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CW:AR.E
HÄLSAS

\/ALKOTINA

TILL CVA

CVV:crre i nlzcr

lokcrler

De första CVV: arna [se omslagsbildenl har nu anlänt till CVÄ och håller
på att installera sin apparatur. Vid en
snabbintervju förklarar de att de säkert
konmer att trivas. F. n. har de mest
flyttningsbe.tyr fö- art snrl'bt 1<orrl a i

full

gång.

Vi

hälsar den.r hjärtligt väl

komna.

Foto: Lennafi

Ancierssott.

Ett exempel dår fritid ban niutas.

FtYGETs MOTORKTUBB
ARBOGA

iill

REJMYRA den 11 mo

j

blev lyvörr insiölld då ingen
ror'ts I agsbi lderr:

onmölde sig.

CVV:ARE HA[5A5 VATKOMNA

På mdngos begciron skulle 1967

Tttr cva.

års utflykt tilT dei fogro Osiergöt-

mentmokore Gösto Johonsson
nyinstollerod på CVA
CVV
in
sötter
höidmöiore för kontroll
kolibrering i en höjdsimuloior.

lcrnd med siudiebesök på

lnsiru

ruk upprepos.

Rejmyre Glo

sb

Bl. o. skulle

Ni fö se

blösning

ov glos och siölvo prövo
på

l<onsten.

Efter besöket tcinkies lunch på

EIEFIGTFIOLLE-T
Peroro iidni!rg lör Centrolo Verksldde. Ar
boso, och f[1V F,Ui, FörÅdsbyröi, 732 00

Vördshusei TRE GIAS.

An5voris otsivore:

CCVAv dir.

a lfögfeldt

Flagna? Fr ElengtsorT
Guine Rydebors, rel.400, Corl-Ricko'd Ekblod
'- 06.Corl.H!so Doh sl or _e l60, CJ'1o.
!O
G, lo, ,o-. --L )2 C\tt-t \'(o',.Arbogo Bokrryckeri AB, Arboso,

1969

5kqll vi resq den

I

iuni?

Smeden, f. fockföreningsordföronden, tiönslemonnen, "mössdirekfören" m m'
hqr onhållit och bevil!ots pension fr' o m'
Bolk-Johqn
Guslov A. .Johonsson

den 1 mo! 1969. Att hör upprökno vcrd "Bolk-Johon" giori vid och för CVA ör
för oss CVA-ore onöcligi. Som den förgsiorko individ hqn vor blev sövöl hons
oeTson som hons insotser völ köndo inom {öreioget.
Jog lockor Gusiov ,A. Johonsson för eit utmdrkt orbeie i CVA's tiönsi och hoppos
oti hon i möngo år skclll få niuto ov friiiden i Dolom.
Forv<il Bolk-Johqn!

Wr cl

2l februqri
... Fl flygancle personal sant

Ur CVA-chefens dcrgbok
Hönl se'n sisl
Motorförrådets värmepanna utbytt.
Yrkesskolans lokaler inredda

till

kon-

tor lclr avo /)) m Il.
Uppbyggnad av nytt fiiråd för motorsektionen pågår på den plats där "Bar-

racuda"-tältet stod. Byggnaden beräknas

vara färdig

i

början av jtrni.

Rb 27 och Rb 28 respektive Lrtbyte av erfarenheter rörande
gällanc1e

Iordningställande av en ny provbock
för lnindre turbomotorer pågår i provbock nr l.
Anpassning av verkstadslokaler i Tt
cle ärbeten som överförts från

II, för

CVV till CVA, har skett.

skyddsverksamhetsf rågor.

26 mqrs
..

Besök ctv...
8-9 ionucri
. .. teknisk personal

f;rån FMV F Robotavdelnings Försöksplats Norrland

lRFNl, för

stud'iebesök.

ben generalmajor Claes

Nordenskiöld och öve.ste Jan Arders Oterdahl rned flera, för demonstration
av PS 66-materiel samt rundvand-

ring på CVA.

...

studiebesök.

Messieurs H Dejardin, B Watier och
D Berro från firma Turbomeca,
Bordes, Frankrike, för att diskutera

on.r PS 66

februori

RMg.

22---23 ianuori
.. . elever i årskurs 8 från Stureskolan
och Gäddgårdsskolan, tillsamma-ns
med yrkesvalslärare Laxs Erjö, Ar-

boga, och ingenjör Holger Mörk,
u tbildn ingskonsulent r jd Sveriges

kontaktkonferens gällande telekomponenter. Representanter föt FMV

studiLrm och ut-

deltog.

ör eringenjör Söderbäck. cvdelnings.

direktör Strönr och byr åingenjör
Bäckman från FMV-A: RB, för att

I5 opril

...

överingenjör H G-sor Hafsuöm,
marindirektör C Borgenståm och
byrådirektör J von Arelsson från
FMV-M. Underhåll av Proreus

l6

opril

informera och diskute,ra samarbetsfrågor.

l9

april

. Iörsvårets Teletekniska Laborator irurr. iF I LJ personal med överingenjör T Grssing som ledare, för

bildning notor RM9.

tekniska frågor gällarde notor

rn-

opril

..

. Fl6-personal, för

...

ftir

. chefen för kontroll- och förbindelsesektionen (FKi/CVJ vid CVA
flygd'rektören Kurt Rosin, för an-

1MI{SJ, för infornation

7 februqri

20-24 ianuori

I
..

Flygstabens signalpersonal,

formation om CVA.

personal från Militärhögskolan
materiel-

..

.

'N4

6-7

avgångsklassen, telelinjen, tiån llärnösands Tekniska Gymnasium, för

mä1an.

28 ionuori

Flygvapnet generaliöjt
nant Stig Nor6n, chefen för Flygsta-

...

i

Stockholr, för
yrkesorienteranclestudiebesök en
lörsökst e'ksamhet sor,r inledes i
Arboga och som i fran-rtiden konr
ner att gälla hela lardet.
Verkstadsför.ening

.

27 mors
..

l5 ionuori
. . . Chefen för

skydds-

ur Fl, för studium och
irformation om CVA verksamhet
kommitt6n

och Rover.

februori

.. . personal från F2l, för

studiebesök.

20 februori

.. . deltagare i Flygvapnets BombSkjutskola (FBSJ attackdiv

och
chefs-

kurs, för stucliebesök.

... Mr R S Bell, Customer Overhaul

Equipment Engineer, från RollsLtd samt ingenjör B Lind-

Royce

ström från British

Scandinavian

Aviation AB, Stockholm.

Sncrbbnytt genolrr företcrgsnärnnden CVA
Nämnden hade två extra sammanträden i febmari, den 4 och den 21. Anledningen var samråd angående etablerandet av en underhålisverkstad i östersund som en filial till CVA. Samråd före beslut hade begärts av generaldirektör Svä.d med företågsnämndema vid
CVA, CVM och CVV. Uppsättandet
av en öslersundsverkstad skulle nämligen innebära väsentliga avvikelser {rån

tidigare beslutad onrförclelning av arbetsuppgifter från CW till CVA och
CVM. Nämndens 5 ttrande imebrr i

princip ett avstyrkande av det

presen-

terade förslaget och en rekomnrendatjon
att avvakta med beslut, tills V66 etapp

2 slitförts.
Den 28 mars 1969 hade nämnden sitt

första ordinarie sammanträdc

föt

åtet

med delvis ny sammansättning.
Arbetsiedningens representanter

2

Byrådirektör Tor Andr6n
Personalrepresentanter

1ångvarigt sjuka, enklare förtäring vid avtackning av pen-

:

Fding Erik Werner

sionärer, kursavslutning

mm

Ding Birger Björklund
Ding Gunnar Fried

ständigt arbetsutskott
jande uppgifter:

rnedel för personalvårdancle åtgärder på
följande sätt:
Stödjande av frivillig studie
verksamhet, allmänna årnncn
[% av kursavgift) .. . .. .. 3.000: -

Bidrag till anordnande av
barnfest I l 500: kr till

..
....

vardera FCPF och FCTFJ

pcrsonalfest

3.000:
2.300:

Idrottsverksamhet
:

och skytte

.......

Verkstadsdirektör Anders HögfeJdt

Kostnadei för fritids
gå,rd Folrlingtory .

Tidskrifter

ått

-

2.500:-

Verkstadsövering L-H Larsson
Verkstadsövering C-R Ekblad
Verkstadsing Edvard Bäck
Verkstadsing Erik Larsson
Verkstadsing Herry Jersby

1.000:-

. 1.500:

4.000:

utläggas på

luncl-rrummen och läkar-

mottagningen
....
Diverse, t ex blommor till

-

Nän.rnden beslöt vidare ått inrätta ett

Driftelektdker Carl-Axel Holmströrrr
Nämndcn beslöt om lördelning av

till

.......

14.300:

Ass Lise-Lotte Myrberg
Svarvare Ingvar Johansson
Motormontör Sven Sirllonsson

Bidrag

....

1.000:

-

(AUJ med föl-

För ömsesidigt san.rråd och ömsesidig
information, som måste ske snabbt i vissa lägen. Det förutsättes, att AU personalrepresentånter

har kontakt med
AU kan

övriga personalrepresentanter.

även av FN kunna anförtros förberedelse- och utredningsuppdrag i vissa aren-

den. Närnndens beslutanderätt får ej
överlämnas rill AU, som skrll redori.a

sitt arbete till FN. AU kan vid behov
till sig från fall till fall knyta personer
med erforderlig sakkunskap.
Vidare be.löt nämnden, art AU även
skulle bereda ärenden angående fördelning av medel för personalvårdande åtgärder.

Nämnden vaide till ledamöter i AU:
Flögfeldt, T Ändr6n, E Werner, I
Sekreterafefi
Johansson.

A

Birger Åhlin
lörnncrr FCTF:s
klubbct
Vid FCTF:s förening nr 107 årsmöte
fredogen den 7 rnors ovgick Birger
Åhlin som ordföronde och vqldes Erik
Werner till efterträdore med övervöldigonde moioritet.

Da Birger \hlin rrro.l en klrrbb.lrg
iippnacle FCTF:s 24:de årsmöte hadc
ctt 60 tal nedlemnar infunnit sig. I in

ledningstalet redogiordcs

[ö. de

påga-

ende avtalsförhandlingarna, sonr i stort
sett går enligt TCO:s önskemål ifråga

om lönelyft. Däremot är man inte rrred
på crtalsverket. iör.lrg till stal5pcn\ioncrna. Vidare vill man ha en trygghetsklausul vid arbetslöshet med bl. a. avgångsr

ederlag och lörtidspension Ävcn

känpas hårt för att ytterligarc minskå
rkillnaden nrellan dyrort 3 och 4 F' o
rr. i höst konmer TCO att ha egen ar-

Nye orclfianden t'örlzlarar fusmötet auslutat sedan Bitger Haglund och Bitger Åhlin
Ititt sina blonunor i näruaro au årsnötesortlf öranden Henry letsbl.

betslöshetskassa.

Därefter talade Åhiin om förhand-

lingar och

regedngsuppvaktningar r
samband med förslaget till verkstad i
östersund och därmed hophörande on
flyttningar. Här kunde han 1änna delbeslltet att underhållet vid CVV av

tro- och ins{rumentmatcriel "\all
mai flyttas til1 CVÄ, då större
delen av berörd personal vid CW är
villigå att flttta till Arboga.
För att ledå årsmötesförhandlingatn r
valdes som vanligt - Henry JersbY,
flygelek

den

I

och Maucl Fanne sköttc protokollet.
De vanliga råpporterna och berättelserna upplästes och godkändes utan anrnärkningar. Därav framgick att FCTF
för närvarande har 871 medlemrrar föt-clelade på CVA, UHF, DC och lFO
Van [-ågar sig, ra'för "å få ko nrrrer på
årsmötet. Därefter vidtogs styrelseval.

Nomineringskomn,itt6n föreslog till
oldförande Erik Werner, som varit vicl

CVA i över l0 år och suttit i styrclsen
en avsevärd tid. En minotitet stä11dc
rupp en rrotkandidat med vissa motiveringar. Majorlteten kräver dock störrc

crfarenhet och {ramsynthct och mecl
srlrl( rrcjofilet vrldes Werner'. Även
llirge' llfglund, 'crn suttit l2 år i\lv
rclsen, och Gösta Älmberg rl]ed 6 år
avgick och ersattes av Bengt Berndtson

och Birger Björklund. övrigå styrelserredlemmar, Elis Agerlid, Maud Famne,
Sven Erik Lundahl, Gösta Sigge, Henric

D.,keh" oth

(1es,

Bengr Iohans.on

"nrrl

Man beslöt att sända blon]mor till

tua

Söderberg, som låg på Köpings lasarett efter en bilkrock trtanlör CVA på
f redagseftermiddagen.

Dcn nye ordföranclcn tackade de

av-

gåcnclc styrelsenedlemmatna och påpe-

nrar, och Gyllene Balken fyllcles

över

gränscrn:r tiJl e1 ulcökt 5up6. Kalorierna

li.le,

:rl1 \i'.crligen hadc ltrn rrngeför
sanma kroppsdimensioncr som Åhlin,

införJcs och fick sen rytmiskt ater ska
kas av till toner från det taktfulla och

mcn i övrigt fattades det en del. Han
skall förhandla för mcdlcnmarna ned
sin företiädarc son nrodcll. De avgåcnclc fingo en blomster hyllning. Hcnry

decibellstarka Colips kapell.
Vid dansen såg nan mycken elegans.

l.r.by ra,kaJc de rrgående 'om'cl\resertant för alla nedlemmarna och riktacle sig till Ählin att det inte var ett
"fattigdomsbevis", att han fick sitta ordförande i 16 år utan det berodde helt
på hans egna förtjänster.

i sin tur

Äh1in

tackade

för alit

och

r,rsäktade att orrl han inte alltid lyckats,
hacle clet aldrig berott på ovilja. Nu lt-

talaclc han förhoppningar om att Wer
ner skali föra fram FCTF mot nya frarn
gångar.

