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JUBILEUMSÅR.ET I97O
1970 är ett jubilewmsår i Arboga. Enbart inom t'lygets innesseområde är

det 25 år sedan CVA inoigdes, 25 år sedan Arboga Flygklwbb bildades, 25
år sedan drit'tvärnet startade,25 år sedan grwnelen till FCTF avd.. 107 lades

- FCPF är ännw äld.re.

Vår egen personaltidning Bergtrollet har jwst fyllt 20 år.

För egen deL anser jag att ett jubileum soru sådant är inget att fira, då års-
dagen passeras utdn märkbar lörändring. Det är dock ett beois på att man
en gång satsade riktigt, att medarbetdrnas och läsarnas intresse oaril stort,
att tidiingen fyller sin wppgit't och att den består. Det sleall också arbetas
envist på att Bergtrollet skalL t'ortleva.

tYär en redaletör får böra att Bergtrollet är et'terlängtat och läses gärna,
klingar det som god mwsik. Men redale.tören känner sig bekymrad' ocb ensam
då ban väntar på material för att t'ylla spalterna. Det t'ordras wppslag, ar-
tiklar ocb biLder. Redaletörens t'armåga är begränsad och ban är oerkligen
taclesam för alla bidrag i t'orm ar., manwsleript ocb illwstrerande bilder. Tyoärr
kan sedan inte allt tricleas. Det är en stor'läselerets sorn. sleall tillt'redsitälLas
ocb många saker wttrycks inte alldeles lelart.

Konserpatism är inte Ttositiot för en tidning. Den måste förnya sig, följa
ntodeoäxlingarna och päxla "ansikte" för att koarbålla läsarnas intresse. Ett
krart, som många vill t'rambåLla är nybetsoärdet. För att t'ylla det wtkomnter
många tid.ningar nu ot'tare - på be/eostnad av kvalit|n, utges ofta i tabloid-
format på enlelare Pdpper och aoses att slängas.

Tyvärr kommer dessa nybeter i cle t'lesta fall för sent, för prodwktionen
oo itt personalblad. tar al[tid sin giona tid. Snablba nyhetir tränger t'ortare
t'ram i andra kanaler.

Bergtrollet har ännw inte blioit nybetsblad utan t'örsöker dolewmentera hän-
delser-populärt. Ar det inte så läsekretsen vill ba det?

Ctmslagtsltilden:

CVA-obiekt i förgsymfoni
Gouochemålning ov Göslq Berg

BEFTGTFIOLLET
Personoltidning för CVA och FMV-F:UH, För-

rådsbyrån, 732 00 Arbogo.

Ansvorig ulgivore:
CCVA v. dir. A tslatgfel<lt

Redoktör:
Flagnar Fr Elengtson
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Redoktionskommi116:
Gunnel Rydeborg, tel. 400, Corl-Rickord Ekblod
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\/IDATRE FRAftTÄT
1)-årsdr,gen är egentligen inte tnychet att t'ira - så yttrade sig general Bengt

Jacobsson r.,id CVA:s l)-årsjwbileum 1955. 25-årsdagen är kanske inte så mycleet
att t'ira det heller, åtminstone inte när man bor i Arboga med dess wrgamla min-
nen. Men, t'ortsatte generalen, på tio år bänder så mycleet inom försvaret så man
lt a r rätt att stanna upp ett tag och se tillbalia - och f ramåt.
När jag ser tillbaka på de år som jag varit rned i ledningen t'ar CVA, känner
jag en oändlig taclesamhet mot alla Er CVA:are som helbjärtat bar arbetat t'ör
vårt t'öretag. Den öppna, ärliga umgängesform som vi har tror jag gör att vi i
alla situationer vet var vi har varandra - vi behöver inte "mygla".
Det är säkert ingen öoerdrit't att sleriva att vår verkstad bar ett gott anseende

bland r,år kwnder. Detta är resultatet av alLa CVA:ares insatser dnt;ngen det
gäller teleniska spörsntål eller rent oer/estadsarbete.
I anslutning till 25-årsdagen oiLl jag gärna tacka Er t'ör det givande samarbete
rsi bar bat't och som jag hoppas att r.,i skall få fortsätta med. Mitt tack riktar
sig till alla anställda, organisationer, sleycld.skommittö och t'öretagsnäntnd..

CCVA

Overst: J-22 - CVA:s
f örstq huvudverkstods.
obiekt.

Nedersl: Försto doku-
mentet om CVA.



25 år går fort. Så lycker mon 1970, då mon ser lillboko och tycker olt del vqr hell nyligen mon

lode grunden till CVA. Dock hor def höni rött mycket och det CVA vi ser idog är inte rikiigt det'
s11mmc som 1945. Men del ör inle bqrq CVA som lokqlmässigt öndrol sig uton också och inte

minsf personolen. Av UR-CVA:qrno och kömpornq från de försto åren finns önnu en slom kvor,

som hofl förmånen olt sittq på porketf och fölio ufvecklingen - io öven ingripit i den.

Det ör ornöiligf otl på någrc korto sidor skildrq höndelserno och uivecklingen. Hör fölier någro

glimlor.

UR - CvAscrrncr
Akfivq

Kqrl Abrohomsson

Korl Andersson

Kcrrl-Gustov Andersson

Lennori Andersson

Gunnor Bergquist

Birger Hoglund

Arthur Jönsson

OIof KIing

Lors Mottsson

Molte Olsson

Toge Wollqvist

Birger Westerberg

Pensionerqde

Arihur Axelsson

Eril< Eiert

Kurt Frimon

Josef Korlsson

Foll<e Svensson

Arihur Wodstedt

Ake Ahlin

Bertil Andersson

Gösto Andersson

Gösto Andersson

Rune Andersson

Tor Andrdn

Eril< Antonsson

Bertil Blomqvist

Eril< Bosiröm

Stellon Bolin

Yngve Brinkmork

Korl Dohlbom

Bertil Eklund

Corl Elclund

Wolter Ekstrond

Henning Eksiröm

Gunnor Ericsson

Hermon Eril<sson

Rudolf Eril<sson

2

Avd" 6l.l

381

200

871

253

o4n

r.lt

850

252

630

480

230

100

754

273

870

465

850

r30

25 ÄR PÄ CVA
Stig Eriksson

Toge Ericsson

Chorles Fernsten

Sture Frölind

Mox Gustofsson

Birger Gustovsson

Sven Gustofsson

Korl-Erik Götemor

Stino Hombn

Nils Henricson

Anders Hill

Arne Hulimon

Eril< Hurtig

Ingvor Johonsson

Korl Johonsson

Sfure Johnsson

Allon Korlsson

Eril< Korlsson

283

r90

585

614

121

200

614

210

958

710

254

r50

281

290

870

281

180

lngvor Korlsson

Knut Kihlmon

John Kihlström

Foll<e Lorsson

Erik Lorsson

Korl-Äke Lorsson

Rune Lorsson

Jock Leth

Wolier Lundborg

Bengt Lundmork

Rune Motisson

Hilding Moen

Lise-Lotte Myrberg

Tore Myrberg

Hons Nilsson

Gösto Nogonder

Erik Nystedt

Horry Odenhult

230

641

230

110

630

25^

880

613

721

715

130

230

970

290

800

714

651

840

Sven-Olof Otterbro 570

Nils Peterson 506

Henry Rosenquist 713

Arne Rydeborg 720

Helmer Sond 230

Rune Sirby 619

Hilding Siöberg 180

Per Siölin 594

Göte Svensson 641

Korl-Gusiov Saterlid 150

Anders Thuresson 614

Sven Tiborn 65]

Göte Weslerlund 489

Foike Westergren 684

Korl-Erik Wiss 230

Arne Yttermolm ,l90

Sien Oberg 125

Knut Ostling 234

Mcri-Britt Ostmon 880



"Trollbergel" - "inslogel" den l5 opril 1943

cvA 2s ÄR
FR.ÄN TR.OIIBERG TILL FLYGVERKSTAD

Flur CVA blev till
Den 1 iuli 1926 blev det miliiöro flyget

eit siölvstöndigt vopenslog, Flygvopnet.
Först 1936, orgoniserodes Flygvopnei en-
ligt försvorsbeslut iill den form, som i

princip göller ön i dog och byggdes dör-
effer ut i etopper. Efter krigsutbrottet
'1939 forcerodes flottiliuppsöitningorno
och då visode sig de centrolo verksiö-
derno i Molmslött och Vösterös otillröck-
ligo. En bidrogonde orsok hörtill vor den
olltmer utvecklode flygmoterielen. 1941

undersöktes hur ytterligore en flygverk-
stod skulle utformos. Ett ov grundvillko-
ren för denno skulle voro oit den skulle
förlöggos i berg.

Effer omfoftonde utredningor och för-
slog bedömdes Arbogo (Söferbo) som
den lömpligcrste plotsen fromför Eskils-
tuno, Köping och Orebro. Försvorsulred-
ningens betönkonde och fromsiöllningor
förelodes riksdogen, vors bådo komror
uton debotter lömnode sitt bifoll. Dörmed
hode beslut foitots oit en ny flygverk-
siod skulle onlöggos och förlöggos till
Arbogo. Det vor den 20 iuni 1942.

CVA bygges
Först ov olli tröffodes ovtol mellon

Flygförvolfningen och Arbogo stod. Dör-
med försökrodes om slodens siöd och
hiölp med otf dro from kroft och voflen,
ordno trofikleder somt beredo bostöder
för personol, som komme ott flytto hif.

Plonerings- och konstruklionsorbetet
ov verkstoden med kringliggonde omrö-
den somt förberedelser för byggnotion
hode redon påböriots före riksdogens
beslut. Förhondlingor inleddes med mork-
ögore och köpekontrokt tecknodes redon
under mors månad, så ott omedelbort

efter det officiello beslutet kunde mork-
köpen slutföros. Dessq omfotiode:
1 Helo Äsby gård med skogor.

Denno görd hor onor öndo
frön 1300-tolet 205 hel<tor

2. Större delen ov lgelsöiers
görd 100

3. Skogsområde vid Igelsöters
gård, tillhöronde Arbogo
Bryggeri

4. Fostigheten Ektorp.
Byggnoderno ör rivno

5. Äkeriord från Hjölmore
Konol- och Slussverk

6. Morkremso frön Vösterås
siiftsnömnd

7. Fostigheten Zochrisberg
8. Skogsområde ov O. Rosen-

qvist, A. V. A. Hedluno
och L. A. Jönsson

lgelsöter och Äsby gård. Hör tronspor-
terodes bergskrot på långo fippvognståg.
Som drogore fqnns sex lokomotiv. En del
ov denno iörnvdg finns l<vor i vögbon-
kerr mellon lgelsöter och flygföltet. Siöl-
vo iippen ör i dog utomhusförråd för
tyngre oöm morktelemoteriel.

I börion ov opril hode schoktningsor-
beieno fortskridit så långt, ott inspröng-
ning i berget kunde börio. Först spröng-
des en provtunnel, som dörov önnu i dog
kollos P-iunneln. Dörvid onvöndes en fo-
tomötmeiod, som orbeischefen Lennort
Högglund siölv uppfunnit och tillömpodes
hör för försto gången i vörlden. Vid årets
slut vor helo P-tunneln och nuvoronde
tunnel I helt utspröngd.

Pöfölionde ör - 1944 - ökodes or-
betsintensiteten och under oktober må-
nod vor ollo tunnlorns helt kloro. Den
'17 februori ögde ett siort evenemong
rum. Då genombröts bergsslönten, dör
nuvoronde bergsinforten ör belögen, och
dörefler kunde mon gå in i berget ge-
nom en öppning och ut genom en onnon.

Under tiden byggdes också ulonför
berget. Dör uppfördes den storo lodu-
gördsliknonde monteringshollen med in-
tilliggonde oljeförråd. I norro önden ov
områdel limrodes den lillo stugon -voktbyggnoden - som blev det försto
kontoret för CVA styresmon, Otto Doh-
iln.

Administrotionsbyggnoden dröide en
iid, då den först ovsögs bli i stil med en
vöstmonlöndsk herrgård. Plonlösningen
för lokolerno blev dock omöilig vorför
byggnoden fick den nuvoronde utform-
ningen som en skolbyggnod.

På våren besåddes flygföltei och efter
en hel del dröneringsorbeten londode det

18 ,,

8,9 ,,

80

'127

23,5 ,,

4Q

Allt som ollt 489

iill en totol summo ov 554.000 kronor.
Lögger mon hörtill det område,
som erhölls ov Arbogo stod 37 hektor
upptog helo det område,

CVA disponerode, till 526 ,,
På hösten böriode spröngningsorbete-

no i bergel ov de bådo byggnodsfirmor-
no AB Skånsko Cemenigiuteriet och AB
Armerod Betong. Somtidigt schoktodes
för flygföltet ov enireprenören Bergen-
dohl & Höckert. Detlo hode tidigore ov-
vögts ov Flygförvoltningens Byggnodsov-
delnings f lygföltsbyrå.

Mot slulel ov defto försto år vor helo
området redon en livlig orbetsplots, fylld
ov byggnodsfolk.

Under '1943 öndrode noturen. dör CVA
onlodes, sitt utseende. Schoktningorno
krövde en dubbelspårig iörnvög mellon



försio flygplonet, en Sk 25, fört ov flyg-
vopenchefen, generollöitnont Bengt Nor-
densk jöld, med verkstqdsdirektör Peter
Kock som possogerore. Det vor den 16

november 
.l944.

Helo projekiet CVA hode nu fått sioro
proportioner. Flygförvoltningens bygg-
nodsovdelning med översie Mognell som

chef ledde uivecklingen. Resurserno
röckte inie till och visso orbeten Iodes
ut hos civilo företog, bl. o. Vottenbygg-
nodsbyrån för konsiruktioner för bergs-
byggnotionen och Hugo Theorells ingen-

iörsbyrö, Stockholm, för vörme- och ven-
filotion. Antolet entreprenörer vor myc-

kei siort.
Porollellt med desso orbeten byggdes

genom Arbogo stod nyo bosföder, bl. o.

i Ekbocken. I börion ov 1944 vor folk-
möngden i Arbogo 5.845 personer.

Personolen
Redon 1943 hor Flygförvolfningens

verkstodsbyrå börlot orgonisero CVA.
AII expertis och erforenhet från CVM
och CVV utnyttjodes. Detio göllde givet-

vis byggnotionen, men också personolen.
Dörvid kom CVA stort ott intimt höngo
sqmmon med FFVS - Flygförvoltningens
Flygverkstod i Ulvsundo - dör det ov
FF konsiruerode fpl J22 tillverkodes. Nör
denncr verkstod böriode ovvecklos, blev
siyresmon Otto Dohlin chef för CVA, vor-
vid hon tog med sig en del ov persono-
len. Dennq vqr till oii börio med tvek-
som ott flytto till Arbogo och delegotio-
ner undersökte de lokolo förhållondeno.
Det blev också löngo förhcrndlingor, då
de intresserode begörde flyttningsersöft-

Morker och ögor inom CVA - lotdlt 526 hektcr.
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CVA:s "möss" 1944.

ning, kompenscrtion för nedflyttning idyr-
ort eic. Slutligen tröffodes överensl<om-
melse för 55 tiönslemön och 90 kollel<-
tivonstölldo. Då FFVS måste ovsluto siit
uppdrog, förelåg docl< svårigheier oti ov-
voro ollo desscr gencrst och endost en del
ov dem kom före nyåret 1944-45 till Ar-
bogo. Desso blev "UR-CVA:orno".

De utgjorde en flygverkstod i miniofyr
i monteringshollen. Expediiionen låg i

kontorsutrymmeno och den storo ylon
reserverodes för uppstollning och orbe-
ten pö flygplon.

Den försto bestöllningen l<om frön
FFVS redon i oktober och crvsög repo-
rotion ov delctr f ör 12?,

I sidoroder
t höidroder
1 vingkloff
4 skevroder
I skelett till feno
4 fiöderben
5 vingspetsor
Trots ott CVA kommit igång, vor ollt

fortforonde en iöttelik byggnodsolots
med mångo entreprenörer i orbete. Over
helo omrödet fick mon bolonsero pö
londgångor och plonk över lervollinq och
gyttio. Med förtjusning hölsodes l<vlcrn

clå morken frös och bor.
Bespisning hcrde ordnols dels genom

"Futten" 
- en "soloon i klondykestil" -somt Kempes l<iosk, som då låg iEk

bocken.
Votinet frön diket, dör bronddommen

nu ligger, vor brunt och under oll kri-
tik. Dricksvotten homiodes från en köllc
vid berget.

