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KONSTFT'RE N I NGEN B ERGTROLIET

? FÖR PERSON,4TEN
uid F|:V/CV A, UHF och DC
ltar intresscrude du ntålning oclt
shLLl pt tu b iLdttt e n lzo n stf ör e ning.

Konst it tLe ran de s a11111ttt]1t råtle hölLs tlen
25.10.1967, diruicl ualcles styrelse
K. E. Persson, UHF, ordf.
M. Byströnt, U HF, bassör.
R. F. Bcngrsor, CVA, sebr.
P. O. Olsson, CVA.
K. H- Pettersson, CVA.
C.-H. Dahlström, UHI
11. Sboglutd, DC.

Efter f örcningslonnaliteterna uisudcs
en fihn ctnt leonstnären Olle Ols.son
Hagttlund och lums ntitleri, uillzet
u p psbatt ade s eriaft sidstis/?r.
F.n tauh mlottacles.
Vinnat e blev L. I.ennbon, CV A.

Konstföreningens uppgilt är dtt
etbiuLlti persandlen gocl lzonst i lonn a|
LLtlott11il1g, f ödelaktiga inlzöp, sah-
kuttnig ledning uid besöh å l:onst
rLt st ällnin ga r s q111t itTf or m dt io tl s

fötcdrag.

BfLcle CVM och CVV har 1ltclzdts netl
dessd tLppgifter och clå torde iiuen
ui lzutna lzlttrd uppgiften. Genom till-
ntötesgående do CCVA finns rcdan
uid starten en elaanonisk grLt11Ll, sonl
sball föruabas på bästa sätt.

|örefii gsna'anet lzonuler att bli
lörentål lör e11 t.ivli1lg bland nedlenL
ntarna. Re pr e sentat iv a b elöningar
utloutls. l-örslag mottdges av tidningen
Ber gt rollet s re (ldl?tioi1.
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Kutdtiätrst.

I CVA system för underl.rå1l av tele-
tekniskå mätinstrument ingär en verk
stadsbuss, vars uppgift är att bcsöka
flottiljer och friliggande an1äggningar för
service. Härigenom inbesparas vänteti
der för transport ocl.r expedition, tili för-
mån för kunderna. Bussen har redan
lrrrrnit gör; cn resr över hela Srer'ge.
En presentation av hela det integrcrade
rrnderhållssystemet följer i nästå num-
l1ief,

Fan-riljen har nu återtagit sina vanliga
pronenacler och visar sig ibland.

FAMITJENYTT

Födde:

En präktig kalv

Familien Hiort

Klichief : Lr",g{l'.li?., Orel'r.
AtbaEd Bokt!.U,i AB, AtbDga 1967

P€rsonahidnirs i,jr Ce.träla Flyevcrkstaden o.h
FF UndeihåilsåvdclninS Fa..ådsb-vrån, Arbosa

ccvA v drA llögfeldt

Ragnar Fr Elengtson
Iel.491

Gunnel Ryd.bors, te1.400, Corl Rickord Ekblod
rel 106 Co,l-Huso Dohl,kdm,ei, 169, G!indr
Gu\lovsson lel.272 Ch,i5'er Niliton, lel ,{01
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ENMANSUTREDÄREN
ÖVERDIREKTÖR FOLKE SKOGLUND, FFV/HK

Måndagen den 16 oktober kl 1000 överlämnade överdirektör Folke Skoglund

sin utredning, Verkstadsutredning 1966 [V66], till Försvarsrninistern.

Samma dag gavs presskonferens i Stockholm kl 1100'

Kl 1500 var företagsnämnderna vid de trc Centrala Verkstäderna samlade

till extra safl)lnanträde-

Vid CVA gav riksdagsrnsan Olle Göransson en presentation av utredningens

förslag. Götansson h"r son.r bekant varit enmansutredaren ti11 hjdlp vad be-

träffar vissa specialuppgifter.

Vid CVM gavs vid samma tidpuntt information om utredningen av över-

ingenjör Äke Thors6n, som också deltagit i utredningen i likhet med riks-
dagsman Olle Göransson.

Vid CW hade överdirektör Folke Skoglund själv ställt sig till förfogande

för informationen.

Utredningen berixes på annan plats i tidningen



UR. CVA-chefens dcrgbok

I Invudvattenledningen dr delvis om-

är utbytt eftcr in

Onliiggningsarbeten i samband med
högertrafiken är genomförda.

Telehallens matsal är renoverad.

Besök crv...
26 iuni
'., Brig General Larson, Lt Colonel Jo-

nes och Colonel Foote från USAF,
åtföljda av flygingenjör Platemar,
FF/UH, för att {å en snabbglimt av
CVA.

27 iuni
... Teknisk personel m fl från Fl6, som

fick inforrnation orn och visning av
CVA.

22 ougusli
... Gencraldirektör Gunnar Svärd, som

l.rade inbjudit CVA företagsnämnds
ledamöter till lunch på "Gyllene
Balken".
I samband med lunchen överlärrura-
de Generaldirektören nådevedermä1e
"Riclda,r'e av Kungl Nordstjärneor-
clcn" till överingenjör Lårs-Harry
Larsson och "Svårdstecknet" till
ingenjör Sigutd Mattsson.

Hänt se'n sist:
Fotboll.planen är färJig Iör spel.

Barracuda-tältet
träffat haveri.

Intensivkylaren i motorverkstadens
l-,1^-l;r^^-r-^ :i- ..iL.,+!

Stän.ipelklockan vid infarten är flyttad
till radarpaviljongen.

Generaldirektören informerades om
Iöretagsnämndsarbetet vid CVA.

30 ougusti
... överingenjör Sven österlind, avdel-

ningsdirektör Åke Frick och byrå-
ingenjör Henry Ohlsson, FFV/HK,
för ått diskutera byggnadsfrågor.

7 september
... överingenjör S. Akselson, ingenjör

B Peterson och byrådirektör R Berg-
lund, FFV/HK, som informerades om
CVA verksamhet och visades bl a
telehallen, RU-baracken och kurs-
gården i Äsby.

8 seplember
,.. Ceneraldircktör H Wlnberg, major

A Biurggren, civilingenjör G Back-
man, kapten S Sjörin från Kungl
Lrrftfartsstyrelsen informerades om
CVA verksamhet och möjligheter.

20 september
.,. överste Parot och major Denis, bå-

da tilihörande en belgisk utviirde-
ringsgrupp, samt ingenjörerna Sve[-
nar och O'Konor från SAÄB,
Ove,ringenjörema L-H Larsson ocl-r
C ll Ekbiad informerade om motor-
underhåll och teleunderhåll fpl 35
sant var äverr ciceroner vid besök
på motorverkstaden, flygradar- och
flygradioverkstaden.

26 september
.,. Overingenjör Gösta Magnusson från

Aeroconsulter, Stockholm, för att
informera om utredningen gdllande
"Yrkesutbilclning vid krigsmaktens
inclustrier och verkstäder".

28 september
... Flygdirektör Bertil Westergård,

Stockholm-

... övexingeojör Åke Thors6n för att
diskutera kommande kontakkonfe,
renser FFV/HK- CVA.

4-5 oktober
... Representanter från SNERI, Paris,

Decca, TÄLAB och FF/ELP för sam-
trlanträden beträffande radarmate,
riel.

. . . Personal från FFV/HK i och fiir kon-
taktkonf erenser FFV/HK - CVA.
Konferenserna är ett led i sanarbetet
FFV/HK- CVA för att dels ge för-
slag till den "styming" av CVÄ som
HK ska1l utöva, dels lösa akuella
<rmnrrlninocnrnhlcm
Konferensema har pågått även den
l1 och 12 oktober.

l3 oktober
... FFV driftviirns förlroendenämnd för

sammanträde vid CVA under ord-
förandeskap av öve,rstelöjtnant Bror
Salmson.

l7 oktober
. . . Teletekniska delegationens mätkom-

mitt6 [TTD-mät], som kombinerade
sitt sao,nånträde med studiebesöl
vid CVÄ.

... Kontorspe$onal fran FF/ELT för
studiebesök. På grund av det stora
antalet, som önskade "studera"
CVA, kom ytterligare en grupp den
19 oktober.

l8 oktober
. . . Generaldirektör Gunnar Swärd, som

gav en sarnmanfattning av sina syn-
punkter på CVA inordnande under
FFV.

Generaldirehtören öue ämnar "Suirdstechnet" tiU Sigurd Mattsson. Nd.rmaste
tittnen är f öretagsnämndsledamötema lnguar Johanssotr, Tor Andrön och Erile
Larsson.
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Nycl telernontörer
På grund av den allmänna högerom-

iäggningen måste yrkesskolan ha sin år-
liga avslutning redan den 25 aug.

På elevhemmet Ekbacken samlades 26

elever, 4 lärare, husmor och förestånda-
re för elevhemmet såmt gäster.

Inb;udna voro sekreterare Tunås,
f ackf öreningsrepresentanterrla Fo'rsander

och Dackebo. CVA ledniag represente-
rades av överingenjör Ekblad och per-
sonalchef Ericsson.

Elevhemsföreståndare lMesterman kal-
lade til1 bords och hälsade eleverna och
gästerna välkomna.
Husmor bjöd på te och laadgång med
s'nåvcrmr vilkct alla lät sig väl smaka.

Efter det var vi så framme vid den
cgentlige anledningen till kvällen näm-
ligen betygs- och premieutdelningen.

Denna sköttes av överingenjör Ekblad
med hjälp av ingenjör Söderberg. Klas-
sens standard och storlek innebar att
många premier delades ut. [15 st.J. Det
var port{öljer i skinn, värdefulla böcker,
lödkolvar och skjutmått. Ett särskilt pre-
mium, en modell av Draken, delades ut
till Einar Norlund. Han fick den som
erkänsla för sin insats vid utformning
av en jubileumssymbol, trollet, samt en

ljusstake i mässing som delas ut av
CCVA vid särskilda tillfällen.

I ett tal 15ckönskade överingenjör Ek-
blad de nyblivna telemontörerna till de-

ras genomförda utbildning och önskade

oueringeni ör
C. R. Ebblad t.h.
i glatt samsPfil?
med några au de
premierade. Fr,t.
Björn Lilje-
hammar, Erland
Ilansson, Anders
BerseII, Jan
Stiernquist, Leif
Andersson och
Tomas Erlands-
son.

dem lycka till i foftsättningen. Han gav

en eloge till ldrare och personal vid elev-
hemmet för deras insatser 1mder läsåret
och tackade KFUM för det utmärkta
sanarbetet. Slutligen vände han sig till
yrkeslärarna Davidsson och Kvick och
överräckte till dem varsin flygplanmo-
dell som en uppskattning fran CVA för
iflsatser gjorda uader de gångna åren
och önskade även dem lycka till i fot-
sättningen.

Stig Her tze berättade och visade min-
nen från USA för pojkarna vilket var
mycket uppskattat. Intresset för den
anerikanska kontinentefl steg åtskilligt
efter den goda presentationen. Efter för-

friskningar och prat i allmänhet erio-
rade Söderberg n.red några ord om den
gångna tiden tillsammans. Han gjorde
en liten utblick i framtiden hte bara
utbildningsmässigt utan även beträffan-
de individens utveckling och önskade
till sist LYCKA TILL'!

