,'rr:iEr.r.
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Elt nrogert troll ...
...

kan vara tecken på god kondition.

Lds om Din fysiska arbetsförmåga på
14. Tidningen "Bergtrollet mår

'id.
däremot bättre om läsekretsen

hjälper

redaktörenn-red"trollnäring" artiklar och rotiser. Ert liv dr säkert så hän
delserikt atr Ni alltiJ har något att spricla till arbetskamraternas nytta och
nöj e.

_\

l\l'

t'Krontthiorlcr r
på CVA?

j

Vildmarken tränger långt

"För att uara ett bergtroll ;i1 jag uiildigt tLnn ach maget - nästan sont
Ft

e

dribs

sene

stetnuntmer."

Ragnur

in i CVA

inhägnade område. Här finns också gott
om vilda dju.r. Det är' mycket vanligt
att rär, ekorre, lasaner oth hare vi.ar
sig framme vid byggnaderna sökande ef-

ter föda. Ä1g och björn är därelrot inte så vanliga nu för ticlen. Hur skulle
det vara om vi finge se hjortar komma
ut rrr .kogen oclr beld på Snickarängen
och släcka sin törst i Anders damm? Det
har komnit förslag om att vi alla skulle
kunna bli delägare i en dovhjortsfamilj
ge.,tonr att donera en peng, iörslagsvis

1 krona fmen även gärna mer eller
rrindreJ. Av de insamlade kronorna
skulle inköpas ett par dovhjortar och
därmed skulle de få hedersnamnet
"Kron"l.rjortar. Sedan skall vi se till att
de trivs med våra förhållanden.

ll ;ttilililltt Bll

Uod iul och otl

O]r|slagsbilden
Aduent.
Erd Gustausson, Eua Hermansson och
5iu Bo'tr'ör'r ttindpr odupn:liusett N
N ornalielzontoret.

Klichir.: ri,,!Ui.ld.f, O/elro
TrIck: Arb,gd Baktry.keri AB, Arbard, 1Ej

ETEFIGTFIclLLE'I-

Uott lttttt ar

Pe.sonakidnins för Cent.ålå flysvelkstaden och
Underhålkardelnins Förådsbyrån. Arbosa.

l:f

ccvA

v. dir

Flagrrar

l|järtligt tack f0r det gångna årets arbetsinsatser
A1'|DERS

I|0GFEI.DT I(ARI. HULT]V|AI{

a Ftögfetdt
Fr Bengtson

Gunnel Rydsborg, Jon Frönlund, CorlRickdrd Ekblod och Corl'Hugo Dohkrröm

I

lultens slagsleepp,4 32 A I,4NSEN suamr CVA sont huuutluerhstatl för tiIIförlitliglrcten hos all elebtronislz Lltrtistning och uapen.
Bilden hdr tdgits au F17, som presenterds på sid. B.

Pensionärer
med ohämrnctd

V<rd ör det sorn "dinkcrr'

på berget

en oljekälla utan här skal1 CVÄ ha
sin reserwattenbrunn - ett verk som

livslusf

Der är r. ö.

i

fullbordas efter en ansökan sedan 1952.

Sv. Diarnantbergbor-nin8s

AB son-r utför arbetet, nen säkelt är
att iri inte får se några diamanter vid
detta borrtorn.
Bornnästaren själv, Erik Brennermyr,
är en säker ocir erfaren man. Ilan tar
upp hål var helst ni vill och vet vad
som skall komma fram i Södermanlands jord [vet Ni f ö att CVA liggcr
i detta landskap?l e11er i Kina. Elik

Brennermyr är mycket berest och t(jvs

franför allt i Afrika. Dit konmer han
att flytta sin arbetsplats igen, när arbetet är färdigt här. Det är Uganda
och Kenya lran i för.ta hanJ söker "ig
ned lill. Dår finns bra berg att borra
i, men i gengäld är det svårt att ta si8
lrarn på daligc vägar. Då regn nch åska
förekommer mycket och vägmaterialet
i hög grad består av röd lera får man
nest halka sig fram. Människorna ar
mycket hjälpsamna och vänliga och
arbetskraften är billig så allt underlät-

Bormtästrtre Brenncnnyr borrar upp
uttr ni uill.

Ett borrtorn på bergetl
Skall CVÄ bli självförsörjande rned
d''rrneJcl o(h oljo l Nci. Der blir ing

tas i hög grad. Brennermyrs farlilj har'
också trivts bra därnere. Då de l.raft
möjlighct att där hålla sig lned tjänstefolk, har de på sin fritid kunnat studera
denna kontinent väl. Allting är ju anrrorlundc o.l- ,let fordras ar' lör att lä
ra känna livet i tropikerna, framför allt
cljurviirlden. Borrmästaren lörrådde ett
stort biologiskt intresse och Bcrgtroliet
önskal göra honom sällskap till denna
världsdel. T v önskar vi lycka till och
hoppas att planerna konllner att för
verkligas.

Vid det härligt

dukade kaffebordet
reståurang Gyllene Balkens enskilda

matsal satt vaktförnran Gustav Artur
Wadstedt och motortvättare Erik Axel
Larsson

i

centrum för ett lppvaktande

.ällskap, då de den 30 nove.nl'er inträclde i pensionärernas krets på grund
av rrppnådd ålder.

Ärtur Wadstedt år en av de äldsta
vir! CVA och nredlem i Jct crklrr.ir
sällskapet "UR-CVA: arna". Han har
varit anställd över 2l år. Wadstedt är
inte bara käncl som en respektingivanclc vakt utan även son-r en framgångsrik odlingsman på torpet vid lgelsarer,
där han bl a drev upp stora skördar
persikor fde där flanellklädda frukterna Ni vet]. Nu skall han bli stadsbo.
Det blir lugnare och han kan återlalla
till sitt gama spel med schackpjäscr. Vidare komner fisken i I-IjziJnaren att
oroas av alla de nät Wadstedt knutit.
Axel Larsson är född i Arbogatrakr

ten och uppväxt på Näsby gårcl på

ancl-

ra sidan ån från CVA räknat. Här har
han varit mycket arbetssam och inte
gjort väsen av sig. I alla händelser ar
han mycket uppskattad. När hal1 efter
15 års tjänst länrnar CVA med ömse
sidig saknad skall han till att börja ned
ta det lugnt, lnen dct är inte uteslutet
att han snart skall börja n-recl lantarbete, nu kanske i Västergiitlånd.
Efter ka ffer aut:ckrde. pen\ronärer
na först av CCVA och clåreftcr av repr
{ör FCPF och FCTF. Båda fick höst-

blonrster och gåvobrev på Bergtroilet.
Ing H. Jersby erinrade Larsson om den
ticl som gått, gott sanarbete utan frik-

tioner och uttalade selitionens

tack.

Vaktchefen B. Blomqvist tackade Wadstedt för gott sanarbete och överiämnacle ett par ljusstakar från kamrirterna. Kapter Tallquist pårrincle om att
vakten och telefonviixeln är våra ansil<
ten utåt, det sor'n var" och cn sou) tar
kontakt med CVA lörst mötcr. l)en
första kontakten sorrr cn besökare får
sätter sin prägcl på alit son.i följcl seclan. Dessa förstaintryck har vid CVA
varit önster och gott salnålbete
mecj. verkstaden har grundats hår-.
Den iånge fotografen och Bergtroliet

alltid

var närvaranclc, inståmde och

önsKar

pensionärerna lycka till.

Axel Lorssott och Artn'Wadstedt fut

detar öuer ljusstalearnas anvtindnitg.

Hrint

se'n

$st

ur chefens dagbok
l8

oktober
Chefer och överingenjörer från

l6
cen-

trala verkstäderna sammanträdde med
CUH m fl på CVA och diskuterade
oenFnc,nnr

nf^htPn.

I

november
sanband med övningar på Arboga-

basen inspekterade överste R. Svarten-

gren sina trupper från Fl.

I5 december

26 oktober

Besökte representanter

För diskussion av CVA statförslag Iör
budgetåret 1966,/67 besöktes CVA av
tekn dir P. Jurander, krigsrådet H. Kollind, avd dir Ä. Thors6n, avd dir F. Enger och byråass E. Ahlgren.
Från FCTF deltog sekr S. Granath,

byråing B. Ählin, förv B. Haglund,
verkm A. Hill och H. Dackebo.
I5 november
övl B. Salmson och avcl ing G. Johansson, För'svarets Fabriksstyrelse,
gjorde er
iör atr rrtrcda vissa
'nabbvi'it
begrepp CVA FTG.

EFTER.TRADARE...

för KAF

el

avdelning CVA. Bland deltagarnr rnärk-

skolbönken
Fr o m den 8 nov och tolv rnåndagar
framåt komlner kursen "Kommunikations- och samarbetsfrågor" att hå1las

vid CVA. Tid: kl 1500 1715.
Kursledare är industripsykolog Kjer

tes överste L. Nyström och arm6direktör F. Jacobsson. Vidare deltog

stin Hallberg, Volvo-Köpingverken.
I(ursens syfte är att ge vissa kun-

CTUK, överingenjör N. Äkerblom. Besöket avsåg en undersökning av verkstadens möjligheter att ta emot arbeten
som kan ifrågakomma lör KAF:s del.

skaper

i

ståelse

arbetspsykologi samt ökad förkommunika-

för informations-,

tions- och samarbetsfrågor.
Sista kursdagen är den 21 febr

1966.

AVSKED ,YIED FÅGELKVITTER.
Likson de fåglar flygdir Rolf Genestig
lned intresse studeråt på all sin fritid
har han nu dragit söderut och bosatt
sig i smålandsmetropolen Växjö för att
pipa på Telub. Här vid CVA har Rolf
gjon sig ornrycl(t som cn flirig och glad
gök, varför ett utvalt sällskap, fOllde
honon.r på en f ågelskådarpromenad i
gränslinjerna av det 1.200 tld stora
CVA-området. Tyvärr hade en hel del
låglar redan ge!t :ig i vä9. nen i jakt
slottet vid gamla Hjäll1rare kanal satt ing
Bäck som en uv och väntade med en
stadig lunch. Medhavda fodersäckar behövde irte förrärrrs. I sällskapo av gla-

da starar överlärnnaJes sorr a\5ked5gåva en l.rög skivor med fågelkvitter ocl.r
handböckcr orn fåglars biologi.
DotLgIas
Crosslancl.

Sektions- och kontorschefer på

skar god

jakt

och trivsel

i

Vi

Rolf lzuittrat sitt tack och adiö.

ön

Småland.

till nr Stanley Mackie, som kontaktnan ned Rolls Royce, är mr Douglas
Crossiand. Han är ingen nykomling i
...

