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avd 380

IngerAndersson,kontorsbiträde

P.rsonalndiins fdr Ceftmlå Flvgve'kst.den o.h
FF tJnderhållsavdelnrn! i:6rådsbyrån. j\rbosa

Fr Elengtsoar

G!nnel Ryd€borg, tel. 4C0, Corl'Ricko,d Ekblod,
rel 105, Corl-Huso Dohl3rröm tel, I69, Gunnor
Gustovsson, tel.:72, Christer Nil33on, lel. !01.
Klich€eri

1966

776

Lennart Backlund, hjälpnontör 278
Christina Bengtsson, kontorsbiträde 370
Fred Burrnan,

CCVAvdirAI{ötgfeldt

h,,e&li.rler, Örefro
Atbala Bahtr.be/i AB, AtboEn

Ida Adamsson, extra kvälls-

städerska

EIEFIGiTFIOLLET

Flagfraf
Iel. a91

Vi hölsqr völkommen till CVA

ingenjör

360
Karin Eklund, extra kvällsstäderska 380
840
Roger Eriksson,
Ann Britt Gustävsson, teleprovare 570

branclman

Göran Gustafsson, ingenjör

515

Maj Britt Gustavsson,

360
623
283

Thomas Gårdhagen,

biträde
ingenjör

Conny Flanmarquist, telemontör

Rolf Jansson, driftingenjör

522

Marianne Johans6n, biträde
Gun Carlsson, kontofsbitfäde
Rolf Landernäs, telemontör

480
970
274

Nils-CöranLarsson,telemontör

281

Lars Lennbom, hjä$rnontör
Börje Olsson, telenontör
Svante Ohlson, ingenjör
Ragnar Persson, ingenjör
IJarrieth Pegewall, kontorsbiträde
Jonny Stenbacka, ingenjör
Thomas Svensson, flyguncleringenjör
Bengt Söderling, verkstadsbud
Rolf Thyberg, hjälpmontör

278
283

5r5
970
516
502

ll0

271

Frörnlcr förslcrgsverkscrrnhefen

!

förslcrgen filur fundercrr frcrrn finurlig<r förslog
Korl Norling kopplcrr orn på nlzcr vågor

Hänt se'n sist

ur CVA-cheferrs dcrgbok
söka oss för att diskutera olika ansvarsfrågor i sambancl med att vi bygger eller
fr'ån in eller utlanclet köper testutrLrstningar.

29 iuni
5tr .li.Lresil,

rv

årcL, flvgir.s<riörs r.

1)iranter.

13 iuli

Kuogl

Sjökrigsskolans rrrarininten-

clcntkaclctter gjor de ett "sernesterbesök"

vid CVA. Verkstadsingenjör' Biick så.u. Lji CCVA 81\ 'rro-r ,irlior on oLil
'
visade CVA. I ctt brev, som anlånt cf
tcr besöket, {ramgår att avstickaren till
CVA var väi vär.l att göra.
'10

Gencralnajorerna G. Falh oclL S. Wåliin lyssnar tiII ing

H.

lersbys orieiltering onl

n:otoruetkstttclen-

Mölqrverkstqden

CÄSTtsOKEN

Målarverkstaden är flyttad från bcrget till gamla provbocken clär ändamålsenliga lokaier inretts.
I de ganla utrymmena skall bl a ett

nrodcrnr telein"trrlnentlabor'ato'ium'n
redas.

TIV
övcr rb-avdelningen har iäktaren utbyggts över hela tunneln. Detta utryrlrn-re skall delas av rb-sektionen och elsekt'"ncr. Tillkonrrr'rr.le 1t:rn utgör

ca

300 m2. Orsaken till utbyggnaden är utrynmesbehov för elsektionen.

Förråd
Bakom telehallen gjutes en "platta"
för en förrådslokal vari nytillkomtnancle
telemateriel skall förvaras.
Provplols
På högsta punkten av berget iord
ningställes en provplats för en radarsta

Böttre ventilotion
Ventilationsanläggningeo

i T IV är

nu hclt inkopplad. Efter diverse justeringar bör luften i trrnneln bli bra.
Stortbqnqn
N{ålning av siffror etc har ttförts på
startbanan. Dessutorn har förstärkningsarbcten gjorts i baDäncLarna.

Fotbollsplonen
Nya planen - nu ned internationellå

är klar för

Brandntästare
berccltl.
2

iuni
Militieombudsmannen IMO] H. Hen
kow åtföljd av sina närmaste experter
inspelrrcr'"de ri.su delrr cv CVA .åso-n
kassan, säkerhetstjänsten och transportavdclningen. Ingå väsentliga anmärkningar framfördes.

spel.

IJarr,t Odenhult lzdnp-

DC

ocl.r UHF.

Gencralmajor Wåhlin är fr o n den
I oktober tjänstledig från befattningen
som CAF och skall såsom ordförande i
Försvarets förvaltningsdirektion förverkliga planerna på ett gemensamt materielverk.

Vid besöket i Ärboga deltog från FF
förutom CFF, generalmajor G. Falk,
tekn dir P. Jurander, avd dir Ä. Thor
sön samt major B. Llagelborg.

l7-18
Civilingenjör Gustaf Rylander

hö11

föredrag och orienterade on "Tidskalkylering av ingenjörsarbete".

20 iuni

överinspektör H. Jansson, Statens
clektrisl(a inspektion, var vänlig att be

ougusti

Arbetsgruppen HIFAB - FFV - CVA,
son arbetar med underlaget lör CVA:s
överförande till FFV, hade föriagt sitt
sammantr äde till CVA.

.i

Arbetsgruppen av.er l<rrnna lärrrn:r

för.''" rill

FFV , rler

serrre-nlrer

månad.

C\/A nycr prrlverltrctndbil
1.500

kg bikorbonot mot flygplonsbrond

CVA har fått ett nytt motorfordon trält på bilen står en stor
av stora mått och säreget utseende.

tron,

mått

l0

cugusri

På inbjudan av CFF företog cl.refen
för Ärnröförvaltningen ICAF] generalrnajor S. Wåhlin ett bcsök vid CVA,

Cen

bchållare,

sorn ryrrrlrrer 1.500 kg eldsläckningspul-

ver, lnest beståendc av bikarbonat. Dctta

pulver kan pressas ut med tryckluft.
Luften komner från 4 stycken 47,5 li
ters tryckluftbehållare, son håller ett

Mcrrktele på flygdcrg

fyllnadstryck av 200 kg/cm2. De är pia
ccrade omcdelbart framför pulverbehållaren och salnmankopplade til1 en enhet

n'ed en Tenprr. anläggningsregrrlator ,
som har så stort genomlopp att pulveraggregatet får en mycket hög kapacitet.
Drivgasen utiöses necl en anordning/
sonl påverkas av en fotpedai.
För spridning av pulvret har bilen en
kanon nronterad på en svivel över be-

håilaren. Kanonen kan härigenon-i rik

tas åt alla håll. Den är dessutom höi
och sänl.bar ca

30 i

lörhallande rill ho-

risontlinjen. För dl<tningen är kanonen
försedd med handtag. Strålen kan reg-

leras med en avstängningsventil, som
också sitter lämpligt till för hancimanövrcring. Pulverkanonens kapacitet är
ca 30 kg/sek. Vid fuli effekt tömmes
aggregatet på 50 sekunder.
Uröver de'ta iror bilen 2 st. slangutrag nred en kal'acitet av ca 7 kg.,k
på vardera vid spridd stråle.

Bilen

en Volro

Vikirg

har'

lvr

hjulsdrift och vinsch, så att den kan ta
sig fram även

i

den svåraste terräng.
H. Odenhub

Lenncrrf Lcrrsson

slufclr

Del au CVA bildntontage.

I sanband ned flygdagen den l2 jur.ri vid F2l i Luleå anordnades en utställning
av marktelernateriel. Dels visade den civila indlrstrien exenpel på sina produkter
- utstä11are var bl a L. N{. Ericsson och Saab och dels visades ren flygvapenn-rateriel. CVA, son är huvrrdverkstad för marktclerraterielen, svarade för etr r-rpp
rnårksanrmat inslåg i utställningen. Ifet skeclde i forn av stora bildmontagc som
åskådliggjorde CVA verksamheten på telesidan.

- Ilygclagen och utställningen blev mycket lyckad, berättar ingenjör Lennart
Äkerlund vid F2i. Vi räknade in omkring 5.000 åskåclare som i clet strålande vädret
fick en fin flyguppvisning till livs. Utställningen blev också livligt uppnärksammad,
inte rDinst av industr-ins representanter.

UHF reser\rdelssysterrr
I UIIF:s

reservdelssysten som aven

Även inon inköps- och förrådssck-

innefattaf filialförrådcn, har de tidigare

tionen har en hel del ändringar och förbättringar vidtagits. B1. a. har levcrans-

anvisningarna för behandling av rrateriai och reservdelar ruccl tillhörande frå
gor hclt ornarbetats och finns nu sam
lade i en pärn benämnd "ANFIL", [anvisningar för filialförrådJ.
Detta har b1. a. föranletts av:
l. Nya filialförråd har etablerats och
ny personal har tillkonnit.
2. ilutinäncldngar för lilialförråden i
san-rband med pågående modifiering av

rd-systemet.

Lennart Latsson.
l-fr, - 15 a . rjän,r vi.l CVA "rra.ka
des den 30 augusti förrådsarbetarer-r

Lennart [-arsson, som r,rppnått pensronsålclern. l,arsson har den sista tiden varit
sjukskriven, varför avtackningcn ägdc
rum ihemmet, där nan samlades kring
clukat kaffebord.

Många varnra or.1 riktades till den
nyblivne pensionären för utmärkta arbetsinsatser och gott kanratskap under
CVA åren. Företagets talan fördes av
övcringenjör Lars-Harry Larsson. Han
överräckte blommor och ett present-

qrpföljningsrrrtinen lagts om. Den manuella leveransuppföljningen mecl kortplockning å inköpssektionen har bolt1-gil' o(lr i.rällcr har rran nrr cn Jara
mässig översikt veckovis, son bl. a. utvisar mottagen kvantitet, godkänd och
betald mängd.
Även inköpssektionens arkiv har helt
ändrats för att få det mera lättarbetat
och överskådligt. Lokalerna har ändrats

3. Likforrrrig tillänrpning av an\i.ningarna för filialförråden.
Under V24 ocl.r V25 hade CV ocl.r
flj personal sammankallats å UHF för
genomgång och diskrrssion av de nya

och personal omflyttats för erhållande

anvisningarna.

