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Hiärfligf tcrck för def gångncr årets crrbetsinscrtser

Mu*

ETT BREV TILL
BERGTRoLLETS i-ÄsARE
som läser detta, hör ihop med oss, som direkt
e11er inclirekt arbetar med underhål]. Vi är alle'

Du,

beroende av att våra kommunikationer - vår information.i a1la riktningar - fungerar så tillfredsstä11ande som möj1igt" För att få stor effektivitet
i samarbetet med varandra, behöver vi ha reda
på så mycket som möjligt om våra arbetsförhållanden, vårt företag, vår verksamhet.
Kommunikationsexperterna Redding och Sandborn
skriver i en bok: "Det som sägs och görs dagligen
på jobbet utgör kärnan ti1l kommunikationerna. Att
iisa inte1lektue11 hederlighet, att handla i överensstämmelse med vad man säger, att sträva efter
samarbete och att diskutera samarbetsfrågor är
väsentliga förutsättningar för god kommunikation",
Ett av medlen för kommunikation är BERGTROLLET,
Det är Din tidning, Din kana1, där Du kan informera
om Din d-el av jobbet - Du får även veta vad andra gör.
Du är välkommen alt h jätpa till med kommunikationen.
Eller tycker Du att den fungerar så bra att BERGTROLLET inte behövs längre?
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vor förhindrod ott nörvqro. Se öven omslogets sid

3.

UR. CVA.CFIEFENS DAGBOK
Hänt se'n sist
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S. Wåhlin informeros qv ingeniör li. Jersby.
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I

lill

onsluining

gång

i
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oktober visqdes delor CVA verksomhet. Här en genom'

morkfeleverksloden.
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orgonisotion och verksomhet.
2
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november
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finlöndsko studiebesöksdeliogore.

Guld fill \/D

FCAN:s nye ordföronde

Vd G. Connberg. FMV, Ier

i

kopp med ovgående ord.

föronden med guldmedoli

Vd Anders Högfeldt.

Generol Bo Westin överlömnode "Föreningen för orbetorskydds" förtiönsflec-

ken

iguld och diplom till Vd Anders

Högfeldt för det uppskoflrode orbete hon

nedlogt som ordföronde för FCAN.
FCAN verkor iu, som bekonf, för effektiv orbetorskyddsverksomhet inom försvoret bl.o. genom omfottcnde utbildningskurser, vorvid teknikens ovoncerode
utveckling fölies.

Autoteslcrre
gcrv silver

Dettcl crr
FMV:s
VAPEN

Tolo ör ordspröksmössigt silver och det

gov den skvollronde crutotestoren bol<siovligen öt verkstodsingenjör Lennort
Thornsiröm. Denne mottog vid Krigsve-

ienskopsokodemiens 175-årsjulcileum på
Armdmuseum i Slockholm den l2 novennber ur kronprinsens hcrnd en silverjefong
med Korl XIV Johcrns bild somt 5.000'-.
Det vor en belöning ur Lors och Astrid

Albergers fond för Thornsiröms utvecl<ling ov outomofisk iestutrustning
speciellt för fpl 37 "Viggen". Desso -testore
hor redon börjot levereros och visot sig

"liggo völ till" itekniskt hönseende iinternotionell iömförelse.

Verkstodsingeniör Iennort Thornström
ul Corl Johon.

hor

iesiol

Korrosionsskyddsrneclel förde
engelslrrcrtt fill Sverige
'1946

tillfördes Flygvopnet ett ontcrl fpl
J26 "Mustong". De hode Pqckord-lulerlinmoforer; en Rolls-Royce-produkt, tillverkod på licens. Motor"n vcrr vottenkyld.

För ott förhindro ovsöttningor i kylsystemet hode iill kylvötskon iillsotts eti ontikorrosionsmedel. Detio hode tyvörr egen-

skoper, som isolerode topplocken,
l<omcrxelsl<örningor förekom

i

Vopnet ör foststöllt den 5 iuni t971.
Sloro originolet

ör i rött, btått och

guld.

så

orovöcl<on-

cle grod.

Detio vor orsoken till citt Rolls-Royce
Ltd i Derby, Englond, sönde sin expcrt
och servicemon Douglos Crosslsnci den
22 november 1946
således f& 25 år
sedon
till Sverige- för ott ovhiölpo fe- bosotte sig då i Linköping och
let. Hon
verkode från CVM, dör hon stcrnnode till
oti börio med för Merlin-motorerno i J30,
"Mosquito", "spitfire"
S3l och Tp80

- Sedon fölide bestöllresp. "Loncoster".
ning ov let-motorn "Avon"
RM5 och
- med
sedon RM6, vilko iill oti börio
leveMr Douglos Crosslond
1948

på

5öve-F9.

ännu

riit

nykommen.

rerodes frön Englond.

Nör Rolls-Royce representoni vid CVA,

Sfonley Mockie, lömnode Arbogo 1965,
flyftode Douglos Crosslond hitfrån CVM.
CVA övertog iu sedon också motorunderhöllet från CVM.
I sin verksomhet som servicemon hor
hon rest mycket inom Sverige och ör völkönd i ollo motorkretsor
dör
- speciellt,
nomnet Rolls-Royce nömnes.
Hon hor inte glömt siti Derby, vilket fromgår ov töto resor till Siorbriionnien. Defto ör infet
hinder för olt Douglos med fru trivs völ
i Arbogo och vi önskor honom god fortsötlning.

Medinflytclnde E företclgsdemokrclti
.15

st. och vorie
lef sådoncr grupper ör
grupp består ov 2 personolrepresen'

tonier.
5ekt.

SF

FCTF

G. L. Johonsson
660 Ulf Bocklund
670 Holger Osl<orsson Bertil Lönn
Lennort Lundberg
680 AIex Jonsson
690 Svonte Eril<sson Gösio Lundin
7-]0 Oskor Lorsson Folke Eriksson
K.-H. Aslcroi
720 Eric Berg
480 Bengt Johonsson Anders Lorsson

755 Riff Knutsson
757 Göran Henning
758 Lors Höök
759 Rolf Spcrrw
950 Lise-Lotie Myrberg

Bo Sondberg
Kurt Lundsien

Olle

Olsson
P. O. Nilsson
Sien Johnsson

gS0BengiEl<sircrnd LennortAndersson
Lcrrry Stenholm
990 Börje Cossel
zoo Börie Johonsson

yfiilJ,fiyfr.

CVA förelogsniimnd

lillor i

komeron mellon överläggningorno den

På rekommenciotion ov FFV centrolo
företogsnömnd hor CVA företogsnömnd
den 29 sepi. 1921 beslufot om en försöks-

verl<somhef med ökot medinfiytonde för

de onsiölldo. Verksomheten skcril ovse
Iångiidsploneringen (petitoorbetet). Andro enheter inom l<oncernen ögnor sig åt
övrigo oktiviteter. Sö sysslor t.ex. CVM

29

med personolfrågor.
CVA skqll nu nörmost Provo det nYo
orbetssöitet, då det göller crit fö from
irrvesteringsförslog, ovseende budgeiårei
1973174. Förslogen skoll vqro HK tillhon-

do 1

icrn. 1922.

