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CDfr kanning
Flygdirebtör Otto Dahlin Jortsätter här sin artikeLserie

Jqnuori
o Den I janrrari var antalet anställda
vid CVÄ 1072 varav 33'1 löneplans-
anställda och 738 kollektivanstä1lda.
c Vid årsskiftet 1951/52 hade Arboga
stacl 9860 invånare.
c Då året började hadc CVA en per
sonalstyrka av ca 60 man för tillverk
ning av J 29-enheter för SAAB. Till-
verkningen omfattade: Lultkanal net-
lankropp, Luftkanal nos, Fena, Sidro
cler, Stabilisator och Undre tanklucka.
Uncler januari 1952 tillkom dessutom
Höjdroder och Förarstol. CVA var
instäl1d på att under 1952 våsentligt
öL: persona lst yrk an. Hela montcrings-
hall 6 disponerades för SAAB-bestäIl-
ningarna.
o Motorförrådet i tunnel II:s "blind-
tarm" börjar ått vara otillräckligt
fBild 1].

Februori

o FTCF avd. 107 valde fö1jancle sty-
relse för år 1952: ordf. Henry Jersby,
vice ordf. Göte Magnusson, sekreterare
Nils-Gösta Lindnark, kassör Karin Bo-
iin, Ame Boström, Erik Larsson och
Birger Ählin. Förhandlingsdelegerade:
Henry Jersby och Erik Larsson.
o Arbetsledarklubben valde följande
.',-.1.e lär år 1q(a ^r,lf Kn,,- Kihl-
bcrg, vice ordf. Tage Wallqvist, sekre
terare Ragnar Engwall, vice sekreterare
Gunnar Fried, kassör Eclvard Tångne,
suppl. Alf Flecllund och Folke Larsson.
FÄrl-andling.Llelegerrde: Knrrt Kihlberq.
Alf Hedlund, suppl. Folke Larsson.

o FCPF avd. 52 valde {öljandc sty-
relse för år 1952: ordf. Gustav A.
Johansson, vicc ordf. Ingvar Johansson,
sckreterare Erik Sjöberg, kassör Tore
W. El<r-nan, Karl Äxel Jansson, Len-
nart Aodersson, Herman Anderssou.
Förhandlingsclelegerade : Grrstav Ä. Jo
hansson och Karl-Äxel Jarsson.

Mq rs

6 Förctagsniinrndcn undcr 1952 fick
följanclc sannansättningr Ordförancle:
O. Dahlin. Representanter för före
tagsiedningeo: K. Jälltoft, F. Kropp,
B. Westerberg, E. Larsson och H.
Jersby. Representanter för FCPF avd.
52: F. örnberg, K. Lindkvist, E. Lund-
kvist, H. Kihlström och K. Mattsson.
o Skyddskommitten under 1952 fick
följande sammansättning: Ordförande:
O. Dahlin. K. Jälltoft, N. Lifvendal.rl,

29. Det hande rg52

S. E. Ejert, A. Hedlund, S. Hambn, I.
Johansson, l{. Karlsson, och S. Lind
gren. Antalet skyddsombud var 28.
C Dca I | "'r'. n'o'LÄ'c. fä' för5ta

gången jetmotor vid CVA. Det var en
motor RM2 som kördes i den on.rbygg
da provbocken 1. Allt fungerade väl.
o Utsprängningarna för bergsprovboc
ken har hundt så långt att den 22
mars erhölls genomsiag för luftintag 2.

a fri-rvälr,!-open i trrn rel lll [ärJie-
sprängd och färdigbyggd.
c lclrottsföreningen vid CVA-CFA re
kon.t.Ilerc. vid el1 .;I ar.rrlraJc I)å
Folkets Hus den 19 nars. Son ordfö-
rancle valcics Ragnar Strindler. I Berg

Bild 1. Motcn'förrådet i tunnel ll-s "blindtarm".

troilet utlyses en pristävlan oln nallln
för föreningen. Resultatet blev: Idrotts
föreningen Flyget, Arboga [IFFA].

April
O Sprängningarna för notorprovan-
lriggningen lramnre vid pbtsen för 'jä1-
va provbockarna.
c Arbetena ned permanentlagcl bana
på CVA flyg{ält påbörjas.
a Vid CVÄ ocl.r CFA igårgsättes en
stor kampanj för vinnande av trafik-
såkerhet på vägen Flyget Arboga. I
\petseIr frir lampanicn skl dd..ngcr iör
Nils Lifvendahl ocl.r FCPF ordföranden
Gustav A. Johansson.

Bilcl 2. Säterbaslätten sedd från den senare bortsprängda hullen tid ålderdoms-
helnmet. Fotot taget .3 iuni 1952.



Moi
a Fototävlin8 med utställning i rnäs-
sen där 108 hilder visades. Förstc pris-
raqarc Ulf Dahlqui,t och andra pris
fick Rolf Lunclqvist.

Ju ni
a Utvid8ningarna av CVA flygfält
nödvändiggjorde att cn större kulle
öster om f. d. ålderdomshemmet i Sä
terbo nåste bortspriingas och borttagas
(Bild 21. Ett flertal på kullen liggande
forngrarar rrtgrivde. rrnder ledninq av

landsantikvarie Sven Drakenberg, Väs-
terås.
c FF beslutar att viss Rb-försöksverk
samhet som pågått vid CVM [Rb 32lJ
skall överflyttas till CVA.
a Utbildningen inom CVA/CFA mi-
litära verkskydd avslrrtas för säsongen
l95l -52. Hela verkskyddets perso
nalstyrka har genomgått allmän luft-
.k yddsutbildnin q oth lruvuddelen jäm-
väl föreskriven verkskyddstrtbildning
(tjänstegrensutbildningJ . 32 kurser om
sanmanlagt 430 kurstimmar fördelade
på 93 kursdagar var genomförda. Ca
400 anställda utbildade. Utbildningsle-
dare: Kapten Gunnar Tallqvist och
ingenjör Adner Eiborn.

Juli
a Nytt budgetår. Ärsredogörelsen för
budgetåret 1951/52 visade eo årsom-
sättning av 15.948.788 kr. Motsvarande
siffra för budgetåret 1950151 vAr
t2.873.142.

Augusli
O Provbock 2 slopas som provbock
och bygges om till ytbehandlingsavdel-
ning för motordelar.
o Den 24 augusti stor flygdag på CVÅ
flygfäit med KSAK och Arboga Flyg-
khbb sorn arralgörer. Dagens största
sensation vår flygande ttrnnan, fpl. J29,
som Flygvapnet för första gången visa.
de på flygdag i Arboga.
C Beslut från FF att även trotor
RM2A skall överses vid CVA.
o Ingenjör Arne Boström slutar vid
CVA rnotorsektion den 3l augusti. Bo-
ström var en av ioitiativtagarna tili
Bergtrollet och var Bergtrollsredaktör
t. o. m. nr l/1952 då han efterträddes
av John Eklöf.

Seplember
a I CVÄ lärlingsskola intogs i klass
I l5 lärlingar. Efter avslutad lärlings-
utbildning är år 1962 följande kvar vid
CVA: Klas-Äke Kejberg, svarvare, Per
Liljekvist, verkstadsförmar, Charles
Karlsson, ingenjörsbiträde, Knut Holm-
stedt, telemontör, Hans Jansson, svet-
sare, Stig Holmkvis! ingenjör och Kjell
Pettersson, instrumentntakare. Gunnar
Magnusson, verkstadsförman och Bo
Larsson, montör har varit borta från

4

CVA i tre resp nio år rnen är åter-
anställda.

O Den norra delen av personalbygg
nadens öveflåning inredd och iordning-
ställd son lunchrum.
a Driftvämsövning den 12 september.
CVA/CFÄ driftvärn anfaller och åter-
erövrar ÄIA sonl tagits av fienden.
o För social verksamhet under bud,
getåret 1952/53 får CVA använda
,1000 kr. Därav får Bergtroilet 1000
kr. och idrottsverl<saml.reten 1 200 kr.
a IFFÄ erhåller Västerängstorpet vid
Äsbv gård som skid "ch orienterings
stuga.

Oktober
o Flygingcnjören av 2 graden Lars
I{arry Larsson onplaceras den 1 okto-
ber från F l2 till CVA.
O Avsked från FV beviljas fr. o. rn.
den l/10 1952 flygdirektören av 2 gra-
den vid FV Torsten Gussing med till-
stånd att därvid inträda i FV reserv.
o Då befattningen som sektionschef
för elsektionen t. v. hålles vakant upp-
clelas sektionen i tre direkt under verk-
stadsöveringenjören lydande avdelning,
ar: Teknisk avdelning med flygingenjör
A. Roll, verkstadsavdelning rned ingen-
jör R. Olsson-Seffer och Service- och
mootageavdelning rned ingenjör A.
Norberg som chef.
O Den 15 oktober startåde en r.iksom-
fattande kampanj i syfte att aktivrsera

Verlestadsöucr-
ingenjör. Jarl
F-son Holmgren.

November
o Fr. o. rn. I novenber och tills vidare
tjänstgör flygdirektören av 2 graden
Jarl F-son l{olmgren vid CVA såsom
tif vcrkstadsingenjör (Bild 3j.
6 Den 6-28 novenrber beliilsutbild-
ningskurs för verkskyddets tjiinste
grensledare, avdeh-ringsledar e ink1. er-
sättare. Utbildningen leddes av luft-
skyddsledaren kapten Gunnar Tallqvist.
o Driftvärnsövning clen 22 november..
Utan förvarning larrnades driftvär-net
kl. 05.00. CVA skulle återtaeas. Vak-
ten där hade överrunplats av en fient-
lig styrka som därefter l.röll på att
besåtta verkstadsområdet.

Driftvärnct leddes av dv leclaren Ber-
til Blonqvist. "Fiende" var en erupp
ur FBU, Arboga, under befäl av Gun-
nar Neuman. Sanling och stridsåtgär-
deq som skedde i stark dimna, be-
clörrrdes av Flygvapnets cL iftvärnschef
som mycket bra.

Rt, 3i5.

företagsnänndernas verksamhct- Kam-
panjen, som var utarbetad av SÄF, LO
och TCO i samarbete med Ekonomisk
lnformation, omfattade brevkurser, fi1-
rrier, möten, radioprogram m. m. CVA
deltog aktivt.
o CVA erhåller i uppclrag av FF att
iordningställa motorprovanlägEning för
i robotar ingående pulsmotorer. Det
var provbock 4 som skrrlle orubyggas.

c Den 26 november inträIfade ciet
svåraste olycksfall som dittills hänt vid
CVA. Under skjutning på srijutbanan
blev vapenmontören Gurnar Lindhoirr
rnycliet svårt skadad. Da olyckan in-
träffade handlade vapenrnontören Stig
Pettersson mycket rådi8t.
o Srrredjan flyttad från härdrun.rmet i
berget till driftavdelningens barack vid
brandstationen.

,fe
B!f* "



a Den 29 november firade FFVS-arna
vid CVA minnet av FFVS och fpl. J 22
genom fest på mässen där även en J 22
Lr1slällnirrg ordnals. l0 år hade gått
sedan hösten 1942 då ipl. J 22 flö9.
för första gången.

December
o Fr. o. n. I december riän<tgör tly8-
ingenjör€n av 2 graden Lars-Harry
Larsson som föreståndare för kontroll-
sektionen.

O Den 4 december den första land
nilgen på den nya permanentlagda
banan.

e Första etappen i av FF beslutad
övergång till hålkortsmässig förrådsredo
visdng vid CFA börjar den 8 decem-
ber. För CVA: s del inneba.r detta att
nateriel från CFA börjar bestrillas med
OD-kort [omdisponeringskortJ.
o Vaktman Herman Eriksson far er-
kännande för rådighet och snabbt in
qrip.rnde vid eldsråCetillbrrd vid radar
barackel den 6 decen-iber. Tack riktas
även tili förman Jack Lct\ för effek
tivt biträdatlde vid släckningeo

C Vid konferens deo 30 december
åtager sig CVA att utföra brådskandc
stor modifiering av alla motorer RM2.

o På motorsektionen utfördes under
året 238 översyner på n.rotor DB-605
och 3l översyner på motor RM2.

O Under året nrinskade flygplanover-
synsalbetena vid CVA. Endast 16 st.
400 tim. ts. och 21 st. LF utfördes.
o Personalstyrkan för SAAB-tillverk-
iinger viixte under I952 lran c; d0
till ca 130 man. För att klara leverans-
tiderna hade skiftarbete och övertid
måst tillgripas.
o De stora bestäilningarna från KKV
och FF på montering och provskjutning
av 20 nm akan rn/47 i stort sett slut-
levererade under 1952.

a Utöver de pågående arbetena med
rb 3i0 utökades verksamheten vid
CVA under 1952 nred FF heställningar
på tiilverkning av dels rb 315 {Bild 4l
ocl.r dels rb 30,1.

c Diskussioner börjar angående upp-
förande av en utprovningsavdelning för
robotar och robotkomponenter. Visst
byggnadsarbete påbörjas.

o Undel år 1952 hade CVA 7,3
olycksfall pr 100 årsarbetare ex,kl. färd
till och från arbetet. För 1951 var
notsvarande siffra 6,3. En ökning hade
således skett och var detta den första
ökningen i CVA historia.

c Den 3l december var antalet an-
ställd,a vid CVÄ 1103, varav 338 löne-
plarrs och 765 kollektivavtalsanställda.
ökningen under 1952 var 31 [4 resp.
27).

-il -

Provbockarna har visats för lokal
pressen och TV.

Den 3 april kom TV reportaget som
ett 3 minutersinslag i aktuellt. Lokal
pressen hade dagarna före sina repor
tage inne och gav dem stort utrymnle.
Även rikspressen har i vissa fall haft
notiser om vår provanläggnilg. Fär
digställandet av de två bockarna har
gått i etapper. Sedan den första blev
klar, har vi köft motorer i den i 7
månader. Under tiden har den åter-
stående bocken {ärdigställts och sam-
tidigt har man Sjort de avslutande ar
betena på byggnadssidan. Bockbyggare
o:h provpersonal har arbetat i skift
med förskjuten arbetstid. Alla deltaljer
ä( ännu inte klara. På byggnadssidan
återstår t. ex. färdigställande av den
buffertbassäng för kylvatten, som er
fordras vid körning av motorer lrred
efterbrännkammare. Det år arbetet med
denna, som pågår intill riksvägen utan-
för luftintaget. För ått provbocken son
sådan skall bli fullt färdig återstår bl. a.

kompletteringar med häns1'n till C-
versionen av RM6-motorn och Ebk 67.

Det som närmast föranledde press-
och TV-besöken, var färdigställandet av
ljuddämparna. De är även internatio-
nellt sett av ansenliga dimensioner. Le
veransen har gjorts av Nyby Bruk, vilka
som underentreprenören arlitat Arboga
Byggnadssmide och byggnadsfirman Sa

muelsson & Bonnier. Dessa har hand-
haft montage, tillverkning av stora de-
lar av dämparna och samtliga tran-
sporter. Transport och montage har
varit ninst sagt besvärliga. De upp till
l0 ton tunga rördelarna n-red 4 m dia
meter Inåstp tas il via rllopp(öpp-
ningen, d. v. s. uppför den branta slån-
ten vid Zakrisbe.g, nedför de två trapp
stegen med c:a l0 m steghöjd i ut-
loppsmynningen och vidare in i tunneln
för sdn nransättning. Der jobbet tog I

nånad på varje dämpare och uppgjorda
tidsschema hölls i det närmaste per-
fekt.