De som erhöllo premium voro: Björn
Liljehammar, Anders Betsell, Einal Nor-
lund, Göran Janssoo, Tomas Johaasson,
Jan Stjernqvist, Jan Samuelsson, Äke
Iriksson, Rudolf Bauer, Hans Risberg,
Erland Hansson, Jan Arne Andersson,
I-eif Aldersson, Tomas Erlaudsson och
Jorma Jacobsson.

B. Söderbetg

C\/A FT'RETAGSNAilrND
Vid ordinarie sarnmanträde med CVÄ

företagsnånnd den 29 sept. informera-
des om att ett inte,rimsa\,tal träffats mel-
lan FFV och FF berr. vissa kontrollåta-
ganden och rtl ö\ erenskomrnelqen gdl-
ler intill dess slutligt ramavtal träder i
lifaft. Interimsaltalet inneb.ir att FF
skall överta ledningen av den kontroll-
verksamhet CVA för närvarande ha,r i
Mölndal och i utlandet samt för en
grupp som atbetar med mekanisk kon-
trollverksaml.ret på skilda orter i landet.

övedngenjör Ekblad {ramhöll att den
CVA-personal som f. n. utför kontroll-
arbete fåt en ingående materielkunskap
som väl kommer ti1l aflvzindning bl, a.

vid utarbetande av undethållsföreskrif-
ter för nytillkornmande materiel. Dfuest
denna möjllghet icle ges i fortsättning-
en måste CVA-personalen erhå1la kom-
pletterande materi elutbildning som kom-
lrer att medföra {ördyring.

I övrigt upptogs bl. a. frågan om bul-
lerstörningar i T VI. För att motverka
stömingar:na skal1 en p,rovisorisk ljud-
dämpaade skärmvägg uppsättas vid
klädgarderoben i T VI.

Angående arbetsbeläggningen lämna-
des följande rapporter:

ln'trumentsckdonen: Beräknrd ned-
gång enligt tidigare uppgjord prognos.

Elsektionen: Tidigare beräknad ned-
gång fran.rflyttad till mitten av 1968.

N{arktelesektionen: Enligt tidigare
prognos nedgång under 1968.

Motorsekdonen: God be1äggning fram
till slutet av 1968.

Verkstadssekionen: Kortlrisrig hög
beläggning. Enligt tidigare progros ned-
gång under 1968.

Robotsektionen: God beläggning.
Arbetstillgången på tekniska avdel-

ning, V66, som behandllas på annan plats
i denna tidning.

--//,-
Fxtrx sammanuäde hölls den 16 okt.,

varvid riksdagsman OIle Göransson in-
formerade om 1966 års verkstadsutred-
ning, V66.

tn svår lråga är hur FFV skall ge-

nomföra den personalom flyrtning och
pe,rsonalreducering, som utredningen
förutsätter, på ett sådant sätt att såviil

fFV 'om lersonirlen. lntressen tillgodo-
ses. För detta ändan-rål avses upprättas
en "personalbank". Vid uppkommande
vakanser skall så långt det är möj1igt och
ekonomiskt försvarbart erbjudande orn
anställning först lämnas till personal
som är eller beräknas bli frist?illd. FFV
kommer också att såmarbeta med sam-
hällets övriga myndigheter och organ,
såsom arbetsmarknadsverket, försvarets
personalnämnd och personalorganisatio-
nerna för ått finna lösningar utanför
FFV. I alla nu aktuella sammadrang bör
behovet av en allsidig informationsverk-
samhet beaktas.

Efter Göranssons redogörelse ut-
spann sig en livlig diskussion. Bl. a. ut-
Wcktes farhågor för eventuell friställel-
se av arbetskraft med anledning av den
planerade nedgången i qysselsättning un-
der året 1968/69. Göransson meddelade
att några åtgdrder utöver de som redan
nu vidtagits icke för när'varande dr aktu-
el1a och hänvisade til1 den tilltänkta
"personalbanken". Ve,rkstadsdireltör
Högfeldt ansåg att CVA bör kunna se

Iramtiden an med titllredsställelse.



KUNGLTGA NORRBOTTENS
FLYGFLOTTT tJ
Flygspcrning F2r

I början av andra världskriget upp-
togs lrågan om pemnanent förläggning
av ett flygförband till övre Nor:r1and.
Efter förslag härom från öB under au-
gusti 1940 beslöt 1941 års vårriksdag
den 25 4 l94l att Norrbottcns flygbas-
kår [F 21] sku1lc uppsättas och förläg-
gas till Kallaxheden ndra Luleå. Dess
uppgifter avsågs bli att dels vid fredsba-
sen betjänå de flygande förband, son.r

vid tillfällig basering vid denna skulle
bedriva övningar och utbildning under
specifika nonlands- och vinterförhållan-
den deis under beredskaps- och krigs-
för1.rå1landen tillhandahå11a basförba:rd
vid krig.llygb"serna idcnna del av lan-
det.

Uppsättningen av fiygbaskåren tog
sin början den 1/7 1941. På hösten sam-
ma åf tillträdde den förste kårchefen,
flygpionjären, överste Gösta von Porat
oc1.r som sjätte efterträdare till denne
Iör'nLr över:te TorLI Norlin befälet över
förbandet.

Chefen för F 21, öterste Tord Norlin.

Men under de gångna 26 åren ha,r
l:rycket förändrats. Under de första åren
då kårens uppgifter var helt iffiktade
på basbetjåining hade förbandet endast
ett fåta1 egna, lätta flygplan {ör sam-
band, enklare transporter, tjänsteresor
o d. Flygambulansen, som länge varit
baserad i Boden, var knuten till kåren
och svarade för den mest uppmärksam'
nade flygverksarnheten.

4

På våren 1949 tillfördes förbandet en
spaningsdivision som utrustades ncd
kameraförsedda Mustanger, S 26 och
tvånotoriga S 18 A. De ersattes 1953
lned Vampire ett år och sedan kon S

29, som förra året ersattes med S 35 E.
Ilösten 196l fick förbandet ytterligare

en division; derlra gång allvädersjakt ut-
rtstad med J 32 B. Nu blev förbandet
så stort att det omvandlades tiil flottilj
viiket skedcle l/7 1963.

De enstaka transportflygplan, som
flottiljen haft, har efterhand komplette
rats med helikoptrår för transport och
flvgräddningstjänst. Fr o n- j höst ingåf
i flottiljen en fullt organiseracl helikop-
tcr- och transportgrupp, som i storlek
rrotsvarar en flygande division vad per-
sonalen beträffar.

I'å strilsidan började ett regelrätt
strilförband att uppsättas först 1954. Det
har nrr vuxit !t till ett kon-rplett stril-
50 organisation och sedan mittelL på 60-
talet har övergång till stril 60 påbör-
jats.

På bassidan rrpprättades ticligt baser
vid olika fält utanför Kallax men ti1l
slut koncentrerade man sig på Heden-
basen utanför Boden. De små ursprung
liga baskompanierna med främst under-
hållsuppgifter utvecklades till en bas-
bataljon, som till huvuddel svarar för
funktionerna vid en modern flygbas.

Tillkomsten av divisioner vid förban-
det medförde en motsvarande utökning
rred baskompanier.

FlygambLLlansen Tp 81 (Gnumtat Goose) har landat på TiegEelvas för besöb i
"byn" Rtntan 10 mil uiister lolzlzmolzk. I balzgrunden Tjeggelvaspalzte

"Nattialaen" J 32 B.



Kfuchelen överste Göstd vott Porat och

Dacotalörbandets chef Bernt Balchen
på Kallax uintern 1915.

Vid Kallax följer baskomPanrerna
vanligen helt ordinär fredsrutin med in-
slag av tillämpningsövningar och större
krigsövningar. Basbataljonens verksan-t-

hct är Järemot i ett flertal ltrnLtioner
organiserad för så fältmässig verksan-
het som möjligt för att ge de gästande

förbanden en bild av hur tjänsten vid
en krigsbas kan te sig.

Ett av llotriljens .törre problcrrr är
disproportionen mellan antalet basför-
band i fred och det stora antalet enheter
som den skall krigsorganisera. Plane-
ringsanbetet blir där-för mycket omfat-
tande för den fåtaliga personal, som kan
disponeras för detta arbete.

Arbetel vid flygverkstaden karaltäri
seras av det stora antalet olika flygplan-
typer. Detta har tvingat fram en splid-
ning inon.r flottiljområdet av arbetsloka-
lerna eftersom man huvudsakligen hän-

visats till provisoriska lösningar. Typri-
kedomen kräver av kontrollsidan ett
mycket brett register i personalens kun-
nande liksom på för-rådssidan ett stort
sortiment av reservdelar-

Vid TV 4 karaktäriseras verksamhe-
ten av att man till 80-90 0/o arbetar
rrte på fältet vid länkstråk, flygbaser och

strilanläggningar. Därför inverkar av-

ståndsfaktorn speciellt kraftigt på den-

na verkstad. Det n.redför också att TV
,{ torde vara den mest helikopterburna
verkstaden i landet.

Trots tillgången på helikoptrar så

lnåstc huvuddelen cv lrlnsporternå :n

on sektorn ske n-red motorfordon. Kon-
binerat med flottiljens stora mobilise
ringsansvar förklara,r detta den stora

-oio.fordonsparken på omkring 300

fordon. Detta är ungefär 3 gånger så

nycket som vad en normalflottilj har
och samma propor-tioner gäller den sto-
Ia lrotorfordonsverkstaden. Specieltt rn
on detta verksamhetsområde har flot-
tiljcn varit värd för centrala myndig-
ll. lerr vinterprov rrred t er snör öjnings-
for-don, sopmaskiner o d.

Med hänsyn till att F 21 mobiiiserar
2-3 gånger så många enheter, som en

normalflottilj, är flygförrådstiänsten spe-

ciellt onrfattande. Av bl a beredskaps
skäl är en stor del av materielen spridd
inon hela sektorområdet. Ilär inverkar
avståndsfaktorn åter kraftigt då tillsyn
och underhåll skall göras på den utlagda
naterielen. De nyligen utökade förråds-
lokalerna har snabbt fyllts och även de

är nu för små.

Samma förrådsproblem finner man
även på intendentursidan. Den största
föränclringen finner man enelJertid på

den andra av intendentens verksanhets-
grenar, kasernavdelningelr.

I och med de nya regionala stabernas

tjllkomst överfördes förvaltningsansva-
ret för flygvapnets alla anläggningar rn-
om övre Norrland från fjärde flygeska-
dern till F 21. Avdelningens ansvarsom-
r'åde har därigenom växt till att omfatta
bl. och .t-ilcrablissement av ellr 

"lagtill ett värde av omkring 100 milj kro-
nor. Häftill konlner flottiljens byggna-
der m m i anslutning till kasernområdet
till ett värde av 15 milj kronor.

Vid en tillbakablick finner man icke
endast att förbandet organisatoriskt växt.
Även verksamhetens karaktär har för-
ändrats. Det 1illa förbandet, som föddes
under brinnande krig, präglades första
åren av beredskapstidens anda. Som

slutkläm på denna period mions man

starkt då Berndt Balken med sina Da-
Iotcllvgplan låg rid Kallar lör ctt flygr
heor de norska polistrupperna vid krigs-
shltet.