Sverige utån flyttade hit redan 1946 och

hjälpte Flygvapnet m fl med kolvlnotorer av typerna Merlin och Griffen.
1952 kon han till SAAB och l.rar varit
en värdefull rådgivare för effektiv drift

på trotorsystemet på Tunnan, Lansen,
Draken m fi. Då mr Crossland nu konlrnit hit nred sin fanilj önskas han hjärtligt välkommen och vi hoppas att han
skall trivas.

tr
BLANKETT

_

DOKUMENT

_

FORMUTAR

Fortfcrrlde rader Jet terrninoloeifö'
bistring när det gälier papper.
BlanLer kallas varje papper oav
sett forinat - n-red eller utan förtryck
som på förhånd iordningställts lör ifyllning av rågot slag. "Blank" hönför sig
till biankettens urform och betyder
"utan skrift eller tqyck". Efter att ha
passerat genom händer och maskiner,
blivit föremål för ailehanda bearbet-

Det bästa elter en stärlzande sbogsprolnenad ät en starb cocbtail på uann buliong.

nings- och ifyllnadsoperationer byter
blanketten namn till dobument. Doktl
nentet är alltså en blankett ned ifylining. FonnuLtr är en förebild för avfattning eller uppställning till skrift.
Blanketten som sådan kan således aldrig kallas fornlulär.

Ur

Flygmotor

FTYGVAPENMASTER5KAPEN

nrn red'"err- er r:.lrino överlnan av uppgifter, varvid en
viktigare glömts bort. I all IFFA glädje
försvann en uppgift on Flygvapeomastersl<apen att fdir Granström koln 3:a
\ä.

svämmas

i

l.rela flygvapnet

Vi

gratulerarl

i

golf.

,a--91

.:ir^z;:L4g-'\
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En skotte fcrr filt Englcrnd

\{r Stanley Mackie mcd sir-r farnilj
har nyligen åtcrvänt tjll de Brittiska
öarna och clärvid lär'rnat C\,-A, Arbo

ga, lr-totorer och Rolls-Royce ryggen.
över cn mugg kaffe beriittade Stan,
innan han for, olrr clen dystra mulna
rlag urcd clinna och kyla han kon till
eIr liten stad bcnämnd Arboga. ]Ian
var nygift och hade sin mal<a Jane
nrecl sig. De kändc sig rLtslängda i vilclr.'i,r\e1. Orr.horn" lr .d. .tt rrr .lcrliB

nången svensk. Utom klyssningar i
Svcrigc över sådana knuipunkter sorn
Mårbacka, Äre, Strndsvall och Cotlancl
har" clc bl a varit i Hälsingfors cch Sta
vanger. Når senestertiden koru och cle
fiesta i Ärboga rcste bort stannådc
engelsrnännen kvar och kom underfrtnd
n .o ert de I'od.lc i cn rjLr''g .tad.
Nrr känner han svenskar väl och tycker om den- Han tycker det iir urärk
värdigt att när svenskar bjuder på rnid-

Soln skotte ha| han också räknat ut

billigastc sätten att res2l. I]1

billigare att från Sverige resa

a är clet
till Glas-

gow iin till Lonclon.
Faniljen Mackie har r cclan fått våning i ett försarrhälle till Lonclon. Våningsbekynren år synbarligcn mindre
i Er-rglancl. Stan har lämnat sitt intrcsse
lör rr Ulor.r ocl- .k-ll nr ägr; .ig åt
lr'-. r oLlt rrrll rrppor' \l"J Je"r' ö1'1'nas nya oci-t vidare vyer. Resor skymtar bl a till USA.
Arboga och sina vänncr hiir har
Stan och Jean inte glömt och de komrrer tillbaka oDr det linns miiiligheter.
Svenska vänner är alltid välkorrra till
deras nya hen.

I gengäld kan vi, chcfcr, kanrater:,
l,,rEtroll rrr fl lir.äLr: 'r1 v lle gldrrmer the A4acties och önskar derr rä1gång och välkornna åtcr.

Avskedssup6.
Stan Machie samlad med CCVA och arbctshantrater för att tömmd auslzetlsslzål i

Arboga

ö1.

liite, sorr

cle kallade språk

lacle bel<ynrmer.

Vid ett

restaurangbesöken viile de

måltid

ocl-r

och clct vålav de 1örsta

ha en

stadig

pekadc slurnpartat på något

lät gott på matsedein. Det råkade
bli nvpnr"oppr. C rorkcn örc' färg.
koncistcns och smak närks änntt. Det
var inte vacl de hade väntat.

de så m.vcket onak och tar
hcm sina gäster. I Englancl tar nan
clelll ut på r:estaurant. Jo, han förstär
l-iog svenskcn, näl han sett notan.
ciag, gör

Söndagen den 24 okt hacle en sub
skr-iberacl sup6 orclnats på Stadskällaren
fijr Jean och Stanley N'lackie. Ett 30-ta]

av Mackie's viinner i Arboga deltog.
I ett tal på god svenska tacka.le Stanley alla vänncr för den ninncsrika ocir
trevliga ticlcn

i

Sverigc.

som

Så småningom {örstod Stan och Jean

Fi I rn

i

nspelni n g irrid CVA

dern v:i o.lr cftcI någ-a
ån.
l'vterr irrcJ,le d.
"itt l,o sJder orr'
Docli tycker han ännu att det är svårt
att få kontakt ired svenskar. Ja, de är

/tr ill.r ville

litet b1yga. En sveisk tycker
nog clct är minst lika svårt att få kontakt n-red en engelsman, ävcn om han
behärskal språket något. Med tiden 1ärclc sig också våra engelsmän språket och
rotera.le ut i sällskapslivet, Round-Tabi<anske

lc m.

n-r,

Språksvårigheterna fanns dock fort{arande. I ctt tacktal förklarade han att
vzilden var en underbar /rJsr. Der var
ju iikljrdande ned clet engelska /rost.
Så småningon trivcles familjcn N'lackic
så väi att de blev flera, Douglas cch
Grahan, r'ned föclelseor t Arboga.

Ärboga ligger geografiskt rätt centralt i Sverige, vilhct utnyttjadL's soil
rtgångspunkt för nånga 1esor. Stan
olh J.an hår i vissa fall scll me|a än
4

Rr.'1"ör' Hnl{r Sahlin ,nc,l

n"i\trrttr

Flygvapnets Filmdetalj och Sueciabesökt CVA för att speia in
några scener till en informationsfilrtl onl
föroreningarnas inverkan på vissa kärsliga anläggningars och apparaters funk

filn har

aPcrrt.lt.

tion och hur man skall hantcra narcfielen rätt vid drift och underhåIl. Regi.*ör :ir Helge 5rhJ r, län,l 'ör .lp internationellt prisbelönta filmerna "Atrc,kflyg , I pL 'l5 o.lr "Holironr '.

RATT RUSTAD FOR FJALTET
mer fäste dn glid, och färden utför kan

gå säkrare, om glidet inte är alltför
snabbt.

PROVIANT OCN 5AKERHET

I

Provianten och säkerhetsutrustning-

en är av stor betydelse och skall väljas med omsorg. Under en dagstur ar
vanligast och för dc fiesta bekvämast

t&

med färdigbreclda smörgåsar och termosdryck slntt någon lrukr. En god
tegel är att breda smörgåsarna före
morgonmålet, annars är lisken att ån,
talet blir otilhäckligt.
Termoseo ska1l förvaras nitt i ryggsäcken, gärna nedstucken i reservsockorna.

En godispåsc med mandel, socker,
torkad frrrlir, blockchotklrd o dyl gö,
MOT

SOIEN

FJAITEN TOCKAR
Fjällvä.ldett har genom ökad propaganda i TV, radio och tidskrilter nått

tr

en starkt stigande popularitet som rekleationson-rråde och seraesterrnål. Tack
vare bilen och ett ständigt ökat antal
biJliga gruppresor beredes rllr fler nrän.

niskor möjlighet ått erfara den stimulans, som bara fjället ger.
Tyvär har äver antalet olyckstillbud
ökat, många gånger beroende på att
fjäJlturisten underskattat den nyckfulla

väderlek som stundtals kännetecknar
fjället.

Inför planeringen av säsongens fjälllesa följer här några allmänna synpunkter på personlig utrustning för dagstur.

Med utrustning avses i detta samnanhang klädcdräkt, skidutrustning,

proviant, packnings- eller traflsportdon
.amr

underverk, om tröttheten kommer. smygande och skidspetsarna börjar korsa
varann. Men i det läget skall man själv-

MOT F,IÄLLEN.

cäLarhp1.'1f r'1cf ninr

PERSONtIG UTRUSTNING
I Dcn personliga utrustningens omfattning blir självfallet beroende av turens
1ängd och svårighetsgrad. Rent allmänt
skail utrustningen gc skycld emot fjäilets faror sonr i huvusak innefattår:
Vinclcn, hylan, viitan, mörlzer, Iatin, trtt\dttning.
En vedcrhäftig fjällutrustning är dyr'bar. tn god regel är r't skaf[a sig crt
'ata1 plrgg rv hög kvalitet lr.ll-e äo

nodebetonacle skrytplagg, vilka oftast är
helt olämpliga för sitt ändamå1.
Vid varjc utfärd är det klokt att vara rustad för storn. Den som upplevt
en storm i fjället vet att clen kan lnnefatta de faror som nämndes ovan. Det
är inte meningen att lnall ska]l bylta
på sig tröjor och halsdukar vid turens
början enär svcttning ofelbart blir följden.

Närmasr l.roppen en brynja, så

en

grövr

e .kjorra ev. en urr ingaJ

tröja

samt en rejäl halsduk kan vara läop-

ligt att starta turen mecl även om temperaturen går emot 15 minusgrader. Är
vinden besvärande drar man på anoraken. Under skidbyxorna av yllediago

nal lärnpiiga långkalsonger samt grenskydd. Åtdraget bälte är olän.rpligt,
hängslen är bäst.
Yllevantar inuti ett par tumhandskar
av skinn är bra. Vid kall blåst är en

fallet vara på hemväg med

utgångs-

punkten inom nära synhåll.
I ryggsäcken förvaras också reserv-

plaggen: en extra tröja, ombytesvantar, skidblus, vindblxor, två par strumpor och ev en lättviktpäls.
Säkerhetsltrustningen är

tyvär

för-

av många fjälrurisrer. In gyllene regel är att aldrig färdas ensam.
Utfärder från lurislslationcr sker säksunrrnad

rast

i

grupp med turledare. Denne skall

skärn.rförsedd skidmössa med
öron-, pann- ocl.r nackskydd nödvändig,
eliesr är cn yllelrrva oftast tillräcklig. Att
gå på tur ned slalonkängor på fötternLL försöker rran bara en gång, i värsta fall mcd allvarlig sträckning i 1.rälsenan som följd.
Ryggsäcken är lättast att bära, om
den är utfonnacl enligt principen "bred
upptill och snal nccltill" och gärna försedd med snölås.

nedföra en för gruppen gemensam
säkerhetsutrustniDg b1 a karta, kom-

SKIDORNA

viant, solglasögon med sidskydd,

kraftig

I

lite ovant
orrl nlan cj provat sådana, men en avgjord fördel vid skarsnö och isigt förc
inte ininst vid skrååkning.
- Skidbindningen
bör l.ra s k {ångrem
Skiclorna bör ha stålkanter,

eljcst liskerar man itt mista skidan, om
bir-rdningen lossnar- från {oten.
Vd Lrrför.åkninq i bTcl<ar ne.l , rånga människor är det absolut nödvän-

digt att anvånda fångren, en lossnacl
skida pilar llred stor krait utför helt
oberäkncligt och kan helt naturligt
vålla svåra olyckor.