Personolinflytondet utövos genom sområdsgrupper i linieorgonisotionen' Anto-

Berördo chefer och somrödsgrupper
4 nov. och govs då informotion om Iångtidsploneringens metodik

somlodes den

somt om orbetsgöngen för ott fö from
def oktuello försloget om investeringor i

byggnods- och produktionsutrustning
1973174.

Arbetet ör således i full gång. Under
förutsöttning ov intresse och eng'ogernong kon godo resultot ov somorbeisformen vöntos.

Godcl förslclg trelöncrde
Företogsnömnden vid CVA beslöt vid
sonrmoniröde den 21 iuni ott belöno föllcrnde godo förslcrg tili produktionen '

. Tekniker Holger Hedberg 7.500:- för
PS 03.
modifiering ov siktesrodorstotion
,l.000:och effer cenFörst uibetolodes

troli beslut den
.

29.9.71 resteronde

6.500,-.
Arbetsförmon Einor Andersson 3.600:till Wibemost. Först
för resuirustning
.].000:och efter centroll
utbetolodes
2.600'-.
beslut den 29.9.71 resleronde,l75:-

.

Telemontör Bonie Rosengren 2.,l00,för minskot utbyte ov potenliometror
vorqv 'l .000:- utbetolodes aen 24.6.71-

Horry Kierling l.'100:för repcrrqtion ov sugledrring tiil olietonk på RM 9, vorcrv l'000,- utbeto-

n Motormoniör

lodes den 24.6.71.
Vid sommonträde den 29 sept. 1971 beslöt företogsnömnden belönq,
o Ingenlör Arvid Lorsson och telemontör

relöer.

. Motorivöttore Ingemor Eriksson med
120,- för demonteringsverkiyg till
brönsleledning Ebk 67.
o Montör Gunder Persson och lelemontör
'145:- vordero
örion Oslerberg med

för ovdrogore för huvudflökf till
Brogg.

för

.Ingeniör Henric Dqckebo

modifiering ov löderrem AS 216616'

n Telemontör Äke Hedlund 400:- f0r Iådcr med iillsoisenheier iill flygrodio.

"

Svetsore Sigfrid Jonsson 3.650:- för
meiod iill vormriktning ov LT-ledskeno
i moior RM 5. Först utbetolodes l'000:-

och efter centrolt beslut

resieronde

2.654,-.

FR.ÄN AIRSHOWEN

Piloien i fpl. Goloxy hör under flygning bokifrån eit störonde llud och ber
ondrepiloten to redo på vod det ör. Denne sötter sig i sin Porsche och kör boköi. Kommer tillboko efter en holv timme
och söger,
ör Du Din drulle, som glömi
- Dei
sföngo bokporten. Nu hor en Boeing 707
kört in och snurror runt omkring Iompon'
4

350:- vordero för
för snobbkontroll ov miniotyr-

Hqns Sköld med
iestdon

Holger Hedberg molfqr sin sioro förslogsbelöning ov

Vd

Vcrr li€ger AR.BOGA:s

vöderområde?

SVERIGES METEOROLOGI SKA
OCH HYDROLOGISKA INSTI'T'UT

PROGNOSOMRADEN

Prognosdistrikt (brondrisk), ulorbefod av Stolens
brondinspektion i somqrbele med Sverioes meleorologislio och hydrologiskd instilut.

"Allo klogor pör vödret, men ingen gör
nögoi åt det",.. "de dör meteorologerno
kon mon inte lito på". . . "ioho, nu ör dei
möndog och solen skiner igen
- typiskt". . .
Könns replikerno igen. Nog ör vi snoro oft klogo på vödret. Men som sogt

ingen gör något åt det.
Till otf spå vöder behövs det mer ön
en giktbruien tå. På Sveriges meteorologisko och hydrologisko instiiut (SMHI)
eller kort sogt "Vödertiönsten"
- finns
dei en hel stob kunnigt foll<, som
med
h

jölp ov teknikens mångo under,

med

mycket stor sökerhet kon förutsögo hur
vödret skoll bli. Och för det mestc siömmer iu utsikternq brs.
Vid etf studiebesök oå SMHI i somros
fick redoktör Vero Modin i BS-Kontol<t ov
chefsmeteorolog Gösto Solomonsson vid-

sMHl 3139 VBV.r968.1

400

Med hiälp av den hör korlon över prognosområden blir det löttore ott fölio med pä meleorologernos
dogligå vondring runl våro kuster oåh i-nne på fostlondet.

stående kortor över de omröden som
nömns i vöderropporternq i rodio. Nör
Du i siffror hört om brondrisl< och islöge,
hor Du völ undrqt över vor de dör omrödeno egentligen ligger, vcrrför Bergtrollet lönot dem hör i sin tur öt Diq.

Concorde?
Nei Tupolov!

Tupolov TU-I44 morschforl 2.500 km/t' räckvidd
6.500 km. Nyttiglost l2 fon. 120 possogerore. Sforlbono 2.700 meter.

I Pcrris rtred luftens bröder
norro ov den fronsko metropolens tvö

någon fromiicl. Dogens oeronoutisko solong vor resultotet ov en kontinuerlig tillvöxt. Flyguppvisningorno giordes förr på
flygföltet Orly, men 1953 flyttodes helo
utstöllningen till Le Bourget. Av publik-

internotionello flygplotser. Detio vqr den
29:e utstöllningen ov detio slog.
Den försto "solongen" hölls i Grond PoIois mitt i Poris och vor i siölvo verket boro en speciolovdelning i en bilutstöllning.
Dör förekom nomn, som önnu idog nömnes med "pionjördorr", såsom de fronsko
l<onsiruktionerno ov Bleriot, Formon, Voi-

för året, hor öven denno plots blivit för
liien för ett digert progrom. -15
notioner
Vid örets uppvisning hode
stöllt upp med ungeför 750 uisiöllore.
Nörmore 200 f lygplon och helikoptror
demonstrerodes på morken och iluften.

Pöståendet

ott Poris ör vörldens hiörto

vor fullt berötiigot vid örets sloro flygshow: Solon inlernqlionql de I'oeronou'
lique el de I'espoce på Le Bourgei, den

sin med Gnome och

rekordei oti dömo går intresset moi
oöndligheten och trois storo utbyggnoder

Renoultmotorer,

omerikonorno Wright och brosilionoren

Flygplonen

Sontos-Dumont. Utöver flygplon visodes
dö också bollonger.
Dåtidens orrongörer undrode om den-

ocl<så nögro veteroner för ott occentucro ufvecklingen. Dock syntes en Breguet

no form ov uistöllning verkligen

hode

Blond de uppsfölldo flygplonen

fcrnns

30-tcrlet fortforonde som gonsko effel<tiv. Det verkligo veteronÖkei vor en

frön

från 1909.

