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Detto nummer ov BERGTROIIET
ör det förstq i dess tiugonde
å rgång.

Sru nrvALLEt"l

krärnpor in i sitt tredje decennium. Re
claktionen giir-clet väl rnedveten om att

Vår personaltidning gär utan

ålclers

inte i alla avseenden motsval at lä
vi lr-vser dock förhoppningcn att !i lyckats något i vår str-avån
att gc infofnrätioncr fiån alla parter och
alla rårt lört'tags skiftanclc vcrksamhcts
gtenar. I sjäh'a nartrnet "pcrsonaltid
r, rg !*c .cli.r trttrlLl [.ir Jll ,lc irl,
är fråga orr en slrver-än reclalitions ar
bcte Lrtan ati irlla har varit och iir viilclen

sarnas krav. l\len

komna nrecl inlägg oclr artiklar.
Vi hoppas ätt vi på något siitt scnarc
trnclcr året sl<all kunna celebrera jubi

t 2 61'/ /1 ?1 ,',
1Zi/|Et 3tta i tq,t,'t )t4[
,furt lfi/4t, tiiqtL, . At6/rf i. 7 ,1 1 LElt q c:
' ti/t I lo? ?tlL Aq t r ' r. :. :.'/ ?;2 7;| 1 I o,E.3
3

?r[t,L t

/

-

t)|.Itii[' ;!tf.i / t,.a /
.it |.': ?I:.i a it :, ( E L NiÅ ff tl
+ .': /0t r
/4t/l,l tl,/
fo 2 E rl 6 ,r,1,4 /4 ,1/l E ,l . f02 E
J'oc

/1LA

ffi
lx/'.-i,;

leet.

1--'l^\

Rcd

\lZler

Är l0 kronor för mycket
för ökod sökerhef vid
bilkörning
Kon Ni ollcr trofikregier

d0 t4 /4 , aaE tli

?

Vet Ni vcrrför de ör som de ör?
Hor Ni körteknik för ollo situolioner?

l/. q nA?rElt'|t

--- w)
L/L' 4 tl t/o et
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lt)!t t,i/+ tl/ r? ,/.L
firLe frG- : Ctt 2 '6 L'E 81]' 6r
PEI lf-r'- J ;
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E

Hur sl<oll Ni snobbt hondlo
det hönder?

/ rr

r

då

Vet Ni ollt om Er bil såvöl iekrrislct som ekonomiskt?

Hur s<oll bilen vårdos rött?
Hor Ni övoi körning i svår

"

terröng?
På ollt deito får Ni svor

i

FBU:s

MOTORTJÄNSTKURS

iil vilken ollo

mediemmcrr

i

FMK, FBU och FMKA somi

övrigo CVA-ore och
in b

5 kvöllor om vordero 3limmor.

NY PER.SONALCHEF
l(']rrslägs tti I d e.r:
Nt/.SKÄ yI OPP! FllgrlLpnets nllt litl
r nt o nst r at itt tt s ttl tl c
u bt m st u n
i

s

cl e

rt

r

Ll <,

tt

ting uid CVA.

lrc

byr:ringenjör llirger Åhlin

är

tr'.

o. rn. clen 1.1.1969 arställcl solrl perso
nalchef vicl CVÅ. Vi hiilsar honorl

hjiirtligt viilkomrrien.

Chefsinsiruktör ör
Chefen för Svensl< Bilprovning i
Arbogo Bo Köllgren
och i kursen ingår oven besök på
bilprovningen med demonstrotioner
och förkloringor.
KURSEN

EIEFIGTFIOLLET
Pe60ndlldnlns 1ör Ce.troio Verkstoden Ar

V

ag

r

Ansvoriq ltsivore:
CCVA

v. .lir. A

Flagnar

L.

F|. Elengtsofl

Redqktionskomnitl6:

Gun.e Rydebors,te.40o,Corl'RickordEkb.d
re . 106, Cor Hrso Doh ström ie . 1C,9, Gunnor
Gunavsson,

K

te

2/2, Chtistet Ni ssoi,

rel

ich6er, Liu.sllicheef, Oreb.o

T:yck A.bost BokJry.keri AB, Arboso.

VAKTO,YIBYTE VID
KAFFEAUTOTTATEN
Vår' glade l)ensioniir N4a1tc Arclcr ssorr,
sorn sköttc våra kaffeautorrrater har rv
lösts av lloland Svalås. Därmccl korrrrrr:r

ltatgfeldt

1969

401

nrr också själva arltonlaten ått bytas ut
mot en effclitivare och mecl egen prurrp.
NLr sl<ail kaffet b1i biittrc och a11ticl skall
vi få fätt kvantitet även oln prjser

| | r r.:rg. r lrn8r,. Vi lr"t!'a. .'.1..a
'r'
dct nu konmer en bröcLautonrat oreo
vicl till rrångas g1ädje franrför allt

för

be'srikanclc.

UHF ore

iudes.

ör grotis för ol o

FBU-

Även Du kon bli medlem.

Del kosior per år monlig'10,-,

kvinn lig 6,50, ungdom 5,-.
(Medlemsovgiften kon ju beirokios som kursovgifi).
Ndr kursen börjor meddelos se

nore genom onslog,
Anmöl Er hos

G. Neumon
tel.318

A.

G. Nätfqlk
Iel.312

Johonsson
te|.2351616

SAAB/L, för att studera översynsrrpplöggning rnotor RM6C lör llyg.
plan 35XD.

l5 november
. .. Di-ekrör N Bergström, tö-säljninB'chef L Clarstedt, civilingenjör L
Palmqvist, Byggmästarnes Mater.ial
AB, Stockholm, och ingenjör Chr J
Gronau från Köttgen & Ge., GnbH,
Kli nut

i

se

rat

nt a rk m at e

Köln, för

rialf örrå d.

UXT CVA.CHEFENS
Hönt se'n sist
Matsalen

i

personalbyggnadeo upp

snyggad.

Skyddstak ocl.r torkanläggning fiir
marlttelemateriel färdig-

Telehqllen
Läktare och verkstadslokaler för-

avcl

281 färdiga.

Tunnel I
Lokaierna övcr

...

..

. L Byråingenjör

skall ske via flvgplan. Stationering-plats unclor arbetct blir CVA.

oktober

. Arm6direktör W

Ähs, FMV-A:

byråd,irektörerna A Ljunggren och
K Bedoirc, FMV-Ä:lA, samt avdelningsdirektör l,-E. Olsson, FFV/HK,
för förhandlingar om avtal mellan

FMV-Ä och CVA beträffandc rn-

ll

lokrlpres"ens redaktJrer, [ör visning
rr CVA n1.r laboratorium för inl'a

röd rnätning !R-laboratoriet).
oktober

.. . F2l företagsnännd, för studiebesök
och för infomation om CVA före-

l6

...

tagsnämndsarbete-

..

..

ar-

.

..

ISVEN]: civilingenjd,rerna B Klasson, H Lymark och B Roos samt l.
forskningsingenjör K Spctz, för oricntedng om CVA verksamhet som

representanter från STTA, Doullens
och CFTFI i Paris, flygattach6n vid
fianska arnbassaden i Stockholm,
FMV-F: EL, TALAB och DNOR, för
den,onstration av PS 66-materiel.
FMV-F: UHC avdel-

ningsdirektören Nils RonranJer.

3l oktober
... av cleltagare i

Flygvapnets Bomb

och Skjrrtskoia (FBSI jaktdiv chefs
kurs vid F3, tillsammans lned avdelningsdirektör G Kaijser, byråingen-

Överstelöjtnant Hans Edborg och

represcntanter från Svenska central-

vagns111otofer,

. nye chefen för

oktober

till FFV.

kommittön för rehabilitering, Eugeniahemlret, Norrbackainstitutet

25 oktober
..

ter: FoftF, Milo Ö, FMV-F, F1,
FFV/HK, för överlämnande av
äganderätten av fastigheter från

m6direktör Chr Grut och byråingen-

22 oktober
.

representanter från sex nyndighe-

'12 december

jör L Alsenhag, FVV A:VdA, för
att diskutera översyner av strlcls-

9 oktober

.

.

FortF

Eye.

l7 oktober
. .. Arn6överdirektör C G Rcgårdh,

derhåll av robot 69 Recl Eye.

..

strand från verktygs- ocl-r rnaskinfir
AB,
Aiingsås, för studiebesök.
5-6 december

teter för underhålI av robot 69 Red

VdA,

avdelningsdirektör

mar Lindahl & Nemark

byrådirektör Äke l{ingkvist, FMVA : VA/RBK, och arm6direktör Willy
Åhs, FMV-A:VdA, för orientei'ing
om pågåendc och planerade akiivi

Beogt Karlemo, Geo-

Direktör Gunnar Linclahl, disponent

Bertil Benhult,

Olof Olsson, ingenjörema Stig Lindahl, Äke Håkansson och Rolf Hult-

Arrtonrlriqerin! rv värrrrcanläggn'ngcn

att diskutera den kartläggning son

..

cl målarverkstaden

pågår.

logiskå Institutionen, Stockholm, för

I

f

november
teknisk personal från FMV-F:RFN,

för studiebesök.
5 december

inredda och klara.

oktober

j

ändamå1.

...

Besök dv...

[ör förslr gången

cleilonstrera en snabb-

I9-20

Allmönt

Elförsörjningen utbyggd.

-

att

byggd mast för telekommunikations-

Pqnncenlrqlen
En ny oljeeldningspanna installerad.

lgelsöter

I

DAGBOK

Sverigc

underlag för pågående diskussioner
beträffande eventuell tillverkning av

l8

...

pxoteser.

december

H Rydström,
byrådirektörerna J Olsson och S Än-

Avdelningsdirektör

dersson samt byråingenjörerna A
Lundblad, T Martins och J Linder
från FMV-M Telelaboratorium, för
förberedande chskussioner om underhålI av telelaboratoriets teleinstrument.

jör I Elmeklo

oLh ll1 gun de "ingenj hr
K-E Westerberg från FMV F:R, för
studiebesök.

5_november
..

.

Ingenjörsvetenskapsakadeniens

[VÄ]

kommin6

för

Instrunent-

och Mätteknik: myntdjrektör Benkt
Ulvfot, professor Arne Bjer hammar,
överingenjör Per-Olof Lundbom, ci-

vilingenjör Claes Göransson och
ingenjör Bert Edenholm, för att få
information om CVA tesurser berrällande rnättek niL o.h kalibrering.

5-6

november

.. . Tekn Ing Skjolcl Hansen,

clanska

flygvapnet, och ingenjör Söderlind,

lng. C. L Gronau .instruerar den
hur man drar upp föranbingss\ih.

15.11

Fransht besök 22.10. på "Fanny H|II".

Fr u: ing E. Björblund, TALAB,

ing

NiIs Ehstrand, CVA, tebn dt Carpentier, CSTH, Paris, tuistan sbymd uerkstadsdir Anders Högfeldr, ing Mondofl,
CSTA, tebn dir Tarius, CSTH, chefsing Bergougnoux, chef sing CoIIh, STT A,
fly gattachön öv erstelöjt nant Gr andp erret
sai17t

öue^te Cermain, AAF.

FT'RETAGSNAMNDEN
Den ll oktober besökte F2l företagsnämnd CVA med sin ordförande överste
T. Norlin i spetsen. I{uvudsyftet med
besöket va,r att utbyta erfårenheter om
närnnclarbctet. CVA informerade om
CVA-nälndens arbetssätt och arbetsformer, {örslagsverksamhet m. m. Vida
re företogs rundvandring i verkstaden-

Det \ar ett iör bcde rärdrr och gäsrer
givancle besök, det senare vitsordat r en
tackskrivclse från överste Norlin.