Tiden därefter präglades av de första
fredsårens andhämtning. I det flygfat-
tiga övre Norrland blev kåren till långt

Bo Norät
in rrlot 60-ta1et livligt uppvaktacl från
civilt håll med begäran om flyghjälp i
de mest skiftande lägen. Ej blott vicl

arnbulansfall utan även i trånga andra
nödlägen till sjöss ocl.r till fjä11s. Elter
hand växte den civiia flygverksamheten
i området och övertog mycket av clessa

uppgifter. De egna krigsflygförbandens
tillkomst ställde ökade krav på förbe-
redelrerna för de rena krigsllyguppgil
ternå. Detta tillsammans med utbygg-
ncden av tlygbaserra olh stridslednings-
organisationen skapade övergången till
det nuvarande flygvapensystemet med
sina konponenter flyg, bas och stril

Flottiljen har på så sätt dragir sig in
i sin ram till förfång för den stirnule-
rande kontakt med det civila livet den
tidigare haft. Vi vet dock att de behov
vårt samhäile har av flygning tillgodoses
på annat sätt och vi söker kompensera
de tidigare, förlorade kontakterna med
nya, starka bard på andra områden.

Och vi hoppas att vår koncentration
på huvuduppgiften skall bli till nytta för
alla i vårt kära Norrland.

Flyguerlzstaden har utixlande arbets-
objebr.

F 21 telenislze chet', llygdiebtör



Fö1 att tiligodose dcssa basförband
mcd värnpliktiga har även 4. konpa-
niet följt ned i tillväxten och blivit det
största specialkompaniet i FV rned en
trtbildning av omkring 650 vpl/år.

På den tekniska sidan har tillkomsten
ar de tra dirisionernr innebrrrit cn kral-
tig förändring. Därtil1 replierar sedan
början på 60-ta1et även arrn6ns helikop-
terskola i Boden på F 2l flottiljverkstad.
Sedan 1954 är även dcn regionala tele-
rclks rLlen fV I törl rgd lill floltiljerr.

Idag består således Norrbottens flyg-
liottilj av förutom stabsorganen finkl
ver l,'rr,ls- ocl) {JrrådscnlrelprJ,l\å fl-\ g-
divisioner fen spaning och en jakt.) rr.red

var sitt baskompani, en helikopter och
tr ansportgxupp, en basbataljon, ett spe-
ciaikompani och ett str.ilförband. Såsonr
sektor'flottili svar'ar F 2l för verksan-
hctcn inom drygt en tredjedel rv Sve-
r'rges yta.

Om man betraktar arbetsfiirhållancle-
na vid F 2l finr-rer man vissa faktorer,
som påverkar alla verksarnhetsgrenar.

F.;r 't ,'å Jel ovJnnänrndr, viJsträrkt.,
sektoromr ådet. Den merbelastning detta
innphJr bcträifandc rc.rid o(lr lrrncpor'!-
mcdcl är uppenbar. lr4en även kommu-
nikationerna utåt n-red centrala mynclig
heter och unclerhållsanstaltcr n mi rnel-
lcrsta Sverige kräver ner av F 2l än
av andra flottiljer, trots att clet civila
trafikflygct gcr goda förbindelser mecl
Stockholmsonrådet.

De klimatfaktorer sorn fränst bidrar
till flottiljcns sdrförl.rållanden är den
långa vintern med fränst dess ofta ihå1-
lande köldperioder, snöförhållandena
samt höst- och n-ridvintermörkret. Nlest
påverkar dessa fal<torel utomhustjänsten
nred flygplan och motorfordon, soldat
rrrbildningen oclr r i,." dela,r av flug-
tjänsten. Sorrr regel är dock vädfet re-
jält, och personalen förlikar sig lätt nred
ciet.

Detta förhållanclc kan kanske vara
en förklaring till en av de mer positiva
faktorerna. Det ä' nämligen lätt ått
rckrytera personal till F 21. Främst gä1

ler detta den tekniska personalen; inte
minst de civilanstä1lda vid avd 6. Til]
detta bidragcr sannolikt främst arbets
marknadsläget i Norrbotten. Trots att
landsändan är' glesbcfolkad finns syssel

sättningsprobleln. En notsatt följd av
glesbygclen är att F 21 måstc "inpor-
tera" 30 Vo av sina värnpliktiga från
Stockholmsonrådet med alit av problen-r
dctta för n.red sig.

flvFtjärslcn vid flottilien Iår.in nrä-
gcl av ått det vid förbanclet finns tre
{lygslag - jakt, spaning och transpolt/
I-relikopter - sa[1t av de särpräglade
förhållanden, under vilka flygtjäl1sten
bedrivs. Det är lätt att ordna samöv-
ningar flygslagen enellan men sånord-
ningen av rutiotjänsten kompliceras och
kräver kunnande hos flottiljens ieclning

6

Snöröjning uid Kallax.

inom ett bredare registcr än vici förbancl

".o,1 n" d,.r ert fh,oclro
Övningsonrådet är stort och ostört.

I de vädersituationer i synnerhet på vrnt
rarna, sorrr är snabbt skiftande och där-
igenon-i svårberäkneliga utgör därerlot
,lct .tora on rådet en konrpliterunde fa1.-
tor. Navigeringshjälpmecllen är fåtaliga
liksom reservlandningsplatscrna. Till
och mccl flygplatsen i Bodö har genom
nor skt tillmötesgåcnde tacksamt anam-
mats som reserv i fall av nöd.

Kr:'rer pi sinnr'.nirvor.-r o.h förrtaga
till självständigt l.randlandc stäl1s clärför
högt på såväl chefer som enskilda be-
.;rtningJr or lr lörarc v'J ilvgnirg i

Norrland.
Strilsiclans ornfattande förbandsplo

tluktion för krigsorganisationen kravcr
en stor utbildnings- och övningsverk-
sa1'nhet. En stor clel av utbildningen gä1-

ler frivilliga, och är oftast förlagd till
cleras hernorter, vä1 spridcla inonr cie två
nordligaste länen. F 2l har ävcn clen i
särklass största kaclerr inom FV av re-
servpersonal, för vilkcn kvalificcracl ut-
bildning måste anordnas.

Härtill korrmcr den för frcdstjänsten
erforclerliga luftbevakningen och strjds-
lc,lningcn. För dcnna lrar rrer er1 ,tarlt
behov av inte blott de egna flygforban-
clen inon flottiljen utan även de vid
Heclenbasen såväl ;reriodvis fiirlagda sorr
tillfälligt nellanlandande flygande enhe-
terna. På så vis hålls strilorganisationen
aktiv och därn.red funktionsduglig ocl.r

för' krigsverksamheten nödvändiga erfa-
r eiheter fralnko1nner.

För denna verksamhct har F 2l ctt
lfc organiseråt och ett antal radarstatio-
ner bemannade inom sektorn. En arbets-
grupp för krigsförberedelsearbete och
utbildning är därtill förlagd till Urneå.

Bastjänsten bedrivs huvudsakligcn av
de två baskompanierna i var sin halva

"v der .lo-c. r1a hargar cn viJ Kall rr,
sorn byggdes då den andra divisronen

sl,rrlle tillförrs lörbardet .anrr rv bas
bataljonen vid Hedenbasen.

HiirutLivcr orga ni.era - br.lonrfanier'
na var sin bastropp, som i beredskaps-
höjandc syfte tjänstgör vid krigsflygfält.
Därvid kan de samtidigt betjäna en-
staka flygplan, som t ex av väderskäl el-
lcr annat kan tvingas landa på fältet.
Santidigt erinras om clen bemanning av
Vidselbasen, sorn flygförvaltningen sva-
rar för och vars kontåkter ncd F 2l
oftast berör bassidan.

Bo Vil:tor Penter

IFFA:s
Vcr rpcr mästerskcr p

IFFA:s varpasektion kan med full-
följa nder rv l<lubbrnä.tenkepcn .årr.r
prnkt för en livlig ocl.r resultatnässigt
gocl säsong. Det blev en lysande triumf
för årcts man "Benga" Andelsson. Hans
rrotståndare föll i takt med kvälismörk-
ret. Man nödgades använda två kvällar
för att ktnna fullfölja tävlingarna. In-
te hcllcr andra omgångens deltagare
l rrnde rrrbLrr cir llar na för "Bcng; 

.

Med resultatet 8,68 n eller B0 cm till
godo på IIolger Larsson, fjolårsmästa-
rcn, bcfäste "Benga" sin mästarställning
ocl.r Ville Liljehammar tog da capo på
bronspengen.

I{esrritat:
l. Bengt Andcrsson
2. Holger Larsson
3. Ville Liljehamrlrar
4. Stig IIahne

R6R I]
9,.18 rr

10,3,1 n
16,42 r.r.r

Varpasektionen är angelägcn att re-
l,orrrmender'c rlerl rtt intr c.serr .ig lör
sporten sorr är' en länrplig fortsättning
för "avclankade" idrottsmän. Givetvis
kan även yngre intresserade mcd förclc1
oe <io i L'rct" mcrl ,,n,roiften

BHn
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UHF 20 AR 

VETERANER eSOM VAR MED FRAN 

BÖRJAN 

Av den arbetsstyrka som var med vid starten för 20 år sedan kan UHF glädja 
sig åt att ha en fjärdedel kvar. Detta har gjort det möjligt för UHF att uppnå 
den stadga och stabilitet vi i dag har trots olika problem, som alltid följer med 
ett företags utveckling. 
Den arbetsglädje pionjärerna visat har stimulerat senare anstäHda och har bi
dragit tHl vår gemensamma målsättning att göra UHF tiU det serviceföretag 
det i dag är och bör vara. 
Jag vill tacka Er alla, jubilarer som övrig personal, för de gångna åren ooh 
jag hoppas att samma goda anda som nu råder inom UHF kommer att bli 
bestående. 

;

Det är med vemod jag nämner en av pionjärerna, den i år bortgångne kam
- reraren Kurt Hjerten. 

Till de pionjärer, som tidigare i år avgått med pension, förrådsarbetaren An
ders Eliasson och byrådirektören Eskil Östlund, riktar jag ett varmt tack. 

pt~Jf~ 

Adolfsson, Karl-Erik, ingenjör Karlsson, Karl, förrådsarbetare Olsson, Eric, byrådirek'tör 
Agerlid, Elis, byråassistent Carlsson, Kristina, kontorsskrivare Rydin, Nils, avsynare 
Aue-Poga'tschnigg, Alfred, I. byrå- Lindström, Engelberth, ingenjör Schöön, Mary, assistent 

ingenjör Lindgren, Ragnar, förrådsarbetare Staffansson, Sune, avsynare 
Aronsson, Ingvar, förrådsförvaltare Lundgren, Lars, ingenjör Söderström, Oscar, avsynare 

a 	 Broman, Karl, ingenjör Magnusson, Gustav, förrådsförvaltare Söneby, Henry, byråingenjör 
Dahlquist, Harry, I. verkmästare Möller, Bror, förrådsarbetare Tillberg, Ulf, byråingenjör 
Hjorth, Gunnar, byråintendent Norrström, Emil, förrådsförvaltare Ahlin, Birger, I. byråingenjör 
Johansson, Filip, ingenjör Nyström, Karin, kansliskrivare 

22 av ur-UHF: arna kring sin chef. 
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UHF 2.,Åns-FEsrrvA,.
Flygförvaltningens Förrådsbyrå jubi-

lerade på lördagskvällen den 30 sept.
Festen hölls i Arbogas Medborgarhus.
Efter en festlig jubileumsmarsch hälsa-
de byråchef Karl I-{ultman alia gäster -
över 200 - välkomna. Han lämnade en
kort överblick över utvecklingen varef-
ter CUH, Per Jurander, framträdde och
delade ut medaljer för nit och redlighet
i rikets tjänst till [örste byråingenjör
Birger Åhlin, förste byråingenjör Älfa-ed
Aue-Pogatschligg, förste förrådsförval
tare Emil Norrström, förrådsmästare
Gustav Magnusson, ingenjör Filip Jo-
harsson, f. förrådsman John Eriksson
och förrådsman Edk Andersson. Ar'-
betskamrater och chefer hurrade och
applåderade. Fanfarer avslutade denna
del av jubileet och rer,ygänget släpp-
tes toss,

DET SKA' VI FIRA

Det ska vi fira var namnet på UHF:s
jubileumsrery, födattad och kompone-
rad av BRO-DALS-PERS, alla hemma-
hörande på FlygförveJtningens Förråds-
byrå. De l8 avsnitten behandlade hög-
aktuella hiindelser inte bara inom UHF: s

avg,ränsade områden utan även Ar-
boga ned omnejd. Det var inte bara be-
skedliga harangeringar och hyllningar
utan även satir, kryddad med attiskt salt
å la Karl Gerhard.

