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BRAND- OCH RADDNINGSRAPSODI. Se sidan 6.
1. Sbadad förare lyites ur nödlandat fpl 32. - 2. T e rriinglz öntittg- 3. Alluttrligt bilhaueri. - '1. Britnutde bulzlandat
lpl 29. 5. Slric/zning ar brtinslebrand. - 6. Motctrsbijtscl. 7 Rädtlnittg du ntctbetslös lörare tu'fpl, son slttgit necl
på siö.

FODDE INOM CVA

EN SON eller DOTTER
Faniljcn I Ijort

Enclast fir rrtvrlrll r irl CVA har
sett bNrnct

Oal|s lags Iti Irterr3
Sommarens sista strålande sobos, sont
blomtnar åt Hjott som blonmor giort
(uid södta gaue[n au oapenbaracleen).

Klich6er, Liunsklich6er, Orebfo

Tryck, Arbogo Boklryckeri AB, Arboso, 1968

HJIILMARENS SKRACK AN EN GÄNG

Den illa formulerade tävlingen om
rovriddarens vikt har givit ett svar, men
ej f,rån Arboga utarr från redaktören för
Kockum-Information. Han skriver

"Hä.nsyftar rubriken på fisken - el
ler på fiskarna? Fiskare m l väger 74,5

kg. och nr 2 något över 77 kg. Gäddan
harnnade väl på sophögen, förnodar
Bergtrollets Skånska kollega.

Rolf G. Kittel"

Rätt svar är att
Sigvard Karlsson väger 74,5 kg.
Lennart Larsson väger 80 kg.
Gäddan väger 9 kg.
Av den senare föll nog son.r't på hä11e-

berget.
Då vi inte kan bevisa redaktör Kittels

bekantskap merl rovriddarna utan få tro
på mycket god bedönningsförtråga kan
vi bara gratulera till resultatet och till
stdlla honom utlovat pris.

Tävlingens avsikt var ar.nårs ått få
fram en ännu större och fulare fisk.

EIEFTGiTFIOLLET
Personoltidnins för Cenirolo Verkstoden Är
bosd, och FMV F,Uf, Förrådsbyrån, /32 00

Änsvorig utsivore:
CCVA v. dir. A itögfetdt

Flagnar Fr Elengtsio|,r
Redokrionskornmillå:

Gunrel Rydebors, te .400, Cor ,Rickord Ekb od
iel. 106, Cor ,Huso Dohlsrrön ie . 169, Gunior
Glsrovsson, ie. 272, Christer Ni sson, ie 40t



\
/',

En glcrd pensionär
Jolut Steen lämnade CVA uid semestertidens början sonl åIderspensionLtr
tillsantnuns ntecl en del antlra. Steen hat låtit höra av siglÅn sitt
sontnarställe på Niimtlö och stofirius ned tilbaron.



UR. C\/A.CHEFENS DAGBOK
Hönt se'n sist
Telehqllen

Skyddstak för marktelenateriel har

lo*tT" 
vid telehallens södra gavel.

Läktar en har tärJigbyggts. E{-insralla-
tion pågår.

Uppställningsplatsen för PS ls-lnate-
riel l.rar irårdgjorts. Skyddstaket skall
vara färdigt före november månad

Motorsekfionen
Motorprovanläggningen för RM9 nar

provkörts och är klar för prociuktion.

med speciell inriktning på teiein-
strumentunderhå11.

6 september
. . . . Riksdagsman Hans Hagnell ocl-r

ombudsnannen i Metalls avd 72
Torbjörn Harlin, Arboga.

. . . . brandcheferna i Västn-unlands läns
Brandförsvarsförbund, sorrr i sam-
brnd mc,l arsrröresförlrrndlingar i

Arboga kom på studiebesök.
9 seplember

.. .. C v lingeniilr R Klitre lred repre-
sentanter från FItIV-F: UHD, F: MO
och F:UHF, för en teknisk ekono,

nisk genomgång av underhållsin
satser notor RM6 san]t en reclogö-
relse för CVA resursplanering för
turboaxeLnotorex.

Besök crv...
27 iuni
. ... Messieurs Marcei Assinon och Ja-

ques Lefebvre, CFTH, Paris, för att
diskutera instailation åv radarmate-
riel.

2 iuli
. . .. v Brandchefen Jan Andersson, Väs-

terås, för sanrranträde gällande
brandskyddsfrågor.

8 ougusti
. . . . Mrior B Ruben. FM\ -l :tL, l<ap-

tenerna S Pettelsson och B Lind-
bladh, FS/Plan, för att studera
provning av radamateriel.

I4 ougusti
. .. . flygingenjörsaspiranter, iör studie-

besök.
15 ougusti
. . . . Chefredaktör Torcl Wallströn.r, Ar-

boga Tidning, för intervju.
- . . . deltagare i kurs för instruktörer r

brand- och räddaingstjänst, son.r

fick infornation med biidförevrs-
ning av CVÄ verksamhet.
Den 2 scptember rrpprepades in
fomationen ti1l deltagar e i kurs för
räddningsledare/flottiljpoliser.

22 ougusti
. . .. Verkstadsdir ektör Sven-Äke Lilja,

FFV/CVI\4.
29 ougusti
.. . . Avdeldngsdirektören Joel Görans

son, Universitetskanslcrsämbetet

(UK ÄJ, thelreJaktören rekn lit
Owen Andersson, fidskriiten Verk-
st äderra. och överingcnjören Äl<e
DahJio, FFV/HK, för studiebesöl

CVA nya reklanlolder studeras av fr v Svenslza Metallarbetarlötbwttlets ombtrds,
ntan Torbiönt Harlin, FCTF:s uice ordt'örande Karl-Henry Pettersson, FCTF:s
otdf lllgtut Johansson, rilzsdagsntan Hans Hagnell, vcrbstadsdirelztör Anders IJög-
feldt, örcril1g Carl Riclzard Ekblad och öuerin! Lnrc-Harr.,l Larcson uid besölz den
6 septentbe).

ÄLDER.SPENSIONIIRER.
Förste verkmästarna Ragnar Engvall

och Folke Larsson, två välkända CVA-
profiler, har nått pensionsåldern och
lämnat sina poster. De avtackades vjd
en liten sammankon.rst på Gyilene Ba1-
ken den 15 augusti. Båda anställdes vid
CVÄ redan invigningsåret 1945. Lars-
son hade inna,n dess deltagit i byggan-
det av CVÄ och Engvall kom över från
Flygförvaltningens dåvarande flygverk-
stad i Ulvsunda.

På CVA hal Engvall basat för verk
stadssektionens snickarverkstad och

Ragnar Enguall orh follze Lats'on, tuå
hecleryndn sonL liintnat CV A.

Larsson för driftavdelningens byggnads-
grupp. Verkstadsdirektör Högfeldt tac-
L;de denr ivarrna ordalag för dera. vär
defulla arbetsinsatser. "Det blir romt
efter er, men jag hoppas ni kännel att
ni varit uppskattade", yttrade l-ran bl. a.

Tack och välgångsönskningar frarrfördes
även från representa,nter för FCTF, Ar
betsledarsektionen och resp. avdelning

Mecl stora blomsterfång avtågade de
rvå blirande pensionärerna, båda piggr
och vid god vigör. Larsson skrrlle hem
och pyssla om sitt hus, och Engvall, son-r

kände sig ressugen, hade österrike son.r

närrnaste må1.



Proiekr ROBERT
"Robert" är täckiannet för en prov-

ningsutrustning avsedd att användas i
saruband lned provning av Rb 68. Att
den fick l.reta Robert berodde på att Ro
bert hade nalnnsdag sarnrna clag pr-oiek

tet påbörjades.
Utr ustningen har konstruerats och

tillverkats av CVA på beställning av
Flygmaterielfiirvaltningen för att plåce-
ras vid TELUB, son är huvuclvcrl<stad
för Rb 68.

Robert består' av fem delar: Elektro-
nikprovutrustning, stötplovutrustninS,
tr-yckprovutrustning, läckageprovutrust
oing och konditioneringsutrLrshring.

Varje de1 har speciell teknikinrikt
ning. Från början ansågs det därför'
1ärrrI-ligr att prodrrktorganisc',r lrroie\ret
och detta visade sig vara ett lycl<okast.
Vi licl pa qå sän en goC överhlick över'

projektets framskridande både ur tek
nisk och ekonomisk synpunkt.

Lars Gustavsson har tjänstgjort som
p'ojekrle.lar,. Kon.rltrktion.an-v.rrig för
elektronikprovutrustning och registre-
r ingsdelen i stötpfovutrustningen hår
varit Göran Gustafsson, för stötmaski-
nen Kjell Andersson och föt övriga cle-

lar Ingvar Bergström.
Sorrr telni"k råJgivarc o.lt Rb 68 :1'e

cialist har Arne Mobcrg frrngerat.
Den voly|nsmässigt största delen av

''l.ar,lvalu - rrbetet har rrtför t. i Radar
baracken av nättekniska dctaljens kon
struktionsgrupp i samråd nrcd expeltis
från andra tekniska detaljer inom CVA.

I ör' rrrjrrkvar an" lt rr konstrul.tion.-
kontoret och nol lnaliekontoret ansvarat.
Nätverkplanering och lesultatuppfölj-
r':ng hr. robornl.rneringen halr rrå sin
lott. Dä1rtöver har materiellab, målar-
verksad, snickarverkstad n. fl. bidragit
mecl llantverksbetonadc insatser.

Projekt Robert exenplifierar på ett
Stötprovutrustning, prcie|t ROBERT.
Design: StöttnasLin, Kjetl Andersson.
Regi st erutr st t1i11g, Gör an G ust au sson.

ltmdrkt sätt CVÄ:s resurse,r att ge

nonföra projekt av typ nytillverkning.
Resultatet av projektet visar att kon-
str uktlonsuppdrag av denna typ är väi
anpassade till CVA:s velksamhetsorrr-
råde. Robert är i sig själv en specialtill-
vcrkning, men vissa dclar ur Robert kan
emeliertid användas i andta santrrrarr-

hang. Så har t. ex. Statens Trafiksäker-
hetsverk köpt en rnoclifierad var-iant av
:nätförstärkarna j rcgi streringsutr u s t
ningen, att användas vid bilplovning.

På samna sätt erbjucler stötprovma
sk iner korrrbinercd rre.1 reSistrelingsLrt
rustningen en "paketlösning" inorrr Inll-
jöprovningsonr ådet. I dagens låge finns
inga andra såclana "paketalternativ" på

rnarknaden.
CVA har även vissa möjiigheter att

få lcverera ytterligare cn Robert, men
hur rlet går från framtiden utvisa.

L. Brendling

Elcbtronibprooutrustning, plojekt ROBERT. Design: Görun Gustdlisson, Arne
Mobe4. "Fotbollsldget" ftun1löt iir 503 honstrubtionsgnQp fr. n L. Brenclling,
I{.-G. Karlsson, G. Gusttlossolr, A. Luntlberg, E. Hattssott. Liggdnde: K. Bergströn
lnlilld: A. Moberp.

iblancl lzont

I)å tdnlzte

lag l*ttttr

Lödkurs
lag tiinhte ltusöka att pränta en vers,
netl siktc på locl, fluss och anl1dt perrtcts.
Mar satt diir och vtinclas fich brunr

hril på ärntett
en dj-kel och st: " ölza

uårnten."
ntatt: "Vent är nu denna

ligurcn?"
nted fingret i " sholzliimf ix

turet7".
"Och ntL har du hacb i uarentltt kartlel
och loclet lur gjort halua Ieclningen stel."