För kontrollavdelningens del gä1lde
det att nedbringa genomloppstiden av

rort på Bergtrolicr. Karnr:tcrna på

ankommande matcriel. Dagligen rapporteras nu datamässigt allt ankommande

nraterielavdelningen uppvaktade ned en

penninggåva och blommor, som over
lämnades av förvaltare Birger Haglund
och förrådsmästare Sigvard Nilsson.
I CPF

:

.

represent

a'lt Cöte Offe

tacka-

de ned biommor från föreningen.
A11a tillönskade l,ennart l,arsson ett
snart tilllrisknanJe och'nånga ll ck liga

av snabbarc geflomloppstid å
ärendena.

Uppfölining av övriga

inköps-

nrircr

inom

sektionen pågår.

gods till DC. DC framställer därefter
veckovis en leveransöversikt av mottagen, godkänd och betald matericl. Dessutom har speciella anvisningar och flödesplaner för kontrollarbetet uppgjorts

vilket bör underlätta arbetets
förande.

genom-

F19
FLYGFT'RBAND I KRTG
Den l7 december var jag tillbaka och
1ämnacle chefen för' Flygvapnet, Friis,
sånrt Nordenskiöld en orientcring oln
krigsläget och resultatet av diskussioner--

na i finska höghvartcret. Fältmarskalk

Mannerhein-r accepterade på Finlands
vägnar med tacksamhet det svenska er
bjudanclet. Han ville särskilt franhålla
b,.rrJol.cn av "rr förh;n,ler .n 'fr.t r ö:
ligt inträffade i Finlanci. Situationen var
luycket allvarlig.

GeneralLöitnant Biörn Bjuggren. 1939
1910 stabschef

uid

F l'9.

tiljorclern". Den 26 clecenber avgick förläggningstrupp till norra Finland. Nyårsafton inträffacle markstyrkan i Veitsiluoto intill Kcmi, F 19 blivancle bas.
Den 7 januari var båsen hjälpligt ord-

-

'.r
L,\d 'r. Pa
'r
grrrnd av clåligt vätler kuncle flygstyrkan
lancla först clen 10 jantari på eftermicl
,, urLdEr

rr] 5iL]

dagen.

Den l2 ianuari genomförde flygstyr
kan sitt första striclsuppdrag. På gruncl

Tidigt den 30 novcmbcr 1939 anfölls
Finland efter cn sotrrlrrar och höst av

alltner stegrad diplomatisk aktivitct :rv
sovietiska mark- och flygstridskrafter.
Det så kallade vinterkrjget mellan Sovjet och Finlancl var ett faktuDr.
Redan sarrrrrr drg börjrde n:rglc

svenska armöofficerare planera uppsät
tancle av en svensk frivilligkår. Inorn
Flygvapnet tog 11]an upp f.ågan orD ett
frivilligt svenskt flygf örband.
Den 12 decenber kallades jag till då
varande flygstabschefen Bengt Norclen
skiöld som frågacle on jag val villig att

till Finland för
att i finska högkvarteret mecl fältmarskclk Mrnnerheinr och den lins\e llvg

följande morgon flyga

vapenchefen Lundqvist cliskutera förutsättningarna för deltagande av ett

[rivilligt llvgiörband. Den st]rka dct kunde bli frågan om var tolv
"renskt

Closter Cladiator | 8J och [vra lätra
bombpian typ l{awker Hart [B 4J. Förbåndet förutsattes operera i norra Iiinland. Det {ick inte använclas i södra

Finl"nd eller utorl finskt terriroriur

utan svenskt medgivande.

r

lil
Den l8

b,'utL,pltn öu,r Fiulands uiJdar.
december bifö1l regeringen

chefens för Flygvapnet franställning.
Den l9 decemher.tlrtaLle organ qat'on.
arbetet undel major I{- Beckhanrrrars,
blivande cl.ref för F 19, ledning. Den 20
december ttfärclacles clen första "flot-

av omständigheterna kom det att bli ett
hast improviserat företag. Sovjetiska
markstridskrafter och förläggningar vicl
\,'lärkäjärvi anlölls. htt sovieriskt jaktflygplan sköts ned i luften, ett annat
förstördes på marken. Två svenska B
.1: or kolliderade under stigning efter anfallet. Förarna rädclade sig ned fall-

i

skärm rrren tillfångatogs av ryssalna. En
spanare omkorrr- Flygsignalisten i det
andra planet lyckades ta sig tillbaka till

cgna linjer. En tredje B 4 anfölls av
sovjetiskt jaktflyg ocl.r tvingades nödlanda efter motorstopp. Besättninganra
kunde ta sig tillbaka tiil egna linjer.
Verksamheten efter {örsta företaget
koncentrerades på jaktförsvar av Rova

niemi, Kemi och Uleåborg samt utsträcktcs senare även längre österut. Enda återstående B 4, senare två efter förstärkning från Svcrigc, användes för

Ett au fdnrih Tehler nedsl?iutet borlb
plan besiktigas.

Sport
X-trcr
CW-spelen
CV-speleo 1966 avgjor.des i

Arboga clcn 15 och 17

sept.,

varvicl IFFA tog sin 4: e intccii-

ning

i

tävlan om vandrings-

priset.

IFFA lick totalt 47 p, följd
av CVN{ IF ned 33 p och
CVV IF koru upp till 30 p
Utfijrligt referåt i Bergtfoilet
nr 4/1966.
Motorbyte
rr

i

uinterkylutt

TOKATINFOR.MATION

urLci:nf-ll rlnt soricti:1.;r lJrlöggnirg

ar och

i

transporter

Märkäjärvi Salla-

områclet.

Trots att förl-rållandena var mycket
pfimitiva jaktstriclsleclning i nodern
mening saknacles, radio- ocb telefonfbrbindelscrna var dållga, bastjänsten en

ständig improvisation med srlå rrcdel
och som ställde stora krav på narkpersonalens jnitjativ och förmåga kunde
F 19 till en viss grad bestrida fienden

Iuftl.rerraväldet ltidigare hade intct
finskt flyg funlits i norra FinlandJ och
irritera hans lnar-kstriclskrafter.
Under cle 62 clagar som F 19 deltog
i vinterkriget innan vapenstillestånclet
den l3 mars förekom flygföretag alla
clagar uton två. I genonsnitt var 60
procent av clisponibla flygplan i vcrksamhct. San-ulanlagt sköts ncC eller för
stördes på rnarken nio sovjetiska jakte11cr bornbplan.

Förutoln de flygplan sorr förlorades
uncler

F

19 första flygföretag gick en

J

8 fötlorad under luftstrid. Föraren omkom. lln J 3 totalhavvererade under
l<onrrollllygrirg 1'ki lornu rel. .lg bakåt unclcr clykningl. För-aren onkom. I'ä
grtrnd av dessa och andra haverier hade

F 19

i början på rnars
J 8:or och två B ,1:or.

flygplanspark

neclgått

till

sex

Härtill kom en Waco och en Jrrnker
l3 son användes sorn tlansportplan.
Iletråffanclc
lr,

t,

F 19

F

öden och verksam-

r'enheter'tr. ttt lränr'. 'i
till kapitel B i boken Attack,

vår.-r erl

intr.esse.åcle
N4innen från 35 års flygtjänst (Norsteclts

1965] sant Fl9 l.randlingar värav ett
nrcn'plr- fi.n. r Krrrrel. Kr'g-..rrk rct,
ett

i

Flygvapncts arkiv.

B. Bjtrggren

Ett au llottiliens jdlnplall stalrar Iör tltt
ntöta fienden.

Ett

a\r^

trppclr-ag av mcra ovanligt slag för

.,,+r A+
l--.- . -. i+ ..
.fx,.,.,1r-i
\-' ,rngell
J. fl.
l)trJr

utarbetå en infonnationsskrift "Uncier
hållsutryrln-ien

publikatlonen
pr

i teleanläggningar". Med
vill flygförvaltningcn ge

ojcktcranclc och beslutande mynclig-

heter på b-vggnadssidar.r riktlinjer vid rrt
formning av nya anläggningar. Till denna typ av anläggningar räknas bl a luftförsvarscentraler, rådarstationer och la
diolänkan1äggningar.

Den 1 januari 1964 inordnades
praktiskt tagct all ståtlig verksamhet
under arbetarskyddslagen. Detta stäl1er'
stöire krav än tidigare på inrättåndet
av fasta arbetsplatser. En del av boken
behancllar därför clessa fi'ågor.
Texten har utarbctäts av Årne Norberg och Ol1c Göransson, Ileinhold
Carlsson svarar för det omfattande bildrratcrialet, r'ecligeringen är gjord av
Flenry Siclön och tryckningen har ut
förts av Arboga Boktryckeri AB.

w Försvqrefs Fqbriksverk
5Ålhi1?
,,4h.