Lfter c.r I5 rrrinutc s ål<nrng hcr
kroppen fått upp "arbetstemperaturen".
F-n rasl ä- nLr Jänrpl.g. vlrvid rrrrn jrrsterar klädseln dvs byter mössa, on
det behövs, tar av [cller på, en tröja,

justerar remrnar etc.
Skidvallningen kompletteras vid behov. Så länge turen bär uppför behövs

pass, signalraketer, stormkök, reservskidspets, snösond, lavinlinor, skidbår

eller pu1kr, reservnrovirnl,

sjukvårds-

väska, snöskovcl, reparationsväska och
reservplagg. Det är vanligt att denna

utrrstning fördelas på deltagarna.

Fömtom den gemensan)ma utrLlstningen är det fördelaktigt om varje del,
tagare rnedför sterinljus, tändstickor,
siiclkniv, kompass, sittdyna, reservproen

kon-rbinationstång, en L-rit nyloniina och

första förband.
En väsentlig faktor till förebyggande
av köldskador är att tvätta sig och utföra ev rakning på aftonen och då aven
massera huden mcd vattenfri hudsalva.
I-äpparna brukar vara känsiiga för fjiillvinden. På morgonen före en tur bör
rnln c.i tvärtc ans'krer eller 5ntör i.r in
ned lager av hudsalva.

I

de

fall

n.ran föredrar

att i

mindre

enskilda grupper göra cn tur gäj1er I
ännu högre grad att beakta de faktorer,
sorn är avgörancle för ett riskfritt ut,
byte av fjällvärlden '. omdönte, ltunsleap,
lzonciitiot L och vedcrhäftig utr1lst1,tii1 g.
Utbytet blir rner givande om man
de första två dagarna ta'r clet Jugnt och
i skidbacken mycket försiktigt och gar
na använder den tred.le dagen som vi.

lodag.

C.-8. Widerlöu

Rocket Citlz:s rnånfågel
I Ett dovt muller

och stacltar av rök och

åigil utstötes periocivis övcr I{untsville,
Alabana, Förcnta Staternas Rocket City,

son ett förebud till nålet att stittd folk
på månen. Dessa fyrvcrkerier är bevis

lhr der krr 'p en l<^tnrt r,l" rrrrrrag.l
rr-räste kiinpir - bevis för cle prov son
UrrJ p. l'i ri .,leri 'ttjr.r ' 'l:,rtrrli' r'
Satr-rrnus V.

Pa en rlc1 av det vi,-lsträckta pr-ovonr
rårlet inom lviarshall Spenccr Flight Centcr, MSFC, stdr Sattrrntrs V rrppstiillcl i
cr-r ji:iitcstor' provbocli irv stå1, sonl I sln
ttrr star på fyra nassiva betongben. Här
l<öres clen stationärt för ott kontlolleril
konstruktionen av rakctcns drivsystcni.
Saturnrrs iir 4i,4 nr 1ång och 9,9 m i
, i"r', r, r. D,n .k.'ll l'li lilftr .tcqct i
3-stegs robotsystemet Sattrrnus V/Apo1
lo, som iir pLogrammeracl att 1970 säncla
iv:ig 3 amerilianska astronallter tilL lnå
nen. Flela aggtcgatct blit 109,2 n lfigr'
Den är försedd mccl 5 Rocketclync jet

r)rotorcr sorn cLivas rred fotogen och
flytåncle syrc och ger 3,5 tli)lioncr kp i
clrivkralt, vilket motsv.rar ungefär lti()
rnillioner hl<r. Detta nrotsvaral styrkåll
av en racl bilar ståcncle stötf:ingilte mot

.lörlrngl'( frrn Sertrl,. Wc.lr'rq nn
v:ist tili Ncw York City i öst.
I På en annan avd inorn t\4arshall Ceni

tcr kör Bocings ingenjör er simulcrade avIyringsprov på en ånnan Satur-nus lijr

irtt kontrollerä olika delar av farkostcn
pii kraftcr sorrr vzintås i scnare skcclen av
r'f,rvn.nq5lrrogl Il ncr. Dernr ,.vde'rirg

har en plattform, som ltan r'näta realt
tionskräfter rrpp till l5 nill kp. Platt'o.r
\rn 'jin\r. till r.'lct. vd,lringert
viktbalanscringspr ov. En sinlulator
för '.n
ger-0,8 nrill 1<p ltraft ntotsvaranclc en
enkel notor vicl fullt pådrag: cn annan
sinulcral den firllstäncliga 4 nrill kp
Itr-aftcn för en "fcm-notor" htan de

fyrr baianserirnclc lltolrbol-dslllotorerna,
sorr sl<all användas lör- styrning; en
trccljc ger full kraft och fLrllstänclig ba
1:rnscr-ing cch ctt fjärdc expcriirent ar
fircrat till rriltmotorns Iekyl, va1-vlc1
hycLaLrlisk l<raft iir ansltLten enLlåst till
tlcnna.

V, l,r,t\'lr.l)q..rcrr '\:r ''lr
r'.' dt rr rckni.l.. riirl'ler '''

Boe nq

l;il

nrovninP'
progral-,r1ret sonr förser provtrockarn:r
trr,.l er'',, , erliq in'L rrrnertrrtrt 'tnirg
I'rovcn vicL clenna anläggning skail fastställa böjnings- och vibrationskaraktärcr-t
hos helii Saturnrrs V/Apollo-far kosten.
Tornets stålövcrbyggnacl är 108 n hög
t:ch 30 n-r ifyrkant. Monteringen ilv

rlånfdgeln i
iir Drogranmerad

clen clynalniska provbocl<en

att börja förc dette
års il.,ioclt proven vilra i gång i febrtraLi

1966.

Dcn 27 sept. 1965 rullades den första
enheten till cn flygande startrål<et ut

från försökslaboratoriet. Efter hopnor-ttering och kontroll säncles den ti11 Capc
I{ennccly i iuli 1966. Vicl startramp nr'
39 på "Cape" kontrollcras den igcn och
seclirn hopnonteracl luecL två scnäre stcg
och en ryrrclkapseL. Där'cfter löljcr cn
scrie av onfattande mrrkl:rrov mccl hela

aggrcgatet. Den försla stärten lncd en
cbemannacl Sattrrnus V/Apollo kontntct'

att slic unrler fiirsta hälftcn av l9il7.

I

lngen är rrera:i1l,,'arligt lrecl-uetcn onl
det ocrhört stora aDtålet uppgifter i dctta oäncl1iga;rrograrr iin dr Wernhcr von

lilatn, chef för Marshall Center. Dr
Braun konrplinenter arlc nyligen R H
Nelson, chef lör Boeings staftsystcurgrrrpp för' bolägets anstr:ingningaf dtt
Irrllr rr','!r.'rnrrer inr'rr. !i l..cltc' l.l
D'

Br''.r'rt

'krcr: fn \lSfC

ricna

\lill jag uttala rritt erkännande föf Eclert
och Eclcrt Iör-e:ags utorrofclcrrtliga anstfängningar och bjä1p pzi Satur-nns pro-

gräln. Det stdtionära avfyringsprovet

i

år nrccl första steget staltraketer- nlärkcr'ar en större niilsto$e i denna nations
r,t\,,l,lirrg föl i'tt .ö1lr ll cn idll pr
mänen inonr detta å1tionde. Det fäkttur
ått vi fiir närvarande är före tidssche-

lnat iir ett clirekt resultat av rnän som
ägnat sig åt samarbete rrot ett gelncnsamt lnåI.

Vi vid MSFC iir väl ncdvetna om de
l|rrng. 5var iSheter' ,r.h vä'cntliga r ppgif

ter sorD Ni hiälpt oss att lösa. Ä11a, i
!der organisation har del i clctta verk
och uppgifterna sorl ligger bakom oss
skall t.jäna scm en iltspiration för oss
alla.

Var god uttryck nitt pcrsonliga tack
till Eder pcrsonal för ctt gott arbcte."
I Allting om Saturnus V äf lttryckt i
superlativ. Där finns ventilef stora

som

liappsäckar, bränsleptrnpar störrc an
kylskåp och motorcr större än 2,5 tons
låstb:lar. Att starta dcn liknas !icl en
uppsänclning av Waslrington Monuruentet j ryrnclen. Raketen är 5 6 går-rger så

liraftfrrll som ryssarna har avsiöiat till
clags clato.

Il]gelljör sarbetet på.lcttå pt'ojekt såknar motstycke. Iln clolninerande skala
av svårighetcr kiin ill strcras iled att en
bil skal1 utestänga regn vid 160 l<m/h;

rn

Boeing 707 skall vara vattentät vid
000 kn/l-r och stark nog att täla en
liollision rncrl fåglar och anclra srrå för-crlå1 i 1u[ten och Satulnus V/Apo11o
nraste klara stötar mcd ryrrclstoft vid
hlstighcter rrpp till '10 000 kn/h.
Provning är nyckeln till hela prograti1

rrct. \rbe el *on lrrl Lrur'lr' v, \lStC
Alla i,,,t
cil
r|t)t.)tcinLt.., r'l;rg 'kr I lr'öl1r'r t''l ;r" 'äkra rrrt"l
på sin
ftrnktion
falkostcrs
fullkomliga
S,,lTURNt-/S
...r
r'
lil
rnår'
rrrnd
\1.r, f.r, ! i
santfillt prov- (LIr t]ocittg Magazine l y 1965)
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hos FCTF-ctre

En bråbdel at festrlebagarna sytrs hät sanlade

till

Förbundsordf GezeliLs, FCPF: s orclf.
för FCTF uid CVV,

bords

lohanssott, ordf.

s ctrdf . Åhlin, CCV A
A. Högleldt och ordf. för FCTF ukl

RosevalL, FCTF:

CVM lohansson, stuclerar prcscnterna

till

107: an.

Lördagen den 30 oktober firade FCTF lokalförening i07 sir.r 2O-åriga tillvaro meci
en jr,rbileumsfest på restaurang Gyllene Balken, son dagen till ära fick rymma 235
glada och stojande personer. Att festmåltidei hunde avnjutas inom övcrskåcllig tid
får helt tillskrivas den heroiska insats sonr reståLn angcns strler ingspersonai utförde.

I

virlrlct syntes:

IJagluncl bjuda

till

Hedkvists

bords

och

naDr

clans.

trio

Tin

spela

till

miclclag och

i en danspaus.

[ran

talarc.