I ptuu ttttt,tttter 2 uar,Lr triug,shn tti
,fo.

otlL allt slzall iu håncla när "synant"
sba " glo"

När sbarudonet i "anda ögat" ficlz titten
" tlet sitter entanp lös precis i11i 111itten."

Niir prou ntututer 3 han, jdg tiillhtc
san så,

tlet måste bli bättre tjn prau nrotltrler 2.

Iag lziimpade heligt lihsont en besatt et
och sou giorde ia inte heller den natten.

I'å prao nutntcr I, netl Koaxialett
dti trodde idg nina11 iag skulle bli galen.
Iag tirru ifrån och scr något uitl porten,
"iir I n här nåntttro?" - nei tlct tar

bara hjorten!

Metl prou ntnntnet' 5 bleu det tryclzt i
kretsel1,

först lrös iag, nten bleu vad det letl nrcra
stefu sc7?.

Och nog var det näta tnrm uille ge upp
när alstret bleu testat i lacobssons lup.

Nej, nu slza jag böria ntetl ntotståncl
eft rdg,

nun blir ganslza deppad au hugg oclr
nu slag

På prou numnter 6 lzändc jag mej sont
hemna.

Betyget? la, clet är en annan 5:a.

Nu lzonnrcr ret'rängen på blod, soett
och ttirar,

nrcd tanhar som gihna ens panta tliupt
lårar-

Ont två år då sitter man åter mcd bval,
slza sånt Lzuntra lzallas för "uettig moral?"

Bengr Harlen
Avd 257



CVA - triurnf i Ströngnös
Försvqrets Fobriksverks ldrofisförbund, FFV-lF, hqr årligen idrottsmöster-

skop. De tre centrolq verksläderno uppträdde nu för förstq gången och IFFA
segrode som bästo förening blond produkiionsenheternq.

Ärets mästerskopsorrongör, Åkers KrulbruksJF, kollqde till tövlingor ibord-
lennis, fofboll och skytte. l3 föreningcr onmölde sig och stöllde upp vid pl0
i ströngnör lördogen den 3l ougusri. Allr som qllt deltog 250 mon.

Bordtennis

Själva tävliagarna i bordtennis var
förlagda till Äkers fömiima idrottshail.
På 9 bord tävlades samtidigt. Spelet var
delvis mycket hårt och vissa spelare fick
gå trånga natcher innan det var slut.
Mästaren Nils Pete,rson från IFFA CVA
spelade 15 tratcher med tillsarnmans 3l
set, en mycket stark prestation. Utöver
lagtävling var det också individuell ut
slagstävling, sorrr Peterson också tog
hem.

Resultat: Lagtävling

I, CVA
2. GF
3. FSK
4. CW

växlade ideligen spelet mellan de båda
banhalvorna. Allt tydde på att clct skulle
sluta oavgjort, men under den sista pe-
dodens sista mtruter lyckadcs CVM att
skjuta in bollen med {art bako[r en
skymd målvakt. Dämed var CVIVI årcts
nästare i fotboll.

Resultat:

CVM FSK 1_O
GF Tvög 1-3
CTV-CVA O_2
ÄKB-TvKd 2-0
Tvög-ÅKB 6-2
GF-TvKd I 3
FSK.CTV I 2
CVM CVA t 0 final

dels i lag på resultatet av tre vapen.
K-pist-skyttet nissgynnades av tidi-

gare nårnt morgonregn. De, som sköt
senare på dagen hade bättre tur. Täv-
iingen avsåg skjutning en precisionsserie
få l0 5kotr sarnt 6 "kort i snrbbscr,v på
i00 neters avstånd mot lO-ringad tav-
lå. Mästare blev C. G. Sandberg, ö,
ured 159 poäng. Närnast l<om ll. Lars-
son, CVA, rned 158 poöng, vil\et re-
sultat han fick dela med 3 anclra. Träff
bilden avgjorde dock att Larsson var
l<lar 2: a.

Gevärsskyttet glänste med den stora
sensationen att a1la nanliga deltagare
slogs i grund av en dara, Anita Lind-
berg, huvudkontoret. Hon presterade
198 poäng n.red 19 l0:or på 2xl0 skott
mot l0-ringad tavla på 300 n. Resul-
tatet är uppseendeväckande, lnen med
de modema vapnen - cle flesta sköt
mcd det nya skyttegeväret Carl-Gustav
63 - har danerna lika stora chanse
solrl rnän att göfa ett fint resultat. Melr
Anita l,indberg är inte okänd soln
svensk skyttenästare, hon har utnlärkt
sig tidigare. Efter henne kollr yttcrligare

7 mästerskapspoäng
5,,
4,,
3,,

Individuellt

L Nils Peterson CVA (FVV-näsrlrcj
2. Kurt Granlund GF
3. Anders Annetorp GF

Fotboll

FotbolJen spelades på liren plrn
[hrndbollsplanJ och med 7 nran i va.rjc
lag. 12 föreningar hade anmält sig, men
endast 10 ställde upp, variblancl de tre
centråla verkstädema. Morgonen hacle
börjat med ett strilatde regn ocl.r Pl0:s
gräsmattor var såphala. Tävlingsledning-
en hade i de allniinna bestäl.melserna
föreskrivit endast gymnastikskor eller
dubbade sadana, vilket iedde till mång:r
vurpor och elakartade sträcknrngar.
Detta bidrog till att spelet intc blev så
hårt, som man väntat. Redan i de för-
beredande kvalificeringstuneringarna
kunde man se mellan vilka förenurgnr,
som slutstriden skulle ske. CVA vann
gläasande över tvätteriet i Karlstad.
Christer Nilsson gjorde två mål och
Ku-rt Bergström ett efte-r en fin fram-
skjutningsserie av Christer Nilsson over
Ove Karlsson till Kurt. CVM slog ge-
värsfaktoriet med 3- l.

I slutspelsturneringarna blev torped-
verkstaden besegrad av CVA ned 0-2
och huvudkontoret av CVM med 0- 1.

Till finalen återstod således CVM mot
CVA om mästerskapet. Matchen blev
också hårdare än alia föregående och

4

5kytte

Skyttet var uppdelat på tre vapen,
K-pist, gev:b och pistol. Tävlingen var
dels individuell på varje vapentyp samt
på resultatet av ile vapen tillsammans

en med i98 poäng, V. Gullberg, CVV,
samt 4 man med 197 poäng, varibland
CVA: s Bertil Blonqvist, rrren trots
detta blev hans placering endast 6ta.

Pistolskyttet ansågs som det svåraste
1'llolDentet. 3x6 skott mot 10-ringad
tavla på 30 meter låter inte så märkvär-
cligt, nen 174 poäng av 180 möjliga var
dagens bästa resultat. L. Löth från CVA
gjorde 168 poäng, men det räckte inte
till mer än en 6:e placering.

C/rrister Nilsson [2) lörsöber ncd llaxande arnar flyga efter bollen, nt.edan Curt
Bergströn (9) intar btittre positiott.

Placering

1. CVM
2. CVA
3. CTV

7 rnästerskapspoäng
5,,
4 ,,



llesr tat:
K-pist
1. C. G. Sandberg O
2. II. Larsson CVÄ
3. G. Ilag)und CTV

Gevär
L Anita Lindberg HK
2. V. Guilberg CVV
3. S. Johansson ÄKB

Pistol
L O. GrLstaver Z
2. B. Larsson GF
3. R. öberg CVV
6. I-. Lödr CVA

3 vapen
I B. Larsson GF
2. A. Ekfeldt FIK
3. S. Johansson ÅKB
5. L. Löth CVA

159/'5
r 58/r 0
158/5

198/ r 0
198i9
t97 i7

),14/tt
170/1i)
r69i r 3
i6819

52t
5r4
509
511

i.agtäviing
L G| 7 urästershapspoäng
2. FSK s ,,
3.2 4 ,,
.1. CVA 3 ,,
5. CVNL| ,,
6. CVV r ,,

Prisutdelning
Efter avslutade tävlingar hälsadc ge

neraldirektör Gunnar Svärd dem sorrr
tävlat, varefter han clelacle r-rt priser och
törtjäisttecken. Prissamlingen var
'rt1. (et irnponer rndc. Vcnlr ing"l'ri..rr
skänl<ta av Ähers Krutbruk, Zakrisdals,
verken och Krcditbankei var represen-
tativa och väl värda att kämpa för. Sven
Olof Holnströrn ntottog först sorrr ord
förande för tävlingarnas bästa idrotts

ETT VERK AV HACKE HACK-
SPETT

Vitl kor-rtroll av anläggningar ltar nrån
lunnlt antennstolpar lne.l stora hål. Det
är' cn hackspett dcn vanliga svart-
vita med röcl kalott, scm utfört ciessa.
Frt .xerrrl,, I ir u sagat. ior, bil.lrn \i
sar är ingången drygt I dn I diane,
tcr', djupct rätt in i trät 2 dm ocl.r l.röj,
clen 2 clm, d. v. s. I dm rakt nedåt i
stolper. Då dcssa hå1 allvarligt hotar
hållfasthcten måste stolparna bytas ur,
förmoclligen tiil stor besvikelse för hål

förening en prentie på 300 kronor, sant
bekransatlcs av nisstag med clen korv,
solll åir traditionellt pris till bästa sl<ytte-
lag. I traditionen ligger dcssutom att
korven varje år skall växa 5 crr. Redan
nu hacle den försvarlig längc1, rren onr
20 år'är den en meter längre.

Mösterskopspoöng

äcdg
L CV,\ 7
Z. Uf :)

3. FSK 1
4. CVM
5.2 2
6. CTV I
7. CVV 3
8. Tvög
9. ÄKu

Trots att IFFA inte hacle toppresultat
överallt, så kan CVA vara stolt över atr
ha ställt sig generellt i toppen. Vi hop
pas att nästa år skall våra skyttar få
tugga korv.

irackaren. Man har också försökt fylla
hålen ned plastnassr, men då har llacke
kvickt !a1it framnre och gjort nytt Lål
ovanfijr. Man undrar just varför stolpirr
av clctta slag skall var a så lockancle.
Innan hackarcn konmit in till mera väl-
srlakande kårna haCe han triingt sig ge,
nom 5 cm arsenikimpregneiat virke
t0,4, vil)<et inte borde vara så brä ens
1ör en fågelmage Det uncler-liga är att
dct kan vara nånga hä1 på sanma stol-
pe och ingången alltid åt samma hå1l

Lca SSVJ. Inga l.iål är under 6 nrercr
ocll inga övcr i2 m. Någon bosättning
i hålcn har man intc funnit. Men Hack-
spettcn är nrycket folkilsken när han
störs, särskilt rädd är han inte utan kan
hålla på när teknikern arbetar i stol
pen? Vern iöser problemet?

Vi bcklagar I-Iacke, men vi kan inte
samar[-]eta.

n2
E>,

53
-735
72

I
4,

1

2-
I

z
F
15

I2
12

9
6

5
4
2
I

Den i3 juni blev en verklig lyckodag
lör nånga konstintresserade då Färg-
trollet hade sin första utlottning.

