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DRAGSTER PÄ ARBOGA FLYGFATT
rerna körs på bensin eller metanol.
lr,Iao vill hålla vikten nere och cle flesta
bilarna saknar därför kylare och start
motor. För kylningen hår rnan vattcn
bara i notorcrnas kylLlantlar och beg. Jn.ar kör ningcn till nrgon rrinrrt
Starten sker genon att cn annån bil
skjrrter igång dragstern. En liktig drag
ster l-iar intc heller någon växellåda utan
körs genorr hjulspinn vilket ställer spe
ciella krav på banans fr-iktionsegenskaper.

.1. :p- lrrr ^l \J.,ftin

-rrr

r.' . r rrir år. De llesta utör,arna är saLlurulslutna i Swedish llot Rocl Associatioo.
T.vling.' lrrr Lrl.T. lr'.r, t,c bJrl ,1
1

i

Änclcl storp.

Unclcr pinsthelgen triillrracles
provacles några clagstcrs

i

och

Arboga. Där'

bi. a. cn hclclragstcr nled n-rotorstyrkan 1100 HK som förd av Björn
fanns

1.fi0 uilrla hiistkrat'ter son clrar u1t1t dragstcril pti sttiitlzttn 1a2 nlcter till
Irtrt dv dr^;ga 240 lznltint. från stillustLicnde.

ett

n.del

AnJcr ,.or I.JrJ. de .10' rr'etrrllr på 6
seli. För uppblon-isr)i1-igen behövs vttcrligare flera hurrclla nreter eller i nöclfall
br.omsfallskärrr. En såclan bil har cykell-rjul franr och speclald:ick nära 30 cm
brecla bak-

Genom tillmötesgåencle från Flygvap
n.t och CVA \r nd. r.n,l.r I'inB'rlrelg- r
några .tncl<lrolrrl e lrror r .'Lh tlirttr'a <i
na specialbilar s.l<. draSstcrs på CVA

Som så mycket annirt l<otlnrcr clcnna
sport från USA. Det hcla går ut på att
från cn stående start köra en kvarts
engelsl< nil cl. v. s. 402 netcr så snabbt

fiiltet. Ett stycke av htlvudbanårl närmast
Säterbo kyrka fick dlsponcras och vakt

sotr i-iöjligt.

bevakacle clen allmänna viigen

lrån

tet så att bilarna kuncle köra

obehind-

fi1I.

fä1

N{an tävlar i ctt otal olika klasser alltifrån lätt modificrade stanclardbilar som

l"r't'r:n,lc frr lö'-. pr rllr är uie

rill

extlema skapelser hel-dl agsters. N{oto-

Däckslitaget

li.'.rr

r.-,1'

lil'

för cn nornal start kan
kr \l"n p,or:de oct-

2C0

så några nroclificradc standatdbilar

bl.

a.

några Volkswagcn och roligast kanskc
cn Lloyc1 skåpbil. I alla dessa bilar tar
rnoto!:n upp hela fr-anrdelen och föra-

..r, 'i l.r . .le 'or|id:gar.

v

rr

Lrak-

sätct.

Bcrr.gr Nilssor

Skorfgluggens fotopris

Pristagdrc

i

SLofglrrggens stora fotctttitlan. Fr. u- Lcnnurt Thornsttönt, Roget Thel

IcnitLs och Rolt Landerniis.

e chi:f cn för CVA, styreslrannen Otto Dahlin, avled den
Fijrr

9 juli

r

969.

Alla de tre gamla styresnrännen vid

Centrala Flygverkstäderna,
tlugo ls1..qn CVV N'ls "1jrlo1[er;
CVV och nu Otto Dahlin CVA,
är clärmed ur tiden - cn
epok är förbi.
Nä 0110 D: hl.n .'vei.k In(d fr' nsion
den r jull r96r var vi nrånga
som kanske tycktc att han drog
sig tillbaka i tidjgaste laget.
Har.r skulle fylla 6o år den g
oktobcr. Nu inscr vi alla hur rätt
hau gjordc. Har.r fick dir nirgla år
- dock alltför få - då han kmde
iigna si!! iit sina egna intressen.
Jag hacle förnrånen att till Otto
Dahlin fr amfiir a alla C-,/A-ar cs tack
vid hans avgirng clcn r jull r96r
lör gott ledarskap och fint sarrarbete. Till detta vill 1ag nu foga ett
sista tack för god vänskap och
gott kanratskap.
Må Du få vila i f rid, kiir c Otto.

.IND|RS HÖGILI.D'I

Då det inte utu'it 1nöiiigt lör iilig att nå alla ltersonligen oill jag här för alla
cle beuis på uänslzap sont uisats ntin OTTO t,id hans sjukdont ocl'L bortgnng,
för 'uttclzra blontntor, gåuor till nintesfonder sdlnt öutig hedersbeuisnittg uid
iortlfistttingen |ranföra ntitt uatma taclz.
EI-SE

DAIILIN

Ur GVA-chefens dcrgbok

21 moi

.....

Hänl se'n sist

Provbock nr l, för rnindre turbomotorer, tågen i bruk för notor typ TM2.

.

Adn.rinistrationsbyggnadens
entr6 ommålad.

rcrv

Den verkstadsbyggnad som CVA t v
skajl hyra av östersunds stad för CVAö

...

24 opril
.... Tekn Direktören P Jurander och
civilingenjören Ä Torudd från
FMV-F: UH, byråchefen I( Hultrnrn och byrådilektören C Heirner,
F:UHF, byrådirektörerna Ä Nilsson och R Ericsson från F:UHC
resp F:EL, för studie av fördelningsförrådsv.-san.rheten vid CVA.
29 april
... .. Civilingenjör H. Josefsson, ingenjörema G. P. Gustavsson och L E
Klang från STAL, Finspång, och

sarn]nan-

.. . Major Pedersen, Danska

Flygvap-

modifiering av 30 mm akan nl/55.

6 iuni

..

byråingenjör

6-8
...

moi

. representanter från FMV-A, FMV-

iuni

....

studiebesök.

i

Colonel

Johannesbergs-

Västerås, för studiebesök.

L C Allard

och Mr

M

S

Piligian frart USAF, civilingcrjör
B Bcrg,

fMV-f

:

LLB5, öreringenjör

och ingenj.ö,r E Björklund, TALAB, för inforn.ration om

organisationsavdelnings

Tore Ottenhag som ledare, för

skolan

O Warte

13 moi
personal rned avdelningsdirektören

ur

.. . . flygmekaniker

FMV-F:ELT4 interna konferens.

.. . FFV/HK

i Flygvapnets Bonb- och
Skjutskola (FBS) divisionschefskurs vid F3 med överstelöjtnant
deltagare

Crona som ledare.

ll

F, FMV-M, FRA och TALAB, för

.

och

Dahl från SAAB L or.h ingcnjör
Nääs, FFV/HK, lör att diskutera

..

L Lövgren, FMVF:MO, för diskussioner beträffande ev underhåll av motor RM2.

iuni

flet, ingenjörerna Söderlind

fasad och

är påbörjad.

Besök

intemt

4-5

notorer utförd.

T'5"_ _

företagsnämnd, för

träde.

Målning av appa-ratverkstaden för

Nya motorlörrådet färdigt.
Skyddstak för telenateriel påbörjat.
Placeringen blir i närl.reten av de be-

FC

FMV-F:

studiebegök och

8

PS 66-materiel.
ougusti

... - medlemmar i

Västraanlands Läns

Ilushållningssdllskap, sotr hade
förlagt en del av sitt sommannöte

till cvA.

19 ougusti
..

..

representanter från Danske Flyve-

materielkommardoen (FMK), Vaerlose och Aalborg: Oing E Ilesselbe,rg, Oing Aa Mygind, Aing J
Ferbing, Aing F A Moholt, Aing
E Jorgensen och Cing E O Mortensen sanlt Fdir S Eriksson, FMV-

F:FC, för studiebesök.
22 ougusli
. . . . representanter från Arboga stad
och industrier, som av Gd inbjudits till luncl.r på "Gyllene Balken".

28 ougusti
Dansbar på besölz den 19 ,lugusti 1969. Fr. u. Oing A. M!4tud, Aing E. IorgenserL,
Aing l. Ferbing, Oing E. Hesselberg, CCVA, Cing E. O. Monensson, ldtu E. Eribsson, FMV-F : Fc samt Aing F. A. MahoLt.

Cykling på slingervög
Färdskadoraa har de senaste åren va-

taga all nödig försihtighet och verkligcn
övertyga sig om att sväng över körfältet
kan skc utan ri.k. Sarnridigt pånrinne.
om förbudet att på dennå väg köra fle-

cyklisterna

ra cyklar

vid CVA och UHF sorr
skalJ svänga till vänster in på den l-va
cykelvägen, när strömrnen av motorfor-

clon är som mest livlig. Här krävs att
alla trafikantgrupper skärper sig i srna
uppträdanden.

Motorfordonsförare nåste ha klart
för sig att cyklisterna på denna clel av
räg 507 kcn korsa körfältet, varför Ira..
tigheter bör anpassas härefter. Tillåtna
50 km tin kan därför vara för höB ]tr.tighet på den kritiska delen för att kunna awärja en sammanstötning.

Cyåli"ter rnåste givetr is självl .ckt
2

Vi

i

företags-

nämnd, för visning av CVA verk
städer och besök vid "EXPO 69".

8 redligo rnön

och lindriga och vi hoppas att de
så skall förbli.
Nu har dock en ny fara uppstått för

rit lå

....ledanöter i FFV/HK

bredd.

ser därför förhoppningsfullt fram
mot den dag, då samtliga cyklister kan
färdas pä särskiJd cykelhana

fa

vägens

södra sida ända fram till infarten vid
Ekbackens Livs. Stadens myndigheter

har lovat anlägga en sådan

cykelbana
så snart medel och arbetskraft blir til1-

gängliga. Det är inllessanl att veta, rtt
5 9o av alla trafikskador svarar för he1a försäkringsbranschens utbetalningar
och betalningsutfästelser i forn-r av för
fxamtida ersättningar avsatta belopp.

Lhl

På Gustavsdagen besiöts att nedanstående åtta vid CVA skulle tilldelas
belöningen för "nit och redligher i rikets tjänst". Liksom föregående år har

de rätt att välja mellan guldmedalj i
sjätte storleken och ett ar-rnbandsur i
guld. överlämnandet kommer att ske
senare vid en högtidlig sammankomst-

Gustavsmännen äf:
Verkstadsingenjör G.

A.

Seth.

Ddftingenjör N. B. Ekstrand.
Driftingenjör E. B. Haglund.
f)ri{tinoeniÄ. F R Si'hIngenjör J. E. Wirselius.

Ingenjör G. H. Sandkvist.

F. d. assistenten G. A.
Instrumcntmakare
l-tanmar.

Johansstrn.

A. V. G.

Lilje-

FF\t4:yo69

ETT ARBOGA M('TE

för kundinforrncrfion

Under mörkgrå moln och i strilande
regn öppoades onsdagen den 27 augusti
på CVA EXPO 69. Den hade arrange
rats för att skapa kontakter med kun-

der och

ir-rtresserade samt

för att

iäggc

grund för nya id6er och diskussioner.
Nedräkningen för Expo 69 startades
redan löre senestern, rlen sjä1va byggandet skedde i augusti i strålande sol
och värme. Det var otur att sensonrrnalens två stora regndagar skulle samnan-

falla just med expodagarna-

Utstdllningen gav en allmän överbiicli
Försvarets Fabriksverks produkter.
Huvuddelen var dock ägnad åt CVA:s
och CVM:s verksamhet.
I en översiktsnontcr hade man gjort
ctt bildmontage över olika delar av underhåiisverksamheten och stä1lt ut prov

av

på mindre rillverkning:objekr. Ien särskild del visade FFV några produkter
ammunition, skyddsklä- skjutvapen,
der
från arLd-ra företag inom koncernen,

I fem transportabla lättrnetallhyddor
var det demonstratioo av produkter och
arbetsförfaranden. CVM visade elektrolytisk metallbeläggning - ytbehandling
[speciellt med guldJ, vilket var mycket

popul?irt. Många gick stolta därifrån {örsedda med lysaade, guldplärerade nycklar [24 karat 0,002 mm tjocktJ. Guldlagret var mikroskopiskt tunrt. I ett par
lrlddor risade CVA olika uppsäuningar
handverktyg placerade i ändamålsenliga
skåp eller lådor.

i

Kompletta radiostationer, monterade
transportabla plasthyddor, stocl mitt

på plan.

Byggmästunes Materiel

AB

IBM),

Verbstadsdirelztör A. Flögfeldt och ingcni Lars Clarstedt fick goda "kontdleter"
med både norr och söder. I det hiirfallet F2|:orna från Luleå: Suen Hedhuist,
Thore Bergström, RoIf Morin, RoIf Nonnan, Lage Lundberg och lTerben Thufiiii .
Solna, varmed FFV har san-rordnat viss
försäljning, då vi delvis arbetar med pro
dukter, som kompletterar varandra, hade byggt rrpp byggnadsnäln-ngar, Jätt

metallnast, plåtskjul

för förvaring

av

fordon, bränsle etc. Även visade. en inclockningsutrustning vid ett flygplan 35
"Draken".
Till cxpon hade knutits en hel del demonstrationer av mera aktiv art, såsom
skjutning med pansarskottet "Miniman",
utskjutdng av katapultstol, {örflyttning

av niateriel med helikopter samt eldsläckningsövningar.

