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Fornillen Hiorr
Ovanståendc familjeidyll syns mr

mera ganska ofta på CVÄ. Bilclen togs

i olttober av vaktlran Valdenrar An-
de'rsson på planen framför administla-
tionsbyggnadcn. Tr-()1 någon att cicssa

cljLrr vantrivs och att de ä1 utsatta för

djurplågeri? Dc l.rar rikligt rred foder
för linteln, rllcn lllottal giirna biclrag i
forru av äpplcn ocb gr'önsaker. Rådjuret
Lisa når också bra.

AlIa ansrcillda uid CVA och UIIF
önskas

God Jul
och

M"* JU.,"^""-^-^'

OM5IAGSBIIDEN:
Det är långf till vår, men vi vor först
på plon. Ni's Petersotr slår tillbaka
en boll, son Lennttrl retunlerdt nTed

bacbhand på CV A: s nya tennisPlan,
sotn år lzlar för spel - nilr
snön är borta.

Gott l\yrt
o

A
Hjärtligt tack för det gångna årets arbetsinsatser

Wr dl

ETEFIGiTFTOLLET

Persono lidning lör Centroo Verkstoden Ar'
bosd, och FMV f,Uf, Förrådsby16n, 132 00

AnsYorig ulgivore:
CCVA v. d r. A t{{tgferdt

Flagnar Fr Elengtsotr

Redokiionskommitt6:
GunielRydebors,le.4m,CorL RickordEkbLod
lel. 106, Corl-H!so Dohlsiröm lel. 16t, Christer

Arboso Boknyckeri AB, Arboso, 1969



('STER.SUNDSFIttALEN, ETAPP I

De sorn hcrde
crnsvcrref
Kent Klangefors på trucken.

Se siclan 4.



UR. C\/A-CHEFENS DAGBC'K
Hänt se'n sist

Skyddsrak för telemateriel [ärJigr.

Verkstaden för 810 ombyggd till prov
rum för generator-er.

Tryckeriet flyttat till elevhemmet, Ek
backen,

Mindre asfaltbeiäggningar utlörda.

Verkstadslokaler och kontol lör
CVAö färdiga (sep. artikelJ.

Flygfältsavtalet mellan FV och
unde,rtecknat.

FFV

Besök crv...
l9 september
... representanter från FMV-F, FMV-

Ä och Rikspolisstyrelsen, för infor-
mation om CVÄ resurser beträffan-
de optisk materiel.

23 september
. . . Civilingenjörerna Hansen och Mor-

rensen, FMK, Vserlose, ingenjörer'
na Söderlind och Jönsson, SAAB/L,
sant ingenjör Nääs, FFV/HK, för
att diskutera Ue-system beträffande
beställningsförfarande och redovis-
ning - motor RM6.

24 september
... Direktör Ciiran Wallert, ingenjö

rerna Rolf Berglund och Ragnar Fri-
modigh från Ostermans Aero AB,
för diskussioner angående ev. över-
syn av kolvmotorer.

25 seplember
. .. representanter lrån STTA och

CFTH i Paris, FMV-F:ELP, FS,

TALAB och TUAB, för demonstra-
tion av PS 66-materiel.

29 september
. .. Gd Svärd, öing Thors6n och Äd

Lundgren, FFV/HK, f6r uppfölj
ningssammanträde av tidigare kon-
taktkonferenser FFV/HK-FFV/
CVÄ.

8 oktober
... Luftlcrt.inspektör Backman och ing-

enjör Dahlquist från Luftfartsverkct
och civilingenjör Magnusson, Brom
rna Aeroconsulter AB, för att dis

kutera frågor rörandc auktorisation
av FFV/CVA som översynsverkstad
för civihegistrerade flygplansrroto-
!er.

l5 oktober
. . . Messrs. Holman, Chesterfield och

Beesley från Rolls-Royce Ltd, för
diskussioner gäliande översyn av
stationära gasturbiner för reserv-
kraftaggregat.

23 oktober
.. . överingenjör Bengt Strömberg,

FMV-F: CELP med ,representånter
från F:ELPI och F:ELP2, för ge-
nomgång av arbetsläge och ekonomi-
frågor - F:ELP beställningar vid
FFV/CVA.

29-30 oktober
... överstelöjtnant Arnoldus, överfän-

rik Thomsen och ingenjör Bauman
från FMK, Vaerlose, för informa-
tion om fpl 35 elektronik samt Side-
winder.

... Messrs. Grundy och Taylor från RR
resp. BSA, för att diskutera över
syns-, repaxations- och provnings-
frågor motor TM2.

l3 november
. .. kontaktmän instrumentunclerhåll in-

om FFV och TELUB.

l4 november
. lngenjörö!(rstclöjtn;nt L. Jrirvincr r

och ingenjörkapten V Jrrurikrq. lin-
ska flygr apn.t, [ö- srr.liebesijli.

l9 november
. . . nye försvarsonrrådesbefälhavaren Fo

47148 överstcn C. Ilelmfrid och
majoren Th. Ilerstacl.

CCVA leder chefen för 1NK byrri +
clrcf L. Liungloist uidare tid besök tlen
28 nouember.

öuering. B. Strönfuerg och CCV A uerk-
sttrclselirehtör A. Ilögfetdt uid besöle
dcn 28 nouember.

Fobef. öDerste C. Helmfricl oclT 111aior

Th. He'stad. Iedsagad av ba7ten G.
Tallqvist tid besöle den 19 nottember.

20 november
. . . ett 20-tal yrkeslärare för telerepara-

rörcr i Upp"ala. VistrnanlanJs-,
Kopparbergs- och Gävleborgs län.

25 november
. .. Ingenjörerna T. Tsnnesen och F.

Sruirh, Luft[orsvcret. Forsynings-
kommendoen, Kjeller/Norge, för
studiebesök.

28 november
.. . Chefen fiir Flygmaterielför'valtning

en Generalniajoren S.-O. Olin med
cheferna för F:SP, F: INK, F: INKU,
F:V41, F:V42, F:ELP, F:ELB5
och F:N samt chefen för central-
planeringen vid Flygstaben överste-
löjtnanten I{. W. Winblad, för de-
monstration av PS 66-materiel

. . . Flygdirektör G. A. H. Tidman med
driftledningen u 51 och 52, led-
ningspersonal ur TV3, driftschefer
lör radarslltioner och Rgc samt per-
sonal från TELUB, för informatiot'I
om PS 66-nateriel.



Månclagcn dcn 17 novernber överlän,
nacle överclirektör I olke Skoglrrncl andra
delen av verkstadsutrednirlgen, V66, till
'ör.r: .rrrini.terrr. Der r.l Jel berör i
I rrr rrtl.rk ' nr'crlrall I'a A- och B-niva,
(1. v. s. ute vid den operatjva nitterielen
och inte på centrala verkstädernä. Mål-
sättniogen för utreclningen är att erhålla
ct'r god bereclskap för- eventuellt krig,
tlfelztiu adninistruri(r,r oclt en cårrno-
nt.islz drift.

Y66
del 2

TV I TIIT KRIGSMAKTEN
MERA ARBETE TIt[ CVA

Den dirckta styrningen av det lokala
och regionala underl-rållet ha.r j dcnna
ttredning föreslagits parallellkopplas
rncd rnotsvarande styrning av de opera,
tiva baserna. Dct betyder bl. a. att sant
liga regionala televerkstäder ställes rrn,
cler krigsmaktcn.'IV I [Arboga , TV 5

IFTG-TELUB] och TV 6 [Malmslätt]
skall därför övcrföras och det betydcr
att ca 20 mån totalt lär'nnar CVA. De
konrmer att sammanföras med övrlga
rrndcrhållsresur'scr inonr r r'c regioncr
och kallas dä löt teleservicebaser.

I samband härmed har ca 20 oÅ av
de regionala televerkstädernas nuvaran-
cle uppgifter föreslagits överföras till de
centrala verkstäderna.

CVA skail ha personal i beredskap
att kunna rycka in vicl större årbetcn,
vid omfattande havericr eller översyn av
helt system. Kapaciteten härtill får tas
från marktelemontagepersonalen, som
ju också är lämpade för detta, då de
t idigare oftl rrlfön inqtcllationern..

Försvarets trraterielverk skall vidare
rekommenderas att i första hanci lägga
konsultuppdrag till cle centrala verkstä-
der, som är utsedda till huvudverkstä-
der för viss materiel i stället för att som
nu till civila förctag [exvis Teleplan
AB, d. v. s. TAI-AB och TUÄB.I Detta
innebär cn vi5. |ll\ idBning J\ CVA
Därvid aktualiseras en filial tiil CVA i
S'ockholm [ör .,rr F\4V sLrlJ lå nör-
mare till sin kontakt.

Behovet av åtcrkomnancle tckniska
systcmmätningar lör operativa funk
tionskedjor poängteras, inte bara sonr
nu efter installation e1ler ombyggnader.
Även denna arbctsuppgift föres1år rrt,
rcclningen skall läggas på för resp. nate-
ricl utsedd huvudverkstacl, vilket för
CVA clel innebär ett yttcrligare utökåt
tekniskt arbete

Flottiljverkstäderna har fått sitt per-
sonalbehov rcga upplrrätt och föreslås
begränsas för saIlltligå cnhcter till 950
man plus 40 för F2 och F8, sotr har
specialuppdrag. Detta betydcr en redu-
cering mecl l5l man och efter clen

Forsätt;r. på siclan 13.

1944-1969

I förra nunret kont en notis oln ur-
CVA:arnas 25-årsfest. Bergtrollet kan
här prcsentera en bild från .letta till-
fällc. Det var 13 av den son var med
då, som var med nu. Son ett minne från
denna dag fick de son-r placeringskort
var sin tändsticksask av rostfritt stål nccl
sitt namn ingraveråt.

De närvarande var: Tage Wallqvist,
Nils Lifvendahl, Gunnar Bergqvist, K.
AnJers.on, K. Abralrarn"son, Birger
Westerberg, N. Eriksson, M. Olsson, L.
Andersson, S. Jonsson, L. lr4attsson, O.
I(ling, Birger Haglund.