^,'J|*n^
Cr-[\b

at^y\J5
c.\€2/,
1€-r"

l(vcr lifetsi nstä lld försvcr rsi nd ustri

Försvarcts Fabriksverk är en industri
koncern, sou-r onfattaf ett 20-tal skildå
företag och an1äggningar, utspridda över
hcla landet från Boclen i norr till Lund
isöclcrDen svenska rcgcringen och den svenska riksclagen beslöt år 19.13 att till en
.!i-li8 loI|c.-'r .6 41 1xnf6.1 de " at.rgi.
vcrltstäcler, son nyproclucerar vapen och

arllmrurition- Av dessa hadc flcra rcs
pcktabel ålder och tradition. Det i koncernen ingående Äkers Krutbruk har
anor ända fiån Custav Vasas ticl och
Carl Custafs Stads Gcvärsfaktori, sor-r-r

tilherkat handelclvapen sedan Karl XIV
Johans dagar, har

firat sitt hrnclraferr-

tioårsjubileun.

llngefär tio år senare uppdlogs

åt

konceln FöRSVARETS FABIIIKSVERK att organisera, bygga och
cicnna

clrlva regionala tvättcrier för försvarets

och för cle stora civila sjukhusens

be

hov. l,{an har i Sver.ige alltså den ku
riijsa situationen att dc statliga för-svarsmatcr ielfabrikerna också är låndets utan
konktrrens största tvätterikoncern med
p'r ärlid .rn.äLLning c .-r 40 rrriljoncr
kronor,

För
att till

närvarande ltreds möjligheten
Försvarets Fabriksverk överföra
också aila de försvarets verkstädcr och

övriga anläggningar, vilkas uppgift är
att underhålla arr-t-t€ns, marincns och
flygets nateriel. On detta realiseras,
korrnrer antalet anställcla i Försvarets

(]enertrltlirekti)r Cuutar Sutird chel

Fatrriksvcrk att stiga från krappt fr:m
tusen till över tiotusen.
Försvarets Fabriksverk är ett statligt

','n arlr.rrr i öpcivila tillverkarc. Det har icke någon
rlfärsd- vrnde verk,

pen konkurrens ned in- och utländska

nonopolställning eller någon prior-itet i
I ag: o r l, v, r'rr.er l ll sv, n\l'" fär.\,r

liir

Fötsrarets Fabrilzsperb.

rei. Dct lölekomnrer clock ävcn givande

.lqrrii.qrrg 56s6111
'rber. rrred ciril;
cxcmpelvis Husqvarna Vapenfabrit octr

..rr'r

Saa b.

Som industrikoncern onrfattar verket

fiir

närvarandc bl. a. fem fabriker för
tillverkning av vapen, arlnunition, torpeder och kylkompressorer, en konfek
tionsfabrlk, tolv tvlttericr och fyra verk-

.f:.dcr f; r

sarr

.r.ln.ättning

rv

.l'rmrrni

tion. Därutöver ingår teleunderhållsverkstad

i

Göteborg [FTG].

Ägaren - staten satsar kapitalct
och ställer rörelsenedcl till förfogande.
I(orrr:erlcn förråntar och amorterar ka
pital oclr rörelseneclei.
liöretagsledningcn i Försvarets Fabriksvcrlt har investerat bctydande ekot-tonislia rcsurser_ och personell k:rpacitct
tcknisl<t utvecklingsarbete. Detta utföres clcls på clirekt beställning av försva
, 1. .le . fJr Lon,, , t.n. cger r älnirlg
och på cless egen r-isk. I det fön-a fallet
tillhör fesultatet givetvis bestä1laren. On
l:ijrsvar ets Fabril<sverk Lrtnyttiar clessa
rtvecl<lingsrcsrrltat för försäljning på ut

i

55 cnt torpetl
'ffli11 j.Lgaren

uerl:tLi ntt

T

i

ausl?iltt1ri11gsögonblicket

"Sn land". Torpeden till-

orpeclverlzstaclen, MotLLIa.

till Eskilstuna. Chef är
generaidirektör Gunnar Svärd.
Av de produkter, som utgår från Förflyttades 1965

FORSVARETS FABRTKSVERK

STYRELSE
IORSVÄRTTS

INBII(SIER(S

svarets Fabriksverk doDrinerar inonr orndet

rådet "mediumpansarvärnsvapen"

STYREI,SE
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Granaterna

Än1ägg-

Torledvexksladen

CT1'

Zakrisdalsverken

Z

cBi,

vanäsverte.

v

T.- au.darhål I sve \rtaden Cötebocs Dl,

CI

overskottsförsä1jningen

-

Central tvätterierna

Tvlttt€riernås Centrålkohtor T!CK
TvS
Tvätteiiet Stockhoim
Tv!
Tvätteliet loden
lvIi
Tvartteriet Visbn

0

--_--)

!vatte!1et

!and

ryetigrtgl

IsIl!!I9!"

skro.a

Tvätteiieii Cckelbo

I

TvÄ

TvLd

lv!

I

TvKd

i

Tvo

i

specialister och andra tekniker

vederbörande myndighet.
Målet för den egna utvecklingsverk

vecklingsuppdragen.

de bästa av dessa, så att största möjliga
tillförlitlighet och högsta möjliga kvali-

tet uppnås. De så rrtvecklade produkterna förberedes för kvalitetsinriktad produktion och är {öremål för fortlöpande
rroclernisering och vidareutveclding. Genon denna utveckling har Fabriksverket
l-li\ir eu nodernl kon\urren.kraiLigr lör c ag sår äl i Sr e-ige snm llå , rpor lrrl rrknaden.

Antalet anställda är för närvarancle
närmare 4.500 personer varav drygt
1.200 tjänstemän. I detta ingår cirka 350

120 l?g. sprängbomb, n161, längtl c:a

1,6 n. Kan anulindas uid såuiil lågf ällning sont dylzning lrån hög höjd. TilIabrihsuerh.

i tjänsteuniforn.r härifrån.
Slutligen handhar försr rrets i cbriks
verk, lltöver tidigare nämnda tvätterier
och teleunderhållsverkstad, överskotts
försäljning av kronans materiel. En dyoch järnvägspersonal klädda

l

landet, betalar koncernen royality rill
sanheten är att utreda alter_nativa systenlösningar, utveckla och konstruera

och stor slitstyrka. Utöver en rnycket
stor del av våra militärer går post-, tele-

TvL

!4

Ammunition för alla ändamål och av
olika slag ä,r annårs den dominerande
produktionen vid olika fabriker. Detta
hindrar inte att just bland denna hittar
man tillverkning av kylkompressorer
och hela kylsystem.
Inon koncernen finns centrala beklädnadsverkstäder i Ka,rlskrona, som
h.rr lårrg erfarenhet, när det gäller kvaIitetstillre'kning av såväl militära uni
former som civilkläder med elegånt snitt

I

TrOs

till fpl J35

Drakens katapultstol.

I

Tvaitteriet öde shöa
TvåtterieN rllinssås
Tvätterlet lund
Tvätterie', Uneå

F örsuarets F

kända

Gr anatgevärssystenet är efter omfattande prov i konkur.rens med andra vapen införd i ca 15 arm6er.
För Flygvapnet har Försvarets Fabriksverk utvecklat och producerat en 120
kg spränghomb, som kan lällas i överljudhastighet.
Vid torpedverkstaden i Motala utfötes alla slag av arbeten på torpeden från
utveckling, produktion till översyn. Där-

utöver tillverkas kanonröret

Carl Custals Stads C€värsfakto:i

:

slår igenom alla

stridsvågnars pansarskydd.

PRODUKTIONSENHETER

terkare

n-rm rekylfria granatgeväret, Carl

Crrstaf M2. I'led detrr kan rnan upprå
50 0Å träffsannolikhet mot rörliga stddsvagnsn-rål på 400 rn avstånd r-inder
og) nnsåmma iörhållanden. Eldhastigheten är sex välriktade skott per mjnut.

för ut

Ärsomsättningen är över 165 n-riljoner
kronor.
Försvarets Fabriksstyrelse leder och
salncrdnar koncernens verksamhet. Den
var tidigare placerad i Stockholm, men

försäljning finns i ett uppblåst tält
vid Industrigatan i Arboga.
Fabriksverket är inte barå en viktig
fahtor för ätt uppbyggå och vidmaktl allJ eit b.e lörsvar utan även en bery
delsefull och rationell del av den stat-

lik

lioe {Ärcrros\/.rL<,ilhcf cr

oo

o
cv
i norr
en
utposf,

CVO är ett påhitt av Bergtrollet, d v s i dcn officiella nourcnklaturen finns
inte cler.r betcihningen. Det riktiga natnnct på CVA:s filial iOstersund - en
är Norra Underhållssådan finns äuen on.r många C\iA-are intc vet det
on.rrådet. Ijrån A som i CVA till O som i CVO är det gauska 1ångt, uren inre
1ängre än att Bergtrollct )<unde göra en snabbvisit en strålande sensommardag'

errtbrlro rned rrtvecklingsrnöiligheler
ned bästa vilja i världen inpåstå att Östersrrndsfilialen är impo-

NIan kan

tr

rer-ndr, i varjc r:ll o 'r 'rrr lrrller "ig
för-

till

clen rlel av verksamhcten son-i är
lagcl tili själva JäLrtlanclsnretropolen. På
kr.ll. rd.lrren rrll ett rel"tirt rlll lryfos-

lrr-rs i Karlslund ett yttcroltrråcle Dled
en bonclgård sun närnlaste granne linner ruan skylten Centrala Flygverk.lr,lrn. lr.I|rnlör Jör cn Iö1jer .ie cn
tårrligcn liten kontorslokal, ctt något
, J .e re.li.t'rLr' rr|yn L, ,(ir c\tr'r i

förråd.

Nej det är inte stort men clet är
ett errbryo llred utveclilingsnöjlighcter,
sägcr Arne Norberg som tillsammans
||r. I ili:l\1, fen N:1. )ror l| äf BPrgtrollets ciceron. l'ersonalen uppgår till
knappt tiotalet man exakt samma
styrka som 1962 flyttacle från Arboga
til

l

östersuncl.

lilialchelen Nils Srorr framf& det hyreslus

i .aclioltink[örrå,1'hlllning.

Arbctsuppgifterna bcstår

ti l.)rr, refrr, tioncr

o.l

C)n sjå1va bascn är liten så är verksamhetson rådet desto större. Norra Underirållsområdet sträcker sig från norra Da

l"r '- r'll Lrppl , ,d.grärr.cn. v-rrr föl'r'r
rrr lili-len. r,c,s.,nrl p,rkri:kr Ilget

ständigt bcfinncr sig på resancle {ot.
l, år Lrrsen i öslcrsund 11rgår r:r.ie

norgon arbetsgrupperna- Inte nindre
än fem forclon, och i lyckligaste {all en
hclikopter, lörfogar den ii11a styrkan
Jver. D(r säBcr något n n erbetet. \a
raktär. Det gör'också kiirstatistiken. Genomsnittlig körstfäcka per dag ligger
onkring 30 nil.
Problenet nrecl de 1ånga avstånden
var just en av anledningarna till att fi
lialen upprättades för snart fem år seclan. Det blir naturligtvis billigare, mera

rationellt och från bercclskapssynpunkt
förmånligare att ha personalen statronerad nitt i distriktet, än att sköta verk
Reinhold Nilsson

tir

samheten helt från Arboga.

tillsynsman på en

au anläggningarna. En bygdens son som
man skall pnta äIgiaht med. Här hom-

mer han nted clage s uattenlerlerdns
8

i

oats lzällare

CVA:s filidl i Östersuul

iit' inryntt!.