Äldig förr har det väl diskuterars
konst så livligt bland de anställda som
när kor rsr för'e ningen lraLIe s'n. visninga
na rnäs\ n or.h särskilt under jrrni nä..
vinsterna ltställdes. Nu när de 33 lyck-
liga vinnarna fått var sin favorittavla
kan det vara aktuellt att påminna on
höstens konstaktiviteter.

Vi h"r fö- .vsil.l al! lorr.ö a Jen in-
slagna vägen och komner efter hand att
visa flera verk av goda konstnärer. När-

Konstföreningen
nast år tecknarct och grafikern, den
käncle skärgårdsskilclraren Roland Svcns
son aktuell för en utställning.

Sedan tänker vi ta upp någon form
av konstcirkel och orn intresse {inns,
ävcn åffårger:r strrdieb<sök rill rrt.täll
ningar och mrrsecr. Nänlare detaljer
homrner att meddelas.

Vi hoppas att konstintresset ytterli-
gare kommer att ökå, inte minst lned
tcnle på .r1l nya v:nsler vinkar r'd näsre
utlottning i december. Då får alla med-
len-ular vara nred på nytt [däremot får
iLrnivinnarna inte v.rr:r mctl nä.ti juni-
cirågning, detta för att a.lla snabbt skall
få cl-rans att vinnå ett konstverk.)

Decembervinstema komrner att bli av
hög klass, huvudsakligen oljemålrulgar
i varie,randc prislägen. Men för att få en
stor vinstsanling behöver vi fler med-
lemmar i vår förening och det finns
nrangr 50||r änntr inte dr rned. Vi slar

tade visserligen stort lned 204 medlenl-
rDa.r, sorll snabbt ökade till nuvarande
antal 240, men vi bör och ska1l bli be-
tyclligt flera. Låt oss alla, uar och et1 l)å
sin arbctsplats, göra en pulf t'ör Fdrg
trollet och tärua udr sitt ny medlem.

Avgiften är ju bara 3: per måaad
som dras på lönery en utgift som knap-
past kan avskräcka. Med 2,f0 n.redlem-
mar köper vi konst för minst 8.000:-
per år och om medlcmsantalet dubbleras
har vi 16.000: att fördela arligen. Ta-
la alltså ned Dina arbetskanrater och
ta kontalt med ågon i.ryrelqen, lämp-
ligen K.-E. Persson, UI{F avd.405, tel.
193, P.-O. Olsson, CVA avd.952, tel.
187 eller TL SkoglLrnd, DC, rel. 130.

Du vet väl oln att även din husuu
le.p. man får rcra med, även om de in-
te är anställda på CVA, UHF eller DC.
Detta ger ju dubbel vinstcltans.

Sebreteraren



Plcrn "hcrrrerercrt" på CVA
Denno uppseendeväckonde rubrik skulle mqn kunnol lösq flerq gånger under
ougusli-september, om det vqrit qllvqr. Flymolerielverkets brqnd- och rödd-
ningsdeioli hqde isqmråd med FFV och Flygsioben förlogt sin utbildning ov
brondmöslqre-inslruktörer och räddningsledore-flottilipoliser till trokten kring
CVA, dör det finns ideqlisko övningsområden. På €VA flyg{ölt, som hcr långo
permqnenlo slorlbonor såsom på en flottili, förekommer mycket liten flyg-
lrofik, vorför mqn kqn qrbelq dör relqiivt osiört. Omgivningorno för övrigt
hor lerröngformotioner, som erbiuder möjligheter till qllq tönkbqro röddnings-
övningor. Dörulöver finns elevhemmet som en utmärkt förlöggning och Gyl-
lene Bqlken, dör måltidernq kon intogos.

Kursledning har hela tiden varit by-
råingenjör R. Skalp n-red assistans åv I : e

brandmästare F. Lif. Under instruktörs
kursen i aug. hjälpte CVA-personal tilil
att rekonstuuera ett antal i verkligheten
lnträffade haverier. Dessa genomspelades
därefter med elevema både teoretiskt
och praktiskt.

Ert ar de.sa [all v;y 6-16ngs161 p5
"stentippen". Ett fiygplan 29 1åg pa
rygg utefter ena rlänten oth rnan ,åg
"förarens" ena an-n sticka fram under
sittbrunnen. Förutsättningen vår, att
flygplanet kört av banan och slagit runt
vid fältslänten. Föraren var vid liv, men
rnedvetslös. Man såg, att det flödadc
br än.lc från ar brutna bränslelcdningar

- realistiskt åskådliggjort ned dolda
leciningar från fotogenfat och det fö
relåg risk för att flygplanet skulie kun-
na glida vidare. I det verkligen inträf-
fade haveriet klarade sig föraren genom
att räddningspersonalen gjorde ett
snabbt och korekt ingripande. Denne
förare är i dag åter i flygtjänst.

På CVÄ fick man se hur eleverna
först lokaliserade, varifrån bränslet kom

och stoppade tiilflödet. Utrunnet brans-
le undanfördes genom snabbt uppdrag-
na diken. Under tiden förhind.racles
brand genon-r att täcka planet med skum,
sarnt fi\ercdes der med l.ä-ring o, h stå)
linor. Därefter "pallade" nan uncler vid
förarpiatsen med fyrkantvirke irund-
virke kan rulla och få planet i glidningl
och grävdes föraren frar-tr. Han drogs
slutligen ut sedan de 16 clika fixering-
arrra Ifastbindningsrennar, syrgas och
telefonJledningar etcj lossalc. b nris\
grepp här skulle kunnat utlös: katapult
stoien och hela räddningen hade varit
förgäves. Nu gick det bra och föraren
fördes bort med ambulans. Spelet av-
bröts tidvis för diskussion om rätta
handgrepp, alternativlösningar etc.

Eleverna blivande instruktörcr -
gick l.rdr i en slags brand- och räddrrurgs
tjänstens högskola. Avsikten är att de i
fortsättningen skall rutdervisa förban-
dens flottiljpolisef och träna dem

Sena'e delen av åugusri och början
av september var det flottiljpoliser, sorn
här centralt vid CVA excercismässigt
övades i handling i vissa situationer.
Även här var det uppspelning av realis-
tiska fall. Dessrrtom lörekom träning i

terrängkörning med olika fordon, klar
göring av brandredskap, släckning av
olika slag av brand, snabb återställn ng
av startbanor etc. Kursen avslutades
med praktiska provuppgifter, som skul-
Ie iösa. .idlvsrändigt av 3'nannclcg.
Det var anordnat l2 stationer som alla
skulle passera. För varje prov var an-
slaget c:a 10 ninuter, så det gällde att
vara mabb med både beslur orh hand
ling. Dessutom va.r det efl ledare vid

"Föraren" utgriivd lrån sin utsdtta
Plats.

varje station för att kontrollcra opera-
tionerna efter en uppgjord checkhsta.
Varje fcl gav poängavdrag.

En av dessa övningar sorn arrangerats
vid Kvarnsjdn förutsatte att två flygplan
kolliclerat i luften och föra.r"na hade kla-
rat sig ned ned fallskärn. Dcn ene ha-
de biåst upp sin gumnibåt och tagit sig
upp i den, men där förlorat medvetan-
det. Den andre låg på en ö med brutet
ben. Räddningspersonalen hade en båt
t.ll fcir fogande o,h det gällde rrr ir ba
da förarna till den på land väntande
anbulansen. Rätt lösnjng vår art två
rnan rodde I|rcd sirkva dsrrlrusrning l'rl
ön, spjälade. IObs ej spjälkade, son.r

det stod i en tidning. Det skulle nog
gjort extra ont] benet samt tog honon
upp i båten. Sedan [angade man in
gurnmibåten o,h tog den nödstdJlde pa
släp. Därvid kunde man redan börja med
att göra upplivningsförsök på den med,
vetslöse.

En annan övning bestod helt enkelt
i att stoppa motorn på ett flygplan, soln
nödlandat och ddr föraren skadats. Ä4an
kunde inte utari störe svårighet komma
åt reglagen i förarpiatsen utan stege.
Härvid sprurades helt enkeh vatten in
gerom luftintaget. Rätt utfört stannade
motorn kvickt och våttnet ra,nn ut ge-
nom utloppsdelen. Efter ett sådanr mo-
torstopp, kan motom lllan ridrre star-
tas på nytt. Län.rpligheten ifrågasättes
dock, då man nog måste undersöka tur
binqkovJama, orn de klarar en så has
tig nedkylning.

Genom alia dessa övningsuppgifter
fick man ett gott omdöne om kursens
uppläggning och hur eleverna inhårtat
kunskaper. Samtidrigt var det en tävling
mellar-r de olika lagen och tran fick fran
bästa räddningslag och bäste kurselev.
Dessa tillclelades också några små pre,
senter skänkta av FFV t-r. fl. sorn pre
mium.

Kursledningen var mycket nöjd n-red
hela kursen och allt på CVA och son.r

en erkänsla för den hjälp braadförman
Lennart Johansson bistått med överlän-
nade ledare och instruktörer en minnes-
gåva till honon.r.

Eleverna framförde genorn flottiljpo-
lis Olander, Fl, sitt tack för både kurs
och värdskap samt önskade att dessa
kurser nåtte upprepas så at all rädd-
ningspersonal kunde få del av dem samr
ått en Försva-rets Brand- och Räddnings-
skola rnåtte grundas och få fast place-
ring i Arboga.

STATISTIK

Statistik är clen vetenskap, som lär,
att om en mämiska står med en fot i en
lrysbor och den andra på en varm kok-
platta så har hoo det i genomsnitt gan-
ska skönt.

Red Top.



UNIK GÅVA TILI. C\/A
Ar i942 bör.jacle arbctet på CV

bcrganläggning. Platschcf tnder
byggnadstiden var ingcnjör
Hägglund. Denne har nu, 26
tlet .1cn f,.irsta röjnin
iärr)nat sonl gåva till CVA:s samlingar
en kamcra för sel<tionsfotograferilg oc\
en stenplatta lneo gravyr.

I n,l, r ,iriget .lJde ', rr.'ti.l. l'ö i r

1örläggas i berg. Derta var ju i och lLir

sig ingel nytt, 11]en för att clctta skurllc
skc snabbt och eflektivt fortlrarles en

ny teknik. Piatschefen, ingeniijr Lennarr
lliigglund rppfann clärvid en mctod att
fotografiskt sektionera tunnlar. I;ör dettl
iinclanål använc1cs en llobot kamer ir

Lrccl brännviclcl f. '1., sour år 1942 va,-

dcn nodelnast tiinkbå1 a.

Som ett rninnc från arbetsticlcn i ber
get siipacles en stcnplatta tagen lrån ett
utsprängt block ur htrvucltunneln ihöjrL
nre(l lrlnncl 3. l)en visar en nycket t'ac-
licr bergstr Lrktur. På clcnna iir- prtrfilrrr
av hlrvlrdtunncln ingravcracl i skalr
1:100.

Kamera och steiplatta har av ingen
jör Llägglund överlännats till CVA sonr

gåva och Belgtrollet bcr att få instrinl-
ma i företägets tåck.

Chefen för CVA prouar lzanteran för
berget tid tutnel 3.

lleclan ticligare har CVA nottågit 1.it

ningar-, liostnaclsberäkningar och dag

L'o)<santeckningar i original lrån b-vg-

gån.let av bergvcrkstaden och flygliir-

scht b nsf ot ctgr di e r it1 g m ar st e nplatt an f Ån

,åclct. Detta vär på sin tid clei storsta
anläggningcn i sitt slag i väriden och
rrecl c1e metoder, som användes då, har
clessa doklrrent ett historiskt värclc.