Utloppstunnein har en 9O-graders
krök i horisontalplanet och en i ver-
tikalplanet före dageröppningen och är
gemensam för de två provbockarna.
Våra erfarenheter sade oss att vi måste
leda avgaserna förbi den första kröken.
Därav kommer det sig att dänparna
fått så ansenlig lärgd, c:a 36 m. De
är uppbyggda av tre delar, e1 primär.
dänpare för låga frekvenser, ett ledrör
ocl- en sekundärdämpare för höga frek
venser. Primärdämparen har ett cylind-
fiskt hölje av 10 mm stålplåt. Inviiadigt
är den konisk rned innerväggar av per
forerat varmhålllast material. Mellan-
rrlnlmet mellan ytterhöljet och den
koniska ioklädnaden är fyllt rned rrine
ralull. Fyllnaden är gjord så att olika
sektioner dämpar bestämda frekvens-

Bergprovbock arna
au Hctns Knutsson-Hall

Charles Karlsson, lörntan för rTotorprouningen, och Hans Knutssotl-Hall, chel
för Motorbcredningen, iignat sig åt genensam gransbning aD en koilstruktion i

bergoroubocl?.en. F oto : Reinlold Carlsson.



områden på effektivaste sätt. Prome
nerar man genom dämparen, märker
man hur nästan allt ljud absorberas av
väggarna. Fortsätter man, kommer man
ut till ledröret med dess 90 graders-
krök, där det finns ledskenor för att
styra gaserna och till slut strax före
mynningen till sekundärdämparen med
7 st. ljudabsorberande bafflar av per-
forerat varmhållfast matorial. Den bä-
rande stommm är också här l0 mm
stålplåt och diametern är c:a 4 m.
Utvändigt är sedan hela röret klätt
med mineralull och aluminiumplåt. Det
hela vilar på ett antal betongpelare
och upphängningspunkterna har vibra-
tionsdämpare anordnade så att ljud
dänparen kan förlängas eller förkortas
vid terrperaturändringar. Dc horison-
tella krafterna tas upp av ett plintpar,
övriga plintar tar endast upp dämparens
tyngd.

Vid körning av motorer utan ebk,
suger ietstrålen med sekundärluft i
tillräcklig nrängd för att blandningen
mellan avgaser och luft skall få en
sluttemperatur mindre än 200". Men
vid ebk-körning med avgastemperaturer
över 1500", måste man {ör att komma
ner till samma sluttemperatu.r dessut-
om kyla med vatten, som sprulas in i

avgasstrålen. 2000 ninutliter behövs för
detta och dem får vi från Arbogas vat-
tenledningsnät via en buffertbassäng på
100 m3 och ett pumpaggregat.

De preliminära ljudmätoingar, som
gjorts hitintills, visar att dämpåren väl
uppfyller de krav sorn stälits i det av-
seendet. Hörstyrkan fljudstyrkan som
örat uppfattar den, mätt i sonl är en
tiondel av vad den var före insta'lla-
tionen. Detta mätt på vallen intill ut-
loppet ovanför Zakrisberg. Går man till
bostadsbebyggelsen i Ekbaclien är ljud-
nivån numera sådan, att man får lyss
na noga för att avgöra om körning på-
går eller inte i provbockarna.

Provbockarna har kalibrerats under
alla tänkbara driftförhållanden och jäm-
förande prov har gjorts ned Flygmo-
tors provanläggning. Restrltaten är myc-
ket goda. Motorerna kan köras med
belastning på alla l.rjälpapparater som

om de satt monterade i flygplaaet och
bockarna har byggts så att de med-
ger snabb skiftning av motorer för kör-
ning. Anläggningen går att bygga ut
för större motorer utan att kostnader-
na blir höga,

Med den nu avslutade ljuddämpar-
installåtionen är provbockarna med un-
da.rtag för rninJre konrp)etteringar
klara.

Duktigt folk trar arbetat ned clen här
aoJäggningen. Resultatet har blivit bra.

OB inspekteror CVA

överbefälhavaren general Torsten
Rapp tillsammans med chefen för för-
svarsstaben geoeralmajor Carl-Erik
Almgren, kommendör Dag Arvas och
komrnendörkapten H. G. Petrelirrs in
spekterade CVA den 27 rlars.

Ombyggnoder

Ingen kan ha undgått att se att P-
tunneln och tunnel IV "ändrat ansikte"
de sista månaderna. Vi hoppas att om-
byggnaden i stort är klar i höst.

För flera år sedan togs CVA:s smed
i anspråk för andra uppgifter. I dagarna
har ässjan åkt ut från smedjan och lo-
kalen gjorts orn till metodrum.

Liuddömpning

Den 17 april slutbesiktigades ljud
dämparen i bergets provbock. Ljud-
dämpningskraven, som uppställcles vid
beställningen, innehölls vä1.

Förrådsutredningen

CFV har till alla delar följt 1961 års
förrådsutrednings förslag, vilket bl. a.

innebär att CVA kommer att disponera
hangaren vid Ektorp. Dessuton skall
bl. a. friställda utrymmen vid F 14 ut-
nyttias av såväl UHF som CVA.

Mässen

Medel för mässens ombyggnad har
ställts till Fortf. förfogande.

Utbildning

Utbildningskontoret har or€anisato-
liskt placeras på c<onorniavdelningen.

Under tiden 29/l-24/2 har två 14-
dagarskurser om teleteknik mätinstru
ments handhavande hållits. I vardera
krrrsen deltog ett 20 tal elever. Lärare
Mn avo. )ul.

Besök

Fredagen den 9 n.rars besöktes CVA
av kyrkoherde Erik Wallgren, l:e rek-
tor Bror Gustavsson, rektor Gunnar
Ekman och folkskollärare Lars Erjö.

Flygöverdirektör Bertil Westergård
hade i början av mars inviterat ett
40-tal blivande civilingenjörer från
KTH till ett studie- oclr informations-
besök vid centrala flygverkstäderna.
Den 12 rnars besöktes CVV och CVA.
Den 13 mars ägnades åt CVM.

On"dagen den l8 april h:rle Försra-
l ets Centrala Arbetsskyddsnåmnci
[FCÄN] sitt samnanträde vid CVÄ.

Tisdagen den 17 april visades CVÄ
för avgångsklassen på telelinlen vid
Tckniska Läroverket i örebro.

Landshövding Gustav Cedervall be-
sökte Datacentralen den 25 apri1. Di

Hänt sen
Ur styresmans dagbok

sist

Hjirtligheten i tletta hanclslag han ej betviulas. Styresman Anders Hög.feldt hiilsar
öuerbeftilltataren general Torsten Rapp viilhotnnen till CVA. Läflgst till höger

lörsucrsstabchefen generalmajor Carl Eric A[mgren. Foto: Reinholtl Carlssott.



Guldmedoljör

lektör Gösta Lewenhaupt m. fl. pro-
rninenta personer från IBM sågs till,
sarnmans med verkstaclsdirektör Jarl
F son Holmgren och anntt UH-folk.

Styresnan Hi;gf eldt t'iister guldnedal-
ien på Arewångs lzauaiuppslag. Foto:

Rtme Norelius.

Vid en enkel högtidlighet i administ-
rationsbyggnadens konferensrum en av
clagarna före ju1 överlämnade styres
rncn Anders Högfelt vasamedaljen i

guld av fernte storleken lör lång och
trogen statlig tjänst til l verkmästaren
Reinhoid Arewång.

Arewång, som sedan några år har
sin dagliga gärning på telesiclan på
CVA, har tidigare varit anställci som
tyghantverkare vid I 3 i örebro.

holien

Tre mal från rescrvdelskatalogsiclan
har rltarbetat reservdelskatalog för va-
deilek.raair<råtion PV-30. Arbersplrr
sen var Ron och Neapcl. [Det är biitt-
rc vådcr därJ.

Tryckeriet

Utökning har skett med en Rotaprint
offsettrlrckmaskin för Ä-3 format.

Mjuklödcrkurser

Inom FV har sedan lång tid tillba
ka .liskuterats problemet m,uklödning.
lr{an har haft der känslan att de yr
kcsmän, som utför manuell mjLrklöd
niag vicl cv. och flj., kan utföra arbe-
tct, även oln det ej ålltid sker på rätt
sätt. När därför bestännelserna om l<om-
petensprovning av frjuklödare fast,
ställdes, får man sc detta sonr ett 1ed
i att verkstads- och servicepersonal

På uidst,iende tuå bilder synes örerst
El och Robot i bliuande.

Dtirunder Plåtuerlzstaden i uardande.
CV A-f oto Rune Larsson.

Styresnun Högleldt (ned rlggen not hameran) inlornterar om CVA verksantlrct.
Fr. lL. relztor Gunnar Ehman, 1:e rebtor Bror Gustausson, magistet Lars Eriö
samt fld. Nils Thorsson, uilhen bitriidde som ciceron. CVAJoto Rune Larsson.

rqt



venng. L.-H. Larsson:

Gör ni Mercedes På CVA?
Man riktigt ser hur man stiger i den

biln-rårkesintresserade 7åriga dotterns
aktning när hon får se kortet från
"pappas arbete". Men man går raskt
ncr i sin - med fö'rlov sagt mycket
måttliga ni\'å igen när man högst
sanningsenligt svarar-:

''Nci li"a \ir. \i nontelilr bara ir
några apparater i clen dår bilen"

I själva verket är kanske de där
apparatcrna nlinst lika intressanta som
hilen. qerr itcbil 35, .orn ''ilJ"rna vi"a

iir nämligen ingenting annat in en rul-
lancle testbink för kontroll av funktio-
nen hos ett moclernt flygplan med all

cless komplicerade apPal atur'
En nutida flygförare är iu på ett helt

annat siitt är-t ticligare berocnde av tek
niska hjälporgan av olika slag lörut
om för siälva flygningen har hirn appa

rater: so1'rl hiiilper honorl att finna sitt
n-rål, att välja och avlossa sina väpen,

att navigera och att landa Om hans

uppdrag skall lyckas måste qivetvis

uitn d"i,u hjälpmedcl fungera tillfreds
st:illancle.

Som en viktig del av underhållsar

betet utförs därför ned täta n.rellan-

run en funktionskontroll av dessa ap-

parater. Man kör då fram- med Service

Lit :s titt flygplanet, och genom det

kablage som skyn.ttar i fackverksställ-
ninsen på biltaket ansluts bilens prov-

rrtristning till ett 'ärsl'i't lecrullats |

flvsplanet.'5"dun 
gettontgå, ett simulerat flyg

program, på så sätt att vissa bekanta

Birgei' Wcsterbarg tdr ctt sistd titt på Llct mebntisha och S:lne Pefierssotl gtil

fruibtio rrprrr, ,tlox i,'rnu,, Sen/iccbile lånnar CVA Fota: Reir'hold Carlssott'

eller byta ut den tredskaude apparat-
cnheten.

Om tillkornsten av Servicebil 35, son-i

dragit 3-4 år i fötberedelsetid, skulle
nycket kunna sägas.

Det är ju så, att aPparaterna i flYg
p'anct \irst;rrn ar rra r att,'in'tone nå: _

värdcn från testutrustnjngen natas 1n

till appåraturen i flygplanet undet det

att mår betraktar flygplansepparatcrnas
sätt ått "svara" för dessa signaler. Mar
har då också vissa möjlishcter att lo'
l.ali'era en eventrcll fclytt':n : 'a å11

man sedan 1<an gå ii-t och filgranska

rnåste hål1a järrrnå steg mecl den tck-

niska utvecklingen.
V'J CVA 'tartade Iödr rtbildr ingen

den 5 mars 1962 i lokal som iorclning
ställts i motorprovboc*en ovan iord
Premiärelever var personal från avd.

273. Dessa lödkurser omfattar 4 dagars

Lrtbildning och ny kurs beräknas starta

varje månad med 9 clever Pcr nånad
Kursticlen är uppdelad På 6 timmar
teoriundervisning ocl-r 29 tin-rmar prak-
tiska övningar. Bestämn-relscrna för
n.rjuklödning av elektriska förbindning-
ar återfinns iTOMT 80 97

Kompetensprovning av nriukJödare

regleras av FF:s norn TV 15 FF:s

norm TV 17 behandlar Produktions
kontroll av mjrrklödda elektriska för-
bindningar.

Kursledning är P. O. Olsson avd.952
och N. Pettersson avd 501, vilka till
sin hjälp har instruktörer från avd.

vilka är berörda av utbildningen.

-il-
8

Så htit triusamt har telelonisterna på uår utixel i de nyd lohaletna i tuntel VI'
Lördagen den 3 nars eiter arbetstitlens slut llyttade tnan öuer fndn den gamlt

uiixelå,rtionen på LIHF-sidan Fr.v. Maj-tsritt östntan' Ingegerd Elzlund och Siu

Larsson. CVA-foto: R ne Latsson



rr tiotal olika tillverkare, som jrL var
och en vet bäst hur just deras appa-
latcr skall provas, och som vanligen
ocksa tar frcrrr vrr och en sin egen

I)r'ovningsutrustning. Detta är ju allt
sott och väI, rnen när man scclan ock-
sa måste tillfoga kraven att apparaterna
.ncbbt .krll krlnna tes(a. helst ge
noln ett enda genensamt testuttag
orh nred hjålp av enbart de testdon
sorrr ryms i Servicebilen; ja då blir det
g(-nast lite svärarc.

Det är här systeminger-rjör.cns artrete
li,rnrIlp- in. CVA: < .v.tcntingcD:ör'
r!llicr i konllkt rncJ slilda orqarr inorn
IiF utvccklingen av de olika appalater-
nr hos tillverkarna, oc-h försökcr få des
sa att tillgodose flygvapnets synprrnkter
pa underhållsmässighet i allmänhet och
l(rnsi(e testningsbarhet i synnerhet.

I)e1 fäller gi\ ervis lrt lrr crr vi's
linic .tt arbeta efter i dc.s;r fr'åg,,r:
iltt liunna hf,vda en underhållspolitit:
och en testningsfilosofi, sonr taf sikte
pa en så hög total tjänstbårhct för
hela flygplanssystemet som möjligt.
l)etta lecler ibland till att dc enskilda
lpparatkonstruktiirernas synpunkter
nråste maka åt siu till förmån för hel
hctcn, och dct iir nrånga stridiga syn-
punktcr och vilior sori måste santman-
jämkas; ofta nog under stark tidspress.

Tidspressen iir också starkt märkbar
för- del personal som skall göra Irton-
tage, samtrimning och kontroll av Ser
vicebilcn före leverans. Når enheter
fråo så n-rånga olika underleverantörer
crfordras för färdigställandet av en och
sanrma slrtprodukt äf givetvis risken
fiil en leveransförscning av någolr av

Protb:inb, spcrielb upfb,rg(d för prcvning .irl S.rricebil .3-5.

eDhctcfna mycket stor. l-'ör att då in-
te hela programmet skail äventyras nås-
te dct till extraordiniira åtg.irder ifonn
av övertids- eller skiftarbete, och clet-
ta llål givetvis värst ut över CVAts
personal, sorn sitter långst rrt iinclcn
på arbetskedjan och utför dc avslutan-
cle arbetsn)omenten. Här har emellcrtid
personalen visat en bercclvillighet, som
tyder på att IDan insef vikten äv att
Scrviccbil 35 verkligen levereras enligt

prosrannrct - clet kan ju sedan i sin
tur styra andra arbetsprogral-r1 rnonl
Ilygvapnet och det inverkar givctvis
även på vår beredskap.

Hur som helst är det något av en
stor dag föi'alla clem som arLretar- mecl
detta projekt då cn Servicebil 35 rullar
ut för lcvcrans. Även on det nu bara
är det yttre skalet soln syns för den
oinvigdc, så är ju tydiigcn också det-
ta av ett känt och uppskattat märke.