DEPER-DUSSIN

Engelsmönnen

eii por en-mons outogiro ov miniiyp, en engelsk lekscrk, som möngci

visode

minns från en Jomes Bond-film. Den vor
30.000 kronor.
docl< rött dyt
- c:o
Annors vor def övervögonde tronsport-

flygplon. Speciellt visode
l<unde prestero
Breguet Super Bridon
En velercn
- flygplonel
Costes och Bellonie onvände vid sin Aflontflyg'
l,ing.

i

USSR

vod

de

tungvikl. Somiligo syn-

borligen högst civilo versioner synies
dock ho en miliiör motsvorighet eller
l<unde lölt ironsformeros om för olik,o
krigsöndomö1. Utstöllningens obsolui

@*

,l

störsto lufiforkost vor Lockheod C 5 A
"Goloxy", som vor heli ovseit för miliiört bruk. Den hor vid långdistonsprov
med en medelhosiighet ov 980 km/iim
stortot med en totolvil<t pö 360 ton gått
upp pö 13.000 m höld och förflyttoi 85
ton, vori ingick en ov de tyngsto stridsvognornor en konon och en ponscrrbil för
personfronsport. Lostvolymen motsvoror

9 jörnvögsvognor.
Blond de storo flygplonen fonns de båöverliudstronsportf lygplonen (SST) :
den fronsk-engelsko "Concorde" och det
rysko Tupolov Tu 144, uppsiölldo sido vid
sido. De vor mvcket liko till sin uiformning. Vor det boro en tillföllighet? "Con-

do

corde" visode klort sino Rolls

Royce

"Olympus" motorer, men ryssorno hode

dolt sino völ bokom skynken. Aven i
flykten visode de liko egenskoper. Annors
fonns ollo de nu völköndo iumboietplonen Boeing 747, DC 10, och dei försenode Ll01I "TriStor". Ryssorno hode ocksö en iöitelik helikopter med två rotorer
och en hel möngd löngo och grovo stöttor. Trots sin storlek och kopocitet verkode den öldersligen i konstruktionen.
Det endo, som imponerode vor olt rotorerno kunde vöndqs, så oit de kunde onvöndos som orbeisploilformor.
Blond de mindre "reno" losiflygplonen
visode Englond BN 2 lslonder och BN 3

Trislonder, vilko nörmosi påminde om
vör egen borndoms försök ott göro eti
flygplon ov en rektongulör lådo. Resultolet vor förvånonde, ty de visode god
monöverborhet med l<orto stort och lond-

;;{

ningsströckor.
Flyguppvisningorno

#%
,"@1'"qKr,

Flygprogrommei vor mycket blondqt.
Mellon uppvisningor ov tungo tronsportplon, helikoptror och sporiplon stortode
också krigsflygplon.
Med de fronsko Dossouli-Breguet Mercure och Miroge 5 presterodes högo hostigheter och ,ovoncerod flygning. Likoså
beundrodes English Electrics "Lightning"

;t

åiiä

^. " u t..

-,

trots ott det inle vor någon nyhef. Nör
SAAB med sino tre flygplon: 105, 35 XD
60:on och 37:on

i internolionelll

sällskop.

experimentslodiet för ott skoffo doto,
som kon ge onvöndboro porometror. Av
desso skoll mon sedon völio ut det vösentligo för ott kunno göro snobbedömningor. Progrommet ör för nörvoronde
teoretisl<t mycket omfottonde, men skoll

så småningom reduceros

till eit fåtol

vi-

tolo kontroller.
Rörkikqren

boroscopet

ör

ingen

Del rysko rymdloborqtoriet.

- Aircroft
nyhet, men Genercrl Electric's

Droken och 3Z Viggen storiode somtidigt och fromförde siti verkligen elegonto
uppvisningsprogrom behövde mqn inte
åberopo sino potriotisko l<önslor för oit
förstö oti hör vor en ov topprestotionerno. Mon mörkte också åskådornos ollmönno undron över otf f lygplon med
Drokens och Viggens former kunde voro sö rörligo. Vid ett senore tillfölle visodes också SAAB MFI 15 i elegoni ovon-

Equipment Division hor uivecklot defio
så oit bilden presenteros pö en TV-skörm.

cerod flygning.
Under dogorno giordes en uppvisningsslorl ungeför vcrr l0:de minut och det vor
omöiligt ott bedömo ollf,
- speciellt inie
de möngo sport- och offörsflygplonen.
Publikoitroktionerno vor givetvis uppvisningsdivisionerno: Potrouille ocrobofique ilolienne med FIAT G 91, Potrouille
de Fronce med FUGA Mogister, potrouill
"Joguor" somt helikopiergrupperno. Desso visode inte bcrro ol<robotil< i formo-

tion ufon onvönde sig ocksö ov gomlo
köndq rökeffel<ter. Inlresset för uppvisningorno mösie dock delos för oil besökorno skulle hinno se något ov sjölvo utstöllningorno.
Utslöltlningorno

Slölvo utstöllningorno inrymdes i 5 utstöllningshollor om sommonlogt 62.400 m2

motsvoronde helo omrödet mellon
-vqkfen
och odmbyggnoden på CVA. Förutom en möngd rymdmoteriel sösom
kopslor, robotor, roketer, sonder, rymdt.o.m.
vognor och loborotorier
- io
omerikonsko månsienor och ryskl mångrus
fonns proktiskt toget ollt som rör

-

flygkonslruktioner, instrument, tillbehör
och uibildningsmoteriel. Tyvörr rörde det
sig om storo utstöllningsyior, så det vor
myckei svåri ott finno underhÖllsmoteriel
och -teknik. Dei ör iu tyvörr inie en hårdvoro, som ör lötisåld, mon vödiode mero till flygplonbyggore somt företog, som
bedriver luftfori.
Motorunderhåll
British Ministry of Defence höll på med
en drive ott systemotisero övervokningen

ov ielmotorer för oti öko tiden

mellon

översynerno. Det ligger önnu mest på
Ett vimmel ov flygplon med och ufon propellror.

Bilden

-

ör då stsrkt förstorod och kon

scrmtidigt iokitogos ov flero personer. Instrumentet vor monterot till en Generol

Electric motor med 46 tokiiskt uivoldq
kontrollhål vorigenom ollo invöndigo vitolcr detolier kunde okulörbesikfigos. Nör
insirumentet vreds i hålei kontrollerodes
omgivningen frön ollo håll. Som exempel
såg mon eft insprutningsmunstycke klort

till en

ov c:o 2
i en skovel
l<on iokttogos. Vid turbinsidon kon hålens oniol minskos, då genom lömpligi
löge vor je ensl<ild skovel kontrolleros,
om hiulen dros runt för hond. Noturligtvis fordros oti I<ontrollhölen upptos effer
noggronno studier ov motorns konslruktion och bör helst voro iordningställdo
redon vid iillverkningen. Genom en enkel onslutning kon bilden spelos in pö
uppförsior.ot

diometer

dm. Aven minsto spricko t.ex.

videobond eller foiogroferos.
Repcrroiion ov sl<odor pö profilf roml<onten ov bl. o. kompressorskovlqr ör

eit problem. TRANSARERO visode en
"Ni Guord",
mycket elegont lösning
inte
sö
dyrbor. Gedessutom
ör
-nomsom
elektrolytisl< utföllning ov nickel på
en mostermodell i rostfriti stöl ov den
ol<tuellcr profilen erhölles

ett

spönnings-

fritf

skyddsbleck. Detto kon göros tiocl<ore i fromkonten eller dör det ör mest
utsott, och ovtor sedon i iiocklek till prok-

tiskt toget ingenting vid ytterkonterno.
Redon nör bleckei ios loss frön modellen
ör det blonkt och polerot. Del limm,os
fost pö den skodcrde fromkonlen med
epoxihorts. Skyddsbleckei hor en hårdhei
ov 58 RC fmvcket hårt
- molsvorqnde
620 HW) och ör 3 gr sforkore ön rostfritt stål resp 5-8 gr slorkore ön oluminiumlegeringor. Moteriolet ör moislöndskroftigt mot voiten och sond och bestön-

digt vid böde relotivt lågo och
temperoturer. En reporotion ov etl

högo

och fronsko föreioget

mii Iöngt frön den gomlo Linktroinern
och ovoncerode simuloiorer visodes i
ollo sforlekor. Det visodes t.o.m. smö
onlöggningor, till så billigt pris qit öven

flygklubbor l<on inköpo dyliko, för ott
nedbringo f Iygkosinoderno vid uibildningen.

