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Våra doua lzronhjortar lulia och leppe
lon i iulsnö.
Fotograf: Vdhtman
Valdemar Andersson, CV A.

Kvint. Decibellerno
har blivit sextett och jagar upp kalori-

erna på Gyllene Balkens gäster med har
moniskt hottande tonskapelser. Men ba-
sen för basset saknas fortfarande, en som
basar basen. Finns det inte någon sträng-
bastaktör vid CVA-UHF eller DC?

Epilog
Visq ov

BROR MOLTER

sept. 1966

()nt sontntarens ldnd
ban iag tlintnu iblarLd
nu, när löst[igtt shuggotnt faller.
Min somntur-rcf iittg
ifrtin bltntmande ing
,itItgcr t',o11 u,; t,ilLronot, t'.tll,t
()ch sontntatens stig genont hagctt

idg gtir
clir blontstinglar kala och ssttttla

strir'.
l iir El1]lgelsens stLol(l
uti sonularens ltnd
taclz för ttll figritl1, ri tttillds

i Vår.

Det lyser som gull
ntr stir nognatlen f ull
tmtler ltöstso! ntecl flttnunnLle tldgar.
F.j - sting ned Dig når
ilrtin Ltuslzat och stÅr
dct iir tlst l.tti sa lmdrens hugur.
.Sri stilla - lihsont, uti olintan

allt står
och budskap ont tit lbtmtlen uiltt

snnrt går.
()! - sontnur, faruiiL
Dtr har gioit tnin siäl
I,tcba och bttlsant för vartlagens sår.

Ur dctta ntotiu
stigL\ l11ät1nishd11s lill
lilzsotn årstider uåxla och svinntr,
tltir tmgtlonrcns tir
iir som blontntande uår
där ej sorger, ej niid Du ban finntt.
Dir nrognaclens tid genon sonl

marctl gtir
ot:h snttrt inför hösten Du lråganac

sttir.
Du finner till sist
dtt udr blon1fid11de hltist
åtpr i i''r,l, n rill ,/r.f lilg /r.ilrdr

if
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Klichecr: ri,,sAli.Åi?r, Orcl n'
Atbogd Bahtr.keti AB, Atbogo 1966
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P.rsonaltidnrns för C.ntrala ll-vlre.k(åden o.h
FF Und€.hillsavdel.ing Förrådsby.ån, Arbosa

CCVÄv dirA Högfeldt

FIagna? Fr Elerrgtson
Iel.491

Gun.€l Ryd.borg, tel.,l00, Cor!Rickdrd Ekblod
r.l l06, Corl-Hu9o Dohkiröm rel, l6v, GLnno;
Gulrovrion, tel. ?72 Ch'i!re, N,l*on, 16l. ,{01.

\r
-Den dår e/<.. l)qt e
1.,/a.,- lä.s1.

Till crllcr crnstölldcr vid C\/A och UHF

4,"q"Åj"{ ock e++ 8a+ nytt år
Hiörrligt tcrck för der gångncr årets crrltefsinscrfser

Anders Högfeldf l(crrl Hulfrncrn
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Hänr se'n sisf
TI

Garnla nålarverkstadens lokaler
ändras till televerkstäder.

T l

Motortekniska kontorcts utrymmen
genomgår en modernisering.

TIV
Läktaren är helt utbyggd och lokaler-

na fördelade på respektive 670 och 720.
Det rrtökade utrymmet har konlmit 670
helt till del och inom den närnasre tt-
den kommer provriggar att lylla detta
utryllrnle.

Utr eoningen beLräffande r enrilationen
i T IV är ej slutförd, utan pågår i sam
råd n-red ventilatjonsexperter.

"Danrum" inrett i övervåningen.

Fölthongoren
Ävd 580, testutrustningsdetaljen, har

flyttåt tili byggnad 59, "RU baracken".

Telehqllen
Taket kommer att invändigt klädas

rned blandhärdigt naterial.

rotrqo
Plåtbyggnaden utanför teiehallen nar-

nar sig fullbordan.
I förråcl "lllern" har cn ny läktare

byggts.

redning av RMB respektive om CVA
överiörorJe till FFV. MeJ anlcdning
härav var de idag på CVÄ för att göra
en del intervjuer.

3 oktober
Tillsamrnans ned byrådirektör D.

Fjellander och byråingeniör V. Naes-
lund från ELP besöktes vi av direktör
B. Björk och hans närmaste medarbe-
tare från O'k:rr slramnq V1-v D:5\us5iL'
ncrna gällde samarbetet beträffancle
nonterir o<rrh"re nå PS-l5

4 oktober
1966 års verkstadsutredning ned dess

rrt rcJningsclre[ över drr eltör I olke Skog-
lund hade ticligare bcsökt CVM och
CW och idag var det vår tur.

5 oktober
För att få ytterligare undcrlag till ytt

randet betr äffande CVA överförande
till FFV, kon.r överstelöjtnant Nyströir
och major Jungert, FortF, till CVA. I
besöket deltog även nrajor Sanciberg från
N,lilo ö.

6 oktober
Yrkesvalslärarna i Västmanlands län

hade sitt sammanträde förlagt till Ar-
boga och i detta ingick ett industribr
sök, som CVA hade inbjudit till.

Cl'll orh CCV or.linarie ntar.:,1.
sammanträcle var denna gång vid CVA.

l4 oktober
Företagsnämnden och skyddskommit-

t6n {fån Försvarets Televefkstad i Göte
borg [FTG] gjorde studiebesök vid
CVA och fick därvid information om
vår verksamhet och hur arbetet bedri-

14 sepiember

Yrkesvalslärarna vid Arbogaskolorna
gavs en infornation om och visning av

CVA och dess verksanhet.

ur CvA-chefens dcrgbok
22 september

Förra överingenjörerna vid tespektivc
CVM och CVV, Äke Torudcl och Gus-
tav Rylander, är anlitacle av FF för' rrt-

Y rhesualslårarnd fh uttder ingenjör Hewy lersbys ledning böra RM6

ntotot i provboch-

2
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ves inorrr CVA förctagsnämnd och
skyddskon.rnitt6.

l7 oktober
Nye chelen för fL | ör er ingenjö'

Bengt Lundqvist tiilsarrrmans med byrå
direktörerna S. E. Sörelius och K. G.
Andersson gjorde visit vid CVA och
diskrrteradc pågåencle och kommanclc
arbetsuppgifter.

l0 november

För inspektion av speciella yttcrorr
råden besöktes vi av Fo-chefen överste
Äke H:son Söclerbon, majolerna Tho
rrrrs Her.riJ o(h Lennlrr Bollun,l, k.p-
tenerna Björn Dahlgren och l,ars Axel
son samt förvaltarc IJenry Larsson

San'rma dag var det också en arbetar

'ky,l.lsgrrry,p fran Försvarcts lor.krring'.
anstalt [FOA) på besök och gavs en
information onl CVA och vår skyclcls
tjanst.

På kvällen hade vi glädjen att hälsa
Västra Västnanlancls läkarklubb viil-
kornnen till oss. Efter en orientering on]

CVA oclr en kortarc rrrnJvandring .

bergverkstaden, gav vår anvisningsläka
rc mccl dr Gunnar Bergquist cn infor
rration onl sitt arbete här vid CVA.
Han fiamhöll bl a de stora fördelar det
innebär för en industri att ha en läkare
sonr l<änner såväl personalcn som ar-
bctsfiirhållandena.

l5 november
I akt och mening att göra utbyte be

triiff ande kontrollarbete rrellan England
och Sverige besöktes vi av Messrs. C.
\,{. C. Stonc och G. H. Burrows från
E. I. D., Ministry of Äviation. De åtlölj-
dcs av byråclirektör K. G. Andersson,
FF1EL.

I7 november
Tillsannans 1ned representanter från

SAÄB och Fiygmotor gjorde cn arbets-
grupp från österrike vilken besökte
Svcrige för eventuellt köp av {lygp1an

ett besök vid CVA för att få infor-
rlaliou onr vcd v arbeta- meJ inom
detta område.

DET BTOMMAR

I ASFATTEN _
FÅGETVANNER FÅR

ROSIG BETONING

Liksom den kaffetörstancle personalen
på CVA har sina kaffeautonater har
"Transportens" Tore li4yrberg och Bengt

Ekstrand en fröautomat för srlå fåglar.

Men, ack, ett och annat korn föll på

l-rällcbcrget. Det val dock goda rrrän soltl
höll autonaten ocl.r hällcbergct var bör

dig asfalt och si det grodde och växten
vart stor. En solros med en höjd av

2,632 m och en djungeJblonma med

okänt narDn av jättcmått pryder exteriö
ren at' "Transportens" enkla expedi-

tionshydda. Färgprakt, grönska och väi
doft kommer denr tillgodo son har van-

lig orrtanke för sn.rå fåglar.

Avskedskcrffe till pensionörer nacle företaget. Vid den sedvanliga av-
tackningen på CVA mäss framfördes
tack för 20 års trogen tjänst av verk-
staclsclirektör A. Högfe1dt, som rr-red

blorrrrrror och presentkort på Bergtrollet
h.dradc den nyb:vne pen.ionären. lng
enjör 11. Jersby tackade från motorsek-
tionen för det goda förhållande som all
tid rått mellan Anerby och såvdl arbets-
ledningcn solll arbetskamraterna.

fClf:: ordföran.le L Johansson lranr
fö-dv fa.kfö eningens lä(k crml över-
1ämnade blommor.

Anerby skall i första hand känna på
hur det är att vara pensionär och till
våren flvrrar han ut rill ,itr sunnirnöj..
Kentucky i Valskog.

Den 3l oktober var sista arbetsclagen
för städarc Ilar'ald Andersson. Sedan
han avslutat sin tjänst var han heders-
gäst vid en liten kaffefest på Gyllene
Balken. Andersson var en glad pensro-
när och talade om gamla tider i Arbo
ga. l{edan vicl knappt fyllda 8 år bör-
jaclc han knoga på glasbruket, där han
stannade tills det nedlades 1927. Seclan
växlade arbetsplatserna tills han för 12

år sccian kom och stannade vid CVA.
Då han nu vid uppnådd ålder lämna-
de CVA tackadc överingenjör Lars
IIany Larsson för gott arbete under

clen gångna tiden samt överlämnade
blonlnor och presentkort på Bergtrollet.
Sven Björklund fiamförcle FCPF:s avd
52 l-rälsning med blomnor samt Torsten
Fridell karnraternas acljö även nled
blornmor samt ett stort konvolut. Detta
innel.röll bI. a. ett konstverk clär xarr-
rct.n Harald syntcs sp.-rrkr sig Irrrn på
.in lrehjulinB. När råren åter \orrl.er i

,lc..a rr:ikter sl<cll ltrn trt til' Ma€näs n.h
arbeta vicl sin mågs sommarstuga.

Den 30 november var sista arbetsda-
gen vid CVA för nåiar en Melker Aner-
by, som på grund av ålderspension 1ärn5

Aktiebolcrgef Teleunderhåll, Vöxiö
AB Teleunderhåll ITELUB] visade

clcn 8 nov. sina nya anläggningår för ett
antal inbjudna med Försvarsministern 1

spersen.
Bolaget, som till 5l %o äges av Staten,

startåde sin verksanhet 1964. I huvud-
sak är TELUB i dag sysselsatt ned ra-
dio , fjärrskrift- och robotarbeten. An-
talet anstä11da är nu 250 för ått år 1968
vara ca 450.

De samnanlagda investedflgama i
byggnader och utrustning utgör 19 milj.
kronor.

F. n int p on e r an d c anl.i ggtlitlg :
Ats T eleunderhåll, Våxjö.



Håll åt höger! ... den 3 sept.re67
IJrrr lnånga av oss har böriat tänka

på clet, som kommer att ske i vårt lanr.l
,l.n 3 sept. 1967. Närrrligen Jrcrgar.g
tlll högertralik. Vacl cletta inncbar av

"kärpning ollr disciplin. vet de fle.t".
soln undcr senestern bilat utomiands.
Skr-rllc det clärför inte vara lämpligt att
redan nu börja träna in några av de ele
ncntäraste grunderna för en trygg tra-
fil<. Varför inte hålla oss till de tre enkla
orclen, son allticl ongärdat den kända
NTF-triangeln. Ansuar. OntclönLe. Ht[n-
syrr. Vad är innebörden i dessa? Låt oss

rr rrl nr'l i li8rr o(ir [ö'.ökc o". på err

clefinition:

Ansvqr:
At äga känre,lom orn och .trÄngt

<lrerlcr.' vrr gill:n,le tra iik lagstift ning,
är grundregeln för en ansvarskännande
trafikant.

