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Detto är CVA produkimörke. Somtligo bokstöver dr "Volto
holvfei och det krönio kugghjulet skoll voro det fyildo.
(Söledes ei koniurmörkei). Vår odress ör'
FFV.CVA, Fock, 732 00 ARBOGA.

Reservera
lördogen den 29 ougusti

tor

CVA
25 års

Jubileum
OMStAGSBItDEN:

....

än så är det vinter.

Då Bergtrollet tryckles vor det önnu
bästo skidglid, Bilden togen ulonför
CVA i ArbogoJiällen.
Foto: L. Cqrlsson.
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Eklund

1/7 Elis Eriksson
5/7 Nils Olsson

l7l7

Folke Johonsson

23/8 Sisfrid Törnkvist

2/9 Corl-Axel Holm,tröm
7/9 Gösto Petersen
Persondllidnins för CVA och FMV-F.UH, Förrådsbyrån, 732 00 Arboso.
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8/8 Eric

ll/8

Fr Elengtson

494

Gunnel Rydebors, tel. 4m, Corl-Rickord Ekblod

tel.

106, Corl-Huso Dohlslröm

Nilsson lel.

tel.

169, Ch.ister

101.

Arbogo Boklryckeri AB, Arbogo
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Bengt Horl6n

l3/8 Anders Thuresson
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Generqldirektör Eric Molmberg på besök vid €VA den 23 mors påminner molormontör Bror Oieholm om gemensommo glodo CVV-minnen.

Ur CVA-chefens dcrgbok
Hönf se'n sist
Ifålthongoren hor uppmonterots

lots om och

CVAO hor storlol och börioi

utleve

ronser ov överseddq enheler,

Normoliekonloret förbereder utfyltning

till

Cenlro lex ped ilio nens lo<crler

en

flygsimulotor.

Ekbocken.

i övfigt

hof

maL

reporerots-

Beslul om och tillsttrnd ti I ott byggo
ny morktele och ieletestbilsverl<siod hor
fottots respektive givits.

Byggnoder l.om ner oll upptö-os i
efopper med morkteleverksloden so rrr
försto efopp.

Korllöggning ov yllerornrådels ovlopps
ledningsnöl för seporering ov spill- och
dogvotten hor skeit.

lsombond med byggnoden kommer
en vörmecentrcrl och en el centrol oll
u

ppföros.

il februori
-... överstelöiinont

Besök ov...
5 december

...

crvdelningsdirektörerno
FMV F,RP3

och S

9 december
kursdeltogore

i

förberedelser gdrllonde orbetsupp

G

Koilser,
Stqrk, F:RP4 rill'

sommons med represenlonter från
RP3 och RP4. för studium ov lillsyn
av Rh 27128 och MS del Rb 24.

..,.

Flygvopnets Bomb

och Skiutskolo.

gifter

....

fMV-f, civ.lingerlör R

Genesl.g.
Thorsen,
I LLUB, överirgeniör
FFV/HK och verkstodsingeniör 5 Sidh,
FFV/CVM.

Ä

'19*20

Messieurs Woliher och Borbe, Turbomeco, Bordes, Fronkrike, för dis
k

ussio-er göllonde motor RM9.

23 jonuori

....

tullförvoltore Nils Sondberg, för oti
diskutero tullfrågor med onledning
ov förestående offdrer med donsko
flygvopnet.

l4

jonuori
.... SYFTE"' flygdirektör S-Å Ploiemqr,

30 ionuori
.,.. pressolficerore

u' orne_. mo'irer.

flyget och FMV, för studiebesök.
3 februori

....

25 februqri
.... ormdöverdirektör C G Regårdh mect
represenlonter från FMV-4, AB Bofors oclr AB Volvo, [ör d s(ussio-e'

göllonde gosturbiner och

represenlcrnier från siulchusen

iSö

represenlonler från Generol Dyno

mic, Pomono/USA, åtföljdo ov per

utruslning.

övr g

moloröversynsverkso mhet.
'13 mors

....

dermonlonds lön, för informotion
om underhöll ov teknisk och klinisk

ionuori

ingenjör Nciös, FFV/HK, för ott disk!lero översyn ov komeror, modifiering och översyn ov 30 mm Akon.

Rb 69.

22 ianuori

1970

....

Arnoldus och mcjor
Borch, FMK, Voerlose, Donmork,
flygdirektör S Eriksson, FMV och

sonol från FMV A, för ott diskufero

1969
.

Arneöverdirektör C. G. Regårdh får en ingående
molordemondrorion ov Sten Moli..

direktöf Gösio Pihl och civilekonom
Per-Anders Roob, Förelogsodminist-

rotion AB (FA) iStockholm, som er

hållit Riksrevisionsverkets uppdrog
olf som ett led i dess fortlöponde
förvollningsrevideronde verksomhet
utföro en översiktlig ekonomisk onolys ov FFV.

l8 mors
.... överingeniör Wållgren, ieknisk chef
i hoverikommision SPANTAX, till

Finlödonde f lickor

sommons med civilingenjör Abro

homsson och kontrollingenjör
s'om,
u

fö'

su

E1<

qerorgå.g or hor.r,

ndersök n ingen.

23 mors

.... nye

genercrldirektöfen Eric Molm-

berg, för oit få en redogörelse ov
dogslögei islort och utvecklingen
vid cvA.
<r n\.-,.1

m-.1 F

n,Fca-ta

^I

L,

CVA medorbeiore överlömnode Generoldirektören nådevedermdle'Riddore ov Kungl Nordstiörneorden'

tili överingeniör

Ccrr Rickord

El<

officerore, underofficerore och

un

b

CVÄ hor ulbildoi 6 kvinnliso lödore. Re!ullolei
hor vorir myckel go,l och 5 ov de$o dr nu in
solid;prodoklivr orbele på CVA.
3375 Johonsson
fiu Mdi-Brilt inshuero! hör ov
Iödlöroren

Hdry-

Jdcob$on.

lod.

25 mors
derbefo

I ur

lMuskö),

för

Oslkustens Orlogsbos
studiebesök.

Av de 7 CVA:ore, som somlots med
förelogsndmnden pö fredogskvöllen den
19 dec. 1969, vor del endosf en
- drifiing. B. Hoglund, som vorit med då
CVA
grundodes 1944. lgengöld hode somtligo
ljönot ri(et med nil och redlighel iöver
30 ör. lbelöning fick de nu mottogo ov

Nycr tttrrtt-CVA:crre

CCVA, verkstodsdirektör Anders Högfeldt vor siti groverol Certino,ur med
goronii- och försökringsbevis. Guslov A.

vor

också

bor i Orso, vor detlo orsok lill

hons

Johonsson

Bolk-Johon

- då hon nu blivit
- mos och
kollod, men

frånvoro.
De belönode vor:
Verksiodsing. G. A. Seth (pensionerod)

Drifting. N. B. Ekstrond
Drifting. E. B. Hoglund (UR-CVA,ore)
Drifting. F. R. Sirby
Ing. J. E. Wirselius
Ing. G. N. Sondkvist
Assistent G. A. Johonsson (pensionerod)
Instr.-moko'e A. V. G. Liljehommor
För de utdelode nådevedermöleno tockode ingenjör Seth vorefter somtligo tågode

iill det ståtligt dukode julbordet

och

ovfirode både iubilorerno och förelogsnömnden en glod fesf.

siu, som kdn vkd på tiden för si. tiön3l: Fr. v. c. N. Sdndky;sr, A. V. G. Litiehdmmor, N.
F. R. Sirby, J. E. Wirieliur, G. A. Selh och E. B. Hdglund.
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Ekstrond,

TOPPBESIJKpåUHF
Tekn. dir. Per Juronder, som ovgick

från sin tjönst vid UH den sislo ionuori, besöl<te UHF den l9 jonuori för
ait to ovsked ov sino medorbelore.
Vid en subskriberod lunch ovlockodes dir Jr..rronder ov byråchfen Korl
Hultmon, som bl o frcmförde perso
nolers locl< för gort chefsl.op och ön

till för fromtiden.
Avd dir Jon Olov Armon, nybliven

skode honom lycko

UH-chef, besökte UHF den 20 febru-

ori. Vid eft sommonlröde med sel<t
cheferno orienlerode byråchefen Korl

Hultmon om UHF orgonisolion och
orbetsuppgifter, vorvid dir Armon hode iillfölle ott ingående diskutero böde orgcrnisolions och reservdelsproDtem.

Hon tog öven

rillf,lllet

okr

oil

gå

Någrcl synpunkfer
på hölsovård
Våro kostvonor liksom bilen hor medfört oll mångo mönniskor i dogens Sve,
rige lider ov övervilt. Vi öter ollt för feti

rik födo och vi rör oss för Iitet.

Detto

kon medföro slöhet, som i sig innebör,
olt bilen görno toges till, nör mon liko
görno kunde gå eller åko cykel. Mon rör
sig för litef och homnor i en "ond cir,
kel". Levnodsvonor ov hör onlydd orf

bör i sig fröet till ohälso.
lnom vårt företog hor vi sedon lönge

ov ollo

runi och hölso pir UHF befotinings-

hölsokonlrollundersökning

hovore.

åringor. Under senore ör hor inkluoerors

Vid en gemensom lunch på Gyllene
Bolken, vid vilken öven F'Ki/CVA, Fld
Kurt Rosin deliog, kunde tekn dir Ar-

l-örselprov. Desso hörselundcrsökningohor utslröckts oli omfotto olio inonr ouL

mon yiterligore diskuiero gemensommo UH problem.
F:K|/CVA, fld Kurt Rosir med sin
stob ov medorbetore, besökte UHF
under 2 dogor imors för orienlering

om UHF verksomhei. Byröchefen Korl

Hultnon rred ossislens ov seklions
cheferno gick igenom UHF orgonisotion och tolode om de oliko problem
mon stölis infor ien dylik verksomhel.
Diskussionen vor livlig och besöket
uppskottot.

40,

lerorbete och bullermötningcr sker kontinuerligt på orbelsploiserno. Oliko ål
görder ott ddmpo br-rllret vidioges ock-

sö. Koniroll ov lungor sker

medelsl
skörmbildsundersökning med jömno mellonrum. En hyggligt utbyggd hölsovård
står således tillbuds.

Nu [ör fden hor,u gångno liders spö-

ke lungluberkulosen brogts under kontroll men isiöllet börjor en onnon sjuk
domsgruop dominero. Jog syllor på
hjdrt-körlsiukdomorno, som de senoste
decennierno kommil i blickpunkten. Detto

beror pir otl de olviveloktigt ökot ron-

tol och mon vei, oft dödsfoll i desso siukdomor inlor en tötpiots i stotistiken. Or-

lill den öl<ode frekvensen ör icke
en ulon flero somverkonde fokiorer.
Arvsfoklorn spelor en icke ovösentlig
sol<en

roll, röl<ning medverkor och kosfvonorno
kon belydo en hel del. Fysisk inoktivitet
synes ho betydelse för uppkomsten ov
s]r-,kdomen och mon vel oit fetmo, högt

blodlryck och hög kolesierolholf ibto,
det medför ökod dödsrisk i hiörf körl,

siukdom. Kronskörlen kring hiörtoi blir
trångo onlingen genom en förkolkning
eller genom en sposm (kromp) ikörlvöggen. DelJo r,pplevs som lryckkönslo över

hiöriot eller bokom bröstbenet sörskilt
vid onströngning. Om intet göres åt desso siukdomslecken Jöreligger risk för

proppbildning iell kronskörl (en inforkt).
En onnon sjukdom, som ökot ör lungconcern. Vod som fromkollor den ver
mon ei men otl rökore ör mer ulsoilo ön
icke rökore ör eit foklum. Rökning ger
iu rökhosto och om onlog Jinnes kon en
bronkif osimo utvecklos.
Efier clesso korto oniydningor om någro "moderno" siukdomor skqll också beForis. sid.