ArLerlcda rtn | ör berganlåggningen
Itnd som 4:a lrån uiinster.

n.d platchelcn o(h donitorn Iennan Higg- Exenpel på sehtionsf otograf i.

KURS T AR.BETARSKYDD
Alla ordinarie skyddson.rbud vid CVA

och DC samt skyddskommitt6ns ned-
emmcr, !amnr.rnldgt 42 personer bör1r-
de den lB/9 .n 20 tirnrnrr. kLr. i .rr-
betarskydd. Kursen som går l0 onsda-
gar nellan kl. 15 och 17 bel.randlar ar
betarskyddets organisation och uppgil
ter med speciell vikt lagcl vid våra rn-
tcrna förhållanden. Man 1åscr clels err

brcvkrrrs "Arbetarskyclcl mccl yrkesby-
gien" och dels "Ar bctarskycldslagen
mecl konnentarer".

Vid gruppafbeten cliskuteras cle frå
gor och uppgifter som finns i brevkur
scn, men dessrltom tar kursledarna Nils
I-jfvcndal ocl-r Manne Anclersson upp
speciella frågor som berör vårå egna

lörhållal1dcn.

Hittills har irltresset varit stort och
diskussionerna mycket livliga. Vi kan
hoppas på ett än effel<tiva,re skyddsar
bete ifortsättningen.

UTTANDSKT BES'OK

Diplomingenjörerna Waldimir Ilivit-
sky, Ingmar Tollet, Pertti Väisänen och
fil. n.rag. Ilkka Haapala från fioska flyg-
vapnet besökte UHF i början av augllsti
för ått studera vårt leservdelssystem
och orgånisätion.

Byråchefen Karl Hultman orienterade
gäsrerrJ orn Jen nu gällcnde organi"a
tionen och byrådirektör Seth Nor6n om
ADB och r eservdelssystenen.

Avsiktcn med bcsökct var att få un
cler"lag för ett koixrande system i fin-
ska fiygvapnet.Ltr



UHF:s KONTOIfSFOLK SLOG . . .
1\4åndagen den l2 aug. utkämpadcs

''årets natch" ifotboll på CVA fot
bollsplan ncllan två lag från UHF. I
kyligt ocl.r blåsigt väcler möttcs näiriigen
Kontorslaget och Baracklaget för att dcrinitirr 11.1" rllr 'l.o.ridorsn;Lk pJ
UHli on vilket lag som var båst. Väl
"kryddadc" skrivelser hadc veckorna
lijrc matchcn utväxlats tnellan två själv
säkra lagledare, Bosse Engströrn iKon
torslaget och K. E. Persson i Barackla
gct. Värt att notera kring fijrsnacket ar.

att Bosse hade nage {och clet har han
jut att avslöja sitt lags spelsätt 1 5-5
för rnotståndarna. Det är till att vara
gcner'ös Bossel Enligt envisa rykten liir
viclare en försäkringsagent ha gjort ly-
sande aff:ircr före matchen genon tcck
nande rv grupplivförsäkring.

Som brukiigt är vid alla störrc fot-
bollsfester utväxlacles blombukettcr av
varierancle kvalitct före nratchen och
cxakt kl. 16.30 kuncle UHF chelen Ilult
rrrrn .:itr, lrrl:n i \pct. Kortor ,. r_..t
tog gcnast lrand orr i|ritiativct och från
l:ir,t r l: lrlel. l."n följ:,r) lo ro."rr..

1:cle ntin. Gcrnandt försöker fiån sin
centerplats få ordning på si-
nr n,cnnrl, r.ten .1ö1le pr
kompakt motstånd, främst
på högersician.

9:de tnin. Aclielsson i Baracklaget
lämnar planen eftcr kr amp
i höger vacl. Aldsjö hoppade
in som ersättare.

l0:dc ntin. Kontorslaget tar ledniugerr
ned 1-0 gcnon Stig Lars-
son.

I I : e ntin. Första hejar rantsan ljuder
övcr CVA-vailen och over-
vägande kvinnliga röster
hörs.

12:e ntin. Elis Agerlid i Kontorsllråler
rör bollen fiir första gångerL.

l3:e ntin. Dahlman crsåtte Flcllstronr
i Baracklagct.

17:e ntin. Tägtströn träoger Dahinrarr
oirlst 1recl frispark sont
Iöljd. Frisparken kniper Sii-
ncby elegant.

l8:e ntin. I lei ier i Kontorslaget lrar-

öppet rnål, men slår okon
centrcrat utänfö1.

Halvtid mecl vila och läsk.

lirån andra halvlek kunde följande an-
teclinas:

2l:a ntitt. Baracken får en hörna son
Lenander försöker skr uva
in på "Nackavis".

25:e ntin. "Buten" Nilsson gör nål för-
Kontors, men får målet bort
dömt av bestämcle donher,
r cn Wolter Ekstrand.

26:, ',titt. lla..e Pcrs.on i Konrols vi
sas rlt från piancn för ojust
spel.

27:c ntit. Fleiner lämnar planen eftcr
nuskelsträckning och följs
minlten efteråt av "Bulen
Nilsson son fått rrruskel
bristning.

37:c nifl. Bosse Engströn sätter pa
Löth en "bröstvärmare" nccl
srraff .or|l fölid. lör'r B;l
ingct 'lricsrde orl- , äl'nirr8
cn är l-1. Bossc protestc
rar och blir. utrnotad från
plan av Ekstranci.

:
&

u

Bengt Holntquist letler lrcjarlzlaclzen liten mc11
naggande gocl. o Lagledarna Bo Engström och
K.-E. Perssott utbyter hedersuiillplar och .fähmås-

siga blonimor. o Bollen fu rwtr] och Seth Norött
Ieder. ) Stig Larsson har lagt på en ilztig tirta, sonr
Stig Liliehuist parerar. a Henry Söneby rcnsar
niitet från ouiilhomnten bctll.



PENSTONAR.ER.
Norrström för mångårigt medarbetar-
skap och sarrrarbetsviija och önskade
Norrström nrånga godl pensionärsar .

FCTF:s ordf. Birger Ählin tackade på

föreningens och kamrrternas \ ägnal
och önskade lycka för framtiden. Båcln

talarna överlämnacle blomrnor.
Sektionschefen Gunnar Heimer över

Iämnade en subsl<riberrd .ninnesgåva

och blommor med tack för de gångna
åren.

För Gösta Persson talade byråcheiln
Karl Hultman som överräckte blonu rr
och tackade för trånga goda år.

Tj. f. sektionschefen Anders Ger

nandt tackade Persson för ett alltid gott
utfört arbete och önskade att hälsan
kommer att hålla i sig. FCPF:s grupp-
ordf. Sten Edberg talade å sina och
kanrrcterna: rägra- oclr hoppades Ita cn
ljus pensionärstil)val o. Båda talama
överräckte blommor.

Förvaltare Ehlis Gustafsson överläm-
nrde en rninne"gåra med ön:kan om än-
nu nånga goda år.

De båda blivande pensionärerna tac
l.,,lp fÄ','nnvrl:tnirocn

Norrström har varit anställd i försva
rct under 27 är och Persson under 2'1

år.

Två av UHF:s medarbetare har un-
der den sista tiden avgått rned ålderspen-
sion.

Fredagen den 5 juli, sista arbetsdagen
före semestem, altackades förvaltare
Emii Albe* Nofiströn, son den 31/7
1968 avgår med ålderspension.

Den 3l/7 avtackades snickaren Gösta
I{enry Persson som också avgick med
ålderspension.

Tj. f. byråchefen Eric Olsson tackadc

39:e mit1. Kontorslaget tar åter led
ninoen oenöm mÅl rv Srip

Larsson.

40:e min. Matchen skulle rätterligen
vårit slut, 1-nen domarcn
Ekstrand kör vidare.

'13:e mit1. Kontorslaget gör 3-1 på
"övertid" av Hellströrr.

4B:e min. Domarens pipa går för bå-
de full rid o.h övcrrid

Någro motchpoönger

Brytsälzrast: Olle Svensson som vlsa-
de att gamia brottartakter ännu sitter i.

Snabbast: Gunnar Dahlman solr
"rundade" Tägtström gång på gång.

Bristd stöt pri bollen; Nor6n.
Mest prahtisl.t ialldd: Lenander som

i det kalla och blåsiga vädret hade trå
ningsoverall.

Mest lil? Klliusta-Sandberg: Stig Lil
jekvist.

Snrillasr: Domaren Ekstrand som tillät
rnål på övertid.

Sryggasrr Bosse Engströn-r som ordna-
de till en straff och sedan protesterade.

Trål?.igtist : Skadorra och väd,ret
Bästa heiarlzlaclzsledare: UldF-kam-

reren Holmqvist.
Trel)ligast: Det kvinnliga inslaget

bland publiken, där sågs bl. a. Eivor
Genberger, Majvor Byslröm och Chris
tina Karlsson.

Vird att tacha: K.-E. Persson som ge

rrorn sitt fr iska iniricti\ sat! 'afI l i
UHF-arna.

Btista dribblers: Anold Ancle.rssol
son-r på små ytor rollade boll som Gun
nar Gren. Genom demra seger var kon-
torslaget kvalificerat ått möta Bergslagct
och naturligtvis hade Bergtrollet en rc-
porter på plats även vicl cletta ti11fäille.

Nrls Os&ar

Berget-Kontorslqget 5-2
Torsdagen den 22 aug. skulle det av

göras vem som är bäst i fotboll på UHF,
Bergfolket eller folket från Kontorsla'
get? Före matchen fanns det två själv
säkra lagleda,re, som stenhårt trodde på
sitt eget lag. När matchen var siut, fanns
det bara en då berguvarna vann en för
krossande seger med 5-2.

Matchen avgjordes troligen redan fö-
re avspark då huvudbyggnadens folk
blev psykiskt knäckta genom att berg
urarna uppträdde i rikliga folbolls!röjor.
medan de andra uppträdde i nummer-
lappar som det stod Festis på (det ha-
de varit bättre om det stått B1åbär på
lappamal. Före matchen övedär.rnades
standar och i en hast hoprafsade vilda
blommor. Segervissheten hos bergslaget
kunde utläsas på standarets text - Min-
ne av de oövervinnerliga Berguvarna.

Lottningen vanns av berget som val-
de ått spela med solen i ryggen. Redan

cfter 6 ninuters spel gjorde cf Stig Pet-
rcrsson | 0 för Bergcr elter pcssning
från vi Sten Edberg. I{ejarklacken var
ej sen att ropa "Heja Stickan du dr
vass, vi höjer Dig en löneklass". Onl
detta kunde infrias skulle Stig kunna
bli förmöger.r på sitt fotbollsspalkar.rde,
han gjorde nä igen 2 0 i 17 minuten
o.h 3-0 iandr.-r lralulekens 3:Jic rni-
ntt och vid varie tillfälle upprepades
samma hejaransa.