Värdur var verk.läd'Jif. A. Högfeldi,
Birger Åhlin ocl.r Erik Werner. Midda-
gen var traditionsenligt ärtsoppa. Anders
Högfeldt höl1 en liten rerry över de
gångna åren och dr Bergqvist visade bil,
cler ur "Arboga Minne" från den tid då
CVA byggdes. Det hölls också en mrn-
nesstlnd åt två trotjänåxe, f. styresmån-
nen Otto Dahlin ocl-r personalchefen
Folke Ericsson, som avlidit sedan 20-
ärsrrötet.

Sedan bilden tågits har leden glesnat
ytterligare.

Vid 25-åtsjubileet beser ingenjör N. Liluendahl, CCVA, dobtor Bergquist och.för-
ualtare B. Haglund en planimeter son alluiindes då CV A byggdes 1943- 1945.

UR-CVA: arna uid årsnötet.

25 ÄR \/tD C\/A
GUNN,4R BERGQy/ST Jdg rdchar Er Ur CVA:are' som ua-

N/LS ER/KSSON tit 1ncd. att bigga grunden rill uår

K,4RL ,4BR,4H/MSSON
K,.IRT , NDERSSON
KARL-GU ST AV,4NDERSSON
TENN,4RI ,4NDERSSON

B/RGER H,4GLUND
,4RTUR JÖNSSON
OLOF KI/NG
r,4RS M,4?TSSON
M,4TTE OLSSON
TAGE W ALLQVIST
B/RGER WESTERBERG

ucrkstnd o,h ö\.kat tt1 for!\du gou
santarbete undcr leotnntande år.

W' cl



(tsrER.suNDSFILIALEN, ETAPP I
Verkstcrdsingen iör E. Biick
Etopp 1 innebor i korthet överlämnondei qv funktionselugligo lokqler, d. v. s.

utrustqde med lyftonordningor, lryckluft, sp rutmå Iningsonlägg ning, kontors-

invenlqrier etc. - Dennq etopp skulle färdigställos rill den I dec. 1969.

Progranenligt anlänclc den fö1sta långtlåclar-en tisclagen den ll nov. l969 mecl in-

ventarier. Då vcrkstadsbyggnaden var full av hantverl<are mecl sina ställningar, och

förråd saknade såväl golv, tak som väggar fick dcnna och följandc transpolter. lossa

sin last under bar himmel cllcr i en hast lånade lokaler- Om clc tre veckor sotu

fö1jde finrs Dycket att b.:rätta, sorn t. ex. att vi återfann våra trppskickade bilar

hos FFV:s överskottsförsiiljning; att efter cn vecl<a en tidig nrorgon från insidan

av verkstadcns tak upptäcka Tännforsen i llinjatyf.

lr4en allt detta är bagatcllcr när-vi ser tillbaka. NIan l)ratar om positiv vilja, o11r

arbetsinsatser, gott samarbete ntellan clc olika hantverksgrtrppernå o. s. v Hiir bc-

roclde dc fransteg som skeclclc clagligcn på ett vt'rkligt iclealsalnarbete rucllan alla

parter, varför vi sarrtidigt som vi visar clagslägct vicL överlärrnanclct av ctapp l,
passar på tillfäilct att tdcl(a alla sonr hjiilpt oss att genomföra dcnna.

Sonr ansvariga för clcnna liirsta etapp,
anlåndc vi till östersrrncl den l0 nov.
1969, cch dagsläget lrangår av följancle
bilclcr:

l' Lxt c r iör u t, r lrt tt d.

^ 
Exterii, IålåLl.

lf Exteriö, i da,g. TilI dinster, förrådsblggnaden och till
stugdn). Ditr schaltnaskinen urbetar hommer ctnizlåtls-,
byggas ntder ueckt 49.

! Interi& av terlzstdden.

höger lzontoret (barn-
t11ätt- oclT nltirtan dtt

l, Det ltliuande leontorets liigc
stLLgan ). Bliuttnde lzontctr ricl

(bttnt-
utsdtt(l



CVA företogsnömnd

Arbets-
beläggningen
uppårgående

Vid sammanträde den 30 sept. fick
nämnden beskecl från landstingets sjuk-
vårdsstyrelse om att blodgivning vid
CVA efter arbetstidens sllt försöksvis
skali organiseras enligt av nämnden
framlagt förslag.
Saorrnanfattningsvis förekom vidare föl-
jande:
a En arbetsgrupp bildades f,är att för-
bereda firandet av CVA 25-årsjubileurlr
i augusti 1970.

o Medel för personalvårdande åtgärder
15.000: - kr. fördelades.
c Nämnden diskuterade åtgärder föf
att underlätta anpassningen för personal,
som omplåcerats från CVM och
CVMV.
o Läget beträffande Östersundsfilialen
redovisades. Organisationen är faststälid.
Personalrekrytering och anskaffning av
utrustning pågår.
c Arbetsbeläggningen har just nu en
uppåtgåeode tendens. Elier 1970/71
rnåste vi cnreilertid emotse en sjunkln-
de underhållsvolym. Gcl Svärd har be-
ordrat en arbetsgrupp att utreda och
forrnuleru en långs.krig må)sättning iör
FFV underl.rållsverkstäder.
a FFV petita-äskande för 1970/71 orn

fattar totalt investeringar för 56,6 mkr,
varav 9,6 mkr för underhållsverkstä-
derna.
o En nybyggnad för motorförråd är fär-
dig och tagen i bruk.
t Ärssiffror för CVA budgetåret
1968/69:
Faktureracl försäljning 85,7 mkr Q00,2)
Medeltal ånställdå 1.329 [1.392]
l{örelser csultat 1 ,9 mkr (2,2)
o Vid extra sannanträde den 17 nov.
gavs nämnden en detaljerad genomgång
av bokslutet och årsredogörelsen.

S elzret er ar e n

Departementsbesölz 20 novenber. Fr. u. ingeniör R. Olsson-Seffer, FCPF:s ordf.
CVMV O. Dehlin, banslirådet S. Larsson, statssebreterare A. Thunbery, riksdags-
man O. Cöransson (,cleluis slzynd , öuerhgeniören uid FFVlIli( Å. Thorsen,
FCPF:s ordl. CVA l. .lohansson, tleparrenentsschreterare G. Notdbeclz, CCVA
uerbstadsdirebtöt A. Högleldt set på K.-A. Kulin, sont lilonterar en PIU analysator.

Försvcr rsdepq rlementet
ser på oktivt rrnderhåll

Statssekreterare Anders Thunborg
bcsöktc CVA torsdagen den 20 novem-
ber. Han åtföljdes av kanslirådet S.

Larsson, departencntssekreterare G.
Nordbeck och riksdagsnan O. Görans-
son.

Efter ankomsten hälsades de väkom
na av CCVA, verkstadsdirektör Anders
Iiögfeldt, sorn presenterade CVA i ord
och färgbilder. Under sakkunnig ledning
besåg de vissa delar av verkstäderna ocl-r

matcrielverkets {örråd.
Vid en liten presskonferens på efter-

niddagen {örklarade Statssekreteraren
att besöket ingick i en rutin att lära
känna de olika centrala myndigheternas
verksanhetsfält. Tidigare på dagen ha
de han be'ökt FFV CVMV, Västerås.
"Det är alltid intresssant att få se cren
praktiska sidan av verksamhetsområdet.
Tyvärr sker det för sällan". Allting fann

han vara mycket bra och välordnat. Vad
som förvånade honom var att det vål
så litct kvinnlig arbetskraft i produk-
tionen. Det är ju ändå mycket hant-
verksbetonat arbete av lätt natur. Vad
man nu såg var emellertid exempel på
l.rur ny teknik ersatt tidigare metodik.

Statssekreteraren nämnde att han var
belastad av 15 stora utredningar, var-
av V66 nu har lämnats in. I sin tur
finns under clessa uftedningar ca 150 på
lokalplan. V66 ville Statssekreteraren
inte yttra sig om, då departenentet skall
fatta bcslut i detta förslag.

Beträffande awecklingen av CVV
.1nc- den lrr gån bätrre än nrån \än-
tat sig. Det finns fortfarande problem,
men de är inte ornedelbara.

Efter pressmottagningen hade Stats-
sekreteraren konferens mecl represen-
tanter {ör FCPF och FCTF.

Erik Mcrlrnberg
FFV:s nye GD

Direktör Eric Malmberg, V:i-xjö, har
ikonselj utnämnts till chef för Försva-
ret' Fabrik.verk fr o m den I jaruari
1970. Vår nye generaildirektör låmnar
därmed sin befattning son-r verkställan-
de direktör för TELUB i Växjö, vilken
han tillträdde efter att ha varit chef för
cw.

Generaldirektör Gunnar Svd,rd blir
verkställande direktör i det nystartade
Statsföretae AB.

Storrnskcrdor
Natten mellan den I och 2 november

hade vi svår storm över södra och mel-
lersta Sverige. Skadorna blev, som be-
känt, nycket stora inon delar av lan-
det. På CVA:s rnark fälldes uppskatt-
ningsvis cia 200 tråd. Takbeläggningen
på Ektorpshangaren blåste delvis bort,
cykelställ och nindre skyddstak stjälpte
och skador kuncle konstateras på för-
råd vid relehallen o.h flerrr andra bygg-
rtader. Hall
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vades genon expropriation, helt utan
tillhörande skog. Förutom dessa större
objekt ingick i förvärvet ett antal mind-
rc åkerarealer och skogslotter, som er-
hölls dels genom köp, dels som gåva

Hur utnyttjades då dessr marker?
Den huvudsakliga verksamheten ar

koncentrerad till marken inonr det in-
hägnade verkstadsområdet. Men åt-
skilliga aktiviteter pågår också utanför
detta område. Här kan nämnas Robot-
sektionens verkstads och förrådsbygg
nacler, son-i av säkerhetsskäl placerats i
ett skogsområde söder o'rn Igelsäter,
kursverksanhet i Äsby gård, förrådshan-
tering i byggnader vid Igelsäter, Ektory),
Äsby, Karlslund, Zakrisberg och f. cl

Säterbo ålderdomsl.rem, skrotgårcl vid
Igelsåter och r1pplagsplatser för skrym-
mande materiel på stentippen (tipPen
bildad av stenmassor sotr-t utsprängts ur
berget vid bergverkstaclens byggandel
Dessuton 200-mete;rs skjutbana ned
amverkstad vid Igelsätcr, fälthangar oclr

trafikledning vid llygf ältet.
Av flygfältet cch angränsande åker-

narker är till lantbrukare i olten utar-
renderat ca 140 ha, vilket inbringar ca

23.000 kr/år i arrcnde. Dessutom upp-
iåts ett mindre onråde av flygfältet till
Arboga Flygklubb för hangarbyggnader'

m. m,
Den årliga tillväxten på skogsmarken

uppgår till ca 700 n.t3sk. Avverkning sker

CVA morkinnehov
Den totala arealen uppgår till ca 540

ha, varav flygfält ca 215 ha och det in
hägnaclc verksta dsonr r ådet ca 19 ha.