Omdöme:

^tt 
så känna sitt fordon och sin egcn

bcgriinsning att oförutsedda händelser
ej onödigtvis bchöver ir.rträffa. En tr.r-
fikant, som gel1otn sitt egna bcteende

orsakar eller inclirekt blir orsaken till en
oly.ka, l<:'rr ryvtirr rllttör ott r belrak
tes som omdömeslös.

Hiinsyn:

^tt 
alltid ha klart för sig att vi alla

måste samsas om de lltrym1nen, som
.tur os. rill buds. Det linns rå rrrÄnga

sätt att visa hänsyn. Den bästa platsen
för att träna upp denna fina egenskap,
ri' rrrr lr.rr'l rår srora bilprrl<ering.
300-,100 bilar kan rin.rligtvis inte sarn-
rir'.gr lrnnrrrc Ut på \äger, ut-n.rir gäl-
ler faktiskt att sämarbeta. Använder
nran c1å c1e två viktigaste hjälpmccllen
härsyn och vänlighet, kan trran vara
säker på att a1lt flyter rnycket lättare.

Den dörerrot,.o-n t cx vid inl<örning
på parkeringen ökar håstigheten för att
åstacikonma en praktfrll 4ijuissladd
diir damn-r, sten och grus kastas upp på
reclan uppstä1lda fordon eller den, som
till varje pris ska vara först ut {rån par-
kcringen, även om det så ska kosta en
p1åtbLrckla eller fler, visår sanner'-
ligen 'ig r ara I'adc orrrdirne.- o. I här
synslösa. Och hur är det förresten rned

drr eller ,le bilister, som åkcr ut ge-

nom Kungsör sutfarten och efter en kort
J..Jrning östertrt, ränder på vägen, lör
att obehindrat köra förbi sina kamrater,
son snällt fått vänta på sin tur i den
riktiga utfarten för färd västerut. FIand-
lingssättct hos dessa få kan väl knappast
betraktas som tulft utan bör väl hellre
ges epitetet oanständigt. För det är väl
slutligen så, att den trivsel och harmo-
ni, son-r så väl behövs inför kommande
trafikförändringar, måste skapas av oss

a1la i genenskap.
Lhl

Mot liusef
Se ltista sidan.

Till årets Lucia vid UHF har eftcr
röstning utsetts fröken Liliane Nordh.
Hon har sin dagliga gärning på inköps-
avdelningen där hon biträder vid koll-
n rrg a.' orderer kännanden. Lili..rne är
myckct sång- och musikintresserad och
har vid flera tillfällen medverkat i de
cabaretcr som brukar förekomma på
UHF. Hon är också intresserad av bil-
körning och är medlem av SMK:s bil-
sektion.

Frivilligcr Befölsurlrildningsrörelsen
Ovanstående rubrik förkortas r var-

dagslag till FBU ocl.r är understä11d Cen-
tralförbundet fö( befälsutbilcinilrg.

FBU :s "yfte är .r1t på ffitid till\ ara

taga den rtbildning som värnpliktiga er-
hållit under sin tjänstgöring samt sprida
kännedom ocl-r öva dern på ny ltrodärn
materiel. Det visar sig nämligen att
vä'npl'kt'tiden inre l-ar så nrånga avig-
sidor, sonl man inbillar sig utan tvärt-
om en hel del är bådc roande och in-
lressanl. Inom fBU {innes praktiskr -r-
gct hela programrlret men deltagarna
h.rr här Iriheten att sjäJrr be"tämrna
vilka delar de vill föija.

Urbildningen sk.r i cgna lokrler i

Lundborgsesplanaden l2 G och i före-
ningssr ugan Rosendabl vid Örebrovägen

fen bra bit in i skogenJ. Därutöver ord-
nas kortare och längre kurser i olika lä-
ge.. Det närmaste vid Fliken strax norr
om Norberg. FBU har annars Iägeran
1äggningar spridda utefter hela landet
från Abisko i norr till Ystad i söder.

Vid dessa läger {örckonner korta in-
tensiva övningar och däremellan väl till-
tagen fritid. Man har faktiskt lagt stor
vikt vid nöjet att få konma ut och tri-
vas i goda kanraters krets. Ti1l dessa

läger finns det även möjlighet att r]led-
föra den övriga familjen. Kursdeltagare
får av kronan kost, logi och 10:- om
dagen samt reseersättninS efter viss taxa.
Familjemedlemmar betalar c:a 17: -
per dygn för helpension. När kan nan

4

lArbogo finns en förening i

i skollovs- eller semestertider kon-rma till
f1ällen eller västkusten till så rimliga
kostnader? Vintersenrestern börjar i feb-
ruari på de nordliga platserna, bl. a.

Storlien, Hemavan, Ånn oc1.r Äbisko.
Det gäller båra att anmäla sig i tid.

FBU tar också hand om ungdom från
15 år och uppåt och låter dem syssel-
sätta sig under erfaren ledning ned så-

dant som roar i den åldern: skjutöv-
ningar, radioteknik, idrott, körning med
motorfordonr lägerliv etc.

Ären sådana, rom inte känner .ig ak-
tiva, men nyfikna på teknikens lrtveck-
ling inom försvaret, är välkomna vid
demonst ationer och provning av ny
materiel. Det zir något annat än att gå
på museum, där "föremålen får ej vid-
röras". Själv deltog "Bergtrollet" r en
utflykt till Utö {ör denonstration av
modärna stridsvagnar vid P 1:s övnings-
fä11. Den gav följande fyra fördelaktiga
fesultat:
1] tilfälle ått se och köra rnodärn ma-

teriel
2J rilliälle till en rrevlig urilykr ina-

tufen
god logi och förplägnad utan kostnad
en god och trevlig kamratlig sam-
varo.

FBU:s verksamhet knyter i viss mån
an till CVA-materiel. Det borde vara
av intresse för var och en, som sysslar
med underhåll etc av dylik materiel att
även få lölja och pröva den praktiskt.

Väl utnyttjad fritid bölinte vara en
belastning utan en god avkoppling. Det-
ta torde man finna gcnom att gå med
i FBU. Medlen.rsavgiften är nästan sym-
bolisk 10: per år, clå man hdrför får
tidningen FBU-befäl, lån av utr-ustning
-- ävcn uniform och andra klädcr -
samt kostnadsfria läger, denonstratio-
ner, skjutövningar, utflykter m. rn. Däri
ingår även olycksfallsförsäkring i sam-
b.-rnd härned. För ungdorr rrnder rä'n
pliktsåldon dr avgiften 3:

Upplysningar om FBU lämnas av alla
medlemmar och framför allt av Gunnar
Neuman tel. 11839, Äke Johansson tei.
11795, Göran Lang tel. 12647 samt

Ragnar Fredrib

CV A-f olk på shiuröu1tii1g:
Löjtttant Rtne Dahlön instrtoar Åke
Johansson på automatbarbin Ah4. Len-
naft Stjernströ\11 bontrolle rar rcsukatet
sdnlt Gunnar Neununn ladclar en ksp.

3t
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Vid ingången av 1966 ståildes iett
förstå förslagsfacit förhoppningar om att
fiirslagsfloden sktrlle stiga. Nu visar det
sig att dessa förhoppningar helt infriats.
Till 'l{-r ldec. Irrr 37 nya lörsla8 in
kommit, varav 28 är behandlade, 8 är
under utredning och I är bordlagt för
prov lndcr längre tid. Av de 28 behand-
lade förslagen har 9 erhållit belöningar
på tillsammans 2.510 kronor och 6 med
rekordsumman 9.540 kronor. 5 förslag
har erhållit erkännande för en god id6,
sor-n tyvärr inte kan belönas ned ett
premicbelopp. Som ett synligt bevis för
kommitt6ns uppskattning fick de var stn
flygplanmodell.

De senast belönade förslagen är
1847 Karlsson avd 202
Förs1ag till skydd mot vätgas 320:
834 Norling avd 281
Ändring av vågledarsystem

Införande av leservkablar på
vridbord .t60: -
9078 Enghurcl avcl 278
Programmering av stämpel
nraskin 670: -
9556 Grrstavsson avd 274
l\,lodifiering av Treileborgsplasts
emballage M 7033-751310
m. fl. 300:
9293 Custavsson avd 560
Änclring av krutdrivet desåpter ings-
ver.ktyg lör täodrör 150: -
1647 Holmqvist avd ,192

iindring av pedaler på magna-
fluxapparat 150: -
I rkännanJe mcd åtlilj rnde flyg
plannodell erhöll:
9293 Grrstavsson avd 560
Ändring av tändrörsavslagare
9924 Bergqvist avd 2Bl
Förslag till rnodifiering av Fnr l4
För oss i förslagkomnittön har året

varit fyllt av arbete och mycken gläclje.
Vi hoppas verkligen att 1966 års "id6-
strörn" cj skall avtaga utan förr öka. Det
finns fortfarande mycket att göra. Son
årets speciella "f örslagsprofil" vill vi
framlrålla 834 Karl Norling avd 281.

Han har i år kvitterat ut 1.535 kronor
och är föreslagen en stor belöning, som
flygför r cltningen skall hehanJla inom
den närmaste tiden. Vi tackar honom
och alia andra id6kläckare för det gång
na året och önskar alla ett gott nytt år
och välkommen med nya fina förslag.

Sehreterdren-

MEDATJORER

Företagsnärrrndens samnanträde den
30.9.66 inleddes lrred att CCVA högtid
ligen övcrlårnnade meclaljen för nit och
redlighet tili planeringsrran Tåge Rav-
ling samt Vasamedaljen 5:e storleken
ti11 Stig Olofsson.

TITTAGD TJANSTEKTASS

Jnl Flygvapenorder har iJverstes
tjänsteklass tiilagts verkstadsöveringen-
jören, flygclirektörcn av l:a graden,
Lars-Harry Larsson, Centrala flygverk-
staden, Arboga.

CVA-flickct i Hyzlcrnds
Hörncr? - Nei!

Onsdagen den l2 oktober hemsöktes
CVA och närmare bestämt Gyllene
Balken och trakterna kring vakten av
Hylands talangscout Thore Skognan,
som sökte en hörnvärdinna från Väst-
nanland. Han gick fram som en virvel-
vind Så hade Jran gjort inne i sjä1v.r

Arboga och så gjorde han även här.
Nog fanns det kandidater till platsen
o.h Je v.r kanske villiga. Thorc Slog-
man jagade upp dem innanför och utan-
för "errering.d .ken. Fdrten va- i hÄg'ra
laget och flickoma blev skrämcla. De
spraig sin väg allihop.

Iti<ten går . . .

...Thore efter, Ingmarie ut ur bilden.

\\
PH 13

834 Norling avd 281
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Lösvört för chefer och
Att leda andras arbete vållade förr

iite cheferna några bekymmer. De an-
ställda var {å. Arbetsledaren stod därför
i personlig kontakt n.red dem a1la. Dct
nya komplicerade samhäl1et med hund-
ratals anställda har skapat ett kommu-
nikationsproblem som måstc 1ösas, ett
kommunikationsproblem inte bara upp
ifiån och ned utan också nedifrån ocl-r

upp. Detta är nödvändigt inte bara ur
effcktivitets- eller trivselsynpunkt eller
andra s. k. rationella synpunkter; det är

övrigcr crrbelsledore
hår en fråga också om ett etiskt problem.
Få ti11g år ner necls/ittande för miittni-
slzans uiidc ån när hon dnset dtt hanncs
arbete är betydelselöst eller att det au fö-
rctdgaren betrdhtds så, eller når hon inte
anar något at, tad hennes arbetsinsats
betyder i det stöte sanmanhdnget. Det
finns en etisk plikt för alla sorn lecler
anclras arbete att finna vägar för pel-
sonlig hontakt, uppmwrtrun och infor-
tn4tioh.

Maths Heuman

Tage Rauling Stig OIof son

''. ' ::: -



Gutdgrövcrrliv i
Ccrlifornien

Bergtrollets och CVA utposter i det storq londet löngst i Vöster, Betty och Stig

Herfze. lrivs fint i Polo Alto omedelbort söder om 5on Froncisco {världens vqck-

roste stod). Trols detlq söger de sig se lrom emol sin återkomst till Arbogo.
Vid sidon om sitt ordinqrie iobb hqr de, som fromgår qv nedqnstående skild-
ring, böriot söko guld.

v34<(<ry ,"h S.(Jq
Innan vi lämnade CVA ocl.r Arboga

efterlyste Bergtroilets redaktör en arti-
kel om vårt guldgrävarliv här i Califor-
nien. Nåvä1, någ.'t guldgrävarlir kan vi

väl inte påstå att vi för härute, så tyvärr
herr Redaktör. Uppslaget är dock bra
och bör därför på något sätt förverk-
ligas men hur?