Sedan Kl'ings till sextett förstärkta trio
hettat upp stämniflgefl lned ett ouver-
tyrpotpuni fröjdades alla åt Inger Ja-
cobssons f,restande nummerflicka. Det
var ett nöje att vila ögonen på henne.

fMangrant manJig rrening). Bror Möl-
ler är inte bara författare och kompo-
sitör i särklass - bl. a. till Jubileurus-
rnarschen - rrtan ock.å rutinerad skå
Jespelare. Ären om inte röststyrl<rn går
i höjden, så är hans framförande och
agering minnesvdrd. Speciellt tänker
man på "han som städat i 20 år'' och
framför allt rned den klassiska schlagern
"en arbetets ame son" i modärn miljö.

Sotrr rrrotspelare hade Blor revyns
överledare Carl-Hugo Dahlströn-r. Han
var med överallt och sade rent ut de
tankar, som de flesta inte en5 vågar vii
ka. Det interna snacket under en fiske-
tur på Arbogaån och ikunde.rnas från-
varo på en resebyrå var mycket livfuila.
Den kvinnliga trion, Sonja Wadström,
Liliane Nordh och Gunilla Nystedt, var
samsjungen och hade god scenvana. De
spelade glatt och medryckande. Ur tek
nisk synpunkt var deras livliga franfö-
rande av "nera ljus" n-red infraröda
lampor och självlysande färger ett ef-
fektfullt experiment n-red överraskande
mornent. Duon K.-E. Persson och Lasse
öhman san-rt som trio Sven-Erik Farnne
överraskade med sina tmärkta röster.
Glunten och hans magister va,r i högsta
klass och det nya badmodet och Mal-
lorcaresan kan inte beskrivas, de måste
ses och höras. Parodin på göingeflickor-
na ned "kära far', kunde nog anses stå
i lull proflskla.s. Arboga stad firk ock
så en hyllning med sång av Bror Möl-
ler och framförd av Lars öhman. Olle
Winberg och l(arl Broman gjorde också
förtjänstfulla ro11er.

För att åstadkomma detta program
har det även funnits många krafter, sorn

inte syntes på scen, men deras insats
har varit av stor betydelse. Allt arbete
från id6 till uppförandet har i sin hcl-

het gjorts av personai vid UFIF. Det är
rerkligen glädjande att företagel hcr rå
goda förmågor, och att de vill visa srna
färdigheter för att glädja en stor publik.
Kritiken lår inte bortse från, att detta
var elt dnratör{ranrlörande, nren rrrånqr
prestationer och scener var yrke"'nä"
siga.

Publiken belönade revyn med stor-
nande applåder och de uppträdande
blomsterhöljdes.

förrc UHFthclen Frih Nvberg mad [tu
uar ned bland hedersgdsternd..

Revyn är värd eventuellt ured någ-
ra soärre ändringar av lokal natur -
visas för en vidare publikkrets. Presta-
tionen ått göra något för andras förströ-
else bör verkligen uppskattas och hop-

CUH P. lunnder medaljcrar UHf -nån föt nit oth redlighl.

pas publiken rned Bergtrollet
blir mcr a av samma slag.

JUBITEUMSFIRANDET FORT

att clet

R.-F.

Efter revyns final väntade sup6, dt-
kacl i Rotundan. En Rotunda, som med
stor olnsorg och smak gjorts trivsam
n.red levande ijus och rikligt med blom-
n-ror för inbjudna gäster och personal
med sällskap, tillsa'nmans Jrygt 200 per-
sonef.

En roatl publik uar nted i retyns
re plilzer.
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Vi åt god sup6 och tal hö1ls av: UIIF-
chefen K. I Iultnan; staclcns lträn J.

Carlsson och N. l3roclin; CVA-chefcn
A. Högfeldt, med åvcn utsökt blolnster-
uppsats som gåva; FCTF:s lokalför..
orclI. B. Ählin och FCPF:s lokalför.
sekr. S. Edberg sarrt UlI-chefen, P. Ju-
rander, Stockholm, i nänrnd ordning.

Telegram mcd lyckönskan frdn bl. a.

flygförvaltningens chef G. Falk, iästcs
upp. "UHF 20 år" var terrat genonr
kvällen; dess utvcckiing sorr personalen
rnedverkat ti1l och gocla framtid som
aLla hoppas pä.

Sorlet steg, allsånger sjöngs, och ned
''I'g t,",, j.rg lro Då .on||ra.cn i tilr
repriser gavs uttryck fijr allmän trivsci,
jubilcunsstämning och så förstås norcl-
bons intensiva glädje över somlraren.
Det var sydländsk glöcl i Rotundan.

Kaffct serveracles vicl sn-råbord ncclan
smä grupper bildades bland personaL,

UHF pensionärer och vänner för lort
satt umgiinge och clen cfterlängtacle cian-

scn.
Kvällen gick över. i cftcrnatt. 0i.20

lrn sista dansen och det otrnclvikliga
trppbrottet kom-

Tack arrangörer för en gocl och -qiacl
afton pi vår fiirråtlsbyrås 20 år sfestl

M

Göingepoihanltl
K.-E. Pcrssorr,

Lars ölunan oclt
Sven Erilz Famne

siullger löt
htua far.

N unnterflicba
Dled SeX

lnger lacobson.

Meru IiLLs begit
itzzllickortta

Sonitr Wadstcn
[.ilittne Norc]h oclt

{}rrnilLr Nysrlrlr.

Carl Hugo oclt
Bror fislzar i

Arbogdtin.



V 66 AN EN GÄNG
Någrcr "oi nlresscr nlcr" slznpunkler crv

Det betänkande som 1966 års vcrk-
stadsutredning efter sin första utred
ningsetapp nu lramlagt har tilldragrt srg

synnerligen stort intresse 1-rär i Ärboga.
Su"' väl "llr r'd det här lrget vet inne-
bär det för "flygvcrkstädernas" del ett
förslag om:

alt CVV och CVM överförs till För
svarets Fabriksverk clen I juli 1968,

dtt verksanheten vid CVV awecklas
undel budgetåret 1969/70-70I7l,

och att arbetsuppgifterna därvid för-
delas rnellan CVM och CVA på ett sätt
.om i srort.elt Lännflecknas av, all
flygvapnets motoröversyner koncentre-
ras ti1l CVA som även övertar CVV:S
i det här samnånhanget ganska ringa
insfurnent- ocl-r flykelektr oar beten, nre-

dan CVM öveftar övriga arbeten från
CVV och de..rrlorn de rytillve1Lning.-
arbeten som CVA nu har. [Dcn sist-
nän'rnda nytillverkningen har inte heller
särskilt stor omfattning och överforan

'ler hcdims icke behöva rnedlöra ctl nå-
gon personal flyttas från CVA till
CVM].

Om dctta {örslag, som för CVA: s dcl
är ttonordentligt positivt och glädjan-
de, har personalföreningarna på ctt rlt-
närkt sätt informerat i en liten gul fo1-

der som kom ut redan den 16 oktober,

"om var "förstr tiJlåtna publiccring.
dag", och riksdagsman Olle Göransson
har hållit infornationsmöte på Mcdbor-
garhuset. Och sedan har tidningarna
skrivit "spaltkilon-retrar", och även ra
dio och TV har bidragit till informa-
tionsflödet.

-L :Io";\", :.,i. " I.,:inin-' | \"1 '\ \ lJ ; - lr:
!'örcslagcn )nalcriellör'dclning cnligl hu\,LIdIerlisladsprincipcn.

övering. L-H. Lcrrsson

Vacl finrs då att tillägga?
Det är väl naturligt om säfskilt ny-

hetsmcdia betonar de intressanta och
litet dramatiska inslagen i ett sådant här
förslag och inte fäster sig så nyckct vid
de allmänna fölutsättningar som försia-
get byggcr på, och de "små reservatio-
ner" som finns. Även om dessa kan sy
nas lite ointressanta och tråkiga kan de
dock ha sin betydelsc, och de tas där-
för här upp ti1l en diskussion.

Ti1l en början bör det kanske då be-
tonas att det här rör sig onl ett utred-
ttingslörslag, solrr innan det föreläggs
riksdagen skal1 granskas av en nängd
olika instanser. De synpunkter son då
kornner fran-r learr leda till att förslaget
orrarbetas. Även orn dct inte alls finns
några skäl att nu tro ått detta skall bii
fallct mecl förslagen i V66 betänkancle,
bör nan ändå erinra sig att det ticligare
inte varit helt ovanligt att även ganska
viktiga ändringar inföds under denna
fas i ar betet.

Bara en sådan sak som att behand-
iingen av något skäl skulle fördrö.jas kan
fä stora konsekvenser. Redan nu dr för-
slaget nåmligen sent, såtillvida att åt-
gärderna i förslaget knappast hinner få
någon direkt påverkan på t ex verk-
staclsbeläggningen vid CVA förrän i slu-
tet av 1969. Och intill dess gäller ailtså
att CVA från början av nästa år få,r
räkna med satrrnra rätt avsevärda be-
1äggningsminskning som mafl tidigare
förutsett. [För att unclanröjå risken för
nissförstånd bör det kanske näornas att
Jerrr inte alls beror pa rrtredninqs nan.

nen; han har både klarat sin egen myc-
ket snäva tidsplan och dessutom före-
slagit så snabba åtgärder som överhlF
vud taget är n.röjliga).

Sedan vet ju CVÄ: s personal av egen
erfarenhet att beläggningsprognoser kan
vara lrer eller nrindre tillförlitliga. Den
prognos rjver arbetsbeläggningen vid
CVÄ firn till mitren cv 1973 sorn in-
går i betänkandet, och där nan tagit
hänsyn till den för'eslagna on.rfördelning-
en av arbetsuppgifterna är den son har
det största intresset för oss. Och man
fiågar sig nrr om den också konxner att
stämma i verkligheten.