En stor del ov utstöllningen upptogs
ov qmerikonsko, rysko och fronsko rymdprogrom. Ryssorno visode oförbehöllsomt

såvöl rymdloborotorier som månvognor.
För den som hode tid otf se, kördes filmer om hur det gåft till för oti kommo
upp och ner. USA hode stöllt upp en
brönd och oputsod Apollokopsel, vilket
lockode löngo ösködorköer. Anmörkningsvört vor off den vor tomligen rymlig medon de rysko kosmonouterno hqr
det myckel trångt
- trots ollt vod som
sogis i fidningorno. De mekonisko konstruktionerno syntes voro mycket klumpigo och långt ifrön så löiio som mon
vönfor pö forkoster, dör vikten bör nedbringos i högsto möiligo grod.
Porissolongen

vor bokstovligen oöver-

skådlig för eit kort besök och denno
glimt kon endost ge en svog förestöllning ov den storo show'n. Red kon för
speciello önskemöl konske lömno vidore
informoiion.
Publik

Någon uppgift om ontolet besökore

under de 1i dogorno hor Bergirollet inte fött. Sökerligen fonns dör över milionen. 2.500 iournolister ov 35 notionoliteier inklusive Bergtrollet hode registrerots. Företog, föreningor och tidningor hode ordnot chorterresor, så oti resekost-

nodernq inte behövde bli så storo.
vor det inte underligt ott det
fonns möngo svensko öskådore. Blond
Sålundo

de bekonto sågs vd Anders Högfeldt tillsommons med iekn chefen vid FMV, O.

Armon. Flero representonter för FMV,
FFA, FOA, SAAB, Volvo Flygmotor hode
rest ov intresse på egen bekostnod och
torde fåii böde nyttigt och nöisomt utbyte ov

Porisbesöket.

n

kom-

g.

Morkmqleriel

"Teleskop- eller snorkelsiolor" synes
ho blivit en viss ersöttning för orbetsplottformor för högo höider.
Det elektronisko omrödet vor mycket
storkt representerol. Auioteston löggningor förekom i ollo siorlekor och utformningor. Den nyo iidens flygplon kröver
desso för ott minsko tillsynstiderno. Aven
morkövervoknings-moteriel sösom rodor,
trofikledning förekom i sfor utströckning

R. F. B.

Möle på Le Bourgel's plollq. Vd Anders Högfeldt
och lekn. ch. J,-O. Armon, FMV-F:UH.

pressorblod fordror givetvis en ombolsnseri

Thomson-CSF

töckte de flesto områden.
I utbildningssyfte hor mon också kom-

dl'

l

:
l
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ör en logoritmisk skolq med otmosförstryckei 0,2x10 5'N/m2 som bos.En höining
med '10 dB betyder 10 ggr så storki, 20
'l
dB 100 ggr, 30 db .000 ggr etc. Men som
pöverkos
inte hörseln boredon nömnis
ro ov liudstyrkon uton ocksö ov frekvenlög frekvens påversen. Eti dovt liud
- ön ett göllt liud
kor hörseln mindre

-

högfrekvens.
Referensnivån hor dörför fostlogts vid
,l.000

Hz.

Fig. över hörnivåkurvor visor den liudtrycksnivö (styrko) som ör nödvändig för

Vqd är en decibell?
Decibeller ör inte bociller uton mått pö
liud och oliud (dekobuller) ov oliko styrkq. Söledes kon inte decibeller smitto.
Troklörer och spisore ov blås-, horn- och
strönglödor, hi-fi-onlöggning,or och motorbågor onser ott de ör böttre iu fler
decibeller de k'on åstodkommcr.
Böde de och mångo ondro onor inte
ott de ör hörselskodode. Vorför desso
dyrboro hi-fi-,onlöggningor, som kon återge de högsto och lögsto toner, som örot
öndå inie uppfottor? Tyvörr! | gomlo indionböcker löses hur Hiortfot, Uncos och

ollo de ondro moccosinskoddo hiöltorno
kunde höro ett grössirå brytos och hösthovor (ei tussilogo) kloppronde på mångo mils (engelsko) höll. Nu onvöndes förstörkore både för oit åslodkommo liud
och för oit lyssno. Bifogode tobell ger
en liten förestöllning ov den logoritmisko

vod den

decibellskolon och

motsvoror

pro ktiskt.
dB
o
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den

myckel vonligo missuppfottningen ott
mon vönier sig vid buller gör oti skodeeffeklen inie tos på ollvor.
Dörutöver pöverkor buller redon vid

nivåer långi under hörselskodonde möngd fysioloomlcring 65 dB (A)
- en
gisko funktioner i kroppen. Det ger reoktioner i nervsystem och ondro delor
ov kroppen ön de som hor med hörseln
ott göro.
En del ov desso hor koroktören ov en
Lludtr,r'ck
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ggr starkare llud
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För otf bedömo det mönskligo örots
påverkon inbygges i liudnivåmötorno ett
s.k. vögningsfilter som reduceror de lågo
tonernos inverkon iförhållsnde

till

de

högo. Mötoren ger söledes ett utslog som
mero kon iömför'os med örots påverkon.
Mötvörden betecknos som dB (A).
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muskelspönningor. Deito ör relotivi kortvorigo föröndringor, som försvinner efler

Vod är Bul'ler?

ör ofto efi "oönskqt" liud men
inte olltid. Buller ör "en ov teknikens
Buller

öljdsiu kdomor".

Buller ör etl ov de miliöproblem, som
vi hor skopoi, och som vi verkligen vet
ott de förorsokor obotligo skodor pö hörseln. Frömsi skodos hörseln på det högo

en stund, öven om

t6/494

vägningsfillren.

Hur mäies hörseln?
Vid lökormottogningen finns

isolerot rum

över grönsen för beslående hörselskodor.

från högtoloren dör- en
skock unqdomor tröngdes. Liudstyrkon ör löngl

för de inbyggdo

ba

Anm.: På ett diskotek uppmötte ingeniör R. Olsson-seffer 135 dB 50 cm.