Då CVA ibörjan av 1940 talct skulle
r4rpsättas gällde det i första hand att få
skycldade lokaler för verkstad ned till-
gång rill Illgtilr inärheren. Bcrget bak-

om Zakrisberg och de stora, samman-
hängande åkrarna tillhörande Äsby,
Igclsäter ocl.r H1älmare Kanalbolag mot-
svarade dcssa önskclnål. Äsby och Igei-
säters gårdar förvärvades genom köp,
varvid all till Äsby hörande skogsrnark
och del av lgelsäters skog medföljde i

köpet. Kanalholugets al'crmarl. förvär '

6



ISFRIA ANTENNER

- vörf en belöning
Företagsnänrnclcn hal vicl slnrnrantlii

de clcn 30.9.69 L)tslrltirt rtt till ccntralt
besltrt 1örcslii crsiittning i fiirsiagsvrlk
s:rnht'ten ri11

1'jlinstentan Oscu SjöstrttnLI | 158' och
! - ucrl:ntåsttrc'f hor Knrlsson
,9951)

7 3a: kr.

CVA - ert fiskelöge
CV,,\:s stii|sta vattenclråg rlct mcl-

hn hrllen och fotbollsplan invid LrLrvud-

viigcn till adrriristralioi:en rir jLr fulLt
;rv lisl< r-rgrbågslax. L)c floclas av
(lcn feta bottenveflctationen oclt av
rl.jrrrvår'dalcn I Iarry Oclenhult, sorr-r käi-
lcltslullt matar c1enr, under det att de
!jort mctcr-höga hopP ur det ele renl
(lc cScntligen hijr hemma.

NIcrl tilcr har fisl<arna blivit rätt fc

ta och Iör att få livsrtrm mästc cn tlcl
r-t-drrceras på rationcllt sätt. fijr att saLr-
ri,ligL r r.lie l.c.t r. Jcr rr iör rn.l.',ffni rg

cch clen c:rtr-a lyxfödan bildades en fis-
1<eklubb, sorr också fick ta ansvaret
härfor. Orclfiiranclc blev Göte örnefur,
selireterär-c Bcrtil Gustavsson och ras-
sör'Ilan-y Oclcnhrrlt. Föreningen h:r' 26
nret]lcnrmat.

Nrr nallias clen Lr:örlta vintern oclr clell
stora fiskrrclagen blev den l1 oktober.
Fortare iin nran kunde tänka sig hacle

de 26 nredlemrrar-na tagit rqrir 3 fiskar
varclera. Uppfiskarna fick göra sina kast
i rr r ," I nr.l rir p ör' rtr inte få >irrr
l<rol<ar i varanclra cllcr reda ut rcv-
trassel.

Trots clctta notvåfp finns en livs-
l(raftig fiskcstam kvar, onhtrlclacl av
cljurvårclaren. Man ser fran mcd stor
förlroppning i1 c Iv,rvrr':rnJc ;irir]d
alna gör sir skyldighct och visår lrpp
cn goal avkonmä nästa år. Herrar fot
bollspelare: Oi-oa intc djuren.

Under "iilghuuudet"
Till förcstånclrlc fiir CVÄ:s fi1ia1 i

i)stcrsrrncl CVA() har Lrtn:iurnts fr.o.ln.
I clcc. vcrkstaclsing. Bcngt Nilsson. Vi
ijnskar' hononr Lryclict arbete.

Enligt ticligare beslut skall trnclerhåli
av b1 a specialfordon [t ex räddnir.rgs-
flr don, brandlordon och snöslrrngorl
förläggas till CVAö. Det är rlu fast-
slagct att överlbringen från verkstaden
i Västerås , CVN'IVl till östersnnds
verkstaclen konilrer att ske fr-. o. m. den
I jLrli 1970. Verksanrhctcn ber'ör 25 an-
.rÄll.l' -'r'r . rhiÄ.1' :n.tällning . i).rcr
srrncl.

IFFA fick guld
Dc rirliga FfV-rniisterskapen har i år

giitt iclrottsgrclrvis Fotboll spelacles den
lB ol<tober i I(arlstad. Enligt bestänr
nrelserna spelatles 7 nrannafotboll på li-
ten p1ar. Zackristblsvcrkcns iclrottsförc
r)ing var arrangöf. Vädret var stråianalc

Itlart och solsken, men spclpiancn
var stybbig och tråkig.

I cle två lörsta ltslagsmatcherna slog
CVA trt TVA ruecl 2 I och CVM rrerl
3-2. Finalen gick rrot huvuclkontorct
HK och segrade CVA rred 3- L I kanr-
pen onr 3:e plats vann CVlvl ovcL'

TVK necl 5 0. De iivriga lagcu soLr
,.leltog var Z IZackrisdalsverkcn] och
CBV Karlskrona.

Resultat: CVA TVA 2-1, CVA-
CVN{ 3 2, CVN{ TVA I_I, CVA_
HK 3 1, CV]\,I TVK 5 0.

Diirav följde : CVA 1, IJK 2, CVi\l
3, TVK 4.

CV\ fi(k nr,,l .rrl(JninS av 'l(u. \i l

1örsta intcckning i van.lringsprisct,
skånkt av Zackrisclalsverken, lagpriset,
cn mcdaijpryclcl glasplatta saLrt lagets
rncdlcmrnaL var sin guldneclalj. IFFA:s
lag: G. Ekltrnd nålv., K. G. Ekman, B.
Nilsson, T. Lindgrcn, L. Andersson, K.
Bergstrijn, K. Siidcrberg, C. Wcnner
Iuncl, A. Persson.

liir frirslrg till isskyrJcl till älgonäntern.
I avvaktan på centrolt beslut utber:rläd.s
5C0: kr.., sorr clelades lika rrellan för-
s1:rgsställarna.

dels genou lörsäljning äv skog pa ror,
clels genon avvcrkning i egcn rcgi. Då
CVA inte har egla skogsarbetarc skcr
huggningen son flitidsarbttc av verk
staclens anstä1lda, son på clet sattct
skaffar sig frisk luft, l<onclition och cn
ri.s , x r:filr'ti r .r A-l'-tet .ller I'a
rckor.l efter skogsbrukets avtal.

Den äldre bebyggclse som meclföljcle
i förvärvet disponc'ras, cnligt vacl sonr
, \.rr nint'rt\, ill . or dcl lör fö-ra.l"
hantering. Dessr.rton är två byggnacler
rrthylda son perlrraDenta bostäder till
vaktpcrsonal, två sorn frititlslrostäc1cr,
cn utnyttjås so;r friticlsgård, Fol-rlingtorp
vjd Kvarnsjrjn handhas av idrottsföre-
ningcn IFFA och en byggnad son kon-
tor, Karlsluncl ILrthyrcl ti11 FMV-
Ir: UI{F ).

Ä,{arken gcronrkors:rs av m:ingl vägar
och stigar, väl länrpade lör promenacler'
och utflyktcr. I(varnsjön och även lgcl
siiterssjön gcr nriijlighct till bacl och
fekr-cation.

Gert Wasc

MULTI 69
Dcr 3 rovertber var Llrt \,elniss:lgc

på 1.000 olika håII i Sverige på Ii,IlJl.Tl
6!). Ävenså på Gyllenc Balkcn. Det var
l:iirgtlollet, som öppnatle cn 3 clubbel
rtstållning. Bertil Bågare visaclc oljemål
lringar , einaljel oclr reliefcr, hans far
Iclvin Kinclgren Itacle naiva gouacher
och så r'ar- det konstfrämjandcts fiksut
ställning av konst i nassupplaga

Vernissagen öppnirdes av lionstförc
nineens orclförande Karl-Erik PcrssLrrr,

vareftcr P. O. Olsson talade onr utstäl
larna. När .lettil var shit åsågs TV-pro-
. , r'et 'räronr Direfue' ' i.lrog cr rr i

nrerad diskussion orr konst ör'cr hrrvud
taget och speciellt om nämncla utställ
ning av Multikonst. CCVA deltog 1iv-
ligt idebattcn.

l\4an kom nog nrest frant till att ingen
var opåverkacl och var och en hadc srna
åsikter om vad de begärde av konst.
Srar'' ä-,ler . r få (rr enherlig ontdömc.
Om snrak är clet alltid svårt att disku-
Iefa.

R.crdcrrstu<lercr rtrde

Flygtlirelztöt C. A. IJ. Tidnan letlsagrs
tLu ingen;ör R. Olsson-Sellcr uicl besö12

på LIHF och CVA clen 27 och 28 nou.

13r ngt Nilssorr
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Med ö

Flygvapnet har tillförts

annorlunda än tidigare I

fotogr aferar' vyelr soln sl

För att få denna vidr

objektivet. Genom prini
riktningen. I bildformate

Prisnat "avlänkar" sål

För att inte oskärpa skal

rotation [svep]. En bild
Karreran är helt autor

vets ljusvärde och auton

rånde nlot nrotivets ljus
Kaneran fotograferar-

sckunci.

Kamer ån är konstl uer

USA.