Helitrans - ett nytt begrepp
Vid CVA

Det är länge sedan CVA hade eget
flyg, n.ren mr är det dags igen, Som
tidigare har skymtåt i dagspressen har
försvaret inköpt ett antal helikoptrar
i år och av dessa ska CVA tilldelas cn.
Dc år under leverans till Sverige och
Ilal såtts in i Lrtbildningen av förare
och mekaniker. Efter utbildningsperio-
den fördelas helikoptrarna och i sep
tember torde CVA få sitt exenrplar.

Det är en amerikansk helikopter av
fabrikat Bell, sorn licenstillverkas i Ita-
iien. Beteckningen är Agusta-Bell 204
B och deo är utrustad med turbojet-
rrotorr tar 8 passagerare eller '1600 kg
last och marschfarten är omkring 180
km per tilnrre.

Vjd CVA komrrrer helikoptem att
användas för pcrsonal- och materiel-
transporter i samband med trnderhåll

--".,"f

Holifutptent Augusta Bcll undcr

demonstrationstur vid CV A.

av radio- och radaranläggninsar. Den
personal, son'r har dcssa arbetsuppgif,
ter, får på så vis nöjlighet att ta få
gelvägen till sina jobb.

I höstas anställde CVA två flygfö-
rare. Dc var tidigare utbildade på
flygplan J 29 och genomgår nu om-
skolning till helikopterflygning. Utbild
ningcn är uppdelad i olika etapper
och pågår större delen av tiden fram
till juli.

Ävsikten är också att CVA skall
fortsätta att utveckla netodcr och ut-
rL$tningar för helitransporter.

Det finns nog en hel del att utföra.
Helikoptern är ju fortfarande rela-

tivt ny soDr färdmedel.
A. Norberg

-II_
Ny nqmn på rodorborocken

Två namnförslag på Radarbaracken
har lännats in: Instrumentbaracken och
Trekantsbaracken.

För all del, säger vi och väntar på
flera förslag.

,*



LIHF Perso naltraf f ro-årsiubile rar
Revyspex "Sorn folk är mest,,

AlLa skall triuas
var nrottot när UHF folket firade per-
sonaiträffens 10-årsjubileum den 17
mars på Folkan. C: l 220 personer,
UHt tårc nred rnckr eiler rrrakc, fä:t_
mö c'ller fiistman sanrlades i biosalongen
för iltt avnjut. UHF:s egcn revy sonl
a r' iilia nlotsågs nte.l stort förvänt_
ningar.

, Bror. lr{öller hade dagen till ära
komponerat en jubileumsmarsch som
ned särdelcs schvrrng utfördes av or_
kcstern sont förutont Bror vid pianot
bestod iv Herman Filt Iviolin,, ynpvc
Carissol (gitarrJ samt som c:istrnrr.sil(er Bror Sköld ltrrrrnpet). Elrer
mar'".'hen hälsade llygdirekrör Erik Ny_
Fcrg ictt kort .nföfan(le clla vålkom_
na, särshilt de anställdas anhöriga samt
(lerr r,ndc r):irvilrindc pcnsionirrn, laul
hrik::on. Dir. Nyberg <rinr.arle orrr dc
lörce:tcnde årens lyckarle rr:rjlaf 5orxr
ankniit till festens notto, "att alla ska
lrivå\"1 Därefter siöngs allsang, err rne
lodi välkänd för alla UHF: are CFA_
visan med text av K. A. Tielianoer
och totsatt av Bror- Möller. Sen var
det Carl-Hugos tur att beträdå tilian
och med en humorjstisk färgad inled_

line. redoSöra för p.ogrammei. Dä. s"_
des bl. a. att telegrcnr kontmit från fle_
ra håll till revydirektionen, bl. a. från
FF/DC, som gärna hade velat rnedver_
ke i reryn med en egen sångkör, men
man hade inte hu'lnit att i;övt Mar_ti4 Liungs välkända "Vi såa klara av
det,_båd gammal å rrng", en melodr som
\kulle varå DC : s signaturmclodi. Vi
dare had_e Helge Andersson f. d. HC,
numera Volvo onltalat att datarnaski_
ncrna "Kolle_ o Ada" hade många fel,
iust. nu led de av "applikationsbesvär,,.

Ja svavade paranta och välväxta

Iralsen, frarnme i scenljuset kände manieen Carl-l{rrgo sorn tog bort Bror
irän pianot för att vara fotomeclhjäi-
pare. Dessa två "avkonterlejade', Jär_
etter en hel dei bemårkta UHF:are i
salongen 

-ured både välviljr samt också
trllspelsade hrrmoristiska konrrnentarer

''Arboga rninnenas stad, Engelbrekts
och_ Sturårnas ,tlJ" besiöngs därefrer
rv krinolinklädda Siv och 6,,,1..,n 

",,stämningsmättad och seriös sång.
- "Bcig Stenrnan',, alias Carl_Hueo, fo_
retog därelter en upptåcktsfärd till ett
\ärligt land höga (Nvl bclg orh olupa
dalar med sköna leende {östllundarDet iandet kände åhörarnå -".1 .to.
mrrnterhel igen, och "Berg Stcnnran
hir verkligen^ rrpptäckt det rnesta.
JKymnlng pä scenen, orjentalisl rnrr-
sik, "Persisk rnarknad', och ,,Salone"
c.rväxlande och in konr onntirr.aren
Gösta "Snickarn' rned ormkort oclr
lockpipa. Vad som locka.les rrpp ul
korgen vet _ri alla, och ormtjusaren Jät
srg val smaka av innehållet. Runt ho,
nom svärmade hela tiden den oster-
ländska..bålelten med svepande slöior.
ocn svatilnde pösbyxor. Bakonr den
orientt Iiska förkjädnaden gömde srg
Liunilla, Gudrun, Siv, Evy, Olle ocrr

mrmmerflickan Gunilla S. in på scenen,
klädd i svarta nätstrumpor, irack och
hög^ hatt, och annon,erade prologen,
författad och utmärkt föredraeerr av
Bror Mijller. Siutklämnren i prologen
var,'. "Orlzester! Spel upp metl pulo,
octr trumpeter, hät sha Thalia dansa
en sttLnd, om iin amatör rti rim och i
tneter, Do,lz mcd uilian uch gliidru vt
stå i lötbund !
, Elter overryren gick ridån upp och
neta enselnblen siöng en kläntmi8 cn
tr6kuple_tt. Den gamle bekaotingen
Fred Hagström kom sedan med en
verkligt rnedryckande kuplett, betitlad"llur står det till?" och framförd i
absolut protessionell stil, och i dema
vände han sej till en hel del kända
UHF:are i salongen, frärnst då dir

l0

Upp nted ht)inderna! manar Vilrln Viistents uilda tjeiet Gunilla Lindstrlnt, Eu|Carlsson, Siu pettersson och Gudru, 
^Steogl,nd. 

D"' ;;; ,:;;;;;;";, trett Hag_strön, Carl-lJugo Dahlström oth Gösti p 
"rrn 

rrro,., 
- 

,, nrllr'n'r"'tiil a'rig, 
"l.ro"t 

oao.
Foto: Reinhold. Carlsson.

Nyberg, ing. Ostlund och förvaltare
Nilsson.

-_ 
Archjnredcs princip förl<lari rles av

Olle och Calie på ett särt som fick
publiken att vrida sej av skratt. Nrun_
rrerflickan Gunilla svävade sedan in och

f:lky:"id:. ari loner från gamla glada
rrcer skLllle kolrnra, och de .om komin var "knätofsrrrrcikanterta,' Herman
(flol) , Bror (dragspeil, Gösta '.Snickarn,,
(.zittra), Enil [gitarrJ. Och dcssa kör_
de sitt.progran jen stil och på ett sätt
som g orcte att det r.öck våldsamt i
benen på alla åhörare. Ett nurlner r
toppklassl_ En sångsketch orn Arboga_
öl med flickorna samt Olie och Calle
gick ut på det gamla ordspråket det
Kommer efter son Arboga_öl och efter
l:I ":k,"^ de båda brysqor.dränsarna
vlte .och La e vilket livligt uppskalta
des. Marurama i orkesterdiket intonade
däretter. "Bonanza Cårtwriglrtmeiodten,
ocn vacl lick man Se Orn jnte fVra vä].
växta och välsjungande systrai Cart_
wright som med vilda knallpulverskott
ackompanierade sången. Syskonen var
sunllla, L,uClrun, siv och Evy. En
verkltg pang pangsak kan rnan säsal

Ur salens dunkel kon sedan ån fo-
tograf i basker och kulört ylieschal om



Cal1e. En batrett som gick in direkt hos
publikenl

Olle hade inte hunnit få av sej alla
trasiga slöjor förrän Fred kon in och
hade med Olle en blixtrande vitsdialog
i bästa proffsstil. Nummerflickan
Gunilla kom nu in med sista siffran
och det var eril. programmet {inal, och
i denna medverkade alla de duktiga
UHF-arnatörerna, som fick mängder av
applåder från en tacksam och förtjust
p.rblik. Inte bara applåder vankades,
utan även massor av blommor. Dessa
utdelades av dir. Nyberg rr-red assistans
rr \4airor .om jrr är van att röra sej
i personalsanmanhang. Dir. Nyberg ut
talade sitt och publikens tack för vacl
som bjudits på scenen, och sade "att
han efter varje träff sågt, att revyn
kan inte bli bättre, nen det blir den
i alla fa11 nästa gång''l

Bergtrollets utsände understryker vil-
lior dpftc ,lttalcnde

Glad i hågen strömmacle däreftcr
publiken till Rotundan, där långa bord
nred 'nat och dry,l< räntade. Der strpå
som sedan avåts, 1änder kiillarmästaren
iMedåker tiil stor heder enligt många
och samstämmiga ttryck. - Det år
helt naturligt ått UHF-folket körde
med rrålkon denna lvälJ, och vissa
stan\ningar och färg pa inträdesbiljet
ter berättigade till mat och dryck (av
olika .tyrka och kuörJ. Under s'rpdn

tog skyddsingenjör Niis L. tillfället i
rl.t och tockade på de UI{F anhörigas
vägnar för inbjudan till denna char-
manta fest.

Vidare medaljerades Carl Hugo och
Bror rned slors vackra medrlier (att
bäras i högrött band kring halsenJ för
sina insatser och uppoffrande arbete i
sanband med träffen.

Rara flickor gick bland festdeltagar-
na och så1de lotter, och bland alla
besvikna lottköpare var det bara "Ja-
trob' t4431 Lvin(1. en stor nalleJ. glst-
trumpetåre Sköld [badmmsvåg] och
Post Johan [hink m. natvaror] som upp
visade glada nunor.

trilen gladast var nog Olle V. och
Ccrl-l Iugo [örslantama somko-n in.
festkassan. Sven-Eriks trio spelade där-
eftcr upp till dans, och trängseln blev
stor på dansgolvet. Alla fästmän och
-mör, ganla och unga makar svängde
-ei iaTzila rltner orh clim'lingen
steg ailtmer och kön framför Pelle
Sjölins stora tun[a var konstant och
hålkort av olika kulörer byttes mot glas
rred skiftande innehåll och färg.

I vimlet på dansgolvet såg deo ut
sänrle bl. a. nygifta E/sa-Ma7a med ma
ke Sixten Hiert lhälsa ti1l Danr-rrark
och VenezuelalJ, de nya UHF:arna
Seth Noren med fru, E/is Gust61)sson
med omväxlande partner, "Suarta"

Jonsson med lru, Olou WaIIin, Gösta
Sandquist, Einar Berdelius, Roland

"lonssor, 8ästadist Fred Hagström, samt
UHF:"inventariema" "Bryggar-O e,

Oslzar, lebelnan ut i fingerloppama, Ber
til Eribsson med fru, Signe,, välbekant
för alla UHF:are, "Vtirmland", "DaIa",
Hillestrand sonr svett och lyckligt leen
de körde hårt hela kvällen, samt inte
att förglömnra Ragnar Srriadler som i

smekande tango, virvlande hambo och
schottis visade att han är som en dan-
sör av facket. Sant naturligtvis alla
UI{F:s vackra flickor i olika å1drar

"ch "torlekar som [J'tigt voro i dans-
tagen. - Nedrökningen av lokalen sva
nde " l gelsiiter s-P elle" för med många
och rykande cigarrer. - Ja musiken
spelade, det dansades, svett rann och
torkades, strupar 1äskades och tiden
led ['i ket inger fe"tdeltagare gjorde1
och klockan blev snart avslutningsdags,
och när alla efter sista vals kom ut i
den bistr; milrsnåtten så voro de öve
rens om att "se detta var en riktig
fest"1

Och genom Bergtrollet framför alla
deltagare ett tack till Carl-Hugo Dahl-
ström och hans duktiga medhjälpare
som burit ansvaret för denna fest och
därigenom gett deltagarna ett glatt
minne att ha i tankarra vid de me-
ra grå vardagarnal

Den hiir bilclen uisar att rcuygcilget uerl?ligen hunde roa sin publilz. I motsats till uad son uarit sed uid tidilte
UHF-ttdflar hade man nu till iubileunlstl illen inbjudit ochså de anhöriga.

n



Flygdlrektor Sten Sviden:

T--! o . 1 .1I 12 20- arslubllerar

F 12 lzartslilnts i ntindre uanlig illranrl1irlg- Snöslungorna i Kalmat han lå stri
oanuiintia rrtrtit't ltintern, Drt'tr n(ir det eliiar, så snöar det rlta netl beslzed.

Hisforik

Är l94l beslöt Sverigcs riksdag att
tre nya flygflottiljer skulle sättas upp.
En av den blev F 12.

Nuvarande CVF, clåvarande kapte-
ncn Lage Thtrnberg var den som 1e-

kognosccraclc för flottiljen. Han iann
en plats cå ,1 l<nr västnorclväst Kalmar
stads centmm länplig och där inköp-
res Tör nelry lrerrgård,rv Krlnrar.tor.l,
och uppbyggnaden av KrLngl. Kalnrar
flygfiottilj börjadc.

Kalmar är ctt nann soIn alltsolli
oftast dyker trpp i vårt lancls historia.
Av traktens talrika stensättningar och
anrlrr, Fornnrinlrcn, vrrlv någrl inom
flottiljområdct, kan utläsas att hår
varit cn kulturbygd också i förhistorisk
ticl. Kalmariterna Iever dock inte en-
clast på minnen från forna daga! utan
har, speciellt när det gäller flyg, varit
frarråtsträvande. Det visas bl. a- av ått
.tadens styrandc upplät rnork för flyg-
flottiljen och att Kalmar varit föregång-
are oär ciet gällt att få reguljära flyg-
förbindelser över de rclativt korta
sträckorna i södra Svcrige.

När det gäller upplåtelsen av mark
för flottilien har kalmaritema kanske
på senare år l-raft anleclning att ångra
sig. Stadens rröjligheter att expandera
västerut :ir snrå medan flygbullret bli-
vit nera nriirkbart. Flera röster har
också uncler senare år höjts för att
iå flottiljen flyttad men här kommer
å andra sidon det snåländska karak-
tälsdraget sparsarnheten in i bildel.

N{an vill intc gärna mista de sköna
miljoner i skatte- och andra inkonster,
som flygflottilien trots ållt innebär. Ett
cxernpel på såclan snåländsk sparsanr-
het intill döclsförakt är clen lantbmka-
re, \om anså8 ått slaten ntåste lösa in
hans egendom vid fältgränsen, diirför
att det var livsfarligt att bl.rka jorden
clår. Dagen efter det ått köpeskillingen
betalats av Kronan kom samme lant-
brukare med en anhållao att i fort-
sättninSen få arrendera jorden.