Ltt 200-ral inbjtrdnr gJ'rer hade in
funnit sig trots det avskräckande vädret
och av deras yttranden att clörla var de
nycket nöjda.
Ett ytterligale bevis på expons värde
är att en reiativt stor n.rängd bcställningar på utställda varor strömmat 1n.
Blancl besökarna fanns representanter
för alla försvarsgrenarna, andra statligl
verk samt större svenska industrier

Arbetclrskyzdd
Som representant för FCAN deltog
jag tillsanrrr rans rrred {örbunosorcl[örar-

de A. Backström och byrådirekt.tl T.
östensson i ILO:s (International Labour OfficeJ kongress orn arbetarskydd
Genöve den 30 irrni 4 iuli. Kongressen, som anordnats med anledning av

som fick bese CERN (Conseil Europeen

pour la Recherche Nucl6aireJ, där det
bedrives avancerad atonforskning. Organisationen bekostas av 13 länder, bl.
a. Sverige som satsår 4,02 0/0. " Onsätt

i

ningen" 1967 var 250 Milj. SFrs.

ILO:s 5O-åriga til,lvaro, var förlagd till

personer crbetar srändigr vid CER\,
och dessa kommer huvudsakligen {rån

Palais des Nations. Totalt deltog ca L500

bidragsJändema. Fördelningen av perso-

delegater

från 66 olika nationer, varav

40 var utomeuropeiska.
Från morgon till kväll hölls föredrag
i de nlest skilda ätrnen från brandskydd

till

hdlsovård.

En kväll var vi ett mindre sällskap

TAPTO

I

Teleprinter

till CVA:

GOTET

3.00C

nalen var följande:
25 Vo lysiker och ingenjörer

"tekriker"

25
38

o/o

l2

Vo administrationspersonal
A. Högfeldt.

o/o verkstadsarbetare

"På sin nedläggniogsdag tacka,r

KUNGL. GÖTÄ FLYGFLOTTILJ
för gott

'amarberc

unJcr gångn.r år"

ösrensuNDsFtuAL

De konkreta förberedelsema f,ii{ att
komna igång med verksamheten i östersond har nu pågått sedan i maj. Eftersom både markelektro och basurrusr-

öVERINGENJOR t.-H. TARSSON

ningsunderhållet är verksanhetsgrenar
som flyttas till östersund från VästeråsUppslällh'ndspl.ts

f;rr : cttrt

f&

c,a 6o 6.J0"

övc6yn

spåras tiilbaka

till

det utrcclningsbctan-

kande som Försvarets -Arbetsgmpp 1ör
teleunderhå11 (FATU, lämnade under
1963. Där förutsåg man behovet av ytterligare en central verkstad för teleun"
derhåll, som föreslogs piaceras i Norrlancl. Som bekant hal den senare utvecklingen dock inte medfört något behov

av

ytterligare teleunderhållskapacitet,
i nraj i ar beslöt sig för att
ändock etablera en underhållsverkstad i
och då marl

östersund gavs den därför en något an-

norlunda inriktning.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna
blir i stället underhåll av så kailad
narkelektrorrateriel, d. v. s. fasta

och

mobila elkraftaggregat av olika slag samt
basutr-ustning omfattande en mångfald
artiklar allt ifrån flygplandon.rkrafter till

l.rydraulaggregat. Arbetet

i

verkstaden

blir således av mekanisk och elmekanisk
art och åv ganska tung karaktär. Det
enda inslagct av televerksamhet representeras av den regionala televerkstadsdel, sorn CVA sedan länge har placeracl
ned Östersund som hemmabas. Den an-

Tanken på en verkstad

i

Östersund

för underhåll av militär materiel

R.escr

kan

En de1 CVMV are, sorn aomäit sitt
att flyttå över till CVA:s Östersundsfilial, fick den 29 augusti tillsammans mecl sina fruar göra en studieresa till jämtlandsnetropolen 1ör att
få en mera påtaglig uppfattning om vad

framticlen eventuellt kan bära

i

Ett chartrat fiygplan startåde

sitt
pä

norgonen lrån Västerås med 23 förväntansfulla människor ombord. Färdledare var personalchef Birger Ählin,

CVA. En väs'.eråsfamilj hade {öredragit att bila upp och väntade på lrösön
när planet landade vid g-ticlen. Då'
mötte också konmunalrådet Nils Jonsson, ikiädd sitt 'oligaste morgonltrrrnör,

och hälsade resenärerna välkomna. Med
buss fortsatte färden till I{ådhuset där
en kopp kaffe smakade gott i anslutning

till

den information som lämnades i

stadsfullmäktigesalen.

Drätseldirektör Harry Rydquist gav
några glimtar ur stadens historia, var-

efter han presenterade residensstaden
och serviceorten Östersund ur andra
4

selagsarbeten.

Arbets:lokalerna kunde nan tyvärr
intc se så nycket av vid detta tillfälle.
Man konstaterade nämligen i mitten av
jLrni ått det inte fanns några län.rpliga
lokaler tillgängliga, utan att det nåste
bli fråga om ett nybygge. östersunds
stad satte clärför omedelba,rt igång med
att projektera en ny verkstad i sitt indrr"triområde i Odenskog, och här är
det meningen att östersundsfilialen

skall ha sin hemvist den {örsta truen.
Lokalerra i Odenskogsområdet kommer
att utgilras av en 6 meter hög verkstadsbyggnad onl ca 1.900 m' utförd i lättbetong. Den irurehåller tvätt-, rengörings- och sprutmålningsrum, samt 3 st.
provceller för elektriska aggregat. Lokalen inrymrner även en mindre hydraulverkstad.

I

anslutfling

till

verkstads-

byggnaden finnes ett 60{ai uppställningsplatser för fordon. Det blir också
ett varmförråd med en yta av ca 900
m'och en takhöjd av 4,5 rneter. Såviil
verkstad som törråd är av god standard, och kommer att erbjuda en fullvärdig arbetsniljö. Kontorslokalerna rnForts. på sid. 5.

till Norrlcrndsrnetropolen

intresse

sköte.

knyts nu till verkstaden men kommet
nat{rrligtvis att som tidigare mest ha re-

respektive Malmslättsverkstaden har den
berörda personalen där informerats oclt
fått nöjlighet att ta stdllning till om man
önskar följa med till östersund. För dem
Jom vcr intresserade anordnaJe rnan i
auglrsti ett dagsbesök där, och ett refei at
från detta besök fions på annan plats r
clenna tidning.

synvinklar. Man fick veta att det är väl
sörjt för den kommersiclla servicen, att
skolväsendct är rikt utvecklat med gym-

nasium, fackskolor, sjuksköterskeskola,
ungdomsleclarinstitut m. m., att det fiturs

goda möjligheter

till

fritidssysselsätt-

(orrr \ inl<rlid. .rlt
man har en nyuppförd sporthall, fyra
utomhusbad [det femte under uppfö-

n'ngar såväl

sorllnrr

rande], slalon- och hoppbackar samt
dessutom en härlig fjäilterräng rnom
råckhåll och massor av ren ishavsluft.
Den korrmunrla rrtdebiteringen liggcr
lör närvarande på kr. 20:70, inkl. lancls
tingsskatt kr. 8:

Stadsarkitekt Bo Larsson inforrnerade

bl. a. om bostadssituatlonen. En l-rel del
byggen är på gång på olika områden i
staclen. För dagen dr det ont on lediga
liigenlreter men liget tordr ljrrsna lingre fram. Tre kedjehus, vackert belägna
ned utsikt över Storsjön, har tesetverats för CVA filialens räkning.
Ingenjör Henry Emanuelsson, CVA,
prcsenteråde med hjälp av ritningar det

påbörjade \erkstadsb)gget, som

va-

år ocl.t
ra fii,rdigt den l5 november i'kall
till vilket bottenplattan nu va.r gjuten.
I-Ialvannan timme var anslagen för
st.övtåg på egen hand och sedan bjöd
staden på lunch på Stadskdllaren.
Östersund och Frösön har mycket att
bjuda turisten på av estetiska och kulturella värden. Under cn rundtu,r med
ovanämnda representanter lör ståden
som skickliga guider kunde man inte
trndgå att I'rverkls j posiliv rikln:ng
Största intresset tilldrog sig givetvis de

bostaclsområden som kan bli aktuella
för de familjer som skall flytta till ÖstclsrLnd inom en snar {ramtid.
Med avskedskaffe i fombyn Jarntlis
restaurang Hov och en vackef vinter.portlilm avslutades besöket. Ndr in-

trycken sumnerades under hemfärden
var clen allmänna uppfattningen att det
vcrit en anSenärr och givandc dag och
att lnan fått ett synnerligen hjärtligt
nlottagande av värdarna i Östersuncl.
GRv.

DE SISTA ATENAR.NA

Yrkesskolcrn rrid GVA hcrr sföngt
Under 300-tqlet vqr Alen köllqn för qll lärdom och de qlensko skolornq
yrkesskolon Plolons m. fl.
vor kändq. Även CVA hqr hoft sin skolq
som slqrlqdes -1948. Men den 29.8.69 lömnqde de sistq "qlenorno"
skolqn, som
dörmed definitivt vqr slui. Orsoken är oh ufbildningen för frqmtiden skoll ordnqs genom qllmönno skolvösendet.
På restaurang Gyllene Balkcn sanlades på avslutningsdagens kväll de elercr, sor {ör tle år sedJn börjaJc .inn
studicr vid CVA:s yrkesskola, som den
absolut sista årskursen. Detta s'sta år
har nan bedrivit endast praktisk verksamhet. Den teoretiska undervisningen
slutade för ett år sedan, då yrkeslära'r'na
avtackades. Nu återstod således bara
rektor Söderberg och tjugo elever.

Efter ett koft avslutningstal överlär
nade CCVA, verkstadsdirektör Anders
Iögfeldt, avgångsbetyg till samtliga ele
vel, samt tiil cleln som kunnåt visa stör,
re kunskaper värclelulla premier. Där
tutöver dclacles sju s. k. Järarpremrer r
bokform ut. Dessa senare hade elevcr-

ganska ringa, mcn sunlnlan hacle blivit
ganska stofEfter seclvanlig fotografering begicks

sup€

dignande smörgåsborcl.
bo-det trlade öve.r'ingenjör Lars-Harry Larsson, han lännade välgångsönskningar med gocla råd
till eleverna. Santidigt tackade han förcstå'nclaren

r'd

för elevhemmet, Sten Wes-

terman, för den

tid

l-ran förcstått dcttå
till fru Wes
nu till Jönköping.
ingenjör Jan-Anders

sanit överlämnade blonmor

ternan. Dc flyttar

Till kaffet höll

I

na själva betalt i form av böter vid
rrindre förseelser. Bötcsbeloppet var

från ett

$.'n1 6v.lr tning

Källberg ett reflekterande föredrag orr
nrålsökning mecl infraddstrålekänsiiga
fotoceller.

G ettc

Hela högtidligheten avs:lutades mecl
tack- och lyckönskningstal från lärare,
organisationer m. fl.

r

ultlir eht

ör Gtqn a r

Su

ärd.

GD Svärd
Iärnncrr FFV
Son det frangått au dagspressen Lom-

nter gcnenldirebtör Cunnar S1tfud att
aogå

son clef

nen och

fii'

fabrilzwerhsboncerdireL:tör för

bli rcrlzstillande

etr nybilclat statligt föruahningsbolag,
sonr slzall lörualta statens al?tier i nastan sonltliga statliga boldg - ett tiugo-

tal Detta bolag slzall börja
het i januari nästa tir.
Styrelseordförantle

blir
sista atenayna. öure ruden fr. r.: UIl Santuelssott, Gen Oue I el.Latder, Inge
Angsred, Bertil Knutsson, Anders Andersson, Lars-Erib Larsson, Oue Norntatt, Anders Bergtnan, Håhan Pettetssott, KarI Otto [{åntpc och Bengt-Arne Anderssott.
Undre raden lr. v.: Kicll Rutdquist, Lars lanssott, Per Lcnandet, Lars Sttintlholm,
Ton$ny Anderssou, Lars-Göran Myrelid, Bengt Våglin, lngcnutr Olsson och Lennatt Hanlmdrsteclt.

De

öSTERSUNDSFILIAT. IForts. fr. sid. 4]

rymnes dels ien sektion av en blivande
barnstuga sonr placeras i närheten av
verkstadsbyggnaden. Här beräknas l2
personet inry/mmas. Viclare får vi hyra
3 kontorslokaler i "Hantverkets Hus",
som ligger ca 300 mctcr från verkstaden,
och där lår ungefär Jika lnånga mm.

r

och omklä.lnaJsrrrrr [ör rsrk'tr
clens personal kolrmer att finnas i manM

skapsvagnar, sorr
för verkstaden.

ställs pp strax

utan

Vid besökct i slutct på arrgrrsti hade
lnan i.rte lrunnit längre än att tomten
vpr "vriii.l ^.h Jet va klrrr för g,ur

i

sin uerbsam-

det nya bolaget

statssehreterare Suen-Göran Ol-

hcde,

F.ftertridare på chefsposten

för

För-

sudrets Fabril?sucrb har, då detta slzriues,

inte utsetts.

inolD -För'vrlet. Fal'-iksverk dtt skdlfa
sig en egen verkstad i Lugnviksområdet
i östersund, som ligger bättre till för de
nrånga och tunga transpolter sorrr blir

ning av bottenplatta. Redan i novenbeir
i år räknar rnan dock mecl att byggna
clen skall stå färdig, så att man kan

aktuella. Det tänkta verkstadsorlrådet
där '.gge- rårnlig.n n ellar rilsväg 75
tili Storlier.r och järnvägen mot Strönsuncl. Det blir riksclagens sak att nu ta

börjå flytta övcr en clcl arbetsrrppgifter

ställning

ot

l-itct 1ängrc fram planerar man

till

en framställning

olr-r n'redel

för att proicktera dcnna anläggning.

t,

clock

Driffvörnsrnön belöncrcle

Vid cn cerentoni på CVA öuerlimnacLe uerlzstatlstlirelztör Anders Högfeldt utmär,
helserntr

till

driftuärnsntännen inon f öretaget.