Gunnar

Ählin

hä1sa välkomrren.

CCVA och cliv ordf. ösa lovorcl över if

Frånlund olganisera och övervaka.
Samtliga roa sig av hjärtans hrst [rån
18.00 till 01.00.
Reinholcl Carlsson ta Lrildernå på deina

107 och cless ordf. Ählin.

sida.

Ijellancler framföra en egenhäncligt

för

fåttad prolog.
Dackebo

ta enot biljetter och bära

bord.

Johansson och Agerlid se
flöt sorlr det skulle.

tiil att

allt

Kont-frant-och-srii" . Haglutd och TielIanrler har nåt "huclzel" ihop.

"

Hög stänning uat det LLitder held kuållen, nedatt en bikl tagen under u1:tptrtidtntlet
dti Gwnar Tim siöng, spela,:le oclt sniifue buinnohjlirtan (biblen ti|| höger).

uppträda

lof.

F 17 l(unsrisc,

Blekinge flygfloilili

Attcrckförtrcrncl
t

o m lörsta vär:ldskrigets dagar användes
platsen sporadiskt fram.för allt av Karlskrona Grenadjärregcmente, i vilket för-

Chefen

för F

17 öuerste Per Th.

Srenssor.

I(ungl. Blekinge flygflottilj tillkom
genotr 1942 års fölsvarsbeslut och uppsattes under åren 19'14 1945. Flottiljen
förlades till Bredåkra fca 7 km norr om

Ronnebyl, där flygfältet nu ligger på
ytterstå randen av Blekinges "andra
trappsteg", för att använda Selrna Lagerlöfs liknelse i "Nils Holgerssons underbara resa". Fäitet byggdes på mäktiga sandlager från istidens dagar, vilkct
re.lförde en förnänrlig nalrrrlig t1räneJen gången d v s lör'e de pering,
"orr
nanentade bansystemcns tid, var av stor
betyclelse för fältets använclbarhet under

höstregn och tjällossning.

Flottiljen lick här även övertaga mili
tiirt anrik rnark. "För fostcrlandets försvar vapenövade Kungl Blekinge Bataijon åren lFBb-1901 å Br(,Iåkra lägerplats" lyder inskriptionen på en oinnes

stcn

inon flottiljområdet. Ännu fram

band Blekinge Bataljon uppgått. Sedan
fick emellertid lägret förfalla och nar
liygfältsbyggarna anlände hade skogen

rred början 1947 och var ombeväpnacl
19,18. Torpeden kor.n nu aldrig att bli
T18 vapen - därcmot minor, bomber,
lätla rulomct\irnoner ^ch .enare även

57 mm automatkanon sämt faketer. Jetåldcrn inleddes för'hållandevis sent vid

återerövrat den gamla exercisplatscn.
Ett säreget minne av Blckinge Bataljon
fanns kvar långt in på F 17 tid. En
kraftig ek på en clomincrandc plats i
terrängen hade tuktats till ett levancle
länsvapen - eken necl clc tre ståmkronorna. Tyvärr kom den att utgöra ett
flyghinder och måste fällas.
Flottiljens förste cl.ref, Torsten llapp
- nrunerr öB leJJe uppsälrningen
till en början från provisoriska lokaier i
Badhus

nr I vid Ronneby Brunn. Undcr

hösten 1944 kundc personalen

sivt flytta ut

5/ll

till

succes-

flottiljområdet. Defl
1944 invigdes flottiljen formellt i

sanband med en högtidlighet clär flottiljens fana lör första gångcn fördes fram
för trupp.

Den operativa flygtjåinsten började
unclcr 19,15. Flottiijen var då r.rtrustad
med B 3 ocir utgjorde flygvapnets enda

torpcdflottilj. Flottiljen tillfördes T 188
Tehtislze chet'en,

Lenlldrt

flyg.li. I

gr.

N ot(l(lltist-

Fl7. Inför

ombeväpningen

till 432

Larsen onskolades flottiljens flygande

till jet på 2l R år 1956 och
år började Ä32 levereras. F 17
vår en av cle två första attackflotti:ljer
som fick Lansen, som allti:inrt gör
personal
samma

tjänst med den äran.

För en attåckflottilj är tillgången till
skjutn.rål av stor betydelse. Svårigheterna att finna lämpliga målområden har

varit

betydande. De stora riskzoner,
som numeLa erfordras innebär att mål
icke kan erhållas på land i varjc fall
inte i Blekingc. Flottiljens mål är därför belägna utefter Blekingckusten vid
I-indö, strax öster om Ronneby, och vid
Sternö väster om Karlsharnn. Dessutom
disponeras F 14 nrålonrådc vid Tönnersjö uncler vissa tider.

Son ctt ltult necl sonnurnrttiu ligger
F 17 funslihus inbätlcltrd i ippelblon.

För betjäning av nålen håf utövel
nålavdeling en särskild båtavdelning
organiserats som förestås av cn båtbefälhavarc. Vicl denna avclelning bedrives
årligen utbildning av vpl båtstyfarc från
hcla flygvapnet.
F 17

trc

är en nomal attackflottilj ned

[11g:rndc divisioner oc]i dö'ernol s\a-

rande teknisk och adninistråtiv pcrsonal. Utöver nornalorganisationen finnes
vid materielavclelningen en regional tclcvcr*stacl, TV 3, som under senare år
är starkt expandcrad. Allt som allt uppgår personalstyrkan till ca 900 man.

Flottiljen kommer meci början 1965
att utökas ned en lvrobotdivision.
F l7 Jäge norr om tärbebygSclscn i
Ronncby - Kallingeornrådet har jme-

vissa problem vad gäller bullerstörningar. Genom omsorgsfull planering av
f|ygningarna i närheten av fältct har des-

burit

sa dock kunnat :i hög grad

begransas.

Klagon.rål förekommer numera säIlån.
l'loniljorrrrådet inry mrn er ett tvä-r
snitt av clen blekingska naturen - den

öpirna slätten, hagmarken med sin ljusa
grönska, barrskogens mörkare färgtoner

sant den för landskapet typiska trädgården med blommor och fruktt.äd.
On.rrådet erbiuder goda möjligheter
till idrott och rekreation 1ned en nyanlagd idrottsplats, änmr ej helt färdig, terr änglöpningsbanor, motionshåll rrr. m.

Då gymnastiksal, som medger bollspel inomhus, saknas har flottiljen {ått
{örhyla 850 tin årligen i den nyuppförda Kallinge sporthall, som förutom
en stor inonhushåll iiven inrymmer en
badanläggning
säng.
För

med en 16 m

utsättnillganla

hålla sig i god fysisk
sanma är et om.

för

simbas-

personalen att

tljm är alltså gynn-

Flottiljen har uider den sista lO-årspcrioden haft ett mycket gott pcrsonal1äge. Orsaken härtill är svår att säkert
.,nec. Det fö'lrållrndet atr f'lekingar
ogärna flyttar tr sitt vackra landskap,

Tungt bontbflygplan

1945

typ B 3 (h.onst.

1935).

Torpedflygplan nted grout artilleri fp[ T 18 B.
Förctd sl)ensbb-rggda ietflygplan A 21 R.

har väl I.raft en viss bctydelse. Men

inom länet möjligheterna ti1l anställning
i teknisk tiänst tidigare varit få p g a
dcn industriella "un der utvccklingen" i
länet. Detta förhåliande 1.råller nu på att
snabbt förändras och re.lan idag föreligger behov av "import" av arbetskraft
jnorr-r clen civila scktorn, något solr utan
tvekan komncr att innebära en hårdare

konliurrens otrr arbctskraften i flamtiden. Hittills har flottiljen inte haft någon påtagLig ltänning härav. Bidragande

härtill

ir tan tvckan

som flottiljen åtnjuter

"Gör denna brgd till Din"

den

hrrvrr,l.al<lige cnledringen tor'lo vara, äu

den popularitet
inon länet.

Florriljenc fö-ste chei präg a,lo fÄr' sin
personal uttrycket

Dctta notto har seclan förts vidare av
övriga chefer - Hugo Svcnow, Sten
llyL{st-Unr och iån 1963 I'cr Th \ren-

son

och har inte heller varit svårt att
cfterleva. Ttaktens skönhet och befolkningens spontana nottagandc av flottiljen och dess verksåmhet har i hög grad

bidragit härti11.

tillkonst har fiämst
Kallingeregionen
kunnat
glädjas åt en kraftig expansion, som ock
:jå satt sina spår i den rent civjla verksalnlreten necl {örläggning av en rad
Genon.r flottiljens

llonneby

tili områclet.
Gcnon att flygfältct också kunnat
utnyttjas för civil lrrltfart - LIN - har
inte bara Iionneby Kallinge utan
också hela 1änct {ått bctyciiigt bätte
komnlunikation necl övriga clelar av
nya inclustrjer

landct.

Utan tvekan har gamla nilitdra traditioner i orten haft stor betydelse för utvecklingen av ctt gott förhållande mellan flottiljen och bygden, eller rättare
sagt unclcrlättat ett accepterande av försvaret som en samhäilsfunktion blancl
nånga andra.
Det har rrnderlättat {ör {lottiljens personal att leva upp till det motto, som
dess förste chef prägladc, och också
skapat förutsättningar för ett fortsatt
rrbctc i denna anLla.

F.tt
t t

t

l:tlig

ntargon

arlzst r i Llso nt r ådc.

iF
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Olycksfcrll i lcrndets verkstöder
kostcrr en rnillclrd

Sökrq produktionen - Scrtso på crrbefcrrsk)tdd
Vod ör och gör FCAN?
På Sundbyhohis Slott vicl Mä1aren,
haclc Försvarets Ccntrala Arbetar.\1.l.l.ri nnd (l CAN ) den 23 25 nov
arrangerat en arbetar skyr-ldskurs- Delta
gare var arbetsföreståndare och leclan-röter i skycldskomn-ritt6erna vicl oljka
försvarets arbetsplatser i ösrra lrellansverige, viirför iiven CVA och UHF var
rcpresenterade.

FCAN är' en nänrnd, sorn är

utsecld

av Försvarets Avtalsdelegation och Förs.rarsverkens Civiia Personals Förbund.

Dess rLppgift är att tillse

att

arbetar-

skyddsverksanrheten På arbetsplatserna
bedrives effektivt, att åvgiva utlåtande
oln att dettå göres riktigt, att otdnå
effektiv utbilclning i arbetarskyddsfrå-

go- och att fölia trtvccklingen
detta område. Detta sker

i

inorlt
huvudsak

genoLn kurser och utgivande av rreddelandeo ned rekommendationer, 1ag
tolkningar eller orienteringår.

Ordförande är CCVA, verkstadsdirektör Anders Högfeldt, vice ordföran-

de förb-otd{ i

FCPF, Alberl Back-

ström.