Seclan det avsiutande

klubbslagct

gjor ts tillströmnrade ytterligare medlem-

Gun Carlson hade en mycket elegaflt
håruppsättning och Margareta Lindberg
var också hårfin. Dansklänningama vaIängd nch i tllltalande fdrger.
' icra,le i
En fröjd för ögat var alla färgglada pyj arnaskl eationer'. Stämningen var myc-

ket

i

hög.

Baftendrarna hade hårt arbete, men
avlösningar hittåde rnan den tillsam

nans med mässpersonalen vid en sen
sup6. Det hade nedlagts mycken lnöcla
och alla arrangemången uppskattades
mycket.

Sent i den kyliga natten drog festdeltagarna hem mcd minnet av en lyckacl
kvä11.

Förslcrgsbelöningcrr
CVA företagsnänrnd har vicl sannranträcle den 28.3.69 beslutat on er
såttiingar i förslagsverksamheten enligt

lör.lag till bättrc rrlnytrian'le av elel
tronräknare.

löljande:

lngenjören Bertil Danielsson [9149]
250

r

Förslag

kr.

till

1åsning

av transmissionsan-

slutning på M3332 241218.

Arb. förnranncn Ulf Ed6n [2381]

200:

kr.

MOTORISM

Vad är det för vattenpöl, frågade
turisten från Tcxas chaufförcn, när de
åkte förbi Vättern.
Den svenske chauffören stannade
bilen och funderade ett tag: Sånnerligen
tror jag inte att kylaren läcker.

-

behov iin vad som ovan angivits Detta
är' av folkhälsan angivna riktvärden
i kaloribehov Idet förbränningsmatc
Iial .o n re.p. individ behövcr') Inen är
rlärrr

eJ bcitoret uv närlnde nr.rt rylltl

förvisso inte, enligt specialistcr pä oln-

'i.rct Vrrje Inrlivid h"r' srll eger ni-

ringsbehov. En havancle kvinna kan ha
ett störrc behov av vissa näringsämnei

ån en rrran med t ngt fYsiskt arbete
o. s. v. Följandc viktiga näringsännelt
den dagliga kosten skall jnnchålla re-

ll Plotein.
lJ lerr. 3l Kal,iunr,4l li'-r. 5l A vilamin. 6l Tiarrin. 7 ) Riboflavin. 8] Nia.in-el<'iv"lenrer. a C vitrlr:r Dessr
konmenderade av exPcrter:

slia1l ingå som en viss kaloriprocent i
födan. Det är alltså inte säkert att jag
tiligocloscr mitt näringsbehov gcnoor att
endast till{öra mig en mängd kalorier
sotr.t kanske saknar de viktjgastc närings
atunena,

Dc..a r.cnr näring:ft.io'ngirL.-r r.pck.
tcr nåste mässen ta hänsyn till. Detta
inncbär givctvis inte att man vid mat-

till den enh rär irg'bc

framställning kan ta hänsyn

sLilda rJividers
Httsntor F.lsa Holntgren ger niissdirelztören Ballz-lohatt sin avskedshrant

NARING - TRIVSEL - EKC'NOMI

GYLLENE BALKENS PRC'BLE}I
I ett tidigare nr

av Bergtrollet, ägnades cn artikel åt vårt kosthåll och våra
matvanor, varvid även ett referat av
profcssor Wretling samt docent B. Isaks..,'n' förcdrrg på en kurs i Göteborg be

titlad "Morgondagens Personalrestauranger", {örekon. Då unclertecknad och fru
Elsa Holmgren bevistacle kursen, anser

iåg det dnskvärt att till nrässföreningen
och til1 gäster på "Gyllene Balken" söka infonnera något om de problem sonr
dagens lägc föreligger med hänsyn till
cle krav son ställs på en personalres-

i

taLlfang.

VilL" krrv hrl r'rrn rrån gister r:. si
da rätt att stä1la på vår mäss?
Kort och gott, skall mässen svara för
ll god och närande mat, 2J till lägsta
möjliga pris,3] under kortast möjliga
tid, 4J i en trevlig miljö, 5t god .ervice
och vara beredd att betjäna {öretåget
även vid sådana tillfä1len, som mer eller
n-rindre ligger utanför den gängse vardagsrutinen, 6] Mässen skall som koo
p(rativl före'åg icke lämna rirst och ci
heller förlust. Detta är ungefär clet liktmärke som nässen har att arbeta cfter.
Som varande lekman inom cietta onråde

vill jag ändock med hänsyn till min 15åriga erfarenhet från denna verksamhet
söka att i någon nån beskliva vacl det
innebär att driva rnässrörelsen mcd iakttagande av ovan angivoa krav.
4

För att börja mecl punkt ll vilka krav
stäl1s på god och närande nat? Maten
skall tillgodose vårt smaksinne, den ska
sc tllltalande ut, den skall fy1la ett visst

bchov av den ätancles kalori- ocl-r näringsbehov. Efterson nässen till de
flesta endast tillhandal.råller I n.rål d. v. s.
Iunch och incliviclens kaloti- och närings
behov bör vid en rekommenderad kosthållning fyllas med 3 lagade rnål per dag.
kar Iunchen cndast utgöra li av Jrgbehovct. Resterande behov bör tillgodoses genom en väl sammansatt frukost
oclr rnidd:rg, vilkr mål den ensk'lJe i rcgel intar i hemnet eller annan rnatinf:ittning.

Inon de

c:

a 400

varmrättsätanclc

hrncllgästelnå son mässen serverar pcr

dag, löreligger en enom spridning av
såviil kalori- son näringsbehov. Att
spalta rrpp hela den skalan, torde bli allt
fiir onrständigt, jag vill endast namna
några olika kategorier. Tungt kroppsarbetande lnän i ålder 18 35 år har ctt
lcaloribehov 2.90!, 35-55 år, 2.600 kalorier per clag. Kvinnor mcd fysiskt krävrnde arbete 18-35 år 2.100 kalorier
per dag, 35-55 år 1.900 kalorier pcr
dag, havandc kvinnor 1.800 kalorier per
c1ag. Personer ned mindre fysiskt krävandc:Ibete har ett nigot lägre kalo
ribehov per dag. Personer med högrc
vikt ocl.r längcl, kräver ett ökat ltalori-

kalor

i-

oL

hov utan lnåste mecl hänsyn til1 den diffcrensiering av gästernas behov sotn fö
rcligger, söka en medelväg att nä målet
god och närande nrat. Skulle nan från
r"ricsenc (iJ1 enda.t stirrc "'g blind pÄ
clessa näringsfysiologiska aspekter, kan

ske iraten nånga gångcr skulle antingen verka nindre aptitlig eiler också dra

rned .ig Lo.'ncder sorn ind r'dcn, gäs
tcn, rrånga gånger skulle ha svårt att
förstå.

Ddrnled är vi inne på clen stota br-än
nande l'ågan ko.tnrdcr ltill lägstc rrrö,

ligr p's är rrral.:ittningenl. D.n

egert

liga rlåltiden, lunchen som mässen servcrar, belastas icke endast av sin egen
kostnad

löner,

i forn

av råvarlkostnåd, arbets
ateriel trt. tl1. ut:tn

för brrrkningsm

i.ven lr lörlu.ter |å rå.lana serricearangemang som f]ässen nråstc svara för.
I rg ckåll här so r e\prnpel cndrqr nän ra
clt par av Jessr. Mässen scrvcraf i ge
ncmsnitt per dag c:a 12 första frukost
till en bruttoinkorrst av kr. lB:98 eller
- 1:58 per serverad gäst. För att kunna
söra cletta nåste mässen betala arbetslön för en anställd under I % tinrme 9:00 kr., bekosta taxi Arboga CVA
då anran komrrrLrrikarionrrnöjliglret sak'
nas mecl 8:00

kr. per dag, råvarukost-

nad kr. 11:28, moms kr. 1:08 - kostnacl per dag för 12 föfsta frukost kr.
79:36 a1ltså en förlust per dag av kr.
l0:38. Detta är således cn kostnad sonr

får

läggas

nande

är

på servicekontot. Något lik
för:hållanclet ured l.riddagen,

n.ässcn serverar i genornsnitt l3 mid
clagar per dag till en bruttoinkomst av
kr. 43:05 per dag. Kostnaden härför,

råvaror fvarmrätt och efterättl arbets'ön orlr örrigr kn.tnaJer öre'st'ger in

r

TACK!

Eri vormr rock

ökkode

blommor

. JdS vill hiirded fromförd milt slorq ld.k lill
olld som bidrogit olt görd min 60_å6dog sö

till

'Till cllo orbetskomrqter

orbettkonrotetnq

för

den

EVA FORSLUND

cll

FCTF

qllo gåvo. vid min dvgåns med

Pen3ion.

tock för uPpvoktninsen på nin

sTlG LTNDGREN
på min so-årsdos ber ids
håskonn
vönlis
För
härmed få lromföro mill hiädl;gdste tock'

.

Ett vormi ldck
min 60-å.sdqs.

lill ollo för

vönlig hågftomtl

pö

3iuk

'Ett vornt to<k till .hefef och orbetkdm.otei
för hågkom5ten På min 50'ö6dcg.
HOLGER IDLING
Kunssör

r Ett vormt ldck för iulbö13ningor o.h blonnor,
som kommil mig lill del under min långvorigc
SIGURD PETTERSSON,

GUNNAR ALNEBRAND

uPPvoktning isdmbodd

tid iog vorit

BIRGITH NII,SSON, UHF

50-

.

chefer, orbetskomroter och

för ollo vockro blomnor o(h såvor ios fått

och vönne. frsmföres

ett hiörtligt lqck fö. dll visdd vönlighel o'h för

. Elt vo.ml
o-ddg

. Elt hiärtlisi idck till
mötlogo under den

BALK"JOHAN

fi.k då ios sluiode
fino dvskedsgåvcn,
'om ids
min onsliillnins v'd UHF.
Ett vorml lc.k för
ned min so-årsdog.

KALLE NORIING

JOHN E. NIISSON,
dvd.207

Mors

r

för

r Ell hiörlligl ld<k, för de.vockrd.blonmor, som
ioo fåli moitoqo, 'rnder min 3iukdom, från CVA
på ovdelninsen.
io;t FcPF o(h- drbehkomroternd

TINUS CARLSSON

bodgöng, för qllo vockro blommor och min'
nerord vid hdns io.dfönnin9, frqmföres hörned lill olld vörl vormo tqck.
Moid-Liso Corl'son

Elt hiårtligl tdck

FCPF

ELLY PERSSON

för qlll vönli9l dellogonde vid min
Mqkes o.h min köre PoPPos

r

till cva o.h

och gåvor ios fått molidgo under min siukdom

. Ell hiö*ligt to.k för dll v;sod vänlighet

under

min lå.svorisd riukdom

BERTIL EKLUND

TOR ANDREN

MAGNUS SCHUTZ

komstcn. Dessa serviceanordningar måste
betalas och belastar därför rnässens totala kostnadex. Skulle mässen dessutom

sorg. Detta ställer även stora krav pä
cleÅ som handhar denna clctali Den
ser'vice som mässpersonalen skall ge,

ser personalrestaurant med en nonnal
stanclard och inredning samt ned en kaDacitet på c:a 400 luncher per dag. Dess,r viirden är framräknade efter utredningar utfätdacle av expertis på områ-

tillhandhålla ett ökat antal olika rätter
som önskvärt vore, skulle detta medlöra
en ökning av personal med därmed ökade personalkostnader, all den stund

detta imebär ökad behandliag och utportionering av naten, ökade anspråk
på maskinpark och övlig utiustning. Vi
bör här hål1a i minnet att der tid som
tiilagning och servering får ta i anspråk
är symerligen begrårsad.
Dänned är vi irure på krav 3] den ttct
som serve.ring och tillagning får ta En
gyllene regel bör vara, att söka nå kortdst möjliga tid från råvara till förtäring. Ju kortare tid från grytan till munnen, clcsto stiixre bchållning av matens
smak, rrtseende och inte minst viktigt

näringsvärdet. Ytterligare en sak som
nåste beaktas. Måltiden bör vara avstressande, icke stressande. Gästen skall
uncler avslre.sanLle fo'mcr få njuta sin
förtäring. Detta kan knappast bii fötjden
om den ätande tvingas att längsta tiden
av,rasten stå i kö. Det är a1ltså ctt oav-

vislist krav, ått snabbast möjligt betjäno !ä.t"n och få slut på köandet och

clärmed ge gästen nöjlighet till matro.
llärvid snuddar nan vid krav i punkt

4l

miljön.

Ätandet skall ske i

en n.riljö som ger
clcn rätta njutningen av måltiden Det
är inte tillräckligt att maten är god och
näringsrik, att den ä1' vällagad o s. v.
Den skall tjren ätrs i en sådan miljö sont

skapar trevnad. Gästen skall ha en
känsla av att all omsorg är nedlagd på
snygghet och hygien.