Vi har funderat och här följer en
liten berättelse från en av våra vecko-
slutsturer från Palo Alto strax utanför
San Fransisco där vi bor, till den ganla
guldstaden, numera spökstaden Bodie

ett monument över en viktig period
i Californiens historia.

Först några ord orn den Califomiska
guldrushen. Vad hände under dessa

hektiska år on.rkring 1850 då städer an-
lades, blomstrade och dog inom loppet
av några år? Svaret på denna fråga är
för oss nr-rtidsmännislor srårt att linna,
rnen kanske kan man säga att guld all-
tid har symboliserat rikedom och makt.
För de fattiga larmarna i mellanvas-
tern, industriarbetarna i öster, jå över
hela vdriden nåste det hörts som ljuv-
lig musik från tidningarnas förstasidor
eller tidningspojkarnas gäll.r rop i gat

hörnen "Gold, gold gold in Califor-
nia".

Californien var vid deana tidpunkt
öplrcr land, så ven, .om ltelst lrrndc prö-
va sin lycka.

Ja, det var så det började det saliga
året anno 1848. Californien hade efter
freden rned Mexico just blivit en del av
USA när två nybyggare fann guld vid en
plats kallad Sutter's Creek ej iångt från
nuvarande staden Sacramento. Trots att
c1e försökte hålla sin upptäckt hemlig,
spred sig nyheten under år 1849 tjll
östra USA och Europa.

Författaren Carl Sandburg skriver om
vad som hände:

"Nyheter ko[r från Sutter's Creek att
tio man, genom att skaka jord genom
händerna, vardera funnit en nriljon dol-
lcr i guldklimpar. San Fransi.,.o
stadsförsanling ajolrnerade sig utan att
bestämma nytt sanmanträdesdatum,
kyrkor stängdes, tidningar slutåde att
tryckas, fartyg låg i hafrn utan besätt-
ning, soldater rymde från fort och för-
läggningar. - trt allemans rusning cf-
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ter guld började. En spade såld för
ettusen dollar. - Ja, det var nyheter
som fick världsstäder som New York,
London och Paris att vakna upp.

örer dc -rora clärterna kom va8ns-
kar.rvrner en karavan bestod, en1.gt

ett samtida ögonvittne, av 459 vagnar.
Målet var Californien där guldet fanns.

Dessa ord förmår endast att antyda
vad som verkligen hände. Alla dessa

rnänniskor, i USA kända som "The
forty-niners" fann dock inte guld värt
miljoner. Snart nog erfordrades ner ut-
rustning och kapital för att göra guld
grärardet eller l.rnske rnera rätt guld-
gruvedriften lönande. Men fortfarande
fann nan stora värden av guld och kun-
de utvinna det med n-rycket enkla an-
ordningar, såsom spade, hacka eller
vaskpanna. En man vid namn William
S. Bodey från New York, l.rolländare
till börden, gav sig ut till Californien i
juli år 1859 för att pröva sin lycka. På
gränsen till Nevada fann han och en
kompanjon guld i några ökenberg. Plat-
sen kallades senare för Bodie. Under
åren 1860 till 1877 bodde i Bodie ca 20
personer, vilka livnärde sig på relativt
primitiv guldsökning.

Men så - 1878 fann man guld -
guld i nassor. Nyhetcn spred sig som
en löpeld och inom loppet av ett år
öka.Lc Bod es befolkning till mer än

12.000 personer. Därmed inleddes en av
de vildaste delarna i Ämerikas Viida
Vältern-hislor:d. Bodie rar trnde. de
följande åren känd som "Shooter town".

Ia, del var allt.å vårt rnål när ri på

fredagskvällen lastade bilen för en vec-
koslutstripp. Det är en lång väg att kö-
ra - 8 timnar så vi stannar över nat
ten hos snälla släktingar på vägen. Nästa
morgon startar vi tidigt efter en stadig
amerikansk frukost och nynatade med
mera historier om Calilornien' guid-
rush - en dei av Amerikas historia
som anerikanerna gärna håller levanoe.
I ör att komma till Bodie måste vi över
bergskedjan Sierra Nevada, som till
slörre delen utgör Californicns gräns

nrot Nevada. Bergen är höga och vi har
endast två pass att välja på, båda är
omkring 3.000 n.r ö h, så det är osäkeft
vad snösituationen beträffar. Dct ar re-

dan mitten av oktober och vid den ti-
den börjcr det bli rktLrellr .rt stängå
dessa vägar föf vintern. Nåväl, vi får
viinta och se tills vi kommei till en rarr-
gerstation där de känner till det aktu-
ella läget. - När vi närnar oss statio-
nen ser vi skylten på lång väg, "Way
over Sonora pass open"- Utmärkt, den
sista osäkerheten är borta och vi ökar
farten. Vi lånnar nu den konstbevatt-
nade delen av San Joaqrdn-dalen, som
närmast hinner övergå tili öken innan
vi når Sieria Ncvada-bergen. Nrr börjar
litet skog att ta vid och i lärran ser man
de mäktiga topparna i bergskedjan,
vissa mer än 4.000 n höga. Alltefter-
som vi kör upp i bergen ändras ktrna-
tet och naluren. Vägen kantr' rv gigan-
tiska "redwood"-träd och "pines". Här-
uppe regnar det en del även under som-
marhalvåret, så ibland skyntar en por-
lande bäck.

Vägen är fin, smal men belagd, så vi
kör 'nabbt trndan. ViJ lrrnchrid är ri
vid Sonora pass 2.933 n ö h. En fantas
tisk utsikt. Att vi it på när'a 3.000 n.t

höjd märker man om rnan försöker att
klättra en bit upp på kiipporna för att
få en bättre utsikt, ty man blir nämli-
gen andfådd inon ett par min ter. Vi
l-rar dock ej tid att stanna och njuta av
scenerierna, vi har ännu långt kvar till
måler. Snabb ilastning och .å är vi på

väg nerlör Sierra Nevada-bergens öst-
sicla mot Mono Country som denna del
av Californien och Nevada l-reter. Här
kör vi inte utför så länge, ty slätten ne-
danför ligger på cirka 2.000 m höjd. På
vägen ned passerar vi ett par packsta-
tioner. Där n-ran kan hyra hästar, pack-
mulor, köpa mat och ammunition lör
cn jakttur i bergen. Jakten är fri här i
Californjen och är en mycket populär
fritidsysselsättning. Vi möter ctt säll-
skap om 4 man, som just är på väg upp
med hästar och 2 packn.iulor. Vi växlar
några ord n-red dem, önskar <lem lycka
till på den veckolånga jakttulen oclt
fortsätter.

Fran-rpå eftermiddagen tar vi av från
huvudvägen för att färdas de sista 20
kilometrarna på en grusväg. Det var en
grLrsväg genom öknen, son fick cn sänt-
re småländsk byväg att framstå som en



autostrada. Vid en hastighet åv 30 km/h
jämrade sig bilen så betänkligt [vi har
inte Volvon l1red oss], att vi flera gång-
er tvekade att fortsätta. Men skam den
son-r ger sig, efter en tjmme skyntade
resmrlet; Culd"taden n umerc spök5ra
den Bodie. Staden ligger i en clal och
runt omkring reser sig höga berg. Bet-
gen visar tydliga spår efter gmvdriften.
En mängd gruvöppningar stora och snrå

skyntar utefter bergssluttningarna. Vi
parkerar bilen vid änden av huvLrdgalan,
ty biltrafik i staden är ej tillåter. När
vj lämnar bilen ser vi på avstånd en hög
ninnessten. Vi går fram till den och 1ä-

läser:
BODIE

"Gold was discovered here in iB59 by
W. S. Bodie after whom the town was
named. Once the most thriving metro-
polis of the Mono Country. Bodie's
rnines produced gold valued more than
100 million dollars. Tough as nails "The
Bad Man From Bodie" still calries his
guns and Bowie knife down through the
pages of Western history.
California registered historical land-
mark no 3,11".

I sanning en märklig minnessten.
Vi fortsätter genorn staden på det

som en gång var huvudgatan. Vi passe

rar hotellet, Ilera affärer, saloonen, be-
gravningsentreprenören, brandstationen
och Weells Fargo byggnad. Vi stanflår
tili vid den byggnad i änden på lruvud-
gatan som tilll.rört bankdirektören i Bo-
die bank. Numera bor en tillsyningsman
med dotter i huset. De har ordnat en
liten utställning av gamla förenål på en
glasveranda. Medan vi står där och be-
undrar föremålen öppnas dörren och
dottern kommer ut och hälsar och bör-
jar berätta om de olika föremålen. Efter
en stund talar vi om att vi är från Sve-
rige. - Jaså, jodå, det var en hel del
skandinaver härute på den tiden och
många ligger bcgravda här. Att sven-
skan fått bidra med namnet på ett av
de närr-raste bergen fick vi klart för oss,

ty "Dunderberg" som det heter lät be-
synnerligt i munnen på en amerikanska.

Ville vi komna in? Vi gick huse-

'yn bhnd ga-nlr löremå1. Hcla hem'n-
redring.n var 'rån 1880-tclel o.l- \var
låmnad av bankirfamiljen. Det är för
övrigt något gemensamt hos många hus
i Bodie. De är alla försedda med en del
möb1er och övrig inredning. Folk q/cks
i många fall ha lännat staden i en hast
utan att ta med sig mer än det nödvän-
digaste av sina ägodelar. Hur var det
arr lcvr härLrre i spökstaden årel runt.
två msamma personer? Till vår besvr-
kelse fick vi höra att några spöken hade
inte visat sig under de fyra åren som
de hade bott där, n-ren visst var det en-
srmr, speciellt under vintern då snön
var ett par neter djup och kvicksilvret

kröp ner mot * 40' C. Ingen radio,
TV eller telefon, det enda sällskapet
var en sändar-mottagare på kortvåg
san.rt en Ili-Fi-anläggning. Vi fick reda
på att Bodie ligger i s k höghöjdsöken
pä 2.7?0 m ö h ocl.r erbjuder stora kli-
natväxlingår nellan sonrmar och vinter.
Efter att ha tackat för gästfriheten strö
var vi vidare ned rrrot saloonen, som bor-
de få ett besök. Genom fönsterrutorna
skymtar den klassiska inredningen från
er Western saloon. Man kcn riktigt lö-
reställa sig sådana personligheter ur Bo-
dies historia, son "Two Guns Al", "Big
Bi1l" och "Shotgun Johnnie" eller kvin-
nor som "Rosa May" och "Madame
Moustache" luta sig mot bardisken. Pn-
.erra på cn 'rloon i en guldstld !arie
rade med tillgången på guld. 10 cent
för en whisky var dock ett nornält
pris, men vissa tider kostade en simpel
bönsoppa I do1lar. Guldvåg tillhörde
självfal1et också utrustningen och hade
sin plats vid bardiskens ena ände.

Efter ytterligare någon tirnmes vand
rrng eenom den gamla stcden Itegcl vi

os. rill kyrkogården. På vägen dit pas

serar vi Bodie Mining Corporation
byggnad. Derra bolags aktier steg i vä.
de från 50 cent till 54 dollar inom lop-
pet av några dagar när grild i stora
mängder upptäcktes år 1878. Kyrko-
gården ligger litet avsides på en kulle
kallad "Boothill". På gravstenarna kan
mart läsa nalnnen på män, kvinnor och
barn av många olika nationaliteter, som
kom hit ut {ör att söka lyckan i det för-

lovade landet. Att Bodie tidvis var err

laglös stad framgår av inskriptioner som
"David Banner killed in a saloon row
between sporting men" eller "Harry
Robbins killed by Willian Hawkins" för
att ta ett par exempel. Skymningen bör-
jade falla innan vi lämnade Boothiil och
Bodie. På kvällen tog vi in på ett rnotell
i en liten stad cirka två timmars bilfärd
från Bodie.

Tidigt morgonen därpå anträdde vi
återfärden till Palo Alto. Innan starten,
vidtogs såsongens första isskrapning av
vindrutan. Det märktes att vi fortfaran-
de befann oss på hög höjd. Vi hade be-
stämt att på henvägen köra övcr Tioga
pass som är en sydligare route över Si-
erra Nevada-bergen. Vi passerar det
vackra Mono Lake och är vid lunchtid
uppe v'd Tioga pass 3.030 m ö h. Pas-

set utgör också en av ingångarna till
Yoserrite Nationalpark.