I

november lämnade ekonomiavdelningen v d erl extra ca_nmanlräde en in
formation on.r årsredogörelsen 1967/68.
Fakturerad omsättning 100,2 mkr [93,5)
r.392 0.,+49 )
Medeltal anställda
Omsättning per anställd 72 tkr [65 tkrj
Reclovisat nettoöverskott
2,2 mkr [1,5)
cfter avsättningar
Inorrr parentes jfr-siffror 1966/67

Vid samma sannanträde infornerade byrådirektör östen".on lrån Försvarets centrala företagsnämnd om de nya

F 21:s

regler na fär företagsnämn.l*r ;nLJnr .lit:
förvaltningen.

Nämnden kqn beslutq

Den väsentliga nyheten i cle nya

nämnderna är att de får beslutanderätt

beträffande ersättningar
samheten

i

förslagsverk

intill 500 kr. per förslag

samt

beträffande användningen av nedel för
pe,rsonalvårdande åtgärder.

överenskommelse om företogsnämnd vid CVA
Personalorganisationerna och ledningen vid CVA har överenskommit om acr

inrätta företagsnärnd vid CVA fr. o. m.
I dec. 1968 enligt de nya reglerna. Ledåmöterna är tills vidare desamma sott,

uppfinnaren

ridigarer

Jacobson.

4lCll-

och 3 FCPF rcpresentanter sarnl 7 r'eprescnl:rnter [ör Jr-

betsledningen.

Nyo nömnden sommonlräder
Den 13 december hade den "nya"
nämnden sitt första ordinarie sammanträde och utövade omedelbart sin beslu-

FI'R.SLAGSLOTTER.I
Detta gdller inte ett lotteri om förslag utan ett iotteri on extrabelöningar

till

goda förslagsställare. Inom l.rela FFV
avsättes 25 kronor för varje belönat för-

slag med belopp över 50 kronor. Det
sammanlagda beloppet för ett kalenderår lottas därefter ut efter en viss fallan-

tanderätt beträffande

Förrådsförvoltqre Georg Jocobson
förslag till skarvben
tiill oscilloskopvagn. I avvaktan på centralt besiut utbetalas 500:- kr.

5.600: kr. för

Vidåre iffättade nämnden förslags
komrnitt6, till vilken överläts närnndens

loppct blev därför 1.475 kronor och
rleJ hönsyn till rrtalct blev Jet o rin
nafe.

I år var CVA platsen för själva
soil förrättades åv:

drag-

Verkstadsclirektör Anders Högfeiot
Verkstaclsingenjör Edvard Bäck

df Birger Äliin
FCPF ordf Ingvar Johansson
Fru Fo(una Margareta Lindberg
De ll ck liga förslcg'.tällarn: hlev:
1. 500 kronor Gunnar öhrling, CVM
2. 350 kronor Äke Krantz, CTV
3. 250 krooor Roland öberg, CV\/
4. 175 kronor Lennart Sundbcrg, Tv Lå
5. 125 kronor Uno Dahiqvist, CTV
6. 75 kronor Siv Frank, CBV
FCTF

2

or

förslagsersått-

ningar.

de skala bland dessa {örsiagsställare l
år var det 59 belönade förslag och be-

ningcn,

vetgiriga löretagsntimntl metl

ordföranclen, öDercte T. Norlin tillsantntans nteti CV A-chefen på högra flygeln.
I ljus rocb något till uiinster om nlitten
år den för Bergtrctllets ltisare ej så obebante fotograf Tore Ohlsson.

ALLT ÄR
DRAGET och
shönt iit det!
Fru Fottuna
Margdretd

Lindberg,
FCPF : s lnguar
lohansson,
FCTF: s Birget

Åhlin och verk
stadsdirehtör

Anders Högf elclt
hring uerlestadsing.
Edu. Btick, sonl
skött protoleollet.

Skart'bensGeorg

uppgifter inonr förslagsverksamhcten
utorn beslutanderätten beträffande ersättningar.
Dessutom beslöts om bildandet av ar-

betsrltskott med uppgift att föreslå användningen av meclel för personalvårdande åtgärder.

fennisbono

Chefcn infornerade om, att CVA
fått nedgivande att inom viss råm anlägga tennisbana, son skall förvaltas av
idrottsföreningen. Plaohyror skall täcka
underhå11 och ränta på anläggnirgskostnaden.
Seår.

Stiherhetsingeni& NiLs Lifvenrlahl med
arbetarslzyddets förtiänstmeddli sdmt
cle " urbehingda"

:

Ståentle verlznLästare

K. T. Rundström, elektriber P. C. DahIströu, plåtslagare l. E. Steen, 1. uerhnltistare R. T. EnguaII, jiggborrare T. G.
L Wrribcr. Strtancle I. d. hanslisbriuar,
E. H. E. Shoglwtd, ingeniör G. A. Il.
Dngbery, illgeniör F R. Sueuson, driftshgenjör S. V. Mattsson.

Klockcrn klömtcrr...

FI'RSLAGSFACIT

Efter företagsnämndens sanrr11anträde
den 13 decenber i den nyrenoverade

har det varit stiltje på denna verksamhet. Men nu är det dcgs för nya rcg och
vi vill pån.rinna om att vi finns till.

personalmatsalen hade 9 veteraner kal
lats för att av verkstadsdirektör A. I{ögfeldt mottaga ett av Kungl. Maj :t till-

i form av anrr"för nit och redlighet i rikets
tjänst". Fern av dessa "u,rstatare" var
delat nådevedernäle

bandsur

Kansliskrivaren E. Skoglund tackade

för den, som fått armbandsur, och sacle
att den var en erinran om "vad klockan
är slagen och att timmårna gå".
Ingenjör Lifvendahl å sin sida fram-

i sitt tack, att det inte bara vår
egen föftjänst att skyddsarbetet gått
höll

redon pen.ione'ade. Sl.ldd.ingenjören

framåt utan också ett gott

Nils Lifvendahl tilldelades

n.red goda ombud och frär'nst från huvudskyddsonbudet Janne Andersson.

Föreningens
för arbetarskydd förtjänstecken i guld.

samarbete

Sencrste nytt oln crrbetcrreskycld
Under hösten hqr ett 40-tol onstölldq, frömst skyddsombud, sutth på skolbänken
och lrimmqls i orbetoreskyddsfrågor. Borlsett från teorilektioner hor det vqrit
brondövningor, demonstrotioner sqml problemlösning i grupp.

I awaktan på dc nya lörslag.r cglcr

na

De nya reglerna finns i ett häfte rned
beteckning TKG 921 nr 680269. Se bl.

a. förslagstavlorna. Vid en jänförelse
med de förutvarande reglerna TLÄ-52
så finner rnan b1. a. följande nyheter:
S. k. sty"d eller nrålinriktad förslag'verksamhet kan ske, belöningssurnmornas storlek har höjts genomgående, annan form än penningbeiöning kan före
komma [ex. CVA: s erkännancie mcd

åtföljande flygplannodellJ, beträffande
fdrslag sorl kan tänkas linna användning på andra arbetsplatser inon FFV
och försvaret, så skall detta undersökas
på ett tidigare skede än förut, sant vid
presentation av förslaget vid den cen-

,."1"

,',,..,1i"1-orp"

I

'

FF\/ H(

ocl-

så skall rcdovisningen ske mecl
ett fylligare material än tidigare, så skaii
exelnpelvis våra interna yttranden m. m.
FCFN

Bordsdishtrssion.

Iante Andersson,
CCV A, Olle
Norin, EIis Aldön,
Suen Biörlzltottl,

Nils Lifuendahl,
P. O. Nllsson,
Tot e KumIIn.
Algot Schill,

l0 gånger nred 2 tirrr
Vid avslutningen den 20

Krrrsen pågicl
mars lektioner.

novcmber började verkstadsdirektör Anclers Flögfeldt med en genomgång av
FCAN: s Försvarets Civila Arbetareskyddsnämnd organisation och uppgifter. Den är utsedd av förslarets centrala myndigheter och bcrörda personal
organisationcr, och består av l2 ledarro
ter och l2 suppleanter från vardera parten. Dess rrppgift är att verka för ått
arbctareskyddsverksa'ltrheten

på

arbets-

platsema bedrives effektivt och riktigt,
att ordna utbildniog i skyddsfrågor och
att för övdgt följa utvecktringen inom
Cetta cmråde. Detta sker i huvudsak
genom kurser och utgivande av neddelanden med rekomnendationer, lagtolk-

ningar eller orientering. En önskan av

FCAN är att alla skyddsombud skulic
givas utbildning direkt av nårnden,
men Lesursema är för små.
Efter denna genomgång ansiogs 10 minuter för deltagarna att lämna sina synpunkter på kursen. I awaktan på resultatct av denna opinionsu ndersök ning be
svarades fi ågor, som kursdeltagarna
stäilt. Bland annat begärdes mera infor

nåtion om ny nåteriel, nya

metoder

och erfarenheter från andra arbetsplatser. Bergrrollers spalter iir ett gott organ
'f ör i$ormationssprr:dnirg. Man talade
även om ofganiserande av en eventuell
rchabilitedngsavdeln,ing

med tränings-

pf og,ram.

Slutligen genomgicks omdömena om
kursen sedd ur olika vinklar. Rerultatet
var rnycket positivt.

medsändas.

Sedan sist så har ävcn vår nya yttrandel-lankett ragir. ibrrrk. Der ,ir trr
något frågvisare än den tidigare och bör

ge ett fylligåie underlag för

bedöm-

ningen.

F. ö. bör noteras att vår förslagsverkhar up1.märk.atn'.Tat. ävcn
'amhet
Lrtanför landets gränser. Vi har nämiigen erhållit ett brev med förfrågningar
och önskan till kontakt i förslagsfrågor
från den finska koncernen "HuntamäkiYhtyn.rä Oy".
Följande förslagsställare har erhålljt
crsättning:
1947 Sptitt avd. 271
Rengöring av statorer i clmotorer 415: 9954 Karlsson och
158 Sjöstrand avd. 281/648
Isskydd till allgonantenn 500:
186 Persson avd. 207
Ny kalibreringsn.retod fiir spridar1.100:
ringar RM6
2381 Ed6n avd. 272
Ändrad provpanel för WTG 59 150:

Till sist vill vi tacka för det gångna
året och önska alla förslagsställare välkomna till ett gott nytt 1969.
Selzr.

ov Flygvopnets pionjörer är överstelöitnont Nils Kindberg, som under åren
efler sin pensionering nedtecknot Flygvopnets hislorio med stöd ov Krigsorkivels dokument. Hqn hqr skrivit mångo orliklor under den inte qlldeles obekonto signoturen Nic Moråne och iTekniskq Museets årsskrift Dqedolus 1965
hsr flygets utveckling i Sverige skildrots synnerligen infressqnt.
-1957
En

Nils Kindbergs egna öden är också
äventyrliga ocb v " Flygfolh" a.r Dauid

Jonassot ("Mr Jones"
vi följande:

)

från l9l8

.ict. Det var cn maskinl Första gången
åkte han upp 1.200 meter på ett par
minuter utan att han riktigt visste irur
det gått till, och där satt han nästan
och funderade på hrr han i himlens
narnn skulle komma ncd igen. N{an vanjer sig vicl allt. I det planct hade han
sin första passagerarc. Det snabba planets öde var förull'eslärrl d1l lörknippas

med tillvaron av ett taggtråclsstängsel på

saxar

linjen Vclnsldrr Til"o. Vi,l lendningen flög det direl.t på närrrn,la stärrgsel.