Tillrikar, glas

och

bc.tick skalI vära reni, bord och örrig
utrustning skall ge intryck av prydlighet. Stolen han sitter på skall vara nå
got så när bekväm o. s. v.
Matsalen bör i sig sjiilv inge

ett inlryck :r\ trcvnad. Detla meJlör, a1t

vårdnaden av material och däri varande
arrangemang, skall organiseras med om-

ställer även krav på förståelse från de
ätandes sida, clär den enskildes krav
måste stdllas mot alla de faktorer sonr
jag ovån antytt.
Mässen skall icke lämna vinst, mcn
ej heller förlust. Detta innebär en ständig balansgång melian inkonster och

ko"tnlder, vilker många gångcr är L n
svårbemästrad fråga. Här gäller att stän
di8t följa det ekonomiska utfa11et. Ätgärder att ernå clenna baians är att i tiirsta hand avstämma råvarukostnaden, vil-

ker tar .iB Lttr)(k i den standarJ på
rlaten sonr serveras. Vid ett uppåtgående pris av vissa varuslag t. ex. kött,
fläsk och andra charkutcrivaror, gdllcr

att minska inköp av dessa varor och finna billigare råvaror. rilnedgång av priserna kan en frikostigare servedng av
bl. a. rena kötträtter förekommå. I detta
avseende gäller en avvägning så att man

ilte

riskerar en minskad omsättning, vi1-

ket med hänsyn till mässens fasta kostnader kan bli katasuofålt
Ett svar man i regel får i rcsonemang
ångående maten, service och priser äf,
men "Ni" (plkså gästetna) lit ju subventionerdde.

"Ni" har ju fria

lokaler

och fri inredning, gratis elektricitet och
vatten m. m. Detta svar är riktiSt, ba
sorrr unclerlag för sitt resone
mang gör klart för sig vad denna sub

ra man

vention innebär i kostnådsminskning
per serverad rätt. Allt för många uppställer subventioneringsdelen betydligt
högre per serverad maträtt, än vacl den
i verkligl-reten är. En standardiunch av
den t)f .orrr mässen ser\erar .ktrlle forr
nan icke räknar storstaclsrcgionernås
priser] betinga ett genomsnittspris äv
kr. 7:50 om aila kostnader såson rårrror, rrbetslön, ränlor och rvslr;vning
på investerat kapital i byggnåder, maskiner och övrig utrustnjng, skatter och
[ör'äkringar inkluderas. Detta pris rv-

cl.L. Der sktrllc ioncbärc etr tn lrrn.lr på
ruässen sorn består av snrör, bröd, mjö1k

saDt vamrrätt och som nu kostar c:a

4:00 kr., skulle vara

subventionclad

med kr. 3:50. Skulle mässföreningen l.ryra mässen ocl-r själv betaia en hyra för

alla kostnader sotrr av expcrtis fram
.krrlle CVA bchöva tc in en
';1n61.,
hyra av clrygt 300.000 kr. per år' Be
räknat på det antal servcrade luncher
sonl mässcn svaral för i dag och vilket
är c:a 88.000 per år' Eftcr den framräkning son gjorts av CVA, har framkommit ått CVA: s kostnader för nässen är totalt 86.000 kr. per år. Utslaget
på det antal luncher som serveras Pcr
ar

-

88.000 innebär detta en subvention

av c:a 98 öre per lunch. Eftersom
gens genonsnittspris

da-

för hel lunch

är

c:a 4:00 kr. skulle [därest man skul]e
ta ut full kostnad en lunch cnligt ovan
aogiven standardl priset bli ornkring
5:00 kr. per lunch. Detta innebar att
mässen i dag utan subvention skulle
kunna setvera lunch c:a 2:50 kr. billi-

g'rre ärr va,l cxperter aniag varJ möiligt, trot, atl nlässcn använder sig ar
det konventionella tillagning- och serveringssättet, vilket anses som det mest
kostnadskrävande, nen sor-n av träringsfysiologer och folkhälsar ånses som det
bästa förfaringssättet av kosthåIl

Av dett.-r to'de Irån 83 rtt CVA mriss
som kollektivt kosthåll, nycket väl l.rar
hävdat sig såväl ekono[-riskt soln L]r nii
ringslysiologisk synpunkt
Då jag mr efter 15-åri8t ordförandeskap låmnar mässföreningen, vill jag ut-

trycka den förhoppningen ätt rörelsen
kan clrivas mcd aktgivande av alla clc
frågor sorn här berörts till båtnåd fö.
såväl gäster son-r nässanställda.
BaIh Johan

Uppskcrftcrd Birger "fcrckskivcrd"
liricsson, "basen"

på "Paletten",

själv

f. cl.4ll:anställd, hade sett till att

ett

gott och rikligt matbord fanns att tillgå

för clcltagarna, och Signe fick också ett
gott betyg.

Att

rit

den gode Birger verkligen har va
Lrppskattad och mycket omtyckt av

sina mcdarbetare på 411, därom vjttna
de de tal som hölls, b1. a. av kllbbordf.
Sten Edbcrg, gamle kämpen Leif Jons
son samt Nils Snäll.

För nycket god musik och

full rulle

svarade Her-rnan Fiilt och Bror Möller, då

Birger ban pusta

411'

ut efter många år uitl
Foto t<afl-hih Spritt.

Den l5 januaris kväll var clet festligt
på "Paletten", och anledningen var att
,111:s personal såg sin avgående chef,
Birger Ählin på en liter "skiva". Signe

FöR.ETAGSNÄ. TND
STUDERADE
FI'R.ETAGSNÄ'YTND
I ARBETE
F: UHF/DC tillsammans med nämndled:rmöter från olika statliga verk bevistade i januari en 3 dagars kurs för

företagsnän.nder på Sundbyholms slott.
Kursen inleddes med cn orienterine

cv löretagschelernr irån .rc

<Jeltagandå

r,tryndigheterna under gemytlig samvaro.
5om ordl. tör kurscn luneerade FCPF:s

förbundsordfiirande

Ett

Ä.

B-äckström.

o.h då mcd god hjailp av Snitkarn
Persson, G. G och Erik Sjöberg. Det

estradsantaL om företagsdemokrati, där bl. a. gen.-dir. Swärd deltog,

dansades och sjöngs, och Birger fick en
lninnesgåva, en fåtölj, en pjäs som han

gens och morgondagens samhälie taiade

nu mer kan njuta uti, nu när han slipper ifrån det resande livet som Ki vicl
UHF. Och vi unlrar dej vilan, Birgerl
Vid sanma tilifälle fick också lilla
Inger Jakobsson en minnesgåva och ett
vålförtjänt tack för sitt arbetc vicl 4ll
som hon nu slutar för att övergå till
hemmafruns mer "1yx"-betonade tillvaro. Slrrtomdörne: En liten lin fest, och
det är alla deltagrrnrs löriroppning al
Birger .ka ha den i Ijusr minne, samli
digt

son.r

gång

i

han önskas all lycka och fram-

sitt nya

arbetel

Sl.

väckte livlig debatt. Om försvaret

gen.löjtnant S. Synnergren och om

den
svenska f,5'rsvarspolitiken 1968 72 statssekr. S.-G. Oll.redc.
Som en avstressande punkt i det digra

progranuDet

fick

deltagarna se och hö-

Ia C evärsfakt orie ts [öretagsnämnd i aktiory vilket gav många intressanta synpunkter på en nämnds arbete.
En stor del av tiden upptogs av grupparbete och en viktig punkt där var 1968

års regler om

löretagsnämnder jnom

Statsföryaltningen. En mycket givande
diskussion uppstod n:ir grupparbetena
reoo!'rsals.

Slutomdömet bli,r att kursen var rnycledamötema

nöjda med att ha kunnar fördjupa sina
kunskaper

Au B. MOLLER

i

företagsnämndsarbetet.

I går

mina vånner
så 111ötte iog rdren
iust i en glänta
ddr solen stod på.

Hon hoa öuer stigen
for fttt uti snrirerr
dtir nyuahna bushar
sti uattblanlza stti.

Hon

log

och så liuuligt

|1on strök mig om kinden
iag staflndde gendst
sti tuelzsant

i

håg,
då siöng det i tiden

Ästronaut till deprin-rerad astronaut:
- Vad bekymrar Dig? Du har suttit

och hängt ända sedan uppskjutningen.
- Jag undrar bara över att kapseln
är såmmansatt av 200.000 clelar, samtliga inköpta från de firmor, sorrr offererade lägsta priset.
Fil dr Håhan Sterhy
6

rrr' B'

TENNISBANOR VIE CVA

i\ntligen, efter 5 års trägen uppyaktning av för etagslednin& företagsniimnd
n.r. fl., m. fl., har IFFA glädjen att medLlela, att beslut om anläggande av 2 baoo,r iir klart. Om allt går sonr plånerat
kan spel börja i juni 1969.
Banorna, som kommer att ligga mellan Telepaviljongen [f. d. YrkesskolaaJ
och flygfiiltet blir av en
- tout - castyp (grusbanorl, varför "dragning" sopning och eventuellt vattning kommer att

bli ett

oeftergivllgt krav

för

spelama.

så9.

Beträffande avgifter, teckning av tid
etc kommer vi att återkomma till de,
som i vår förfrågan uttalat sitt intresse.
Ledare för teonissektionen dr Börje
llertiisson/Gl9 tel. 145.

I går - tnina ulinner

Prismonler på mössen
IFFA har under årens lopp erhållit
en de1 lagpriser, vaadringspriser etc. En

sot11

KVAI.ITET?

Att

inkvartering och förplägnad var bra försämrar iu ei det hela.

Foto Karl-Erih Sl,ritt.

da-

ket bra tillrättalagd och

MT'TE MED \/ÅREN

Trubaduren Bror MöIler.

i

Jo

-

riste

i

LjitlLlefi

uisst gamle tän

uar det tårcn Du

så hörtle jag tåren
Irån uingslag i rym.len
tlrog sträclz emor fiord.
Man fölier med andaht
ttlltnter g;enon åren

tlet jublande
t

ill

butl.et

mtinslzor och jord.

del av dessa finns placerade bl. a. ute
på sektioner/kontor inom CVA. Det är
angeläget att alla dessa priser i förskingringen putsas upp och placeras i det nu
anskaffade prisskåpet. Kontakta materialförvaltaren Gilbert Wah1fur'542 tel.
508 som samoidnar detta.

Forrnulcrtion
Norncnklatur

är latin och

betyclcr

slav som står vid dönen och (opar ut
namnen på besökare. Det skadar intc

ått vår cgen personal slog upp litet kon-

\tiga ord

i

en nomeoklrtrrrförteckning.

oldboL ellcr annrn

Lrpl'.11g.,!611 11p-1

det uttalas elle,r sättes på pränt. De som

lrör eller låser fclaktigheter säger ingenting av artighet, 1nen skrattar efteråt
och kanske tänker något om svåg utbildning.

Därvid skal1 vi inte tänka på skill

i

innebörd av fråga ocl.r frågeställoch målsättning m. m. sorl
vantolkas i de högsta kretsar.
E11ligt visså personaltidningar, är clet
naden

ning,

nål

inte bara CVA, som kämpar mot fel
tern-Iinologi och försöker rätta misstagen. Bland annat gäller det ordet formulär, som felaktigt anv:indes för ett
11äpper avsett att lyllas i med uppgifter.
Detta ä- trngefär Iika riktigt som att/rdga efter spib, niir lnqn menar slzruu.
Enligt Sveriges Standardiseringskonmission är grundbegreppen för blankett,
dokument ocl.r formrrlär följande:

Foto Rolf Landetnäs.

R.EFLEX

Många uid CVA är anslutna tiII bildlzlubben REFLEX
bL a. i Sbottgluggens t'ototäuli 19 i höstas.

Arboga Fotoklubb, pånyttfödd 1963,
onrdöpt vid årsmötet 1968 till Bildklubben Reflex, har

Blonkett

Papper eller motsvarandc avsctt att
förses ncd infonnation genom skrivrrlg
cllcr på annat sätt.
Blanketter är ofta försedda med led-

text eller annan tryckt

förl-randstext.
Även skrivpapper, genolnslagspapper och
avdragspapper för duplicering räknas
som blanketter då de har skurits till ett

I ARBOGA

25-30

rr-redlemmar.

I ett par källarlokaler under rektorsexpeditionen på Gäddgårdsskolan håller
fotokillarna till nästan varje måndagskväll.
Fotograferna

i

Arboga har inget emot

att näta sina krafter med andra klubbar. Just nu granskar nran lämpliga biider till klubbkriget etapp tre. Klubb-

för ifyllning och hantering län.rpligt for-

kriget som avgörs i fem etapper är Riksförbundets täviing. Efter förra årets fen'r

mat.

etapper beladc drboga

en

hedrande

i

Atboga. De utmätbte sig

sjundeplats.

Fotografering är en dyr hobby. Men
priset för kalnera, rullar, fotopapper, fix,
fr an-rkallningsvätska och rrycket annat
betalar de gärna. Även on Reflex har
ett eget låbb på Gäddgå,rdsskolan så har
flera reflexare belan.rrat källarskrubbar
cch toaletter med pryttlar son.r l.rör bild-

frankallningens konst tiil.
Kanerabeståndet är ganska inponcrande: Snåbiidskameror nest, och då
förstås japaner. Tre Leica två Hasselbiadare två Pcntax och en massa Minolta
hittår vi också i "faniljen".

Dokument

Blankett son försetts med

inf<-rrma

tion.