Ätskilliga irom Fcirsvarets Fabi'iksverk clen Arboga förtjänstncdaljcn i gtrlcl.
fick belöningar dcn 6 juni. Ilerrvärnets I-Iemvärnets förtjänstplakett i silvcr
ccntrala förtroen.lcnämnd har tjlldelat 1änrnades tjll Ingemar Carlssoa, Gunnar
Herbert Kåberg vid Ccntrala Verksta Dahlrran, Bo Engströrn, Harry IJahne,

PENSTONltRER
Ovcringenjör C. R. EkblacL tact<actc
de avgående från löretaget och överlämnadc blommor.
Stig Lindgren talade för arbetskarrrateina i produktionsberedningen till Folhe Svensson och Lennart Fransson tac
l<ade Allan Wreder från elsektioner.
FCTF:s väigångsönskningar för fram
tiden franfördcs av dcss ordförancle,
Er-ik Werner.

Hcrbert Kåberg.

Erik Isaksson, Walter Lundborg, Torc
Myrberg och Olof Äbcrg, CVA-UHF
ciriftvärnsförbard

Ur-CVA aren Folke Svensson från
produktionsbereclningen och Allon Wre-

der på elsektionen

avtacl<ac1es

på

Va1-

borgsmässoafton, då de gick i pcnsron.
Folke Svensson, som är född den l
april 1904, kom till Malnslätt 1938, var--

till Flygförvaltningens flygverkstacl i Stockholn.r. Den
I januari 1945 började l.ran på CVA på
ifrån han flyttacle 1942
flygplanssidan.

Allan Wredcr födcles den 5 april 190,1
CVA nred kontroll

och böriaclc 19,i6 på
på elsektionen.

lohn Eduitt Nil.sson orlr Petrus [,rilzssott.
6

Arboga.

Den 30 maj siutade John Edvin
Nilsson och Gustqv Petrus Eriksson
för' att avgå med pens on. Vid den sedvanliga lilla högtidlighcten på Gyllene
Balken avtaclcacles cle av CCVA, represerttånter föf arbetsleclningcn, fackföreningen cch l<amraterna.
Jol.rn Edvin Nilsson, soLr började på
CVÄ 1950 sorn motornontör, skall äg
na sig åt sitt hus.
Petrrs Eriksson, son varit eldare cch
reparatör scclan 1947, skall också ägna

sig åt sin stuga.

Folhe Suensson och Allnn Wrecler.

i

Dcn 4 j uli rcr det åter.anrling.på
Gyllene

Balken

denna gång

för att

man ville avtacka pensionärerna Corl
Alberlsson, Johqn Ohlsson och Ture
Nilsson lör den tid de verkat på CVA.
fekriker Ccrl Albert'son, en vdrm1äruring lran ö.terrallskog, ägnade sig i
yngre år åt skogs- och jordbruksarbete.
Han har även några ar varit egen f,i,retågare.

Till CVA korn han den 31 okt. 1949.
Han började då som lörrådsarbetrre,
kom sedan över på planeringssidan ocl-t
de senaste åren har han varit placerad
på elsektionens reservdelsgrupp.
.törrådsarbetare Johan Ohlsson är
född i Götlunda. Efter olika sysselsättningar anställdes han vid CVA den 29
dec. 1955 - han har även tidigare va
rit CVA:are nänrJigen sept. 1950 juJi
1953. Fran till förra hösten tjänstgjorde
han på driftavdelningen och sedan dess
har han varit på materielavdelningen.
Städare Ture Nilsson är lödd i Väsrermo. Till ått börjr med ägrade han sig
åt lantbruk ocl.r {iske, han ha,r också under ett antal år haft eget lantbruk.
Den 24 april 1962 anställdes han vid
CVA, d:ir han sedan dess har tjänstgjort på driftavdelningen.
Overir.rgenjör C.R. Ekblad tackade de
avgående pensionäre.na [ör det vdrde-

fulla arbete, de nedlagt vid CVA.

E.

Werner och I. Johansson representerade
tacker
R. Ols:on Seller, ll. Knuts"cmt
son-Hall och Birger Haglund de avdelningar de tillhört.
Pensionärerna fick motta rikliga
blomsterskördar och den traditionella
"prenumerationen" på Bergtrollet, som
också önskar den lycka till i framtiden.

Glada oensionärctna Johan Olsson. Carl Albertssott och

Chefen för

konstruktionskontorct,

Gunnor seth, avgick den 30 juni

11.red

pension. Han avfirades vid en tnvsan
fest på Gyllene Balken. Verkstadsdirek-

tör A. Högfeldt fran.rförde företagets
tack och överlämnade blommor

samt

arbetskamraternas gåva. Andra tackande talare var överingenjör C.-R. Ekblad,
ingenjör E. Werner för FCTF och tidi

gare chefen för normaliekontoret A.
Eiborn.

Verkstadsingenjör Gunnar A. Seth
i Vaxholms församling och av

är född

Tue

Nilsson

lacle ingenjörsexanen 1924. Efter att ha

varit ritare i 16 år vid L. M. Eriksson
kom han till Flygförvaltningens Flyg-

i UlvsLrnda, rarifran han ölertill CVA 1945.
Under sina år här i staden har Gun-

verk.tad
fördes

nar Seth skaffat sig många vänner

blivit en

och

entusiastisk arbogabo, inte
minst på grund av att han här kan odla
sina fritidshobbies, där friluftslivet intar en framskjuten stäilning. Vi önskar
hononr nångc 11c\lig.r år meJ sköna Jagar vid sonrmar.trrgrn or h strövrag i
skog och mark.

Ur-GVA-crrncts

-ZC-qr5l1|ft!le1lltl
Nrr har 25 år gätt se,lan CVA-grindarna öppnacles för den första personalen och vad iir naturligare än att detta
celebreras. San-rtliga Ur-CVÄ-are, nu
endast 20 till antalet, inbjöds till jubileunsfest på mässen den l0 oktober.
Det har varit trådition att man haft en

iräff var 5:e år. 2s-årsjubileet {irades
med errri ponrpa dock sckrrdcs inte den obligatoriska ärtsoppan med
fläsk på matsedeln.

Det blev en ninnenas kväll. Hdlsning: ocl- högrid.tal hölls av verksrads,
direltör A. Högleldt. I cnslurning rilJ
talen ägnades en minaesstund åt två tro-

tjänare,
CCVA överlrimnar en blommd till Gunnar Seth under det stora parasoll so117 ochså
råcber till f& bergf ötrollershan GunneL Rydeborg och öueringeniör C.-R. Elzblad.

f.

styresnålrnen

Otto Dahlin

och personalchefen Folke Ericsson, som
under den sista femarsperioden lämnat
kretsen. Biider från gångna ar visades
av med. dr G. Bergquist.

VAD KOSTAR

DET?

Du, som kör bil eller moiorcykel och hqr medvetel eller omedvetel fel eller bristfölligheter på Ditt fordon eller åsidosötter lrqfikbestömmelser, får hörmed etl utdrog ur nu gällonde prislisto på böler efter senoste revision:
Btister på fordon
Fotbromsen

Mc
bt
150
50

BiI

kr

ej effektiv

Hanclbromsen (motsvarancie, e1 eftetiiv

200
100

.

Däck bristfä11iga

l.

däck med bristning, blottad cordväv eiler
annan skada som innebär fara för punktering eller explosion; sekunda däck . . .. . . ..
2. däck med mindre profildjup än I mm .. . . .
Belysningsanordningar frantill saknas, ur funktion eller bristfiilliga
A. vid färd under mörker eller tät dinma
.

L på

Lr dlrr

udud

'lrruLrrd

.

100
-;ö

200
100

Annt Dä belysning framtill hclt

?00
el ler

2. på obeiyst eller otillfredsstållande belyst
väg, båda framlyktorna saknas eller ur

tänd .....

tion .. ...

4. på tillfredsställande belyst väg, båcla lramlyktorna saknas eller ur funktion .. ....
5. all annan belysning än helljus ur ftnktion
6. all annan belysning än halvljus ur funktion

B. Iel i andra Iull .....
llelysnings- eller reflexanordningar baktill
saknas, ur funktion eller bristfälliga

skyltlykta

150

150
150
151

50
50

i50
150

der mörker på obelyst eller otillfredsstäl-

\äg . ..
lall ... ....

lrnde bely.t

i

cndra

.topplyk ta

Det ör billigcre oti
c

50

'ätt .....

100
100

ej effektivt sluten .. .. ..

..

Stänkskydd saknas eller bristfälliga

100
50

Kopplingsanordning för släpfordon otillfreclsstä1lanJe eller ei fä"tad på föreskrivet säll .. ......
lla.tigher.mäta-e saknas eller ur lunktion ......

200
50

..

Vindrtrta saknas
Vindrutetorkare, vindrutespolare eller defroster
saknas eller ej effektiY

r0t
50
100

L

100

50

kr

signaler

gående ..
annan vägtrafikant
2. anslas och väemärken
överskridande av längsgående heldragen

filnrarkering

.. ..

Unclerlåtenhet att stanna fdre infart på iruludied

5C

25
101
50

.

15

100

50

eller

50

.

vit linje

15')

båda saknas eller ur funktion vid färd un-

2. fel

eller bristfäliig
Apparåt för ljt,1sig,rnl saknas, .. i".f.ii""
tller bristlällig
Avgasrör saknas, bristfällig eller ej anordnat

i50

baklyktor

L

50

LTnclerlåtenhet att stålla sig till efterrättclse
anslag, vägmärken eller signaler

25

.

50

Trafikregler

funltion nen annan tillfredsställande be
lysning thjälpljus) utan erforderlig avbländningsrnoldning

kr

25

..

Vevhusventilation

saknas under mörker
till åklagaren.

3. på obelyst eller otillfredsstäliande belyst
väg, ena frardyktan saknas eller ur funk-

.....

Ljuddämpare saknas eller ej effektiv

200

tät dimma, skail rnålet överlärrnas

båda sakras cller bristfälliga ....
2. cn saknas eller bristfällig
Köriktningsvisare saknas, ur funktion eller

lrå löreskfi\el

' r. rkna' eller ur'

.

i.

Mc

Backspegelutrustning saknas, ofullstänclig

funktion men parkeringsljus cller annat
dock inte tillfredsställande ljus tänt

franrtill

rcflexer

brisdällig

obelyst eller otillfredsställande belyst

Yd6,

Bil
kr
50

Bister på lordon

....

Un,lerlåtenhet att hållr t'llräckl.gt låg ha,tighet. när
fordonet nalkas övergåagsställe
. . . .... .. ..
Underlåtenhet att lämna företräde åt gående i
ber:ikat övergångsslälle . .. .
.

överskridande av högsta tillåtna hastighet
-ed lnn till 15 lrm/tim
med öyer 15 km/tinr. upp tiil 30 km/tim.

50
200
150
150

t50
200

Anm. F{at högsta tillåtna hastigheten överskridits med mer
än 30 km/tim., skall må1et överlämnas till åklagaren.
Bergtrollet har hela taxan för rådgivning.

i tid se om Ditt fordon och ott fölio vögens spelregler ön qtt vönlq tills Du blir erlqppqd.

Luftkuddefclrkost f rcr rn tidsfä rcl rnedel ?
I

samband

rred en tjänsteres:r till

Englancl fångacles trlitt intressc åv en
affisch, sorn lockade rled texten "Seåspeed to Europe from Dover
- Fast &
Funl" sarnt en söt värdinna å Ia flygvärdinna. Min kanrat och iag tyckte att
cletta terna kuncle vara värt ctt närxrirlr
'trrJ.rI Srgt o(lr glo - vi .r1r.l,
stegen till nälDastc bookingoffice och
lJ1,r< . '.r <tL t' l :lrertcr .ör' , rr ,lrg,
ttu till Borrlogne iFr-ankrike, soln åtr ctt
intfessånt resnrål i och för sig. Det tntressanta bestod i att överfarten från

Dovcr till 13oulognc skeclcle nrecl clet
nyaste inon'l transportDrcclcl luft

kuddcfarkost hovercraft svavare
rncJa ell.- rrJ r'rrn vill kall" -1'

paratcn. Kärt barn har ruånga namn.
Vi startade tidigt på lördagsnorgonen

till

med tågct

tion

i

Dover från Victolia sta

Lonclon- Vädret var strålancle, så
det lovadc gott. Vicl ankon-isten till terninalen skymtaclc farkosten av irnponerande dinensioncr stlax utanföl "ga-

ten". Vid

enbarkeringen, som skedde
clels genon cn stor lucka i fören å l"r
båtfärja, dels från sidan å 1a {lygplan,
gjorcle att farkostcn verkacle vara en
bastard av båt och flygplan. Dc lyra stora turbojetdrivna propelLrarna på ovan-

o.F ien.'rr J pårrrindc oirr lllgpl rn
'idar'
neclan raclarn på styrhytten och iuckorna i för och akter [e1)er skall man säga
nos och stjärt?J påminde o1I båt. Sittplatserna, som var arrangerade utefter
fa|kostens siclor, var i stort sett lika soi11
' tl\ onl,,h v .' f;i, vi l'.."pt-,.1"
'''
^ 5< |a

en mysig och mjuk överfärd med en
rltolnordentligt härlig utsikt från clc sto
ra sidorltoria. NåväI, mjukhcten varacle så länge vi befann oss på den släta
plattan, som försvann ut i Dovers hamnbassäng, cch utsikten varadc intc liingc

clcn

he1lcr

- I]tt cnolnt

vattenn]oi|t

stod runt farkostcn och sikten var: unge,

lär sonr att se genom cn bilvindruta
stör'tregn

i

utan vindrrrtetorkarc.