Ordföranclen öppnade Sttnclbyholmskursen med att 1-rälsa deltagarna väl-

konna och erinrade om att

arbctar

skvddet instioktivt allticl funnits, men
da yrIesin.pektionen bild.rde. liir 75 år

sedan korn verksa[rheten i mera bestärlda banor. Intresset har varit i ständigt stigånde. Detta beror i l.rög grad
pa propaganda och inforrnrlion För a1l
få eIt bällre arberarskldd inorn för.v:rret bildades för ca 20 år sedan FCAN
med ovanämnda uppgifter. Deltagarna
skall genon en kurs som denna få sådana impulser och informationer så att

albeter inom arbet'platsernas skyddskomroitt6er blir intressantåre och än

lens plestationer. Därvid fål inte arbc
tarskydclet betralitas som ett hinclcr Iör
r atiolielJ protluktion.
Trots alit som nu göres i form av arbetarskydd förei<ommer olycksfall i oro
väckande 1-rög grad. Under senaste år'ct

har registrerats ett lrycket stort antal
fall, varav 500 lrred döctrlig utgång ccl.t
3.000 n.red invaliditet som följd, vill<et
representerar en totalkostnad på t miijard kronor notsvarande värclct av
20.000 egna hem.

15-

2O 7c av olycksfallen beror på onr
ständigheter vid själva arbetsplatsen,
dess verktyg etc, medan i 80 'li har
den s k t-ränskliga faktorn varit framrre. Härav är nänniskan ensam skyldig till 20 7, nedan i de rcsterande 60
har hon sanverkat n-red rnaskiner och
dylikt. Tyvärr är människan glömsk och
kan begå fel, vara vårdslös eller ta chanser. Det kan gå bra, men även galet.
I så fal1 blir inte bara företaget lidancle utan ävcn arbetstagaren, hans familj

cch ongivt-tit-tg. Dct kan därlicl inte

nog

I'rfe\r. 'tr ell .tol I it_ts\i, l8cl pa
den ar-rställde så att lran intc själv bi
d'cr til' .tre., grnLrrll rtl intc rrtrtvtti..
friticlen till rekrcation och vila.
Frisko impulser, ökqt intresse
I(ursen hacle många föredraghå11are,
sol]r gav infornation om och synpunkter på olika olnråden av skyddsarbetct.
D:i'Lrtö\<r utrl ttjade' kur'"ti,1err 1ångL
ut på kvällarna med gmpparbeten, varvid vissa frågor och problern diskutcrades och besvarades.
FCAN har tidigare hållit {yra clylika
kurscr

i

oiika delar av landet och konr

ll1er att fortsätta så ned ca 4 kurserper år titrl 1971. Ilärmecl beräknas att

alla medlcnlmar i varje skyddskomnritt6
skalL få centralutbildning en gång var
cfter de kan sprida friska itnpulser vidare till den enskilde så att värje ar
betstagare blir sitt eget skyddsonbtd
Rttgndr Fredril.

GÅR VI ftTOT SÄITRE TIDER?
Genon krångliga vägar har ett underligt diagrarl] hamnat på Bergtrollets skrivborcl. Varje sunt tänkande n-ränniska tvivlar ju starkt på att man skall ktrnna se
in i {ramtiden, ser med nisstro på spådomar. Enligt en relativt nyutgiven bok:
"Född ned siargåva" av journalisten Ruth Montgomery lär det just ntt leva en
amerikanska, mrs Jeane Dixon, som l-rar oförklarlig förmåga att se det komnrande. Diagramnet, som jag haft i nin ägo i ett år, är ju märkligt sanningsenligt i
det förflutna och synes tendenserna för framtiden oroligt nog följa det även i
fortsättningen.

Fritt översatt står skrivet på diagrammet:
Vi har reproclucerat ett förunderliSt dokument, som hittades i en gammal prrlpet i Philaåelphia 1902. Författaren är okänd Originaldiagrammet var mycket
missfärgat och puipeten som det l-littades i var minst fyrtio år gammal Vi har all
anledning att tro ;tt diagramnet gjordes nder inbördeskriget e11er möjligen före'
Det är förvånande hur nära clen okände författaren tråffat sådana depressioner
som 1873, 1894 samt aktiekatastrofen i USA 1929, son slutacle med Kriigcrkraschen 1932. Vad har den nårmaste framtiden att bjuda?
Marbnad.suariations ocll

pr

o

gno s pro gr411t.

n-rer resrltatbringande.

Arbetorskydd inget produktionshinder

^i

Yrkesinspektör Ragnar Ährell, Linköping, inledde ett föredrag med att
påpeka att förr nedvärderade företagsledårna arbetstagal_na sorn en enkel produktionsfaktor och föga gjordes i
skyddshänseende. Tiderna

har

ändrats.

Duktiga arbetare uppskattas nu på alia
arbetspiatser son.r cn så värdefull tillgång att den på alla sätt nråste hållas
aktiv. Ticlcrna har dessutonl hårdnat
med stark konkurrens, fiiljd av ökad
produktion, rationaliseringar, snabbare
genonloppstider, kortare arbetstid, varför det stäiles högre krav pä personat0

c

A

Goda år n.red höga priser. Tider att sälja alia slag av aktier och värden'
B-B Hårda år med låga priser' Tider att köpa
C-C Är där katastroler inträffat och korrner åter att inträffa'
Tro det den som villl Ingen vet vad man får för betyg i ett korrmande liv, n-ren
clen som lever får Cl

A

AB Thullnverken 5() qr
G'

typer. Thulin startadc rned att byggä
franska flygplan av typ Morane-Saulnier på licclts, nlen upptog efter hancl
egna flygplans och motortyper på tillvcrl(1li n gspl-ogrammet.

Thulinverken haclc för flygtcknisk
forskning ctt aerodynamiskt laboralo
rium och Thulio sizilv ledde en flygskola

på Ljungbyhccl, clär ett 100 ta1 flygare
Iick sin rrtbilclnir.rg.
Dr- Tl-rLrlins flygning över l,anclsiirona

lr:rnn

,lrn lr r.'.j l9l9 ll

v lr;'n. ..1

..

Oll'cl<an intr'äffacle på nellan I 000
i 200 metels höjcl när vänstra skeviod-

Thnlin slungacles ul planet.
IIan va| clen 2l:c svenske pilotcn, sonl
onkonr vicl en flygolycka.
Inte lanpt ci, r ,l' Tl'Lrlin. l,orrgirrq
lades tillvcrkningen necl på grund av
r-et slcts loss.

iindr ade politiska förhå1landen.

Att arrtomobilen fick ersätta flygnaskinen på Thulinverken motive(ades
rrcd att "bolaget förfogacle övcr en
skicklig stab av arbeta.e och tekniker".
Då även maskinpalken passade for cn
sådan utveckling var flera viktiga villkor

Dt. Thtiitt eltu ltrotflygniug au llygplan typ D (Parasolc).
fu 1915 plntrct till fij$uL|rct.

Slzrinskt Lvinnor

slzinbte

I sarnband ncd vår falriljedag hade
vi glädjen rtt lrrnna ri.a för be.öka'na
cien {örsta flygnotorn, som byggdes i
Sverige, en Thulinrrotor från 1916. Det
intresse den roterancle stjäanll]otorn
l'äckte, giir det lnotivL'lat att orientere
om clr Thulins verksanhet och clen flygplansfabrik han startacle i Landskrona
1915, AB Enoch Thulilrs Aeroplanfabrik, soi-r iust i dagar-na har firat silt
50-år'sjubileun.

Många vitt skilcla produkter har tillverkats på Thrrlinverken alltscclan clen
lrg lö' fc .r.o !r . lin , i för', retr
startadcs ra fil clr Enoch Thtlin. Dct
bJlcd< 'r .irt o,l r.. rc,l..rr fcrrr rr
ticligarc, 1910, då clcn för'sta flygnraslti

nerr r l',rl..r'1 . . ert lter orrr.enl:g
i Lanclskrona av proliuristen
Oskar Äsk och ingenjören IJjaluar NyIop. ThLrlin, som reclan då ha.lc klart
ör ..g ri'l:r lra rrri.l.rrr.iiliql-eter 'vl<
hat1e, fick ltontakt ned Ask och fiircslofi att ett aktiebolag skulle bilclas lör
tillvcrkning av flygn-raskiner i störrc
velkstacl

i

Svcrigc ocl-t
lrrankril<e och l9l'1 pronoverades han
vicl l-uncls univcrsitet.
\r|| Ir. ar gj,'rJL h. rr ,lert lJr .ri llve

r,irld.n ö\. tl.i.t.i;ltr lrjrr o\1, rl(1.
Lanciskrona Stralsund Trclieborg,

nrcn dennn prestation förbicl<nade 1914,
clir Thrrlin och löjtndnt C)tto Ask utföfclc bcclriftcn att ned flygmaskin 1örflyt
r. ..g | .,, l'. ri. rill I rnd.\ror '. I r 'j
19l4, i samband med llaltiska utstiillningen i NIallriö sattc ThLrlin llytt r-ekord
pä sträcl(an Malmö-Stockholn genoln

att flyga upp reportagebilclcr frå[ utstiillningcr-r på 4 tinnrar och l7 r'tinuter.
Flygel'ok<n r'å Tlrrrl.nrerl..n

",

'1,

tr,

c1är
Encch Thulins Aeroplanfabrili, ^B

de en i<ort rncn intensiv tid. Unclcr Thrrlins entusiastiska leclning hann man med
att bygga 99 llygplan av 14 olika model-

Thrrlin haclc Oskar Äsk sorlr n:irnerste

flerir

skala. 1915 realiseracles tankcn och

AGA:s

dottcrbolag

i

Tysklancl hade

mecl en belgisk aotomobil son förebild
börjat tillverka en nedelstor vagn. Genorn Da16ns förnediing etablerades ett
gott samarbete lnellan Thuljnverken och

r' .,'. rbctr'e, g L n,lr'1,.. Un,l.r Je lvra
åf sonr sanarbctet varade byggdcs bortåt 10C flygplan av flcra olika modeller.
Fil dr Enoch Thulin räknas sonr en
av de svenska pionjät-erna på clet flyg
tekriska områclct. Han föclclcs 1831 i
Simris och tog rrogenhctsexamen i I- ncl
1899. Mellan i908-19i2 beclrcv har.t

fl.vgteknislta forskningar

uppfyllda fiir clen nya tillverkningen.
l)essuton hade man stor l-rjä$ av dr
Gustav Dal6n, på AGÄ, som hade ekononiska intressen i Thulinverken.

ler samt cå 700 flygrnotorer av

tyska AGA. Detta bolag ställde srna
erfarenhetet ti11 förfogande och redan
i april 1920 kunde den första Thulinbilen släppas ut från verkst:rclen. Den
hörcles lrån Landskron:r tiil Stockl.roln
på en rekordtid av 14 timmar. Bilpro
i, kr' r orrrlcrt 'Jq i f.jr't.r lrrr,l en * rirpå I 000 bilar nen olyckliga ekononriska
o n.lin.ligl)et(' gior'le utt pr',,dLrlrioncrr
fici< avblytas re.lan efter 300 forclon.