Denna nationalpark, son-r vi fömt har
besökt, utgör en av de vackfaste delar-
na i USA. Parken är speciellt känd lör
sina vattenfall, ett av dem som skall va-
ra ett av världens högsta, har 730 m
fa11höjd. Ett betagande sceneri. Så här
på hösten är tyvärr vattentiilgången
ringa, men fallen är tfots dettå impo-
nerande. I övdgt påminner Yosemite's
natur nycket om Norge tr-ted branta
klippväggar och djupa dalar.

På vägPn genom Yo:ernitc stannar \r
flerr gånger lör atr niul. ar scenericr-
na, så Jet hinner bli mörkt innan vj
lyckligt och väl är tillbaka i Pålo Alto.

En spelrncrn iubilercrr
När en speleman fyller år ocl.r det

ordnas fest för honom, förstår ni nog
hur stämningen är. Det är sång, det är
musik och åter musik och sång, nat och
dryck, blommor och blader och rara
flickor, tal och pokaler av ädel metall.
Ja så var det när UHF:s glada revyama-
törer lest.de av sin rrrångårige kompis
och värderade medbroder, Arbogatru
baduren Bror Möller!

Där spelaclc Henr.ran Fält, G. G. och
Sren-Erik. Lr'.e öhman lät höro .in
stämmas välljud. O11e och Carl I-{ugo
,pexrde och siöng i välkänd stil. och
naturligtvis kvittrade och sjöng de fina
UI{F-flickoma Gunilla, Sonja och Liliane
som vårfåglar. Carl-Hugo hade samman-
ställt en kavalkad av Brors visor och
kupletter genorr åren, och Jen siöngs
gemensamt till "komp" av Lasse. Brors
lru var också inviterad och fick sin del
av hyllningarna och tack för att hon
"lånat" ut sin Bror för att många och
1ånga kväilar jobba med UHF-reryerna.
Arbetarelöreningcn hcde ordnat god

mat och dryck. Alla trivdes och hade
ku1. Bror ber att genom "Bergtrollet"
få tacka för den helafton som ordnats,
och som för honom och bans fru skall
kvarstå som ett minne för livetl

BROR oclr Gunilla i stora födelsedd.gs-



F2(,-
l(ungI Flygkcrdetfskolcrn

Flygvcrpnels l(rigsskolcr
Flygvapet blev en självständig för-

svar-sgren 1926. Det fick dock inte {örr-
än 1936 en cgcn utbildningsgång lör of
ficerare, från stuclcnt til1 officersexamen.
Dessförinnan gavs flygutbildning åt of-
ficerare ur arnr6n ocli marinen. Efter
goclkänd såclan utbildning överfördes cle

till flygvapnet.. Flygvapnets officersut--'ildning fö l"de. fr o rrr l93u 'ill l-11g.

skolkåren, F 5, sorn därvid onrdöptes till
Lrngl I lygl,rig;.l.ul. n. Un.lcr l<'igia .n
växte utbildningens onfattning vid F 5
mycket kraftigt. Kullar med borten1ot
300 inryckande aspiranter förekom. IIt
lynmct båcle på nar kcn och i luftcn
gjorde det nödviir.rdigt att lör1ägga en
del av utbilclningsverksamheten till
annan ol t_

Officersurbildningen llyttades i9.15
till Uppsala, där den förlades i nybygg-
cla lokaler i anslutning tili F 16. Efter-
som verksamheten vid F 5 inte längre
omfattade officcrsutbilclning onrdijptes
F 5 och heter sedan cless Kungl Krigs-
flygskolan. Flygvapnets nya kr igsskola,
F 20, kunde inte gärna ciirckt tjvcrta F
5 gamla nann, och döptes därför till
iitrngl Flygkadettskolan. Fr o m den nya
kligsLlaktens indelning som införts den
li l0 66 är Ir 20 nann fastställt till
I;LYGVAPNETS KRIGSSKOLA.

Syftet ned att F 20 förlades janshir-
ning till F 16 var ekonomiskt. F 20
kunde repliera på li 16 exenpclvis bc
träifandc flygfält, rratsalar, förråd o s v,
och gör så alitjärnt. Detta innebär att

öucrste Stig l3ruce.
Chcf lör F2a sedan 1.10.64.

F 20 organisation är rcnodlat inriktacl
pd rLtbilclningsverksarrrheten. Dess fasta
personal består av chef, adjutant och
ett antal lärare Ikaptcncr och ltijtnan-
l, r r .ar r' cr. (liIl||ni i\ ;t ,b.or 8 rn:.jl-
tion. F 16 ställer erforderliga skoJflyg
plan till förfogande och har därför ett
extra baskompani- De vårnpliktiga, sonr
crforcJr as vicl F 20 son skrivbitriiden
och ordonnanser, i bokfön-åd rn m iri-
går ul ir 16, och är också fiirlagcla cliir,
ingåcncle i specialkonpaniet.

Utbilclningcn ti11 officcr vicl flygvap
net tar nu drygt tre år. Den skcr pä tvä
linjer, till flygande officer eller till nark-
officcr. Fijr flygförarna omfattar den ett
års grundläggancle flygförarLrtbilclning
lCFr J,.orr s\e- vid f 5, {cnton nrå-
naders typinllygningsskola r.TIS ) och
grunclläggandc f lygslagsutbiltln. IGFSU],
vilket sker vid olika flottiljer rLrnt orD

i lanclet, samt shitligen den ettåriga offi-
L .r \l\rr irr IOKJ vi,1 l: 20. I ör rr"rk
linjen är notsvarande skeden grtlndläg-
gande mal ktj änstutbildning [GIUU] rrn-

vi I lr7 fn,rrrrr ',,,liri -,''i'! i ii 'llorrrr

utbildning [FMU] vid F 2 och scktor-
floltiljef uncle. fenton nånader thela
ri.lpr il 2 fegiJ sar'r slr.lliger n'ri1.'s
l<urscn vid F 20 unde| det sista årct.
Härtill komner i]tt åriigen ett antal
fältflygarc, sonr rcclan i annan orclning
gerlorrrgått GFU, TIS och GFSU, utta-
ges till officersutbildning. Efter. student
exarren vid Försvarets Läroverl< anslu
ter c1e på utbilclningen vicl F 20.

I-n r rlig gr'.,n.kn rg .rr .rtl'il.ln'rg.
gångcn, så som den grovt sl<isscrats
ovan, vjsåa att officersaspiranterna [öre
OK vid F 20 fått en koncentreracl yr
kcsutbilclning i flyg- cllcr striltjänst. Dcn
egentligå utbildningen tjll officer och
ledare sker praktiskt taget helt uncler
OK. Målct för rLtbildningcn vid F 20
iir således att av flygför-are respektive
c'r:d.l, dr-- ,"h lr.frl'.r"ka-,, ..,n i 'rs.
rrtsträcl<ning redan är krigsplacerbara rn-
on sina respektive fack, göra officerare.

I 29 F öuningsllygplan rid F20.

Från l<adetnliissen hat ntatt utsikt ijuer slzolans lmu uclbyggnad krönt av Ultpsala dontlz,ttha oclt slottct.



Detta skall ske på den knappa tiden av
något minclre än tolv nånader, vilket
medför att kursen är komprirnerad och
stuclietakteo hård. Ett förl.rållande sorr
inte tilltålar eleverna särskilt mycketl

All utbildning, såväl teoretisk som
praktisk, söker tr-ran anpassa så att den
tjänar syftet att dana eleverna till leda-
re. Den flyg- och striltjänst som bedrivs
vid !" 20 har till främsta syfte att vara
en praktisk tiilämpning av det, som
lnan lärt sig om psykologi, pcdagogik
och ledarskap soln särskilda läroämnen.
Avsikten är inte att öka men väl bibe-
hålla elevernas förmåga och färdighet
.orn lJvgfö-a re le.pektire i slrilrjän'1.
Till hjälp härför står dels det nunera
anrika {p1 J 29, som i och för sig genon'r
sin rikhaltiga beväpning är ett utnrärkt
skolflygplan, men som dock snart skall
bytas ut mot SK 60, och dels för stril-
tjänsten den topprroderna utrustning
sonr närmaste lfc kan erbjuda.

Unclervisningen vid F 20 skall ge eie-
verna erforderliga grundkunskaper för
tjänst i fånriksbefattningar vid flyg- ocl.r

strilförband men också för fo.tsått rt
bilclning som olficer, i första hand den
obligatoriska a1lmänna kursen vid Mili-
tärl.rögskolans flyglinje [FAK]. Denna

Ftilztning ingår blancl ntånga anclra id-
rottsgreuar i ,1, n fy.i;ba trinittgtn.

infaller ungefär femte året sotr officer.
Förutom de ovan närnda ämncna Iörc-
l<ornrner därlör trnder OK urbildnine '

tekniska ärnnen [tele-, flyg och va
penteknik, rlratematik och mekanik]
uncler totalt cirka 250 lektionstirrmar,

allnränt nilitära ämnen Imarkstrids
tjtnst, {lyg-, arlnö-, sjö- och kustartille-
rital(tik, förvaltnings-, stabs- och sanr-
bandstjänstJ under omkring 650 lek
tionstinrmal,

engelska och samhäilskunskap.
llärtill l<orr - rrr stlJiebc,ök, allr.rän

or i, nrcr ande li,r cdrag or h tillirnpning.

övningar sant fysisk träning. Under den
fysiska träningen får cleverna också le-
daruppgifter. Även detta ämne får allt
så bära sin del av officers och ledar-
daningcn. Viss anknytning av utbild-
ningen till att nå akademisk status och
värderiog eftersträvas. Pedagogikritbild,
ningcn t ex aiknytes tili motsvarande
utbildning vid Uppsala universitet, och
skall försöksvis leda fram till akademiskt
delbetyg i ämnet.

Under OK får eleverna under tre
höstveckor på olika förband tjänsfgöra
som instrrrktörer för nyinryckta vp1 vid

Årligcu löreIdts, \ u! l,ut,ltllygnitlgar

rekrytskola. Under cirka två veckor
skel tillämpade övningar i flyg- oclr
striltjänst vicl krigsbas i övrc Norrland.
LInder en vecka sker ledarutbildning un-
rler vinterförhå1lanclen i ljä11terräng. Un-
clcr cn vecka tillämpas flygbasförsvar.
Slutligen sker mot slutet av kurscn nncler
cirka tio dagar clen årliga utlandsflyg
ringen. Da rår elevcrna Jels prövc pa
flygning under internationella förhål
landen, och dels göra studiebesök hos
främrnande ilvgrrpen. UnJer senare år

l.rar F 20 besökt Storbritannien, I{ol
land, Scl.rweiz, Italicn, Frankrike, Väst-
tyskland och U. S. Air Force i Europa.
För cleverna består således året vid F
20 inte enbart av grå dagar fyllda rned

hårt arbete fiåo niorgon till kväll. Var-
dagen avbryts av stimulerandc tillärnp-
ningsövningar ocl-r bcsök vid andra för
band, även ur an'r'r6n och nrarinen. I
detta san-unanhang bör nämnas clet
krigsspel, son genomfdres gemensåmt
med de två anclra krigsskolorna. Här-
Lrnder stuclerar nan i integrerade grup-
per för försvarsgrenarna specifika pr,.r
blcm och sanvcrkansformer. Det är
trots detta naturligt att utbilclningstiden
vicl F 20 för cleven ter: sig ninclre lust
bctonacl ån den förcgående llyg- cllcr
strihrtbildningen. Den kloke eleven rt,
ryttic- Jotk ti.l,r räl iö sin lrcr.orligr
utbildning för komnancle stintrlerandr:
officersuppgifter.

FV befinner sig i ständig dynanisk
utveclding. Så också FV officersutbild-
ning Ingående ,lrr.lie- h r. giorls .rnqå
. nJc rrtbildningslorrrer. u1hil.l'l ing.in nr-'rall oclr fra-nriders l.r:r. D"s,a p.krr
mot en omläggning till tidigare offrcers-
utbildning uncler totalt sett utökad tid.
N'ler än ett åfs OK. Santidigt kan vrn-
n1i en Iner fölidr'klig ot lr .: 'rrr rr lräng-
ancle ticl för yrkesutbildningen på dcn
alltrner komplicerade modcrna flyg- och

'lrilmalcrielen. Till dennr r tbildnir,gs
omläggning kan vi kanske få återkomna
när beslut har fattats.