Och
bcträffancle mjukheten försvann clen dc-

linitivt, n:ir vi koln utanlör hlntnbas-

sängens vågbrytare. Engelska kanalen
tycks inte så ofta l gga blank. Kaptenen
upplyste oln att farten var 60 knots, vi1ket, öveisatt rill lanclkrabbans språk, är

kln/tin, varför överfartcn
rr ,:r '15 rrrin rrot
c: a 1 % tim ned vaniig färja]. Mar
ungefär 100

t'J

BoLr)ogne sktrlle

tyckte nattrligtvis att det där med siktcn vaf en hake, så jag styrde stcgen
mot fören [nosen?; för att se oln det
var bättre där. Det visade sig att stor

koncentration erfordr acles

för

denna

pronenad. Vågorna på kanalen var väl
ungefär av storleksordningcn I rncter.
En hel del tråmpandc i luftcn gick åt

för att

konstater-a att sikten intc blev
bättrc där franrme heller. Strax efter
sli..len iran Dore- ''ö j;de dcn r rnlig:-

lorrr'er,en rrrc.l rr'lfrirt. 'ren

ngel

fanns att inmundiga på plats. Skälet var
lån'ör"taeligl. drit l.brr r ' gl.Ls v.: ,,rrrili
ligt och sugrör i flask:r utfallcr intc bra
mecl tullfritt, rlen färden tog intc lncr
än en dryg halvtinne, så dct var intc
så svårt att avstå.
NIan unc|ade dock så snått hur fär
.lcn .krrll. (änr r. i 3,7 r'r.ter höga ragor', som enligt uppgiii farkosten sktrlle
klara.

5å kon vi ial1a fall till Boulogne oclr
giordc en kort titt på staden, sonr onek
ligen hade sin tjusning. En av lirrropa
lastlandets största fiskchamnar, en rnc
deltida borg i ganla staclcn nr. m. En
dcl av tiden gick åt att övertyge cn gal
con, tå ett näringsstäl1c att vi villc h.r
L
--- --.-^r-.:^r.,
\ lll f.-^--l-^
It ,.-.L
llr.r. 1/:.lann\^d .\af
Lt'd (IrcKt t rgel

- Vi fick lunch.
5rJlrlerr, lJr.ra .t rl.t,lan,le ,r.! pa
den långa viigen till ett användbart fort
skaffningsneclel togs i mitten 1)å 1950
obefintlig.

talet av numera Sir Christopher Cocke
i-cll, sonr koru upp ned rd6n ocir hade
en första svävarmodell klar 1955. Han
läl i ett ttalande ha sagt att svävaren
ir :rl\c(klirp.bår arcn orl 50 ar'. I princip linns ingcn gräns för svävarens stofl:l<. FIan mcnar att farkoster på 10.0))
l.r r: In l-]gg,. tJ 2.0;0 pa."ag. rrr'
och göra öveffår-tcn övcr Atlanten med
150 km/tim. Jag tror honom. Men nitt
i-r-,
rr J(-1.\ :lir', ^|.
irll --... r'|L L-i.ä. l:--.
rärHr l-,,^-- 'lrl.
^\d
Sorn fraktfarkost kan nuvarancle ut

liir

rr

.1.

rv furko.-en Iungcr:

r.öjakrrgr

- l<anske inte för fransk chanpis c11cr
dylikt
nren för passagerare måstc
nog 1<omlorten utvecklås bety.lligt, spe

cicllt fiir längre färder. Son färclmeclcl
i skärgårclen inon ett lands griinscr bör

F.ntbarlzcring

sot)i du ett fpl.

-

svävaren ha cn chans, då den forclrar
tnycket cnkla "lanclningsplatser". Onr
rtrart skalar bort terninalarr agcmangcn,

sorr lordras vlcl utlandstrafik, biir cten
hunna vara ett ältefnåtiv till typci
"Vaxholrsiråtar", som har cn viss benägcnhet att känna grundlörhållander.ra.

!n

nackciel sonr svävaren icke störs av.

Motor-erna kan kanske

lrli ett

under-

hållsobickt för CVA. Den aktuella far.hostcn drcvs av 4 st. l{olls l{oyce Ma
l-in Plotcus gastLullincr. Ytterligafe två
girsturbiner iRovcr 15,/90] fanns om
borci lör. övriga kraftbchov.

B. HenrihssonlCV
Tt'lzttislzd

dttttr: lför den aktudla

vartypen [SRN4_) sonr åsyftas
ovan.

41560

i

sva

artikeln

)

ileträffanclc clcn s. k. kjolens längd
val den ticlsenlig. Dcn var vacl nran
skuile l<rrnna säga kort-kort fcvcrttrellt
merl tillägg av ytterlig.rc ctt koltr. Tcknisl<t sett kanske clen var för kort.
Ditnensioner:
Längd 39,68 n.
Br.edd 23,77 m.

I{öjd

Viht:
i

68 ton

11,48 m.

Kjollängd 2,44

n [Iör trafik

på

irngelska kanalen].

Drirrttrusttting;

n-

nt.:

4 st. Rclls Roycr: Marin froteus
birer 3.400 shp var.dera för

gastur-

Forts. på sid. i8

).
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PÄ R.I\/IER.AN
'YrANNEN
Paris i juli 1969.
Bästa Rcdaktörenl
Alltsedan den dag c1å "Manshög tr'ött
nade på att vaja rågen" irar Norclbornas långtai till fjärran läncler stått. Orr
Fädernas framfart vittnaclc skövlaclc riken och städer, fijr de röilblondas rran-

kraft fallna quinnor och av phula skägg
skrämda barn. Vår egen håg har scdan
länge stått till cle strändcr son.i sköljes
av Medelhavets böljor. Dct är om en

PARTS

Chöva1 lllanc

drack krrltrrr'revolutioncns Röda

rrcd inrperialisruens Utbredare.
Blonda Valkyrior
tramPaaie ol)tkr ing på stora brc
da blancl Supergossarr sonr hade
visso besvär mcd

Pingstresa ti1l Azurkustcn, tjll Nice och
Cannes, utrne.l de vita plagerna och clc

vackra Corniches-vägärl1a vår

från

1<ontrollgnrppens liv och leveinc
vill lrandla om.

clenna gång

sieur Assinon
mecl Madame

Sigtltlt ren

i cLen
II inclsor slea
Assinon, två nobla r-epresentantcr föi
cle fransmän som ännu finna av värde
att bevara fransk kultrr1. och traclition
rrröttc o.s. MeJ var ock'o Mudcntor.
selle Mona som på taxars sätt betraktadc Miss Matilcla I.Ialda Skrifmaskins
f';-

l;" l"rif".lP

Binkrdc i illgpl:'net be .dJe ri ors
lr ctt 'narr rrl'l\l)f ,I|de 'il1 de högrt
luftlagren. Detta dröjde p. g. a. strejk,
cn i Fr ankrike olta förel<omtrancle
rrruntratioll- Väntan fördrevs med löda
ocl-r dryck, ty något annat är otänkbart

detta natglada land. Vi ftirpassaclcs i
sinon tid efter en timmes färd i en hals-

i

l<nöckande dykring
staden Nice.

ncd nL,l .lcn v.lu

Alltnog - Mcdclhavets azulskiftan
de, strändernas vithet, cle blåclckorerade vita byggnadcrna, bergens dunkel
gröna, pahrernas mjukhet, pinjernas
och blommornas skönhet, clen klara
iuften och över dctta en Slösanclc Sol
- fick oss att lossa på kravåtten och
avtaga den konfektionssyclda.

Via den bcrömtla La Prolnenade des
Anglais lät vi vår hyrda 504 föra oss rn
Inor

\icc.

Prorrrenadens

enr .ida krn

tades av hote1l och restauranger i clcn
övrc superlyxklassen. Den andra av plagcr beströdda necl färgrika parasoll och
sovstolar i bekvän-rlig närhet av de tal-

fika b rrernJ. Blrnd 'ärg1'r rkr, rr sig ri
Henne, som varit "Kokerska l-ros Prin
Ärtan", hyeneskrJbenter och
The Upper Triitta ffån den ltlondäna
Världen. På clet trcvliga Äuberge du

sessan nrecl

12

och "Telningcn".

Vi instiillde oss

på Orly, där Mon-

L.,.Li.l.ot

M. Assirttott,
Mnr Assinon

l:aptr)ort

att få magcn att förbliva på plats 1ul,-ler bröst och bringkorgen. Världsfräl-

saren mcd radikalisrncn fastkletad i dct
1ånga håret bctraktade den filrsoflade
l'org.,ligll tens e,l.tror irr.r, .nn' .ir.
50,1 sakta gied förbi.
Den förcle oss viclore ruot dct vackra

Le lr{ont Baron tled privata villot för
:rtt stanna vicl Flotei Winclsor son skrille
bli vårt r esidel1se.
Kvällcns middag intogs i sällsliap
nrecl Ass:n]or-rs systcr Poulette, vars
.lr.rn

'trrll,r

li'lfl'el li(k ral

lriä'rll.'1'1r-

hastiShet att vida övcrstiga den

i

Svensk

Irörfattningssarnling fötesJ<rivna, ocll
henncs solr Jean P:rul, ltlgbyfantast ocl-l

gcntilhorlrne. lleståLuänten låg vid Ll
Mcrc och clen grillac1e Doraden snakaclc soLr rreclkärnpcn Kärnfalk vil1 att
fisk sl<all snraha, osten iNils Ekstrands
klass och clct svalkande Rosc de Pro
veuce av Cavc Cristal skulle få Herr
Alvarson att glönrma bort Pertplaneflngen.

När vi iSiirla

placer:acle

vår getirpu-

liska magcrhct på den u'inclsorskir sovclrömmcn bcslöt vi att i Arla företaga
en lotvåndfing iavsikt att finna Urinvånalcn, den äkta provensalatcr. Den
encla "Vånar-en" vi påtriiffade var cnellertid en sl<ånsk iiclling ocl.r f. cl. agronom sonl vid Cote d'Azrrr tillbringade
sin zilclers 1<riirrpor mer-r sonr vicl tillfälle
rcstc "him" ti11 Österlen för att "äda
ålahrås och gåsabryst". En flaggprycld
anglo-sax strosadc omkring lranför Ho

tel

N4anhattan

och några

sentörstigrl

habiter knacl<ade på rutan till det rnagnifjka IIotel Negresco, men annars sov
dpr to,l.r st:rden" invan,rrL brl<orn.tinBdir fönsterluckor.
Windsorska tjänstcandan betraktade
nrecl någon undran vår norgontidighet

och serverade cn god frukost i palnMr Smith från Labour
och Tory tänclc dagens första Smoke.

trädgårc1en clär

Itlccl 50.1:an öppen för ppt:ickter
vi i lagom kn/tim utncd plngcrnas lättj<'fllla buktningar i riktning
rnot Melrton, cliir en gång N{r Chrrr
chill skrev nrinncn och målacle tavlor.
Vi beundraclc Viilefrancc-sur-Mere
rullaclc

rucd necleltir.la bebyggelse och säregct
tlcl<orelacl kyrha St. Piellc, fotografera-

truin och småtrevliga
blli oclr vita båtar, vr rnköpte vykort i Cap d'Ail, genomletade
varjc skryn-rsle i Ezesui'-Mere och vi
clc

Bear-rlierrs for

fiskelranrns

giorde halt sirrtligen vid cn vindomslsad

rcstaurant utanför Mcnton. Dessförinnan h:rde vj ågnat vederbör'ligt intresse
:lt lilleprttriket Monaco. Förniddagens
turisn är det mesta vårt 1iv qrplcvt,
men Herr Assimon på resa är Hel r
Assimon som historiker och fotograf.
Vad som var vackrast och rrcst se
\,ärt är svårt ått säga, men det var absoIrrt inte Le Principåtltö de Monaco med
N'lonte Carlo. Deras Högheter Gracc
Kelly får rrsäkta, tr,ten Slottct nred ro-

sa tak, N4us6c Oc€nographique till ära
för Albert I, Lcs Jardins du Casino, dct
till operett Lrtklädc1a gardet, hamncn för

Krösusiakter, skyskrapornas enfalcl,
hotellens och res
tarranternås skril<andc plast och
vad sonr i övrigt
fanns formligen
stank av profit

och clollarhunger.

Det var inte rre Ll
saknad vi 1änrnacle
den kolorerade
nriljöförstörelscn

för att cfter hrnchcr söka rätt på

Mt
tillcle
försttt

Snitl'L
dagens

Sntolze.

Ruc Dannemark uppe blancl befgen, ty
vi skullc gästa en lransk-finsk farnilj,

till Les Assimon.
Av ok:,n,{" .käl r cr derr r ik.r äg r i

goda vänner

skulle fö1ja på strategiska punkter av
stängd, varför vi fick taga de vackra Les
Corniches. Dessa förde oss förbi Le

V;drid drir rrr:,n l.;n rrr'rerr \ig pJ erl
jIre .rlr ropr pr pri.k,'nr-ullen lör en

Falrxfilet aux herbcs dc Provence. Men
stanna utanlör och beunclra dcn hinr
nelska utsikten och en kal1 clryck i
trädgårdcn är överkolnligt. Les Corniches fördc oss allt högre rlpp i de dof
tande bergcn. Kanske clet var iust här
som Trubaduren skrev sin Vals eller
Tango?