'

2

Frekvenskurvor

skrömselreoktion med blodtryckshöining,
ökod hiörtverksomhet, ökod ondning och

8

Hörnivåkurvon. Obsewero ändringen ov liudslyrko
med frekvensen.

etpl anfuotor

Tobeilen visor Iiudintensitet från oliko liusbildcre. T. v. den logorifmiskq skolo (decibel), som onvänds
vid Iiudongivelse i stället för de mångo siffror som eliest skulle behövos'

f

en 50 Hz ren ton pö 85 uppfottos som en
1.000 Hz ton pö 70 dB.

rådet. Konsonqnterno kon inte uppfottos
och sprökei blir oortikulerot och svårtytt. Yrsel och öronsus kon också ledsogo
hörselskodon. Allt detto kommer smygonde och till en börion löggs inte mörke
höriill eftersom det tor relotivt löng iid

I-ludintenslte

skr.dda t

tLo

frekvensområdet d.v.s. de högo tonerno
l<opos bort. Till ott börio med en typisk
nedsöitning på omkring 4.000 Hz. Fortsötter bullerexponeringen drobbor hörselnedsötiningen ollvorligt öven iolom-

oft en ton ov onnon frekvens skoll uppfoltos liko stork som referensnivån. T.ex.

bullerexpositionen

ett

liud-

för

hörselprov. Personen,
som skoll testos, sitter i en bekvöm stol
med ryggen mot provopporoten och lyss-

iett pcrr hörluror. Signoler söndos
med oliko frekvens och liudstyrkon ökos
sfegvis. Ett öro provos öt göngen. Då personen, som lyssnor, hör liudet ger hon
ett tecken (söger "io"). Det blir söledes
nor

den lögsto liudnivå som höres med

en

fortsötter. Vridning ov pupillen och sommondrogning ov de yttre blodkörlen försvinner döremot inte. Detto kon ivissq

viss frekvens. lnom porentes, så ör det eti

foll ge hölsorisker.

Iiudstyrkediogrom. Somiligo inprickode

Liuso loner hörs myckel mer ön mörko
dB. Dei
Liudstyrkon mötes i decibell

-

mycket lögi Iiud för ör,ot.
Denno nivö inprickos på ett frekvenspunkter sommonbindos iill två somm,qnför vorie öro.
höngonde kurvor
- en
Upp till 20 dB liudnedsöttning röknos som

normol hörsel. Siunker kurvon ned under

detto vörde, d.v.s. liudnedsöitning över
20 dB ör det tydligt ott det föreligger
hörselfel. Mycket vonlig ör en hörselned-

söttning vid 4.000 Hz. Tyvörr finns det
mångo, som hor det önnu sömre
och
dei ör ingenting ott göro åt det. - lt Itl

I
t0

5rc

de orbeten och moskiner döremot som ör
skodligo för flero orbetsplotser, ön de
nödvöndigt berördo, bör om möiligt isoleros frön övrig verksomhet.

De hör uppröknode

bullerproblemen

finns inom CVA och åtgörder för otl begrönso desso hor soils in, men hör liksom vid ondro industrier, kröver bullerstörningorno fortlöponde uppmörksomhet

för oft inte till slut bli ett olösligt problem.
P. O. Nilsson

!t"
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ata
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Hörseldicgrom tör en 'normqlt" hörselskodod.
Den övre kurvon göller vänsler öro.

Buller ell miliöhol öven inom CVA?
Vid en interviu-undersökning inom fobriksorbet'oreförbundet, hor det fromkommit ott en sior del ov de onstölldo, oroot
sig för sin hölso p.g.o. de miljöforor som
vcrrit förknippode med orbeiet. Den vid
undersökningen ollvorligoste miljöforon
hor onsetis vqro bullret på orbeisplotser-

no, deito göllde olltså en undersökning
inom fobriks. Finns dö Iiknonde bullerproblem inom CVA ? | bergverkstoden
med siit speciello behov ov lufttiliforsel
finns eit bcrkgrundssus, oforligt ur hörselskcrdesynpunkt men vid visso typer ov

Vid beov sådonq siörningor, finns
ingo kloro normer, ov den orsoken oii
det subiektivo intrycket ov bullret, kon
voriero vösentligt från person till person.
l<ontorsorbete öndå störonde.

dömningen

Från denno lågo bullernivå upp mot de
skodligo, finns helo skolon ov nir,öer, som
l<on inverl<o på vårt orbete. Möiligheten
crft telefonercr försvöros om bullernivån i
omgivningen överstiger 60-20 dB. Deifo
motsvoror ungeför nivön vid vonligi somtol mellcrn ett p,or personer. Om buller ör

skodligt för hörseln ovgöres ov tre fol<lorer, bullrets siyrko.*) frel<vens (tonhöid)
och den tid nögon utsöties för bullret.
lnom CVA förekommer orbeten dör det
ofrönkomligen uppstör mycket högo bullernivåer, vid provkörning ov reomotorer,
oliko slogs pumpcrr, vid plötbeorbetning

oti skyddo sig mot detto
skodligo buller kon kommo oit voriero
beroende pö de prokiisk'o och ekonomisko möiligheterno som finns i vorie sörskilt foll. Dör någon hor ott under korm.m. Meioden

\/i qrbetcrr i
bullef . . .
...c|örför Grrrvöncler Yi
hörselskydd
"De ö tufft"

För den som skoll tolo och hållo föredrog kon det voro ov intresse ott se till
ott bokgrundsbullrei hålls nere. Undersökningor giordo vid Stureskolon i Arboga ov CVA hor visot olt bullret vonligtvis inte ör så siorkl ott det förorsokor
hölsorisker, men kon förstöro sommonirödet. De som sitter löngre bok kqn inte
uppfoflo vod som sögs ov den föredrogonde. De följer inte med, sysslor med
onnot och bidror konske ott yfterligore
ök'o bullret.

Vid

bullermötningor

i

Stureskolon

i

moi 1970 vor bokgrundsbullret i5 kontrol-

Ierode skolsolor mellon 37-44 dB fA).
En sfor del hörov hörrörde från ventilofionssystemet. Enbort detlo nedsotte Ioko-

Iernos lömplighet

för

muntlig undervis-

ning. Kommer höriill ondro störonde liud
som t.ex. trofik utifrån blir resultotet önnu sömre. Som norm hor mon soti godtogbort buller till 25 dB (A).

Truckförqre Anders Persson.

cvA

håller
rnåttet
Tid ör

pengor, och boro genom oli
sköro ned eti långt nomn tili 3-4 bokstöver, kon betydcr en stor vinst. Tyvörr
ör det mångo, som ör ute och iörkorior,

vorför det latt blir

upprepningcrr.

Svensk Filmindustri och Svensko Flökt-

fobriken heter

SF

sö öven Si'otsonstölldcrs

Förbund.

Aktiebologet Brondormolurer och Akfiebologet Aerotronsport heter ABA.

PIåtslogorno Tore Guslovsson och Rolond Fröd6n.

STF betyder både Svensko Teknolog
Föreningen och Svensko Turistföreningen.

SAS

Air

ör öven förkortning pö

Speciol

Service.

CVM betyder Cenirolo Volmyndigheten

enligt tidningen "Stockholm" nr 3 för
sept. 1920. Till den hör CFU, som betyder

tore tider övervoko eller iusiero en bullronde motor el. dyl. och dö möste visios iprovningsutrymmet, ör den bösto
lösningen ott onvöndo ett med tonke pö
bullernivån effektivt hörselskvdd. Bullron-

Centrolo folkbokförings- och uppbörclsrrömnden. CVM hör också till dei nvbildode rikssl<otteverket.
CVlv{ kon i internoiionello offörer betydo, Chevol-Vopeur Moritime eller Controlestotion Voor Melkproduction.
I en onnons stod: "CVA håller måttet
i den ,ollt hördore konkurrensen . . ." Jo
dei ör iu rött
men i detto follet göllde

*) Anm., Ljudstyrkon cir i sin tur beroende qv qv
slåndei från bullerköllon lill örqt.

ted Vuliee Aircroft Co.

