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Guldrnedoli
konstaterar
När man bläddrar i CVA-minnenas bok Bergtrollet
företag.
BI.a
man att på ett 20-tal år har ganska mycket hänt inom vårt
har många goda medarbetare lörsvunnit lör alltid eller gått i pension
eller på annat sätt komnit ur bilden. Flertalet Zir dock kvar och styrkan
har utökats med nya kratter.
Jag kommer alltid att minnas Er alla son lojala och trer'liga medarbetare som känt Ert ansvar och velat CVA:s bästa och därigenom givit
värt att lita på.
vår kund ett väl utfört arhete
Tack, Kära Vänner, tör många år av underbart samarbete, trevligt
kamratskap och stimulerandc diskussioner.
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Blivande pensionär

rill
Anders
Högfeldr

Hemvörnets förtjönstmedolj i gula nor
tilldelots verksiodsdirektör Anders Högfeldl som erkönslo för förtidnstfull ok-

iiv verksomhel för hemvörnsrörelsen soml
for synner,iger berömlig görning inom
hemvörnel .
Drifivörnschefen, överslelöitnont Axel
Ekfeldi. FFV-HK överlömnode medoljen i
sombond med firondet ov Svensko Floggons dog på Siurevollen, dör mångo orbogobor mö1t upp iden vockro sommorkvöllen.
Festprogrommet upptog bl.o. musik ov
Arbogo Blåsorkesler, sång ov Monskören och högtidstol ov moior Horold
Lundholm, CVA.

Apr.opå medolier
Som en konfrost

Låt oss ta tillfället i akt och framföra personalens tack till Vd A. Högfeldt sorn under så många år kämpat och kämpat väl för att CVA skall vara den kvalitativt höga underhållsverkstad sonr CVA är. Vi tillönskar
honom en trivsam och aktir tid som pensionär'
FCTF
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SF avd
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ornslagtslti

Des5o
svensk toppteknologi

representercr

ov idos. Underhåller ov en'

fteiei lill Vissen utsör en viklig del ov CVA:s nu'
voronde o.h ftontido belögEning

EIEFTGITFTOLLET
Personoltidnins

för

FFV-CVA

hög

Min dåvoronde sekreterore, fru

Lillie

lgnell, kom in och siöllde ifrån sig ett
pokei pö bordet med orden'
kommii en lådo hör.

Det hor
-Något
snopen blev jog när iog fonn

ott den innehöll det synligo beviset på
ott i09 bliv:l Riddore ov Nordsliörne-

'f 4--lderr :
lyro Vissen i tldnkfofinotion

2l5l

till ovonnömndo

tidligo tillfölle erinror sig Anders Hög
feldt fölionde lillo episod, som hönde
honom för eit ontol ör sedon.

och FMV-F:UHF,

oroen.

Allcr skcr vi
lrivcrs
CVA personolfesi den 16 iuni inyo
godsterminolen g€rr under måttof: Allo
sko vi trivos !
Golt om svöngrum bör det bli, eftersom helo boilenvåningen på drygt 1.500
kvm blir fesisol.

Vd Anders Högfeldt völkomsttolor.
vi på "londgång" med öl

Sedon festor

och dricker koffe, innon Arbogo Blåsor-

vd a Flögfeldt
Redokrör:

ieurrnel

keslers storbond spelor upp

Fl)/deborg

Redokrionskomdi116.

Corl'Rickord Ekblod

och Corl-Hu9o

Arbosa Boktrycleri AB, Arboga 1973

till

dons.

En

önnu ononym gösiortist fromiröder vid
Ddhl-

22-iiden. Andro evenfuello överroskningcr kon del ocksd bli och för desso år del

lömpligt

oit sporo bilietlerno.

fortsötier till kl.

01.00.

Donsen

CVA-CHEFEN

T

PENSION

I ett 40Jdl år hor Vd ÄndeB Hösfeldt drbetot med föBvo^moteriel och bl. d. hoft tilllölle otl fölid den snobbo lekniskd utveckli.se.
inom flysinduslr;n. Mycket hor hönt på d€ hö.more 30 år son ligger mellon flygplonen Soob 2l o.h 37, ron hon hör visor upp.

Den 1 juli bLir en milstolpe i CVA:s J:tistotia, då toå iör oerhstaclcn mlcbet
-Läsentliga iörändrin,gar sleer. Dels ai.,går rerlistadsdirehtör Anders Högfeldt
narl pension och dels inträdcr CVA i den n)ta nde$Allssebtorn. tillsam.ntans
nted CY M.
Anders Högleldt bar nu z,arit i ,,1rbog,t. sedan | )uni 1954, iörst som perkstadsöveringenjör ocb lrån 1 juli 1961 som cheI för CVA. ]4ed den jovialislea
läggning ban besitter, bar oännerna hunnit bli många under denna tid ocb han
är pälhäntl ocb uppskattad i.tår stad.
Mest angeläget synes det f6r Betgtrollct ?ara att nu i ai,sleedets stund, lå uttryck.t ett catmt ocb innerligt tach till Anders HögleLdt lar alla de omsot&er
ban halt lör "tårt bästa undar sin titl sonr cbet lör CVA ocb att önska honont
en lortsatt lycklig tid,
Många artiblar har skripits om Antiers Högleldt i ortspressen - så är.,en i
Bergtrollet, som denna gång lar aft inte tiskera bli tjatig i stäLlet väljer att på
nAstd. sida citera några stroJer ur ett ao de många högtidstalen till bonom i sarnband med 60-årsdagen nyligen.

lfr "FIJRTAL och TAL'

tillögnot Korl ANDERS Gunnor qv vönnen Korl BIRGER Johonnes
kvöde och sång vi re n Dei hyllot
men förgöves vi rred ljus och lykto sökt
hos slciki och önnu öldre vönner, något för oss ej uppenbcrt
ov, som log hoppois, ungdoms;ynder och ondro bedrifter
som iog med ironins och solirens gifter
kunde ge Din helgonglorio en iniektLon
oii den snobbi för{lytto från sin huvudposition.

Gör dei sicilv or i stori iust Din poroll
och nor på gollon Du vill göro D in kontro
Du ei oils på löl<or'n litcrr
uton prövor först med 3-4-5 smir irlobitor.

I brist på detio som kunde gell skömtei sitt elixir
iog för dino g o d o egenskoper för en stund dror ner nu mili

nör det göllt otf Dei ge
uiov ollt goit Du {åit
som hon skönkle uti rikligi mirif.

l

och från egen {oto bu r
iog tor lrcrm elt och onnoi som legot dör ptr l!r.
Fon

blygsomheien kömpol

jog försökror Dej, ott iog med omsorg logt
mino ord och strox hons enlusiosm en oning ddmpoi.
För pubiicitet Du ör nog så svog och delto vi ollo minns
nör vi lili och tUtt Din nuno ser uppå fotogrofens lins
och inle hor Du dei ollro minsto lillo lillo grond
utov l<omplex
men sir ör Du boss för verkslod slof
med Oslersu n dso n nex.

Ndr för l0 år se n medorbetore Dei skönkie en velociped
ihopp iog lror oit ge Din figLrr en någoi skorpore konlur

^tr

.- n-i li^^^

vor sökert mångos dröm
och olt Du sl<ulle bli en ov dem
som

ien ollt idmnore

visir

cj

ske

Humorns gåvo, ei tung

lro't men nör nirgon till mei sogi

oll Du mot

En givmild fe
onvonde minsonn

oll

böro

Omlonke om Dino (öro
lillsommons med Din Ello stor gilsiirilrel
iill Dino vönner en fond ov vönskoplighet
i hondel och vondel Din örlighel
ov detto sl(öppo full hon mötte
nöie och glödie slor vi på detio sötte.
Gomle vön och vopenbroder, jog ej begarf

otl Du nu sko

protestero

mot vorken mino spydigheter eller komplimonger
som iog sökt preslercl
uton ndr iog strox lill tcrlets slui hor hunnri
iog hoppos ott Du nLJ som förr hor funnil
ott Din vönsl<op högt vi skoilo.
Så ollo vönner dogens jubilor

ström

mot CVA pd cykel sin koso stöllde

till morken fdllde
ty det helo gick snobbt på sned
med ris< olt vehikeln i gdrogel nu roslor ned.
men det hoppel snort Du

I

vi

grolulercr

och med höido pol<oler vi honom sol!lero
och ovon vinels miuko bödd är den till ronden fylld
crv o llos våro önskningor
om fortsott fromgång, lycl<o och
.rder m€rngo kommonde år."

hdrlso

Ur-CVA:crrncr på trevlig fesf
G att och gemyiligi hor det olltid gått

till nör Ur-CVA,orno hoft sino sommon\orsler. Det blev ingel urdoniog fö
lröffen den l0 moi, öven om det låg nå
got ov uppbrotissiömning i luften
- upp
oroF lör Vd Anders 1ögfeldl, son inonr
kort går i pension och denno gång med
onledning dörov ko lot sommon denno
lillo völ sommonsveisclde grupp.
Ärtsoppon och ponnkokornc öts sonr
von igl n ed god ool;l och rinne o ploc
kodes frcrm delvis rred hiölp ov den film
som förörodes Anders Högfeldt på 50årsdogen för

l0 år sedon.

Med dr Gunncrr BergqLlist utiryckie
spiriiuello ordolog Ur'CVA,ornos tock
för ollo trevligo lröffor under ören och
I

till kvöllens vörd,
isin tur lovode ge den kommonde
chefen iips om olt föro UrCVArornos
över ömnode presenier

som

trodition vidore.
2
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Veterdnen Birger Weiterberg (okr. 44) hdr hiödlisl rolisl åi olld kvickheler Gunnor Be.squist servero.
vid överlåmnondet ov o$kedspresent€rno till Ande^ Högfeldt.

Elrner Axelson

sekforclref

Elmer Axelson hor utsetls som chef

tör den nybildode

FFV

Underhållssekiorn. Någro CVA,ore könner honom sedon gommolt och då frömst genom somorbelet cv-no emellon, men för

de flesto iorde hon önnu voro obel<ont.
Vid en liien intervju hörom dogen beröttode EImer Axelson
för Bergfrollet, crtt Henry Jersby på molorseklionen vor derl
försle CVA:ore hon kom ikontokt med. Det vor redon som'
moren 1942, dö hon som prolctikonl kom till flottiljverkstoden
på F 7, dör Henry Jersby då vor motorförmon.
Elmer Axelson ör vösigöfe, född i Skoroborgs Iön 1922. Han
iog sludenlen i Skövde 1941 och gick sedon igenom Kungl.
Teknisko Högslcolon, dör hon volde ovdelningen för moskiniel<nik och mot slLJtet specioliserode sig på gosiurbiner. Efter
exomen fick hon civil onsiöllning på motorbyrån i dövcrroncle
KungJ. Flygförvoltningen 1 ol<tober 1946 och sysslode med be-

rökningsorbeien på reomotorer, Etf år sensre blev hon onlcgen som flygingeniör och plocerod som 2:e flottiliingeniör
på F i i Vösierås. Under sin tjänstgöring ddr vor hon vinterholvåret 1952-53 Flygförvollningens förbindelseingenjör hos
,1956
De Hovillond Aircroft Co i Englond. Den 'l jonuori
över
flytiodes hon till CVV, blev kontrollingenjör idövoronde orgo
nisctionen och i sombond med omorgoniscriionen 1957 chef för
den nybildode ieknislco ovdelningen. Då mon 1 iuli 1968 till,
sotie en gemensom chef för CVM och CVV blev Elmer Axelson plotschef vid CVV under dess sisto verksomhetsår, vorefier

hon kom till CVM som chef för ieknisko ovdelningen ddr. Den
1 juii förro örei efteriraidde hon Sven-Äl<e Liljo som verl<stods-

direktör vid CVM.
Seklorsloben skoll som bekonf ploceros iArbogo, rnen försi
om eil ör kommer Elmer Axelson oil med sin fomilj flyito hif
för goit. Till dess får hon pendlo emellon, och någro dogors
CVA-besök lör det bli vorje vecl<o.

Fru Axelson hcrr vdxi upp iVösterös och bott dör slörre
delen ov sitt liv. Hon hor inget emot ott nu flyitcr till Arbogo
och inie heller hor de stöit på något slöfre motstönd hos bornen, lvd fliclcor och en pojke. Fn fördei ör ott dei blir nör'
more till fritidssiällei uppe iLel<sond.
Apropå friiid, så ögnor sig den nye sekiorchefen görno åt
molionsövningor. Hon spelor tennis, ål<er slcidor och springer
dö och då i skogen för oti försöko höllo sig i torm. Under
mångo år hor hon vorii oktiv friidroitsmon med stöende höidhopp och 3'stegshopp som speciolifeter och med eit svenskt
mösterskop 1943 iden förstnömndo grenen som frdmsto merit.

Aren 195,l-55 vor hon ordföronde i Vösterås Idrottsklubbs
huvudslyrelse. I nån ov tid ögnof hon sig ocksir åt filoteli och
koncentreror sig då på svensko frimörken. Hon ör dessulom

iOdd Fellow och Frimuroreorden.
Berglrollei önskor Elmer Axelson en lyckosom tid som sekiorchef och hölsor honom och hons fomilj vqrml völl<ommen
medlem

iill

Arbogo

!

Sektorchefens nörrncrste rned-

MARKNAD

crrbelcrre

FFV Underhållssektorn, den nyo försöksorgonisction sorn CVA tillsqmmqns med
CVM går in i den I iuli 1973, omfottor tio sfcths- och produklionsenheler. Bergtrollet
hor bell cheterno för desso ge en lilen presenlolion dv resp. orbetsområden.
PERSO

ott voro oll<o ptr CVA och CVM men en
lil<o utformning <ommer oli eflerstrcrvcrs
så smfrningom iden mån della viscrr sig

NAL

l)ro (trskl.
Sel<iion Ekonomi <onrrref

oii

svo -cr

iör

ekonomisk plone_ing, redovisning och

konlrol somi

l<ossoverl<somhet.

