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Bada inne cller

ute

det

iir bara att uäIia

pool.

Vad Du än kortuner att ägna Dig åt
tänk på att ra det lugnt. Scnrcctcrn iir
till lör der. Ta det lugnt på aJla vägar'
och valten, Du tänker befara. Cör ingc
dunrma omkörningar. Vi vill så gärna

tr Gasen/elspisen avstängd
tr Strykjärnskontakten urdragen

höst, när våra hjul
börja snurra igen. Vi önskar det för Din

Värdepapper/värdelöremål

ha Dig tillbaka

i

cgen skutrl.
En liten påminnelse

till

semestern

Låt inte bankböcker och legitimationshandlingar ligga på samma ställe, om Ni
lämnar dem hemma. Tänk också på att
en överlul1 brevlåda är "grönt 1jus" för
inbrottstjuvar. Be dem, som skall se till
lägenheten att ta undan posten vid varje
besök.

Gör en sista kontroll just innan Du

reser. Sätt ett kryss i resp ruta, så vet
Dr att alll är i sin ordning, när Du läm-

tr Tno: vertpnLgnrr

!

u lrofrarna

tr

låsra

i

säkert

förvar

tr Eftersändning av post ordnåd
tr Fullmakt l?imnad
! Adressändring på tidning klar
tr Legitimationshandling med
tr Sparbanksboken med
tr Postgiroblanketterna med
! Passet och färdbiljetterna med
O Semesteradress lämnad till de anhöD

rrga

Adresser till släkt och vänner uppskrivna någonstans - i fickålmanackan

t

ex

Glömt inte: ett brev eller kanske
bara ett kort betyder

/"-1,.
|
ulom
rnte 00rf
.

ott komm0 ihog

så mycket.

irar hemmet.
lcrrrts lagslti

nå

Fönstren hakade

Iden:

ETEFIGiTFIOLLET

Ar detta regn uån sommarvrider? Nej!
Det är Christina Jacobsson som tar en
roddtur med en baualjer uid lontänen i
CVA parkdamn.

iidnins för Centrolo Verkstdden Ar
boso, och FF Underhållsovdeliins, Fötröds

ott glömmo

Persoio

Ansvorig ulsivore:
CCVA v.

dir. A l{ögfeldt

Flagnår

tiö nste n

Fr Elengtsoar

Redoktion5konmitt6:

Klich6er, Liunsklich6er, Orebro
-.) Ärbogo Bor'r,.la. AB Å

booc.

068

Gun.e Rydebors, tel.4m, Cori'Rickord Ekblod
lel. 106, Cor -Huso Dohlström tel. 169, Gurndr
Glsiov$on, ie . 22, Christer Nilsson, tel.401

po semestern

HJALftIARENS SK]TACK

Siguarcl Karlsson och Lennart Larsson
nTaste llatten

har befidt rårt när-

från en rouridclarc.

tror Ni den udger? Kon in med E/ gijs,?irg.
Fortsittnittg i ttiista nr tnecl euentuellu pris.
Vacl

UR. C\/A-CHEFENS DAGBOK
l5
Hänt setn sist
... överingenjör F Hjelte,
moi

Utryrnmc för rökare är ordnat

i

Kallförråd för UHF är upplört på

tele-

ha11en.

Igelsåter

Ar;rangemang gjorda i motorprovboc
ken, så att det är möjligt att provköra

Skyddstak för servicevagnar år uppfört utanför telchallens södra gavel

FF/FE materielon.rråde.

4 iuni
. . . nye militdrassistenten vid Länsstyrelsen, Västerås, najor Bengt IIanr

RM9-motorer.

Besök crv ..

avdelnings

direktör I Carlsson och byråciirektör
B A Stugemo, FF/FE, för konferens
gällande simulatorer samt kontrol
läget oth verksamhercn i iivrigL i'ro n

.

marhjeln.r.

28 mqrs

.. . överingenjör Äke Thorsin och avdelningsdirektör Tore Ottenhag,

FFV/HK

.

Organisationsfrågor.

4 opril
.. FFV fabrikschefer, ned anlcurlrrs
av orclinarie fabrikschefskonferens.
Fm ägnades åt visning av CVA.

Efter lunch gav Cd inforrnation

till

fabrikscheferna.

9 opril
rektor Bror Gustafsson, Arboga,
skolkonsulent Kjell Staflin, Skolöverstyrelsen, öve,ringenjör Äke
Thors6n ocl.r byrådirektör CarlGustaf Sandahl, FFV/IIK, för

... l.

sanmanträde rörande yrkesutbildningen vid CVA.
22 opril
... dansk projektgrupp samt representanter från SAAB, för att studera

underhåIl flygplan 35, tele-

och

kommunikationssystem samt motor.

24 opril

...

..

öreringenjör Olle Tibell nred repre
sentanter {rån FF,/VA, för konferens gällande bl a ändringstjänst
avseende radar- och siktesnateriel.

. personal från FF robotavdelnings
försöksplats i Karlsborg, för studiebesök.

Besöb den 7 iuni. Fr u: öing Å. Torudd, ing H. Knutsson-Hall, bdir G. Heimer,
UHF, major E. W. S. lunget, FortF, bdir B. t^ischer, FFlCp, dep sehr H. Grimlund, FöD, aud dir Å. Fricb, FFVIHK, bdnsliråd S. Larsson,FöD, öing S. Öster-

lind, FFVIHK, uerkstdir A. Högt'eldt.

3
.

..

moi
representanter från FöD, FortF, FF
och FS för genomgång och clemonst
ration av projekt 66.

14 moi
. . . deltagare

från

Instrumenttekniska
föreningens och Svenska Teknologföreningens avdelning för reglerteknik, sorn fick demonstration av CVA
resurser inom mättekniska området,

Vid

årets flyginSenjörsmöte, som I

re organisatoriska förändringd samtidigt
som personliga kontakter skapas och
håils vicl liv, och denna nålsättning är
kanske än mera viktig i vår nya clriftforn1 än tidigare.
Dcn tekniska utvecklingen domineras
i flygvapensammanhang helt av fpl 37
VIGGEN och resultatet belystes på ett

mycket jntrcssant sätt

av en

erfåren

provflygare, som redovisacle sina erfarenheter och intryck från detta flygplan

jämföft nred föregående typer.
2

1968

Materielförvaltningsutredningen intog
givetvis en don-rinerande plats i genongånga,rna, liksonl de centrala verkstiidernas överföring tiil FFV. I dettå sammanhang berättade CCVA on våra erfarenheter av FFV som arbetsgivare och
CCW on awecklingen av CVV och
konsekvenserna härav. Av spcciellt intresse för oss var också CUHD genorrgång av pågående utredningar inom un
derhållsområdet.

Efter ett studiebesök på F5

i

Ljrrng-

byhed med eo intressant historisk trllbakablick på munkarnas 1iv och leverne
innan fiyget övertog kon randot, åter
vände vi med Penbroke till Barkarby
clär bilen till Arboga var välkorrnen efter en gropig flygning.

juni

lclrrcscntanter lran FöD, ForrF,

och FFV/HK, för ått

FS

diskutera

mark och flygfältsfrågor.

ll iuni
... "Tedar" -

Teletekniska delegatio
nens arbetsgrupp för radar.

25 iuni

.. .

samt diskuterades CVA ev deltagande i ett svenskt mättekniskt institut.

FLYG I NG ENJT'RSMI'TET
likhet med fciregående år förlagts till
sydsverige, representerades CVA av sex
n-ran. Målsättningen med dessa träffar
är jU all ge bred information orn spc(iellt den tekniska utvecklingen och stör-

7

...

skyddskommitt€n vid Svenska Flyg-

motor AB, Trollhättån, för studiebesök.

lnsänf
Till

Red. för Bergtr ollct.

Då det ju har blivit så populärt att
använcla nyimporterade eller "främrran,le ord och ått ä\en änJr,r g;rrla fr:irnnande" orcl skulle jag vilja fråga två
sakcr:

L

Nulnera säger de flesta rnetodil<
lär_an

on metocler och

[.

deras använd-

nilg] när

de nenar metod. Vacl heter då läran onl metoder nu? Metcr
dikik? Och orn 10 år? Metodikikik?

2. Törs man fråga efter Dagens Nyheter
i Prcssbyrån utan ått verka bakom
flötet cller bör"nan säga Dagens Innovationer?
"

Logistiker"

[Obs1 En1 FF definition]

Företclgsnörnnden
Nämnclen har haft sannanträde den

29 mals och den 28 maj, vårav clet senare hölls inför deltagare i FCFN kurs

för

företagsnänndsledamöter i Jönkö
ping clcn 27 30 maj.
Arbetsbeläggningen var sonr vanligt
den vil<tigaste frågan. Här infornteradcs
onr en nedgång detta budgctår [1968/
69) av personalstyrkan n.red 60 å 70
nran. Ett 30-tal nlan sllltar i augusti cfter senestern ocl-r utgör den cle1, sor'n av-

går vid

iodens nedre
gräns enligt vad som tidigare varslats.
T Tär rrtör er kräre. I'er"onllornrlytrningrr'

i

pcnsioner ingsper

samråcl nred personalo.ganisationcrna.

En ornfattande försäliningsåktivjtet

!:c-

dovisades. Resultat härav finnes visserli
ren ej iinnu. 81. a. undersökes marknir
clcn för ur.rderhåll av sjr-rkvårdens a14ru
ratel och instrument och civilförsvå,fels
och hrftfartsstyrelsens tclemateriel. I(ont;ktcr nred dcn ciri'c nrrrlne.lcns in

lrnentunderhåll har sökts gcnorn
CVA deltagande i cn instr urn entutställ-

str

ning

i

höstas

i

Stockholm.

lrandl.nqrr rncJ llygiö,r, rlrnin5"rr
onr rarnavtal beträffancle arbeten vicl
CVÄ pågår. ltlan siktar på att iirni
kunna underställa Kungl Maj:t ctt av
t:r I för godkännande.
Pr oposition och r iksdagsbeslut oru
försvarets materielverk rcdovisacles.
|ö

Ver.ket jnrättas den I juli 1968. Vidare
informerades oni riksdagsbcslut rled an-

GGVM går

lcdnir'tg av rrtrcclning och proposition
urrr.arrrordring rv för'svc r'er - velk.trrds
resrrlscr fV66]: CVM oth CVV överföres clen I juli 1968 till Försvarets Fabliksverk.
P. g. a. beslut om överförancle till all-

nränna skolväsendet av krigsruaktens
lätlingsskolor blir det f. n. jngen J'rkes
skola vid CVA.
Kursen i Jönköping, vari deltog ett
100-tal lnan, fi-ånst från Försvarets Fabriksverk, var- värdefull. Företagsdcmo

krati debatterades rlellan representantcr
för arbetsgivare och arbetstagare. Stats-

i försvarsdepartcmcntet
S.-G. Olhede och genoral S. Synnergrtn
hö1I var sitt anförande oltr försvaret och
scl<reter-aren

det nyligen fattade

försvårslleslutet.

Dessa båda informationer komplettcracle

varandra.

De gav tillsanrnans en

hell.retsbiLld.

na

-

bra

Och så bildacle deiltagar-

arbetsgrupper,

som

diskuterade

nänrndernas arbetsfornrer och Detodcr.
Resultaten, som nånga gånger nåtts i
nattens sena tirnnar, redolisades senare

Chefeo för Ccntrala flygverkstaclen i
Malmslätt, verkstaclsdirektören Sttr,re

en slutlig estraddiskussion.
Då vår mångårigc ledamot Ingvar Johansson en kvälI ,råkade fylla 49 år, bil-

sked

i

dadc CVA hela företagsnäLrncl rned

.

dför,rndcn

errrpp lör

i

.pr-t.en snabbt cn ,rber.den nästan 50-årige.

i t hlllå

Den natten blonmade företagsdemohratin på ctt ailldeies särskilt sätt.
Selzrctcraren

CVA:crre rned högre kornpetens
Virl r'år'ternincns

avslLltning

i

Arbogas

tekniska aftonskolå mottog CVA: are
avgångsbetyg, so1ll visar cleras kon-rpetens att bära exarltenstiteln INCENJöR
med specialitet på elektl omateriel.