-

onnonsen en revolversvorv.

Annors betyder CVA också Consolido-

ov verkmästore Sven
motoroppqrqtprovningen.

Jqn-Erik Nilsson inslrueros
Fersson

i

Flygplcrn rned ll
rrrolorer
I en Lockheed "Hercules" med ll motorer och tvö förorhytter söndes Bergirotlet med som styckegods över luftbron till Scoilond. Endost fyro motorer
på vingorno höll i gång den Iuftburno
godsfinkon i drygo 550 km/tim. Moiorerno ör ocksö pö modigo 3'780 hkr. I bogogefocket, som mero Iiknode en godsvogn pö SJ siod 7 ietmotorer, en hög

lödor med tillbehör och en "förorhyii"
som sl<oll bli en simulotor. Possogerorno
ficl< sitto uppkilode utefter eno vöggen'
Men det vor vormt tock vore klimotsystemet. Ingen hode uppfottningen oti vi
plöide luften pö 8.000 m höid. En förstl<lossig besötining såg också till oti fordonei flöt from lugnore ön en böt På
siö i stiltie. Possogerorno serverodes
l<offe och omhuldodes som i ett irofikolon.

Efter knoppo 2 s/a |imme londode flyg-

plonet på flygföltet ABBOTSINCH, d.v.s.
Glosgow Airport. Scotio Airport Services
flygplotsens enlreprenör - körde

-from med goffetruckor,

och den storo los-

ten lossodes kvickt och ironsporterodes

till Rolls Royce underhållsverksföder vid Eost Kilbride'

vidore

vid Glosgow
lodes i börion ov kriget, 1939, och
Rolls-Royce Limited

on-

hör

tillverkodes över 40.000 ov den berömdq
kolvmolorn "Merlin", som sott i ollo be-

tydonde krigsflygplon i Englond' Aven
svensko Flygvopnel hode denno motor
i vöro "spiifire" S 3'l , "Mosquitos" J 30
och i "Musfcrngerno" J 26 öven om de
inte ollo kom frön denno fobrik. Totolt
lör över 200.000 motorer ho lillverkots ov
denno typ vid fobrikerno i Glosgow'
I dog ör verksioden i Eest Kilbride en

översynsverksiod för RR-motorerno
"Dort", "Spey" och "Avon". Def ör den

sisto typen som hos oss kollos RM 5 och
RM 6. Uion större överdrift ör detto en
ov vörldens störsto översynsverkstöder

för flygmotorer. Det ör inte boro

Eng-

londs militöro och civilo motorer, som
överses dör uion motorer från proktiskt
togei helo vörlden. Så våro motorer, som
vi hor söni dit, hor inte boro kommit i

gott söllskop uion blir ocksö överseddo
med liko god omsorg som vid CVA'
Porollellt med mångo ondro motorer

kontrolleros, nedmonteros, lvölios och
åierkontrolleros våro motorer ov sokkunnig personol efter löponde bond' Det
ör mycket lött oit finno de svensko motorerno, ty de hor grönmölode detolier och
de åferfonns pö möngo stöllen.

Vid kontrollen finner mon givetvis visso

fel, fromför ollt p.g.o. normol förslitning

och desso måste reporeros. Sedon bris-

t0

,r:.

terno noterots och bitorn,o plockots ut,
ontingen för reporotion eller utbyte löggs

de i eti mellonförråd under bevokning
för kompleilering. Del finns omfottonde

moskin- och plåtverkstöder, som kon io
itu med diverse reporotioner' Förrödsorgonisotionen svoror för reservdelor och
enheier. Förrådei ör enosiående för sin
kompokthei och omfottonde innehåll och
trots delio dirigeros det prokiiski ioget
ov 8 mon och en völ utbyggd ouiomotik.

Nör delorno kommer in till förrådef

pockos de boro upp och lögges i lödor,
som stölls på etf löponde bond. Från en
monöverpulpet dirigeros vorie lödo till
en ov 20 kontrollonter, som dr ledig. Molerielen kontrolleros och popperen komplefteros, vorefter ollt åter löggs i tronsportlådor, som med en bondtronsportör
gör till en ny "dirigent". Denne lottor

till eit ontol pockore, som
embolleror godset enligt onvisningor.
molerielen

Sl<ulle det t.ex. kommo

ett porti

lonlöggsbrickor, slöngs desso

i

små mel-

en outo-

mot, som konlrollröknor och förpockor
dem i små plostpåsor med l0 i vorie,
somt förser dem med etikeiter och sluf-

ligen lömnor uppgift om exokt ontol.
Delto orbete kon exempelvis utföros på
2 timmor, vod två flickor onnors skulle
behövo l4 dogor till.
Allo smådefolier löggs i mindre plost-

hond stoPlos uPP i ett
Medelstort gods
hyllförråd.
sysiemotiskt
boxor, som

för

Hercules

lor hond om ollq

"lines" och vcrrie crrbetore ör speciolist
inom ett visst omröde, monteros inte mo-

tor på "hiss" uton på vognor som löper
pö verkstodsgolvet. Efter oit "boiiendelen" monlerots körs de vidore. Arbetorno siår nu på en lökiore och for "mellon-

delen". Slutligen nör moiorn upp iill en
hög löktore, och "toppdelen" monteros
oct r.

Vid opporolmonteringen kommer olla
Iedningsrör i en "plostbur" dör vorle detoli fött dei ordningsnummer med den
turordning de måste monteros i. Detto
förhindror vid en komplicerod motor ott
om ett rör glöms bort måste en hel del
åter monleros ned för oti kunns få in
det på sin rötto

Plots.

Efter monteringen söndes moiorerno
till provbockorno, dör 20 motorer l<on

våningen, dör de

provos somtidigt. Detto sker utonför Eost
Kilbride, men efteråt kommer de tillboko
för l<onservering och leveronsförpockning. Finns tronsportplonet i beredskop
och står bilorno kloro, körs de till flygplotsen igen.

loitos in genom lre portor beroende på
ögonderötten. Dör mottos de ov l0 hel-

Pö Glosgow Airport slukor Flygvopneis
Hercules returfrol<ten i sitt storo oktergop

lögges

i lödor,

som åter stölls ut pö iron-

sporlbond och skickos

till en ny

dislri-

butör. Denne ser på odressloppen om def
tillhör RAF eller RR, vorefter de skickos

i en hiss upp till 4:e

outomotisko elektrisko goffeliruckor, som

kör dem in

i

sönkes lådon

förrådet. Under körningen

iill

odresserod hyllnivö och

skiuies in dör. Aven CVA hor dör sin
ovdelning dör deponerod moteriel log-

och lömnor gcdsplonet eti vårvormi
Scotlond för ott londo i eti plötsligi vinierstormonde CVA' Någro dogor senore
gör motorerno åter sin tlönst isvensko
f

lygplon.

ros.