Vad utvecklingsnöjligheterna beträf
far är det inte osannolikt, att det lilla
embryot så småningom växer ut till en
ccnrrcl televerk.trd. I varjc fall lär in

tentioncrna

gå i

clen riktningel

i

de

högre instanserna.
Ett bcsök hos oss en så här vaclicr dag ger knappt halva saniingen orn

våra arbetsförhållanden, påpekar Nils
Storrn. Dc långa kalsongernas natt bryter ut i mitten av septcnber och pågår
i värsta fall fran tiil miclsoomar.36 minusgrader och metercljup snö sätter
en något bistcr piff på jobbet.

clå

Arbctsplatserna anläggningarna
i distriktet ligger i medeltal miLen

r:tc

{rån plogad väg.
Tjänstcskidor ingår

i

standardut-

rustningen vintertid, förklarar Nils som

inte skulle ha något eilot att få tökå
[",l6n.parhen nted er "]ler dnrJn snö
skoter-

Bistert klimat och besvärlig

ter'

räng är värdefulla tillgångar för den här
filialen, kompletterar Arne Norberg. Östersundsgruppen används nämligen sor]l
lör..il.'krniner. Här l-ar vi möjlrgl-etcr
ått j egen rcgi provå materiel och utränlbarJ törhål
u..rrring under

"vårasl

landen.

Det verkar inte som om filialperso
nalen vantrivs

i

den rollen.

Kaflepaus på c1l aD filialens " trtptuiaer". Från
uåi1stc r lilidlchef en Nils

Stontt, I eriearbetantle
Hans Tittgström, Jatt Bö[enius, anLi\gningens

lobale tillsyn*lan Reinholt{ Nilssott srnt Nils
Jansson.

Bötfre konfcrkt - och så en snösktol€r...
Att vara CvA-pionjär i clen gamlin
ska republiken Jämtland är tydligcn en
iclealisk tilivaro. Missnöjet får inte stor
plats i trivselkören när man penetrcrar
stänlningen hos C)stcrsundsgruppcn
NIen visst har man önskemål och var
för inte ta den först. Dc kart konccntr eras i två punkter:
l. l)ättre facklig kontakt med nocler
verkstaden.
2. Snöskotrar.

l'å något sätt ger dessa

önskenål

CvA-utpostens situation i ett iötskal:
De långa avstånden från det företag nan
tillhör, och de klimatiska problcn man
har :rtt brottas med.
Det är nästan bara fördelar meo
att bo och arbeta här, säger Nils Srorn,

och jåg tror att sanltliga i vår grupp har
den inställningen. Visserliger är vi "jäviga", alla utom en är norrlänning, men
personalstatistiken säger en del onr trivseln. Santliga som 1962 flyttadc hit från
Arboga är fortfarande kvar.

H,4NS TINGSTRÖM:
Bättre feriejobb ban man inte få.

Men \,isst har vi en känsla av att
befinna oss lite vicl siclan om. Personligen är iag cljlrpt besviken ijvcr den då
liga kontakten på det fackliga onrråclct
rrecl nroderverkstaclcn.

Vi

är-nästan helt

boltglömcla. Någon form av regelbun
den kontakt borde kunna upprättas.
Säger Nlls Storm sor.t.i är' ftjdd i Ös
ters|nd och soln aoser att cn tillvaro
utan möjlighet till fiskeraider i fjäilvär1dens rödingsjöar inte är rnycliet ått lrur
ra tör.
- Nej inte {1yttår man härifrån lri
villigt, vacl har Arboga att visa upp sonl
tål konkurrens mecl clen jämtlänciska
naturen och dcss nöjligheter

till frilufts

l1v.

Självklart att lnan trivs i(Jstersund, undcrstöder Nils Jctisson sonr
också har ett jälnt1ändskt förflutet.
De--r'lorrr år ,rr rrberer fr';rc "ch l.r
ske merå intressant än På ett stort 1örctag- Nackdelen är dct stiindiga rcsal.let.

Det går väl an sonttlarticl, men vint

NlIS,I,4NSSON;
Ett lritt arbete nen långa

rarna kan bli besv:irliga. När får vi funktionsclugliga vinterf ordon ?
- Jag har fått prccis clet jobb jag önskrt och på cn iclealisk plats, säger ./4rl
ilölcnirs. Ilan skulle kunna tas som ex
cmpel på lyckacl arbetsnarknadspolitik.

''.n ir ångerm rn örtr'rg tlcr ir nä.
tan lilia fint sonl att vara j:inte - haclc svårt att få iobb på hemortcn, genolngick onskolning och placcrades på
c \'-\. Brlr lr Inar-Je' .f-.- ,r.stJllningsdagen hamnacle han i Norrlancl
igen.

'\ä<ra .onr
- Del

lrunJP här

dr

i:n tillfällig norrlänning och necllen
östersundsgruppen vat- llans Tlrrg
.r,r'jrrr s, n fcrie.rrl'.tet sot.tntrrer i8c
nom i östersund. CVA-are är han vrir
verkstaclsskolan och CVA-are tänker
han om nöjligt bli sedan han klarat av

i

sista terninen vici Teknis

i

Arboga.

Helbra son.tmarjobb, men det blir
[örstås lite ]ångt till tjejen.

J,4N BÖLENIUS:
resor.

rttig.

säger han.

Åter

i Notrland, det rir toppen.

Ordncrroch rnedcrli på UHF

CUHF Karl

Byfich

Huhman

östlund

I{. M. Konungen har i extra ordenskapitel den 6 juni i966 i nåder utnämnt
till Riddare av Kungliga Nordstjerneorden byråchefen Karl Hultman och byrå-

DIN CYKET?
Hurral

Stdd. N. V.
Andersson

Eshil

direktör Eskil östlund.
Kungl. Maj : t har den 13 maj tilldelat

N. V. Andersson medaljen för
nit och redlighet i rikets tjänst.
städaren

HttR.T och uÄrur på UHF
E Kurs för vidareutbildning av åvsyflare
komrner att starta under hösten.

I

Betongsprutningen

som pågått en längre

av bergsinfarten
tid börjar narrna

UPPH!TTAT

att i dunklet skydda sig för utsprutande
betong. Men när detta läses är arbetet
kiart.

t

sig sin fullbordan. Under tiden besprut-

2 natcrielhissar är under uppmontering iberget, vilket kommer att under

ningen pågått har cj lastbilar kunnat tas
ner i berget för lossning och lastning och
de gående har haft besvärligheter med

lätta transporten mellan våningsplanen.
I 15 olikå projekt betr. ny- och tillbyggnader finns på önskelistan. Som

Pensionär

Den år funnen, Din gan-rla cykel, sorrr
jag Iörstår Du letat efter i många år.
Den har stått i cykelstäJlet vid administ
rationen vid CVA hela tiden.
Si.

I

punkt

byggnad

och mycket välbehövligt är till-

av

adrninistrationsbyggnaden.

Bl. a. objekr finn.. plärskjul [ör srångmateriel vid Igelsäter, godsstation vid

bergsinfarten, nytt golv i logen vid Äs
by o. s. v.
I Även kontorspaviljongen har nu drab,
bats av detta livets "goda", genom att
llögtalare upplronterats på ett par stäl1en.

I

Oscar Söderströrn lrar nu besrämr sig
för att utnyttjå passet och flyga till Mal
lorca på en 14 dagars semester.
I Sune Staffansson ha( senestrat i Ita
Iien otF
konst både i l{onr,
"rLrderct
Florens och på Capri. När reseledaren
fick höra att den gode Sune kunde spela
munspel inköptes ett dylikt och sedan

fick Sune underhålla med musik

Vid ett kaffesamkväm i UFIF:s lunchrum clen 9 aug. avtackades städareo Karl
Harry Johansson, som den 3l aug. avgår ned ålderspcnsion.

Byråchefen

K. Hultnan

avtackade

den blivande pensionären för goda arbetsinsatser och önskade honom allt gott

lör kommande tider.
Fackförcningens

talan fördes av

klubbor dlör andcn S. Eclberg, sonl tackade för gott kaniratskap. Båcla talama

överlämnade blommor.
Fömran A. Schlegel övcriänrna<te en

kerarlikvas fi'ån de närmaste arbets-

l<anll atcrna och önsl<ade Joharrssol
nrånga goda år.
Jchansson är född den 22 aug. 1903
i lr,ledåker. IIan anställcles vid UHF den

l5 fcbr.

1960.

Tidigare innehaclc .lohansson gården
Goclby, som han brukade uncler många
åt-.

BIon

st

lzalfet

e

r

ti rr st ad Karl

i byfichef K.

J ohansso

n kintnar

Hultmans stillsbap.

ocl.r

sång under udlykterna. En underbar re
sa säger Sune med instämmande av srn

hustru.

I Dagmar Bengtsson har

än en gång
a11tic1 fun
sig väl tillrätta både med nat, bad

gästat Kanarieöarna och son

nit

och goda drycker.

I Flickan Må.ianne Söderström sorn
sjöng sä vackcrt för oss i Wadstoms
CVA'rrr,Aer . rcl till USA i vårrs.
Hon börjacle i familj n.ren bytte tiil restaurang [servcrar drinkar] utanför New
Y.,'1. Dett. gel jrr Iirc nrcr .lartar är
faniljc-jobbet också. Hoppas hon fortsätter ned sången.

Vi hälscrr välkonrncr

r:!l

trt-tF

I{arriet Sirby, kontorsbiträde avd ,{30
IngerGustafsson,kontorsbiträde 420
AliceSjunnesson, kontorsbiträde 420
Ärne HeLmansson, förrådsarbetare 412
Folke Johansson,

ingenjör

406

MIN DROMRESA
Ifrån landet uti väster tanken glider,
lenr till gcrrrla lära Sre.jge då och då,
sägs dct i visan. För lnig var det tvarton och en dag kunde min hustru och
jag iörverkliga våra tankar och ta

till landet i väster.
Vi llög ned det isländska Loftleider
['ån Arlarca rncd 'rrellrnlrndning 1'a
Islancl och korl så småningom fran ti1l
språnget över pö1en

Nerr York.