Låt oss då konstatera att denna prog-
nos hal tillkommit så, ått utreclniigen
i "obeskuret skick" tagit in de uppgif-
ter som myndigheterna, d v s för vår del
Flygförvaltningen har 1ämnat.

Ut;redldngen anger dessutoD några
fö(utsättningar. En av dem lyder:
"Prognosema ha baserats på gällande
rråterielplaner. Sku1le clessa förändras
exenpelvis som följd av kommande be-

"1r't orn lör"varets {rcmtidr rtro rrning
kommer även prognoserna att föränd
l:)' . Denna reservation är 'ärskilt al-
tuell, eftersom det jrr för närvarande in-
te finns någon långtidsplan över vad för-
svarct får kosta, och en annan ctredning
axbetar soln bekant med dessa frågor.

De clelar av försvarskostnaderna son
ilest inverkar på CVA:s beläggning rir
anslaget för drift och rrnderhål1 av ilyg-
materiel, samt anslaget för nyanskaff-
ning av flygmateriel. Det är ju lätt fiv-
"rieligt .rtt orn undcr lråJl.anslaget nrin-
skar, så får våra verkstadskunder mincl-
re pcngar att beställa arbeten {ör, ocl-r

förbanden kan nöclgas viclta sådana uiått
och steg att underhållsbehovet nrinskar,
t ex någon slags "r-r-ra1påseförvaring" av
lrlrn.tning, s, -n irr Arrr'ån oth Mcrinen
tilliimpar i viss utsträckning.

Eltersom CVA i fbrsta hand är err

rrnderhållsverkstad är det kanske inte
lika lätt att inse, att även en ändring av
aoskaffningsanslaget har en ganska di-
rekt inverkan på vår beläggning. Cirka
hä1ftcn av vår omsättning sammanhäng-
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FCPF crvd.
52 25 år

FCPF:s avdelning 52 i Arboga firade
sin 25-åriga tillvaro med en fest på Gyl-
iene Balken lördagen den 14 oktober.
Avdelningen bildades av personal vid
dåvarande Ärm6ns intendenturförråd
och medlemsantalet var då endast 33.
I dag har avdelningen 841 medlemmar.
Under dessa 25 år har avdelningen en-
da.r halr 4 ordföranden. Av de:sa sköt-
te Gustav A. Johansson "Balken" klub-
ban åren 1946 1955 och därefter tog
Ingvar Johansson "Blötbergarn" vid.

Vad som tilldragit sig inom avdelning-
er har redogjofts i en festskrift, som
utdelades till festen. Tyvärr ha,r inte allt
krrnnat få mm inom dessa pärmar, men
mrn kun ana, ått det stundom varit kon-
fliktsituationer. Vid ett dylikt tillfälle
begärde ordföranderl "Balk-Johan", få
överlägga med förbundsordföranden Al-
bert Backström. Denne lär.rnade följan-
dc besked:

"Cirkus Arboga är välkonmen att slå
upp sitt tdlt på Norra Bantorget för att
visa sina viida lejon".

Under riden hade Flygförvaltningen
ändrat ståndpunkt och bilagt tvisten till
full belåtenhet, varför avdeln. 25 låimna-
de besked till högborgen i Stockholm:

''Cirkus Arboga har instdJlr turnen,
då dotrptören svalt eldgaffeln."

Den festl'igt dekorerade lestau(angen
l.rade dukats för 209 personer, viika alla
infunnit sig. Bland de inbjudna n.rärktes
för b un dssekr eterar e C. V. Larsson, om-
budsman Uno Ändersson, verkstadsdi-
rektör Anders Högfeldt, förutvarande
chefen vid CVA, Otto Dahlin, förre
chefen för UHF Erik Nyberg, riksdags-
man O1le Göransson, representanter {öJ.

KdrI Mattsson tacbar "Blötis" lohansson för hedersgåuan applåderad au Sten I ohn-
son, Herman Anderssott, Malte Olsson, Attu. Iötsson,Iuan Petterssott, Rune Gus-
tausson {sk,tnd) och Folbe Eribsson.

Arboga stad, FFV, CVM, Metalls avd.
71, FCTF, FF m. fl. Den superba supdn
ackompaljerades av Arne Bjelkes orkes-
ter.

FCPF: s ordförande, Ingvar Johansson,
välkomnade gästernå och gav personliga
hälsningar till alla inviteracle. Han
nännde att sedan 1o-årsminnet, har
ingen årsfest hållits, tren då nu lokal-
avdelningen nått en stadgad ålder, och
då vissa föreningstekniska ändringar kan
vänra., vrr det på t'den att fira de gång-
na 25 åren.

Elter Jesserten kall.rde Konte
Sven Pettersson fram den långa raden
av talare, son var och en på sitt sätt
gratulerade till föreningens slällning cf-
ter 25 år. Santidigt överlämnades blonl-
mor och presenter.

Till alla dem, som under de gångna
25 åren haft rninst 6 års lunktion inorn

FCPF:s styrelse överlåmnade ordföra{-
den var sitt exemplar av uppslagsverket
"Plus" med några persorJiga ord till var
och en över vad de uträttat. Sjdlv er-
höll han även ett exemplar.

Gustav A. Johanssoq tackade styrel-
sen fiir gåvoma.

Den lättare underhållningen tog där-
efter vid. De professionella anatörerna
Femhjulingell från örebro framförde ett
fartfyllt och välsjunget program med
nya och gamla r-t-relod,ie,r.

Kaffe serverades medan salen förbe-
reddes för dansen. Gott ti{l kaffet ser-
\erades i baren, dir systerndirektören
Nils Nordin residerade. Dansen gick se-
dan för fulit til1 Bjelkes utonoxdentliga
orkester.

I natrcns mörker årervände t-ölra gäs-
ter och arrångörer med et gott minne
av FCPF:s avd. 52 2S-årsjubileum.

er emellertid mec{ Flygförvaltningens an-
skaffningsverksamhet, och även en stor
del cv rår beläggning [dock mirdre är
hälftenl leder sitt ursprung till detta.
Sedan har vi också den erfarenhetefl ?.tt
sådana ändringar atrskaffningsanslaget
son leder till omplaneringar i flygvap-
net även kan leda till en slags "verk-
samhetspaus", som i första hand gäller
nlanska[fn'ngen men i viss trtsträckning
även belör underhållet.

En annan viktig förutsättdng för att
beläggnjngsprogno.en skall gäl1a är, att
fördelningen av arbetsuppgifterna mellan
förband, central verkstad och förvalt-
ning förblir i stort sett oförändrad. Det
kan ju tänkas att t ex flottiljverkstäder-
na, mot bakgnrnden av att verksamhe-
tens omfattning minskar och att arbets-

ldaftsläget allmänt sett stabiliserats, nu
"hinner ifatt" personal- och utrustnings-
mässigt, och ddrfcir kommer att göra en
större del av underhållsarbetet själva än
de tidigare har gjort. Av samma skä är
det möjligt att exempelvis flygförvalt-
ningens personal foftsättningsvis kom,
lner att hinna 1ned mera inom sin egen
organisation, och följaktligen inte har
behov av så mycket konsulthjälp från
CVA, eller att en förändrad attityd
gentemot CVA efter överförandet ti1l
FFV innebär att konsultarbeten i större
utsträckning än hittills 1äggs ut på andra
företåg.

Trots alla dessa farhågor kan man
nog tillmäta den i betänkandet redovi-
sade beläggningsprognosen för CVA rätt
stora chanser att slå in.

Till sist bör man även erinra sig att
V66 nu fortsätter med sin andra etapp,
.orrr bl " komner arr beröra de regio-
nala televerkstäderna. Och även om det
kanske inte :fu direkt utsagt i utrednings-
direktiven kan man knappast komma
ifrån att undersöka hela markteleområ-
det, och fördelningen av underhållsar-
betet inom den verksamhetsgrenen. Den
etappen kommer att beröra både CVA,
Tv l, CVM/Tv 6, TELUB och FTG
men ka'nske också den s k östersunds,
verkstaden. Och det nya betänkandet
kommer säkert fram redan innan försla-
gen i etapp I hunnit få sin fulla verkan,
så att de bägge etappförslagen i sin verk-
ställighet kon-rmer att överlagra varand-
ra - en i saoning intressant situation
vi går till mötesl

ll



IFFA STUTSEGR.ADE I CV-FF SPELEN
Vcrndringsskölden kvcrr på GVA

.r hrr Jnnu err å. gatt oclr ltterJigr
re en ganska onrfattande tävling i olika
grenar- har utkänpats rlellan represen-
rant.r för dc trc ten rcl.r verk.täde'n-,
och någon mån FF.

Ärets tävlingar, soLr atrangetades av
CVM IIroch vanns av IFFÄ, blev de
:ist,r efterson IFFA tog 'in lerrrtc in
teckning på vanclringsprisct och därmecl
behåller cletta föf alltid.

[n ]lten tillbakablick på det iclrotts-
liga utbytet är kanske på sin plats, när
nu vandringspriset hamnat fiir gott i Ar
boga. Efter att seclän någor gång i bör
jan på 50-tålet ha tävlat om gencralna-
jor Jacobssons vandringsgrris tog CVlv{
IF hen detta för ailtid 1960. I slutet av
dctta år samnanträdde en del kloka her-
rar från de centrala verkstäderna oclr
iramlcde L,e.täm'nelser för' de ru avslr.
taclc CV-FF-mästerskapen. Genon till-
r r Lit.sgående [-år verksta.lslcdningen på

respektive verkståd instiftades det nu
varanclc vandringsprjset, vars utscendc
framgår av bilden t. h. Tävlingarna tog
sin början 1961 och har onfåttat ko-
randet av CV n-rästare i de olika gre-
narnr .rn)r en Irgrirling nn' v.ln,lrings-
pri.er, där der gäll,l, art s.rrrrlu 'i n ånp"

1','äng i rc.pckrive gren .onr .rröiligt. ):n
grenscger. ger 5 poäng, en 2 plats 3 po-
äng, en 3-plats 2 poäng och en siståplats
1 poäng.

UnJer dc cr -olr gått .edcn vanJrings-
piiset instiftades har man tävlat i san-i-

månlagt 12 grenar: fotboll, ållr-rl. idrott,
tennis, varpa, pistol, gevär, ksp, oriente-
ring salnt vinteridrotterna, skiclor, bacl-
ninton, bordtennis och korphockey.
Vlnst i samtliga grenar skulle m. a. r).

ha gett lnaxilnå1t 60 poäng till scgrande
lag, så har dock icke varit fallet som
räl ir, istäJler lrar det virir gcn.ka jäm.
na tåvlingar i varje fall mellan CVN{
och CVA. le-.onligpn t)ckcr irg, ålt
CVV p.g.a. sitt nindre antal anställcla
skulle haft något slag av kompensation
för detta. Några favoritgrcnar har rit
kristalliserats genom åren- Såluncla har
IFFA haft säkra 5 poäng i baclminton
och CVM i varje fall ndcr de senaste
åren haft såkra 5 poäng i tennis. CVV
har varit tävlingarnas dark horsc ocll
har clcssemellan stuckit upp och vunnit
praktiskt taget vilkcn gren som helst.

Tåviingarna har arrangerats 2 gånger
!år av respektive förening och en för-
clelning av poängskörc1en uncler åren ger
r.redanstående tabel1.