Thr inverken liggcl fortfarande i

clcn

clel av Lanclskroni,r clär cle starlades för
ferrtio år seclan. Irörctaget har idag tre
'i.lr erk nlr q.lin icr . för rro.lc bolagct,
Svenska AB l3ronrsregulatot er, tillver-

kas bronsapparatcr ocl-r ljädrande hjui.
Egentillvcr kningen utgöres av f1äktar ocl.t

apparater {ör komfortvcntilation. Seclan
sarrnalt år företaget också legotillvcrli. r.. :t 'l
' l-'l'n.lrr.trin. Dcn all'gr
cnsättningcn rrppgår idag till ca l5

rrilj

kronor.

företågcts käpacitet ut-

0/o ti11 konceroens produliiyttjås ca 75 ^v
ter och rcsterancle 25 Vo ti1l lcgoarbeten.
Till cle större krnclclna t iiknas Volvo och

blan cl cle åtcri<onu-rande krrnclc'rna åter-finns svenska statcn representer acl .lv

olil<a nrilitära myncligheter.

C/rlisr.

r

Ni/sson

ll

s

Briltsorn rncrrrcrllyt
l0 oktober startadc 29
det nu berömda faniljerallyt,
sorn gick för 8:e gången. Banan gick
öler kända "röda" vägar och okända
krokiga timmerstråk. Vädret var strålande och giorde skäl för namnet brittsorrmar. Då del inle \ ar lreqr6ns6iag
på kötiden avnjöts de 9 miien utarr
Jåkt och jäkt. Starten gick vid Säterbr'
skola, varefter förare och passagerare
Söndagen den

ekipage

T

F
F
E
R.

G
U
D
E

N
Utan tvekan är de elektroniska databehandlarna vår tids största uppfinning
och med den utveckling de uppnått i dag
har många nästan olösliga problem ldarats upp. EDB underlättar många uppgifter för människan och man har utlovat ännu mera. Maskinerna är i grunden uppbyggda på binårt system [+ eller

-, mörkt e1ler ljust, go or no gol men
kan utnyttjas med vilka tecken sorn

helst, dock företrädesvis

i

decimalt räk-

gjort EDB till den
verkliga sifferguden och nu står vi r
begrepp att offra våra sedan århundranesystem. Detta har

den innötta begrepp, våra identitetssys-

tem, våra innersta känslot till
gud. Alltefter som maskinerna

denna

blir allt

rnäktigcre och dominerande måste människan offra mera arbete för att underlätta maskinens uppgift. I Affärsekonomi
nr 8 1965 beskrives ka1lt och konkret
postens kodsystem för adressorter och
postanstalter i Sverige - ett led i infi>

randet av allmän automatisk databe- i första hand automåtisk

handling

Ilur

detta skall ske praktiskt är inte beskrivet utan mera hur
kodsystemet är uppbyggt.
Men hur kan adressaten fötstä att
20000 204760 betyder Göteborg
brevsortering.

80011
80000
80003
73000
80022

805690 Agnesberg
Abisko
735000 Uddevalla

8tJ5460 Alingsås
Enl. Kungl Generalpoststyrelsens kodsystem från 1964 får kodnr inte ersätta
namn på adressortema och postanstalterna. Det var iu väl detl En enda siff-

ra fel

lands?inda
felet.

- och

till

fel
vem kan då rätta

Än så länge har vi våra personnamn,

l2

nred en ef{ektivitet av 99,5 % (Uppslagsverket Råd för älskande ändras enligt Verket och Vi till Kod för
iilskande). I USÄ har man faktiskt förverkligat en hypotes, som föreslogs på
skoj för några år sedan. En ensamstående ung dam får för 15 dollar en blankett
ätt fylla

i

ett antal uppgifter om sig sjä1v
och sina önskedrömmar. Dessa data
granskas och tolkas av psykologer och
kodas in på databand, som sedan jämföres med inlästa uppgifter om manliga
kontrahenter i en datamaskin. Efter l4
dagar är vederbörande lycklig gift med

sin drömprins.
Ja livet blir kanske enklare i viss mån.
Lotterichanserna och spänningen försvinner genom sannolikhetsbestämningar. Ronantik är onödig. Språkförbristringen mcllan olika folk försvinner då
allt kan uttryckas i siffror. Men hur
skall våra personliga hjärncentra se ut

och vad betyder det med så mycket siffror.. . om en endaste är fel? Vi

Äbbekås

och posten kan komma

men redan innan en nyfödd blivit döpt
har han sin 9-siffriga identitet fastställd.
En enda sillra fel på slulet och hrn byler kön. Nöduändigheren rned reg'strerade dop och familjenamn har bortfallit.
Det är likgiltigt om man kallas Andersson eller Ålsnultra. Och det ljuva gullet
är inte nöjd att bli äskad som 17 utan

beställer en virklål och får ett lokurrrr.:riv eller en pcrpenJikel. Vei Ni Iör öv
rigt vad en elektrisk glödlampa iir klassificerad som i gällande M-kodnr-serien?
Energi.omuandlare! Säg det nästa gång
i en affär när Ni skall handla. Eller
kanske M 2731-1 010 120 0I1. Vad tror
Ni, Ni får.

Är vi inte på väg utanför det nål vi
st:illlt upp?

i

vid nio kontroller utefter vägen testådes på körteknik, sport och kunskaper
on trafik och där det brast blev följden

prickbelastning. Körproven var i viss
mån gjorcla med tanke på den kom-

nande högertrafiken och var inte så
lätta som det skulle förefalla. Vid 7:e
kontrollen ingick dessutom korvätning,
vilket inte vållade några prickar. Av de
glada hejarop, som hördes av tävlingsdeltagare efter banan frangick att man
tagit ut familjerna på en trevlig utflykt.
Tyvärr hacle en kontroll flyttats p g a
älgjakten, sorn skulle böria clagen efter.
Ett stort antal priser hade skärkts
och delades ut i ordning efter erhålina
straffpricl<ar av ordföranden i Flygets
motorklubb.
Segrare och årets pokalhuggare blev
yrkesskolans Bertil Söderbelg. 29:e pris
och träsleven detta år fick B. Carlsson.

Bergtrollet tippade plastpåsvikten riktigast och girk hem och polerade sin
FIÄT.
Resubatlista :
1 B. Söderberg

2 E. Fallkvist
39
3 L. O. Broberg
41
4 P. O. Nilsson
42
5 L. Lindberg
43
Summa poäng i vandringspris
tre tävlingar []963L. O. Broberg

E

Fallkvist
K. Nilsson
L. E. Williamsson

1965J

1o p
8
6

4
2

efter

:

14p
14

72
10

R. Raystål
t0
B. Söderberg
10
Följande firmor l.rar varit vänliga art
skänka priser till "Brittsommarrundan"
och klubben vill härrned framföra srtt
tack för bidragen.
Svenska Flygnotor AB Trollhättan
General Motors Arboga
K. E. Nilssons Bilaffär Arboga
B. O. Keijser Västerås
Evert Cykel & Sport Arboga
SHELL Arboga
Ärenco Stockholm
Koppartrans Ärboga
Philips Stockholm
IC Arboga

Nya Gumniverkstaden Arboga
Slutligen vill Bergrrollet med övriga
tävlingsdeltagare tacka tävlingsarrangö-

rer för en mycket trevlig och väl
nonförd utflykt.

ge-

Grupp Lcrrs Hcrhne
segrcrde överlögset

Toppresullcrl crv
qvd 556

Driftvärnels lreldcrgsövning

Intliuiduell täuling:
Kplsr 40 clcltagare:

l.

G. Merk6n CVÄ dv
Silvermecl.

2. R. Eckemyr F6 dv

24q

Silverurecl.

3.

I.

Viktorsson CVV dv

(lö5ta HcIuuiu!.on nuJ \56 ri,tr ,iu

Silver med.

,1.

uinndttJc stiL

G. Neuman CVA dv
Bronsned.

Kg 20 cleltagare:
L G. Persson F6 dv
Sil ve r nr

e

2. B. Karlsson CIVÄ
Silvcr mccl.

lintcr att Harrl
bohstaltligcil ii ett

I) ri ftuäntslc daren

Hahnc nästan

nlcd sitt

3. E. Pettersson
4.
ocl.r

i

grupps f6rsval samt individuell tävling rred sarrt
cL

iftvär'nspcr sonal

Iiga vapcn.

I

klass 1 för K-pist scgracle Ilerman

Eriksson. Gunnar l\{erk6n
segern

i

klass

2, IIarry Alviclsson blev

Flahnc, 2. Svcn Tiborn.
Resrlltat vid FV DV tävling på hcrl1965:

Lagtiivling:

l.

F6 dv

1005 p

J. Ilolmgrcns vandringspris

2. CVA dv
3. Fl dv

1000 ,,

a7)

V.

Gullberg CVV

G 80 deltagarc:
1 E. Stark FV

dv

227

,,

2r2,,

r1v

208,,
135 p

clv

Guldmed.

2.

A. Hcllncr

F6

134,,

clv

Silverned.

3. G. Fornancler Iil

hemför-cie

[ö " e rnrrr på gp\ Jr i llr"' l. | \las.
2 belacie Holgcr Larsson tätplatscn.
Bror Karlsson tog heDr segern i KgL .cp. q..:ns.li, .n:," i "r'r'r elJöverfail: l Grupp Lars Hahlre, 2. l3ir
ger Lindh. Försvar: 1. Grrpp Lars

nabanor

Fll

clv

Bronsmccl.

1J4Pe11.

Fin l.rel dag trinnades CVA
LILIF:s

229 p

cl.

l

clv

ti?

Silver-ned.
,1.

H.

sson
Silverned.
Lar

CVA

clv

VID HEMVARNETS

133,,

En blär-rdancle uppvisning av avd 556
robottekniska kontorets femkamp bädcladc för ett toppresultat i dcn fjärde

i

grcnen, skytte- Inte rninclre än tre äv
de fyra fiirsta platserna bclades av
s56.

{k}rrerävlingen h r,lc

rrp rdelarc pa

två orngångar. Valpiats var Sturcsko
lans kä11are där skarpskyttekl-rbbens
opartiske donarc llerbelt Kåbcrg ieclde
övningalna.

Redan cfter första omgången, den
oktober, hade clen slutlige segrarerr,
Gösta HcLnmingsson, avd 556, visat sin
klass och slciutit ihop 166 poäng.
11.