Den svensktaiande familjcn bjöd på
pLrrfinsk gåstfrihet, på fransk gernyt, på
kulspcl, på rött lantvin, på utegriliad
fårstek och på panorana ned mot N,[enton, vars lampor sände vånlighet upp
mot klippan där vi1lan var fäst. Om Dc
Tusen Sjöarnas Land pånir-rde Kalevala,
Tavastehusgran och Huvudstadsbladet
på tidningshyllan.
- Äterfärden ti1l Nicc
blev cn resa genon Sagolandet Ur i
trolsk belysning.

När vi

i

den sena altonen stdlldc vår
knorigher 1'å lrotel'et. Lrrlkong bler vi
bestänkta av Pluvius Droppar varav kan
begripas att det även regnas i AlpesNlaritimes.

I

Hancgällen gick vi i sällskap med
i patriotiska franska färger klädda
Telningen ut för att inhandla vykot,
rren även lned bitånken att finna vål ur
inföding. Vi lann honom intel Kanske
sov hån bakon sina fönsterltckor, fis
\rde lrrn rrråhrin.l:, rrranriir L< Colle
.iuan, kanske han strövade orlkring
tuppe i Cap Verclc
clen

ellcr pratacie han
mecl vännen fr ån
Cros-de Cagnes?
Det siigs att han är
niijcl nred minsta
nödviincliga arbete,

Cannes

Assitnons

f

ötlt:lseott

Metlelluuets ltlirla.

rikare, lyxigare och sköoare än Nice.
Hd,r

är hotellen henvist för de lnera

Besuttna, Frank Heliers ligurer trängs
med Arsine l,upins och TV-seriernas

i{elgon och Bondare på Lcs ltestautants
cle Hors Catargorie. På clct underbart
lärgrika La Piage de Crisette lned Le
Palais des Fcstival qdär Nyfikna Gula
och iJlåda relilarnerar för Svensk Design av Bara Bröst och Rtrnda Gutrpar]

och på The Beac.h tappar Birgitte Bar
clåorna och veckoticlningarnas Upp- och
Utviknlngsbrallisar nini-biken fiarnlör
l;.rr crrlinsen oL Jr lrtri.ten tJllningcn in
för Lyxen och Dct Ljuva Livet. - Men
Cannes likson Nice är vänligt avstressande lör den vanliga nänniskan, ty
vär-rlighcten varar 1ängre

än till

sista

centinen och bakom lyxfasaden finns

ett annat

att han stfuntar i
att rädcla franchen
Ivaiutan korurer

Cannes som

inte är

iuta för rlödan.
Bland sluttningårna hittar vi en exotiskt prunkande träclgårcl där Paul och
hans vackra och giacila hustlu Lilian
viilkomnade och bjöd på gästfrihet av

Canaes, Medelhavets Pär1a och Ässi-

mons 1ödeJseort,

iir orn rnöjligt

anntr

Sara och Svarte Rudolf famnade Venus
klassiska utputningar i en elclig Tango
dc Corso. Värdcn var Piraten Själv och
kyparna Los Banclitos. Vi scrvcrades de
lnest utsökta snårätter och puttrigheter
J.\ 1yl\ Her rl scr .arrrr en rllLlele. rärskilt förträffligt välsmakande utegrillad
fårstekl

De för

l.randcn

att vi, ingalunda
utan påvcrkan av
den uppsluppna

att hans sinne för

grånne1l.

'iev för rarn orlr rnangen blu.linning
lör trång. Bachus valsade med Vildögda

På krönet, det vackra IJorloge-tornct,
clen Lilla Baren på Bakgatan, VärdshLr
set i Trädgården där Mor serverar och
I;ar lagar rrlatcn, gräncien rnecl vackra
.rniJe.l)or-1r o.lr de rör-jrr.rn.le .rrrc

tid cj höjer export-

\år Jo,:rl. nrrigler, l) v,rför rilll.ringa
halva tillvaron i höer', när den kan användas til kulspel, fiskc och vänlighet
mot inedtrränniskan. Sanlrällsplanering
och tLuistindustri 1äirnar han åt ntiljöförstörarna och politiken, ja, den går ju
alltid att p(ata oln vid en pasticlr med

Jäcken lös hos de Nynrfer och Paner
sorr var ställets gäster. Varje stortröja

rådandc onstän-

butikerna ger Sökaren och Flittar en va-

sitter på Solväggen
och när inte solen skincr, ja, clet gör
Jer krn.ke i rrrorgon. H.,n r rrrndrr ,j

du Mig Något så har du Mig I-Iär. Dragspelets Toner och fiolens Gnall siäppte

mrlltr,rr
sevärt. Den fridfulla Kyrkogården r4rpc

j11 lned turisten],

kvoten. Solurct,
snidat och vacl<elt,

nHt lilr5a tl o, lr rnr,ralen behag
ligt flytande. Dansen son tråddes var
cn Corrida av Sydländskt Tenperanent och Däns Bort i Vägen sant Vili
.I|

digheterna, giorde,

stätrningen, inträdde med någor

Itrnda bibehål1en
\'ärdighet i en av
Betlgt Daxberg

för normal
lunlztion
au de

verkJig kvalit6, på mjäl1a l.laricot Vcr-

tes, naturligtvis på ktrlspel qliclelsernas
spei på Cotö cl A'zurJ och på en välsmakande Utegriliad Fårstck.
Mot l<väliningcn sökte vi oss på siingrancle stigar fram till värdshuset La
Corsaire. Här råclcle en konpakt stäm
ning av korsikanskt Henvrivt och Nig

.(h Krla llunl.S"ngc rr"

g orLornigirc.

var kanske mindre passande för de spä,
da fan.riljebarn, som här firade sin kon
firmation, men provcnsalskt lantvin gur

untlanrc ntala
bctingelsenM.
f

våra vilcla ungdons Evert Tåbarc. Kom
rrande frårl dcnna nred livet i bevarandc Iöretog vi andningsyoga i det utan1ör l-rällanclc regnet varefter kuncle kon,
statcl'as en återgång till nonnal funktion ilv dc fundanrentala betingelserna.
Den Vördade Läsaren onbecles för
Forts. på sid. l5
't3

IFFA rcr SPORT
Spelplats

Fotboll/Bqndy

IFFA deltager normalt rncd flera lag
i både fotboll och "Korphockey" i de
tävlingar som anordnats av Alboga
Korporrtionsidrott"iörbrrnd. Du sorrr är
intresserad kontakt:r Gunnar Eklund
avd. 800, tel. 163.
Tennis

Tennissektionen

har denna säsong

fört en stillsam tillvaro då de två banor
som enligt övercnskomnclsc skulle varit invigningsldara till den 6 juni i år
ännu inte färdigstäilts.

Arbetena fortskrider emellertid och

far vi hoppas på nånga
speltinmar. Tcnnisintressct har

nästa säsong
soliga

verkscrrnher i sod kondition
i år,

liksom tidigåre blir

Gåddgå,rdsskolans gymnastiksal.

Orienfering
Orientering har som rnotion blivit allt
populärare under senarc är. För de son-r
är intrcssercde av orienteringsLräJli ng
finns det rnöjligheter att deltaga i de
träningstäviingar som arrangcras av Alboga OK eller någon åv korporationslöreningarna i staden. Oltast finns det
två träningstäviingar i veckan. Arrlonsenng om dessa tävlingar sker i Ärboga
Tidning under rubriken "Från Klubb:rrnl . Annon.ering förekonrmer ären

på anslagstavlorna på CVA.

IFFA hå1ler varjc år två klubbmas-

tionsmedlemmarna:
Göran Lang avd. 442, tel. 541.
Stig Ämoldsson avd. 453, 1e1.562.

t.eif Lindberg avd. 443, teI.575.

Vi skall i

höst liksom tidigare år för

söka få ett borcltennisutbyte

F, CVM och övriga

ned FMV-

produktionsenhe-

ter.

Vorpo
Aktiviteten inom varpåsektionen ha,r
inte varit särskilt stor under de sista
åren, men borde kunna höjas väsentligt.

Kontakta Ove Bergströn på Instrumcntscktionen, rel. 366 om Drt är intresserad.

visat sig vara mycket stort, enligt den

terskap

prognos som tidigare gjorts, och jag hoppas det hå1ler i sig. Intc mindre än il5

entering.

5kylle
Beträffande veaksamhet se notis på

formation ol1r verksamheten.

Är Du intresserad kontakta l{arry
Hahne och Sven Persson, CVA, eller

Skidor

Stugfogdor

anmälningar med önskan om 2-G timrnar per vecka har inkomrrit och säkert

ärrn o r I'cl.rqtrringen
"an,.a.
banorna skulle bli stor.
sl."ll ri

lr

Bqdminton
Sektionen inbjuclcr även clenna säsong

mcdlemnarna ti11 baclmintonaktivitet.
Med tillfredsställelse har noterats att
.lamcrn" v:.rt ök rl irltJc.ce/ trrcn Snttt
flcr av clet täcka könet hälsas vätrom
1ta.

Älla intresseracle bör snarast annäla
sina önskemå1 beträffardc speltider ctc
till följande kontaktmän:
John-Erik Kihlström ävd. 231, tcl. 2B'1.
Claes-Göran Danielsson avd. 591, tel.
5l r.
Samtidigt önskas besked på vilka spelare som år intxesserade av att ställa
upp i korpspel denna säsong.
I spelets gr.rlnder, netodik och taktik

står sektionens utbildade instruktörer
till tjänst cftcr överenskommelse.
J4

i

orientedng, dag- och flattori-

Intresserade ka:r vända sig till Lcnnrrt Höglun.-r avd. 582 tel. 563 lör'in-

Carl Broman och Lcnnart Löth på UHF.

Är Du

intresserad av skidåkning?
Skiclsektionen kör varje vinter motionstävlingar av alla slag.I september börjacle

vi

löpträning på elljusspåret tisdagar
och torsdagar. Vill Du veta mer om
motiorsträning och skidåkning? Kontakta skidsektionen Änclers Ilill avd.
254 tel.581.
Bordlennis

IFFA:s bordtcn ni'5el.l ion lomrner

i

höst att få disponera bordtennisbord i
Nybyholmsskolan.

Bordtennisturneringa,r nellan olika
avdelningar inom CVA-UHF kommcr

rtt

i

höst. varlör bor dtenni.
sektionen vore tacksam ått få höra av
ar-ranBcr'ås

annan plats.

alla bordtennisiniresserade.
Tag gärna kontakt med någon av sek-

för Fohlingtorp
Du kan normalt disponera Fohling
torp genon att hämta nyckel i CVA

vaktbyggnad. Kontakta gärna Sven-Äke
Mattisson, tel. 631 eller Gunnar Rystedt, tel. 590 on Du vill ha ytterligarc
upplysningar.

IFFA:s verksqmhet
övriga frågor som berör IFFA besvaras gärna av styrelsens övriga medlemmar, som också finnes i ovanstående
bildkavaikad. Styrelsen består av:
Ordförandc S. O. Holmström, avd.
953.

Sckreterare Lasse Gustavsson

avd.

332.

Kassör P.-E. Persson avd. 959.
Materielförvaltare Gilbert Wahl6n

Forts. fi ån sid. 13.
stå att det ibland kan sägas ltava

sLna

svårigheter att var a turist vid Cote
d'Azur. Vi beslöt att upphöra ned le
tanclet efter urinvånaren, ty nästa dag
skulle bli Den Längsta Dagens Färd rnot
Natt.
Från Nice till St. Tropez är dct rryc
kenhet med kilometer. Femhundrafyr an
stannade för bad vicl Esterels röda klip,
poa', 1ör besök i konstndrsbyn Vallarrris,
för lunchens avslutancle sextiåriga Calvados [som kunnat få en överste att b]i
son fänrik igen]. Det blev långrast i St.

Tropcz clär plagen var folktom men
tr äng:eln krirg Crrldkclvcn frrrktan.
värd. Trots allt äger Tropez en pitoresk
fiskehamn och en charmfull gannclstcd, rnen rrrn kan stilla iundelc på orn
de 'orn sol.rl Cor prrs Je Horto Srpien.
i reflexerna från viskypavan har ttct
rned att upptäcka stadens smala och
stilla gränder.
Kära Htrsrrror'. det firrn. irr qo.la"- är

dcn näringsberäknade falukorven ncd
kort- och långsida haststekta, och var
det inte så att Husfar ångrade snålheten nred hL-r.hållsla.san häro n,lagrn ir-

för den Sommarglada Pulver-Rotnosen
med sparsan ftirekomst av Rimo-rad
Br inga? Det vita vin Assinon valcle till
läckerheterna på Le Baou vid la Strada
della Felicita förtjänar ått omtalas. Nannet iir Mistral och odlas på Esterels so1dränkta kullar. Det bör njutas med öclmjukt sinne inför Vår Herres Håvor,
ty Förvisso är detta Gudarnas Nektarl

FOHLINGTORP
Dcn av CVA iigcla fritidssttrgan be,
i:igcn på en udclc vid Kvarnsjijns västra
strancl är klar att disponeras av alla anställtla vid CVA - UHF DC. Stugan innehåller 2 rum, kök och hall oclr
är nöblerad och utrtrstacl genom IFFA:s

Aokop pling

lör ro shull.

nen Dina anhöriga (svärnror etc]

I

givctvis också väll<orlna.
Nyckeln ti1l sttrgan kvittcrar
vaktbyggnacl

Hörnan för "Sntohe".

försorg, solir också svarar

för

stugarrs

förvaltning etc. Rodcibåt och baclbryggn
finns på plats, så där finns alla nöjlig
le'er till b:.1, ro.ldr'rcr' I'a Kr. nsjön
bland dess fina små holnar, lek ned
barnen, trivas, clricka kaffe, luotionera

tr.