NTLS KINDBER.G

rrtförde den elegantaste saltomortal och
lade sig sedan hårt på ryggen. När Kind

berg kravlade sig fram ur fixeringsbil
den, var han det enda.som inte alls
kunde räknas tiil spillrorna.
Skånekvinnorna tycktc visst clet var
synd om Kindberg, dc saurladc ihop till

sitt första acroplan, son skänktcs arm6n och i augusti l9l5 övcrtogs av löitnant Nils. Ett Morane Parasole-monol' rn. på \ ilket i-Il.o"lteralc er Gnömp
rlrotor på 80 cavalli. Den 5 september
gjorde Kindberg ned sitt parasoll den
rnin neslikc och parrrpiga llygning("r
Ljungbyhed Malnslätt (rnellanland
ning Götcboryl, 500 kilonett'r, på 4
timmar 35 minoter, utan spanare, nlen
rled en extra bensintank på passagerarestlsen.
S

Inr|l.J hö5t, ned s.rnrna Inrskin,

gjorde Kindberg sträckan Uppsala- Ek-

sund fnära Norrköping). Man hacle
törrlrr .g korrlrc lrarn till LirrLöping.
||len niir nlolorn lrunn:t rält övcl -j;in
Glan, så ville den absolut icke meraLäget vir följrnde: dåligt vä.le-, lae:
rnoln, 1åg flyghöjd, en landmaskin cjvcr
öuerstelöjtnant
Nils Kinrlberg
" Nic Moråtre".

Kindberg fu nummer 25 bland svenska aviatörer. Han blev officer
kommenderades redan

l9l2

l9l4 till

och

Maim-

slätt. Löjtnant Carl Silow var lärare då
och ansågs på sin tid sorr den skickli
gaste flygaren i landet.
Skraltiga apparater i början, sedan
cenilikar i lebrucIi, det f6.sta i Sve"ige
på en 80 hästars maskin med skidor
IFannan-biplan med drrbbelkonmandoJ.
Kindberg hoppade litet ur skaklarna genast och klarade på samma gång av 2
prov för det högre n.rilitdra certifikatet.

Kindberg i Farman
biplan: då tog det plötsligt slut på 80

Till maj tunlade

hästars motorer och Kindberg lick bin
da sig fast i monoplan i stället, vilken
hastiga övergång på den tiden hade si

na sidor, då monoplancn voro nycket
känsligare oLh srahbarr-. Kindberg tog
den saken kallt som andra saker och
belann sig efter sommarcns slut 1915
hemnastadd i alla slags monos, från 50
hästars Bl6riot till den snabba Morane
på 80 minst.
1915 gick Kindberg omkring stolt och
4

vattnetl

att inte ha blivit nedskjuten
inom Sveriges lanclamåren. IJan kom-

glacl övcr

upp vid Rosersberg, där
man skulle företaga skjutförsök mot
luftmål, i ett litet av ingenjör Fjällbäck
byggt ensitsigt r1ronoplan, släppte ut

menderades

slola granna lell.Lärmcr och bränd-

1'å

lör att hinnr undcn. Ett inlan
terikompani och två kulsprutor sköto
mot höjden för brinnande livet. Men
hur många av de godmodiga bassama
som siktade på skärtrarna eller hur
nrotorn

många som siktade på Kindberg, det l.rar

alclrig

blivit utrett, förty att

må1et träffades av

intetdera

ett enda skott. Kind-

i alla fall så angelägen ått komrna rrr grannskapet att han fmed en

berg var

mellanlandningl flög direkt till Malmslätt, 200 kilometer, ocl.r landade i skymningen vid

-

lampsken.

Thulin köpte ett

monoplan

i

Morane-Saulnier-

Frankrike och flög

till

Sve

rige. Staten köptc aeroplanet av Thu-

lin vjd

mobiliseringen 1914.

Nu

fick

Kindberg hand orn fartyget, och han

blir nöstrn rörd ännrr när han tänkcr

på

- Man var inte förvånad, säger Kinclberg själv, för motorn hade väl gått sin
garånteräde livslängd 50 gånger om. Vi
togo emellertid Gud i l.rågen, gjorde den
planastc glidflykt i världen och lyckades
sent om länge "ta nark" på en sank
n.rad alldeles i sjökanten. Maskinen

pustade som en flodhäst, vasstråna röko,
nörtarna svimmade, vattnet sprutade
sorrr efter en nedslagskrevad. Apparaten

alldeles oskadad, det var trrr. Men vt
hade flugit 200 kilometel och hade bara 15 kvar det var otul.
Under Upplandsnanövern 1916 hän
de sig vid en späningsflygning att Kindberg och hans spanare, löjtnant Leiditz,
plötsligt fingo ögonen på ett kavalleri
regemente, som

i

hastig takt ryckte fran-l

över Venngarnslanclet för att synbarli

gen falla 5:te arm6förclelningen i ryg
gen. Motorn slogs av ögonblickligen och
en brant glidflykt förcle Skånekvinnornas Moråne-Parasoie ti11 huvudkvarteret
vid Hofva söder om Knivsta. Landnings-

platsen 1åg emellertid 1,500 meter från
kvarteret och däremellan vaf en stor å.
Just som nasklnen tagit mark, sågos sablar glimna i solskenet, hästtrampet då-

Drcrgning hos Färgtroller
Konstföreningen Färgtrollet hade sil
20 december. Trorllet
zir bara ett år gammalt, men från 204
medlemmar vid starten, har den i dag
314 - en ökning med 50 o/0. Vid somhöstd,ragning den

narutlottningen var det 33 tavlor, sorn
fick nya ägare, men nu på hösten endast 12. Dessa representerar ett värde
av c:a 6.000 konor. D. v. s. dema
gång har föreningen valt dyrbarare tavI

or.

Vid pressmottagningen på restaurang
Gyllene Balken före dragningen vu {öreningens främste välgijrare konstnärinaan Elin Höglund frur Götevii vid
Götlunda hedersgäst. Hon är iote bara
eII stor donator utar kan också levandegöra sin konst med en ram av upplevelser, Bland de tavlor, som hängde på
nässen, föreställde en dansaade TaiIändskor. Den-na mäades - målarinnan
ovetande - medan guerillasoldater härjade i närheten. Än mera riskfyllt målades några väverskor, livligt beundrad av
en levande grön mamba. Även här var

konstnfuen

helr ovetande orn

faran.

Rädda infödingar srnög sig senare fram
och avlivade ormen. Elin Höglunds konst
iix mycket omtyckt bland medlemmatna
och det synes vara en strävaq för var
och en att åtrninstone ha en tavl:r rnålad av henae.
Följande tavior utlottades :
B

ert

il

B

agare - Kindgr en

l.

Några ögonblick, några sekunder

2.

(oljal
Ur Asturias taakevärld [emalj]

fru EIin Höglund med
Konstföreningcns

ordlörande
KarI-Erih
Persson.

4.

Vinterträd (gouachel

EIin Höglund

5.
6.

Björkar folja]

Från Tunisien folja)
7a. Interiör från Eda kyrka folja]
7b. Thailiindska danserskor [olja]

7c. Flicka i heminteriör (oljal
[Av nr 7 får I st. väljas;

Tage Nilsson
8. Sommar (oljal

9.

Sommardag (oljal

Mauri Nilsson

10. Urtid [batik på linne]
Cutt Viberg
11.

Gotlandskust folja)

lan Wilhelmson

12.

Riksväg om... [olja]
Även om inte alla taylorna hade en
historia så log fru Fortuna och Färgtrollet mot:

Gösta Berg

3.

Fiirgtrollets
donatof

Fiskedon, Herta (oljal

naskinei. Hör bara ett exemtrrl:

nade doft och mån tyckte sig nästan hö

massa

ra de ädla djuren flåsa.
- Dorn ä' härl skrek

en stor

spanaren.

Spring son-r fan med rapportenl
skrek Kindbeag, och spånaren skumpade i väg i sin tunga flygarkostym.
Händelsen observerades fran hög
kvarteret, en stårk infanteripatrull san
des ut till hjdlp. Kindberg svettades under fåfänga försök att få liv i sina 90
hästar. En kulspruta [röd skärm1 kom
också till undsättning, men läget vaf
i alia fall kritiskt. Då upptäckte man

piötsligt att den fientiiga kavailerichc-

till egen anrr6. Glädie och besvikelse på en gång1 Men jalla fall en
fläkt av verklighet.
fen hörde

l9l8 är Kindberg anställd som provflygare vid Thulins aeroplanfabrik i
Landskrona och därtill l?irare vid Thulins flygskola på Ljungbyhed; innan han
övergick till dessa näringsgrenar, lick
han son officer avsked från lön på ett

år och tillstånd att över stat kvarstå i
arm6n.

Hos Thulin har Kindberg flugit

in

en

luftk-ryssa-re på tre roterande
motorer rDed 4 personer och 800 kg. last
ombord, vilken på 5 Yz minuter nådde
1.000 meters höjd och dessutom gjorde
127 kilometer i timmen. Kom sedan ocl-r
säg att det inte finns clon till och med
i Sverige. Kindberg tycker sjäv det är
roligt att komma ihåg att han bl. a. flu

Vinst nr.

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

Medl. nr.

Karl Hultman
Arne Hell
B. Henriksson

10s
322

Karin Nyström

235

Fru E.

300

160

Evensen

G. Ytterberg

lt0

E. Hedström

165

B. Berndtson
Fru H. Nyr6n
10. Fru Ann-Britt Alvarsson
ll. Kjell Hall
12. M. Olsson
F9 tackar för gott samarbete

87
297

l3l
215
120

och

önskar för sista gången

GOTT NYTT ÄR
U. Cappelen-Smith

på 2 timmar 4l minuter. När Kindberg
den 8 maj greps av hemlängtan och flög
tillbaka, hade han medvind och använde

bara 2 tim,rnar 20 minuter för samrna
sträcka, inklusive en mellanlandning vid
Granboda flygstation på Äland.

git in också en liten lilleputtjagare, biplan av nodernaste och kraftigaste typJa, var och erl har sin lilla hobby.
Det var Kindberg, som den 8 nrars
l9l8 flög "Lillan", det av greve Eric
von Rosen till Finland skänkta Thulin-

Parasolemonoplanet på 90 hästar och
med skidor, lrån Urneå till Vasa gre.
ven-donatorn själv var passagerarel. De
120 kilometerna togo 50 minuters tid i
anspråk, och fiirden gick på sval 3.000-

meteishöjd. Så var Kindberg franme
igen den 27 april, då han i kommersiellt
syfte och ett hydromonoplan med återigen 90 hästars roterande Thulinmotorer
förflytlade d'rektör Anton Wahlberg
lrån Stockholm till Aho,300 kilometer,

(2.6.18. )

Def som ör som en bornlek idog,
vor eit stordåd på den tiden.

LATT MAST LATT

R.EST

SeCan mitten ov november står en 40 meter hög most med diverse ontenner på

föltet mellon snickqrverkstqden och dungen med hiortornos foderhöck. Det ör
och
luftbevokningsbvrån
en byggsois qv löttmetqll, inköpt ov FMV-F:ELB
- elc i mqstmonlqge. Konstrukprov
qvsedd
ontenner
till
oliko
och
för försök
ör
.ionen hqr enklo effeklivo snobbkopplingor, som gör otl rnqstbygget kqn uF
förqs qv relqtivt oskolod personol med böstq tänkbqrq orbetorskydd på rei<ordtid.

Hela rrasten i'10 n högl väger totalt
ca 3 ton och ät tillverkad av cn kor-r'cr
sionsfri lättnretallegering. Dcn kan ftir-

i en praktisk

specialhäck, sorr
till en ordi
niir lastbil för transport- I clcnna häck
ljnns allt för nrastbygget och är sä nar-

varas

snabbt Jyftes upp på flaket

keracl

att man liitt kan se, otll

rtägon

ting saknas.
De cnskilda sektorerna ll,8'1 m Lröga]
nrontcrås på marken. Dc bestå av tv:i
g..v, l-ty, k.r fiireorJe rr.e.l e1 ir 'rl\lrJ i
cliagonalcn. Mellan dessa kopplas cli

stans och tvärstag med snabblås sarrrt
clir ovanpå en plattform. Salrtliga koplr
lingar är helsäkradc och kan lätt kontr-olleras ltt de helt snappat in.