Vid CVA

r'e'

de culorn ofdc'feg qlre ir'g ocll
{nkturering olt centroliseros dit medon
desso fun<lioner vid CVM i slörsfo ui
I.om

slröcl<ning förts

till

moierielg

ru

pperno.

Sei<tion Orgonisoiion l(ommer
ir,,ted oniedn

ing ov personolverkscrmlre

lens l<onlinuerligt vöxonde innehåll somt
den ö<ode betydelse som personolfråclorncrs hondlciggning iillmöts hor persorrcr funktionen erhirllii en sjölvstdndig orgonisoiorisk slo llning direkt !ndersiölld
s-.ktorchefen.

"Persono hor inom seklorn onsvofet
personolbr. dgeten och bemonn.ngs-

ld

prognoser, för onpossning, instollolion
och uivecl<ling ov personolodminislrolivo

!or de löponoe ruli_erno
";sren sort

i

persono lverl<somheten.

Eti 40Jol medorbeiore ör verksommo
i de oliko funklionerno.
Persono lenheten omfotlos ov funrrronerno ledning, plonering, odminislrcriion
scrml mob/sdkerhet.

Vid
Molms

i Arbogo och
ött finns funl<fioner för ledning,
underenheterno

ofl

svo-

ro för odminisirotiv rotionolisering, doto'
sysiem somt koniorsservice, nönrligen
registrering, orl<ivering, fjörrskrift, rerex,

ielefonvöxel, kontorskopiering, kontorsmoteriel och konlorsulrusining somt vrcl
CVM öven budcentrol.
På såvöl CVA som CVM finns en sekiion Inl<öp, som föruiom inköp svoror fö.

riiknings<oniroll och

Bengt

FFV Underhdllssektorn sl<crll fungero
som en resLrlloienhei- Deilcr innebcir or.s.
olJ eI rö lonsro i,r.ygs enh.terr. Upp
gifien för Morknod innebcir lrörnred oii

a.l' | , L.Fr.
r .rtercn ,
' to^r el o
mcrknoder så oti försölining ov sel<torns
tiönster och produkter <on sl<e tll störsto
möiligo lönsomhet ptr lirng sikt.
Morknod innehåller resurser för plo
nering och morknodsföring och beröknos
omfqtto 8 personer, somiligo plocercde i
Arbogo. Enheten somorbetor rned kon'
cernstob Morknod på HK somt med för
säljnings och plo neringsenheier isek

lrons moterielgrupper-

leveronsbevol<-

ning.

Nö"io bLdgelår lomme- der oir f,rnos
nörmoste 100 onstö ldq inom odmi.

i det

PRODUKTIONS.

nisfrdlion, vorov hölften pö vordero CVA

SERVICE

och CVM.
UNDERHÅI.tS-

ocH
KVAI.ITETS.
TEKNIK

plone',ng, utbildn ing. odmi'1isjrotion. per
sono lvtrrd och ovlol.
Produkiionsservice skoll tillhondohållo
tjönsier som lömpligen ei kon delos mellon molerielgrupperno, såsom underhåll
och drift ov onlöggningorno, vol<1hå11-

ADMINISTRA.

TION
N

iti

UnderhåJls- och kvolitetsieknik ho. tre
underenheter:

.

Allmönnq enheten [ör sonordni-gsfrö
gor betröffonde utnytijonde ov ieknik
ploneringssystem för underhåll,
moterielinformotion m. m.

och

.
Adminislrdtion omfotlor fyro sektioner
med personol på CVA och CVM. Avcletningen skoll ge regler och rikilinier somt
trlorbeio system och rutiner för lrelo sek-

torn inom verksomhetsområden sorr ex,
enp i{ieros nedor ocJ. dessuto.n inon
CVA och CVM ulföro operotivo ol<liviteief på cenirol nivå inom somnlo om
råden. På CVV och CVO är döremof
desso operolivo oktiviteler decentrolisecde till flygplon resp. elektronik.
I någro foll kommer orbetsuppgifierno
4

Enhefen underhållsteknik, som sl<o
\ållo sig o jorr med u vecl<lingen in

I

om områdel, onposso inhcimlode kun
skclper och teorier för öndomålsenligi
utnyitionde somt medverko i projekt
med urderhö llslel. nisl(l meiodorbete.
" Enheten kvolitefsteknik, som skolt svclro för l<volitetspolicy och fromtogo
riktlinier och system för kvoli+eisstyrning och lconfrollverksomhet. I enhelen
ingår öven en grupp för ie<nisk millö
och renl;ghel.
Personolsfyrkon uppgår nu till 10 mon,
5 i Arbogo och 5 iMolmslöti.

ning, lronsporter, distribution ov gods,
förrddshållning ov inventorier och reservdelor elc. Dessuiom skoll ovdelning,
en somordno föröndringor i lokol- och
ulrusiningstillgångor, siyro för moteriel
grupoe-_o gÖTe'lsommo -ot onolise'ings
objekt och uinyttiondet av orbetssludier,
soml svoTo för lönesysiem och förhond-

lingsfrågor

för

R+lönstemön.

Seklionerno ör fölionde,
Resursplonering
Ploneringsservice

Produlctionstel<nil<,

med

orbeissiudie

grupper i Arbogo och Molmslött
Anlciggningor i Arbogo
Anlöggningor i Molmslöit
Förråd i Arbogo
Förråd iMolrnsiött
Personolstyrkon blir totolt 348 rnon,
vorov på CVA 219 IBB L + 13i R) och
CVM 129 (61 L + 68 R).

Arbetsuppgifterno ör u nderhö ll ov
motorer med hjölpopporoter åt iförsto

FI"YGPTAN

ETEKTRON IK

hond försvoret.
F.n. ger ielmotorerncr ifpl 35 och SK
60 den störsto belöggningen, men oven
lu rbooxe lm

olorer till helikopiror

liksom

iorpedböls- och stridsvognsnrotorer ngirl
rsortLmentel.

Viggenmotorn, RM8, komrrer

so n no

liki

ott bli "Motors" mesl omfollonde orbeis
objelcl, men önn! dröier det någro år

Flygplonovdelningens huvuduppgifi ör

olt producero

underhå llsijönsler ovseen-

de svensko försvorets flygplon oclr heliKOplrOr.

Erforder igo resurser horför skoll dess-

utom utnyttios

iill oit breddo vårl

nuvo-

ronde morknods och produktområde.
Huvuduppgiften innefottor
översyn, reporoiion och modifiering ov
:

.

flygplon och helikoptror och

i

desso

if gående opporoier/utruslningor

'
.
.
.
.
.
.

'nnor den ovl ostor 1ågo'r belö9gni-g pir
ö\ efsy_sver kslooe-. Eörberedelser_o i
form ov plonering, uibildning och resurs
eloblering lomle' docl redon de nömosie åren ott sdtto sin prdgel på orbelei inom "Molor".

Vid sidon om huvudinrilciningen hor
Motor" också en viktig uppgift ott fyllo
oii iillhondchållc ollmönno verksiodsresurser inom moskin-, plåt', sveis-

genom

och ytbehondlingsomrödet öven
ondro moterielgrupperno

i

iill

de

Arbogo.

teknisk konsullverl<somhet åi FMV och
förbond
fromiogning ov vårdföreskrifier

Ekblod

I Elektronik ingår nuvororrde morkle e'
sektionen (680), ieknisko sektionen mofk
(758), konstruktions och normo re
sekiionen i759) somt Ostersundsfilio len
CVAO' exll. TVI sorn frå- -l i-gi

tele

iTSB'orgonisotionen.

Personolstyrl<on blir ioioli 466 mon
L + 147 R ijm), vcrrvid vid CVA 333

t,319

1252

TII.TVERKNING

utrusiningsplonering

outotestteknik och simulotorer
lelemötinslrumeni och ielekomponenler
lorgonisotionen ingå uiöver enheler i
Molmslätt och Vösferås följonde enheter

+

81) och CVAO 133 167

+

66).

Enhetens vösentligosfe orbetsuppglfier
blir sommo som för ovonnåmndo orgon
soiionsenheler, d,v.s.
. översyn och reporolion crv morkiele

.
.

norrrolie' och konsirukiionsverksomhel
sysremproneflng

Cdrl-Ri.kord

moieriel, bosmolerie och fordon
montoge ov rforkle eon alggnlngor
fromlogning ov unde hållsföresrriffer,
ieknisk service åt förbond somi l(on
sultuppdrog frön FMV för nunrnd nrcrie
rLe.

.

Konsiruklions- och nornrollecrrbeien för

frömsi FMV

rö kn ing.

iArbogo:

.
.
.
.

Inslruneni-, el- och roboisektionerno
Teknisko sektionerno Flygtele, El och
Ro boi
Utrustfingsplofefing
MATERIAI.-

Systemplonering

Orgonisoiionen omloitor l 275 medorbeiore, vorov 500 plocerode iArbogo.

MOTOR

I Tillverkning ingår nuvoronde tillverkm'?) iMolmslöit,
somt nyli llomno enLelerro rorcäl-n ng
Molerio lodminisiroiion 1MA) scrmt Pro-

IABORATORIUM

ningssekiionen (c,o 12.000

dul<iionsteknil<. De nyo enheternc bemon-

nos bl.o. ov personol frön tidigore Cenirolplcrneringen {800) somi Produl<iions
sioben (110).
Personolstyrkon uppgör iill totolt 308
mon vorcrv /3 L-tjrr och 235 R'ijm somi.

ligo från CVM.
De vösentligo

o

rbeisu

ppgifierno för

Tillverkning blir som tidigore:

.
Nyo Molor"

Kvclificerode mosl<inorbelen och plåtrepcrolioner till ormdn, morirlen och
flygvopnei, dör motorreporofioner cif

en ov

utgörs ov CVA,s hittills-

.

specio liieterno.
Tillverl<ning ov kompleilcr enheier som
vopenkopslor ov oliko slog, bosulrusi-

.

ploneringsfun <lionerno; inolles 425 per-

ning, bevdpn ingsbo lko r etc.
Tiliverl<ning ov reservdelor ibl.o. iill
UHF), hydroulcylindror, Siirlingmotor-

so ne r.

deloljer elc.

voronde motorsektion

sommonslogen

med nroioriekniskcr koniorei och verk
stcrdssel(lionef, somf någol förstdrrkt ncir

det göller försölinings-, ekonomi- och
Endo större öndring som gjorts vid
sommonlöggningen ov enhelerno ör ott
Lvolitelonlrol en b.u'ils ul Lrr del lid gore
moiorteknisko konioret och kommer orr
utgöro en sjölvstöndig enhei "Motorkon'
lroll i-om den nyo orgorisotionen.

.

.

Y+behondling, nå ning, vörmebehondling, kontroll' och l<olibrering vid översyner och tillverkning ov produkter iill

ihuvudsok FMV.
Tillverkning ov civilo produkler bl.o.

ii

tBM.

Moiericrlloboroioriei ti lgodoser
u

nderhå llssektorn FFV:s

behov

ocr

rnom

försvorels

ov loborotorietiönsier föreirödes

vis på moferiolområdel. Tidnsterno

imön ov

skotl

möjlighet öven erbjudos den

civilo morknoden.
Verksomhelens operotivo ol<tivileter
genomföres ov molerio lse ktio nen i Ar,
bogo somt ov sektionerno för kemi, fy
sik, ieknisk utveclcling och crdministroiion

iMolmslött.

Mon förfogor över moderno, te<niski
ovoncerode hjölpmedei för de mesi skiftonde öndomå1.
Loboroloriel iArbogo utför bl.o. mottogningskoniroll ov moteriol för UHF.

Personolstyrkon uppgår till 64 mon,
i Arbogo.

vorov 7 pö loborotoriet

UR. C\/A-CHEFENS DAGBOK
8esök crv..

.

6 opril

.... Idrore och elever i teleteknik vid
Rudbecksskolon i Orebro isiodiesyfle.

ll opril
.... SF:s styrelse, Gd Eric Molmberg,

dir.

A. Lindqvist och ovd.-dir. B.5trutz,
HK somt Vd E. Axelson, CVM. Refe-

rol från besökel på onnon plols
tidn

in g

i

en.

13 opril

....eti

20-tol onstölldo vid Kungl. Göto
Signolregemente, S 2, för informo-

lion om verksomheten vid CVA

och

FMV.BODA.

3-4 moi
....CVAO

skyddskommitt6, besfående
ov verksiodsing. K. Honsson, 1. drifiing. G. Nötfolk somi skyddsombuden
D. F. Lneb o och E. lelle.slröm för

otf studero skyddsonordningor

vid

CVA och diskutero oliko skyddspro-

blem med sl<yddspersonol vid CVA.

4

forsvor

so

liochderno

i

Köpenhomn, London och Woshing'
ton, kommendörkopten 1. gr. Chr.
Söderhielm, överstelöitnonl J. Winqvist och flygdirektör 1. gr. G. Lind

slröm. De åtfölides ov överstelöitncrnl W. Hessle och örlogskopien R.
Corlheim Gyllenskiöld från Försvorsstoben. Vd A. Högfeldt presenlerode
CVA och orienterode om målsött-

ningen för den nyo underhåltsset<iorn, vorefter gösterno besökle oliko
verkslodsovdelningor.

....en ny kontingent från S 2, denno
gång ett 30 tol personer. i sludresyfie.

7

mol

....lvå

representonter från schweizisko

Mr J. Möder och E.
Schellenberg, åtföljdo ov Soob'
Sconios represenlont E. Berglund.

flygvopnet,

Dei huvudsokligo syftet med besöket

vor sludium ov ieslulrusiningor för
flygplon AJ 3/.
13 moi

....Föreningen Sveriges Söndoromofö
rer, som förlogt siit distriktsmöte till
Arbogo.
14 moi

....generollöitnont Jörventous, Finlond,
; reporlogesyffe. Hon kom i söllskop
med överste Risling, Hemvdrnssloben iörnte moior Severin och informotionschef Jonozon, FFV-HK.