I

i

är

Dri CVA

samband med att Du
ål<er rlt och återlärlnar givetvis nyckeln när Du lämnar stugan.
L)u som kvitterat nyckcln är ansvarrg
för ått clct är låst och städat när Dtl
lä]nnår stugan.

nt.

Det finDs 2ivcn cn stugkorrnittd

sonl

svarar på spörsnrål sont har mccl stugan
;rt qö c. H:rl Drr r,ågor lå hjLiirar .å

När vi nt i den sena juiikvällen skriver detta med fönstren öppna för brusel fran Avenue Dc La Crcnde Arnrec,
PIace de I'O1'cra och Rrre St. Honorä,
lyssnar tiil Musctte-valsen från La Möre

Mntldg11il1g

I Vill

f

ör

bchoo.

Dtr orclna

nrecl någon speciell sam

Catherine [Ni vet däflrppe på Mont
mårtrel och försöker sanla intrycken

lllånlicnst för Dlnl närmaste arbets
kcnrllter . c n.lr
r
"alrrndc ill di'l'o

från sista dagen, så

takta någon

blif

St. Marguerite och den La Bouillabaise
vi där åt qonr dct viktigastc an fönälja
o1n. Båten gick från Cannes och på
bryggan väntåde Paul och Lilian. Stora
Pusskalaset

qt.i

bröt ut

ocl.r

nera stlrgån

besöket på ön

Fisksoppan ncd

F v.' LecrÄll.l i fÄrväa

En "nttcka"

i

fiir detta ändanål,
i stugkonmitt6n.

kon,

rätt tid.

ring nägon av clcssa: G. iiystedt/274,
S. A. Mattisson/541 cllcr S. O. Holn.r
strön/953.

Fönrtom att vara ett Hcligt Kvin'r.
är Marguerite berömd för sin cloftande
AIl6e des Errcalrrptrrs oclr sir gar rla lä.t

!

Du son vill Lrtnyttja sttrgan skall vara anställd vid CVA UHF - DC,

ning där Mannen rrred lärnmasl.cn kan
ut rrlot närbelägna klosterön St. Honorat. Besök är tillåtet vart
ske sått och såg

tionde år, ttten eftersom Bröderna ar
rädda om Friden och sin utnärkta Liqueur göre i kjoltyg klädda fsådar.it lär

I'!örna

ö1 oclr läskedrycker finns att köpa till
cnhctspris i stugan.
Vi hoppas ått stugan skall utnyttjas
flitigt och avser att så snåningom bygga
on brygghuset till llastu under förutsätt-

ning att frivillig arbetskraft ställer upp.

.kr,ll. rrrcd Cett.r till.l<ntr hl rner
åttraktiv sorn utgångsprmkt för olika

taga
som

BengtDaxberg

" ntysighet".

I

irr ännu förekonrnra clg i6l<p [scvär. Än
om det vore ff,estande att söka inträde
i denna bastion för Skapelsens Enfald
och mot den Quintimbriga Änstorm
ningen återvände vi dock till Nice meci

llvgl,lats. Tirrrrren var' ,lagcn att
planet tillbaka till Paris, en sta.l
inte är så clrrm den heller.

lör

Strrg:rn

friluftsaktiviteter.
Sjösuulka.

I

Iöut

t5

Skoil från FFV DRIFTVAR.N
Mästerskapsskjutning på hcnortens Kombinerqdindividuelltävlon
banor inom frivilliga driftvärnet vid För- Kpist Kg
252 poäng
svarets Fabdksverk gick i Ärboga den Holger Larsson
14 september med god anslutning. Re- [1968 l9B T. Wallqvist]
sultat för CVA-UHF driftvärn.
Gevär - Kg
247 poäng
Milton Larsson
Grupptävling
(1968
239
H.
Kåbergl
1.033
Lars
Hahne
Grupp
Poäng

[1968

854 poäng]

Grupp Åke

Dandanell

|.022

{1968 1.026 poängl

Grupp Cunnar

[968

Merk6n

1.056

Gevär

Kpist
Gunnar Neuman
[1968 263 G. Nätfalk]
Lennart Löth
Stig Carlson

,,
,,

1.031 poängJ

Grupp Sven

Persson

947

,,

(1968 1.022 poängJ

Bror Karlsson

Logtövlin9

Gevär

l2l poäng
Kg Milton Larsson
Kpist Holger Larsson 138 .,
138 ,,
Tngemar Crrlson
,,
138 ,,
Gunnar
Neuman
,,
Gevär Gunnar Tallqvist l'28 ,,
127 ,,
Stig Cårlson
,,
126,,
Tallqvist
Sture
,,
126 ,,
Knut Sund
,,
126 ,,
Milton Larsson
,,
Sunma lagpoäng 1.158 !968 l l71l

5 Milton Larsson
6 Gunnar Nerrman

126

,,

126,,

Kpist

I

Holger Larsson

138 poäng

2
3
4
5
6

Ingcnar Carlson

r38 ,,
138,,

Gunnar Neuman
Lennart Larsson
Lennart Löth

t?7

Carl Bronan

136 ,,

264 poäng
Ks

l2l

I Milton Larsson
2 Holger Larsson
3 Knut Sund
4 Äke Dandanell
5 Herbert Kåberg
6 Strrre Tallqvist

75q

7qt

Kpist
I-ennart Larsson

poäng

i14,,
Lt2,,
t07,,
91
92

,,
,,

Bertil Blomqvist
Sigvard Karlsson

Lcnnafi Ekström

250,,

Gevör

I

Gunnar Tallqvist

2 Stig Carlson
3 Sture Tallqvist
4 Knut Sund

128 poäng
I )'7

I

)ri

IFFA DOftrTNERADE

FFV-rnäsferskctp i orientering
IF-FA arrangerade den 31 n.raj det föro'ienl(l ingsnräsre15kal)ct för Försva-

"t:r
rets Fabriksverks olika klubbar. För ett
Ierntontal ar sedrn så hadc det visser_
I

gen .prungits olientering inom FfV.

nen nu ingår ju n-rånga flera enheter
i fabrjksverket. FFV-mästerskapen komner säkerligen att skjuta faft ordentligt
inon många olika idrottsgrenal nu nar
ert tjLrgoral [ör'eningar är a(tiva inom
detta speciella korporationsfack.
Tävling'ledrren Lennart Höglund, banläggarna Harry Larsson o.h Bengt Hjalnarsson, hade gemensamt strängat de

tre

banorna

på

Arboga OK:s

nYa

25.000-delskarta r.r.red utgångspunkt från
Arboga Barnen. Dagskoloni vid Högsjön. Trots ätt samtliga fyra klassegrar

gick

till

henmaklubben IFFA var inte

de gästande löparna besvikna utan alla
var nöjda ned banan och kontrollernas
svårighetsgrad.

I

dcn lktiva klcs.en hade nran lagr

in ett handikappsystem som gav deltagale över trettiofem år ett tidsavdrag
på sju sekunde,r per km och år. Därigenom segrade fyrtioårige Sven-Erik

i

Arboga OK,
Hans "Knivcn" Jansson, sorn dock hatle den bästa tiden utan avdrag, I 12.04
Engström över sin kamrat

l6

på de åtta kilornetrarna. Efter

topp-

duon var spridningen god bland de oli
ka klubbarnas löpare och nåsta IFFÄ
1öpare var Sven Norgren på den trettonde placeringen i klassen.
Bland icke aktiva seniorer var dct

IFFA:s Lenne t Olofsson som medbrecl
marginal besegrade Eskilstrrnas Sölve
Johansson. Därefter så kom det fyra
IFFA-"gubbar" med Göran I.ang ocl'r
Tore Andersson närrnast.
Den verkligt stora IFFA-dominansen
kom i klassen för ickc aktiva oldboys
där Gunnar "Bagarn" Johansson vann
före ytterligane sex kamratet

i

hemma-

föreningen.

Damklassen, soirl sprang samna ba
na på 4,5 km som Oldboysarnå, säg tY-

värr bara två startancle deltagare,
IFFA:s Inga Britt Kiihne som vånn
över Gevärslaktoiriets Alli Johansson
rned ungefär tre kvart. Klassen var dock
Jen enda där .amtliS".tcrtande korr'i
nå1 ocl-r clet är ju också ett gott lesultat
I hela FFV-mästerskapet startade ett
{emtiotal löpare och tiondelen utgick av

olika orsaker.
Ragnar Mor6n från Eskilstuna, orclförande i Försvarsverkets Sportklubb
s", dclcde rrt pliserna tack:de för r'

'

rangemangcn och hoppades att IFFA:s
löpare skullc få tillfälle ått komma ut
till andra arrangörer av koomande års
FFV-nästerskap.

LT

Resultåt: Klass A Aktiva: lJ SvenErik Engströrn IFFA, 1.08.53; 2J I'{ans
Jansson, IFFA, 1.t2.04; 3l Karl'Erik
Andersson, CVM IF, Malnslätt, 1.19.22;

l3;

Sven Norgren, IFFA, 1.44.23; l5.l
1.49.32; l6j Rolf Sjö-

I-I Englund, IFFA,

kvist, IFFA, l 59.00.
Klass Icke Aktiva seniorer: l] Lennart Olofsson, IFFA, 1.10.46: 2) Sölve
Johansson, Gevärsfaktoriet, |.21.24; 3)
Göran Lang, IFFA, 1.23.12; 4) Tore
Ändersson, IFFA, 1.26.08; 5l Bengt
Bayard, IFFA, 1.30.10;

IFFA,

6l

1.35.37.

Lars Larsson,

Klass Icke Aktiva Olclboys: 1l Gun
nar Johansson, IFFA, 39.37; 2l Carl
E. Wiederlöf, IFFA, 49.22; 3l IJ. Gus
rev*on, IFFA. 52.41: 4l Valrer Cran
kvist, IFFA, 59.06; 5J Gunnar Rystedt,
IFFA. 1.06.29: 6l Kjell Nils.on, TFFA,
1.09 40; 7J Göre Pe-s.on, lfFA
1 t9.l4.
Klass D, Damer: I ] Inga Britt Kiihne, IFFA, 1.15.26; 2J Alli Johansson

Gevärsfaktoriet, 1.59.35.

IFFA:s Skoftår
Flygets skyttar har under våren ocit
sommaren cleltagit i diverse skjutningar
och med växlande framgångar.
Bland annat l.rar FCIi:s llikstävling
avverkats på hen'.mabana clär följande

resultat noteraclcs:
Kloss 5

5
/

1,1

Lennart Löth

7JR n

l\._ (J. öLino
Holger Larsson

)41

216

,,

Klqss 3

5

Bertil Blomclvist

239 p

Klqss 3

9

Milton

237 p

l-arsson

Veteron
2 Herbert Kåbcrg

246 p

Logtövling 3-monnolog

CVA deltog ned 4lag och fick följande placedng:
2l 739, l0l 726.

\4)

720.

l9)

200 ofter
716 poäng

5-monnolog

3:dje plats

över hela landet har pågått en tävling om att bli "Årets företag" arrangeracl av Korpldrottsförbundet. På c:a

),217 p

30/9

lndividuellt

I Milton Larsson
4 K. G. Sund
l5 Sture Tallqvist

197 p

194,,
188

,,

K-pist

4 Milton Larsson
24 Sture Tallqvist
34 K. G. Sund

157 p
14)

Pistol

2l Sture Tallq'rist
29 Milton Larsson
33 K. G. Sund
5ommonlogl 3 vopen
18 Sture Tallqvist

20 Milton Larsson
32 K. G. Sund

Logtövling
CVA blev 8: de lag med

138 p

110,,
89 ,,
468 p
464

,,

408

,,

Tekn. sektion, el
och robot 757

4

Ekonon.r'iavd. 950

5

Elsektionen 670
Produktionskont.

6

4673

2436
2343
l89 t

ett 2Gtal platser inon CVA, U{ IF

7

Tckn. sektion,

och DC har frrmits särskilda uppsamlingsställen, där man noterat det antal

flygtele 755

t7 t4

8

Verkstadssekt. Tl0

l613

gångcr man gått eller cyklat. Rapporte-

9

Planeringskontor,

ringen har skett på talonger som fun
nits 1'lrccrade vid aJla rapportcring.-

t0

1'å

llär nedan följer slutresultatet på antalct rapporterade aktiviteter inom olika
avdelningar i rangordning. Som synes
särklass niirmast {öljd

J

är

llllF

och 720

i

av 757. Givetvis inverkar antalet

arr-

ställcla inom respektive avd./sekt., nen
skullc nan inte kunna ha väntat sig en

literr skärpning inorr v,ssr avd. inom
CVAFörsök att bibehålla den spänst Dtt
skaffat Dig under kampanjen genom
tt lortsätla att molioner:r. Minslr ris-

ken för hjärtinfarkt och ardra vällevnadssjukdomar genom att lämna bilcn
lrerr,.rr,r, lrg ,ykeln eJlu promcnerJ.
Ploc.

I

Avdbekt.

etc.

Aniol
ropp.

FMV lörråclbyrån

uIlF

4908

I

12

3

14
15
16

l7
18

I9

20

2l
22

%'del

1326

630

I

I5,1
7,9
7

,6

6,1

1836

610

69.

ställer.