,]6.

CVA FORETAGSNÄI\4ND

Nörnnden hcrcle åhörclre

I97l)

Fjorlon nömndledomöter slog sig ner vid etl grönl sommontriidesbord på biogrofen Folkons scen. lsolongen sofi CVA personol som åhörore. Dogen vor
den l8 mqrs 1970. Klockqn vor 1830. Bokom orrongemonget låg en ombition
qlt viso hur förelogsnömnden qrbelqr och en önskqn olt ge direktinformotion.

I koncentrol hönde följonde,
1t Arbetsledning och persono lorgoniso
tioner hor medgivil blodgivning under
orbetstid. Erbjudondet hor gtrti till siuk
husmyndighelerno, som nu oltsir hor
bo lle n.

I

Fn stud eci

lel hor biido's i der pö

gåcnde rentolhö sol<omooricn. Döri

in

l<oiioner fromgår. Vidore uppmonos sö
konde oll uppge 1öneonsprå1<. Sjölvfollet
kon iimcrvlönode söko d;,liko tidnster.
a Overföring ov moterielunderhåll redo

visodes.

Allo molorer frön CVM

och

CVMV ör överfördo ti I CVA. Dock sker
forlforonde provning ov Proieus-rnotorer
vid CVM och ov kolvmoiorer vid CVMV.

Förslogskommitt6n presenierode B för
slog. Nörnnden beslöt, oit ersöltning
sl,ulle u,gö lör 5 ov desso. 5e ned" .
Personolrepresentonterno hode begört

gorno ör

informotion

heter kvorsiör.
c Chefen visode plonskiss över plonerod nybyggnod för morktelemoteriel och
mobil feleiestulrustning. Byggnoden sl<o1l

lcqbelsiom. Av nclmndo
belopp hor 500:- redon
utbelolots.
Tekniker Horry Morlclund
och telenontören Hons

Förelogsnämnden hor ,rid sommon

tröde beslutoi föliqnde ersdttningor
och belöningor.
Ersdiiningor:
1. Telemontör Kiell Wll

Sköld för förslog

för förslog till reporoiion
ov insois

lill

5.

PN-79. Ersöit

jel 'Äke

demonl-.ring ov hålbult.

Lindohl

för förslog till reporoiion

Erkönnonden,

-.

ov filmspole till RKo 4'1.
I ovvcrkton ptr centroli
beslui hor 500:- uibe

-örsl"q
lel -il.ern P.r.Jl A'e'o[l tör
iill modifiering ov RL 4l söndore

för höglre

lolots-

3. Elekfriker Lors PetlerssoI
för förslog till rrcrll för

]50:-

för förslog till mothirlls'
verktyq för montering och

uibetoldo 625,-.
K

Molormonlören Einor

Lorsson

ningen är uiöver lidigore

2. Driftingeniören

tiTl

verl<iyg föf demonlering
crv ironsistorer,

2.5'5'-

helmsson

i 'to+ losto över om svö-ig

ploceros ösler om telehollen. Sdrskild
ponncenirol och elförsörining för desso
utrymmen skoll ordnos. Om personolen

Filrnspole ger guld

660=-

driftsöl<erhei.

2. Förmon Georg 5iölin för förslog
ny metod för rengöring ov löd
slö len.

och orderstock.

st)

slul<dogor per onstölld hor vorit:

a

orbetsuppgifter och erforderTigo kvolifi

belr orgonisotion, lokoler (f n co 70

Orgonisolorisl<

onpossning tilT CVA hor skett. Lokolfrdr

Plolsonnonser för tim utformos så, oit

Ploischefen för östersundsfiliolen, tsengt
NiJsson, gcrv en god resum6 över CVAO

från CVMV.

övertogits

och personclkonlor.

a

lrbl.

a

G Derso-olclefen B rger Äh i- redori'o
de stcriisfik över slukfrånvoro. Antol

Flygelel<iro och

diverse frögor och

sn o

ntmoteriel hor

och skyddskommiit6n somt orbelsledning

i

i ex personoluirym
vil vi ho clenr

men, iooletier m m så

in sirLJ me

går represenlonler för föreiogsnåmnden

ficl<

hor synpunkfer betr

1964
1965
1966

Ti.
11,9
12,9
I.l,9

1967 r0,9
1968 l0,l
1969 14,4

Timovl
16,1

16,7
12,2
1s,2
14,0
)7,1

premierdde id6kliickora Kiell Wilhelns3on,
LoB Petiersson och Thore Korlson.

Sedon

så

lundo begörd

informcrtion

lämnols gov orbetsledn ingen ytferiigore
informotion om fölionde:
a Fr o m den 1 ion 1970 sorieror FFV
under industrideportemeniei och lömnor
dörmed försvorsdeportementet. Somtidigl
rlndros nomnet till Förenode Fobriksver-

ken. Cenlrolo Verkstoden Arbogo utgår
som bendrmning och ersöites med förkortningen CVA. En bild visodes ov de
siotligo oktiebologens och de offörsdrivonde verkens deportementolo onknytning. (Se bilden nedon).
O FFV informofions-"minister", byrådi

reklör Korl Erik Petlersson, redogiorde

för den

nyinröftode centrolo förelogs

inon koncernen. Dess viktigo
syfie dr ott okiivisero nömndorbetet in,
nömnden

om verket och förböftro den interno rnformoiionen. Hon onsög, oti CVA,nomndens sommontröde med åhörore vor elt
bro initiotiv.

a

FFV

CVA i

slotsverksproposiiionen

19701/1 het+e en qnnon rubrik. Dör om-

lolodes ire nybyggnodsproiekt: morktele-

verkstod, byggnod

för mobil testurrusr,

ning soml projektering ov verkstod i Osfersund.

O

Chefen omnömnde, ott CVA nu löm
not offert på underhåll ov Viggen mo

torn RM8. En viktig sok för CVA och

en

stor offör.

O En stockholmsfiliol skoll storios för
underhåll ov telemötinstrument i siockholmsområdei. Visst somorbete skorr sr<e
med FOA, där Jokoler erhållits Iör in
flyttning den 1 mo j.
I deloli redogjordes för en 5-örsprog
nos för orbetsbeldggningen. Enligi denno

skulle orbelstillsirömningen föronledo en
ökning ov personolslyrkon from iill I
mors 197] ov co 100 mon. Dörefter blir

lendensen nedötgående. Uppgifternos
koroktör ov prognos fromhölls. Den skoll

i somorbete med
huvudkunden FMV-F.
lnformolionen ovslutodes med uppgif,
ter om cktuello lokolöndringor, om moylterligore beorbelos

skinonskoffningor

och om

utbildning

somt ekonomi. För holvörei juli-dec.
1969 uppgick foktureringen iill 44,6 mkr.
Moisvoronde siffro för 1968 vor 42,1 mkr.
Sommonirödei ovslutodes kl 2150 och

dess löngd vor olJtså 3 tim och 20 min.
Stdtliso okliebolog och offöBdrivonde verkens deporlemolo onknytning.

5ekreleroren

EN Nlt|uND PÅ TA VID C\/AT'
CVAO hor nu god forl på sin verk
somhet, böde på del produklivo och od
ministrotivo plonel. För somorbetet och
den lokolo informotionen hor ulserrs en
företogsnömnd, som den 24 mors hode
sitt försio scrmmonfrdde.
Nömndens sommonsältning för 1970 ör

följonde,
Represenionler

för

orbelsledningen:

Ordföronde, Verkslodsd.reklör A. Hö^-

feldi, CVA.
Ledomöter: Verkstodsingenjör B Nilsson, verkstodsingenjör K Honsson, förste

ELEVER.

FöR ELEVER

CVA hcrr hoft en PRYO hondledorkurs

för 13 mon och en

dont.
Kursen hor omfoliot orienlering om nu-

vdronde och flomtido skolsystem ihö9stodierno, en siudie om eleven i förelogel sonl informolion ont hur skol- ocn
yrkesorienlering skoll ltimnos. Dörutöver

hor eleverno fått utföro grupporbeien,
dör de lött redogöro för lrrr de

oll eleverno skulle

onsÅq

behondlcrs.

Vid ovslutningen voI försie rektor Bror
Guslofsson sludierektor Lors Eriö somt
yrkesvolslörore Kiell Dohlgren nörvoron
de. Den kriiik de lömnode vor mycket
god och kommer pryoeleverno iforfsött,
ningen fö elt ön baittre utbyte vid sin tid

på CVA.

vid

ovrlutningen den l5 dec€mber sronikor
yrk4lörqre Ldrs Eriö grupporbeler hos K. L Eklund, P.-O. Nil33on, (iell Dohtsren och Everr

driftingeniör
A. Hell.

G Nötfolk,

byråossrsrenr

Suppleonter: Driftingeniör T Söderberg, försie driftingenjör O Gustovsson,
verkmöstore B Boström, konsliskrivore B
Görd.
FCPF

ovd l0 represenleros ov:

Ledomöier: Elmoniör K G Lindström
och motormontör O lSödermork.
Suppleonter: Elmontör 5 O Forsmcrn
och moterielmon L E Svelonder.
FCTF

lf

107 represenieros ov:

Ledomöter: Ingeniör B Widebork, verk,

möstore

L Jedefeldt, ingenjör S

Corn-

tono,

Suppleonler: lngeniör

J

Oslernorm,

ingenjör L Nordell, tekniker B Aretoft.
Vid försto sommonhödet lömnode ordföronden, verkslodsdirektör A Högfeldt,
en orieniering om Arbogoverkslöderno
och vod som tilldroger sig dör, vorefter
verkstodsingeniör Bengt Nilsson lömnode

ungeför sommo informolion om Osterndsverkstoden. Dörefier tolodes om

su

lokolonpossning ov nyonstö lldo, vilko kommer otf få introduklion enligi fostsiölld
rutrn.

F ö diskuterodes lokoler och personolploceflng.

BEHT'VS F'C'RSALJN NGEN ?
T

€enlrqlq verksiödernos onslulning iill ett qfförsdrivonde verk innebör bl. o. qtt verkstödernq
hor onslutits till en försölining sorg o nisotio n. Försälining sovdelningen ingår i huvudkontoret
i Eskilstunq. Det stölls ofto frågor om och kring denno verksqmhet. Vi hor därför tqgit upp
en del qv desso fråqor med Arne Norberg på försöljningsovdelningen.
FOr:ÄL.rN

N Gsq

v!!!r!l U!l!
ctY rsttrt

1r,

ot

SC

rt'rr..r, srrvrcrsrt tror,

!r

ci, t r.r,*

dr fördelode med hönsyn iill

kr-rndtote

gorierno- De ire solisektionerncr ör
försvorssektionen
civi sektionen
exporlseklionen
Försvorsseklionens verksomhet or i huvudsok inriklod pir svens(o försvoret.
Over 90 "/" ov underhållsverkstödernos
verkscrmhel fo ler i försöliningshdnseende

"
.
.

tör dtt böriq från börion: hur
för de

försäljningsverksomhelen
verkslöderno?

slortode
cenlrolo

Tidigore vor centrolo verksläderno understölldo f lygmcrterielförvoltningen, som
då hode beloggningsonsvorei för verk-

stdderno. 1967--68 överfördes verksiö
derno till FFV, som ör eit offörsdrivonde
verk, och då uppstod ett kund-leveron

törsförhållonde

till den tidigore

huvud

monnen somtidigl som verksiöderno fick

friore möjligheier olt knyto ondro offöfs
kontqkier.