Inom anierikanska för,

karnera i attackflygplan.
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Superbildvidd
Bi.del ir tLrg.r hv,, New \o k Cirr

vid Manhattans syclspcts. Till vänster
liggcr Manl)atten och till höger llrook
lyn. I.ajngst ut till vänster skymtar New
Jcrscy. När-nraste br on är Brooklyn
blidge, straxt b:rkonr N{anhattan ISridgc
och i övelkantcn något tlll höger skym-
t:r' Wi i"rr'.1'rrrg Bridgc. L3lrn,l hcble-
gelsen framträder på vänstra sidan clcn

gamla skyskrapan Woolworth Building
sarnt något 1ängre ut Singer Building
nri:d ciet bikt4relil<nande takct. De höga
byggnaclerna son frarrträclcr ovanföt

d...a .l.i.l.r.pnr i' \lor iol o,lr 'ånq.
else. Oruedelbart neclanför dessa mccl

ett obetydligt litet torn ii. Nerv Yorks
staclshus, City IJall. Frarrför byggna-
tlsrr a rrrcllin ,'. 1irr rc bro -r. liggnr

New Yorks China Town.
Tyvärr har intc fotogfafen aigivit

lr:ljJ oLlr f,'rnBr; fcr rB5vinl'cl, rtten på

kartån kan rran ändå få en uppfattning
hur nycket rl an fått nrecl på en bild av
dettå slag. En konventionell kamera
skulle endast visat det som rynls lnonr
den nrinclrc inratl ningen.



tcDnen pcr
öronens plcrls...
en ny kamcra avsedcl för flygspaningsändandl. Dct är något
rnventionclla typer. Dess [tmärkande egenskaper är att den

äckcr sig från horisont till horisont.

nkelsikt har ett roterande dubbelprisnra placcrats fraruför
:s rotation kan en bildvinkel på 180" "alsökas" i clcn ena

. arrlra riktn'rg år lil.rrin!eln 41".

des motivct till objektivet, sonr proj'cerar itiiclen på filncn.
uppstå matas filmcn över bildplanet synkl-ont ltred prisnats
v motivet e hålles därvid, son har fornrat 230x55 mn-r.

rtisk betriiffancle exponeringsdata, cn fotocell avkänner froti-
tiken ställer omedelbart in bländare och cxponeringstid sva-

rhållanden.

rontinuerligt rrpp till en bilcll-iastighct av fyra bilclcr per

rd och tillverkad av Fairchilcl Space & Dcfcncc Systcms,

/arct använcls kanreran i stor onlfattning bl. a. som rcgistcr

CVA utför utclerhåll på speciallzanercr titen tle för uitl
uinlzt'|. Bo Sandberg, et1 dt) expertenTaj itsterar lrär en leantera
nted s. lz. " fiskö4a", sotn har en bildoinleel au 180" i alla rikt-
ttingar. Dctt tar lAA bildet per selentLl. Bilclen neclatl tir inte
tagen nted denn4 lzante14.(o



UHF-TR.AFFEN 1969
"Ntir som UHF
stLiller till necl trdff
tir det alhid
lest och Jröjcl och gamtndn" .. .

sjöngs det ifinqlen vid UHFiräffen den 7 nov. Och nog vor det fest och fröid
i Göddgårdsskolons bespisningslokol där c:o 120 UHF:ore qv bådo könen hq-

de sqmlqfs för ott hq kul. - Ur progrqmmel kqn omtqlqs ott byråchef Kcrl
Hultmon överlömnode guldklockor för 30-årig tiönst inom försvqret till Elis

Gustqvsson och Lennqrl Wedberg.

Sen satte Bror sej vicl pianot och dtog
i gång allsången, och clct sjöngs både
ilvcrt Taube och Jokknokks-Jocke. Bror
vilr nrycket nöjd med dc vokala presta
tionerna. SAAB:s lärgfilnr onr "Vig-
gen" visacles och därnccl fick alla en
aning on vad slags natericl UHF-lol-

5ccrr

lerande jobb mecl musik och textcr vid
r:lla UIIF-träffår, necl clenna för l6:c
gången. Och varlör nrr detta? Jo, tro
ilet eller ej, rren Brors sista arbetsdag
infaller i slutet av nov., och l-ran gå1 i
pensionl

Al'c pa UHF lropp:'s "rt Bror ivcn .

tortsättringen strängar sin lyra, och lå
ter oss njutä av sång och musikl Tack
och god fortsättning, Brorl

lltt nytt inslag i progräfinct var clen

aller städes surrande fhrgan "Biogo",
sorr rrrecl ,4rrold Anderssotr sorrl num-
'rcl ol,.r(. .arrrl rCe ltcl.r I'uhliken j
kanrpen om vinsterna. Bland lyckliga
vinnale såg 'ri. Eslzil östluul, Henry
.ldrrcby, Rrrr Norlandcr, Lennan Wcd-
l,arg, " Viirntlancl" n. fl.

l)et clracl<s ö11iäskeclryck ti1l stora
landgångar, clet clansadcs ti1l tonerna av
Iledqvist trio, en nyckct välspelande

Ann Mari. l:ik och Alldn ()enberger
lick båda belöningar tr bch:s hand för
sinir lörs1ag för arbetsbcfränjandc åt-
gärder och visat intfcsse för vcrksam-
heten. Våra "garnla" känpar i "Ebe-
neserkapellet" spelade och drog på för
fr]lt nnder ledning av Hennan Fäk.
Publiken kom i rätt stänning redan från
början. Byråchefeninformeradcse-
dan om företagsnämndens verksanhet
cch rnderströk närnndens stora bctydel-
se för arbetet inom lörctagct: Nämnden
har under årct Sjort cn studieresa pr.
llyg till Götcborg och Volvo, där den
nya stora an1åggningen vicl Torslanda
besöktes. lln myckct givandc och 1äro-
rik utflykt var clen a1lmänna meningen.

Sonju Watlstcn och Stig

oclt saloug.
Britt Anclersson,

Lidfeklt uttlerhåller till Miillers
iira en ftingslatl publilz.

ket i framtiden får ta hancl onr. Vid
UHF finns sedan gannalt fina amatör-
artister och nu visade Carl-IJtgo, Bror,
Calle, Sonja och Britt, Svcn-Erik rn. fl.
sina prestationer bådc vokalt och med
"pratkvarnen". Resultåt: stafka applå
cler. VäJförtjänta också. Efter finalnum
ret kallades så vännen Bror Möller frarr
till byråchefen, som tackade honom för
hans n-rångåriga arbete jnom företaget,
cirrt lö lrr1c irspirerande och.timrr-

I g Btitt
Ka trtilzoslzi ,
Mrurcl Gustaus
so11 1clt
Antilea Kt us
erlägger sin
tribut i cntftn
till Mat ianne
Pettersson.

grt4-rp f. ö., och i clansens virvlar syntes
b1. a. "Dala" ncd onväxlande partners,
Hillastrand, son för dagen fick köra
rled egen naskin, Grlndit, med en ny
snygg niustasch, "tr4licLc" fiån IgeJsäter,
Bosse [.ngströn rr. fl. andra "gubar",
såmt naturligtvis alla vackra flickor ocl-r
fruar som UHF iir lycklig att ha bland
oss på UHF1

Garrle chcfen Erik Nyberg tilisam-
mans ned Eskil östlund, Erik Anders-
son rn. fl. pensionärer var välkomna och
kära gäster vid träffenl

Och shrtstrofcn i finalen 1yc1er sonr
så:

.. ." cliirför siLtnger Di n! uti kör
se till dtt albillg går
nrcd glatt hn11ör"!

Och det gjordc cletl Tack Carl-Hugo,
Bror och alla ni andra som gladde oss
som var därl

si



}lorktele-
underhållcrre
studercrr förröd

Personal från lir ar kteleunderhållssiclan
i södra Sverige, inalles 28 personer,
rncd fdir G. Tidman som ledare, bcsökte
FMV F: UIIF den 27 november ocl.r

FFV-CVA den 28 i kontakt- och studie-
syfte.

Byråcl-refcn K. llultman orienteraclc
oru F:UHF arbetsuppgifter. Fdir S.

Larssot-t oln aliskaffningsplanering och
bclir S. Norön onr allmän systerrbesl<riv-
o11lg.

Bdir. G. Heincr lotsade gästerna runt
i förrådslokalerna och beskrcv clct sy
stcln som naterielen är upplagd efter.
Dagen avslutades n.red n.riddag på "Gyl-
lcne Balken" med ett par tinurars 1ivlig
cliskussion on underhålls- och reserv-
clclsfrågor.

Elis Grs/nrssoll och Lenllatt Werlberg erhåller sina u för "Nit ocll Redlighet i
Rikets tjäi'tst" ur byråchef Karl Hultmans hand. Se "UHF-trtit't'cn 1969".

Nyblirrncr pensicDnärer vid UHF
Den 30/10 -69 var det sista arbets-

clagen för Leif Johnsson vicl UIIF, och
vici en liten tack- och kaffesalurran
l<omst i lunchrumnet tackade byråchef
Karl Ilultrr.ian Johnsson för han 2l-åriga
arbctc inom företaget sant överräckte
cn vacker blombukett från UHF. Från
arbetskanratcr och vänner fick Leif se-
dan en textad adress och en minnesgå-
va, överiärmnad av Sune Staflansson.
Från verkstadsklubben och avd. 52
|CPF överlämnades blomnor av Sten
Eciberg, som också tackade Leif för hans
nångåriga och oegennyttiga arbete in
oln verkstaclsklubben, företagsnämnden
ocl.r skyddskommitt6n. Från sociala
konrmitt6n iick Jrn ryblirne pensionä-
ren ett tack genom kanrer Holnqvist
son också gav vackra blommor. Leif
tackade med sedvanlig ackuratess för
blommor och presenter, riktade ett spe-
cicllt tack till byråcl.refen för visad för-
ståelsc rnder en sjukdomsperiod, och i
dessa tack inbegreps också Maivor By
strön soln också varit mycket förståcn,
Je. Vidrrc tackale Leif allc .inr arbers
kanrater, nämnclc särskilt sin 91ädje

över att det fackliga arbetet konrmit i
så gocla händer som t. ex. Sten Edbergs
och "Pompc" samt Famne. Leif slutade
sitt tal med att önska UHF lycka till
och mycket jobb i fortsättningen.

Leif E. Jol.rnsson är född 3l/10 1906
i Surte, Nödinge fs. i Älvsborgs län,
men kom som liten till Arboga där fa-
dern arbetade son.r glasblåsare vid glas-
hnrkel. lohn5:on kom tid'gr i förvörv.-
arbete, och korn till Margarinfabriken,
dd,refter till UFIF, där han sorn nämnts,
arbetat 2l år. Leif Jonsson har haft och
har fortfarande starka {ackliga och po-
litiska intressef, ocl-r har bl. a. varit le
damot i företagsnän.rnden vid UHF i 7
år, i UHF: s sociala kon.rmitt6 15 år, i
velkstadsklubbens styrelse 15 år, därav
7 år som sekr., studieledare vid UHF
l0 år, sant orclf. i Arboga FCO I år.
I-Iåns intressen har varit och är: Politik,
litteratur, schack, fiske samt id-rott.
Han är också berest, var i USA för ett
par år sedan och besökte under några
n-rånaders tid många platser i det "stora
lrndet i väster".

sl.

Bror Möller förrådsarbetare och rcvy-
makarc avgick med ålderspension den
28 nov. Tj. f. byråchcfen Eric Olsson
tackadc Möller för lång ocl.r trogen
tjänst och även för hans n-redverl<an i
samtliga UI{F personalträffar. Blomnor
medföljdc tacket. Sektionschefcr Gun-
nar Heimer tackade för ett gott arbete
och hamratskap inorn scktionen.

Sten Edberg som l epxesenterade
FCPF avd. 52 framhöll lvlöllers insatser
i det fackliga albetet och att han nu vär
den sista av "de gamla" i verkstadskiub-
ben som pcnsionerades. Han önskacle
clen blivandc pensiunären rlånga år av
hiilsa och sångglädje. Blornmor åtföljde
t"let. S. Staflars.orr och l. öllnan trla-
dc för arbetskamratcr na.

C.-H. Dahlströnr läste cn vers ur cn
sårg.611, ,;115*nrt, rcrllrloLrern orh ön.
sl<ade honom lortsatt hä1sa.

Möller trrkrJe tär rll vrinlig trppvakr
rrinc uL h rrJe .ig r red glrLlje rrrinnas
UI-IF-tiden. Sonr gåva till UFIF över1äm-
naclc han cn pärn innehållancle derr 1u-
bilcuntsnarsch han komponeradc til1
20 årsjubileet 1967.

Bror Möller :l
blotnst e rhyllds

av Sten Edberg.

4 Leil lohnsson
får ucilgångs-
önslzan n
byråchefen
K. Htrltman.



Vcrrför skrivcr-
nör ni kcrn
diktercr?

Posistyrelsen hqr orrqngerql nö9rq
informotionskurser för sekrelerqre
och behondl<rr öven temqt "sekrele-
rore/dikterore". Som förhqndskontqkl
hor överliimnols en qrtikel, som öven
kqn intresserq en del qv Bergtrollets
läsore.

o om hon skall skriva koncept eller
slutgiltig textj

a vilket brevpapper eller vilken blan
kett ni önskar;

o vilket material ni kan ge hennc, t.
ex. siffersammanställningar och an-
nat man ogärna dikterar;

o var hon kan kontrollera namn och
adresser;

I hur många kopior hon skall göra och
till vem de skail sänclas;

o hur pass brådskande meddelandet är

- on det skall gå med dagens post
eller om det kan vänta.

Sedan kan ni sätta igång att diktera.

Att söttq igång
Många chefer finner det svårt att

"komma igång" med diktamen. Medan
chefen funderar över hur han skall bör-
ja, blir sekreteraren irriterad, och det
blir ännu besvärligare att få något gjort.
Det här är etr psykologiskt problem,
som mån eneilertid kan lösa n-red ett
par enkla knep.
I Kontrollera att ni förberett diktamen

ordentligt. Ofta beror initialsvårig-
heterna just på att man har en kän
sla av att det dr nagot som [attas
i förberedelserna.

a SÄTT IGÄNG] Bry er inte om att
försöka hitta rätt ord eller fras för
inledningen bara börjal Det låter
så enkelt att det nästan vexkar dumt,
men det lungerar.

Besvörligheter under diktqmen
Undoilz störningar i dihtamen. Man

måste vara koncentrerad under dikta.
men, ainars går tidsvinsten förlorad och
risken för felaktigheter ökar. Försök
undvika telefonsamtal. På skrivbordet
skall ni bara ha de papper som är aktu-
ella, så att ni inte biir förvillad.

Dihtera i lagont taht. Sekreteraren
nåste ha rätt att bestäDma takten i dik-
tamen - orn hon inte hinner nled och
måste be er ta our, försvinner tidsvinsten
snabbt, och ni blir irriterad och hon
nerrös. Låt henne 'äBa rill när clet går
för fort, så lär ni er snart hur hastigt
ni kan diktera. Vid långa besvärliga ord
och fraser måste ni lugna ner er lite
cxtra. Begär inte cn sekreterrren skall
skriva polymerisationsteknik lika snabbt
som ni säger det. Försök också att dik-
tera i jämn takt. Det underlättår sekre-
terrrpne rrhpfo mwrL.p+

HåII er till saleen. Många dikterare
har svårt att hålla sig till väsentlighe-
ter det talade orcler har en lörmågr
att sväva ut på egen hand som man
nråste begränsr. Man märker det, när
man får texten i sin hand och måste
företa en mängd strykningar. And,ra dik-
terare upplever ett omvänt problem: dc
blir alltför knapphändiga i sin diktamen.

Att ha en egen sekreterare ih ett p,ri-
vilegitrm. Tyvärr upplatlar många sek-
reteraren mera som en statussymbol än
som en värdefull medarbetare i den dag
liga kontorsrutinen. Man utnlttjar hen
ne irrationellt och slösar med henncs ar
bctskrcft. Mytket beror på att man in-
te lärt sig konsten att diktera - ty en
konst är det.

Diktering ger frarrför allt tidsvinst.
Ett brev dikterat på rätt sätt produce-
ras på Ya av den tid det tar att själv
skriva ut det. Eller mindre.

Men hur lär man sig konsten? Svaret
är: genom träning; och genom att göra
klart för sig vad som går ått diktera,
hur man förberedcr sig och hur man
kontroller ar sina resultat.

Vqd skqll mqn dikterq?
I princip kan man diktera alla med-

clelanden, nen somliga ting Zi,r det bäst
att själv skriva ut. Längre brev och PM
är lämpliga diktanensobjekt. Korta
brev, svar på kalleiser och annat som
hör till den dagliga kontorsrutinen kan
sclireteraren skriva ut efter mall, om
hon får ett antal korta uppgifter i dik-
tanen. Viktiga rapporter, tabeller, sif-
fersanmanställningar och annat komp-
licerat naterial är det oftast bäst att
skriva ut för hand.

Slenogrof eller diktqfon?
Både sekreteraren och diktafonen har

sinr för'- och nackdelar. ln maskin är
alltid tillgänglig och lätt att ta med från
kontoret. Den arbetar utan prut 24 tim-
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m,Lr om dygnet - utan att klaga eller
bli trött. Ä andra sidan kan diktafonen
gå sönder och sluta att registrera talet
Lltan att rnån märker det. När feiet upp-
täcks, måste rrran göra om alltihop. Det
kan också våra svårt för ltskrivarefl ått
kontrollera uppgifter, om dikteraren rn-
tc är åtkomlig.

Sek|eteraren' sLörsta förlj änsl [rcnr-
för diktafonen är att hon är en levan-
de lyssnare. Hon kan under diktamen
ställa frågor och få förtydliganden. Sek-
reteraren har överblick över materiåIet
och kan föreslå ändringar och tillägg.
Ilon kan lätt göra omtagningar av det
som har sagts tidigare och därmed hjäl
pa till att ordna dikterarens tankar. Sek-
reteraren är också brevets första mot-
tagare, och på hennes reaktion märker
dikterlren, onr han t. ex. vecklar in sig

i obegripliga språkliga konstruktioner.
I-lon kan också hjälpa dikteraren orr
han kör fast.

Orgonisotion före diktomen
För att diktamen skall bli effektiv och

gå snabbare än direkt utskrift, måste dik-
teraren förbereda sig noggrant. Under
diktamen skall alla tankar ägnas åt hur
treddelandet skall fonnuleras, inte åt
aad som skall meddelas.

Därför skall allt material vara irsan-
lat i förväg och organiserat så att det är
lätt åtkonJigt under diktamen. Siffer-
t,ppgifter, tabeller och annat man ogär-
na dikterar skall finnas sekreteraren till
hands. Sekreteraren skall också före
diktamen veta tofts. s14. 1J.



BODA - VAD AR DET?
Långt inne inon CVA on.rråde Jåg en

i1'rstitrltionkallad DC Datacentralen.
Den ligger väl där än? Ja, rnen sedan
den öve,rgått till FMV administrativa
avdelnings organisationsbyrå kallas da-
tanaskinanläggningen för BODA.
B - för administrativa avdelningen

(Ä var redan upptaget av
Arm6nl

O = r, organisationsbyrån
D = j, datadr iftenheten
A = ,r Arboga

I Mate,rielverket ingår ytterligäre ctt
drr.rdriftställe, närrrligen f. J. Arrnåmr-
terielförvaltningens datan.raskinanlägg-
ning i Stockholm. Sålunda finns också
llODS, d. v. s. datadriftstiille i Stock-
holm.

Chef för BODA är som förut Her
man Skoglund.

Postadressen till BODA är ntrmcra:
Försvarets Materielverk, Datadriftstrillc
Arboga, 732 00 ÄRBOGA.

Den dei av f. d. datacentralen, son
har sin arbetsplats förlagd till Nygatan
2,{, år organisatoriskt skild från BODA
och kallas BOSA, där

Vårcr hyresgäsfer:

S betyder systemenheten.
Ä,, Arboga

BOSA arbetar som tidigare huvrrd-
sakligen ned systenuppläggning och
progranmering och skapar sålunda un
derllg [ör den rnaskinella I'earbetninSen
vid BODA. Chef för BOSA är som för
rrt Arne Jigelius.

Postadress till BOSA är nunrera: För
svarets Matericlvelk, Systemenhet Är-
boga, Nygatan 24, 13200 AIIBOGÄ.

Under clataclriftenheten sorterar ytter-
ligare qn.rnläggn;ag, närnligen en regio-
nal stanscentral, benämnd BODö [ö för
stanscentral Ost'. BODö ingår adn.ri-
nistrativt i BODÄ. Den har tidigare till-
hört Milo ö. Verksamheten består i
frarrställning av hålremsor, vilka rrtgör
ingångsmaterial i r-utiner sol'n bearbetas
vicl BODS. Lokal placer.ing i Kyrksko-
lan, Arboga.
BO sysselsätter ca 2,15 personer, varav
ca 95 ingår i BOD. Den senare består
enligt ovan av tre enheter, sonr eftef
1.7.69 är ekonomiskt självbärande, vil,
kct innebär att utförda tjänster dcbitc-
ras. IIela datadriften balanserar på cn

budget av li ni1j. kronor, och som plis-
exernpel krn nänrnå< arl bearhetning i

BODA:s stora dator IBM 7074, kostar
1.000: kr. per tim. Prislista för utför
da tjänster faststä11es av datadriftlecl-
n;.lgen, FCF-DDL, i srmråd mcd Riks
r-åkersl<apsvcrl<et och Försvarets r atio,
naliseringsinstitut.