I andra [alrleLen' 8:de och 9:Je mi-
nut slog Sven Larsson till från sin hö-
ger inncrposition ocl-r gjorde /i-0 och
5-0 till Bergfolkct. Noteras kan att
Yngve Carper hade ett rungande skott
i stolpen i ll:e minuten och Stig Pet-
tersson träffade ribban i l2:e minuten.
Men sen var det slut på framgångarna
för berguvarna. Men förenade kralter
ar domare Wolrc-r Ekstrand och Stig
Larsson lyckades kontorslaget reducera
.ill c- | cfrpr pr fr;.n.rl 1 merer ulail
för straffområdet och till 5-2 genom
ett straffsparksmåi i matchens allf,a sista
lnrnut.

Bra i bergslaget vår Stig Pettersson,
Sven Larsson, Sten Edberg, "Pompe"
Johansson och Arne Hermansson. Kon-
torslaget hade sifla bästa i Stig Larsson,
S. E. Järkelid och Bo Hellström.

Domaren Woiter Ekstrand får god-
känt och kan nog räkna med förnyat
uppdrag vid nästa match.

Ingetnat N ilssot'L



FBU i Arbogcr vårcrrrslutning
Arboga FBU avclelning haclc kursav-

slutning ued cn kamratlig sanvaro och
attraktioncr vicl förcningsstrrgan lioscn
dahl. Dctta samruanföll nrecl cless 20
årlga tilivaro. Programmet föf före
nillgens fortsattn verksamh€t lovdl att
bli både intressant och roancie.

Redan l9l4 börjacle frivillig befiilsLrt-
bildning i Arboga. N{ån afbetä(le då trlt-
sannans nccl Kilping, som blel alltmc'
ckmincranclc. 1948 fiir jåmnt 2C dr
sedan - bröt sig Arboga trt och bilclr
de Ar-boga befälsutbilclningsförening.

nrcn FBU har fortfarancle arrcnclct. \,lccl
l\r,I l.,rn1 1r. r nc,l'.r- n1cl..t ,'lct, 1'a
att iorclningställa orrråclet. Det är nryc
kct välvårdat och man har t. o. nr. od
lat både prydnads- och l<öksväxter' Ilär,
fr11t ljrrdisolerat från Arbogas staclsbe
byggelse, l-rar anlagts skjutbärlor rrre.l
alla sl<yclclsanor clningar, som lagcn fiirc-
slirivcr. Just nu ska11 gölas avskafnr-
ringer fiir varjc pistolsliott, så att clc

intc shaclas av utkastade hylsor från
når:nliste Sranne. Detta är enligt (le se

rrste beslinnrelserna.

Nirvarancle ordföranclen Gunnar Ncu
man var då materielförvaltare.

FBU-stugan l{osenclahl fick förelmg-
en genonl en skogsförvaltare vicl Jäclers
bruk ocli har förvaltat den sedan dess.

Marken övergick 1967 till Domänverket,

Lokal för lchtioncr inne i staden har

'r ''L .vårare "lr o.Jna. Till en ''örjan
clisponerades ett kök 1 Platenska gården.
Nu har FBU egen lokal på l.undbolgs
esplanaden t2 G.

Utbildningen och verksarrlheten har-

växlat under årel. Nu har hällits kLl
ser i specialvapen, gr anatkastare, kul
:l'r'rrtor. g rnJlge\'iir . || clor'" d. n.l_i|l.1,
haotering och verkan av "napalm" etc.

1959 startäde ned stor tvckan ung
rloltrstjänst, vari inbegreps signalutbilcl
ring och liigcrlir'. Det har slagit lnycket
väl. Stijnc kurser i olika Iäger- landet
rrrnt har Arboga FBU-are deltagit till-
sannrans nrecl andra föreningai-.

Dc kurser, sorl nu avslLrtats, vaL
,.vllL. In, o-lurdon.kLr-,, ' g6rJtjJn. ,
. rr'.', r. tlarb.n AK I orir \ rpen-jir'l
Nya 1<urser komner att ta vid. Speci-
cllt franhålles utbildning i striclsteknih,
so]n kolnrrer att lcalas av franrstående
.n.rrrrLtJrer fran Arrr.in. Un.lc ol ircr.
sl<ola.

Vid l<viillens träff överlämnades diplonr
till ttnämnda hedersrnedlemnarna Ge-
org l-inell och Helge O)sson. Der-r senar e
var tyvärr inte när-varande. Klistef
Ilolrberg och Gösta Nätfalh fick skicl-
skyttenlärl{et i silver, son dc crijvrat un
(ler viitel säsongcn-

Efter den högtidliga clelen och den
sup6 föreningen bjiid på kallacles del
tagarna tili cn 5 kanp beståencie avpil
liastning, löpning med öldrickning,
1'1. nk na s.1 . sJilJ"gning or\ 1r rrgre.r
l)et sista utfördes son uppblåsning ar
ballonger tills cle sprack. Segrare blev
Crrstav Joelssor.r, CVA, tätt följd av
Gösta Nätfalk, CVA, vilka därigenon
visade, att de l-rade bästa konclitiorcn.

Förvaltare Linell, en av grunclarna,
framförde gästernas tack och tjnskaclc
föreningen en lyckosan frarnticl- Han
lroppades att nytillkomna mecllernmar
skulle få en god tanke om FBU och att
ungdomar berecler sig på att inom en
viss framtid överta ledningen och ta upp
nya tidsenliga banor.

FBU santbutint: fr u Georg Linell, Lars Erilz Nilsson, Manne Andersson, Guutar
Neunan, Cösta Nätfalb, Rute Larsson, Stig österberg.

VÅR OLYMPISKA TRUPP
Vet Ni att CVA stä]]er upp |ned 2

man i de speciella Olympiska Spelen i
Tel Aviv ISRAELI den 30.10-13.11.

Det är Benny Nilsson, Svensk Mäs-
tare i tyngdlyftning - klass fjädervikt
och bågskytten Vilho Pukonen. Dennc
senare stdller också upp i tyngdlyftning

- tungvikt.

De israeliska olympiska tävljngarna
on-rfattar : grenar. .inrning, I'oldtenn..
basketboll [i rullstol], bågskytte och
tyngdlyftning. Den svenska truppen be-
står av 26 rnan varav 6 nanliga och 2

kv'innliga bågskyttar.
Våra medaljchanser är nycket stora.

Benny Nilsson har i liggande ställning

prcssat 127,5 kg. vilket torde stå sig
blancl världseliten och Pukonens fram-
gångar i bågskytte är nycket välkända.
Da tyngdlyltning och båg.Lytrc i vi\,r
fall går sarntidigt kan Pukonen inte va-
ra med i alla täv)ingar. Men l.ran skall
skjuta fullt antal piiar i Albion ronda
på 80, 60 och 50 yards samt Columbia
rondc på 50, 40 och 30 larrJs il yar,l

= 0,91 neterj.
Tävlingarna pågår endast varannan

dag och de övriga dagarna görc .ighI
seeingturer bl. a. till Jerusalem och Dö
cla I-Iavet.

ÄRSAVGIFTEN TItt IFFA FöR I968
\rcavoiften fl ' lnrn'rrer p- drrs

på okt. månads lön i likhct med tidi'
gare år. Viil Du inte förnya nedlemska-
pet ber vi Dig rcturnera medlemskortet
till kassörcn P. E. Persson/959 [tfn 619],
som återbetalar medlemsawgiften.

Kraftatleten Berrny Nr'l.ssol i högspdntting, och trliff-
siibrc ViIlrc Pulzoncn nted albid glatt ansil<te.



Företcrgsnärnnden vid UHF...

Företagsndmnden vdlbomnatl vid V oluo.

... företog en studieresa till Voivo r

Göteborg den 29 augusti 1968.
Morgonen va,r mulen och regndiset

hängde i luften när ledamöterna sarrr-
lades på CVA flygfält. Trafikledaren
hade bekymmer med att släppa i väg
DC 3:an, då molnhöjden var i 1ägsta

laget. Han kunde dock glädja oss med
att det var fint väder i Göteborg. Något
försenade kom vi dock upp i luften och
färden tog I tim. och 12 min. Landning
på F9 och buss därifrån till Torslanda-
fabriken.

Vi möttes av bl. a. personaltidningen
Luftrenarens fotograf och replesentanter
fran PR avdelningen. Björn lonsson ori-
enterade om Volvokoncernen i recep-
tionshallen. Den var för övrigt mycket
påkostad med en he1 vägg i kerarnik
symboliserande materialets väg från rå
vara till färdig produkt. Arbetet har ut
förts av konstnär Carl Harry Stålhane.
Dessutoln kunde vi se och beundra Vol-
vos senaste skapelse, den nya 6 cylincl
riska lyxbilen, son Volvo förväntar skall
konkurera med Mercedes bl. a. Där
efter tog han oss med på en rundtur i
fabriken. Vi fick åka med det s. k.Vol-
vo.tågel, en tr uck rred släpvrgnar, på

vilka soffor och högtalarutrustning mon-
terats.

Det var verkligt intressant att följa
hopmonteringeri av bilarna. En mängd
sinnrika jiggar och andra hjälpnedel
farn. på plats rid de olika monterings-
stationerna för att underlätta arbetet.
All erforde,rlig materiel kom fram till
arbetspiatserna antingen per band eller
per truck. Rostsklddsnålning och örrig
lackering av l<arossen skedde helr auto-
matiskt. Motorerna kom per lastbil f ån
Skövde verken 2 ggr per dag. Buffert
lager fanns för knappt en dags produk-
tion, så det gällde att det klaflade n.red

transportema.
Reservdelsiagret var omfattande, bå-

de till sortinent och srorjek. Lastpal-
larna kunde staplas i facken upp till 8
m höjd. De mest {rekventa matedel-
.lagen {ann. läng't nel orh de .orr cj
rrr så .lor förbrukning på i de övre
planen. Reservdelsbeställningarna från
kunderna korr från datacentralen i form
rr orJerlistor. I de.sa listor lanns äv.n
etiketter att klistra på den beställda de
len, för att kunden lätt skulle kunna
identifiera materielen. Allt arbete var
MTM studerat och såg ut att flyta utan
störningar.

Chef för denna del var S.-4. Thorell,
som berättade om vilka svårigheter man
haft nred planering och iordningställan-

de av lagret. Nu fungerade det tili be-
låtenhet, nen planer finns för ytterli
gare utbyggnad.

Hrr H. Bergeror h och 5. Käll orien
teracle on1 det system man använder och
de prognoser son.r uppställts för att få
inköp och distfibution att stänl1na. Ca
60.000 poster lcgerföres orh ]rär .onr på
nånga andra ställen g:iller 20180 regeln.
Ca 20 r/o av lagret :ir ständigt i rö{el-
se. De uppföljningar som gjorts beusar
rrf ev(tpmet f".dc"' hri

Till sist fick vi också se det nya kon-
torslandskapet. Heltäckande matta, ljud-
absorberande plattor i taket och bok-
hyllor som delvis avskdrmade vissa ar-
betspiatser. Ett par skärmar hade ställts
upp, i ndrheten av entrön, där några
stolar och bord placerats. Där fanns
också kaffe- och cigarertautorrat "å att
personalen kunde, under ansvar, ta' sig
5 minuter. Ljudnivån i lokalen var ej pä
något sä srörJnde t|ots arr rätr nrångr
personer befann sig i lokalen och flera
skrivmaskiner användes. Lokalen var
ljus och luftig och de personer skrivaren
talade med tyckte det var en utmärkt
arbetsplats.