I)c nytt ingeniörenu tit: 2:a raden
frått udnster: Bernclt ödnun, Stig Ar-

Edvardsson, har begdrt och beviljats av-

fr o m den I juli 1968.
Efter ingenjörsexanren tjänstgjorde

Sture Edvarclsson från början av

1933

som bitr. verkstadsingenjör vicl CVM i
ca 5 år. FIan var därefter verkstadsingenjör vid AB Wirsbo Bruk i 3 år, varcfrer hrn .ölrc oclr antog5 sonr ll5gin
genjär' 1.7. 1911 Scdan de". hrr E va
Iit CVI\l rroeen. H rr hlev överingcniö1948 och chef 1953.
Gcnon sina gedigna ktrnskaper och
stora erfa,renhet salnt genon sitt friska,

noldsson, Bertil Söclerberg, Roland. Isahs-

tlevliga och kamratliga omgängessätt
Ial Sttrre Edvar.r'.on fåtr många vän

son, Berttdt Wahlbom, Cdrl Gustau Nor-

ner såräl

htq. Friintrt mdel lt. u.: Our
a.11

Jontl!

Rosshc/lrr.

Byströtn

inon

vapncr" sonr ulonl.

Vi CVÄ are tackar Vännen Sture för
gol karnralrkap o(h för c1t frrrkrl'ringandc samarbete samt önskar

honcrm

nrånga år av god hälsa.

A.
VAD AR

HögletLtt

PR?

Tyvärr anr'äncles rlttrycket
märkningsvärt oftä fcl.

PR

an-

För att klarlågg:r begrcppen har Skandinaviska Bankens reklamavdelning gi-

rit följanclc ererrpel :
Han talar nred /rerrnc om giftcrmåJ

och hur de skall ordna det för framti
clen. Detta är SP fsales promotionl.
Hor? tvekar ocl-r då börjar han tala om

hur bra och duktig han är. Detta

är

reklam.

Horr tvekar fortfarancle. Dä talar ancl

rd (utolnståenLle) onr för henne hur bra
han är. Dettå är PR fpublic relation].
Dct är tyvärr Drcst så, att de, som
lcllr onr atL göra lR. rncnrl ltt göt.t
reklam. PR är således en återverl<an
mot företaget.

Srnå chcrnser crtf klcrrcr sig
vid bilbrcrnd

I sommarväLmcn visades cn realistisk
br.andövning på CVA:s ytterområde.
Förutsättningen var att en bil krockat
och bensintanken spruckit så att bränsic
sköljt över kup6ns inrc. Då bilen är genonclragcn av clektriska ledni'ngar för
bclysning, signaler nr. nr., uppstår 1ätt
iivcrslag ned gnistor, som kan täncla.
Försäkringsbolagens erfarcnhetsdata vrsal att faran är speciellt stor i bilar, som
har bensintanken fram.
Vidare antogs, att olyckän inttäffade

i ett sarnhäIlc, clär nan fort kuncle korn
ma fran ned eidsläckningsreclskap. I
.lctta falLet fick elden ltnappa l5 sck.
på sig, innan CVA brandmannen Sven
Pettersson [mcr välkänd som "I(oute"l
störtacle fran iklädd asbesthuva och
skyddsvantar. f)essutom hadc han en
prlvereldsläckare. Angrcppet rrot el(len
var mycket cffchtivt och passagerärcrl
- cn clocka fick man ut inorn 30
sekunder. Det var dock för' scnt. Elclen
hade valit så intcnsiv att clocklr1rvrclet
var helt förbränt. Lågorna koncentrcrar
sig fijr övrigt i kup€ns övre dcl. Ijettan
runt orDkring var tnclct branden så stark
att åskådare intc ktrncle kontma nänuarc
:in l0 metcr.
övningen blev en allvarlig ;råminnel
\c onl atr fbra"c ocl' Il.srger"rrc iLn
antänd bil har nycket strrå chanser att
klara sig. Det är ju inte allticl bilar tar
cl.l vid ett haveri, r'nen clct förckonrmer
tämligen ofta. Bilarnas konstrrrlition ar
fortfarande långt if'r.ån olyckssäker.
Upprnaningen om att ta clet lLrgrlt un-

l0

selzwtder elter "brocb". Bilen

tir tiuertiintl

Suen PettcrssotL ttch

Rolf Sjöhuist

börj ar rtiddt Lingsarb et ct.

höst.

I(orpskyrte

Klass 5
I Lcnnårt Löth,

Ärets korpskytte iArboga clen 5 maj
föregicks son-r vanligt av en sjudanclc

får ctt stort tack riktas till den.r son.r tål
modigt har ett vakande öga på det un

aktivitet bland flygcts skyttal, äktiva
son bland vanliga "korpar". Uppladdningcn är sanncrligen stor och det är'
synd att intc clc skyttar son nu "lacldar
upp" för enbatt korpskyttet även fortsaitter ty det finns ruånga fina ämncn till
storskyttar bland dcm som ställcr upp Ett
stort arbete läggs även ner av de crfarnare skyttarna med att lära ut alla fincsser då clc fungerar som leclarc vjd

ga eller ovana gat det.
För flygcts del lyckacles korpskyttet
i stort sett b|a. UHF:s Lennart Löth
segradc i klass 5 mecl en fullpoängarc
150 följd av Äke Dandanell på 149. I
klass 3 scgradc Bertil Blomqvist necl
146. De bästa resultaten fiir flygets skyt

träningsskjutningarna.
Det är n:lycket son får justeras ellcr
rättas till vicl txäningen, dct är intc bara geväret som går snctt och illa, aven
skytten kanske ligger snett eller illa, och

Klass 2
3 Rickar.d Lenander, UHF
3 Gösta Nätfalk, CVA
9 l-ar s Brändström, CVA

se då går det ju intc bra. Då nåstc
det "knackas korn", skruvas ett cller
flera knåpp i sid- eiler höjdled, riittas
till felaktiga skjotställningaf här ocl.r clär
innan allt fungerar till belåtcnhet. Scn
beror det på respektive skytts fallenhet
för yrket on resultatet blir bra. Där{öt4

der scnestern kan clärfiir inte upprepas
til1räckligt ofta. Kö,' lratn alztsamt, för
ui uill ha Digl fu t arbctslör tillbalzn i

tar blcv:
1(iass.l

2 Per Lenancler, CVA

10 Gunnar Wisth, CVA

142

l,l8

Bertil Blomqvist, CVA

149

r44
t,+3
143

La{rdrling
2 CVA lag 2 Dandanell, Nätfalk,

Wisth
4 CVA lag 5
Mästerskap

2
3
4
6

Lennaft Löth, UHF
Äke Dandanell, CVA
Bror Karlsson, CVA

3.11

339
339
337

Bertil Blomqvist, CVA
Tävlingen sorn arrangerades av Arbo

ga skyttegille och Arboga Tidning l.rade
tyvärr inte tur med vädret, då de flesta

144

av skyttarna fick skjrrta

143

i l.rällande regn.
103 skyttar cleltog från olika företag inom Arboga.
C. Br.

146

Klass 4

3 Ilerbert Kåberg, CVA
7 Gunnar Tallqvist, CVA
B l{arry Hahne, CVA

r50

145

I(loss 3

I

UlIll

2 Åke Dandanell, CVA
6 Holger Larsson, CVA
8 Bror Karlsson, CVA
I Lennårt Larsson, CVA

139

EN VARNING
Gustav clrick inte mer'.

t39

sikte böriar bli suddigt.

r44

Ditt ar-

KJELLVIKSLIIGRET
FFV driftvärn har hållit cn lägerkurs

i K jellvikcn och fi ån CVA/UHF cleLtog
sju rrr:.n. Ln reseral\n'.1 röl .r lå-:
I I'r. rrdc ,egn förcto3' pa lcir,{.gcn
den ll mai rcsan till Kjellviksliigret.
Dctta ligger på Selätershalvön ca 7 krn
nolr om Stl ömstad.

Väl framnc mottogs vi av str-ålanile
solsken och en iika strålanclc rrottag-

irg,\,'mrr irti r.rcJ C.-rllr Brolrrn i
.l\c .cn. I I In. yl'r" l'r,ln nä
n gan
"Liq,
iförviig, varför han onredelbart utsctts
till clagunclerofficcr och hade den be
:,värliga uppgiften att räkna in och lotsr
r

'rursdeitagarna

tili rätt logertlcnt. Kursdeltagc-na ia, 'lct var 50.r),ken d\ r|'ä'r

från Karlskrona j söder till Lycksclc i
n01L.

l'å sönclagmorgor klockan sex skeclclc
väckning av den sömndtucltna styrkalt
som första kalldusch- Dcn andra konr
efter förtärd frukost i fom av EX I och

konrnrancloiivning IFöö()öRRRSTA
GIIRRUUIP osvl. Då börjaclc vi lun
.1, I'
orr. ,l, t iat, vrr etl rr'\:l.rq rt
lumna här. Särskilt på en sönclag.
Fortsättningcn blev dock cn ännan.

|n

sarnling cLurkclrivna instfriktöter tog
vä1 hand om oss. Deras gocla hrtmör och
iclöriltedorr sant cn god portion psyi{ologi gjor,le at1 vi ei ränk ' på ;rtt ir"r
lritiden togs i anspråk. Va|je dag var

fyllcl av meningsfyllcla övningar. Dct
fijlclion-i si kvår'dstjänst, språngtjrinst,
virkttjänst, väpcntjänst och stridssl<jut

ningar i omviixlande ordning.
'fisclagskviill företogs cn bussresa till
Ilalclcn med besök på Frcdriksstens fästning. Där rnottogs vi av komenLlantens
rcljutant och ficl< en historisk återblicli
över fästningen i a1lnänhet och ticlen

kring Karl

XII i

synnerhet.

Efter de ktlturella övningarna övcfgick vi till maritjma i form av en biit-

llalden Kosteröar-na - Strö11
stacl, där vi 1an,-lstcg fram på nattkröresa
kcn.

På onsclag företogs operation "Lång-

tofs". Det inncbar fä1trrrässig tältför
liiggning vid Bulid utanför Udclevalla.
Diir kokades vacuumkaffe i kokkärlen
och grillades cgcnhiindigt anskaffacl

koLv ijver "nyingarna". Natten bjöcl på

l:n sabotör uisircrds at ()unnar Metlzön

ntcdtLn Carl Broman och Manne Andetsson

beuahur ltoncntt.

rrinusgrader och maLketna var krjtvita.
Itiilten var det dock varmt och skönt,
sönrncr och sänjan va1- Ijod såirt histo-

Iicrna

otaliga-

Torsclagen
pangclagcn på

trc

blev sedan clen vcrkliga
I l7 övningsfält. Vi hacle

olil<a striclsskjutningaf och spräng
tjrjnst så att stcn och stubbar rök lång
viig. lin nyhct vär ått vi pä en statiorl
fick stifto bekantskap mecl SAABs racliostyrda fa1lmå1. Envisare fiende finns
inte. Varic gång de träffades fiill de,
|| en et try(k |6 .n l<na1rP r,r .kiLrt
lcclarcn {ick dom att återrippstå.

Eftcr hentransport till Kjellviken
bjöds på årets godaste årtsoppa ocl.r
pannkakor av lottorna, son borde ha
veckans Los för sin goda nat.
Irtcclogen ägnadcs åt utbildningskontroll i fomr av en fälttävlan. Den onr
fattadc individuella prov i skjr-rtning
rnc.1 geväi- och kpist, vapentjänst, sitlk-

vård,

or

ientcring och sprängtjänst.