Poängfördelning åren

Förening
CVM IF
CVV IF
FF IF
IFFÄ

12

ti11 clcn nyanlagda fotbollsplancn sarrt
rtt orrrkliicLningsrun mccl duschmöjlig-
r,r,r i a r.lrrtnirrg lr:irtiji. Morionsrerk
sarrhctcn har glädjande nog var-it i stän-
cligt stigar-rde och jag vill gärna cittra
Atviclaber gschclcn Gunnar Ericsson, när
han säger: "Motiofl gör att hjärnorna
blir'l<1arare, besluteo klokare och vinsten
större. Att liänrja idrottcn är att inves-
tera friskt kapital i näringslivet."

Niir .ler giller :ncJr\('r\ detta slag 1ig-

get de statliga företagcn långt efter cle

privata. Det är bara att hoppas, att.lc
statliga strävanclena att driva företagen
er ligt gäng.c fÄrc'rg5e\onomiska princi
pcr också skall ge utrymme för ökad sats-

ning på det idrottsliga området till gagn
tÄ. .1" ...iäll,l. 

^. 
h f;irPriocn

Så några racler om 1967 års tävlingar,
sorrr avslutades rleci skyttedclen lörda-
gen den 2 sept., dagcn före H.

ll,tA jraJc e förcprarg på 7 I'oäng
förc "sonurardelens" början och det
skulle visa sig behövligt mot framstor
rrancle CVNI IF, sorl också knappacle in
clctta med 4 poäng.

Att redovisa alla de individuella r-e

.rrlrrt.n .krrlle bli cn fiirte,kning pa år

skilliga sidor, varför jag nöjer mig med
de individuella segrarna i olika grenar:

Baclminton: S. O. Holmström, IFFA,
lagseger IFFA

Bor dtennis: N- Peterson,lFFA
iagscgcr IFFA

liri iclrott: CVM IF
Fotboll: CVM IF
Korphockey: IFFA
Orientering: H. Svensson, CVM IF,

lagseger CVV IF
Tennis i ,T. Nilsson, CVN{ IF,

lagseger CVM lF
Varpa: B. Ändersson, IFFA,

lagseger IFFA
Gevär: Ä. Danclanell, IFFA,

lagseger CW IF
K-pist: G. Tallqvist, IFFA,

lagscgcr CVV IF

VANDR.INGSPR.ISET
för crllfid rill Arbogo

Av tabellen framgår att striderna
mellan CVM IF och IFFA vafit synncl-
liBen jä'nna r,nJcr arcn l9tr4 oth lqC5.
då endast en poäng har skilt lagen åt.

Ja, vacl kan man nu tänka sig för
fiamtida rrtbyte, nä,r vandringspriset slu
tat att vandra så att säga. Alla rnorn
respektive föreningar, sorr varit mecl oln
ått arrangera dcssa tävlingar cira,r nog
, n lä1rn"Jcns 'uck. lrtr för att tävling
ar.l.. \orn sådanr varil 1låLitsrLrtcn lc.t
lner för att orga isationsapparaten ocl-I

l<ostnaderna kring desamma varit be-
tnngandc. De olika föreningarnas rep-
resentanter är nog eniga oln, ätt det id
r ou5ligl rr!hvt.l l'ör fort-öttr. förs1"q-
vi. \orn spl)"rala gre'1tä\lin8.rr. \ottt ill
ör läl1dre arl år"rngerå. Sättcr FfV rrpP

nästa vandringspris?
Till sist ett tack tili aila, som uncler

de gångna åren deltagit såvä1 som täv-
lancle, funktionärer, etc och utan vars
lrjiilp.le..c tä\':nga, vi:rr it orrölligr att
gcnonföra.

När man sorrr i ovanståendc rader
n)est talat on, vacl som förcvårit under
dt' gångna åreo, kan det vå1a pä sin
plats att blicka lite franåt.

Trots att de idrottsliga resursernä ln-
orn företagct under de senaste åren va-
rit stigånde, är de dock icke tillräckliga.
Soln ett av de frånsta önskenrålen ståi'

"rrlSggr 
nJc 1v tenn;\banor i .nJurning

R. Hedqvist, CVM IF,
CVM IF

Generalpr otokollet får alltså nedan-
ståL'nalc utseende:

Tävlingsgren:
Badminton
Bordtennis
Fri iclrott
Irotboll
Korphockey
Orientering
Tennis
Varpa
Gevär
I(-pist.
Pistol
Stmma poäng

CVA CVV CV\,I i.F

Pistol:

l96l -67 på vandriogspriset.

1961 1963 196.1 1965
23 18 33 36
?7 22 25 21
3-

39 38 32 37

1966
33
30

17

1967
37
33
I

,+0

Totalt
180
164

233

5

5

2

5

3

3

5

3

3

3
.10

3
3
5
5
2
2

5
3

2

2
5

37

I

l

2
2
3
2
3

5
2

2
5
5

2
33



CVA VETERANER

Gusttu Etrgströn.

Förra.l.rr'l'etc er' Grr.r-r Berril Lng
strörD avgick med pension clen 29 sept.
och avfirades traclitionellt rrccl kaffe
på rrässcn. Efter att i 18 år ha varit
rnaskinskötarc på Jädersbruk anställdes
han 1949 vid CVA. Overing. L.-H. Lars-
son tacka.le för' dc gångna åren och
överlämnadc blommor. Fackföreningen
och kamraterna bidrog också med sin
hyllning. Engströn lärnnar dock inte
CVA arbctsområde, då l.ran anstå1lts av
nässföreningen som försäljare av fmkt,
choklad m. m.

FI'DELSEDAGAR
CVA
cu dr
16/11 Gunnar Dahlström avd 230
20/]l Erik Persson 956

f,u or
22111 Torvicl Karlsson
l6/12 Bengt Bengtsson
21r'12 Änders Skog
21112 Lral Harl6n

t,t-tF
50 år
7/11 Ingcnar Larsson

avd 200
100
616
,,?

avd .112

Elis Ströntquist.

lviotormontör Elis Strönquist avgick
necl ålderspcnsion clen 3l augusti och
var nred anleclning därav heclcrsgäst vici
clukat liaffebord på Gyllene Balken. Be-
vis på uppskattning för goda arbetsir-r-
satser, plikttrohet och gott kamratskap
fick den blivande pensionären föna i de
tacktal .,'rr' lröll. rr CCVA A. Hög-
feldt, verkstadsingcnjör IJ. Jelsby och
FCPF-ordföranden Ingvar Johansson.
Tacktalen åtföljdes av blomsterhyllning
och välgångsönskningar.

Strömqldst kon till CVA i november
1918 och har l-ela tideo rjrinstgjon på
Dotorscl<tionen. I lortsättningen kortr-
,rre l , r rrr l'elr , i"r" ,.i" i' .r:slan
sorr.r fastighetsskötare i Ekbackcn.

I beworcrt rnirrne

Harry
Eticson.

Den 8 oktober avled en av CVA:s
trotjälrare, Erik Harry Ericson. Han var
född clen 7 januari i9t3 i Visnums för-
sanling, Värrnlands 1än och anställdes
vid CVA den I januari 1946 som verk-
nrästare på vapensektionen. Dcn 1ja-
nuari 1958 överflyttades han til1 plane-
.ingskonror cr, ,lär l-an .r alad. Iör pla-
n( ngrg lrfpen pr rnotor.cl,tionen.

MEDDETANDE
från slödqrbosen Fridell till
släderskon Annie:

"När jag kom med danmhanddukar fern
så liacle Du redan gått hem.
Tretton stora jag också hade
dessa iag på bänhen lade.
Sexton små korn i salrma bunt
Du får själv bära dem runt."

DR.I FT\/ARN ET
Arets llikshenvärnstävling anordnacles

, t | '0 i 5rrängnä. ,'c\ agde rrlrr på
r-cgenlentets övniDgsfält del] 25 och 26
a Llg.

Vicl flygvapncts kvalificeringar l.rade
CVA/UHF driftvärn tillkänpat sig fi-
nalplatsen och deltog i tävlingen som
repl esentant för flygvapnct i hård kon
kurrens nied 27 andra vältränade drift-
virn.glupper. Laget placerade sig på
9:de plats, trots nissaf i ctt par grenar.

Inte oväntat blcv det en andraplacering
i stridsskjutningeo och iika bra gick det
i slrrkvar Jstjänrten rrredcn det bler blyg-
.irrrncre platelingar i vakttjänst, spräng-
tjänst och snabbeld. Sistnämnda gren
brukar tillhöra lagets starkaste. En lB:de
1'lctering rrr dJrför en l't, n rrissräk-
ning. Totalplaceringen är dock en myc-
kct gocl prestation i den mycket svåra
\onkurrensen, oclr Bergrrollct vill gärna
gratulera till f,ramgångarna.

Alla IFFA:s deltagare gjorde fina in-
satser även om det inte alltid räckte till
scger. Vårt väsentliga mål, att få hem
slutsegern och därned vandringspriset
lyckades. Skall några bland IFFA:s
nånga kämpar franhållas för såirskilt fi-
na insatser, kan jag nämna:

E Christcr Nord som kon ,1:a bland
CVM: s tenniscss.

I Bcngt Anderssons seger i varpa, där
han slog sitt personliga r-ckord ned ca
1,5 n.
! Gunnar Tallqvists seger i ksp-skytte
mecl 257 poäng av 260 möjliga.
I Korphockeyspelarnas seger och ut-
klassning av övriga lag, 20-6 i mål-
kvot.

S. O. Ho[mströtn

w:
I tiintrc raden ft. u. Bror Karlsson, Her-
bert Kåbery och Holger Larsson. I balz-
re ratlen fr. u. Lennaft Löth, Åke Dan-
danell, Gutndr Merbön, Lennan Lars-
son och Tdge Wallquist.



Fl'RSIAGSRESU LTAT
Ändrat brotschningsförfarande förJålför't med 1966 så ser detta år ut

att bli ett andhämtningsår evad det gäl-
ler förslagsverksamheten. T. o. m. 1/10
så hade 20 nya förslag lämnats in. 1967
års totala resultat blev ju ,10 st. Nlen
den nrörka årstiden är ju lämplig att
"1ysa upp" med nya goda id6er.

I{är vill jag passa på att påminna om
den tidsbegränsning som gäller för rn-
lämnande av förslag. Ett förslag får allt-
så cj vara äldre än 1 år för att komna
till prövning i förslagskommittön. Vdl-
komna med förslagl Sedan sist så har
följande belöningar och prcnier utde-
lats.
1033 Björk avd 205

F'ORSTAGSVERKSAMHETEN

Edert förslag att skära ned annons-
lcostnaderna har reducerat
Vår'a omkostnader ned 50 %
Vår vinst med 75 o/o

Edcr lön med 100 %

1232 Asp avd 871
Ivlodifiering av emballage
1r4 7033-851810 m. fl. 1.270:-
9182 Oskarsson avd 2741
Fiäfr(hrr; '1fr 1Är pncnino .v

anlenn
205.1 Årbe,rg avd 125
Spännverktyg för utlopps-
del ltM6
9556 Gustavssor.L avd 2742
Förenklat mätförfarande med
874 Lk 20L 200: -
2648 Andersson avd 274
Spärrnyckel för spårskruv 4 n.rm 150: -
2559 Wåhlberg avd 230
Demontc,ringsverktyg för nål-
sökare Rb27
3158 Hall avd 2722
Modifiering av PH-l I
följrndc för"lcg erhöll erkännande.
2887 Sköld avd 274
Trirntrejsel och vacrrmhandtag.