Är 1943 var flottiljen mogen ått
ta emot sin första krigsflygplanstyp,
B 17C, ett tvåsitsigt lätt bombflygptan

t2

J.reJt svenskbyggt av SAAB, propeller
drivet förstås och med italiensk motor
på 1020 hk. Beväpningen Lrtgjordes av
i vingatna inbygcla 8 mm kulsprutor
samt rlnder vingar och kropp upphäng-
da bonrber. Några år senare tillkoru
också raketer. Maxhastigheten var om-
kring 350 km/tim.

Är 19.17 omänc|'ades F l2 från lätt
bornbfJottili rill ioktflortili och fick fpl
av typ J21, o:kså det helsvenskt men
av mindre vaniig konstruktion - med
.kiutandc propeller rnellan två stjäft-
bommar. Motorn var på omkring i500
hk, maxfarten ornkring 550 km/tim och
beväpningen 12,7 och 20 mm autonåt-
kanoner.

I samband med övergången till J 2l
bygqdcs l:ilter. första pcrrrilnenrbe ag

da bano, son blev färdig år 1948

1952 var så jetåldern inne för F 12

del och ombeviipning skedde till
J29:an, den s.k. "F)ygande trnnan".
Den räknades då som ctt av världens
bästa jaktfhgplan. IlastighetL.n var nå-
gol över 1000 krn'tinr och beväpningen
20 mrn automatkanoner samt iåktrå-
keter. J 29 var helt hänvisacl till starr-
och lanclning på pernanentad bana
[b1. a. btände reastrålen sönder gräsetJ,
varför flottiljcn 1953 fick sin andra
startbana.

Men även ett fpl med J29:ans pre-
standa blir omodemt.

I958 bcslöts att F l2 skulle övergå
från dagjakt till allvädersjakt. Detta

hetyddc ;iven överqang rill ny fllg-
plantyp.

1959 biirjade flottilien tillför as

SAAB byggda, tvåsitsiga J 32 "Lansen".
I och rred detta inträddc ett nytt
skede i flottiljcns historia. J 32 skiljer
sig från attackversionen A 32 främst
genom en starkare notor och rner
omfattande teleutrustning Iomkring 3
gånger så stor om antalet elektronr'ör
järn[öras]. Besåttningen utgörs av föra-
re och navigatör, och beväpningen ar-

30 rnm automatkanoner, iaktraketer
och robotar. Den telctekniska urrust,
niogen ger besättningen n.röjlighet att
operativt anvainda fiygplanet ocl-r dess
vapcn oberoende av v:ider och tirl-
Punkt på dygnct.

Den för.tir okro'ror l9trl ö\erllyttå
rlcs en division från F 12 för att för-
stiir-ka jaktförsvaret i övre Nonland
och förlades till F 2l i t-trleå.

Som ctt kuriosum kan nämnas att
Kungl. Kalnra:'flygflottilj är den encla
flottilj i flygvapnet, sonr scdan upp
sättandet varit utrustad med enbalt
helsvenska SAAB-konstruerade oc'n
SAAB-byggda krigsflygplan.

Om man gör ett överslag hur- Jånga
flygsträckor, sorn F l2-flygplanen av-
verkat räknat i tur och rcturresor jor.
den månen, får man för B 17 l0 st.
J21 20 st. J29 40 st. Skall J32 kon
Ina upp till 80 st?

Chef för Kungl. Kalmar flygflottiij
var från uppsättandet fram till l/10



1954 överste O. R. CarJgren. Sedan
dctta datum är överste Th. Stålhandske
flottiljchef.

Flottiliens uppgifter
Det är kanskc inte så ofta som rrran

verkligcn tånkcr igenon, vilket stort
företag en flygfiottilj egentligen är. Där
finns restaurang, som tillagar omkring
500 portioner pcr målticl, hote1l med
omltrin.g 400 stadigvarande nattgäster
Ir'iirnpiiktigaJ och sängplatser tili ytter-

Oucrste T llronras Stålhandshe

ligare iika rnånga. Härtill konmer eu
antal möblerade och omöblerade uthyr-
ningslägenheter. Där finns hundrataiet
byggnader att rrnderhålla, ett par tu-
sen tunnland ängs- och skogsmark att
förvalta och onrkring 100 ntotorfordon
fömton alla siäpfordon. Ällt detta är
änclock endast den nödvändiga ramen
krin6 flottiliens verkliga rrppgift näm-
ligen att se tiil att flygplan och alla
övrigr lirlcr i ltrftför'var'.kc,lian ftrnge-
rar och att personal finns trtbilclad för
sina uppgifter.

De flesta jaktflottiljer är tillika s. r.
sektorflottiljer. Detta irncbair att 11(]t,
tiljchefen där svalar för cn luftför
svarssektor. Fiir F l2 del gä1ler det
Iuftförsvarssektor S2 omfattandc i storr
sett Småland, Blekinge och öland. In-
otrr sektorn finns det personal och ma,
tcriel utspridd, solr, om ntån från-
riiknar flygplan, är ungefär lika om-
fattande, som den inom fredsflottiljom-
r'ådct.

Flottiliens moterielovdelning
Der del av en flottili, sonr de cent-

rala vcrkstäderna och UHF uteslutande
har kontakt mcd, är materielavdel-
ningen. Den bcstår f. n. vid F 12 av ca
30 st tjänstenän och 50 st kollektrvav-
talsanställda arbetare, vartiil kommer
omkring 20 st flygtekniker. De senare
tillhör egentligen konpanierna, men
tjänstgör i perioder om l-2 år vid
materielavdelningens flygverkstad för
tillsynsarbeten på fpl. m. rn.

J
Tre au den som brubar leontahta CVA tlHF. Ft.u. Arne Åkessotr, teleiflgenjör,

Biörn Wrengel, lzontrollingeniör och Lars Brus, planeingsitlgeniör.

Det nuvarande kravet på vad våra
fpl. ska11 kunna uträtta har gjort att
de blivit alitner komplicerade ocJr ar-
betskrävande för kompanierna. Dessa
[or,lrrr flcl tlygtekniker lik.orn de has
troppar, son'r skall hålla krigsflygfäl-
tens mtrl. ihög trim och bereclskap.
Följden är att flySteknikerna successrvt
kommer rtt tas ifiån flygvcrkstaclen
och ersättas av ltollektivavtalsanställcl
personal.

F 12 flygverkstad har alltid lraft för-
månen att ha en kunrtig oclr fast
årbetareståm. Att det inte är fråga
om någrå "hoppjerkor" visas väl bäst
av att f. n. 15 st arbetare på flygverk-
staden varit anställda över l0 år, ll st
5-10 år och endast 12 st mindre an
5 år. Rörligheten har i varje fall de
senarc åren varit störst på el- och te-
Iesidan, men t. o. n. cliir har det varit
nröili91 ctt 1rot. televjsionens franr-
marsch nyanställa en och annan yrkcs-
kunnig arbetare. Orsaken till detta ur
flottiljens synpunkt lyckliga förhållande

är (lcls att l<onkurrcnsen om cl-, tele-
och flygmontör.spersonal varit liten i
Kalmaltrakten samt dels att såväl kal
maritcr som inflyttade kalmartror trivs
och inte gäma liimnar sin landsända.
Det diir med kalmarit och kalmarbo
har fijrresten sina siirskilcla lagar kal-
marit:ir rr-ran endast av födsel, en clel
sä8er till och rned att det fordras flera
generationer, kalntarbo kan rnatr däre-
rrrot bli <{ter lå sv. -ie bocjitrn:ng i

Kalmar.

Förefogsnömnd

Från det företagsnämnclsverksamhe-
ten startade fram till 1959 rLtgjordes
flottiljcns företagsnämnd av ordförande
och tre representanter från vardera fö-
retagsledningen och FCPF. Från 1959
tillkom två representanter från FCTF.
Från l96l onbildades företågsnånnden
och består' nu av ordförande Iflottilj-
chefenJ, tre förctagsledninesrepresen
tirntcr lf. n. haschel, fl,rttiliingcnjör
och flottiljintenclent] sant en tepresen-

I

F 12 Förctagsniimncl. Fr. u. flygmont Rosön, t'lygtehniher Magnussctn, malot
Lange, hapten Assarsson, tillt'äIlig sebeterare, verhstadslörman Ca sson, öuetste
Stållmndsbe, lzapten Ancltön, 1. llygplanntistare Kroon och flygdirebtör Suidön.

l,j

13



Ny konlorsborork

vid UHf

UHF har under senare tid dragits
rned stora lokalsvårigheter och decen
tralisering av verksamheten har redan
tidigare företagits. När för en tid se-
dan tillfälle gavs att överta en militär-
barack, som var placerad på Järvafäl-
tet utanför Stockholm, kunde UHF in
förliva densamma med övriga utgårdar.
Baracken som placerats inne på gården,
balom kontorsbyggnaden, har ännu ej
lått sin utvändiga make-up, men kom
mer säkerligen att väl flyta in i omgiv
ningen, när den färdigställts. Invändigt
har ett mycket goft arbete presterats
med i allmänhet ljusa och luftiga rum.
Även vatten och avlopp är nu under
indragning, fast man från början tänkt
aft utnyttja befintliga bekvämlighets-
anordningar i huvudbyggnadens källar-
våning-

Genom barackens tillkomst har Zak-
risberg kunnat utrymmas och motor-
detaljens personal har nu fått bättre
utrymme oclt kan även känna större
trivsel, då ljudet från motorprovbocken
ibland satte Zakrisberg i gungning.
Även förådsgrupperingsdetaljen har
flyttats och även de har tjänat på by-
tet.

Ännu står några rum tonrma, men
det dröjer säkert ei länge förrän pla-
neringen fyllt även dessa utrymmen.

I huvudbyggnaden har nu "materiel-
jagarna" fått större utrymne och det
var behövligt, så trångt sorn de hade
tidigare. Även inköpsavdelningen har
fått ett par rum för den som handhar
utländska inköp.

Nu återstår att ge baracken ett offi-
ciellt namn för det namn den går under.
i dag kanske ej ä1 så länrpligt.

c-H'

Kurs iarbelsledning
Under veckan 9-13 april hadc

FF/UH anordnat en kurs i arbetsled-
ning med deltagare från UH under-
ställda byråer och från CV,

Kursen hade förlagts till en herrgård
uta ör Enköping, son heter Friberg,
och som tidigare varit ämbetssäte för
kungliga högheter, enligt ortsbefolkning-
en. Herrgården med dess båda flyglar
var synnerligen lämpad för ovanstående
kurs, då inget oroaode fanos på flera
mils omkrets. Vi voro hånvisade till
våra rum och läxläsning, i form av
Hermodsbrev, under kvällarna. Såväl
radio som TV saknades, åtminstone för
oss gäster.

Kursen var väl planerad från UHC
och utnrärkta föredragshållare gjorde
sitt till att hålla intresset på toppunk-
ten. Deltagarna voro indelade i grupper,
som var och en fick sig uppgifter
förelagda att såväl muntligt som skrift-
ligt redogöra för. Det blev långa och
många gånger heta diskussioner i grup-
perna, innan man enades om ett god-
tagbart svar.

Men en vecka gick fort och när man
skildes var det med en känsla av ve-
mod ned tanke på hur nära man lärt
kånna varandra under det lagarbete
som förekommit.

Deana kurs skulle många av oss ha
både glädje och nytta av att få gå
igenom.

Några au de nyinflyttade. öuerst t

bildraden Vabet Saul, diinrnder Henry
Söneby och nederst Marianne
Pettersson och Carl-Hugo Dahlström.
CV A-f oto Rute Larsson,

tant från vardera officerare, underoffi
cerare, lrnderbefäI, FCTF och FCPF.
Nämndsamnanb äden hålls en gång i
kvartalet samt något enstaka extra
sammanträde. Några samnanträden
har förlagts i sambantl rred studiebe-
sök. Under årens lopp har såluoda
I'e.ö\ gjorts vid ctr anral indu"trief i
Kalnar, vid pappersnassefabril<en r

\lörste'å., vid Marinver.kstiiderna i

Karlskrona och vid en av flottiljens
anlåggningar på annan plats inom sek
tor S 2. Äterbesök har sedan erhållits
från besökta industrier. Några allvar-
liga kontroverser har ej förekommit
mellan arbetsledning och arbetstagare
rtan de soliga leenden, som nämnddel-
tagarna visar på gruppfoto! har i all-
mänhet bibehållits runt sammanträdes-
bordet.

t4

Flottiliens första hrigsflygplantyp, B 17C, oar ett tvåitsigt ltitt bonrbflygplan,
heh svenshbyggt au SAAB.
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Uciruten

Knsslund oth Knislund

"inspekferur"
'Herr Knasluncl gjorde på fredagen

cll lesök ho" ett repförband i Drlerna,
berältar ST l0/3 och fick, enligt tid-
ningln, svar på alla frågor". [Ur Da-
gens t(lipp den l2l31.

Herr Knaslund, som ibland även kal-
las K;iislund, har en ovanlig förmåga
att få reda på mycket, då han be-
söker förband, övningar, förråd och
verl<stirder. Ofta har de båda herrarna
sällskap och då stiger säkerheten hos
dem lretydligt.

H:ir ett nar everrne nå de"rs för-
r-t-tåga

al Herrarna uppsökte vid ett för-
band en förvaltare, sorrr utan att kon-
trollera identitet och behörigl.ret visade
dem ornkring i ett centralt intenden-
turförråd. Under en halvtimmes tid
gick de i förvaltarens sällskap omkring
i förrådet, varvid denne uttömmande
redogjorde för rrängden av livsmedelI lager, organisation, emottagning och
utsändning av livsmedel m. m. Korltrol-
lanterna erhöllo vidare upplysning om
var övriga centralförråd voro belägna,
vilka förband som försågs med livsme-
del från det inspekterade förrådet samt
att detta förråd vid skärpt läge skulle
decentraliseras till v:ssa angivna plat-
ser,

bJ Kontrollanterna uppsökte ett mo
biliseringsförråd. De framförde sitt
ärende till förrådsförvåltare A: "att
göra en besiktning av förråden" och
uppgav sig vara kaptener från marinsta-
ben. Utan att kontrollera deras identi
tet och behörighet medföljde han kon-
trollanterna till ett förråd med mrnor.
A berättade under besiktningens gång
hur många minor av olika slag som
förvarades där samt visade i ett an-
nat förråd hur tändmedlen var upp-
lagda. Däre{ter åkte han i kontrollan
ternas bil [med civilt registrerings-
nummerJ till ett specialammunitions-
förråd, där han redogjorde för ammu-
nitionens uppläggning, antal m. m

c] Kontrollanterna gick in i signal-
förrådet och {örestäilde sig för förråds-
man A som herrar Knaslund och Knis-
lund, vilka på uppdrag av riksbrand-
inspektören skulle inspektera brand-
skyddet vid staben. A uppgal att de i
så fall fick vända sig till förvaltaren,
enör han var förbjuden att släppa in

någon obekant i förrådet utan förval-
tarens tillstånd. En av kontrollanterna
förklarade då, att det gällde en flygan-
de inspektion och att ingen på staben
fick i förväg orienteras om besöket. Ef
ter en stunds diskussion bad A få se

på indertitetskorten, varvid kontrollan-
terna visade upp grovt förfalskade och
föråldrade passerkoft, på vilka bl. a.

stod angivet, att de ägde tillträde till
alla militära anläggoingar i fiket [utom
Halland på 30 år). Å hade intet att
erinra mot passerkorten och inspektio-
r.ren började. Härvid berättade A, att
i förrådet förvarades b1. a. 6 elektrici
tetsverk, ett antal radiostationer ocl-r

ackumulatorer. "Men vi har iu mer
signalmaterial i fältförråden", tillade
han. Medan A och den ena kontrollan-
teo samtalade i ett rum, lade den and-
ra kontrollantea beslag på viss mate
riel i ett annat rum.