För'hanclsfavorjterna

fiill på

löpandc

band och srvcrän segr-are bicv I{ånriilaincn från IiK. Bästa arbogäfcprcsen
tanter blev veteraneLna Manne Änder-sson necl en meritelancle 7:c plats ocir
Cirlle Brornan sonr

14: e.

Avslutningsfest med 1äksup6 och rnc
daijLrtclclning samt clans avshrtade vcc-

kans övningar.
Lördagen ägnacles åt inlämning sanrt
..rl '^ I-,,,^l ^,, ^ll^ -.,- ^-l- ^-,.-l-

ner innan hcnrcsan anträdcles.
Sanmanfattningsvis kan sägas att
detta var ert av cle bästa och lärorikastc
kurser rnan kan b1i kon-rmendcracl till.
lrn cloBc ni're ge. rrll rllr dLrkr'gr 'n
strllktörer och speciellt rnåstc kapten
N{ohr6n, som nedlagt ctt oerhört arbc'
te på krrsen, l.ryllas.
ErL örslemal v!\fe !tt krr"cr hlcv :l
ligen återkorumanclc.

Till Dei, sont tii lzct ti tr ncd Pi
Dej pti

nåstd leurs, uill ui stiga: Bered
en hård nrcn liirorilz ucclzd.

Enskild fälrfövlcrn i l(ungsör
den 28 april deltog ett
rnindre antal clriftvät nsmän i av Fo 48
:rnordnad fälttävlan n.red tävling i kpist
nrl gevär'.k1t t, . Jv.land'b( dö ,rnin{.
Söndager.r

l<atiäsning och fri orientcring.
I klass V deltog 56 tävlande. Bertil

Blonqvist belaclc 3: e p)ats på 78,5 poäng,

cfter segrande Ilalry

Andcrssex poång
son, Iijär'clhundra. Bror Karlsson bclacie

l6: e plats på 96 poär.rg, Olle Äberg var
a rran mcd 99,5 poäng. Olle hadc
At-bogas bästa 1öptid nen det hjälpte
inte för tilläggct på sl<jutna bommar blev
Iöf stort. På 35:e plats kom Richard Le
nander lned 110,5 poäng.
I klass IV deltog 24 tävlandc. Diir belatlt- Sven l'ersson cn hedrände tredic
plats på 71,5 poäng, nio poäng efter scg
22:

rancle Davicl Haglund från Västelfiirne-

bo. "l'ära" hadc säkclt flitt en bättrc
piacering onr hän tagit på glasögoncn
rundcr liartliisningen, i tlenna grcn fick
"Prira" 20 lelpoäng. Lennart I-öth siili
lacle en l5:e placering på 105 poäng, rnect
29 poängs tillågg
kplst.

i

skiLltna bommar rnccl

PENSIONltR.ER.

C\/A

Den 31 ma.j firades traditionell pen<ion.närs:vtackning nred l.rf{e. rrlrrn, tal
och blomsterövcrlämningar. Karl Helmer I'ersson och Erik Olov Emanuel Johansson,
"orn
ålder slutade.

nu lrppnatr sin ltcn.i.rrs

Helmcr Persson, som är född i Artro,
gr lrndsiörsanrling den 5 nrj 1o05, crrställdes vid CVA dcn 29 oktober l95l
som flygplanmontör Då fp1 försvann

har han därefter arbetat på robotverli
staden. Tidigare har han varit på Jäders

Bruk sorn jorclbruksarbetare, lastbilsfijrare och naskinist samt vid Götes

Bi1-

verkstad sotrr bilrcparatör. Under en del
av denna tid var han också kassör i lantarbetarförbundet.

i

Erik Johansson föddes den l3 maj

1905

Kungs Barkarö och började vicl CVA

som städare på notoravdelningen den
28 november 1960. Innan dess var han
anställcl vid Kungl. Väg- och Våttenbyggnadsstyrelsen

i

Ärboga.

Erili .lohansson och Helner

Persson tuå n1ysd11dc pctlsionärer

i

solen

PENSICDNltR.ER. UHF
Förrådsran

Kar

l-Axcl

Johansson,

med placering vid UHF oljedepåfönåd
.lägarval1en,41,gick rlecl pension clcn 3l
Förrådsftjrvaltar-e

I-. Gustalsson upp

våktade rncd blomnor

å

företagsled-

n ngcnc \5gn1r orh tu,kad, dcn hlivar
cle pensionären för en god årbctsinsats.
Crrstafsson hoi)pades att Johansson med

bibehållen hälsa skulle kunna niuta sitt

otrun.
Johansson

iir född

den

2i

rnars 1905

och anställdes vjd UHF clen 3 scptenrber 1956. Ticligare anställd vid CVM.

Pensionär Filip Johansson tllottar ett lzonstuerh L)rcd Arbogdillotiu au bdir StLlre
Larssort, ing tsengt Zibell och drbctskdnlratcntn l3ertil l anssott, lngemar Nilsson oclt
Gösta Frölind.

Vicl ctt kaffesankväm i UilF: s lunchrunr på Valborgsnlässoafton avtackaclcs
ingenjören Gustaf Filip Johansson, född

den 26 april 1902 i Björkö, Jönköpings
1än, som då gick i pension. Han anställdes vicl UIIF den I iuli 1946 som arl'ct<för rnan, Järcftcr som [ör rådsnri\1:rre och fiån den 12 clec. 1955 son tjänstenån på tekniska sektionen. Tidigare
var den nyblivne pensiooären anstäild

som

fö

rrådsför estån dar e

vid F6 rndcr

åren 1939 - 46.
Byråchefen K. Hultnan tackade Johans"on {ör lång oth trogen riänst i"ro
6

Flygvapnet oclr överlär'nnade blommor.
Byråingcnjör S. E. Lundahl franrbar
FCTFs tack till dcn lrigge lrensionä er
och överlälnnade även har cn blomstcr-

Kurl Axcl

kvast.
crna genorrr lrvla ng.rjö_
öv. r
clet ganla Arboga ocl-r 2 st. landskapsböcker, Sn.råland och Västrranland. ZiA

rl'et.k

ar,r rar

Il. Zibell, överrJcl,tc cr lirogrrli

bel1 tackacle "Filip" för gott karrrat
skap och önskadc honom ännl många

goda år. En bul<ett rosor n.redföljde lyckönskningarna.

NI ATT.. .
. . . JOKKMOKK iir lappska och oversrtt betydef detsanDra son ARBOGA,
VET

nänligen riirrigc, förklarade genefallöjtnant Stig Synnergren vid FCTF-konfcleosen på I olket. Hrr, Srockholnr.

Belöncrd spcrrflit

I S\/ATTOilrÅL

Vid årets vinstutlottning i Ungdomens lönsporonde hqr Bo Donielsson på FF/DC
vunnit en qv de högre vinslernq. Bergtrollet m. fl. grotuleror så hiä*ligt.

I clc familjebildande åldrarna är nålspafandct clet väsentligaste. r\{an sparar
t. ex. för att få bostad, för att berika
fritjden och nan tänker på barnens
frarrtid. Senare behövs sparanclct kan
skc mcr lör att ekonomin skall lungera
så

friktionsfritt som rnöjligt.
En gannral regcl sägcr, att den

sonl

har eu sparslänt iir säkrarc i tillvaron
iin cleu soru är utan. Den rcgcln gällcr

Danie ls

iinnu nrcr-a i clag då behoven ökår srlabbt
rneclan nöjlighcterna att tillfreclsställa
tlerrr tenclerar att släpa cfter då önske
målcn är så rnånga och påtriingancle.
Aila uncler 26 år kan vara med i Ung
clomens liinsparancle. Högsta å1cler lör
intriide är 25 år, och sparperioclen skall

oinfatta rrinst tre kalenderår.

övcr clva tusen

r.rngclonrslönspar ale

delar på 1,2 nriljonerl
Ätskilliga flitiga sparare, son rir mccl
iUngdomens liinsparancle, fick ttt väl-

konrnet tillskott i p1ånboken. 11.375
ungclonar har fått vinstcr på sanrmanlagt 1.235..+50 kr. I{ögsta vinsten är på
25.000 kr. och den gick tjll örebro.
Utonr högsta vinstci utclclådes vinster
på 10.000 kr., 5.000 kr., 1.000 kr. osv.
Var 13rc lönsparar-e, soru var irvalificeracl att vara mecl

i

vinstutlottningen, fici<

vinstl

i

De flesta ungclonslönsparalna sparar

Postbanken och clc flcsta vinsterna har
hamnat hos spararc i clen banken. Sanr
manlagt i hela lanclet fanns vicl scnaste
årsskiftct 162.000 ungdomar, son var
med i liinsparandet. Tiilsanrnrans bacle
de den inponclande summan 267,4 niiljoner kr. på sina konton.
Ungdonens lönsparancle start:rcle I 949.
Det skedde ned stiicl av arbetsmarkna
dens olika o{ganisåtioner, bl.a. LO, TCO

o.lr SAI:

..rn

t Po'rl',r i.,r oLl. Jr-igr

bankcr.
Att man riktadc sig

till 25 år hade

till

ungclomar upp

[]era orsaker. En av

de

vikti8aste var att ]rliu rrnder uogdorDsårcn som rcgel har (le största nröjlighetefnä att avvara cn sparslant av sin lön.
Det iir också uncler ungdomsårcn sonr
rnan gi{ter sig, skaffar bostacl ocl.r byg8er upp ett eget hen. l)å belrövs en rejiil sparslant att börja nred.
Sc,{:n Ung,{, rnrni l;rn.1' 'r rr' l. hör i de 1949 har övcr 570.0i10 ungtlorrar

lr Biorl in.ii lningJr på "inl
år irnsluter sig ,10
l'lr ir arg.r kan ver i,
ar -lte- .prrlterio.l(1\ nrbårc, ir rrr .irrr
,lellrg

t

o(

sparkonton. Varje
<0.000 o,lr rrrgefä-

sparade belopp. De har

11å

mijjlighet ått

skaffa sig bostad och rLtrustnjngen för
clcnna, cle kan betala sin vidarcutbilcl-

niig, göra studieresor

osv.

lnsättningar-na

i

Ungdomens 1önspe-

-ige'r

,; rr l. .k. \.r
ge.rnrl crdrrg
liinen. En iivcrcnskommelse träffas

1'r,

då

nrellan löntagaren, arbetsgivaren och cn

bank. l.ägsta sparbelopp är l0 r/o på
irrllttolönen/ nen kan också vara större
a1h cftcr spararens möjligheter att ev
s:itta pcngar av sin lijn. Varjc lönspa
rare Iår ett srirskilt sparkonto, på vilkct
c1e

ÄHLIN

BIR,GER.

Iegelbrurclna insättningarna bokföres.

Genonr r egelbundet lönsparande når
nian sitt sparmål på ett bekvämt sått.
Nästan omärkligt bygge.r man upp cti
lrctyclancle sparkapital, och får gocl riin-

ta på pengaria. Det blir en

värdefirll
reserv som rrran kån ta ut året elter clet
lör'rspar-aren fyllt 25 år. Pengarna finns
till hands hela ticlen. Förticlsuttag knn
tö. -. t. vx. vi.l gifrcrrral, b,,.rirlrring.
l<,'.rrraJsl,r:'virnde rlbil\lning, Iång\.rig

Onsclagen den 15

maj 1968 var

en

stor clag för alla damer inom FCTF avcleining

107.

Birger Åb1in & Co hade för fijrsta
gången på myckct länge, eller var clct
rent av förstå gången, samlat aiia da-

ncr inom FCTF till

samkväm på Stadskäliarens fcstvånlng.
Egentljgen var det Maucl Famne, sonr

för arrangenanget och inbjuclan,
rr Alrlin rrred sin .r) rclsv 5o'rt rryggl

stoci
rll,

stöd

i

bakgrunden svaraclc på frågornl.