Utmärkt tyLkre or.k.å vi när vi av-
rackade vår ticeron lör ett gol värd
skap och en oförglömiig upplevelse att
ha fått se en av Sveriges största ind
strief.

Dagen hade varit.tråiande red gou
och varmt väder, men när vi kom till F9
för hemfärd n.reddelades att i Arboga
var det så lågt i tak atr landning ej
kunde ske. En dyg timme, vänlan inniin
besked kom att planet kunde få landa
i Arboga, men dessförinnan hade olika
möjligheter dryftats htr kvdllen skullc
tillbringas i händelse av att vi måste
rtanna för erenluel herrrresa rned tåg
kl. 23.45. Förslagen voro nånga, rnen
rcnn ut i scndeo 1,an.ke till besvi-
kelse för många. Resans syfte att delge
ledarnöterna en vidgad syn på industrins
kapacitet, miljö ocl.r å,rbetsformer hår
helt in{riats. Detta tillsanmans lned
stärkt samhörighet, kommer säkert att
ge utdelning för framtiden.

DRIFTVARN ETS SKJUTN ING
Lördagen den 7 september hade CVA

sin avslutning i skytte, som omfattade
en huvudskjutn'ing med mästerskap.
(Därrned avsågs inte skjutning på hu-
vuden utan på l0-ringad tavlal.

I huvudskjutrringen var Åke Danda-
nell bäst med 142 poäng, två poäng fö-
re Sture Tallqvist. Veteranen Herbert
Kåberg nådde goda 140 poäng vilket
gav en kJar seger i klassen. Klass fyra
vanns av Walter Lundborg 132 samt
klass tre av Bertil Blomqvist med 128
poäng.

I mästerskapet stod Lenna,rt Löth i
en klass för sig själv. Han tappade en-
dast 18 poiing av de 400 möjliga och
varln det hela 15 poäng före nännaste
man. Även här visade veteranen Her-
bert Kåberg att han fortfa,rande karr
hålla iett gevär och lade beslag på
andra platsen rned ett så gott resultat
som 367 poäng. Åke Dandane,ll blev här
trea. De bättre resultaten blev:

Klass 5: 1) Ake Dandanell 142 po-
äng; 2l Sture Talqvist 140; 3l Holger

Larsson 134; 4) Lennart Löth 132; 5l
K. G. Sund 129.

Klass 4: 1l Walter Lundborg 132;
2] Manne Andersson 102 poäng.

Klass veteraner: 1] Herbert Kåberg
140; 2l Gunnar Tallqvist 129.

Klass 3: 1l Bertil Blomqvist 128.

Mästerskapet: lJ Lennalt Löth 382
poäng; 2l Herbert Kåberg 367; 3l Äke
Dandanell 356; 4J Sture Tallqvist 347;
5l Gunnar Tallqvist 346; 6.) K. G.
Sund 340.

VARNING
August, sluta att dricka - Ditt an-

sikte börjar bli suddigtl

t1
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Under rubriken "SPORTPROFItEN" slqrlqdes i förrq numret ov Bergtrollet en presentotionsserie över s. k. slock-

node idrottsstiärnor och den lörsle vi Iörde könnq vqr Molor-Nisse, som med sin utombordqre häriode vilt blond
europoeliten. Motor-Nisse kunde lq sig from mycket fort på votlen och vod ör då lämpligore än ott vi i defio num-

mer ov Bergfrollel presenlerqr en kille som på sin tid kunde förflytto sig snobbt på lond.

Bergtrollets medqrbelqre Nils Oskor styrde stegen till U HF en dog och fick en prqtslund med Uno Guslovsson, lång-

distonslöpore med londslogsmeriter.

UNO - de långcr loppens rrrctll
För de iclrottsintresser ade i allmänhet

och för Arbogaborna i synnerhet är Uno
Gustavssons namn för alltid förknippat
mecl terräng- och 1ångclistanslöprlrrg.
Att Ul]o över hLrvud taget började täv-
lingslöpa var något av en slunp.

Det hela börjadc när han gjorde lur.r.r-

pen uppe i Kiruna och ner på skoj
stä1lde upp i en uttåglrilrgstäv1ing för
l<onmande stadslopp. Den debLrten blev
lyckosan och Uno hade dämed startat
sin senare så fran-rgångsrika löparkar-
fiär.

Att man inte når några stora fram-
gingrl rnan cnlusiasnr oclr 1rår,1tr rining
det visste Uno och fiir en lekman ter

'ig hrrrs t|iinirrgsprogr'åI|r \oIr fcnl över-
rrrän'Lligt. friI ctt vrrr i [orrrr till råreD-
rc rJnglopp clärtcde I no.ill år'ligc trä-
ning direkt efter nyår och träningslöpte
då 6 gångel iveckan. Vissa söndagar
kuncle han även ta en "långkörare" med
turen Arboga - Sickelsjö - Nannbcr-

En löparstil som håller f& Mngdistans.

12

ga Götlunda Runebelgs handel
l{amstigen - Arboga, en nätt sträcka
pa c:a 4 n'il sonr han arrrlkcde pa
lL1ga 3 timrrar. En sådan träning mås
tc givetvis ge lesultat och i slutet på
40-talct började framgångarna komrra
på allvar.

Distriktsmästare blev Uno första
gängen 1948 och totalt har han er-övrat
2l st indiviclueiia och 6 st. lågmäster
skap. Sitt sista [??) distriktsmästerskap
cr övrade han 1961.

I början på sO-talet tillhörde Uno
iångclistanseliten i Sverige och vicl SM
på 10.000 meter blev han 6:a 1950 och
4:a 1953. Det va,r' också 1953 som han
fick dra på sig den svenska landslags-
tr'öjrn oclt rclrr(sentera Srer'ige pi.
10.000 r.r.reter mot Finland på Stock-
holms stadion. I den hårda konkurren-
sen Ller Uno 6:r pr tidcn 31.57.6.

Un, har ären prö\31 pJ art lilrr bå
clc 25.000 meter och maraton. Vicl 5M
1953 blcv han 2:a på 25.000 meter ef-
ter Gustav Jansson och vid maraton-SM
i Arboga 1957 blev ha:r 5:a efter bl. a.

Evet Nyberg och Thomas Njlsson. Att
löpa 25.000 nrelcr ir rena barnlekcr i

jämförelse med måraton, soln mot slutct
kan bli rena plågan berättar Uno.

Trots att Uno deltagit i landslaget
och placerat sig bland de frän.rsta vid
SM så sätter han iiadå det s. k. Stock-
holmslopper främst bland :ina fran'
gångar. Stockholmsloppet var ett varv-
lopp ,runt Laduviken och löparna ha
de att awerkå 6 varv.

Denna tävling var tydligen lämplig
för Uno, som med sin lätta kropp 153
kg), sitt fina löpsteg och spurt lyckades
vinna loppet tre gånger, 1952, 1953 och
1955 och därmed erövra det ståtliga
vandringspriset för alltid.

Uno får något visst i blicken när han
bcr'ältar om sin första seger i dct clra-
natiska loppet 1952, då han lyckades
vinna en spurtuppgörelse och förhindra
att priset gick ut för alltid, då konkur-
rentema Gustav Östling och Gösta Le-
andersson hade två inteckningar var.

Vandringspriset som nu för alltid är'

i Unos ägo består av en stor skål i gam-
malt silver, som i början på 50-talet var
försäkrat för 4.000:-. Värdet i dag

torde vara ninst det dubbla.

Uno Gustatsson nted Stoclzholntsloppet s
uandringspris.

Utöver vandringspriset har Uno en
imponerande prissamling som han för
när'v.-rlcnde ltar placeraJ i källaren, Cå

ltrymnet i den egna villan Björkhamra
nåste utnyttjas till annat. Unos fln
Britta kanske också är tacksam över atr
slippa putsa alit, då detta sktlle ta myc
ket tid i ansp,råk.

Uno har under årens lopp klarat sig
från skador och har bara brutit ett iopp,
då han fick sin ena spiksko artrampad.

De bästa tider som Uno nådde under
sin aktiva tid var 14.50.6 på 5.000 n.re-

ter och 31.06.2 på 10.000 meter, tider
son även i dag är gorla. Noteras bör att
Uno som 4o-åring löpte 1.500 neter på
4.12.0. Vilken 40-åring gör om det?

Några långlopp blir det inte numeira
för Uno, men han håller sig i fin kon-
dit on genom bl. a. korpo'.entering.
Orientering är kul tycker han, men on-
skar att det gick att läsa karta och kom-
pass lika bra som det går att löpa. Men
det kanske kommer med åren snåler
Uno och återgår till jobbet på UHF an-
komstkontroll.

Nils Oshar



I BE\/ARAT ftIINNE
Vi på CVA ha,r' ämru clriftingenjör

oLlr nrcsldnmästcre AIf IlcJlrrnd gotr
ninne. Det iir ju bara 2 år sedan han
pensionerades och man mötte honon-r
däreftcr ofta clå l.rar strövade i staden
el1cr besökte CVA. Budet on hans
bortgång efter endast ett par dagars
sjukclorn kon ijverraskande och meLl
saknad sänkres var flagga pa h.-rlv -rånq.

Iledlund var 67 år ganlnal och hade
arbetat på olika håll som smecl, cldare
och n.raskinist. När CVÄ uppfördes kom
han hit som kontrollant för värme och
l entilationsailäggningar i berget. Seder-

mera blev han maskinrnästare ocl-r drift,
ingenjör, vilken post han lämnade 1966.
I 12 år bcklädde han dessuton posten
som ordförande inom Arboga starls
verkstyrelse ett krävande uppdrag, sonl
låg väl till för hans kunnighct.

Kurt Ilelrer Sundh avlccl den 27 sep
tenber efter långvarig sjukdorn. Han
var född clen ?0.\2.1924 och anställdes
vid CVA den 17.8.1964 sorn kontrollant
för fjdrrskriftsaniäggningar. På senarc
ti,l Lrl*v lrar Jriftirgenjör vid radion;t
cletaljen inom marktelesektionen.

CVA-fullrröff
Vid FCIF:s tävlingar clen 8 sept. i

Stockholm deltog CVA mecl ett rnycket
starkt geviirsskyttelag. llesultatet blev
också c1ärefter. Inclivicluellt tog de I ra,
2:a och 3:e pris och naturligtvis avel
lagpriset. Tyvärr deltog inte CVA i nå-
gon annan gl en.

Mästerskap, gevär:
l. Al<e Dandanell
2. l,ennart Löth 210
3. K. G. Sundh 268
CVÄ lag 554
Foalag 50.1

Vid FFV driftvär:rsmästerskapsskjut-
ningår den 14 sept. kon CVA 1ag l:a.
Inclivicluellt blev Sture Tallclvist etta
nrecl gevär på l2B poäng.

PEN5IONAR PÄ GRO'NBETE

Vid CVA avtackadcs frec{agen clen 28
juni verkstadsingenjö,r Ädner Eiborn ef-
ter 23 års tjänst vid CVA. Verkstacls-
ingenjör Eiborn är född i Högsby för
samling och tog ingenjörsexamen i Norr-
köping 192.1. I flygvapnets tjänst började
l rn l91l vi,l Kungl.gr Fllgfö r:rlrning-
ens flygverkstad i Ulvsunda. När den
na tqrphörde överförcles han till Arboga
och l-rar därfijr heclersbevisningen Ur-
CVA:arc. IJan har varit chef för nor
nralickontoret, sonl utvecklats undcl
hans erfar-na ledning.