Vid överförondet ov verkst6derno upp
stod helt not!rligt frågon, om verksldderro sjö.vo skulle inröllo egnc [örsöl,nings
enheler eller ons utos iill huvudkoni<.:rers
försöLjningsovdelning. Någof ov en kom
promiss liliömpodes under'i968. En mon
frön h!vudkontorets försöliningsovdelning

plocerodes som konloktmon vid CVA,
men då CVM och CVV under detlo år onslöts till FFV, flyttodes kontoktmonnen
över till huvudkontoret, vorifrån försdli'
ningsverksomheien nu bedrivs-

Hondhor försäliningsovdelningen oll

ningshönseende scrmordnode med FFV
nyiillver <onde fobriker. Desso nyirllver
konde enheter är

GF Gevårsfokioriel Eskilstuno
ÄKB Äkers Kruibruk Äkers Siyckebruk
CTV To rpedve rksto de n Motolo
MZ Zokrisdolsverken Korlsiqd
MV Vonösverken Korlsborg
MÄ Vingåkersverken Vingåker
MG Verl<stsden Göllö Göllö
Försäljningen ov kylkompressorer, som
lillverl<crs vid Zokrisdolsverken, sker genom elt seporol försöljningsbolog. Likoså
or förhållondet {ör helo beklödnodsverL
sfodens CBV i Kqrlskrono produktion.
Ce niro ltvötte rie rnos försöljning bedrivs

egen försdl jningsenhel.
Telernderl-öllsverl stoden FTG i Göreborg år sedon 1 jonuori 1969 utorrende
rod lil, Tet.b AB och \or sin forsöl ningsverksomhet scmordnod med sin nuvo
ro11de huvudmon,

Doiterföretogei Telub AB i Vclxiö hor
egen förso iningsorgonisof ion.
Hur är FFV försäljningsovdelning orgo-

l elc- af med råg
till försöliningsov'
elleT
delningen. CenlroLo verksldderno
underhtrllsverl<stöderno som vi numercr
föredror olt l<ollo den - crr i försöli

försöllningsovdelningen. | övrigt bestör
försö ljningsovdelningen crv tre sölisektro'
ner och en tel<nisk servicesekiion.

undontog sonrlcrd

ov sölipublikoiioner, söljonnonser, dernonstroiioner, orgoniseror deliogcrnde i ulstölLningor, lor

ov eti centrcrlkontor TvCK i Eskilstuno
och överskotlsförsäliningen utgör en

niserod?

l-örsöljningsvc- so

Reklcrmörenden fo ller under försöljningsovdelningens teknisko sekiions verk
somhet. Ulöver rek lomörenden hondhor

sekiionen produ ktion

försöliningsverksomhet inom FFV?

ro

på denno sektion. Civil produktion för
solis ov civilsekiionen och exporlsektronen hondhor oll försdljning på utlondet.

Generoldirektören

or tilliko chef

A
iirel

FFV fö13ölininss relorivo fördelnins budsel'
1968/6t på verksomhellområden och kund_

för

Sdlisektlonernos verksomheisområden

Rekldmderolien

vid tFV

föi,älininssovdel-

ninq. Fötogrof Erik tundholn, byråinseniör
Rid€win9, tecknore Ann-Chrktin Ekmon

söllJohon$on.

Thed

o.h toild
Y

hond om studiebesök m. m.
hor egen otelj6 {ör oy out,

Sel<tionen

foto

och

ieckn ingsorbeien.

Vid FFV direktion finns juridisk om'
I'udsma-, so r i:ven slirr li | [örsöljringsovdelningens förfogonde. Det ör nöd
viindigl

speciel

t vid kontrokts och ov
iill sådon ex'

io sorenden ott ho iillgån9
periis.

HUr upprälthålles sqmorbelet med underhållsverkslödelnq

?

Vi hor proktiski toget do-cJl;g kontoki
med ploneringsovdelningen vid CVA och
ceniro lploneringef

vid CVM.

e' vi

Huf slor omslutning hor försöliningen?
Enligl FFV verksomhels.edogöfelse för

föregående budgetår uppgick försö lj
ningen för underhållsverkstöderno till
215,7

nili. kronor, vilkei utgiorde 43 "l

ov FFV iololo försölining under detto år.
Cirkeldiogrommet visor FFV iotolo för
söljnings relolivo fördelning budgelårei
1968169
ko

på verksornheisomrirde och kund-

legon er.

Hur blir försäliningsresullolel innevdronde budgetår?

Siffrorno

Iör innevoronde budgelirr
oll sonnolikhet inie boro

l<ommer med

oti övertröffo föregående års ulon oven
iroligtvis budgelårel 1967168, som vrsor
den störsto omsluln'n9en h linti ls [ör ..rnderhållsverkstäderno.

Vår störslo kund är vål ulon lvekon
f

lygmoterielf örvoltningen

?

Nör det göller underhållsverl<stöderno,

bör konske fromhållos, oli verkstöderno
pö s n lid i-'ölloder o\ flvgmoter'e forvoltningen som cenlrolcr verkstöder för

oii iöcko behovei ov underhåll på cenirol
nivå för flygvopnets teknisko moleriel.
Vår obsolut slörslo och domineronde
k

FöBälini.ssdvd.lninsen insår

Dessutom

vo c rdro ''l'er lörsö'l-ings
nrölen, bildor orbelsgfuppef för speciello
ilrenden och scrmorl)ctor pir crndro sött i
o iko former-

lesöl

und ör flygmoterielförvollningens under

hålls och sokovdelningor, som

direkt
eller indirekt beldgger verl<slöderno ir
över 90 % och ger dem dess inrikiningor.

dont ldge ör del en försölinirlgsovclel
nings uppgifi oti söko finno Iångsikiigo
belöggningor, som ligger i linje med
verkstödernos verksomhet på deros
ovoncerode teknisko områden, flyg, ro_
boi, eleklronik med nörbeslöktsd ieknik.
Och lromtiden?
För otl begrönso svorei iill underhölls'
omrödet ör det infressonl oli se hur olli
fler, ollt eftersom tekniken går fromtri och
erövror fler områden somtidigt som den
kompliceros och medför olli siörre nves
teringor, upptöcker behovel ov systemo
iiskt underhdll för oli undviko koslsornmcl

rotiono liseringo

i

huvudköntoret

r som kostnodsulveckl

ng-

en på sikt fordror; som i dog morknodsorier,leror s;li Lrtbud; sonr ior slg tid oit
bedömq konl(u.rensens fromlido inlen
sisl men inte
sitei och ortr och som
minst
inle ilr rnötio pö sino forno och

-

nuvoronde fromgångor."
Vi behöver uian tvekon en somlod och
s'c rl fö-sö li.ing.o'goniso lion o<!scr.
CV.i aor..v!.,(sråo

EW

driftstopp. CVA och CVM, som sedon
gommoll dr underhållsspeciolisler, bör ho
sioro möjligheter oti göro sig göllonde.
Avoncerod ieknik kröver ovoncerooe un'
derhållsverkslöder både för försvoret
och ondro.

Till sistr försällningen

-

llrurul_'

behövs den?

Ett lömpligt svor på denno frågo kcrn
voro fölionde cilol ur en tidskrift, Mor
gondogens mönsterföreiog ov siorformot
ålerfinns blond dem som idog sidller
upp sundo mål för sin verksomhel imor'
gon, som i dog ulorbelor de ploner som
krövs för ott målen skoll kunno uppnås;
som i dog styr silt forsknings och ulvecklingsorbele mot desso mål; som idog

tryggor del kopitol {fottol i vidosle be
mörkelse) som skoll möjliggöro målupp
fyllelsen; som idog genomför de drift

t,,t*^ll.,.,xä

.tP,t

lE3fl'[3

it
4

j.'q

Sölipublikolioner som dnvönd€s vid förröli-

ninssv€rksomh€t€n

f

ö.

underhållsverk+ödeiro.

Ursröllningsmon,rorno i l,uvud|?ontoreh fodie on.
vändes iu+ nu för olt vkd !nderhåll3verktödernds
produkter och llönster. Roser Eri6son och Mory

Mikolofl beundror

',tnölldo

lonponenrer.

V

I

För ott iillförsökro

fTygmoierielförvoTt
ningen erforderlig kopociiet på centrol

nivå och FFV belaggning vid verkstöder'
no finnes ett princip- och romovtol upp-

röiiot sedon

1968.

Verl<stödernos nylillverl<ning hor efter
överförondel iill FFV, visot en mork(1nt

ökning. Det göller i synnerhet CVM.
Kon cenlrolo verkslöderno rökno med
en utökod kundkotegori?
Kundkotegorin ökor stöndigt. Just nu

får

belöggningssitucriionen

vid

verkstö

derno betecknos som mycket god.

I

så'

e

i

i
l

Typkotologdelolicn (€lkomPonenrer) ; orbere. L. 5ödcr
och l. Löfvenius för onvis-

ningor dv gruppboscn
Chef€n

för kondruktions

och

normdlie5eklionen Gunndr
Nil$on visor överinseniör
Corl-Rickord Ekblod:

ör vÄr nyo dqlono-

- Dello
komerd tör frdm+öllning
lkko
.v iryckplötor ov pldst.
Conny HiolmoBson lösser

itr

ett orisindl !nder obieklivel.

Mdrionne Zd.hri$on borror

häl ned 4+pindliq

'

m05kin

PdPPersrrdvor.

-t!!!!!!qiaiz
BokbindeBkdn Anniko

"Skrivorcenlrolen":
Chrttino Blomqvitl ocb
Morionne Zett€rberg.

Beskrivningsreddklören

tiso-Brill Erik$on vid "Rotoprintpres5en'i,

!om hycker

Norrncrliekontoret expctndercrr
och flyttcrr fill Ekbcrcken
Okode orbetsuppgifier genom FMV-FiN-beslut
Är 1969 vor ett höndelserikt år för Normoliekoniorei som lillsommons med r.on'
strukiionskonioret sedon 1 moj 1969 in
orgoniserols i den nybildode Konstruk
iions' och normoliesektionen" vors chef
sedon ndmndo doiun ör verkstodsingenjör Gunnor Nilsson.

och utges iv€r gönger per itr.

Tltlsom

mons med den trycl<ning av typ<otologer
för FKC {Försvorets 1<lossifikcrtionscenlrol)
somt iryckning ov UHF:s moieriellisio in'

nebör delto en belöggning ov
13.000.000

co

tryck/år utöver CVA:s interno

behov crv lryckclsler.

BesJuiet om fromstöllning ov reserv
deisl<olologer vio dotor innefcrlionde ini-enbort de koicrloger som nyfrcmsiolles
ulon civen ol o gomlcr kcto oger som tidi
gore fromslal lfs. Orscrken vorför gomlo,

För oti möto desso slegrode orbelsuppg rler råste oersonol och nyo orbelslokoler ons<offos. Inom CVA:s område
fonns ingen möilighei olt inrymmo birde

molerleldokumenloiionssysiemet.
Antolet äldre kolo ogmonus, som CVA
hor alndringsiiönsten för, motsvoror hölften ov inom FMV ulgivno reservdes<otologer. För omorbelning crv dessq l(qlo
logmonus erhöll CVA i jonucrri 1969 ett

blicl<punl<ien och efter förhondlingor med
KFUM uppröltodes etl konlroki, som ger

nyti tryckeri och kontorslokoler för den
gölonde l<otologer skoll omorbetos cir detoli som s<ulle utföro omorbelning ov
bl. o. den oit ollo ing€rende uppgilier gom o kolologmonus.
skoll scmlos idet ov FMV uppröttode
\FUM,s lo,o'er r:d F.oocr.en
'om

uppdrog på 2,25 Mkr, som enligi upp
drogsgivoren FMV-F:N skol vorcr klorl
under )972. Delto innebör otl en ny de

icli

{377) möste söttas upp, med uppskott

ningsvis

l0

mcrn.