FCTF villc försöka få dc kvinnliga
mecllenunarna

mera intresseraclc

fackliga frågor och clärigenon

av

bcsöka

Iöreningsllrötena.

Det var ctt 50 ta) kvinnliga mccllennlar, sonl rrrött upp för cliskussion. Ln
fråga som dlyftaclcs var viclar etrtbildning i företagets regi av den kvinnliga
personalen. Vissa andr:r frågor, som var
svåra att genast besvara lovade Åhlin
; t L rr.ler.Jl" o.h atqrko nnrl meJ
N4ötet slutade mecl thc, smörgås och

alla syntes vara belåtna rlccl

kvä1lea.
.lted.

--//-AFORISM

Den som unclcrskattaf visdotr, erfa
rcnhet och intuition ävcn om det kommcr från clen ringaste underordnad tgör en uppcnbar fara Iör vårt samhällc.
General G. Riclover
Dep of Def. Pentagon, lVash. DC.

I br.igge fallen sker sparan.ic q,:n,'nr rege brrn,ln:, in.ätnint!r på

s:ittningarna.

sjrrl,lorn, rrbet.lö-her. adragrn lör'örj

ett särskilt 1önsparkonto. Varje

Dingsplikt eller dylikt.
Deltagare i Ungdomens lönsparancle

re får enclast ha ett sådant konto.
Minsta sparbclopp för att få vara med
i Älinränna 1önsparandet är'vid insattning genom löneavdrag 50 kr/månad
fijr månadsavlönade; 25 kr/var 14:c clag
för l4-clagarsavlönade; t2 kr/vecka för
veckoavlönade och vicl direktinsättning
al 150 kr. per kvanal. Insatta medcl är

'n'

Lrt.Jrl)

l,ögqtr

har.k"int., r r-ie

år delta i ett lotteri, som står gratis öppet
för var och cn sorrr börjat spara uncler

första halvåret, året före vinstutlottningen eller tidigare, och som gjort regell.rrr'.ln in.å1r,irbar :..rr' lr rr in-r(
'
stående behållning vid årets slrrt.
ftc -'r'. ,ir älJrc äl 25 c- då, lr r in
te clc nägon möjlighet att få liinspara
och vinna pcngar? Jo, visst har dc (letl
l:ijr clen står Ailmänna lönsp:lrandet
ollp et.

Änslutning till Ällrränna 1önsparan,:iet kan ske tidigast under det kalender-

år

c1å

lönspararen

ningarna

i

fyller 26 år. Insätt

Allmänna lönsparanclct skcr
vanligcn gcnorn avdrag på lönen. En
övcrcnskonnclse träffas då n-reilan lönspalären, arbetsgivaren och t .ex. Post
banl<en. Men n'ran kan också lönspåra
genonr personligt avtal clirckt rrre.l spårin'ritLrrrt. Då \vdrar Inirn sjilr lör in-

cleltaga

icke bundna. Även när det gäl1cr denna

form av lönsparande sker det

årlJga

r'-instutlottningar, c1är högsta vinsten ar
25.000 kronor. Lotteriet står öppet för
varje lönsparare som genon löneavdrag
sparat ninst 7 månader före årsskiftet
eller som gjort egna insättningar under
rrinst tre kvartal.

i lönspa
Postbankens spargrupp löre clen 30 juni 1968. Börjar Du
lönspara före detta datlm kan det vara
l)in tur att vinna i nästa års clragningl
Om Du intc rc.lan är mcd

ranclet, gå då mecl

i

Fiirfrågningar görcs hos Gustav Johansson ("Balk-Johan"l tel. 471 ocll
I-ars Hahne tel. 102.

''SPOR.TPI[OFILEN'

Inonr idrotten hör mon oftq iolqs om "Morgondogens mön", desso ungdomor som iust hor böriot sin idrottsbqnq
och hqr helq sin l(orriär frcmför sig. Men mon hör nöstqn liko ofto tqlos om s k "slocknqde stiärnor", vilko under
rnångo år hqr tillhört idrottseliten och givit publiken både spönning och drqmqtik. Mon frågor sig oflo vort desso
stjörnor togif vögen, hor de fqllit i glömsko hos den bredo publikmosson eller minns mon for#orqnde sino idoler?
Hur ser del ut på CVA. Hor vi någro verkligt nomnkunnigo idrottsmön, som med sino prestqiioner en gång fyllde
idrotissidorno med feto rubriker?
Bergtrollets idrottsmedqrbelqre Nils Oskor hqr forskol i sqken och funnit ott det blond personolen på CVA och UHF
finns flero verkligt meriierode herror (konske öven dqmerl, gom under sin oktivo tid vqr i både svensk och internqtionell toppkloss. Under rubriken "Sporiprofilen" kommer Bergtrollet ott presentero någro ov desso och ovsikten ör ott

gör.t en presenlation ivorie nummer en tid frqmöver.

MOTOR.-NISSE

köpte jäg 1938 den första verkliga tav
lingsbåten mecl

På bcrcclningsavclclningen i telehallen
vid CVA fim-rs en kille, sorr vet.let
nresta onl hastlghetsåkning på vatten.
Det är Nissc Johansson, som cftcr ancl-

i

hastighetsåkning

Nisses samlacle tidningsurklipp. Och

det är verkligcn imponcrandc

saker,

sonr kommcr fram, eller vacl sägs om

bl a 4 Errropamåsterskap och,l svenska
mästersl<ap. I\4en vi skall inte gå hänclelsema i fiirvr,ig, vi låtcr Nisse Johans-

står

Sunr iG-JrinB fi,k 1.Lg ..,n.til ning pa
i Falun och ciär tillverkaclcs

bl a snå båtniotorer. (Inclcr

hcigerna
Itördes ofta båttiivlingar på siön Tisken

rrtanfiii Falun, och clet är klar-t att intresset vaknade. Det fanns bl a co tävlingsklass, sonr populärt kallades för

Dcn första

egr.ra

båten lick jag 1936

ing. Lindlrolm,
oclr clå byggde jag ocksä min första båt
nrotor. Tr'åning ocl-r tävling avlöste var
anclra och 1939 fick jag vara nccl i utbordar-EM i Falnn, rncd c'n anclraplace
ring i klass A som rcsultat.
Gyr.overkens chef,

Vor det dyrf qtt tövlo?
Det berodde rnyckct på en själv. FJiaJr rn.:n rniijliglret ..lt giirc repJrctiuncr
och tfirtrrnning med eget arbete kunclc

Tövlqr Du någol numero ?
Nej, n irar jag dcfinitivt slutät,

skada ibland.

Grabben är förresten också attstiillcl

kostnaderna hållas nere. För rnin cgcn clel

Jag flyttade från Falun 1944 ocl.r kom
V2iscrås till F 13 i Nomköping och
scclan till Arboga. I Norrköping trivlade
iag för S\'lK Ostgijta Båtscktion.

I vilko klqsser lävlqr mon och vilket
drivmedel hor mon.
Man tävlar i tre klasscr, klass Ä 250
cc, kiass B 350 cc och klass C 500 cc.

\i\

ljör rrril dcl blet .let .'cst ll.,.s A :ir-rr

om jag någon gårrg prövadc på klass C,
cldl jag faktiskt lyckades vinna SIr{ år

egen hernliga "spccialsoppa".
8

(
lloror

-:"4@
-

r

rlren

rnin pojke Henry har böriat tävla så
brukar jag hjälpa honorn att "rrcka"
och ett och annat taktiskt råd l<an inti.

lia

Drivmecllet irestår i rcgel av netanol
och ricinolja, nrcn ofta har förarna sin

ligga

c1å

Nör flyitode Du från Fqlun?

1946.

ju

rnan tillhör clitklassen. Under n-rin alitiva ticl kuncle rran vid seger i en stor
r.rvlirrq ir 500 700: - kronor i pri.pengar, llen det kostade irr en hel dtl
att tävla och transportera båten, så inte
blev clet någon förtiänst intc.

Gyroverken

av

båten och så nråste rnan

i båtsport?
\-j, .let linn. lakri.\t räl,ligt ,r r:r
nöjlighetcr att tjäna pcngar, även oDr

Hur börjode det helq?

hängcl rnotor.

i

på knä hela ticlen.
Finns det pengqr qtt görq

son bcriitta.

"allnogcklasscn", c1är nan sorrr nybör
jare fick ställa upp ned vacl slags båt
som helst, t ex en rranlig cka necl på-

kr.

Någro olyckstillbud under Din
qktivo iid ?
Det är kltrt att det förekomncr båcle
Lillbrr,l ocl' olyckor nrlr .jilr \rr j.g
vurpat 6 gånger, mcn utan allvarliga
mcn. FaL man fram ncd ,15 knop [ca
80 knl så är risken stor för skador vid
en ev vllrpa. Förr-esten är clet gansk:r
jobbigt att köra rrtborclarc genom cie
sliakningar och vibråtioner, sonr upp-

för utbolclare. Bergtroiic'ts nreclar bctarc
fick en pratstlrnd rucd clcnnc friskus
och hade också tillfälle att få bläcklra

i

notor och ållt lör

och har seclan gjoft allt arbetc

själv.

ra världskrigets sirrt tilll.rörde der.L aosoluta Eulopaeliten

--
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Nr'ssc se.lLl mecT Baue oa's iigon 1917.

IFFA:s ÅnSftl*e-TE
Månclagcn clen 29 april, en vacker
någor \yl'g vårkräll höll ll l:A .itt ur.möte i \,ledborgarhuset. Ingenjör S. O.

Holuström öppnacle mötet och

svängde

klubban hela kvällen. De vanliga klubb-

ircndenr genonrgirl.s rrtrn rn nirl.nin-.

Ur

verksanhetsbe.ättclscn såxas att
verksamhetcn rrncler det gångna årct

vär'it av sårrlna omfattning sorn ticligare.

En rrrycket uppskättäd budkavletäv
ling 'Telekavlen" arrangerades av
IFFA:s orientcr ingssektion, varvicl vardefu11 hjäip crhölls från CVA:s sicta.
Ävcn IFFA:s skidåkare har visat
framfötterna mecl bl a 8 man i Vasaloppet ned hedrande placeringar.
.l:yn.' ra har 5or vrnligl rrrir ll,tigt
i elclcn mecl bl a seger i FCIF:s stora
tävlingar i Eskilstuna genom Ä Dancla-

t.cl< vare tillkonstcn av Är'bogas plrstha1l, cloch ickc iden omfattning sorrl
vorc önslivärt. Möjligheterna fijr CVA

al h :rnlöggr rgnr 1,anor lr"r '.or ,r'i'
i ett anoat 1äge gcnon ijverföriin(l€rt till
FFV. CCVA stijdcr docl< förslagct och
skall giira ytterligire franrstä11ning vitl
iiirrpligt tillfiille,
B:,, rrinton lr.rf ., r v:nligl ','ili l. i
Gäcldgårclsskolans gyrnnastiksal och
IFFA har haft 2 iag rre(l i M:ilardalsserien nrccl vaiierande framgång.
Inom cle olika sektioncma hlr avt'n

annan tävliogsverltsamhet f örel<onrrnit.
CV/FF-spelen har lvgjorts åvcn clctta
år' necl CVX.'[ IF sonr arrangiir och hiir'
kuncle IFFA ta hern sin lemte inteck

riivir \i 'ldfinqi ,, i r
fijr ullti(1. Styrclscn tiickade aila sonr
ning

o,l'

.a11,n.1.r ,

cleltagit unclcr clc gångna årcn och med
till att våndringsprisct slutgihiSt

verkat

neil.

I

Är'boga Tidnings Crrpfotboll erov
rades vanclringspriset för ålitid av "l{a
'li, citcr l'nelseger över "Mot,'r'
.