Elter besöket i Mont Clair for vi med
Grey-hound buss ti1l Minneapolis. Resan tog 30 timnar nlen bussen var bekväm och naturen fantastisk. Vi passerade BIå bergcn i Pennsylvania med inre n 'rJrc än o rrrnnlar sonr vcrCcla ha
de en längd av 1.600-1.700 meter. De
bergen var något av det vackraste vi

sett, och när vi sedan kom in i Iowa
stråckte sig bördiga majsfält så 1ångt

Fem härliga veckor hade vi på oss r
clrörllandet, för att se så nycket sonr
mtijligt och för att hälsa på släktingar

ligt fina, dubbla autostrador med 3 filer
i var dera. Trafiken f1öt fran utan ninsta

ocl-i bekanta.

hinder.

Den första anhalten blev hos systersonen Cronje Liodgren i Mont Clair,
Ncw Yersy, en förstad till New York.
Cron . heJ. cBen lirrra i för.älr ingsbranschen och hade elva pelsoner anställda. Han hacle förberett vårt besök
så att vi lnder den vecka vi bodde hos
honon fick se och uppleva så mycket
vi orkade med, både orn dagarna ocl-r
åren pa rrättcrna. Vi ra- bl. c. pir en
Broad',vay-r evy, som vår enastående påliostad, något som rnan aldrig kan få se

I lr4inneapolis gästade vi mina systrar
Kathrine och Margit. Vi bodde hos Mar

maken till i gamla Sverige.
Vi besökte FN-palatset och hade en
norsk pike som ciceron. Hon berättade
att Hamnarskjöld varit mycket populär
och att svenskar överhuvud är mycket
välsedda i USA. Empire State Building
rned dess 102 våningars och 349 meters
höjd var vi uppe i och hade en hänföraide utsikt över New York. Vad jag
särskilt förvånades över var att tråfiken
på gatorna flöt så bra. Det kan till viss
del bero på att det är oerhört dyrt att
lirocka eller skada någon i trafiken.
Ombord på cn torpedbåt, som byggts

om till fiskebåt, fick jag en dag vara

med på l-ravsfiske i Atlanten eller oceanen som amerikanarna säger. Den här
gångrn qöllde dct Lrlåfi.k .n 5ynnerligerl

delikat fisk. Vi var minst 30 personer
sorl-t var och en hade sin fångstlina och
när det så nappade kunde det bli en

aning rörigt, men det redcle upp sig under sakkunnig ledning. Fisken högg bra
och fiskelyckan var god, den gången.

ögat kunde se. Vägarna var utol]lordent-

git o.h hqn,1q. r ran Karl Cö<ra Nvberg.
Han är nu pensionerad och l-rade god
ticl att ta hand om oss. Tidigarc var han
medlem av stadens symfoniorkester där

han tjänstgjort i c:a 40 år. Min syster
och ivåg.- t-äffcdc varardra på alrcri
kabåten l9l9 första gångcn min systef
for över pölen. Svågern var då mcdlem
ar skeppsorke'rern. En tid .enare gilte
de sig.
It{inncapoiis är en typisk svenskbyggd
stad, ren och fin i motsats till New
York, där det var ganska skråpigt. Vi

kunde per

bil

bese både staden och

landskapet under sakkunnig ledning.

Vi hade även turen att träffa en gammal Arbogabo i Minneapolis, Gerhard
Bergenbrink [FredrikssonJ. Han var un
der sin Arbogatid aktiv idrottsman rnom IFK, närmast friidrott. Tiokamp och
längdhopp var hans specialitet och i
dessa grenar vann han flera tävlingar.
Han bad mig hälsa alla garrla idrotts
kanrater och vänner i Arboga. Vi träffade rrånga svenskar både i Minncapolis och i andra städer och clet var faktiskt rörande att sc och uppleva vilka

i dagen för gamla Sverigc och vilken utomordentlig gästfriher
känslor sorn kom

de visade

Vi

oss.

tid mellan mina systrar
Margit och Kathrine, nen jag fick ändå
liLl atl \.rrr rrred pa pn ls\etur i rlc f'sk
rika sjöarna Minnetonka och Milake. I
clelade vår

..c

t':ro;ä\

Lcif lonson.
båda sjöarlta fanns det gott om både
gös och abborre och dessutorn en fisk
som kållades solfisk. Den hade jag aldrig hört talas orl-r tidigarc, men jag fick
ul'lr i.äBli 5äuällå r-r(h\d. Lre Ve'cll
platt o.\ grrl lisk som var n vrker god

l

Smaken.

Pengar behöver man ju ibland och för
clen skull besökte jag i celebert säilskap

ledercl tscnk i MinrcLrolir Där 'rr jJg
niljonär för en alltför kort ninut. Denna bank är ett stort företag ltle.t inte
mindre än 14.000 filialer och i Minne
sota lyder i.400 filialcr under Minneapolisbanken. Byggnaden, som banken

var inrymd i, var

12 våningar med
.kv,Ll.rr.nr trnder jord sor'r lä'ara "a\
r-a för åtombomber. Dessa skyddsrun
var inredda ned bäddar och sanitära
anordningar för de anställda för 14 dagars vistelse där i l-rändelse av krig. Kon
server och annan föda hade också 1agrats upp där. Bankdirektörcn var vänlig
att öppnå valvet för mig och det var då
jag hade tillfälle att hålia t miljon dol-

lar

i

handen.

IIe"nfärden gick lran New Y,'rk rär
det började skymma och den syn man
fick lran llvgp cnet, när der gjorde (n
sväng över staden med dess n-riljoner ljus,
kon nter vi \cnl alr glömrna. Fä-den giLk
över Grönland och att se dess berg i

strålande so1 var verkligen en upplevelse. Rcsan tog c:a | | tinl'nar och servicen onbord var den bästa tänkbara.
Resan kostade nattrligtvis en hel del,
men både min hustru och jag tycker att
det var väl använda pengar och att dct

lela rar en riktig drörrre.r. Nu h;r ri
rrrinnen all levl på för nrå1gå år trarråt från denna resa och när man har
s]äkt så långt borta från hemlandet är
det skönt att veta att dc har clet bra
och trivs

i sitt

nya land.
Leif

Driftvörnet i ny uniforrn

pport

Förslcrgsrcr

Föltuni{orm m139 hqr modifierots och kqllqs nu uniform m/39-58 Vidqre hqr
överd rog su nif orm m/41 utbytts mot grönstöll

Sista rapporten från förslagsverksam-

heten slutade

i

optimistiska tongångar

o.'r gläJ,ande nog l lr de"sa vi..rt sig
vara berättigade. Vi har i år hittills fått
in 23 nya lörslag sant I förslag återrenritre .r til lörnlad behrndlirg. Äv
är 13 st bel.randlade och 11 st uncler behandiing. Av de l3 bel.randlacie
Fö
har 4 st erhåll't belöning,: s,
dessa

"lagen

är föresiagna belöning över

300:

, satnL

2 st har erhållit crkänlrande. Av de 5
förslag som är remitterade till FF iö'
fastställande är Kalle Norling pappa till
3 st. Mera därom i nästa nummer åv
Bergtrollet.
D. h.la-"Je

{Ä'cl.orn är'

460 Molander avd 2Bl och 390 Karls-

son avd 102.
Tång för flexrvellkabel 200:
1847 Karlsson avd 202.
Golviist på avd 202 200:
69.1

Mattsson avd 130.

Isolcring av inneranod

i

-.
silverbad

150:
,1,10

Corsell avd 370.

Mod av duplic.'app 3M Unipr

-.
Erkännande

210

89

:

med åtföljande llp-modell

erhöll:
1347 Jonsson åvd 251.

Frqmåt mqrsch

iny

Mod av antennväxlingsrelä.

utrustning

Diltuäntutan Harry Odenlnlt

i

uniform nt 39/58, Benil Blomquist iförd hjälm,

hiälnnät och hpist, Folhe Westergren med röda borsbindel och förbandsviiska satnt
Gu.nnn Rystedt

i

grönstill.

F'I SNUVADE VÅRT DRIFTVÄRN PÅ FöRSTAPLACERINGEN
Fl bröt CVA-UHF driftväms 4-a.riga gerades av hvoff fo 48 i trakten av Enåker den 8/6 deltog dc sex bästa lagen
segerracl mecl 3,2 poång.
Vid FV-dv-tävling 1966 som arran- efter uttagning l.

9422 Lindholrn avd 233.
Mod av provtr för kraftenhet rb 27128.
Dessa två {örslag var av hög teknisk

kvalitet men kunde p g a olika anledningar ej erhålla penningbelöningar.
I nästa nunrrrer hoppas vi kunna
komma med stora och trevliga nyheter.
Selzt

-:i

9-tyr

Dv

=:J-.
a :
.=;ar,7-

Stridsskjutning

I
142
137
128
l3t
104
91

Fl
cvA
F17
cvN,I
F6
Fu
Vi

II
III
165 199
120 190
139 141
i 16
i 50
r41 153
100 109

58
85
79
68
68
79

--,
67
99
62
74
44
62

lovar att lägga på ett kol extna till nåsta

Frögo som rikshemvärnschefen hänskiutit

{
26
20
30
22
l8
6

i
44,6
47,1
37,4
36
13,4
43,4

=
701 ,6
698,,1
616,4
597
577,4
,190,,1

IN MEMORIAIu

;
1

2
3

4
5
6

åf.

till behondling vid drifisvörnsting

som kommer qtt hållos vid F2 den 2010 1966

Är der lämpligt att förse

hemvämets

pistolgre

p

Nlinin-runi: 20

p?

Skytteförbundens övcrstyrelse har hos

chefen

för

arm6n hemstäilt att

gevär

96 la- lör.e' nred ronteringsbart p:
stolgrepp m. m.
Dc föreslagna ändringarna inncbär i
rn

stoft

I

PistolgrePPet:

Detta är reglerbart i kolvens längdriktning or lr i form efter han.lens Iattning
Reglerbarheten är 2 cm ned 5 st intervaller.
12

Kolulängder:

Medium: m/96 oförändracl längd.

geuär ml96 nLed monteringsbart

nm kortate

Maximun: 30 mm längre
Det vore av värde att få del av drift
rärrsn'änn.ns synpunk ter lrå lämpl';hctcn lrr att tö*sp lrcrrrvär nets gevär
n/96 n.red monteringsbart pistolgrepp.
Ova nnännd.-r fråga behandl:s inom
rc:p drif!\ ärr.avdelringar före tinget
ocl-r resultatet av en opinionsundersökning konrrrrer ått redovisas under tinget.