Principiellt är varje fysiskt mcditrn
soln bär information,

kctt,

t.

ex. ifylld blan

stansat hålkort eller

hålren.rsa.

rnagnetband, videoband, ljudband, grarr-

mofonskiva liksom även exponerad fo
tografisk film att betraktå son dokument.

Det svenska otdet dokuruent har sanr
innehörd sorl likalvdar.lp crqelskr

''.'

och fi anska ord.

Formulär
En förebild för uppställning eller av
fattning av ett dokument. På ett for
mulär skall ingenting ifyllas erller ändras. Det finns formulär som visar hrrr
ett skrivarbete ska1l utföras, och det
finns sådana som visar vilken text som
skall förekomma på en blankett cller
hrrr cn sådan skall ifyllas.
Använd t. ex. "Frågelista" - aldrig

"Frågeformulär" när det gälle

ett

papper som skall förses med jnfomratlon,

!{

lr
L'-

Foto RoIf Thelenius.
7

VÄIT ftrAN

T

PARIS

R.crpport f rån Bengt Dctxlterg

vinkälnaren och slarven Rochet

sa

blir bilderna desamma. Tag sedan
netron till slomkvarteret

Orteåtlx,
förortsbanan ti11 staden Sartrouviile,
eller åk bil till försöksbasen Limours

för

(välbekant

herrarna

N4ånsson,

Anclersson, Hansson och andra fijr

sitt tr evliga

värdshus Galgbacken-',
tag nretro och btrss till högkvarterct

l]agneux så har
platser

ni

besökt alla

cle

vi arbetar på.

Kontrollantens
dag är lång, spännande, in-

ternationcll, trist ibland

S

oc-h

ignat ur

cn

t

rdns port Pldnc ru r.

förhindrar nånget tillfälie

till

synd. Men den är alclrig
tråkig och ger rika tillfällen
till att glömna cicn gran vid
vals rot hans bo var fäst.
Han får uppleva vcckolång:r
nreetings med Lars I Iarry
Larsson, Gunnar Ljung, Nils
Ekstrancl och många anclra,

.l^--,.

l;

Skapare

1-^- f-å^^-

var

för just

Flera årtuscnden före clet Kung Gösta

tog sin första Vasaloppsnedalj och på
den ticlen då valfläsket ickc var vidbränt levcle i landet La Gaule ett långhårigt folksiag, les Gaulois, vars fruntirrmer [pardon] bar kjolar och vars
rrrän hade andra intressen än automoI'ilen. fojker vår l.lrikt och några Urv:rndrrde rill La Srröde där ,lc blev in
skrivna i sjukkassan och lärdc sig kasta

kamrater blir sjuka i "maggen" på tredje dagen, såges
honorr clock tillfälle till af-

koppling oclr rekräation Iii
tttalas med sluten mun ocl-r
tilltäppt näsal. (Ragnar Fredrik kanskc
Paris

I'y

Bästa Reclaktörenl

Tack lör brev och vänlig uppmaning
att inko1nlna nred en reseberättelse från
CVA:s kontrollgrupp vid CFTI{, Paris.
Därav smichrade $iper vi oss verket
an.

Någon presentation av den matcriel
ägnar våra on-rsorger torde för dcn
Äracle Läsaren av Bergtrotrilet ej vara
nödvändig. Nils Ekstrancl och medlemmen av kontrollgruppen Allan Kärnfalk
kan säkert stå till tjänst.
l,åt oss nu få presentera oss. Fir,rutonl
Kärnfalk och signatrrcn {inns här Oskar Magsår, Joakim Rotary Skar-v, I(arlLuclvig Stress Isärcleles god vän med
Oskar], herr Emil llapport [Emil är l4
dagsperiodare), Miss Mathilcla Halda

vi

5k''irc.kin [cn något bedrgad skiinhet
och slutligen lnonsieur- Steak Fr itös
Kantin. Den senårc utbytes stunclom av
Svcn Bruna Bönor af Fläsk.
Några bilder från vår inre verksanr
l.r Lr,n ri nte vi.1. ||rcn bJl Lr. i Qu'.1.

bildrepottage Signora Castalgia mot den
sv, r..kc r ik'ngen C1:TH-ingeniörrn
i3r'unnegårcl och Signore Aragona
8

not

Pigalle, rner som Herr Enril så rik
tigt franrhåller, något skall vi spara till
nästa gång och för övrigt det dom hal

på Pigalle det har don i

Lissabon

rrecll.

Dct kan vara en välsmakande lunch i
Bois dc Bollogne (där inga rosor finns
att köpal i Anders Högfeidts sållskap
e1lcr på DLrpont-Montparnasse tillsammans nred Karl Hultnran, en glad kväll
på Acapulco cllcr en "Soir6e Gåstrononriquc chez La Table du lloy". Så ock
kan det vara en kall ö1 på stambaren, en
dclad sill och fläskbit med någon svensk
vän, trryrkkaffe

i

Svenska kyrkan eller

glädjc övor Telningens överbetyg i den
fianska prosaskrir,.ningen. Det är känslan
.rll kunn.r välia sin lrorage, prörc .ig
franr i vinhandlarens kä1lare, få krita
bos bagaren och ett glatt leende från
Flickan i I-{ön.ret.
IJär skLrlle vi nu kunna sluta, trren eftersorn Rcclaktörcn viIl 1-ra sex-spalter
[Miss Matilcla rodnar klädsant och Herr
Emil Rapport nuttraf att det rrid hans
franska ära inte vä1 är frågan om ett in1ägg

i

clen

ning fiån Aux Trois Quartie ] vill vi
fortsätta ned några rader om clet land
och clen stad vars befolkning blomnor
och bin sig lärer.

"i-

av misdrabel kvalit6 [ägg
märke till den franska
touch6nJ och varför alla

förv:intar sig nu en skildring av

vi kan berätta något om

han

skall utsättas för clenna jor
clens sarrlade ondska i fornr

L,n inspircrande stad.

franrhållcr att

svenska skolan eller hcnnes senaste klän-

för svensk kultur så befråim-

jancle runcla-Oh-debatten, Telningen

sten.

Gåuloisemas hövdingar kallades

Charloer, vilka var tvåstjärniga och
från dessa härsta! 1ån- den ännu levande bekanta fan.riljen de Gaule. Tili
sin natur gåstfria inbjöd de andra folk
att trivas hos dem. Från söder kom rornaner, från öster franker, från norr
angler och saxer och från Ätvidabclg
konr Roger Magnusson. Rcsultatet blcv
ctt absolut oslagbart rekord i rasbiandning. L l90n lalcls gäst.pel av Kaiscr
Wilhelm och Korporal Adolf har naturligtvis också satt sina spårJ.

La France är ctt fyrkåntigt land och
i norl av Engelska kanaien,
iväster av Atlantis, i söder av Franco
och Cote d'Azur
och i öster gränsar clet til{ medbegränsas

lensstaterna

i

clen

gemensanxra ko
handelsunionen.
Landet delas i två

!
floclen S
Lorre, l\ort o[1 E
clenna odlar man D
delar av

äpplen och södcr

trvof.
Overskottct av

om vindr

procluktionen kas

E

5

:'
j

tar man i huvudet
pa lanosnololngor -l"

I'å vtig

till

Rouen.

r:ller de så av alla franslnän hatacle po-

l;* r Ilcs l.icsj. fltersour ['irn.nränncn
icke rrttalar bokstaven H odlar man icke
l-c ljavr6 utan krrltiverar vetet, som gex
clct gocla vita brödet, som tillsarnmäns
meci en bit ost och ett glas vin alltid
ingår i en fransk standardmålticl. Parisarna säger sig härstamma flån stamnen
I'ar:ssi och det kan hdr vara på sin plats

att cfinra om stårn|rens uppkonst. Undcr sin resa från Sparta kom aclvokaten
,,clr plrjbojjen I'c'i. åtfölr,l rv den något notsträviga (faen trott] Sköna He,tna aLr söL: rih viJ en,rv La Se nc.
krökar.

lilljden av denna vilostLrnd blev allt.
.i lcll,'l:rrrn)en lari.ii, vilka så srnån'rgcnr kallade sin stacl för Paris och orrgjordade sig nrecl nurat. För att slippa
silnnra över Seinc byggde cle broar och
Iör att k[nna fiirsvat a sig tr-tot les Vi-

kings torn, bågar och Hotel de Viile,
breda gator och avenuer. Så småningour
blev det ti1l, dct Paris, som inga stövelknektar, radikala studenter, drtgstorcr
och Happy Landings Bar kan fördärva.

Det Paris son välkomnar

bcsökaren,

som tjusal alla och som, när man väl
upplcvt det, n.ran alltid längtår efter.
Dct lranska språket utgörcs av le oclr
1a och mellan dessa utplaccrade 1äten
.crrr förtydlig.r. nreJ slr..rrr:ri.kr ge.re-.
Vicl åsynen av ett dussin ostron ellcr
cn chatea[briancl utbrister man i Oh,
la, la, 1a, och lc garcon såger Merci bien
när drickscn är den rätta iMerci är för
snå1jåpar

och I erci beaucoup för

c1e

icke räkningsktmniga'.
fr.l n.rr riinncn oclr .är.kilt p.-rlister

trl

tc-.n av den skrinska sLrrlinpan, vilka
sonr bekant har en välgörande inverkan
på fiirnrrftet. Såhrncla bringade ti11 sans
och lugn strömnade folket rrt på påradgatan Champs Elys6es och valde åter till

hövcling den man de så nyss velat

i våra dar;.r l.:n ri .pårr iäl ,lcrn" rr Jes..r
:

t. cx. den uppsalienska bostadskön. Fjol

årcts student och ärbet:rrerevolution
.' llldp rä-nr. :l till rlI fran 5ta,lens \ ru
gator- avlägsna den bohusländska stensättningen så att den seclan längc pla-

av clcssa ktnde
till stånd. Ätt man också pas

nerade asfaltcrirgen

b1i

av mcd.
lr4onsieur Stcak Frit6s Kantin tycker
nlr ätt vi skall beråtta on det viilkiinda
franska kökct ocl-r Joakim Rotary Skarv
rncnar att det är 1ämpligt att skildra la
vic P.iisienne, rledan Telningen vilJ ha
nrcd hrf det gick till på l-uciafesten i
1<yr.kan eller när vi skulle kiipa ljus och

fick en korkskruv istället. Eftersom alla
iir envisa kanskc lösningcn på famiijcgrälet kar.r bli cn ap6r.etif rlred svcnsk
cch CVA-anknytning.
i åt oss ta Metron, som är lagorn uPPviilmcl och par fyneracl, till Place Denl'eltllochereat var ifrån rlången CVAre tagit personalbussen ut till Bagneux
Vi släntrar cmellerticl Botrlevard Raspail
nccliit och stannar- en stuncl vid Hotel
1'Aiglon där Le l'atron gårna ställer r rlr

till

förfogande

Ar boga.
l(o nr

iilskar revolrrtioner och ännu

kornma

('rt ritt han alltid biir en l'ernilla iknappl.råletJ och vi kan därför inskränka oss
ri l rtt ;,rä Lacbfins ppr rif^.Jrr"'(l llr
r-n i 5r. rign rrr.r'lre IrinJ it ..1. 'orr' vrt
clå så rrppskattade nedarbctare Sir Rober.t Saliv gjor-de fiir att få ctt slut på
Fhrenmarks epistlar. Sir Robert lät via
\Vilson och I'und Ltcl inskeppa ett an-

till

gentlenrännen från

l?e.pu.l lar vi
Irassefåt kinarestauranten clär nan föf
en irlllig penning kan njuta av svalbo,oppan cller äta fr itercde llrmrnerct:ärt.-rr
nrccl pinnar. Styr vi så babord l-rän hanr
ni| \ri på Boulevard Montparnasse nlecl
dess miiliga kaf6cr La Domc, L,es Sclecl
o. s. v. På dessa kan vi blanda oss necl
konstn:irer, artister, sttldenter och aDle'ikanskor j siclcnklänning och plastskor.

a ril . rrtct rr

sadc på att lulta sin libcrtö berodde på
,.lcras sinne för sparsanhct. Händelserna
hal jrr på ett ailclelcs särskilt sätt skild-

Styrbord hän kon vi besöka orrr vi så vill
fisklestarrrantcn Les Arrets clär Alvarsson srrake(lc på sniglar och där iir ost

rats av den berömclc sl< benten IIe.rr
I or'.ter Llrrcnrrrrlk 1rött re<nl JnJ p:r

loDctl lrnJerbr:-t Jar.l.L.

tr' Tv rii

g:

torna hetcr Ruc N'lontparnasse och

i

rrtrlnnrer 25 praktiscrar en norsk doktor
sonr är välbekant rred svenska kränpox
och cless botandc. Ölet dricker vi på
barcn Les llretomlcs vars Lc Glrqon ler
igenliännancle och utan vidare scrveral
rn Baron {en liter]. Traskar vi så vidarc
Iltre cle llennes norrut passcrar vl en
tvärgata där hotellet Victoria Palace ofta

är början och slutet för lnectingsdeitar.'r.le ör.r , by å- o. I d-ift,ingeniöror.
l\,lccl raska stcg är vi snart frånnle vid
Ilotel I-utczia clär Leil Blixt och Eril(
Wcrner är stånrgäster.
Nästa clrinl< taf vi på en bar på Boulcvord St-Germain cles-Pr6s där l,a Sorbonnes sttrdenter blandar sig nred bo-

r, rrroJeller . poliscr och vanJig
dödliga. Här finns det cljärva lrodet
lkort kort och långJångl, radikala id6er,
lrerrr,

r

Sartrös och Renoirs efterföljar-e, svältan(re och rllätta, flickor nrecl väskor, tig-

-qaren, fattigpräster, sn-rågangstcr och

kordörsäljale. Man hör alla jordens
trngomål och finner allt det nran söker.