Vicl avtackningcn på CVA rräss blev
hao nycket uppvaktacl och fick bl. a.

lnottaga cn motorclriven gräsklippare
soln avskeclspresent. Från företåget talå-
clc verkstadsdirektör Anders I Iiigfelclt,
rlrgd'rektJr C. R. Fkbl ,J,
G. Seth, A. Corsell och E. Bäck sanrt
för FCTF B. Ählin.

SeJan dess hrr hln i huvuds.-rl vis-
tats på sitt sonurarstdlle i Danby. Vicl
san-rnanträffande med Aclncr nu före
pressläggningcn syntes han va,ra vid gocl

1., n.{irion och hcde lLrll sy.sel"ättring.
Därvid bad han att genom Befgtrollet

få franföra sitt l.rjäftliga tack till alla
uton och inon bergct för all rppvakt-
ning i sambancl med avgången.

Driffvärns-
silver

Vid en cnkel cercmoni efter dagens
sånmanträdc med CVA UI-IF driftvårn
tilldclades för värdefulla insatser i Dri{t-
värnsrjänsr Ri<kard Lcnauder hel'vä-
nets förtjänstmedalj i siiver, samt Sven
Pe:sson';, Sven Tibom. Iack Leth'J.
Folkc lars.on he-n \' ärners lö-tjän,!
plakett i silver..) ej närvarande.

lolh, Larson och 5uett Tibortt uJntar
på sitt siluer. Rickard Lenandet år rc-
dan nteda[ierad au u erlzst ad.sdit ektöt
Anclers I'Iögleldt.

277 poing

AIf Hedlmd. Kurt Helnter Stuttlh.
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Då eällarde lagstiftn.ing, trafiksdJ<er-

h i ,.,1t". 
-"U". 

trafiksäkerhets
propagaada aldrig tidigare har tagit hän-
syn till betydelsen av att verkligen se i
trafiken, har deona undersökning ett
stort och betydelsefullt tonrum att
fylla.

Undersökningama som påbörjades
redan 1959 har velat få svar på följan-
rle frÅopstÄllninorr'
a. Finas det ett samma ang mellan

okorrigerat brltningsfel i ögat hos
en fordonsförare och hans individu-
clla lxomsreaktionstid?

b. Finns det ett samnanhang mellan
okorrigerat brytnings{el och känslig-
het för b1ändning i samband mecl

mörkerköming?
Även on fiågorna är lätta att formu

lera är det betyclligt svårare att få sval
på dem. Det rånateriai son nu förelig-
ger för vidare bearbetning visar dock
följande tendenser:

Inon den grupp av för söksper soncr'

som bilclar underlaget till uppgiftelna

Indiuiduell o ptish
s!nfesf.

råder en viss korrelation mellan btorrs
r eaktionsticlens förlängning och okon-r-
gerad felsynthet. Detta bety.ler att man
rcagerar 1ångsammare rttan behövliga
glasögon än oln man kör med sådana.

Närsynta pcrsoner [som även bär
glasögon i sambancl med bilkörning] är

ofra.peciellt besräraJc "v "tt körr i

rnörkcr. Undersökningen hal visat att
det finns ett samband mellan dcssa bc-
svär och dct fåktun att sådana pcrso
ner får äncLade optiska värden vicl mor
kerkörning. Sådana personer blir inte

a.J "n *r'!'ft( Jikcrhc'l

köntrollera synen

hos ögonläkare

eller legitimerad optiker.

se bättre i trafiken

bara mer_a irriterade av mötanclc for-
don, de lår även förlängd bromsreak
tionstid.

Många människor son själva anscr
rtt de 5er brr ( jcg \rn iu läsc skrlrer
na på andra sidan gatan"J kan vara be
häftacle ned specielia synfel som kan
för1änga cleras inclividuella bromsleak-
tionstid särskilt efter läogrc tids kör
ning. Den "körtrötthet" son dessa fö-
rale klagar över kan härledas från en
s. k. okor-rigerad översynthet och.let
finns skiil att nisstänka att en dcl in-
son-rningsolyckor kan ha sådan synclc-
lci(t soln bidragande orsak.

Dcn stålisriqkii delen rv rrnder'.Äk
ning, n visar arr ä\ en populJtion l'å
300.000 bilförarc år det ca 30 Q/o soru
kör omkring med okorrigerade bryt-
ningsfel. 56 !/o av clessa säger sig varn
onredvetna on sin clefekt. 14 9/o av cles.

sa l.rar betydligt lägre synskärpa än cLer.t

sonr:ir stadgad för erhållancle av kijr
respcktive trafikkort.

Dessa färska ;:esultat tillsamrnans rrccl
allnän ncdicinska fakta oln att allir
nänniskors syn {öränclras ned tilltagan
de ålder aktualiscrar frågan on upplys

Då vi nu går moi mörkqre årstid,
ör det motiverqi qtt lönko på synen

vid bilkörning.

SYNEN BAKOM RATTEN
Tack vare forskningsanslag har den experimentella clelen av en stor undersök

ning om syntillståndets betydelse i sarnband rnccl bi)körning kunnat avslutas och

det rnycket onfattande materialet bearbetas nu för publicering, skriver rektot Ro

bcrt Sandor och redogör för några utclrag ttr undersökningen orn synen i sambcod

mcd bilkörning.
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ning och propaganda i samband ureil
skeendet i trafiken. Framför' allt nåste
man sprida kännedon-r on-r clen mänsk-
liga kroppens funktioner och propagera
för regelbunden kontroll cv synen.

Därför har lörsäkringsbolagen till-
sannans med Sveriges legitinerade op-
tiker beslutat att startå en trafiksäker-
hetskampanj under mottot

''SE BATTRE I TRAFIKEN''

Mar har även komponerat en speci
ell symbol för trafiken son.r skall på-
Ininna om behovet att kontrollera synen
regelbundet hos ögonläkare e1ler legiti-
merad optiker.

Krmpanjen inleddes med affi'clrering
i Stockholm och på samtliga postanstal-
ter i Sverige och följs upp lokalt med
snabbkontroll av synen hos legitimerade
optiker, lokal trafiksäkerhetspropagan-
da, {öredrag m. m. En speciell upplys-
ningsbroschyr har utarbetats och kom-
mer att distribueras tillsannans rned
bilförsäkringsavier.

Allt detta för att få trafikanterna att
inse betydelsen av att se så bra som
ruöjligt i trafiken. God syn ger större
säkerhet och kan förhindra sådana olyc-
kor där primärorsaken är okorrigerad
felsynthet, en brist som föraren kan va-
ra helt ornedveten om.

90 0/o av de intryck son hjälpel oss

att ratta en bil komner från ögoncn.
Der1.r organ är således den registrerings
apparatul som förmedlar det första-
handsintryck som värderas av hjärnan.
På grundval av denna värdering beorcl-
lar hjärnar musklema atr vidra 1änrp-
liga åtgärder, exempelvis att styra un-
dan eller att bromsa.

Synintrycken går från ögat till varse-
blivningscentrumet varifrån de remittc-
rcs till olika kontor' Iör bearbetning.
På grundval åv denna fattar hjårnan sitt
beslut som verkställes av det notoriska
centrunet. Allt detta tar ticl och därför'
talar man om reaktionstid.

Bakom ratten iert lordon som Iär-
das med en viss hastighet har reaktions
tiden mycket stor betydelse, ty fordonet
rullar snabbt under tiden h;ärnan be-
arbetar materialet.

Den indiriduella reaktionstiden är
någonting som vi kan komma ifrån men
det är viktigt att inte förlänga clen.

Onr synintrycket är ofrrll.tändigt, fel-
rkrigt eller för-virrande, oin regislrerings-
appåratens funktion är störd av någon
anledning komner hjärnan att behöva
l.ingre tld för bearbetring och reak
tionstiden kommer att öka.

Störninga,f kan grupperas i tre stora
avdelningai':
I. Stöningar som förvfinget eller föt-

tindrar förutsiittningarna till en tiII-
't'redsstiillande optislz. avbild.ning an-
tingen genotu optilha brjtningsfel i
ögat eller inhan ljuset från föremåI
ndr ögat.

lL Stön1ingal som förorsabas au lör
ändringar ellet olullbomlighetet i
ögats ntithinna. (.5. lz. fysiologisha
sIömingar. )

lll. Störningar beroende av bristat'Lde

f unbttons duglighet hos ögonmu.shler.
Mina undersökningar har koncentre-

rats på grupp I och grupp III där ticii'
ga,re forskning ej har publicerats. Hu-
vudfrågan var hur dessa typer av stör
ningar påverkar den individuella broms
reaktionstiden.

Det är betydelsefullt att ha så kort
bl omsreakti nnsstn-äcka soln n-röjligt. 50
Vo av sam..,.- bilförare har en naturlig
och ofrånkonllig bromsreaktionstid son-r

är längre än I sekund. Många av dessa
har betydligt llngre brornweaktionstid.

De i artikeln redovisade undersök-
ningarna visar nu att den individuella
ocl-r ofrånkomliga bronsreaktionstiden
lörlrittgs ont lörcren lzör med okorrige-
rude felsyntheter. Med andra ord han
får en längre bromsreaktionssträcka än

harr skuLle ha med lämplig korrektion.
Detta ökar olycksfallsdispositionen.

PnoDLiKTIOfiSCRUf I'li\ IiiJR srlil\_Folr\l]\ llo\

FULTSTANDIG UTREDNING
För'valtare Tg har blivit besvärad med

att gfua en utredning om en bortslarvad
eldsläckare. Undersökningsresultatet blev
dåligt, varför protokollet avslutades:

Genont förhör har inte huntat fast-
ställas, uem som slaruat bon eldsUiclza-
fen.

