" 1..-r,lc varrt rä,l.la.r [ö 556,
vilket är en dar-k horse, son man aldrig
vet vat man hat.

Medan lobotorkestern, "The tlvo
Stig" - Jåclerlund & Lidfeldt - lät
sina ljuvliga toner smeka alias öron, vid-
tog clen trad tionella trehanpcn, för att
l<ora Årets Robotman. Utövarna av förs-
ttl grenen av trekanlpcn visade eo skran-
rlande förnråga att kunna kasta ert se-
niorkula bakåt mcllan benen, och nog
vär aict mången som svalde lrrcr ärt en
gång och tycktcs ha fått något tiockt i
halscn när rnln bevittnade den cirarrra
tiska andra grenen, son'r var ö1l-rävning.
Att sedan precisicnsliastcn nrecl en ten
nisboll i den avslutande grenen itrc
kampen intc blcv vacl de borcle ha bli-
vit, kan vara de tiivianclc förlåtet, eftr:r
alla pcrser de rltstått. Slutligen visaclc
det sig att en av cle "two" r'irr iika stor
sportsrran sol-ll nrrsikänt och kundc så

lcclcs koras till Är-ets Robotn.ian 196'11

Ilesrrltat
F enthanpen:

l. Ävd 555 184 poäng
2. Avd 553 1,15 poäng
3. Avd 554 131,5 poång

Trebantpen:
Stig Jäderlund, platssiffra l0
[Är'ets l{obotman)
Rolf Johansson, platssiffi a 13,5
Bertil Vadsten, platssiffra 15,5
Nils Erik Forsberg, platssiffra 21,51

[fjolårets r obotman]
lnf

l.

2.
3.
6.

I titlerlund.



Ny pö ekonornicrvd.

Per-Erik
Persson

Ny på ekononiavdelningen är f o nr

den 1 mars 1965 Pcr-Erik Persso11, som
skall ägna sig åt vår självkostradsbokfö-
ring. Han har företagsckonolrrisk ut-
bildning ocl.r komrncr från Volvo-Kö
pingverkcn.

TACK!
För all uppvaktning på nin 50-års

dag får jag franföra rlitt varma tack.
K. Antlerssott

Avd.657

Till chef, vcrkstaclsleclning och cle

rrr;rrrgr r änttct rtn r', C\ A lrlrlr[ör jre
'rr;rr lrjrinlig, rr(l rör uljtr\el.tn:ng- I

på ruin 50-årsc1ag.
Torsten Guslattssott

Avd.560

För all r-rppvaktning och visad vänlig-
ht't på nin 50 årsdag fi amför jag hiir
|ned mitt varma tack.

Weru Lundberg
UHF

Ett ljust och vackert ninnc rikare ar
jag genon all viinlighct och rrppvaktning
på högti<lsdagcn.

N,Iitt hjärtliga tackl
IrlIn-Lt i KiIl'1i;'tt
Avd 552

IIjärtligt tack för vänlig hågkomst pä

ruin högtidsdag.
Birger Westerbcrg

Här-med framföres mitt varna tack

till arbetsleclare och arbetskanrater för
blommor och presenter iag fick mottaga
på min 5O-årsdag.

1491 Sigge Westet
Avd llt CVA

Ett hiärtlist tack till chefer och ar-

betskamiater-för den gåva och de blon-
mor jag fick nottaga när jag sirrtade

nin anställning vid UHF.
Iuar Pettetssott

IIgel-Pelle)

trt lrjärrligt ta(k lör upl)virklningen
på min 50-årsdag.

Sune Filmberg

fJr all trpprrktning orl" vänlig håg-

komst på min 50-årsdag ber jag få fram-
föra ett varmt tåck.

l orstelt lt lt:lcll

Ett hjärtligt tack till arbetskamrater
och chefer för avskedsgåvan som jag

14

FCPF
FCPF avd 52 hade sitt ordinarie års

lnöte torsdagen den 18 febr. 1965. Det
var ett välbesökt möte son presentera
des en föredragningslista med 45 punk
ter,

N4ötet inleddes rned pårentation over
tre r-ttedlemnrar som avlidit under det
förflutna vcrksanhetsåret, Einar Molin,
Runc Söderströn och Karl Johnsson.

T.ll att leJr ar.rnö'ets lör'han,llintrr
utsågs Lcnnart Andersson.