Sedan detta förråd inspekterats, frå-
gade Ä o.-l \or lro'lanterna även örs
kadc se tygförråden. Sedan en av kon-
trollrrrterrrc förl.larct, att in.pektionen
glllde alla förråd, hän.rtade A nycklarna
till v;'fcriör'åder, där'nspektionen
fortsattes. Han uppgav därvid, att i
fönadct [örvar ades vapen (pi<t, k-pist,
g, ag och kg] för omkring två kornpa-
nier, samt ett 20-tal ksp n.r/36. Under
tiden som A samtalade med en av

kontrollanterna Iade den andra kontrol-
lanten beslag på en pistol.

dJ Kontrollanterna uppsökte kasern
förvaltare A, föreställde sig som ingen-
jörerna Knisiund och Knash.rnd, samt
uppgåvo att de på uppdrag av riks-
brandinspektören skulle inspektera för-
bandets brartdmateriel. A försåg sig med
nyckiar och tredföljde kontrollanterna
till sprutboden. Då Ä fann, att nyckeln
icke passade, slog han ut glasrutan till
nyckelskåpet och använde sig av däri
förvarad reservnyckel. Sedan sprutbo-
den inspekterats utpasserade kontrollan-
terna i A:s sällskap genom grinder vid
motofferkstaden. På väg dit bad A att
"för ordningens skull" få se indenti-
tetskorten, varvid kontrollanterna vr-
sade sina falska föråldrade passerkort.
A hade glönt glasögonen på exp., var-
för han efter en hastig blick på korten
och med orden "de är väl riktigal"
låmnade dem tillbaka.

Som synes har dessa båda herrar en
särdeles god lörnåga att uppträda tro-
värdigt och motparten låter sig myc-
ket lätt duperas.

"Men mej ska de inte lura" har
rrånga sagt innan de åkt dit'l

För någon tid sedan mottog några
personer vid CVÄ en skrivelse från
en utländsk firma på dess eget språk.
Fritt översatt börjar skrivelsen så här:
"Bäste läsare. Vi vill ge Er ett exem-
plar av vår världsomspännande "1962

Många nyfilzna frågar inte, de ban
Iyssnar.

- " utan kostnad, om
Ni i gengåld gör oss en liten tjänst".

Tjän.ten sLulle varå att överlämnd
namn och adress på minst l0 personer

ingerjörer, militärer m. fl. som spe-
ciel1t sysslar med flyg och robotar.

Vad kan ligga bakom en sådan sak?
Propaganda naturlignjs. Men vi er-
inrar oss från byråinspektör Perssons
föredrag i vinter att det mycket väl
kao vara andra och allvarliga skål till
ett sådart här förlaringssätt, och det
torde knappast stå i överensstä,rnmelse
med vår tystnadsplikt att tillmötesgå
firmans önskemå1.

G. Tallqvist.

-//-

Ur breuskörden:
Till "Bergtrollet" Eklöf

Det värsta jag vet [näst sillbullar]
är publicitet. Men det kan ändå inte
hjälpas att varje gång Bergtrollet kom-
mer så kastar jag ett s. k. förstulet öga
på dom där spalterna l0 år vid UHf ',
"UR-CVA: are" o. s. v. Men ack nej'l
Jag har kastat mitt öga förgäves - och
med nedkämpade gråtkonvulsioner har
jag återgått till plikten och arbetet.

Båste Bror. Tänk orn jag nu i alla
fall skul1e slänga en liten krok och tala
om att jag anställdes vid CVA i nrai
1945.

Publicerar Du det här, så må dom
Dahlinska trollen vid Zakrisberg ta'
Dej!

Vänligen
Gunnar Hjort

UHF.

Gunnqr
Jag tar riskenl

Viinligen
" Bergtrollet" Eblö{

l5



5omövning

Till sanlingsplatsen kom endast ett
fatal driftvärnstnän, därför förstärktes
Llriftvärnet nretl Alboga och Ströms
hc lnrs fb.

Vår uppgift var att återtaga eller
.t;iri dr :ften i Jen lv [ienden t.rgnr
vcr-l<staden [Arboga stads nya vatten-
vcrk,). Spanirg utsändes för att ta reda
I)a lro\tcrirqilr styrka oclr bcväpning.
l'atrullerna återkorn ned mycket goda
uppgifter så att chefen kunde utarbeta
c'n anfallsplan. Under spaningsuppdra-
get hade vår gode och ålltid hjälp
sanlnrc TuLe Nyr6n tillsammans med
Enrii kokat virrrr dryck i det av Tage
Wallqvist tillvclkade kokkärlet.

Verkstadeo anfölls från två håll. An
kcr I-Iulting, Arne Olsson och Erik
Isaiisson fick starta i god tid för att
göra en stot omfattning och anfalla i
ryggen. Framryckningen till verkstaden
gick efter beräkning, halva styrkan ha
<lc ålat sig under stakctet, innaq den
fientliga posten hacle upptäckt något.
V' tlckte att allt galt eftcr 1.cr'äkning
och käncle oss mycket lrclåtnr, när sig
nalcn eld upplriir kon.

Diskussionsqfton

Ftt meddelande såndes ut till;amt
liga driftvärnsmän att möta upp i Ar-
boga Skyttegilles paviljong för att dis-
kutcra det dåliga deltagandet vid öv-
ningarna.

Anslutningen var nycket stor och
rnånga goda förslag kom fram under
kvällen.

Några utdrag ur protokollet.
Lördagar ej lämpliga, då familjen

önskar att pappa är hemma.

Driftvärnsrekryterna har kommit upp
iden åldern att flickor och dans häs
rade på lördagskvällarna.

Många deltog i kvällskurser och lör-
clagen va. den kväll de var lediga och
då ville de vara hemma.

övningskvä)lar': Tisdagar och tors
dagar.

De äldre clriftvärnsmännen önskade
lämplig tiänst enär syn och fysik ej
tillåt hårdare övningar. De önskade
I<varstå, ty intresset finns.

Film och bildband om modemå va-
pen och instruktionsfilmer.

Om stora övningar på arbetstid med
larm i bostaden.

Att anslagstavlor om kompaniorder
fanns på flera ställen.

l6

Att försöka hjälpas åt att värva nya
medlemmar.

Kvällen avsltrtades med en förevis-
ningsövning av driftvärnsrekryterna.

FV vinterkurs i Stogården

Av flygledniogens ddftvärn inböids
CVA och UHF driftvärn att deltaga
lned 5 man. Stagården ligger ca 3 km
utanfijr Bollnäs och ägs av fo 2l i
Gävle. Fo svaråde även för sängut-
nrstning och övningsmaterial.

Rustmästare Hagberg från fo 2l
tjänstgjorde soln instrrjktör och mate
rialrcclogörare. Hans varma, renhuds
loJrarlc pälsar prisarlc. högt när r i

gick till matsalcn på morgonen ocl'r

tenuoluetern visade på minus 30 gra-
cler.

Ovningarna onlfattade: Vapenkänne
dom, kar ta och kompass, stridsöv-
'ringur', sk dtekriL surnt ivsi.'i träninB.
Några dagar anvånries till långa skid-
tlrrer iden vackra terräneen onrkring
lägerpiatsen. De sonr var otränade ha
de ont i både armar oc'h beo, när de
kon till förläggningen på kvällcn.
Varje dag avslutades rned ett hårligt
bastrrbad. Under kursen anorclnades
iiven provtagning för skidskytterrärket
sonr omfåttade: Skidlöpning 2x3 kn
sant skjutning Dred gevär eller k-pist.
I denna grcn scglade vår Bror Karls-
son på 37 poäng och erhöIl därn.red
guldmärket. På andra plats korn Mont
gomery FLdv 40 poäng och även han
på gtrldtid. Sedan kon kursens äldsta
deltagare, Carl Bron.ran, UHF, på 43
poäng. UHF:s båcla deltagare hö11 sig
väl framme ty på 4:de plats kom Bir-
ger Lind. l mitten på prislistan ham-
nade Kennet Philipsson och Bertil
Blomqvist. Kurscn avslutades med
fälttävlrn sonr omfattade: Skidåkning,
kartliisning, skjutning på fyra stationer,
kokning av våtten såmt vapenkanne-
dolu. I denna gren belade CVA-UHF
.le 4 förstå plåtserna. 1] Bertil Blom
qvist.2J Bror Karlsson. 3l Carl Bro-
man. 4) Birger Lind.

Kvällen avslutades med kaffe till-
såmrrans rned lottorna, som under den
gångna veckan försett oss med tre
häriiga nåltider per dag-

De fem driftvärnsmännen från Ar-
boga framförde sitt tack till flygled-
ningens driftvärn för att de fått del-
taga i den givande kursen och fått
knyta nya förbindelser med kamrater
från annan ort.

Lormövning

Någon veckodag före senestern kom-
mer en larmövning att anordnas under
arbetstid. Under dagen kommer drift-
värnet att få lösa olika övniogsuppgif-
ter.

Välkommen i driftvärnet, önskar er
Bettil Blomqvist

ln golosch

kon bli tre
Tor Andrdn och Nils Äkerbiom fär-

dades tillsammans till sta'n. En kväll i
vintras, när det var bra kallt. Andr6n
korn hem, satte sig till bords, åt och
steg upp lrån bordet. Han upptäckte
då att han hade en galosch på den ena
foten oc'h på den andra ingen. Han ha-
cie e'ndast sett den sistnämnda, når han
satte sig till bords (dctta sagt för att
ingen skall tro, att Änc1rön sitter nl!.(l
galoscherna på sig, när han äter]. Nå-
viil, t;irlkte Andr6n, den andra galosch-
en iir väl kvar på jobbet.

lvlorgoncn grycldc och Andr6n fol till
CVA. Där placeracle han sin cnstakå
galosch på vanlig plats. Han fr'ågade
Ignell, om hon sett hans galosch. [-illy
lctåclc. Nix, galoscJrcn fanns inte. Jo,
der fanns. Nils Äkcrblom hade clen,
iren spjuvern höll tyst. När Äkerblonr
konl ut på morgonen, såg han cn en-
sam gaiosch stå på gångbaoan och små-
lry:r isnön. Aj, länktc Äkerb'orr, tlct
j; Tnls oeroscl I{rr r^. .l.n nted
till CVA. Strax före hnch ställde han
ut den bredvid den cnstaka galoschcn.

En gabsch hade plötsligt bliL,it ve.

Men han nöjdc sig inte därmed. Han
hacle rniirkt en av sina egna galoscher,
sorrr var ytterst lika Andr6ns, med
dennes ilitialer och så ställde han ock-
så sin galosch bredvid de båda andra.
Dår stod nu tre galoscher. Försök nu
föreställa er den glädje Äkerblom kän-
de, när han såg Andrdn fundera övel
hur han kunde vara ägare till tre ga-
loscher, när han nyss bara hade en.

-il-
Eti litet bo...

Britt-Marie Thörnqvist kan berätta
hur det känns att plötsligt upptäcka,
att man sitter och skriver på en maskin
ned ett råttbo, vari befinner sig allde-
les levande råttor. Sånt händer i Radar-
baracken. Den har ju en viss anknyt-
ning till råttor. Vi minns väl den fan-
tastiska historien om Rune Erlandssons
anskaffningsanmodan med begäran om
inköp av I st. Huskatt.



!.ivligl på skyddsmöfe

Ärets skyclclsombudsträf,f val anord
nad på Follets Hus Rotunda frcdagen
den 6 april. Av de c:a 7O-talet inbiucl
na från CVA och UHF irötte 51 upp
vilket rrå bctraktas som synnerligen god
anslutning, när- man betånker att vi
liomrnit flan till cle arbetsfria liirda-
gar na.

Ffter ctt liort hälsningsanförande
lrred oricntcrinil on kvällcns progranr
börjadc en f ilnrf iircvisoing d:ir CVA
filmcn "Linrlerhållstiänster-l proval heli
koptern" fi.k rLtgöra inlcclningen. Dår
efter föiide "lnblåsningsmetodcn vid
konstgjord andning" och som avsltrt
ning en film om hur man rt dviker
rnuskelsträckningar. Filmerna sonr syf-
tade till att ge dcltagarna båcle under
hållning och information tycktes också
ha fyllt denna uppgift.

En nyhet för året var en tävling rrtan
priser, där deltagarna hade att rätt be-
svara tolv skyddsfrågor, resp. med tre
alternativ cnl. tips-metoden. Resultatet
visade ett förvånansvärt stort kunnafl-
de, där över hälften av deltagama nåd-
de mellan 12 och I rätt.

IJnder tidcn i tipstävlingens slntskede
bårs en jättestor smörgåsbricka in till
det dukade the och pilsnerbordet var-
efter det var clags att sörja för att
ävcn kroppen fick sitt.

Sedan den värsta hungern var stillad
var det tid att s1äppa loss den utlova-
de cliskussionen "fritt ur hiärtat". Att
iättvist hunna återge det som här {ram-

'ade. .Lulle sälerligen kräva mer än

\alvl tidringen. rrtr r rrtn'e vcrfö' 'eg
vill inskränka till att beröra nägra rv
I'rrr rrdlrågorra. Prernicringer lJr olvck'
fallsfria dagar konstaterades vara en 1

l-rögsta grad orättvis form, så som den
hittills tillåmpats vicl CVA. Efter att
olika lösningar diskuterats och det re
dogjorts för de forn-rer av tävlan mau
inom skyddskornrlitt6erna tänkt sig och

där det i första hand siktas på indi-
vid-.ns skolning och förkovran i skydds-
tänkandet uppkom frågan on premte

ring över huvudtaget och om dess bc-

rällitsJnde. AIImänt svntes den uppfatt-
ningen råda alt den bista premieringen
är att få vara frisk och oskadd och att
detta lör alla bör vara det väsentligaste

Ventjlationen i bergverkstaden var
näslå srorå fråga och här fick vännen
Hedlund många tillfällen att ge besked
on vad som hänt hittills och vad sorn
är att vänta. Målar-Gösta framförde
några försynta erinringar om de svårig-
heter man haft i målarverkstaden och
undrade bl. a. "vem i l-relskotta sorr
stångde luckan". Sedan Iledlund torkat
I skratt) -tår arna ur ögonen var han be
redd att svåra även på detta. Över-
ingcnjör' L. H. Larsson gav företagsled
ningens syn på dc probler-t-r som berörts
ocl.r framhöll också de åtgärder som
från CVA sida vidtagits för att på
skyncla de förbättringar sortr här voro
önskviirda.

ivlyckct var att cliskutera, många vo-
ro inliiggen och tonen hos santliga
frisk och öppen. Men tiden gick. Kloc-
kan började nalkas 2'1.00 och clet v3r:

dags att söka vila.

överingenjör Lar sson uttalade tred
r.'nr i.r 'r,q r' . Jen -n"bb? .rt\P.l:lir.4
inon arbctslivct, som vi dagligen be"
vittna och soln gör, att clet sorl i går

l<anske var tjatigt och oväsentligt i dag

är en r-ealitet, både sin 1örvånir-rg och
tillfreclsställeise över dct uppoffrande
intrcsse man inom skyddsombudskåren
visar isin clagliga gärning. Gav också
uttryck för sin g1ädjc åt de friska syn-
punkter son under kvällen fratrkom-
mit ocl.r den vilja till samarbete som
visats och som bctyder så mycket för
ett effektivt skyddsarbete.