Vid själva uppförandet av masten ut
tra Itl.rnkor al ltarr tru . k .iirn
ek, på vilka 4 ftrndamentskruvar fästs
(iver dcssa trädcs vertikalstängernas hylsor på nedersta sektionen. Hela syste
.äc,ccr

rnet loclas t4tp.

Me(l en liten kran netl hancl- ellcr
irotorspel hissas nästa scktion över alen
tppställda, vricles och illriktas så att ver
tikalrörens hylsor passar in i den rcclan
nronteradc undrc delens trappa- Delar
nr låses till varandra rned btrlt
Kranen lyftes lpp tjll nästa scktion
och arbetet fortsätter till önskad höjd.
På detta sätt skulle masten kunna
lryggas rrpp pä r/z 3Å timrrre. Trots sin
precisionskonstruktion och stabila upir
byggnad skL'lle dcn nog svikta en del,

/.rr.r,igi,;r/,
:/.r rrt',rs

=*=zf7

i

,,r,rr /,, rr.

,':,

.,lT:,, ,''

12 ntetcr lög han gijrits ]ncr ii11
dubbeh sti hög.

ätt trppnä
iig.tr :t rl'ilrtet görvs ,lctr r ri'l .rrrr' fri
var l0 meter i 45' vinkel nlot mastens
livädratiska tvärsnitt dock så att ri)
lcn allticl komner att stå unde-trycl(.
Förankringen i narken kan ske på 1[i
oliha siitt trcroende på dess bcskalfen
var-l'ör' clen nlåstc stdgas. Irör

l

het och på stabilitetskrav. Så som mas
tcn är uppställd på CVA skall clen k nna stå orubbad i 60 n/sek stark stornr
och clet förekonmer itr inte sä oita
här.

Skulle rnasten nndcr- något fall kom-

rra på sned är dcn beriiknad så att hell
tillåtna iasten han !tan knäckningsrisk
upptas på en av dc vertikala stängernä
LJtan svårighet kan den bära 3 man på
övcrstä

plattformen fler får

samt

parabolantenner på tillsamtnans

.l

inte ruru

l0 mr.
Dct är ingen svårighet cllcf risk att
klättra i nasten c1å den är försecld olecl
slirskyddade trappor i stället för stegar'
Vicl varje sektion finns en plattform för
att stå stadigt vicl arbcte och hiir kan
.le'..r trt:rn l)c\\erJ var:rndri Hela läger
finns ledstänger och skyddsräcken och
någon anledning att stiga utanlör rlessa
bör inte finnas.
Masten är ett stativ för provLrppstä1lningar och tililfälliga anläggningar och
kan rcsas pxaktiskt taget i all terräng
utan förberedelser. För all slags bcredskap är masten ett utmärkt verktyg

SGU
bcrsercrt
vid CVA
Kunde völ tro qtt Ni skulle gisso fel. Helt nyktert
Vet Ni vod 5GU befyder?
betyder det Sveriges Geologisko Undersökning. Deros uppgift ör korl och gott
qtt forskq ut vod mqrken och en bro bii under vlqn består qv.

dcl av clen geofysiska avtlelningen
har under llösten varit förlagd vid Ar

Den stora allnränhctcn har vanligen

Fln

l<ontakt mccl SGU genorr att bcsc Riks

itvå rymliga

5Cl

':r

C)bi; sordc,n

boga flygfå1t

(letta vcrk.

rrrätningar av det jordmagnetisl<a fältct
och clen radioaktiva strålnlngen. Iliirav
skall i första hand uppgöras kartor för
stlrdier av berggrundens gcologiska upp-

rqrpgå ti1l

byggnacl.

Kiruragr-trvan gel

Undersökningcn

'rppg

SGU sorterar Lrrtdcl statsfådct I(rister
Wickman och korrr er att lyc1a ttnder

rml"

lrån flygplan

avsåg

Flygningen rtfördes ruecl ctt 2-Drotorigt flygplan, typ Acro ConrLrantlcr-, sorr
nredförcle sonclcringsutnlstningen. 2 st
3.10 hkr rnotorer kunde ge flygplanct en

mh

}G

e

lrusvagnar oclt

. 'ml*;r

;ärw

0,45 sck så nåste man normalt flyga ca
250 kln/tillr för att intc missa något vafde. Sl<ulle närriigen så ske förskjutes
hela nrätschemat och apparattr,rcn bloclicras. Mätningcn skcr på strdk rlcd 201
m avstånd och 30 n medelflyghöjd. Den
rlagnetiska rnätningen utförcles mccl en
av SGU byggcl fltrx-gatc appatatur. l)en
vår transistor iserä(l och byggcl mecl in
tegxerade kretsar, allt cleg:nrt n1onterat
pd kopplade kretskort,vcroboarclJ.

"::" I 't"O

II

l'' "
't-.

Den r-aclioaktiva mätningci Lrtför'cl.s
med en ;rspektrontere' .o1' ficl< .in,
impulser av en detektorkristall av anscnliga rnått. Denna encla kristall av
NaJ [natrirrnrjoclid ) 'tar 10" @ x5" (25D

ntn 6'125 nln]. Detektorns

impulser

orrrrrnJla,le.. feg.\rf,r'i'r. oncrqi irrorl
intervallet 0,45-2,85 McV rrppdelat på

l6 kanalcr och uppclåteråt direkt på ett
rragnetband för'vidare behandling i datarraskin. För att möjliggiira en effelitiv
hn

I ly

gantlc tlat

ac e

nt r aI.

hans depårternent. Organisatoriskt är
St l rrppdelat tr'c hlrrer: All 'ränni'
byrån Kartbyrån och Malmbyrån. Dessa
berjänas av d, iristaerJc qcofy.i.\,r

,

ier"i.k" och e,lrn.ni.trativa :rdeln:nl

kontro1l, en snabb granskning och en
iivcrsiktlig oricnteling övcr res ltaten av
såviil nagnetiska mätningår som strål
ningsnätningar anviincl€s clessuton ana-

log registrerlng och

sillerregistrer'ng

nrccl skrivarc och tryckarc 1'rii p:rppers-

rcmsor

för'ett feducerat antal

kanaler.

lokaler inom en två kiloneters radie. Filialkontor finns på flera
platser i lanclet. Hela verket sysselszitter

Av dess:r irnehöll en huvtrclsakligcn ka
litrrn 1K1, en rrr"n lUy o.h en lho-'Lr '
1Th). Magnetfiiltet upptogs i t\,å olika
skalor, dels för att reglstrcra mycket
srrå differenser, clcls för att kunna ta

380 pcrsoner.

tqrp starka magnetfält sonr förckommcr

arna. l {uvu cllokalelna är inrynda i Riksn r* t i sro, kholrrr, rr'en llerr .e\rion, r

ii,f utspridda

i

sriiirtsf.tscll-

ctt par ttrsen på enstaka

f1äc-

kar- Variationcfnil tttan llläter blir

då

sor]l knrsningatnir på Hjålnår-ens vatten.
En ordinär bil visar bara ett litet hacli
på I 2 gamtla medan en flygning over
'10

000 ganlma

Arboga flygfält ligger ccntfå1t

iett

onrriicle cliir SGU förväntas utföra mät

nirrg .

nornal lnarschfart av 320 kn'/tin. Då
rrrln e nell.r.ri.l l.äv, r nn rvlJ.n ng lör
var,l0 m och utrustningens accesstid äf

"

i

övcr stora jär'nnraLnslynclighcter' Jorclm:gnetiska f:i1tet i Arbogätfakten år
ru-rgefär 50 000 ganrma. GenoLrsnittet
!isar ått [ä]tvariåtioncrn0 i trakten kring
Hjälrraren iir-ca 200 gamurtt, urcn kan

nuseets sanrlingar och SGU trrtseurrr.
Att r,årda och ttöka detta är dock ctt
it.r. .nrrr ilieger
r'r:n I rr'.r .v ,le

ctt flygplan.

Idl'o t,'rittttl
Aero Cotnntantler.

/iv6,r,r,lc

T

r^l:gcn ., r'

vi '1.r'' fle'r

qarl'

vÅR UTPOST I

ITALIEN
FFV/CVA hqr en uipost i det vockNeoPel. Ni könrqste qv llqlien
ner väl ordspråkel "5e Neopel ...".

I

nörheten

qv dennq stod ligger

Selenio 5pl\, som tillverl<or teleon-

lösgningor

för FMV. CVA

utför

l<onlrollen,

if

Anläggningarna, som F'N{V köpt,

stor-a koruplexa systenl, sorr inle
l(an nrottagås enbart nled en mottag
ningskontroll virl prorluktionslinjens
slut utan måstc kontrolieras under oliha delar av tillverknings- och Inonte-

ringsfastrna. A11a större inclustrlel
har sin egen kontroll, sorr skall ti11
fiirsiikra köparen en acccptabel kvalitet på srn bestä1lda piodrrkt. On
säljarens kontroll trppflller sarnma
\ å. (
-c.r. r''\ränL, r riP
krrnclens ftrnktion cnbart till övervaknirg. DL'tta innebdr att krtndens l<on-

'r,r 'n, ö'i'r .,ili^rer . prov lra
olika lronrponcr-rter cch produkter,
sonl l)asscrai: hans fablil: på sin viig
till sarrrnr:rrisättning till cnhctcr, sonr
i slll tur sa,n]rnirnsätt is till ctt korrl)lett system.Utijvcr clcnna övervak
ning görcs givetvis egna plo\r som anscs mooveraoe.
Sc niista uppslag.

\/TSTA
TTALIA
L

Ing. B. Qvist och Signo

rina Castalgia utför ankomstkontroll på mate,riel, sorn inte kan kontrolleras senare utan ext
a kostnader.

r

2. HF-komponenter provas

på mikrovågsavdelningen
åv B. Qvist och sjgnore
Aragona.

3. Ing. Bo Svensson inspek
terar visuellt underenhe
ter för att kontrollera om
det yttre arbetet motsva-

ral kvalitetsfordran.
4. B. Qvist och signore Bo
nacciå gör systemtest för
kontroll och dokunenta
tjon av specificerade uldata.

5. Ing. Bo Svensson inspckteiar huvudenheter cnligt
ritningsunderlaget.

6. Selenia-verken ligger virl
cn liten avskild havsvik

inte långt från Neapelbukten inbäddat blancl
palner, magnolior och
pinier. Arbetsplatsen
kår mycket trivsam.

ver -

7. Efter avslutade prov emballeras godset nyckct

väl av signore Ferranti i
hus stora lådor, försedda
rned viss luftkonditione
ring.

8. Slltprov ned anläggning
en för att verifiera dess
karakteristik utföres av
signore Capuano och B.
Qvist.

9. Antennen

är

uppställcl

för mätning på en plats
med strålande utsikt. I
bakgrundsdiset skymtar
ön Ischia, en känd tili-

flyktsort för semesterfirare. Selenias verkstäder
liggef innerst i viken till

vänster.

10. Flygvapnets C-130 Her-

kules hämtar de enbal

lerade anläggningsenheterna vid Capodichino-

fiygplatsen i Neapel. D:i
transporten sköts helt av
Flygvapnet ansvarar vår

kontroll att alla bitar ät
med.

t

vÅnr vrrA vADER.
Snökristallernas

forn är

stjä.nor. Det är alltid

sexstråliga

60' vinkel

mel-

lan varje stråle.
Vid iugnt väder och någon grad ka1lt
rrppstår de störs1c och vackraste kristallerna.