Gevör

3

landet ko[rmer en glasskulp

tur rtt tilldelas det företag, som kan redovisa de flesta antalet lnotionsaktivitctcr. Tävlingen har pågått l/1-69-

I

FFV-mästerskapsskjutningar representerades CVA/UHF av 3 man. Täsliogen gick i Stockholm den 17 maj och
CVA: s Milton Larsson segrade indivi
dr.reilt i G skytte på 197 p. Övriga resultat:

i

Robotsektionen
720

Tekn. sekt. motor,

1,3

l2l3

?q

FMV Datåcentrålen 987

3,2

Tekn. sektion
marktele,758

868

)R

Materia,lavd, 990

621

2,0

Driftavd, 980

589

1,9

Inköpskontor, 970
Konstrukt. och
nonnaliekont, 759

532

l,,7

480

462

Motorsektionen,
690

Tekn. avd,

7401750

362

1,2

274

0,9

237

0,8

Instrument-

sektion,660
Marktelesektion,
680

Verkstadsledning,

CCVA
Mob- och säkerhetstjänst,960
övriga aktiviteter

t5R

126
8
4
197 4

0,4
0,03
0,01

6,4

31000

1340 p

Den 20 21 sept. avhölls FCIF:s
på Malmslätt, med

vi får väl återkomma till

OM IFFA

mästerskapstävling
FC som arrangör.

handa, rlen

Tyvärr blev framgångarna inte i klass
mccl föregående års, då ju våra skyttar

CVA:s duktige skytt Äke Dandanell
var en av den som kva,lificerat sig till

P. S. Simmarna ligger fortfarande på
holrcn lrols irtt ingen ta.r sig vatten över

korr l:a, 2:a olh 3:a och givervis

SM

huvudet.

clet.

även

tog hem lagsegern. I skrivande stuncl
har shrtresultatet icke kommit oss till-

i fältskytte som gick i Luleå. Dandanell konr på 4:e plats endast en träff

efter

segral en.

REFTEX

Re d.

17

SNABBPIIODUKTION
TELETESTBIL

bcstiillarcn klar ades detaljlrågorna, så
att inköp av natericl med 1ånga leve
r ansticler [6 månader och däröver)

FöR DANSKA DRAKEN

snabbt kunde startas.

Tillverkningen etappbands genon ett

cnkelt PERT-program. Gcnom

Daoska flygvapnet har, som bekant,
från Saab inköpt ca 40 attackllygplan,
beteckning 35XD. I köpet ingår aven
crforclerlig testlltrustning för service av
flygplanet på narken.
Beroencle på mängden av elektronik i

Teletestbilens inkoppling ti11 flygplanet sker trrcd cn kabel fcir varje apparatgrupp. Testpunkterna i flygplanet over-

flygplanet ansågs realist skt att testut-

rrlstningen lör denna placer acles i ctt
forclon och att anslutning till flygplanet
rråste ske på ett förhållandevis enkclt

lörs dirrid till tclcre,rbilens enhere-,
-orn limna- rrlorderJigir slintulerings-

signaler och mottagcr mätsignaler. Funk
lion.lunlr L'll ocrr eventLr.il felsökning
l<ao därefter utföras.

satt.

fördelarna med fordonsbLrnclen tcst

Fftcr ett synnerligen gott och intimt
.rrn.'r'l,ct. nrel rn r"rrrrligr bcriir,la instanser - intc minst på verkstaclsslclan
lever cracles den första teietestbilen
till beställaren, Saab AB, reclan dcn 2
juli 1969 efter endast B månaders ge-

utrustning är nånga, t. cx. totalä Iunk
tionskedjor eller moder kan följas upp,

miljökraven på testutrustningen kan
ninskas och testutrustningen lcan sant-

fran till flygplanet.
IiFV/CVA, som för svenska flygvapnct konstruerat och tillverkat teletest
bilar (SB 404, 405 och TTB 0371 för
fpl 35 och 37 erhö1I i augusti 1968 från
Saab förfrågan om möjligheten att aven
lacl föras

tillverka teletestbilar f ör exportversroncn

35XD.

Skillnaclen

i

teleuppbyggnaden

nellan den svenska och danska
nen criur,lrade nl konstrrrktion

versro-

rv

tele

Teletestbil fi;r 35XD lonstrtLeracl, till
uerlzad oclr leuereracl 8 ntån. efter be

str:illning. Ingeniörerna lohnny Ross
heint, Stellan Bolin oclt Ingrnttr Ancl

pustif

tc4ssa11

7lt.

svarig projektledare sarrrt cn tekniskt

testbil.

ansvarig. Totalansvarige prcjektledaren

Efter inledande förhandlingar erhölls
rlcn 24 oktober l968 he.tällning 1'å 11ra teleLe'tbilar art lcvcrerJ5 mcd börjar

svarade

der I augusti
För att

1969.
klara cle snabba och

konlakrer rrred beställarer,

informella

\ur,

ansågc

nödvändiga på grund av den koirta leve
ranstidcn, utsågs vid CVA en totalan-

för

leveransticl, ekononi och

planering- Den tekniskt ansvarige ledde
konstruktiollsar betct i samarbetc necl

konstruktionskontor, beredningsavdel-

ling och respektive verkstadsavdelning.
Med ett förhållanclevis enkelt tekniskt underlag, genon telefonkontakter
saort

ett fåtal uppföljningsmöten

necl

SKARVBEN GER. MEITA GULD
I

Bergtrollet i/69 framgick att {öre-

tagsnämnden belönade förrådsförvaltare
Georg Jacobson ned 500: kronor för
förslag till skarvben till oscilloskopvagn.

Nu har Försvarets Centrala

Företags-

rän)n.l bc-lutål ökc denra bclöning till

1.100:

kr.l.

-

llmgaf

kt.l.

1örs)agsverksarnheten enligt

1

följande:

Förslag

F örrådslörttabare

lacobson

(172)

Ccorg
5.600: - hr.
oscilloskopvagn

(ess6

)

l.

uerhntiistare Tore Kuntlin

Förslag

kr.
Förslag till matchning av förbmkade
detaljer i sliddon SAAB-XS62-011 [varav utbetalats 800: - kr.J.
1. verlzncistare Suen Persson

(186)

1.350:- lzr.
l-örslrg till kclibre.ingsrneroJ lör sprit8

M otormotltiir
( 1206

.l ohn

Asplutd

)

15:-

kr.

Rep. av balanseringsviktcr till insprutiingspump RM6 ftidigare 175:- kr.]

PSOI
T

till

elemont

(3080 )

ör

( 26s6 )

Förslag

kraftbehov.
Bränslekapacitet 20.456 liter.

I/4.
Roger Bergluttl
200:

tili

utrustning
Elelztribcr

t?r

nyckclkonbination för

/A-PSOi

LUFTKUDDEFARKOST , .
Forts. från sid. 9.
4 st. 4-bladiga svängbara propellrar på
5,79 dian.
2 st. korer l5 90 grsttrrhiner för övrigc
,

250:- b.

Förslag till vcrktyg för snäpplås.
l. uerhntåstare Holgc,r OsLarsson
(e 182 )
.!50:

(et80)

1.000:

kylning

(200)

skarvben till
fvarav utbetalats 500:- kr.].
V crbntiistare Glite Suenssott

till

till

250: lzr.
av sänclarrör i HF-

tionsmotor

75:
- b.
för manöverarrn på eleva
typ Årnek (tidigare 75:-

enhet.

Förslag

Förslag

(20s2)

Avdragare

lönar sig att funclera över sina uppslag.
God fortsättning.
clcn

snar framtid inköper ytterligare flyg1'lan 35XD. Dct borde där{ör vara möj
ligt för FFV/CVA att erhå11a ytterligare beställning på teletestbilar och på så
sätt fortsätta det hittills så lyckade san.rärbetct med Saab AB i35XD affärcl.

Företagsnännden har vid samnan
träde den 19.6.1969 beslutat om elsätt-

lllgcitjör Olou (iustausson

Enligt FCFN centrala beslut

nomloppstid.
överlämningen skedcle utan större ceremonier till Saabs representanter, ingenjörerna Leif Larsson och Gijran Roos
av ingenjörerna Lennart Thornström,
Stellan Bolin och Ingemar Andr€asson.
De fortsatta leveranserna beräknas
också kunna ske på förc av beställaren
angivna tidpunkter.
I tidningsartiklar har framskymtat
"nöjligheten att danskc Ilygvapnet ien

Ytterligare förs1agse1 sättning har ti1lerkänts enligt nedan:
Telemontör Birger Alnt

ciarringar RM6 (var:iv utbetalats

5.600:- kronor. En god id6, son.r givit
sin uppirovsman rik lön för mödan. Det

23.6.1969 har förslagscrsättningar tillerkänts enligt nedan:

detta

förfarandc kunde bestäLlarens komplettcringsändrjngar successivt införas ruder tillverkningen.

-

lzr.

Maxfart övcr lugnt vatten.60-65
knop 0ll-120 kn/tnn.l.
Total färdtid vid maxeffekt på 16 ton

660:

bränsle = 4,0 tin.
Färdsträcka vid 16

PS03.
Lat s Pettersson

till mall för

Prestanda:

för prov-

uppläggningsborcl

kabelstan.

-

lzr.

Ersättningen förcs1ås till centralt beslut.
I awaktan härpå rrtbetalas 500: kr.

ton bränsle och
,10-50 knops fart (74 93 krn/tim.; =

300

370 km.

Nr FYLLER.

rAftiNr... S|PARFLIT GER EXTRA KRo)No)R

CVA

Vinster i
lönsparanclet

60 år

ll/10 Herbert Kåberg

3010
9667
3127
3146
9457
9885
9965
9998

255

)u or
14/10 Sven Gnstafsson
14/10 Erik Karlsson
19/10 Tore Kumlin

274

Göte Berg

230

3/12 Arnc Rydcborg
l7l12 Holger Eriksson
23/12 Karl Otto Kvick

720
284

,l,ill
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Anclers Siögren, son bleu
1.000 lzronor rikare.

UHF

I

60 år
l5/l

I

Maria Andersson

...VI

411

GR.ATULERAR

Ku ng1. Po"rrerker.

karnpanjcr'Unq-

domens Lönsparande" och "Alimanna
lönsparandet har viJ årets urlottning
av pretrier en hel del CVA:ale fått en
extra slant.

HERirAN FÄLDT PENSIC'NERAD
subskriberad gåva från arbetskamrater-

synaren Herman Fäldt, då han avgick

tiden.
FCPF representerades av Sten Edberg

nccl ålderspension.

Byråchelen K. Hultman överräckte
rosor ned tack för de gångna årens ar
betsinsatser ocl-i inneslöt även i clctta
tack den nrusikaliska undcrhållning som
Fä1clt utföft vid personalträffarna.

Valdenar Karlsson överlämnade

önskade lycka

1.000:

Arvidsson

Kiihne

2993 Karlsson Karl-Gunnar

50:
50:
50:
50:
50:
50:
50:
50:
50:
50;
50:
5u:
5u:
50:

-

Vi gratuleraf ocl.r tillägger att det bevisar att ordspråket "Sparsamhet är
en dygd'' gäller.

LEDARGULD

Vid en enkel högtidlighet i UHF:s
luncl-rum den 29 augusti avtackades av

na och

Anders

Granberg Gunilla
Larsson Jan

Sören
Berit
Hailin Håkan
Holmqvist N4onica
Axelsson Lena
3l2B Nilsson Gösta
3126 Sellholm Jan
3124 Johansson Kjell-Ove
3155 Hedström Lals
2873 Alvin Klas-Göran
3161 Lindberg Christer

100

464

Sjögren

till för

fran-

sorr tackade för gott kamratskap

och

i

Vid fjrandet av Svenska Flaggans Dag
Arboga överlännade köpman Walter

Allvin från -Arboga Köpmannaförening
rill And*rs llill, CVA och Arboga skid
klubb, utnärkelscn för fina ledarinsat-

överlämnade blon.rmor. Fäldt anställdes
vid UHF den 6 november 1967 och har
tidigare arbctat hos Rapps och Bröder-

scr inon

na Rickardsson.

handl-raft skidpropagandoraa och andra
tävliogar.

en

vars ordlö
varit i sju år. Han har
varit aktiv idrottsnan ocl-r bl. a.
skidklubben,

rancle han

UHF-frqrrrpen crndrcr åref
Bland alla traditionsbundna lopp I-{jälnaren runt, Vättern mnt, Mälaren

runt - g.ck på lvällen Jen l7
UHF-trarnpen

r

-

jrrni

kampen on-r vand-

ingscykeLo för andra gången.
Ett 60 tal UHF-are avbockades vid

startplatsen Krakaborg, varefter de
släpptes iväg i gfupper på omkring 10.
Det var en Gkamp, varrned inte avsågs
någon samnanblandning av damer ocl-t
herrar, trot< atr båd:r prrterna deitog på
samma villkor. Tävlingen bestod i 6 frågor, varvid snillet och intelligensen kom
tili sin rätt. Svårigheten låg nog mest
i att besvarandet skulle ske under loppets gång, som gick traditionsenligt förbi Götes bilverkstad, tvärs genom sko

gen, förbi FBU:s Rosendahl ned till
Ramstigen och tillbaka tiil starten, som
nu var mål. Vägen var både stenig och

lössandig, vilket försvårade en stabil
framkomst. De tävlande var dock välru.rade. Hans Persson hade med.ig en
\onrplert vefk.la,r rlled bade teip, lärq

(grön] ocb va,rningstriangel. Som den
väniiga själ han är, ertappades han
hjälpa Pelle Fornaeus att klistra ihop
hans cykel, som oroaade höll på att
skramla sönder. Under arbetet vår triangeln utsatt på vägen för ått varna
cfter-kommande. Triangeln var även upp:arl vid RosendåI, där hrn läskade sig

och sina kanrater med dryck.
Sist i nåi kom Karl-Axel Niiöjd, son
blev ännu mera nöjd, då han vid den
efterföliande prisutdelningen fick inte
bara vandringscykeln utan även "törsta
priset i form av ö1 med tillbehör. En av
gdtande fråga i tävlingen var en av
.r ån dsbedömn ing, där' hcn visade :in

goda bedömningsförmåga på metern
när. En annan detalj var att räkna ut
hur målga ärter som fanns

i

en flaska.