Utöver dessa "interna" belöningar
har FF belönat följande förslag p. g. a.
"använclbarhet på andra arbetsplatser
inom fö:svaret", med ytterligare:
2191 Jansson avd 122
Lödfixrur iör våsleda -e 50:
460 Molander avd 28I
390 Karlsson avd 102
Tång för flexwellkabel 50: -
694 Nlattsson avd 130
Isolering av inneranod 100: -
3028 Brewitz avd 270
Onkopplare för precisionsvolt-
n]eter 75|. -
2648 Andersson avd 274
Spärrnyckel för spårskruv 4 mm 50:-

MYGI.ARIIGAN
Faclern klagar hos rektor att kamra-

tcrna tar hafls sons blye,rtspennor.
lrre {ö, rir rler oÄr nåoor heträf-

fande pennorna, för det kan jag ta hur
rrånga som helst på jobbet, men det
värsta är att de stjiil fran pojken.

turbinrotor RM6 150: -

460:

340: -

100: *

100: -

FRITIDSOMRÄDE VID
KVARNSJöN?

Idxottsföreningen "IFFÄ" har fått i
uppdrag att komma med {örslag till hur
ett eventuellt fritidson.rråde vid Kvarn-
sjön skall utformas och om intresse finas
bland de anställda {ör en upprustning
av Västerängstorpet.

Vi avser att tillsätta en arbetsgrupp
för detta ändamål och är tacksamma för
förslag på personer till denna grupp. Vi
är givetvis även tacksamma för alla för-
.l.rg.ern 1,r' anknymlng till dessa frå-
gor.

Fundera så det knakar och ring S. O.
Holnström. Tel. 553.

IFFA-sEGER VID FCIF-TÄVLING

Äke Dandanell segrade vid FCIF:s
skyttetäyiingan 23-24 sept. i Eskilstu-
na ned FFV:s sportklubb som alran-
gör. I övrigt kan nännas, att varpakas-
tarna vann propagandaklassen i Kul-
varpa genom att i finalen besegra Va-
näsverken I med 12-7.

I lagtävlingen på gevär vann CVM
med 536 poäng före CVA med 531.

Standaret priset ti1l bästa förening
gick till FOA, Stockholm, som sarn-

lat 2l poäng före Örlogsvarvet, Stock-
holm, med 17 poäng. CVA kom på 7:e
plats med l0 poäng.

Ä. Dend$.11

qct i 1.zoo9

GOD START PÅ NY PLAN
Den nya fotbollsplanen invigdes den

15.8 n.red match mellan CVA represen-
tationslåg och Arboga korporationer.
CVA segrade med så klara siffror som
50.

Arboga fotbollskorporationer inbjöds
ddrefter att spela matcherna om "A,r-
boga Tidnings Cup" på CVÄ-vallen.
Sexton iag deltog och Cupen hemfördes
för alltid aY "Radio" korplag genom
vinst i finå1efl mot Motor med 1-0,

Planen är, enligt de olika lagens rep-
resentanter, ganska bra, så når som på
en del ojämnl.reter. Efter dive,rse srnå-
justeringar torde den komma att hålla
god klass jiimfört med övriga planer i
Arboga.

''RADIO-CUP-LAGET'"



Vetercrn blev pensionör
Byrådir ektören Lskil östlund avgick

necl pcnsion den 3l aug. 1967 och blev
då föremål för onfattande hyllningar av
personalen. På eftcrmicldagen 1-radc che-
fen och de närmaste arbetskanrarerna
saorlats i UHF lunchrun till cn enkel
kaffehögtidlighet.

llyri, hcicn ralrde bl. r. orn dcr Iånga
riän.tgör:1g.ri.l u.tlr,rd \rr ino n fl1g-
vapnct, närmar"e 40 år, den onsorg och
rättrådighet han alltid visat i sin tjänste-
utövning och dct goda samarbete som
allticl förevarit. Han önskade den b1i-
vande pensionärcn rrånga goda år så att
lrrn kan nirrlr cr den tid .orr nrr l gge"
Iramför honom och överräckte en bloms-
rcrl.r.\eu. Bing B. Ählin, r.rckade för .ig
ocl-r clen underställda personalen {ör den
tid de halt förmånen ha östlund som
chef och det alltid goda lörhållande som
rått på avdelningen. Han tackade också
å fCTF:s vägnar, dels för den tid öst-
IrrnJ vrrir akriv ironr tjänslcnrånnarö.
rclsen och det arbete han nedlagt där
och ävcn för det goda resultat tran kom-
nit fram till vid dc förhandlingar som
förr. ncJ ö"rlrrrd i chefsställning.

Av.vnare tdberg rclade å FCTF väg
ltar och framförde deras tack för cle
gångna åren och framhöll att om också
neningaLna många gånger varit delade
hade nan alitid crnått resultat och
skills i bäste .anrför'stånd. Telarer ö"r

skade östlund en ljus fralntid och övcr-
1ämnade en vacker kristallvas.

Vid cn subskriberacl middag på stacls
källaren fortsatte hyllningarna för öst-
lund. Byråchefen K. Hultn.ran framförde
sitt och kamraternas tack för de gångna
åren och överlämnade en mycket deko-
rativ silverskåI. FCTF genom bing. B.
qhl n överlämnade en slip.lrållare i guld
ned lokalföreningens tack. Intendent T.
Andrön tackade från arbetskamrater ocir
1.ollcg, r pa CVA ocl- örerliirr naJe en
lanpa. CVV representcracles av förva1-

tar.e H. Linclblom och CVNI av bing. A.
Gcrnandt som framförde CVM:s tack
och överräckte en adress.

En nycket rrppskattad visa on öst
lund hade kornponcrats för kväilen av
K.-8. Persson, son föreclrog den till
5a|l\n].n5 rrcll \.-t. Frn nc. UHF-lbe
ncserkapell spelade och förhöjde stän.r-
ningen under kvä1lens lopp.

Hr östlund tackade för hyllningarna
och minnesrika år i en god kamratkrets.

Dm

Eshil ösrlud llanlzerad au llil.ger Åhli11, FCTF och Karl Huknan CLlllF.

TACK!
t Ert varmr tack rill chcf ocir arbetsLanra-
rcr I;r dcn vackrn avskcdsgåv:rn jag {ick när
jri ., ,dc nr:r .,r .r illnins ,id CVA

an;cd ll dgnusson, ?,\ d,. 63A
o l-rr varmr rack rill chefer och arbetskam-
rrter för al1 uppvrktning pi nin 60 åtsdag.

Hdtr! Pcttertsorl, t\d. 770
o [r' r,:rmr L.r.L riLl all.r 'on g:orr rr'r .i .r

arbctslag vid CVÄ till ctt ljusr minne. För
ella blommor och presenter jag fått mottaga
när jag slutade min anstäl1ning vid CVA dcn
3Ci6 1967.

lliLmer Karlsson
o Err hjärrligt rack för den vackra presen-

.ick -or .r... rr;- :r" s'rr'.dc rid
CVA,

Birgnta Åberg
a Etr hjäriligr tack till chcfer och arbets-
kanrater för uppvaktningen på min födelse-
dag.

Astrid Ntnedt
a Etr hjärrligt tack till chefer och eroers-
kamrater för uppvaktningen, då jag slutade
min anstiillning vid CVA.

Gustaf Engstri)m
o "r:ll .pprr\rni r cch rJnliq lrigLom.r
p.. rnin \ögrid,drq t'er j.r- f: l .,n-föra erL
!armt rack.

Harry Holmqtkt
c Ett hjärtligt tack till chefer och arbets-
kamrater för den vackra eåva jag fick mot-
L,rea nir iag 'lu.rle n.i" "nsL-llning vid
CVA.

Spen Eriksson, ayd. 66O

. Ett hjärrligr tack fc;r den fina avskcds
såv:rn jag fich nir jag slutade min enstill,
ring vid CVÄ.

llagnbild Franzön

c -rJr.1.1 r. r rLrJc Lr Ir in- ."r' \or r rr.
till dcl vid min evgång från UHF, får jas
till alla och en lar vicl UI-llj, CVA och CVM
fr;rnförr mitt varma tack.

E. östlmd
. fl rlm r..t il ,l .. l- .o, omrr,r
ihir: nig på rrln 60 årsdeg.

Olle-PeLlt, UHI
c 1.C00 t,1ck för alla hyllnirgar, gåvor och
t. | .n t LknrrJc ..1 'hrlJ nred r.r r.-
grin q med ållcrspcnsion.

ll-- ett Shogluncl

o d;.i r ij r.r,k f.lr ' .rrlr: rppr..(..r:r.i,
'orr qi"-Jc l i 50''r d.'; ,rl' cr r'h, uc..
ljust mlnnc.

llildng l,lacn, Nd 231

o Fiir r:inliia hågkonxt på min 5O-irrsdag
1,,r.,,- ., 1 .d fl i,. -rL;, r n irr \:i-rliq .rc

Folke Lar*on, :x.d 111

. frr lr.r.r.r, r r..k lc;r dcr r'.1.J,-i,.r -.rg

..1. n.'r.r.: i-r.rdc n- ., ,:ll,r-lln rg t d CVA.
Lenndrt Bery1aitt, F 76

o För all y;sad .,'inliehct och uppval<tning
på nlin högridsdae frarnfar jag hä;med mj;

ALf ons Karlsson

o H -rrli;r racl för all upo'rlrnin.: oi nr n

Erik Al|clenson, ald. 112

,YrEDALJffrÄN

Son nimndes i Bergtrollet nr 2/67 till-
clelades trat'ibledare Georg Molander
och cldaren Ture Holmquist meddljen
lör nit och redlighet i ribets tjiinst. De
Ier nådigt åt nådeuedermälet.

t5



BRITTSOM MAR.J U B I LE U^^
Iriygets Motorklubb, Arboga, iubile-

racle i år n-red sin 10:e Brittsommarrun-
da faniljerally i högertrafik. Den
kördes sonr vanligt i vänstervarv men
tävlingslcdningen hacle sett till att alla
kontroller 1åg till höger i körriktningelr.
Banan gick från Säterbo skola genom
Ärboga, följtle Ranrstigen ti11 Götlunda,
övcr Sickelsjö vägcn lnot Västemlo till
IIjäln.ra,re kanal och därefter följde den
ril. rlygfälret oclr se,l 'n i rr å1. BctliIfrn
de proven så är det svårt att undvikä
uirprcpning rrred härsy11 till 9 tidigare
lrlndol och andra ra llyarrangör er. Brm-
läggarna Anclcrs Ander, CVA ocl.r Erik
Hedstr ön, UHF, haclc dock korurit
nrcd nyheter son uppskattadcs nycket
av deltagarna. Ävcn hade man uppdelat
cLe l0 prove[ på manövcrskicklighet,
iakttagelsefiii'n.råga, beclömning och kun-
sltapcr. Det svåraste visacle sig vara
"fickparkering" lrrot höger trottoar. En
nylret var ticlningsutdclning i rörbrev-
lådor utelter en slingrande "byväg". En

FEIIKAMP
å lcr EL och ROBOT

Teknisk sektion EL ocl.L Robot [757)
har under några sonurardagar hå}lit sin
traclitionella fenkamp. lr,{an har tävlat
kontorsvis ocl-r cleltagandc kontor har
varit Elkontoret [500), Robotkontoret
(5501, Tclckonponentkontoret [570_)
och lr4atcriallaboratoriet [900].