De årliga badettbalerna, med mellan 200 -300 dekagare, tir uppshattade euene-
ma g, intc minst bland inbludna damer och andra gäster.

Ap plihtt ori sbti basti iinststudie L



Visste Ni .. o

att Leif Jonsson nu lyckligen är igång
på UHF, och hans korrmande dagar

säkeft bli berikade av fiske- och
andre rnionen lrån hans namne Lyn-
dons stora U. S. A. Do you like "the
brown skin-fish" most of all mr
Johnsson? [Den bruna skinnfisken
var väl finast?J

ar Sociala kommitt6n vid UHF ordnat
en bLrtsre"a till Tek-riska Mässan '

Stockholn rned deltagande av ett
30-ta1 mannar + I kvinna.

art vjd detta tillfälle deltog en, säger cn
plancringsnra n. Hade mässan inget
intresse för denna grupp.

dtt deltagarnr var myckel nöida och gll-
da fiu allt de fick se, och hoppas rtt
männen bakom verket inte ger upp
utan ordnår trevliga och lärorika re-
sor även i fortsättningen.

arr nedfartstunneln vid UF{F nu är fär-
dig. Samuelsson & Bonniers gubbar
lrar drag't sina färde ned ställningar
och cement. En del små källsprång
ser ändå ut att vara på väg, trots be-
tongytan.

att "Hu7^" haft bekymmer både tred
sin bil och hydr oforanläggning, men
har som tröst fått flera vinster på
''nypet . Stänk'kärtnen är OK

dff älgjakten nu är slut, och de bålda
jägarna Valskogs-Pelie och Erik
Carlsson har kommit tillråtta, och
inga skador har inrapporterats På
vare sej allmoge, kossor eller skör-
detröskor i Västerno- ocl.r Fellings-
brokrokarna . . .

afi det faktiskt hänt, att både CVA-
och UHF-bili.ter hal saktat [arten
vid omkörning av någon stackars
cyklistiregnväder...

ar apropå bilkörning, så vore det nog
inte ur vägen att dr Be(gqvist under-
sökte synen på en hel del goda FIY-
gct-bilister. Står det nte 50 bn pt
t avlan r'd lartbegränsningens böricn
nedanför Ekbacken?

arr också Hillestrand blivit bilägare? In-
te? Han har byggt garage också. Ät
sin Volksrvagen. Jo. det är sant, säjel

den tystlåtne I-{.

4/t snart, efter många och upplyftande,
ja just upplyftande åa, ska det bli
hissar vid 412. Många fula ord konl-
mer då att sparas, i synnerhet av
Emils gubbar. En klar framgång.

ar avd. 400:s rara stansflickor tillfäl-
ligt blivit "utkörda" från sin ordi-
narie arbetsplats och placerade där
vanligen 4ll förvarar sitt hemliga
materiel. - Ja nog har dom (flic-
kornå alltsål hemligheter allt .

t0

art flera UHF:are varit uppsatta på oli-
ka partiers listor vid det nyss hållna
kyrkofulln.räktigevalet. Kyrkans väl
eller politiken son intresserar?

ar servicegr-uppen/412 fått en ny "Spritt
o,h 'pranganJe medcrbetar, ...

4tt Kasper l-{öglunds mannar nu fått
upp farten lagom tills att höstregnen
börjar falla, och lerklumparna faller
också tätt på vår färdväg. I somras
när det ra- torfl, cyntes inga Hög-
lundare till ...

ar den gamla men evigt unga frågan
om beläggning på UHF:s hårda ce

rncntgolv åter är rrktuell. Är der ing-
en som kan lämna ett gott tips på
en bra beläggning?

arr UHF:s orienteraretrio, Uno, Sven
och Pompe har bjudit CVÄ:arna
gott motstånd i skärmletaresporten

at Karl Äke "Värmland" har blivit bra
efter sin sjukdom och är i full fart
på jobbet, men ack, vad Degerfors
är dåligt i allsvenskanl När blir dorn
braT Heja på i div. II1 Karl-Äke är
nog på Stora Valla ändål

arr WP efter pensioneringen från UHF
bli!it huslonrte ho. Br. RickarJs-
son.

att sedan maskinmästare Hediund sltF
tat, så har faktiskt luften "gått ur"
UHF:s konpressor. Det har en lång
tid varit "tji" att få en gnutta luft
i cykelslangarna, trots nårlga och frF
1a ord + portvakt Söderbergs mera
vänliga utlåtandcn. Skall det rrrånne
sparas på statens luft?

arl apropå sparsarnhet, så ser det ut att
dröja med tillbyggnaden av UHF:s
admhistrationsbyggnad. Kanske
FORT ligger och drar ränta på de
anslagna medlen?

dlt många nere i berget kastar avund-
sjuka blickar på det präktiga och
lockiga svall som förefims på skulten
av DC:s spring-pojke/flicka. [Välj].

att ett av antikens sju underverk, "de
hängande trädgårdarna", nr i myc-
ket nodifierad form finns att bese

utanför 412:s exp. Men tack i alla
fall för lite färgglädje i bergetl

ar Elsa Sundvallsson varit sjuk en läng-
re tid, och det är allas vår förhopp-
ning, att när detta iäses, Elsa åter
är OK och i full gang på 411 : s exp.

dtt apropå vår egen trubadur Bror Möl-
ler, har praktiserat i ormtjusaryrket
också? Jodå, på den tiden Bror hade
sin arbetsplats vid Ektorp, sått han
ulder den vartra årstiden utanför
hangaren och åt sin matsäck, och
varje dag kom det fram en stor hugg-
orm och nära nog åt ur handen på
Bror. Ja, det är sanning, tisserligen
är Bror en diktåre, men detta är
"bergis". Ocl-r ormar tycker ju om
musik och musikånter . . .

atr vi till sist får önska en God Jul ocl.r

ett Gott nytt ar, däri inbegripet myc-
ket jobb och en fin, strålande jubi
leumsfest vid UHFI

Li.

Pensionär
Vid en enkei högtidlighet i UHF

lunchrun den 30 sept avtackades för-
rådsarbetare Erik Arvid Svanholm då
han avgick med sjukpension. Byråcl.re-
fen tackade för goda arbetsinsatser och
överlämnade blommor med lycka till för
framtiden.

Gruppordförande S. Edberg talade å

fackföreningens vägnar och överräckte
en blon-rbukett. De närmaste arbetskam-
raterna l-rade tidigare genom fru Maja
Andersson uppvaktat med en Orrefors-
vas med blonxnor och tackat den bli-
vande pensionären för gott kamratskap.

Svanholm är född den 13 juli 1904

och anställdes vid UHF 13 febr 1961.

Intill 1958 drev Svanholm eget lant-
bruk varefter han flyttade till Arboga
och innehade här Caltex bensir-rn-rack vid
I-Ianngatan under 3 år.

Erib Aruid.
SvanhoLm



Kornrner Ni ihåg något solrt heter sol och värrne?
viens andra stad vad beträffar djup-
hamn och är därför en nycket livlig
harnnstad.

Det hade nu hunnit bli helt nörkt
och det var inte nycket n-ian kunde se
av de städer och samhällen som passe-
rades under den fortsatta bussresan.

Den efterlängtade staden Porec dök
till sjst upp ur flattnörkret och de srsta
kilometrarna fi'arn till Plava Laguna
och hotell Bellevue var snart arverkade.

Trötta efter den 1ånga resan kändes
det skönt att få stigå ur bussen, vaska
av oss det värsta resdanmet och därpå
nppsöka natsalen för en något försenacl
men välkon.rmen middag. Påföijande dag
:nbiöds vi till ert välkornsrparry inne i

staden Porec.
Under dc 22 dagar resan varade g3or-

des många ninnesvärda utflykter.
Bl. a. besökte vi Pula, där Svenska

Siporex har en stor fabrik och en av
Istriens {örnämsta badorter, Veroda. Vid
den statsägda restaurangefl i Linfjord
vid Pula smakade vi de berömda Lim-
fjords-ostronen.

[Red. anm. Jag trodde de var från
Limfjorden i Danmark).

Vi gjorde också ett par oförglörnliga
utfärder till byn Motovun där vi verk-
ligen fick kontakt med folket och natu-
ren på ett aiideles speciellt sätt.

"Fredriks" siutomdöme: Välordnad
resa, relctivl billig, urorno"dentliga bad
möjligheter, bra mat, glada människor,
strålande sol, nr a o en utomordentlig
avkoppling för solhungrande och stres-
sade svenskar.

Sune "Staffan" upplevde Italien i sä11-

skap med Sa1ly [och munspelet?), Est-
mer fick mycket sol och varmt i sanma
land, och kosmopoliten Oskar "gjorde"
Mallorca, men fann "att allting har bli-
vil så f-r dyrr där, .venqk. priser näs
tan överallt". Någon mer resa dit blir
nog inte aktuell för Oskar.

Allan Lundström gjorde samma dyst-
ra erfarenheter på Mallorca, men solen
och de fina MedclhavsbrJen finn. jrr
kvar oförändrade.

Elsa på 4ll exp. gästade vårt "fot-
bollsoffer" Portugal. Hon fann där bil-
liga priser och vänliga människor utan
stress och våra vanliga hetsåkommor.

På senhösten har "Wicke" stuckit i
väg från UHF och Krrngsör till Kana
rieholmarna tör att sökl sol och \,är-
me i 14 sköna dagar, och väntas komma
hem med nya krafter och solbränd
nunal

Ja det är skönt och värdefullt n.red
all sol och värme som kan fås på oss
alla bleka och "bergtagna" UHF,arel
Låt oss hoppas att vintern går fort, och
att den kommande sommaren och se
mestern blir lylld av soliga och varma

Utsil?t örer den 2.000-åriga staden Piratt
ticl Adriatislza hauet.

Ja sådant förekommer faktiskt, fast
sporrdiskt i vår "gröna vinter", som Ju
i regel inträffrr i jrrli senresterntåna-
dcn. För att ge en påminnelse om detta
strålanJe och rärmande lenorren, så
varsågod här några semestenninnen.

"Jag liingtar till Jugoslavien, till Ju-
goslaviens sköna sol", utbrister Gösta
Fredribsson//l1 med en lätt traveste-
ring av Birger Sjöberg. Till juggarnas
iand reste även i år "Fredrik" med n-ra-

ka och kamerautrustning. I{an förkla-
rar, ''att har man en gång upplevt det
vackra, storslagna och soliga landet och
levt med dess vänliga och glada fo1k, ja,
då är det inte så konstigt att man åter-
vänder"l

Vi valde art ra flyget lör art lå läng-
re tid rill rårr förlogande på besrinr-
melseorten, en fördel med tanke på alla
de utitykter, som ordna" rill skilJa plat-
ser.

Der dåliga flygvädret rill trors, arr-
lände vi i slort sett tidtabcllsenligr rill
Ljubljanas flygplats Berini. Den ligger
i en dal ca 3 mil norr om sraden inne
i de Juliska alperna. Här väntade bus-
sar f v b till respektive resemål utmed
Adriatiska kusten.

Under den 4 timmar långa bussresan
passerade vi dea lilla industristaclen
Kranj, floden Sava, en biflod till Do-
nau, samt Sloveniens huvudstad LjubL
jana varifr'ån vi tog av mot sydväst ned
sikte på Istrian och Adriakusten.

Resan gick hela tiden över karsrpla-
tån, höglandet utn.red bergskedjan Ka-
tavankerna, viiken är en utlöpare av de
Juliska alperna. Den fortsatte på ser-
pentinvägar genom bl a det beryktade
Djävulspasset, innan vi nådde den lil1a
staden Postojna, berömd för de vackra
Postojnagrottorna (tidigare Adels-
bergsgrottorna]. Skymningen började
lägra sig över det såtliga bergsland-
skapet och vi när[rade oss kusten me-
dan vägen hela tiden så sakta bar ut-
för. En skyrnt av den italienska staden
Trieste k nde vi se långt under oss ut-
med havet. Vi närmade oss stadeo Ko-
per med bl a Tomosverken, där Fiat-
bilar licenstillverkas. Koper är Jugosla-

I O-ÅRSJUBILARER VID UHF

Jag riktar ett varnlt tack till alla jubi
larerna för gjorda insatser och hoppas
att de gångna åren .krll lölia\ av ytrer-
ligare många år vid UHF.