Tngr ar lohan.son uttalllde deltågar-
nas tack för en trevlig intressant san
varo i ett spifituellt anförande.

Janne Andersson tackade på arrån-
göremas vägnar de deltagande för upp
offringen att på fritid så mangrant in-
finna sig.

Målar-Gösta fick sista ordet, när han
med gitarren i knät sjöng en vemodig
viså on änkan eftet hembrännaren-
Inget ö8a var torrt.

Ä1la var belåtna när de sista gick
bem l<1.00.15.

-il-
Fyrtiotvå

fJn or\a minuter till lurr,h. Rör på

påkarna, annars konmer du sist i kön.
Skärp dej, ty nu är du i Bergsinfarten.
Se rrpp fö. I Irhne på lrLr' kenl ManÄ
lad till pannkaka, nej fy sjutton. Pann-
kaka är egentligen ingc vidare käk. Nej
sropp Jär, .lick snabbt till vän.ter, där
kommer Kiihnc med paketbilen. Oj,
där trasslade jag in mej i en backande
lastbil. Tjo-o-o, vad var det där som

viftade förbi. Jaså, en paketcykel. Kan-
ske nan skulle försöka smila lite. "Ur-
säkta, Herr Intck, Ja8 cr sa rornå<Kar

tlero lodderborn

vid cvA
I förra numret av Bergtrollet berätta-

des om hur några avdelningar på CVA
enats on att ta fadderbarn och notisen
avslutades med en uppmaning till andra
avdelningar att lölja det lowärda
exemplet. Från avclelning 970 rappor

.-^- Jr-,^^:, f--! ^ ,.Å

dema maning. Sedan ett pår rnånader
tillbaka har nänligen personalen på
inköpskontoret åtagit sig fadderskap
lör en fyraårig österrikisk pojke vid
namn Mariano Ste11ner, vilken vårdas
av sin lnornlor, son enrellertid lever
under yttcrst ltnappa ekonomiska för-
hållanden. Enligt det meddelande son
ingått från Rädda Barnens ordförande,
fru Nlargit Levinson, har pojkens mor
mor cn inkomst av c:a 47 sv. kronor
per r-t-tånad, varj:imte hon från en st'v-
.o- får cn Jel iriä p. llcnnc- rilleå"qar
har cmellertid ej varit tillräckliga för
att krlnna skaffa Mariano ens det nöd
vän<liga i t. ex. klädviig, och fru Le-
vinson försåkral att fadderskapet hlir
till verklig välsignelse.

San-rtidigt har avdelningen två nat-
taddorl'aln blrnd Jn clgeri.ka flykting
arna. Initiativtagare till clenna verk
samhet på avdelningen är Birgitta Eng-
ström, och anslutningen från personalen
är hu ndraprocent ig. Hrrndraprocentig iir
också glädlen hos alla på avd.970 över
att få <tödja detta bchiärtan.rrjlda in
dan.rå1.

K.-A. Tiellandet.

l.rungrig. Kunde jag kanske få sn.ry-

ga n.rej fram, så jag kommer ut i friska
luften. Jag känner rnej så kurrig i ma
gen". Tänk, han släppte förbi mej. Rör
på påkama. Fyrtjotvå minuter till
lnnch-

Trettiantå.

-il-
Bergtrollet kilade ner till Martjn

Eriksson i Bergtrollet och visade honon
raderna från "Trettiotvå".

- Ja, jag hållcr med om att det är
trångt och besvär1igt. Men vad som re
tar m ig är att clet finns dom son-t

såger, att det är tur att det inte händer
några olycksfall. Det är inte tur. Orrr
man visste hur rädda vi är, vi som
kör truckarna, när råsterna pågår. Vi
måste alltid se upp, men då är vi på

helspänn.
Mcn .å kan j.g berät14. atr röre1aq)-

ledningen är väl mcdveten om detta
problerr och att det arbetas på förslag
om förbättringar. Så det kornmer kan
ske en dag, då "Trettiotvå" och alla
andra kan vaodra lugnt till lunch utan
att trängas med oss, som lossar och

lflstår i Bergsinfarten.
Sade Martin.

t1



1..werner togger 0v

förestånclaren för Elevhernmet .i Ek-
backen har sagt att hån "lägger av"
cien I juli i år. Otroligt, har man
tänkt. Wcrner och Elevlrcmmet har
nlan vant sig att betrakta som en en-
het. Men nrr är det dock så och av
den anledningen kilade Bergtrollet ör,er
från Ekbacken 2 tilt Ekbacken 8, där
husmor Tckla bjöcl på kaffc i afton-
skymningcn. Werncr småskrattar sont
vanligt, när vi skakar hand, och han
hör mitt ärende. Visst vill han beriitta
om åren som föreståndare för Elev-
hemmet.

- Jag började här den 16 arrgLrsti
1949 och ledan dagen därpå hade vi
det första samkväme! ty då var det
Wemer.

- Hoppas, att \Merner Larsson föl-
jer rrpp den här klassen, sa Tunås, när
det sedan blev invigning, påminde hus-
n)Or,

- Och nu har det gått 13 år, fort
satte Werner.

- Jag tog det inte riktigt på allvar
att jag skulle stanna, men det dröjde
inte så länge, förrän iag var säker på
att det var mitt kall. Visst har det
kanske varit ett hårt jobb att ha an-
svar för andras barn man n1åste
krrnna se föräldrarna i öqoncn. Besviir-
ligast har det varit, att man jbland
tyckt, att man inte haft fiirmåga att
ge, vad nan borde ha givit. Men alla
dessa tankar har varit som bor-tblåsta,
när man känt den goda, fina andan -clen där osynliga kraften, som alltid
måste finnas för att man skall lyckas.

Roligt har det varit, när en pojke
som bott här, kommit och hälsat på.
Kontakten som rnan då {ått. Handslaget
fast och blickcn ljus. Vi skrattar båda
åt håndelser, sorr int.äffat då och dri.
Roligt har det också varit att gå på
bröllop, där forna elever stäilt upp som
brrrdqrrm. Och iag I)ar v.rjt på ntånga
sådana.

Mina sombde erfarenheter säger mig,
att man måste tro på pojkarnc även
orn man någon gång blir r.rppkörd. Det
är'värt att tro på dem.

Men en sak är säker. Utan husmor
sonr god portner skulle det aldrig ha
gått. Vi har iraft bra personal ocl.r goda
vänner och dessutom fantastiskt goda

r8

W crncr

Ldtssott,

licntai(tcr mecl CVA. Med S i spetsenför en rad av många andra. Alltid
hjälpsamnra och hyggliga. - pojkarna
hal nog haft bra roliet rnånga gånger,
säger Werner till sist och skrattar.,
när_ han berättar episoden ont morgon
väckningen.

_ 
Innan rnan fick centralväckning,

skedde våckningen mera haadgripligt.
Ett biträde vandrade runt o"l,.a! iitf
att pojkama vaknade. En morgon vak_
nade en av pojkarna, som vi kan kalla
Erik, före väckningen. Han såg srn
kaulat ligga utan en tråd på kroppen,
precis så sotr Vår Herre skapat ho.
no_rn. Han kröp ner oclr Iåtsades sova,
tills biträdet skulle komma in för att
väcka. Han såg, hur hon ett ögonblick
stirrade på den nakna kamraten och så
skrek hon ti)l så nrycket hon orkade:
"Erik, är du vakenl". Därefter störtade
hon på dörren.

Wemer Larsson har under årens lopp
sett nler än tvåhundra poikar sonr sina
skyddslingar vid Elevhemmet. Det har
varit naturligt för honom att vara du
och kamrat med dem, rncn samtidigt
en respekterad ledare. Dessa svårfören-
liga egenskaper - kamrat och led:rre

- har Werner Larsson på ett alldeles
speciellt s:itt l1'ckats förena. Det "Wer
Derska" sättet. Svårt att förkiara, men
ändock fullständigt klart för hans om-
givning och niirmare vänner.

Vi i Ekbacken, som unclcr dessa år
levt så nära Elevhernmet, förstår rrrcr
väI, att det till stor del år Wer.ncr
Larssons förtjänsr, att vi knippcst Iaqt
märke till Dlcvhenrmets cxistens. Visst
minns vi tiden, då nästan alla elever
hadc stora knarrar. N4en vi rninns ocli-
så, att det fanns pojkar, som slog av
motorn och tyst rtrllade genom Ekbac-
ken, när de kom hcrr på sena kvälJen.
Det har också varit trivsanrt för oss att
sc dessa trevliga och hyggliga grabbar
växa upp i "Wernersk" anda. Det
år helt naturligt, att vi komme. aft
sakna Werner Larsson oclr hans Vcspa.
Men det är inte bara vi i Ekbacken,
som konner att sakna honom. Wer-
ner har under alla åren här i Ärboga

Någof om mol -
mer 0m

Werner

Det är ju inte så nånga dagar sc-
clan vi såg viflterns sista snö smälta
bort. Ett litet reportage från en jul
händclse biir väl därför intc betraktas
alltför inalttuell. Det böriade nred
rnarschaller - flammandc eld i nörk
vinteriatt - utanför Elcvhcmmer r
Ekbacken. Det fortsatte med julljus
kring r'äggar och på bord, med irrl
bockar på TV-apparaten, med cloft
fiån kökct av hiirlig jullrrat. Var. så
gocl och tag plats vid bordetl

Skinkan smakar bra, syltan är ut-
märkt och köttbullarna pcrlekta. Fö
reståndaren för Elevhemmct Wer ner
Larsson tuggar ibland sakta och ökar
då och då tuggtempot. IIan matchar
sitt välkontsttal.

- Bådc husmor och jag är gJada,
att vi har komnjt till jr,rltiden. Jag
sägcr bara välkomnren herr styresnan,
mina damer och herrar och mina kära
barn.

Så tittar Werner ut över den långa
salen, där ingen har mer armbågsrum,
än han absolrt behövcr.

- Vi har elva elever i ett annat
rum. När får vi ett nytt elevhem?
Ingen kände sig manad att svara i det-
ta ögonblick, Julkorv och delikata ome
letter {ångade helt irtresset.

Ursäkta mig ett ögonblick, kära lä-
sarc. Jag måste ut i köket och dämpa
den där sugande känslan i magen.

Under tiden kar ni i väntan på
lutfisken sjunga allsång med Werner.
Han slår sig ned vid pianot och ser
lika glad ut brkifrårr. Dor bLr en
stämningslyftning modell Werrrer. Så
kommer de elva frän dct andra mm-
met in. Det är "nollornas gosskör''
som sjunger "Räven raskar över isen".
De gör den enkla melodien till en
rrrrsikalisk upplevelse.

varit en stor tillgång för de ideella fijrc-
ningarna. Ofta har han anlitats sorn
lel<lcdare ocl.r allsångsledar e.

Några data. Werner Larsson anstiill,
des i Flygvapnet l/6 1945, då vid
FFVS. Han kom därifrån till CVA
och fick anställningsnunner 96. Han
arbctade då på personalavdelningen.

Framtiden. Werner säger, att syss-
lolöshet är inget roligt. Därför kommer
han säkerligen ått vara verksam på ett
ellcr annrt sätt, trots att han lagt
åv". Men han har inga planer, som
tagit fast form. Säkert är dock, att han
aldrig helt släpper tankarna på Elev-
hemmet i Ekbacken.

Old lin.



Lutfisken och risgrynsgröten är ock-
så eo upplevelse. Egentligen två. Ingen
av dem har någon större lust att maka
åt sig och ge plats åt kaffet och tår-
tan.

Julklappsbyte hör till traditionen,
men nu är det annorlunda. Werner
står själv för julkiapparna. Han förkla-
rade detta med en överraskande upp-
lysnlng.

- Eftersom jag åt min sista julgröt
här, så vill jag skänka bort en bil till
någon. Jag vet inte vem som får den.

Så delade \Merner ut en lott i
KFUlr{lotteriet till var och en.

Eleverna Eie Gillheim tog till orda.
I-lan tackade på pojkarnas vägnar för
r)raten, men han hade n,]er på hjärtat.
- Vi tackar Werner och husmor och
flickoroa för allt vad ni uträttat för
oss under det gångna året. Vi l-rar någ-
ra blommor, men de räcker inte till
[ör an tolka vår tatksamhet. Dc räc-
ker bara till ett litet tacl( från oss
pojkår.

För KFUM taledc Thunas. l-lan viin
de sig med ett tack till dem som bar
ånsvaret för elevhelnnet och uttalade
till sist den förhoppningen att den 13-
l4-åriga drörnmen om ett nytt elevhenl
nu skall förverkligas.

Styresman Högfeldt önskade god jul
och gott nytt år och fastslog, att det
iir feststämflingen ute vid elevhemme!
som vi alla längtade efter. Han tacka-
de för den fina julklappen och av-
gav ett löfte.

- Om jag vinner någon bil, så
får du Werner min gamla.

Styresmannen avslutade med att ut-
bringa ett kraftigt besvarat leve för
clevhemspersonalen.

_//_.

Komrottröff
En kamratträff för eleveroa vid

CVA yrkesskola i årskullarna 1946
t. o. m. 1959 kommer att äga rurn den
18 rraj. Bakon id6n står en del tidigare
elever i yrkesskolan, blaad dem Len-
nart Ekström, Lars-Olov Jansson och
Bosse Engdahl. Ett upprop har sank
ut med maning till uppslutning. Pro-
grammet omfattår en hel dag. Man
bör'jar med sanling vid CVÄ, där
styresman Anders Högfeldt inJormerar
om dagens CVA. Efter lunch på Elev-
hennet i Ekbacken blir det rundvand-
ring inom CVA med f. d. lädingar
som ciceroner. Man avslutar med mid-
dag på CVA mässen, där dct också blir
en del unclerhållning. Företagsledningen
har ställt sig bakom denna kamratträff,
som också har stöd av FCPF och
FCTF,

Om elevträffen otlfattas med intres-
se har uran tänkt sig att låtå den
återkomma vart fjärde år.

-il,

Ordet fritt
Vi har hört berättas orr-r en intres-

sant Iilm, sonr viscdcs r,id CVA i sam-
band med ett säkerhctsföredrag. Ingen
kollektiv driftvämspersonal fick se den.
Varför inte?

Kollelztiu driltr,irnare.
Sökerhetschefen svqror

Det hade varit önskvärt att åberopa-
de föredrag med filmförevisning kunnat
hållas för all personal vid CVA och
UI-IF. Detta var emellertid av prak-
tiska skäl icke möjligt, det fick därför
begränsas till i huvudsak den personal
som i arbetet har att syssla med hem-
liga handlingar och hemlig materiel.
Älla personalkategorier var dock repre-
senterade på så sätt att styrelserna för
fCPF .och FCTF srmt ledrmöterne i
företagsnämnden och skyddskommitt6n
var närvarande.

G, T.

-//-
Titelrqseri och titelmissbruk

Bruket med titlar har i vårt derno-
krctiska .amhälie alltnrer kommit på
avskrivning. Det är därför med en viss
förvåning sorn man vid studium av den
nya telefonkatalogen för CVA-UHF
fiiner att varje anställd, som medtagits
i katalogen, nogsamt försetts med tjäns-
(etitcl. Den ranliqa.tc tjänstetiteln är
ingcnjör. Cirka 260 (1) anställda har
tilldelats dcnna titel och ca 80 titeln
driftsingenjör. Detta titelraseri fråm-
står i ännu olustigare dager, då det
är allmänt bekant att endast en mindre
del av dessa så kallade "ingenjörer"
verkligen har avlagt en statligt legalise-
rad ingenjörsexanen vid teknisk hög-
skolc eller högre tekniskt läroverk.