28-29 mcl
....moior E. Möller, kopien H. Christensen, premiörlöitnont O. Nielsen och
mojor F. C. Pedersen från Hoerens
Moterielkomondoen, Donmork somt
byr6dir. Ä. Ringqvist, FMV för informotion om vopensyslem.
6

-

Lennort Thornst.öm infoheror dustrolienso.no om dei lestprosrom som tosils frdm
5adb.Sconior repre3enlonl E. Betslund.

t. v.

för Vissen.

Lönssr

Långvägcr göster

moi

.... tillforordnode

laa*'...
,Å4*,

Den oustroliensisko expertgrupp, som des uppmdrksomhei åi det outomolisko
giorde en rundreso till oliko lönder för iestsystem som hör li I Viggenproiekiefotl studero tönkboro flygplonoTternoiiv Efier Sverigebesökei skulle de långvö
för sitf londs rökning, besökte Sverige go gdsierno fortsötto till Fronkrike och
den 6*20 mors och hode hör intressef USA innon de återvönde till sitt hem
inriktot på vopensystem 37 med flygplon lond. Skulle ousiroliensorno fosino för
Viggen- Gruppen kom iill CVA fredogen Viggen, skulle det innebdro en belydonen'16 mors och orienlerodes hdr om vår de fromgirng för svensk flygindusiri.
.-rndernållsver

ksomhel. From[örol

|

öqno

Nycr godsterrnincrlen

Den mildo vinlern hor gio oit bygg'
Under måitot Allo sko vi lrivos in
viger vi den 16 juni den nyo godsiermi- nodsorbetel hor gått rosl<t undon och
nolen vid CVA med en personolfesi. För del örr nu olltså borcr en tidsfrågo tills
vi slipper den besvöronde godshoniering
hoppningen ör ott trivseln också skoll be

lokolerno en och lostbilstrofiken i bergsinforien.
tos i besittning för siit rötto dndomö1. Godsterminolen dr uppförd i ivå plon
Redon före semestern röknor mon med med en yto ov 1.556 kvrn i morkplon, dör
oti ovdelningorno för onkommonde och rrer ön holvo utrymmet disponeros för
ovgående gods kon llyito in medon dör onl<ommonde och ovgående gods och
emol koniorspersonolen får lov oti vönto övrigo uirymmen tos i cnsprål< för bl.o.
till vecko 30, bl.o. i ovvokicrn pö insto lo- förråd för utbylesenheier. Aven på övre
tion cv lelefoner. Ett 30-tol personer p crnet blir det förröd för utbytesenheter
kommer ott ho sin orbetsplois i godsier somt embolloge och dessuiom c:o 255
kvm (ontorsyfo.
rnino len.
stå under kommonde dogor, då

Kontorstillbyggncrd
vid GVA

.i.al

tid behov före egot vrd
CVA om utökning ov kontorsutrymmen
dels för den personol som ör plocerod
i Ekbocken dels för oit "löito" på tryckei
Då en löngre

'

visso ovsritt inom elonom ovdel_ingen
påbörjodes i jonuori 1972 et- proie(le

ringsorbele

ligen överenskoms med KFUM om
bocke nsutrym

m e

Ek-

no. Progromhondlingorno

för en tillbyggncd förelåg kloro

i

okto

ber 1972, men då en del trågeiecken
uppslått i sombond med AGOR C looes
örendet pö "is" tills vidore. Nör beslut
foifois oli stoben för underhållsseklorn
s\oll törlöggos till CVA förelogs en viss
omorbelning ov iidigore ploner och ibörjon ov opril godkönde GD tillbyggnodsprolekiet.
Byggnoden blir belögen 6 meler söder
om nuvoronde syd nordgående kontors

! :ll.'"

lS:**51

i

för lösonde ov deilo pro
blem. Eit stondigi hol hor den korio uppsögningstid, 3 mån., vorit som ursprung-

::t

En förbindel5eså.s leder in

flygel. De lvå plonen hor vordero en yto
ov 918 m2. Overplonei innefotior en ljus'
gård om ]52 m'?.
Byggnodskostnoden ör beröknod

till

3

mili. kronor.
Föreslogen disponering

ov tillbygg-

På nedre plonei:
Normo liekontor c:o

Tryckerilokoler

30 personer

9

personer

Stori konferensrum (för 18-20
personer)

På övre plonet,

*,'e;

lill den

nuvordnde !ödro flyseln.

ing
Sök.ovdelning
Sektorledn

18 personer

2 personer

o.

inl<öpsovd. 29 personer
Konferensrum (för 12 personer)
Av ovon fromgår oil 88 personer kom
El<onomi-

mer otl ho sin verksomhei föriogd till
denno nyo koniorsdel. I de lokoler som
frisiölles efier el<onomi- och inköpsovdelningorno or plonerol oli simu olorgruppen sl<o1l flytio in. Gruppen or nu
plocerod iEl<bocl<en.
Kontorstillbyggnoden bercilcnos voro
inflytiningsklor i iuni 1974. E. Böck

RM 8-urbildningen hcrr stcrrfcrf
Beslutei om oti förlöggo RM8-r,,nderhållet rill CVA hor soti igång en rod ok'
tiviteter. Av störsto vikt ör givetvrs otl
ollo som på eno eller ondro sötiel kom-

mer ott orbelo med molorn Iör konno
den sö snorl som möjligt. En törsto RM8lurs om 40 lektonslimmor siortode på
CVA den '16 opril med ldrore från Volvo
Flygmotor i Trollhöiton. 30-tolet elever
deltog och kursen hölls i fölthongoren,

dör mon också hode plocerot en insiruklronsmotor.

Kursplonen innehöll bl.o. en orienlering

om RM8-molorns funktion somt en pro'
cess- och prestondoiömförelse med tidi
gore moiortyper. lövrigt låg tyngdpunkten på molorns enheter och uppbyggnod

bildning och reolistiskl orbete på förberedelser för RM8. Vi hor nyligen erhållit visso medel för detfo och dessuiom i
dogorno uisetis som huvudverkslod för
moTorrypen,

somt på brönsle och reglersystem.

lnom den nörmosle tiden skoll vi utvöljo de "experter" som skoll hel- etter

vor en ov eleverno ikursen, berdtior oll
detto vor förslo informotionen om RM8.
Avsiklen hor vorit ott ge en olrmön in-

serno

Vd Anders Högfeldi, som för övrigi

sikl i motorns prestondo och uppbygg
nod. Nu kommer slog i slog vidore ui

holviidsmössigi sysslo med förberedelför RM8. Avsikten ör ott den långiidsorbetonde gruppen skoll sommonföros
lokolmössigt iill Korlslund, ddr lokolerno
nyligen renoverots för detto öndomö1.

Oeltosofe iför.id RM8-kuBen på CVA ronlöde runt mororn. lfrömre roden fr. v.: Hen.y Johonrlon, Gösto Kylbrins, Per-Erik Holn, Ri.kord Collstom,
conndr Merk6n, Dedn Jon5ion (kuB.hef), Ander5 Hösfeldt, Corl-Everr Widerlöv, Torbiörn ö3rerlin, svdnle Erik3son, Chdrle5 Corlsson, Benst Johdntson
o.h Lors-ceors MohBiröm. Eokre rqden: Sven PeB3on, Jon.Olof Löfdohl, Insvqr Ohrn, Insvor Bergdröm, Åke Hi. Ahlin, Gunnor Fried, Henry Je?iby
idelvi3 3kymd). Gunnor llosnu.ion, G&lo lön3son, Soob/t (5kynd), Mqdin Appelfeldl Nils Siökvi3l o(h Tdse Ande.3.on.

ge en bild ov
CVM {ör Bergirol e-s löso.e vönder iog
mig sörskilt till CVA orno, med vilko vi

ingör istorfomilien FFV UN DERHÄLLS,
SEKTORN nu i sommor. Och dörmeo oc<
så till CVAO-qrno.
For ell år sedon prese_terode vi oss
något formellt
för vorondro i FFV'

gör vi med fromgång underhåll ptr
londlökorutrustningor inom regionen,
men det föder boro eli por mon ön stl

skolo l913
- och en vefksiod uppstod.
Verksioden blev snobbt en oeroplon

f{ ar icg nu sicoll försöko

fobril< ocksö. Den försto produkten
kom l9l8
sponingsplonet S18, fölit
övn ingsiogoren Tummeliten årel

ov
dci

lönge.

. Vi hor

mångo iroliönore. Någro hor
uppnött 50 års iiönst. Måste tydo på

rpå.

. Vid sidon ov

underhållei och tilrverKninger ov egro flygplon gjordes licensbyggen, Lex. Arbolross, Drori, P"oeni^,

-nyti, liksom iidigore
- i SKOTTGLUGGEN.
Dö fö skuJle det helt söl,erl bli lie tto

521, Fokker (56), Howker Horf

tfivset.

.

(84)

m.fl.

CVM

. Nör tlygvopnet tog ö"er 1926 vor vi
c,o 200 qnsiölldo inklusive FC, som
flyftode och öppnode eget

Fritidsoktiviteier ör de vonligo, t.ex.
korpidroit. Tennisen ör stork. CVM TK
hor tre bonor, vorov en i uppvörmd
plostholl. Driftvörnet hoI sitt ihop med
FC. Vi förkovror oss också. En del löser

på Linköpings högskolo, som vi hor ell

goil somorbele med i oliko

1945.

sommon-

pcrrlner Irå ösfgötclsläften
tigt oll upprepo ollo deiolier om CVM:s
1ångo historio och ufveckling iill Linkö-

.

pings nöst störsio indusiriföretog. Det får

istöllet bli någro ropsodisko stolpor om
den verksomhei, som kommer oit ingå i
vår nyo r.rnderhö llsteknisko legering.

V66-utredningen resulterode I oti
mon lode ner CVV (vors stolto nomn
nu återuppstår), flyttodes bl.o. opporoler somt plost och gummiverksomheten

. I

somverkon.

Vån n-öl mfrs-e nu bli somorbele öven
över ol'o orgonisotorisko grcinser
för
- vårt
olt vi gemensomt skoli överlevo. Mö
nyo indusiriello civilstånd bli lyckligt octr
fromgångsrikt

.

vi orbefor på skildo orter får
vi sörskilt onslröngo oss oft informero

.

Ingetnar Lintlstrund
år på cVM)

.

.

Den förslo fosto flygverksomheten bör-

jode

i en plåthongor

'1912,

där flyg-

8

t.ex.
(ATS)

Flygplon/helikoptror, opporoter {1.700
oliko typer) och inslrument {300 oliko
typer) ör våro fungo underhållsobjekt.

hölsovörd och debotteror friskt

ut med 25

i^".-

nummer

om året. Vi lode ner den konvenlionello lryckto personoltidningen hösten
1970.

.

Völkommen med frågor om Du vill
veto mer!

TVÄ HISTORIER FRÄN 2O-TAIET
Den gomle CVM-förvoltoren gjorde
inventering och fonn oit det soknodes
åtskilligi ov ett porti råitgift:
- Ni måste völ för h-e låso in giftet
så oti inte råflorno öter upp dei!
Styresmonnen hode personligen ldmnot

en burk f'ygplonlock för ulprovning i

hetsmoteriel, plosi/gommi somt stirlinggruppen kompletteror.

målarbosen hur lqcken vor. Denne hode

Budge'en omspönrer

l2l Mlr i ör, in-

Vi går med hyggligt

överskott.

.

.

sonoltidningen.
CVM nytt kommer

Tillverkningsverkstöderno sysselsöiter
3'l0 mon. Moteriollob. (50 mon), säker"

Relotivt nyo orbelsuppgifier ör under-

håll ov orm6moleriel, t.ex.
,103

hydror..rlen-

sko lo.

heier i siridsvogn
och i5,5 cm
bondkononvogn. Ät morinen underhöl-

Fölttelegrofkåren uppröttode sin flyg

ler vi visso instrument. Blond civilo lobb

boronen Corl Cederström bedrev flyg-

.

hond om Viggens utruslningor,
styroutomoler. CVA:s outotestore
hor vi dör.

klusive CVMV.

(lnformoiöt med 29

egen företogslökore

Den 1 iuli minskos skoron med de 65
som iillhör TV6, men de blir då "hyresgöster" tills vidore.
Vi orbetor i mångo byggnoder på sommonlogt 46.000 m2. Det öldslo huset ör
1920. Just nu hor vi byggi ut instrumeniverksloden. Dör skoll vi to

vorondro och det pö ollo sött. Jog lockor
den CVA-broder, som till Berglrollels redokiös föreslog denno preseniotion
en uislröckt hond.
Vönligen

,l00

för

orbetsmiljön I
ör hurtbulle
och renlörighelsmon. Holvo sin orbetstid (30 tim/vecko) ögnor hon åt oktiv

CVM.

Molmslött

från

!

Informero
Efiersom

till

ör vi nu 1.285 onsiölldo.
ov oss kom från Vöslerös
C:o
1968-70. Ditr dr ]59 onstölldo kvor.

Deilo ör en iillgång som bör göro fomiljebo-den slorl'o. All vi dessutom får en
gemensom fomiljefor måste underlötld

vår sjdlvkloro

hong. Stimuleronde

. Vår

. Nör

En fomili

Om vi som born i flygvopenfomiljen
då och dö kivodes i sondlådon hor vr
vdl nu mognof och böriot könno vör
komplelieronde slogkroft på morknoden.

Krigsårens inlensivo exponsion innebor
bl.o. kroftigt utbyggdo reporolions- och
tillvefkningsres! rser, frömst moskin- och
plåiverkstöder.

målorverkstoden. Efter en tid iillfrågodes

inte provot och svorode nervösi

slom-

monde:

då, d'd-d-den

ör bro.
- .Jo
Hur giorde ni provet?
- J-i-i-ioS hor inle provot locket, styresmon.
Vo

- ör bro
- ?
den
-

hur vet verkndsiorn då olt

D-d-d-dö stör på burken!