VI HAL5AR VATKOMNA TIII UHF

l,a.s-Erik Spritt
Eric östling

60 ÄR

2.2.7967 Hatry Dahlqvist
1.3.1967 Oskar Söderström

50 ÅR

22.3.1967 Vivan Henriksson 423
25.3.1967 Erik Karlsson 412

I BEVARAT MINNE

Georg Larsson

Avsynare Georg Larsson avled hastigt
den 27 november 1966. Han var född
den 8 januari l9l9 i Säterbo försan-
Iing, Arboga. Larsson anställdes vid
UI-IF den 7 juni 1949 på kontrollavdel-
ningen.

'

Blomster pral?t i badorten Portotoz.

M^t JU'"'^^"^"*t
Solweig Dahlström
Kerstin Lindbom
Karl-Erik Ändersson
John Eriksson
Karl Axel Johansson
Erik Wiktorsson

verkstadsbud
förrådsarbetare

4lt
411

444
44s
4t2
412
412
412

dagarl Li.



Brittsotrrtrrctrrundcrn e:e årer

VaJrer' nrakrer ver inte så nådiga, då

FMKA:s nionde Brittsommarrunda kör-
des. Trettio ekipage starlade från Sä

terbo skola, där de fått körvägen. Den
följde helt s. k. röda vägar och började
öste.ut för att nå Himmeta i norr'
Kungsör skulle passeras och därifrån di
rekt till målet, som var detsamna som

startpiatsen. Under denna körning l-rej-

da,lc. de ak.rnde ricl l0 kontroller', där

de fick avlägga olika teoretiska eller
praktiska prov. Många av dessa var
otfoligt enkla, men den 1i11ä tävlings-
pressen framkallade tillräcklig nervositet
så att det blev nycken förarglig prickbe-
lastning. En i loppet inlagd hemlig kon-
troll, där vederbörandes kartläsare skulie
cnge exakt l'å kartan var de befann sig

visade överraskande goda resuitat. I
stället blev nanfallet större vid pilkast-
ningen. Här dämpades det nedslående
resultatet av att de tävlande bjöds på

varm korv och FESTIS från Arboga
tsryggcr i. Det var ingen hastighctstät
l'ng o.h Jct log nörrrare 3 limnlcr in-
nan de l0 milen var avverkade. Allt
tycier på att de deltagande rätt upp-
Iattat rundan som en trevlig utflykt och

roat sig väl vid de oljka kontrollerna.
I mål väntade varmt kaffe ocl.r bullar
sairt ytterliSare Festis för de yngre

kartlåsarna. Fruarna Sigge och Fried sva-

radc för värdskapet.

I(lockan 14 hade hjärntrusten främst
representerad av fru Ander räknat ut
resultaten för prisutdelning.

Vid prisutdeiningen fick var och en

12

i placeringstur själv välja sitt p s. Där-
utöver fick l:e pristaSaren C. Lond-
.rrön sin lörsrc 'nleckninB i vandr'ngs
priset ävensom I. Adielsson sitt narnn på

träsleven. Fröken Gull-Britt Jansson fick
nottaga ett pris som bästa kartläserska
och pilkastare på hela tävlingen. Hon
skötte navigeringen hos sin far S. Jans

son, som fick totalt 8:e plats.
Nöjda och belåtna tävlingsdeltagare

lämnade Säterbo skola. Nöjda och be-
låtna tävlingsledare tåckar alla goda

nedhjälpare, som offrat sin tid att roa
andra. Allt gick utan fel och störningar

- ja kontroll nr 9:s klocka säckade
ihop men kontrollanten överlevde.

L C. l.und.trörn, avd 952, 76 p
2. K. G. Johansson, avcl DC, 78.
3. E. österberg, avd 504, 79.
4. N. Älund, avd 231, 85.

5. P. O. Larsson, avd 502, 87.
8. S. Jansson, avd 10Q 97.

Kartläserska Gull-Britt Jansson.
30. I. Ädielsson, avd 442, 165.

Stöllningen om CVA vondringspris
efter 1966 års tävling

1. L. O. Broberg 14 poäng.
2. E. Fallkvist, 14.

3. K. G. Johansson, 12.

4. K. Nilsson 12.

5. l-. E. Williamsson i0.
B. G. Lundström 10.

FMKA: s styrelse och tävlingsledning
framför även hämed sitt hjärtliga tack
till alla de firmor, som skänkt priser och

andra presenter till "Brittsolnmarrun
clan", varigenom rallyt fick en minnes-
värd inramning.
Arboga Bryggeri AB, Arboga
Arboga Bil AB, Arboga
Arenco Electronics, Vällingby
Auto Allt AB, Västerås
Decca Navigator & Radar AB, Sthln
Everts Cykel & Sport, Arboga
Flygrrrotor AB, Trollhättan
Nya Grr rmir e'l.t , Inontrig , A boga

K. E. Nilssons Bilaffär, Arboga
Svenska AB Philips, Stockholm
AB Svenska Shell, Stockl.rolm
Shell Bensinst., Köpingsv., Arboga
Reijmyre glasbruk, Rejmyra

Vi konner igen nästa år FMK,4:s
l)-årsiub. - med ännu starkare progr.

HETDAGsOVNING I SKINN-
SKATTEBERG

Fredagen den 30 september 1966 var
hela driftvärnet i full verksamhet. I den

vackra terrängen omkring Skinnskatte-
berg övade vi bland annat stridsskjut-
ning, sjukvård, vakttjänst och allt sonr

en drillrärnsmrn skall kunna. Enligt
Ccll Broman inträlfade ett litet mi.s-
öde, och det var när vår driftvämsman
Robert drog av linan till figurstället och
hannade på rygg i ett dike. Grupp Myr-
berg och lrans mannar var åter ilop-
pen vid tävlingsmomenten.

Äter hemma i Arboga kunde vi kon-
statera att heidagsövningen varit nyc-
ket givande.

FORsVAR AV NASTE

På fredagskvällen den 25 novenber
i966 kom över 50 %o från UHF och ett
mindre antal från CVA till samlings-
platsen Zakrisberg.

övningen som gick i terrängen väster
om Igelsätersjön upptog posteringstjänst
och försvar av näste.

Medan vi väntade på ått de c:a 20
pojkar ne fråo fBU:s LrngdomsavJeln:ng
skulle anfalla kunde vi lyssna på spea-
ker K-sons kommentarer från ishockeyn
Arboga Skultrna som slutacle '1 l.

Göran Luntisn'öm mecl lzafiIäsarc. 1966 års pobalsegrare.

" Stiidarlasse'' uisiterar " Sabotöl'.



Skrivet blqnd bqdqnde ben i Diqno Mqrinq:

uppvisningar nred sin enbenta stol
käpp.

Statistiken påvisar att dcn absoluta
materrråtiska stabiliteten erhålles necl
dcn trebenta stolen. Varför har clen be-
gränsats till köks- och skomal<arpallar?
Äv någon outgruncilig anledning l.rar
man statiskt överbestälnt stolbcnens an
tal ti1l 4. Varför inte 6, B eller ll? Det
är därlör de flesta stolar runkar nar
rrr.-rn 'ålrcr iig. Den c'l rännr ncrvos:-
teten uppstår ofta här.

Ti1l att börja med hade benen vilken
forn son helst för att sedan rakna. På
grund av vällevnad, son danerna ofta
doldc under krinoliner och andra vida
kjolar tyngdes stolalna ncd och benen
kroknade på stolama. Detta skulle
nran intc behöva skämmas för utan rrro-
det döptes till rokoko. Detta mode fort
far i nodifierad form sedan man gjort
ålltner onrfåttande rygg och åmstöd.
Se de moderna direktörsstolarna. Dessa
inkluderar även cn annan avart i s!or-
modet, nämligen mllstolen. Denna an-
väncles åv våra allra yngsta för att lära
sig att gå. På UHF såg man ännu för
några år sedan unga damer n-red väl-
svarvade ben kicka sig fram på rullsto-
lar i kartoteken. Sedan EDB införts är
det tyvärr ett minne blott. Den extrema
utformningen av rullstolen är bilen, som
ånnrl inte nått sin fulländning. Fråga
ni,'r.r:tc bilreparitö-. En biläga"e - i

synnerhet en nybliven kan dock tro
att han nått toppen, tills han stannat i
botten.

Seclan många år tillbaka har man ve-
tat att USA har en e1lcr {lera ekcktriska
'to 1r, rorn nran sällcn .itter n'er' än en
gång i. Därmed skulle ändanålet vara
fyllt. Nu har dock CVA som clcktro-
teknisk verkstad ställt sig i främsta le-
dct och anskaffat clcktriska stolar, som
helt kan förinta mänskliga slutsatser.
Utan överdrjft toppraffinerat. Det gäl-

ler bara att inte slinka ned blanci pap-
peren för att sedan försvinna med aska.
Pröva själv.

Den mllande stolen i form av bilen
lrar iu h.[t e'r ridig löregångare . p:-
stolen som drivneclel för en snabb färd.
För en snabb utfärd har vi ju sett kata-
pultstolen, utnyttjad i både Lansen,
Tunnan och av agent 007. Denna har
nu efsatts av raketstolcn i Draken. De
senaste formerna av raketsstolarna har
vi sett i Mercury och Geininikapslarna,
som en utväg att f1ån en besvärlig värlcl
få susa ut i nya okända rylder. Vi ses
på Mars.

Twnlaren R-Fr.

CVA-informcrtion
I en ryl.gen rrtkonrnren broschl r,

CVA Motorverkstad, lämnar CCVA en
redogörelse i ord ocl.r bild över motor-
verkstaden dcss resurser och utveck
lingsmöjligheter. Broschyren omfattar
14 sidof text och bilder i väl avvägda
proportioner. Bilderna, soD tagits av
Reinhold Carlsson, dr omväxlandc och
intrcssdnl.r orh r.,rl.-rI sirr tSclliga språk.
Textmängclen har clärför kunnat ned-
bringas och tjänar enbart att ge komp
lctterande fakta.

Utan att det någonstans finns uttryck-
ligen sagt, kan man förstå att avsikten
med broschyren äf att plesentera de
Lesurser, sot-Il CVA kan erbjuda för un-
derhålI av motor RMB för Viggen. Det
frarrgår .aleJcs art .edan nJr anlägg.
ningen planercdes för Inoror RM6. rog
nan hänsyn till de krav sorrr frantidcns
större rnorore. skulle komma att ställa.
Verkstaden anpassades ddrför till dessa
krav, vilket gör att CVA utan stora om
och tiilbyggnader kan täga enlot exem-
pelvis RM8 för översyn.

Der påpekas ock.å i r rrroror ve-ksta-
den vid CVA skulle kunna klara uncler-
hållet på flygvapnets samtliga jetnoto-
rer och ändå ha utrymme över för kom-
nancle motorer. Utöver cle fördelar,
.onr rnläSgningens Jinrensioner erbjLr-
der, framlrålles den stora erfarenhet av
översynsarbete på jetmotorer som under
åren gmndlagts på CVA.

Stolens hisforicr
En nu avliden på sin tid rnycket känd

sijclcrhavs och polarforskare, Kal1c Mö1
ler, påstod att kulturen kom lned skot-
stenen och sotaren. Detta sku1lc vara
stegct fi ån vilclestadiet.

Själv ivrig resenär och hushållsetno-
graf påstår jag att stolen, dess utform
ning och frarrför allt iindanråI, är det
säkraste måttet på kulturnivån.

Rcclan när apan ställde sig upp var
det fö( gott för den att förb1i stående.
Ti'l rtt bö"ja rrred frnn. da endast rrrij-
liohcrn. .,r 1i.", ..,1 Dpr ,"''- lFgen
l<tltur. Vi vet jrr alltför väl om det ro
rrlerska livcts förfall under Nerös (irr.r-
peratorns inte lrundens] tid då man 1åg

til' lrorJ.. Då rar l.rr.turen låg. Men rcr
apmänniska börjacle så småningon-i att
sitta på huk. Jag förmoclar att alla vct
hrr J r 5ar till. Vrd nrlrnet Sn.ygel.r.k
hår trred detta att göra vct jag inte, rrerr
har det kanske något att göra rrred det
sorn behandlas senare. Att sitta direkt
på marken är nycket obekvämt och
obehagligt. Man får myror och stickor
i stjärten. Numera är clct bara frisk
sportare, kruska- och vitlöksfantaster
sorn gör clet.

Nej tidigt började människån att välja
sg ett "töd att pllcera sin -unJrde Jel
på. Ti1l att börja med blev det en stcn
av läraplig form och storlek. Därav sten-
åldern. Därefter på något ktllfallet träd
eller på en stock. Ätt sitta i stocken var
något annat, som nästan torde beteck
nas som tillbakagång i kulturen.