Yra och omtumlade letar vi oss fram till
rnet.o St. Michel där La Fontaine St.
Michc'l erjnrar on-r den tid då Gestapo
för-siikte utrota frihetcn nred ått skjuta
,lc l\iir. l\rn, F \r ,l( nlcrn r på .lcnrr si
da av Seinc.

COl|ml|T

l'å clcn lögra

sidan

befinncr vi oss nu på
och våldsamrua trafik.
l-ranför oss ligger
viirlclens vackråste

avenne Chan-tpsFlvsåt's. Tag

{ran ka

Frcran och bcvara till
cftcrvärlclcn något av
L'en beundran och betyclclsc clen har för all
jorclcns befolkning.

Innån vi foftsättcr
kan vi följa Karl Da9

ögonblick och spring förbi med vispen.
Avsmaka och ring efter flodspr-utanl
Till steken serverar vi Pommes de
Frit6s d'Allumettes åia Djurgården. Goda och färska Solstickor duger bra, de
friteras i Mdlaren och saltas med en ny-

pa stadskällareräkning.
På systemet har vi dagen före inköpt
ett fylligt Chateatr de Vanenpumpsvin
av någon god klorårgång. Vinet drickes
son1 vanligt 1ned fötterna
och huvudet inunder kran.

"L'Espagne ä Pafis". Ft. u. A. Kärnfallz,
Patis" och Ie patron M. Felix Feter.
vidsson till frimärksnarknaden, låta Telningen rida på åsna eller kasta en blick
på det av poliser bevakade presidentpalatset.

Vi följer solsidan upp{ör avenuen,
stannar ett tag vid nattklubben Lido,
solar oss i glansen av laxen och gralnlåten i skylt{önstren elier tar en enkel

på lour er Nuil. Nästan framme vid Bågen ligger Svenskhuset med
reslarrrant där sillrn och köttbullen är
god, där snapsen är väl omhuldad och
Klass III är av Pripp. I det huset finns
det bank där vi kan växlr vår sistr tia,
resebyrå och tidningskiosk. Med andra
smörgås

i

allt det franskzr.
L'Arc de Triomphe et la Place

ord en svensk oas

CVA, R. Kjellön, DNOR, "Vfu man i
mekaniserade nöjesvärld kanske

vi vill

smaka på "Les sp6cialt6s de Poissons et

de Coquillages" på restauranten "Äux
Merveilles des Mers" eller en kafiong
n-red frites och hot dogs med svensk senap hos Kungen av Pommes Frites. Vi
kan också ta en ny öl på La Chat Noir,
men vad vi än gör så bör vi ju uppleva
detta Syndens Näste, som dock inte blir
syndigare än vi själva gör det. Låt oss
emellertid släppa oss lösa på egen hand,
ty det är inte säkert att lilla Fmn är så
intresserad av insidan på Hotel Central
Moderne eller att söta Papsen förstår
riktigt anledningen till - ja, son.r
sagt

On vi

jordens frrrstar lägger en krans, kan beskådas i timmar. Låt oss här bara ct,t,,to
oor atl Triurr[bågen. uf'l'bvgBnad ävcn
är ett bidrag till stadens förskönande av

vännema

folkhen.rmets datamaskinpräglade med-

dat med sitt döda flin ligger och där

Erik Werrer och Nils

Ek-

strand.

borgarenummer.

Lunchen äter vi på Nupont Wagranr
eller på brasseriet vid Place du 'fernes.

Till slut låinnar Herr Steak Fritös sitt
''lilJa knep' art rillaga Steak au Poivre.
Man tager län.rpligen ett SÄS-plan till
Paris och garnerar detta med ett antal
Metron fsnåla inte, kära l{usmor]. Av
slaktaren Legrande, en stor och trevlig
brrffel, väljer vi ut det stycke oaxenkött
av vilket vi så sn.råningom skall ljuta

Men

vi kan

också köpa oss en grillad
kyckling och grönsallad på någon mark
nadsgata och äta den i vår möblerade
franska våning, ty nrr hcfinncr vi o.s i
närheten av svenskkvarteret Les Ternes.

Mätra oth n åhänJa helårra löljcr vi
Boulevard Courcelles fran till gatan
med samma namn och letar scclan ratt
på Ruc \4edcri, där Svensla Lyrlrn Iigger och där Telningen går i skola. Här

träffar vi kyrkohercle Strömberg, vakt

mästare Brohlin vars fluga bakar härliga

bullar och bjrLder på kaffc efter

sönda-

gens högmässa. fFinns det några hundralappar över i CVA:s årsbudget så är
det alltid underskott i svenska kyrkansl.

i

48-omå tar vi metron till
Place Clichy. Ty här börjar Sodon och

Trötta

Gomorra. Innan

t0

vi ger

oss

in

i

Pigalles

Är så köttet lagom kolnat och såsen
av styrka och smak kommer rätten att
ge Far sryrka och kraft, Mnr l'lir vän
och säll. Dottern avpoppad och Sonen
hoppar över rökrutan och för alla efterlämnar ett minne i notre gorge fine.
Har Ni vägarna förbi Rue du Colonel
Moll så titta upp, men till dess smaklig
måltid och Au revoir.
Bengt Daxberg

så under vår promenad förnimmcr vårluftens smiirta, blir yra i själ
ocl.r kropp, glömn.rer bort den förfallna
avbetalningen på sista statussymbolen
eller siår volter av livsglädje så räds icke,
Kåra Syster och Broder, ty tids nog och
n.råhända allt för snart är vi åter iförda

de
l'Etoile, där skalden Nilsons okände sol-

mot murcn

döden. Under tiden har Husfar fhela
faniljen kan hj:ilpa till1 värmt stekjärnet tills detta börjar återgå till malm

stadiet och Sonen antecknat numret till
Arboga flodsprutcafdelning. Medan kötter putlrar hemtrevligt ipannan t'llagar
Dottem såsen [så 1ärorikt så]. Såsen,
om vilken Victor Hugo skriver så träffande: "La vie est un nets qui n'a g16
que par la Satrce", tillreds av tunn Kans
lihusgrädde, spetsas med ett glas ELP
och slutligen tappas däri en vä1 tilltagen
svartpepparburk. Låt såsen koka ett

a Mitt varmaste
l-^--.
NVTIJL

tack för vänlig

håg

...1 .-r- <n å--l^^
Pd

'rr

Paris 18.4.69.
Bengt Daxberg

vtssTE Nt" " ".
. ... att hälften av all den energi,

sor-r-r

människan förbrukat efter Kdsti
födelse har använts under de senaste åren?

..
.

..

att 25 %o av alla de nänniskor, sonr
levat på jorden lever i dag?

.. . att mängden av tekniskt vetande
fördubblats vart 10:de år och att
över hela världen publiceras onkring 100.000 tidskrifter (varav
Bergtrollet är enl på mer än 60
språk och att antalet [språk?] fördrrbblas vart 15:de år?

Trots detta lever de flesta åv oss ungefär som om tillvaron vore statisk och
nan hör fortfarande ofta yttranden som:
Nej så kan vi inte göra, så har vi aldrig
gjort förr!
Detta skall vara statistik av diversc
inlästa data, men stämmer det?

En frcrnslttctns syn på Sverige
CVA har under några månader halt besölz au monsieur Daniel Betro, represen
tant lör limdt TURBOMECA. Dewta firma, sont har sina uerlzståder i de sydlrdnslea stliderna Bortles och Pau, tilluerbar bL a. ietmotorn RM9. CV A utför över
syn au denna motor, som sitter

i

slzolflygplanet Sh 64.

Då det banshe lzttn uata al intresse att höra hur en frattsnan ser på Suerige och
suenslzarna, har Bergtrollet bett nlonsieur Berra dtt ber;itttt lör oss ottt sina iaht
tagelser, öuetsöttningen till suensha har giorts av N. Tornberg.

MINA FORSTA INTRYCK AV SVERIGE
I jetålderns tidevarv är ju de 2 500
km, som skiljer min hemstad Pau från
Arboga, inte något större avstånd. Men
det är dock tillräckligt för att en fransman ska känna en hin-roelsvid skillnad
nellan de olika städerna, särskilt om
han som jag hår oturen att konma hit
nritt i den smällkalla nordiska vintern.
lag är väl nredreten om all några
månader är en alldeles för kort tid för
att lära kärtra ett främmande land och
dess innevånare. Men det är ju olta sä
att de första intrycken också är de bästa.
Det är därför ett nöje för mig att få re
clovisa mina erfarenheter ocl-r jag ska
försöka att göra det så opartiskt som
rnöjli8t.

Det som först överraskade mig var
det enklå, naturliga och spontana mot
tagande sollr jag fick vid min ankomst
till CVA. Värmen i mottagandet haa
varit och är fortfarande en stor tröst

1ör

i

det bistra klimatet. Det måste
nedges att det var en aning obehagligt
mig

fälfsklzltesegr<rre
sönda-

gen den l2 januari sin fältskjutning med
mässen som samlingsplats.
Med sedvanJig såväl shcklig- som på-

I
'

hittighet hade Bertil och Äke ordnat en
trevlig bana omkring Igelsäter, en bana
som trots nu så käod terräng stdllde
skyttarna inför det faktum att det inte
var så lätt.
Äke Dandanell tog hem segern även
i denna tävling med sedvanlig skicklighet då han prickade in 28 träff, dagens
högstå.

I

nisation

ftx

snöröjning.

En effektiv organisation år inte bara
signifikativt för snöröjningen, jag l.iar
ftnnit den överallt i det svenska satrr
hället och inte minst på CVA. Det ver
kar sorl om svenskarna har lättare atr
ioföra nya, bättre ocl-r rationcllare trre
toder än vi fransrnän. Allt verkar så no

ga tsenomtänkt och plcnerat llär', vi i
|rankrike är nog nera benägna för rm
p,:ovisationer. Detta kan väl till en del

förklaras av olikheter i temperament.
En annan sak som jag blivit imponerad av är clen renlighet som tycks råda

M. Daniel Berro,fidgivare och instruktör
på CVA, och Ricbarcl Collstant.

överallt i Sverige. Alla som besökt mitt
henlancl vet att det äf lite si och så
nred clcn saken

a

Der

i

de romanska länderna.

därlör helt rrturliSt atl ni

är

stolta över er renlighct. Men kära sven-

skar, låt oss inte glönrna att de flcsta
städer i Frankrike är nycket, mycket
gamla. Den medeltida arkitekturen

onöjliggör helt enkelt en effektiv renI'alJning. Der kan inte hjälpas, jag äl
skar i aila fall mitt land och dess gamla,
ronantiska byggnader och nonunent
som mal1 helt saknar i ett nodernt sarnhiil1e.

Det rrrå vara mig förlåtet om inte alla

Äke Dcrndonell

CVA/UFIF skytteklubb avhöll

ätt komma lrån sydfrankrike, c1är tenrperaturen sällan unclerstiger +10'C på
vintem, till den snöiga Nord där temperatu,rer på l5"C tydligen är vatdagsmat. Natu,:ligtvis kan det snöa någon enstaka gång också i nina hentrakter, rnen den lilla snöraängden som faller töar snart bort. Ett riktigt svenskt
sl,ulle meJföra kros, eltcrsorrr ri
'nörall
naturligtvis inte har er effektiva orga-

K. G. Sund 2: dre man
och klass 2 vånns av Milton Larsson,
FF DC. I vereranldassen återfcnns som
vanligt Herbert Kåberg och Gururar
Tallqvist i täten på l:sta resp. andra
klass 4 blev

plats.

C:a 100-talet skyttar från skyttekretsens olika föreningar deltogo i skjutningen och av dessa kunde drygt hälften
hämta ett hederspris från ett som vanligt
storslaget prisbord, skänkt av industrier

eller firmor inom eller utom Atboga,
föreningar och en del privåtpersoner.
Husmor med hjäp av fruarna Kåberg, frökrama Ählin och Kåberg sva-

till

rade för skyttarnas förplägnad n.recl 1969

jånförelser utfaller

års godaste ärtsoppa, smörgåsar och
kaffe. Klubbstyrelsen bef att genom
Bergtrollet få framföra sitt varmaste
tack. Ett lika varmt tack får framföras

bli rättris rnås
"kildring
te jag tillstå att jag inte är helt nöjcl
n.,l Jrn.ven.kr matcn, åtrrtinstone in
te mcd den sotrr serveras på CVA mässen. Skillnaden nellan det franska och
svenska köket är enonn. I Frankrike är

till

banläggarna,

till

övriga funktionarer

sant till prisdonatorer för all hjälp att
genomföra skjutningen på sedvanligt
utmärkt sätt.
Några axplock ur prislistan:
Klass 5

il
4l

28
CVA
Gcrhard Lefwefeldt, Arboga 23

Åke Dandanell,

IIolger Larsson, Säterbo 23
20
lOJ Lennårt Löth, UHF

5]

tr
,,
,,
,,

Klass 3

ll Alf

24 tr
22 ,,

l8 tr

Edell, Arboga

I(lass 2

1l Milton Larsson, FF/DC
6l Tage Wallqvist, CVA

Klass

l)

24

i5

tl
,,

7

Torbjörn Hetmansson,
2D tr

Säterbo

t4,,

BJ Gösta Nätfalk, CVA
Veteran

ll
2l

Herbert Kåberg, CVA
Gunnar Ta qvist, CVA

,rt n.in

21 tr

l8

C. Broman

,,

Sveriges iörclei.

ska

ätantlct cn njutning och ett nöje, nedan
i Sverige enbart tycks vara en nöd
vändighct för att uppehålla livhanken.
Det är alltid intressant att jämföra
levnaclsstandalden i olika 1änder. Den
svcnska är ju den högsta i Europa och

det

cle sociala förmånerna är förnåmliga.
Men Sverige har ju haft detr stora turen
att få leva

Klass 4

lJ Bo Jansson, Kolsva
2l K. G. Sund, CVA

lör

i

fred

i mer än 150

år, under

en tid då det fa-anska folket drabbats
hårt av ctt flertal krig och allt elände
som följer i krigens fotspår. Hur annor
Iunda hacle inte levnadsstandarden kun
nat vara i Frankrike orr också vi siuppit
undan krigens fasor. Ni borde vara ett
llckligt tolk I det välordnrde Sverige.
Där lör är vi utlärrningar lörvånrde över
det stora antalet självmord som förehommer här, är det månne klimatets
fel?
sorrr lrelst, jag är tacksum över
fatt gä5t.r efl vackrr Icnd, även
lra lörcdrrgit det isnöorrr j:rg
"kulle
fritt tillstånd.

llrrr

arr

h,-r

"Pcrlle" - luflfcrrctre i (Jsferled
i
d.

casinot Con
deltats fiskar. På I.
stanza hacle attangerats en "ru-nänsk
afton" med rumänska spec alister i frå-

Som ett bevis på hur en pensionär ser
på världen bidrar han hänled med en

rapporr.

Br onr Inil,.rcrkr krydJad,:ll-ni. mi
'etji vinblcd'Jolrnr- n,. m. sarrrt dess
utom uppvisning av runänska folkdan-

Så har då den dagen kommit då jag

kan disponera nin tid som iag vill, ntr
skall de drömda resorna bli vefklighet
Nå nu har inte hälsan varit särskilt efterhängsen de sista åren, så det blir väl
att tänka på den i första hand och börja
rred en s. k. hälsorcs:r. Vid förlrågon på

ser, en misstänkt lik vår egen garnla kä
ra Västgötapolka, andra mera akrobat-

letorrde pojk- eller grrbhJrn'er oth ci
att förglömma kyssdansen där vederbö
rande fångar in sin moatje i en servett
dansar runt, breder så ut servetten på
golvet båda knäfalla på den och kyssa

resebyrån får jag veta att om jag vill
faro till Rumänien så har man en - sager en pJats ledig. Jag atcepterar ' och
ett par veckor senare fu jag på ort och

varann

på kinden

Rumänienresans

stälIe, den lilla ktr- ocl.r badorten Eto
rie Nord vid Svaalahavskusten
Mycken mänsklig skröplighet har ddr
församlats i l.ropp om att finna bot lör
i första hand reunatiska krämpor men
or.k.å manga sortr i det o'ntrlade (l'ro'

-

hm.

höjd-

lrunLt var kan'ke en utflykt per jcrnväg och buss upp till Karpaterna lJn
der färden sågs många exenlpel på clen

vital trott sig finfla ett räddande haln-

.rrå lör atl undga ålJerdomens manga
besvär. Damerna voro väl i nlajoritet,
men överraskande många herrar, de

flesta pensionärer fanns också med bland

Palle"

Brot
Palntör.

gaturenhållningen sköttes
r.ned biträde

av kvimor

av en eller annan äldre

man.

på sitt sätt

sjudande utveckiing som pågår

"

i

Rumä-

Inko-nsterna äro ej 'ärskilr högr' del

uppgavs att medelinkomsten skulle tppeå till 1.200 lei i månaden fomkring 400
kronorl. En modern bostad bet:ngaJc

(n hyra ir\ 150 200 Iei. Det

törelöll

varor av alla slag, rnen

nien. Nya tunga industrier äro under

att vara gott

utveckling, det byggs bostäder, skolor,
siukhus m. m. Den moderna bostadsbebyggelsen påminde om vilket Vältingbv
rorr-t h"l.t här hernma, och de nYa of
fentiiga byggnaderna voro av hög klass
Städerna l.rade överalit "lungor" i form

Utbildningen verkar att vara av hög
Lla"s. Skulrn är från näsla år l0-årig
och för ått gc kvinnorna nöjlighet atl

o1at

prisernå voro rätt höga. En relativt enkel överrock för en herre betingade ett
pris av 6-700 lei.

de förhoppningsfulla.

Just nu är det i början av vintern,
träden äro avlövade och rumänerna har

tagit fram vinterkläderna. En och annarr av dc norcliska vikingarna släng.'
sig en varm och solig dag

i

Svarta havets

lj-g,radieiL \dlren, Inen annars dr bad
ortJn Lior;c Nord stängd, cnda"t ktrr-

often lever vidare. I behandlingen av
reumåtiker ingar bland annat inpackning i den undergörande gyttjao irän
siöo Techerghiol och bad i det nycket
salt:r ratlnet. Bc,l i denna sjö 'ker på

somrarna i de s. k tenlinalerna Utan
lör cn av dessa står den stolla d(vi\en:
"Jugend ohne Alter in der Tenninalbädern" vilket en smula fritt översatt skui
le betyda: Ung i varje ålder genom Ter
minalbad. Beråttelserna on de uncierbara verkningarna äro många och skiftande. En av de mera elaka förmäler att

Klostret Sinaia. En gång i tiden bwtg Ctttols slott'

en tysk sonl tog sig ned till badet På
krvckor en dae kom tiilbaka utan derll
Håns vänner Åsågo att ett under Lelne
mirakelJ skett, nen han lugnade necl
dem r',-red att tala onr att "någon jäkel
har stulit mina krYckor". - Sic.
Det liila sarrhället Eforie Nord, med
{og kallat en blolnmande trädgård har'
clermc tid på aret iöga.rtt lrirrdc 1':r '

forn av förströelser, men l{umänska tlristbyrån clenna verkligt förnämliga "in-

dustri" som även är arrangör av hälsoresorna har ordnat n-red en hel del utflvkter, bland dem en kustresa till badorten Mamaia där man i de många hotellen kan tr err ot 27.000 gäsrcr på en
gång. Lj heller nrå glönrma"- ltarnn-'t:
den Con'tanz.-r 'ncd n'innen lrån lomål
tiden och ett rnycket fömämligt akva-

_

ritul
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med alla Svarta havets och Donau-

av parker med imponerande blomplan
telingar - rtlmänerna måste vara blomsterälskare och en hel clel skulpturer
och
- de flesta sådana att de kunde ses
f örstås utan bruksanvisning.
Befolkningen är synnerligen hetero
gen. Nere vid kusten domine,rade en täm-

ligen kortvuxen satt typ av människor,
nörka och en aning mörkhyade, längre
nor'fllt uppe i industridistrikten resligare typer bland vilka många verkade att
va;ra av ger-manskt urspr ung - möjligen minnen av en medeltida tysk imnleration till lanclet. Befolkningen där uppe i norr föreföll att ha en smrrla högre
standarcl än nere vid kusten, möjiigen
beroende på att industrien gav en iättare försörjning än det tunga jorclbmks
arbctet nere på siättlandet
Nåeon skillnaJ Pa mcns och kvinno
,rbetä lanns inte. Man såg kvinnor delta

i

vägarbeten och byggnadsarbeten och

arbeta få barnen gå

i

förskola redan vicl

Rrrrrränierna iå i likhet med inranarna i de övriga öststaterna icke lä1nna sitt
land, men en ny lag 1är våra under lrtarbetande som skall tillåta studier utom
lands under högst 3 år - ett ltslag ä!
clen pågåencle liberaliseringsprocessen.

En sak son.r absolut inte Iår försummas är ett besök På den marknad som
hålles i Constanza va,rje söndag, det är
som att bli förflyttad ett århundrade
tillbaka, n.red öppen torghandel av alle-

handa varor, gubbar och gummor sotrr
komma ledande en gris med ett rep om
bakbenet och kommers med får och fiäderfä, och naturligtvis finns d?i,r också
karr-rsell och andra marknadmöjen
Cör som jag, tar ,lit och 'e siälv, fl5gresan tar 4,5 tinmai och ni blir väi ompysslad av de rumänska flygvärdinnorna.

"Palle"

DET AR MODERNT
Vår tid har så lätt att falla på knä för
nodesaker, - hur galna som helst acceptera det nya tills nästa rnode konmer och dct gamla befinnes vara rent
i.liorL\r. Dcrta rir en tidsandan. j.-rzz
rytn, allting sker ryckvis rrtan övergångar, - nodet kommer plötsligt som ett
iaxofonvrål, ur radiohögtaleren och slu
tar lika plötsligt. Du frågair t ex en yngling varför han har så vida benkläder?
Och han skall ned cn överlägsen undrande blick svara, det är ju modernt
Nu är clet modernt med funktionalism, ja clen n-rå vara betättigacl som
byggnadsstil, men då den tränger in på
,lcr själ'lig..r on,raJet, kan det valr skäl
:ll en srnull syna den i sörr rar nr. Siäl'funktionalisn.ren födes ur statrdardsträvandets rätlinjiga tråkighet Den vaxer
som svamp ur industrialisrll och rnekaniscl:at samhälls- och individualliv, själslig funktionalism ja det är rätta nalnnet. Säkert l-ra vi träffat mannen ellcr
sou.r vet tilhäckligt för sitt yrke, clcn speciaiutbildade, specialtänkan-

kvinnan,

cle kuggen

i

nr.rtidens lycklrga sanhäI1e.

IIon, eller han, sorn har anpassade åsikter, och anpassat nöjesbehov och livsbehov. Han, eller hon, rned den riitlin
jiga betonggrå nrrlid.siälert. rrtan plats
för romantik rrtan förståelse för andra

själsliga värden, torn och slät cn själ
av blåckplåt. Enclast saxofonens falska
jänmer kan få denna frrnktionalistisk:r
sjä1 att ge eko. Endast den anerikanska
I ln .ns rrrk-arrede .lrrkrras:r kcn fyll:,
hcnnes behov av ancllig näring. Dcn ar

cn nutidens sköna skapelse. Vi träffar
med "Hela

ello
Värl,lcn : knär tullkomlig- ly.klig

den överallt, jazzande

oclr
be-

fullkomligt anpassad. En sjä1 med
rrkrcl ulryr|'rrrc fö- kärlck ocl cLonon.i
o, h nogS rnl llvDa.sJde f.lcl. lör \';nq'
1or.

Denna sjä1 har autolnatiskt växt franr
Lir liågot sonr kallas standa.rd. Stanciard
str ävandet är en trtäkta clemokratisk

tankc, vilket hänförande perspektiv rullär inte upp:ig irför våra ögon, då vi
drömmer oss in i dcn standalcliseradc
framtiden. En liklornig. likaklädd, likarink;rdc rna..a lolk, l,cbor rärl.nligl
och likfornrade städer. Nöjena blir cle
sanLra för alla, smaken bara en Det
fattas då bara att alla antager något
"son namn". Svenska nationen hunde ju
t ex kal.la "nationen Pettersson", till
skillnad från dcn danska och norska, sotll
finge namnet Jenssen och Nielssen, ock
så varjc individ sitt särskilda nummer'
Så snråningorr kunde nog naturen fås
att antaga en viss standård, .len ocl(så,
sri hade

vi ju

paracliset.

Dct är förvånande hur få clet ä.r som
reagerar mot denna själsliga funl<tionalisrrr. I Arr crrl a är ,len Irlturligl\ i5 ' 1

Samhället Pettersson, dä] varic meclorgal1iseracl, att ett lnankc-

lerr är så

reagcrar ingen

kanske nägra tå
och vi svenskair marschcrar råskt i sllrrrr ;, r'iLrning. Sr .kvller \i på rr've,klingcn. Utvecklingen kräver det.
fn ingerji r är cn Ineeniör o!l ing(l
annat. En standardtyp som hål1er ett
visst själsnått och ett råtioncilt utnyttjat så.lant. Var och en gör sitt och brå
kar intc om annat än betalningen ocfr
helhetcn blir slät och vacker'
I stanclardens heliga samhäile finns
ingcn plats för individualisn. Den sto
rd rlrassrn l'.'Lrirtr n, r cllt o,lr rål ing-

al'vikelser

i maskineriet är otänkbart, där
rllr tärker lka, lrrndlar likr, Llör "i8
likr cclr ril"kar likr. Ta r ex l.Jrle\cn,
vld ir denna Länsla i rea'itcten 'ör en

mang

sorts ståtsreligion. Universiteten levert
{ar studenter ungefär som Ford lcvererar
bilar präktig standard tjil överkon
ligt pris, garanteras hålla de själsn.rått
sorr behövs i kampcn onr dollarn. Där

fiån den raka linjen.