Stig
Larelius.

Civilingenjör Stig Arild Lareiius avled
den ll juni 1966. Han var lödd den 27
april l91l i Laholm och avlade civilingenjörsexamen år 1934. Rcdan år 1941

kon han i

Flygvapnets tjänst och våf
anställd son.r konstruktör vid FFVS, Ulvsunda, tills han den I april 1945 flyttåde över till konstruktionskontoret vid

CVA.

Mcrskinrnäsf. Hecllund slutcrr venfilercr
Iig och intrcssant ticl, värd att nrnnås
av alla som hade nöjet att få vara med.

V: glömrrrer hcller inte de rillfällen när
vi hade Dig hos oss kring ett borcl och
vi efter en clel övertalningar fick Dig
att berätta episoder från den tid clå Dr
med Dina saltstänkta ögon gjorde flic-

korna

i

många världens hannar

villå-

diga.

Från Din tid på djupratten sirter ärr
nu kvar så myckct saltskuln, son-r behövs för att Du åven i Ditt kolurrtrnala värv ska lösa de uppgifter, som Du
i stadens verkstyrelse blir å1agd. Salta
kil1ar behövs.
Ved ett tcck fJ- .rlla dc år vi fatr arbeta tillsamnans och med en förhopp

ning att Drr re'kligen ännu i många cr
kan ge samhä11et Dina tjänster Isonr
det så väl behöver) tror jag mig kunna
försäkra att dct arbete Du nu lämnat
väl kommer att förvaltas av Din cftert'ödc'e, sonr också är cn "salL kllle.

Var rädd om Dig, nanar

CVA

skyddstjänst.

Attan

Vid en liten

V e t e r a n e nta

AII

H e tIIu

ntl

oc

h

N il s Lil

ue

När en man efter ett idogt arbete har
nått den åldern, son berättigar honom
att njuta sitt otium cum dignitate, händer något, som för många kanske endast
är en episod utan större betydelse, rur
der det att andra, som haft förmånen

att under en följd av år få samarbeta
ncd honom, finner händelsen i högsta
grad berydcnde. lnte mindre när der gäl
ler en sådan färgstark person som Alf
Hedlund. Det är en så kallad "salt kille",
som 1lär tagit sin lnats ur skolan i den

rryggl fö'ris.ningen rtr vi. sonr är kvar'.
har både luft och vatten så vi klarar oss.
I och ned att Alf lämnat över syssian
till sin efterträdare är det nog förståeligt om han ändå, då och då, hälsar på
oss.

Hedlunds lörsta kontakt med CVA
var när han som Fortifikationsförvaltningens kontrollant hade atr övcrvaka
installationer av alla de slag i en nassa
bergtunniar, som sedermera skulle bli
en av landets modcrnaste bergverk.tä
der, CVA. tn rrtlörl'g hi.toril övcr
lledlunJ. arbetc vid CVA unde' de
rrrer Jn tjugo åren skrrlle bJi av sådan
omfattning att tidningen inte skulle få

nclal

Ll

ve

nt ile

r

ar

luf izon dit ion st ehnilz.

plats mecl något annat. En sak är emel
lertid viktig att kon1na ihåg. Ätt söka
avhjälpa alla de "barnsjukdomar", som
onekligen måste vidlåta en anläggning

son CVA bergverkstad, föll till största
delen på Hedlund. Man kan nog utan
överdrift säga att jobbet som bas för
värnen och ventilationen i bergverkstaden inte alltid var så roligt, men trots
all kritik och gliringar, som kom frarn
så gick det inte att få den envise norrlänningen rir blans. Och väl var det.
Bäste Alf. Låt oss inte bara tala om
de besvärligc å"en Lrta"r hellre hänge oss
år mång" av Je roliga minnen. sonr r'

har fi'ån Din medver-kan i skyddskommitt6n. Minns Du rundvandringarna genom verkstäderna, när Du ibland fick
hålla riktiga föreläsningar för att övertyga folk om att luften räckte till och
dlr derås fcrhågor rr- i högsta grad

omotiverade. Dåvarandc huvrrdskyddsonbudet, Nils-Arne Sidn.rar var alltid angeiägen att skicka fram Dig för ått ta
Lle värsla.lölrmr med den notivering
en att "den Heclltnd, med sina troskyl
diga ögon inte kan övertyga, är inte värd
att offra tid på". I sanning en både trev-

avskedsluncl.r den 30.6.

1966 på Gyllene Balken högtidlighölls
rrraslirrnä.t
're Alr HedlL nds argång.
Efter måltiden gjorcle CCVÄ en återblick och erinradc om att Iledluncl och
Lifvendahl var de som anställdes först
vid CVA. Hedlund har sedan medverkat
tiil CVA utvec\ling spec på det värmeoch sanitetstekniska området. Äverr ,.,trr
det inte alltid uttalats, har alla värdesatt
IJedlunds insats trots att han stlrndom
utsatts för kritik då vedersakarna inte

känt de verkliga förhållandena.
,len närrr

Från

e kamratkrctsen övprlä.rrr,ades som tack en kristallkaraff ned glas
samt bloltrmor. Därutöver överlännades
n.rånga blombuketter med personliga dedikationer från underordnad personal,
a.t

arbetstreclning och fackförening.

Ijedlund tackadc de närvarande och
bad dem sprida detta till de som inte
kunde nås här. Han påstod själv ha ett
hetsigt humör, men det berodde på att
han gick helt upp i sitt arbete och inte
hade tid att välja ord. Hans ambition
var att få ett gott resultat.
Maskinmästare Arne Johansson, som

efterträder Alf Hedlund presenterades
också vid detta tillfälle.

MYGtARE.
Vänner som stjäl Din tid är värre än
andra tjuvar, ty de kan inte lämna tillbaka det stulna.
Urban Hjätne

1641- 1724

MANNEN T MTTT LIV

M

ta. IIar är ganska fåfäng någon harta till en gammal VW, som då får
sagt att han har norLa Europas bre duga.
claste a--<iar och han bröstar sig franlös och jag blev kär fiån första stuncl.
Han är ganska tystlåten, lugn och
IIan har förändrats en del sedan clcss, för spegeln ti11s skjortknåpparna är j snäll me[ iblancl kan han bli otroligt arg.
fara och ser vådligt ttrff Lrt, när han tror IIan har ti]l och med getr rnlg cn s1y
||r\' iblan(l lonrrner belrovet rr kvinn
lig orltanke frarn och clå känner jag att Itt lngen ser honom,
ting då och då mer han brukrr ingIlan är bilfantast också. Han äger en ra sig när hån ser att jag blir leclsen
han behövel mig.
IIAN är en ganska satt kille, blåögcl i1lröd sportkzirra, som tar mycket av och då blir han världens gulligaste kiile.
]rans tid i anspråk. Ibland blir jag litc IIan kysser mig inte så ofta, men när
l.lonrl o.h en rikrig v'ling. Tid gr',
Llr
'
oroiig. Han verkar så hänsynslös när det händer så gör han det desto rejähacle han Beatles frisyr, men jag lycka
han kör, bryr sig inte om va.l som finns lare. Med hans arnar om min hals står'
des med lock och pock få honom att
"halvsnagga" sig. Hån tycker själv at! i vägen, valför han krockar ganska ofta. tiden stilla och allt känns underbart.
det klär lrnnom [ör lran speglar sig of- När sportkårran repareras bntkar han
Jag vet dock aldrig var jag har honom riktigt. Härom clagen, när jag var
inne i en affär och han väntade i kärran rrtarför, bör'jade han prata med två
rrnga. söta flickor på rrottoaren. När iag
kom ut höll han t. o. m. en av dem i
handen.
Han fliftar även med mina vanCVA eget högt och välklingande band "The Decibclls" uppträder bådc ute och
innc cch närhelst ni önskar. Här visar de hur man angör en brygga och försöker imor son.r kommer på besök, klappar
på dem och gör sig till. Då kråmar han
inkcrporera clen nya vattenorgcln till sin instrumentsanling.
sig som er påfåge1 tycker jag.
Jag minns så väl när vi möttcs lörsta
gången. Ilan verkade så rörande hjälp-

C\/A Top-pop bcrnd

THE DECIBELTS

te

Ilan tycker on1 mat oclså och är inså noga utan äter nåstan allt. Han

plockar och äter mest hela dagarna och
har nästan alltid någonting som han
tuggar pä.
Han dricker också - harr drack nrera förr, men det kan ändå hända ibland
att han vaknar nitt i natten och måste

lla ett glas.

.

.

Han är inte snåI. En clag satt han vid
köksboldet och rev en tia i små, små
strinlor och han såg underbart lycklig
11t.

I-lan är så okonventionell. Ibland un
der besök hos vänner har han plötsligt
coorrr'.r ifran ailt'1r". .r pinp o. m.

undcr bordet. Han har ingct vidale
bordsskick heller. Klacldar ner och ral)ar gör h1n v:inc än Skäggen nren när
del ,cr rr1 5ort \ ärcl qer Ir.rr mig ett

ömt

leende litc tandlöst

kanske

och jag snältcr sont vax. Han har intc
.'r rrånga 1änd. nen l ln trinl<cr qkaffr
r'g q11 1r16! 1{11llt gamiqr .å .,nåning

I{an är väldigt musikalisk,
på radion stup

knäpper

i ett och ståmpår taktcn

till allt från pop till Beethoven. Iiörr
grät han så fort han hörde munspelstoner

nu blåser han själv dessa ljuva
toncr. Han löredrar dork ;rr sfelc piano: han tycks då riktigr Iå Lrtlopp för
sina känslor. I-Ian spelar mycket modelnt ot h vatkert. nren iag fnrrtår r,ig
ju inte på alla finesser. . .
Ja, tiden har gått så fort tillsammans

med denne mångsysslande
Från uiinster: Suen Oue Saensson, trutnnTor; Stig liiderlund, gitarr; Ingentar Leuin,
piano; Stig Lidfeldt, dragspel; ??? bas.