Dct är sorgligt, att man vct så litet
om den sonr upplann den första stolen.
OrJs rråkrt .rlr de störsld upplinningar
na görs av de lataste människorna torde
nog i högsta grad ha gällt denne. Han
var dock förvissad om att denna upp-
finning skulle täcka ett stort ändamåI.

Vi vet inte om den första stolen ha-
de ett, två, tre, fyra eller flcra ben. Den
enbenta stolen var konstruktivt enklast
och förekommer på våra finare sport
evenenang. Minfls ni inte Mr G vid

Slzjtnstol för gotl uth<ntst.

Elelztrish stol n166.



DHR rs bögskytior i Arbogo

IJrtagan fih' DM i bågslzlrte för DHR:
Vilho Pukonen.

l)c hrndi\appade bagskl ttcrna inor r

östra distriktet avgjorde på 1ördagen

dcn l7 scptember sin DM t:ivling. Iiör
Arbogadeltagarnas clel innebar det skjut-
ning.r pa Lille tkba.ken, rilkct irr är

Arboga BK: s hemmabana-
De tävlancle var uppdelade icn A-

klåss san'rt cn B-klass. Den förstnänncla
bestod av tre skyttar, den senare två

Essen A-klassarna - sköt från 50

och 30 rneter, trieclan övriga tävlande 30
och 20 neter. Från varje avstånd avlos
sades 36 pilar per lnan, och det var ute-
slutande n-rå1tavlor. Föruton i Arboga,
så tävlaclc inon distriktet skyttar på si-
na hcnntabanor i Norrköping, Linkö-
ping, Västerås och Stockholm.

I Arboga blev resultåtet:
Klass A:
l Georg Sjölin 512 p.
4. Vilho Pukonen 484 p.

!1. Svcn Zettergren 394 1).

Lag: l. Arboga 996 p.
Klass B:
3. Göran N4almsten '+49 p.
5. Bror Eriksson 445 p.
Tag: 2. Arboga 894 p.

DHR:s bågskyttar här inte bala av-
ver kat ett DM. De l.rar varit flitigt i el-
den under sonrrarsäsongen. Vid SM i
\ i5r<ras den 76 augu.ti rog arbogcgrrb
barna hen en silverpeng i lag med 1.338
poäng endast fyra poäng efter guld-
medaljör ema från Göteborg.

Resultat:
[70, 50 och 30 m]

1. Vi11.ro Pukonen, Arboga, 123

9. Georg Sjö1in, Arboga
10. Allan Gustavsson, A(boga
ll. l,ennalt Torstensson, Arboga 590
12. Sven Zettergren, Arboga 562

Tuffingen "Ville" Vilho Pukonen fick

- efter att i det närmaste ha sopat rent
på tävlingsbanorna här i landet undcr
sommaren -- resa till S:t Etienne i södra

Iirankrike för ått käDpa orn llM-titeln i
bågskytte för handikappade. Och det
gjorde han rncd den ärar. Den 27 juli
sköt l.ran 493 poäng på korthållstävling-
en (50 och 30 ml och blev därned EM-
rvåa. Grattis "Ville".

CV-mösterskopen:

Tennis
Tennisen gcnonfördes på två dagar

och spelacles på de av Arboga TK,
ASEA och Arboga Mck Verkstad hyrcla
l,,,nornl orh blcv e1 klcr fy1, qang llir
C VV. Alr CVI\l :krrlle tolrpr" prl.-
listan hade man nog på känn, då de un-
cler flera år varit helt clominerancle, nen
att överlägsenheten skullc vara så stor
att de belade första, andra och fjärde
plats i årets tävling vår något ov:il1tat.

Hur klaracle sig då IFFA:s spelare?
.,a, tyvärr måste konstäteras att förmå-
gan inte r-äckte till och clet vaf endast
Nisse Pcterson son lyckades rädda
IiFA från katastrof genorr att belägga
tredje plåts. Sven Sanclström kärrpaclc
tappert mot Olle Söderbäck, CVV, meo
måstc till sist finna sig inederlag. Den
go, c qr.r var irr.r h.r||korrr.'en frår , n

tjänsteresa och det är holloln r-rrsäktat

ctr | 'r'r lrrde \van :lt la spelcr r't klrl
fa. Janne Borglund l.iade Löfqvist, CVV,
i säcken, nen giömde att knytå till och
mcr behövdes inte för att Löfq\.ist sklllc
"sticka upp" och vända rratchen till sin

förde1.
Llnge Christcr Nordh debuteracle i

tävlingssarDmanhang och trots förlttst i
första natchen gav debuten nersmak
och til1 nåsta år har såkert Christers
-pe \llrk1 :rrqevär't förbärrrar.. Boll.inne
och bolltalang finns i n-iassor hos clcn

grabben.
Nisse Peterson vann över Strönl,

CVM, ocl.r Hult, CVM, rncn förlorade
rrot slutlige segraren jan Nilsson, CVlvl,
ned 2 0.

CVM: s båda storspelare Jan Nilsson
och Lars Svcnsson gick utan sctförlust
till final ocl.r där kuncle Nilsson efter en

hård ruatcl.i slutligen vinna ned 8-6 i
avgörande set.

Toppen i Sverige

615
607

I BEVARAT MINNEffrIl
t,oÅ*

Avsynarc Erik

Såtlan tir tttin sril srigel CV ntästaren 1966 Bengt Attderssott' lFFA,når han segrat

över Wille Liliehamnur ned futtigtt 6 cm på 36 Llst. Se nästå sidå'

,*sF

I
:

i..ri\z Fiigerkuist

Rune Fabian Fäger

kvlst aviccl den 28 nov. 1966. Han var
fOdd den 9 sept. t9t0 i Bro församling.
Dcn B sept. 1947 började han sin an-
.rrllning rid CVA o.lr tiän.tg;orJ. pc
instrunentsektionen ända tills han förra
sornnaren flyttade över till robotsektio-
nen. Innan Fägerkvist kon till CVA
hadc han arbetat vid Kolswa Jernverks
AB i22 år.
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CV-spelen 1966 - frcrrngå,"g för IFFA
CV-spelen 1966, son-r arrangerades

av IFFA lördagen den 17 september på
hemmaplan, blev åter en ffiumf fbr ar-
langörerna-

Tävlingen, vars son-rmardel om{attade
fotboll, tennis, varpa, fri idrott, skytte
och orie,ntering gynnades av soligt n1en
lite kylslaget väder.

tlter den tidigare genomförda vin.
terdeJen , <om orIlfatt.rde bordtenni.,
badninton, korpl.rockey ocl.r skidåkning
hade IFFA en betryggaade ledning ge-
nom vinst i alla grenar. Utgångsläget
var med andra ord mycket gynnsamt
inför starten och IFFA:s mannar förval-
tade räl det podrgför språng på q poäng
som fanns vid "sommardelens" start.

Efter ett segslitet kiimpande på Stu-
rewallen, Ekbacken, Skyttegillet, ATKs
tennisbanor samt i skogarna NV on-t

Köping kunde prisutdelningen förrättas
av all.r. rår Anders H;ll, som med glim-
ten i ögat talade om att IFFA stod som
slutsegrare i tävlingen om randringspri.
set med 47 p n.rot CVM IF 33 p och
CW IF rred 30 p. Vi nöjer oss med
er lörreckning över CV-mästarna (de
individuella segrarna i olika grenar].

Fotboll : CVM IF.
Tcnnis: Jan Nilsson, CVM IF.
Varpa: Bengt Andersson IFFA.
Gevär: IFFA.
Pistol: G. Wisth, IFFA.
Kpist: Ingernar Carlsson, IFFA.
Fri idrott: CVM IF.
Orientering: G. Molander, IFFA.

Vi gratr.rlerar alla seger'rkc o(h övriga
deltagare, som bidragit tili IFFA:s fjär-
de inteckning på vandringspriset, och
hoppas att till nästa år kunna komura
igen med minst lika friska krafter och
då få den femte och sista inteckninger,
som behövs för att få behålla det för
gotr.

Generalprotoboll:
Tävlingsgren CVM IF CVV IF IFFA
Bordtennis 3 2 5
Badminton 2 3 5
Korphockey Z 3 5
Skidor l0 km 2 3 5
Gevär 2 3 5
Pistol 2 3 5
K-pist 2 3 5
Tennis 5 3 2
Fotboll 5 2 3

irr rcfott :)

Varpa 3
Surnrna poäLng 33

Några glimtar från tävlingarna:
' IFFA "snuvades" på segern i fotboll

i sista minuterna av matchen till
CVM: arnas oförställda jubel. Grattis
CVM.* Orientering gick som försökstävling
och hade samlat inte urindre än 53
deltagare. Bra gjort av Höglund och
IJill som stimulerat till så stort del-
tagande.

' IFFA: s skyttars stronga insats att
vinna samtliga grenar.t IFFA:s varpakastares guid, silver och
bronsmedaljer.- CVV IF: s "landslagsman" Fritz Lin.l-
blom 6.22 i iängd och 1.70 m i höjd
sant deras "dark horse" Nilsson 17,1

sek på i00 n.r och 2.95 m i längd.
' CVlt4 IF:s tennisspelare Jan Nilsson

och Lasse Svensson som visade upp
det bästa tennisspel som setts i Ar-
boga på flera ar.

' Arrangemangen som klaffade perfekt,
frånvaron av protester etc, soln gjor-
de tävlingen ovanligt trivsam.

32
25

30 47

Golf
Följande filosofiska utläggning om

golfspelet är saxad ur BM NYTT.
Bergtrollet har sett spelet och förstår
spelets tjusning, kostnader och fran-rför
allt svårigheter. För t{ollets del hellrc
vatten över huvudet. Men detta och ar-
tikeln skall iute avskrä, ka er för att pr ö-
va och slå.

Intresset för golf har visat sig vara r

stigande även inom CVA och UHF, vil-
ket är glädjande då detta är en alldeles
utnårkt motiofl.

IFFA konlnler att under kommande
vårsäsong ordna något slags informa-
tionsmöte n.red film etc. Tills dess upp-
manas de sorr äro intresserade att kon-
takta Granströn tel. 505 eller Holm-
ström tel. 553.

Det gäl1er nu för IFFA:s spelare att
komna igen till nästa år och då kanske
CVA också l.rar lått egna banor, så att
större möjligheter finns till träning.

Vi håller tummarnå {ör att tennisbå-
nor på CVA blir verklighet under 1967.

Nils OsLar
Resultat:
1l J. Nilsson, CVM
2l L. Svensson, CVM
3l N. Peterson, IFFÄ
4J E. Hult CVM
5) O. Söderbäck, CVV

GolI ar vid beskådandet ett av de lät-
taste spelen i världen onr man !lpp-
fattar det som spel - då man beslltar
sig för att börja med det och ett av de
svåraste speien - om lnan ännu humit
uppfatta det som sådant när man
hållit på med det i 20 år.

Golf är troligtvis det enda kända spel,
son.i nan kan hålla på med så länge som
ett kvarts århundracle, för att sedan
upptäcka att det var alltför svårt redan
lrån början.

Golf är en sport som böriar mcd att
man försöker träffa bollen. Därefter blir
golfen en sport där man slår bort bol
len. I bästa fali kan golfen sedan bli en
sport där man hittar bollen. Men i
regel utgör det sammaniagda värdet av
de boilar några golfare slår bort under
en efterniddag en tillräckligt stor sum-
ma pengar för att försörja en hel fa-
milj.

Utrustningen består bland annat av
etr antal redskap, vilka är så beskafla-
de att de förtretår ägaren. De är dess-
uton så många till antalet att man inte
sjä1v orkar bära dem. Tidigare bar där-
för andra den delen av utrustningen,
nunre-a drager man själv ontkrrng den
med hjälp av hjul. Golfåren kan alltså
tack vare denna utveckling själv föra
med sig detr viktigaste delen av utrust-
ningen.

Golfbanan är ett område som rnan

itte kafl se. På en gång. Den består av
18 hå1. Varje hål har en utslagsplats och
ett hå[, som man i bästa fall kan se frår
utslagsplatsen. Kan man inte se det, kan
det vara ett "dog-1eg". Är det "dog
leg" höger, slicar man nedvetet och till-
hör världstoppen. Oftåst slicar man utan
"dogJeg". Det är då avståndsskyltalna
inte stänmer.

Varje hål är omgivet av en fint klippt
gräspiätt. Där kostar varje grässtrå 8
kronor styck. Där puttar man. Vet man
inre om Jet, tror manrnte på det.

Gol{aren är livsfarlig. I de flesta fall
vet han inte var bollen hamnar. Rakt
bakåt är enligt uppgift det minst farli
ga. Varningsskyltar förekonmer inte.