Borcltcnnisspelanclet bar

ligare lart

skiutit yttef-

genom friska initiativ

stannåt vid

CVA.

Som crsättninS fijr

clc nrL avslutadc CV/FF-spelen ltomnrer
IFFA att kunna deltaga i av FFV icl
clrottsf örbund anordnaclc tävlingar.
Betr äffar-rde lotbollsplanen

kan

borcl

meclclelas att åfets Korporationstävlingär i
fotboll konrncr att spelas på dcnslllma.

rndet lrrr lr,rn:t
'Lc ri'.
utsträckning även uncler vintersåisongen

F;ramställning om bygganclc av onklädnadsutly[]nen etc har Sjorts, nlen tills
viclare hommer eoclast p):ovjsoriska ut

bol dteonisentrlsiastcr

hyrt egcn iokal
bl

i

ocl.r

av

Telehallen, som

köpt eget

a.

Tc ni.,pel

på CVA, där han har sin clagliga gärning fö11agd till konstruktjonskontol et.
Jag tycker nog att grabben ar tär sig
riktgt bra ellet vad s:igs orr en 2: l
piats

i

SlvI klass

A

åL 1966?

Dino störsio fromgöngor och
utmörkelser?
Jag har blivit Europamästare fyra
gånger, Mora 1948, Campione Italie0

l9:0, Trrrin ltr,lien l95l otlr l(ölinc

1953.

Svensk rnästarc har jag också blivit
fyra gånger, 1946, 1947, 1949 och 1950
och dessutom har jag deltagit i tre
lanclskamper.

Jag har iiven lyckats erövra Racit-tgs
guldnål och var clcn förste inonr ut
bordarsportcn, son'l erövrade Stol x
Grabbarnas Mårke.

Nisse Johansson l.rar tillhört
idlottsrnänncns
skara ser- mar ganskn
^tt
1ätt genon den för en 50 åring spiir.rstjga gången och v:i1tränade kroppen.
Inget iiverfiöd av kjlon där jnte. Niir
Ber€trollets n-re(lalbetarc tackadc för
pratstunclen och saclc hej, var det en
sak som speciellt hode fastnat i minnct,
hur enkelt och utan antyclan till skryt

Ni':r lohrn'ron

ha,le

lrcrirtrt ortt .inl

aktiva år på tävlingsbanan. Bergtrollet

Iyrrnren och cluschmiijligheter att

arr

orthras.

Dcn ganla styrelsen oinvaldcs pral{tiskt täget helt och hållct utoul sel(r€'
terar-e fru lvlaucl Famne sorrr sade sig jn
t< krrrna for'.rirrr oclr 'o n <r:dll.rrc irrrr:i,lLle ing L rrc Cu.lav::or. Kr'sJ' .ir
intcndent P.-8. Persson.
Blirnd cle nya lrågorna tqrptogs eventuellt nåmnbytc, lncn då namnet air väl
inarbctat och allnär-rt bekant beslöts rtt
1låm11et l(valstår som sådant utan ert
iiingre vara någon fiirkortning.
Dårefter började prisr-rtclelning för
badnlinton av John Kihlstriim som själv
tog lejonparten. Några plis fick ocl<så
S. O. Iiolnrström, Ingenar l,iljestrijrlr
och ett par till. Kihlstr'öm ursäktade sig
meci "iir nan bra så är man de'.
D:irefter for-tsatte Anders Hill ncrl
orienter-iogsprisen som

till stor

clcl till-

föll Arboga brandkår.

Slutligen övellän-rnacle llarry Habne
en 7-armad ljusstake som vanclringspris

till Ål<e Danciancll.
Till clet efterföliande kaffet

vjsaclcs

en stillfilnr or-rl effektivare träning. Kväl1en avslutades nrecl en stilla Bingo rrecl
flotta konselvcrade priser och vårcham
pagne.

konrmer gärna igen med ytterligar-e cri

irratstund med en ncdlem i familjen
Johansson, men den gångcn skall clct
gä1la soncn Henry. Hoppas vi1

Nils

C)s/:ar

UTLANDSKA ORD
Hört i ra.lio om Distingel 68.
-- Dömer- clomaren så hiir efter

en

prognos?

Edenmat't: .lag vet
1'1691|.,. hclJ der. rrr( n ' rg R'.

Landshövcling

inle r.',1
sar,

PÅMINNEL5E

I Bcrgtrollet nr 3/1966 notefåde vi att
vi hittat Din ganla cykeJ. Den stär fortiarande kvar icykelstället vicl adrrinistfationen.

VÅR UTPOST I AFRIKA

Karl-Erik Äberg lårnnacle CVÄ det't
l8 april för ått tjänstgöra sorr te1e1n
strrlktör åt ICAO IIrternational Civil
Acr onrtrti, rl Org"rrsrlion] i N'gcria.
Fiirsta uppehållet var Cairo, där han
skulle få viss utbildning för att lära kiinrra den rltrustning han skall arbeta ned
Det gällcr fran.rför allt radio och elekrrur il.. SLol.rr ligg.' i Zcria solr är

ccntnrn för Alrikas norra rcgion. Dår
l'inns 12 svenskar föruton cngelsnlän och
tyskar.

Högstd

fdtt metl

250 cc.

Nu väntar vj rescrapport.

EN IYCKAD. . .
huvudsloden hqde onordnqts qv UHF soci<rlq kommitt6
moi. Andomålel med resqn vqr qtt besökq Teknisko museet.

... utflyki lill Kungl
lördogen den

ll

De 27

resenärema därav 9 clarrcr
kl. 8 på Jdflrtorget i strålande
fint våder. Färden gick över Väslerås,
lnköping och i Kalmarsand var det en
stunds rast för intagande av mcclhavcl
förtäring. Och visst förtärdes det både bullar och flytande vätska, soil-l
kaffc oclr lä'k m. In. Slömningen "leg
ctt par glader efter detta uppehå1l och
för ått vända på ordspråket kunclc lnan
Ädla känrlor .ången fi.lcr '. Srrnc
"rgr:
bl.r Jer o.l- i Jcn kören .r'rn-,1e. ej
förrnågor. Ganla sångare som .lussi,
l:nril, Sren-lrik o,-h Krrl Eril. .lelroc
llitigt tillsammans med flickorna, vars
sanrlacles

rnan, skulle inte det passa. Nejl
Nästa besök Tekniska nrrseet. En bra
guicle visacle oss omkring och berättacle

mccl sakkrrnnighct onr alla clc fiircnå1
som fanns och trtförde även vissa prov,
som val av ver-kligt intr-esse att se. Om
ruan också tidigarc varit på Tckniska
rnuscct finns clct alitid något nytt sonl
iir värt ått se och lnan kan, on man vill,
lörcL-iva många tinrnrar där med att be
rl:r .ilt \etr1,lc. P, r:onliFl.n r\,l.cr i. g
att clct var synd att det ej vär fler irrnnishor, allra helst från T-sidan vid UHF,
sor.r tog Lletta til1fäile i akt att tlclt:rga.
ilusschauffiircn, som väl kände Stock-

holrn nrecL ongivningar, kör'de oss gtrrr;rrr
Djrrrgårclen så vi fingo tilllälle att sc 1i,
tc mcr av rlenna lunga i stolstaclen, tnot
vacl mar't annars l<an hinna ned.

Efterniddagen fick var och en clispo
nera cftel eget godtyckc. En clel hanlr
n,eJ 'rr \h,\J,na, en del [örlrr.r.rrlc
'ig pa

Alhanbra mcclan någr a föreclrog iil
Sombrero där Willianr Clausen huserar.
Ln grrrpp oln ,1 personer drog sig ner till
stadshusct, sonr ju alia gånger iir scvärt
både utifrån och inifrån. Elter den turen skulLe även clcn gruppen ha ntat och
gick c1ärför in på Stadshuskäliaren, nred
vttna onr att kosten cliir haft nal' r orrr
sig ått väfir närande och god oln ocl(så

dyr. Maten var bra, betjänlngen likaså
lncn att en servitris kän räkna srl lc1
- sig sjä1v 36 kr. lör rnycket tillgodo, dr \ rn r,Jn lrn,lrr ,'rrr rran l<, rr'r''r

till

cle ökär.rda kvarteren i N,larscillc. Nrr
orclnacle det jrr r-rpp sig för all del, rncn
nan måstc "banne nrig" se upp i storstaden.
Ar rcs

r i r egn fr'rn Norr r B.rrrto. get
k1. i9.00. Färdväg Södertälje EskilstrLna. Det blcv ett par laster extra på hi:nrviigen, vad det nu hundc bcro på
- låg
lalåten eller naturens skölhet efter regnct.

Yttel ligarc en rast, nlen ingen ficlr
länna bussen. Leil taia.lc om att han
på l{ulas m. fl. begärar-r studerat rn en
bit som hette Inga-Lill och nu skulle
han sjunga dcn. Därför hadc busscn
stannat, jllblet var allmänt, och Leif l.rade fullgjort sin plikt, som han uttryckte
det.

En uitanthrilz lrubost i liriznästotnets sbuggr'. Fr u Gösta Pcttersson (ValshogsPcl[c), Berntk Erilzsson, Åbe Pcatcrssorr Urrssi], Srnr: SteLffanssott, Bo lfetnetssott
( Hula), Tryggue Suird.

Stärlningcn var god, genrcnsarrrhctsbanden stärktes och alla var nöjcla.
Strax efter kl. 22 var vi åter i clen lugna
idyllcn Ärboga. Tili sociala konrnitt6n
ber vi sorr deltog få fran.rföra vårt hjriftliga tack för en bra och värdefuli resa
och inte minst till iedarna i,cif och
Bertil.

klara röster klingade fint i clen manstarka försanlingen. Därtill bidrog i hög
grad Staffan, som med sitt munspel helt
gav sig hän i tonelnas värld.
Vi som ej sjöng lyssnacle och njiit av
trnclerhållningen.

Reseledarna hade ordnat

så att

vi

iiven knnde få åka upp i Kaknästornet
och det var cn upplevelse. Byggnaclcn ar
omkring 150 mcter hög och inryntnet

sändnlngsenheter för TV tnorn
storstadsregionen. Utsiktsplatsen befånn
sig på fenligt uppgiftj ca 135 mctcr och
där'hadc ruan en betagande utsikt runt

bl. a.

om. Kartor fanns utplacerade här och
var vilket gjorcle att rrlån lätt kunde
orientera sig i omgivningen. Någon kom
nre,l ett förrlag Lrlr vi 5\en.l<rrllc orier
tera oss ncr till restauranten solrr fanns
i tornct, rrren det lyckades ej. Lördagar
och söndagar är det fullbokat där en

iång
'10

tid frarnöver. Men på nåndag,

sa

l:liir linns en

dc:l at,

LIHI:s överskottsmatetiel

Telznisba Museet.

För dern hcrr
klockcrn slogif
I(ungl. l",laj:t har den 6 jrrni 1968 tiil
clclat

dritfingenjijr.
S. V. I\4attsorr
irgenjörF. l{. Svensson
ingenjör
G. A. LI. Engbclg
!:c vcrl<nrästar<' l{. T. Ergvall
verknrästår.c
I(. T. lkndstr Lrr,r
f. d. l<ansliskr.ivart' L. LL E. Slioglunrl
pldtslagarc
I. E. Sleen
elehtrihcr
P. G. Dahistr,r,,,
jiggborrrre
T. G. L Wreiber.
rlcclaljcn

för-nit och

r-ecllighct i1-1t(fts

tj iinst.

Jiinlil<t de nya bestiirrrlelsetna lian
ut clenrra Drot ett guldrrr.
Detta är e1,] påninnelsc om vad ti

de få byta
clcn går.

Vi gratulclar.
DAGENS

Caritha

REPLIK

D.: -

Skall mässen köpa nå-

gon av de lrtställda tavlorna?
Balk Johan: Nej vi behövcr alla
pcngarna för att snlycka mässen.