Storo soker löggos På Ploftformor,

som honleros på normoh sött.
Uttogningen sker på motsvoronde sött
genom oti en distributör med knoppmonövrering beordror ut den moteriel, som
bestölls bl.o. från monteringen, och goffeliruckorno hömtor den outomotiskr. På
detto sött vinner mon tid med kompletieringen och vöntetiden blir onmörknings-

vört liten.
Goffeltruckorncr lyfter 7,2 m och l<ör
45 m och för ut godset i 5.650 f'ocl<'
Nör beredningen finner ott somiligo
detolier ör somlode, överförs de till de-

tolimontering. Då ollt orbete går efter

Sven-Olof Mollsson vid fönstret
loslrummel. (Fixeringsbild).

hor det trångt

i

Byggnodsorbetet

för Förenode

Fobriks-

verken CVA Osiersundsf iliolens slutligo
onlöggning i Lugnviks indusiriområde i
norro Ostersund hor påböriots. Anlöggningen omfotfqr verkstods- och kontorsutrymmen för cirko 140 personer och
skoll voro fördig i november 1972.
Tills vidore ör CVAO inrymd i förhyrdo lokoler på 4 oliko stöllen och frömst
i industriområdet Odenskog i östro Os-

-'1.t)\,.'

tersu n d.

Den nyo onlöggningen

i

Lugnvik upp-

föres på en tomt med siorleken

40.000

och bestör ov en verkstods- och kontorsbyggnod enligt bifogode skiss, stickm2

spår frön inlondsbonon, uppstöllningsplotser för underhöllsobiekt, porkeringsplotser somt en speciell ovgosningson-

Ny grund för C\/A(J
löggning för ionkbilor. Totolo bruftoyion
i byggnoden ör 2.800 m2 och byggnods-

volymen 49.000

m3.

Den egentligo verkstodsbyggnoden
uppföres i tre skepp ov pelore och bol-

kor ov prefobricerod betong och bolkspönnvidder ptt 2A,5, 16,0 resp. 23,5 m.
Yttervöggor i tegel. I verkstoden ingör
ire storo hollor för morkelektro, bosmoteriel och fordonsunderhåll somi eit ontol mindre verkstöder för speciolorbefen.
Blond övrigo lokoler kon nömnqs ett on-

fol provceller, dör

underhållsobiekten

plotser somt morkytor

för

idrottsverk-

somhet.

kon provköros under belostning, spolholl

och målorverkstod. Storo uirymmen ör
öven ovsofto för förvoring ov reservdelor och råmoteriol.
Kontorsbyggnoden ulföres i tre våning-

or, dör bolfenvöningen inrymmer personolutrymmen m.m. och övrig,o våningor
innehåller kontorsrum för CVAO ieknisko kontor somi för den lokolo odministrotionen.

För personolen finns rymligo omklödnods- och tvöttrum, en motsol soml en
siukovdelning. Ulomhus finns porkerings-

Anlöggningen hor proiekterots ov Förenode Fobriksverken, koncernstob An-

löggningor

i

Eskilstuno, med bitröde ov

ett ontol konsultfirmor.

Totolo entreprenodsummon

inklusive

koslnoder för lomt, onslutningsovgiffer
m.m., investering i m,oskiner, speciolutruslning och inventorier, uppgår till cirko
12 milioner kronor. Ovrigo erforderligo
moskiner och utrusiningor flyttos från
onlöggningen

i

Odenskog.

Enligt fidsplonen skoll onlöggningen
kunno ios i drift under november 1972.

Ytterligcrre ett Arbogct Möte
Vöstmonlonds FBU-förbund förlode med

CCVA:s hiölp sin åttonde stömmo på
CVA. Dörvid onordnodes en försvorsutstöllning ismöti, vorvid besökore från

Stridsvogn S på CVA område. Fordon och flygplon

ntlgSq FBU-förenings försvorsulställning vöckle
IDerqlilgqt
uppseende.

Medel för perscrncrlvårdcrnde årgärder
Vid sommontröde den 29 sept. 1971 beslöt förefogsnömnden om följonde för-

delning ov medel

1971172

för

personol-

vårdonde åtgörder:
Bidrog till onordnonde ov
bornfest (2.000:- kr till vor-

dero SF och

FCTF)

Bidrog iill personolfest
Tidskrifter ott utlöggos pö

4.000:-

5.000'-

-

rströff
Diverse, t.ex. blommor till
löngvorigt siuko, enklore förtöring vid ovtockning ov
pensionörer, kursovslutning m.m.
CVAO (beloppet fördelos

helikoptror.Aven Flyg-

sommod monter med eldvopen frön luftvörnskononer till ioki- och skyftegevör.

I fortsötiningen kommer en viss del ov
kontrollen på motor RM 9
Turbomeko
Aubisque
oif underlötfos- med ett elektroniskt oggregot. Detto hor konstruerols
och byggts ov CVA. Med en digitolmötore (siffergivore) kon en motor utqn ott
monteros ur flygplonet koniinuerligt kon-

gitolskrivore och en kurvritore, vorefier
enheten ör en komolett liten outomot.
Byggled'ore för proiektet ör Gunnor Mognusson.

trolleros på vorvtol, brönsleförbrukning
per timme, in- och utgöngstemperoturer

P;,

inte

dnogkroften mötos
- önnu. För nörvoronde betiönos oggregotet monuellt, men
det kommer inom l<ort ott förses med en
siffertryckore, en progromgivore, en di-

Pensionö

ov CVAO

mdflygplon och

vopnet vor representerol ov J 35 F och
SK 60 somt utstölldes motorn RM 8 för
"Viggen". FFV hode också en uppmörk-

R.}| 9 teslcrs-lrled elektronik

och kompressortryck. Tyvörr kon

lunchrummen och
lökormoilogningen

Arbogo med vidoste omneid bl. o. fick
se slridsvogn S, ponsorterröngbilor, or-

TEI00;

Svonle Eriksson sldrldr molorddlooutomolen.
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Fredogen den 29 okiober oviocl<odes
plåtslogoren Bror Pettersson, som vorit
vid CVA i nöro 20 ör. Hon vor född i
Morstrond den 20 iuli l9ll och onstölldes
.I956
blev
som ovsynore den 24..l.1951 .
hon elmoniör och 1959 plötslogore. Tidigore hode hon i nöro l0 år vqrii ironsoortorbetore och f ilqre vid Bolinder
Munl<tell iEskilstuno, inöro 3 år filcrre
vid AB Arbogo Moskiner och i drYgt
år vid Arbogo Mek. Verl<siod, Arbogo.

Pensionörer

Den 28 moi ovtockodes försie verkmöstoren i målorverkstoden Gunnor Jonsson,
Hon ör född i
som crvgick den 3l mol.
,l906

och onstölldes
Uppsolcr den 5 moi
vid CVA den 1 moi 1946. Tidigore hode
hon vorit mölore på CVV 11927-37), F1
(1940), F7 (1940-1942) och sodelmcrkore
på F12 (1942-1946). Verkstodsingeniör

1

Lennori Thornsiröm f romförde CVA:s
iocl<, Bengt Johonsson tolode för FCTF
och Lors Lindberg för orbetslcomroierno. (Bild se omslog sid

3).

Förmon

leif Cossel överlämnqr soluret lill

Erl(

l(orlsson den 26 ougusti.

Verkmöslore John Gustqvsson ovfqckos

ov

över-

ingenjör [.-H. [orsson den 30 iuni'

Den 30 iuni pensionerodes driftingeniö-

ren på motorteknisko sektionen

John
Gustovsson. Hon ör född den 24 iuni1906
i Tumbo försomling, Södermonlonds lön.