On-r

plurrpheten och oförskämdhcten omfattas av alla är den stor. Mera d,ragspels-

I' rktrraliteter'
mera av det som vi förstå vi är många. I det kommanclc stanclardsamhället
kan ej den enskilda fiiretagsanheten
och dugligheten hålla stånd, clen måste
falla till föga. A1lt utslätas och blir pråk
tigt rätlinjigt, grått och enhelt att ta in
och snälta i en plåtsjåI.
Det sjunges så nånga lovsånger tili
utvecklingen i våra dagar, 1llen om man
betraktar nålet sonl utvccklingen tycks
sträva till blir man tveksåm. Vi utveck
las tills vi når fullkomiigheten vars avbild är koralldjurssamhället. Vi blir förenade med trådar och antenner i ett
enda stofi fackföreningsblcck alla har cn
och en har alla. Vi är inte individer
lringr(, uttn har:r gra droppar ien glil
massa. En klunp mänsklighet som äntligen nått sitt högsta stadirtm, de lägrc
dinrens stacliuln.
r''rr.ik, mcrc j477, Irrera.

modern ung flicka eller en rr-todern rlng

n:n, rv

vad

y-k, 'oIr hnl'r. Där ir.rr

cLift, som förståndigt rationaliseras, et-

ter ett par erotiska förbindelser är den
inSct annat än kroppens cn srrrrrl:r
bcsvärliga krav, en dun illttsion
Ilrrr var det förr? De fina skära nYanserna i själslivct, drömuatnl, sorgen,
glädjcn, var det inte ett plus till
rränskligt liv? Nu spottas allt dcttå ut,
rreJ robrl<soli:n f'ån ciglrrctten [lnastrcty I'rkl Kärleker ä ei rnoJ\rn i'rn
ganrll form. Stanclardkärlek är bra myc
ket enklare, och svarar lrrot ticleis krav.

Och lihnancle förhållanclen hittar vi pti
rlla orrrå,1c.. Den :j5'.ligr frrnltion.r

lismen smyger sig sakta fran'l och erov
rar nark. Ingen vill längle blottas mecl
problem cller tänkå tankar som ej tillhör hans fack ticlcn lär att clet är
slijseri mecl l.rjärnencrgi. Enkclt och lättsmält ska1l allting vara, man måstc lrln
na mecl det på stället. Ingen kån hejcla
rrtvecklingen. Den fijljer vissa obevel<liga lagar, nen man behöver ju cj alltid

.nse det sorl'l skcr för clet bästa.

Ilistorien visal att 1nänniskosläktet
in i återvändsgr änder. Dct
r. iri ö.1 ?r(cplc'an lc .orr orl-i r.rr i
modernt, förefaller mig m fi tänkande

jblancl clrivjt

rräoniskor nalplacerat och osunt. Det

sannerligcn lite till on-r nran sl<all
krr-n:' .la ilrop lrän lcrna a\ enlr'5iä-rrl
iivcr genonsnittsmänniskans tomml nu-

vill

tidsliv skrudat

i

stanclal-dens fattiga for-

mer och klåder. Den jazzancle tugg

grrmmituggande nutidsungdomcn är helt

enkelt

ctt

underverk av ancllig lattig

clom.

Ovqnstående synpunkler skrevs i börion qv l930JoleJ qv en 70-årig trötl
:"årrl.ii.fU"*'uion pension från föreloget, -uton ATP,..i lvsoknod qv
näston qllq sociqlq föimåner. Synpunklerno från dogens öldste låter nöston tiLo o.t om 40 år kommei vht långhårigo och uppköftigc ungdom
S. LJ.
q sögq delsqmmq om den dogens yngre generqlion'

ETT GAMMALT GING FR,4N FFVS (1943)
Llitlgst t. u. Folbe Kropp, ståe11dc 3:afr. u Sture Fröli11LI' 4:d-f-r'.u G Alexandets,onl t'örn oå CVA sedirmera FlB, sittande 3:a fr- h. f. d. plåtslagarc lohn Steen

ie:".**.

W'Hx,ffi€: _åfu

Nör SPORTPROFILEN introducerqdes i Bergtrollet vor meningen qtt mqn skulle presenlerq s. l<. slocknode idrottsstiärnor på CVA och UHF.
Den "profil" vi i dettq nummer skqll presenterq hqr kqnske sino {romgångsrikqste år bqkom sig, men hon ör definilivt inie slocknod, utqn är forffqrqnde synnerligen qktiv. Låt oss presenlerq mösterskytlen Bror Korlsson, som i sitt
dogligo orbetc ör qrbetsledsre i snickqrverkslqden på CVA.

BROR I ,YIASTERSKYTTEN

sor-tr år 1885 skärktes av
De Drnskc Sk yr I eförcningl rnas över
styrclse till en riksskyttetävling i Sveri-

kannan" och

gc. Hur detta pris kunde l-ramna på en
auktior-r 1945 och ropas in av dåvaran
de ordf. i Arboga Skyttegille C. B. Post
är höljt i dunkel, men så var failct ocl.r
kannan bler nu etl \andrinSslrris inorn
gillet. Priset erövrade Bror för alltid år
1953 och clct värderades då tili c:a

3.500:-.
Många priscr utgörs

t. ex. av pokaler

och skålar, nten att vissa priser aven
kan ha nytta med sig förstår man då
nan hör att Bror som bröllopsgåva 1965

skänkte sin dotter I dussin skedar av
varje storlek. Dessa skedar var av gammalt s. k. "skyttesilver" och bättre bröliopsgåva kan man knappas{ tönka

Brot Karlssort ntetl en del au sin omt'ångsriha prissanllill1 Auen sbåpet som han har
giort siäb, har inlagtia sleyttemedalier sont lun persotrligen erönrat
man ofta av rubriker sorn, Bror Karls
Redan solr ulg grabb fanns ett starkt
son bäst. . . Bror vann. . . etc etc.
intressc för sklutning hos llror Karlsson
När nan lrågar Bror om .lct bästa
och som lO-åring gjorde hln sinii första
tävlingsåret svarar han tveldöst 1949
bckantskaper lned skjntvapen. Det hela var givctvis på 1ek som hos cle flesta och det var också det året sorr Stockholns Tidningens jury gav honon B:e
grabbar i den åldern, nen i notsats tili
lle c av l,:rrrrlrrcrna l'.lröll' inLre.. r plats blancl landets bästa skyttår. Det
året blcv han bl. a. Kretsmästare mecl
och han började tävlingsskjuta så smått.
186 poäng, Förbundsmästare rned 187
På dcn tiden bodcle Bror i Stockho:ln,
poäng och segracle om Göteborgspokamen flyttade 1945 till Ärboga och började arbeta på CVA.
lcn. Sitt bästa resultat anser Bior arr
I Arboga blev han nedlem i Arbo- l.ran g.jorcle i Riksskölden, som också
härrör sig från 1949, när han sköt l'17
ga Skarpskyttekår, som är' en av dc ab.
poäng
av 150 mö-1iga, vilket var rekord
bildadcs
1862
och
sohrt äldsta i Sverige,
för dcnna tävling.
hcter numera Arboga Skyttegille.
lfr"r 'rr*'.iv r'.n:rp hl . rned l
De priser som Bror under årens lopp
har erövrat utgör idag en imponerandc
timmars blindavfyrning or-n dagen, kon
\1rr]l 1g. Mang:r rärdehrlla våndring\l)ri.
Fror ctr bli en ,'r Sverigcs bd"ra gc' är''
skyttar och efter en titt bland samlacle har han för alltid vunnit och att vardera dem är givetvis svårt, men hån upptidningsurklipp får man förklaringen till
att han så ofta källats rnästerskytt. Han skattåf själv värdet åv sin prissanling
var mcd all rätt det stora skyttenamnet mcllan 20.000-30.000 : -.
Som sitt förnänsta pris sätter han ett
i Mälardalen isllrtet på 40-talet och nn
der 50-ta1et och i urklippsboken möts vandringspris som kallas för "Danska

sig.

Större delen av prissamlingen finns placerad ictt prisskåp och fir-r Gerda har
säkert ett drygt arbete att då och då
putsa dem.
Hur klarar nrln det ekonomisla när
man är toppskytt i Arboga. Vem beta1ar ammunition, startavgifter och resor?
Ja, i stort sett får skytten själv betala,
men får i vissa fall l.rjälp av Arboga
Skyttegille eller av förbundet.
Bror är idag 51 år gammal och tänker forlsätta att skjuta, men några clirekta toppresultat räknar han inte med,
ty trots allt är synen inte riktigt vad
clen vatit.
På rlo .i.tc åren har hrn börlat skiut,r
med luftgevär, en både biliig och fin
träning. Bror är också medlem i Arboga
Ialrklrrbb och t](ker atl iakt ä- spän
nande och ger trevliga stunder i skog
och mark.
För dem som kommit i kontakt med
Bror Karlsson, antingen genon albetet
cller på fritiden, har säkert lagt märke
ti1l hur lugn och avspänd han alltid är
och det är kanske en av förklaringarna
rill hans qtora l-amgång.rr .ont skvtt. Tr
är det något en skytt behöver så är det
säker hand och nerver under kontroll.

Till sist skall sägas att Bror inte är
den ende toppskytten på CVA/UHF.

Namn som Gunnar Tallkvist, Äke Dan-

I{arry Halrne, Valter Lundborg,
Bertil Blomkvist m. fl. ser nan ofta
clanell,
överst

i

hoppas

prislistorna och det är bara att
framgång för clet

på fortsatt

skjutglada gänget.

Nils

Oslear

PENSIONIIR.ER

Driftingenjör Alfrecl Lissåker och motortvättarc Alvar Pettcrsson avgick rred
pension fiån sina tjänstcr vid CVÄ den
31 rrrars. Vid kaffesarnkvän på Gyllene
Balken rihtade verkstaclsdirektör A.
Högfeldt ctt varmt tack ti1l cle båda trotjänarna och övcrräckte blonnor. Från
fackligt håi1 hyliades cle med t:il och

blonnol genon ordf. i FCT! resp.
FCPF. Dessuton r-rppvaktaclcs de bli
vancle pensionärerna rlecl går,ol lrån ar
betskarnratcrnä.

Alfrecl Lissåker blev CVA ale tler I
ålrgusti 1950 och arbctade cle fö: sta
åren på elsclitionen. I januari 1953 korr

han över-till phneringskontorct och scdan sommarcn 1960 har han tjänstgjort
på procluktionskontor et, clär han ägnat
slg åt procluktionsteknisk bereciuing.
Pcttersson bijriacle vid CVA
^lvar
26 febrrLari ]948 och hrr under heclen
la sin anställniltgstid tjänstgiort på nlotor-seKIl()ncn.

Sanma clag avfirades Crrstav

A.

Jo

It,n..on pa Clllene Bclken med Ln le.t
lig n.riddag där Mässföreningen stod för

Aluar Pettersson och Allrecl Lissåker leendc auliradc.

värdskapet.

Tyngdord
Mr Trend i

Pensionörsfören i ng

i

Veckans affåret ha-r skaf-

amerikarska medici
nalstyrelsen och som vi anpassat för
svenskt bruk.

märkr [ör vi:sa befartringshavare på
CVA. Även vissa författare i TIFF kan
få hjdlp. Problemet är inte som man
vanligen tror sjdJva ut|edningsåmnet lrr dn uitryckslorrnen. VarJigen upltn:r.
helt självkiara slutsatsef - en komplikation, sonl är svår att dölja. Varje laplron må5le rlra dunl<el för Jll 'nt( sä'
ga olattbrr'. lcnnat fall blir det ingcn
diskussion ocb debatt är ju livsnerven

Varjc utrecining son skall låta mcningsfull bör integrera slutrappoltcn
Lred ca 30 s. k. tlt1gdorcl, natematiskt

av cn tjänstenan

universalverktyg lör utredåxe att vinna framgång. Det passar ut-

fat fram ett

i

koordinerade cnligt nedanstående tabell.
Bruksanvisningcn

för

dessa verbalir-t:r-

piikationer är förbluffande enkel. Tänk
på ett 3-tal, vilket sour exerrpelvis
295. Välj motsvarande nuniorer från de

3

ocil ni får uttycket
.k o1'tionell .ynkr'.,niserirrg

ordgrupperna

.)sleir rt

en definition sorrr tveklöst si(ulle
kunna fördröja ett parlanlentarjsl<t bc

vår vidöppna demokrati.

Med ofattbarhet följca ett 1nått av
Vid utarbetande av en

utredning skall n.ran alltså fråga sig: hur
skall jag lå der lrelc att 1åta filnroende
ingivande? På denna fråga, son i själva
verket orsakar 99 0/o av alla utrednings
förseningar finas det nu ett svar i deo

cn utreclning.
Använder ni dessa kombinationer av
t5ngdord garanterar \i rll n'bli',1
aboLrinabel auktoritet till alla slags ut-

uerbalnyckel,

feclnlngat.

u rrgrupp

s prototyp

I

uta.rbctåts

oldBrrr''p

2

0 integrerandc

0

aclministration(s

I

total

I

töretags

2
3
4
5
6
7
8

systematisk

2 rationcll

para1lell

3 reciprok
4 clemokratisk

I

relativ

fur.rktionell

projekterad
optimal
blandekonomisk
veclerbörlig

Pe1$iondren Malte Andersson talade
för en tid sedan om att en mängd likasinnadc har plarer på att bilda err pensionärsförening. Man räknar n-red att vid
träffarna tala om rlinnen och l-rålla kon-

takten rlred CVA samt följa dess tveckling.
KONSTKTUBBEN

Det räckcr inte mecl ätt skapa

5logisk

6 diversifierad
7 strukturell
8 policy
9 optionell

)

en

tavla. N'lan nriiste skapa cn publik liir
den också.

iSvcn Högluncl

sltrt ivilken lråga som hclst under minst
åttå år vilket ju dr själva ncningen nle.l

respektabilitet.

var

vid cvA?

i "KI{O"I

- TORST

"Av dricka

ordgrupp 3

borde nänskorna få likal
Det gick nrig in på nerven sä jag ros,
niir jag bar bira till de rilta
och notor ti11 cn pilsner-liis'

0 versatilitet

SAXAT

l

flexibilitet

2 kapåcitet
3 mobilitet

{

lå r rJre .i,l.rn g,rtrn rar 'ler orise
tnsen rasande bergtroll
rrr 'Bcrlin rr Thlo.lor llierier

r

lfeno

5 koncept
6 synkr onisering
7 respons
B produkt

I

kontingent

t5

NI

FYLLER.