N.

And16n kommenlerqr
Från I juli l96l ersattes tiänstebe-

nämningaroa ingenjörsbiträde, bitr. ing-
cnjör och ingeniör i lönegraderna 12,
13 och 15 med "ingeojör i högst 15".

Det är praktiskt att i telefonkata-
logeo ange de i vår personalförteck-
ning fastsfilida tjänstebenämnirlsarna,
vilka antyda vederbörande tiänstemans
arbetsområde, Med "titelraseri" har
detta intet att skaffa.

Sedan är det en helt aonan sak, att
en dcl tjänstebenämningar icke är helt
tillfredsställandc utformade. Här är fäl-
tet fritt för var och en att föreslå nå-
got bättre. Kanalen till civildepartemen-
tet är den fackliga organisationen. Jag
har dock en känsla av aft denna mera
tänker på lönegrader än tjänstebeteck-
ningar. Och det gör den rätt i.

Arboga den 7 april 1962

Tor Andrön

-il-
Dom åker Vosoloppel

Tjala, Fotrkesson och Stickan Petters-
son har slagit vad, att dom skall åka
Vasaloppet nästa år. Det blir firma
köming. Arhoga ö1. Dct komrncr jrr
efter.

-il
Avlyssnot på UHF kundtiönsi

IJur har du det, Jonsson.

- Det är lite tjatigt. Bara franska
notstånd. Det står OAS på dem.

- -
Hiorthogen

Det är Thure Hjort som planerar
plåtdctaljerna på den nyrrppförda Iäkta
ren i P-tunneln. Snabbt och fyndigt
döptes Iäktaren till "Hjorthagen".

En tvåtimmarsresa från Arlanda
En liten resa till utlåndet på några

dagar är både avkoppling och inspire-
rande. I fyra dagar har jag haft för-
Inånen, att som IBM:s gäst vistas på
deras European Education Centre r

Blaricum, några mil utanför Amster-
dam. Förutom att jag bjöds på kulina-
riska godheter i utsökt miljö, fici< lag
höra ett flertal föredrag om hr.rr le-
dande industrier i Etrropa har tillän-
pat IBM:s datamaskiners nröjligheter
på olika sätt. Föredragen hölls på eng-
elska, franska, italienska eller tyska
nen varje konferensdeltagare kunde
genon en egen litcn nottågare n]ed
hörlurar koppla in på det språk som
passade. Skickliga översättare följde fö-
redragshållaren ned endast något orcls
eftersläpning.

Genom föredragen fick man rcda

på, om man inte hade det innan, vilka
oerhörda möjligheter, rätt utnyttjade,
datasystemet kan ge.

Att IBM är stort, men att de b1. a.
sysselsätter ca 1.200 forskare i världens
f. n. modernaste elektonikJaboratorium,
det visste jag inte förut.

Vi var ca 25 deltagare, representeran-
de nästan alla länder i Västeuropa.
Kamratskapet var det bästa tänkbara,
även om santalet trrelian italienarna
och mig mest bestod av gester och
leenden.

I Holland har iag varit förut, rnen
aldrig fått se de omtalade tulpanema.
Det fick jag inte nu lreller, men på
flygplctscn köpte iag ett fång till min
fru, så det blev ändå litet "tulpaner
från Amsterdam".

Ah'

l9



Från Personal om personal
Y.ln memorlam

Instrunlcntmåkare Rune Mellberg av
lrd den I6 decernber' l96l pa Köpings
lasårett, 37 år gamnal. DödsbLrdet
viickte förstärnning bland arbetska:lr a-
tcfna vjd CVA. El1c]ast ett par Dtå-
nader tidigare hade Mellberg, sorr var'
en av de drivande krafterna i IFFA,
bl. a. metl framgång deltagit i tävlingar
ivarpakastning-

Den 6 november kom Rrrne Mellberg
till CVA. Innan dess hade han arbctat
vid olika företag på Västkusten. Han
gjolde sig känd som en trevlig och
rlll)r'ilitig llnrrct, .orrr 'raJr ntångr
stliingar på sin lyra. Vid sidan om

Rutrc Mellberg

idrottcn hyste han bl. a. stort intresse
för musik och tecl<ning.

Rune Mellberg var löclc1 iVallda för-
samling i I{allaocls liin.

VI HAI-SAR VATKOMNA TII-L CVA

Christer Ahn, hjälpmontör 253
l-cii Alnres jö, ingenjör 521
Birgit Anclt'rsson, kvällsstäderska 380
Lcnnart Andersson, förrådsarbcta.e 776
Lennlrt Andersson, vcrkstaclsbud 120
Runc Anclc'rsson, förråclsarbetare 765
Sten Anclcrsson, förrådsalbetarc 776
I Ians ,,\xelsson, biträde
l-cnnaft Bergstedt, biträdc

KentKlangefors,verkstaclsbucl ll0

UHF-pensionör

Förrådsmannen Paul Eriksson vicl
UHF, vanligen kallad "Fiskaren" av
gick rrred pension den 31 dec. 1961.
Eriksson anställdes vid UHF den 5 dec.
1949 och hade drygt l2 års tjänst ba
kom sig. Förrådsdir. Nyberg flamförde
företagsleclningens tack för' en god ar-
betsinsats under de gångna år'en och
riverlj,inrnade en blomsterbukctt rued
åtf iil ianclc blomstercheckar.

Fackför-eningcn och arbctskanratcrna
lijrcträddcs av Herman Anclcrsson, sonr
t;rekarlc för' Botl kåmralskap och övef
lämnade blommor samt subskriberacl
gåva. Eriksson, som undef 26 ar varit
yrkcsfisltarc och egen företagarc, kom
mer Ntt bo kvar iArboga och siikcr-
iigen blir det rr.rånga "firrar " sonr
"Fiskaren" konrrDer att dla i fortsätt-
ningen.

Dnt.

CVA-pensionör

Alf ons Wallinder

En trotjänare, verktygsreparåtör Al-
fons Wc]lindcr. avgick den 8 janrrari
rned pension cfter drygt l6 års an-
ställning vid CVA. Kaffci<a1os på Mäs
scn föregick hemfärden iföretagets bil.
Kring kaffebordet hade represcDtanter
för företagsledningen, arbetskamrater
och FCPF mött upp för att avskeds
hylla den blivande pensionären.

överingenjör Lars-Harry Larsson tac-
kade i varma ordalag för goda arbets
insatsel och hoppades att clc rnånga
åren i Arboga kunde tolkas som ett
bevis på att Wallinder, sorn tidigare
prövåt sin lycka på ett flertal olika
platscr, funnit sig vå1 tillriittr vicl
CVA.

Verltstadssektionens tack fraurbars ar
ingenjör Nils Henricsson och Wallinders
närrnaste chef Bengt Lundmark förde
årbetskamraternas talan. För FCPF ta-
lade "Blötis", som framhöll, att man
på den fackliga sidan alltid satt stort
vårde på Wallinders aktivitet och
nånga goda id6er.

Taien åtlöljdes av bloursteruppvakt-
ningar och välgångsönskningar .

Vid ett tidigare tillfälle hade arbets-
kamraternå som minnesgåva överläm-
nat en tavla till Wallinder.

Itoif Biörklund, hjälpmontör
Gcrt Cajvall, driftingenjör
Einc Clas6n, helikopterförare 280
Ake Dagerhäll, ingenjör 280
Ärrita Damberg, biträde 279
Svcn-Olof Davidsson, motormontör 207
Tage Engstrand, förrådsarbetar e 87i
Agncta Eriksson, biträde 630
Barbro Eriksson, biträde 370
Bergt Eriksson, tekniker 620
Clrristcr Falk, hjälpmontör- 280
l-ars Finnström, telemontör 274
Svcn Friberg, förrådsarbetarc 653
Ingvar Frcdriksson, hjälpmontör 200
Bcnny Gunnarsson, hjälpmontör' 280
!,va I lammarström, kontorist 765
Bcrtil Hansson, telemontör 280
I Iassc Ilasselström, hjälpmontör 289

I{olgcr lledberg, hjälpmontör 274
Sven'Erik Flolst, hjälpnontör 274
Sven-Äke Hultsjö, ingenjör 521
[]lla ljåkansson, biträde 875
Gör'an Israeisson, vcrkstadsbrrd 270
Lars-Cöran Jakobsson, hjälprnontör 272
Roland Jarl, notormontör 200
Barbro Johansson, biträdc 480
Lars Johansson, ingenjör 552
John Jonsson, tjänsteman 656
Karl Jonsson, förrådsarbetarc
Tollie Johnson, biträde

Mrtrrl Bernrlt'son, kontorist 951
49r
501

871
951

Carl Adolf Carlsson, motormontör 201

Allan Kärnfalk, ingenjör
\'tai Lis Landör, biträde 875
Ann lr4arie Lalsson, kvällsstäderska 380
Bo Larsson, hjälpmontör' 20t
Kjell Äke Lindahl, teletekriker
Manne Lundberg, tjänsteman
Bcrti Lrrndströnr, hclikopterför.,r',
Bo Magnusson, tcknikcr
Gunnar Magnusson, vcr kstadsf.
Nils Äke Magntrsson, tekniker
Urban MaLuehecl, hjiilprnontör
Bo Nordstrand, h jiilpmontör
Bemt Olsson, tmckför'arc
Brith Olsson, biträde
Håkan Olsson, ingenjö:'
Ove Olsson, hjälpmontör
Bert Persson, motormontör
Roland Per:sson, tjiinsteman
Karl Pettersson, städåre 380
Bemy Qvist, teienrontör 280
Olle Roos, driftingenjör' 501
Gustaf Rosergren, ingenjör 620
Gun-Britt Rosenqvist, bitr äde 620
lr.{agnus Rydemalnl, tekn. bjträde 612
Hjördis Rydströnr, biträde 951
Birgitta Råclström, biträde
N{argareta Saul, kanslibiträde
Leif Ström, hjä$montör
Stig Ståhl, ingenjör
Kario Svensson, ex. kvällsstäderska 380
Bengt Tl.ryberg, hjälpmontör 201

Lennart TorsteDsson, ingenjör 501

Bengt Wassgren, teletekriket 274
Birgitta WielJ, biträde 270
Erik Wiknan, hjälpmontör 273

270
616

521

273
642
280
370
800
5t I
280

Bo Windås, hjälpmontör
Lårs Winqvist, tekniker

272
995
951
360
271
210
511

279
370

951
280
272
511

Göran Carlson, hjälpmontör 492
Hans Carlsson, tjänsteman 273
IoSa-Stina Carlsson, biträde 745

Jan We1in, tjänsteman 6l I

VI HALSAR VATKOMNA TITI- UHF

Einar Berdelius
Gun Ericson
Anne-Maric Knrs
Stig Liljeqvist
Maj Nordin
Folke Wijk
I-ars öhman

Rolf Karlsson, ingenjör
Sven Karlsson, ingenjör

20

511
615



Ernst Gustavsson avd. 200
Hilmer Andersson 765

Herbert Nanberg avd 279
Vilhelm Kiiline 995
Stellao Bolin 630
Erik Persson 611
Jonn rersson Z/9
Erik Isaksson 542
Gunnar Hiort 560

UHF
60 år
28/5 1962 Bertil Johansson 431
13/9 Emil Norrström 412

50 år
ll/9 1962 Thure Johansson 4ll

Genom förskjuten trtgivningsdag blev
inte Bergtrollet i tillfälle att gratulera
60-årige Filip Johansson, UHF, samt
5O-åringarna Carl Persson, Eric Lind-
ström och Ällan Carlsson, CVA.
Vahtman CarI Persson
är bördig från Näsby församling. Han
fick aoställning vid CVA i augusti 1952
och l.rar tidigare bl. a. arbetat hos Har-
delsaktiebolaget C. A. Carlsson i Ar-
boga.

Förtådsatbetare Eric Lindströnt
tjänstgjorde drygt fyra år vid AB Ar-
boga Mek. Verkstad innan han började
vid CVA i oktober 1950. Han ar
född i Ärboga.

Ingeniör Filip lohansson
föddes i Björkö förs., Jönköping. Han
har varit i Fiygvapnets tjänst sedan
1939. Efter 7 år vid F6 kom han till
UHF. Tidigare hade haq tjänstgjort
vid bl. a. AB P. A. Palmqvists Efter.
i K"rlchnro "n;Fr 

q år

I:örrådsatbetarc Allan Carlsson
är född i Uddevalla. Efter åtta års
anställning i fadems bageri i Arboga
kom han till CVA i augusti 1947.

Montör Etnst Grstarsson
är född i Västermo. Han har varit
anställd vid CVÄ sedan i febrr"rari
r950.

I:örrådsarbetare Hilmer Andersson
kom till CVA ijanrrari l9-18. Han är
född i Fellingsbro.

Batteriskötare Hetbert Nanberg
är född i Götlunda och var egen före-
tagare under ett 10-tal år. I oktober
196l anställdes han vid CVA.

Förman Vilhelm Kiilue
är född i Arboga landsförsamling. Han
var anställd vid AB Arboga Maskiner
innan han i maj 1949 kom till CVÄ,
där han nu arbetar som förman för
den intema transportgruppen.

Dtiltingcniör Stellan Bolin
är född iUlricchamn. Efter ingeljiirs
examen 1935 kom lran till Svenska
Radio AB i Stockholm, dår han stan-
nade i ca fyra år. Sedan arbetade han
en tid vid AB Bofors innan han bör-
jade sin tjänst i flygvapnct i mars
1941 med anställning vid FFVS. Den 1

maj 1945 flyttade han över till CVA.

Vcrbnristare Erik. Petsson
är född i Sunne i Värmland. Äveo
han kan se tillbaka på 20 år i flygvap
nets tjänst. Innan han kom till CVA
den I mai 1946 hade han varit fyra
år vid CW. Tidigare har han tjänst
gjort hos Landers Radio i Srnne och
Lrrxor Radio AB i Motala.

Elelztriber John Persson
är född i Hidinge församling och har
varit CVA:are sedan i augusti 1948.
Innan dess var han trädgårdsmästare
nrh ,lrav pocn rÄ'plcp

At'synate Erih Isahsson
är född i Mora. Han stannade i "mås-
riket" fram till 1942, då han fick an-
ställning i Eskilstuna. I juni 1946 kom
han till CVA.

V etkstadsf örman Gunnar Hiort
är bördig från Fors församlint i Söder
manland. Han började vid CVA i
dccember 1946 och kom då närmast
fran P 4 i Skövde. Tidigare har lran
bl. a. arbetat vid Gevärsfaktoriet i
Eskilstrrna och Karlsborgs Tygstation.

Kontorsbud Bertil J oluusson
som är född iMedåker har varit ar
ställd vid UI{F sedao den 4 jan. 1960.
Johansson har tidigare ägnat sig åt lant-
bruk.

l' iirråclsmrlst ata Etnil N orrst röm
har Lund som födelsestad. Han var
anställd vid Kungl. Svea Livgarde i
närmare 4 år innan han anställdes vid
Militärsällskapet i Stockholm där l.ran

stannade i l8 år. l94l anställdes han
vid FFVaM och flyttade över till UHF
1945.