Konsrrtirinnd
Arbogdnotiu.

t

Elitr ilt)glutci

i

sin utcljtttncd Ln

lzLr;t

1:

o sit ictl1

a!

l?dndd

En kvätl hos Elin Högluncl
GOTHEVII, en hemmqn strqx söder om Glqnshommor vid Hiölmoren, vor
målet för både Förg- och Bergtrollet'en ljum oprilofton. Sfyrelsen för CVA-

till konstnörinnqn EIin Höglund. Vördinnqn
visqde inte boro sin myckel mångsidigo produktion, sino somlingor m. m. utqn
vnderhöll öven sino göster med spönnonde reseskilclringor.
l,iHF-DC Konstförening vor inbjuden

Våren hade gjort sitt intåg oclr der är av brons, koppar, tLä, ldas nr. nr. och
lötsta blorrprairten trätt frarn. Scillor har varit avseclcl:r fiir rriinga skilcla iillyste bJåa fiamför cn litcn darrrr, där clanrå1. Detta är blott en ringa de1 av
cn bronsfisk speglade sig. I cn ranr av alla clc kuriositeter, sonr frrr i{örlunrl
vilclvin stod konstnärinnan vicl dijrrcn s:rnrlat rmclcr rnånga rcsor
tili sitt hcm och hälsade gästerna väl- Ilcla hennct :ir ett oryckct snåkkonna. Reclan vid inträdet nröttes nran furllt inr-ett musetrn. Docl< clomineras
av klangen från klockor, sonr henrförts allt av frrr Höglunds konst. Denna reqr
från Jordens olika länder. Dcssa klockor rcscnterar allt från henrnrets knutar,

vicl i Ijälnraren och traktcn
till orter, rran iite mrnns
fr'ån geogtafien. Varjc tavla är ett gebjörhar-na

l<ring Arboga

ncnr färg registrerat IniDnc
l<nippat rrecl äventyr.
Llnclcr clet att

- ofta för

fru Högluncl visatlc

si-

na tavlor, skilclrade hon sina resor nrecl
stor anspråkslöshet, vilket inte hindracle
att det var spänlanclc. NIan trnc]rar stiila
över, vacl hon inte deltagit i. Under cn

..,f:,ri i lrr,licn

l',,n

r'ger

i

L ll {, il.-, rFJr
:,. 'krrllc
,, dJrd.r"
,,-, ^-,^, "e.r
,'r.
r4- ,' i,,
r.r.lnE('n/
hade arrangören klokt nog iagt ut födä.
Denna kväll kom dock ingen tiger. Känske satt han i ett tråd och väntade på
iidlarc vilt. Dcnna utflykt skedclc per

elefant och högt rppsatt i sacleln sått
frtr Högltrncl oberörd och ritade löpancle av djungeln, de red igenom.

I cn sta(l iNcpal målaclc hon cict iivljga gatulivet, vilkct iite var.så omtyckt
av invånarna. Dessa ville i olika gnrppei
laga bort hcnne. Då grtqrpelna sinsemel
lan intc var eniga, angrep cle varanclra.
F-u llöglr r'f lorl.Jlc lugn sin rn.rlning
och firllbordade tavlan, varefter

Vatl såger lzritikcn? Bengt Nilssorr, Ragrrar Stok ot:h Carl I:.klund
Nilssons taula f ör e stiilLet.

uttlrnr utcl

Tdgt'

bon

stack samtidigt soll grupperna enats om
att kasta sig övcr hcnne. Resultatct bicv
en mycket lyckad tavla till san-rlingen.
Konstlöreningen köpte fem tavlor av
frrr Högllncls prodrrktion ocl.r fick en liten oljemålning sonl gåva. Därmed har
Färgtrollet 43 tavlor, varav 33 blev ut
l"tr r,le Je r l" jrrri. Från Arhoga Konst
förening har Fäigtrollet fått i deposition
tvii stenskulpturer, son nu kornnler att
ställas ut i rnonter på nässen.

Trcrfiken på
CVA-UHF

UHF-TR.A'yIPEN T96A
Det 2ir en stof konst att i Arbosil
till nagot arr angenang spc-

sarula folk

cie1lt uncler clenna vackra försomutat.
Dylika svårigl.reter har inte IIIIF, var.s
Sociala Konmitt6 på tisdagskvä11en ltal
lat till cn "tramp".

Vicl Klakaborg syntcs vid

18 tiden
(lrygt 30 procent av hcla UHIi pcrsonal,
som hälsades välkonna av kamrer Bengt

Ilohrqvist. IFFA:s ordfijlande Svcn
Olof HoLnstriin höll cliirefter ctt föLe
cLag om rnänniskokroppens absoluta be

llov av molron.
Scclan cletta avsltrtats nrccl applåtlcr
55 nrotioniiter rrt på olilta
pronrenad,
2,5 km, cllel cvkbanor för'
sl2ipptcs ca

Eftcr nlateiratiskt noggrann tlträknir'18
ver kställclc byråctrcten
K'rrl HLrlrn :n p i.i rJ, lnirrg. VanJr irtgst)riset cn fulit körklar damcykel m/ä

av rcsultirten

lcvcransprovades rtrellan Lrorden av

prisrrtclelaren innan den övcrlämnaclcs

till

t)itnaren K(rstil1 Blont4aist rlecl 137
plickar. Nu sLulle hon cykla på clen oclr
vårcla den v:il för att otn ett år åtef
l;;rr rr

| .lcfl ll L n ny

trä||rP-kcr

rl'

.

En)igt påståendcn är clcn fortfaraldc
r1'lrl,,l-.l,trper lrc.l l'rrp,r o, lr lJl'ri
e1lc'r r-rågot iiknande. Dessutonr ficl< lron
tre ölglas plus dricka, soo inte behövdc

liinnas tilibaka.

CYKIAR och MOPEDER

Enligt

ortspressen

1är clct

finnas

oroväckanclc nånga självnrorilskanclidatcl vicl CVA-UHF-DC. Dct gä1lcr cykllstcr'nä,

för- clet första är det vissa, sonr fun
utvägen å. backen upp till
via(trktcn över F,3 för bcsviirlig och
gcnar därför förc Ekbacken. Den lilla

nit att vid

viigstllr'npen visar,

att den gäller

cyklister och

vänstersväng

att

entl:rst

år fii -

att men intc f:ir
kolsa liijrbanorna. Kan clct vara tyclli
garc? FIera bilister har kon-rmit fram
1.rr virJr.krlrrllc oclr 'att I'r"rr i ' in
cll cle övcrrashande sett cyklistcr korsil
bjrrclen? Diirn-red avses

viigcn. Några av dcssa siiilvnörclarl(an
didatcr är kända dct är en gråhårsoch blir
nrln och en mörkhårig fnr

dct inte en bättring konrnrcr-

nartrnen

att publiceras, så de får skännas.
Vicl arbetstidens slut skall cyklistcrna
ha en eloge fö1 sin åktsamhet när de l<ör
nt på Kungsörsvägcn. Sedan dr: viil l<onrnit ut, så tycks vägen enbart varir till
liir cyklistcr. Djärva rlttare på cykel
och mopccl hör ända upp till 5 i br.eclcl
och kan ned dödsfiirakt kasta sig annu
längre ut til1 vänster för att kolnna för-

b.. Cykeln är inget fö-akrlier iort.karr
ningsmedcl, tvärt orr. Dct är ett av dc
allra filrträffligastc och smidigaste. Dock
rråste de förstå, att en och annan bil
också vill komna ftam. Då cle kor en
LJIIF chcfen

KarI Iltrkman nrctl nr 1 stdrtdr i lörstd heat tillstt.rr'nllrts nlad nr I
2 Rickttrtl I'cnanelet, nr 5 G1o1t1ltt Hcincr och nr 3 Lennart

Marita Nybcrg, nr
l'r-,rss.

1ing,

7 knr. Störte clelcn av

clessa

gich

stigar i backig skogsterräng.
Färclti.lcn var obcgränsad, mcll i gen
grl.l li, k delrag;r rr:r sig örcl'rgJr vi.'.'

tå

1'rov. L.n liten tip.'ad r.rc.l 'k.'llrj'qor
sl<ulle lösas. Vid fel dönrdes med 50
förlustprickar. ]lcsultatet blcv inte ly
sanclc, men ingen trehöver skänrtnas clä
nren i dageis tidningar ser nuvärandc
studenter s kunskapcr. Äbborrens bcrr
har-alltid varit svåra att klara.
Vidale skulle man tippa vacl cn sand-

.irk t r 4.0.0 gr';rlr ragJc. Lr lr:nrr'
prick för varje granr- Detta var absolut

dcn största stötestenen.
Slutligcn korr konditionsprovet : från
3 nr avståncl kasta 4 ringar övcr-lt1tprc'sta pinnar- 50 tninusptickar 1ör varjc
nriss. Slutligen törrrde varic deltagåre
cn läsk.

För att kompensera lörloraclc

gr-aru

och ge cleltagarna erkzinsla för' prestationerna sanlades a1la på "Paletten" för

en öl och smiir

l2

gäs.

2:a pris Sten Nystcclt 150 prickat
190 Plickar
3:e pris l3irgcr Lind
Yttcrligare vinnare hämtade pris från

dcn stora prissamlingen skänkt av Arbogas ledande industrier.

Allt inranadcs av allsång och trolleri.
Signor C- ran.lo lran lJrde fälrrr.i'iqr
och lnyckct clegant ett utsökt urval av
sina ilhrsionistnLrmmer. Slutligen taciiades arrangörerna ilertil Eriksson, lrtlajvol Byströnr, Rengt llolnrqvist och K ll
Pctsson

fijr rllt

arbcte, sonr nedlagts

filr

ctt lyckat arrangenang.
TVÅ TRAFIKREGTER FOR BITISTER
L Ot'lSF.1{VllRA att cnligt lag har den,
sorr lionrrret från El<backcn ILJFIf]
förctriicle fr-anrför clen, som kör in till
CVA från !, 3. Högerregeln.
2. fijr att få snlclighct i tråfikcn liöres
varannan biL från parkcringen och
varannan ciirclit fiån CVA rrt i clen
gcnrensamnra filen till E 3.
"Saxir" cl1cr "kugga" ihop tlafiken

aning fortarc, blir cle hiinvisacle till
vrin'tla ki:r'bcn rn ,,ch c\entLrclll iivcn
dess clikc. Blir det så också bilnötc llpp-

står allvarliga problenr.
Kon ihåg att clet kan kosta el livct
och oss 3 kronor. C)bscrvera. FörbLrclet
ått köra jn "gamla Krtngsörsvägcn" vid
Ekbacken vid lärd västerut gäller aven
cyklister.
Var snälla och visa hänsyn innan lagcn l<olnmcr med hårda påbrrd-

INSANDARE:

Det har ju förekomnrit lrycket skrivcrier

i

dagspressen, talats

I

raclio

ocl-t

TV orr hastighetsbegränsningar och tra
Iik, och rikspoliscl.refen hr Persson och

h trafikchefen tycks ha haft olika neningår, mcn vad i herrans namn har alit
detta tjabbel tiänat till, når nldiariteten

ar

.slrerigcs bilister redan må11.Idgen

I

sept. 1967 d7sluff.tde alla hastighetsbc

grinsnitgar?