BODA lokalo bildar cn s. k. "sluten
enhet", vilket betyder ått lokalerna ar
bevakade och att tilltläde för rrtonstå-
cncle sker under kontroll. Ingång i norra
clelen av kontoret.

Htvudmaskinsysternet i BODA: s nra-
skinrltr.ustning är fortfarande IBM 7074
nred hjälpdatorerna IBM l40l (2 stl.
Di.k r r,.iorel orrr nrrskinförändring y'å-
går på central nivå.

I-Iuvuclclclen av arbetsuppgifterna rrt-
förs för FÄ4V räkning. UHF är den
ojämförligt största kunden. CVA är
också kuncl hos BODA.

IJpplysningsvis kan nämnas att CVA
har tillgång till den stora datorn av
nrärket ICl,, som finns på HK iEskilv

Herman Sboglmd
Felet mecl en dator är att clen går så

fort, ått när den gör fcl så blir det så

rrryclcet fel.
Ni15 L|4uisr

Chef för FMV-BOD

Forts. från sid. 12.

Grqnsko texlen
Diktera så mycket sonr möjligt djrekt

för slutlig utskrift, rnen släpp aldrig
ilrån er en text ttan att först ha gran-
skat den noggrant. Ofta visar dcn skriv-
nå texten ripprcpningar som inte stör
illl men so'n märl.s rlltför rydligt '

skrift. Ta inte illa upp, om sekleteraren
påpekar språkliga felaktigheter och
oklarheter - det är l.rennes .s&yldiglrer
att tala om att hon finner något tvety-
cligt eller gaiet. Först när ni förvissat

er orn att texten är korrekt, kan ni låta
meddelandet gå vidare till mottagaren.

Förbäftro tekniken
\är ni Jikterat någrr gånger hö'ni

srlnrrera era erfarenheter. Var hänger
clet upp sig? Ge inte upp orr de första
iör.öker inte blir sä-deles lyckrde.

Försök att analysera era diktamrna
,,.h "" cft"r v.r f"l"t li"."r

Försök igen. Och diktera i början en-
clast såclant som ni har ordentligt grepp
onr. Då blir ni säkrare och kan så små-
niogorr c1il<terr det rnesta med gott re
srltat.

Vqd mqn vinner med diktomen
Även oln ticlsvinsten är stor vid dik-

tamen, ä1 det viktigåre att resultatet har
hög kvalitet. Många chefer ånscr att dc
oltr når bättre resrrlta{ vid dil<tarnen än
vicl dilekt ltskrift.

Diktamen ger textcn det taladc ordcts
friskl.ret. Det skrivna språket förleder
1ätt til1 tunga kamerala konstruktioner.
Ett brev skall inte vara krångligt. Med-
Jelander I I tydl'ga"e o'n sp'åket ir en-
kelt uppbyggt. Det kan vara lättare ått
tänka logiskt tnedan man talar en
tredskande sl<rivnaskin l<an 1örstör-a
nrången välartad tanke.

V 66 - Fnrts. frtin sid. 3.

1.7.70 förcslås cn"tällningsstoIp vid ll"r-
tiljerna ti11s totålantalet blivit det rätta.
För varje förband, som nedlägges, redu-
ceras totalå personalbehovet mecl 95.
Skulle flottiljcrna inte kunna fullfölia
sina arbctsuppgifter får resurser vid clc

centr"ala verkstäderna utnyttias.
Alla kolvmotorer för flygplan föreslås

underhållas av civil verkstad, medan allå
jetnotorer, gasturbiner och liknande -
iiven de, som tillhör Arm6n och Mari-
ncll kommer till CVA.

Utredningen innefattar även andra
clelar inom försvarets underl-råll mer-r de
I'e'ö' inle CVA Urredningen är ännrr
bara ett lörslag som skall fastställas av
riksdagen i vår.

Branclen på BODA. Au bilden frungfu att sl?ddornd uar ntyclzet lolzdla. Se sid. 11.



FfttKA sågode ved år IFFA
under brittsornlrlctrrundcrn

Arets BritL:onrrnar rrrnJ r kö-Je. i strå
lancle scptcmbcrsol. Trots detta var det
blåsigt och ka1lt. L. O. Broberg, sonr
tidigarc varit nästan uppe i toppen skall
nu förvalta vandringsprjset ett år till.

Klockan halv nio söndagen den 21

septernber startade det första ek\)aget
son vanligt lrån Säterbo skola. Därefter
löljde med 3 minuters mellanrum 26
ytterligare tävlande ut på clen c:a 7 mil
långa banan. Tävlingledare var Sven-
Erik Brohlin - just n hemnahöranclc
i Australicn. Ottrrligt 1åg han sjuk all-
clclcs före tävligen, rrlcn liggande i säng-
cn hade han planerat ut tävlingssträcka
och kontrollernas placering i detalj. Bok-
stavligeil cn tiirrne förc start kunde han
ge kontrollanterna sina direktiv. En mr-
nut efter att kontroll nr 5 var på plats
kon I ra ekipaget för att testas. Allt gick
i lås utan mankemang.

Bland nya tppgifter för förarna var
utkörfling från tr'ång parkcringsficka

125 uö åv billängJcn till godo], körninp
lrr cn ulpri(Låd h:na rned rrreJcllrrstig-
het 40 km/tim lrån stillastående stait
r ill onrcdelb:rr högc"trottor-prrl ering
ocl.r vid Fohlingtorp IFFA:s fritids-
stuga skulle ett av besättningen ut
\1lt kastvedsr'ä kdl\1s: 4l,ilar För' vin
terbehovet finns nu I04 rundkubbar,
nren de behöver nog klyvas - kanske
ctr lrov lör nislr rrrrrdl. En örerrl.\
ning var också liontroll av 1jus, körl.rand-
lingar och ringbytesverktyg. Prickbelast
ningcn avgjordes också ien väldig lart,
ncn bedömningen blev nog riktig.
Sven-Lrik gjorde en rc kligcn b rJrt-
vird prestatio r inn' "ranqör'le,l-le.
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Prislistan blcv litct omkastad, så vand-
ring,p i.et kan gill:' rJr en tävlint lill.
Liingrc tof,lc d(r in. gl. t1 .1et är nrr

nånga som står intill de avgöranclc 30
poängen, som åvgör att det lår en fast
ägare.

Resultat:
I'lac. Namn

1 L. O. Broberg
2. I Iolger Larsson
3. Stig Larsson
4. K. G. Johansson
5. Einar Fallqvist

BRANDEN PÄ
BODA

iilrrlrgen ilen I novcnrbcr, Allhclgo-
rlc[:grr, I<1.0,1.,]5 kände vaktman Val-
r enttr r\n(lelsson rntler ronclen genom
bcrgvcrlistrdcn att det lrrktadc tijk. I13n
röktc eftel orsrkcn till r öi(Lrtvccklingcn
och niir han öppnarlc branclclör:r'cn tr11

"li'.li t-/\" iröttcs han av utvällanclc
tit:clt blanrlrölt. IIan st:ingdc omcdcl-
r .1 i.111 1 o,lr l:rr"rr'.,1c br 'rtdkrrerr .

-t\ r irogr vra vaktloi<alcn.
Brantlkårcn var på plats kl. 05.00 och

triingclc oncclclbart in rtred rökdykare
fiir rtt lolielisel å och sliiclta branden.
siiilr,. b ,n, Irir. err llrg i enlrcr nrlr rdg
gt'r-r intilL ingången till stansrummet mcl
Ialr stilnsrurrmet och clen längsgåenclc
liolrirkrren. llökutvecklingen var myckct
kraftig med pyrande brand i golv oclr
v:iggbcitliiclnacl inom ctt onråclc om c:a
+ l(!aclratmctcr. Brandmännen s1äcktc'

nrc(l vattcn, sonl anviindes rrrcd spär-
samhct för:ltt undvika storå våttcnsk:r-
clor. Änclocl< blev skaclorna ganska orl-
lattancle. Väggen rnåste rivas clelvis och
golvet brytas rqrp för att nå brandhär
tlen. Genom rök och sotltveckling blev
engränsandc Lltrynrren illa åtgångna
och lokalcrna erbjöc1 cn bcdrövlig an-
blick.

Riijning och st:icining startådcs tidigt
på 1örciag förnidtlag. Dct gä1lde att l.ra

lol<alcr och masl<iner i anviinclbalt skick
till n.råndag morgon. Ett provisoriskt
golv lades in och elinstallationen korn-
pletterades. Det besvärligaste arbetet
''l, v .rä.lrir gen. D. r I'cl-ÄvJ,. icr , stä

tlcrskor i två clagar fiir att få lokalcrna
rcna. Alla gjorclc cn fin insats och på
rråndagsrnorgonen J<unc1e arbetct pir
clatacentralen star"ta i vanlig ticl.

Nu återstår iätt mycliet arbete för att
få lokalerna helt återställda. Golv, mat
tor, väggar, tak, belysning och rrålning
rråste repareras e1lcr nyanskaffas. Ar-
betct nrecl cletta pågår. Det är ännt svår t
att siiga vilka kostnaclcr branclcn frjror-
sakar. N,Icn troligcn konLncr räkningen
inte att undelsl<iicla 30.0C0 kr-ono,.

Vacl val ur orsal<en? Brandchefen i
.\ bog ' "cl' '"''..r I'rtrdl'"t rrtr.dning
en, som ännu intc är slrrtförcl. Onr inte
l rrn,len rrl',t,ick . på . t .e ri li-r sr r

clitrm hade myckct stora värden gått ti11

spillo. Ntr råliaclc också branclcn uppstir
på cn plats inon cl.tlccntrNlen (liii sliit-
rlorna Lrlev rninst ltännbara.

IIall
Bilrl sc si/rrrr /.1.

SFA, Trollhättan
Standarcl llaclio & Tclefon AB,

Bar-karby
Svcnska Shcll AB, Västcrås
Wallcs Färg AB, Arboga

Årets segrare i Brittsonntunntlan. L. O. Brcberg t.
lzarl och kartlisare.