Snöflingor består

av flera kristaller

som sitte{ ihop.

Vid stark kyla och torr luft blir kri
stallerna små och faller som nålar.

Anledningen till ctt kristallerna växIrl i .torlek och for-rr I'eror tlo)igen på
att snön passerar genom olika luftlager
på väg mot jol dcn.
Vinden sliter oftast sönder snöknstar
lerna redan i luften ellel också förstörs
de genom trycket iett växande sarotäcke. Genom tryckct onbildas de till
kornsnö el1er övergår till vatten vid
mildväder.

Men vcr{ör förekonrmer J,'t att snö.
kristallerna inte smältcr trots att solen
strålar? Jo snön reflekterar 70-80 0/o
av solstrålningen och marktemperaturen
åir ej alltid tillräckligt hög. Ett tecken

på vad kall och vårm

luft kan

inatulen,er vi då lufttemperaluren är 1åg orh värrrreut.trålningcn

från jorden är stor.
Då händer det att nlarken och träden
blir kallare än den ongivande luften
varvid den från jorden utstrålande luftens vattenånga övergår direkt till is vid
kontakt ned avkyld vegctation. Vi kan
tjusas av de vackra rimfrostmönstren.

Ett betydligt nycket större natu,rfenomen är den kan-rp som luftmassor av
olika egenskaper utkämpar.
På gränsytorna mellan kalla och varma luftmassor bildas molnbankarna.
.

När den milda atlantluften vintertid
fivs upp mot Skcndinavicn rrred västvindarna möter den polarluften som
kall och torr breder ut sig från ishavsområdena. Vid gränsytan bildas clå moln
och ncdcrbörd och om temperåluren är

forn

clet sibiriska högtrycksområdet.

I fjällvärlden kan väclerleken även vid
högt lufttryck växla hastigt och det får
nog i första hand härledas till den kraftigt brutna topografin. Vindarna t. ex.
brukar dirigcras av dalgångar och bergspass.

Vid blåsigt väcler sjunker tcmpcratu
i regel ncd stigande höjd. On det
är tö och klabb nere i skogen brukar

ren

clet vara bättre skiclföre uppe på fjiillet.

Är det däremot klart väder, vindstilla
och stark kyla är det i regel n'rindre
kallt på fjälltoppa(na.
Den krllc lrrnga lrrltcn flytet da nr'
i dalgångar och lägre partier. Ligger din.rrnan tät omkring husen på rnorgonen
och det är råkallt occh rinfrost trots att
nåtten va,rit stjärnklar är det stora ut
sikter att vädret under dagen kan bli
strålande.

åstad-

komnra

lägre än 0" i

Vår fjällkedja ligger i griinszonen
melian den atlantiska väderlekstypen
med fuktiga rnilda sydvästvindar och

av snö.

Från CVA:s vildrncrrk

Skiilnaden mellan clen tyngre och lät-

tare luften åstaclkonner ibland oberäk
neliga vindar.
Luften intill en fjälitopp är ofta kal
lare än i den fria atmosfären omkring
Den kallare luften rinner necl utmed
{jället och söker sig i raviner och svac-

kor där' virvelvindarnl yr omkring.
Ofta kan det vara lugnt på toPPen

medan nan på vägen Lrl'1' hrft hcsvörande vindar.
Den från toppen strömmande luften
ersättcs av den omkringliggande atmos-

färcn. Denna luft komnler då att avkylas och kondenseras. Det är därför
dc höga topparna ofta är insvepta
en molnslöja fastän l.rinrlen är klar'
Nederbördens fördelning i fjällct be

son-r

i

närrnes dimfrostzonen, skavelzonen och
lössnözonen. Dimfrosten bildas omkring

fjälltopparnr idet ctt moln och kalla
clinn-ror kan innehå1la vattendroppar
ned till flera nlinusgrader. När dessa
rrnr lcrkyl,la vatlenprrliklåi kontrtter i
kontakt ned en kall yta fiyser de omeclelbart {ast.

Stenar och klippväggar kläds av rs
bark och dimfrost som bilclar mycket
vackra skimrancle tredimensionella mon5t(r. Dessa rnönrte' birder ävcn snön.
IRimfrost bildas när luften är va.rnare
än avsättningsytans tempcråturl.
I skavelzoncn är snön omlagrad av
.,'inden. Redan vid mycket svag vind

virvlar pudersnön ornkting varvicl snökristallerna förstörs och omvandlas till
korn.
Snöytan blir hård och bcarbctas till
olika fornrer. Skavlerna påninner onr

1.rårda

Rådjwet Lisa, CV A.

I0

Nyrirssrö. Foto:

Lars Carlsson.

"fi usna vattenvågor". Genonr nötning

av de hårda snökorncn bildas rrrgtupningar i snön. Denna urgröpning är all
tjd brantare mot vindriktningcn nrcclan
läsiclan är långsltrttande.
Vid större skavler kan man sc hut

snökornen kastås

in i

urgröpningen,

vilvllr rrrnt orlr g.ip" rr vinJen vi,l övcr
krr

el

Skavlerna kan b1i nryckct svära att
bemästra vicl färd utför fjällsluttningen,

försiktig skrååkn!ng

är att

rckomnen

clera.

Värsta skavlcrna finnes på stcn oclr
blockrika onråden och cliir rnirlanclc
vindar får arbeta fritt.
Vinclkanaler bildas runt stora stcnar.
När vinden slår emot blocket delas clen
ivirvelvindar åt skilda håli, rycker mecl
sig lössnö och håller en rånna fri frår
snömängcler l]ä1lnast stenen.

Lii.51özoFen arc finn. s i .kog.o ,'rx
det clär vinclen intc har rnöjlighet att
bearbcta snön. Även på fjdllsluttrLing
arnas läolnråden finncs oftast stora härIiga slätter med mjuk snö för en skön

nedfart.

Stor upPmärksar-nhet nråste givetvis
ägnas åt lavinfaran. Efter rikligt snöfall

,if det alltid fara för

lössnölaviner där

lör kvävning är stor.
Vanligare är dock snijflakiavinel clär
.lcn I'n,-kaJe.rrJn sprirkc' "rlr gliJcr på
dc olika skikten utför en sluttning. Snö
blocken kan härvid b1i nycket tunga
r-isken

mecl brott- och krasskador som följd.

Undcr fjällvrstelsen har rran stor-t ut
iryte av ått under turcrDa gc akt på de
olikr .kiltnirg r- .or .trrdigt lör.ig
går. Ett intressant och trevligt hjä1pmer
del härvidlag är att på ryggsäckens sida
fästa en telmometer som färdkamraten
läser

av man färdas
i fjället.

sour bckant aldrig

cnsan

C,-8. W.

F-dcrgen
llHF och DC personal sanlades den
l2 clcc. i Medborgar hrrscts teatersalong
för en,+ tim. lång infornation orn För
svarets materielverkDen I juli i år slogs de olika militär-

förvaltningarna samnan
svarets

nraterielverk

till FMV

liör-

och clct var bl.

a.

om den utveckling soln skett inorD den

nya förvaltningen sorn infornrationen
gällde. F,n liknande information hölls
den 9 oktober iStockholn och banda
cle anföranclcn från denna spelacles nn
LIPP.

Byråchefcn lör UHF K. Iluitn.ran hälsade välkonnren varefter de olika föredragshå11arna rneddelacle sin information beleclsagad av ljusbilder. Gen.-dir.
S. lVåhlin bcrättade om hur det nya

verket utvecklats under den ticl .lct va

rit i verksamhet och berörde

även

fran-

tida planer. Gen.-m:rjor S.-O. Olin rala
de om fiygnate,rielproblern såväl ekonomiska som tekniska. Tekn. dir. G.
LinJqrist redogj,,rcle [ö' .ysrern 37, l]yg
1:rlanet Viggen och den omfattancle service i olika former son krävs för detta

i sarnband dä,rmed kom Arbogas Lucia
med tärnor på besök, vilket livligt uppskattades.

övering. T. Edl6n talade om olika robotsysten, nuvarande och framtida projekt.
Avcl. chef I{. Linclgren om stril- och

systel1l.

En nycket instruktiv och välgiord filn om flygplan 37 visades clär-

bassystem och

cfter.

svar.

En timnre hacle avsatts för kaffe och

CELEBERT BESI'K
Gcncraldirekrören Stcn Wålrlin, flygmaterielförvaltningens chef, i sällskap
med avdelningsdirektör E. Hallbäck,
kanslibyrån samt tekn. dir. P. Jurander
ocl.r avd.-dir. N. Romander unclcrhålisavdelningen besökte UHF och DC den

Bdir. E. Vintheden om
underhållsmetodik och underhållsanBdir. J. Fehling berättade om hur UnByrådir. S. Nor6n redogjorde för UHF
filialförråd och i samband därtred oe rnoch ut-data som erfordras.
Uncler en stunds angenärn samvaro
vid kaflebordet diskuterades en hel del
interna problern, som Gd kunde ge lugnande besked om.

6 november.

central där tekniska uppgifter

o,

är

h

en

in-

formåtioner son lämnas i svenska och
utländska tidningar tas om hard och
bearbetas.

Byråchefen avslutade sammankomsten

och hoppades att man även

i

fortsätt

ningen på liknande sätt skall kunna vi
dareinforrnera om viktiga händelser.
Han passade också på :rrr önska sin
personal en God Jul och Gott Nytt Är.

Bergslokalerna besågs, där herr E.
Gustafsson och B. Ählin sakkunnigt visade vad som fanns, varefter DC be
söktes.

Byrådir. A. Jigelius och H. Skoglund
informerade om DC tillkomst, dess ouvarande arbetsuppgifter och framtida
perspektiv, varefter maskinttrustningen
demonstrerades.

Avsikten med besöket var att Gcl ville

Civ.-ing. J. J. Andersen och kapten
L. I. Nielsen från Danska Flygvapnet

orientera sig om rrppbyggnad och arbetssätt och även lära känna personalen.

UHF under en vecka i början
för att studera svensi orgånisal ion och reservdels[örsörjning fir
fpl.35.
V 66 - 1966 års verkstadsutredning,
ledamöter överdir. F. Skoglund, FMV,
Vdir. F. Jacobsson, ö. milo, från FFV
öing. Ä. Thorsen och byrådir. G. Jo
hansson besöke UHF den 27 november
för information om reservdelsverksamheten och därmed sammanhängande
bessökre

Byråchefen K. Hultman orienterade
om förrådsbyråns tiilkomst och utveckling, clen inre och yttre organisåtlonen
orh lrrrr rnen i d.rg 'sl frra ernot ytter
ligrre rrtior'rlise'ing gcnr.rrrr Jatat-kni-

General-

direhtör
Sten Wåhlin
chef för
Försvarets
Materieluetlz.

l<ens utveckling.

}IEDALJöR VID UHF

derrättelsecentralen arbetar. Det

Vid en enkel cerenoni i Byråchefens
tjänsterum överlämnades till byråingenjören Karl Birger Lindh "medaljen" för
nit och redlighet i rikets tjänst. Byråchefen tackade Lindh fijr togen tjänst
och värdefulla insatser och önskade honom lycka till för framtiden.. Det var
första gången i år som en nedaljör hade tillfälle att väljå mellan medalj och
guldklocka och Lindh hade valt klocka.
Lindh anställdes vid Vattenfall
Flygvapnet

till UHF

i

1938.

Stockholm 1942 och kom

1954.

UI-UHF: arcn Lindh.

av november

lrågor.