Personolökningen i börion ov 1945 gick
långsomt, då crvvecklingen crv FFVS inte
gick progromenligi. Den 

.l.7 
skulle ollt

voro klort, men det blev förseningor på
grund ov en konflikt mellon Verkstods-
föreningen och Metollindustriorbeforför-
bundet. CVA ficl< dörför överio ollo
FFVS funl<tioner med bl. o. fördigstöllon-
de ov återstöende 18 fpl J22. Detio vor
slutfört i mors 

.I946.

I iuni månod 1945 kunde odministro-
tionsbyggnoden togos i bruk och den 

.17

ougusti invigdes CVA ov dåvoronde ge-
nerolmoior Nils Söderberg. Det vor fö-
.lelsodnnen {ör ?5 år 5sclcln.

Hur €VA ulvecklqdes
Med invigningen vor olli inie l<lort

uton uibyggncrden fortsl<red. Somtligcr
lunnlor i bergonlöggningen vor 1?46 i

stort seit l<lorcr och togno i brul<.

1947 kördes den förslo motorn DB 605
i motorprovbyggnodens provrum nr 4.

Provrummen 2 och 3 blev sncrrt därefter
l<loro och dö kunde full kcrpocitei ut-
TOgOS.

1?48 giordcs sioro undersökningor ov
FOLKHALSAN onr vörme- och ventilo-
tionssystemei, som inte vor nöiokiigt.
Aven belysningsförhålionden studerodes.
Allt tillrattolcrdes senore med ledning ov
de resultoi som fromkom då.

Som en scimmonfcittning hode konsto-
terots crti ingen direkt hölsoforlig lokol
fonns, men irots detto ökodes speciol-
evokueringen för ott få större söl<erhets-
morginol och ny belysning infördes. Som-
iidigi kom riksdogen: ondro loguiskott
för en förberedondc behondling ov ett
för riksdcrgen fromlogt förslcrg om ny
orbeisskyddslog, som hörrörde till tid;-
gore bergveri<stodskonferens.

Arbetsobiektcn strömmode in. Efter
J22 fick CVA byggcr om och iordning-
stöllo en serie på '100 flygplon, som in-
köpts från USA. De fick beteckningen
Skl6. Det förstcr levererodes den 27 ian.
1947. Därefter giordes översyn pä J2l
(1948) och modifierodes 818 (1949). Ro-
dorverksiod inreddes 1948 i tunnel 2 och
propellerverksloden nedlodes 

.l949. 
Den

försto försöksroboien Rb 310 lillverkodes
(1949), och detoljer för J29, producerodes
åt SAAB/L. Detto påsick öndo till 1955.

'1952 hode provbocken byggts om för
ietmolorer och RM2 kördes hör för försio
g1ången.

Den 27 crugusti 1955 fircrde CVA 10-

årsiubileum med fest i P-funneln med bå-
de iubileumsprolog och festrevy. I on-
slutning till jubil6et vor det flygdog.

Bergsinforlen schoklos frqm

#tr

Kempes kiosk - CVA:ornos utvördshus

En borrvogn som gnoger ul lunnlor



Omorgonisofion
Den I ion. 1958 ficl< CVA en ny orgo-

nisofion. Huvudtemot vor ott de tre cen-

trolo verkstöderncr iprincip sl<ulle ho

sommo uppbyggnod. Frön sol<byråerno

överfördes nyo orbeisuppgifter, som

krövde teknisk beorbetning. För enhetliE

ledning och somordning hörov bröts rent

ieknisk personol ut från produktionsov-
delningen lill en gemenscrm ieknisk ov-

delning.

Hif fördes då också teknisk beredning
och konlrollgrupperno. Förste teknisko
överingeniören vor Sixten Gronoth. Som-

tidigt giordes en strukturrotionolisering så

ott ingo flygplonöversyner eller liknonde
orbelen skulle utföros på CVA" I sföllet
blev CVA speciolverkstod för fromför
ollt elekironikrodio, rodor, lönk, telefoni
somt robot och bevöpning. Att fpl senore

kom till CVA för instollotionsorbelen vor
boro ett led i specioliseringen.

Äret dörpå blev CVA också huvud-

verksiod för underhåll ov luftförsvorsro-
boior. Rb 365 "Bloodhound". Dessulom

blev fpl 35 och 32 B:s kroftigo ieimoior
RM6 nvtt orbetsobiekt. Redon året dörpå
kunde denno motor köros i den nYo

provbocken i bergei. Dit hode mon ock-
så förlogt moforopporolverl<stoden.

Men denno strukturrolionolisering föli-
de också ott exempelvis nilore omsko-

lodes till elmontörer.

Den I iuli 196] lömnode styresmon

Otto Dohlin CVA med pension och efter-
tröddes ov överingeniör Anders Hö9-
feldt, som ör verkslodschef ön i dog'

Flygförvoltningen bedömde olt under-
hållet ov lelemoteriel skulle kommo otl
få ett myckel siort uppsving och giorde
en ulredning, FATU. Ett resultot hörov
vor ott TELUB uppsottes i Vöxiö. Sedon

denno tillkommii visode det sig oti mo-

dern telemoieriel inle fordrode så myc-

ket underhåll och CVA fick ovstå en del
orbetsobiek+ dit. Vidore plonlodes olf
CVA skulle överföros till Försvorets Fob-

riksverk. Nör och hur delto skulle ske

fromgick inte dö ov utredningorno. Vi-
dore fromkom rvkten ott CVA orbets-
grupp i Ostersund skulle vöxo ut till en

verkstod. Allt skulle inneböro en orbefs-
minskning för CVA.

För ott ge oll CVA personol en soklig
informotion från Försvorsdeportemeniet
ordnode FCTF:s och FCPF:s lokolovdel-
ningor tillsommons med Arboqo stod eil
möfe - 

"ENGELBREKT" 
- den 8 febr.

'1967. över 900 åhörde informoiionen.
Dörvid visode de onsvorigo sior opli-
mism.

Från Krigsmokten till Fqbriksverkel
Den 'l iuli 1967 bylte CVA "huvudmon"

och lömnode Flygvopnel och Krigsmok-
ten till Försvorets Fobriksverk. Siölvo

övergången sl<edde helt obemörl<t. Först

dörefter böriode överlöggningor med
personol från huvudkontoret för oit lil<-

rikfo i försto hond odministroiionsrutiner.

Alldeles ulon smörtor gick inte över-
göngen då det vorslodes om fristöllning
ov viss personol. Detto drobbode dock
inie CVA sö hårt uton det blev ett 30-

iol mon ov personolen/ som uppnödde
pensioneringsperiodens nedre gröns, som

skulle få g€r med full pension och delto
trödde inte i kroft förrön i oug. 1968.

Deito skedde söledes efter dei ott CVM
och CVV också överförts till FFV.

Specioliseringen vid CVA och CVM
fortskred. CVA blev ensom motorverk-
stod för flygmoforer. Det försio obiektet
blev RM 9, som överfördes från CVM.

Ovrigo motorer hor föllt senore. Verk-
sloden hor etoblerot speciellt underhåll
för elekfronisko mötinstrument d. v. s.

instrumenl för kolibrering och iömförelse
med orbeisinstrument.

Nu överses öven ollo flyginstrumeni i

Arbogo.
CVA hor gåit vidore fromåi. Nu se-

nost vid årsskiftet 1969J0 stortode CVA
filiol i Ostersund, som hor till huvudupp-
gift ott underhållo morkelekiromoteriel,
vridbord och speciolfordon.

CVA i dcs
CVA hor i dog en ungeförlig omsöit-

ning på 90 milioner kronor och erhåller
co 3.l.000 beslöllningor.

Personolen ör co 800 månodsovlönode
och co 600 timovlönode.

Lokolerno ör under stöndigi ombyg-
gonde och ufökonde. Nu senosl hor två
förrådsskydd tillkommii på den hård-
giordo morken på områdels södro del.
Bergsutrymmeno hor iillvorologits till det
ytterslo. För personolen och moterielens
völbefinnonde ör luflomsöltningen vio
ventilolionsonlöggningen utbyggd till
440.000 m3/tim. (500 ton luffllim., vorov
70 "/" friskluft). För ott vörmo ollo lokoler
(öven de uiom berget) åtgår co |.400 m3

olio/år.
Energiförbrukningen på helo CVA ör

ungeför 9 mili. kwh/år med en inkom-
monde spönning på 20 kV. För ott få
orbelsslröm finns 25 tronsformotorer i

siorleken mellon '15 och 100 kVA. Totoli
finns hör co i2.000 lysrör.

Filiolen i Ostersund inrvms nu i lokoler
i Odenskog i Ostersund sydvöstro del,

som hor stöllts till förfogonde ov Oster-
sunds stod. 'l9Zl kommer desso ott åter-
lömnos och verksomhelen flyttor till eg-

no lokoler, som föreslås uppföros i Lugn-

vik norr om Ostersund.
Vod fromliden kommer oit utviso är

svårt olt sio om, men dogslögei visor på

stcrbil belöggning så långt det inom för-
svoret ör möiligt oit skådo.

'10-årsiubileum firos i berget.



C\/A err trollskcltf
för Arbogcr

Med tonke på det kvortssekeliubileum,
som Centrolo Flygverksfoden i Arbogo,
CVA som ör det gomlo och mest köndo
nomnet, hqr firoi innevorqnde år synes
det voro viktigt otf nögot beröro hur det
sög ut i stoden före år 1935. Deiio ör fi-
rode som bekoni den Svensko Rilcsdogen
minnet ov sin tillblivelse 500 år tidigore
ör 1435 i Arbogo.

Stoden genomgick under helo .l920-

och -l930-tolen en svör ekonomisk kris.
Stor orbeislöshet rödde och mönniskorno
som bodde hör hode ytterst besvörligo
könningor ov denno. Utvecklingen stod
helt stillo och ingenting tydde på nögon
föröndring. Sö kom dö ondro vörldskri-
gets utbrott i september 

-l939 
och för oss

ollo och i synnerhei för dem som voro
voldo otf ledo stodens öden, blev det en
iid ov frukton för ott öven vört lond
skulle dros in i höxdonsen. Vi fick emel-
lertid levo i fred öven om krigef rosode
inpö vöro knutor.

I slutei ov år 1941 fick någro ov oss
könnedom om ott nögot stort höll pö oit
utvecklos i stoden. Oliko kommitt6er be-
söl<te den och i dess omgivningor mötte
vi ofto mön klöddo i flygoruniformer. På
pröni kom somtidigt '1941 års försvorsut-
redning, som den i2 ionuori 1942 överlöm-
node sitt betönkonde. I detto föreslogs
bl. o. ott en centrol f lygverksiod, in-
spröngd i berg, skulle tillkommo och som
olternotivo plotser fromfördes Orebro,
Eskilsfuno, Köping och Arbogo. Vår stod
som dö hode tillgöng till visso informo-
tioner genom sin drötsell<ommorordfö-
ronde lwor Andersson, fonn oft den ho-
de en chons ott i tövlon med de ondro
sföderno få verksloden förlogd hit bör-
iode genost förberedelserno för detio.
Aft hör redogöro för ollo desso höndel-
ser ör ogörligt, det skulle to för mycket
uirymme i onsprök. Resultotet ov det he-
lo blev emellertid en stor och fyllig redo-

görelse som utmynnqde i eit preliminört
förslog till ovtol. Det ör olldeles klort
oii dö ovtolet presenterodes i stodsfuii-
möktige för beslut vor möngo ov ledo-
möferno ytterst tveksommo inför de om-
fottonde öiogondeno. Investeringorno
enligi ovtolet vor ju boro en bråkdel ov
ondro investeringor som erfordrodes för
oliko onordningor som måsfe kommo
rill.

Då riksdogens bödo komror uton de-
bott den 20 juni 1942 gov siti bifoll till
olt den nyo centrolo flygverksioden
skulle förlöggos till Arbogo betydde
detio bl. o. ott en ny och intensiv fqs i

stodens utveckling begynte. Stoden vöck-
tes som det populort sodes ur sin törn-
rososömn.

Hur ser mon då i dog 25 år effer det
verksloden börlode sin verksomhet pö
helo denno sforo frågo. Det finns inte så
mångo kvor i dog blond sfodens siyres-
mön som vor med då helq denno för
sioden sö storo och omvölvonde frögo
ovgjordes. De som finns kvor minns sö-
kerf, iog tror def, med bövon de försto
örens besvörligheter. Pö nögro ör för-
dubblodes stodens folkmöngd och ollo
frågor som måste lösos i det sommon-
honget tedde sig iblond utsikislöso. Kri-
get som rosode pöverl<ode i möngcr ov-
seenden möjligheterno otf löso proble-
men pö ett effektivf sött och iblond kön-
des det völ för möngo som om de skulle
vilio ge upp olltsommons. Tock vore en
helhlörtod insots ov ollo dem, som voro
knufno lill orbetet lyckodes stoden ott
kloro problemen öven om efterdyning-
orno skulle dröjo kvor mångo år efter
beslutef.

I gomlo sögner och i gommol foll<tro
trodde mon på troll och ondro egendom-
ligo vorelser och nör kristendomen kom
in i londet skyndode sig de hednisko
trollen ott gömmo sino skotter i bergen.

Om Zokrisberg, i vors innondömen nu
inrymmes den sloro verkstqd som för 25
ör sedon gov stoden ett nytt onsikte, be-
röttos det i en sögen ott nör en rytfore
en iulnott kom ridonde över Herröngen
och nörmode sig Zokrisberg kom eti troll
med en silverbögore i honden och biöd
honom ott dricko. Silverkolken vor höm-
tod blond skotterno i bergei. Dörmed vill
jog ho sogt otf den verkstod som fördes
till stoden i och med riksdogens beslut
ör 1942 ör en sådon skott oit vi i likhet
med sögnens troll måste skyddo den mol
ollo ondo onslog.

För stodens utveckling betyder denno
onlöggning en fullstöndig revolution, en
kotosirof skulle iniröffq dörest den upp-
hörde. Mönniskorno som följde med och
fyllde verkstodens ollo oliko lokoler hor
völ smölt in i millön. Detfo hor iogii sig
utiryck i oktivo somhöllsinsotser på oliko
områden, på kuhurello, politisko och be-
tydelsefullo poster i somhöllet. Sqmor-
betet med verkstodens ledning och sto-
den hor frön börion och till nu voril in-
timt och berikonde och def hor som en
röd tröd följt med genom ören.

Vi hoppos inför kvorlssekeliubileet ott
ingenting skoll höndo som föröndror nå-
got ov det som kom till i en tid dö helo
vörldens öden låg i vögskålen. Skulle nö-
gon föröndring ske hoppos vi oti det blir
iill det böttre med siktet instöllt på from-
tiden för en sö god utveckling som möi-
ligt för ollo onstölldo i verkstoden och
för den sfod som med ören hor blivit
deros.



Förrnedlclncle länken
"Silverbröllop firos i år mellon CVA

och FCTF lt 107".

Ovonstående rod kon införos under
rubril<en Fomilienytt i tidningorno. FCTF

lf I0Z f iror nömligen ocl<sö 25-årsiubi-
leum dettcr ör och tor villigt på sig husi-

runs roll i det tönktcr öl<tenskopet. Låt oss

förl<loro vorför.
Mångo hor lötit påsl<ino ott tiönste-

monnen vcrrit sö lierod med orbetsgivo-
ren ott en sommonslutning ov tiönslemön
ei vorit befogod, vili<et völ med önsl<-

vörd fydlighei visot sig voro felol<iigt.
Tiänstemonnen skulle, liksorn tidigore
l<vinnon, tigo still iförsomlingen och ut-
föro det husfcrdern behogode beordro.
Tidigcrre hor, uion ciit sjölv öppet få lög-
go sino synpunkier, den l<vinnligo porten
i öktenskopet fått fungero som förmed-
londe lönl< mellon for och den övrigo
fomiljen. Ingen vill völ neko fill qit kvin-
non öven då påverl<ode besluten, men

ollt medon åren götf, hor kvinnon till-
skonsot sig större inflyionde. Hörmed
vill vi ho sogt ott den enskilde iiönsie-
monnen, genom sin plocering på orbeis-
plotsen, olliid hoft möilighet ott pöverko
ett för honom speciellt beslui. Genom
en crilt stqrkore fjönstemonnoorgonisotion
kon denno påverkon numero ske över
helo fölfet.

Vi vill påstö ott s. k. "Stockholmsökten-

skop" röder, vi sommonbor med orbefs-
givoren men ör dörmed inte Iivegno eller
som vi förmodor hustrun kon sögo vid
silverbröllopet: visst hor det voril pro-

biem med "gubben" men hon for sig.
Ovonstöende betyder inte, vilket vi iror

lösoren f örstår, oli vi som tiönstemön
vid CVA slcuile ho{t dei specielli besvör-
ligt. Vi kon med {og l<onstotero ott som-

orbelet med FCTF, företogsledningen och
FCPF i princip Iungerot bro. Som för-
medlonde lönl< hor fortforonde tiönste-
monnen en uppgi{t ott fyllo, men numercr

löggs väl helt ondrcr synpunl<ter idettcr
begrepp ön tidigore. Genom den förönd-
ring som under de senore åren sl<eit vid
CVA, vi tönker då nörmost på sl<i{tei ov
huvudmon, hor dei visot sig crtt eit myc-

l<et gott förhållonde kon rödq mellon
orbetsgivore och orbetstogorporten uion
ott mon för den s!<ull ör fullstöndigt över-
ens om uivecl<lingen. Konhöndo hor vi
under mitten och sencrre delen ov 60-

tolet vorit med om oit vid CVA utvecklo
något som i frcrmtiden hönförs iill före-
togsdemol<rcrii. Den enskilde orbetsiogo-
ren i ett företog könner sig völ olltid
besl<uren på sin möilighei oti yttro sig
och få sino synpunl<ter gronskode ov fö-
retogsledningen. Mångo ör exempelvis
de FCTF-medlemmor som önskor qtt
l<unncr pöverko sin egen orbetsplofs be-

fröffonde miliö och utformning, lil<som
qtl erhållo konkreto uppgifter om före-
iogets frcrmtido inril<ining. Vi tror emel-
Iertid oti den ulveckling ov föreiogs-
nömnden som successivt igångsotts vid
CVA ör ett steg i rött ril<tning för oit
kunno besvqro de frögor som fromstöllts.
En ovgrönsning möste givetvis göros sö

j"
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oit direl<t ovlolsbundncr {r€rgor inte förr

sitt forum iföreiogsnömnden, men dettcr

ser vi inte som något direkt problem.
Som vi inom FCTF lf l0Z hor uppfottol
fingens ordning finns noturligivis åtsl<il-

ligt crtt ifortsättningen l<unno förböttro.
Rom byggdes emellertid inte på en dog
och så heller inle CVA. Med den godo
viljo som hittills visot sig rådo inom CVA
företogsledning ott tillgodose personolen
med somröd och informotion tror vi qtt

öven i fortsötiningen ett mycl<ef gott för-
höllonde kommer crtt rödo mellon CVA
och FCTF.

Till sist vill vi från FCTF lf .102 
tillönslco

chefen CVA och hons medorbeiore i fö-
retogsledningen en lycl<oscrm forfsöttning
i cleros strövon ott föro CVA vidore.

4f/4*-
C\/A sett från verkstcldsgolvet

umgönget mellon personol och ledning
vor inte riktigt bro.

De öldsto CVA:orno glömmer nog in-

te, nör verl<stoden mångo gönger fylldes
ov röl<, men ollo sl<ulle stonno på sino
orbetsplotser och fortsötio sin verksom-
het. Aven om det inte vor direkt hölso-
forligt, så vor det högst irriteronde. Or-
soken visode sig senore bero på en för
l<ort skorsten och vid en viss vindril<fning
slog röl<en in i frisl<luftsiniogei.

E{ier mångcr tvister ovgick sl<yddsl<om-

mittdn med sino ombud som protest mot
dåligi somorbete. Företogsnömnd fcrnns,

men inte heller den fungerode röti.
Defto vor börjon, men sedon dess lror

det gått mångo år och mon hor l<unnot

se föröndringorno till mero ovspöndcr
förhöllonden mellon onstölldo och or-
betsledning. Vi l<änner oss nu ollo som

medorbetqre i vört eget företog. Andcr

och vörderingor mönniskor emellon hor
öndrot både somhölle och orbeisliv. Jöm-
likhetsfrågorno hor iogifs upp och vi
mönniskor ör påverl<bcrro. Vi umgås med

vorondro på orbefsplcrisen på ett helt

komrotligt säft. Förhållondei mellon fock-
förening och föreiogsledning hor förönd-
rois rcrdikolt. Tonen vid förhondlingsbor-
det ör soklig och lugn. Någro "diövlor

onommo" förekommer inte i dog. Kom-
mer vi inte överens lömnos frögon till
centrol prövning. För den nörmoste
f romtiden vöntor sig vår personol'

- En sociol iömnsiölldhef med övrigo
personolgrupper i scrmhöllet. Inflylonde
på personolpolitiken, medbestömmonde-
rött vid crckordsöttningor m. m. Med ond-
ro ord en vidgod företogsdemokroti med

inflytonde på ollo nivöer.
Vi önskor CVA full och god sysselsött-

ning nu och i fromtiden. Vi CVA:ore vill
strövo fill oii göro våri föreiog till eii
mönster både iör oss siölvo och för vå-
ro l<under.

Vi tocko den nuvoronde orbetsledning-
en för ett gott somorbete och önsl<or

ytterligore ett lycko till.

1945 stod CVA - en ny flygverksiod

- fordig och soites iilönsi. En snobbi
uppförd orbetsplots hcrde noturligfvis
mångo brister och dör fonns mossor ov
problem ott löso, inie minst för den per-

sonol, som l<om från FFVS iBrommo.
Frågor om bostöder, löner och miliö
giorde sig stöndigt påminto och förhond-
lingor hölls nöston dogligen. Somorbetet
mellon fockförening och orbetsledning
vcrr mycket besvörligt. Det govs ingen

tid för ott behondlo skyddsfrögor och

I
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Driftvärnet 25 år
1970 dr inte iubileumsör enbort för

CVA uton öven tör dess driftvörn' På

hösten ]945 bildodes CVA hemvörn ov
dåvoronde mobiliseringsofficeren Sven

Hombn och voktchefen Bertil Blomqvisi.
CVA hemvörn, som öven inkluderode
UHF, vor en underovdelning fill Arbogo
hemvörn. Desso svorode ocksö för ott un-

derförbonden blev bevöpnode'
Blsnd de försto kömporno från CVA

fonns Birger Wesferberg, Gunnor Dohl-

mon, Artur Jönsson, Emil Blomqvist, Vol-
ter Lundborg, Rickord Lenonder och nÖg-

rq trll. De stod en söndogsmorgon po

hösten 
,I945 pö "Kroggården" (System-

bologets görd), dör hemvörnet hode sino

iörråd och kvitterode ut den försto ut-

rusrn lngen.

Då krigsmolnen efter ondro världskri-
get inte heli hode löttot, gick storten röit
löit och CVA hemvörn hode rött livligo
övningor - oftost lillsommons med Ar-
bogo hemvörn.

1949 övergicl< CVA och UHF hemvärn

till Flygvopnets driftvörn under drift-
vörnschefen Arne Remohl. Denne inspek-

terode sedon ofio sino trupper fölid ov

sin trogno hund Pepe - ett mycket völ-
könt por.

Sedon dess hor driflvörnet byit chef
någro gånger tills det l96Z överfördes
till Fobril<sverkets drifivörn - numero

Förenode Fobrikers driftvörn, som står
under överstelöitnont Bror Solmsons be-

fö1. Verksomhelen under åren hor vorit
intensiv och vid de flesto tovlingor hor
CVA olltid höllir sig i toppen - inom
Flygvopnets driffvörn oftosl som klor
etio.

De krigisko övningorno hor gått bro

- för oit de utförts med gott humör i

bösto Iogondo och dessutom kryddod
med en viss krigorhumor. T. ex. siod 

.l950

H. Wossberg på post och Tore Myrberg
smög sig from och viskode Iösenordet
"biörk". Wossberg vönde sig om till den
övrigo voktpotrullen med "Hör ör någon,
som frågor efter'Björk'- ör det någon,
som sett till honom?"

Eller då OIle Asplund, Birger Wester-
berg och Lors Polmqvist sl<ulle undersö-
ko om bron över Arbogoån vid Meko-

nisko Verkstoden vor bevokod och de

lyssnot lönge uton ott höro nögot miss-

tönkt. Asplund utbrost då: "Jog offror
mig poikor och går över bron och iit-
to r".

En onnon gång skulle fiendestyrkon
försöko göro intröng på CVA omrÖde,

vorvid fiendestyrkons chef Arne Boström

finurligi sfoppoi l2 soboförer i soptun-

norncr, som kom från tippen. Bilen stop-
podes i vokten ov nitisko driftvörnore,
som med glöd1e tog hond om Boströms

monnor. Boström i sin tur vor besviken

och so se'n sö lönge hon vor kvor På

CVA, nör soken kom på tol: "Det vor
nön. som hode skvollrqt".

Driftvörnet hor under åren ocl<så ui-

nyttiots för civilo uppdrog. Sö t. ex' be-

görde chefen f ör mordkommissionen,
kommissorie Follonder, lördogen den 4

iuli 1953 hjölp med skollgångskedio efter
"Medåkermördoren". Anledningen till
detio vor crtt två polismön och flero civil-
personer på fredogsmorgonen hört sl<or-

pcr skoti lossqs i skogen kring broiis-
plcrfsen. Mon ville förvisso sig om ott
ingen bevöpnod person uppehOll sig i

trokten eller ingen - eventuellt den

mördodes bonemon berövot sig livet.
Ett 40-tol driftvörnsmön somlodes vid

l6-tiden vid polissiotionen, vorifrön de

tronsporlerodes med bil till Medåker. De

kommode genom skogen i en iöt kedio,
men giorde ingo fynd. Nör skollgångs-
mönnen vor i skogen blev det öskvöder

och blixten ontönde en siörre lodugård

med kringliggonde skog. Driftvörnet in-

grep hor och med slöd crv ett kroftigt
skyfoll begrönsodes elden snobbt.

Midsommorofton den 19 iuni 1970 Ii-
rodes driftvörnets 25-årsiubileum vid Äs-

by gård. .l20-tolet deltogore - vuxno

Driftvörnet 1955: Siående från vönster: O. Korls.
son, N, Mollsson, R. Lenonder, B. Lind. Sittonde
från vönster: W. Lundborg, S. Persson, Erik An"
dersson, B. Westerberg, H. Odenhuli, E. Blom-
qvisl.

som born - hode infunnit sig till vod
det blev en lycl<od fomiliefest. Det vor
ocl<så högtidsprögel över festen med ui-
delning ov förtjönstploketter och tiönsie-
örsiecken.

Driftvörnels ledonde kroft genom ollo
ören, voktchefen Bertil Blomqvist hölsode
ollo völl<omno och fromförde en historik
över de gångno årens verksomhet, Hon
fromförde också ett tock till fruor och
fomilier i övrigi för ott mönnen ulon
knorr ficl< medverko i driftvörnei. Som

eti lötfore inslog följde dörefter ringle-
lcor l<ring midsommorstången och skömt-
lekor. Fru Arbrinl< ledde denno del ocl<-

omponjerod ov Lennort Ekström och
Horry Arvidsson på drogspel.

Den mero högtidligo delen, som fölide
inleddes med ott "Vördkosen". en belö-
ning, som driftvörnets förtroenderåd in-

om Fo 48 beslutor om. Denno tilldelodes
verl<stodsdirektör Anders Högfeldt och
byrådirektör Korl Hulimon för vördefulli
stöd för driftvörnsverlcsomheten. För 25

års oktiviiei inom driftvörnet fick Bror
Korlsson, Gunnor Tollqvist, Herbert Kå-

berg, Gunnor Merkdn, Ture Nyhr6n och
Toge Wollqvist sommo ulmörkelse.

Dörefter delode verkstodsdirektör An-
ders Högfeldt ut utmörkelser och tiönste-
årsiecl<en med ett tock till moltogorno
för intresserode och vördefullo insotser.

Blond desso l<on nömnos ott tiönste-
örstecl<en för 30 ör - 5 ör mero ön den

iubileronde orgonisoiionen govs öt Horry
Hohne, Olle Korlsson, Birger Lindh och
Toge Wollqvist. Desso hode nömligen 5

år bokom sig tidigore som hemvörnsmön
i Arbogo.

Vi önskor vörl Driftvörn en god forl-
söttning.

Gronskning qv skiutresullol
1969: Koplen G. Tollqvist,
Å. Dondonell och driftvärns"
ledoren B. Blomqvist.



ORD TiTT BER.GTR.OLLET
på iufrileumsdcrgen
På Din storo dog vill iog med någro ord förklorcr min ovsikt med min oktivitet ott föro from Dig i

liuset. Som Du minns nö1r vi först tolodes vid diupt nere ide mörko schokten, bokom sienblock och
prång {romförde Du synpunkt på mönniskornos fromfusighet och intröng pö dino morker, Du stock
inte under stol med otl Du hode hoft långo och möngo somtol med Dir. Dohlin innon Du slöppte
in oss i bergef ! Vcrd vor völ noturligore då ott vi två sö småningom kom överens om ott vi skulle
slortq en tidning och den vögen meddelo oss med bergeis innevönore i okt och mening ott inie
göro ollt för stort våld pö bergel och sig siölvo somt i nögon mön oit förströo och underhållolEit
bevis på oit Du inte onseit def hopplöst ör völ oit det i dcrg ör 20 år sedon vi böriode oii omsötlo
våro lonkor ihondling! Böste broder, iog önskor Dig ov helo mitt hiörto ott dnnu mångo ör fö to
dcl ov dino tonkor och åsikier och ollt böst önskos Dig från Din böstis Arne Boslröm

Skriv någrq rcrder...
- Sl<riv nögro roder - uppmonode Rognor Fredrik på fol om CVA-iubildet och Bergtrollet.
Om Bergtrollet kunde mon skrivo tusentols sidor. Mon l<unde berötio om den storo dogen, dÖ

Bergtrollet skulle distribueros. Eriksson i porien vor vorskodd. Nör bilen kom med de tungo tid-
ningskortongerno körde hon dem med roketfort till ploneringsförrödeis hiss. CVA ollcr springgrob-
bor vor somlcrde på ploneringsl<ontoret och hör lög fördigo buntonrslog med odresser och ontol
ex. ongivei. Snobbt som blixten delode grobborno upp omkring 1.500 ex. och sö snodde dom uf
iill verktygsförråden och ondro försöljningssiöllen inom CVA-området. Jog sprong upp till vokten
och flåsode ut etl meddelonde oit "nu fonns vörldens bösto personoltidning oti köpo".

Bergtrolleis porodmorsch "Tomtornos voklporod" clånode dörefier ut ihögtolorno och då blev det
rusning till Bergtrollsförsöliorncr. Min telefon pinglode ieft de nörnrosle timmorno. Då exirobesiöll-
ningorno duggode töft vqr dei ocksö extroglott pö redol<tionssidon.

Mon l<unde ocl<så berötto om ollo CVA-fruor som uttolode sin glödie över oit få en "titf" inncrn-

för CVA-porten.
Mcrn kunde berötio onr hur roligt det ör att fortforonde få Bergirollet. Mon kunde beröiio om

nei, nu drqr del ivög. Stopp och belögg! Old Jim

Det hqr klogots på off personqltidningorno i qllmönhet inte hor något orbets-
progrqm eller mål - ön mindre finns det något skrivet härom. Hqr inte dettq

klorlogts tidigore för Berglrollef, presenferas defiq nu.

r,.'

Bergtrollets tlÄt
"Bergtrollet" ör CVA personoltidning
och ett oktivt led i den interrro infor-
molionen"
Det ör ett kontoktorgon mellon led-
ning på ollo plon och personol pö ollo
plon.
Det sl<oll i populör form bekröflo och
dokumenlero, det som hönt, setts och
hörts eller beslutots. (Tyvörr kqn
"Bergtrollet mero söllon betrokfos som
nyhetsköllo). Hörmed innefottos pre-
sentotion ov ny personol, som övrigo
vid CVA kon kommo i kontokt med
och bör könno till.
"Berglrollet" vill fromföro sino, före-
tcrgets och orbetskomroters hedersbe-
tygelser vid högtidsdogor, för löng

och trogen tjönst, vid pensionering och
vid bortgång. Aven om inte orden blir
så mångo ögncrs dem en vönlig tonke"
Aktiviteter inom företoget - i synner-
het vid införonde ov nyheter - visos
och beskrives desso sokligt och för-
l<loros vod de innebör.
Informotion om hölsovörd och skydds-
tiönst slcoll ögnos speciellt intresse som
råd till den dogligo tiönsten.
Den fockligo representotionen kon ge-
nom "Bergtrollet" populört fromföro
informoiioner till sino respektive med-
lemmor, övensom förklorq sino stönd-
punkter för motporten.
Aktiviteter från fritiden bör presen-
ieros, om det kon stimulero personolen

till verksomheter, som kon ge dem

rekreotion och omvöxling. Rött utnytt-

iod friiid stimuleror personolen olt ge

ett önnu böttre resultol i sin verksom-
het vid CVA. Hör innefottos driftvörns-
tiönst, oll slogs populör sport, hobbies,
semesterorbeien, resor m. m.

Allo ortil<lor och noliser skoll vorcr

lött och populört skrivno. så ott in-

tresset för vår tidning bibehålles och
ott genom denno bevoros kontokten
mellon ledning och personol somt mel-
lon de onstölldo inbördes.
"Bergtrollet" sprides öven till kunder
och ondro intresserode lösore. CVA
hoppos genom detto få reklom och en

återböring i form ov en god PR.
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BERGTROLTET 20 ÅR

lirin Rcrlq/iliorrcrr

)hhrfL Lr.c i d.lln rr j,,r \(il \iilfi, ,{h
railrllioucr fim,ft liitrnodsjll l,rrli,,cl h\!
tr\ lil Illrrligilf! srn[flclc,

lrL'lr ilcn I juli l1);0,

n UD,UiTIO^*t.*,

(l\i\ ..1 (:II Iius'llliliit! "lrlili(l l liOI--
l.lll ' liilsxs rallo'n0cn, \'i lil(ltr inilirlir
lr$du..[ hotDns all lidningfD gi. crr grl
li,,n'ri,l rill iliilf\ {rl, x1l f.n l,,rnri.r.ll rrrr
Iill irllr ,,(l riii. si\iil lii rl r \iil CYA ,,.jr
(ll.l sou ftir rnrlr inlfrss(h,L

,\rlo!r l.r 2(j nrni l1)i0-

Otto Drllin. Drik Nrh'F.
srf'flrrtr {:fl. |irii!r rr 'Lnr t:[.\'

Ingenlör Arne Boslröm vid molorseklionen, som fidigore sysslql med någol förenings-
blod, funderode lönge på cfi, då CVA vöxle, behövdes ell sdrnbdndsorgdn - en
persondllidning - för oll sommqnföro de personligo inlresseno. Tillsqmmqns med
orbefskomrofen Bo Engsfröm, som iusi dö övergick till CFA - nu UHF - slqrlode de
1950 "Berglrollef", som skulle skopo vqd mon kqllqr "lrivsel på orbelsplotsen". Högsto
ledningen völsignode inifioiivef med

CVA ocb CFA personaltidning "BERG-
TROLLET" bälsas oälkommen. Vi tacka ini-
tiativtagarna och hoppas att tid.ningen går en
god frarntid till mötes ocb att den bom.mer
Att a,ArA till nytta och nöje såoäl lör alla vid
CVA och CFA som t'ör andra ;ntresserade.

Arboga den 26 maj 1950.

OTTO DAHLIN ERIK NYBERG.
Styresman CVA. Förrådsdirehtör CFA.

Före semestern d. v. s. 1 iuli utkom det drogit med 1i0:-, men dei vor iollo foll
försto numrei i 650 ex och priset vor 50 svörl olf kloro ekonomin. Dessutom vor
öre per ex. För oit f. ö. töcko trycknings- det myckel trögt skoffo monus, bilder och
kostnoderno hode fockföreningorno bi- distribuero fidningen och till rågo på ollt

Det berättas att et'ter en hraftig sprängsahta r.,id wrbolhningen t'ör twnnlarna
i berget tittade t'otograt'en Lasse Åhlin vid CVA t'ram bakom ett klippblock,
aarvid en ae arbetarna ntbrast: Ar det inte sjäkta "Bergtrollet" vi sprängt

fram?

blev inie upplogon sluisåld. För oit inte
"Bergtrollel" skulle lömnos från en lösore
till en onnon böriode oll försölining som-
tidigt på ollo ovdelningor. Mångo vor
glodo åf den nyo personohidningen, men
somiidigl fonns dei ovdelningor som
"portförbiöd" försöliorno.

"Bergtrollet" nr 2 kunde gå i press lock
vqre en betold helsidesonnons. lntresset
och upplogorno sleg långsomi men sö-
kerl.

,l952 
lömnode Arne Boslröm CVA och

redoklionsskopet upptogs ov ingeniör
John Eklöf, som hode gommol erforenhet
som tidningsmon. UHF representerodes
ov Corl-Hugo Dohlström och hon deltcrr
fortforonde i redoktionsorbetet. Somti-
digt blev Arbogo Boktryckeri AB "Berg-

irollefs" lryckore.
Med Eklöfs otroligo energi - speci-

ellt på frifid - vöxle "Bergtrollet" och
blev myckei populörl och efterfrågot
inle boro ov personolen inom CVA och
UHF uton också ov mångo utomstående.
Denno populorilet kvorstår önnu i dog,
liksom tyvörr öven ekonomi-, monus- och
bildproblemen. Eklöf vor - liksom nu-
voronde redoktören ör - medlem ov
Svensko Personoltidningor SPF och ge-
nom denno förening fölies tidens vöx-
lingor, vorvid "Bergtrollet" så oti sögo
öndror onsikte. Sunes originoltroll ör
dock fortforonde kvor öven om "om-
svörmningen" hor uiökots.

lt
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CVA hcrr fåff cenfrcrlplclnering

FLYGSAKETHt15,
LEDNING

Frörn den 1.7.1970 hor CVA omorgoni-
serots någoi. Direkt under CCVA hor till-
lcommit 910 Centrolplonering, som i hu-
vu dso k

l. kontrolleror CVA:s totolo disponiblcr
resurser och bevokor den lofcrlo be-
löggningen.

2. sl<öier morl<nodsföringen - försöli-
ningen - bl. o. genom offertsqmmon-
höllning och kundtiönst somt ordnor
för besök och utsföllningor.

3. hondhor ollo inl<ommonde bestöll-
ningor, förfrågningor.

4. ploneror och håller ihop orbeten med
större syslemuppdrog.
Även skyddsingeniörer och Ostersunds-

filiolen styres direkt ov CCVA.
Teknisko kontoret flyglele hor fått ett

utvecklingskontor, som skoll göro lön-
somhelsberökningor betröffonde testning
ov visso obiekt, ulvecklo mötmetoder och
testulrustningor somt göro progrom för
oulomotisko festutrusiningor. Med delto
nyo konlor hor sektionen också giort en
viss omnumrering ov de oliko kontoren.

Under 670 hor iillkommit 277 leleinslru-
mentverkstod i Siockholm - ör belögen
i direkt onslulning till FOA på Linn6-
golon.

Från den 2 iuli 1970 får timovlönode
sitt tillgodohovonde som posllön. Som en
serviceåtgörd öppnode postkonloret i
Arbogo två korsor - en på Gyllene Bol-
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ken och en i personolbyggnoden * för
ott de försto göngerno underlötio kon-
lonto utbetolningor. Dei helo hcrr för-

löpi brcr och någro rent negotivo on-
morkningor mot systemet hor önnu inle
inkommit.

CENTRAL-
PLANERING

910

SIMUIATOR.
KO NTOR

585



UR CVA.CI{EFENS DAGBG)K
Flönf se'n sisf

Fordonsverl<stoden hcrr flyttof från
CVM tiII CVAO.

Dotocentrolen (BODA) l<ommer crtt del-
vis flytto ur berget under den tid dör den
mcsl<inello utrusiningen moderniseros.
Ny byggnod för den tillfölligo verl<som-
heien uppföres vösier om odminisiro-
iionsbyggnoden.

I personolbyggnoden l-ror utrymme
iordningsiöllts för borometeröversyner.

Personolrum, iör personol vid 200-m-
bonon, hor inrymts i byggncrd 132 B. (Tim
nrerhuset i. v. om inforten till lgelsöier).

Normoliekonioret hcrr f lyttot till Ek-
bocken.

I byggnod 59 (f. d. RU-byggnoden hor
l<ontor för avd 460 fördigstöllis.

Voilenl<ylonlöggning vid gomlo prov-
bocken, byggnod 10, ör i det nörmoste
fördig.

I f d tryckerilokolen i odministrotions-
byggnodens köllore hor ett rum iord-
ningstöllis för böcker - s k bibliotek -dör öven sittplotser för mindre konferen-
ser finns tillgöngligo.

Omdisponerings-
ten för ritkontoret

och inredningsorbe-
hor fördigstöllts.

,li.{;ru "l S'li:rii-l

i
.}.,

Den l5 opril besökle lekniske direktören J.-O. Arman CVA och ör här flqnkerqd ov överingeniör L.-H.
[orsson, ingeniör H. Jersby, verkstodsdirektör A. Högfeldt och överingeniör c..R. Ekblod.

Besök rGtv. . .
9 cpril

.... förrådssqmordningsgruppen inom
FMV, för informoiion om fördel-
n i ngsförrå dsverksom heten.

l5 opril
. . . . tekn direktören Jcrn-Olov Armon,

nyutnömnd chef för FMV-F:UH.

28 opril
.... qvdelningsdirekiören Jon Sovonder,

F,UHDT, med onledning ov den för-
sio leverqnsen ov teletestbilplott-
form.

4 moi
. . . . elever från Orebro Teknisko Gym-

nosium, Teletel<nisl<cr linien, för siu-
diebesöl<.

13 moi
.... represenionter från F:ELP, för holv-

årsuppföllning ov ELP bestöllningor
betröffonde crrbetslöge och eko-
nomi.

20 moi
. . . . elever och lcrrore från Tullöngssko-

lon i Orebro, Elektronikblocl<et, för
studiebesök.

2l moi
. . . . representonter frön ASEA, for infor-

motion om verksomheien vid CVA.

22 mai
. . . . ovgångsklossen vid Fockskolon, Stof-

fonsskolon i Söderhomn, för studie-
besök.

26 mci
. . . . personol vid Bergo Orlogsskolor

(BOS), som utbildos till driftpersonol
för iorpedböt typ Spico, för visning
ov göngen för motoröversyner vid
CVA.

27 moi
. . . . elever och lörore frön Centrolo

Verkstodsskolon, Ostersund, för stu-
diebesök.

28 moi
ovgöngsklossen vid Vösterås stods
yri<essl<olo, Styr- och reglerieknisl<
l<urs, för siudiebesök.
deltogore i Tygofficersl<ursen .l968-

20, Tygförvoltningssl<olon (TygS), för
stu d iebesök.

I luni
. . . . HKH prins Beriil, tillsommons med

crdjulonten greve Homilton, för lond-
ning vid och stort frön CVA-föltet

- med onledning ov HKH:s invig-
n ingsbesök vid Frövifors.

2-3 iuni
.... flygplonmöstorkursen 1g69-70, för

studiebesök.
3 iuni

.... överste P Kialseth och överingeniör
P Kildol från norsl<o flygvopnet, för
oit diskuiero ev somorbeie betr un-
derhåll.

4 iuni
. .. . Arbogo Yrkesskolos ovgöngskloss

frön grundkursen för telereporotö-
rer, för studiebesök.

26 iuni
.... deltogore i Flygvopnets Bomb- och

Skiuiskolo (FBS) divchefskurs.
3 iuli

.... delegoler i syslemuiredning STRIL
70 (sus 70).

l3 ougusli
. . . . representqnter från Votienfoll, för

ott disl<utero översynsverksomheten
göllonde stotionöro gosturbiner (gos-
generoforer).

20 opril
.... Arbogo yrl<essl<olors teletel<nisko

ovgångskloss, för studiebesök.
24 opril
.... chefen för F:ELT, överingenjör B

Lundquist, och miloss kopien C
Holmberg, tillsommqns med chefer-
no för ELTI, ELT2, ELT3, ELI4, ELT6,
ELT7, ELI? somr byrådirekiör R Ri-
sonder, F:ELSK, för att bl o orien-
tercr om ELT utbyggnodsprogrom
och önskod medverkon frön CVA.
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Denno silhuett syns nu på Hollondsåsen. Ro-

domen hor en diometer ov 16,5 meter. Bilden

visor en onlöggning ulonför Oslo.

Försvorets moterielverk, Flygmoteriel-
förvoltningen hor onskoffoi ett ontol
morkbundno rodomer för rodoronlögg-
ningor. Det kon dörför voro sköl ott stöllo
rubricerode frågo.
'1. Ordet rodom ör en konstruktion ov

orden RADAR och DOME, som ör till-
lömpbor på vorie slog ov hus eller om-
gördning, som innesluter något slog

ov ontennsystem.

Historisk bokgrund
2. Under börion ov ondro vörldskrigei

utfördes utomlonds de försto inbygg-

14

noderno qv rodoronienner. Krovet på

inbyggnod vor tvåfoldigt moiiverot,
dels som skydd, dels som strömlinie-
form för luftburno rodorontenner.
Moteriolet i de försto inbyggnoderno
"rodomerno" som blev köni, bestod ov
skivor ov plexiglos eller plywood,
scmmonfogode till ett möngfold loger
ov s. k. sondwich-typ.
De först ropporterode rodomerno med
glosfiber, som moteriol hörslommor
från försök ott få tidigore rodomer ov
plywood ott inte uppto fukt eiler dim-
mo - egentligen bindo - som skydd

onvöndes ett tunt tönibort sl<inn som

överdrog på rodomen.
Rodomer för rodorinsicrllotioner under
senore delen ov ondro vörldskriget
dikierodes ov olt de skulle monteros
pö byggnoder, tol<toppor och fortyg.
Tillkomsten ov londboserode rodomer,
vorieronde i diometer från 35-55 fot
fromtvingodes ov nödvöndigheten ott
efier ondro vörldsl<rigel uividgo luft-
försvorets förmågo ott upptöcko ro-

dorsystem plocerode och opereronde
i nordligo zoner.
I ollmönhet blir rcrdomerno inte konsi



ruerode enbort för ott motstå normolcl
vindlosler och vöderförutsöttninoor i

tempererode zoner.

Sedon vind- och vödervillkoren i ork-
tisko zoner blev könt måsle tillögg
för vösentligt större losier göros på
inbyggnoden ov ontennsyslem och
piedestol ön vod som tidigore vor nöd-
vöndigt, vilket i sislo hond blev be-
stömmonde för rodomen som skydd.
Detto blev onledningen till ott mork-
monterode rodomer uppenborligen
utgiorde elt lömpligl olternoliv till
modifiering och förstörkning ov exi-
steronde rodor- och ontennkonstruk-
tioner.

lnbyggnodens reduktion på storlek,
mått och vikt ov konsiruklionselemen-
ten och reduceringen ov erforderlig
effekt vid storo roleronde ontenner i

hög vind blev ur kostnodssynpunkl
sioro iömfört med den förhållondevis
lillo försömringen i systemel, beroen-
de på rodomens nörhet.

3. Senore under denno oeriod innon er-
forenhet, teknik, iillömpning och on-
vöndning ov ormerod plost blev könd
onvöndes ett flexibelt gummiimpreg-
nerol hölie, som hölls i position ov in-
vöndigt lufttryck. De försto proioiy-
perno ov luftsiöttode rodomer vor till-
verkode ov etl loger neoprenöverdro-
get fiberglos vögonde mindre ön eli
kg pr m2.

Morkmonterode rodomers geometri ör
som regel en ovhuggen slör dör ekvo-
lorioldiomeler och ovhuggning be-
stömmes ov ontenndimensionen.
Vid denno tidpunkt fonns ingo normer
för elektrisko prov ov rodominbyggdo
system. Någon befydelsefull menlig
inverkon på effekten ov rodorsysiem
under rodom hode inte ropporterols
ov operotiv personol.
I prokliken försömrodes emellertid
gummitillverkode rodomer mycket
snobbl i fölt, vilket medförde oft dyr-
borq periodisko underhållsorbelen
blev erforderligo. Dörtill kom foktorer,
som förlusl och försiöring ov rodom
och onlenner vid svåro sformor, somt
risken för punktering ov rodomen eller
söndersliining på grund ov brisler i
tryckluftsystemet.
Med hönsyn till de lufistöllode rodo-
mernos svogheler riktodes uppmörk-
somheten nöston direkl på möiligheten
ov en slel rodomkonstrukiion ov or-
merod plost eller ondro lömpligo mo-
teriol.

För ott möio de militöro kroven ott
bekvöml kunno tronsportero och byg-
go upp rodomen kom senore rodomer
ott bestå ov eit slort ontol poneler.
Ponelerno måsfe voro utfördo så ott
sommonfogning lött kon ske och ge
rodomen tillröcklig styvhet. Ponelerno
försågs dörför med flönsor ov orme-
rod plost flero gånger tiockore ön
siölvo ponelen. För ott uppnå homo-
genitet tillverkos ponel och flöns i ett
slycke - uton skorv. Om defekter i

form ov blåsor e. dyl. skulle uppstö
pö poneler eller övergång mellon po-
nel och flöns kon detto menligt inverko
på ontennens effekt vid en given
struklur.
Ar 1954 blev den försto styvo rodo-
men helt i ormerod plost demonstre-
rod. Utvecklingen enligl denno metod
forlsotfe, en onolys gov vid honden
otl rodomer med större och slörre dio-
metror krövdes, detto gov upphov till
ott iddn med meiollromor för hopfog-
ning ov ponelerno kom till.
I dog tillverkos morkbundno styvo ro-
domer som skydd ov ontenner för:
militöro öndomål
civil luftfort
morkslolionerode solelitstofioner
meleorologisko observotioner

Oliko typer ov rodomer
4. Morkbundnq rodomer ör som regel ov

fvå skildo typer

- luftstöttode, uppblåsboro rodomer
och

- styvo rodomer
Uppblåsboro flexiblo rodomer med
invöndigi tryck giordo enligt principen
"bog" tillverkode ov bond- eller vård-
sektioner ov gummivöv - egentligen
neopren, hypolon, nylon eller docron-
vöv. Denno typ ov rodom hor sfor be-
grönsning med hönsyn till storlek,
vindbelostning, korl livslöngd och
fordror töto tillsynsinlervoller.
Högo krov på tryckluftssystemet måste
siöllos. Men rodomen ör lött oft iron-
sporlero och montero.

5. Styvo rodomer koroktöriseros till kon-
struktion, fobrikotion och moleriol en-
ligt följonde:

Frekvensbyggdo rodomer
Denno typ ov rodomkonstruklion ör
primört orrongerod med en fredimen-
sionellt lostböronde struktur, över eller
under vilken det ör fosfsolt ett tunt,
miukt eller holvstyvt membron, som
uigör rodomens vögg.
Det lunno membronet bidror vonligen

myckef liie till de förluster som upp-
står vid överföring ov energi genom
rodomens vögg. Spridning (scottering
och diffroction) pö grund ov romver-
ket ör huvudsoklig onledning till re-
duktion ov signoleffeklen.
Desso rodomer kon tillverkqs som die-
lektrium eller med metollromor. Die-
lektrium styvo rodomer ör uppbyggdo
ov romb- eller friongelformode pone-
ler tillverkode ov glosfiberormerod
polyester, sommonfogode med skruv
till en geodeiisk byggnod (rodom).
Denno rodomfyp hor fått vidsiröckt
onvöndning vid inbyggnod ov onfenn-
system speciellt i storlek upp till 40 fot
porobolisk reflektor och frekvenser
upp till och med L-bond. Det ör denno
rodomtyp som medverkof till rodo-
mens genombrott och på vilken bos
utvecklingen ov styvo rodomer med
meiollromor sketf.
Styvo rodomer med melollromor ör
sommonsotto ov plono triongelformo-
de poneler hopfogode till en geode-
tisk byggnod (rodom) dör romverket
ov metoll utgör ett tillögg till pone-
lens rom ov ormerod plost.
Romverket ör formot så oit romens
kont hor en inåtriktod rodiell lutning.
Melollromode rodomer ör den typ som
oftost kommer till onvöndning, speci-
ellt för extremt storo ontenner med
porobolisk reflektor upp till .|00 fot
och sförre. Rodomen hor slor tillförlit-
lighet i tjönst under svåro vindförhål-
londen så högt som 200 mph (co 90
m/s) inklusive is- och snölost, vidore
onlennsysfemeis möilighet oll operero
över elt bret? frekvensområde.
Summering: Denno rodomlyp synes
voro den både tillförlitligosie och mesl
ekonomisko. Dessutom ör den utförd,
för breft frekvensomrdde, sloro on-
lennsyslem hor slor förmågo ott tålo
svåro förhållonden på grund ov vind,
snö, is och regn,
Det ör denno fyp ov rodom som bli-
vit föremål för onskoffning från Flyg-
moterielförvoltningens sidq. Rodomen
tillverkos ov Selco A/S Norge på li-
cens från Geometrics Inc, Combridge
Mossochusetts.
Någro doto på Selco rodom 55 M 50
som kon voro ov inlresse.
Diometer 55 fot
Bosdiometer 50 fot
Höid 39 for.
Antol poneler 295 st
Vikt co 18.000 kg.

Birger Weslerberg
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gös utcrn viclore. Liksom i Odensl<ogsonr-
rödet, dör de storo industrigronnorno
vöxer svomportoi, ör r,år utpost inte uion
betydelse.

Företoget hor ocl<sci bildoi sin egen
idroitsförening med ett l<lotschigt klubb-
mcrrl<e. Vid indusirisemesterns börjon ho-
de de redon utmörl<t sig ikorpfotboll
och ligger 3:o blcrnd 8 Iog. Till vintern
skoll de to upp gymnostik och inomhus-

CVA östersundsfiliqls bildmonter på Expo Norr.

somhet-

idrott. Inorn l<ort hor CVA sincr egno flug
fiskore och fiöllrövor.

CVA Ostersundsfiliolen går friskt frcrm
åt och vi isydligore trcrl<ter heior pir.

I detto tecken (i rötl) skoll CVA"O segro.

CVA Ostersundsfiliqlen ligger nöslcrn i

midncrttssolens lond, dör vöxiligheten un-
der årets liuso tid ör otroligf hö9. Sör
mon gros på morgonen sl<ördor mon
korn pö kvöllen. Verkstcrden för speciol-
fordon som omnömndes som CVAOV i

"Bergtrollet" nr 11/2 har flytiot in i sincr

nyo lokoler då detto löses. Snöslungorno
kommer ott ho full kostvidd då den för-
sio snön foller.

Lugnet i Lugnvik kommer inie oft be-
stå dö dei göller CVA-filiolen. Avgos-
ningsonlöggningen hor kommit och fun-
dqment ör under giutning och innon vin-
iern står den under tok. Den övrigo be-
byggelsen diskuteros i Eskilstuno och rit-
ningor hörtill ör under utorbetcrnde.

I börion crv iuli pågick Expo Norr -en Norrlondsmösso - dör Osfersunds-
filiolen representerode med en monter
med fotomontoge, som inte kunde förbi-

&lqf

Förgrrollets
fortu nct g rt nstl i n gct r

Sedqn förro storq Bergtroll (l/70)

hor Fcirgtrollet hoft årsmöte, tröff hos

Elin Höglund och tre utstcillningor på

mössen. Styrelsen ör i stort sett oför-
öndrqd och den synnerligen oktive
Korl-Erik Persson sitler fortforonde
som ordförqnde. Olurligi nog hor hon

vorit siuk slörre delen ov våren och

vårdots på siukhus, men lrols delto
hor hon dirigerot sin stob, så ott det
fonns 54 tovlor inköpio till iunidrog-
ningen. Urvolet vor mycket tilltolqnde,
vilket bekröftots ov mångo nöido vin"
nqre. 6 svorl- och rödkrileteckningor
med Arbogomotiv ov EIin Höglund,
en teckning och eit grofiskt blqd ov
Toge Nilsson, 4 tqvlor qv Göslo Berg,
l0 trösnitt med Gotlondsmotiv ov Kuri

Ullberger, liiogrofier ov Lors Norrmqn
vor ett litel oxplock ur vinsifloron.

Föreningen hode vid börjon ov 1969

295 medlemmqr och vid årets slut 389

- en över 30 o/o ökning. Vid lidigore
iunidrogningor, som går efter utslog-
ningsprincipen - den som vunnil får
inie vorq med igen förrön ollo med-
lemmqr hqft tur en gång vid dennq
drogning - hor utlollots 98 iovlor.
Sfoiisiiski sett vor det c:o 18 ol ov
medlemmorno, som nu hode tur och
vonn en tovlo till sommqren.

Drogningslislon hor delgivils med-
lemmornq på onslogslovlorno och
publiceras inte hcir i sin helhet, men
någro ov de försto vinnqrno noterqs
för qtt visq sitt vol i prissomlingen,

Vin no re

1. N.-8. Roberi Ul-lF
2. Birgitto Bernhordsson CVA
3. Signe Olsson
4. Edvord Bcick

5. Horry Hohne
I R;.^-F H^^t"...1

7. Nils Folk
8. Olof Jeppsson
9. Ingvor Logerstedt

,]0. Christer Nilsson
ll. Christinq Jocobsson
12. Arne Hell

Föreningen forlsdlter i hösi med
flerq konstnörstrciffor och oteli6fester
somt till jul kommer "kvolitetsdrog-
ningen", då qllq medlemmorno oov-
sett tidigore vinst får voro med.

Vidore Lon ncimnos oll föreningen
Iror kunnol utverkq förrnånspriser ov

Konstnö r Motiv

rl]" *o:1,", Arbosomoriv

Toge Nilsson Grofiskt blod
Lqrs Norrmon Litogrofi

Elin Höglund Arbogomotiv
Lors Norrmon Litogrofi

Elin Höglund Arbogomotiv

vissq konstnörer för medlemmqrnos
privoto inköp somt rqbqtter vid in-

romningor.
Just nu pågår en somlingsuistdllning

på Gyllene Bolken ov Arbogokons!
ncirer, som representerqs ov fovlor i

oljo, okvorell, plåtemoll och botic.
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Profilen
CVA:s förstq folbollslog hor speloi mot Hiälmore Docko lF 1945.Stående från vönster: Bertil Anders-
son, "Knoppen" Jonsson, losse Mottsson, Arne Hullmon, Rune Cqrlslröm, Johqnsson (?), Gösfo,'Må-
lor'n" Andersson, "Motte" Mottsson. Knöslående från vönsler: lindqvisf (?), Gunnor Dqhlmon, Rolf
Berglund. Mårtensson (?), Artur Jönsson (?). Konske någon qv lösorno kqn rö|tq eventuello fel.

C)R,IENTERING:
Arbogos "Pliggen" Lind6n vctlrlt FFV-rnästerskcrpet

Gevörs-Foktorieis Korp-Klubb i Eskils-
tuno vor orrongör ov årets orienterings-
mösterskop inom FFV. Bonorno utgick
från Skiulstostugon iEskilstuno och de
cirko 60 deltogorno hode en fin dog i

frisko luften tillscrmmons med sinq fomil-
ier och ondro onhörigo.

Ärets FFV-mösiore blev Nils-Göron
Lind6n från CVA lF. "PIiggen" Linddn
vor den ende, som lyckodes få en slut-
iid under iimmen, och detto trots off hon
sprong den löngsto ov de tre bonorno.
De 8 kilometerno ovverkodes pö 51.49,
vilket vor nio minuter böttre ön kloss-
tvåon Rolf Johonsson från den orronge-
ronde klubben. Ocksö i övrigt lyckodes
CVA-IF-löporno bro, det blev fyro kloss-
segror genom Nils-Göron Linddn i hu-
vudklossen och Hons Eklund blond icke
oktivo seniorer, Rolf Siökvisl blond oktivo
öldre oldboys och Corl-Ewert Wiederlöf
blond icke oktivo yngre oldboys. Somt-
ligo klossvinnore sprong pö mellonbo-
nons sex kilomefror. Bösto tiden hode
Hons Eklund med 1.05.00.

Blond oktivo yngre oldboys så segrode
Dovid Eriksson från Zokrisdolsverken
omedelborl fölid ov fiolårets FFV-mös-
tore Sven-Erik Englund från CVA lF. I

klossen för okiivo veteroner vonn CVM-
oren Börie Engström före Gunnor Ry-

siedt, CVA. Slutligen så vor det etl por
klosser med boro en stortonde; dels vor

det i domklossen för icke okiivo dör
Sonio Johonsson givetvis vonn, somi dels
blond icke oktivo öldre oldboys dör
Äkers Birger Jonsson vor suverön.

ljuniorklosserno stortode ingen och i

domklosserno endost en. Tövlingsledoren
Herbert Ekdohl ville görno ho fler del-
iogore hör. Dogs för skörpning till nösto
års FFV-mösterskop.

Tövlingorno genomfördes på eti för-
ilönstfullt sött och somtligo löpore som
fullfölide erhöll ett pris från det völfyll-
do prisbordet. L-t.

Resuliot ov FFV-möslerskopen i orien-
iering 1970.

Aktivo seniorer:
8 km., '10 kontr., 15 storlonde

1) Nils-Göron Lind6n, CVA lF,

Arbogo 51.49
2) Rolf Johonsson, GF KK,

Eski lstuno r.00.4r
3) Osten Svensson, Z lF, Korlstod 

,l.04.38

Aktivo yngre oldboys,
8 km., 10 kontr., 7 slortonde

1) Dovid Eriksson, Z lF, Korlstod
2) Sven-Erik Engström, CVA lF,

Arbogo
3) Kiell Johonsson, Z lF.

Korlstod

lcke oktivo seniorer:
6 km., 8 konir.. l2 slortonde

1) Hons Eklund, CVA IF, Arbogo 1.05.01

2) Göron Long, CVA lF, Arbogo 1.09.43
3) Lors Lorsson, CVA lF, Arbogo 1.16.34

lcke okiivo yngre oldboys:
6 km., 8 kontr., 9 stortonde

1) Corl-Ewert Wiederlöf,
CVA lF, Arbogo 1.19.33

2) Äke Dogerhöll, CVA lF, Arbogo 1.25.54
3) Horry Lorsson, CVA lF, Arbogo 1.26.07
4) Lennort Homberg, FFV HK,

Eskilstu no 1 .27 .12
5) Gilbert Wohl6n, CVA lF,

Arbogo
Aktivo öldre oldboys:
6 km., 8 kontr., Z stortonde

1) Rolf Siökvist, CVA lF, Arbogo 1.06.47

2) Hons Englund, CVA lF, Arbogo i.13.38
3) Gösto Eriksson, AKB IF, Äker .l.2,l.38

Aktivo veteroner:
4,5 km., 6 kontr., 6 stortonde

1) Börie Engström, CVM lF,

Molmslötl 1.05.24

2) Gunnor Rystedt, CVA lF,
Arbogo

1.29.53

1.21.24

1.22.15

3) Nils Andersson, Tv CK,
1.03.50 Eskilsiuno

'r.04.53

1.21.13 TANKVART

Böttre verko bortkommen och bli om-
körd ov ollo, ön oti vor0 omkommen
och bli bortkörd en göng för ollo.
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Våro nyo tennisbonor. CVA är nu beredd ott på egen mork möld FFV-HK, CVM, GF, Z - kom on

BADMINTONS CvA lF klulrbrnöstcrre
I börion ov moi mönod genomf örde

bodmintonsektionen sitt klubbmösier-
sKop.

Herrsingel kloss A vonns ov S. O.
Holmström som i finolen klort slog förro
örets möstore J. E. Kihlström med l5-8,
l5-9. | övrigo motcher i denno kloss ut-

spelodes verkligt hårdo duster och spel-
stondorden hor ökoi vösentligt. De se-

noste l0 årens finolisler Holmsiröm och
Kihlström får posso sig i forlsöltningen!

Resu ltot:
l. S. O. Holmström
2. J. E. Kihlström
3. Lors Jonsson
4. Kustos Tcel
5. Volter Johonsson
6. Sven Jonsson
Herrsingel kloss B vonns ov Curt Hol-

lin som i finolen slog sin "gomle" onlo-

gonist Hons Lorsson med l5-6, '15-.l3.

Aven i denno l<loss hor spelstondorden
ökot vilket tog sig uttrycl< i mycl<et iömncr
och tidsmössigt långo motcher.

Resu ltot:
l. Curt Hollin
2. Hons Lorsson

3. Stefon Thornsfröm
4. Per-Arne Norling
5. Siig Lorsson

6. Lennorl Thornström
Herrdubbeln, dör spelorno lottots ihop,

gov fölionde resultot,
l. Sven-Olof Holmström/Stig Lorsson

2. Kustos Toel/Hons Lorsson

3. Volter Johonsson/Lors Jonsson
4. Lennort Thornsiröm/Stefon Thorn-

ström
5. John-Eric Kihlström/Per-Arne Norling
6. Curt Hollin/Sven Jonsson

Höstierminens bodmintoncrl<tiviteter tog
sin börion V35 (möndogen den 2418). I

huvudsok göller för spelorno tidigore
tecknot obonnemong. Den som ei vill ho

kvor sin speltid onmöler detto omgående
till J. E. Kihlström ovd. 23] tel. 284 eller
as89114605.

Av skolrektor tilldelod dog och tid i

Göddgårdsskolons gymnosiiksol ör föl-

ionde:
Måndog, tisdog, torsdog och fredog

14. 21.00-22.00, onsdos kl. 18.00-22.00
somt lördog kl. .I3.00-19.00. 

Dessutom

kommer korpspel ott förekommo på lör-
dogor kl. 09.00-11.00.

Schemo över obonnemongstider och

spelprogrom för "korpen" meddelos se-

nore. Anmöl Dig snorosl till korpspel!
(2-monnolog).

ttTelehcr llentt korpkcrvleseg rcrde
I den ov CVA lF orrongercde korporo-

tionskovlen den l3 iuni blev det hernmo-
seger genom trion Gunnor Johonsson,
Göron Long och Gunnor Molonder rep-
resenteronde Telehollen. Orienteringen
vor förlogd till terröngen omkring Foh-

lingtorp. Tövlingsledoren och bonlöggo-
ren, Lennort Höglund, kunde glödio sig

åt ott lrettio log stortode pö den som-

monlogt '15,2 kilometer långo bonon med
iiugotvå kontrollpunkter. Förutom vdx-
lingorno vid Fohlingiorp hode mon en ro-

diokontroll, vorigenom den oktuello stöll-
ningen efter hond meddelodes sekreio-
riotel.

Sensotionell ledning efler förslo
slröckon

Nör de trettio löporno gov sig ut pö

den inledonde ströckons svårigheier,
kunde ingen ono, otl det skulle bli ett
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por "smågrobbor" som återkom i ledning-
en. Det vor tretlonåringorno Rolond Fred-
riksson och Mols Englund som i spurten
drog ifrån sitt vuxno söllskop med någro
sekunder. Nio log vöxlode inom en tim'
me och spridningen vor god redon efter
den försio ströckon.

På den ondro ströckcrn l<unde CVA-
oren Bengt Boyord, log "ovd. 278", kom-
mo upp från obsolut sisto plots till nion-
de plois, endosf fem minuter efter ledcrn-

de Brondkåren log ll.

På slutsiröckon hode de flesicr logen
sott sino mest rutinerode löpore, vorje
log fick iu innehållo en okiiv orienierore,
och toppstriden vor löngt ifrån ovgjord
på det stodiet. Telehollens Gunnor Mo-
londer tog ströcksegern och röddode
totolsegern genom en ruiinerod insots.

Fomilielogen Johonsson och Jonzon kom

nörmost, före de mer<r fovorittippcrde lo-

gen frön SECO och Meken m. fl.
L-r.

Sluiresu liot:
1) Telehollen, CVA lF

(Gunnor Johonsson, Göron
Long, Gunnor Molonder

2) Fomilien Johonsson
3) Fomilien Jonzon
4) Afförs
5) EIrör
6) Seco lF log I

7) Meken log I

11) Motor, CVA lF
(Horry Lorsson, Tore An-
dersson, Nils-Göron Lind6n 3.22.25

Frömste löporen pö ondro ströckon:
1) Bengt Boyord, ovd. 278 CVA 44.53

Frömsle löporen på tredie ströckon:
1) Gunnor Molonder, Tele-

hollen CVA

2.s2.30

2.s3.s6
2.56.09

2.59.18

3.00.08

3.01.06

3.02.59

52.26



PENSIONARER

Olle Peltersson och Hqrry Lövkvist, UHF
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Arne Kolling Elimor Iundh Erik Hurtig

cvA
Sven Pellersson pensionerodes den

den 31.8.70. Hon föddes den 16 oug. 
.l907

i Orebro och onstölldes vid CVA som
voktförmon den 7 oug 1950. Tidigore vor
hon i 29 år sågverksorbetqre vid Hassel-
fors Bruks AB, Hosselfors.

Arne Kolling pensionerodes den 2.8.70.
Hon ör född den 3 okf. 

,1908 
och onstöll-

des som motormontör vid CVA den 6
dec. 

.l948. 
Tidigore vor hon bl. o. onstölld

vid Arbogo Moskiner AB och AB Aero-
ironsport.

Vid den trodiiionello lillo högtidlighe-
ten på Gyllene Bolken den 31 oug. kun-
de endost Pettersson nörvoro. Hon hor
redon flytiot till Orebro, men inte beslu-
tot vod hon skoll göro i fromtiden. Nör-
mosl blir dei ott fyllo sitt vinterförråd ov
lingon.

CCVA verl<stodsdirektör Anders
Högfeldt tockode Pellersson från före-
toget, l<opten Gunnor Tollqvist som chef
för sökerhetstlönslen, voktchefen Beriil
Blomqvist för komroterno somt Bengt Jo-
honsson för FCTF.

Peltersson hor vorit en föredömlig
voktmon, uppmörksom, noggronn och
med mycket gott omdöme och vi önskor
honom lycko till för fromtiden"

Den 3l iuli 1970 gick Elimor Lundh och
Erik Hurtig i pension.

Elimor Lundh ör född den 29 opril
1910 i Kiulo försomling, Södermqnlonds
lön. Hon börlode vid l5 års ölder vid
A. W. Londegrens bilverksiod i Kolböck
som bilreporqtör. Efier vöxlonde onstöll-
ningor börjode hon 1946 vid CVA som
tlygplonmontör. Sedqn vöxlode hon över
till filore, svorvore och slipore och slu-
tode nu med ölderspensron.

Erik Hurtig ör född den 26 iuli 1910

i Sioro Tuno försqmling, Kopporbergs
lön. Hon böriode 1928 som bönkor-
betore hos Brödernq Skoog i Borlönge.
.1940 blev hon reporotör vid Fogersto
Bruks AB, uppsöttore vid AB Arbogo Me-
konisko Verkstod 1942 och sedon vid Kö-
pings Mekonisko Verkstod 1944. Ar 1945
onsfölldes hon vid CVA som moskinrepo-
rotör och slutode nu med ölderspension.

Vid en enkel högtidlighet ovfockodes
Lundh pö Gyllene Bolken ov CCVA, or-
belsledore, komroter och fockföreningen.
Huriig hode inte tillfölle otf nörvoro.

UHF
Förrådsförvoltore Horry [övkvist och

förrådsorbetoren Olle Pellersson ovgick
med ölderspension den 3l iuli 1920. Vid
en enkel sommonkomst i UHF lunchrum
den 30 juni med nörvoro ov chefer och
orbeiskomroter, ovtockodes de blivonde
pensionörerno ov byråchefen Korl Hult-
mon för giordo insotser under en lång
fölid ov år inom Flygvopnet. Hon önsko-
de dem god hölso och lycko fill för from-
tiden och överlömnode blommor.

Allon Genberger som represenierode
|-CTF ovtockode Lövkvist för göngno år
och goft komrotskop med överlömnonde
ov blommor.

Sten Edberg tockode Olle Pettersson
på FCPF vögnor för mångårigt medlem-
skop och önskode en lugn och hormonisk
frqmtid. Blommor medfölide lyckönskon.

Horry Lövkvist onstölldes vid UHF den
114-62. Hon hor tidigore tiönstgiort vid
FCS i Vösterås under 16 år.

Olle Petiersson onstölldes vid UHF den
1711049. Tidigore innehovore ov spece-
riofför pö Vösterlönggoton.
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CVA lF vill se rrlercr
dcrrnspänst

Tenr-risbqnorncr ör bro oclr völ utnytt-
icrde nren dqmerno scrl<ncrs dör. KIubb-
nröstersl<crpen pågår för fullt och mon
hooi:os crtt de sl<oll slulföros innqn
ovödret hindrcrr. Mor-r förr spelo sig vorm.
Någro {litigcr nojcder lrcrr synts pör El<-

bcrcl<sbodet oclr nögro nrilsimnrore hor
bidrogit med poöng till korpen. Men de
enscmn.rci l<unde inte skoffq CVA mer ön
1Z:e plcrts. Ar simkunnigheten dålig?

Till rninrael crv en
UR-CVA:crre

Den I sept.1970 ovled snickoren Nils
Monfred Eriksson. Hqn vor född den 28

februori ,l912 iOdeby försomling Orebro
lön. Hon onstölldes som nqtlvqkt vid CVA

den 2 oklober 1944 och vor en ov UR-

CVA:orno. '1950 blev hon snickore och vor
en goo yrKesmon.

.dry,
,;ftii,
ii,öiit":l'ffi
:: i':: . l4l!:,: *:
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#fl
:::il
"'il,,ill

Tcrck!

För ollt vönligt deltogonde vid
min <ilskode mokes och min lillo
poppqs

NITS RYDIN

bortgång, för qllo vockro blommor
och minnesord vid hons iordföst-
ning, fromföres hörmed till qllo
vårt vqrmo lock,

Britlo Rydin
Anno

de lrösteriko orden.
OLLE ELGEBY

lv

BERTIL BTOMQVIST

e Hiörtligt tock för vönlig uppvokt'
ning på min 50-årsdog.

TENNART ANDERSSON

e Ett hicirfligi tocl< till chefer och or"

betskomroter för gåvon, iog {ick mot'
iogo i sombond med min penston.

ARNE KALLING

komst under min siukdomsiid
STIG JADERLUND

HANS HOLMGREN

r För vönlig hågkorrst på min 50-örs-
dog ber log få fromförq rnitt hjörtligo
iock.

ERIK SJOBERG

o Ett hiörtl;gt tock till orbetskomroter
cch överordnqde på ovd. 850-851-96C
somt till Arbogo ovd. qv FCTF för

iqg överflyttot till Ostersundsfiliolen.
ARNE HELL, CVAU

Vi grcrtrrlercrr
CVA
60 år
4/10 Albin Levin

50 år
6/10 Gunnor Hedberg

26110 Bö,ie Uppgren
26110 Ake Hedberg
29110 Stig Gustqfsson
8/11 Arne Berglind
l2l1l Kqrin Rosthmon
l611 I Rune Holl
30/l 1 lvor Oskorsson
2/12 Bertil Vodsten
4/12 Reinhold Nilsson
5/12 Artur Bivqll

'I5/12 Einor Follqvist
23/12 Verner Eriksson

261]2 Gunnqr Högg

UHF
60 år
171? Sune Liung
8/12 Sir:re Lorsson

50 ör
30/10 Uno Gustofsson

o Ett hicirtligl tock för qll uppvokining e Tock för ovskedsgövon från chefer
på min 50-årsdog. och orbetskomroler.

c Ett hjcirtligt tqck till chefer 66h q1- blommor och presentpengor som iog

betskomrqter för den fino presenten fick rnottogo ncir iog slulode min on

c För oll uppvoktning och vönlig håg- och de vqckro blommorno som iog stcillning på CVA

komsi på min högtiJsdog ber iog få fick ncjr iog slutode min onslöllning SVEN PETTERSSON

fromföro ett vormt tock. vid CVA. r-^r- rirr E.rE tr 1^7 r)
TNGVAR GUSTAVSSON BTRGTTTA cARLSSoN, qvd. 360 o:":':J:'lJntX'J"ij lfJ["11,t0]"i::

O För vönlig hågkomst på min 60-års- a Eti vormt tock för uppvokining på rrin siukdomstid.

dog ber iog hcirmed få fromförq mitt min 60-årsdog. ARNOLD ANDERSSON, UHF

hlcirtligoste tock. NILS OLSSON, ovd. 180 o Ett hicirtligf tock till qrbetskomrofer
cARL-AXEL HoLMSTRo-M a Ert hidrtligt tock till qrbetskomroter vid CVA, fö; den vockrq ovskedsgåvo

o Tock för de vockro blommorno och och FCTF för blommor och vönlig håg- sorn överlömnqdes i sombond med oll

Avci 491

491

255

200

274

284

380

634

125

553

282

200

622

28',I

553
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Pressrnoltcrgning
CVA-SERVICE FOR SJUKVÄRDS-
ELEKTRONIK

Efter iubileumsfestligheten gov
generoldirekiör Eric Molmberg och
verkstodsdirektör Anders Hogfeldt i

nörvoro ov londshövding Gustov
Cedervoll pressmottogning, vorvid
frögon om långtidsplonering kom
upp. Generoldirektören förklorode,
oii CVA skoll söko en vidore mork-
nod och otl mon ör inriklod mot
siukvårdssektorn, dör elektronik ut-
nytiios. Denno fordror både tillverk-
ning och service. Som exempel
nömndes en elektronisk potienttvött-
opporol. Aven ondro möiligheier
öppnos. 1972 får vi ny försvorsplon
och ingen vel hur uibyggnoden ov
försvoret blir i fromtiden.

CVA Oslersundsfiliolen skoll få
egno verkstöder. I det nyo budgel-
årets pelifo hor begörls belydonde
belopp för denno utbyggnod.

'RttD'CtGA'
får vård vid C\/A

Arm6moterielförvoltningen hqr bestöllt
underhöll ov lufivörnsroboten Rb 69
Redeye vid CVA. Den löito roboien, som
honteros civ en mon och crvfyros från eti
"gevör" som skyiien håller i honden och
siöder under med skuldron, hor köpts ge-
nom US Army. FMV-A hor onskoffot er-
forderligo verktyg och testutrustningor
för underhållet frön tillverkoren ov voo-
net, Generol Dynomics Pomonodivision.
Ett "feom" CVA-ore hor vorit i Colifor-
nien och konfrollerot utrustningen och
öven erhållit utbildning pö densommo.
För nörvoronde ör utrustningorno under
uppsölfning och igångkörning vid CVA.
Arbelef sker med hiölp ov nögro ingen-
iörer från tillverkoren.

A. R.

CVA hcrr expcrnderctt
och skqll begränscrs
för stcrbilisering

Inom FFV hor en orbeisgrupp med
överingeniör Äl<e Thors6n och över-
ingenjör C.-R. Ekblod som representont
för CVA och deltogore frön CVM, TELUB
och FMV utorbetof mål för och orbets-
fördelning mellon de oliko underhölls-
verksiöderno.

Vid extro företogsnömndssommontrdrde
den 8 sept. 1970 orienlerode över-
ingeniör Thorsdn om ott CVA exponde-
rode under budgetåret 1969170 och bud-
getöret 1970171 visode en yiierligore ök-
ning. Generoldirektören vill inte med-
verko till ytferligore exponsion uton ön-
önskor i konsolideronde syfte begrönso
CVA:s storlek. Vod som inte ryms inom
denno gröns överföres till TELUB betröf-
fonde orbetsuppgifter som ör lömpligo
norror.

Det göller inte ott minsku CVA totolo
orbefsvolym ufon molverkq ökning.
Overföronde ov orbetsuppgifler till
TELUB innebör inte otl berörd personol
skoll medfölio uton kommer ott beredos
onnot orbete vid CVA.

Av förelogsnömnden uisedd orbeis-
grupp kommer ott vid extro sommon-
tröde förberedo ett yfironde till gene-
roldirektörens förslog. Yttrcrndet bör
voro klort vecko 38.

Belöncrde
Företogsnömnden hor vid sommonfrö-

de den 17.6.1970 beslutot belöno fölion-
de för ulomordeniligt godo förslog:

Arbefsförmonnen Stig Eriksson med'150:- kr för lyftok för lönkiorn.
Arbelsförmonnen Lors-Erik Siökvist med

200:- kr för modifiering ov moforled-
ning till riktstrålecrntenn ROSWA.

Telemonlören Birger Alm med l.l'15,-
för reporolion ov motorpump. Ersölfnin-
gen föreslogen till cenlrolt beslut. I ov-
voklon hörpå hor utbelcrlots 500:- kr.

Filoren Stig Gustofsson med 600,- kr
för reporotion ov hållore för qbsorb-
tionskåpo. Ersöltningen hor föreslogils
lill cenlrolt beslui. I owokton hörpå hor
ulbeiolols 500:- kr.

Tiönslemonnen Gunnor Alnebrond med
'150: 

- kr för monferingstönger för mik-
rovögsdetolier.

FINANSGENI
Direktören för en stor fobrik i Englond skulle gifto
sig och helo personolen, inolles 'I5.000 mon, l<om
överens om olt somlo ihop till en flott presenf. En
ov orbelornos förlroendemön utvoldes till oft od-
ministrero det hels. Hon böriode med olt somlq
in 3 shilling 1l pence (vilket motsvoror priset för
en 20-osk cigorretter i Englond) från vor och en.
Drirefler gick hqn till en lokol tobokshondlore och
bestrillde 15.000 poket ov ett vissl cigorreitmcirke,
dcir hon visste ott vorie poket innehöll en s. k.
gåvokupong. Elt tillröckligt stort ontol ov dessq
kuponger berdttigode till en gåvo hos cigorrett,
fo brikonten.

Den rcikenskopsskyldige förtroendemonnen öpp-
nqde ollq cigorrettoskorno tog ut gåvokupongerno
och skickode dem till toboksfobrikonten. De 15.000
kupongerno renderode honom den finoste och
dyrboroste gåvon som toboksfobrikonten hqde oå
sin listo, etl proktfullt silverbestick i eil utsökt
etui. Detto överldmnodes så i vederbörlig ord-
ning sorr bröllopspresenl till direktören och hqns
moko, somlidigt sorr vqr och en ov bidrogsgivorno
fick en 20,qsk cigqrrelter, d. v. s. vördet ov bi_
d rqg et.

Då fqbrikens direktör hörde tqlos om denno
geniolo plon förstod hqn strox oit defiq finons-
geni borde ulnyttios bdttre i företoget. Hon scinde
bud efter hononr men det visode sig oil hon inle
fonns på sin orbelsolqts.

Hon hode togit en vecl<os semester. Den toboks_
hqndlqre, sonr hon tidigore skoffot den sforq ci_
goretiordern, hode ncimligen givit honorn en bo_
nus på 150 pund och för desso pengor hode hon
invilerqt sin fru till en semesler på Rivieron.

Ur "Hönt i AÅ"

Tcrck!
Till komroterno vid UHF frqmförs ett hiörtligt

tock för flerårigt gott somorbete somf för ov-
skedsgåvon, som överlömnodes i sombond med
olt jog slutode min onstöllning.

Yngve Corper
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Oversle Tore Persson, Fl, represenlersde vid iubileet Flygvop-

nels oktivq förbond - de närmqsle konsumenlerno ov CVA:s

underhåll. En myckel erfqren operotör förklqrqr härmed sin

fro till effektivt underhåll.

VI LITAR. PÅ \/ÄRA FLYGPTAN
Vid CVA 2S-årsiubileum fonn iog mig

voro den endo represenionten från den
operotivo sidon: frön förbonden som
nyttjor den moteriel som inrongeros i

CVA:s onsvorsomröde.
Hode jog pö förhond inseti min situo-

tion hqde det vorit noiurligt ott iog be-
funnit mig i roden ov onmöldo gösltolore
och giort mig iill tolk för den sioro grupp
försvorsonstölldq som dogligen orbetor
med moteriel med CVA-stömpel.

Jog tror oti iog dörvid skulle kunno
to mino egno erforenheter från 25 ör i

luften som utgöngspunkt för någro ton-
kor över förhållondei mellon förbonden
och verkstoden.

Dei ör ett omfoitsnde logorbeie sedon
möngo ör med gemensomt möl: oit skopo
ett ollt effekiivore flygvopen.

En röd tråd genom ollo ör från plon
J 22 ill J 21 med relotivt enklo utrust-
ningor, över ollo komponenter som pos-

serol revy i senore flygplontyper lömte
morkuiruslningor from till 1970 örs l<om-

plicerode system utgör förtroendei från
förbondpersonolens sido, tekniker som

flygore, för det orbete som nedlogts och
nedlöggs ov Er på CVA. Vi flyger en-mo-
torigo flygplon, vi flyger dem med till-
försikt. Vi vet ott orbetet på motorsidon
vid centrol och på lokol nivö ör ov hög
kvoliiei. Vi litor på gott utfört orbete som
ger hög flygsökerhet. Vi flyger i dåligt
vöder, i mörker, över hov och över öde-
mork. Vi litor pö våro novigeringsutrust-
ningor och vår rodiomoteriel.

Vi londsr vöro flygplon vid låg moln-
höid och dålig sikt. Vi litor på de lond-
ningshjölpmedel som ingör i vår utrust-
ning i flygplon och på morken.

Vi lör oss genomföro onfoll med och
uton visuell konlokf med målet. Vi litor
på våro sikien och på de rutiner vi lör
i simulotorer.

Vi skiufer med outomotkononer och vi
skjuter robotor. Vi litor på otf moterielen
fungeror - det gör den - vi tröffar
mölet.

CVA hor ovgöronde betydelse i ollo
skiido moment iog ovon refererot: mo-
ment i ett komplicerot luftförsvorssystem.
Vi i luften röknor som noturligt oit gre-
jorno fungeror och tönker konske söllon
sö långt tillboko i kedlon som till cen-
irolo verksioden hörvidlog. Men i bok-
huvudet iror jog dock ott vetskopen oit
en yrkesskicklig fockmonnokår sett över
sysiemets skildo komponenter gör ott till-
försikten till moferielen ör orubbot hö9.

Konske det kon voro ov vörde för Er

otl höro defio frön någon som f lugit
3.000 fimmor krigsflygplon med "CVA-

grejor" under plåtorno.
Konske iog sogi detto om iog kommit

mig för ott tröngo mig före londshöv-
dingen i lolorsfolen.

,/r?z
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a
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FFV cva
känr företqg?

Londshövding Gustov Cederwoll nömn-
de vid festkvöllen bl. o. till generoldirek-
tör Eric Molmberg, oit hon hode myckei
svört ott finno vod CVA vor för företog.
Med hönsyn iill sin tidigore verksomhet
som en underhållsenhet inom krigsmokien
hor den inte upptogits i indusirikolender,
hondelsregister eic. Detio kommer ott
ske nu.

För olt ytterligore göro företoget könt
hor redon utgivits folders, broschyrer om

vissq verksomheter och produktblod. Nu
senost till iubil6ei utgovs en liten kvodro-
tisk broschyr med kortfottod informoiion
om CVA okiiviteter. Den ör utförd i

konsttryck på förgot popper med bild-
l<ompositioner i fonlineförforonde. Detto
bör bli ett litet led ott föro from CVA ur

diset iill klort lius.

':l
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Fcrrnitiedcrg
på CvA

Rune Jonse visor fru Moivi, sonen Slefon och
dotlern Anetfe "Florellens" molor.

Till tonerno frön Militörmusil<kåren i

Vösierös iågode CVA-onstölldo med on-
hörigo in pö CVA:s område för oit viso
fomilierno sincr resp. orbetsplotser. Det

vor mångo som hode hörsommoi inbiu-
don - i oll svnnerhet som vödret "höll"
sig gott. Mon hörde yttronden om hur
vocl<ert det vor i morkerno inom det in-

högnode området. Någro sörskildo or-
rongemong förutom musiken hode inte

Jon-Anders Källberg
förelöser om lR-leknik
för fru Thegström,
direklör de lo Cour,
överingeniör Thegslröm,
generollöitnont och
fru 5Löld.

Henry Jersby förkloror
motorunderhåll för
fomilien [ors Krus,

Hons Englund förklorqr
för fomilien hur en
flygmotor provds.

giorts men visningen vor enligl mångos
uisogo mycket lyckod. Ett bevis pö hur
populör fcrmiliedogen vor visode l<öbild
ningen pö Gyllene Boll<en, som foktiskt
inte vöntot en sådon invosion och lrots
deito vor det långt ifrån ollo som sökie
sig dif.

Del vor också ett lyckot drog för ollo
CVA:ore oit Arbogcr Flygklubbs Flygdog
onslöt sio helt till besöl<et.

BERGTROLTET är en tidning mon

väntor på!

Morlin Eriksson,

Bergsinforten

Militörmssikkåren från Vöslerås blåser in besökorno rill CVA arbelsplolser.

IJ
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Finclhoppet * bilden visqr lvå frediedelor ov

"dolorno".

FMV-F kom iill flygdogen med en SK 50.

Hon hode orrongerot uppvisningen ov

Viggen och konirollerode ott det gick

efter progrommet.
Som en storl< kontrost till föregående

uppvisning flög Leif Kolrnliden dörefier
en Sl<ll, Tiger Moth, från 

-1933. 
Den gick

inte fort, men flygo kunde mon ocl<så på

den tiden.
En förnömlig helikopteruppvisning med

Huges 500 ov l. Schylström fölides ov en

Eti efterlöngtqt snobbesök - AJ 37 "Viggen".

elegcrnt konsiflygnirrg ov provflygore
Ove Dohl6n rned SAAB-MFI 

.|5.

Allt ovslutcrdes nred eit 3-dubbeli fall-
sl<örmshopp med precisionslondning.

Det helo inromodes med intressontct
kommeniorer ov redoktör Sven Lindohl

frön Sveriges Rodio. Arbogo Flygl<lubl:

hor oll heder ov sin "dog". Flygkonsten

med moderno flygplon ör inte så kröng-
lig -- om mon inte begör för mycl<ei från
börion och för en god utbildning.

Frön en helil<opter östes rosor över
publiken, som somlode irr desso med för-
ii usni ng.

Holv två kom den omtolode Viggen
fpl AJ 3Z nr 05. Den visode styrl<o,

snobbhet och rörlighet. Nögro överliuds-
forter presterode den inte denncr dog.
På hög höid kon den gå dubblo liudhos-

iigheten och litet till. Den mycl<el omto-
lode RM8-motorn kon också ge 12 tons
drogkroft pir den 16 torr turrg<r Viggen.
Flygplonet londode, vorefter det genom

bockning vönde som en bil på smol gcrio

och slortode pö nyti. Lågorno, då efter-
brönnl<ommoren vor tönd, slod flero me'

ter ut bokom plonet, och en l<yckling l<un

de völ grillos på 0-tid. Anmörlcningsvörl
vqr olt se hur soklq den l<unde flygo uion
olt doppcr nosen. Detto ör nosvingens
förtiönst. Sedon blev det en roll och så

vcrr Viggen åter på vög hem till Linl<ö-

ping. Viggens pilot vor FC-plocerode
l<optenen Kol Nyberg, son till f. förröds-
direkiör och fru Erik Nyberg, Arbogo.

Generolmoior S. O. Ohlin, chef för Morkutstöllningens rörligo modeller vöckte beröltigqi uppseende. Hör

qiit

luftvärnsrobolen "Bloodhound".

drogs ned vid londningen.

', I
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Arbogoborno och olio besökore på Arbogo Flygklubbs Flygdog fick se VIGGEN
med den effeklivo RM8-motorn ifull oklion. Cq 10.000 mönniskor hode samlofs på
flygföltet och fick fq del ov elt mångsidigl flygprogrom. Del var en upplevelse för de
flesio. Flygdogen blev en folkfest med fomiljerno sillsnde i gröngrösel denno vqrm{t
sensornmordqg. AFK ör populört och defls evenemqng bör völ locko mångo ott siälvo
monövrerq ett flygplon.

Som en vördig ovslutning på CVA:s demonstrerode öven fritt flygonde mo-
25-årsiubileum hode Arbogcr Flygkluitrb deller, som rodiostyrdo utförde de mest

ordnot en flygdog ov storo mött. Köerno ovoncerode ol<robotnummer på 100 me-

ov bilor och åskådcrre vor mycl<ei långo. ters höid.
Ett 20-tol besökonde flygore med egncr I ondro tölt visodes systemet Viggen
flygplon hode ocksö söl<i sig hit. idoio och nrodeller somi en oiropp crv

Modellf lygklubben "Jordf rösorno" ho- robot RB 68 oclr som ett nrinne från
de i eit tölt ordnot utstöllning ov mycl<ei öldre dogcrr en Thulinmotor tillverkod
elegonlo flygonde modellflygplon. De 19,l 8.

KIocl<crn l3 hölsode verksicrdsdirektör
Anders Högfeldi åskådorncr völkomno
och erinrode om oit öven Arbogo FIyg-
l<lubb firode 25-örsiubileum. Den tillkom
ju som en noturlig fölid ov oit Flyget fick
en verl<stod hör i Arbogo.

En stondordutruslod 4-sitsig Beech
Musketeer utf örde med Luftfortsverkets
iillstånd ovoncerod flygning, som onnofs
endosl göres med speciol- och militör-
plon. P. A. Rydberg visode ott hon be-

hörskcrde sitt plon suverönt.
Helt iyst kom sedon Arbogo FIygl<lubbs

segelf lygplon ov det polsko mörl<et

Mucho fört ov Leif Kolmliden. Aven hor
visodes mycl<ef ovoncerode l<onster. Med
förvåning ser mcrn vod som gör otl pres

lero öven med eti rnotorlöst flygplon.
Trots storl< sidvind giordes precisions-
Icrnding. Detto segelflygplcrn innelrcrr

höidrekordet 9.660 meter.
En Beech Boron, ett flygplcrn för offöis-

flyg, demonstrerodes ov Jon Olof l(crrls-

son. Det gör 340 kmitinr för sncrbb för-
flyttningl och ör så söl<ert ott det kcrrr

f romf öros uton höidförlust rired endosl
cn molor-

På utsotl tid d€rncrde fyrcr f Iygplcrn J35

Drol<en från F.l6 irr och gjorde under
kopten Göron Biuremolms ledning en
mycket vocker uppvisning i ovoncerod
flygning i formotion.

Det ovqncerode skådespelet vor en spönnonde
upplevelse för publiken.

Yws 6
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Genercrldirektör
Eric f}lcrlrnbergs högfidstcrl

CVA 25 år och
o
CI riFFV3

CVA hor nu i tre år iillhört FFV. Den
ör vör störsto enskildo fobriksenhet bå-
de genom slörslo ontolef onstölldo och
den störsio årsfoktureringen. Den ör
också den ov våro enheler som mer ön
nögon onnon orbelsmorknodsmössigt do-
mineror den orl dör den finns.

Overförondet iill FFV hor för CVA in-
neburit föröndringor ov oliko slog. Hit-
tills fromförolli i frågo om odminisiro-
tivo-ekonomisko rutiner somt inlemmon-
det i ett kund-leveronförsyslem. En del
ov onpossningen hor nu skett, en dei
återslör. Somtidigt sker en fortlöponde
föröndring och utveckling ov helo FFV.

CVA hor vidore under desso tre ör vuxit
i Arbogo och i Ostersund genom lokoli-
seringen dit ov en filiolverkstod.

Föröndringor ov oliko slog stöller sör-
sl<ildo onspråk på de mönnislcor som ör
involverode. Utveckling och exponsion ör
emellertid stimuleronde för de flesfo. I

storf sett hor utvecklingen vid CVA un-
der örens lopp gött i positiv riktning.
Att så hor vorit follet beror i sior ut-
strdckning pö godcr insoiser frön CVA
sidcr.

Utveckling och exponsion behöver
emellertid inte i och för sig innebdro en
personolökning. Den kon också to sig ut-
tryck i ieknisk utveckling, ökod produk-
lion och fokturering soml bötlre lönsom-
het uton personolökning. Hörigenom blir

också verksloden mindre könslig för stör-
ningor. Vi hor också skyldighet ott, så
långt det ör möiligt, tillgodose en lång-
siktig onstöllningsfrygghet för ollo on-
stölldo och för vor och en vi onstöller.

Den fortsollo utvecklingen vid CVA
ligger i stor utströckning i CVA egno
hönder. Genom ett riktigt utnyttionde ov
de godo personello resurserno inom etl
flertol speciolområden och genom en
långsiktig plonering finns ollo föruisött-
ningor för ott CVA skoll få bestöllningor
som ger full sysselsöttning. Det löngsik-
tigo ovfol vi hor med Försvorels Mofe-
rielverk utgör det storo bestöllningsun-
derloget för huvuddelen ov CVA. Ge-
nom def påböriode orbetel med över-
göng till fosto priser på en slörre del ov
leveronserno till Moierielverket skooos
förutsötlningor för både lögre priser och
större lönsomhet. Av flero sköl ör det
dock fördeloktigt ott ho flero kunder. En

breddning ov morknoden bör ske.
FFV ledning och huvudkontor skoll uton

otl lo borl onsvoret från CVA för verk-
siodens resuhol ledo och stödio i oliko
ovseenden. En viktig uppgift för FFV led-
ning ör emellertid också ott plonero och
genomföro ett riktigt tekniskt och eko-
nomiskt utnyttionde ov "koncernens"
lololo resurser. Hörov föronleddo åtgör-
der överensslömmer konske inte clltid
med verkslodens egno ombitioner.

Ett goft somorbete med personolorgo-
nisotionerno ör nödvöndigt - idog mer
ön tidigore. En tillröcklig informolion in-
om vört förelog i bådo riklningorno -företogsledningen till personolen och
vice verso - ör en nödvöndig förutsött-
ning för ott undviko missförslånd. En så-
don informqlion skoll skopo förtroende
för porfernos ogeronde. En "utökod fö-
refogsdemokroti" ör under ollmön dis-
kussion. Vi måste kloro ut vod vi menor
med dello begrepp inom FFV och vilko
frögor vi i försto hond skoll löso. Som
en försto åtgörd för detto tillsottes ny-
ligen en orbelsgrupp ov FFV cenlrolo fö-
retogsnömnd med uppgift oll kommo
med förslog. Jog hoppos ott vi snobbt
skoll kommo vidore.

Nör nu CVA firor sitt 2S-årsiubileum
hor iog velot ge desso i mångo qvseen-
den ollmönt hållno synpunkter, men i
visso ovseenden för CVA speciello. Till
det speciello hör till sist mitt tock till
verkstodsdirektör Anders Högfeldi och
oll övrig personol vid CVA för ollo Ero
insolser inom FFV och iog önskor Er
hfurrligt lycko iill nör CVA nu böriof den
ondro 25-årsperioden.

d*,äz*a7
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PROLOG rill CVA:s 2s-drsiubileurtr
Förfcrttcld och deklclrnercrd ctv
KAR.L-AXEL TJELLANDER

Snort skoll eldor töndos i ougustikvöllen
dess sken fördunklo stiörnorno på himlopöllen
Nu biuds iill fesi och glödie efter orbetsveckons slut

nör vi pö nytt till CVA hor drogit ut

Nu hor hlulen sionnot uti bergets diupo gömmo

och vi får vordogsslitet nÖgro ögonblick törglömmo

Kvortssekelshögtid firos skoll med stöt och glons

det ör göstobud i kvöll med sång och dons

I gomlo krönikor frön tlyddo år föriölios
om desso trokier, dör iust nu vi dvölios

i sogo och i sögen mångohondo ting

som skedde uii bygderno hör runt omkring

Hör bronn drokelden vid Zokrisberg i höstens skummo kvöllor,

hör smög vöttefolket kring runi hus och höllor
Huldron i sin fögring stundom sig beskådo löt
och smö ölvor irådde donsen över öngorno med lötto fiöt

Jo, så tölier sogon ifrån forno dogor
Vi kon le öt den, och tro vod vi behogor

vi som menor ott vi kunno, veto och behörsko ollt

och som löri oss se pÖ livef könslolösi och kolli
Men löt oss öndö då i kvöll vi leveropen höio

för nyo tider, en sekund i vördnod för de gomlo dröio

För odolmön som hör hor sino tegor skördot och besått

för dem som före oss på denno mork i vordogsmödon gåit
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Hitiills hor det vorii löit och lindrigt tör poeten
men hur skoll kunno skcrpos poesi ov verkligheten
som bröt in för tiugufem år se'n pö order ifrån mön vid Kungens bord
då vopenlormet önnu hördes runt omkring vår iord
Jo, om vi beiönker oii det ideol som födde
plonerno pö CVA, dö önnu mångo folk förblödde
ej vor krigisk lusi, men en tredens tonkegång
dö kon öven detto verk beskrivos i en sÖng

En söng om folkeis viljo ott krlng londei vörno,
dess strövon och dess trokton ott med hond och hiörno
förhindro ondo tider, övergrepp och hot
en bön om krqft ott våldei siå emot
Vi iror och vet oft delto iusi vor ögonmörket
dö i begynnelsen mon skred till verket
ty under hårdo, bittro ör mon nogsomt lört
vqd fred och frihet för ett lond ör vört

Så år hor logts till ör till dess vi hunnit
till denno dog, och under iid som svunnit
hor mycket skiftot, mångo ting hor hönt
men CVA hor stöndigt över nyo fölt sig spönt
Med voksomt ögo hörifrön hor fölits de fromsteg i tel<niken

som giorts i skildo vörldsdelor och riken
Vod fordom som en dröm, en utopi sig teti
hor vi förverkligoi för våro ögon sett

Och nu ör dogs för mig ott sluto sent omsider
vi vöndo vörq blickor emot nyo iider
vors innehöll och öden ör för oss en hemlighei
En endo sqk vi dock helt sökert vet:
Vi hor den stund som nu ör inne

Sö låt oss då ov denno oflon skopo oss eit minne

som kon vörmo oss, och lyso dö vi Öier går

in i vordogsmödon i de år oss återstör



"Hör vor de' lufl i luckon!"

S."O. Holmsfrönr, Ann-Morie Clqesson och Mqts l(orlsson kikor rätt in i
kq merq I insen,

Kommunqlrådet Nils Brodin beröttor en rolig historio för fru Annq"Brilo
Emqnuelsson medon Ingvor Guslqvsson och fru Birgitto Görqnsson förstulel
hör på.

Fruorno Morgorelo
Holmqvist, l(orin Hill,
Lilly lsoksson och
CVA:ornq Anders Hill
och Erik lsoksson
vöntor på mol.

Den glcrdcr
folkfeslen

under
fcnllskärtrrcrr

i eldclrs
sken

Trubqduren l(qrl-Anlorr ovbryler donsen med egno
lrevligo visor. Blond de drömmonde pqren syns
byrådirektör Arne Norberg och produktions-
morktelechefen h{enry Emonuelsson soml Gilbert
Woll6n.
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Ingvor Johonsson soknor ord.

"När mqn ör på siön blir mon törstig och då ör
etl horn mjöd goii".

Sedon fölide direktör Hroor de lo Cour
som representont för sfodens industriid-
kore. Verl<stodsdirekiör Sven-Al<e Lilio

vid CVM överlömnode en stöllbor metoll-
propeller, tillverl<od crv Flygmolor. Den

lror sutiit på flygplon J 22. Aren 1947-
i969 höngde den på CVV. Propellern ör
symbolisk för det snobbo fromåtsl<ridon-
det och CVM önsl<or ott "den skoll ge

frisko flöktor öt CVA och stöllo om stig-
ningen ollt efter tidens krov".

Vidore tqlode förre förbundsordföron-
den Albert Bocl<sfröm, FCPF, förbunds-
ordföronde Siig Melin, FCTF, ordförcrnde
ingvor Johonsson, SF Arbogoovdel-
ningen, ordföronde Erik Werner, FCTF

ovd. l0Z. Bockström nömnde en l<ortore
version ov CV,A:s tilll<omst' Etl por ov
Flygvopnets personol vor ute och flö9.
Då såg de eft berg och eti nörliggonde
fölt, som kunde bli flygplots. De beslöt
ott dör skulle flygverkstoden liggo.

FCTF förbundsordföronde S. Melin
överlömnqde som jubileumsgåvo nögro
tovlor, SF Arbogoovdelning ett vikingo-
skepp och ett dryckeshorn somi FCTF lo-
kolförening två liusstokor.

Slutligen tog londshövding Gusfov Ce-
derwoll ordei och böriode med en liten
historio om en röknelektion för vörnplik-
tigo: "5+Z:,l1, men vpl 91 pöstår oit det
ör 12", lfrågovoronde vpl voknor upp yr:
"Nej det hor log oldrig sogt". Sommo
svor ville londshövdingen ge generoldi-
rekiör Molmberg om påstöendei oti dei
inie vqr bro ho verkstoden i Orebro. För
lönet kunde inte löget bli böttre och nu

riktode hon eti tocl< till ollo dem. som
orbetot och medverkoi till ott hålls i

göng CVA och byggt upp dess storhei.
Verkstodsdirekiör Högfeldt tockode

för ollo ord och gåvor och hölsode sllq
dubbelt völkomno, vorefier det löttqre
progrommet tog vid.

Deliogorno hode nu ökot till drygt
'].600. Mörl<rei hode kommit och nu illu-
minerodes helo området ov morscholler,
ljusgirlonger. Fontonen i forelldommen
lyste som en voltenorgel och på föltet
fromför festplofsen iöndes elektriskt en
sl<og ov rödo signolfocklor.

Allo ficl< nu en koll sup6 med Arbogo
öl (för den som så önskode, onnors en
lösk) somt l<offe. Arbogo Blösorkesters
storbond spelode upp iill dons i Vöstro
Moterielflygeln. Stömningen steg. Söllon
hor mon seti så möngo CVA:ore på en
gång somlode ute.

En holv timme för tidigt fromtrodde
elvogösten - Korl-Anton (Axelsson) -
och siöng om Overbyberg m. m. "Estro-

dören" uppskottcrdes vö1.

Sedon forlsotte donsen i noiien och

iubil6et ovslutodes - konske med en li-
ten privot vickning. Allt hode vorit till oll-
mön belåtenhet.

[ondshövding Guslov Cederwoll i somspråk med
generoldirektör Eric Molmberg. I bokgrunden
lyssnor fru Cederwcll på omirol och fru Segrell.
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qv Johon Strouss d. y. och rev ner ytter-
iigore opplöder. Hon och hennes ockom-
poniotör, musil<siuderonde Per Lennort
lsoksson, tockodes med blommor.

Generoldirektör Sten Wåhlin, Försvo-
reis Moierielverk, tolqde dörefter som
chef för CVA:s störsto kund. Hon påpe-
l<ode oil 90 "/. ov kvolificeroi underhåll
glorde CVA för Flygvopnet. Kvolitefen
står högt öven i internotionell iömförelse.
För en verl<stcrd ov södono måti fordros
kunskoper inle boro som onsvorigo i för-
svorel uion öven i de miliöer den sl<oll

fungero och tiöno. CVA kommer in redon

på ett tidigi stodium vid onskoffning ov
ny moteriel, dö livslöngdskosinoden ör
beiydelsefull för effektivt utnyitjonde
med bösio ekonomi.

Stodsfullmöktiges ordföronde, Jonos
Corlsson, folode völ och lönge om CVA:s
betydelse för Arbogo stod och hoppodes
med siktei på fromtiden oti utvecklingen
sl<oll bli god för ollo qnstölldo och för
sioden. Hon onmörkte ocksö ott det ho-
de vorit böttre om Tollqvisi hode fåii ett
guldur i siöllet för en konon, för så god
skyti som hon ör, finns det risk ofl hon
nu i voliider skjuter mitt porti i sonk.

Londshövding Gustov
ör bro för lönei.

Cederwoll säger ott CVA

Musiksiuderonden Per-Lennort lsoksson ockompon-

ieror med inlevelse Morgoretq Einqrsson.

Möslerskyllen Gunnor Tollqvisl får en egen konon
för god vokt och sökerhet.

FCTF:s förbundsordföronde Sfig Melin hor låtit göro någro lovlor åt CVA.

e.+j

FCTF Arbogo lömnor "köllor för upplysning".
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Ingeniör A. Eiborn fromför lock till generoldireklör E. Molmberg fr&n dem som moltogil tecknet "För nit och redlighet i rikets tiönst". Fr. v. Adner Eiborn.
Ture Andersson, Aslor Gusiovsson, Korl Dohlbom, Richord Collstom, Voldemor Andersson, Birger Weslerberg, Thorsten Guslovsson, Henry Jersby, Nils Hen-

ricson, Erik lifh, Hugo Göronsson, Lennort Jedefeldi, Olof Äber9, Gereon Engeblodh, Erik Berg. Nils Johonsson och Gösto Petersdn kunde inle närvoro.

;:

ffi

för ott iust Arbogo vctldes som den röito
olotsen. Betröffonde Orebro-olternotivei
skulle londshövdingen ho sogi "oti dei
hode inte blitt bro".

Efter tolei f romtrcrdde "l<locl<örerno"

och fick moitogcr sino gyllene ormbonds-
ur för "nit och redlighet irikeis tlönsi".
Dörvid nömnde generoldireklören olt
hon völ konde igen en del ov sino gomlo
orbetskomroter från den tid flygplanJ22
byggdes vid FFVS i Brommo och from-
höll oit det ör lönge sedon men öndå
lever minnei l<vor. Allt ovslulodes med
en fonfor och en fyrfoldig solut, som i

viss mån skol<ode öhörornq.
Ingeniör Adner Eiborn tocl<ode på

somtligo urbelöncrdes vögnor. Hon sode
ott hon l<önde glödje över otl fö klockon

iust ov Molmberg och erinrode om ott

"Morgorelo Einorsson
uppsköt sin hemreso
från sernestern för oll
sjungo för oss och del
ör vi glodo för."

de under FFVS-tiden iilltqlode vorcrndro
som "Grond Monsieur". Molmberg kunde
fronsko och Eiborn övode sig - för hon
kunde behövo tilltcrlet i fromtiden. Kloc-
kon ör ocl<så en påminrrelse om "qit mon

inie ör glömd".
Kopten Gunnor Tollqvist l<ollodes from.

Hqn slutor den sisto september och ficl<

som ovskedsgövo för lång sökerheis-
iiönst mottogo en l<onon, som det går ott
skiuio med. John Woll6n ficl< moitogo en
flygplonmodell för 50 års siotstlönst, vor-
ov 25 vid CVA.

Morgoreto Einorsson siöng sedon
Skrottvison ur operetten "Löderloppen"

I frömslq rqden ov opplåderonde synes riksdogs-
mqn Olle Göronsson med fru, fru Ello Högfeldt,
londshövding Guslov Cederwoll med fru, generol-
direktör Eric Molmberg, f. förrådsdirekför Erik Ny-
berg med fru sqml konterqmirql i(orl Segrell.



J U BI tEUMSFESTIVAL
Den 29 ougusli 1970 firqde CVA sitt 2S-årsjubileum - 12 dogor efter årsdogen för

invigningen 1945. Trots oro och ondo ryklen om vissel vöder m. m. blev qlh ett strö-
Ionde evenemqng, som går till hislorien. Jubileumsgenerolen Birger Åhlin hor hoft
en besviirlig tid olt löro sig slö on del slorq kloviolur, som slåfl till hans förfogonde,
för ott til'l slut finnq rätt melodi ulon fqlsko toner. Def vor völ ruslot för regn men ei,
för kylo, men vödrefs mokler vor nådigo och def blev en lium sensornmorkvöll, som
senl skql,l glömmos.

Vår internqtionelli köndo operosångersko Nu intog FFV-chefen, generoldirektör
från Arbogo, Morgoreto Einorsson, löt Eric Mcrlmberg, podiet och högiidstolode.
sin sköno sopronstömmo liudo i Long'e- Tolei finns pö onnon sido i tidningen.
M0llers "Mot kvöllen". Sången vor lius Hon nömnde dörvid ott flygverl<stoden
och vocker som sångersl<ons egen uppen- kunde ho legot i Orebro eller i någon
borelse och drog dånonde opplåder. onnon stod, men det vor vögonde sl<öl

På porkeitens förslo bönk fru Gertrud Segrell, generoldirektör Sten Wåhlin, verkstodsdirekiör Anders
Högfeldt, f. förbundsordföronden Alberl Bockström med fru, verkslqdsdireklör Sven-Äke [ilio, CVM, med

fru. | övrigt skymlor generolmcior Nils Sköld, överingeniör Åke Thors6n med fru och översle Tore Pers-

son med fru.

Arbogo Blåsorkesler lonode in i den
Ählinsko melodin med en somlingskonseri
medon CVA-onstölldo med moke/moko

- föstmö/föstmon inlog sino plotser i den
Oslro Moterielflygeln. Denno vor för
kvöllen helt utrymd från sino vonligo lå-
dor och nu rikf och vockert dekorerod.
Hons Knutsson-Holl och CVA:s egno oiel-
i6er hode utföri orbelel. För ollo even-
tuoliteter vor mångo filior utlogdo mof
kylo, men de behövdes knopposi. Även
vockro blomslerorrongemong hode giorts
förutom iubileumsgåvor i form ov storo
blomsterkorgor, som skönkts från Arbo-
gos förelogore: Arbogo Moskiner, Arbo-
go Mekonisko Verkstod, ASEA-Arbogo,
Byggmöstornes, Fogersto Bruk SECO-ver'
ken, Moriin Johonssons Jörnhondel AB,
Äke Pettersson & Söner AB.

Dö somiligo inbiudno fått en sittplcris
blåstes en festfonfor, vorefter verkstods-
direktör Anders Högfeldt rökncrde in de
nörvoronde - co 'l 000 personer 

- och
hölsode dem völkomno. Försi nömnde
hon lönets hövding, Gustov Cederwoll,
och dörefter hedersgästerno - de on-
stölldo, som bidrogit iill CVA:s from-
gångor. Dörefter horongerodes reore-
senlonter för stoden Arbo-qo, CVA:s kun-
der och ollo de som i dei yttre hor med
företoget oti göro.

Den nöslon professionelle förfotioren
Korl-Axel Tiellonder föredrog sin för
detto iubileum komponerode prolog, som
sotie publiken ien trolsk feslslömning.

,i;i"t
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Fru Ello Högfeldt hölsqr med synbor förliusning
dqlmqsen "Bolk-Johon" völkomnren åler lill CVA

under inlensiv övervokning ov slodsfullmöldiges
ordförqnde Jonqs Cqrlsson,

På en stor del aa CVA-persondLens l)ersonliga önslean vid'

dire/et/eontalet med Bergtrollets redaletör

FRA],IFÖRES T] ARMED DERAS H J ART LIGA
T ACK TI LL VIiRKST ADSDIREKTÖR ANDERS
HOGT-ELDT FÖR EN S)Z}IAIERLIGEN LYCKAD
OCH TREVI.lG PI-RSON ALFEST.

Omslagsbilden!
Flykt - Formolion -Flygdog - Festdog - Folkdog
Foto: Reinhold Corlsson