För Jcm, sonr intc hade c5kel gicl
cxakt sarrma tävling, med lika många
;rfpr

i an n'n-or"dclin."

Den efterlöljande

prisutdelningen

på Paletten, sedan man intagit
en redig landgång med öl och kaffe till
tonerna från knäppinstrument. Stämskedcle

ninoPn v.r,rvclet
Resultåt:

hÄo

l Karl-Axel Nööjd
2. Per Fornaeus
3. Hans Persson
4 och 5. Ingrid Karlsson och Ingenat
Nilsson

6. Stig Bernald.
7. Karl-Erik Arnblon.r

8

ocl.r 9.
dersson

G. Vikergård och Britt Arr'

10. Marianne Pettersson

Där fanns 949 stycken. Eric Olsson och
Ulla Holmströn-r mottog senare dessa
ärtflasko,r som pris, och vet vi nu att i
den närmaste ärtsoppan komner att fin-

Arrangörerna, Bengt Holmqvist och
Majvor Byström, som nedlagt ett myc-

nas 949 ärler.

tiga applåder.

ket förtjänstfullt arbete artackades

lrir

Olsson och

"aluterades

av

med kraf-
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a T;ll överord.ode, vönner och orbettkdnrdter
fidmföres eil hiörtlist to.k för oll visdd vönlighet
o.h ovsked5såvor med onlednins ov nin pento-

Tcrck!

herins

För oll vitod vönlighet vid vår moker och
fdE bortsång, vill vi fromförq vårt innerligo
tock rill .hefer, orbetskonroler, siokovdelnins
och vönner vid CvA.

GuNNAR

SETH

Mdrgoreto

För oll visod vönlishet och dellogdnde vid
min ölskode mokes, G!.nor Gu+ovs5on, tiukdom och bodgång fidmföres vårt vormo td.k.
BIRGIT

oth

O För oll vönli9 hå9koms| på min

O
För oll vi3od vönlighei och alll deltosonde
i vår +oro 5o.9 vid m;n ölskode mdkei och
min köre fqders, Guslov Corl$on, bortsåns,
sont för d€n vo.krd blom+er9örden frdmforo
vi till dlld våd vormo rd<k.
KARIN

CARLSSON

a Hiö4lisl td.k till olld vid CVA rom bidrosit till
den iino ovskedsgåvon som iog mo og nör iog slutode min on+öllning vid CVA.
ALFRED LI55ÄKER

För

a

oll uppvdltning på min 60-åBdos ber

ios

få homförd milt vdrn.rle tock till .hef.. orh oF
beklomroter vid

Ett hiödli91 lock

HENRY LÄNNBRINI(

e Er hiöriligl tdck till chefer och orbelskqmroler
fö. dll uppvok,nins på min 50-åBdds.

tock.
NOREN

60-årsddE tromföres

qång vid

UHF.

C E,, vorfrl ro(q för vd(ker

ovd. 150 (!niclorv€rlsloden)

a Till .hefer och orbetslonroier somt FCTF b€r
ids få lromföro hilt vormo tock för blommor och
h;niessåvor, som io9 firk mottoso, nör ios slutdde min dndölln;ns med pension den 30 opril

O lvlitt hiödl;go tock lill förnön,
FCPF

RAGNAR LTNDGREN

lidnsi

TURE NrLsSoN

DAVID HJERLING

O För ollo bevis på vdnlis håskomst, som kommil mis lill d6l på hin 60-åBda9. frdmför ios
ERlI( TAGTSTROM

a
hin

C För v.nli9 håskomlr på min 50.årsdo9 ber iog
ott få fromföro nitt hiärtliso+e tock.

Eti vdrml td.k

a Ett hiödlisl tdck till chefer och orbetskomrdler
tör oll uppv.kln:ns då ios slurdde vid CVA.
CARL ALBERTSSON

håskomsi pn

Tock 9ån9er lusen ch€fer och meddrbetore för

irivrdm \omvo.o o(h somorbelsvilio !nder mino
fem CVA-åi. To.k 9ån9er lusen för den fino sdvon iog fi(k när ios sluldde din dnstöllni.g.
L, BRENDLING

HARRY,JACOBSSON
60-

iill olld för vänl;g

s0-årsdos.

INGVAR JOHANSSON

a

WREDER

uppvoktning på min

drbei3kdmroter

för den fino ovskedssåvd o.h blommor

vid UHF

1969.

GIJNILLA GEDLITSCHKA

4ll

ovsLedsgovo

a För oll uppvokining och vi5od vönlighet på min
50-åBdos fromför ids hörmed milt vormo t.ck.

GEREON ENGEBLADH

ERIK LARSSON, UHF
ov3kedr-

or

O Elt v.rmr lock till ollo chefer o.h orbersldhrorer på 380 för oll vänli9het, då ios slulode min

hägkomti på min 50-åredog.

a Ell vdrmt tock för oll

orbelskomroler och

som toq fi<r. nollosd ndr ids ovsicL m-d pertion

a Hiörtlisl tock till dllo och envor för vånlis

THONE MYRBERG

ö Mitt hiörtligo tock för den vd.krd

a Elt hiörlligt idck till

594

belsledning för den onsenömo l€st€n iomt bronmor och ovskedssåvd med onlednins ov m,n dv-

och

BYSTROM

a För vänliq hågkomst på min
till dlld mill vormo td.k.

GUNNAR IOHANSSON, ovd.

på

ARNE NOREERG
60-å6dog

lill ollo tör v6nlig hågkontt

ALLAN

lo.k lill ollo för vänlis håskomn

1!evlig ovsl<edden.

CARL.HUGO DAHLSTRöM

CVA.

KNUT

hågkonst

a Ett vormt lock för dll uppvoktnins på m;n 50ö6dos
K.-G. sÄTERLro

5ören

a

OSCAR SUDERSTROM, ovd.

JOHN NILSSON

fronför iog mitt hiöriliso
OLOV G-

Ldrs-Erik

Ett vormt

JOHN E. NILSSON

a Ell hiödlisl tdck lill ollo för vänlis

Andels

INGEGERD PETTERSSON, ovd- 875

a E,i hiö li9t td.k lill chefer oth orb€hkomroter
för uppvoklningen. nör ids ovgi(k med pension.
a Eii vdhi lo(k till olld för gåvor och hölsninsor under min siukdom.
S. U. PETTERSSON, ovd. 544

SVEA JANSSON

a Ett hiörtligt rock till .hefer o.h orbehkon.
roter för den fino presenten o.h de vockro bronmornd son ios fi.k nör io9 dutode min dnstöll-

O Ell hiörllisi t.ck till CVA, FCTF soml dllo
kdmroter på dvd- 660 för visod vönlighet i form
ov voclro blommor och present under min !iuk'

donsrid

KNUT KrHtfi,raN

C Till olld som uppvoklol miq på

50-årsdosen

fiomför io9 hörmed mitt vormaste 1..k.
MALTE OLSSON, dvd. l2l

TN MEMORIAilI

G

ustt11)

Böric
liarlssorr

Cnllssorr
Gunnat

Förråclsförvaltare Gustqv Cqrlsson
avled dcn 29 iuni efter mycket kort tids
sjukclom. Han föddes på Kungsholnen
i Stockholm år 1905 ocl.r konl eftcf att
ha prövat skilda yrken 1941 till FFVS,
varifrår han överförcles 1945 till dct nystartade CVA. 1947 beforclradcs han
till {örrådsn.rästar e och 1966 till förråds-

förvaitare. Hans käva humor och 1rvliga temperanent gjorde honom till en

GLsldi/ssol?

Bcrgtroliet reclaktionsrnedlcm, motor-

nnqr Guslqvsson avled
1969. Han var född den 25
scptenber 1914 i Turubo församling.
1946 anstältrdes han vid CVA:s n.iotor-

nrontören

Gu

Korl Börje Korls-

sjukdon. Han val född

i Arboga clen

clcn 9 juni

29 oktobcr 1927 och ar.rställdes vid CVA

verkstad, där han var verksam fran tili
1966, då han flyttade över till robot-

Ärboga.

effcktiv arbetskraft och mycket orl
tyckt av arbetskalnratel na. Vi saknar

sektionen. Han var mycket spiritr.rell
och haclc många intrcssen, sor'n kom
fran vjd redaktionsarbete. Tack för god

hans välkända profil.

hjälp.
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Relolversvar-varen

son avled dcn 8 septenbef eftel en ticls
den 26 november i9'15. Tidigare hade
han varit fräsare vid El. AB Skanclia i
Börjc Karlsson var bl. a. en aktiv fotl'oll"pelar.. T vilr\rerscn. där lrrn gi'.k
tncler narnnct "Pluto" var han m1'cket
ont.vckt och populär.

HÄLL SVERIGE RENT!
De friska träden och det kla(a

vatt-

net är en utomordentlig symbol för
"Hå11 naturen ren". Liknande symbol
är talancle för kanpanjcn "IJåII Skåne
lent"r son] pågått några år och t. o. m.
TV-visats vid röjning loing stränderna
fi'ån Lonma till Landskrona. SarrlLra
svruboi lr lrclt natLrl.gr tillJrrrlrlig lör
hela Iandet.

Det är angeläget att den s. k. alle
nansrätten alltjämt ska underl:itta uLr
gänget 1ned naturen, en rätt soln är förunnad invånarna i ett fåtal ländcr. En
rätt soln gör det möiligt för cnvar att
rrjdI

l\]

.,

dLL

|

, |,lorl,,

t|!1

rätta vägen donsto
larna klarar inte mass-

anlnälningar - utan
upplysning och återigen upplysning måste

till för att få ha naturen i det skick sour al
la önskar.
Man lcan ha det till
vana vid a1la tillfällen
Intc kastar nan f.impar, kolapapper, biljet

ter ocir clylikt på gol,
vet i hemmet. Mcn på
gatan gör nrarl (let, i

vilcla blomn-ior, bär occh svampar, att

parkcr, på

färclas på och bada

och

Dennr rärr äf

i

annans vatten etc.
do(k b.skrfen i viss-

får inte ta olovlig väg
över tomt eller odlir.rg, eller bada där
ägaren byggt brygga, badhus eller dylikr för'<get brul, eller olo\ligcn l.r väx
andc träd, gre[år] ris m. m., likson utan
lor fi.ka orl' j.gr. I övrigr lår nr"n nä'
tan göra allt
1lton att skräpa nec1.
Ty i dcn nuvaråude naturskyddslagerr,
sonl träclde i kraft 1953, är bl. a. att
finna: Envar ska tillse att ej skräpa ncd
avseenden- N4an

i natrrren med papper och annåt avfall
- sådan förseelse kan medföra botcs
stråffl

i

spår

vagnt'n

bussar.

Varfiir?

Varlbr lägger rnan
det inte i första synliga
papperspeile?

Ja, säj detl
Oftast sker clet omerl
vetct och sientriånlnäs

sigt - det är så be
kvämt att slänga ilrån
sej skräpet. Så får clet
naturligtvis inte skc.

Det är dock inte allena de "omedvetna"
syndar-na sorrr begår de

har även beivrirts vicl
flerfaldig.-r rilllälle1. Mångd klarar sej
dock på att folk i alln.ränhet inte känSådar-r förseelse

ner till eller beaktar den nåturvårdande
paragrafen genolr att göra en anrnälan
om "dådet". Det är nog inte heiler den

störe brotten l-tlot vår vack a

svenska

natur. Även de medvetna har en andel.
Det behöver inte precis vara brott som
placedng av skrotbilår, sängar, ja hela
möbellass

i

g)as är oskick nog.

Nästa steg blir kanske att staten sancler ut förstärkta städningspatl!ller, sonl
betalas av
höjtla sbatter.

-

tefiängen. En enda pappers-

lapp, cn konservburk eller ett engångs

Håll Sverige lentl

VAD BETYDER. TECKNEN?

Uran U

BJy

Llranus

Saturnus
Lördag

Pb

Zink Zrt

Alulninirur Al

Solen
Söndag

Mjälten

Kvicksilver

IJg

Silver Ag

Jiirn

Fe

Mars
Onsdag
I-ungorna

Gift

1i.{ån

dag

Guld Arr

Tisclag

Gallan
FIane

Tenn

Slr

Jupiter
Torsdag
Levcrn

Koppar Cu
Vcnus
Fredag
Nj urar na

Hona

lrytt ungdctrrrsgevärr
og

=^'Yf;i;,,taf

Ung lilrje...
FFV presenterar ett skyttegevär
för ungdom CG 63 Junior.
Vapnet är utformat som ett förminskat CG 63 med lika stark

-

och robust konstru ktion och
bygger liksom detta på ändring
av m/96.
CG 63 Juni'or är idealiskt för
övn ings- och tåvlingsskytte på
50 m med salongsgevärsammunition. Diopter - GF
Jun ior * och kornhållare
fö r utbytbara korn ingår.

dM
F
rå$+g
{ry ['',.,]

Specifikalion
Pipans längd 685 mm

.

Slaglängd 12 mm

.

Vapnetsvikl4,l kg

.

Vapnets längd 1145 mm .
. Kaliber -5,6 mm

Avlyringskrcft 1.2L0,2 kp

$wii F'ORSVARETS Fb'BRIKSVERI{
87 ESKILSTUNA
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