Cr'er,rr" lr,r' r" ll rllJl rrririgo i, cy.
kelaknirg. varlrjr, lLrfrgevif5.k'rlninB
och piikastning. Son-r enväldig domarc
har C757, Bergt Nilsson, fungcrat och
han har vid samtliga tåvlingstiLlfällen
;ive, r rL:r ,,tf :llt o;fr | ,ift fill

Minigolfer-L genurförclcs på birnorna
r.' T.i nbelgrr n c,l lrel: 30 .t. delt.lga.
re och omfatta.le cn setie on 18 håI.
Incliviclucllt segrade Nils Peterson 500
mecl 38 slag, nredan lagtåvlingen hem-
fördes av 550 ncd 24 p före 500 med
36 p, 570 64 p och 900 86 p.

Cykelåkningcn körclcs på Arbogakor-
pens 3 milsbana och tidtagningen si(öt-
tes av funktionärer från Korpen. Även
här lyckades Nils Pctcrson 500 bärga
en guldpeng och även 550 upprepade sig

ned en lagseger på 20 p.

Vid varpakastningen höll man till på
CVA varpabana, söder om Radarba-
racken, och här tog 550 en förkrossan-
de scgel på t9 p före 500 på 48 och
570 oc1.r 900 på 7l p. Individuellt be-
lacle 550 de trc första platsema med
I-asse Jacobsson i topp rned endast 23

felcentimeter på 3 kast. Fantastisktl

l,uf tgevärsskjutningen genomf ördes på
Skyrrcgillets banor som är belägna '
Sturc'lolrn" källarc. Äter var 550 i se-

gertagen och Arne lvloberg segrade på
fina 78 p och lagsegem gick son.r vao-
ligt till 550 rrred 22 p.

D.r avslrr'rnde grenen v.-rr piJkas -
ning son genomfördes i paret Hertzes
sommartorp Lugnet. I denna tävling
"skrällde" 500 til1 ordentligt ocl.r belade
de lem fJnrc pJatscrna och tog även

lagscgern på goda l5 p. Värden på tor-
pcl, Srig Herl/c, log \egern pa 58 p fö.
re sin fru Betty sorrr överraskade med
fina 55 p.

Scdan envä.ldige donaren Bcngt Nils-
son gjort en sammanfattning över som-
narens fenkamp och tackat kvä11ens

värd och värdinna utbringades ett leve
för slutsegrarna 550. Kvällen avslutades
med öl och snörgås tillsan-rnans med
allmänt "rundsnack".

Slutresubat:

l. 550 l'15 poäng
2. 500 160 ,,
r s?n 2q5

4. 900 367 ,,
Nils OsLar

Årets rallybtiste P. O. Larsson.

Vädret var också det bästa tänkbala
lör en sensonmartävling av detta slag.

Dcltagarna uttalade oförbehåilsamt
sin stora tppskattning av ari:ange_
rrangen.

Resultotlislo
1. och årets vandringspokal-

segrare P. O. Larsson
I(j. Nilsson
G. Nätfalk
Cl.rr. Nilsson
B. Sundh
innehavaren av sleven för
året G. Lidholn.L

2.

3.

1.

5.

3,1.

139
151

159

166

306
I(artlåsarpriset fick Ylva Skärhamnar.

Poöngsröllning {ör vondrings-
pokqlen
Ki. Nilsson
L. O. Broberg
E. Fqllkvist
K. G. Johqnsson
P. O. Lqrsson" Lantlx' eubtir ar e" Gust a v G ust af ssott.

liten skogspromenad ingick också i spe-

let. Därvid skulle marr efteråt tåla om
vad nan iakttagit av utplacerade före-
r.r.rå1. Ett prov av luktsinnet {ick man
län.rna på en kontroll, diir mån bara av
doftcn skulle tala om innehållet i en

rad burkar. Den traditionella pilkast-
ningc.n fanns med men stimulerades med
servering av varmkorv och Lemon So-

da. Vid n.tålet serverades kaffe med
dopp av fruarna B. Sigge och B. Fried.
I.'ör de yngsta hade en speciell tävling
inlagts med iakttagelser utefte,r banan
och priser i form av serietidningar. De
ltspisades vid starten med glass.

För att få allt detta att fungera hade
en stor ti-rlpp av funktionäre,r ställt upp
och genom tilln-rötesgående av företag
och köpmän fanns en fömäm prissarn-
ling.

16

20
14
t4
12
12

FN{KA: s tävlingsledring och styrelse
ber att få framföra sitt hjärtliga tack till
neclanstående firnor sorn bidragit med
prise,r och gåvor till årets Brittsommar-
rally.

Arboga Bil AB
Arboga Bryggeri AB
Ario'AIb, Västefis
Euerts Cylzel och Spot, Atboga
Flygntotor AB, Trollhättan
F örsuarets F abribsnerh
F ör st ar et s M nt orlzlubb
Gldce Bolaget AB
Nya Gummiu erlzstaden, Arboga
K. D. Nllssons Bilaffär, Arboga
Suensba AB Philips, Stocbholm
AB Stensba SheII, Srocbholm
Shell Bensittst ation, Kö pingsuägen

AB Walles Fiirg, Arboga



lng Mari Andersson och Ingbritt
Karlsson ser åt höger.

Sedan åratal tillbaka ha vi hört talas
on1 dagen H, någonting lran visste skulle
komma, men som ändå inte engagerade
så nännvärt.

Varefter den stora dagen närnlades
blcv vi "matade" ned propaganda och
ltter eller nindre tvingade att sätta oss

in i vacl reforrnen innebar, nya trafik-
regler, vägmärken, hastighetsbegräns
ningar m m.

Även här på arbctsplatscn fanns pro-
blern som måste lösas. Gång- och cirkel-

banor skulle narkerås, ljussignaler flyt
tås, bättre ordning på parkeringsplatsen
a.radkomrna. e. v För 1'1an]äggnirq
och genonförande av dessa åtgärder bil-
clacles en I{ögcrtrafikkonmitt6, beståen-
de av Nils Lifvendahl, Janne Andersson
ocl-r undertecknad, samt vid ärenden ro-
r ande UHF Anders Gernandt.

Arbetet har vadt stimulerande genon
att så nrånga visat sitt intresse och korn
ruit ned förslag och id6er. Vi har ock-
så halt god hjälp, särskilt från utbild-
ningsavdelningen mccl P O Olsson i spet
scn, när det gällt att förmedla informa
tion till de anställda om hur de på bästa
sätt skall färclas till och från arbetsplat-
sen.

Niir dessa rader skrives har vi kört
till höger i drygt cn vecka. Glädjande
nog tycks det lnestå fungera tillfrecls
strillånde och vi har varit helt försko-
nade fr'ån olyckshände1ser. Jag vill dock
passa på tillfället att påpeka ett par för-
hÄilanclen son.r alltid är aktuclla och diir
vi kan hjälpas åt att gör:r särskilt hem-
fårclcn på eftermiddagarna så säker son-t

nöjligt:
'. Tag der lrrgnt 1'å och rid rrtkörning

en från parker ingsplatsen. Visa hän-

VT HÅLLER. ÅT H('GER.
syn till medtrafikanterna.

2. Ni som cyklar bör tänka på att inte
åka så många i bredd att omkörande
biiister tvingas ut på vänsterkanten
för att komna förbi. Sträck ut l<ön

på längden istället för på brcddenl
Dcn nedvetenhet orr trafiken och

clcss faror som högcrtrafikreformen otvi-
velaktigt medfört bör vi försöka hålla
levancle genom att alltid uppträda soln
trafikanter med ondöme och ansvar,
inte rninst då vi som reprcsentånter för
vårt företag färclas på uppdrag landet
övcr.

Avcl 980 den l2l9 1967.
Gert Wasc

Den som gör en reso hqr qlllid
någoi qtt berötlo. Om det är
nytt och intressqnt ör en helt
qnnqn frågd. Vet Ni {ör övrigt,
ofl...

... Campari Soda är väldigt gott.
.l)å Je1 vtlerstr lillr lrol,r'en Farag-

lioni [109 nr hög] vid Capri, finns
er blå ödla, som endast påträffats
på Galapagosöarna.

... Colosseum i Rom var täckt av tält
tak.

... Neapel har skola för utbildning av
ficktjuvar.

... sanden på Ostia Lido utanför Rort
ä.r svalt.

... nobelpristagaren i litteratur 1958,
Sålvatore Quasinodo är en berömd
brobyggare.

. . . onr na1 ä8nar i nrinttler ål v:rrie
sevärclhet i Vatikanmuseet enligt
deras katalog på de tide det hål-
1es öppet, behöver man 14 år för
att se allt.

... på den plats Caesu brändes på Fo-
nltrr i Rom nedlade 1966 en anerr-
kanare en krans och på dess bancl

Puffcrr efter setttesler
var skrivet "To Jrrlius from Gcor-
ge.

. . . var och en av cle fyra pelarna, som
håller upp Peterskyrkans kupol in-
ncsluter ett kapell.

... Micl.relangelo hännades på en kar-
dinal, som anmärkt på att alla tigtl
rerna i fondmålningen "den yttersta
domen" visats nakna, genom att må-
la av denne som en gtön denron
med åsneöron. Då kardinalen klaga-
de hos påven, svarade denne: "Har
Du en gång hamnat i helvetet, kan
inte iag ta Dig därifrån." [Han finns
fortfarande kvar långst ned till hö
gerl.

... clcn nest avbildade Laokongruppen
endart är er gips\opia, meJan ori-
ginaiet som är skadat å la Venus
Melos, står knappt i0 meter där-

ifrån.
. . . nrinst vararnan bil i ltclien är "n

FIAT.
. . . det inte finns Tax-free shop på

Ron.rs flygplatser.
Det finns kanske några fler minnen,

rcn rrrån låter också tankarna löpa

lranåt ilikhet med clen skaldande Balk-
Johan:
Iiösten har nallzats och sotntnarn iir slut,
ttu sitter Du hemnta i sensommarbuällen.
Då år det på tiden att fatta beslut,
ont Du nösta semester uill förliiggd till

fjäIIen.
Men Du kanslze hcllre till södern uill

't' ara,
hur DLL rin gör ir det klobt böria spara.
Du må sen resa ned bil eller båt,
så är clocb ett faktum att pengft går åt-

Då är det skönt dtt i banben lå hinta,
den sparslant Du insatt som öhat nted

fdl1t a.

Diif& uån råcl Du borcle anamma,
ifyll blanhetten och det med de samma.

Ja den råd lyder är vis ocl.r speciellt
i derra iallet. Pengrr behörs alltid i sc-

mestertider och underligt nog alltid n-rer

in rrran har. Spar klubbens rnaning är
värd att tänka på. Det är inte så svårt
ålr spJrc \om rången tror, orrr rnan gör
på detta sättet, och nan kan planera
s'r fritirl på elt behågliSarc sätl. näl
man hå( ett klingancle bankkonto som
fast grlncl.
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