Dei nyo fromstdllningsöilei ov

reserv

delsl<oicrloger innebor öven crtt ökoci l(o
pacitet för iryckning måste onlifos ov
FMV. FMV:s krov vor oit ollt tryck'och
bo<binderiorbete för reservdelskololo-

gerno skulle utföros ov eli och sommo
iryckeri. CVA normoliekontor hode dör-

pressen

i A4jormdl

istrcrtionsbygg nodens källore flyitodes i
november månod över iill Ekbockerr.
Trycl<eriei hor i sombond dörmed utökois genom inköp ov reprokomero lyp
MR4l2 för fromtogning ov plosttryckplöior, outomotisk fryckmoskin typ AM2650,
n

fyrspindlig
ningsmosl<in

hö

Iningsmoskin somi fcrls
A3-formot. En del ny

för

personol, döriblond en fokior hor on
siöllts och CVA tryckeri (grupp 375) bör
jcr lo proporlioner ov ett onsenligi o{f-

" l^- of tövo med o-dro lryc'er;er
l<ompen oll få helo kokon

lorel ulöver iryckeriel, nömligen 372,373
och 374 ör också överflyttode iill Ek

.

heloutomd-

ov
elevhemmef ti | <oniorslokoler. De tryckmcrskiner som tidigore inrymdes i odmi-

sellrycken.

Tövlingskompen iogs upp i konkurrens
red c isl.i ligo ondro lr; c(er'er och i no
Elr qnnot nyfitrvärv

disponero motsol och

för trycl<eri somi delor

för oti vallio

rnel on oli b i ov med derr
lryckning som tidigore utfördes för FMV

ör den

olt

oss möilighet
silllskopsrum

Tre qndro grupper inom normoliekon

DOCKen.

Utredning pirgår

oti öven flytto

ut

vember l969 blev det klort ott vi fick be
sicrliningen. Denno besiöllning som såle

gflrpperno 371 och

des omfoilor tryckning ov cllo FMV F,s
skolologer omloltor öven lryck'eservde
ning och bokbinderiorbete föf FMV F's
moteriellisto som skcll tryckcs i150 ex

perno hor funnii sig völ tiilrölfo i det no
tursköno Ekbocken och trols de svårig'
heler en geogrofisk spridning ov ett kon'
lor medför hor olli fungeroi mycket bro,

Personolen

377.

vid de överflytiode grup-

Dettq är bqrq en liten glimt från etl tvåårigt besök i en onnon vörldsdel, som
är mycket omskriven och diskuterod i den qllmänno pressen, Artikeln vill {örsökq visq ott det verkligo livet är lugnore och lrevligore ön mon förestöller sig.

Eff svcrrf hörn - Nigericr
Korl-Erik Åberg
ho{i påhcrlsnjng ov siil grornlond lsroelJog försökte lrevonde inledo eil somtol
i ioxin med den egypliske .epresentoni
som mölle mig. Så synd oit del ska I vo.o qodon osömio öve ol r "örlde-, -i
l-o, vö lorsle oc(.å Tiqt böde o-hör g<r
och vönner försökle jog så neuiroll som
möiligt. Min medfoljore spönde ögonen
i mej och sode med pclos i .ösien' Visst
hor vi för orot denncr rond men detlo or
borcr försio ronden önnu. På kvörrorno

NIGERIÄNSKAN

-

Hon 3kulle völ söro sis

i

Sedon plonel lyft från Arlondo och ollt

vor lugnt och stillo tröngdes en mdngd
ionkor inpd mig. Vod skulle jog få upp'
levcr denno gång, skulle höndelserno bli
liko virldsommo som under min iid iEt
hiopien, londel vor ju ikrig och den blo-

digo uppiokten hode iu sloriot från just
det område jog skulle tjönstgöro i. Men
mesl foscinerodes iog nog ov chonsen iill
iömförelser mellon de två lönderno vor
ov ir-r Ethiopien mesfodels hoft siölvstyre
medon Nigerio

till helt nyligen voril eit

koloniolt lond.
vor först stölld till Koiro dör iog
skulle visios en vecko för ott bli fomiljör
med den undervisningsmoleriel och de
metoder som onvöndes vid dess flygskolo, dven den projel<ierod o'r ICAO.
Koiro, den vockro sioden iniill flod-.r
Nilen vor sig ei likt, byggnoder och goReson

lor vor völbekonlo men dör vilode
dov slömning, londet hode strcx

en

innon

gick iog ensom och sirövcrde genom kvoTlore_ men r _d"ek "ogo o l bondo rig
ideros inre ongelögenheler. Sisto dogen,
på vog iill fygföltet gov iog toxichouf
fören oll egyptisk voluio iog hode kvor,
det vor då iog såg det förslo och endo
leendet och hon log mig med en exlrcr
svdng för ott viso mig vod som sketl un
der senosfe ören. Hor .or vild ov enlusiosm nör hon pekode pö eli område ov
sloden. Före Nossers tid fonns hör boro
bosiodsruckel med mossor ov orbeis öso,
se nu hur Nosser byggt upp en slor modern bilfobrik s6 ott ollo hör fåit orbets

inkomsier. Jcrg kunde inte låio bli oti
skönko honom en beundronde tonke men

om hon hode begrönsot sig tili denno
inrc uivecl linger ov londet tdntte iog.
men sådonl får mon inte sögcr om mon
ör FN onstölld, då skoll mon hållo sig
politiskt neufrol.
lKono, norro Nigerios vikiigoste flyg
plols med onknytningor lill slörre delen

ov Afriko, fick iog etl heti moitogonde.
Regnet slrilode ner och temperoluren höll
sig omkring 35 groder i skuggon. All poss

och tullkontroll uffördes ov militör personol men på ett lugnt och smidigt söti.
Redon sommo dog fortsoite reson med

bi till

Zorio, den siod dör flygskolon vor

eloge- och jog

sl.u

le tillb-ingo nor

mosle trden.

Flygskolon i Zorio är ett ov FN orgo
nlsotionen ICAO:s projekt. Meningen or
oli mon hör sko I kunno logo emot ele

ver från slörre delen ov Afriko. ICAO
svoror för erforderlig utrusining somt on
stoller tel<nisl<o experter inom de oliko
områdeno. Nigerionsko g!vernementel
svqrclr för koslnoden ov sko byggnoder'
no somi den nigerionsko perscnolen som
ingår i odministrotionen. Så småningom
skoll emelJeriid dei nigerionsko guverne
mentet övertogo helo projekiet, nör ti'

den ör sö mogen.
Utbildningen sker upp

till

nivå eflersom eleverno vid

instrukiörs-

hemkomslen

iill

sino resp. ldnder slölvo skoll tiönstgöro som lörore. De elever som hor får
sin ufbildning uigöres således ov elrlen
från resp. lond, nogo utplockode efier

hård testning. l"4on kröver mycket god
skolunderbyggnod sornl minsi någon tek
nisk exomen bokom sig.
Den ov ICAO onsldlldo personolen ut'
göres av 22 experter plockode från iordens ollo hör_, vor ocl, en ncd s:'t spe
cio omrödo. Denno blondning ov engelsl<o diolekter kon kooske voro till fördel
efiersom eleverno sökeri i fromrcrerr
kommer olt få mångo internolionello
kontokier på de oliko flyglinierno. Döremol hönde del völ någon gång oft mon
hode 'ile oriko idder

ivsso

ulbi'dnings-

deiolier beroende Jrån vilket lond

mon
sö-

sjölv kom ifrån. En viss nylto giorde
I

e'l oclså de_

semiror ielnderv'sning

som hölls en gång i veckon dd
fick sitio på skolbönken.

vi sjdlvo

Niserios civila flysskolo iZorio.

'::***

'10

l,l "

Arboso M6le i nöF
koste Afriko. Skolchefen Oscdr of Strön,

rilsdogsmon ToAten

Hon$or, Göleborg,
förtolloren Korl-Erik
Äberg

o.h rik3dogr

mdn Olle

Görons5on,

Arbogo, konsloiercr otl
inso nriddlygore ul'
bildde vid 5kolon i

Niserio. Hon$on och
Göron$on ö. nåsro
qv de få, 3om sluderol
Nigefiq.

Uibildningen syflode på oli få from
instruklörer inom områdencr flygutbild
ning, trofikledning, meteorologi, rodiotelegrofi, flygmekonik och rodioieknrk.
Mon hor dörför solsot hårl pö olf utrusio
skolon med modernosle Lndervirnings
moteriel och onvcindo senosle r-rtbildningsmetoder

uilk.t ofto imponerode

på
de utlöndsko besöksgrupper som emelionål kom.

Nu ör det boro ott hoppos oft o lo förvöntningor på skolon skoll infrios. För
Afr.kos utveck ling måsje konmrni<olionerno över de långo ovstånden betydo
myckei, i synnerhet kommunikotionerno
inom lönderno.
Zorio beslår ov flero stodsdelor med
storo konlroster emellon. I stodsoeren
Somoru ligger universiietei som ör elt
cenler för den högre utbildningen i norro
Nigerio. Vor och voronnon lörore hor
professors eller doktorsexomen. Sio|c
völulruslode sl,olbyggnoder, swimming-

pool och vdlkloddo elever ser mon vor
mon ön gör i desso kvorier. Mon solsor
högt på den högre utbildningen i londef
för ott få from så möngo lcirore som
möiligt.

Inte långt dörifrån ligger Sobon Gori
som belyder frömli.gssloden. Det dr hör
stodens slum bor, folk som inflyttof för
nögon tid för oit sedon fortsöito vidcrre
iill någon onnon londsdel. De fleslo or
onolfobeter men försörier sig på försölj

aii

ögc1

en nlosso soker. log lror

mig

föfslö oti orsoken till defos förnöisomhet

iigger

iden sioro

sommonhållning som

odlos mellon dem. Allo ör som en sfor
fomilj och kolior vorondro för bröder
och syslror öven om inget slöktskop finnes mellon dem. Den som lyckots

få

or

beie hjölper de som ingen inkomst hor,
på sd vis ör ingen bekymrod för morgondogen uion kon skiimlo mitt iott den
gemensommq fottigdomen. Hör böf kon-

o([så nömnos otr Iondets

reg^r,ng
gör ollt för otl uividgo skolvösendet, men

sLe

landei ör slorl och det göllef dessutonl
otf få folk inlresserode och förstå nytton
med -tbldning. Mångo [örcildror ör on
nu ovilligo olt söndo sino born iill skolon öven om möjlighet finns, de vill rir
om dem och ho dem kvor inom fomiljen.
Isynnerhet göller detlo förhållonde för
deros döttror som de ndronog håller rnlåsto tills det ör dogs olt söljo dem tili
någon ökienskopskondidoi. Den senore
generolionen hor emellertid börjot c.indro
instr.illning öven om dei gör långsonl.
Förutom Somoru med sino möjligheter
för fromiiden och Sobon Gori som rep
resenlont för livets skuggsido finns hör
cinnu er s_odsdel och som öJ ner represeotoliv för den gomlo nigericrnsko kul
lurer. Ccmlo Zorio, kol os denno del, eItersom den tidigore utgiorde körnon ov
stoden. Denno siodsdel vcrr omgiven clv
nögo muror ov brö-d le o vors resrer

i dog. Hör
idqg s;tt polots vorifrån

hor Emiren on
han slyr myc'

ning, enklore iillverkning och dlverse re'
porotionsorbeten. Nör mon sirövclr om-

finns kvor ön

l-ing i desso onråder [örvönlor ncn sig
rog olr se idonde oc\ olycl.ligo rörni'

ket ov siodens inre ongelögenheter. Flu'
sen hdr pöminner uiifrån sett om gomlo
borgor med sino högo cemenlerode vdg-

skor. Förvånonsvört nog möls mon emel-

leriid oftost ov sio]onde och glodo mon-

niskor dven om motsolsen noi!rliglvis
finns. Nyfikno och någoi förvånode över

oti se en europ6 i desso kvorler

clrsku-

ieror de vuxno skömtsomt med vorondro
medon bornen följer efler mig som ett
slöptög. Konske hor vi fel hör hemmo
om vi tror olt vi blir lyckligore genom

gor omgcirdol.de dess r-re byggnor'on.
Jog hode en dog öron oit bli inbiuden
en vön som nyligen uppfört eti hus
hör för sin fomili, fortforonde enligl sommo byggnodssfil, med byggfodsmotenol

iill

ov brönd lero. Innonför

ingångsporien

utbredde sig en stor luftig leross med en
mdngd völdoftonde blommor och buskor

plonlerode utmed sidorno och ilerossens
miti elt och onnoi smålröd. Sjölvo hus
L<roppen bildode eit block med möngder
ov små rum för oliko öndomå1. Hör fonns

l. ex. efl rum för kyligo nölter där en
stor eldstod vor onordnodr ett sörskilt
rum för svolko med luftigo perforerode
vöggor. Löngre in fonns eti söllskopsrum
som vor inrelt med motio på golvei, moderno fåtölier, rodiogrommofon eic., helt

i konirosl

med den övrigo stilen.

I

nösio

rum vor hustru nr elt sysselsolt med motlogning medon hustru nr två i rummel
iniill vor upptogen med sin lillo nyföddo.

Nör vi kom ovsides frögode iog om dei
ei blev osömio mellon hustrurno emellon-

åt. Nei då, svorode hon, rnen ollt måste
nogc föijo en viss rutin. Vorje hustru hor
sill egei rum och den eno mönoden står
den eno huslrun för hemköp och motlogning medon den ondro tiönsigör som
söllskop, dörefter byler de om.

Ideilo sommonhong tdnker iog görno
pö h-rr en ov slo ons cro.llöJer er dog
klogode på trirngboddhet och fordrode
en större ldgenhet. Vorför klogo på desso lögenheler de ör völ rött så rymligo,
so jog. Hur sko I iog kunno hållo soms
på lyro fruor i denno lcigerhei rör ,og
hor oll mödo nu med de lre iog redon
hor fick jog fill svor. Rocker inte de ire
fruor du redon hor då, frågode jog. Nei
du förstår, so hon, först skoffode jog en
fru men vi fick ingo born, sedon skoffode
iog mig yiter igcrre en fru men fortforonde ingo born, o(h inle heller min trede
fru hor geit mig någro born. Men born
skoll iog ho och dö måste iog först få
tog på siörre ldgenhet innon iog toger
hem en fjciirde fru.

De flesto mönniskorno i norro Nigerio
muhommedoner och kon darför ho
öndo upp till fyro hustrur somtidigt. Mes-

ör

todels håller de sig emellertid ov ekonomisko sköl med endost en huslru och
endost undonlogsvis med tvtr eller fler.

ll

6()()() PESETAS F('R NY FRU
Den mörko årstiden kröver iillskc.,rr ov
solviiominer. En stotussymbol ör dess,
utom en fjöllonde solbrdnno i den kyligo
snön. Ddrför for Bergtrollei på snotrbo
vingor iill sydligo irokler.
Det vor reno chocken oit mon rnöites
ov fultigo 16'C
';.
- visserligen
på vulkonisk iord
Völ nedkommen
mdrkfes ott medelåIdern för de s- k. turisterno låg över pensionsgrönsen. Detto
hindrode inte otf det öven fonns err oer
yngre upplogor. Gemensoml för ollo vqr
oti de protode med ollo bekonto och
obekonio- Ailmönno intrycket vor otl
borlseit från en del exotisko inslog, vur
det borq svenskor dör, så det gölde oti

s,lo

snocl.el Jlon ort

anströ1go sig
kunde mon ovlyssno inspireronde somlol
på gotor, i bussor, borer io, övero lt.
"Pö vilket hotell bor Du?'

Hö9hut

Vor öler ni? '
"Einor ör en riktig chormör.

og

hor inte mörkt något.
''For so otl jog sl.ulle lo ned mig m n
bösto, för vi skulle gå på nottklubb, men
dei ör iu så dyrlll o. s. v., o. s. v.

Det göllde såiedes ott voro försiktig.
Visserligen finns dör ingo vildo diur.
bononerno finns def en liten grön orm,
I

men den ör inte forlig. Forlig ör döremot strondo'men, so'n sr'ök pö
ployon och botoniserode i ondros fic
kor. Vorje onsdog e. m. hode po rsen
moitogning ov onmölningor.
Noturvörden hor eti myckei rikt orbets
omröde. Luften vor full ov vröl och motorliud somt rök och domm imossor. Gotorno och vögorno vor ollmönhetens pop
perspellor. Trofs deilo vor hölson myckel
god. Det finns mycket fino sjukhus, men
de behövs, nör mon holkor pö bonon'
skol eller snovor över ölburkor eller hål
Modonnon, som fick viko

El Aoiun
Sonden

fö.

- en oos iSohorqt
lisser bokon krök€n-

tumumbo

Mumbo
grogglos med I cognoc och
2. vo-m -ellpr I'o I cho(lod. Fn igt regler
no skoll mon dricko det, ndr reseledoren
sdger till om det, och inte ndr mon sKotL
se på en modonno. Le Mumbo siörkle
mig i ollo foll och guiden blev 10 pesetos
foitigore.
För övrigt ör dei gonsko genomskinligt
e"rroknöcL, ncrr de re
l<ommenderor visso krogor och offörer.
Der ö' irle unde.l g ol or'sbefollringen

oll se g-idc'nos

ör sd förtiust ibåde reseledofe och tlrrisier.

Skuttel över till Afriko ör kort. Redon
nedonlör lroppon från flygplonet bugor
sig en beslöjod beduin, som hölsor med
eit högiidligt So oom". Just då blixtror
det till. Uion siörre onströning finner mon

ott fotogrofen och beduinen ör

'

''Ho- l'o- rog rågot bredvid. Men

uiflykt. För oit då få goit humöf siör.
ker mon sig med ett eiler flero glos Le
p€r

pö goton.
Ligger mon inte ned nöson i vödrei
på hoteiltoket eller på plcyon åker mon

öken.

Modern ofrikonsk silveEned rillverkor'lagrinqor,
5om sölies eenom smo o suider.
Inget otl Prulo På,

Kom

pisor. Det kostor 50 pesetos.
Oknen ör nog dkto, men den foitige
shejken, som boro hor ire hustrur, vorov
den yngsto vorif l5 år de senosie 7 åren,
clrr

heltidsonstdlld. Enligt Mohommeds log

får vaf rölirogef ho 4 husirur, men hon
hor boro 3 och nu spor hon ov dricksen
reseledorens check) till en 4:e. Priset
för en ny Iru ör 2-20 komeler, beroen
de på åldern. Reseledoren vor vörd l5

(+

komeler

för 5 ör sedon, men nu kunde

mon få henne för 2. Obsl I komel :
3.000 pesetcs. Sheiken biöd på siöG
l(onde minti6. Enligt irclditionen sku te

lo d-iclo tre gros, eti för livei del
ett för kcirleken
def vor
onnL söio- e - och ett tör döden
der
o

vor sött

- dövor söfosl. Berglrollel drock inget för
den, men vol två glos för körleken.
Kulluren hor också iröngt ui i öicnen
oil dömo ov otoligo

plosfhinkor,

err-

gångsglos och öiburkor som ligger ut
ströddo som på en oöndlig sopbocke.
Den ofrikonsko moten vor siorkt kryd
dod. Deros spec;olitet vor cous-cous

s. tussin
och oliver m. m. sctml en sås på o11o,
lrrl Ing bovelegroi rred

mo

cojennepeppor och något dynornit. Undro sedon på om brunnorno sinor.
Pö holnorno vor del l. ö. overvö9ode svensk mot. För oit få någoi sponskt
måsle mon fokiiskt onströngo sig gonsko
mycket. I del o lmonno snclckei lolodes
f. ö. ollfid om nyo slölen, som hade brcl

nol ; slo,o

kvontiteter.

Nå9o di

igr

stdlle fonJls obsolut inte.
Efter'J4 dogor (minimiiid
- 4 veckor
ör nog rnox) skokodes sonden ur hår och

kldder och förden gick åter nyktert till
snön, mörkret och kylon. Avsiressod,
nöjd och belöten oil få se hur turislerno
bidror till ott völförtjöni förstdrko oris
befolkningens och g!idernos kossor. Det
ör roligt oil en gång se sig lurod med
öppno ögon.
Conorielrollel
12

Fågelvägen rill bcrdet
För vorie dog normor vi oss den lluvligo tid då det börjor porlo i bdckor, suso vdrligt i tröden och frusno flygsugncr
segelflygore börjor droppo ui på flyg
fölien rLJnt om i Sverige, ivrigi 'vödron,
de" efier termik. Våren ör verkligen en
örslid som får oss oit sprudlc ov okti-

Uppnår mcrn en sommonlcgd f yglid ov
minst 50 limmor, gör mon somhöllei slor
tiönst genom oti stöllo sig till förfogonde
som brondflygore. De flygore som orbeior på CVA hor den förmånen oit kun-

dcrg, men Vdilern-vqllnei vor hörligt svol
l<onde. Del gick också utmör<t olt on-

på

Vorför inte då onvöndo denno energi till
oll "erövro flygceriifikoi i någon form?
Det finns en flygklubb i Arbogo; en
flygklubb med onor. Redon år 1947 hil

pengor pö lr..rffburno vingor ör mon
ivungen oil rtöko A cerlifikotet till B'
certif ikot eller instrumentf lygbevis.
Men vorför tönko på pengor och för-

dcdes den och numero <on AFK erbjudo
både segel och motorflyguibildning.

ilönsi nör mon kon ho verkligen trev igl
tock vore sitt privotflygorcertlfikot. Låi
r ig b--öFo on den -erligo bodrcson "i
gjorde i somros till Visingsö, dör föliei

vi verkligen vildmorksliv. Den medhovdo
kycklingen öts med lönder och hdnder,
men del fonns dock en blå poppersdL..rk
på det gröno "moibordel'. Osten, som
vor ordeni igt logrod, vor vi tvungno otl
bindcr fost ieno plonet. Vi ville infe rrskero oli den 'kröp bort .
På Visingsö finns en hel del kulturnr
storiskc sevördheler. Per Brohe d. ö.
byggde ett slott dör på 1570-tolet, men
rumero återslår endosi 'uirer ov Visi_gs-

vitel och ov vilio qtl uirdito någonting.

5om lörore tidnsigör två CVA:ore; Leif
Persson/ovd. 646, segelflyglörore och
Gunnor Mognusson lavd. 278, motorflyg,
lörore. Deros tiliförliilighet och skicklig
het som flygore i<on vi i AFK verl<ligen
intygo, men jog förmodor crli detto redon alr oJltför vöIköni för ott ordcs orn

no flygo på sino tiönsleresor och

detlo ljönor både den onsiöllde och föreloget. Onskor mon ofl kunno förtiöno

.ö-do lil loffelokn:ng och de små irsekierno. som fonns i, gjorde iu boro
koffel mer motnytiigi. Den dogen levde

hör.

Vod kon mon egentligen ho för nytio
qv certifikot ?
För oli besvclro den frtrgon får mon
<onske skilio pö motorflyg och segelf yg.

Segelflygei

ör en irevlig ovlcoppling och dessutom en hörlig spori. För
ungo grobbor kon del öven vcrro inkörs
porten tiJl föliflygoryrket och dörför subventioneror sioten segelf lygutbildning för
de som ör under 2l år. C-diplom blir ot tså så billigt som 350 kr. för ungclomor
och 650 kr. för de som ör över 2l år.

Vill rron erövro sege lflygce rtifikot ii lkommer en kompleiteronde utbildning

och finns viljon ati ytterligore förl(ovro
sig kon mon lo slröckflygnings- och possogerortillstånd. lblond grips mon ov lusl
oti flygo omkring i ulligo moln ocn oer
får mon lov olt göro efier en uibildning

luftigr bodhytt.
Förfottdrinnon "piper" Iuftigt klödd ur sin luftigo

iinstrumeniflygning.

Jo, dei finns mångo möjligheter för
den segelflyg intresserode oit vidoreut
bildo sig inom grenen. Dei mesi prlmorcl
ör ere lertid jc. sponni-g oc\ son,id g'
den rekreoiion mon får genom oil silio
idet lillo dukklöddo plonei. Och om
plölsligt termiken tor slul" vod gör mon
då? .lc, då lqndor moi på försto bcisto
öppno plols ; lerröngen och deito brukor med slor sonnolikhel gå bro. Förurom {lygorl.orrprsornos sölJ ol goro qig

ustigo på "uielondorens bekostnod

brukor ingo ollvcrligo missöder intröffo.
Motorf lyget kon inte l< ossificercs
som sport, men döremoi kcrnske som
ironspori. På ett snobbt och lrevligi söti

förflyttor mon sig mellon två punkter.

clt dellogo
i motorflygiövlingcrr, vilket iu kon be
lecknos som sporl. Vorle år onordnor
förresien AFK klubbmästerskop i moior{lyg. Vi 1fr då såss o.n ell vond-ings
pris i silver, skönkt ov Bengt Hollberg,
Visserligen finns möj igheien

Kö pin g.

ligger idirekt onslulning till votinet. Dellogore vor Ulio och Lors Blomkvisi, ttons
Broberg, Borbro och Colle Gusiofsson
somt Kjell Söderberg med undertecknod
som "bihong".
Vi flög med två flygplon, Piper Che

,l80

,l75

och srorren
och Cessno
skedde frön Arbogo resp. Orebro. I förrokee

vdg hode vi komn,ii överens om oli mö
tos vid sjön Tisorens nordspets, för oll
sedon flygo iroie iill Visingsö. Vi kunde
foktis<t sl<önio de som soll i det ondro
flygplonet och vinkode lill vorondro btl
de med hönder och vingor. Rodiokoniokt
hode vi helo reson och kunde på så sdit
iamföro höid och fcrrl. Reson blev verk-

ligen billig, koslode endosf 50 kr.

per

person.

Nör vi, ungeför en lirnrne efler slort,
londode, iyckte vi nog olt vi hode kommit tili porodiset. Plonen stdlldes upp oll'
deles vid slronden och

vi

kunde prok

iiskt ioget klivo direkt ur plonen i votl'
net. Dei vor en solig och myckei vorm

borg. Kulturen måste emellertid ho sitt
och eftersom sloilet låg på södro delen
ov ön och vi befonn oss iden norro, ho
de vi inte ork ott gå; olliså flög vi dii.
Det visode sig oil gomlo sloitsruiner vor
yitersi lömpligo oit beses från luften.
Slotlei soknode nömligen fok och jog tror
oti vi såg mer ov ruinen än de "myror",
som "kryllode ' på morken.
Roligo och sköno dogor hor också en
onde och med en svöng över Brohehus
slollsruin, som ligger på fostlondet, tog
vi odiö ov troklen. Londskopet under oss
vor blöionigt och mjuki ikonturerno och
solens sisio strålor förgode himlen roso.
I rote siyrde vi så respektive nos hemåt.
Sluiligen tillåter iog mig ott uitrycko
förhoppning om oti få se er CVArore uie
på AfK s sido ov flygf6l1gl. Vi hor möi

lighet ott to provleklioner med Gunnor
och Leif som Törore, eller boro silto och
proto i vår klubbst.-rgo och b i ned i ge
menskopen. Hjörtligt völkomno.
Ewo 5öderberg

t3

biöd upp
på årsrnötet
Dcrrrrerncr

Fredogen den 6 mors vor det dogs för
årsrnöfe inom FCTF lokolförening 107,
vill e- i sedvo-l:g ordning ögde rur p.'
Gyllene Bolken.

Ordföronde Eril< Werner inledde

rned

oil göro en återblick på dei verksomhelsår som nu vor ovsluiot, ett år fyllt ov
mångo intressonlo uppgifter. Ett stort on
remisser hor behondlots under irrei,
bl. o. V66 del 2 och MTU (militöro tjönst
gö ingsåldersul'edn ngen). fö e.ingen
hor öven voril engogerod i ulredningen

lol

betröffonde uppbyggondet ov Ostersundsverksloden, dör en underovdelning
till 107:on bildots. Inom föreningen hor
mon kunnol noiero eil l<lort ökoi iniresse
blond mediemmorno för vod som sl<er,
något som vcrrii mycket stimuleronde för
Arn€ Breid orbelo. lugnt bfedvid Hugo Löfberg, som hqr sin ovösen3priddnde omformore under huv.
Trots

oll

den

ör öppen c:d 20 .m

be5vöros insen

buller.
ov Provornd dv
'kodonde

styrelsen.

Som ordföronde vid örsmötesförhondlingorno voldes lrodifionsenligt H. Jers
by, lrols olt öven förslog på B. Åhlin
fromfördes, och som sel<reterore funge
rode Mot.,d Fomne. Vid slyrelsevolei blev

del en del nytillskott till styrelsen,
HUVUDSKYDDSOMBUDETS RAPPORTER

Föngslcrde decibeller
Hur är det ned hörseln? Ulon olt mqn
siälv märker någol nedsätles hörseln qv
de storko decibellerno (det är ingo bociller) i omgivningen från skvqlmusiken
ur för högf ställdo högloldre till lormqn-

de orbelsplolser.

Med nedo-stående exenpel vil jog
försöko beskrivo prokliski sl<yddsorbele
vid CVA.
Blond nyo orbetsobjekt, som inkom
till ovd 271 (roteronde El) ingick

1969

provkörning och slutiustering ov omformore. Deilo orbeie förlodes till ett

provrum dör öven onnon provnrng ulföres. Ljudnivån från de nyo omformor'
no vor emellertid så hög ott personolen
i rurnmet rnåste onvöndo hörselskydd.
Bullerbesvören påtolodes för orbetsledo
ren vm B. Lorsson och skyddsombudei A.
Breid. Lorsson crnsåg oit besvören borde
kunno minskos genom någon form ov
bullerovsl örmning. Undertecknod onsögs.
i egenskop ov huvudsl<yddsombud, som
den lömpl gosle på ovd. ott hondlöggr
frågon.

Ett somiol med skyddsing. S. Korlsson
resulierode i oll en bulleronolys förelogs.
Denno visode oit bullret lög på fretven-

sen 4.000-8.000

Hz.

Detto buller

l<on

dömpos n-ed relolivl enl<lo ovskörmn ng
14

or vcrrför ovd. tillverkode en plåtkåpo
invöndi9t klödd med skumplosi. Efter
monloge ov bullerovsl<örmningen (se bil-

ott bullernivån
till en nivå lclori
under sl<oderiskgrönsen för bullerskodo.
den) visode mölningor
sönkis med 20-25 dB

Avon n'ed bullerovsl<örnn ngens sk ulluc.o öppen co 20 cm för om{ormo"justering ligger bullernivån under sl<ode
riskgrdnsen.

Jog hor med desso roder velot belyso
ton be
hur en sl yddslrögo hor
- och
hondlos. Helo frågon, med undonlog ov
bullermötningor, hor såvöl belröffonde
utredning som åtgärder hondlogis interni

inom ovdelningen.

I skyddsfrågor vänd Dig till Din närmdsle orbefsleddre. Om ingo åtgörder
vidtoges till en å gjord fromstöllning in'
om skölig tid och molivering hörföf inte
lämnots kontokfo

h

uvudskyddso

m bu

d

eller skyddsingeniör.

då

någro ov de gomlo kömpcrrno ovsogt sig
omvol. Det vor Henric Dockebo, SvenErik Lundohl och Gösto Sigge som ovgick och i deros sidlle kom Lors Höök,
Koi Eriksson och Rigmor Tickols. Någon
rot(ondidot r.ll L. Werner på ordföron
deposlen fonns inte dennc gång uton vo
ei vor enhölligt. Ovrigo styrelsemed em
rnqr, Bengt Johonsson, Elis Agerlid,
Bengt Berndisson, Birger Björklund och
Moud Fomne omvoldes också. Den crvgående styrelsen ovlockodes ov JersbT.

Som vonligt ledde Jersby mötesför
hondlingorno roppl och redigt på eti clrl

vei

scrtl.

Den omvolde ordföronden Erik Werner
tockode för förtroende och hoppodes ott
styrelsen skoll kunno uppfyllo de förvöntningor som stdlls på den- 1970 kommer

oll bli elt spönnonde år ned liliof-frgof.
företogsdemol<roli och lönefrågor from
för oss. En drive kommer ott löggos upp
för oil okliverq medlemmqrno önnu mer.

Så oviockode Werner de ovgöende
siyrelsemedlemmorno Dockebo, Lundohl
och Sigge med vor sin blombuketi, vorefier hon ovslutode mötet och fromförde
en önskon om en irevlig ofton för somt
lig o.

Så vill iog ptrminno om otl vi dllo hdr
elt gemensoml onsvor för dli vårl drbe-

torskydd skoll ge oss en sökrore och
bättre orbetsplots.
Med hopp om en sncrr inlegrering ov
förebyggonde företogshö lsovö rd.
Jonne Andersson
Huvudsl<yddsombud

Och en trevlig ofton blev det.

5om

vonligt vor dei god mot och myckei mot
och snort steg ollsången rungonde mot
tokpt i en för kvöllen speciolsl.iven so
'
ov K. A. Tjellonder, ddr fino pikor cle o
des ui öt mångo håll. Lewins musiker vor

på betiet och Curl Green höl igång
sången. Så tråddes donsen kvöllen lång,
öven domerno fick biudo upp {inie då'

ligil) och mellon donserno tog mon en
löskonde pous iboren.

Uppfinncrr-Norling får rnercr rid för nycr id6er

Men ollo l<vcillor hor eit slul, s6 oven
denno, och :rorr pö sråi:mnorno lörn-o-

vi Gyllene Bolken och begov oss ut
den frisko vinternollen efler en lrrvson

de

i

kvä ll.

I speciell inlogo till FCTF's verksomhetsberöltelse ropporterode siudieledoren
Gustov Guslovsson (G G) f iligf delto
gonde i kurser, dels för oti vinno mero
insikter för tjönsten eller föreningen dets
sorr hobby. Kurser hor ordnots l(ommunali, ov CVA och UHF, FCTF och TBV
soml per korrespondens- Dellogoroniolei
hof lolall voril c:a 770, vo.ov dock vrsso
rnedlemmor röknots flero gånger dtr de

i flero

deltogii

kurser.

En mycket uppmörksommod kurs

cir

"Tjönstemon /0', som behondlor viktigo
somhöllsproblem, såsom låglöner, irygghetsfrögor, öldre orbetskrofts onstöll-

ningsmöjligheter etc. Fromför ollt diskuteros i oliko ovsnitt fördelning och följsomhet

i

löneutvecklingen.

Blond hobbykurserno hor trdslöjd ock
så somlot en möngd domer. I domkursen
'Allt för Evo", som ovslutodes den l0

mors med

mon nekönguppvisn

ing

sågs

mångo från CVA, UHF och BODA.
Iniressei för kurserno över huvud logei
hor vori- rycl et stori och i1'ornolioner
om pågöende och kommonde kurser
infe minst Tidnsiemon 70
kon Du fir
genom GG (rel. 132 03).

ln rrrernoricrm

redo qtl orbelo år

sis

siälvo.

Tisdogen den 31 mors gick förrådsorbeloren Axel Korlsson och molormoniören Korl Norling ipension. De ovlockodes och beblomslrodes ov tif chefen Tor
And16n

i

nörvcrro

ov personolchefen

B

Ahlin sqmt nörslående chefer, repr för
fockföreningen och orbetskomroter. Vid
dei lillo somkvömet före ovskedet beröt
todes glodo minnen och hisforier.
Gustov Axel Korlsson, som ör född l4
mors 1907 i Götlundo onstölldes 1951.
Innon hon blev förrådsorbeiore byggde
hcrn moster iill morkrodio och orbelode
pö högo hö;der. Dörvid Llmörkle Lor sig
inte boro såsom en bolonscrriist uton ock-

sir

för sin storo slyrko, sorn ingen

onnon

ville möto sig med.
Korl Gustov Norling, ör född den
mors 1909

28

iFors

försomling Eskilsluno
och onslö ldes vid CVA 1946. l"non dess
hode hon vorii hos Bolinder & Munktell.
Korl Norling ör vdlkdnd vid CVA för sino proktisko idder och hor mottogii
mångo belöningor för genomfördo förslog. 1967 utnömndes hon f. ö. till "förslogen filur

för finurligo förslog' då

hon

fick mottogo 6.800:- som grotifikotion
för modifiering ov våg ledoreomkopplore.

Tcrck!
. För vdnlis håskomsi på nrin 60-å6 o Etr hiört l9i iock till chefer, orbek
doq be. ioq hdfmed få frafrförd milt komroter, vdnner och för ollq vockro
blomnrof och såvor som iog fåti motEtIS ALDEN
iosii !id mir ovsöns med persion.
a För ollo bev;s på vönlis hågkonst,
OtOF HFMRYDH
som kommii mis rjll del på min 60
. Ti ollo, som lppvokiot hig på 50årudos fromför ios mill vcrmo to.k.
å6dosen, fromfö. ios hörmed niti
TURE ANDERSSON

a Milt hi.iriliso rack till CUHF och
FCTF lf.l0l för de vockro julblom.
ESIER DAHLSTROiV1, UHI-

.

Tqck

för liliorno till

påsken.

a Hiofrlist tock för blomhor och vdn
lis haskomsl under min riukdomslid.
LARS MATISSON

.

ovd. lt3

Elt hid.tlist tock till UHF,

FCPF

somt olJö komroter på FF/FK (4l24ll)
för v;sod vänl;shet iform dv vockro
b ommo. och preseni unde. nin siuk-

SVEN JEILSTROM

INGEMAR LARSSON

för blommor ö.h v.inliso hril! . Eil vo.mt tock för oll uppvokininq
niisor ios fick under m;n siukdon.
på n;i 50.årsdos.
VERA IOHANSSON
KARI ER C PERSSON
Tock

. Etr hiörilist tock till CVA, FCPF och c E hiciril;si lock för oll uppvokt
OLtE ELGEBY
orbekkomroter för blonnror ios fålt nins isotrrboid med orr ios lömnode
a Meddelonde: Jos hor inre sluiol på under min,iukdo,nsiid
min tidnd vid CVA.
CVA
ovlidii.
STURE IONSSON
UNO SELLGREN, I d. o\d. 592
- inle fylli 50 - iilefe5t,
Tock iallo foll för lrevlis
för
a För all vdnlig håskonrst på nrin 50
vid

UHF fromföre
. Till kamrarerno
ett hiört isi tack föf fleförist soil sqm
ARNE KARLSSON
orbele somt för ovsked5sövoi som
o Till chefer och orbeiskomroler somt överldhrodes isombond med orl ios
vdkt.ins på min 50 årsdo9.
FCPF ber ios få fronfdrd miii vonno dnrfode min ofstö lnifg.
BERTIL ERICSSON, UHF
Roboimontören Fredrik Sisufd PereB
iock för blonrmof och nrinnessåvor,
N LS SNAtt
son ovled den 2.12.1969. tlan löddes . Ert vorml och hiörilisi rack för oll sonr io9 fick notidgo pö nrin 60-öB
Hiöri
ist
rock
.
för oll !ppvaltning
på
vön
i9
uppvoktning
min
50årsdog.
den 28.5.1910 ; Torpo fö60mlins,
dos och öven för vonl 9 högkoiisi !iHOLGER ERIKSSON
de-nin siukdomslid.
Vdsinonloid, och onsr.illdes som flys
FOLKE STEN
KARt KARLSSON, UHF
plonmontör vid CVA 1t49. Sedon l9s8 . Ett hiörllisi iqck för vdn is åtd.ke
Hidrrlisr
lock
o
för den trevliso ov
och
vockrd
blomDo.,
som
fick
un
los
. Ett hl.jdlist lock rill chefer, orbetsorbelode hor hed robohnoiefiel. l
komroter och FCPF föf de blommor
lnso år vo. hon en mycket sod tdv
blommor och presenler.
BOSSE ENGDAHI, CVAO
a Ert vormr tock fitr oll vönlie upp

lings.yklni och förblev cykeln olltid
hons moiionsredskop. Fö. Kungsö6

At

CE GRANTUND

o Eii hi.irllisl lock till

åtsdos fronrför ios

niii hidrilisd

som konihil nig iill del ufder

tock.

nrin

chefer

och
FCPF föf de

orbehkomrorer, CVA och
Sporrkl!bb nedlode hon my.kel orbete blommor
ios fi.k under min siukdon.
speciel i på banlögsnins
GOTE GUSIAVSSON

HEIGE KÄBERG,

.

N

drrlist iock för
8O

påskblonrmonro

LARSSON

EWA SODERBERG
För vdn is hågkomst på min 50-årsdos ber io9 få fromföro miii hi6rrligo

.

NGVAR OHRN

t5

Forts. fr. sid 3
röros vod mon kon görc sjölv för oti sö'
ko förebyggo ongrepp qv dem. Först och
frömst bör mcn försöko bli ov med rökningen. Mångo dr de behondlingor som
försökis för ott kommo ifrån cigorretten

och pipon. Tyvörr hor behondiingorno
knoppost givit övertygonde resultot

-

mon "ger
olltiömi cir vilion det viktigo
sig pö" oit sluto. En onnon sok mon kon
göro ör ökod fysisk oktivitet utom ofbetet, såsom promenoder till eller från or

på någon form ov motion och Lrndror
vod mon kon iillåto sig rned hönsyn till
det fysisko tillståndet, kom gdrno till
slukovdelningen, så gör vi en noggronn

befet, skogsvondringor, skidåkning, cyl<elåkning och simning för crft ndmno

någro exempel. Motionen hor ien försl<
undersöl<ning visot sig voro völgöronde
för ollo l<roppens orgon men mon får jr.r
völio den motion som possor ölder och
kynne och det för givetvis ej bli nögon
överonstrdngning. Om mon dr ovon böf
mon börio försikiigt, tröno med förstånd.
Provo på testcyleln uod mon lon pres
iero {men tönk på olt ej forcero). Könner mon sig osöker om mon vågor s g

genomgöng.

Sommonfoitningsvis, FRAM FOR MO-

TION OCH SLUTA ROKA! Det völbefinnonde mon på detio söit förvdrvor kon
icke nog högt skottos.

G, Bergquist

IFFA BYTER NAMN

CVA

TItt

IF

IFFA höll sitt årmöle iMedborsor
huser dei 25 febr. ned föfhålLondevis

nerna ritt medtemmqrfo iiorn FMV
uriing. Eii 45 to medlemnor kommer giveivis icke drt ske med onhade s !rir !pp och glodidnde nos lednins ov n.mibyrei.
.iven ivå domer (5iiri Schutz och ULlo I dogers ldge, nör CVA sedon en
8.ltt Korlson) sonrt VD A. Fösfeldt t6nsre tid hol. sin lr!v!dmon i Föreo.h överinseniörerno L..H torsof och node Fobriksverker och desuloh se
C. R. Ekblod.
don åreskiftet övergåii lill ind!5ifide'
An edningen ii den relorlvi sodo porremenrer, finns dei skdt o åle19å
onsluin isen får vdl delvis i skrivos ritt der !Ep.!nsliso ndhner.
idroihfysio ogen lqn Kor*ons, GlH, Dei hor också ; flero somaoihong

sod

KNUTS5ON-HAtt FICK
FTICKAN
Den l5 dec. 1969 vor der drognins
i Förglrolleis hönkolleklion. I denio
drosnins - i molsoh till iunidrdg'
ninsen - hode o o hedlemmor sln
chons. Aven dennd göng var en doror
fiu Förluio för olt föf€ninsen tkulle
voro f.i från missroikor om mönskli-

svosherer och f,esterse.. o"... ÄRSAVGIFTEN OFORinre hode rJ. I ode i o o. ':ll. .i.""

so

ons

utmcirkro föredros
ger kondilion och

Morionsironins visor

Koflssof redosiorde ned hidlp dv

I usbi der för kroppens f6rbrdnninss
5 KRoNoR
processer, hiörlq öch cirku oiionsorso.
del inköpts från konst.ö.er bosotio i FMKA 6Bdöre beslör att ö6ovslften nens viktiso ro som förbrönninss_
och nöro omkrins Arbogo såsom To- sk!lle förbli oförcindrod 5,- för motör' och svretronsPori6r
Ei mdnnisko5 morimo o fysisko prer
se Nilsson, Moud Ni $on, Elin Hös- l97C

nnonao

sis vid l<ivlinsor, dil IFFA av
för CVA IF. Moi
boksr!nden ov deito och med idnke
på oii CVA ldmnot FV och delvis ock
så med ionke på det evenruello PR.
vdrde som eii upprrödoide ; idrolh
ligo somhdnhong !nder elt nomn difeki kopploi till föfeloset kon se, får

vd befinnonde'. ofronsö.erno kolldh

roilonsförmåsd begrdnjos ov möilig beslulet oises som kloki.
lund, lery Grönbe.s m. fl. 3 dosor M;dlemsonlolel dr iu 289.
efrer drosningen fick vinnoren vd io Av å6berditelsen fromsick oii före hereho olr ironsportero syre ui till Voi ov siyrelse och sektiönsledore
konsiverk i den tur de hofi tur ort ninsens oppgifr oll to voro på med- kroppens ollo ouskler dör förbrönnlng förekom siyetvis också och den 5iöEiö
vinno. Flickon ov ifö, som ldnge stårt emmo.nos ekonomiskd iniressen hor sker. Det göller ollrså oii ho så hög föröndfingen i siyrelsen vor oii en
i odminisrrolionsbysgnodent holl ross vorii sior- Sommonlosi hor föreninsen moxin,ol syreuPpiosninssförmågo som kvinno ereotie ovsående sekreierorei
kunnqi redoviso oti medlemmorno köpi möilist, för ott föAe de orbeionde Lo6 Guslov$on. Vi rdckor hononr för
ov H. Knukson-Holl.
L Rogno. Stolt
295lCVA titt öyer 45.000, i brdnsle och ondro h!sklerno med lilL16cklis möngd syre. de 2 åf 50m hon verkol somtidist son
förbrukn;igsvoror, vilkei i vi3s mån En otrdrod peroon i 50 å6å dern kon vi hölsor vår nyo sekreterore, Morso
Sommordog, o id, Toge N $on
LJHF konmii nredlemmorno iill sodo. Den senofr en vdl ovv.isd moilonsverksonr- reto Lindb€rs (sekr. åt produktionr
2. Korl Hultmon
Komposirion, bolik, Mo!d Nilsson I iuni onordnodes våfulflyki ii Rei rei, under exefrpelvi5 en lid ov 3 överinseniören) hidrlligi völkomnen.
.121|CVA myro och den 28 sept- gick den efle. mån., öko sin mox,mo o syreupPros I vorposeklionen voldes W. Lilie3. Guivo. Jdde.lund
Norrrtjd, olio, Jörsen Po le Jensen l.jnstode "Briihonmdrr!ndon Sedon ninssförmåso med 20 %, vi ket i prok- hommor till ledore efie. Ove Berg110/CVA t- O- Broberg sesrode finis dei nu fy- iiken irnebcir dit den fysisko presro ström, en som vi hoppos völkonmen
4. Monne Lundberg
ro, som hor möilisheter oii efövro po tionsförmåson också ökor med sommo föEidrknins.
Boli, olio, Elin Höslund
vcirde.
Hdr nedon en förreckning Sver siYt8lo/CVA kolen för sotl.
5. Per,Erik Person
Vöstkust, olio, lörsen Polle .lefsen Vid siyre sevolei återvoldes rill ordf. Eii enke i o.h föf den enski do do' rel5eledomöler, sekiiondedor. o:\ st!JUHF Bensl Aldsiö, sekr. Gusrov Gustovsson tiondren fu i t röck isi scirr otr m<ito <omh,tte.
r 5,re!pp oql rg('ornöqo. ron er- O-dfö-onde S. O. rlo rshö^ t53
och kössör Olof Dohllöf
UHF Efler Mosnus Sch!tz, son oved i höllos på e. s. k. "rest.ykel . En så- Sekreterare Morsoreta Lindbers
,ösios valdes lvon Adielsson till ino- doi finns vid CVA I voklbyggnoden Ko$ör
tibonon, olio, Elin Höslund
och del fin.s dven urbildode iestledore Moteriolförv. G. Wohl6n
8. Solveis Dohlriröm
UHF lerielförvollore.
V. ordföronde G. Rydedi
Eftef de normolo förhotrdlinso.io som slår iill iiönsi vid iesining.
En speglod vorld. olio Berlil
ri,todes nögro påminnelsef til nred Som sominonrotliins o? föredroset Sekrionsteoore
Boso.e
lonstorero orr molion ;-;i^-,,;;-kof mon lusnr
t. G!.nel Rydebors
tl23lCVA lDmmorno,
fotboll/Bondv
G. Eklund/800
'båd" io, ,na
Föreninsen hor en myckei förnön, or on,o.i
slölvpo.tröti, tusch, Tose Nilson
'iden dh
B. Bertilsson/619
10. Marito Eereström
805//CVA verl(tyssupPs.ittnins och hondb6cker hoi, omqivninq somi d qi som
;:;r;--^'.
G. Lön91442
""d*
rk -'- _ '
för vi$o b mörken som o li tiår til bördnde i o"!!vord sfod mlnslor
Konfliki, olio, letry Grönberg
ll. Hon5 Knul550n HolL
353/CVA ,ned emnrornos förfoqdnde. Konloklo ken otl drdbbos ov t!bbnlisor i hiöri'
L. Lindbefs/443
nroterielfdrvolloren. Ddrvid kon på och cirlulor orsorgon Desso siuldo R-,rFlicko, poppel, Ingelo Wiikl.-E. KihlsiröhU20
"r^^
'
vo
slorto
mor
ör
f
n
ford$on
hollels
rrinnos olt en hylsnyckelsors i ilm soi
Wilhelmson
;-'_"
W. Liliehommor/253
12. Brirt Ohlson
863/CVA nos sedon förro örei och efterlyses. gi*el och dod eheten or drvst 50 % i;-i;
H. Hohne/2321
Meddelo förvolloren om Du hor den. Rör Dis mer och Du blir mindre;;1;".
Fet vols, keromik, EriitInsrid
G. R/stetltl2741
Sonrtldist son medlemmortro erinros tröti kon verlo porodoro t, men dser ;- - -,."Pe.sson
L. Höslund/582
13. tennort Efiksson
9213/CVA on oit hondlo hos de finnor, som sin qi tishet i ollro högslo srodl
föreninsen tröffoi överenskommelse I övrisi kon ndmnos, ort åEnröter Sluskommi116 S.-O. Holmströnr/953
Hov Hollor, olio, Lore 8e.tle
G. Thunbers/953
14. Mary Corl$on
UHF nred påmiines om oii sporo inköps- beslulode dlr en ndmnöndr;ns till CVA
S. Wibers/506
tiven från kredilkort lill sitt lF skulle ske lF Flyset Arboso för
K.öko, olio på plåi, Peler T;llberg kvirton
l5 Gerhord Vil.ergörd
UHF eqet och föreninsens bdsto- Tdvling$ kodot till IFFA kon till siånd efier ort
Torsdos, souoche, Edvin Kindsren kommiti6n lillhågodes on de hode idröthföreningen tidigore heiol CVA Möier ovslutodes med prisutdelning
Koisiföreningen åierkommer snori iögro ploner fö. utflyki eller tcivdn, lF, delvis för ott beiono somhörisheten för visso skyllor för klubbmii+eEkop
med utstdllninsor bl. o. i somo.beie men l<ii de fråson så lillboko ed be med övriso FV.;isionser (UHF och DC) i orienterins, bordtennis och bodmini Arboso. Nåson fördndrins i reloiio ton soml en kopp kdffe.
nred Arboso Koistföreniig.
söron om f66lo9 och önskemå1.
Tho;lond, olio,

16

E

in

Höslund

Bliv fiskcrre
Iniresserode sportfiskore bliv medlemmor iCVA:s fiske
klubb. Nyo fiskevotien. Medlemskort skoll lösos före den
,1.5.70
hos kossoren Horry Odenhull. Styrelsen lömnor

ollo upplysningor.
Göle

örnefur
Bengf

Horry Odenhull Bertil Guslovsson
Ekstrond Ingemor Corlsson

BÅDE PING OCH PONG
FIJR CVA
1969

IsKODEN
Urder dennd kyliso vinter hor ir
situoiionen v;d våro kusier vorit svår.
Foriyg hof lostnot och ondrd vornos
senom rodion- Visserlisen berör dei
inle Arboso i någon högre s.od, men
undror mon ofto vod kodsiifrorno belyder ide kropporre. som lösqs upp.
Den nyo ;skoden fdstsidlldes lt54 ov
Donmdrk, Finlond, Nofse, Sverise och

Vdsrtysklond- Fötslo siffron ovser

sförhöllondeno:

års CVA mösierskop i bordten-

nis ovgiordes lördosen den l/ ionuo.i
iår hed ett deltosonde ov 32 spe-

Tövlinsen inleddes med oii vdrie
spelore fick spelo lvå kvqlmotcher,
vo.efle. dellogorno homnode i en cup

iklo$

1,2,3 eller 4 beroende på
kvolresulidlei. Det blev olltså åtto mdn
ivorie g.!pp

som hode

ott kdmpo

om

Vid CVA lF:s årsmöie onsdösen den

25 februofi kurde fölionde spelore
hömlo sind völ fö.tidnlo guld, 5ilver-

isfritl.

resp. bronsmedolier:

4 sommonpockod issö.io.
5 svår lqndfost is.
6 löt drivis.
7 sommonhdngonde hdvsis.
8 hopskiuten is, pockis eller fdll ov
grov

t

hovsis.

hovsråk ldnss kuslen.

X insei

meddelonde.

Andrd siffron onser issiluotio-

nens ulve.klins
vid obseryo
iionstillföllet och ör sålundo insen
0
I
2
3
4
5
6
7

2: l) Io.e

Andersson, 2) Stis

Kto$

3, t)

Ove Arnotds5on, 2) Stis
Lorsson, 3) Henrik croop_
Kloss 4. l) Kustos Toel, 2) Roser Jocobsson, 3) Birser tindh.

FCIF-näslqre

lfö6to oh96ngen lyckodes tre ov
de fyro CVAJogen så vidore senom
o CVA I vonn över FMV med 5-1,
CVA 2 vonn över FCPF 73 med 5 3

pockos

pockisvollor.
ispressnjns eller

is

meddelonde.

Tredie siffron betecknor se9lo,

rionsförhållondeno.
0 siöforlen obehindrod
I siöfo.ren obeh;ndrod för moskindrivno forlys ov iörn eller 51å1,
riskobel för trdfdrtys uton isskydd.
2 !lon isbryiorhiälp dr siöforten besvörlig för fortys med liten moskin-

kroft, ri5kdbel för svogi

bygsdo

forlyg.

3 !ion isb.yidrhiölp ör siöforten möi,
lig endost för storkt byggdo fortys
med god moskinkrofl.

4 isbryiore o$isleror siöforten

6 siöforien möilis endo+ med direkt

siöfo.ten t;llföllist stön9d.
siöforien ho. u pphöri.
iniet neddelonde.

poketet öveBiigo iillsången, hoppos
vi ott yiierlisore exemplor kommer ott
onskoffo, genom företogeis lörsors,

lån förmedlos senom CVA lF

sekr.

368.

Sltel med motionspoketer dr dub,
belt: det skoll voro så enkelt, ott qllo
ko onvöndd sis ov det, uns som gom-

och CVA 2 vonn över Fo.tF 2 på wo.
Efter ondro omgången återstod för
CVA:S del böro los l.
Efrer del seno.e logers sese.

i

tredie

omgången över Gevdrefoktoriet med
siffrorno 5-3 i en hy.ket hård och ;n
idet sisiö ovi$ motch, går logei till
slutspel i Eskilst!no den {-5 opril i

Ovrigo sl!kpelslog ör, CVM, Molm,
slöit, FortF, Slockholm och Fobriksverkeis Sportklubb som slutspelsoron,
sör. Fovorit till slutspelseger ör CVM
men nos sölter vi en slont på CVA
lds l som beslår ov: Nils Petersor,

Ingehdr custov$on och Leif

Lind-

mol, och dei skoll voro så uppldgt,
ott det kon onvöndos för kondirion$
irdning ov de fle+o, öven den helr
oirdndde. Progrömmen hdr inom Sociolryrelse. sronskois ov b;irödonde
professor Per

CVA I vonn FCIF-hdsteBkopet
för FortF

i

med

5-4, CVM 5-1 och fobriksverlens
sporlklubb 5 -0- På ondro plots plocerode s;s CVM, ForlF på 3:e somr
Fobriksverkens spo+klubb som 4,e
los.

Olof

Ästrond.

Motionspakeiei består ov två p.ogrom. Nör den förstd skivon ned sin

P. S. CVA blev FCIF-hölto.e
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Kloss l: l) Nils Pererson, 2) Insemor Glslöfsson, 3) Leif Lindbers.
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ftloclern Elektroteknik
ger elegonto krelslösningor men ör krävonde ur inötsynpunki
tendercrr olt bli snövore. Dcir- möttoleronserno
krovef pö möiinstrumentens noggronnhel. Etl
med ökor
o drig så fint och dyrbort mdtinsirumenl förloror med liden
sin ti lförlitlighet. Lil<crvd som en l<locl<o m6sle rucl<os be
höver etl mölinslrume-ri regelbundet l<olibrerqs. Aven
ondrcr underhöllsåfgdrder l<on voro nödvöndigo.

Visste Ni ott FFV/CVA hor en ov londefs förnönrsfo under
h6 lsresur-ser för e el<lronisko mcilinstrumenl. Blond resur

serno ingår serviceverl<slöder komplelierod rned rörlig
service som kon nir vorie plcris.
Ar Ni iniresserod ov ott hå lo Er instrurrenlporl< röllvisonde kontoktcr FFV/CVA i Arbogo, lel. 0589/12800.
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