Teknisk personal frå,n F15 i Söderhamn besökte UHF den 5 dec. under
ledning av tekniske chefen flygdirektör
Jean Lindberg. Grupper bestod av 15
personer som per buss tagit sig hit. Flygdirektör S. Larsson orienterade on UHF

orgcnisiition och övriga chefer inom sinl
resp. områden. Frågetillfällena utnyttjacles flitigt. Deltagarna fick också tid att
besöka förrådslokalerlra och datacentralen.
11

cle manliga deltagarna steg betänkligt
- kanske till ncn för de kommande
i,l',,ri.1i""

nr.(f .ri^nFrn,'

Det var 750 deltagare, varav 27 från
Sverige. Invigningen skedde mecl stor
ståt och högtidlighet i Jerusalem. Isra
els premiärminister öppnade spelen.
Transporten från Tel Äviv skedde i50
specialinredda bussar. På vågen
Bcrory Nilssors

ctlyntpisba metlalj

vicbte stor
beundrand hos
S. O. Holmström,
A. Rytleborg oclt

CCVA
dir

A.

uerhstads

ehtör
LIög:feldr.

Olyrnpiskr silver
Redan

två

i förra BLrgtrollet nämndes att
are ställde upp i Spccial

CVA:

Olympiaden i Tel Aviv, Israel. Resultåtet blev mycket gott.
CVA: s Berny Niisson på r obotverli
rtatlen lyfte rill . g olyrrrpirlredrlien i
silver med 120 kg. Egentliger.r l.rade han

med klar narginal kvalificerat sig till

ty han lyfte 127,5 kg, nen genonr
oklara rcgler och r.ttan en svensk brott
ningsledare sotrl assistent, clönrcles han
gulcl,

bort.

Vilho Pukonen tävlaclc cnclast

i

båg-

i rad pågick kampen
från klockan 8 på morgonen till 7 på
krällen och Vllho slog hä vi,{ .ir. eget
skytte. Tre dagar

rekord, men det räckte inte till. I Albion-

rundan var han nära en rneclaljplats.
Tävlingarna bet(aktades sorn hårclare an

Sta-

i

staden Jerusalem genomkorsacles

clen

tidigåre årabiska delen. Det blcv

en

lninnesrik sightseeingtur.
Senare gjordes även en trrr till Calli
leiska sjiin och cle bibliska platsema
Nasaret, Gcncsaret, Kana samt till

Transjordanska och Syriska sjön. N{å1ticl
intogs i en stor Kibbutz.
För' övrigt har landet gjort mycket
för cle handikappades motion och iclrott
från sporthrllar . rrivlinBsbån,r till .i'n
bassänger. I detta hänscende ligger Sve
rige långt efter.
Våra tävlare hann också få cn gocl
bild av landet och dess folk. l,n udiykt
till Jerusalen var en ninnesvärd topp

i

programmet. Några oroligheter blev
,le in-c ri re rill mpn l-. v-, srrrk
polisbevakning på några ställen.
De hemvändande olyn.rpierna Jryllades

värlclsmästerskap.

Israel hade

till

dion körde de över klassiska vägar och

ganiseråt clenna de
haoclikappades olympiad berönvärt bra
och a1lt klalfade perfekt. Redan vid
flygplattan mottogs resenärerna av en
or

liten arrn6 kvinnliga soldater. Flickorna
var så sköna att hjädverksånheten hos

TOMTAII, finns dorn ? - Oh io!
vid
lrotsqt qll propogondo ott stoppq
Tjugotolet

UHF, som
iulen
iulpysslerskor
mysle och mös, när de erloppodes qv hustomtorno Kqrl-Erik och C<rrl-Hugo,

på fredagen den 15 nov. med blomnor

från CVÄ, IFFÄ och

å.betskamrater,

dels på arbetsplatsen, dels hemnra.
Nästa olympiad l')72 blir I Miinchen.
Pukonen och Nilsson har redan börjat
träna.

llirta fiktigt r-red ögon oclr
ctt
riktigt bergtrolleri med pys
-

som kunde

lnlur
sel.

Då pyssleriet pågick som bäst

tassacle

Karl-Erik och Carl-I Iugo
sin vana trogen omkring för att se till
snåfollt, gårdvarar, oxar och kor samt
hlrs tomtama

sn.råfågel, då de kour på pysselflickorna.

Man l<an r-rndra vem som blev överras
kad- Tomtarna blcv så uppstäncla att
de.ilirrg rr1'p räJlr.srigr 'rrl.ånger prisande jtrlflickornas skönhet och flit. De
bjöd därefter inte på gröt, rncn väl cn
r'älkryclclacl röcl saft, som smrkade myc
ket gott och ökade pysslcrict såväl i fan

tasi son prochrktivitet.
FR,4N CVÄrs VILDMARK
I o glor elter hiort.

När vakten låstc UHF:s grinclar torsclagen clen 5 nov. innestängdes också
några pyssliga töser, som avsiktligt gömt
sig i källaren. De var intc oförsörjda
nen vä1 företagsamma. N{ed en nassa
l elt rl'J;gliBa s:rker - -llt i 'r rr q in
srnugglat rrtifrån satte c1c i sig kaffe

l2

och bröcl och igång n.red sitt pyssleri.
\r vårr rcnligrste var,la8.krv,Ilor gior -

det vackra blonstertavlor med
cloft i,
lyktor eller lampskårmar av
kiädnypor, silkespapper, flörtkulor och
litet glasull blev 1ånga rader av iinglar
och tomtar- Ja det fanns t. o. nl. tonrar
cles

B

ri tts

GD

trr rrr

cr

ruu n d cr n

Banan gick från Säterbo skola over
Hjälnare Docka och Vigge Väggar korsande Katrineholmsvägen vid Tjärbruket

fomiljerolly gick något senore ön vonligt
- söndogen den l3 oktober
i vönstervqrv öslerut. Allt gick efter gommolt känt mönsler och ulon någro
-olyckstillbud. Prissomlingen vqr stor och eflertrqktqd.
1968 års

UHF:arc. Därför

inställcles

Det var mycket spännande jn idet
c1å Linar Fållqvist, som var slutrran hade hotande få prickar. I(. G. Jo
hanssons l0B prickar stod sig dock och
blir clet ännu minst cn runda till rnnan
CVA vanclringspris stannar för alltid.

vårutflyktcn [strnna er föranmä1c1 till
Uppsalaresanl. Vid anmälningsticlens utgång för Brittsommarrundan såg clct
också ut sonr om allt förarbete varit för-

sista,

gäves och man skulle jnställa övningen.
Sent vaknår intresset och blev clet i ail:r
fall ned efterannälningar 32 deltagarc

och alla gick i nåI.
Då baoan lades utanför Arbogas kaltolnråde och skulle tvinga deltagerna ott
hålla sig rred flera kartblad ocb därtill
geografin ändrats väsentligt flck dcltagarna denna gång till omvärling en ban
beskrivning, som borde visa d,-ltagarna
absolut rätt. Tyvärr var inte textcn helt
klar och till och med körde cn av banläggarna vid kontrollkörning helt fel.
Det skall bli bättrc ett annat år-. [Så

-

säger

nan alltid].

Smedby Hage. Här serverades varm korv
och kolsyrad läsk. Under tiden skulle

bilbesättningen också klara ett pårti
krocket. Så srråningom körde man åtei
västerut och in imål sedan man kontrollerat ncrverna med ett balanserande
konditious- och fartprov.

Som vanligt, när det gä11er cvcncluär8
i Arboga, är clet nycket, nycket svårt
att intresserä Arbogabor och inte minst
CVA:are i någon verksarnhct. Unclan-

tag gälier

till Lista. Ilär ändrades riktningen norr
ut över Els vid Turnbo och fram till

Resultotlistq för I I :e Briiisommqrrundqn den I3.10.1968

Aud. Antal priclzar

l.

1{. G. Jolrarrsscrn

nrd lnL Maj-Britt

latr
kerade au sina kartlåsare Rolana ocn
lrcne Erilzsson speglar sig i nototltuucns
och segerns glansf

K. G. Johansson DC
2. Einar Fallqvist 622
3. Gösta Nätfalk 623
4. Stig Larsson 421
5. Folke Eriksson 100
6. Lennart Larsson 254

ll0
132
132
136
145

Stöllningen om CVA vondringspris
efter 'l 968 års tiivling

K. C.

Avslutning

108

Johansson

Fallqvist
K. Niisson
11.

L. O. Broberg
P. O. Larsson
G. Nätfalk

22 poäng

22

,,

20,,

t4,,
t2,,

12,,

5lutligen far l-MKA .tJrel.c oLlr täv-

lingsledning iikta ett hjärtligt tack tiil
de föletag son.r på olika sätt bidragit till
tävlingens genomförande och n-råI.
Arboga Brygger i AB, Arboga
Arboga Bil AB, Arboga
Arboga Tidning-Eskilstuna-Kuriren

Auto-Allt AB, Västerås
Evert Cykel & Spctt, Arbog:
Flygnrotot AB, Trollhättan
Försvarets Fabriksverk, Eskilstuna

Goertz lvlotor ÄB, örebro

öurc raden lrån ulinster: lar Sellholn, Runc Latttpa, I tttr Larssott, lerry Ololssott,
lan HoIs, Gösta Larsscttt och Anders Engström. Undre tdden från vättster: LarsGuntar Haglund,

RonnTt Anderssott, Stcfan .lonsson och

Dc l3 yrkesskolelever, som fullgjort
sin 3-åriga utbildning vid CVA yrkcs'
skola som telemontörer, fick sina betyg
clen 27 septernbcr vid en enkel högtid
iighet på Gyllcne Balken. Detta blev den

näst slsta avslutningen, clå några nya
l(rrrser inte började förra året.
Närvarande var chefen för CVA,
vcrkstadsdirektör A. Högfeldt, overingenjö,r L.-H. I.arsson, yrkesskolföreståndare Bertil Söderberg, elevhcmsföre-

Kiell-Oue

Johansstttt-

ståndare Sten Wcsterrllan, lärare och
ackföreningsrcpresentanter m. fl.

f

Premium

för mycket

goda prestatio

nel fick Gösta Nilsson,

Lars-Gunnar

IJaglund, Kjell-Ove Johansson och Jan
Hols. Lars-Gunnar Haglund och Sune
l,anipa fick var sitt specialprernium för
go,l ordning. De ivrig:r ii.k var.in lirk
kniv frår.r FFV. Elter utdelning av betyg och belöningar franförde cle olika
r

ep|e5e.lr a 1ti.r

ni sinr

välgång"önsl ning

Hedqvists Bilservice, Arboga
Nya Gummivcrkstaden, Arboga
Stanclar d Radio & Telefon AB, Barkar.by
Svenska Philips AB, Stockholn.r
Svenska Shell AB, Stockholm
Walles Färg AB, Arboga

ar för framtiden. överingenjör Larsson
lämnade en kort orientering orn arbetsläget och varför CVA yrkesskola för
när-varande nedlagt sin verksamhet. Den

årskurs, som ännu är kvar, fullgör
sitt praktikår.

Slutligen höLl ingenjör

L

f.

n.