1i11e man,
som jag älskar så mycket. Jag kan knap-

fast fatta att han redan har fyllt ETT
ÄR'I

l7

är basjsten? Finns det ingen basist vid CVA, UHF eller DC? Anmäl
er omerleibuns till Lewin tc1 18,1 snabb 184. Det vore väl cellosamt on.r just ni blev
Ja var

basen

l4

i

basset

son knäpper fran de hjärtevärmande decibeilerna.

Nu ropar har på mig och ingen kan
ropa på mig som han: Mammal ManaralI MAMMAAAAIll

VÄ]TA''KRON''-HJOR.TAR
Våra hjortar synes nu ha acklimatiserat sig inom verkstadsområdet och
verkar trivas gott. Hjorten fällde srra
horn i mitten av maj rnålad och de utgör nu en vacker prydnad i administrationsbyggnadens vestibul på nedre botten.

En positiv överraskning hår varit att
planterade buskar och blommor har kla
rat sig så bra från skadegörelse. En del
tulpaner och tidiga vårlökar utgjorde

visserligen

en oenotståndlig

lockelse,

rnen

till

i

cjvriBl har våra ränner hailit sig

annan föda.

Den största besvikelsen är, att

den

väntade tillökningen av familjen har ute

blivit. Efter vad jag hört, är det i år en
vanlig företeelsc. Så har t. ex. Västerås
stad i stället lör väntade 8 kalvar rrrdast fått 3.
För att vår stam snabbare skal1 tillväxa behöver vi skaffa ytterligare en
hind. En sådan kan erl.rållas från Västerås i januari månad för en kostnad av

300: kr. För att

slippa gå runt

n.red

en insamlingslista hår vi tänkt att under höstens lopp sätta upp ett antal
sparbössor där större eller mindre biclrag kan lämnas för detta inkbp.
I övrigt är ingenting annat aktuellt
på \jor!lronten, ön cl vi inor.r cn nä-a

framtid kommer att få ett tlampgaller
vid lälthangarsgrinden. Detta galler konrner att förhindra, att hjortarna går ut,
även om grinden står öppen.

G.

Wase

YRKESSKOTAN
Exomen

för årsgrupp 1963-1966

Nyff lösår

Nyo elever:

24 nyo telemontörer

Nytt ]äsår intagning av 2,1 nya eleele- ver i klass I. -Söndagen den 2l aug var
ver, som vaiit ute på flottiljernas avd föräldrar och blivande elever inbjudna
6 och de som varit på CVA, till en exa- till elevhemmet Ekbacken. Husmor frk
Fredagen den 26 aug san- ades de

trenshögtid på elevhemmet Ekbacken.
Förutom eleverna var inbjudna ett antal gäster med CCVA i spetsen.
CCVA talade till pojkarna och aetade ut betyg och premier. Birger Ählin

{ör FCTF och Bo Forsander för FCPF
lyckönskade pojka.rna till deras utbiidning och välkomnade dem ut i produktionen. Bertil Söderberg tackade, med
instämmande från lärarna, för en trevlig
tid och önskade lycka till. Ing L. Thornström talade på ett intressant och stimulerande sätt om autotesten.
Kvällen avslutades med samtal om
framtidsutsikter och även en del tillbakablickar på l.rändelser som inträffat.
Bertil Söderberg

Inga Märta Axelsson bjöd på kaffe och
föreståndare Sten Westerman visade
gästerna lokaliteterna.
Därefter styrdes stegen till CVA där
verkstadsdir A. Högfeldt med hjälp av
sina bilder, orienterade on våra årbetsuppgifter. Ing Söderberg talade om yrkesskolan och hur den fungerar samt
ni oot nm vrlrpcancvqr
En kort vandring i bergverkstaden ingick som punkt i programmet. Alla var
ense om att måfl ej väntåt sig så fina
lokaler i bergtunnlar. Promenaden gick
vidare upp till yrkesskolan, som besågs
och beundrades.

Några av fäderna sade sig kunna

i

stället för sönerna. Man får väl
hoppas att de sistnämnda sätter till all
stannå

kraft för att bevisa att de är bäst.

Änders Andersson, Stråssa
Bengt-Arne Andersson, Tibro
Tommy Andersson, Skinnskatteberg
Anders Bergman, llamsberg
Håkan Gustavsson, Oxelösrrnd
Lennårt Hammarstedt, Frösön
Tommy Isaksson, Stråssa
Lars Jansson, Ramsberg
Gert-Owe Jehander, Ärboga
Bertil Knutsson, Himmeta
Karl-Äke Kämpe, Kvarnsveden
Lars-Eric Larsson, Kvarnsveden
Per Lenander, Ärboga
Lars-Göran Myrelid, Himmeta
Ove Norman, Arboga
Göran Olsson, Krylbo
Inge Lars Olsson, Köping
Ronny Pamp, Hökåsen
Håkan Pettersson, Ärboga

Kent Rundqvist, Crythyttan

Ulf

Samuelsson, Bredsjö

Lars-Gunnar Strinnholm, östersund
Bengt Våglin, Närkes Kvarntorp
Stig-Äke Ängsved, Storå

ÄVGÄNGSKLASSEN:

Bertil Söderbetg

Stående från vänster: Pel Wång, Inge Larsson, Lennart Olofsson, KieII Dahlön, Ingemar lonsson, Per-Erib Pettersson, Bengt
Åhe Pålsson, Stig Engfors, lan Westerntan, Jan öhrling, Ot,e Winun, Torsten Anderssott.

Sittande från vänster: Karl-Garnar Karlssonj Ante LtLndberg, Per-Olou Johansson, Lars Hialmarcson, Roland Svedlund, Jan
Ohlön, Nik-Roland Larsson, Erih lohansson, Sven-Olot Gust dt'sson, Bengt Deimut.

Gullbruncl Thön och Stig Blont var iche ndruarande nfu bilden togs.

Segelflyzgdcrgcrr på

TACK!
Ett varmt tack för blommor och vanligt cleltagande vid nin nakes ocl-r pappas, Sven Anderssons, sjtkdom och

CVA flysfälr

bortgång.

Rrrr

Nina och Björn
BarrLbarnen

till vännerna på CVA
till min avskedsgåva.

Ett varnt tack
sorn biclragit

G. Fogelquist

Mitt hjärtliga tack för den vackra

av-

skeclsgåvan.

Ing-Marie
höger: Rogcr Falb, Västerås, 1:u; Stu'e
Icrstetk, Västcfis,2:d; Istuan W/assics, Esftilstt:ra, 3:a; Llans l{tillbäch, Viisterås,
6:a. Ttiulingsledningen: OIle Be1'9, Wallis Tell, Rolf Lundberg oclr Nils ,4nderssor.
Segrarc och tåulingsledare utcler uingen. Fr.

Arboga Flygklubb hade åtagit sig att
alrangcra det första clistriktsmäster skapet i segelflyg föf östra distriktet, vilket
omfattar flygklubbarna i Södermanland,
Stockholm, Uppland, Västmaniand och
Gotland.

När det var dags att börja tävlandet
hade det anmälts 19 st. deltagare varav
en lämnade återbucl i sista stund.
lr'Ied Wallis Tell från Eskilstuna flyg
klubb som tävlingsledare var det så dags
att snurra i gång segelflygkarusellen för
den kommande veckan och hoppas på
ett fint segelflygväder. På den punkten
blcv vi bönhörda över hövan, för det
blev som den minnesgode sernesterfiraIefl säkcrt ej har glömt, det bästa sommarväder som

Vi

vi har begåvats

med på

segelflygare är på väder
lckspunkten [och på många andra områden] ett konstlgt släkte, vi gick nämligen omkring och klagade över att vädmånga år-.

ret var "för fint". Vi vill gärna ha en
del moln på himlen (cunulus] undcr
vilka det "stiger", vilket menas ått det
finns termik som är segelflygarens drivkraft.
Arboga Flygklubb ställde upp med 2
st tävlande, Bengt Carlsson och undertecknad och vi fick båda räkna oss till
''tu-istema'' på områder. I n rilr i anmälningslistän visade nåmligeo deltagan-

Je ar

svenska mästare, deltagare

i

världsmästerskap såmt 3 st svenska rekordhållare.
Tävlingsveckan blev tlots att det en
del dagar sal:nades "cumulus" mycket
lyckad, rned 7 tävlingsdagrr av 7 möi'
liga. Det flögs ca 500 tävlingstimmar och
mer än 21.000 tävlingskiloneter.
Resultatmässigt blev det också mycket
fint, med ett svenskt rekord, Istvan

Wlassics, Eskilstuna flygklubb, satte
nytt hastighetsrekord på 300 kilometers
triangelbana. 69,37 km/tim.
Som slrrtord kan sägas, att det var
den roligaste Ioch arbetssanmasteJ seDestervecka jag upplevt på många år.

OIol lonsson
16

Sl tgiltig resultatlista: 1) R. Iralk,
Västerås FK, 5511,42 p., 2J S. Jerstedt,
Väslera. FK, 5250,85 p.. 3J L Wlcs.it..
Eskilstuna FK,5044,35 p. Bäst från arLoga FK var Olof lon..on pa l-l:e plrt.
n'ed 4?65,22 f. iöljd av B. C:rl.son på

l8:e plats rlred 1572,01 p.
Artal rävlingsdaga- blev de 'rrrxinrrla,

Anral sven'ka relor d blev ett st, ha5
tighetsflygning på triangelbana 300 km.

Antal tävlingsflygtinmar blev 500.
Antal flugna täviingskilometrar mer
än 2l.000.

Detta utnärkta resultat har icke cnbart uppnåtts av de gocla tävlingspilo
terna, deras medirjälpare eller det "trcvliga" vädret utan först och främst av det
enkia, effekriv.r och stimLrle-ande arran
gemang kring hela tävlingen son ska
pats av Arboga flygklubb och dess rnedlemmar.

Ett hjärtligt tack till chefer och arl'etsl.anr;tcr för Jrn lina gåva jag Ii, I
när jag sLrtade nin anställning på avcl
875.