Prick I'okal
poäng

49.5 l0
52.5 3
61 6
63.5 4

672
6. B. Bernharclssot't 73

26. I(jel1 Nilsson I ,13 Träslcven
Poäogstä11ning i vandlingspr-iset:

Il. G. Johansson 26 poäng
Einar Fallqvist
I-. O. Brobcrg
Kicl1 Nilsson

Prissanlingcn var nrycliet stor och det
fanns nånga värdeful1a nyttoföremå1 och
framförcs hiinred Fh{KA:s hjärtliga
tack ti1l clonator ei na:
Fru Gcrda Aldsjö, Västcrås
Arboga Bil AI3, Arboga
Arboga Bryggeri AB, Arbogo
Arboga Tidning AB, Arboga
Arrto-Allt, Västerås
l)ecca Navigator & Radar. AB,

Stockholnr
Evcrts Cykelaffär, Arboga
f örsvarcts Fabriksver-k,
Ccntr a1a Verkstaden Arboga, Arbog:r
Koppartrans Försäljnings AB, Arboga
Nya Grrmniverkstaclcn, Arboga
Philips Teleinclustri AB, Jakobsberg
SAAB, l-inköping

24,,
24 ,,
20 ,,

It. oclt Bcnny Nilsson starf



KORPEN - vör energisko lillo motionsfågel pressode from
31.000 ropporterode poöng på CVA, vilket fromgick ov
förro Bergtrollei. Det vor elt resulfol, som gjorde en

"bqnq ":

Friz Andcrssctn.

Pensionerod svelsqre
Fredagen clen 7.11.69 var clet avskeds-
tagande av cn pensionzir. Denna gång
viu det svctsaren Frilz Folke Andersson
som lämnacle CVA.

IIan iil född 11.9.1908 i Götlunda
oc'h anställdes vid CVA den 31.3.47
son diversearbeta,re. I själva vcrkct var
han kontroilant. Då arbetet var an-
strängande för' ryggen, blev han svet-
sare 1950 och som cn rlryckct god så-

dan fortsatte han tills han slutade för
att sor-n pensionär övcfgå i privat tjänst.

Tidigarc har han varit på Kungsörs
Båtvarv och åtskilliga mycket berömcla
segelbåtar av 5.5-typ har han varit mcd
olJr att bygga.

CCVA tackade honom för CVA,
ingenjör N1ls lleoriksson för vcrkstads-
sektionen, FCPF:s ordförande Ingvar
Johansson för fackct och l:e verk-
rrä.tc-e T;Sc Wallqvi.r [ör' rrberJedar-
na och kamratcrna.

Andersson betecknas som en förrrrarr
av den ganla stammen, loja1 mot före-
taget, och cn gedigen yrkesman och han
'ärnnar 

för ct rget n eJ dess lörlropl'ning
om en god frarr-rtid på hans nya plats.

Olof Hentyd får lrcdersgåuor au Gutt-
nel Rytleborg och L.-H. Larssott.

Pensionär till
friluftsliv

Fredagen den 28 nov. va"r det åter
samling på Gyllene Balken, clå förråds-
iirbetarcn Nils Olof Edvord Hemryd av-
gick ned pension. Då hade han arbetat
i cLygt 20 år vlcl CVA hos förvaltare
Ilaglund. Ticligarc har han haft jord-
bruks- och lachrgår dsarbeten hos skilda
ar-betsgivare. IIan är mycket intresscra.l
av djur, nen kornmer nog inte att åter,
lå t.ll der,r, rr1än l(,rI r'ter l-irrr.t Lrtt äg
ra .ig ar rr:i 'dar.liu.rling or\ Ii"k..

öi L.-H. Larsson tackade Helnryd för
CVA. Förvaltare Hagltrncl tackade från
avd. och från kåmraterne och överläm-
nacie en ritacl adress.

"Skridsko till 1.000" 15-28 febr.
"Simma sonrmaten till mötes".
"Cykclrundor" 1.4-30.9.
"Bila rnecl hälsa", faniljeraily nccl

motionsinslag 23 eller 2.1.5.

Detta sista blir en c:a 7-milabana mecl
kartläsniog samt en 3-4 kn prornenacl
salr-lt vissa frågor och praktiska prov.

Glaspriset tiII " Årets Företag" . Waber
Rudengåtd och Gun Thunberg som
nteduerhat att rtibna fraru resultatet.

VINNARE I ',ÅRETS FO-RETAG''
Som tidigare utlovts hade IFFA lovat

att prcmiera de flitigaste rapportörerna
till tävlin8en "Ärets företag". Lottning
har skett och utfallit sålunda:

Jtrnc Alclrin 670, Hans Göran Ällvin
272, Sten-F,rik Trygg 232, Emil Ilallin
230.

Ovan angivna kommer ått erhålla en
frLrktkorg till jul genon IFFA försorg.

Tack till alla er andra som hjälpt oss
ätt b1i "årets företag".

Ver Ni crtt. . .
... Dct cgendomliga rned en sådan

här bokstavstriangel d,r att
fastän den egentligen in-
tc är clet ninsta iustig

så komrner praktiskt
taget alla mäoni-

skor att läsa
clen till slut
clet vill sä-

ga just
nlr.

Jaså, Ni kLrn-
de inte 1åta bli.

CVA blev "Ärefs förelcrg"
i Arbogo
l. CVA-UIIF-DC "Ärets Förctag".
2. llrandkåren.
3. Kyakan.
4. SECO.
5. Teknis.
6. BITIÄ8,

Sven Olol llollnströi1 mottoS tisdagen
dcl l8 nov. Korporationsidrottsförbun
dcts stora glasskulptur samt ett ramal
diplonr för företagets frarlrståendc insats

- ctt synligt bevis på god personlig kon-
ditioD hos de anställda. Santidigt utde-
lacles priscr i korporationsfotboll, där
IFFA lick I : a plis i div. l, samt i varpa:

Individuellt "cn-kast" :

1. Bengt Ändersson, IFFA.
2. Stig Ilahne, IFFA.
3. Vilhelm l-iljeJiamn.rar', IFFA.

Lagtävling "kulkast": l. IFFA.
La8sa'nnransättn:ngen vlr de som seg

lade i clen inclivicluella tävlingen.
Vicl samrnanträdet neddelades att

1970 blir det följande korpn.rotionstäv-
llngal :

5.-O. HOLMSTROM F'ORBUNDS-
ORDFORANDE

FFVIF - Försvarets Irabriksverks
ldrotts Förbund - hade sitt årsrnöte
lördagen den 15 novcmber i Eskilstuna.
Vid styrelsevaiet blcv CVÄ: s IFFA
orclförande Sven-Olof Holmströrn vald
till lörbundsordförandc och efterträder
Ilagnar Mor6n, som avgick av häIso-
skål. För övrigt klubbades vissa stadge-
äodringar som godkänts av koncernled-
ningen. Förbundet har bl. a. till uppgift
att bevaka att anslag lämnas till tävling-
ar, sotrt är genensaDma för alla kon-
cernmedlemnar.



TN ME,YIORIAM

Mtgnus
Sclntz.

Den 2l oktober avled Guståv Fredrik
Magnus Schutz efter cn kort ticls sjuk-
don.r. Han var född den 5 april 1916 i
Katarina församling, Stockholm, och an
ställ.les vid CVA den 2 dec. 1946 son
tjänsteman. Han hade framförallt hand
orn verktygsfrågor. Tidigate hade han
skiftande anställningar bl. a. vid Hägg-
lund & Söner och Köpings Mek. Verk
stad och han var en duktig yrkesman.
Utom CVÄ var hån rlred i clriftvärnet
och hade förtroendeposter bl. a. i Fly-
gets Motorldubb, A,rboga.

Nils
Liluen-

tIahl

Nils Lifvendal.rls bortgirng clen 27

oktober 1969 väckte vemod och saknacl

hos oss alla vid CVA, där han verkat
äncla sedan 1944 i den viktiSa fLrnktro-
nen som skyddsingenjör.

Vi kommer ått ninnas Nisse son1 en

god ar'betskamrat, sorr rned ett levlncle
intressc för "jobbet" förenade en stili
sam hurlor mecl vilken han spred glädje
ivarclagsjåktet.

Try AnJrat

Vi grcrtulercrr!
CVA
öu or
i4ll Cösta Wahiberg
27i2 T..:re Ändersson
7/3 Cösta OIin

20/3 Elis Ald6n
13/4 Einar Olsson
25/4 Elimar. I-trnclh
2714 Gösta Nogancler
50 år
l/1 llvcrt Beigtsson

l1/ I Ingvar öl.rrn
1,1/1 Nlls Karlsson
l9/1 Car I Davidsson
8/2 Sven Jerlströrr

i 5/2 Elly Persson
l5/2 Arnc Karlsson
6/3 Sture Nilsson
8/3 Erik Hamrer

l3i3 Foike St6r
l5/3 Carl Eriksson
l/4 Gunnar Fried

l2l4 llertil Eriksson

avcl 200
380
491
503
380
100
714

41+2

200
230
464
100

380
253
880
28,1

230
200
622
255

UHF
ot qr
2lll Karl Karlsson FF
26/4 Nils Erik Rob6rt EC
fu or
2712 Bertil Ericsson FK

Tcrck!
. För vönli9 håskon3l pö min 50-årtdos ber io9
fö fiomföro mitt hiörlliso tock.

ERIK KARLSSON

. Elt hiörtligt lock till chefer, orbel3kofrroler o.h
FCTF lör de blonhor o.h pr4enter som kommil
nis till del under min siukdom.

ALLAN LUNDSTRöM

a Ell hiörtligl lock lill .hefer, orbelsledore och
kohrole. för den tord dvskedsgåvon ios motlog
nör i09 ilulode för oll flyllo iill en onnon viirld!

SVEN.ERIK BROHLIN

. Mih hiörtligo tock till .hefer, orbetskomroler
och FCPF för ovskedrsövo och blommor som iog
fick mollogo, nö. io9 dvgick med pen!icn vid
UHF,

LEIF.IOHNSSON

a Till chefer och qrbel5kqmroter soml FCPF be!
ios få tron'förd mi|r vorno tock för blommor
och minnesgåvor, 30m io9 fick mollogo, nör ios
rlutode min on3löllning ned pension den 28 nov.
i969.