Förvaltaren bolde dock komma med
något fö slag till åtgärd, och skrev på
avsedd plats:

Föres[år dtt vederbörande EenonT che-

fens lörsorg tilldelas en allvarlig uar-
11ing.

ll{oouK f roNscliutlr\., ti(rti s!Nt)ir !r(\r.\11i)\
Nijr bien betinner !is i linie
med derra t,e.k nar då^ vor -
ndide slsnoiån Iö,o,ens narhinna

I
roinöl iodivid!e reolrlo^3rlJ I rek

SAMORDN ING

MOTORISKA CENTRAT
INNERVATION AV
MUSKLER
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Avgång rned ålderspension
Ett 20-tal CVA-anställda pensionela- Redan i april 1967 fick den berörda

des den 3 augusti. Samtliga hade upp- personalen meddelande om att den
nått pensionetingsperiodens nedre gräns skulle vara beredd att på aruraning sö-
och sex av dem hade gått kvar som kon- ka pension och begära avsked. Tack va-
tors- eller verkstadsbud efter uppnådd re någon förbättring i arbetstillgången
pensionsålder. och relativt stor normal avgång kunde

Haiva antalet gjorde sin sista arbets- de påtalade åtgärderna fördröjas till i
dag vid CVA fredagen den 5 juli för början av naj 1968, då definitivt be
att sedan avsluta sin anställning ned sked lännades att avgång skulle ske se

fyra veckors semester. De övriga åter- nast den 3 augusti 1968.
kom i tjänst en vecka efter ordinane se

men har nu lämnat arbets Föijande - de flesta efter många als
tjänst - har avgått:

Avd

Vi grcrtulercrr
CVA

60 ör

3/10 Arne Kalling
23/10 Fritz Ericsson
4/12 RoU Andersson
8/l 1969 Evert Jansson

30/i Tor Andr6n

5U or

200
992
772
8s0
950

Arthur Axelsson Verkstadssektionen
Sture Bengtsson Ekonomiavdelningen
Gunnar Dahlströn Robotsektronen
Erik Eriksson Plarel ingskontoret
Petrus F,riksson i lill;lliiavdelningen
Thore Holnqr ''t M rt erielavdelningen
Alfons Karlsson ElscktionerL
lohrn Ohlsson Dri[ravdeln ingen
Evert Perssoi Materielavdelningen
Haffy Pettetsson Verkstadssektionen
Custav Ring"t rörrr Drifter delningen
John Steen Verkstadssektionen
Gösta Wellbäck Elsektionen

Tidigare pensionerade med kontraktsanställning:

28/10 Birger Westerberg 651
30/10 John Johnsson 810
31/10 Ingvar Karlbon.r 200

6/l I Elly Nordströn.r 992
7/ll Sven Ekströn 370
7/11 Arlders Hiil 254

23/11 Edvin Westerlund 660
24ll I Sune Andersson 200
4/12 Karl Persson 360
7/12 Helmer Sand 230

l7l12 Olof Äberg 622
24 12 tvert Ostmån 653
1/1 1969 Bertil Eklund 100
1/\ Ingemar Wessgren 164
5/l Gunnar Älnebrand 274
6/l Stig Sundberg 491
7/l l{olger Idling 493
/ | L. nar l\oflnan 771

ls/t Stig Lindgren 614

UHF

50 år

24110 Lennart Wedberg 422
10/12 Walter Sar.rl 442
16/l Bertil Johnsson 445

mesternl
platsen.

Namn

Erik Ardersson
Allan Carlsson
Alvar Carlsson
Bertil Jonsson
Rickard Larsson
Axel Mel1

Ansttilld uid CVA
seda]1 den
23 okt 194,1

1 rnaj 1951
I mars 1948
I sept 1949

22 sept 19.17

l9 juli 1948
2 maj 1946

29 dec 1955
29 aug 1949
30 okt 1950
8 okt 1951
I juni 1945

26 april 19'18

Elsektionen 12 okt 1955
Planeringskonto,ret 25 atg 1947
Elsektionen 30 juli 1956
Tekniska sektionen, motor 5 okt 1948
Tekniska sektionen, el och robot ll febr 1964
Elsektionen I febr 1951

TAC K!
o För vänligt deltagande vid vår makes
och fars bortgång ber vi få framföra
vårt varma tack till hans f. d. chefer
och arbetskaffatei:.

Helga och Barbrc Hedlunci

a Ett varmt tack till arbetskamrater
vid CVA för blommor och den fina pre-
senten, jag fick vid min pensionering.

Gösta Wellbäck

. Ett hjiirdict tack till alla som ihåg-
kommit nig med presentkod och blom-
mor, då jag gick i pension.

Gunnar Dahlströnt

c För all uppvaktning på n.in 50-års-
dag framföres mitt vama tack.

Hatty Hahne

o Ett varmt tack till vänner och arbets-
kamrater på CVA för uppvaktning m.m.
på min 50-årsdag.

Benil Henrihsson, avd. 560.

a Ett från hjärtat konrmande tack till
tjänstemän och arbetskamrater för all
vänlig uppvaktning på nin 60-arsdag.

Fritz Andersson
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a Ett hjiltlict tack för vänlig uppvakt-
ning, solr gjorde min 50-årsdag till ett
rikt och ljust minne.

a Ett hjärtligt tack till a1la, son l.ryl-
lade mig, då jag lämnade CVA. Sdrskilt
riktar jag rnig till chefer och kamrater
på avd. 120 uch l2l. jolttt SLcctt

C Etr lju.r och vackert Ininne rikåre iir
jag genom all vänlighet och uppvaktning
med blommor och presenter som kom
nrig till del, när jag slutade min anställ
ning vid CVA. Jag tackar chefer, kam
ratcr, sjukavdelning, mässpersonalcn,
alla vänner, samt FCTF 107 och FCTF
arbetsledarsektion. Mitt tåck är varmt
och innerligt för den övervälcligande
uppvaktningen. Fo1åe larssor, avd. 3g0

o För alla de bevis på uppskallninS i

form av ta1, blommor och gåvor, son-r

kom mig till de1 vid min avgång ur
tjänst, vill jag till chefen för CVA, che-
fer och arbetskamrater på verkstadssek-
tionen samt alla de som bidragit till att
göra dagen P till ett vackert minne,
framföra mitt varma och hjärtliga tack.

Ragnar Engwall

a Ett hjärtiigt tack till chefer och ar
betskamrater för all uppvaktning på

Sten Molin

FFV. Wertt Eduardsson

a Till chefer och arrbetskamrater vill jag
framföra mitt tack för de för nig så

värdefulla presenter son jag fick emot-
taga när jag slutade min anställning vid

a Varmt tack för viinliga ord och vack-
ra blomrrlor, när jag slutade min anställ-
ning. EmiI Norrström

a Till chefer och arbetskamrater bet'
jag få framföra mitt hjärtliga tack för
uppvaktningen, då jag slutade min an-
ställning vid UHF. Gösta Perssrn

a Ett hj?irtlict tack ti1l chefer och ar-
betskam,rater samt FCTF för avskeds-
gåva och blommor då jag gick i tjänste-
pension. Alfons Karlsson

a Ett varmt tack för all uppvaktning
på min högtidsdag. Lennan Magnusson

a Ett hjåirdict tack till chef och a-rbets-
l<amroter Iör den fina presenten jag Iick
n.rottaga då jag slutade min anstdllning
vicl CVA. Ingrid lohansson nrin 50-årsdag Ellis Grrsrnfssorr



GY}rNASTIK \/TD SKR.IVBORDET
Aneril<ansl<a marinen har utarbctat

ett 1ö1elsesystem kallat "lsorletriska ov-
ningar", avsett för skr-ivbordsarbetarc.
Dct byggcr på att olika muskclkonbin;r
tioner i kroppen tvingas ått årbeta mot
varandra, och på detta sätt stärkas. För
söken nred systenret haf givit myclict
gynnsarrlnla crlar cnhetcr, så rrånnen
trof sig krnna utlova ett förbättrat all
rränt välbefinnande, bätti e prestations-

förmåga, större rltotståndskraft not sjuk-
clomar och onormala påfrestningar, sant
ctt snabbare tillfrisknande efter sjulr
clonsfall.

Allt sor-r-r bel-rövs för de nio cnkla ov
ningarna är en sto1, ett skrivbord el-
l\f . rrnal llln8l b|r,l 5a rt e'l \:..
gracl av företagsamhet. Var så gocl och
pröva:

71 Kroppsly[r ng Ilör a'r rar, skrrld
lor och bukn-ruskler]: Sitt rqrprätt med
rak rygg och lägg händfiatorna lnot stol-
sitsens si.lor. Lyft benen till vågrät ställ-
ning och försök samtidigt att lyfta Er
sjiilv någon centineter från stolen.

8) Benpressning. Sitt franåt stolkan-
ten, luta kroppen bakåt, och 1ägg ena
foten över den andra medan benen hålls
raka. Försök att skilja benen åt medan
fötterna krokar i varandra och heia tr-
clen hålls kvar på golvet.

9) Armträning. Sitt upprätt ocl.r lägg
handflatorna mot skrivbordsskivans urr-
dersida, då undetarrnarna blir ungefär
parallella ned skrivbordsskivan. Tryck
så kraftigt son.r n.röjligt oppåt i ett f&-
sijk att lylta bordet.

" Olympia Runcischai'
("The office" )
Kontorsuärltlen 1968.3

OM SOCKER, JAST OCH
VITAMINER

Drick en ö1 om dagen i 1.200 n.råna-
der och Drr blir 100 år.
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1) U ppåtdragning [för arrnar och
skuldror): Sitt upprätt, tag ett fast
grepp i stolsitsen med båda händer och
drag så kraftigt sor-r-r nöjligt rätt uppåt.

4) Naclzpressning [för: nacken]: Sitt
qrprätt, knäpp hånderna bakon nacken
mecl arnbågarna framåtriktade. Pressa
huvudct framåt med händerna rncler
notstånd från halsmuskulaturen.

2) Handpressning [för arnar, skuld-
ror och bröstJ i Sitt upprätt och håll
nnclerarmarna framför den väl utspända
bröstkorgen. Lägg den ena knutna han-
clen i den andra öppna handen, och pres-
sa händerna mot var-andra rnecl full
kraft.

3) Dragtring bahåt (för ryggenl: Böj
fianåt rned rak rygg så långt, att Ni kan
fattå tag om smalbenen. Drag uppåt -
nen barå med användning av ryggnus-
kulaturen under notstånd från l-rän-
clerna tiJl sittande ställning.

\i.\
/r< \t,
/ / /:'L ll
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5) Magstårhare fför midjan och buk-
musklcrna]: Sitt upprätt med vågrätt
lrtsträckta och sammanhållna ben. Böj
fran-råt och fatta tag om benen uppifrån
och nedanför knäna. Pressa benen ned-
åt ned händerna, och gör samticligt rnot
ståncl genom att söka lyfta benen.

6l "Criss-Cross" [för bcn- och bröst-
mnsklerJ: Ställ hela fotsulorna i golvet
ett tiotal cm från varandra, böj frarlåt
och 1ägg händerna rr.iot insidan av det
notsatta knäet. Försök att pressa sam-
man knäna medan hände;rna håller
e111ot, Ragnar-Fredrih



Nifrågar'
an viskräddar-bygga

egna verkstadsmöbler och instrumentskåp?

Widney Dorlecs modernt praklska system för
slalivdelar lösa höfnstycken och profil ister i

lältmälai aluminlum - löser Era probleml Läli
vindigt, ekonomiskt. Ni behöver lL bara skruv-
nyckel och en enkel bägfi . Och vara €n an ng
praklisk. Kan Ni k era det enklar€?
Hörnslyckena iolika vinklar och med spetsig,
rund eller r'asad version passar Ni kv ckt ihop.
Så atl N lår exakl den tekniska möbel Ni önskar.
lManöverpulpet såväl som instrumenlskåpl
Täckande plålar, träskivor eller lamellplåtlor
skatfar Ni utan svårighel själv och monterar
direkl pä möbelske eitet.
Dessutom: vi har komplelterande i I behör som
hjul, handtag, iås, gångjårn, lältg dande teleskop-
gejdrar iör skapkonsirukiioner.
S;nd oss tr ||lrilg sd iar N omg"", de d.la _e-
rade besked - koslnadsfrial om vilka Widney
Dorlec enheter Ni behöver på varje punkt
Sanrlidiqt ger vi Er en olferi.

Lisierno kopos olll;d röivinkligt-

yafiöt yänIa"! Näf Ni redan nu prjsbilljgl kan
skräddar-bygga Era verksladsmöbler och
lnstrumentskåp iatta dimensioner. Besök vårt
demonstrationsrum och se med egna ögon! Ellel
ring oss för närmare upptysningart I dagl

B(' PAL|U|BLAD AB
Hornsgatan 58, SlockhoJm SV
Tel. 08/24 61 60