Harriet Mdötrpdä

bcr au fa fle rrfÄra r,itt Irjärrligr
cl,efen för CVA, FCTF och
arbctslcclarc, kamrater vicl min avdcl
ning, skyddstjänsten, Bergrollet och
alla övriga, sorr uppvaktacle mig mcd
blomnor, gåvor, lnat och dryck på min
lats

tack

till

pcnsioneringsdag.

AIf

ru'

u rdLU
'

urr6dr

Hedlund

Ett hjärtligt tack til1 cheler och

ar-

betskamrater vid UHF för vänlig håg
kornst på min 70 årsdag.

Axe[ Gustafsson
För all 'rppvrkrning på rrrin högtid'dag ber jag härmed få framföra nritt
hjärtliga tack.
A. Gernandt
UHF

lör all visal

vänlighet orh uppvalt-

ning på min högtidsdag framför jag härmed mitt varma tack.

S. luIle

Tävlingsledaren Wa11is Tell framförde

härmed sitt tack till a1la som bidragit
till att tävlingarna kunnat genonföras
så utomordeotligt och hoppas att den
tävlingsform som skapats här har alla

Fransson

UFIF

Ett hjärtligt tack för vänlig l.rågkonst
på min 50-årsdag.
Folbe Hellktist

Mitt hjärtliga tack till chefen för
CVA, arbetskamratcr och vänner för

GRATULATION

den stora gåva jag fick, när jag slutade
min anställning på CVA.

CVA
60 år

Suen Malmhuist

1966

553

När jag sorn pensionär slutade nitt
ar^bete den 30 juni 1966 vid CVA {ick
jag nottaga stoir uppvaktdng och van
lighet i forn av en "håvbåt", lastad med
silverpengar, sarrr blomnror från kamrater på UHF. Till Eder alla, som medverkrr r'll err vackerr minne för mig, då
arbetsdagcn är s1ut, får jag franföra mitt

570

hjärtliga tack.

4/lt Olof Hemryd
14/11 Melker Änerby

avd 776
200

50 år
1966

2/10
4/10
t7l10

Gösta Engberg
Charles Fernsten

Karlsson
19/10 Egon Henziger
23110 Ture Olsson
2/ll Georg Molander
l0/l I Georg Kohlströn
27111 Oscar Sjöstrand
29/11 Stig Pettersson
4/12 Sven Peterson
Birger

avd 646

100

J. Oscar Ericsson

620

"Breck-Anners"

864
761

646

522
100

Ett hjärtligt tack till vänner och

ar-

betskamrater för' den vackra gåvan jag
tick Jå jag .lulcde nr:r 6n.rällning viJ

cVA

Ingrid Knudsen

5OO utrncrn€tr 5,5O
Robol slorko re iin lelekomponenter
s li uppkolplingsarbett'n väscntLigt myc
I r rrrqc..r rr r I lr ill. t ,r't rr ril 9

Fltt ar-hetsonrråcic, sonr konrmit lite i
sklmLrnclan niil clct gäl1er- rrbetar-skyrl
.let iir r.ril rlet labor:rtor-ienråssiga lorsk
nings och c\pcrimcDtäfbcte, sorn slirr

digt bcrh'ivs inonr viir tel(' och laclio
vcrksamhct. Utvccklingcn lrar gatt

' '..

q,.r.l.

,rr

.1. ,li^

lrriorr rrrerl

| ,l r,l.l. ,:r.., r. Äl',jt .,.nrtt illlr, sonr slsslal nrt'tl arbeten av
rlctra slag också gi:rs mijjlighet.r att lri
'

tillgang ti11 clcssa Leliir ingsskycitladc
liontaktclou. l)e1 blir näfnrast åfbctsbe
liilt'ts Lrpyrgift att ombcsijr-ja dcttå. I

lrån skyciclstjiinstcn" nr'
ges anvisningrr onr lrrrr cle bt

"Nledclclancle

2 66

sklr

ltcl<nas oclr r,ar- de k:rn bcst:illas.

I)et iir diirfrir gliicljanclt' att vi i rlag
lirn cr b.jucia lttrustning, som gijf elle

r

clcnna utrustning lrar' skapats. Iitrvrrcl

uing.

bclriivs anclra don iin cLt' galrlir klcn
splinningsgrejorna för ett :rrbeten vid

t'r 'r.r"

r":rl ,iS ,. .g r. l',rt.l. tt

st;ille 500, cltekniska kontorct mecl tcLc-

.lannc Anclrrss,.rn harmctl Lrist:lnd a\, sin sektiorschcl vcrli
staclsing Seffer l-vcliats fa fram en tvlr
av rrcnliontakter och testsl:rdclar ibt'
rri-ingsskltklet otföfanLlc, sonr elier lrit
tills LrtlijIda prov r-önt stof rlppskatt-

och svilgstr cifrsteknikens blInrlonr. Iag
tiinker rla n:irnlrst pa dcn gamle hcderviir(la "Lränankontrkten", sonr nran an
kan sc i envänclning ocL (lttt! l)ii irbe
tt'n, sonr ligger långt ifrån vacl vi vill
kelle trlgga. Dc spiinningar-, sonr rlet nrr
|iir-sig onr haf nätt sådirn hijjcl rtt det
testning iv olika åppåretenhctellitrnnr slic Lrtan störte r-isker.

.

Gliitljcn för.r.irgrs ei hellt'f:1v ett clct iir
inonr skl clclslionrmittins cgna lerl, sonr
sli1'rklsorr bLrdet

snabbt oclr trots de frenrstcS, sonr .qijls
inonr clc ciclitroriske vetenskrperna
star nrru for-tfarande kv:rr på semnra

,1......

Tj:iustcstiilLc,\50, robottt'liriska kon
1orel, h^f längr helt sine Loltala spcl oclr

.Sh/rlsinglnlr)rlrr

fiisiiktc br-yta 551):s Lso
cl i stora orcl utllirdad rrt

lionrponcntcr,

nr:lning pa scr-[amp. \/atl kunc]c dettir
inn t'bii re

?

550 acctptt'racle och ställrlc upp f-i
|'el ,,"g. \ '. 't . l. | < Ft\l r)i, .. r\
cn, svalkacl av Ilar-rr, font:ir i t\nrlcrs
Damrl, rlii r 5{)ll vrintaclc.

lr,

I':r ts, r.r |. \'.

,il

.l

'-r,-

pilkastning och rarpa oclr trtfijrclcs hclt

indivitltrcllt. TIots i(log triinins svntrs
utfiifandct s\,ardre än viintrt ViLl srnr
rranr-äkning konstatt'rlcles att 500 legct
1'1'',,. l. r. . r' r' , . r ':0. f'lr . '
rntc orrsl.lel clltr lottning skrLllc bchijvLr
fijr.l(olnrra togs nredelväf(1cnr, r'ilket Llt
filll sa att 550 venn rlla tle grtnarnrr.
l)iircftcr .jusrt'r-ades hgcn tilL 15 nrarr
varclerl och såckliipningsstafctt vi(ltog
Verjc nran skLrlle ta sig lrarr 25 nrctcr
oclr serhn 'hijgg nristl ve"'. \riLl strilvl
trivlingcn utvecklarlrs bacLe Iängvagscclr kor-tvågsteliniii. Den törra r'ar rror
lilrhärslianclc, nren llune Itlagrrrrssons
cgcnartatlc llK tcknili srikrade 100 si
dans iiverlägsnr sceer.
I)cn pä1öljanrlc rlr-agliempeo visrde

6ulr och 2 utug. Rdl clle. saart.

sig vera liitt

milj ilpåver-ka

,,,,r rl r.,C'l'

l',t'

d. Dc sorrr
| - '..1 .,.
drog 550 pr

vis pa t\'äfen r.arcftcr 500

ishiivslelan ijvcr sliil j t'str-ecltct. Da nrii-li

r

ret Iirll på l<LLndc irrte Itr.rligaf. dritg
ningrr giiras, 501) för'klarrcles scgrrrc
oclr sistl grcn, iilhiivningsstrfctt, vi(llolt
Sp:inninglt'n 1ar oerhöfcl, cl:r cltr kun

sti(t och 4 unag. lltid ellcr s!xrt.

r. I'li .
.r,,. \r '- , "':i '
lllcr scger "1ör 550. [,agcn stocl tqrlr

strillrla rritt rmot varrnclrd trrecl cn ouPpdragcn flaska ö1 frarufijr sig. Ett försleg

till protest ltt cn delldgrfe inte hrd.'
Arboga ii1 rvslogs, t1a domar'en var-nrild.
,/'rrg, ; ..\. r l, . l . 't r'l r'r rr.
tlart'. Stefcttrn tillgick scrlan si ett 1ör
i

sta nlan tog upp sin flaske, kor-kadc rrpp

TESTIC{ILL,

liingd 0,5

- 1,0 .lle! 2,0 d.tcr

niidå cllor svrrta rroppr..

den och tiimdc' tler lortest mijiligt 8c
norr "irllsning välcltef flaskan mtd
iipl)ningcn necliit stiilldcs pa lrrrvrrdct
d v s den tä\,lan(lri. Fiifst aliifcftef ucri
n:ista mirn ta isin flaslie och "btr.qgr
vc ". Spänningcn vrr' stof.
l)e som trivlaclt' rreLl l<lass I c|icke
irstarlkom lr1'c1iet starI sk Lrnrb ii,:in ing,

vilket gjorclc irtt leclningcn viirlrdc
Lcdde i lril.
l)ärnrccl hadc r ol--ot segr-at mcd

tigt flerr gångcr. 550

ijvrr teletelinil(cn mcrl

has

'1

2

liorDlrort,:rnlct.

500 tiladc gott onr 55li och Bcngt Nils

'l-ESTIiÄLlEl. och bcriiringssltl'rlri:rrle alltENI(ONTAI(Tl-il fijr laboratoricbrLrli.
N{ärkta: Nlax 3.000 volt. Bcstrillcs lrån Avd U,12, CV^, ARBOGA.
EGEN OMTANKE

-

BASTA SKYDD

!

son ijver'liinrn,r tlc ctt n) insliftilt vand
ringspris av cr kronosonrtlegnctron
Dcnna skall vlil s:inde rLt prrlsvågor trtl
nya tåvlingar inorrr en viss framtid

R-t