Striden om platser-na närmast efter
utkänpadcs clen andra omgången, dcn
18 oktober, och slutade Dted att Jan

qvist finns program

Fr'ån1und, avd 556, blev andre nan
ncd 153 poäng, närmast följd av Bo
I{ellströn, avd 553, 152 poäng och
/\r q LrlK forsDarg, J\o ))u, t)u .t^a1g

na är öppna för a1la clriftvärnsmän vid

resultat förbi {jolårets segrare, avcl 555,

KURSER

SKOLA

r

STRIDS-

966

IJos CVÄ

driftvärnschef B. Blontill alla vårens knrser vid l-iemvärnets stridsskola. KursrrCVA-UHF,
Speciellt noteras kur-s för
Driftuårnsmän ur FV 2713- 1/4.
Freclagen den 28 januari startar för

sta övningen för år 1966:
f uJ.ilrl u:trl,t,:kiulli,r! r,,,,1
otJt K- pist

g, D.j'

.

' 5;'

Avd 556 gick genom sitt utnärkta

som tydiigen tappat sin f.jo1årsform.
[Av någon anledning skrek en 55:a
"Bingo" så fort någon 55:a lyckats få

fenr hål på sin tavlal?J
Avd 553 son intc bävar inför den
sista grencn, pilkastning, har i stället
.161-.\iJv:rrr, da dc scr l-rr- det kämpastarka 556 närtrar sigl Det är upplagt för er-r spännanclc rrppgörelse i
årcts lemkanpi
Rcslrltat av skyttet:
1. Avd 556 85 p
2. ,, 553 82 p

3. ,, 555 64 p
4. ,, 659 56 p
s. ,, 554 39 p

Totalt efter fyra gr-enar:
l. Avd 553 324 p

2.
3.
4.
5.

,,
,,
,,
,,

556 287 p

555 280 p
659 230 p
55,1 186 p

laf

Fanilien Betil Sötlerberg s Britt somm ar pobalhu ggare.

år ct

t3

l(crn rtlcrn rnätcr din fysiskcr
crrbetsförrnågcr?
Vod

ör

ergomelri?

Ordet "ergometri" kan härledas ur
greki.kans ergon, son) betyder a'bete,
och metron, som betyder mått - alltså arbetsnätning. I undersökningar av
individer under muskelaktivitet har er-

sin givna plats. Sådana undersökningar har stor betydelse vid lösningen av såväl teoretiskå som praktiska frågeställningar - tnan kan exempelvis rrnder'.öka i1rbetcts inver kån på

gometrin

\l

blodotrloppet, andningen och ämnesomsättningen. Också l-rar ergometrin
under de sista tio åren fått stor aktua-

litet inom idrotten,

t

arbetsforskningen,

industrin och sjukvården. Framför allt
har ergometercvkeln 61ivi1 q11 I'ctydel
se{ullt l.rjälpmedel vid bedömningen av
den fysiska arbetsförmågan ocir av
konditions- och träningstillståndet.

Ordet "kondition" används som be-

teckning [ör kroppen. anpa."nirg t'11
tungt arbete under längre tid Bedön.rningen av konditionen innebär {rämst
en värdering av hjärtats ocl.r blodon.rloppets träningstillstånd d v s de syretransporterande organens funktion

Är det bara benarbetet sont öbar hjärtuerhsamheten?

Vqrför skqll mqn då hq brq
kondition?

Nutidens hets, jäkt, nervositet

och

ofta pressade arbetsoppgifter gör att
större ocl-r större krav ställs på den
rrränskliga orga nisr nen. Fö' alt Inänniskall kLrnna

över I'trvud taget
'Irn
sin plats i dessa tider, fordras att hon
rnåsie vara ur konditionssynpunkt väl
fylJa

rrstad.

Hr,r stå det da till rned konditloncn
tyvärr dåligt. En undersökning som gjorts av
hos svenska folket? Svaret är

Stockholm visade, att På detta
on]råde finns det verkligen anJedning

GCI i

att göra en uppryckning.

Ätgärderna

vänta på sig, vi fick
Tunbas morgongymnastik i radio och
vi fick Träna med TV-progranmen och
dessa program har helt säkert vårit

lät heller inte

n.rycket vårdefulla.

Vad har man då gjort pä CVA för
att stimulera folk till ökad motionsverk,an hell Jo, gen.rn idrottslöreningens försorg har nan propagetat lör
ökad aktivitct genorn startande av lno-

tjonsBrllpper. anordnanJe av tränin3stävlingar i orientering, korp-tävlingar av
olika slag samt anskaffande av en ergometercykel.

Denna ergometercykeL

Hur provor mon konditionen?
För arbetsprovets genonförande krävs
l] cykelergoneter; 2J metronom; 3l
vanlig klocka eller tidtagarur för "långtid : 4) tidragarrrr sorrr,möi1iggör td
tagn.ng meo I lu qeKuno: )J onl Inol-

ligt

även stetoskop ocl.r bordsfläkt.

Arbetsprovets förlopp:

A)
Bl

Kontroll av netronomens takt [l00
enkelslag per minut].

Justera sadelns och styrets höjd.

CJ Pendelviktens index instälies mot 0.
D] Arbetet påbörjas, belastningen stäl-

E)

F]

in

och "långtidsklockan" startas.
sekunderna av varje
ninut tages tiden för 30 pulsslag.
Vanligen räcker 6 minuter för att
les

Sista

15-20

ge relåtivt konstånta testvdrden.

Därefter avbrytes provet och med

hjälp av tabeller räknas testvärdet
anskaffades

våren 1965 och har varit flitigt utnyttjad av personalen på såväl CVA son

l4

UHF. Tyvärr har det bara funnits ett
par utbildacle testledare på CVA, var
för väntan på tcstning ibland blivit
ganska lång, nen efter en nyligen av
slutad testledarkurs förfogar CVA/
UHF över ca 20 st testledare, som alla
är villigr atr hjälpr CVA UHF-persor-ialen med konditionstester.

ut.

Om DU är intresserad av att testa
Din kondition, tag kontakt med någon

av de 2l

att utan
Nan-rn

testeda(na.

De hjälper

Dig

kostnad genongå en test.

på testledare, se anslagstavlorna.

Hcr Du dålig kondition?
On1 testen visa.r att Du bchöver motioncra för att erhålla bättre kondition,
kan några tips vara värdefulla: Vik
några

tinnar i

veckan

till notion

det

är lättare ått genomföra om vissa ticler
anslås. Glöm då och då bort att det
finns hiss, spårvagn, buss ocl.r bi1; kon
da o,h då 'håg arr der finns .kog orh
mark för sport och friluftsliv. Motionera ned 1ågt tcmpo c1c första gångernaj stegra sedan tempot långsamt till

en passandc nivå. Deltrg aldrig ot-änad i en fysiskt ansträngande tävling;
detta gällcr idrottstävlingar, propagandatävlingar, företagets tävlingär. Träna
ej hårt och täv1a ej i sammanhang mcd
infektioner eller då hälsotillståndet av
andra orsaker är nedsatt. Till sist: Du
son endast tränar för "vardagskondition", försök att göra det till en hobby.
Träna endast i den omfattningen att
Du känner ett välbefinnande, ty det
är til1 sist detta soDl dr det väsentligaste.

Nils Oskar
Fråga: Vad skall bordsfiläkten vara
till?
R. F.

JUBTIARER.

_'r*3<_

Jag riktar ett varnt tack till alla jubilarelna för gjorda insatser och hoppas
att de gångna åren skall fö1jas av ytterligare nånga år vid CVA.

VäIkornncr
wår krels

WI dl

CVA
Rr1ne Aasa,

Adta

Ove Arnoldsson,

130

r i\e-Lotre M_ahrbcrg

294

871

8C0

711

6li

Gunxv .\ lofiln$on

252

346

12)

7t3

Christina Westcrlund, kontorsbitr
Monica Wicle, kontorist

t9c

611
724

6la
2i0
2Sl

tc0
37,
taa

Crrl lklrrd

7,1

ll;ldins

5:5

193

121

2lt

251

t\i11 Gurav Sikdid

t5a

::13
153

:tl

t:l

114

?31
190

125

:ti)

551

765

I0 år vid CVA

.'17

s5c

s5c
s5a

lnsrid Krllsbdll KnrdrD

lii
rs.
:i;
t35

t5l

51.1

l5l

la
llis rrit$.n

Erik KihlbcrF

5ll

:si

isc
5t.l

tla

t3l

:5i

3Sa

:ac

5tl

tt0

Olon l:iolnquis

zSi

rii, t-]\\ot TjcIindcr

Aiir iiid. v$tsre

n

194

10 år

vid

60 år

lr2 1966 John Nilsson
2O/3
Aston Fröijclh
27/3
Harry Severin

avcl 275
970
230

50 år

to/2
I /?
3/3

1966 Harry Söderströrn avcl 370

Malm
MaL'nberg
Arne Yttcrnaln
Kurt

634

Sune

521
190

UHF

32!r 50 år
rs3 )) / 1)

1965 Grrnnar Fiiksson

112

Flcrggcrn på hcrlv sfång

UHF

Karl Hultman
Anna-Lisa Gustafssoo
Anita Karlsson
Nils Johansson
Ellert Moc11
Gerhard Vikergård

Erik Dahlberg
Olof Dahlöl

CUHF
.t10
400
1),2
442
441

44r
442

tr

Thure

Si:vtcrt

Knrlssorr.

Joilsson.

RATTEt5E

I B-t nr 2 stod det betr. Farniljcda
gen, att Gyllene Balken serverade 500
portioner ugnsstekt skinka, . . .
Oh.l Dcr <krrllL. vård 1.000 porrro.
nef.

630

CVA

:r.

l5l

600

Vi hyllor

71t

tia

272
635

Gunnar Eriksson, förrådsarbetare
Ingrid Engströn, ståclerska
Gunvor Lar sson, städerska

619

Sjöbcrg

Pc. Siijlin

283

959
510

UHF

!li

,1S0

121

Kurt Ranpling, hj:ilpmontör

t5c

lii

25:j
253

281

Mona Spångmyr, kontorsbiträde

714

281

745

651

st0

651

hjälpmontör

Ro8er Knutsson, ingenjör
Inger Nykvist, kontorsbiträde

230
974

121

:lc

505

970

Bo Johansson, hiälprnontör:
Gunilla Jonsson, kontorsbiträde
LisbethCarlsson, kontorsbiträde

rt5
:!5
lsc

avd

kontorsbiträde

SörenArvidsson,hjälpnrontör'
Conny l{ernansson, hjälpnontör

20 år vid CVA

lll

driftingenjör

Anclersson,

Avsynaren GustaY Thure Karlsson
avled den 16 nov. 1965. Han var född

vid CVA
den 30 iuli l95l och r:än<rgjorJe ri.r
vid avd 491.
clen 28 april 1906, anställdes

Pensionären Sixten Algot Jonsson avlcd den 27 nov 1965. Han var född den

16 april 1909, anstä11des

vid CVA

som
av1965.

rrotonnontör den 17 sept 1945 och

gick med sjukpension den 30 juni

t5

TACK

Julpristövling

för visod vänligher

Känner Du CWA-UHF
Vår iånge ptessfotograf har med silt
kanrera gjort iakttagelser inon CVAUHf områclc och tagit bilder. [Jag tyc-

kcr clet är delbildcrJ av

löreteelser
sett. Bcrgbör
ha
alla
så]
sorrr
sa'
[han
ja han visstc
trollet siälv har det inte

inte ens vad som var uPP eller
Kan Ni läsarc hizilpa till ått lijså

necl.