Lagerstedt

ett intressant föredrag ned bilder on
hrrr

rr

an byggcr en hög lcdcrmcst.
t3

tt Pcrlle tt Pcrlrn6r
VETER.ANER.
2(' ÅR vrD cvA 1968 PENSIONAR.
Stig Ahlgren
Elis Ald6n

Anders Ander-sson
Arne Andersson
Bengt Andersson

Ove Andersson

I{arry Arvidsson

Avd

380

5t3

lll

230
504
283
200

Thure Asp
John Asplund
Evald Axelsson
Gösta Bjrtrhamnrar
Erik Brewitz

871

Karl-Erik Edbom

274

Nils-Eric Enander

251

Rune Brlandsson

Gunnar Johansson

462
380
622
773
230
634
200
480
594

Gösta Johansson

253

Gösta Johansson

12l,
200
272
63s
875
200
200
980
312
210
200

Lennart Eriksson
Einar Fallqvist
Sven Flodström
Henning Forslund
Rune Hal,l
An clers Hanmarstedt

Bengt Hjalmarsson

I{arry

Johansson
Gunnar Jonsson
Mauritz Jonsson
Sten Johnsson

Arne Kalling
Folke Ka.rlsson
I Ians Knutsson Hall
Gösta Kylbring
Vincent Liljekvist
Gösta Lundrin
Ctrnnar Merkön

Kjell Nilsson
Olof Nor6n
John Persson
Stig Per sson

Alvar

Pcttersson

Stig Pettcrsson
Stig Pettersson

Erik Rydh

lrik

Sjöberg
Albcrt Sjöströnr
Henning Sundell

Gunder Swed
Sivert Söderberg

Alvar Söderholm
Sven Törnkvist
Äke Zackrison

Georg Zetterluncl

207
100
591

271

delningcn Bror Viktor Palnclr, som 1ärr
nade CVA nred ålderspension. 196i började l.ran på CVA. Chefen för CVA,
verkstadsdirektör Anders Llögfelclt tac
kade för den gångna tiden och överiäm-

Bror

nacle blommor. För driftledningen och
kanrraterna talacle ingenjör Hans Knlts

Hall och för arbetsleclarna och
FCTF verkmästare Anders Ilill.
son

Palm6r har alltid varit tyst, nren be

träffande tiänsten mycket effektiv och
plikttrogen. Arboga Flygklul.rb l.rar i Pal-

Dcrtcr

prog

rcr rtr

in

och rrtläsning av data för

mera levande än naskinella centraler.
De välsjungande försångarna Rigmor
Ticcols ocl' Vrriannc Lindberg inspir,
radc av sånghäftcts illustrationer ur Dr
Skilsnäsz Jottrnal lyckades få frarn en
takspräckande stämning. En filrnrapsocli
visades

ur DC:s l-istoria. För att

,." .r god nredrrbct.-rlc. tr lran' flvg
intresse är stort och överträffas cndast
av att resa och besöka exbtiska länder.
r

\irna:t l'lcv Jcr ctt be.öl i .lturnänien
son han koruner att skildra i näsra nr.

rrrercrd

Den arbetsfria 1örclagen den l4 decenrber bröt julcn in för DC, sorr trängt
ihop sig icn källare på österled för att
intaga kaffe med en katt och pepparkaka. Yrkesvana progLatrrtrerrre överraskade mecl

Palnftr

varå

JuI

rnorgon

att filren skulle gå franr
hadc den clubblerats i fel riktning.
Skrutten vcr nog sl.adegldJjc. ViJ gläg
gen kom i stäliet föf Llcia två tarnor
bergsäkcr på

och spred son ljus en ocensurerad kon
kurrcnt till Bergtrollet. Den var kryddacl
och stark, men datafolk tål jtr dct mcsta.
Innan jr,rlprogrammet bröts tåckåde Her

nan Skogluncl a1la sorr bidragit t111 clenna uhnärkta tabuiering och främst clen
ansvalige Sten Adamsson. Scclan bröt sig
alla rrt i det bländande clagsljuset och

julhandeln.

622
274
20i)
271
560
200
l:) 0

380
200

252
.1ii2

200
612

f

::

,ii|

1/;; ; i,

hrriga Bordsittantle Mä.rutisbor sv/ingtle sam den snabbaste IBM-printet.

150
281

ASEA ÄN CVA.KUND

290
290
776

ASEA prouar reglerdppdtatLtr lör el-lolz ti(I extrenl| tetnpcr.ltl,rct'i en tu CVA:s
lzlimatlzamrar- Ingeniijrertla Erile önolt och Torbiörn Biörlzlund öuerualzar funletionen på lzontrollinstrunent medml dppardtcll finns i lzanuuu en till hö9e1.

DATATEKNIK
En ur kund hade två klockor att välja
- dcn ena vat sönder och stod still,
den andra ctt prccisionsur, sorl gick 2
sek. fel på 24 tmnar. För att vara fullt
säker på att göra rätt val, frågade han
sin datamaskin, vilken han skulle ta.

på

Svaret kom autonåtiskt I Den soru
står still är bäst. Den visar rätt tid 2
gånger per dygn, medan precisionsuret
endåst visal rätt ticl en gång var 5:te år.
14

Vid en enkel högt,id på Gyliene llalken avfirades verkmästarcn på clriftav

IN

frTE'YIOTTIAIr

VT GR,ATULERAR
CVA

60 år

Kårl Pettersson
Alvar Pettersson
28/3 Karl Noriing
23/4 I{enry I-ännbrink
8/3

Avd

l5/3

fu

[;olhe

llrir

ssr., rr

Folke Ericsson avlcd clen 20 oktober
i en åldcr av ,[8 år. Han hacle arbetat vicl CVA seclan 19,1,1.
Son lcdare fiir clen viktiga personalfunktionen gjorde han insatser, som får
verkningar lång tid frarröver.
1968

Kamrater och vämrer sörjer

djr-rpt

hans för ticliga bor-tgång och bevara hororrr ilrr>t rninnc.
I Ot Att,lrCtt

TAC K!
O För allt deltagancle i lnin srora sorg
och för clen stora blonrstergärclen vid
min makes Kurt bortgång framfiir jag
till chcfer och alLretskamrater trrirr
varrlla tacl<.
Sylvia Strncllt

o Ett tack till llergtrollet och ortspresfijr den publicitet sorr har kolrnrit
till uttryck kring I-landikapp-OS i Israel
sen

1968. Samt gratulåtioner och uppvaktningar lrån IFFA och CVAlersonalens
siclä, cfter henlkomsten tiJl Arboga
Olympiema
Bc,nny Nilsson

Villrc Ptrhoncn

a Ett varmt tack för all
rlin 60-ärsdag.

trppvaktning

Iiöuådsarbetare Verner Emanuel

år

Vid

siclan av sitt dagliga arbete var
N4anne Änclersson aktiv inon CVA

O lrör all rrppvaktning på nrin
franrfrires

a

nitt varma tåcl(Ktrl Perssott

50-iirsdag

årsclag.

Arnc Gustrlrssoll

a

HjärdiSr tack

l<anrrater

rill clrefcI och

arl)ets,

nin€ på nrin

5O-årsdag.

Itgtttrr Frctltilasott

O frr h'ä-rligt I I rcjr rll rrl'pr rkrrrint
',
pä min 5O-årsclag.
AnLIerc HilL

a Ett hjärtlj8t

tack för visird uppnrärk
sarrhet under nrin sjrrkdom.

Crtn

Thunbcry1

100

170
271

1/4 Arne Breid
11,/4 Carl-Rickard Ekblad
I

l6/4

740

Knut Byströnr

630
463

UHI:,lrilrrä'n

23.i

4

a

Hjärtligt tack för blommorna och

i

s.rnrt I-BU H.-rn vir r,vcrr
ArLroga Pistolskytteklrbb.

o för visacl vänlig uppskattning vici
rnin avgång lrån tjälstcn vid CVA ber
jag att till chefen, övriga överordnade
och arbetskaInrater få franföra mitt
varma tack.
Btor Palntör

o För vånlig
clag ber

hågkomst På

llin

50-år.s-

jag hårned få frarnför'a mitt

var'maste tack.
F.ddic W esterlund

a Ett hjäfiligt tåck till ai:bctskamraterna för clen lina avskedsgåvan jag fick
när ia8 "lutrde rni"r rnstri.lrring pa
CVA.
Mona Lurdsten aud.635

a Ett ljust och vackcrt nrinne rikarc ar
irg genonr all rärligher orlr Lrl'pv;l1p:6g
på hiigticlsclagen. \,Iitt hjärtliga tncl.
Inguar Karlbont

O Fö, ,len 5r,rrJ qcv.rn ,rg , r lröll. du jag
slutadc på CVA, tacka,r. jag varntt och
innerligt.

a Ett hjärtligt

tack

trll chefer och

ar-

betskamrater för all uppvaktning cla lag
sllltade min anställning vicl CVA.

Rtnc

på "Motor-" för all trppvakt

.

ordförandc

Sturc IScttgtson

Tacl< för vänlig hågkonst på nrin 50-

Gustaf Fritz
Evert Nilsson
6/,1 Gunnar Lincihohr

493
660
271
646

18/4 Bengt Daxberg
20/4 Karl-Gustav Säterfid

på

Erih l3reruitz

till CVÄ

1951.

or

l/3
8/3

1968 vid en bilolycka. Han var född dcn

.t jan. 19l2 i Björskog och kom

28i
992

912 Fritz öhrbom
26/2 Birger l3jörklund
28/2 Birger Ahlm

lNlanne) Anclersson avled den 2 nov.

RönnLtäc'k

a Ltt lrjärtligt tack för uppvaktningen
i allcclning av rnin 60 årsdag.
E. Lidsrrön, UHFa Till clrefer och arbetskarmatcr, err
'rialteralrrrr rrrk lör ;.1' vJnlig rrplvrkrning på ilin 50 årsdag.
Elh

N

ordströnt

a lljärtligt tack för vänlig
nrin

hågkomst pa

högticlsclag.

Birger

W

esterbatg, pluncr:rgen

850
200

t50

Svcn Tibom

651

bo

jag fick, då jag slutade rnin anställning på 758 exp.
1<en, som

Bdrbro

o

Undertecknacl, som avgått med

prl

sion den 1.7.1968 ber härmed få franlöra mitt varma tack till alia, som ihåg
komrnit mig vrd rrrin rvgårrg rlcd minnespresent, I st. "H. Högbergstavla'
samt alla vackra blommor, jag fick mot
taga. Dct bicv ett kärt minne för livet.

Ture Rtndströn

a

Till chefer och arbetskamrater, FCPF

och FCTF ber jag att få framföra nitr
hjd,rtliga tack för hågkomst och rppval,'
ning på 50-årsdagen.

Walter Saul

at

hjärtl;gr

l".k lör vi5i(r \:jniigi)e'

på rr.rin 50-årsdag.

Sune

a Ett tack till

Anclersson

chefen

för vänlig

håg-

komst på 60-årsclagen.
2183 Roll Anclersson,
Bejby, Meclåher

a Ett hjärtlist tack dll arbetskanrrater,
rrr Jör Je blorrrnr,,r'.orrr k.rr.rrit rtrrg
till del Lrncler min sjukclom.
2183 Rolf Andersson

a Mitt hjärtliga tack till chefer och arbetskamrater för all uppvaktning på fiiclelsedagen.

Arne Kulling

a l-ör "ll

risad vänlighcr rnJcr n,in

sjukdom framföres härmed mitt hjärtligå tack till årbetsledare och -kamrater.
.Saig Grrst4r.sso,l

t5

TTOTION AR NYTTIGT

Vi i idrottsföreningen propqgerqr gärno för motion iqllq former och hor här
togif tillföllet i qkl qtf sqxq lite gronn ur en ortikel i Liv-Frqmtidens novembernummer. Konske kon dessq roder ge lösoren {göller öven lösorinnon) en lqnkestöllore, konske en lilen extrq puff, som så gärno behövs för oft kommo igång.
För hqnden på hiörtqt, nog hor völ de flestq ov oss i qllq foll funderot på otf
söitq igång någon form ov mofion. Jusl nu efter iulens och övrigo helgers kuli-

noriskq ulsvövningor, då midiemå et för lönge sedon posserol metern och
dubbelhqkqn fått ytterligore iillökning, då gäller dei qtt görq slog i soken.

ruppiysningar.

lägstä vä,rdet
jogga 100 meter

I fem ninutcrs

gång, lätt löpning och
uppvärmningsgymnastik

120

minuters hard men inte maxinal
fa,rt under fyraminutersperiodcr med

vila eiler joggning nellan de

veckan.