EROR MöttER, UHF

a Hiärtlist tock rill chefer och drbehkonroier
för den doBldgno såvon, ios fi.k, när iog tlu-

STURE SJODIN

. Ett hiörtligt tock till chef€r och orbeiskomroter
för uppmårk5omhet o.h såvor iog fi.k Dottoso
i iombond med min oly(kshändel5e.

a Ell yornt td<k till vönner och orbeBkomroter
för den vo.kro p.esenl ios fick då iqg slutdde
min on5töllning vid CvA.

ETWING PETTERSSON

a Ell vorml tqcl för qll vönlig uppvoktning på
min 50-år.do9.

ARNE RYDEEORG

a Ett vorml lock för dBked3såvon.
ARNE CARLSSON

"Artikeln om S-bälte tycker jag skall
komna i Bergtrollet".

Nils Liluenclahl

AN\/ÄNDER. NI
SAKER,HETSBÄLTE"

Om inte, varför riskera livet i onö
clan? En koliision vid en hastigl.rct av 20
km/tim. kån vara dödande för en bilist
lltan säkerlretsbälte. Trots detlc :rnvän
der endast 25 9/o av bilförarna säkerhets-
bälte. Frågar man varfit, får man ofta
tili svar att "det tar jåg bara på vid
landsvägskörning". Men det är ju i tät-
orter bä1tet gör största nyttan.

Volvo har gjort en säkerhetsundersök-
ning som reclovisades i Motor 1967. Den
omfattar 28.780 rapporterade olyckor
under ett år. Skadornas fördeining bland
iörare och framsätespassagerare visar 3-
punktsbiiltets effekt.
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Svårt Lätt
Döda skadade skadade

I'örare
Utan S-bälte 37 263 835
Med S-bälte 2 51 175

Framstitesp.
Utan S-bålte 12 160 439
Med S-bä]te

Unde'"ökningen risar också rtt ingcn
clödsolycka inträffacle vid hastigheter
under ll0 km/tim. när 3-punktsbältet
användes.

Når dct gäller de vanligaste kropps-
skadorna hos förare och fransätespassa-
gerare reclucerar bältet svåra skallskador
med 60 %o för föraren och med 88 7o

lör pa.s,rBerJren. I ör ansiktsskador min
skas risken ned 73 9lo för föraren och
83 9/o för passageraren.

I alanoe s1tI10rI

| 22 r09

Tcrck!

För oll visod vänlishei och dellosonde i
vår +oro 5ors vid min iil'kode moke3 o.h

BöRJE KARLSSON
borlsåns ntottdg vår vormo tock.

MAUD
Mdls Ulriko

sörden 50ml gövon från orbetslomrdterno
fiomföro vi vå.t innerligo to.k.

SllRl

Fö. oll viicd vönlighet och deltogdnde i

vår toro sorg vid nin öl3kode mokes och

MAGNUS SCHUTZ
borlgån9 och för den vockro blomsreh

För olll vöntigl deltogonde vi.l
NILS LIFVENDAHLS

borlsåns, för dllq blonmor och minne$
ord€n vid hon5 iordföllnin9, gåvor till
oliko fonder, blonmor och brev till hem'

mel, vårt vorna lock,
GRETA

lvloni<o o<h Erik

Ur Possoren . Info. fr. Göte-
borgs siods bosiods 48.



I desso gifiblondortider bidror hälsolökoren med

ett konditionsstörkonde medel.

DDT tnot frötthet
Hanclen på hjärtat mina vänncr, har

Ni gjort allt vad son göras kan för Er
fysiska konditior.r?

Nr, lfågrf Ni rig förrrrodliger när.
rrr n.h hrr" jag t nr att Ni .krll h'nn,r
||r..l i|lt görJ nagor väscnrligr åt .n se

ticlsöclande syssla som idrott. "Vet intc
författaren hur orealistiskt clet är mecl
rcgclbunden motion p.g.a. övningar,
kvällsflygning, tjänsteresor, pappersex-
c[ i, och personall]r isrl Todå, iug
vet en hel del on just det där ocl.r där-
för skulle jag vilja ordinera DDT.

Vi flygare vet ju att man inte kan
konstruer a ett flygplan med enbart
önskvärcla egenskaper såsom kort land
ningssträcka, god vändbarhet, stor has
'igher, lagr pr is, lång akr.onsrrr.lie, \'al
tig beväpning, m. m. Man nåste kom
pronissa ivissa detaljer för att få lram
den nest ändanålsenliga enheten.

Även vid "konstrul{tion" av DDT-
programmet har kolnpromisser varit
nödvändiga. Programmet har skapats för
att så långt soDr ruöjligt uppfylla dc va-
sentligaste fordringarna.

För arr Ni :nte llia t-o att det är en

gilrbland:rre. \.m l\: "åkar i llornr på.
kanske jag nu bör tala om att DDT be-
tyder

DEN DAGTIGA TRANINGEN

och det är den son-r gör långt större nytta
än sporadiska fotbollsmatcher, några
orienteringslöpningar per år eller ett en-
staka tremilslopp på skidor. Lova n.ig
att dagligen var Ni än är, förutoln Er
vanliga fysiska träning, utföra följande
fen enl<la rörelser:
o för axallanier: Ståcnde. Armföring

ar framåt-uppåt-bakåt-nedåt. En arn.r

180'före. Sakta tenpo. Byt rörelse-
riktning.

a f L'ålet. ryggen o,h L,alansen: Stä
ende. Armlyftning uppåt. Blunda.
Bålrullningar. Byt rörelsedktning.

o För buben, tnagen och lårmusklerna:
Sitt på golvet. Lätt böjdå knän. Arm
lyftning fi amåt. Kroppstyngden väl

tillbal<aförcl. Arlnarna åt vainster och
benen åt höger'. Växla.

o lör ryg1en: Ligg på magen. arnr
lyltning uppåt Ii kropper.rs riktning].
Lyft arnar och ben högt från golvet
upprepade gånger. On marken ar
r'åt cller golvet smutsigt, byt till den
ra rörelse: Ståcnde. Franråtnedåtböj
ning mecl hiir-rgancle armar. Uppåt
rcsning till svag bakåtböjning n.rec1

amlyftning uppåt. Låt armarna leda
och håIl ryggen rak vid uppåtres-
ningen. Upprepa.

o lliir cirleulationsorgdnen (hjiirta oclt
/rlrlor' / r Sraen,lc. tärniotahopp rill
n.dl rrLa.l rtällning rrred lränderne i

golvet. Kropps- och bensträcknrng
bakår. Ätcrhopp til1 löregående ställ
ning. Nytt jänfotahopp med arrr
lyftning uppåt. Fortsätt. - Dettå
hopp iir ocrhört konditionskrävande.
Tag det nycket, mycl<et försikugt r

början on Ni intc är ung och har
stci-kL hiär ta.

DDT
Det fir-rns inget som motsäger påstå,

endet att nan blir friskare och orkar
bättre genon regelbunden motion. Re
gelbunden motion kring halvtinmen
ett par gånger i vecekan ger kondi
tion, hälså, välbefinnande och gott hu
n.rör både i jobbet och på fritiden.

En träningsslinga för motion ett par
gånger i veckan kan se ut så här:
I fem n.rinuters gång, lätt löpning och

uppvär1nningsgymnastik
120 ninuters hård mcn inte maxin-ial

fart under fyraminutersperioder med
vila eller joggning mellan de olik:r
"rycken"

! fen minuters löpning i toppfart -perioden rrppdelad.å arr rrran springer
för fullt - gärna uppför - i 20-30
stcg och så vilar för att startå nästa
"ryck"

I fem ninuters styrkegymnastik och se-
dan raskt in i den sköna bastun,
duschen el1er vad man nu har att ta
till.

t \\<-l

"FFV hcrr
trlåsf borf"

Två av våra nyanstä11da flickor i ös,
', r.trrLl. lng 'd Nil.s.,rr or lr Br trl Kar l.
son, anliinde nånclagen den 2,1 novem-
bcr t.il Arl , gJ lö, rrL pa CVA .ärra ,ig
in i arbetct cle skall göra i clen nya fili
a1cn. Genom gynnsatrna SJ-förbindel
scr i<oln dc en tinrra för tidigt till Ar-
boga Central och beslöt att proncnera
rill r"betsplar"en. För rrr lå reda 1rå rä-
gen frågac1e de damen i kiosken, var
Försvar-ets Fabriksverk 1åg. "FFV l.rar
blåst bort" fick dc tiil svar, "det rrnns
inte en männisl<a där".

Flickorna envisades och sa att de ha-
de en överenskoirrrelse att de skLrlle dtt
och ficl< den kompietterande upplys-
nirgen att Försvarcts Fabriksverk var
ctt stort tält soln blåst sönder i storrlen
rnen att Fåbliirsverket kanske senare
skulle flytta tili Folkets Park.

Litet snopna tog flickorna telelonkon-
tal<t ned FFV/CVA, solr-r un.lerligt rog
svarade genast och sände ut en bil för
att häntta deln. Fru Rydeborg, sonl möt-
tc flickorna och inte fattade direkr att
'rist, risl' -5"6" rälrer lör överskorr,lör.
säljningen, förklarade att Arbogaborna
cfta var benägna att möta främmande
lned ett skämt.

I närheten av CVA 1åg en tät dimma,
vilket föranledde chauffören, Bengt Ek
strand, att förklar a för flickorna att
CVA arbetade med så hemliga saker att
dc ofta la ut dirrna lör att hindra rn-
syn av förbiåkande på E3.

Med detta lilla välkomstintermezzo
lloppas vi att våra förtjusande öster-
sundskor skall trivas här.

Den sorr inte har god kondition bör
inte överskatta sin förrråga - det kan
våra bra att kornma ihåg att man inte
alltid är den spänstiga skolflicka eller
pojke man gärna vill inbilla sig. Någrå

goda råd:
I rådgör gärna ned läkare om de 40

passerats eJler or rnan 'nte känner sig
{ullt frisk

I ta det lugnt i början
I öka e{ter hand både tempot och an-

talet träningsturer

KR,,4F7-
GYMN,4S71K.

Dessa fyra rörelser,
sont inte behöuer

någon förblaring är
ochså myclzet

hroppsstårleande.
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