BREV

från en pensionör
''Jog

stiger upp på morron, hömior tidningen, ser efter vilko som hor döit
och kon jog inie hitto miit nomn blond
don, sö går jog ut i kölel och sölle- pö
koffet". Mon kon både skrotto och gråto
åi den citerode gomlo hisiorien. Den onger dock den gemensommo nömnoren för
oss pensionörer: vi lon rökno våro åiesiående levnodsår på fingrorno.

Nåjo, en nott nör jog hode svårl oti
oli inle b i irriierod för delto uton olf i stdllet tönko
på något behogligi. Och jog tönkte, oti
somno, inlolode iog mei

nu håller dom på vid CVA ott göro budgel Iör 1973174..Jo9 minns, hur besvörligl

del vor vören

1972. Hur myckei besvor-

ligore sko det;nie voro nu med ollo före'
slående lörönd.ingor. Efter nå9ro minute.s korllöggn:ng ov desso besvörllgheter,
slog mei den behogligo tonken: det on
gör ju inte meil Och snorl somnode ;og.
Mon hör och löser ofio råd

till

pensio-

Tor Andr6n

trox före uppb.ollel f.ån

siorslogen börlon. Konske vore dei en
meningsfull uppgift för en pensionör olt

lullbordo verkei? Men hur h llo

nörer olt voro ollivo och försöko ögno
sei åt något meningsfullt. Det ör sökert

iigt rimord på "l<osionjerno

ril<iigl och völmeni men konske en oning
roivt. All vörldens lilosofer hor Förgöves
grubbloi över vqd som egenlligen ör me-

nen. Jog

ningen

CVÄ.

ell

vel-

?

Vorie månod den 15:e kommer pensio

blir l;ko för\ånod

vor

e

görg.

Mon får pengor uton påtogligt sombond
med en nörol;ggonde prestotion. Jo, iog

I

För cirko 25 år sedon såg iog en dog
kosionierno vid Strondvögen och i kyrkporken blommo. Det vor vcckert. Och iog

formulerode försto roden ien vårdiki,
,'NU BLOMMAR DE VITA KASTAN.
.JERNA...". Annu i dog ör denncr enosiående dikt ofullbordod. Synd pd en sir

cii\erse ö.ender, som vor pö gång, då
jog slutode. Svårt ott sJdppo, fost det inie ongör mej. Jog hoppos, ott dei sko gå
völ för CVA och ollo komroier, som iob,
bor dö-. Del ör någoi, son ongår rrcj.

vel

lön o.s.v.
- uppsl.iJlen
förvåning
finns ddr iollo foll.

men m:n

Om någon inie hor observerot det, vill

iog boro erinro om ott Orgryte nyligen
slogit AIK med
2-1 .

2-0

och Hcmmorby med

Om den sndllo redqktör Gunnel lcrr
Hur ör det på CVA? Vod hönder? Mon
får veto lite genom lidningen och iblond

nör någon ör snöll oit ringo eller hölso
på. Jog undror ofto, hur det gått med

i

in

Bergtrollet, så får hon
skyllo sei siölv. Inte ongör det mej.

detto småprot

Med hölsningor
Tor Andren

Cecilicr tcrr hcrnd orrt UHF:s reservdelcrr
Den 1 ougusti 1974, d.v.s. om drygf ett

irr, vöntos det olt en ny dotor, SAAB
D23, skoll finnos på plots i bergel och
l<lor för ott io itu med böde gomlo och
nyo orbelsuppgifter i FMV'F reservctelssysiem. Den nyo dolorn, som hor döpts
till Cecilio, inleder en ny epok i reservdelssystemels hisiorio, frömst med tonke

på plonerod utveckling mot dolobonker
och dolokommr..rnikotion med hiölp ov
ierminoler.

Omlöggningscrbetet pågår nu för fullt
vid UHF och BODA och omfoltor förutom sjölvo dotorbyiet öven byle ov progrommeringsspråk somt en viss modernisering ov både det s.k. inre som yiire
sysiemel. Med dei inre syslemel menor
mon hör siälvo doiordriftsyslemel, d.v.s.

vilkc regisier som behövs och vod

de

skoll innehållo, uppdelningen ov den moskinello beorbelningen på oliko progrom
och dofordrifirutiner o.dyl. Det yttre
sysiemet (ledningssystemet) ör mero jordnöro och består ov de oliko onvdndor-

fiiinerncr, som bl.o. finns dokumenterode
i "Anvisningor för filiolförråd" (ANFIL).

Def ör sålundo en betydonde orbelsinsois som det hör ör frögo om, vorför del
ör nolurligi om slegei rnot dotobonl< och
dotol(ommunil<otion blir ytierst blygsomt

i

sombord med omlöggnirgsorbeleförberedelseorberet {d' omlöggningen

börjode vid UHF virren 1972 och siölvo
omprogrommeringen, som helt nyligen
storiode vid BODA, berdknos voro klor
lill semeslern l9l4. Tester ov progroml
koniroll- och erforderligo porollellkör
ningor m.m. kommer emellertid otl kunno ske i Arbogo redon Jrån och med i
hösi med hjölp ov en s.k. dofosioiion,
som kopplos till en SAAB-dotor i Stock
holm. Vid UHF törbereds nu erforderligo
kontokter med de oliko onvöndorno ov
reservdelssysiemet röronde informotion

och eveniuellt ytterligore

delolidis

<us-

sio ner.

Trofs

oll om'öggningen renl

ADB mös-

sigt innebör gonsko sioro ingrepp rre-

servdelssysiemei kommer syslemvörden i
del yllre systemef oll i der^o etopp ce
grdnsos iill fölionde syslemovsnift.
. införonde ov möjlighe'e. lör srcccsiv

.
.

övergång från grupp/löpnummer till
M- och F nummer.
Utökning ov onlolet filiolförråd.
lnföronde ov 6-stdrllig förrådsplotskod

och 5-stöllig kundkod, bådo koderno
ör boserode på den inom försvoret

.

redon foststölldo myndighetskoden.
Anpossning och vidoreotveckling ov
dislr'butionsmodellen bl.o. med hönsyn

iill de nyo koderno.

Moderniseringen ov reservdelssystemef
isombond med omlöggningen iill Cecilio
vönlos ge betydonde år'igo besporingor
frömsl iform ov reducerode doiordriftkostnoder. Den nyo utformningen ov det
inre systemel vöntos öven underlötto orm6ns och morinens möiligheter oit i tilllömpligo delor onvöndo sig ov flygets
reservdelssysiem.

Seth Nor6n

På nyo iobb

I dogens somhölle möste mon siöndigt voro beredd p6 förörndringor. Skomokore,
bliv vid din ldst", hette det förr. Det rådet kon mon inte ge nu ldngre. Snorore hor
det togit den vöndningen, oit mon kon få finno sig i ott byto yrke flero gånger under
sin okiivo tid. Boro ov ondo behöver nu inie detto ses. lblond kon def tvörlom vofo
berikonde för den enskilde individen oft provo på något nyfi. Nedgång i orbefsbelöggningen på visso områden hor giort ott elt flerlol CVA'ore på senore tid blivit
omplocerode iill ondro orbelen. Bergfroilet gick ui och frågode någro ov clem hur
de uoolever sin situotion.
Eivor Olsson, tidigore mjuklödersko,

i reservdelsförrådei på elsertronen. "Jog vissie redon frön börjon ort

finns nu

lödiobbet, som iog stortrivdes med, skulle

io s-Ji efrer l8 röroder. A't de- över
hLrvud toget gick ott fö elt onnoi orbele
or og g od ror, öven om omslä In ngen
blev synner igen besvörlig", söger hon.
"Jog hor olltid vorii von ott drbelo med
hcinderno. Hör ör del mero huvudbry,
siffror ott röro sig med. ielefonkoniokfer
och mångo människor ott ldro kdnno. Det
bör]or gå bro nu, men detlo ör boro eli
vikoriot på 6 mönoder och vod som sedon följer vet iog inte".

Direkt från CVV yrkesskolo kom

som

moren 1969 Bo Andersson och plocerodes

pir ins -rnenisel.t orer. Hor fic\ cigno
sig åt översyn ov universolinsirumenf,
lrivdes bro med del. nen o'belsli lgånqen blev dålig och hon förflytiodes iill
plåtverkstoden. Arbetei dör könde hon
sig dock inte tillfreds med, så nör chon
sen ott l<ommo över ti I verkstodssektio
nens mdirum yppode sig iog hon den.
Nu ör Bosse åler heli nöid med sin
ti lvoro och pluggor görno både på orbeis- och friiid för oit bii vorm iklo
derno och mogen ott to itu med ollo de
mekonisko mötinstrument som ström mo
in för kontroll, justering och kolibrenng.
r

Bengi Lundmork ör god hondledore och
Bosse tycker

oil det nyo iobbet till

och

med verkor böitre ön dei hon först hocle

pir CVA.

Som nyutlörd guldsmed fick Ulf Jo
olt det öven vor oni om
jobb inom detto yrke. Hon fonn för goit
oti omedelbori "sodlo om" till onnorr
honsson erforo

verksomhet, sökle och lyckodes

t6 eil

orbete p6 CVA, dcir ins rmenlseLiionen

behövde förstörkning

föf översyn ov

möio.e. På det helo
ioget tyckie hqn bro om detio jobb
men sög den glödje som voror bestöndi9l. FllF'un96-ö- ett 'r vor belöggni-gs
siluoiionen s€rdon olt det åier vor dogs
för honom otl provo på någol nytf. Den'
ro göng blev der plötslogoryrlet. efle som plåiverkstoden vor det endo slölle
som jusf dd hode brist på folk. Ulf ser
inte ut ott vontrivos dör heller och med
ger ott det götl gonsko bro med onposs
ningen, dven om dei völ inie ör def jobb
hon tönker slonno på för goti. Förtiön
sten ör böttre ön på det förro orbetet,
vilket giveivis ör en fördel.
höjd- och

t0

hostig hets

F}lK årsrnöte
Försvorets Moforklubb sektion

bogo hor höllit sitt årsmöie pö
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Ar

Tullstu-

gon. 3i medlemmor hode mött upp föruiom slyrelsen.
Vid de sedvonligo lörhondlingorno genomfördes bl.o. vol ov funktiondrer på
oliko posier. Isiyrelsen omvoldes Gunnor Merk6n som sekr. och Sune Anders
son som Lossö-, bådo på ? år. Ovrigo,
ordf. E.ne Closen somt Lors Lindberg och

Alf Jendemo l<vorstör I år.
Vidore voldes styrelsesuppleonter och
revisorer somf de 8 kontoktmön som
finrs på CVA/UHF. Det hölls lo.rgress i
år och ordf. Eine Closdn ufsågs olt delto

iden.
"Trivs infe olls med det hör. Båoe or
bete och miliö vor böiire föruf'. Deito

Korin Nöslund, som också åferfonns ptr
sorteringen i Ekbocken, ser liiet liusore

vor Jon Olof Norgrens sponlono yllron-

pö tillvoron. Hon höll på med mjuklödr-ring förui och tyckte dei vor elt rolrgt
orbete, men hon finner sig völ tillröito
med dei nyo ocksö. Det sömslo ör, }yc
l<er hon, otl det blir völ påfrestonde för
ryggen med ollo tungo korionger och

de. Ptr grund ov orbelsbrisl blev hon för-

llyitod frtrn instrumentseklionen, dör
reporerot f ygplons;nslrumenl,

iill

hon

sorie

på tryckeriei i Ekboclcen.
ör det dogs för honom oti byto
igen men då blir dei frågon om vilrn'
ringsorbeie
Snort

poppersbuntor som skoll lyftos.

pliktstiönstgöring.

TRAI-IKSAKERHFT

och BILLKONOIv..

I trofiksökerheisfrågor somorbetor FMK
med ondro orgonisotioner såsom Trofik

orno i lrofiklogstiftningen.
I frågo om bilekonomi siktor FMK mot
otl med bibehållen medlemsovgi!t ge
nomdrivo förmånligo bensinrobottsovtol
övensom oviol om robolier vid köp ov
tillbehör, reservdelor och en del ondro
voror. FMK ör foktiskt efler sloten lon
dets ondro besinköpore i slorlek men
lrois det hor mon vorie ör hördo förhondlingor med bensinbolog för otl er-

dieninollveklorer och ger eti vockert

hållo occeptoblo roboliovlol.

vel<-

ollro sömsio kvqlit6n kon vid mycketsvår
vdderlek och dålig iordmån uivecklos tiil

jobb som det hon nu hor. Hon fromhöller
olt komrolondon ör mycket fin.

l. Hon förklorode
på två huvudfrågor,

medlemsonio

Priset
nollvelctorer hor siigil i och
med den senoste momshöiningen. En ny

iorföll som ör goronlerot vinkelröti mot
morkens nivåytor. Köper mon en somre
(volit6 riskeror mon oit de foller vid eft
skyfoil och mon får ett fdlt ov fongentvektorer som ör svåro olf sl<ördo. Den

skildo, men hon ser det he o pir bdde
golt och ont. Ett plus ör oli förtiönsten
ör böitre och ott det ör lditore ott få kon
lokt med orbelskomroterno iett rörligi

FMK:s inriktning

rode i irofiksökerheisfrågor, något som
inie [.omgår ov nom'1er), och ör remiss
inslons, ntt senost i frågo om öndring-

vektorskördetrösko för vektorfö li och
grodienifölt erbiuder nyo möjligheter för
den som vill slå sig på vektorodling.
Hur blir mon nu en god vekiorodlore?
Jo, mon köper någro söckor silo logrode
nollvekiorer från generolcrgenien Tuffe
Veklor eller någon onnon könd vektor
odJore. Den finoste kvolit6n kollos gro-

ylbehoncllingen, berditor olt dei kändes
li el snöpl.gr ort behövo llyito på s g e[rc'24 ö- p6 somno slö le. Så ldrge hode hon vorii ptr komeroovdelningen, men
ndrr det börjode bli oni om iobb dör
sökie hon slölv över iill ytbehondlingen.
Hon hode hört ott dei behövdes förstörkning ddr. En rnycket slor omstöllning hor
dei vcrril för honom och iobben ör vitt

efler

sökerhetsverkel, NTF, ABF, Sveriges Krist
ligo Studieförbund (som ör hårt engoge,

Vektorteori
på

Erik Sjöberg, som numero tiönsigör pö

Efter förhondlingorno bjöds på koffe
och londgöng och ddrefier höll dir. Ek
homre, FMK Csl, ett onföronde. Hon beröttode bl.o. ott FMK hor drygi 21.000
medlemmor och otl mon dörmed dr den
3:e molororgonisoiionen i Sverige röknoi

A. Jendemo
Försvoret del bonios år från år
snort ei myckel ölerstår
dock önnu till iobb vi hqr en chons
TACK VARE AMS.

eit föli med enbort slotiondro punkter
som ör så gott som vördelöso men hor
dock en gödslonde effekt på iorden. Hor
mon en mycket uisotf odling kon dei lö-

nc sig otl köpo extro fino nollve<torer
som ger upphov iill de oliro förnörnslo

vektorerno, bosvel<lorerno. I USA, ddr
mon ligger eti steg före, hor mon odlingor ov bosvektorer som ör så l<roftigo,
olt de ovverl<os med speciello bosve<tor
sögor. I fjölltrokierno lömpor sig de ldgvuxno men bostonfo s.k. enhetsveklorec
no böst. De kon iyvörr inte odlos mer
ön tre åi gången liksom bosvekiorernoMon kon dock odlo flero om mon crnvönder s.k. liniörl<ombinolioner ov de ursprungligo ire bosveklorerno. En onnon

vorionf dr hängveklorerno som dock endosi duger som prydnodsvektorer. Vo.ie
ort med siölvokining håller sig med en
egen s.k. orfsvektor, som vorieror krofiigt från en ori iill en onnon. Indionerno
r.er. hor ufvecklof er spec:ell hos'ighels

vello'

som lömpor

sg Linörkt vid

båg

skytte.

G. N.
Red. qnm , Sionoruren. rolioen drobbod o, vör.
lrr o , ro soÄ syrps lr n1 "le i nyo och Lroer'
boro onvdndninqsområden för de qnno6 sonsko
törrd och livlöso veklorern. i nrdlemotikens

't'l

l(läck id6er - det kcrn löncr sig
Heli vissi könner Du

iill ott Frölind fick

över 20.000:- för ett förslog i fiol. Sdkerl hor Du också funderot över hur mua
kon fö en sådon belöning och vod som
hönder med eti förslog innon det når
frqm iiil oti pengor uibefolos. Eti litet
försök ott belyso detto skoll hdr goros.
En försto förulsöltning ör giveivis oti
mon hor en id6, söiter den på prönt och

sedon lömnor

in den för

prövning till

+örrlogskommiiten. Inie ollo kommer sö
långt. lv\on l<onske lycker oit försloget
ilr för enkeli eller konske tillhör de or'

-cEla!4sE !a!s!a

dinorie orbetsuppgifterno. Konske lror
mon rent utov off del inte kon ge nögro

IJTBETALDA BELONINCAR

pengor.

Allo försiog som kommer in regislreros
med rubrik och nummer hos förslogskom-

milt6n. "Sekreloriotei" hiölper till med
oft "pulso" språket, skrivo rent på moskin och söllo liie "stil" på förslogel om
sö skulle behövos.
För ott kommittdn skoll l<unno göro en

bedömning erfordros som regel ott någon insoll person ytlror sig över förslogel. Yitrondet görs pö en sörskild yttrondeblonkett, som ör ulformod så olt
den som ovger omdöme skoll få med bå-

de för- och nockdelor och fromför ollt
en ekonomisk bedömning, om detio dr
möjligt. Av yttrondef skoll som regel
fromgå om försloget ör öldre ön ett år,
om försloget kon onses tillhöro de ordinorie orbetsuppgifterno eller om ondro
soker föreligger, som kon ho betydelse
vid förslogels bedömning. Hos oss på
CVA ovlömnos vonligtvis etl yltronde
från den sektion dör förslogsstöJloren
orbelor somt en från okfuell T-instons.
Nör ollo erforderligo uiredningor ör
gjordo kon försloget behondlos på kommilt6ns ordinorie kvortolsmöte. Förslogskommiitdn består för nörvoronde ov E.
Böck, ordf., L. Eriksson, sekr. (uiseddo ov

sotser iTKG, olli efler den årligo inbesporingen som en tillömpning ov förslo-

get beröknos ge.
Del l<on hör påpekos ott förslogskommitl6n endost kon rekommendero före
togsnömnden en ersöttning. Beslulel foitos ov företogsnömnden upp till 1.000:kr. Skulle försloget ge mero, måste beslutet ske hos FFV:s cenirolo nömnd. Ef-

tol efter förslogefs inldmnonde- De slörre erscittn;ngorno lor som regel löngre
lid, eflersom de vonligen fordror större
ulrednrng.

De nuvoronde reglerno, som onvönds
hos oss, tillömpos inom helo försvorel.
Reglerno ör dock under omorbeining.
För vi konske hoppos på generösore er
söltningor ?
Till sist: AIIo [örs'og

ler förslogsl.ommif'rins sommonlröde fi
gureror ollo sluibehondlode lörslog i
proiokollet, som distribueros över helo

förro gången, försök igen! Du ör

CVA. De slutbehondlode förslogen pre-

kommen med nyo förslog. lnle kon

senteros sedon för förelogsnömnden.
Hor den hör beskrivno proceduren gålt
myckef bro och leti from iill ott nömnden
besluior om belöning hor förslogssiölloren pengorno i honden efler c:o I kvor-

lon iu inle lå per.
ningersöttning, men Du som fick ovslog
vö1,

vi

i

förslogskommill6n velo vod Du hor i
"bokfickon". Lögg det iförslogslådon. Vi
skoll göro vårt bösto för ott så röitvist
som mö jligt bedömo det.

5ekr.

ftlikrofilrnningsrrppdrcrg rill CVA

företogsledningen), Ingvor Johonsson och
Sven Simonsson, SF somt Gunnor Fried
och Lennqrt Frcnsson, FCTF. Denno grupp

I konkurrens med flero civilo fologroferingsförefog i Stockholm hor CVA vun-

Trots oit CVA hor ioppmodern utrlslning, völ uibildod personol och mångo

offertkompen om mikrofilmning ov

skoll nu, med ledning ov yilronde och
våro besiömmelser för förslogsverkso mheten TKG 680269, kommo from lill en
sö rikiig bedömning som möiligt ov för-

törsvorets ritningor.

års erforenhet ov mikrofilmning tedde sig
lill en börion möjliqheterno oft vinno
o[[erfkompen som relotivt små. Defto beroende på olt konkurrenlerno spelode på

srogeT.

Finner kommift6n olt ersöttning bör utgå, poöngsöiles försloget efter beslömmelserno. Kon inle årlig besporing be-

nit

Sommcnslogningen ov ritningsenheterno inom FMV iill en ritningsenhet med
beieckningen BNR innebör otl mikro
filmuppdroget för flygvopnels del, vilket
CVA hoft sedon'10 år, kommer otl upp-

höro.

Motsvoronde uppdrog

nens del hor under en kortore

{ör

mori-

fid utförts

röknos eller foststcillos erhdller försloget
podng efter de tre foklorerno: Grod ov

ov Agrofo AB i Stockholm.
Nör BNR börjode sin verksomhet ut

iddrikedom, Nedlogt orbeie och Nyttighet. Allt efter poöngtol skoll förslogei
erhållo den ersötining i pengor som föreskrives iTKG. Om årlig besporing kon
beröknos erhåller försloget poöng efter:
Grod ov iddrikedom och Grod ov nedlogl orbele. Poönglolel ger sedon en
procenluell ersöitning efler foststölldo

söndes onbudsinfordron pö mikrolilmning
bl.o. fill CVA.
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Anbudsinfordron omfoltode föruiom
mikrofilmning öven iillhöronde orbetsuppgifier som filmmonlering, diozokopiering och filmkopiering och göllde såvöl orm6ns, morinens som flygeis rifnin

gor.

hemmoplon. BNR krövde sjölvfollet en

söker tronsporl ov riiningsmoterrorer,
korto Ieveronstider och ollo priser friil
BNR.

Problemet med söker ironspori löstes i
somorbete med poststyrelsen
vio vår
postmöstore i Arbogo. Resultotet blev ott
den 2 opril meddelode FMV ott uppdro-

get logts pö CVA.

Vi hor nu ott kdmpo för ott kolkylerode vinsfer innehålls somt ott åslodkommo ell kvolilolivt goit resullol så dll
förnyode uppdrog kommonde år erhålls
från FMV-BNR.
A. Corsell

Fromför Rb{eklionent nyq personolbyssnod 5tår fr. v. Erik Nil$ön, Esron Åslund, Sune Wilhelmsson, Ld15 Jocobsson, Berril cudofsson. osrion Må.d,
Göte G'r+ohton, Korl-Gunnor Widing, Rolf Deubler, Erik Moqnu$on, Henning FoBl!nd, Allod Gröd6n. Lo.s Olov Broberg, Korl Ddhlbom, tnsvor Corlt
son och Arne Rydebors.

NY PERSC'NALBYGGNAD

i A.J 37 Viggen. Annu
återstår en del orbeten med instolrorron
ov erforderligo utrusiningor, men d-osso

Personolvognornos och skogsorbeior
ör nu oll, då den ov robotsektionen lönge eflerlöngtode personolbyggnoden i Ovre Ekiorp står klor och
hor iogits ibruk ov personolen. Den rnnehåller omklödnods-, ivött- och duschrum somf tooletler för såvöl kvinnlig som

monlig personol. Eti liust och völutrusiot
lunchrum somt elt mindre konlofsulrymme ingår också i huset. Totolo yion dr
cro '120 m2. Anldggningen hor också ui-

system som ingår

ökots med en ny verksfods och en ny

Förgsöifningen på de nyo husen hor bidrogit iill otl helo onldggn;ngen ger ett
lrivsommore intryck ön tidigore.

,170.000

Axelson, CVM, hode infunnii sig för oti
tillsommons med verkstodsledningen vid
CVA ge gosterno den önskode informotionen, som uiöver en ollmön oriertering
om vår verksomhet belyste sådono spörsmål som försvorsbeslutets konsekvenser,
FFV konkurrenssituotion somi ulveckling
ov företogsdemokroli.
SF:s ondre ordf. Lors Sondberg ör med
iden utredning, som - under ledning
ov riksdogsmon Knut Johonsson
- håller
på oli dro upp riktlinier för FFV:s
fromtido verksomhet. Vid en presskonferens

dossens sogo

förrådsbyggnod. Dörmed hor möiligheter
slcopots för CVA oit underhållo de robot-

SF-sryrelse på CVA-besök
Siotsonsidlldos Förbund (SF) hor

en förbundssiyrelse på 19
personer och eti verksomhetsfölt, som
medlemmor,

omspönner helo den sfotligo sektorn. För
ott sryrelse-nedlemmorno slcll få en in

blick ihur def helo fungeror hor mon
funnit del nödvöndigt olt kommo ul och
se oliko orbetsplotsef och orbetsområden. Nö. luren kom iill FFV, volde mon
CVA som besöksobjekt, och den 11 opril
onlönde en 23-mo nncdelegoiion.

Gd Eric Molmberg, ovd.dir. A. Lind
qvist och B. Strutz, HK somt Vd Elmer

kommer

i

olt kloros ov under hösten.

sombond med CVA-besöket fromhöll

hon,

oit hon ser

onslöllningstryggheten

som den vösentligo frögon, nör mon tolor om FFV och dess fromtid. Det gciller
oit finno utvägor för oti skoffo nyo produkter som ersöttning för den minskning
som sker pö försvorsområdet. Utredningen beröknos bli klor i slutei på årei och

skoll då föreldggos riksdogen.
Seklionsordf. Uno Andersson påpeko-

de, qtt morknqdsföringen är eli mycket
vikiigt ovsnitt och ott den orgonisoiion
mqn hoft hörför inom FFV inte vorif helt
tillröcklig uton bör vidgosSF:s ordf. på det Iokolo plonet, Ingvor Johonsson, CVA, blev tillfrågod om
hur hon ser på den blivonde underhållssektorn. Hon onsåg det bro ott CVM och
CVA blir en enhet, som kon somorbelo
ldliore. Helt övertygod om orgonisoiionen som sådon vor hon inie men pöpe-

kode ott det ör en försöksorgonisotion

och oft l.omliden får utviso om den ör
bro.

Innon SFsiyrelsen lömnode CVA pos-

sode Bergtrollet pd ott förhöro sig om
intrycken från besökei. De flesto föreföll
mycket imponerode ov den ovoncerode
lel<nik vi orbetor med och inte minst ov
den fino orbefsmiljön, öven ibergverksrooen.
Lor5 Sondberg, Uno Ander5son

o.h tngvor

Johonsson 3voro. pA prersfråsor.
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UHF.GLI'YTTAR.
Vi onstölldo inom FMV och försvoret
hor de senoste åren blivii röti vono vid
diverse jobsposter, men nu hor den verk-

ligo chocken uppenborotsl Dei göller
UHF, och vet ni vod? Jo, Hillestrond gicl< i pension den 18 moi och
skoll oviockos ov edning och orbetskom.oier vid en liten feststund den 30

våri koro

lu

Jr

r.

Vem ör nu Hillestrond, frågor sig den
ei iniiierode. Ar det en slor för ust för

UrlF ott mislo derre mon? Del l'o- u
iveklöst svoros otl hode ollo onstölldo
sommo n;f och onsvor som Henry/ som
hon också kollos, så skulle dei voro myc'
kei biliigore för oss vonligo knegore och

Anderoson

i flirådet för eleklronrör,

motstånd

o.h

kondensotorer.

j
,l

skoiiebeio lore.