Innan man lärt sig att inte träffa bol-
ien, tar det omkring två veckor att lära
sig hur man skall hålla redskapen.269
olika fattningar är naturligare än detta
enda grepp.

Speiets id6 är att få bollen från ut-
slagsplatsen i hål på minsta möjliga an-
tal slag. Råkar man slå bollen direkt i
hål, är bragden lika oiämförlig som
slumpen.

När man avslutar spelet, summerar
trran antalet slag och stannar vid 80.
Därefter tar man sig ett bad, en slurk
whisky, sjunger "Ur svenska l.rjärtans
djup. . ." med sex eller åtta andra stor-
ljugare och kallar detta slutet på cn
perfekt dag.

Lagpiats:
ll cvM
2l cvv
?I IFFÄ
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Tcrck
Ett hjärtligt tack till chefer och ar-

bctskrrrrratcr Iör cr"ke.lsgåvan jag lick
ndr jag slutade r-r-rin anställning på CVA

Bo Sidmar
Avd 980

Tack och heder går till Eder
{ör den hyllning sorn jag fick
Den förgyllde da'n jag fYllde
och mig rakt till hjärtat gickl

Arnold Anderssott
UHF

Eu hjärrligl tack tör cn gbd avskeds

fest med blomnor och presenter samt Je
bästa välgångsönskningar till alla som

arbetar viclare vid CVA.
Harald Atdersson

För all visad vänlighet i samband med
min 50-årsdag tackar jag lljärtligt

CarLAaeI Pdrlsjö
UHF

Hjärtligt tacli till alla, son medverkat
till att göra nin 50-årsdag trevlig och

minnesrik. EgonHenziger

Hjärtligt tack till årbetskamraternå

få CVA lör den vackla avskedsgåva jag

fick mottaga, när jag slutade nin an-

stä1lning. Inger l artsson
Avd 520

Ett hjärtligt tack till chefer och ar-

betskamrater för blornmor och gåvor

samt kaffeuppvaktning, då jag slutade
min anställning. Tack för tiden som

varit. Lennart Larsson

För vänlig l.rågkomst under vår lys-
ningstid framföra vi vårt varmå tack

Marianne och Hans Pettersson

frr hjörtligr tc.k för all vänlig lråg-

komst och uppvaktning på min 60-års-

dagl Leif

Till direktör A. Högfeldt, ingenjör I-I.
Jersby och all personal på motorsektio-
nen, ordlöranden i |CPF och övrigr I

styrelsen samt till alla arrdra ber jag att
få framföra ett hjärtligt tack för upp-
vaktningen på min högtidsdag och när
jag slutade min anstälining vid CVA'

M. Anerby

För all visad vänlighet och uppvakt-
ning på nin högtid.dag fram[ör jag här-
med mitt varma tack

Ture Olssott

För all r,ppvaktning och vänlig håg-

komst på min högtidsdag ber jag få

framföra ett varmt tack.
Gösta Engbetg

Ias tcckar, av hela mitt hjärta' för
all våniig hågkomst i form av blomrnor,
pengar, besök m. n. under min sjuk-
clom. Nils Åtelssor fnr 170J
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20 ÅR VID CVA

Crrl C6srr Andc*son
Karl Lrnnrn Andeissor

ilrik !judins

Olle nlgcby

David Hjcrljng

J,tg ril?tar ett

27,J 
^i.l-[rik 

J.Dsson

r,,J2 hse Johin$on
616 Gunn1. lor$on

2cc 
^lions 

Krd$on

2/l Birgcr iiärlsor

33s Hilncr litrrl$on
2ri3 Ingcmrr Cr.lson
780 Krrl Ldvin K.rlssor

491 Linus Crdson

622 Knut Kjhlbcrs
234 Gönr Klins

956 Iienrv Lilieroor
560 Grni. LindL,crs
,l9l Ci.l Lindkint

l9c Hcnry linnbrint

69C Erik l\hgnuson

18c G!nr1r NcuDrxn

5/o RoLreii olsson Seffer

:5,2 sriq 5 rm ur l\\o"
612 Nlagnrs 5.hutz

9sr Erik Sjöt,ers
örr r,crt \KoaLnnn

191 I .fnaft Thornr.ön

77i Krrl Erik Äberg

992

100
230
900
t60
2tc
281
492
174
674
200
623
364
2CC

2t2

959
612
990

/55
214
2/2
27J
2C0

uarmt t(rck till alla jubilarerrtct för gjortla insatser och

hoppas att de gångna åren skall f öljas au ytterligare många år uitl CVA.

VI HYttAR

CVA

TU 
''T

23t L llilmer Karlsson

60 år
10/l Henry Rosenqtlist
14l I LJunOeI )WeO

25ll Evert Persson
28/2 Annic Andersson
5/3 Jol.rn Steen
/ J LrlK njurnng

l4/3 Axel Karlsson

50 år
10/1 John Asplund
l4ll Marlha Holmstedt
24,/ l Bertil Larsson
2/2 Gösta Sandkvist
//l John )veotLlno

tl/3 Jan Källberg

avd 951

avd 713
612
765
380
l2l
273
649

avd 200
745
380

UHD
271
756

Ett hjärtligt tack tiil chefer och ar

betskamrater lör den vackrl gåvln iag

fick mottaga, när jag slutade n.in an-

stä1lning vid CVA.
Bitgittd Haag

För visad vänlighet och uppvaktning
på min högridsdag ber iag hämred få

{ramföra mitt varma tack
Charles Fetnsten

CVÄ

För all visad väniighet och uppvakt-
ning på r.nin 60-årsdag ber jag härmed

få framföra mitt hjärtliga tack
Bror MöIIer

UHF

Med anledning av att jag fr o m 15/l l
lämnar befattningen som hemvärnsoffi-
cer vid fo 48 ber jag att få fran.rföra

nitt varma tack för det goda samarbetet

under de gångna 4 åren Det har varit
mycket stimulerande att få tjänstgöra
iflom driftvämet i Västmanland.

Jag hemställer att mitt tack framföres
till driftvärnsmännen.

F. Wilzman

Välkornno rill CVA
Gunnar Beskow, ingenjör avd 523

ArneEriksson,förrådsarbetare 870
Börje Eriksson, tjänsteman 2Bl
Äke Eriksson, telemontör 28t
Bo Fried, praktikant 900
Bengt Gustafsson, telemontör 281

Lennart Gärd, ingenjör 514

Gurli Hammarlund, kontorsbiträde 970
Helge Hellgren, förrådsarbetare 780
I lla Hinden'o, ingenjör 370

Monica I-{olnqvist, biträde 670

Karl-ErikL:indholn.r,ingenjör 514

Birger Lundkvist, truckförare 995

Nils Olsson, radiomootör 272

Rolf Persson, telemontör 278
I{åkan Randoif, ingenjör 515

YlvaStrindlcr,kontorsbiträde 951

Sylvia Sund, kontorsbitråde 681

Kjell Svensson, telenontör 2'73

HelnerSöderberg,l.rjälpmontör 275

Gun Thunberg, kontorsbiträde 953

Ulla Karin Wass6ll, biträde 480

Ännica Ählin, biträde 745

Busslrcrfiken
Varför kan inte stadsbussen i Arbo-

ga, "Guiingen", få trafikera sträckan
Aibosa-UHF CVA, biljettPris 60

öre, ocl.r låta oss slippa TGOJ:s "sardin-

blrkar" ä I kr pr person?
Det kanske rent av gick att få klipp-

kort?

WI Cl

TGOJ innehar trafikrättigheterna för
lrrn.porterna Arbogl UHF - CVA
och dessa överföres inte utan vidare till
annat företag. Antalet "Gulingar" i Ar-
boga är inte större än att stadstrafiken
får en stor lucka om de vissa tider skall

köra för CVA och UHF.



Personcrlstcrfisfik CVA Det är fel på
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Ovanstående pyramider visar åldersfördelningen per den 1 oktober 1966 jämförd
med den I oktober 1963. Av pyramiderna framgår att medelåldern för våra an-
stiillda har ökat. Är 1963 hade CVA betydligt flera anställda i åldersgruppen
l6-20 år.

Hernslöidsskcrdor
I dessa tider är mången sin egen hant

rerkare oth ser själv lill att bilen får sin
speciella smörjning för att förhindra
rostbildoing. Det finns utmärkta dylika
medel i marknaden. För att {å ut dessa

till aila känsliga skrymslen i karossen,
och för att de skall fästa, sprutas de
liimpligen ut under tryck av åtskilliga
kp. Har vederbörande inte själv ett
spflrtaggregat så lånar han ett dylikt.
Vid själva behandlingen är det sedan
synnerligen olämpligt att pröva sprayen
mot handen eller annan kroppsdel, då

trycket kan slå upp sår och rostskydds-
oljan kommer in i dessa. Detta gäller
i ännu högre grad om det redan finns

Dessa skador inflammerar och blir
mycket svårläkta. De kan fordra sjuk-
husvård och kostar många sjukda-
gar. Dr Wendeberg på Regionsjukl.ru-

set i örebro har haft en trängd dylika
fall under behandling och varnar all-
varligt för Dinitrol, Koptacoat och lik-
nande. Ddrmed avses att dessa medel
mycket väl kan användas för sitt ända-
må1, men bör.amtidigt erforderlig akt-
samhet iakttågas. Helst skall skydds-
handskar användas och sprutan provas
på riskfritt sätt.

Vid ett tillfälle hade man placerat en
hög med rördetaljer på en plats av verk-
stadsgolvet så att godset blockerade en
s. k. genväg mellan några bänkar.

Trots hindret sökte en del fortlariur
de använda genvägen genom mer eller
mindre vackra hopp, med risk att
snubbla över de oregelbundna rördetal-
jerna. Trots var-ningar fortsatte trafiken
ända tills n-ran tröttnade att varna och

rnin lrcrsfighets-
rnätcrre!

Jag ha,r en bil. Detta är ju i och för
sig inget att tala om, ty det har ju nas-
tan alla med eller utan självaktning.
Denna bil har fyra hjul, ljudd?impare,
gas och elektricitet enligt {öreskrifterna.
Den är godkänd åv bilinspektionen för
ett år framåt sedan dec 1965. Dätill har
den två datamaskiner: en vägnätare och
en hastighetsnätåre, som enligt leveran-
tören visar rätt. Till yttermera visso har
de kontrollerats av polisen med radar
och då visade de rätt.

När jag nrr kör på.venske vägar så

blir jag dock ner och mer övertygad
om att hastighetsmätaren visar fel. I des-
sa trafikrestriktionernas tider med fart-
bcgränsningar till 80, 90 eller 100 km/
tim eller andra lokaia nedskärningar till
70,50,30 eller 20 så måste man som
skattebetalarens skyldighet liksom
under motbokstiden - alltid ta ut full
ranson. Man får inte låta en kiloneter
per timme frysa inne, även om det kan
äventyra balansen på vägbanan. I gen-
gäld drabbas man hårt av lagen om den
Iöreskrivna fartransonen överskrides.
Därför l.råller jag alltid strikt på den
naximalt tillåtrå hastigheten.

Varför blir jag då ideligen on.rkörd?
Så som många susar förbi mi8 rnåtte min
mätare endast visa % verkliga hastig-
heten. Jag har alltid väfltat att lagens
väktare skall rusa ut ur buskarna och
gripa dessa, enligt min fartmätare, lag-
ijverträdare. Nej där sker ingenting, förr-
än jag själv blir tagen för att ha par-
kerat 7,5 cn för nära gathörnet.

Likaså inträffar det ailtid, att när jåg
saktat ned farten till föreskriven högsta
tillåten fartbegränsningshastighet och
just passerat förbudstavlan så kör c:a
ctt halrt dussin fordon förbi och lägger
sig framför mig för ott .nårt lörsvinnå
ur min horisont-

Vissa personer i det socialas tjänst
har ju rätt att utan risk för trafiksäker-
heten överskrida fastställda maximifar-
ter. Det är bara förvånande hur stor
procent av alla vägfarande som är di-
striktsbarnmorskor, provinsialläkare och
civilpoliser under brådaste utryckning.
w^^ Å^++^ ,,--^ -:l:lr^+?

Nej, liksom så många datamaskiner,
rnåsre det vara fel på min hastighets.
mätåre.

Ragnar Fredrih

istället ritade till en skylt på vilken stod
att läsa:

"Hoppa intel Det kan kosta Dej livet
och oss 3: - kronor".

Det hjälpte. Åfian.
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