V. rk"rrnl'et\berätl elsen godLån,1.. el.
ter en stunds disk ssion.

Ur verksamhetsberättelsen kan nam-
nas cle uppvaktningal sorn Sjorts hos
försvarsltrinistern clcls ned anledning av
överflyttningen av fjärrskriften till TE
LUB i Växjö och dels ang. rnotor RM6C.
Uppvaktningarna har skett geirensamt
ned FCTF:s Ar bogaavdelning.

Den ckonorrriskr berärte'ser rö-eJr og.
och godkändes utan anmärkning så sty-
relsen fick ansvarsfrihet för år 1965.

Mötet övergick sedan till valen till cle

olika funktionerna inom avdelningens
ve(ksamhetsonrådc.

Till kassör för två år valdes Sten
Johnsson såtrrt till styrelsemedien i två
;, -" 1,1." L'-."'r I,'n,lhFro

Styrelsen har nu följancle sammansätt-
ning. Ordf. Ingvar Johansson, V. Ordf.
Lenoart Lundberg, Kassör Sten Johns-
son, V. Kassör Göte Orre. Sekreterarc
Stcn tdberg. V. Setrercrare Kerl-Henr1
Pettersson. Studieledare Per Olov Fors.

Till R,.vi.ore" vrl,le. Rrrne Cr..r;v.
.on, Folltc L.rii..on orh Crrsl;.v FnB
stronl,

Två ledanöter valdes till CVA {örc-
tagsnännd C. A. Holnrström salnt Sten
Söderberg. Södcrberg är nyvald efter
Rune Larsson solrr avsagt sig frirnyad
kandidatrrr.

Mötet valde Ingvar Johansson ocl-r

Sten Johnsson till förl.randlare vid CVA.
Till ny leclar-r-iot i UHF företagsnämnd

valcles Folke Johansson sarnt till för-
hancllare på samma arbetsplats Sten Ed-
bcrg.

Mötet avsirtades av fungerande ordf.
Lennart Andersson sorn framförde med-
lennarnas tack till styrelsen för det
gångna årets arbete.

Inguar lohansson

AFORISMER
En klok man erkånner sina fel utan

onsvep. En vanlig människa någon gång
med förmildrande ornständigheter. Den
enfaldige har inga fel.

Pessimisten får som regel rätt men
år inte lyckligare för det.

Karl Köup'
Mo ocl- Domsiä

fick när jag slutade min anställning vid
CVA.

Marianne Collstant

cv/FF-5PEtEN

Söndagen den 28 februari avgjordes
"vinterdelen" av CV/FF-spelen med
CVV IF som arrangör. TävLingarna,
.on orrr latt ade lorplrockc5, bordtennis,
baclminton och skidlöpning l0 km, gyn
nades av ett strålande väder, vilket upp-
skattacles av skidåkare och korpl-rockey-
spelårc.

Samtliga individuella mästare son-r ko
rades konr från IFFA och clc allra bästa
individuella prestationerna svarade
IFFA:s skidåkare för.

Arrangemangen gick fint i lås nred ing.
L. Ingvaldsson i spetsen. CVV:s
rräss hade gocl avsättniig för ö1, kaffe,
fläskkotlctter n. n.
Pctiing på uantlringspriset ,
sanrmansttillJliilg

Badminton
Bordtennis
Korphockcy
Summa

lnclioiduelltt rLt sult at :
Bordrcnnis:

1. Gustavsson, CVA, Guld [N'lästar.el

Badminton:
Sirgcl:

l. Kihlström, CVA, Guld (nästare)
2. Holmsh'ön, CVA Silver.

Sl:idor:
L T. Eriksson, CV^, 33,17 nin. Gulcl

IMästare]
2 :. I a's..o r, ('VA, 3q,08, Silv' r.
3. K. E. Kangas, CV4,35,39, Brons.
4. C.-Ä. Ilultgren, CVV, 36,00.
5. B. Ekstrand, CVA. 37.05.
6. K. A. Pettersson, CVM,37.19.