FARGTROLIET \/AXER

JÄMNT

CVA
60 år

l/5

Färgtrollet har gjort en egen liten
John Nilsson

avd 200

26/5 Tore Myhrberg
15/6 Olof Nor6n

290

-19/6 Grrnnar

594

I

// /

gallupundersökaing bland de arställcla
för att pejla konstsmaken. Av de 126
svaren framgick att en majoritet på 86

Johansson

200

Jonan ! elänctcL

810

Anna Stina Norling

380

0r, .tällde krav på

kvrlitet förc krar på
fornat hos konstverket. 75 % tyckte
bäst on] oljemålningar och 34 9/o var
f.örtjusta i akvareller och grafik. I valet
mellan figurativ eller nonfigurativ [icke

50 år

4/5

t/) lven LrlKsson
2715 Gereon Engebladh
I

28/5 Ingvar Johansson
23/6 Harry Jacobsson
26/6 Ingeborg Aqrlund

föreställande.l konst valde 27 0/o not
figurativt.
Att föreningen väl fyller sin uppgift

281

284
281

506
380

2,1/7 Malte Olsson

120

25/7 David Hjerling

49t

Föreningens årsmöte den 20 ma,rs på
Paletten fönnådde inte konkurrcra mecl
ishockey-VM, men de medlemmar som

UHF

mött rlpp fick del av mycket glädjande
siffror beträffande medlemsantal, ut:rrillningrr och utdelldc vinster i .rn-

60 år

orclnade utlottningar.

7/6

Carl-Hugo Dahlström

2318 Erik Tägtström

6/7

l/9
l8/9

Ragnar Lindgren

Erik Larsson
Älvar Schlegel

442
412
tt,1
+tz

Årsberäffelsenvisqr

att

n.rerllemsantale

t

rre.l ?7 ao, från 215

..tt 8

unde,r 1968 ökat

till

295;

Lrrställningar ordnats rne,l
175 verk;

rll

ningar

i juni

och december.

Revisionsberöttelsen qnger:

Har CVA och UHF glömt bort att
deras upphov varit flyget? När Alfred
Aue elter 20 år som ordlörarde överliimrade klubban till Olle Jonsson kan
han se tillbaka på år då AFK stod på

Tillgångar
Saldo från 1967

Inkomster

Medlemsavgifter

Sverige men även ckonomiska

kriscr. Med stor optimism och kunnighet har l.ran klarat alla besviir. Svårig
heter med finansiering av flygplan och
- verksamhet har varit en direkt följd
av den allmänna lågkonjtrnkttrren i

rrcrknaden. Nu är allt åter på

vrig

.rppåt.

I

c:r

45 konstverk lorrlts rrt vi,l Jr:rg-

Ny luft under flygklubbens vingcrr ;

i

........
..

Postsparbank
Gåva....

..

..

.
.

8.535:-

.
.

736:50
67:

170:9.508: 50

Utgifter
Inköp av

konst
8.668: 25:
Lokalhyra
37:50
Filn.rhyra ..
Kaffe vicl årsmöte....... 3l:18:85
Konstböcker
102:22
Trycksaker
625:93
överskott
9.508: 50

första hancl skall hangarer och fältet
städas upp. Därtill fordras medverkan
av alla som vill fråtrja flygvcrksanheten. Sedan bllr det full fart på segelllyget
med goda lärare. Den ene, Bert Persson
är en av Austral:iens största flygentusiaster på detta område. Vid årsmötet
kåserade han livfullt on livet tillsamlrrn' nred kängcu ur oclt pungråttc
Modellbyggen har åter korrmit rrpp pä
progranrmet med en mycket bra ledare
och far vi väl se Lrpp nted va,[ som fly
ger i luften.

Styrelsen beviljadcs ansvatsfrihet och
omvaldes, så när son på Majvor Byströn, UHF, som undanbett sig omval.
Styrelsen för i969 har följande utseencle: K.-E. Persson, UHF, K.-H. Peterson, CVA, P.-O. Olsson, CVA, J. Grönncrg, CVA, C. ll. Dahlström, UHF, H.
Skoglr'nJ, DC, O. Svensson, UHF.
Föreningens ordförande K.-E. Pcrsson meddeladc ått flera utställningar
konmer att visas den närmastc tiden.
Först kommer Jan Wilhelmsson att

arbetar ihop ned Köpings flygklubb och
alla grenarna är rikt reprcscnterade.

nela WikWilhelnsson.

Motorflygarna liksom segelflygarna

Välkommen till flygfiltet och prövc
Dina vingar.
Ordförande Olle Jonsson, Secoverken.
Sekreterare Ewa Söderberg, CVA.
Kassör Maj-Britt Jonsson, Arboga.
Skolchef Gunnar Magnusson, CVA.
16

ln ftlernoricttrr

400

VI GRATULERAR

toppen

framgår inte minst av att medlemsant.let fortsätter att öka. Första kvartalet
69 gåv ett tillskott på 50 nya necl
Sel?reteraren
lenmar

srällr ut oljor, teckningar och grafik,
lö1jd av err skulpturutställning med lngÖrebrokonstn:iren Bertil Blglre-Kindgren har lovat
vi..-r prov på sira verk, liksom den kände tecknaren Roland Svensson.
I höst kommer Konstfrämjandets and-

ra stora
-6s1.

Multi-konst-utställning [Multi

Linus
Carlsson

Instrumentunakare Linus Carlsson av
led den 2 mars 1969. FIan var född den
17 scptcrnber 1916 i Västcrmo försanling.
Sedan våren 1946 har Linus Carlsson
varit CVA-anställd. Under ett l0 tal år
arbetade han som avsynare på motodek-

niska kontorets kontrolldetalj och diirefter korn han över till instrumentsektronen,

Linus Carlsson var rnecl och bildade
FCPF:s lokalavdelning i Arboga och
var styrelsemedlern under många år.

ELlert
Janssott

Den 2l april 1969 avled vaktnan Jo
han Evert Jansson, CVA, eftcr en 1ängre tids sjukdon.r. Han var född den B januari 1909

i

Säterbo församling.

Evert Jansson arbetacle vicl Hjäimare
Kanal- och Slussvcrks AB i drygt 23 år
innnn lrarr ,lcn 24 oktobcr 1955 börja
de sin anställning vid CVA.

Vi behöver en r odclbåt, triidgårclsrröb
lcr, tavlor [det behöver inte våra Rcrll-

branclt, Frans Ilals eller sanrtir-la polarc.J
prytlnadsför cn.rål, radioapparat

Iej

kri

.tcl'rrort. grrel TV r1',arat Igi'na
fär'gl och andril prylar som kan vala
Det finns n.röjllghetcr att bada

och

vi hoppas att med lrjdlp av frivilliga
krafter även kunna iorclningställa

en

bastu och även skaffa någon roddbåt.
Fjske år tillsvidare förbjuclet i Kvarn

sjön, men nöjlighctcr till fiske av
laxöring m. m. fjnns i Gamla IJjälmare kanal mot lösancle av fiskekort,

Sonr vi i ett tidigare numner av dcnna tidning neddelaclc pågick under

handlingar nellan IFFÄ och företags
ledningen om att Fohlingtorp skulle
ställas

till

cle ånställdas

förfogande. Det-

ta äf n! klart och ett kontrakt är lrpprättat rneilan berörda parter. Avsikten

förstås. Gar-r-rla kanalen ligger bara ca 50

mcter från stugan.
För närvaranrlc äl: stugarl tol1l och en
clel unclerl.rållsåtgärder skoll orclnas och
dessutom nåste stugan nöbleras Vi har
anskaffat en hel del n.röbler och beräknar att clcssa skal1 kunna vara instal

Lrtnyttie stugån som utgångspunkt 1ör
cvent clla frihrftsalitiviteter, men givetvis åvcn för samnankomstcr av olikn

lerade onkring nånaclsskiftet ap:'il
naj. Dct behövs emellertid luycket trtrustning till ctt sånt här stäl1e och hiir
finns nöjligheter för lrivilliga givare att

slag

gijrn en insåts.

är att alla anställda skall l.ra rröilighet att

iordningstä11åndet av Fol.rlingtorp
och anläggandet av tennisbanor komrrrcr
att nedföra ökade kostnader. I dctta
sarnnanhang är det angeläget att lraln
lrålla, art foh'ingrr,rp rid Kvarn.iön är

användbara.

Kontakte stugkommittön sonr beståI
av S. O. Holmström/953, S. Ä. Mattls.or 54 1 oclr G. Ry'tedt 274 .ller någon
av IFFA:s styrelseledamöter.
Vi eitcrly.cr lörslag lrån cll. a rsräll.
da :ingåencle ahtivitetcr och utnyttiandc
rr fe ra fantasti.kr tiu.iga stä)1c. Vi uvser att åtcrkonDla mecl yttcrligare tnformationer när det hela är färdigt och

lilart att tas i bruk.
Under tjden gör en pronenad eller
ta cn cykelt r ut tiil Kvarnsjön och be
kanta Dig lned terrängen och orngivningarna- Du har ju kartbilden rred referenspunkter som Säterbo kyrka, södra
banänclen på flygfältet, varifrån det går
en nyanlagd väg direkt ftaLr till stugan

S. O. Iloltnströnt

att

Selztionslcdarc

\lJr| lq l). I printip kar nan \äl sica
att alla prishöjningar, vilka cle än rnå

avsett soln en fritidsanläggning för alla
anställda och såldes icke reserverat för

vara är olustiga, och flera av våra medlennar kanske komner att tycka detsenlrr-ra. Mötesbesltltct var clock enhål
ligt och vi hoppas att inga rnedlen-rmar

stödief Du indirekt iordningställandet av
Fohlingtolp.

Baclniriton J. E. Kihlströrr/231.
Skytte H. Ilal.rne/231.
Skidor A. Hill/254.
Orientering L. I{ög1und/582.
Varpa O. Bcr gström/253.

Som bekant

höll IFFA sitt

arsmöte

onsdagen den 26 mars, varvicl frågan om

medlensavgiften bl. a. var uppe

till

dishäpna,
sedan föreningens

k'r*.or. Artsi[rer har, hör' oth

varit densamnta 3 kr.

skali kiinna sig lörorättacle on de vicl
nästa inkassering av rnecllensavgiften
finncr ltt densartuta ökat till 5 kr' Så
som parentcs kan nämnas att såväl CVM

.nl);rt I|FA:s medl.t r'trrr. U(1om rrl
Du stödjer IFFA ned medlemsskaP

Forbol korplrockev G. LklrrnC 80t't
Tennis B. Bertilsson/619.
Bordtennis G. Langl442, S. Arnolclsson/281, L. Lindberg/443.

Kant

nl?t111ii11

Il. l-indh/UFIIi,
Årsmötet vqlde föliqnde

funktionörer

soLn CVV sedan ruånga år haft 5 ltr'
soln avgift. Denna ökning är särskilt angelägcn med tånke på att företagets an-

Ordf. S. O. I-Iolnströn/953.
V. ordf. G. Rysteclt/27'+.
Sckr. Lars Guståvsson/332.

slag till idrottsverksamheten minskat
från 5.000: till 2.500:- Per år samt

Mtrlförv. Gilbeft

Kassör P. E. Pcrsson/959.
Wahlön15'12.

S. Larsson/UHF, B.

SLrncl/DC, S. Carlsson/DC.

Stugbontntittö för Fohlingtor P
S. O. Holmström, S. Å. I{attisson, G
Rysteclt.

IIar Dn några synpunkter på IFFA;s
vcrksånhet, förslag, ändamål etc så höf
av Dig till någon av ovan angivna.

WILD
DISTOMAT
D I-IOT

den elektroootisha medeloch kortdistansaren

Teodo it Wild T2 med

Dl-10

T pirmonterod

'rdr r,ll 1.000

Möter qvsfånd

ANVANDNING5OMRÄDEN:
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Apteros direkt pd den vcilkcindo sekundieodoliten
WILD T2.

Polygorrncil med siclor upp
N

umerisk

d

l0 T plus T2 : eti universqlinsirumenl
vinkel och löngdmötning
inmöining och
uisditnrng.

för

Direkt digitol ovlösnlng efter 20 sekunder.
Noggronnhet:

HTTRBRUGG SVENSKA ÄB

Kungsgolon 7 A,
Tel. 08/23 28 8s.

lIl

43 Stockholm.

Serviceovd. Lorsbergsvögen 21, 181 38 Lidingö.
fel. 767 4670.
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hö jd

möining.

Utscitining inom byggrrodsfockel.

Underjordsmotningor
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igruvor,

tu nnlo

r

och

m_

Löngd- och vin<elmciining inom industrin.

a l0 mm oberoende ov 1öngden.

Den infrcrrödc1 brirvågen tillöier mötning dog som
noll öven vid sämre vciderlel<, uiolr uppvörmningsiid och uton mcrnuell fcrsmötning.
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