För allt cleltagancle

blenet och skriva vad clct är' Tiil clc
tre först öppnaclc /rittd lösningarna utlov:rs pris och heclerligt orrnäilnande.
Svar sl<all vara iniämnat Ieller insänt-)
ti11 Bergtrollets r.edaktion Itist 750) fö
lc den 15 jan. 1966 och kttverten nrärlita CVA Ul{F-tävling

pro-

1,icl

min na-

kes, Thurc Karlsson, bortgång
sanrt för den vackra blomstergär

clcn vicl hans bår, frarnfiir jag Lritt

inncrliga tack.
Rtrrra Kallssolr

tr' lrjäirliqt td(\ rJr Jc'r iir,J g.v1
le ",in -r.tilln nq
j:rg lirt. nJr irg
'.t.ra
vid CVA.
|t4aiclt

Le

nnrutl

avcr,670

IIi:irtligt tack till a1la arbetskamrater
oLl' .lr.fer lör drr. .lorJ penr,ingerr:'
jag lirk nottagr lra r' r
^.h blorrrrror

50 årsdag.

I{trl Axel Hahtte
Ett hjär-t1igt tack till Chefen och
fCTf lör rinlig lrapknrrr.' rtr.le" t'ttt

sjnkdorn.

lJi/-s,4rcisson
avcl 275

Hjärtligt tack för- cle gåvor vi {ick
i sambancl nrecl att vi shli:rclc
på CVA.
lngrid oclr Suen-Eric Bicksttöttt
r:nottaga

För vänlig hågkomst på rnir.r 50 år'sdag vill jag tilL alla såga ctt varnt tacli

&sÄ

-Sacrr Jansson
avcl 100

g!*å
l.,g

lgx

.G;
::i$-iG;:€,

,*sa*9ffi&&t

ffi
sri|lesti€

etsgbh
ffire

re

ffi
o

w

till

trcL

r .l .e' . r

.r'\{.1\LJrr

rater för den storartacle gåvan jag fick'
då jag slutade.

Srellnn [/ia.ssorr
lltlnera Llioervlsåre
För'visacl vänlig hågkotrst på rrin 60b., ' ,* orr rill I\', '1r'.tern1 på
avd Bl0 få fianlöra nitt vå(llra tack
Bror Paltntlr

å...1r3

För al1 uppvaktning och visacl vänlighet på min 50-årsdag ber jag att få
framföra mitt varmåste tack.

Euert Fualdssott
avd 206

För all uppvaktning och visad vär-rligher 1'5 rrrirr 50-ar'.dag tr.'rrrlJr ia3
härned mitt varna tack.
Algot Schill
avd.205
Ett hjärtligt tack till höga ocl.r låga
ia alla som här kan komma ifråga.
för'rctka blorrrrnor och minneig.-rr a
den var välkonmen vill jag lova.
För såmarbete soln varit gott
jag tackar nu när pcnsionen jag r1ått'

.to
16

Artut

Wadste.b

Ett hjärtligt tack ti1ll cl.ref och arbets
{ör visad hågkornst på rnin 60-

kamr ater
arsoag.

lohn

Ohlssott

avcl 380

Cloettcr choklcrdr

Liunssrrro

Personaltidningsredaktörerna har haft konferens hos Cloetta
cl-rokladfabrik i Ljungsbro, en av Europas största livsiledelsindustrier. Utöver direkta tidningsärenden trlev det givetvjs också industribesök. Detta var nycket intressant även för dem
som inte är engagerade i livsmedelsbranschen, då arbetet är
mycket mekaniserat. Speciellt torde väl ett synnerligen avan
cerat transportsysterr vara iögonfallande. AIlt från cacaobönor till choklad och andra produkter transporteras i kilometerlår-iga banor, son blodet i ett ådersystem. Därjämte finns
allehanda valsverk, pressar och gjuterimaskiner så att om in-

rp

tc doftcn förrådde produktionen, kunde nan tänka sig

en

helt annan industri. Dock präglas allt av ljus och renlighet.
Cloetta sysselsätter

i Lj

ngsbro 700 personer, varav en stbrrc

måjoritet sysslar lned någon sort av kontroll. En provsmakning bekräftar också att Cloetta-chokladen är mycket god
och kan inte tänkas bli bättre.
Fabriken ligger vackert inbäddacl i grön östgötabygcl och
har vackra par kanlåggningar. Ett cget kraftverk biclrar till
giförsörjningen.
Finr-ran hälsar alla intresserade välkonrna

Den söta Netta

fön

Cloetta.

cncr

att

besöka fab-

rikcn i Ljungsbro och träffa den söta Netta fiån Cloetta.
Dock bör man finga först och få lämplig besöktid
[013/6ss 00].

Ni ändå är ute och reser - rled familjen eller ensan-r
gör
en liten avstickare och bese anläggningarna. Det är
ett nöje för a1la.
När

Bergrrollet sont sett.

Se Venedig

- inncrn del är för sent!
ld'b^^
.'1{l

f

{
r::rl i
t,;

Ja, rubrikcn ser litet underlig ut,
men det finns stora dsker för att Edra barnbarn aldrig får se clenna histo
rista pJrts. Veredig är egentl.gen ingen
srad den är ett rrnder" ar 150 små
öar', 175 kanaler och 375 broar, krönt
rned konstskatter och arkitektoniska
r-trästerverk. Ursprungligen var det goter son räddade sig från Ättila och de
påträngande hunnerna genon att flytta

ut på
hände

träskmarkernas slarnöar. Detta
Så småningon växte be-

år 452.

byggelsen. Folket blev starkt och
näktigt och grundade ett dominerande

rike,

sou.r bestod

i

1100

år. 1877 före-

nades Veneclig rrred det nuvarande Ita11en.

Staden har

f n ca 750.000

invånare,

som till stor clel lever på de över en
miljon turister, som årligen besöker Ve
neclig. Dessa spcnderar närmare 240
niljoner kronor i denna enda stad, nrecl

större eller nindre utbyte.

E--

\'

-,_

Venedig kämpar emellertid mcd väld.ge problerrr, sonr är .å allrcrJiga, arr
man reclan haft en internationell konferens för att diskltera vad n-ran l<an
göra för att rädda Venedig. Staden lever på vattnet, men detta vatten är allvarligt förorerrat och anfräter dess fun-

danent. I-Iavet undcrminerar också i
allt högre grad staden, och en av föJj

derna hzirav är

att

den bcrömda

San

M:'r,o ,latsen t n I'rakti.k ritgel varje
år drabbls rv övef.väninirBa' nå-

got sonr 1örr skedde högst en gång pel
sckel. Man kan på MarcusJ<atedralens
pelare direkt avläsa hur högt vattnet
har gått. Det rör sig om 60 cm over
lurscls ltJrLl Go'vet i LateJralen gar

dcssrrron'ivagor

a llr elter"orrr de palar
den vilar på höjer och sänker sig. Vidare

angrips pålarna, som staden

är

byggd

på, av vågorna från de otaliga motorbåtarna på kanalerna. Ett av de största
bekymren är också husens allt n-rer ti1ltagande förfall - spruckna palats utan
färg, brist på avloppsledningar, obeboeliga rtrLkel. [örrulln,rJe hLr.gcrlar är osaker till att stadens närnastc framtid
är allt annat än ljus. Venedig riskerar
en död i al1 sin historiska skönher, orn
rrran inte göra något år saken. Proble-

net är

enellertid, att man ännu

iite

precis vct vad man ska göra och inte
heller vilka kostnader man måste räkna med. Inom den närmaste framtroen

hoppas dock stadens stadsfulln.räktigc

att ha ett antal planer färdiga för att

r

äclda Venedig {rån undergång.

Bergtrollet har varit där och staden
år värd ett besök - innan det är för
5ent.

HE\,VTETT-PACKARD...
.

far precision och kvolitet
med resurser ott möto de

a Oscillatorcr O Signalgeneratorer o Puls-, Fyrkant- och Frtnktjonsgeneratorer o Räknarc-, Frekvcns- och Tidmätutrustningar o AC-, och DCkroftaggregat o Skrivare o Rörelse-, Kraft-, Tryck- och Rotationsgivarc o AG,
DC och Pulsförstiirkare o Mikrovågsinstrturent a Distortions , Spcktrur- och
Våganalysatorer a Digitalvoltnretrar o Oscilioskop I Analoga och Digitala Datasarllings- och Databehandlingssyste"i o Q- och RX-metrar o Läcksökatc o Meclicinska och biofvsiska instrument o IIalvleclare.
Rörvoltmetrar

FIEWLETT-PACKARD

tillverkar cirka 1.500 olika
instrLrmenttyper

jåmtc

halv-

leclare.

ltlodel

50 MIlz transistoriscracl räknare som med
plug in enheter räknar från 0 Hz till 3,0 GHz
rue<l cn stabilitet av I 3 x 10e per clag. Ä{ät-

52,15L

Transistoriseraci Räknar e, iir'
ett cxcmpcl av de instrunent
sonr levererats

till

mest skiftonde behov

försvafet.

onråclet kan utökas
kan gör.as från

HEWLETT

I

till l5 GIIz.

trs

till

Tidmiitlring

108 sek.

:, -:
JID, PACKARD

J

H P IN STR

U

lvl

EllT AB

TEKTR.ONIX

Centrolvägen 28, Box 1004, 5olno

l.

Telefon 08/830830.

hor morknodens mest omfottonde
oscilloskopprog ro m

Oscilloskop

Plug-in.enheler

l-2-4 kanals enl<elstr'åle dubbelstrå1e digltala rrinnes
cilloshop, sannanlagt övcr 60 olika nodeller.
I 24

samt

samplingsos-

kanals operationsförstärhare bär'f rekvcnssystcm sanrpling-spektrtuna-

nalysato( sarnt svcirgeneratorer.

O-vrig.t insfrumenl och fillbehör

Elektronrörs och tränsistorprovar e, oscilloskopkanrelor, vagnår puls signal
och ticlrarkcringsgener :rtorer.

Typ 453 Portobett tvåkonols oscillo-

Nyheler
Tektronix lrtvecklar ständigt nya
instrunent för att tillgodose marlinadens allt högre krav.

skop med fötdtöit svep

Banclbrcclcl

dröjning

I

Dimeisioner

18x32x52 crr

Vikt

ca li3

Ensomförsöliore

c-+.å-)

Xlim f K FEI;1X ER AEI

L-F<L_)

50 NIHz

Känslighct 5 nrV rskcl
srcl-,r,,I,, 0 r. 'k,' : . .r.l
Svcpfiir -

En dv de senqst presentefode nyheterno är

0

Snörmokorväsen 35, Box 56, Brommo. Tel. 08/25 28 /0.
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