I fem minuters löpning i

Han ökar hjärtats för-måga att pttnlpa
En kvinna ökar sin fysiska prestation
med 12 procent på 15 träningshalv

Produbtiotens bondition hontollerus-

timmar.

Edua

l

Biicl? nlotionerar och Srten-Olof

I Ett jobb som före träningen liostade

H,'ltnstti;t,t ly'snar om d.1 gni\.lnr.

IDamernas biologiska n.redelålder
ett något ovetenskapligt sätt ått mäta
konditionen - sjönk från 55-60 år

tidens initiativ gjort dcn vetenskapliga
rrnrlr'rsJlningen \on. g(r \vrr på iragrn
om nyttan av fysisk aktivitet. Att resultåtet ör d1l lirr pa b,'r8.rr Lrrdpr .ikninPs
tecrnens lel50ner' rcir: Bcngt Srltin -

Också nrannen över 50 förbättrar srn

kondition elter en kort men 'nten.ir
träningsperiocl
cent-

rnecl drygt

-

l0

pro-

säkringsaktiebolaget Framtiden: 42 man-

liga stockhoimare

i

35-50 år,
mellan 2l och

åldern

70-tå1et stockholmsdamer

68 år samt 13 herrar från Göteborg i
åldern

50

62 år.

Det är GIH [Gymnastik- och ldrottslrögskulen i Stockholml som på Fram

t6

fysiologdocent och undersökningsledare
, docenterna Jän Bjure och Gunnar
Grirnby, Göteborg, doccnt Irma
USA
^strand,
Stockholm, dr I.. Floward Hartley,

sant dr Äsä Kilbom, Stockholm.

Detta visar världens första direkt ve
tenskapliga inotionsundersökningar, som
gjorts på tre kategorier anställda vid för-

ollika

"rycken"

Unclersökningsr esultaten komner

att få nycket stor betydelse för värde
ringcn av nyttan med ett fysiskt aktivt
liv, säger docent Bengt Saltin till LIV.
över hela väriden råder det idag stor
efterfrågan på vetenskapliga undersökningar av det här slaget. Resultaterl konl-

mer också ått kunna använclas inom exempelvis sjukvården där man saknar ett
jämförelsematerial

på aktuella normal-

toppfart

perioden uppclelad så att trran springer
gärna upp{ör - i 20-30
för fullt
så
vilar för att starta nästa
och
stcg

blod med 23 procent.

I

ens orkäde

Det finns inget som motsäger påståblir friskare och orkar
bättre genom regelbrrnden motion. Regeibunden motion kring halvtimmen
ett par gånger i veckan - ge,r kondition, hälsa, välbefinnande och gott hun.rör både i jobbet och på fritiden.
En tr?iningsslinga för motion ett par
gånger i veckan kan se ut så llär:

En otränad medelålde;rs nan får 2l
procents bättre fysisk prestationsförnåga genom tre träningshälvtimmar

30.

23 inte
i sträck.

endet att man

Antligen vetenskopligt bevisot

till 25

grup-

lire' per kilo otlr rninurt. Slretrpl'tag

tationsfixrnåga (konditionen) och att
idrottsföreningen har utbildat ett lS-tal
testledare. Ring Nisse Peterson, te].474
eller S. O. Holmström, tel. 553 lör ytterligare information. Testa Dej och se om
Drr biologiskt redan uppnatt pen"ion'åldern. Ja, nu äntligen kommer artikeln
som Du skall läsa en tre fyra gånger'
Hej, hej vi ses i elljussPåret.

140 puisslag krävde efter motions
driven 120.

1åg

ningsförnågan ger en bild av kon.litionen och att det hos många va-r rätt ilia
stä1lt visar det faktum att den som hacle

sån där mackapär soln man trampår på
i 6 min. och får reda på sin fysiska pre.-

I

ax-

beta efter. Undersökningarna med Framri.l.ro.ker har rilllört en hei Jel nytt'g.r

pcrnas medelvd,rclen något under de vantade. Syreupptagningsförmågan hos den
manliga stockholmsgruppen var 37 milli-

Och så en sak till, Du vet väl att vi
inom CVA har en ergometercykel [en

i

man mycket sparsant meal data att

När man började motiooera

program sonr finns i anslutning till <tenna
artikel. Kör gärna lite skiclåkning, orr
clet nu kommer någon snö eller pronenera till jobbet. När våren sen kommer
spring ut i elljusspåret vid Ekbacken, en
härlig slinga på c:a l B00 meter, och kör
den ett par tre varv.

I

Motion är "inne" just nu, men

trots många ner elicr mindre vctenskap
Iigt tqrplagda motionsundersökningar har

Förbättrod kondition

Börja gärna rued det lilla gymnastlk-

I

variationcr vad beträlfar sådana saker
som andning och cirkulatjon undcr atbctc liksom kondition.

"ryck"

I

fem minuters styrkegymnastik och se,lan rc.kt in i den ckön,r br.trn,
cluschen eller vad man nu har att ta

tiil.
Den sorrr inte har god kondition bör
inte överskatta sin förnråga det kan
vara brå att konura ihåg att man inte

alitid är clcn spänstiga skolflicka ellcr
-pojke ma'n gärna vill inbilia sig. Några
goda råcl:

lrådgör gärna ned läkare om de 40
I r\sera15 elle' ,'m ntan inte kiinn,,
sig fullt frisk
I ta det lugnt i början
I öka efter hand både tempot och an
talet träningsturcf.

Efter de tio träningsveckorna kunde

man mäta gruppens n-redelvärde tiil 44
- en förbättdng på över 20 procent alltså. Man kunde otvetydiSt konstaterå att
rnotion snabbt förbättrar konditionen

''ftlASTIG''
Teleindustrins Anläggningsplanering
AB (TALABI hade pa uppdrag ar llygmaterieiförvaltningen inbjudit onsdags
eftermiddagen den

4

december

i

Phi-

iipshusets studiolokal i Stockholm till
något av en filnrve.tival. l'örutorr värd
folk från TALÄB och flygmaterielförvalt-

ningen" el- och rrnderhallsavdelning.r'
var där'inbjudna från televerkets cen-

tralfdlrvaltning,

civilförsvarsstyrelsen,

sa rnt CVÄ.
Direktör Stein lrån TALÄB hälsade

lungners iOskarqhamn

de närvarande välkomna

till

denna spe-

ciella förevisning av mastfilmer.
Televerket inledde med err intressant
filn-rupptagning, sorn visade vilken oer-

hörd kraft nedfallande isstycken har
från master. En säck med fuktad träspån iöreställande ett is5rycke fick fallä
från en mast och trä{fa en skåptril. Bilen, som i detta fall var en Volvo Duett, fick taket nertryckt till i nivå med
ratten. Samna händelse upprepades,

nen denna gång fick "isstycket" träffa
bilen, då denna vax försedd med ett
specialkonstruerat skyddstak av hårdplast. Även om bilunderredet trycktes
ner i marken, förblev karossen oskadad.

rill hiiirtqr
Det visste man i och för sig tidigare.
Den kanske intressantaste frågan var
vilka av kroppens mekanismer som bar
Reservkrqfi

för fötrbättringen. En specialr-rndersökling med en representativ kon-

ansvaret

trollgrupp visade att inget direkt anmärkningsvärt inträffat med lungor,
hjärtstorlek och blod för att nämna några undersökta detaljer. Men på ett område kunde rran notera en klar förbätt
ring: hjärtats maximalå förmåga att
pumpa blod hade ökat med 23 procent.

Det resultatet är ett klart bevis
för att motion ger en ökad reservkraft
till hjärtat - den livsviktiga punpen,
säger docent Saltin. Här har vi ett klart

U

FI L}IFESTIVAT
Televerket har numera utfärdat skyddsbestämmelser gällande vistelse intill höga master vintedid.
I samarbete med CVA hade byrådi-

rektör

S. E. Sörelius vid flygn.raterielförvaltningens telebyrå gjort en filn.rupp
tagning på nedbrytande prov på mast€r.
Filn-ren påvisade en del o1ägenheter n-red

nuvarande enkla och skarvade trämaster

samt prov med tänkbara altemativ av
rnonterade och teleskopisha stålröxsnåster samt plastnast att ersätta trämåsterna med. Fingerade vindbelastningar ökades successilt på de olika masttyperna
tills brott uppstod. Detta skedde hela
tiden under noggranna uppmätningar,
vilka sedan jämfördes med konstruk-

tionsberäkningama. De teoretiska beräkningarna överensstämde förvånande
vdl med praktiska provens mätvärden.
Efter kaffepausen visade Philips srn
"Fihr-show", som var en tjusig kaval
kad eller kanske rättare sagt en mosaik
av rörliga bilder och musik sanmansatt
av skickliga filmmakare. Showen slutade med en demonstration av studions
visningsmöjligheter. Det var ett spel
med studions många projektorer, strål-

rnoliv för rrolion. Inte rninsl i dessa da-

gar då antalet hjdrtinfa,rkter visar

en

ständigt stigande kurva.
El annan intressant detalj är att man
kundc konstatera att hjänbesvären gick
tillbaka hos de personer som inledde
nr otionsperioden utan att derds hjärlår

bete fungeracle kianderfritt.
Psykisk effekt
Men det är inte bara individen sorrr
har nytta av att motionera. Även före-

taget och faniljen har glädje av individeras fysiska aktivitet. Även om det inte finns någon exakt mätbarhet på "1önsamheten" av konditionsträning bland
personalen så står det utom allt tvivel

ned olika ljusfärger, belysning
ett sagolikt ljudmaskineri. Ljudet
kom från 160 högtalare, som är inbyggda i väggarna. I bland fick man intryck
av, att den inspelade speakern gick runt
kastare
t.rch

i

mmmet och talade.
Eftermiddagens sista film "RadarDrast" introducerades av byrådirektör

Valter Naeslund vid flygn.raterielförvaltningens radarbyrå. I några korta orda
lag skisserade direktör Naeslund bakgrunden till filmen, som är projektet

med 100 n höga radartornen.. CVA har
svarat för inspelningen av filmen, sorr
har utformats som en instruktionsfilm
nled en visningstid av 40 minuter. Fil
nen är gjord 'i färg med personal från
CVA marktelesektion som agerande.
Arbogafotografen Reinhold Carlsson har'

med {ilmkaneran

följt

händelserna på

en plats från det arbetslaget anländer
tills tornet står färdigbyggt. Filmen fick
ett nycket välvilligt mottagande och
fotografen, som var närvarande, ropades

fram för att mottaga de

närvarandes

applåder.

Nbg

att en satsning på motion ger ett bety
dande tillskott till personalens lxestationsförnåga även vad det gäller psykiskt arbete.
Redan en försiktig uppskattninS av
cffekten av den minskade sjukfrånvaron
och de på lång sikt minskade riskerna
för hjärråkornmor eller sjukdomar icirkulationsorganen säger att det finns

.tarka löreragsekonorn.ka rnotir Jör en
såtsning på att bygga upp personalens
kondition. Även den mänskliga aspekten
väger tungt i det här samnanhanget. Det
blir gladare stänning både i arbetet och
hemma hos familjen on-r man orkar rrrera. Den uppbyggda rcservkraften gör
allt lättare.
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Armpendling med
lzntisuihtning, arm-

pe dling, ryggböini11g
bahåt mecl eftertlinining.

Sidböining lÅn sida
tiII sida med en eftertä jning.
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kopplingor
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hor vi utökst vårl progrom
med lötlmetollstöllningor för
repurotions- och serviceorbeten.

Vi önskor ollo våro kunder
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