Avsynare Thurc Johansson
är född i Jukkasjärvi, Norrbotten och
anställdes vid UHF den 9 maj 1949.
Johansson kom närmast {rån Gevars-
faktoriet i Eskilstuna, där han varit
anställdic:a9år,

Avskedshyllning
Fru Elsa-Maja Hjert, som slutar sin

anställning vid UHF 3l mars, avskeds-
hyllades vid en sup6 på Stadskällaren
den 28 mars. Sup6-bordet var vackert
dekorerat med l:lommor från sekuons-
chefen, kamrer Hjertdn och fru By-
ström tackade på sina och kolleger
nas vägnar för gott kamratskap och
önskade lycka ti1l genom att överräcka
en avskedsgåva och en blomsterkvast.
En deputatjon au manliga kolleger, sonr
ej fått vara med i avskedsfirandet,
överraskade damerna med att till Elsa-
Maja överlämna en blomma och önska
lycka till i fortsättningen. Fru Hjert
kommer under april månad att till
sammans med nake och barn lärnna
Sverige för att bosätta sig på ett var-
mare ställe på jordklotet, nämligen
Venezuela.

Bergtrollet önskar lycka till och hop-
pas få höra därifrån någon gång.

-rt- 
K' H

Hiörtligt tock
för all vänlig uppvaktning på min 50,
årsdag.

NiIs Anderssott

Hiörtligl tock
för minnesgåva och biommor, sorr iag
fick mottaga i samband med att jag
slutade min tjånst vid CVA.

Allons Wallinder.

Tqck

För vänlig hågkomst på min högtids-
dag ber jag få framföra rlitt varma
tack.

Maturc Anderssotr.

För den storslagna hyllningen vid nrin
avgång från UHF får jag härmed fram-
föra rnitt varma tack.

Paul Ericsson.

Ett hjärtligt tack för den värdelulla
gåva jag fick rnottaga, när jag slutade
vid CVA.

Rune Etihsson.

För all uppvaktning på min 60-årsdag
f,^-fi- r-^ --i* ..--,..^ r^^'-

Bertil Renström.

Ett hjärtligt tack till chefer och arbets'
kamrater för den fina avskedsgåva som
jag fick mottaga när iag slulade min
anstäl1ning vid CVA.

Halg( Mdenpi.:i.

För all glådje Ni beredde mig under
min sjukdomstid, för blornr:roma och
gåvorna jag {ick mottaga, vill jag här-
med framföra mitt hjärtliga tack.

Bertil Renström.

Berglrollet

grolulelor

CVA
60 år
25/5 1962
l6/6
)u ot
7/6 1962

27/6
23/7

7/8
24/8
9/9

20/9



Beredningens killar

Den vägsrräcka som går mellan riks-
sexan och genom skogen upp ti1l CVA,
har nu alltmer börjat användas av te-
lehallens personal, därför att nu behö
ver man bara gå 100 m från bilen,
rnot tidigåre 500 nr, för att nå sin
arbetsplats.

Även "beredningskillama" ned srna
ok landerliga Volvobilar utnytljcr vägen.

Alltsedan jag anställdes vid bered-
ningen, har jag då och då fått lyssna
till "var finns baittre killar än vi, vilka
kör bil bättre än oss".

De vet precis hur man

- släpp gasen i en kurva
stuntkör i kulva

- bromsar vid halka
halkar in i skogen
behärskar cn sladd o. s. v.

Men dessa lärcloruar tycks intc sitta
i, då de själva befinner sig vid ratten,
dessa "rattens mästare".

hn dag kom Grindberg larande 'en
för honom väldigt låg håstighet, och
var nästån vit i ansiktet och stammade
fram

Jag har kört av vdgen ien kurva.

- För hög fart?

- Rattens mästare
- Nej, inte jag, du vct väl l.rur

sakta jag kör.
Jag visste det och konståterade ock-

så sedan hur hög hastigheten varit.
Dct vär inga 60 där, heller.
En annan dag kon Skog gåentlo ncr

till parkeringen. Nu har Skog börjat
notioocra t ill CVA, var
tankc.

Men tanken varade inte

min första

så liinge,
för efter en hastig titt upp i skogen,
såg jag ett blinkande sken från en
kvaddad bil.

- Jaa, sa Skog, det var så väldigt
halt, och jrg körde inte.å folt, irg
förstår inte . . .

Dct skcll jrr vara treJje gången gillt,
så jag blev inte alls förvånad när "Ma-
sen" en nlorgon berättade, att han
kört av vägen och in i Wadstedts
jordgubbsland.

Denna olycksbådande väg har nu
blivit orndöpt till 'Riskväg 616", och
där finns nu "Grindbergs kurva",
"Skogs backe" och "Masens hörna",
Blir nästa "Ingvar Gustavssons rak-
sträcka" ?

C-h,.t

Attur Wadstedt når inte tolrpetl på
hantpuixten hur han iitt strtickcr och
f.lrr?,r(,f sig. Den uar, då bilclen togs

hela 3,20 n.

Wodstedts hompo
Vår vän vakten Wadstedt ringde cn

dag i höstas och berättade om att han
på sin tomt hade en lrampväxt, som
böriade klättra över hustaket. Det blcv
inte direkt någon snabbutryckning och
när Bergtrollet kom rned kanreran, lta-
de hampan redan växt en bra bit over
taket.

- Sånt här hånder, när man matar
fåglar med hampfrö, sade Wadstedt.
Jag blev förvånad, när jag i somras
såg en planta plötsligt börja växa med
enorrn Ilrt. Och nrr Itrr Jcn vrixt nriq
över hnvudet, slutade Waclstedt rncd
en glimt i ögat.

Ja, så kan det gå, utan att nran be
hövcr så.

-//-
Mero om frö

Dctta damp ner i brevkorgcn, med
fråga on-r det var något fiir oss. Ja, var-
fiir inte så här i vårcns ticl.

KÖP WEIMULS
VÄXTKRAFTIGA FITÖ

Bruksanuisttittg:
CJt en ränrrir i rr'rrli.'n
palc ner fr'önr .l.i|i . . .

vSltn:l , .

kliv sedan raskt at sidcn . .

II,
En billig önskon

Lappen kom ner från fjiilltraliternä
till östersund för att ta kiirkort. Så

sa han ti11 besiktningsmannen,

- Se ja vil1 int ha något vidlyftigt
körkort. Bara så jag köra mcllan Glen
och Oviken.

Historien är sann.

22

AKA BIL
Va ere nurå me kärran? Vill du

inte starta va? Jaså du kom till sist
ändå. Men nu ska m få för att du
trilskasl

- Va säjeru? Kör jag för fort?
JJ jag maqte blåsa ur rlolorn elt .la8
lörsläru. Ä lörrestcn en onnan har ju
kört i snarl tie år nri så nan behärs-
kar vagnen, så tjata inte n.

- Oi då ska man vara tvungen
att läg8a på en sån tvärnit för den där
gubbtjyvcn, vetan inte att de e vänster-
regcl i de här lan<lcl Vill du inte läne
re? Ja da ska clrr få stuclera hur cn
flott kärra ser rrt bakifrån.

Jaså cle va ett lijoltyg ve rattcn. De
förklarar myckel Kör donr intc sanre
än en karl s:ijeru. Nii dc kan vril hända
men i alla falll

Va, tänlicr clcn diir verkligen stic-
ka ut noscn på viigen? IIan konmer
ju från vänster förstås rnen den här
vägen är' så |rycket störlc så ja borde
ha företriidc. Nå han stanna som tur
va. Tänk orrr llan intc hade gjort dc
då kurde de rent av l.ra snälltl

Va tänkeru försöka köra om en
annan? Nä gubbe lilla clc går inte alls
de, nr,r e notorn varm å go å de finns
llera hästkrafter kvar så här skaru se

på åka. Troru inte han ska om i alla
fall. Ä till på köpe här. Så nära väg-
kröken.

- Ska ja inte köra så fort säjeru?
Ja nen rnan kan väl inte låta vem son
helst köra om heller. E ja skyldig att
släppa förbin? Ä. Han hinner väl han
me.

- Nä titta vicke vattenplask där-
framnc. Ä titta på tanten sonr går
där. Troru inte hon ska gå ut på Jralva
vägen alJraninst. De e väl bara för att
horr skr bli nerstänkt dc förstås så en
arnan ska få pröjsa kemisk tvätt åtnå.
Men tji gumna lilla, de finns bromsar
på åket.

- Ä titta på den där cyklisten, nan
nåtte inte va värst rädd om livct han.
Gav iran körtecken säjeru. Ja men han
kan viil hålla scj på sin kant iallr
fall. Onr ja sjä1v brukar åka cykel?
Jorå cle Jriinder, men en annan iakttar
trafikreglerna förståru. On-r jag sval
över bilistcrna då? De e klart att man
gör ibland för de finns jrr knölar som
jiiDt ska tränga sig fran å inte tar
de rlrinsta hiinsyn. N'[en en annan vil]
ju vara en såndär råttens riddare för-
staru.

- Ska ja sakta in. Våfförde? Dc c

iu åtminstone 50 meter till skylten än,
Ståre en skolklass där? Ja don kan
väl viinta. Ja har inte ti.ll Har vi inte
bråttom? Nä de kan väl hända, nelt
vi ska väl i alla fall fram så ungarna
får vänta. Om alla resonerar så? Nä



Yngue Brinhmath (t. h.) ffu sitt pris. Med oerlelig spelgUidie b\åste Torsten Torsr
ling, Lars Andersson, Lennart Bergstedt, Martin SlzöId, Arne Carlsson, Sune

Malmberg och Åhe Pennemo.

Den utlovade "överraskningen"
Hertil Lönn, Birget AIm, Erib Rydh
och Erih Sjöberg kopplar au med en
pipa ftl?. CV A-f oto Rune Larsson.

Rökförbud bort
I Bergtrollets julnummer signalera-

cles låttnader i rökförbudet. Dessa kon.r
orkså i början av året. Nu några nra
nader senare har Bergtrollet lyssnat
på vad rökare och icke rökare har att
säga om rökning på årbetsplatsen.
Slumpvis valdes några intervjuoffer ut
på olika avdelningar. Slutintrycket blev
att alla var positivt inställda till de nya
rökreglerna. Egendoml'gt nog också de,
som arbetade inom zon med rökförbud.

På Maskinverkstaden tr'äffar vi först
Evert Söderberg. Han har en askkopp
på hyllan bredvid sig, så det är inget
tvivel om han är rökare eller ej.

- Javisst, jag röker, när det faller
mig in och passar för jobbet. Nu behö
ver ja8 inte gå på muggen för att röka.
Det gick åt mera tid för springandet
tidigare. Vi har speciella askkoppar och
någon bra]rdrisk tror jag inte att rök-

dour nåste väl visa hänsyn. Gör inte
ja de säjem? Tänk då på tanten där
borta ve vattenplaske, de va väl hänsyrr
de.

Va e de där mrrå. Poliskontroll?
Jaså vi får åka vidare. Ja de va tur
cle för handbromsen e nog inge vidare
så hår på vårskar-ven. Ja kollan härom-
dan å den hadde nog inte klarat en
kontroll så de e nog bäst att låta
se om den n-ie de första.

- Så där ja så e vi hemma då.
Va såjeru ska du ha bilen i kväll?
Ska ni göra sällskap? Men kör för-
siktigt då så cle inte händer någe. Va?
Kör du försiktigare än ja? Kanske de
du. Men i alla fall tat lugnt å låt
dom inte jäktare. Ä så tänk på par
kering.förbudena. Du vet sä lätt i1
trilla dit på ett sånt. Där nere ve bo-
lage du vet.

"Palle"

Bcrgtrollets julkorsord blev en succ6
i rnång:i rv'eenden. Stort intresse visl-
des av läsekretsen - ett 60-tal svar
från när och fjärran strömmade 1n.

De flesta hade löst det rätt. Några hade
dock fastnat i fä1lan "Kan vara istids-
lämning" med två bokstäver. Det skulle
vara ås och inte is. Siv Söderberg på
Persona lel.tc fru Fortuna. I-lon ploc
kade fram fyra pristagare i fö1ja,rde
ordning. Yngve Brinkmark, avd. 482,
Sune Malmberg, avcl.621, Gu11an Lr-rnd
gren, avd. 521 ocl-r Joi-ran Hoingren,
Friggavägen 2, Djursholm.

Så var det pri.er. 'En Lrrima över
raskning" hade utlovåts som första
pris. överraskningen tog denna form.
Arboga Blåsorkesters välkända Grön
köpings-sextett utökad med en man till
sju stegade en kväIl upp tre trappor i
Munkgatan I och spelade upp en
sprittande narsch utanför Brinkmarks

dörr. Alla dörrar i förstugan öppnades
uclr till slut även Brinkmarks. Då tå-
gade Bergtrollet och blåsarna in till
lonerna av "Bajadärernas intågsrnarsch",
ställde upp kring Yngve och blåsama
blåste för glatta livet. Yngve var det
stora frågetecknet. - Det här var
verkligen en prima överraskning, sa
Brinkmark, när han fick veta orsaken
till besöket.

Det blev kaffelest istugan och ral.
serna allt mer smäktaade i takt med
påtår, tretår och fy.rtår. En glad kväll
för både pristagare och besökare.

övriga pristagare fick nrottaga sina
priser - underhål1ande böcker ge-
nonr 5lyresmcn Hög{eldt, "om vid över-
lämnandet till Gullan Lundgren och
Sune Malmberg tackade dem för att
de varit med i tävlingen ocl.r samtidigt
t'Llön.kade dcm nya lramgångar i
kommande Bergtrolls-täv1ingar.

ningen medför. En väsentlig sak tycker
iJg är rtt det är ett lörbud sorn är
borrc. Därigenom känner rnrn sig fria

Per-OloI Forss hlr rrbetsplltscn ba
l<om Evert. Han tillhör det yngre gar-
det på avdeir.ringen och är icke rökare.

- Nej, jag har aldrig rökt och jag
kan jnte se att det finns någon anled-
nints otr bö1a nrr. Iag lrar jnget obehag
av att mina kamrater röker. Jag tycker
att det är son-r det ska vara. Det bör

'are .å fritr, att den som vill röka får
det. Det skingrar tristessen på arbets-
platsen, när friheten finns. Nt ser man
förresten, att det inte dr så många som
röker - ungefär hälften av styrkan
här på avdelningen.

- Nu blir det inte så nrycket sprinS
liii 'nugqen, bara r,id naturbehov, 

'ä-ger Lundgren på Teleinstrument (278].
Spilltiden är bota helt. Mar tar ett
bloss, når man jobbar. Det går lättare

att jobba ocl.r det llyter på ett annat
sätt. Förut var det så, att någon ropa-
de: ''Nu ska vi ta ett bloss". Och då
blev det allmän rökmarsch. Nu är rlal
oberoende av det. Det har blivit Lrrv-
sammare på arbetsplatsen och många

'öter nu irte.å nryrket.onr tldigare.
Ungefär hälften av oss är rökare.

Av en l.rändelse råkade jag glänta
på dörren till rök'rummet i Regnbågs-
tunneln. Där satt Lönn och Birger
AIn.r från Elverkstaden samt Erik Rydh
och Erik Sjöberg från Kamera. Alla fy-
.a arbetar inon zon med rökförbud.

- Lönn tycker att det är skönt att
få gå ut och röka och Erik Sjöberg
anser att det är en liten avkoppling.

- Jap Iör min del tvcker att det
är för stor risk med tobaksaska bland
våra ömtåliga grejor, och jag anser, att
det är brr .tt röLrummet firurs, säger
Birger Alm.

OId tim.



=il, 
jå'60

r5-tffis-
/.t.i{å. ag..*'j'

AMPH E NOt TITTVERKAR

.o 3ll.l|00
OIIKA KONTAKTER
ocH NARMARE 

200o.,*o
KOAXIALKAB[AR

Hur speciello behov Ni <in hor finns det

en Am p henol-produkt som possor etter

som l<on mod ifieros.

LAGERCRANTZ
- STOCKHOLM No TEL 630290

JCDHAN
VARTAVAGEN 57

';ffi:


