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IFFA sköt _t- ,l) __

komna ihåg några trevliga hänclclscr.
Vi vill här ge några glimtar från en resa
till det "oligc oLh bcdränliga Iralicr .

Med flyg från Maln.iö på en tid äv ca
3 tin kan man förflytta sig till det här-
ligaste bacl- och semester-liv lnan han
tänka sig. Enbart flygturen är en skön
avkoppling, ned trevliga flygvärdinnor,
sorr ser till att alla skall trivas på bästa
,rätt, både andligt och lekamligt. Innan
l]lan hunnit fatta är man framme eftcr
en både vacker och vilsan resa. I detta
lall landade vi på flygplctsen i Rimini,
för att därifrån pr buss resa sista biten
till en liten stad son.r heter Cattolica och
ligger vid Adriatiska havet.

(cD ans I agts lt i I d e n
U ngdomen talar ned franttiden.
.loal?im Spa'ru och llans mantnta
Bit gitttl har möte med R\mcl Anton-

Det var son-r att kliva in i en bastu,
när vi gick ur planet. Men när vi väl
kommit på plats var det ljuvligt att bada
i 25 gr vatten. Sltönast var det på mor-
gonen innan alla hade hunnit ner för
ett clopp. Sedan var inte vattnet längre
blått rrtan grått, av clen anledningen att
det var ca 80.000 personer som badade
i samma vik. Vi intog sedan vår frukost

- snå l.rårda franska rned te eller kaffe
tjll. För övrigt bestod maten av spagetti
i olika utföranden. Det lär finnas onr-
kling 70 sorter. Efter lunch var det dags

för siesta för alla sorr var trötta, men
då tyckte vi ått det var riktigt lugnt
och skönt att gå ut och se på staden och
dricka något läskande på någon av de

olika Cafeteriorna som fanns efter ga
rorr.r. Allärslivct blorrrst-cd. u1'p rik-
tigt lrnder semestertidcn. Alla köper väi
några minncssaker. En del var rätt bil-
ligt, men nycket val nog överreklame
rat. På aftonen kunde man gå på vrn-
irrrgor', lys.nc på rrrr "ik cllcr bc-ökc na.
gon av nattklubbarna. Det fanns många
att vålja på. I regel val. clct så trångt
att dansen inte blcv vad den borde, rren
rytmcn och gläcljen var ei att ta Driste
pa.

Det finns rnycket sorr är beklärlman
de också. Biand annat var clct narknacl
på 1ör'clagarna i gamla staclsclelar. Då
skulle a1la dit ocl.r clå ulick nan se de

mcst her'nska syncr med invalider som
var utplaceradc för att tigga. Enligt iD-
formation från våra reselcdarc vai detta
clock inte nödvzincligt, då cle sttm var
skaclaclc genon kriget erbö11 något sol'r'l

vail åir att jänföra mccl vår pension. Men
alltid blev dct några gåvor. Man fick sig

frliri.Ir en :rnke.r ä"are r är rrrrn .åg

clcras öden. Trots att det nog var rätt
så fattigt på sina hå11, verkaclc folkct
nöjda och glada. De delar varandras
glädje och sorg och sammanhållningen
är enastående.

Mycket av det man såg har ctsat sig

in på ett särskilt sätt. Just tjusningen
llled att upplevå något, soln är'så olikt
våra seder oc1-r bruk, gör att man önskar,
att alla som vill skall få lesa ut och se sig
orr i världen.

Tuå suulor

Sernestern betyder både för Er och
arbetsledningen mer ån vad Ni tror. Har
Ni börjat förbereda Er för nästa sernes-
ter? Har Ni lagt upp ett sparkonto? Det
finns dylika med speciella förmåner för'
Er hör efter hos Er bank eller rese-
byrå.

tillbaka
vandninds-
skölden-
iån
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En solig serresler
Nu när hösten börjar göra sitt intåg,

kan det väl pigga upp litet mcd en åter-
blick på årets semestcr. Alltid kan nran

EIEFIGTFIOLLET
Personahidnins för Centralå !lysverk$den och
rF Undcrhållsavdelnins [örådsbyrån, Arhosa.

CCVA v. di. A Flögfelclt

Flagniar Fr Elengtson

cunnel Ryd.borq, Jon Frönlund, Co.l-
Ri.kord tkblod o.h Corl-Huso Dqhl.|röm

Atbala B.btlckeri AB, Atbogd 1965



20 år
I tttkt me,l LLtrcci?liuleD uu ily,lpkut , robot, striL- ocll

lzornntwtilntiottss.,stem har ler/rstcdslcsurse t'tt u xii CV A

|ör utlerluill dt, dessq m(LIerleltyper moJentiserat.s

.c/r nrörrlgr.s. l:li iöretog kLur uppt,isct en beliiggttiug

me,.l slt tebttiskt ltt,ttlificerutle arbetstrppgiiLer som CVÅ
har. Hiit- luut som eremlrel t imntts all Flyg,apttets

teleutn$t ir! i llygplatt och på narkett, olilu Lyper

tn, rolrotsystem och flygntotorer du Ltllra nodennste

sktg. lJ ögtt hrau stiilles på s,1uäl persotnl som utrusl

niLg. Allt sh(Lll i ljtitlst ltngera ol<[atu{ertigt nen
urbetet shcLll lll<uäL utföras på acceprabkr tider och

t [l[ konl<urrenshrctttigu priser.

Irtlör zo-årstlugen iir det inte förmiitet utt kot.SI.Ltere Lttt

,le prestationer, som utföres tttt sfuiil titittstemiin sont

arbetare ui,:l CV A, ligger i I Lje ned tle ideal sont ui

sLii t sotL uårq. M t förhoppning är att ui äretr i
l.)rt siit t ningell sko[l åtnjuta Lrårq Lrppdr.l!sgit)10'es för
Iroettde och sriltzles i l,lisra sant'örsthd ift LLrbeLa

t'itlure på tlett utig son lztutttts ar rili.Ln . t ortreta

ocll s.tmLtrbeIc.

a&

Lcn-Marie Ilolnberg gillar
inte clt abantas urå|.
Mer ont fanti[jetlagetL sid.
6-9.



NAR. HIINDE VAD? Några data från de senaste 10 åren

1955 t,0 arsirrb.lcunr den'7 aLrgLr.ti. l:csr iberBer.
iorn fCll :c or'll. utl-yt cs Crrs'lt A Iol'rn'. r.

mot Ingvar Johansson.
Monter ingshal)en blir Telehallen.
Krrrsen "En titt in i vå.t företag" startaclc rnccl

275 clcltagare.
I(affevagn - kaffcaLrtoDråt diskuteracles.
Sista rnotorn typ DB605 kördes.

1956 l:ll:'."1anen io r. r n ing st cJ ld e..
L VA:s Lllcl- vCr O(L(5a l\rDngr ( il!:r'. ilPllnic
nann var Ingrid Zettcrgrcn.
Planeringskontoret flyttar till bergct.
Irrckvcnsunder sökning på kontoren.

lpJ/ fL'rr.e.r,ondcnsutbildningen .ätter farr.
I .lein.tJllai;oner-na i lcnscn börjrr.
Yrkesinspektör E. von Post avgick.
Generalmajor B. Jacobsson avgick som souschef
och efterträddes av generalmajor T. Rapp.

1958 a5-rinrrncrsreckan böriar, meJ lörs'ktig inkörning
L.n irtrktan.va-.r rraliko.)cka med CVA arr på
tiänsteresa. Förman Karl Olof Lundquist orrkom.
Centrala verkstädernas nuvatande organisation
lned bl. a. cn produktions- och en teknisk avdel-
ning genonföres.

I959 ::lg Bjcmholt ,avgitk 
sonr chel [ör' rr under

håll.rvdelning. I hans ställe konr larl F-.on Holnr
gfen.
Inspcktion av CVÄ av CFV, generåIlöjtnant
Axei Ljungdahl och SCFF, generalmaior Torstcn
t{app.
översyn av motor typ RM6 ocl-r anläggningsarbctc
för hftförsvarsrobot "Bloodhound" startar.
Tjänsteirannarepresentation i företagsnämnden.
Karl Mattsson shrtar i företagsnämnclen cfter l0-
årig verksåmhet.
Arbetsstudiechefen Oskar Berggren avgick med
pension.
Mr Stanley Mackic fi ån Rolls Royce i Glasgow
börjar sin tjänstgöring på CVA.
Fru Stenberg, föreståndarinna på Mässen, slutade
och efterträddes av fru von Vuet6e.

1960 _|"'c,-]lef fyLler 10.år,
| ör.vaf.1c ( \ nttj." I oretirgcnän).l,l lrr,l, sitt .'r'r

mant:ide vid CVA.
Orrskolning av nitåre till elmontöle1-
Förstzr provkörningen av provbocken i berget.
CFV, gcncrall6jtnant Axel Ijungdahl, avgår necl
pension. I l-rans stä1le kommer generallöjtnant
Torsten llapp. Souschef blir generalrajor Lagc
Thunbcrg.
Söndagen den 11 scptcmber hade vi CVA clag

me ci visning av företaget.
SA-t\B-tillverkningen vid CVA ett avsl.ltat
kapitel.
Orientering onr tillåmpande av MTM.
Ing. Gösta Kylbring fick 2:dra pris i den riks-
omfattande f örslagspristävlingen.
On.rbyggnad av T VI till bl a större DC.
Kerstin Eklund, CVA, valdes till Arboga Lucia.
Civiling. N Äkerblom b,lir tekn. övefing. vid CVÄ.

l96l !VA Y 
H.l tog.,rerkstadsdir. Biarnholt. r:n'l-

llngSPIls IOr a LlIl \l.
Ing. Folke Kropp flyttar till FF. I hans ställe
ltornner ing. Edvard Bäck.

CFV, generallöjtnant T. Rapp, blir öB.
Styresmannen för CVA, Otto Dahlin, avgick med
pension. Ny cl.ref blir övering. Anders Högfeldt
och som procluktionsöveringenjör inträder flyg-
direktör Lars-Harry Larsson.
Viistmanlands landshövding Gustav Cedervall
n.red maka besökte CVA.
Statssekreteraren i Kungl. försvarsdep. Karl Frit-
hiofson talade i Folkets Hus om CVA: s företags-
forn. Ca 500 CVA:are iyssnade och diskuterade.
Verkstäder bygges i övre Ektorp.
Verkm- Gunnar Jonsson {år medali {ör nit och
rcdligl.ret i dkets tjänst.
Rökning tillåtenl

1962 9,8 
inspekterar CVA.,..

Lktorl\snJngåren overrofs tllt uvt\,
Utbildningskontoret orga seras.
Utbildning i mjuklödning startar.
Kyrkoherde Erik Wallgren besökte CVA.
Eicvhemsföreståndare Wemer Larsson "lägger
av". Sten \Mesterrnan "kopplar på".
Sven,kt milirärflvs firar 50-årsminner.
Tunnel IV bygges om.
"Klipp Ivar" pensioneras.
Jarl F son Holmgren slutar som chef för FF
underhållsavdelning. I hans ställe konlrner byrå-
chefen Per Julander.
Mäss bygges ut. Föreläsningsrum tages i bruk.
"Rent rum" bygges i tunnel IV.
Verkmästare Karl-Axel Jansson avled.
FATU betänkande presenterås.

1963 .|tP) 
grrd inrcdes rill utbildningslokal.

' '-- YrkesskoLans nya byggnad blir färdig.
Kung:l. Maj:ts prop nr ll4 godkändes av Riks-
dagen.
Bertil Blomqvist får Arrndns skyttenredalj.
Flygdirektör Nils Thorsson, vapensektionens chef,
pensioneras-
Generaldirektör Gunnar Swärd besökte CVÄ.
Filmhålkort börjar "tillverkas".
övering. Nils Äkerbiom slutar vid CVA och blir'
chef för Teleunderhållskontoret {TUKJ i FF.
TV installerades vid södra gdnden.
IFFA tog hem scgern i cv-mästerskapen.
Försöksverksan.rhet vid CVA med nytt rcdovis-
rungssysrem.

I 964 ] t*ie"i]erna vid riksr Jgen togs i bftrk.
" - ' Bergtrollet5 nlangarige redaktör, Iohn Eklö|",

slutar vid CVA. Som redaktör får vi civiling.
Ragnar Fredrik Bengtson.
Källarlokalerna i adm-byggnaden {ärdiga {ör att
användas för filmhålkortsavd. m. m.
Läkarmottagningen ombygges.
04C clag med besök av bl. a. general G. FaJk.
Dagen betecknade slutet på 04CJeveranserna.
Elevhemmets i Ekbacken nya byggnad för matsal,
kök etc. invigd.

1965 l9':,"8:"ärnnden lliig till SÄAB på studiebesök.
L)iskus'ion meo stadskontoret om adminislralions-
h""".',i".. "ih-o"nrrl
IFFA vann cv-mästerskapen.
Jubileumsfest med anledning av CVA:s 20 åriga
tillvaro.



Hrint se'n sisf
ur chefens dagbok

22 mars 8 iutti
Direktör Hugo Larsson och ingenjör ,,Länk,'-besök av avdelnineschef per

Attehed från HIFAB, Stockholm, till- Jurander, avdelainqsdirekör Ä. B. Fran-
sammans med CIJH och CTIIK diskr- z6n, byrådirektöreÅa S. Redving och O.
terade vid CVA ett eventuellt överfö- Sterning samt byråineeniör F. Reilert.
rande av CVA till Försvarets Fabriks-
styrelse. 18 |uni

19 mars
TTD-MäI var idag på besök vid CVA.

Efter sammanträdet gjordes eq run.l-
vandring i bergverkstaden.

25 mars
Pressmottagniflg för lokalpressen för

information om Autotestare-

26 mars
Flygöverdirektör Bertil Westergård

{ick en demonstration av automatisk
provutrustning för flygplan och mark-
materiel.

6 dpil
Arboga Fabriks- och Håntverksföre-

ning besökte CVA i studiesyfte.

29 april
lngenjörma ior Benel Södersrröm,

Finska Flygvapnet, gjorde studier av mo-
torverkstadens planeringssystern och
översynsrutiner för RM 6.

10 maj
Riksdagens revisorer avdelningsdirek-

tör Arne Vinterskog och kanslichef Per
Dahlberg fick en kort information och
frågestund om CVÄ.
19 maj

Besök av örebro Reservo{ficerssä11,
skap. Efter hälsningsceremoni av CCVA
visades fiL.ncn "Horisont varefter över-
ingenjör l,-H Larsson in{ormerade on-r

och visade verkstaden.
Besöket avslutades med kaffe i Gylle-

ne Balkens caf6.

25 ntaj

2- 3 juni
Norska kaptenema Leiv Grytten och

Willy Hansen, åtföljda av kapten Ru-
ben, studerade CVA: s planeringsrutiner.

Redaktör Arne Andreasson inf<.rrme-
rade sig om CVA för en presentatioo i
tidskriften Statsanställd.

22 juni
Inför sin avgång med pension som

CVA auditör kom idag rådman Martin
Lindheimer, Västerås, på avskedsvisit
hos verkstadsdirektör A. Högfeldt.

27 augusti
Begränsat studjebesök av teknisk per-

sonal frår schweiziska krigsnakten.

30 augusti
Presskonferens med anledning av

CVA 2O-åriga tillvaro.

l september
Besök av rlirektör Fric Malmberg, ci

vilingenjör L. Lundgren och ingenjör L.
Shömbäck från ÄB TeleunderhåIl i Väx-
jö.

8 septentber
Chefen för Fo 5l överste G G N von

Döbeln med underställd personal gavs
information och visning av CVÄ.

13 september
Sarrlrnanträde med bl. a. representan

ter från Stadskontoret angående plane-
rad utbyggnad av kontorsbyggnader vid
CVÄ och UHF.

17 septelhber

RENLIGHETEN SJÄLV

Ture Nilsson lzör CVA nya sopmasbin.
Obs den iir gasoldriuen enl. Sprängäm-
nesinspelztionens t'öreslzrifter lör att
bunna köras inomhus.

Driffvörner i R.iks-
hernvö rnsfävl ing

Vårt driftvärn slog sig även i år fram
till finalen i Rikshenvärnstävlingen.
Denna gick av stapelrr i Karlstad i bör-
jan av september. Laget fick där ingen
rildig fullträff men belade ändå cn me-
riterande sjunde placering bland de 30
topptrinmade lagen. Skjutning blrrkar
vara lagets starka sida, rnen i år ville
det sig intc riktigt, och deltagarna talade
om ett halvt nisslyckande med en åtton-
deplacering som resultat i grenen.

I gruppchefståvlingen belade Gunnar.
Merk6n en hedrande femteplacering och
Äke Dandanell blev nr 1 i kgskjutning
l.rela 8 poäng före tvåan.

I sin tackskrivelse skriver chefen för
flygvapnets driftväm b1. a.: "Lagmed-
len-unama har genom sin placering hed-
rat ej blott sig själva utan även hela
flygvapnets driftvärn, som de rcpresen-

Västerås försvarsarbetares pensionärs- Visit av överste B S L Hedberg och terade. - - - Jämnheten i sarntliga
förening fick en kort information och major A S Hammar från Arm6ns signal- grenar var påfallande".
visning av vårt företag. skola i Uppsala. Bergtrollet instämmer och sratulerar.

Öuetste uox Döbeln och uerlzstadsdirelztör Högfeldt samt personalen från Fo 51 som besöbte CV A itimte cicerotrer.



CVA PE]ISONATFEST
TOP TWENTY

Detta iir blott en del au publihen, sr'n lörståencle sbrattar åt reu!11s spetsig'
heter.

Skyn.rning råder. Ar,betstiden ar

.lur 
'cdan rärr Iäng". Vrr[ör kör ka-

ravaner så hdr dags ut tLill CVA ? Jo,

det skall bli personalfest i "Hal1en".

Flaggstänger i massor. Det doftar

kaffe frar Gyllene Balken. Utanför
denna surrar en vattensprutande

skulptur symboliserande den till-
krårglade moderna telariken, som

trots allt fungerar. Är den vacker ?

Kanske inte, n.ren den dr trots allt
tiiidragande och är en bild av vår

tid.

Halien är kupan di't alla arbetsbin

nu söker sig. När musiken speiar upp

har nog alla kommit i stämning. Che-

Sedan CUH, ueybsdir. Jurunder medal-
jerat Hedlund gratulerar CCVA till ut-
närkelsen.

6\

114i@\N^
LV4/J'\!2-

fen för CVA, verkstadsdirektör A.

Högfeldt, talar om gamla tider, orn

nya tider, hur bra vi varit, sport och

annat samt on.r de tjugo gångna åren

son är anledninger.r till denna fest.

Slutligen överlän'rnar CUH, direktör

P. Jurander', n.redalj för r.rit och red-
tlo\el.ikel' riän\r l rn,\'rchel
Alf Hedlund 8ro, för att han bl. a.

har hållit kylan borta från vår ar-

bctsplats.

Ridår.r för Wadströms varict6 går

upp. Publikens spontana och sam-

ftlla ,pplader är "rt qoLL bcLye {ör

prestatiorema och i det underhållan-

de och nöjsan-rma finns också både

socker och sal,t för kända CVA:are.

Att citera goda mono- och dialoger

för dem som inte var r.rärvarande har

nog redan gjorts muntligen och be-

höver inte upprepas här.

Antlers Wadstön ReuJpappa som både
slzrev och agerude ned pritnadonnorna
Irene O1sson och Biryifia Holmer.



E{ter sista ridåfallet, uttåg för kaf-

fedrickning i omgångar. Det är ky-

ligt ute men vägarna kantas av var-

ma eldar och i "Anders damrl" spe-

lar två vatteror€!1ar i kamlnarmodell.

fo.k(. v,rnJri-r ut och in. avnjuter

k.fle och blk"lr"r. d"r'ar en sirliq

gavott e1ler en eldig jär'rka. Omvax-

lande förtär' man en varfir korv e1]cr

kyiel ncd slg rr.rcd Arboga Car.rada

Drv.

Natren går, eldarna slockna och

r..' ..n rr sö!-r 'r n "'o 'rtåL oth

ilar sedan bort i bcr.rsindoftar.rde bi-

lar och bussar. Kvällen var god, men

ack, ett ninne blott.

Pittttisten och kuplettlörJattarer Roland Janssott, lzlarinettistet Arne Lindmarh,
liturristen Stig Iiirlerlurd och batteristen Suen-Oue Svensson.

Mdn licL rlit'tt.t cn sttutd på kaffetårett
nen det rtr glatt hLollii i biit1.

{)lilza tlansformer ti[I kLingallcle nusilz.



FAftlITJEDAGEN
"Förfäras ej du lilla hop" var vdl val-

språket för den skara som i dimma a la
Litzens och regndis tågade in genom
CVA grindar då de öppnades kl. 1000
den 5 september 1965. Då molnen vii-r
lade steg också intresset och under da-
gen inräknades över 3 500 personer in-
nan det stäflgdes.

Omedelbart innanför grindarna lick
de besökande program med ett "jubi-
leutrslykort'' och de yngre en ballong.
(1500 ballonger uppblåsta av yfkes-
skolans elever delades ut). De allra yng-
sta kunde deponeras i en barnhage, sonr

syster Gerd ledde ned välvilliga hjäi-
pande krafter. över gräsplanerna stod
modärna robotar samt dylika {rån CVA
t'Jigare produktion. Besöklmc drogs '

första hand till och in i berget. Vid in-
gången konkurrerade Rymd-Anton, den
talande plåttunnan, och det livslevancle
Bergtrollet on att hälsa a1la och främst
cle yngre välkomna. Arbetsplatserna var
som i vardagslag, men kanskc något rrre-
ra välstädade. För att få en rnera levan
de bild av verksamheten visades cless

utom motorprovkörning, katapultstols-
skjutning, databehandling etc. För att
ytterligare visa vad CVA sysslar med
hade ordnats utställningar av modärn
och äldre materiel. För att göra allt än
rner a intlessant åskådliggjordes detta
med arbetande modeller. På vissa avdel-
ningar lrado anordn,rts trivlingur såsorn
tipset "Motortolvan". På andra håll fick

'fi\ CVA inkom följande tlckönsban

lrän Chefen lör Flyguapnet

L..//,J 4",,-J-
/; .- -, ^ J'l

! '/* '
+,"L /- .l *,. 2" "7 ^ 2a'7
..,,,". :_ .i l"' /^-';' ^.','^.-)
/- y' - "^ Y- /-.2.

vederbörande sjä1v kontrollera sitt hör-
selområde, själv kontrollera sina nervel
med att "rita med rattar och ljus" på
oscilloskop, för att inte tala om att vi-
suellt uppfatta vilka kurvor som uppstod
pa err bildrör vid toner från ens egen
strupe.

Ftr slort intrcsse tilldrog sig en {lyg-
bild över Arboga. Det var underligt att
det var så svårt att orientera sig i staden
när rrran ser den ur denna synvinkel. För
att ytterligare tillspetsa intresset inbjöds
mar ått gissa från vilken höjd bilden vår
tagen. Utomhus demonstreracles genom
stolutskjutning i bana hur årsprov av
krutpatroner utföres. Man kommer rätt
högt upp när man har eld i stjärten och

nog svartnar det rätt bra för ögonen,
rnen det bör kunna tolereras när nöden
är störst.

F I lrusikkår merscherede hån in-
gången till telehallen, där de höll kon-
sert hela familjedagen medan "Halls
fontän" spelade i "Anders dan.rm".

På ängen vid Anders damm gjordes en
måstresning realistiskt ut{örd. Det enda
soln var förberett var fundamentet.
Inom loppet av en halvtimme flögs all
materiel till platsen och en 200 m hög
mast med altenner monterades och res-
tes. Son pricken över i kom slutligen
ett stationshus luftvägen varefter arbets-
laget flygledes lämnade platsen.

För att stirrulera verksamhetslusten
hos rrngdomen hade ordnats tävlingar
i spar\cykel. bollkastnJng och trafi\-
gissning. Det 1åg fullt allvar i deras an
strängningaf.

CVA-pilen det imponerande lokal
tåget - vår de yngrc besökarnas syssel-
sä1lnine, n en ären den jättclånga grisen,
soln var omöjlig att rida på, utnyttjades
väl. Av korv och glassförsäljningen att
dörna var clet något cnnil än vardag.

På Gylletre Balken serverades ej mind-
re ä11 ca 500 portioner ugnsstekt skinkar
vilket notsvarar ca 200 kg stek e{1er B

grisar. Diinill kom ca )00 porfoner
köttfärs.

Vidare serverades omkr- 250 koppar
kaffe. Av glass såldes det inte så mycket
men så var vädret inte giassvänligt

Carissons Charkuterier AB, som hade
hand om korvförsäljningen, så1de 1.500
st korvar inon verkstadsområdet och på
flygfältet 500 st.

Mc(l sror spänning 1y'sna,le man på
väderrapporterna om nakterna skulle
vara nådiga och tillåta Drakårna att
komna hit och visa sina konster. Berg-
trollsredaktören själv fick det stora nöjet
att genom högtalarna meddela att allt
skulle gå programenligt i det närmas,
te. Alla besökarnc hadc strömnat L-rt på
fältet från CVA inhägnade område och
förcnade sig r-r-red I 000-talet åskådarc
från Arboga tred omnejd. Strax efter
klockan trå korrr på låg lröjd fylc Drakar
av typen J 35 D i en perfekt "ruter-
ess-foruation" med virvlande röksling-
or ur stjärtarna. Trots att molnhöjden
inte var högre än 150 300 n utförde

Motorverlzstaden uisade utuecklingen
från den roterande Thulinntototn till
tlen mo drinta robotj et en.



ningen sltt. Besökarna återvändc till
CVA-området för att ta ännu en titt på
fars, mors etc. arbetsplats. I robotamas
skugga spelade F I musikkår till san.rling
och CCVA delade ut modärna Robot
Bergtroll till pdstagare i gissnings- och
idrottsliga tävlingar. Design till nämnda
troll har gjorts av Einar Norlund och
de l.rar tillverkats i rödbok av elevskotran.

Därmed var dagen slut och trötta fär-
dades besökare och arrangörer hem.
Vakten låste grindama efter sista besö-
karen och söndagstystnådefl lägrade sig
åter över CVA.

TEKNIKENS TRIUMF
En känd engelsk provflygare inter-

vjuades om moderna autopiloter.
Ingen maskin kan helt konkurrera ut

rnänniskan av följande skä1:
I Hon är ånpassbår till de nresr skif-

tande uppgifter.
2 Hon tål stora påfrestringar och repa-

rerar sig oftast själv.
3 Hon kan 1ätt massproduceras utan

dyrbar utrustning och av oskolad
arbetskraft.

Sarat rrr "Luftrcrralcn , Volvos peL-
sonaltidning.

KÄTÄPULTSTOLEN, f Iy gf örarens nöcl'
Lft gång u ticl?t e " bnallsucc ö".

de på låg höjd ett elegant flygprogran.r
som lindrigt sagt kunde kallas högst
avanceråt. Hur tekniskt realistiskt ef-
fektiva dessa rymdpilar än är så måste
man erkänna att de är vackra och att
cleras rörelser i luften är graciösa. Upp-
visningen varade i l0 effektiva ninuter.
Därefter den-ronstrerades användbarhe-
ten hos helikoptern typ I-Ikp 3 från Agu-
sta-Bell. Allt avslutades med ett fingerat
flvghaveri rncd brand. En dylik övning
blir alltid något improviserad, då det ena
haveriet sällan iir likt det andra, men
brandpersonalen vid CVA är väl dril-
lad så övningen klarades rned glans på
rekordtid. Därmed var också uppvis- ROBOTAR vttclzer nyfilzenhet och orsalzar frågor.

Outsiclerns syn på CvA-dcrgen
Bland de 3500 [ca] som passerade

grindarna vid CVA, fanns det åtskilliga
nyfikna bland UHF-folket, som, trots
det nära grannskapet, tidigare inte haft
någon möjlighet att få se "storebror"
CVA. Hade inle vädergudarna varit på
så dåligt humör skulle säkert fler
UI{F: are ha synts i mängden.

Av de som korr, sågs bland andra
Birger Åh[in, som i egenskap av FCTF
ordf. förhandlar ned de styrandc på
CVA.

Bo Wernersson, kallad "Flrrla", syntes
väl över mängden. På frågan hur han
gillade "Dagen", svarade han att det
var jättekul, men vaf besviken över att
han inte fick plats i kön föf att äta
rnisscn( fläskstek ä 5: . Han fick nöja
sig med bara en vam korv.

Suen-Erih Fanne, som har sin lagvig-
da på CVA, deltog bådc i personalfesten
och familjedagen och var rnycket belå-
ten. "På CVA, ciär finns det riktiga gre-
jor", tyckte Famne.

Paranta UI-IF flickan Kerstin Blom-

4zist med släktingar, däribland en gosse
på 4 år, passerade "Rymd-Anton" vid
bergsinfarten. Gossen blev mycket rädd
när "Rymd-Anton" frågade honom:
"Na, rad fick dtr rill frLrkost rlål -
"Va' har hal med min frukost att göra"
viskade gossen förskräckt till Kerstin.
Vid flygplanbrandsläckningen yttråde
han n.rissnöjt: "Varför eldar dom upp
flygmaskinen, dcn ska1l nan ju åka i".
Han blev åter belåten när han lick åka
med CVA pilen, för det var dagens
topp. I Berget var det på sina ställen
lite dåiig luft, men vad snyggt och rcnt
det var överallt, tyckte släktingarna. Att
sc m olor pr'ovbocken ocl) rådårvcrkstr-
den tyckte Kerstin var mycket intres-
sant. "Tänk så jättesnygg och ren radar-
verkstaden var, till och med skon.ra fick
bor stasl"

Ann Marie Knrs med sin L4sse var
också på plats och fick se de avd. cldr
provningstekniker provar
UHF.

Verkstadsklubbens ordf.

Sten Edbetg, vandrade omkring tred
sina barn. Barnen hade kul värre åt allt
sorn rörde sig, bullrade, skramlade etc.
Den gode Sten gick nog och undrade
l-rur det konurer att ordnas när UIIF
snart fyller 20 år, men det blir en senare
historia.

Harry Johansson var också mycket
belåten ocl-r uttryckte sin stora bcundran
för alla välordnade avdelningar. Det är
för många människor svårt att förstå
att ett "vanligt berg" kan inrymna så-
dana lokaliteter, an.åg han. FlygLrppris.
ningel, ja, den vai storstilad.

De flesta UHF:are fick nog r-r-red sig
hen det l.relhetsintrycket, att CVA är
en stor och imponerande granne, son]
tyclc skötås på ett föredömligt sätt.
C''m{arna nrcn fi,k ar vårc .äkrc fly-
gares uppvisning glömmes inte i första
tågetl

Nu går UHF: arna och väntar att de-
ras eget 20-årsjubileum också skal1 liras
,.4 prr 

-inna.w4.r clrrl
Li
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Vid UHF,
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MEDALJUTDELNING VID UHF

Nils,/o/rarrsson

It{eclaljcn "För nit och rccllighet i
r?il<cts rliir'.r" I'r. r'l,lcl 'r. [ö ra.l"rräs
tafna Nils Johansson ocl-r Arnolcl An-
dersson vicl UFIF.

r i ,.r .nk.. l.Ägridliqlre' r' Iiqrr
,,, l..,, .l:'r Toll rrt..or tii,nrLtor . i:vnr-
1ämnade b1råchefen K. I1r tman meclaF
jcn i nairvaro av undcrstä1ld persorirl.
Vid UIJIi ijvcrliinnades medaljen ti11

Musikcrliskr Målrids
Mellcrnspel

Med anleclning av insända fiirfräg-
ning:rr meddelas att CCVA avgör från
gång till gång vem sorrr får spela musik
på restaurant Gyllene Balken.

tr
Vönlig Frågo:

Vcnr beror det pa crr flicLorna inom
CV,\ blir så trinda?

GOTTPELLE

PENSIONAR
Vid en enkel högtidlighct i Gyllene

Balkcns enskildhet avtackades förråds-
arbetare Karl Ililn-ier Anclersson avd-
765, då han avgick ncd ålclerspensron

ArtLold Anderssort

Anclersson av byr'åchcfen i närvaro av

sekt.chcfcrna. Hultnan tackade rncdal-

iörcrnr för dcras insatscr och pliltttrohet
inon Flygvapnet och önskaclc detr fort-
satt fråxrgång i sin clagliga gärning

Johanssot.t anställcles vicl UHf 1955

', \nd. ..ort 195 l. I lr rr tr'll. f'
tjänstgjort vjcl olika förband och An-
dersson vid Postverket.

I april i år gjorcle jag cn rcsa till
Rolls Royce Ltd, Glasgow fö. att stu
dera och diskutera nya översynsmetocler
för RII Avon motorcr, cn stor familj av
turbojet-notorer i vilken våra egna
SFA-tillverkade l{Mcnotorer ingår mecl
beteckningama N{K 47 A, 48 A och 60.

I samband med besöket på ltlt fick
jag, genon vänligt tillnötesgående från
Flatt i London, det något unika tillfäl-
1ct att besöka cn RAF flottili. Platscn
lör be,öker rlr RAF Strtiol Lerrclur:s i
Fifeshire nära staclen St. Anclrervs på
clel1 skotska östkustc11.

N,lecl bil från Glasgow kirn två vägar
väljas för att komua till Fifcshiic, varav
vi valcle clen enligt utsago vackraste ocl-r

i en Rolls Royce [-ägd Austin 1100]
via Edinbtrglr for över clen nyligen
ioldningstä1lcla hängbron över Firth of
Forth. Anläggningskostnaclerna för det-
ta cnaståcncle byggnadsverk, vill<et är
det största i viirldcn i sitt slag, utanför
USA, bcstricls av avgifter orrr 2 l<r per
bil sorr-i passerar.

Vicl ankomsten till Leuchars nröttes
vi åv RR represcntant, som under dagcn
skul1c tjånstgöra som grricle. Efter av-

provdricka och avsmaka produkter lrån
Norrbotten i norr odr Bulgarien i söder,
och många lät sig väl smaka, inte bara
UHF:arna utån åtskilliga tusental åv
cic övriga måssbesökarna. - Eftcr mäss
be'ökcr var ,lel rilllällc [ör de som ön,-
kacle att luncha på rest. Gondolen vid
Katarinähisscn, och hade inte ett kraf-
tigl rcgn då f;llir, irrJc .äkcrt n ångr
förtjusta utrop hötts om den grandiosa
utsikten övcr "Mälardrottningen". Val-
,le nar"rrdde ingitk orL.å ; Iq.ök.rr ålen,
och cn s'glrr.eeingrrrr nteJ .ik'" Stis
vjd råtten i TGOJ-busscn företogs. Ett
annet rrycket intressant besöksrnå1 fanns
clen dagen i Sth1n, niimligen det italien-
ska sliolskeppet "Anerigo Vcsprrccio",
.orn låg ILir rn\ rr på rc,l.len. \lanqr
1'1...',le uå tilliä"rr oclr l-e.ag den,tår
liga seglarcn son inon p:rLcntcs var gan-
sl<a fullbelagd necl långhåriga och jeans-
kliJdr r"rl.tjejer" sn.rr vrr Lra ia(r
cftcr clc snå snygga och svartnuskjga
kacletterna ombord. - Ett ihållande
rcgn på enr. stoppaclc kanske en clel
andra rrtflyl<tsn-iå1, tr-ien det kan nämnas

rtt la,l. r.,'1. ".h lcrrrrc.rn försitsgi,k
i en nycket god stämniog, och "Jussi"
liit höra sin stämmas väi1jucl flera gånger.

Deltagarna i utflykten vill genorn

Bergtrollct tacka reseledningen och soc.

lionrtrtitt6n, och hoppas på en ny lika
trevlig utflykt nästa årlKarl Andersson llanbetad at CCVA och föruaLtare Haglutd.

t0

Socicrlcr kommiffen vid UHF...
har åter ordnat cn trevlig ut{lykt för
clc anställda vid förrådsbyrån. Dcnna
gång stäl1des kosan ti1[ Stockholn och

St. Eriksnässan, och de ansvariga, Leif
Jonsson och Bertil Eriksson, hade ord-
nat ett bra program. Huvudnumret var
besök på mässan, som i år något avvek
från dc vanliga måskin- och teknikut-
ställningarna. Nu fanns dct tillfälle att

för att ägna sig åt arbete åt sig siälv.
Han har varit anställd vicl CVA scclan

8 juni 1948.



Besok hos RAF i Skotilond
lagd visit hos flottiljchefen Group Cap-
tain Harbinson, som hälsade mig väl-
konmen till RAF Station Leuchars
gjorde vi en rtrndvandring.

Trots ltt de Fle.ta av byggnaderna är
daterade till tiden strå-{ {öre första
världskriget, då flottiljen tillhörde Royal
Naq', iir det en mycket modern flygbas
och dtgör en av stöttepelarna i RAF:S
14 krn höga försvarsnur österut. Flottil-
jen är den första med två Squadrons
Lightning MK III, ett robust Macl] 2,3-
flygplan, son.r beväpnat ned två Red
Top robotar utgör ett mycket starkt va-
pen. Stoltheten var heller inte att tåga
niste på, då flottiljingenjören presente-
lade flygplrnct för nrig. Vi korn u{ på
stårtbanan lagon för att se två Light-
ning starta för ctt övningspass. Vid siclan

av banan stod ytterligåre två Lightning
i full beredskap, klara för "take-off"
inom några få minuter. Dånet från de
startanclc fp1 var öronbeclövande. Jag
hamr konstatera att 35-ans stighastighet
är öve.r1:igsen Ligl.rtnings, innan flygpla-
nen försvann utom synhåli.

I baren på Leuchars officersnäss kun-
dc jag bekanta mig med en del av cicn

fll ga n,lc 1,er.onrlen. Florriliingeniören,
thc engineering officcr. berittcde, övcr
ett glas ö1, on de två squaclrons, son för
närvarande var placeracle vid Lelchars,
nu 2i och 74, lrfl 5quaJrol 23 iu.r höll
pir rft ut Lr:,ås lör NAfO trpp.lr;g i

Väst-Tysklancl. Han gav också en nyc-
kct intressant återblick på squadron 7,1

och dess historia.
No 74 Squadron bildades l 7 1917

so1rl ett övningskompani til1hörigt Royal
Flying Corps och utrtlstat med Avon
504. Kompaniet var första gången i strid
12 april sanrma år, dct förstörde tem
tyska flygplan utan egna förluster. Med
en förlust av enclast ctt fpl förstörde
konpaniet 70 fientliga fpl under cle för-
sta två månader[a i Frankrikc. På åtta
månader förstördes 140 fpl och yttcr-
ligare 90 sattcs rir'lirnktion. I Franl<rjke
fick Squadron no 74 sneknaninet "the
Tiger Squaclron" på grunci av sina pilo-
ters agglessivitet. Kompaniets notto är-

,rilr.r.dcn ,l*... ,lag'.r "l fer- no n 'n
Unclel månaclerna elter invasionen av

Dannarlt och Norgc flög Squadron 74
lruvuclsakligcn på offensiva uppclrag ocl-t

då stöcl från hlften bchövdes föf att
skydda evakucringen av britt-iska trtlp-
per från Drurquerqe var kompaniet in-
v., k.rr i r ångi lrrf .r.ider rle,l n -l't
bonb och jaktflyg över kanalen. lvlan
ha,lc vril bevcrat llr, figlrring .pifir'
från första världskriget, vilket illustre-
.!q a\' .rlr Under ctL rrppJrrg elra Sp't
fires sköt necl en blandacl formcring av
trettio Dornier Do 17 och Messerscltnidt
N,Ic 109.

English E[ectric Lighrning ituer Forth of

Av de många "hjältar" som under
årens lopp trätt fram inom Squadr on 74
och vilkas hjältedåd ktrnclc ha varit
häntacle ur Biggles' vä1jer .jag att åter
berätta PH.off. Stevenson's ävcntyr {rån
| | arrg. 1940, då Sqrray'ron 71 var in
vecklad i strid över Dover och Stcvcn-
son anföIl en Me 109. Ur hans egnir

anteckningar kan man läsa:

"Jag steg upp not honom och gav
honorn cn salva. Han girade kråftigt
och kon.r in i en vertikai dykning. Jag

höll mig på 5 km och avvaktadc. Jag

såg honom dyka rakt ner i vattnet 20
krrr .yrlöst orn Dover. Se,Jan "rcg lag
till 8lar och såg 12 Me 109 500 meter
rmder nig. Min för sta tanke var att
spränga deras formering. Då jag dök mot
dem, hörde jag knattret från kanoner
och naskingevär bakon nig. Där var
ytterligare tolv Me 109, som dök not
nej i riktning från solen, och åtmin-
stonc hällten av dem haclc skjutit mot
mig. Jag dök rakt ledåt, utan ko,ntroll
över flygplanet. Jag clrog iruvcn bakåt
stack ut huv'et och luftströnmen slet
ut lnig ur flygplanet. B1'xbenen och båda
skorna slets av. Jag såg planet slå ned i
vattnet. Dct tog nig tjugo nlinttcr att
komma ned. En av benlinorna i fall-
skärren lossnade inte, varför jag lled
huvrrdet undel vattcnytan släpades

,r'.m rrre,l Iio knops furt. E[ter t'e ninrr
ter var iag nästan nedvetslös, då linan
äntligen lossnade. Jag återfick andan och
började sinma . . ."

Stcvenson unclsattes cfter en och en

lralv limrrre av en nr o I o-l orTedbåt.

Filrh.

Sedan l95l då Squadron 74 fick sir
föfsta ppvisningsgrupp bestående av
ilra Mcrcor 8 hrr mrn hali "in egen
flygsl.row. 1957 fick gruppen lJawker
Iluntcr och 1960 Lightning MKL 1962
utvaldes grtppen till Fighter Conmand's
.kickligrsrc eftel en lppvisrinq ' forrre
r ing vid Mach 2.

Eftcr lunch och efter att ha avböjt
ett parti snoker i biljardsalongcn, besök-
tes tillsynsverkstaden för Lightnings
bromsskärmar. Bromsskäraen, som ger
flygplanct tjugofem procent kortåre
landnings.trär kc. kan anr ändas för' qirt
tio lanclningar, innåfl byte av linor er-
forclras. Packningen av skärmen tog
rlindre ån tio min ter att ut{öra av LIl
tränad packare.

Varjc scluadron hade sin cgen ti11-

synsverkstacl för flygplanet. Anmärk-
ningsviircl var'clcn orclning och recla sonr
rådde i lokalerna. Så exerr.ipelvis hade
varic nckaniker egna brickor', vilka
användes då verktyg lånacles från clcn
stoc'clla r crl,r ) Est'anclcn lnnrn flJ8.
planet fick lämna vcrkstaclen skrrlle ti1l-
ses att samtliga verktyg fanns på pane-
len. Orr något verktyg saknades, ktrndc
"boven" lätt iclentifieras. Denna säker-
hctsåtgärd hade in{örts eftel ctt antal
fall av lcvarglörncla verktyg i flygplanets
Irrftintag, vilket orsakat stora skaclor på
DrotoLerna.

Mccl dct beståendc intryckct av att
RÄF även idag motsvalar clet goda an-
scencle man fick uncler andra världskri-
gets hår'da luftstrjder lännacle vi Lcrr-
chars för att återväncla till Glasgorv.

C/rrisrer Nilssson

'11



IFFA l:cr i Cv-spelen 1965
CV-spelens "somrlardel" gick pro-

granenligt i Västerås den ll september
ned CW IF som arrangör. Organisato-
ri.kL l'lor 'pelen .r kl..r' frrrrBang för
CVV IF och herrar Ileijser', Iledengård,
Löfqvist nr. fl. l-rar all hcder av arran-
getl.tangen. CV-spclcn hal ju nur-nera
vlrliit i omfattning så att dc för närva
rande onfattar inte mindre än 8 grcnar.
Ytterligare 2 grenar, skidor och oriente-
ring, skall avverkas vid 1966 års täv1ing-
,: Lla IFF \ 'lrll .rar; fir ir. angerr ang-

cn. En viss spridning av tävlingarna vo-
r-e att rekonn-ienclcra sarr-itidigt son t-nan

hoppas på verkstaclslcdningens hjälp
rDed transporter eta-

Tyviirr kan alla individuella rcsultat
cj redovisas i tidningen p. g. å. utrym-
mesbrist, n.ien franl.rållas bör bl. a. skyt-
tarnas insats. Genon att plocka hem
13 poäng av 15 möjliga bidlog de i alLra

högsta grad till att vandringspriset åter
hon i CVA:s ägo.

Anclra inclividuella p(estationer, sorlr

iiro gläcljande att notera, åstadkoms av

biicle varpol<astar-c, pistolsl(yttal' och fri
i(lfottäre.

Siiluncla fick CVA [IlFAl fi]ljande
incliviclLrclia CV-lr-tästärc :

Varpa: I{. I-arsson, 13. Andersson

Pistol: H. Forslur.rd, T. NYr6n
Bä.lrrrinton: L E. Kil.rlström, S O.

Holniströn [spelaclcs 28/2 -65]
I-ängdhopp: A. Bjurström.
Diskus: E. Lundgrcn
llordtcnnis: J Grrstavsson Ispelades

dcn 28/2 -65J
Fotbollens företräclare hade tydligen

tänkt sig vila på lagrarna från FC IF
trlrner-ingefl, där IFFA spelade sig fi'anr
till en finalplats mot P2 i Iliissleholnr
bl. a. genon att slå CVM i sen.rifinalen
ned 2-0. I Västeråsmatchen not CVN'I
blev.lct stryk mccl samma siffror delvis
p. g. a. att IFFA enclast krinde ställa
rrpp mcd l0 nan.

En skärpning från lagledningens sida,

så att såclana malörcr ej inträffar, är på

sin plats. I matchen mot CW blev re-
scltatet 2 2, vilket får beteckoas som

något i unclerkant för IFFA:s del, sonr

hacle flera chanser son kunnat resultcra.
Alltnog lotbollen vanns av CVM mecl

CVV på andra plats och IFFA sist.

Vrr.rll.a.trrrtr gjor,rc en \trong n

sats gciol11 att beJiigga såväl l:a sonr

':.r plrr.. v'll,er bi,l.l','c lör l. dseee
och värclcfulla 5 poiing på vandtit.tgspri
set.

llria i(Lottclls ntöva|e 1ed ett kniippt
neclerleg i lagtäv1ingen. CVM tog nu
hem lagsegetn med 64 mot 62 för IFFA
och 37 för CVV. IFF^ saknade även

här'en rnan sorr lor'at konma och ltop
pa höjd mcn rrteblcv. Svagtl

Tcnnis ingick även i tävlingarna, rlen
l.rade p. g. a. CVM:s önskan fiirlagts till
derr. hcmrrcp'cn sorr crl insltg i , n

planerad familjcclag. Tyvärr kan IFFA
p. g. ir bristande tfäningsrnöjligheter inte
bjucla det lnotstån.l som skulle vara
ijnskvärt. CVM belade här dc fyra Iör-
sta platserna och tog därned givetvis
cn iiverlägsen lagsegel ned IFFA på

rndra och CVV på tledie plats.
Så är då 1965 års CV,/FF-spel avslu-

r.r'ln o,lr såväl lrgle,llre .o'r rr.rnqJrcr
rlrrr säkcrt cd suck av lättnad. Till alla
som meclverkat inon IFFA, sotr tävlan-
de eller i annan funktion, franföres ett
hiårtligt tack och hopp on återseenclc
ill nä.rr år ,{.r ltfA .tår .n n rlr:rngör

för. 1966 års CV/FF spcl.

Gene ralprotolnll från )965 dt's tdt,
titt\,,r ottt Ci, Ff sfcicrr' utrr,/rirlrspr;,

IFFA CVV II CVM IF
Badnintor-l 5
llor.ltennis 3
Korphockel' 3
Fotboll 2

Irfi Iclrott 3
Varpo 5

Tennis 3

Gcviir' 5

I(1ist 3

Pistol 5

2
l
5
3
2
2
2
2
5

2

3
5
2
5
5
3
5

3

2

3

S:r poänq 37 27 36

D dt tLc e nt r alens tty l ö ruii rtt :

Dcn konstmetandc databchandlaren
Från iniästa och bearbctade clata pre

sentcral naskinen clirekt färdiga clia-

granl, ritningar etc. Dernonstration kol11

rrier scllåre i hiist, då anläggningen sät-

tes i tjainst. Bilden visar datacentralfiire-
ståndarc Helman Skogltrnd och ing
Hcnry Flocllat-r som hontrolicrar genolu
att l<öra ffanr I lambttt3,s stads vaPen

Förhq ndlingsrött för stolsriö nstemö n nen

Den I jan. 1966 får statstjänsteman-
nen {örl.randlingsrätt. Inför ett sådant
lionstatefancle ko]nlner tnången tjänstc-
man att fråga, oL11 intc detta lcdån nu
och sedan lång ticl tillbaka är fallet.
\rrr.t är' ncj. Den lJlhan lling'rätt ,

soln statstjänstenåi|inen f. n. har cnligt
en k'rngl. lirrngö-clsL rr 1937, in'kri t'
kcr sig till rätt att frarnföra synpunkter
och önskemål, innan clen statlige arbets-
givJ.'en full.r lcslrrt orrr rns'ö11ning'-
och arbetsvillkor. Det iir visserligen sant,

ätt rnan sedan länge i praktiken har
tillämpat cn förhandlingsordning, som

givit ståtstj änstemännen ett betydande
inflytande beträffande sina villkor' Den-
na förhandlingsordning har emcllertid
saldat rättslig bakgrund clen har varit
någon lorm av "gentlernens agrecnent"

- och ansetts ttesluta kollektivavtal
och fackliga stridsåtgärder.

Sedan vårriksdagcn beslutat i enlighet
necl Krrngl. N{aj :ts proposition nr 60 av
clcn l2 mars 1965, får statstjänsternan-

nen förhancllingsriitt enligt i princip
samnra regler sorr gä11er för andra
arbetstagale. Lön och övriga cltononiskir
villkor skall kruina regleras i kollektiv-
avtål. Lockout och sttelk erl<ännes sotlr
tillåtna stridsmedel i inttessetvist mel-
Jn s rlc'l o, lr tjän'tenrnn;rorgrni.-tio r.

F,n ståtstjänstemannrlag innchåller
grrrnJlägganJc be.rär'tr rcl', r orrr cl rl'
tjänstemännens rättsstrilliing och cle an-
st:illningsvillkof, var-onr avtal icke lår
träffas. Vad 1.rär sagts gäller även l<on-
lttunefnas tiänstcmän.

Till l.dning för intre".rraJc rnedd. as,

att ståtstjänstemannalagen och andra
nya lagar och lagärdringar, sonl va.it
nödväncliga för den nya ordningens för-
verkligande, har utkommit soln nr
27) 2F4 i Srenck Fiirfrtrning..årrrlitrg.
Srl.cr ligen ko nr rr- de fu.I<Jiga olqrni
sationerna att till sina rrredlen-lmar spri-
cla infornation on-r clenna viktiga re
lrornr, soln är r-es ltatet av ett utrcal-
ningsar-bete, som pågått scclan l9'18.



LIur blir 1965 utldmr sl?:iLldsontbLLdct .l t1l

Vicl fiirra personalfesterl visadcs ovårl-
sticnde diagrain och frågar.r gällde:
l{onrnrrr 196.1 att visa en glacl cll:r cn
skadacl grrbbe. Det blcv clen glacLe. Vi
hade bara 19 fa11 rrnder 1964 och clcssa

av lindrig gracl. De allvarsor cl sorr nilmll-
cles då synes ha burit fmkt oclr nerl
gångcn blev påtag1ig. Vacl beroclde cletta
pa oclr l rr- korrrr, r' ,l.t rlt gå i ira rr

ticlen? I-Iuvudskyddsombrclet Janne Än-
clersson sägcr att clct är svårt att bedöma
orsakerna härti1l. Personalcn kan ha
blivit aktsammale utån att rnan direkt
rn:ir ker det Vi holpas dll d\rurlr pånrin.
nelse inte ko1nnler att glönmas och att
vårt olycksfallsläge ska1l stå sig ocl.r om
möj1igt yttcr ligare nedbringas.

Olycksfallen är beroendc av niljö ocl.r

rrivsel. Dc clcktroniska apparatelna alst-
lar mycket väln-re. Tcmpcraturer rrellan
'Y l) \ llnl l(llnnlr llnplnalas. Ar

{Lrktigl-retsgraden dessutom olänplig licler
personalen mycket och tröttas därav. Då
man därvid arbetar med högspänning
l<an en olycka iätt vara fran-rme. Nu ]rar
rnan cmellertid på flera hål1 satt in appa-

Allde"sson ( inliilld ).

raterna i ventilcraclc skåp ocLr clärigenorn
siinlit teDperaturen. Luftfulitigheten
lrar iiven fcglclats så |tt arbetsnriljön
avscv:ift förbätttilts.

Även brller är cn nycket rrfiterande
faktor. jir toihöjderl dessrlk)nr hö8 kan
dct på 1ängre sikt åstacllionuna aLlvirrliga
hörsclskaclor. I förebyggande syftc avscs

nu att bygga in vissa hiigvisslancle prov-
bänkar för jetmotorapparater i ljrrdiso
lercdc .kal'. M;n hrn Ln rpprst rinta sig
annat än ått resuitatet komrner att 1nor-
tagas mecl förtjusning och belränrja ar-
bctct.

Vi får sluta rnccl cn llppnaning till
personalen att har nj några lokala pro-
blem beträffande arbctsplatsen, gå direkt
till cicn lokala arbetsleclningen och fiam-
1ägg 1..1'a s1 nprrrrl.tcr. De..trto.r t'åpc.
kas ätt speciell uppmärksamhct skall
irl trcgr. n c.l n11 kell1icl I prq|xr;1,
som nu hat konn-rit till använclning och
sorrr rrran än så 1änge har litcn erfiirenhet
:rv hur hålsosynpunkt.

N,Ied dessa råcl vanclar Jannc vidale i
srn tunnel.

Arcrde läscrre
IJänucd åter ett llergtroll. kanske na-

got sent. I forts:ittningen skali vi bemöda
os( ot1 ilt! g. rrt Dc crrollcr I eänee'
per år, den 20 clcc., 20 nar-s, 20 juni och
20 sept. nrcd l6 siclor. Den blir inte
tjockare feller tLlnnare] iin detta ex.,
,rr..t ,lcl I'cror del. på ti',l.lr '.r.lr.
clc1s på antalet insiincla b!cilrrg. Var väl
konna att b1i neclarbetate. Vi scs till
Jul igct-t.

Bergtrollet

Inte CarI GtLstat, tne )1 ril e]1 glad Gus-
tao Ro bicb nad sitt stdbil.l stttill ocll

Solrr noteracles i llergtrollets Sernester-
blacl tillcleladcs 1651 GLrstav Rol1bäcl
en gratifikation på 1.250: iör en ef-
".lt:r fÄrl'.irtr:n8 av srariv till , kn.i .rrr

latorer. Dessa föll lätt onkLrll och ska-
clacles så att cn oroanclc förbr ultning
förelåg vilket föranleclcle en bestiillning
av nya stativ- Denna onrl<onstruktjon
har stoppat förstörelscn och bestä11-

ningen kuncle återtagas.

Utsltglt{ngsh u(u ned rör för trtflt: ti
eleletronislz appardtro.

Olycksfcrllen på
nedgående vid CVA

w
w

i'ir;ie.,,låö*613r!*iilii*l&al*!åe*, Eko från
K&KW &WY&WKK **. K&SYA SKYPP. R.()LtBACK



IFFA tvåtl i Försvqrets Civilo ldrotls-
förbunds forbollsrurnering t965

Lnde' 'cn'orrnaren har IFFA delta
git FCIF:s fotbollturnering som har
omfåttat 17 1ag från FB Boden i norr
till F 17 i söder. Turneringen var upp-
lagd sonr en crrp och IFfA:s lörstr Lon-
takt ned tävlingen var att möta 1964

års vinlare nämligcn Stockholms Ör-
logsvarv i Arboga. På Ekbackens idrotts-
plats utkämpades den matchen och

iFFA k.,nde lämna planen nöjda och

glada med en 3-0 vinst. Nu blåste det

friska segervindar i IFFÄJägret. I nista
match skulle FB Boden mötas, men av
någon anledning kunde dom inte korn-
ma tiil Arboga utan måste lämna w o

IFFA var nu klana för semi{inal, och i

den matchen fick IFFA möta en kär
ganural vän, niimligen CVM.
IFFÄ lyckades efter utomordentligt
fint spel besegra CVM med 2-0 Nu
kcndes det verkligen skönt att vara i

Hässleholm, dit slutspelet i turneringen
hade förlagts. Sista matchen, finalen,
skulle bli ett riktigt slag i ansiktet för
IFFA. Vi fick här möta P 2 och dom

hadc inga svårigheter att klara av IFFA.
P 2 varrr med hela 8-0 Trots så höga

siffror gjorde IFFA en mYcket bra
måtch, det var bara clet att P 2 var så

n.ryckct bättre.
IFFA kommer tillbaka nästa år och

lovar en minst trika fin Placering.
TonY Söderbetg

Yrkesskolon
har i år tagit in endast l9 nya elevet.

Det låga antålet hänger sarnman med
nättnaden på telcområdet samt clet fak-
tum att fördröjningar i utbyggnadspro-
gramnet för flygvapnet uppstått.

Vi har i år haft ett iägre antal sö

kande till skolan (371J rrrot nomlåit
150-180. Orsakerna till detta är tro-
ligen att antalet utbildningsmöjligheter
har ökar; fler yrkesskolor har stanctr,
tekniska fackskolan har kommit till
sant ökad omskolning.

Kanske är det intresset för teleyrket,
som svalnat hos den yngr e generationen:

De nya eleverna är:

Ärne Andersson, Arboga
Ronny Andersson, Kungsör
Anders Engström, Sunne
Kurt Fredriksson, Hagstorp
Lars Guru.ur Haglund, Arboga
Torbjörn Hernanrud, Ambjörb!'
Jan Hols, Ludvika
Kjell-Ove Johansson, Hagf ors

Stefan Johnson, Karlstad
Kent Karlson, Västerås
Gösta Larsson, Boden
Jan Lalsson, Eskilstuna
Rune Lampa, Kainulasjärvi
Gösta Nilsson, Gdllcrsta
Lennart Norclstr ön, Söråi<er

I Iåkan Nordström, ÄtorP
Jerry Olofsson, Högsjö
Jan Sellholn, Köping
Lars Göt an Widmark, Valskog

Den 10 sept hölls i elevhenmet vid
Ekbacken traclitionell avslutning för de

clcre', sor r fulllölir 'in utbildnrrg i år

Efter en god supö med tal och betygs-
och pr emieutdelning vicltog underhåll-
ning. Därvid hölI ing. Lars Larsson,
Kongo-Lasse, ett inttessant föredrag o1lr

FN-tjänst i Gaza och Kongo. Ndrva
rande var förutonr elever CCVA, sekr
E Tunås, löreståndare och lärare samt
repr. för olika avd. inom CVA.

Avgående elever, övre raden lrån
vånster:

Sven Olof Hansson
Bo Karlsson
Stig Viktorsson
Göraa Larsson
Hans Sköld
Claes Wennerlund
Pcr-Göran Ylvinger

Nedre raden:
Sören Wester
Tommy Lindgren
Anders Bjurström
Lars Olov Broberg
Kjcll Eriksson
Allan Jonsson

IFFA laget 1965. Stående från vän-

ster :

Engström, Våhlberg, Bjurström, Ek-
lund, Andersson, Edvardsson, lagl. Sö-

derberg.

Knästående från vänster:
Söderberg, Green, Gustavsson, Os-

karsson och Westerman



FR.ÅN PERSONAL O|Yl PERSONAI
Vi hölsor völkomnq till CVA
Kähty Dahlbom, kontorsbiträde avd 776
Sven-Åke Dahlqvist, ingenjör 522
Anders Eriksson, hjälpmontör 272
Kerstin Fogelström, kontorsbiträde 614
ElizabethFrödin,kontorsbiträde 570
Ker stin l-Iellenberg, kontorsbiträde 500
Ann-Christin Holm, laboratoriebitr. 900
Yvonne I-Iolmström, kontorsbiträde 951

Vi grcrtulercrr!
CVA
60 år

1965
12111 Eric Larsson
13/11 Johan Ohlsson
l4l12 Sven Andersson

5U dr
r965

,1/11 Sigr.re östling
5/11 Britta Anderssor.r
7/ll Algot Schill

I t/t I bveft Evatosson
21l11 Hjalmar Johansson
I t/12 Karl-Erik Nordlancler
17lI2 Kar'l Liljestrand

UHF
60 år

1965
26/11 Ulf Tillberg
29/lI Krrlt Hjeft6n

5U or
1965

l6/12 Birger Åh1in

För alla bevis på viiriigt deltagande i
r n sorg i sanrbancl med

GERARD [AR55ON5

sjukdom och bortgång samt lör alla
vackra blomnlor och tå1 vid hans sista
lärd, ett hjärtevallnt tack.

Alice Johanssott

Hjäftligt tack till chefer och arbets-
kanrater för blommor och minnesgåvor
jrg Iårt mottrgc på rnin pensionsdag.

IIi[nter .4tclersson

Tjll Chcfen och personal vid CVA
vi11 jag härn.red framföra ett varnt tack
för den storartade hyllningen, personlig
r.rppvaktning, vackra blommor och ett
utsökt bokverk, son kom nrig ti1l del
på nLin 60-år'sdag.

Gwtnar Bergquist

Ett vårmt tack för gåvorna jag fick,
då jag slutade vid CVA.

Gun-Btitt Ström

Ett hjärtligt tack till chefer och ar-
betskamrater för de vackra blommorna
och den fina presenten jag fick, då jag

slutade n.rin anställning vid CVÄ.
MonrLill ödman

För all vänlighet och uppvaltninS på

min 50-årsdag ber jag att få {ramföra
mitt hjzirtliga tack.

KaIIe Mdttssotl

För all nppvaktning på n.rin högtids-
dag vill jag hämed framföra mitt var-
mäste tack.

Atutt Jönsson

.v; ?no för aJIa bevis l'å vänl'F hågkonr't, sonr
" " ;;; \nn ni{ mig rill del på rrin 60-år.dcg,

' tack'780 llal-lltof Jag 1nM vafl-na

Jolm WaIIön
avd 230

avcl 990 För all uppvaktnir.rg och vänlig håg-

380 konr'r på min 60 år",lag lre' :ag fe
l, "-{Ä, " ^ri -".,-r r""l-zt\)

200 Gösra Perssorr

781 UHF
257 Ett hjärtligt tack till chefer och ar
850 betskamiatcr vicl UHF, för gåvor och

presenter till vår lysnings- och bröllops-
dog.

Britt-Marie oclt l,eo Rådnan
4'fl Till chef och arbetskamrater vicl CVÄ
.4tn rTcrnlor lag ll]rIt nlaTTllBr

lio LåaLomcr nÅ ,nin hÄorid<d,o

Folhe Wcstergren
ztll

I ör all uppvakining på min 50-ärsdag
t^- t-- f--*f .-^ -,.- .- rntra tack.

Lars Höök, ingenjör
Rune Carlsson, ingenjör

515
522

MarianncLarsson,kontorsbiträde 652
MonicaLarsson,kontorsbiträde 550
Bengt Niisson, 1. driftingenjör 500
Chris Nordström, kontorsbiträdc 670
Karin Olsson, kontorsbiträde 145
Ulla-BrittUrbach,kontorsbiträde 953
lr4aj-Lis öijcrholrn, kontorsbiträde 721

Vi hälsqr völkomnq till UHF

Barbro Bergquist, kontorsbiträde
Anna Bivall, städerska
Lars Eriksson, förrådsarbetare
Kristina Fridel1, hontorsbiträdc
Axel Gustafsson, kontorsbud
Arne Lundgren, förrådsarbetarc
Brita Persson, stäcierska

tr

I bewcr rcrt rrrinne

Gerat tl
Latssott

Förrådsarbetare Gerard I-arsson av-
lccl dcn 28 juni 1965. Han var född den
25 iuli 1902 i Stockholm. Larsson an-
ställclcs vid CVA clen l0 jamrari 1947.

Kafl Bertil
Larssort

Avsynaren Karl Bcrtil Larsson avlecl
den 8 sept. 1965. Han var föclcl den 27

ian. 1935 i Urshult, Kronobergs län.
Han anställdcs vid CVÄ dcn 17 april
1961 och tjänstgjolde sist vjcl avcl. 491.

Kurt Pcrsson
Avd. 493

För all uppvaktning ocl.r visad vänlig-
het på min 50-årsclag framför jag här-
med mitt varma tack.

Biger Linclh

Till Chefen, FCTF, FCPF, mässföre-
ningen, revisorer och mässpersonalen
.amt övriga som uy'pvaktat m:g på nrin
högtidsdag vill jag frarnföra mitt vama
tack.

EIsa Holntgren

Ett hjärtligt tack {ör all rqrpvaktning
på min högtidsdag.

Ragtlal'Spritt
Avd.271

Ett hjärtiigt tack ti11 chcfer och arbets-
karnrater för den vackra gåva jag fick
n^f t.or -Å min \O-4r<,1."

Lennart Erilzssott
avd 380

Lljärtligt tack för all vänlig up1rvakt
nino nÅ ,-in sO-irc,l"o

Stcn öberg
åvcl tz5

Ett hjä'tligt tack till cllef och arbets-
kanrater på CVA för den vänlighet och
san.rarbetsvilja jag mött och {ör den
vackra avskedsgåval .

RoIf Gustausson

Ett hjärtligt tack til1 chef och arbets-
kamrater på CVA för den viinlighet
och samarbetsvilja jag n-rött ocl-r för den
vackra avskedsgåvan.

RoIf Genestig

Tcrck!

l5



I ntiruaro au ing. S. uon Melstad, öuerlåntnar ambassadöt G Hiigglöv dt'n mil'
ionte AVO netern tiII öing. C-R Elzblad

Upprnärkscrmhet från AVO rnot FV

N)2il seråkprogrctrn
- progrommerod undervisning

Som ett komplement till de korres-
pondenskurser i språk som a1la på CVA
kan få iäsa, har vi skaffat ett antal
självinstruerande språkkurser inspelade
på bard. Banden är prrrier:dc, drs efter
varje litet stycke - steg skall man
själv säga efter och sedan lyssna på det
inspelade resultatet. När 1nan repcterat
ett par gånger tår man nästa stycke osv.

Till kursen hör ett illustrerat text-
häfte där rnan tiJ {örsta uppspeJningen
följer med i texten och under repetitio-
nerna endast koncentrerar sig på illus
tratloflemå,

Metoden är garanterat effektiv
men ansträngande - varför korta pass

rekommenderas, ca 30 min. Man bör kö-
ra ninst två pass per vecka.

Bandspelaren, som är mycket lätt att
sköta, är uppställd i besöksrummet i
vaktbyggnaden. Bokning sker genon att
man noterar önskad tid på en lista för-
varad i vakten.

Äll personal, även ULIF are, inbjuds
att utnyttja denna unika möjlighet att
snabbt och effektiw Jära språk.

Ring utbildningskontoret, tel. 187, för
upplysningar och hjälp i starten.

Följande program fir-rnas:

Let's Look In (engelsk grundkurs)
8 band + texthäfte * övningshäft.
inga förkunskaper krävs

Engelskt uttal och satsintonation
5 band + texthäfte
förkunskaper: grundkurs i engelska

Teknisk engelska
I band*texthäfte
förkunskaper: grundkurs i engelska

Understanding science Iej pauserad)
6 bånd + texthäfte
förklnskaper: ett pår års engelska
studier

Tala franska I (grundkursl
4 band + texthäfte + övningshäfte
inga förkunskaper krävs

Svenska för utlänningar
8 band + texthälte + bildhäfte
inga förkunskaper krävs

Se bild nästa siclal
Fråga: Vafiör så mycl<et engelslza och
ingen tyska? Sotn sbolwtdet'visningen är
lat,l nr ir derra vilaigare!

Resultat:
1. Avd 553 [59+86+97)2. ,, sss (sB+83+751
3. ,, 556 [94+52+56]4. ,, 6s9 {s7+82+3sl5. ,, 554 [59+24+64]

242 p

2O2 p
174 p
I47 p

De tva avgör'cnde och resterande gre-

nrrnr ä-.kytle o.h pilkrstn:ng. Ävd 555
visade i fjolårets femkarnp att de år bra
i pilkrstn'rg, 'nen i sl.)tte, .onl är en
ny gren för året, lär visst avd 556 ha en.

hel del att säga tiil om. Bäva månde avd
5531

r al.

Till den stora utställningen i London

- benämnd Radio and Electronic Com
ponent Manufacturer Federation Exhi-
bition - hade clen engelska firman
AVO tillverkat och levererat den nil-
lionte AVO-metern. Den lörsla i 'ericn
tillverkades reclan 1923 och fick sitt
namn av begynnelsebokstäverna till de

tre elektliska BrLlndstorheterna ampere'
volt och ohnr.

Vid cn lrrnrh i sarnhanJ här'rned, då

Svcriges ambassadör Gunnar I-Iägglöv
vrrr heJcr.gä.t. överlämnadc denne på

HÄR.T INOIÄ ROBOT
Allt kan hända i den år'liga fen.rkanr-

pen inom robottekniskå kontoret, so111 1

år utkämpas undcr ledning av dess nyc
chef Lars Frennenlo. Det känpastarka
favoritlagct avd 556, fjolåtets segrare

avd 555 och clen "eviga tvåan" avcl 553

slåss för närvarancle om slutsegern. 1962

och 1963 års scgrare avd 554 verkar ha

tagit ctt sabbatsår. CVA:s robotplane-
ring, som i år har inbjuclits som gästlag,

har sorr sådant visat "gott gry" och har
nn cfter tre grenar åvancerat från ium-
boplats till näst sist.

Avd 556 gick rlt hårt son.r vanligt och

tog hem en överlägscn segef i oricnte-
lingen. Banlåggare Frennemo haclc gjort
en medelsvår bana som vid en kontroll
var "bemannad" med alster av skänt-

AVO-Ltds vägnar detta millionte instru-
n.rent till överingenjör C-R Ekblad Den-
ne, son.r för CVA räkning, besökte ut-
ställningen på semester, tackade i väl
valda engelska ord för gåvan å CVA
och Flygvapnets vägnar. Avometern re-
prescnterar hög standard på universal-
instrurrent inte bafa i England utan ock-
så i i00 andra länder och förctagets
leveranser utomlands har tredubblats
unclcr de senaste tre årcn. Det överläm-
nåde instrumentet demonstreracles under
familjedagen.

tecknare Ströyer. Om några blev mil-
jöskadade av detta låter vi våra osagt-

nren lrrklrIn är Jtl en del g'ck över

fArboga] ån efter vatten [kontroller-
na l.

Den 18 ocl.r 24 juni utspelades slagen

orr poängen för den andra grenen i fem-
kampen på miniatyrgolfbanan. Trots en

mängd s k "psykning" lyckades cle flcsta
över förvåntan. Avd 556 son för spän

ningens skull höll igen slagen behöll
trots detta sifl förstaplats efter två gte-
nar.

Trots ett intensivt regnande som hade
gjort banorna mycket tunga kunde var-
patävlingen genomföras den 20 ocl.r 27

augrrsti. Avd 553 giordc hör ert ry,-1<

cch kunde ta hand on "ledartröjan".

Segraren i gollen S-1
Sandström aucl 659
detnonstrerar segcr
leentlet under öuerir
secndc av C Fernstett
autl 553, nedan B.
Eiuih autl 556 kon
centrerar sig på ett
slag tncler öuerinse-
ende au U Haglin.l
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Svepgenercrlor
Signcrlgenercrlor

Genercrl R.crdio Typ lO25-A
Denna säregna och noggrant kalibrerade signalkå1la för svep- eller punkt-för punkt-

rrätningar förenar i sig cn svcp-, en signal och en rrarkeringsgenerator. För en komp-

lett svcpmätplats behövs endast ett oscilloskop. Genom en enkcl onkoppling på front-

panclen skiftas arbetssätt utan ått några särskilda kalibreringar eller ånslutningar

behöver göras. Den noggranna utgångsclelarcn ocl-i den inbyggcia inclikatoln nöjliggör

mätning av såväl lnspänning soln .letekterad utspänning hos Dätobjektet. 1025 A har

vad nan skullc liunna halla de per'fekta mar ltcringspulserna - kontintlerljgt instäl1bara

och halibrerade i båtle frehuens och amplitucl Mecl dessa narker ingspulser kan nrot

svarande kvantitativa data rrtlåsas clirel<t av oscilloskopbilden. Sorn framgår av vidstå

ende fig. är m ar kerirgspulsen nrycket selcktiv och var

ken påverkar eller interfererar" med lrätsignalen. 1025 Ä

kan även användas sorrr svepgcnerator tillsanrmans med

cn X-Y-skrivare.

Tag clel av alla c1e övriga egenskaperna hos 1025-Ä

genotr ätt begära clenonstration eller Gl{:s katalog.

Generologenl:

TEKN15KA HUVUDDATA

Frekvensområden : (MHz)
0.7-1.4 13-26
1.3-2.6 24-48
2.4-4.8 40-80
4-8 65-140

r 00-230
Bondspridning:

400-50C kHz,l0.4-l I MHz
Svep: Insiöllt frekv.omr. sve-
pes frön lögo till högo frekv.
20 ggr/s. Tid 22.2 ms. Svepsp.
sd giondformod.
Stobilirer: Drift mindre ön
!0.1%15 h.
Utspönning: 0.31rV-l V över
50 oh m.
Morkeringor: Instdllborcr 3
mV--l /100 V. Upplösn. bätire
cin ,t0.1% qv ind. frekvens.

Nötonslurning: I l0/220 V, 50
lz, 145 W.
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