O. Karlsson, CVA, 37,19.

INSANT
Till TGOJ-busstrqfiken

Sedan TGOJ hade vänligheten att clfa

in de s k klippkorten för rcsenärer till
CVA oclr I HF, så förchornmer nu vari,
morgon och kväll ett evinnerligt växlan-
Je med .edlar, crkronor orh rioöringcr
I lnassor.

tNKtL I ll AGA : Vrrf ör int- säljå
polletter? Tänk så myckct cnklare job-
bet skulle bli för chaufförelrl

" Bussreserår"
SVAR: I sak är red. överens med

insändaren och tror sig lepresentera dc
flesta anställdas önskan: Gitr oss ptrrti-
bili ettcrllti Iklippkorten] återl

Red. Bergtrollet

CVA CVN,'I CVV
532
352
325
ll l0 9



YR.KESSKOLAN

Den 18.12.64 tre årsl<urser elever, som
lännat yrkesskolan, hade sarniats tilJ av
slutningshögtid i det nybyggda elevnem-
nets sanlingssalar.

Under el.rurke-tern5 ronef irrlog ill.
i'lrrdn.r rclrr. f.ir CV.\. lrersor,irlorgani
sationer och elevhemlnets leclning sanrt
elcvcrna sinå platser vicl de festligt clrr

kacle borden där det serverades en liic-
ker tesup6. Ingenting saknades och kö-
ket haclc gjort allt för att tiilfredsställa
ögon och nagc.

sr.larr bör'j rJe .edvanligr "r'lrrtn rr..
program. CCVA talacle för de avgåenclc
n.crer'na o,'r bn.l<r.1. derrr lrn ngL'n3 pc

cle vägar dc utbildat sig för. Ltt antal
preruicr utdelades föf flit och gott ar

Första pa 3år

PREMIERADE AVGÄENDE ELEVER o Ståentle fr.t. lan-Erih Mårtensson, Per'
Ante Norling, KjeII Wilheltnsson. Sittande fr.r. UIf Schtntan, Kiell Lilieh b,
Bernt E[idsso11.

bete. Sekreterare E. Tunås talade om
hemrnet och den niljö som fostrat ele-
verna och välkomnade denr att åter
komma på besök och liva upp ninnen.

Rektor O. Ahlgrcn beskrev Järarnas
verksamhet och hur de format eleverna
från lerklimpen tili rllän i staten.

Shrtligen tackade Jan Olov Blomqvist
årg. 6l å sina och kanratetnas vägnär
sant över1ämnade blomnor till förestån-
dare, lärare, kökspersonal n. fl. Fru
Tckla Isaksson elevhcmnets husrnc'r
fick en kristallvas med röda rosor. Kväl-
len avslutades med samkvän och för-
fiiskningar, varvid CCVA kåserade
kring bilder från sin amerikaresa.

Skidskolo i Arbogo
lJnclcr clcnna vintersäsorg, då Arboga

gynnats äv snö, har Skidfränjandet, un-
clcr ledning av Nils Rydberg, haft sldd-
skola för ungclom och vLrxna. Som lära-
re har- ft,nScrat Sture Sjödin, CVA, Gö-
ran Sjöclin, John Johnsson, UFIF, Gerd
Sjiigren och Sigge Aclclnar. Mindre ak
tiva ås[ådar-e har sågt att det var ctt
rijje ått se hrrr Arbogabotna jagaclcs i

backarna och tvingades intaga svåra knä
hukande ställningar med bibehållen ba-
lans. Bland intresseradc elever sågs CVA-
arna Ragnal Stolt, Aston Fröijclh och
l-ars Harry Larsson ned frt- Den 11.3.65
var det avslutning mecl gemensant tac
keltåg i långsamma slalomsvängar och
crt l.o'r .rönlo,p pc Jrdden. l.frerrr
rJrri'fe. en varrrr korv rrred g1öpg.

auslutningen

Vi hölsor völkomno
rill cvA

Per-Olof Alex, ingenjör avd 513
Rose Maric Biicklund, biträde 480
Sven Dahlström, hjålpnontör 273
Ingemar l-lallbäck, ingenjör 211

Ilargareta Hjelm, kontorsbiträcle 630
Maud Högström, kontorsbiträde 780
lngriclJohansson,kontorsbitråde 550
Rtrne Johanssoo, ingenjör 52j
Inger Karlsson, bitriide 956
Ove Karlsson, hjälpn.rontör 253
lr4ona Kolheden, kontor sbitrådc 570
Ingerl,undberg,kontorsbiträde 520
Lennart Norcl6n, nontör 283

Lar s-Giiran Oskarsson, civilingenjör 522
Eva Persson, kontorsbitr äde 780
Per Elik Persson, driftintendent 959
Bertil Quist, ingenjör 523
Maj-Lis Striissmann, kontorsbiträde 992
NancySöderback, kontorsbiträde 951

ElisabethSörlöv, kontorsbiträde 550
Birger Westnån, hjälpmontör 231

Kristina Wisth, kaDslibiträde 670
Jörgen Äker, ingenjör 516
Kenneth öhnan, hjälpmontör 273

IiII UHF

Gottfricl Grundin, förrådsarbetare
\,{argareta Andersson, skrivbitråidc
Kristina Eriksson, skrivbiträde
Kerstin Kustvik, skrivbiträde
Ingenar Nilsson, ingenjör
Gustaf Rosengren, ingenjör
FIans Linclgren, f örrådsarbetare
Tuve Olofsson, förrådsarbetarc
Nils Wall, förrådsarbetare

Lirlingatta frfu CVA yrltesslzola, sont
uann Kor pseriens sexnrannabandy.
Ståenclc fr. uiillster: Kiell Carlsson, Per-
Erik Pcttersson, lan Ohlön, Anclers
Bjuströnt, lan Andersson. Sittancle fr.
tänster: Anders tsersell, Bengt Åke Påls-
sott, Stig Blont, Ingemat Jattssott.
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Vi grcrfrrlercrr
CVA
60 år
1965
5,/5 Flelnrer l)er-sson

l3t5 Erik Johansson
26/6 lJenry Sjöberg

50 år
1965
i8/5 N,lartin Erihsson
2515 Nils Sjökvist
I216 Knut Kihlmau
I3/6 I(arl lVlattsson

avd 780
612
641
900

I3,/6 Anna Jönsson
28,/6 lir-rne Harlen
3016 lilof Karlssor.r
9/7 Elrcr Johansson

13/7 Vega Bodin
26/7 Alrilr Olsson
29/7 Hcnry Jcrsby

UHF
60 år
r965
8,/7 K A Löfqvist

l9/7 Gösta Persson
avd 412

,+12

avd 230
200
275

570
,191

140
28r
951
630
690

Malte Antlersson tnottar blonstcrhylL-
t1i11E

}lcr lte Andersson blir pensionär "lgel-Pellet' crvfcrckcrd
Ltrcia urccl tärnor hacle besökt UIIF

på rrorgoncn dcn 12 ciecernber och franr
,'r lörrrrid.lrgL n v:r J. r .la!. fär' i lrcr
ligare en liestlighet clå a11as vår "Igel-
Pclle", clöpt till Ivar Enantrel Pettersson
shullc hyilas inför sin förestående pen
.inr I 'c r' lr:r l.l'c 1'lil.u. g. r lvi',
sin rppgift vid LIHF och kan nu nr:d
bibehå11en !italitet nj1lta sitt otiurr.

ISyråichefen I(. Hultman tackade [ör
crl qort utrö l :rrbctc rrnJ, r .le gångr,
årcn och överlär'nnacle bionrmor och
blonstcr checkar.

FCPF franförcle genom lrr G. Gus-
tafsson ett tåck för gott kamratskap och
iiverräckte även han en blolnstcrkvast.

Hrr B. Åhlin repr. FCTF ocl.r C.-H.
l)rhl.trörr, Bcrgrrnllet o,h båd.,l ön.l ,-

clc clcn nye pensionärcn rrånga goda år-

iVi\tcrås d:l \Jn nrr lllr'rr 'ö. erL äg

|i. sig åt sin hobby idrotten.
I arla norgonstunden hade de nar-

maste arbetskalnratcrnå uppvaktat rned
en uppsättnilrg vinglas och rökverk

Ivar Pcttersson tackade för rrppvakt
ningarna och sade att det var med velrocl
han nu lämnar sitt ärbcte på [JHf och
Arboga. Pettelsson är född i Ärla, Sö-
dermanland l9/12 0,1.

FETSKRIVNING

Att :iven en skrivflickas vardag här
lra CVA in'c alJri.l ä..å ärr rr:rngrl
av följande felskrivningscL ama.

En förnoclligen inte alltför lättiäst
kladcl, tiil ett teletekniskt neddelande,
hannade på skrivflickans bord för att
renskrivas- Textcn innehöli bla: Kana-
Lrnn tn,i'tc s,parcr,L< lHz f .,.t rir
I?e]1 f ör öuerhörning.

Skrivflickan var tyclligen inte ycket
för dct abstrakta här ilivet, ty dcn rcn
ski.ivna tcxten fick nämligen följande ly-
delse: Kanalerna ntåste repareras -lzHz pga risken f överlzörning.
Konkr.et och 1ättförståc1igt tj'ckte tydli-
gcn skrivflickan. Hem

Då och clå ser man lortfarande el
sl<ynt av Maltc Göran Andersson vrcl
(iVA, rr-ren nuuieta håller han inte sair-
rura arbctstider sonr vi alcla- Vicl serras

l. r '.<i11\r rrvgirl' I rrr rnc'l 1,"1 -i6-1

från sin tjänst sorr linclare, och niil han
nu giir sina sporacliska besök här, är det
för att fylla på och sköta om våra liaffe-
aLltollratef.

Ändersson blev CVA-are i rraj 1957
och kon.r då närmast från Kungl. Skån-
skå Pansårregenentet i Iliisslcholm. I
senrirand med att han dlog sig tillbaka
från clet clagliga knoget på elverkstaden
inbjöds han ti11 kaffesankvärr, varvid
han i varma orclalag avtackacles för go
da arbetsinsatser och gott kaDrratskap.
ljör-t rg.lednirgcns trlrrr rö-des rr ör e'-
ingcnjör L-I{ Larsson och kamraternås
tack franbats av FCPF-ordföranclen
Ingvar Johansson. Båcla överlämnade
blonruor. Elverkstaclen rcDrescntcraclcs
av clen blivande pensionärens son, verk-
rriistarc Ollc Göransson.

I bewcr rcrt minrae

Tjänsteman llolf Akisjö
avled den 25 nars 1965.

Han var född clen 29
mai 1923. Aldsjö har va-
rit i llygvapnets tjånst
seclan år 19.10. I-Ian an-
stä11des vid CVÄ, avd.
370, den l5 septerlrber
1959. De sista två år'en
har han tjänstgjort på
avd.524.
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Förråclsarbetarcn Nils Erik
Zettergren avled den 7 febr.
1965 cftcr en ticls sjukdoLr.
Han var född den I aug.
19i0. ZetterSren anställdes
vid UHF den i9 n.raj 19,17.

Zettergren som var jnfödd
Arbogabo arbctade undcr
en ticl vid El. Skandia och
under en liingre följd av år
inom bagerinäringen.

Ver-knästare Nils An-
dersson avlecl clen 19 ja
nuari 1965. Han var-

födcl den 26 april 1920.
Andersson anställcles vid
CVA den l5 janrrari
1958 och var placeracl
vid driftavdelningens
väl me och \'entilations-
anJäggr.ring.

lu,tr P,", r''.orr , /ri,qr,ircr o, l, C('llF



l|I TAR

PU|.S[N

Nej, nej, jnte CVA:s pu1s, utan vår
cgen 1<ropps iir så klart. Dct är popu
liift och nyttigt och clct är skojigt, franr
för_ allt när rrän konstatcrar att resultå
tet lörändras till det bättrc cfter varjc
prov. Eller hur, Birgel Linclh?

"Jo, clet;ir fent åv spännårnclc också
och träningen soIn givetvis ligger inba-
l<aci nrellan tr)rovtagningar-na som sker en
gång varjc månacl blir inte trål<ig orr
clcn :ir rrpplagci på rätt sätt, rltan ger en
hel clel niije clcn ocksui. it{en clen största
b..hål1ninger.r hat man av känslan att bli
irisLare, starkare och nlera harmonisk,

"e,l "rdrl "r 
d rl' n får birt e vigör'

Gocl vigör innebär fysiskt att ha en
,,:1..-:-^ I T--^.-.- .--,.1-:-l-- ^r+ 1\ . ,U å | ^r it,tr, t\t^r:^. .rLr Ir .n
positiv inställning ti11 sitt arbcte, sin livs-
rrppgift och till sina mccimänniskcr, att
klrnnå njuta av vilan då ticlen för den
är inne, socialt att konna glädja sig
åt sanvaron med andra människor och
att kunna tå vara på stuncier av gläcljc
och avhoppling, allvar och stillhet, som
.leun: ,:rr-rrro l"rr '1.älkr Dettr ri

hälsal Eller son världshälsoorganisatio'
nens clefinition lvder': "ett tillståncl av
fullkoLrligt kroppsligt, sjä1s1igt och so

cialt välbefinnandc".
Tr-cts att vi alla vet hrrr stor roll god

fysisk kondition spelar i detta välbefin
nrrrde F' r '1" ilc.tr ..v osr int, rr8it
konsekvenserna av clenna visshet. Eller
är det nånne så, att vi inte vill inse att
vår kroppsliga inaktivitet får negativa
vefkningar. I så fall kanske figuren
ovan kan ge oss en tankeställare. Den
visar en undersökning gjorcl på ,10.000

skolbarn i USA med de s. k. Kraus-
Webers proven. lleslltaten har sedan
järnförts rrrccl vacl curopciska barn lyc
L:r-. r. :dkorrrrrrr. Under.ikninBcn vis:'-
de att omkring 58r)io av de ånerikanska
barnen inte kunde klara proven, under
clct att motsvarande siffra för de euro
peiska var omkring 9 "",r. Provcn har
senare fortsatt i ökad onfattning och
resoltaten har blivit allt rrer skrännan-

de för USA i det att siffrån fiir dc sr-,rrr

strrpat på proven ökat till 78,6 0'ir

Bilclen behöver knappast någon för-
I<laring till vad nlan anser orsaken varå
till dct nctlslående resrltatet. TV appa-
rJlpn fJr fcl\rc\.nlrr.r ,l.n all|l Jrnu in-
elrtivitetei i clct moclcrna samhället.

När clet giiller våra skolbarn i c1c 1äg

re stadierna behöver vi knappast befarå

att tillståndet är otillfredsstäl1andc. Vi,
sorn konrmit upp i n-iedelålclern cllcl
däromkr-ing, har däremot såkcrt anlcci-
ning att ta pulsen lnecl järrna nrcllan-
r-unr. Ja, i stort sett är det intc konsti-
gare all k^ )n a r n,l, rirrn,{ r|'c,l .in eg, n
kroppskonclition. Visst är clct bekr'änt
orlt nlan kan trarnpa den s k clgolretet-
cykeln och överlåta kontrollen av;rui-
sen och värcleringen av tcstlcslrltaten till
någon annan, rren rrröjlighetelna ar
starkt bcgränsaclc än så 1änge ocl-i forcl-
lar ito_rc fÄ'ctagr..rrrlrct cller err irråg"rr
forn organiserad verksånhet-

Ett ånDåt och enklare sätt att mätil
i<onditionen bygger på det förhållanclet,
att ett trainat hjärta snabJr:rre återgår till
nornral slaghastighet eftcr ett arirctc an
ctt otr:inat. Mccl dcn s k Ilarwarcltcstcn
unclersöker rran ll1rr långt hjrirtåt lrun-
nir pc rig rerrl i .l,gf elvcnc .n \i"
ticl efter arbetets siut.

Nej, hej gummor andra guirbar, här
.ka I'rnr.. I-ock r. o.F l,ö r. rill. lrv.
kan klaras. Full fart framl Vril rrlött i
skcger-r på södei, ninst två gånger r vec-
kan. l,ivet är värt en liten rpp]nuntr an,
ellcr hrrr? Per Mille

JULTÄVLINGENS
FACTT

Bergtrollets Jultävling "Känncr Du
Arboga" lockade en hel del tävlare och
undcr officiell kontr oll har kuvcr tcn br u-
tits, svarcn glanskats och vinnalna dra-
gits. Det var någla små fä1lor inlagda i
bilderna. Bergtrollets fotograf, Reinl.iold
Carlsson, har jnte alltid lrållit l<arreran
i nornrala vinklar så i)erspektiven har L

vissa fa1l förskjutits så att bron vid "Mc-
ken" blivit ovanligt lång och badhusets
fönster biittre passåt i en kyrka. Berg-
trollets redaktör har också använt saxen
flitigt och inte var-it så noga -ied vad
sonr var Llpp och ned. Trots cletta har
cr. lrcl dcl i1, kar' ' .r cclr förslr r:ill
dr agna lösning kon från
S g'rirl fJ n\ri.t cvd 180 l :,r trri.
Seclan följde

3. Dessa viigskyltar är uppsatta ute vid
Vinbäckens ganrla utevärdshus till

-J ...1" o(,t
E 18.

.{. För 50 år seclan anlades denna präk-
tiga bro över Arbogaåns stridaböljor.
sonr genonr turbinerna levererar kraft
och ljLrs åt Arboga stacl. Komrner
rrr:rr vril Jver b.orr.r Lppnar .ig.r'
av traktens vackraste proncnader.

5. Arbogas idiottsborg har dessa jätte-
bokstävcr övcr sin entr6.

6. Dessa ganla l-rus är uppställda i Vin-
bäcksparken, för att rrinna orrr clägar
som flJrtt.

l. Vid Slcppar rra. grånJ nr' 8 [ rna r i

denna ganla skeppårestuga, som ctt
rninne från segelskeppels tid.

8. I denna medeltida loftbod, belägen
vid Ahllöfsgatan 26, höil rnåmre
Gtstaf Wasas doter Cecilia sina vi1-
da fester m 6?

9. Ätskilliga hundra gånger undcr 46
år, har i detta renlighetens l-ius, nrn
lckanen fått svettas ut på laven r

bastuns 70-80 gracliga värme, samt
efrelv, orino .lrr* | oelr .'rr.trr i

lilla bassängen stig:r Lrt på Ilamnga-
tan ren till kroppen och i l<änslan
ätr l.är,n.r 'iq 'oI. en a'l'lan nän
nlska.

10. En relik från elektricitetsverkcts stor-
hetstid clå e)kraften fördelades ge-
norn långa luftledningar.
Ncdtccknade minnen av
garrmal Arboga-pojkc

OlLc Elgeby
Anst rr 851

Olle Elgcby avd 780
och

2: a pris

Tore Flarrmarströrn avd l2l 3:e pris
Vr.l biidernr före.tiller lrr. 1 e pr':.

tagaren 011e Elgeby beskrivit i så väl
valcla ord att hans tävlingsbrev får vara
facit.
l. Vi ser örnen, sonl är vår stads va-

t'. Jr, r\inga s g på stolrr \ingir ö\e
råclhusets tak.

2. lrB r.'inni dcn här krrlan lran min
skoltid på 20-talct, då Arboga sov
sin Törnrosa-sönn och var en ren
iclyll. På hemväg från skolan prova-
c1e vi gossar våra krafter på kulan,
som clå var en nassiv järnkula och
(lärför rätt så tung.

Trollet blev koncentrerat oclr t.r.tt, firerr God Påsk rrå Er i allä fall.
E EFIGTFTC'LLET



Svepgenercrtor
Signcrlgenercrlor
O-7-23O Ivf,Hz

Genercrl R.crdio Typ lO25-A
Denna säregna och noggrant kalibreracle signalkä11a för- svep eller punkt-för--pnnkt

mätningar förenar i sig en svep-i en signal och cn mar-kcringsgcnerator. För en ltonrp-

lett sveprrätplats behövs endast ctt oscillosliop. Genon en enkel o;rkoppling på front-

panelen skiftas arbctssätt utar-t atl någla sär-skilda kalibrering:]r eller ansltltningal

behöver göras. Den nogglanna utgångsclelaren ocl-r den inbyggda inclikatorn nöjliggör

nätning av såväl inspänning som cletekterad utspänning hos nätobjektet. 1025 A hat-

vacl man sku11e ktrnna kalla cle pcrfekta markeringspulserna kontinuerligt instiillbara

och balibterucle i btide frekuens ot:h amplitud. Mccl dessa narkeringspulser kan not
svarande kvantitativa clata utläsas djrekt av oscilioskopbilden. Son-r frangår av vidstå

encle fig. är rlarkeringspulsen mycket selektiv och var-

ken pdverkar eller interferer ar mccl rnätsignalen. 1025 A

l<an även användas som svepgeneratol tillsanmans necl

cn X-Y-skrivare.

Tag del av a1la clc bvriga egensltaperna l-ros 1025 A

genonl att begäril demonstråtion eller GR:s katalog.

Generologent:

TEKN15KA HUVUDDATA

Frekvensom rå d en : (MHz)
l3-26
24-48
40-80
65-144

r 00-230
Bondspridning:

400-500 kHz
10.4 l l MHz

Svep: lnstölli frekv.omr. sve-
pes frön lögo till högo frekv.
20 ggrr/s. Tid 22.2 ms. Svepsp.
sögtondfo rmod.

Srobiliter: Drift mindre ön
)_0.1%15 h.
Utspönning: 0.3,rrV-l V över
50 ohm.
Morkeringor: Instöllbcrrcr 3
mV-l/100 V. Upplösn. bottre
cin l0.l% ov ind. frekvens.
Nälonslutning: 1141220 Y, 50
Hz, 145 W .

0.7-1.4
13-2.6
2.4-4.8
4,8
7-14

Gårdsvögen l0 B Solnq - Telefon 83 07 90


