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ranSFOrSØK: Fremstad-kiosken i Gjøvik ble forsøkt ranet onsdag.
 arKivbilde

GJØviK: Kvinnen 
som onsdag 
forsøkte å rane 
Fremstad-kiosken, 
er fortsatt ikke 
funnet.
Kristin staviK 
Moshagen
kristin.moshagen@oa.no

Det opplyser Bjørn 

Slåtsveen ved politi-
stasjonen i Gjøvik til 
Oppland Arbeider-
blad torsdag.

Det var onsdag for-
middag at en kvinne 
skal ha forsøkt å rane 
Fremstad-kiosken.

Kvinnen skal ha 
brukt en kniv og truet 
den ansatte som var 
på jobb, men kvinnen 

fikk ikke med seg 
noen penger.

Fremstad-kiosken 
ligger på hjørnet av 
det trafikkerte krysset 
mellom Hunnsvegen 
og Øvre Torvgate, 
med det midlertidge 
rådhuset tvers over 
gata. 

Politiet ønsker pu-
blikums hjelp i arbei-

det med saken, og et-
terlyser tips om en 
kvinne som skal ha 
utenlandsk utseende, 
er cirka 165 centime-
ter høy, iført mørke 
klær, sort/hvitstripet 
skjerf og skulderves-
ke.

leter fortsatt etter kvinne

WOW!: Viseadmiral Mathias W. Winter likte det han så av APEX-ammunisjonens virkning da han besøkte Brdalsmyra testsenter torsdag. FOtO: Øyvind Fiva lien

raUFOSS: Den  
amerikanske vise-
admiralen som leder 
det flernasjonale 
F-35-programmet lot 
seg virkelig imponere 
av testskytingen av 
APEX-ammunisjonen 
Nammo skal levere  
til flyet.
Øyvind Fiva Lien
oyvind.f.lien@amedia.no

– I løpet av de nye F-35-flyenes 
levetid regner vi å levere am-
munisjon til disse for minst 10–
15 milliarder kroner, kanskje 
mer. Og vi er selvsagt meget 
godt fornøyd med å få ros fra 
sjefen for hele det flernasjonale 
F-35-programmet, sier kon-
sernsjef Morten Branztæg i 
Nammo.

Viseadmiral i US Navy, og 
programsjef for de nye F-35- 
flyene, Mathias W. Winter, er i 
Norge i anledning mottaket av 
de første norske F-35. Torsdag  

besøkte han Nammo og test-
senteret på Bradalsmyra, før 
den store seremonien på Ør-
land fredag, som inkluderer 
både Kongen, statsministeren 
og flere andre.

Sammen med Winter på test-
senteret var også den norske 
programdirektøren for F-35, ge-
neralmajor Morten Klever, og 
Nammos egen konsernsjef, 
Morten Brandtzæg.

– Cracked that nut
Viseadmiral Winter la ikke skjul 
på at han likte det han så på 
Bradalsmyra testsenter. Nam-
mos 25 mm APEX-ammuni-
sjon, tilpasset F-35 jagerfly, ble 
fyrt av mot tre ulike mål. Etter 
hver avfyring, lød det følgende 
spontane og presise kommen-
tar fra den amerikanske gjes-
ten: – Nice!

Og i litt flere ordelag ga Mat 
Winter sin uforbeholdne ros til 
Nammo og APEX-ammunisjo-
nen.

– Det er første gang jeg er på 
Raufoss og møter Nammo- 
representanter. Det har uten 

tvil vært både hyggelig og im-
ponerende å se hva de har fått 
til. Nammo ligger helt klart i 
forkant av den teknologiske ut-
viklingen, og med denne APEX-
ammunisjonen har de virkelig 
knekket nøtta, mener Winter.

Slår konkurrentene
Og nøtteknekkingen han sikter 
til er det faktum at APEX- 
ammunisjonen har tre samtidi-
ge sentrale egenskaper ved at 
den kan brukes mot mål på 
bakken, til vanns og i lufta. Am-
munisjonen er både panser-
gjennomtrengende, eksplosiv 
og brannstiftende.

– Alle disse egenskapene 
samtidig er det ingen av våre 
konkurrenter som har, under-
streker kommunikasjonsdirek-
tør Endre Lunde i Nammo AS.

Og Lunde vet hva han prater 
om. Før han ble ansatt i Nam-
mo, jobbet han i fem år med det 
norske F-35-programmet.

– en hjørnestein
Viseadmiral Mathias W. Winter 
er altså mer enn fornøyd med 

Nammo-ammunisjonen som er 
utviklet for F-35-flyets kanoner.

– APEX-ammunisjonen er en 
hjørnestein for våre F-35-part-
nere. Jeg ble imponert, slo Win-
ter fast.

Konsernsjef Branztæg er klar 
på at APEX-leveransene ikke 

bare vil trygge arbeidsplassene 
på Nammo, men også kunne 
føre til flere av dem: – Vi har 
brukt 13 år på å utvikle denne 
ammunisjonen, og vi er også 
optimistisk i forhold til å utvi-
kle den videre til bruk i andre 
våpen enn for F-35-kanonene.

■ Nammo demonstrerte F-35-ammunisjon

verdt 10-15 milliarder

F-35-aMMUniSJOn: Sjef  for det flernasjonale F-35-programmet, 
Mat Winter (t.v.) i prat den norske programdirektøren for F-35, 
generalmajor Morten Klever (nr. 2 fra  venstre) og Nammos 
konsernsjef Morten Branztæg til høyre.