Ilanden på hjärtat, ärade medbjlister
länstrafikpoliscr, är det intc så, eller
har jag fel?
''Väglus 90 knt itu'
'
ocl.r

ACK \/AR.MELAND DU SKC'NA...
En god niddag avåts på Gästis i Sun
ne, d v s Gösta Berlings "Bro". Det är
i<anske nrcra kultivexat i dessa clagar,
nlcn serveringen svarade dock inte just
efter dagens dimensioner.
I{emfdrden gick sedan irfan.le över
gupp och krokiga vägar till Filipstad.
Busscn var tyvärr inte vald för så fjäderkrävande terräng. En kopp kaffe nrecl
clopp svalclcs

i

staden

vid Bondbönrit<et

och liimnadcs en kort l.rälsning vid John

Lrikssons grav. Därefter gick krrrscn
rol<t på A,r'boga.
Uncler färden ledcle Hcnric Dackebo
allsång, son späddes på med goda his-

toricr - stundon på värmlandsLrål.
Fru Wester och Ollc Ål.rlin höll stärr

ningr.n på cn glad och hög nivå. Vädrct

"Ballz-lohdn" slrss4,- irl resenfuerna

till

Rottrreros.

I stället fiir clcn vanligc'n återkomrnan
.lr crströf{en för , Iör\t:i h.-rn.l dcn ali
tiva personalen på restaurant Gyllenc
Brlker - CVA mäss h:de rrär.t1rclscn oldnat cn hcldagsutflykt ti1l
Värmland. Vädrets makter vår nyckct
nådiga ocl.r

allt blev en

n.rycket lyckad

cscapad.

Klockan 0700 på iörclagsnorgonen

dcn 8 juni räkracle färdlcdaren Guståv
Johansson in 34 deltagale ien buss vid
Jämtorget. Förutom nänrnda mässpcrsona1 och cless styrclsc var även inviteracle
clcras närmåste anhöriga samt de, sonr
har nära beröring trred mässens vcrksatrrhet.

Färclen gick över Kariskoga

I fruhostbi)

uicl Frödittgs stett.

sancle, men byxkjolcn

till

Frö-

dings sten, där nedhavd frukost för-

tärdes. Efter en tirrnes uppehåll i Karlstad för viss lixdagsshopping, gick fär'
den norut till Mårbacka, Selma Lagerlöfs i fler.r orngångar ombyggda hem.
so1'[ visades under sa ckunnig ledning.

Under tiden drog ett kraltigt slagregn
förbi. Guiden, som enligt "Balk-Johans"
påstående skulle vara en sällskapsdarr
tjll Selma Lagerlöf, var högst förtju-

no8 intc hclt varit

i

i kort*ort

hadc

Selnas stil. Äldern
stäDrde nog inte l.reller. I stället fick nan
veta,att guiden haft en liten ro11 i Maria Langs "De röda kåttor:l'lå", som till
cn dcl rrtspelas på Mårbacka.
Sedan biev det återtåg till Rottneros
sagans Ekeby - som ägnades över en

växladc mcllan solsken och regn L1led
åska. Tenperaturen i bussen var dårför
skaplig och undcr de tider, som man var
hänvisad till pronlenaden, var dct
vudsak uppehåll.

Färdledaren och

år r

i

hu-

angören Gustav

Johansson * Balk-Johan - hade inte
sparat någon n.röda för att göra utflyk-

timnie. Det räcktc dndå iote. Det är
teknisiit vackert rrppbyggt, men kraver
intc bara beuncl_an Lrtan ävcn strlclier

ten lyckad. Han och

och {örklaringar.

feldt.

hans "purser"
l{enry Fredriksson tackades för allt ari'crc ,\ \erk5radqdirektör Ander'. Höt
RFB

Räddningstiänsten utöktrd
Bildcn nedan visar intc en nöjestur på Arbogaån i vackert
sommarvädcr. Nei, den har en allvarligare bakgrund. CVA
brandkår har utrustats lred cn stabil livbåt av plast försedd
med en 15 hkr Jonson-motor. Den står i beredskap i brandgaraget uppställd på en lätt trailcr n.red påskiutsbroms. Vid
larm drages dcn efter brandbil, jecp eller aonat lämpiigt dragfordon. Ti1låten fart är 70 km/tim. Den transporteras på vä
grr 1r'n rrJil.gr.t näru plrt', lör in.atr' Jär slösättning kan
sl.e. Rarcn iJr rnyckct litt !lt la ned' sjön. Motorn startade
vid första staltförsöket. Orl förare och medhjäipare placerar
sig långt lran.r planar båten och kan göra upp till 20 knop
Med 6-7 8 nan blir farten lägre c: a 15 knop. Vid upptagning ur vattnet varpas clen upp med ett enkclt l-randspel
Brandchelen Harry Odenhub och brandförntannell Le ndrt
Iohansson på proulttrychning på Atbogaån.

clirekt på trailern. Beredskapen är inte begränsad till CVAULIF l1tan kan vid behov även alarmeras av Arboga ståds
brandkål' n. fl.

Stirnulercrd förslclgsverkscrrnhef
le dröja någon tid. "Vi får väl lörsijka
själva då", sade Andcrs Gernandt och
"totade ihop" ett l0-tal utkast till förslagsr4rpnraningar rled lokal anhnytning
son vann lcdningens gillancle.

Dessa affischer ha rrncler scnrstc tiden varit uppsatta på särskilt skyltsti-ill
i .evil I'crget .oI. i JJrrrini.tr. ti r.
byggnaden. Viixling av de olika objektel1 har sl<ett rIccl tiita me]lanr-rrnr 1ör
att "öka stirnlrlansen". Att dc "i hruro
ristisk ton och naturtrogna fiirgcr" hål1
na llPpropcn tilidragit sig de anstiillclas
tuppniir ksamhct, cläronr råclcr intct tvivcl.

Onr cle gocla förslagens antal lionrLrcr

;

rr ök. ,rr,l

visar sig fijrst

anl, drir

till

g ;r l

r,r,r.'nic

niista sanrnranträde

r

i

förslagskoirlllittrl och fijrctagsniirunrl.
Men låt oss följa en av palollcrna:

Ty.k

Tänk

Föreslal

AnLlers "hoptotacle" nya idit:r har
väckt bcrättigad rrppnrärksanrhct ocir
bör täncla nya idöct i för slagsvcrksrmlreten.

A'

G'

MINSKADE ANSLAG

Anders Gcrnantlt, Dorith Ktu'lsson oclL Gtmnar Dahlntan uisar rLStptit u,igg,rrnt n1,,r
"lrcptattlde" itläer, son uäcl.t bcrittigdt rrytpscentle och bör täntla nya icleer i lör
slagsrerl?sanllPren.

Vacl 1<an göras för att stirlulera för-\läf.\( fk.rlrlrelen' Drllr frår1'le .:g
förctagsnämnden inolr't UHF cftcr ctt
förslag från nämndleclanroten Stel Eclberg son vi1lc driva propagancla för livligare fiirslagsverhsarrhct. Man har van-e \i' e't
e-ler två fllrJrg rlr r1g. .,rll
ning till vid samnanträdena, nren tidvis
lromnrcr inga förslag a1ls.
Man enadcs nu oil att fiirsöka an
skaffa nya, slående alfischcr blancl an
n.rr q' n.Ir l-ö 5vilrer\ Centrrlir fi;r.ljrg.r ärr n,l tl:Cl:N]. Nr. är' ,l<t oltJ
'r 1lr
clc a{fischcr som finns tillgängliga inte
olltid äro länpliga för alla slags:rrbcts
platser. Ett önskemål iir ju ått affischcns

innehåll anknyter

till alttuell

verksam-

het.
N,[c(l dc fönrtsåittningarna talaclc

fiirc-

tagsnänndens sekreteral e, Gunnar Dohl14

nan, mccl IiCFN och fick blancl annat
beskccl onr att nya affischer visserJigen
planer-acles men att [r'aLlstäl]anciet skul-

Vi

hadc nog räknat med en myckct

avancerad datamaskin då anslagen plöts
Iigt skars ned.

F.C'RSLAGSFACIT CVA
Belönode förslog
Hall

3l58

2762 Wilhchrsson
1290 Hall
2456 Nilsson

',tvtl 272-2

"Motlificling av

Pil-li"
100: i I'H 79" 625:

274 2

"Rcparation åv insåts

639

"Förstärkning av ebk enrballage" 100:

272-l

"

Avisoleringsver ktyg

fiir

koaxialkabel"

2052 Alnr

27)

"Avdragare för nranöverarr på

1206 Aspluncl

207

t'levationsmotor"
"Ileparation av viktcr till
inspmtningspump RM 6"

Förslog premierode med erkönnqnde och en flygplonmodell

2381 Ed6n
3214 Nynran

272-2

"t-åcla

för

elleclningar".

"Moclificring av vinkelbrytare"

200:

175:-

Glimtar från

en itcrliensk fotbollsrncltch

Uncler en ti.ls tjänstgöring i södra
Italien upplevde jag mårga miljöer och
hänclelser som bara 1äncler på syclliga
bredclgrader kan bjuda på. En vcrkligt
festlig grcj är

i

bl. a. fbtbollsmatcherna

I{är förrnedlar jag
några glimtar lrån en sådan match som
gick av stapeln i Neapel en varn sönclagseftcrmicldag i november förra året,
inför en ptrblik på 80.000 90.000.
den italicnska iigan.

\l:rr,herr

biirjr,l, rcJan pa

för,,rt'rc
i utkantcn av stan. T. o. ln. Putte I(ock
skLrlle ha kiint si8 inkompetent soor fot
bol)sexpelt om han här hadc lyssnat
till den rrrängd av experter som analyscraclc clen förestående matchen. Väl
Iramne vicl fotbollsarenan gällcle det att
få kontakt necl grabbarna på jobbct
soru lovirt att grrida mig. Det återstocl nu
crl timme till utsatt rnatchtid. Det visacle
slg ser'iare att vi var utc i sista stund,
get

till

forbollsarenan, soLr liggcr

lör att få en bra

p1ats. Vi banade oss
väg rrrellan en n-iassa försäljare av cliversc ting och svartabörshajar n.red bii.let

lJr .,tt

.lrrtliBen I'assera rre sf irri,r
för biljettkontroll. Denna rigorösa kontroll behövs säkerligen not skojfriska

rer,

italienare. Biljetter hade anskalfats i
förköp, vilket nästan alltid är cn nöclvändighet p. g. a. stor efterfrågan. Lus-

tigt att notera är att biljettpxiserna ar
olika höga från match till match bero
cndc på hur viktig, cl. v. s. publikdra
gande respektive natch iir. Affiirsmassigt.

Väl inne på anvisad läktare
ruan sin vcrkliga litenhct.

käncle
Arenal, sonr

är relativt nybyggd, är en betonggryta
av enomra nått. På botten i denna gryta
ligger lotbo)Lsplanen vackert grön, omgär'dad av ett icke vattenfyllt dike ned
ctt tv2irsnitt på c:a 4x4 mcter. Utan

cletta clike son skycld mot fanatrska
r\skådare lär inga domare gå att uppNågra rninrtcr 1örc siälva matchcn
hiinde något chockartat. Ett sportflyg-

plan kon.r och faktiskt svepte ner i själva
grytao. Den oinitierade börjar nu tycka
synd om clen stackars piloten som tycl
och

Neapels flygplats. Någon reguljär land-

rrrg 1'1ev ,locl. inle i\. Upptäckt( nröj
ligen piloten misstaget i sista stund, ty
som gcnoln ctt under lyckacles planet
kravla sig över grytans kant. Minuten
efteråt återkon planet och piloten trpp
repade samrra häpnadsväckancle rran
över. Man börjadc nrr unclra onr Italien
har något luftfartsverk. I så fall borde
clet ta en titt på denna luftcirkrs, för
r

i

t'tt

lrtta

stcrr. Mirra ital.ensk tänner rlckrc tj,l
'
ligen att jag såg lite blek ut ty de för
klarade lugnandc

att luftcirkusen var
ju bara en

något fullt nornalt. Den var

dcl av matchen. Piloten s1äpptc Dämli
gen ner två amibandsur avsedda för
vardera lagens bästa spelare för dagen.
Omedelbart före själva fotbollsmatciren
följcle ännu en överfaskning. Ett antal
mycket kraftiga salutskott avfyrades ne
re på planen. Bad uppriven om en för-

klrring till .1frct mcJ drs:c kn.,rilerlekter, av mina fotbollsvänner. Någon förklaring kunde de inte ge, sa bara ieende
att clct tillhör matchen. Denna episod iir
typisk italiersk. I cletta land händer det
nämligen en massa saker sotrr ingen
människa kan förk1ara. Frasen QUI
SEIIA SEI{A (det som sker clct skcrl är
vcrkligen tillämplig.
Så börjacle själva fotbollsn.ratchen ne-

re på gräsplanen. Matchcn behöver rn-

bringa.

ligcn blanrlat ihop fotbollsarcnan

fotbollspltrnett i Nap.)li ilggcl

ilkrn ing.r 'k1.lJ"löreskriitcl ly(k. c\i.

te

närma::e kommenteras emcclan clcn

fortlöpte under någorlunda likartade former som i Sverige. Dock visade sig fier-

rrlet spelar c var a slu . .kåtlespelart:r
irnger. Dctt.-r gav ul,plrov till rnång,r.

långa och dramatiska avblåsningar av
Perall.llt rnrrl matrlrrn på grö.'L'elet.
mattan pågick cn match på läktarna
vars stora intensitet är svår att bcskriva
i text. Maken till n.ränskliga ljud [oljud]
får man nog förgäves söka efter. Och
alla clessa gester, omfarnningar och gläc1
jedanser. Jag bävadc infiir vacl ett mål

för

hennalagets vidkommande skrrlle

utlösa.