Om ni besökt UHF och seli en iruck
foro sorr eit sLo'l ,r! och ir ' bergsi_
forien, io, då hor ni seti Hillesirond t
fullt orbeie. Konske ni renl ov seli honom elier ovslulod lossning eller losl'
ning stående vid ivöitsiöllei i omklöd
Biörklund

Anito Söderholm, Mory

r
kundtiönsi hdr månso lelefonsomtdl. Fr.

nings

ummet "ridonde

ur sin

'L

v.

Gö'|o Hoslund, Olof Wikldnd o.h Korl

o'io.

Vdnnen Hillestrond hor lört sig ott orbe-

ier olltid skoll siito i högsötei. Någoi
onödigt proi förekommer inie. Den omlolode musslon ör en sior protkvorn
iöTlöre se med den nyblivnc, pensionö
I

På ljugorbönken skoll H. enligt
egen utsogo ge friit utlopp för ollo srnc
vid UHF så slitsommo men roligc crbets
c,r, hö'nmode tonl or oc\ turderingor
ren H.

över liveis ollo problem. Dei kdnns sor
skili skönt söger H. "oit Anders (Hög-

feldt) och iog fick iillfölle oit gå somridigi. Då konsle vi ,blond lon rålos på
bönken och penelrero problemen".
Vi, dino orbetskomroier på UHF, vill

tocko dig

för ollo föredömligo och in-

spireronde år som du givil oss och önslor dig en vorm och ljus pensioneringstid.
14

Göslo Forenius,!lernligon) gronskor nondordskruv.

Co.ls5on.

cvAlt

men vc|d gör
mon egenf-

ligen dör

uPpe I
Osfersund?
CVAO flytfor in inyo

lokoler

Yiierligore orbelsuppgifier måsie iillföros
beiröffonde
CVAO
- optimisfisl(t löge Jo
rubriker
belöggningen vid CVAO
no hor vorit mångo och skiftonde till inCVAO nyo verksiod

till

solu

nehåJl vod betröffor CVA Iillo enhet uppe

iOsiersund.
Trois olli, nör CVAO hondlöggore trdf
for sino kolleger vid CVA, ör mon ofto

gonsko okunnig om vilkef moferielområde, som CVAO svoror med s.k. huvudverkstodsfunktion för.
Geogrofisko ovsiåndet mellon CVA

ocr CVAO ör slorl och tyvörr ör dei irte så mångo CVA'ore förunnot ott på ort
och siölle konstotero vod som försiggår
i de nybyggdo fino lokoler som iordningslölls iOstersund.
Det ör ihuvudsok tre molerielgrupper
mon kon sdrskilio nämligen: bosmoferel,
speciolfordon och morkeleklro.
Bosmoleriel

Moterielgruppen innefottor för CVAO
del eleklromekonisk moteriel sösom kroft-

vognor, omformore. siortvognor somt
mekonisk moieriel såsom hydrou provn

ingso gg

regot,

o

ljepåfylln ingsogg regot,

miliöoggregot, hydroulprovriggor

och

bogsergoffior.
Speciolfordon
Denno moterieigrupp innefotior huvudsokligen föltorbetsmoteriel (snöslungor,
sopblösmoskiner, gräsklippore m.m.),iqnk
ningsmoteriei (tonkbilor, pumpoggregoi,
rullionkor m.m.) somt brond- och röddningsmoteriel.

Morkelektro
Moterielgruppen innefoitor elverk (ironsporloblo och stotionöro), flygploisbelysning och uiru llningshinder.
Av ovon ndmndo moieriel hor endost
flygplotsbelysning tillförts CVAO från
Arbogo, övrigo moterielområden hor flytiois från CVMV (CVV) och CVM.
Precis som "storebror" CVA ör CVAO

BRANDOVNING

Under ledning ov Lennort Jedenfeldt hor sonrtlis peBonol på CVAO verk+od fålt en proktkk övnins
i brqndföBvor. På bilden syn! Berril Bromdn in+rue.o Orion Osterbe.s i oliebrond3bekömpning medon
S. O. FoEmon vöntor .Dö sin tur'

Fcrrniliedog
Det hor göti eit tog sedon CVAO hög
tiol'gen rnvigoes. lördogen den '9 mai
hode så turen kommit till de onstölldos
onhörigo ott besiktigo FFV:s nyosleverksiod.

Visst kunde de onstölldo könno slolt
hei övef oif få viso upp sin orbeisplots,
sior och öndomålsenlig som den ör. Det
vor mångo onhörigo, både vuxno och

born, som hode togif tillföllei i okl ott
se onlåggningen. Dogen iill örq vor det
fint vörvöder och den nyonlogclo gräsmotton låg också dör och riktigi vdntode

på ott få grönsko.

För orrongemongen svorode till slor
Emonuel Sondberg, som försetl
CVAO,s huvr,rdobiekt med skylior med

del

populört förkloronde iext Förufonr ott
sludero orbefsobieki och verl<stocl kunde
mon också se på siereoskopiskcr biider,
lesto sin reoktionsförmögo, iitto pd film
o.s.v. Föreloget biöd på koffe med bröd
och bornen fick lösk. Bornen iriv'les tör
övr:gt utmörkl och den störslo begivenheien för dem vor nog trots olli oit få

åko med brondbil inom områdel, oven
om mon med stor förtiusning iiltode på
flyg{ilm och prövode löro"hy'len ien
sn

öslu ngo.

KeBtin Erikrson, Mikoel toBson, Linus Sven$on

o.h Lend Lo6son tettor sin redktion'|id
överinseende

ov Rdgnor

under

toreson.

orgoniserot med produklivo enheier,
verkstod och teknisk sido. Tekniskt kon-

tor innefottor enhefer för

konslruktion

Mikoel Ld6son tittor förundrol på sin egen rötl

och normolie.

t5

CVA övervqkqr dqtorvöxlqr
Visste ni

oti vi på CVA hor ulruslning

för oti övervoko ett

Iondsomfotlonde

outomolisk ielefonndt? Så ör det foktiski,
och vi skoll iden hör ortikeln föisöho
beskrivo vod det ör som övervoi<o._ och
hur dei går till.
Flygvcrpnet hor

eit völ

LrtbygEji ion(ls

omfolionde rodiolönknöt som onvirndes
f ör så,,öl iol som dotolomm. ni.c l,oi irom ioiolförsvorei. Detio nöi hoi under
senore år genomgått en höggrdci.J outo

noliser'ng. Då mon frö- flygmoier +lfci
voliningen {FA V-F) ; milien pir sexliotolet såg sig om efter lömp igo i€ efonvöxlor ott ouiomolisero deito nöt necl
fonns på morknoden en cv L. M. Ericsson
konstruerod progromminnessiyrd lelefonvdxel. Denno befonn sig då dnnu på pro

lo'ypslodiel ner flygmoterielfö..; ''- ir g
en onsåg proiektel så lovonde oli rnan
beslöl oti sotso på denno typ ov vöxel
för siti nöt. Telefonvöxeln, som i v;ss ui
siröckning skröddorsyddes efter le <rc,r
FMV stöllde, döpies till AKE 129, vilker
siår för Automoiisk Kodvöliorvöxel med
Elektronisk dotobehondling. 129
rontörens pro jektnummer.

dr

leve

Dubblerode dqtorer
Som fromgött ör AKE 129 en doior
sl)

rd lereionvö)el. Dolorslyrrirgen in.i

bör ott vdxeins logisko funktioner centro-

iill en dotor som styr ollt orbeie
vöxeln medon döremof hopkopplrngen

liserois

i

Tl -.

ov förb ndelser, sondning och moriogn.ng
ov signoler mof obonnenier etc sker med

hjdlp ov elektromekonisko relder och
völiore. Som vdljore hor mon i AKE l29
den senoste generofionen ov vö lore,
den s.k. kodvöljoren vilken ör strömsnål
och ulrymmesbesporonde.
Efiersom vdrxelns viiolo funktioner koncentrerqs till en cenirol punkt, dotorn, ör
det nödvöndigt oit hållo en exiremt hög
driftsökerhei i denno. För ott uppfyllo
delto krov hor mon iAKE'129 tvö roerrtisl(i liko dotorer vilko orbetor porollel t.
fdr ove'rol n,ng finns iömröte se rclsol
som ger lorm om bådo doiorernq inle
kommer lill sommo resulloi. Vid lorm ov
bryts pågående orbele ell kori ögonblicl<
i10 millisekunder) och btrdo moskinerno
genomlöper felonolysprogro m för otl
fosrslöllo vill en ov dciorerno som cir fe/
o<lig. Denno dotor eller del dörov fel
mor<eros och den felfrio dotorn €rleruppov
blocl<schemol <rövs en crnpossning meLlon
den snobbo dotordelen och den löngsomrorc te efon de en. förm"dlingser-

lor sloiionsorbeiei. Som fromgår

helen.

Drilt och underhåll
De olilco delorncr

,

l::"-__

f'l

vöxeln övervokos

l:,.:r;

Block5.hemo ÄKE 129 med fiörövervokninssu!-

kontinuerligt ov progrom och kretsclr.
Vid {el Iås uistrifter om feleis orr pö er
skrivmoskin. För ott nörmore lokolisero
[e el f'nns e't o_to progro n log ode på
hålremso, vill<o kon lösos in med hjdlp
ov en rerslösore. Med desscr 'cslp ogrom erhålles felbilder vill<o jömförs med

en fell<oiolog som

utpe

<or misslönklo

kreiskorl.

Pö "ledig progromtid ufför

doiorn

oliko resler som .nöirinq ov spö ringor,
l<ontroll ov lcrelsor som onvönds enbort

vid oliko fel

etc.

Töruto.n otr ö"ervol,o sig

i

.

I -

s

ö

"

Lon gi

velvis vöxeln också onvdndos oti overvoko obonnenlerno och fromkomligheien
rnölet.
CVA ör huvudverl<stod för desso AKEvdxior, vilkei bl.o. innebär oit CVA hiö1,

per de regionolo

underhållsinslonserno
med IolcoTisering ov svårore fel. För detlo

disponeror CVA över en mobil festli,
rusirl ing och speciolutbildod personol,

sor lro'

viss iourtjänst och olil;d ör be-

redd oti rycko ui till vilken del ov lon-

del som

helst.

Fjärrövervokning

I

Som eit led i ott rotionolisero drifi och
underhåll ov vöxlorno hor desso förselts
med nöi ighei lill fjörrövervokning. Deilo
innebdr i princip oli mon från en fjörr
ierminol försedd med skrivmoskin, remslösore och remsslons kon ufföro sommo

I

I

in- och uimolningor i dolorn som mon
kon lokolt vid dotorn. Dennc fjörriermL-

nol finns i dog i tvir proiotypulföronden
ov vill<o den eno plocerots vid CVA. Ut
r"slni"gen kommer under hösten dessutom oti instolleros vid de regionoio
verkstöderno scmt på visso slobsorgon.
Avsiklen med otl plocero en fjörrovervokningsutruslning på CVA ör dels oti få
den provod i prokfisk drift dels qtt CVA
skoll r..riorbelo underhållsruiiner och underhållsf öreskrifter.

Ulrustningen ör en s.k. off-linetermrnor,

I
PeBson ringer upp en dorovöxel och kontrollerdr drifitillståndel.

l6

viikei innebör ott förbindelsen kopplos
upp moi önskod vöxel genom otl mon
slår ett nummer på en fingerskivo.

Vod kon mon då onvöndo denno uttill? Följonde funktioner finns
Ut- och inmolning ov dotoinforrnotion
sir ott bl.o. uppgiffer om obonnenier
och förbindelser kon öndros och l<ontroll ov oliko tillstånd hos vdxeln kon

rustnirlg

.

rylIKROFICHE

uiföros.

.

lnlösning ov skildo teslprogrom somi
slori ov leslerno. Bl.cl. kon prov ov otlo

till voxeln onslutno förbindelser

ur

löros.

.

Overföring qv lextinformofion metton
vöxlor, mellon fiärrierminol
och AKE-vdxlor soml mellon oliko fjorr

olil<cr AKE

" Overföring ov dqioremsor me lon oli<ct
fjorrterminoler.
. Aulomolisk uppringning ov förutbe
stömd fiörrierminol vid fel i AKEvoxeln och utskrift om felets ort

Någro teknisko dotc

Telefonidelen

Mox onlol iedningor

y'00

Fyrtrödigi vdljorndt
Dömpn;ng genom vöxein ( 0,5 dB
Uppkoppling vid lokolsomiol 200 ms

Doiorn

Filnblddet son Viveco Biörkholn håller

Ordldngd 16 bitor
Anlol insiruktioner Bl

och som innehåller 208 A4*idör.

Klockfrekvens

5 MHz

ktionstid 6-6,4 rrs
Låg och högeffekt diod-lronsistorlogik
DTL med kiselelement
Minnen ov ferritfyp
Dotominne 16 K utökningsborf till 32 k
ord
lnstrukiionsminne 40 K utökningsborf fill
48 k ord
3.000 kretskori ov plug in typ
Instru

Fjörrövervokningsutrusiningen
Datoironsmissionshostighei 600 Boud
Dubbelriktot doioflöde med porileis- och
summokontroll. Omsändn ing ov felokiigo
TecKen

Teckenfelfrekvens { l0-s vid en förbin
delse med biffelfrekvensen l0-r

ltecken=8bitor.

Rolqnd Persson

vcrro speglot orbelslivet inom CVA-UHF,
glödjeömnen, sorger, oktiv;ieter, orbetsobiekt och def mesto som förenor mcln

niskor under sommo förhållonden. Def
hor vorif en ov de lönkor som föfenot
oss

o

o.

Mitt hiöriligo

tock

I

FIilig lösorinno

hond€n

Mikro{iche ör benömning på ef iyp ov
lilmblod iformot A6 (105x148 mm) som
innehåller negoliv ov förmins<ode originoldokument. Mikrofiche insdits ov on
vdndoren i lösopporo' och l(on dörige
nom uppförsioros till losborhet.
Desso filmblod ldmpor sig sörskilt völ
för dokumeni, innehöllonde storo möng
der informoiion, som möste hå los ok
rue
Metoden med mikrofiche ör inle ny
men hor i Sverige slogit igenom krofiigf
försl de senoste ivå åren. Mesi, konske
beroende pö oti den böriqt onvörndos ov
,

Volvo.

Filmbloderr, som således med fördel
kon onvöndcrs för den iyp ov informo
lion som idog lrycks i offsetmos < ner,
hor dörföf blivit ett ollvorligi hot mol virr
tryckefiverksomhel.

Vårt uppdrog ott trycko
fo

Till Bergirollets redoklion.
Dei ör med sorg i hiörioi jog erforit
oit Bergt.ollet kommer ut med sitt sisto
nummer. Det hor under sin 23-årigo iill'

i

å. dv den ryp Mikrofiche

böriot onvöndd

CVA då FMV officielli distribueroi lds
opporqterno och mil<rofiche som ersötlning för nu utgivno böcker.
Dotd om Fiche
Fro msld lln

ingsl(oslnod

för ett

mr<ro

fiche ör c:o 2 kronor.
De milrolche som FMV bör.cri onvon
do innehålIer 208 A4 sidor, förminsr<ooe
c:o 35 gånger.
Utöver mikrofiche finns ondro vcrl
crnier ov fiche
- Superfich och Ullro
fich
med siörre förminskningsgrod.
- exempel kon nömnos otl uliro
5om
Iiche, som hcrr en siorlek c,o 50x50 mm,
lo- iraehö lo t.000-3.?00 A4 s,dor.
Denno melod iillclmpod pö t.ex. Arbo-

go bibliotek gör det möiligt oli
biblioteksutrymmet

lill

1<ryrnpo

en skrivbordshurls

SloneK.

A. Corsell

reservdelsl<o

ogef, typkotologer och moteriellistor

l9

ror redon minskot genom oll FMV idogorno börjot distribuero moteriellistorno
på mikrofiche och dei dr FMV ovsikt oti
inom nirgro månoder söndo ui lösopporoter iill de so|n fidigore erhtrllit molerielliston i bokform {17 stycken på CVA).
Bortfollei ov tryckuppdrogei pö mote
riellislornq hor p.g.o. reservdelskoiologomorbefningen tills vidore kunnoi ersöl
los ov öl<od tryckning ov reservdelskoto
loger men förmodligen dr det en lrds

som FMV

!
1

rt
I

I
a
E
ff

- l<onske pö eti por ör - nor
FMV beslutor oil öven ge uf reservdels

frågo

och lypl<otologerno på mikrofiche.
Detcrljerod informotion om mikrofiche
Lomre. oit löT"os ii I onvöndore pö

!

&

Ultrofi.he i nolurlig 3lorlek, innehållonde

t.488

'l'1

ningen, eflersom hon måsle igenom Ore'

bro. Hon håller dock pd ott byggo

villo i

en

och dörigenom
kommer hon oll korto ov restiderr err
kvort. Korl Henry Askrot betonor oif
Glonshommor

hon görno sionnoi kvor iArbogo om bo'
ro hons fru hode haft möilighet iill eit

orbete hör.
En del CVV ore som flyitode över till
CVA vid nedldggningen ov CVV hor bo-

sott sig i Arbogo och förefol er trivos
med det, medon ondro fortforonde bor
kvor

Eruno Bellon

o.h

Hdns Woll

-

löngpendlore.

rför så mångcr
pendlcrre på CVA

[o

Vcr

Arbogo ör ingen siorsiod, som mon be'
fly bort ifrån. Inte heller råcier det
nögon bosiodsbrist hör, men öndå {infer mon oit nörmore en femtedel ov
CVA,s onsiölldo, eller drygi 300 perso
ner, hor onnon hemorisodress ön Arbo
höver

gcr.

Afi mångo, som lidigore levl inor-

liggonde orter som Kungsör, Volskog,
Köping, Medåker, Fellingsbro och Göt
lundq, hor söki till CVA och funnif det
nolurligi ott bo kvor på hemorten ör fuLlt
'örk orligt me- "orlör or del så mö-9o
långvögo ifrån som völier oit slå sig ner
i gronnorierno, och vorför nöler mon
lre lre londsvög morgon och kvöll för ott
exempelvis få bo iOrebro, Vösierirs, No'

ro, Ströngnös och Eskilsiuno? Eit

40-tol

CVA:crre bor iOrebro, lil<o mångo iVös
terås, / i Fski siuna för oti nu ge någro
exempel.

Någro ov de onsiölldo hor ii lfrtrgots
vorför de föredro r pendlondei.
Frömslo onledningen ii I ott Hons Wol
foriforonde bor kvor i Eskilsluno ocn
åker 8,5 mil om dogen öf oti Arbogo

inie hor någon vi lo i grupphusbebyg-

erbiudo, eit boefdeo lefnoliv
sonr hon finner ekonomiskt vetiigi. Dör
för sökef hon nu en strdon bostod i
Kungsör för o11 kommo ndrmore CVA.
gelse

oli

Leif Lindohl hor 6,9 nril mellon bost
den och orbetsploisen. Horr bor i Noro.

lire år pendlode hon mellon Orebro och
Arbogo. Sedon vor hcrn på ioki efter en
villcr, fonn ingen ldrmplig hör, men vol er
Noro, dör hons 'r 'cr sldlro.l,"y]-ing,
och dörför hor hon nu det senosie årei

tillbringoi en limme vorie norgo|1

och

kvdll ibiJen.
Bru no Bellon kör Ströngnös-Arbogo
lur och retur, l4 mil om dogen. Anledningen hörtill? Hon sdger sig inie voro
sörskilt förilust i Arbogo {konstigi? red.
onm.) och finner def vörl besvörel med
resorno för ott fir bo dör hon trivs. And-

t8

i

Vösierås. Mokorno Emy och Gus

tov Göhlmon hör till den senore kote
qorin. De ho en sor sor ol.v hiö'n
skodod vid en trcfikolycko och oif rub
bo hons cirklor med en flytt skulle inie
mot;v för pendlondet or oti föräld
rorno, sorn ör hons endo slöl<iingor hör
i londet, bor iSiröngnös och ait hons
fru hor elt bro orbele dor.

boli i Arbogo sedon
1946 oclr tills lör ungeiör 9 nfrnode. se
don, dö hon flyitode till Orebro. Vorför?
Jo, söger hon, dei finns flero skö1. Nör
hon en gång iiiden skoffode viilon iAr
Rune Lorsson hor

voro bro. Dessulom börior bådo normo
sig pensionsöldern och öven om de i
och för sig inte skulle ho något emot
oit bo iArbogo, tror de inie dei går oti
finno en bostod hör med den rimrrgo
rlyfq oe nu

no r,

PAR.IS

bogo Jåg den Lrlonför slodsploneroi om'
rtrde, men i den nu utvidgode siodsplonen homnode den miti iett plonerol in'

d-striomröde. lnför hoiet otr forr e rer
se ore \o en rdustr. rnpö nulor-o beslö1 hon sig

för ott

sö

jo huset till

kom

mJnen. Ait hon sedon 'nre bler Lror i
Arbogo uion flyttode till Orebro berodcle
pfr oti det vor lömpligt med hclnseende
på bornens forisoilo sko gång. Dessulom

är hon sjdlv uppvdxi i Orebro och
sin fcr r bosotl dör.

hor

Mols Korlsson bodde ocksir i Arbogo
nirgro år och hode tönki forfsäito med

oci. non rille byggo sig er vi lo pö
Brcltiberget, dör hon hört lolos om oll
det sl<ulie bli eti nyif bosiodsområde.
Vorför hon nu isföllei homnode iKungs'
ör förkloror hcrn med oli hon inte lycl<o'
des få from eli besked från myndighe
ierno i Arbogo ndr iomiovsiyckningen på
Broitbergei skulle kommo till siönd, om
det skulle dröjo I eller l0 år. Hon hörde
sig för i Kungsör och dår fonns det tom

ter. Till soken hör ott logom som hon
l<öpt sin loml dör och bör]oi plonero
för husbygget blev dei klort med tom
ierno i Broitbergei, men då vor det sir
dogs.

Ko-l uenry Asl.roi mol rero
"iil pe-dlonde med oil t-n som ör bornsköler
slco inte kunde få något jobb i Arbogo
eller Köping. I Orebro blev det dorenrol

flero nopp. Gentlemcrn som hon ör fonn
hon det nolurligi oft io på sin lott oit
åko emellon Arbogo och Orebro och
sålundo slöppte hon dgenheten

i

Arbo-

go, där hon bott åren 1962--{9. nons
resiid ör nu c:o 40 minuier i vordero ril<i-

Pld.e de ld Con.orde med den tretusenårigd
Jog skulle pö n€rgro dogors besöl< iPcr-

ris, och Berglrolleis red. bod mig skrivo
någoniing orn deiio, vill(et iög i eil svogi
ögonb ick iovcde.

Min frr fölide med på reson och vi
alode vör flygning frår Arrondo rö dogen den 2 opril k1.9.00 under myckei
s

högtidligo former. Pö "plotlon" stod oomligen eli hederskomponi med nusikk€rr
uppsiöllt. Denno uppvoktning göllde för
slås inte oss uion den rysko gösten Kosy
gin, som iusi vöntodes från Moskvcr.
Efier ett uppehtr i i Köpenhomn londode vi i regn och dimmo, ognl och sökert
pj, L- Bourget ' Pc is ll. 3.i5. Jog ni--s
en gnng {ör rre ö 40 lrr sedor. nor iog

htrri
sott i miti hem med hörlurorno
lr)(llo nol öronc_ ocL -yss1ode på o-

dioropporier om Chorles Lindbergh
vöntodes

iill Le Bourget. Hon

som

londocle

också lyckligt, men Lrlirötlod efter
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limmo.s

nonstopfJygn

ing över Atlonten

under provisorisko förhöllonden

*

vilken

fonloslisl urveckl.ng det hor ske'l
flyget sedon

inom

dess.

Mitt tiönsteörende i Poris lönker jog
inte skrivq om uton

i

stöllet något om

fritiden.
Poris ör en underbor slod, hor mon völ

vorit dör en gång Iöngior mon tillboko.
Det ör lött ott hitlo idenno iöftestod,
som hor omkring 10 mili. innevånore. Sto
den ör indelod i20 orrondissement, vors
nr ör utsoHo pö golunomnskylforno. Mon
kon snobbt och billigt förflytto sig i Poris
genom iunnelbonon
- Le M6tropolitoin.
Tio st. bilietier (un cornet)
kostor endost
8F 8 kr.. och mon lon byto linje- pö
sommo bilieti. M6trobilietterno göller
även för slodens busslinier, men dör hor
mon zonindelning, sö mon kon få betolo
ned en e le- flero bilietter beroende på
resons löngd. Det ör löttore ofl hittcl i
Poris M6tro ön

i Stockholms tunnelbono,
för 1öro

och ö-då byggdes Por's Metro
100

år sedon.

Besök isvensko kyrkon

Svensko kyrkon ligger i 'll Arrondisse
menlei, Rue M6d6ric 9. Nörmoste M6tro-

siotion ör Courcelles. I kyrkons lototer
finns bibliotek och lcisrum med svensko

för ott fotogrofero. Som fromgår ov bil,
den från Ploce de lo Concorde ör det
knopposf nögon trofik dor en söndogsmorgon, onnors ör denno plots en ov
vörldens mest trofikerode. I mitten ov
bilden ser mon den _ner ö1 lrelusen år
gomlo Luxorobelisken. För knoppt tvåhundro ör sedon sotle mon hör upp dokto' Ouillioi ins ]-umonitöro ovröttringsmoskin . Ludvig XVI och Morie,Antoi,
nelie, lillsommons med tusenlols ondro,
möite döden på denno plofs. Vi besökte
också blomsrermorknoden på
porodis för blomslerö lskore.

lo

Cile, elt

Dei ursprungiigo Poris byggdes på
öorno i Seine, Ci16 och St-tois för ott
lcillore kunno försvoros. Stodens nomn
vor då Lut6ce. Dei finns så mångo hrstorisl.o plotser ocL byggnoder i Poris, so
öven om mon bodde dör under hero srn
Iivstid, tror jog inte mon skulle hinno lö
ro iönno ollt. Beklogligtvis hor mon nu
böriot byggo skyskropor, viiket redon
öndrol Poris uiseefdeDet dr måndog morron och vi s;tter

i hotellets motsol vid vår "petit d6jeurner
redo oit foro hem till Sverige. Ndr vr bestö le' loli [ö. förde. :l llr Orly {ör vi
veto olt dei unde_ notien utb.u|. s' ei\
vid Metron och olt det kunde bli lång

vöntetid på toxin. lnom en holvtimme vor

iidningor.
Vi besökte kyrkon den 4 opril tittsom

vi dock på vdg ut iill Poris Airport, som
är en ov de livligoste flygploiserno i Eu

r-lenning och
hons fru. Efler en liten ondoktsslund, sonr
leddes ov kyrkons föresföndore leol. dr
Strömberg, fölide eti iniressont och med
humor spdckot kåseri ov förre örkebisLooen G. Hultgren, som der40 dog gcis.

ropo. Det blev en ongenöm reso med Air
f once god middog. utmörl.l se vice
- hos 5AS) och vcirldens gulli(bdttre on
goste flygvördinnor.

nons rred

rin lollego G.

J. Kordell

tode kyrkon. Sedon bjöds på koffe och
vi hode nöjet sommoniröffc med försvorsoitoch6 Strömberg och hons fomili, kon,
1or Isoksson från Göllundo och kyrkvok
tore f.öken lngrid Wose från Arbogo.
Jog viil vormi rödo svenskor på besök
iPoris oii reservero någro iimnror för eti
besök isvensko kyrkon.

l9 år

ncirvoronde bosotio

i

för

Luxembourg och

cn

.esiourong pdr Rue Douphine. ingen
onnonsions kon mon få så god och vdl-

i

Poris.

vi

uie gonsko iidigi

1968, nör den nyo bowlinghollen i Kö'
ping kom till, och tillhör domklubben
Svolon iKöping, som för nörvoronde lig.

ger bäst

till i

Vöstmonlonds lön och pd
i helo serien. Siölv onser
ho" n,e oJt hon rilligl kommit igång el
fer en knöskodo för någoi år sedon, men
dei slo bli bötlre. L1
i veckon ög

4:e plots totolt

n

no

log.

fqr Stig Hermons-

Bow irg ör ert lög-lrpel 5qn .pe os på
en 25 meter lång iräbono. 10 köglor stö1ls

i Mont Morire somi åi middog på en {iten

Pir söndogen vor

Siv Arenskog, CVA lF, blev åreis FFVTösiorinno i bowliag vid iovingo.-o i
Linköping i sluiet på opril. Någon ottdeles enslående pfeslotion vor nu konske inte detio, eftersom det boro vor lvå
domer som stöllde upp, men Siv hor giori
bro ifrån sig också iondro tdvlingssommonhong. Hon hor spelot bowling sedon

monsson och hennes

tur under Poris broor, besökle bosorerno

logod mol som

Siv -

Del ör sy-d ort sö iå CVA-ore fött :pp
ögonen för bowling, tycker Siv. Bowling
ör roligt, spönnonde, ger fin komrotondo
ocf möngo tillföllen ott knyto nyo kontol<ier, föruiom oil det noturligtvis ocksö
ur molionssynpunki inte ör sö dumt. Sir
viit hon vet ör del boro ivå till vid CVA
son ö o(tivo inom denno sport. Fvo Her.

Tore ör onstålld ; flygfroktbologet Loftleider lcelondic. De hode åki iill Poris
pir eii por dogors semesier. Vi tillbrin

god- ördoge_ -llsommor s. gorde

BOWLA

mo

sedon och hor inie iröffots

ör

scDrrr

hon som regel en seriemoich vorie veckd
under sdsongen. I serien tdvlor mon i 8-

I

över

Gör

^völt
nor hon åt tröning och dessulom spelor

Ett möte
Efier middog på en restourong inorheten ov Ploce Clichy pd fredog kvöll
fog vi Melron iill Ploce de lo Concorde
lör en promenod 1öngs Ch Elysees.
tfoppon upp till Rue Rivoli går vi rokl
i ormornc på poret Moi och Tore Hugosson vi bodde gronnor i Arbogo för
sedon dess. Mokorno Hugosson

i:........

Siv Arenskos på sin orbehplots vid CVA mor€riotlobordrorium.

-op e- lilv rllg r.iorgel och mol de|lo gör mo_ uikosl ned et' f ot, sor vci
ger 7,255 l<g. och ör förseit med tre hå|,
ett för lurnmen, eti för långfingret och
eti för ringfingrei. Vorie kullslogen köglo
ger 1 poång; två slog utgör en s.k. ruicr.
Blir försto sloget en strike (ollo köglor
slogno), erhålles ytierligore tuå slog. Vid
s.k. spore eller spörr (ollo köglor på ivå
slog) får mon ett slog. En eller flero serier om l0 rutor ingår ien tövling. Vonligtvis kör mon fyro serier. Sommonlogdo
poöngtoJei ovgör vinsten.
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Två guldgcDssctr på CVA Bcrstu vid
Fohlingtorp
lf.d. tvditstugon vid frilidsgården Fohlingtorp pågår iusi nu inredning ov boslu.
Byggnoden ligger invid sironden och
bodbryggon, och det blir bekvömi ott
kombinero bosiu- och kollbod isiön. Ef,
tersom friiidsgården onvö-ds llrligi öve r
under vintertid med oliko molionsol<tiviteler behövs ocksö en dusch med fempererol voiten i bosiubyggnoden fördem
som inie vill huggo upp en vok isiön.
Det kommer olllså ott finnos el,uppvörmd

Bennlz Nilsson - svensk rnäsfcrre
En sirong presloiion gjorde Benny Nils'
son, CVA, i siuiet ov opril, då hon vid
SM ityngdlyftning för hondikoppode iog

hem guldmedoljen i fiöderviktsklossen
genom otl presso 150 kg. Detlo vor hons
lörno SM-guld och det skedde pö 'em

moplon, eftersom DHR Arbogo siod
orrongör för lövlingorno.

som

lslulet ov iuli lomme' Be--v ott del
to i de hondikoppodes världsspel i Sioke
Mondeville, Englond. Etl lröningslyft på
170 kg i dcrgorno lovor goit. Lycko till!

Leif And€rsscDn - europcf1r|ästcrre
Den unge CVA:oren Leif Andersson

EM möstore i lött
EM-broftningorno i Helsing-

blev, moi ollo tips,
tr-rngvikt

vid

fors nyligen. Segermolchen klorodes ov
på 19 sekunder genom elt snobbt sloget
nocksving, som fick bulgoriske siorfovoriten Dimilor lvonov pö foll. lviniros log

Leif NM-silver.
Ndrmost på progrommel står nu eti
lrönirgslöge' i Korlsborg i bor.on pö

juli, vorpå fölier någro inlernoiione lo
tövlingor bl o i Osttysklond innon dei
blir dogs lör VM i lron. Siölvfollet sotsor
hon sedon på OS. Vi håller tummornol
Ny idrottspldn
Sommoren håller

på oit göro sitl

rn-

tå9. Allo l<önner vi ov det på någoi sött.

molion och rekreoiion. Mon kon förmodo

oli den skoron kommer ott virxo. Bostun
blir lötrskött och dör kommer aft lirros

orvisringor om hu. non skol gö li lvögo.
nör mqn onvönder den. Dei blir inie
kröngligore ön ott ollo som så önskqr
kon foro ut och njulo ov eli bcrd ocn oen
fino miljön, som Kvornsiön och Fohlingiorp erbiuder. Nycklor finns som iidi

gore hos CVA-vokfen. Visso kvöllor kom,
mer dock ott reserveros för enbort domer
eller en6ort herror för ott undvikq ollt

för intim

blondning.

Två konodensore
Fritidsgården får dnnu en oitrokiion
denno sommor. Pd förslog från stugkommitf6n inköper CVA lF ivå konoter, "konodensore", som liksom den fidigore befintligo roddbåien ov plosi, kommer o

iill

Inle boro blommor och bloder skluter
nyo skott uion ocksd CVA. En godster-

slå

minol hor vuxit upp på vår idrottsplon.
Ingen skoll dock sörjo den "gomle".
En ny idroltsplots ör på göng öster om
porkeringsplotsen, A. B. M. Morkentreprenoder AB i Köping hor ploneroi och
drönerol den nyo plonen. Nr,r skoll moliorden dit och grösel sös.

Jubilcrrer

Vi "motionörer" skoll inie nytiio idroitsplonen iår ulon låier i detto foll
gröset gro ilugn och ro.
Fotbolls-Korpen

Arbogo-korpen hor storiot sino fotbollsserier för domer och herror. CVA
hor ett domlog och lre herrlog med.
Herrlogen hor storlol bro och siktor
ollo på en bro plofs islulspelei. Domerno gick på en "mino" mol EPA men
kommer igen och lor sökeri tlero poöng
iden dubbelserie som skoll voro ovslu-

iod till
20

boslu, mindre uirymme för omklöclnocl
och duschrum. Slugon vor iu liten och
utrymmeno ör dörefter, men 8--10 personer bör få plots, och det blir god ston
dord på def helo.
Inorn korl ör bostun klcrr ott tos i bruk
och dörmed Lo. fritidsgörder fårt en er
terlöngtod kompletiering, som kommer
oti glödio ollo som onvönder den för

semestern.

medlemmornos förfogcrnde.

60

ör

l2t

Avd.

Wolter iundboro

721

2917 Eric Holnstedt
l618 Göslo Johonsson

l9l8 sioftid

480
380

253
122

Jonsson

2/9 Ei;dr Höol!nd

276

165

s0 är
2916 Georq Andersson
2917 Korl -Iörnkvist
3l/7 Sven Olsson
Hlgo Motlsrcn
^9/8
2)/ö orrger \ofl3son

560

623
404
2&3

3l/8 Biroil Andereson
6/9 Lor;'Hor/

380
600
542

Lorsson

2319 Alqol Siunnesson
2519 Georq olsson

492

UHF

60 år

2418 Gunnqr

l7t

Dohlmon

UIlo Holhström

Avd.

FF

Avd.

EC

Vår{ driftvörn
kcrn vi lircr på
CVA UHF drifivörn Arbogo kvolificerode sig till finolen i rikshemvörnsiövlinger under tövlingor i Skinnsl.ofieberg
den 26 moj. Fiorton log från Förenode
Fobrll.sver ken dellog i uttogningstövlingen

som o n{ollode två gruppföliskjulnirgor
en snobbeld med gevör, sprörg och min
iiänst somt vokltiönsl.

I somtligo grenor belode CVA-UHF
försio plotserno. lndividuellt segrode
Bror Korlsson, CVA'UHF, i kpisiklossen
på 40 poöng nörmosl 1öljd ov driftvörns
komrolen Gunnor Merl,6n på 38 poöng.
Kg-klossen tog Äke Dondonell, CVAUHF, segern på 43 poöng nörmost fölid
ov H. Johonsson, Äkers krufbruk, på 36
poöng. L. Hiort, CVM, segrode i gevors-

I

Stis Pelte65on ger bd3lun v;d Fohlingrorp en "moke op".

l<lossen på 33 poöng tött följd ov Lennorf Lorsson, CVA UHF, på 32 poöng.

Pensionär

TACK

Den 30 opril ovgick lokolvårdore Einor

fö olll vönl,9l

Olsson med pension. Hon hor vorii on
stölld vid CVA driftovdelning sedon den

\',o1. I is i
/id
och de
iordfö'-niröen
'o.l,o-blommorno
f.omföres
hörmed hitt vorhd lock.
deLro9o..d".son

l5 oktober'1962, Med blommor, köpp och
vormo ord ovtockodes hon från föreiogel

INGRID FRIMAN

genom Hons Knuisson Holl och

.

Eii vormr iock för presenter och blommo.
ios fåii undef min si!kdomstid.

som

CHRISTINA ERIKSSON, UHF

a ta hiö-rliqr TACK l,ll Io-ro'erno på FMV
BODA roi --\. q fes_, blolmo- och pre erl.

Sune

till honom, eflersom hon på grund ov siukdom inte
Molmberg, som åkte hem

vorit på siit orbele den senoste tiden.

I och med denno seger kommer CVAUHF driflvörn ott representero Förenode
Fobriksverkens drifivörn vid finoliövlingen i Eksiö den 24-25 ougusti. Loget ffån
CVA-UHF drifivörn bestod ov: Gruppchef Gunnor Merk6n, stöllföretrödonde
gruppchef Bror Korlsson, Kg-skyti Äke
Dondonell, gevörsskyltorno Holger Lorsson, Lennori Lorsson och Lors-Olov Broberg somi reserv Enor Cloesson.

OLOF JOHANSSON

o

Ert hirirtlist lock för vdrlig hågkomsi på min
JOHN KARDEtt

Eil vormt iock för uppvokininsen på min

.

60-

BENGT LUNDMÄRK

_.

r

fd. oll

och vdnl;q låqlomtl

'ppvol,ll:nq
högtidsdoo
ber ios

fö t-ortoro elt

på

vdrm'

TENNART CARLSSON, UHF

. vir inn-rliao roc\ lill ollo .on bidroq lill o
goro nin höar:d,dog , "r, qlo' o.l .or sMAIVOR EYSTROM

c rr hiöd sl loc('or oll.,uop,o Iirs
Iq fdqromsr po mrn nogrosoog.

och vdn

GUSTAF JACOESSON, UHF

a

Eti vormt tock

för uppvoktninsen på min

60-

ERIK RYDH

och orbeiskomroter få from'
. Ber oii iill .hefer
!oro
-rt hior q_
för uppvoL'riroer pö Tir
'ock
TAGE RAVLING

. tlr

f.orrliq_ rocl. for

oll Jppvoltrins på rin

60åreCog rcml Jör blonmor öch vdnlig omtdnke

!nder mrn stukdom.

TAGE WALLQVIST

.

_oct for
Hiö1liqr
-

ridsdos.

!öil s

håqkomsl pö

rii

hös.

HOLGER OHMAN

o tor oll rpp!olrlns p6 Tin

for ios hörmed mitt vormo

tock.

BORIE CASSEL

hog':dsdog lrom-

Glott överroskod blev Eind. Olsson när Hons Knutsson-Holl dök upp med käpp och blommor.

Bergtrollet åt skogen
Det är med sorg i hjärtat vi erfarit att Bergtrollets sista nummer går in för
tryckning. Även om Bergtrollet inte alltid varit ett direkt nyhetsorgan så har
den dock förenat företaget (sedan 1967 två föfetag) personalen och deras farailjer krilrg gemensamma intrcsscn, Vi bar svårt att tro :ttt kostnaden varit så
stor att den inte skulle vägts upp av den gemenskap och tillfredsställelse som
vi känt då Bergtrollet drinsat in i brevlådan. Förl.roppr.rir.rgsvis kan vi tro att
Bergtrollet inte låtit sig skrämmas så över tingens utveckling ntt det inte i något
sammanhang låter sin glada vinjett återuppstå- Heder åt Bergtrollet och dess
redakrion för den tid som v;rir.
TNGVAR /OäINSSON
ERIK \X/ERNER
SF avd 2152
FCTF If 1OZ

Den försöksorganisation som införes inonr underhållsdelen i FFV fr. o. rn.
1 juli 1973 inncbär bl. a. att enheten CVA försvinner. I honsekvens härmed
upphör "Bergtrollet" - CVA:s och UHF:s personaltidning.
Till alla Er som på olika sätt aktivt bidragit till att "Bergtrollet" blivit or.rtyckt och efterlängtad framför vi vårt varnraste tack.
ÄKE THORSEN
ANDERS HÖGFELDT
Chef för UHF
Chef för CVA

=LrnuLiT serrLestee!

Dom säger att Bergtrollet inte får
uara med längre, men det uill
jag inte höra talas om.