Målet konr. Vad sonr clå i clctalj hän
de vct.jag inte. Rent instinktivt huka-

au

fjiill

och bct,tng

dc jag nämligen ncr ruig i en slags
sl'5J.1'srällning rrte,l lrän,lsrnr lör öronen. Dririgenon kJlrrJe j.rg rnig irarje
fall fråri kroppslig skada. Förnodar att
italienårna rndrade över vilken nystisk
pcrson jag var. Men sanringen att säga
så gjorde jag allt för att flyta in i denna
unika miljö. Mina italienska vånncr från
iobbet ira,lc ernellerL'd rred skrirpr irr
präntat fåran (livs-l i ett avvikande beteende. Mån kanskc höll på motståndärcn. Men att för cn trög svcnsk

agera

sorrr en italienare går bara inte. Dorl:arens pipa gick för full tid. Signalen gick

naturligtvis inte ått höra

i alit larmet,

n.ten eliersom spelarna lämnade pianen
drog jag den slutsatsen. Äntligen är det
hela över tärkte jag når plötsligt tanken
på att l.relskinnacl kolnnra tillbaka till
hotellet dök upp.

Fn iraliensk fotboll'å.Ladrrc 1':r väg
hem eftcr el match kan liknas vid en
ijällörnnrel \alillvi.la

cu Jcn irte

väler

för närapå någonting. Uppenbar risk för
skador föreligger för' vaniiga människor,

bilar o. dyl. som råkar vara

i

vägen.

Evakueringen av arenan gick förvånans-

värt snabbt. Betydligt svårarc var det
att kärnpa sig till en ståplats på clet stackars förortståget som skulle föra en till
en rotmal livsrytn i8en, till hotellet.
Efter-omkring fem timmar är iag åtcr
hemma på hotellet, 1ätt chockad ocl.r
fulistäncligt ltmattad men med en rrpplcvelse rikare, samt mecl förklaringen till
clen relativt 1åga arbetstaktcn hos mcdclitrlienrren. Vesrr energin förbrrrlr. jLr
på ciessa s. k. fotbollsnratcher.
Heumingssott

l5

Vi grcrtuleror
CVA
60 år
28/7 Bertil Ancierssor-r
31/8 Äme Wessgren

avcl 810
776

l/9 l}-ik

Brewitz
.l/9 Hcnry Iiedberg

271

273

Fritz Anclcrsson

11,/9

t22

20/9 Olof Kling

281

50 år
l0i ll
I /1)

l.4SS1S, Srig-lngmttrs eller The Decibells, CVA:s slzt)nklingantle harutotti-sexa:
Lars Lennbont, l<[ainett , I ngentu Leruin, orgcl, Anders lohansson, strängbas, SoenOue Suensson, trunntor, Stig läderluncl, gitarr och Stig Litlfeldt, dragspel.

llertil IJenriksson
Olof Gustafsson

560

i00

6/9 Lcnnart N{agnusson
6/9 Ingvar Iireclriksson

l5/9

200
200
,+80

Sten Molin

2419 Gösta Nydahl

253

En glcrd pensionör
Avsynaren Erik Valter Nanberg, som
kom tili CVA 24 iuni 1957 lämn:rde sin
tjänst vid CVA den 16 december 1967.

Tidigcre hrde hrn vcrir nraslinisr pr

ladrrn' la:tångare en nrölcr bår
17 år. Nanberg påstår att det var den
trevligaste tid, han haft. Sedan försöktc

han med en reparationsverkstad oc'h en
.pecerirffär' i Sköllerstr. Slurligen gjorde han ett kort inpass på 6 dagar vid
Elektroskandia innan han börjacle vid

CVA,
Nanberg är en glad fyr och försökcr
Diuta livet. Omedelbart efter pensrone-

TACK!
o För den stora uppvaktning, {ör blonmor och p,resenter son jag fick mottagn
då jcg slutrde min cnställning lår i:,p
hämed på det hjärtligastc tacka alla
soor bidragit till att göra min sista arbetsdag vicl UHF till ett ljust och vackcrt minne.
FiliP lohanssott
o Jag kan personligen inte nå alla necl
nritt tack för de gåvor, jag fått rrncler
min långa sjukdom. Till chefer, kamra-

ter och alla dcm som haft en tanke
nig, mottag mitt varma tackKurt Sundlt
o Htärtligt tark för rll rrlrl,vrktrting

pir

1rå

n.rin 50 årsdag.

Helge Rasthnun

a Tili alla som uppvaktade mig vid mrD
pensionering får jag tacka så hjärtligt.
Ernst Axelssorr
16

ringer-r brJrjaclc han en serlesterresa til1
Kanarieöarna och låg vid Las Canteras.

Då trakten val fin stannade han kvar
tills han ville se våren i Sverige. IJemLesan gick necl lastbåt till fastlandet och
sedan bil. Av samtalet att clöma så stårnya resor på progranuret och blir Nan
berg spanjor och konmcr att kal1as
senor,

Arne Hell lrågar ut Erih Nanberg om
Iiuet på Kandrieöarna oe:lr hut ntan tar
sig dir.

a Ett hjärtligt tack för clen fina av-

o

.ke.l'gåvrn sorrr irg

pa rlrificr delningcn o(h nrotorverl(sta
den för rll trppvaltning Jå jag gicL i

slutade

nin

L r,orllgLr, niir iJg
anställning vid UHF.

Gutilla

iiL

Nysteclt

o

För vän1ig hågkomst pä min högti(lsclag ber jag få frarnföra mitt vanra
tack.

Pclle Sjölin

a Ett hjärtligt tack till chefer och ar
her'l.rrlar.r iö r'l rr1'1'v'.Itning pi' min
50-årsdag.

AIIan Genberger
O Ett hiärtligt tack till chefer och ar
betskanrater Iör den vackra gåva jag
fick nottaga når jag slutacle min ånställning vid CVA.
Lennart Bachltutcl

C Iltr lriärtl-pt tack Iör Jen linir rr-

skeclsgåvan, sorn jag fick, när jag slu
t:rde min anställning vid CVÄ.
Ingegercl Fiellströnt

Tack til1 arbetskamrater och förmän

Pensron

o

Hjärtligt tack för vänlig hågkorrst

nin

a

Eilz.lohanssorL
på

50 årsdag.

Jag

Oscar Larsson
dessa enkla

vill med

ord frarn-

föra mitt hjärtliga tack till alla dem som
gjolde min sista arbctsdag vid CVA och
robotsektionen så ljus och glad. Än en
gång hjärtligt tack.

a Till

HeInrcr Persson

chefer och ärbetskamrater

vicl

FFV/CVA franför jag mitt hjärtliga
tack för cle fina avskedsgåvcxna.
Ernst Stenstrött
tack till chefer och ar-

a Ett hjiirtligt

betskamratcr för avskedsgåva och blorrlmor rlär jag slutade min anställning.
Yuonne Holmsttöm

fi'

Ko nst.lören i trgtrr
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Aln,- Nor bclg
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"IFFA", i&ottsföreningen har

länge

framfört önskemål om att ett fritidsom-

råde borde skapås för de anställda i anslutning till den mycket vaclqa Kvarnsjön. Här finns en underbart vacke. natur med härliga strövområden och närheten till sjön ger ju goda möjligheter
till bad, åtminstone för vuxna med nor-

mal simkunnighet. Kanske skulle man
även kunna ordna något för barnen.

Domänverket äger som bekant det
mesta av marken runt sjön men CVA
har en liten udde som s(icker ut i sjön

och här ligger Fohlingtorp, det ställe
som vi länge kastat ögonen på.
Vj vet ått den nuvarande hyresgästen är på väg att flytta in till staden.
Vi har med anledlrirlg hd,rav uppvaktat
CCVA och framfört våra synpunkter
på att få disponera detta för personal-

2. Anskaffning av möbler och övrig utrustning till stugan.
3. Iordningställande av bastu och eventuellt omklädningsrum ide två .må
uthusen som finns på tomten.

4. SnirsJing av morjonsstigar

j

Jen när

liggande terrängen.
5. Anskaffandet åv ett par roddbåtar.
Vad som ovan uppräknats dr givetvis
en del anordningar som är tänkbara,
men det behövs ytterligare synpunkter
cch id6er från läsarna av denna tidning.

Och framför allt skulle vi vilja, att alla,
som anser att detta projekt är vfut att

hör av sig, så att det
finns ltla,ra indikationer på att intresse
finns från de anställdas sida.
satsa på, verkligen

Och alla Ni som inte strövat kring
Kvarnsjön för det finns faktiskt så-

rekreation. Chefen är mycket positiv till
tanken, varför chanserna bedöms som

dana - nöj Er inte med att titta på
fotot ifrån Fohlingtorp utan gå ut och
se, att verkligheten ofta överträffar dik-

goda.

ten.

Som nyLigen framgått av ortspressefl
komnrer gamla kanalen att rensas upp
och inplantering av ädelfisk att ske genom Domänverkets försorg. Det komme,r med andra ord att skapas ett fiskeparadis direkt i anslutning till den tänkta

Har Du ett bra förslag, så gör

brevduva, flaskpost, ja vad son helst
bara Du inte går och klämmer på Dina
idöer.

Alla goda förslag kon.rmer att

"CVA-stugan".
Vi håde ränkt oss följande aklivirets-

nas. Kontakta rågon

plan:

S. O.

l

i

belö-

IFFÄ: s styrelse.

Holmströn/gs3
Nilsson/480
Lasse Gustavsson/33l
P.-E. Persson/959
Ch.

Röjning och risbränning på området
så att det blir mera "sitt- och liggvänligt".

en

kraftansträngning, Iyft på ltrren och ring,
skriv ett meddelande skicka telegram,

tfn

553

,,
,,
,,

401

559
619
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UvILD
ElEtElFtEr=tranr

Gyroreodolit Wild GAK
"Syslem Rellensmon"
Ceoq -of . < rordr'l,tning

snobbt, ncir som helsl

helsl, ovon
- vor som

och under jord.
Riktningsbesiömning

för

lorrtmöieri, industrin,

gruvor, vög- och husbvggnod m.
Rikiningsnoggronnhei

I

50cc,

m.

vikt 1.8 kg {exkl.

teodolit).
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HEERBRUGG SVENSKA AB
Kungsgqtqn 7
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Stockholm
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Tel. 08/10 54 77