Till CVA kom hon den 15 februori

1946,
Innon hon

'1958

blev hon konirollingeniör.
kom till Arbogcr hode hon vorit svorvore
på oliko ploiser somt ovsynore hos Bolinder-Munktell i nöslon 12 år. Vid koffet
pö Gyllene Bcrlken ovtockodes hon ov
överingeniör Lors-Horry Lorsson för CVA,
Bengt Johonsson för FCTF somt Rickord
Collstom från komroterno'
Uppvoktning för Horry Andersson, som står i
cenlrum, qv K.-H. Askrof, Göte Persson, Rickord
Collstqm och C.-R' Ekblod.

-

st€,1\ttr
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sion. Hon föddes den 30 moi 1908 i Möklinto försomling, Vöstmonlonds lön oclr
börfode vid CVA den 29 sepi. 1947. Tidigore hode hon vorii revolversvorvore vid
ASEA i Vösterås och Pentoverken i Skövde somt ovsvnore vid Volvo i Skövde.

Hon ovtocl<odes ov överingeniör C.

R.

Ekblod som representcnt för CVA, Rickord Collstom och Göie Persson för crrbetsledning och komroterno somt KorlHenry Askrot för SF.

hor fölionde lömnoi

Dessuiom

Koniorsbudet Beriil Jonsson född den

febr. 1902 i Arbogo. Hon onstölldes
den 5.10.48 som förrådsorbefore och blev

2l

.1965.

Tidigcrre hor hon vorit
kontorsbud
'17
offörsbitröde och logerorbetore under
t/2 ör i Norrköping.
Verkstodsbudet Alvor Lindberg född

14 t7" år vorii borkore vid Hjölmore Ko-

nql & Slussverks AB.
Förrådsorbetore Arne Wessgren lömnode sin onstöllning med pension den 3i
ougusti

'1971

.

Bror Petlersson skokqr hond med SF:s Ingvor Jo'
honsson bevittnqt ov Tor Andr6n.

b

i 6

;;ffi

i

Ukno, Kolmor lön. Hon onsiölldes den
31..i0.60 som förrådscrrbetore. Efter uppnådd pensionsålder iog hon onstöllning
som verkstodsbud. Tidigore hode hon i

:i::::::
L(@.

@,

CVA

och gåit i pension. De hode undonbeit
sig oll uppvoktning vid ovgöngen.

|$

"

@

Den 30 ougusti lömncrde ovsynoren
Horry Andersson CVA för ott gå i pen-

Reporotören Bertil Andersson ovgick med pension
pa bilden ov-on fromföi c.-R.
Ekblod förelogels fock.

ä;;-'3t'-i;ii liii.
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Den 26 ougusti koffedrocks det för förrådsorbefqren Erik Korlsson, som gicl< i
pension den 1 september. Hon föddes
den 22 opril 191 1 i S:o Cloro försomling,
Stockholm, och böriode vid CVA den 22
mqi 1950. Hon hode böricri sin bonc som
sl<röddqre hos V. Olsson i Stocl<holm.
Dör vor hon 3 år för oit sedon i 9 år voro pressore hos Albin Ropp i Arbogo.
Sedon vor hon förrådscrrbetore i 3 år vid
Arm6ns Intendenturförråd i Arbogcr innorr
hon böriode hör. Vid ovtockningen på
Gyllene Bolken företröddes CVA ov tif.
Vd. Tor Andr6n. Förvolfore Birger HogIund tockode för orbetsledningen och
överlämnode iillsommons med Börie Cossel ett solur som minnesgåvo frön i<omroterno. Toge Oberg representerode SF
och överlömnode blommor.

ffi"tr
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ln Mernoricrrn
På personolovdelningen fick Bolk-Johon tillfölle stt tröffo mycket mönniskor,
sörskilt ollo nyonsiölldo, och kunde dörvid spelo ut helo siit register ov den omfonke, som hon hode om personolen.
Oioligo frågor hor genom Bolk-Johqn
lösts på eti föredömligt söti.
Vod jcrg hör ovon sogt hode iog iill-

fölle crtt få sögo den dogen Boll<-Johon
gick i pension ör 1969.
Nör Bolk-Johon flyttode från Arbogo
till Orso tyckie vi ollo ott dei blev tomt

i Arbogo

hon fonns iu docl< i
Orso. Någro blond oss hor fått se hons
ölskode sommorhus, som hon skötte med

klok och skicklig hond. Att höro

Bolk-

Johon tolo om sino blommor, ott to del
ov qllq nyo ploner hon hode om siif hus,
"Bolk-Johqn"

- Guslqv A.

Johonsson.

Att smeden Gusfov A. Johqnsson Boll<-Johsn en stridbor mon kon
ingen förneko, liko völ som ollo som kön-

de honom måste erkönno ott hon stred
med blonl<o vopen. Hon stred för det
som hon onsåg vcrro rött. Om det inte
olltid blev som hon ville i err förhondling,
göllde osvil<ligi den överenskommelse
som vor giord. Sö minns iog Bolk-Johon
frön den iid vi vor "förhondlore". Som
ordförqnde i FCPF giorde Bolk-Johon
mångo förtjönstfullo insotser för sövdl
onstölldo som för företogei.
Till fölid ov ott CVA orbeisuppgifter i
viss mån öndrodes, blev behovet ov ott
ho en smed

och en smedio

succes.l955

sivl mindre. Bolk-Johon erbiöds år

pö vår personolovdelning, dör
hon homnode efter nögon tid pö ritningscenirolen. I sombond med defto lömnode
hon också ordförondeskopet i FCPF.
cirbete

sin trödgård och fisket, giorde ott mon
könde nöston crvund inför ott inte siölv
voro pensionör. Det ör dock inte ollom
givel olt så levo in i sin verksomhei, som
Bolk-Johon glorde.

Plötsligt vor del slut
- med blommorno, med plonerno, med ollt.
Tock Bolk-Johon, för ett fini iobb, för
trevligt somorbete och för oförglömligo
d

Olof Kling

Filoren Olof Kling ovled den 29 sept.
sommo dog som hqn slutode vid CVA
för crtt gå i pension. Exokt en vecko tidigore ovtockodes hon troditionsenligf pö
Gyllene Bolken och hon vor dö livsglod
och vid god hölso. Hon vor född den 20
september i908 i Fellingsbro. Sin försio

CVA-onsiöllning böriode Kling den 16
nov. 19M och behöll den till 1947. Efter
1 1/2 års göstspel vid AB Bröderno Envoll
i Fellingsbro dör hon tidigore vorii onstölld i 1Z år återvönde hon till CVA. De
senqste 5 åren vor hon på morktelesektionen.

iskussio nsstu nder.

Tyvörr hode iog

@W*''..

ei tillfölle ott följo

a/a

Bolk-Johon på hons sisio förd den 31 iuIi. Fölionde roder löstes bl.o. vid hsns bår
possor så bro på Vönnen Bolk-Jo-hon,desö
iog vill sluio mino lonkor om honom med dem

-

Frid, susor tröden kring hemmet Du ölskat
Forvö1, bugo blommorno Du vördoi
så ömt
Tock, kvittror fåglorno som vorie morgon
Dig hölsot
Sist siunger vinden, Sov i ro.

Anders Högfeldt

Gunnor

Seth.

F. d. chefen för konstrul<tionskontoret
Gunnqr Selh, som börlode vid FFVS i Ulvsundo och fölide CVA frön dess tillkomst
.l969,

.l945

ovled
tills hon pensionerodes
efter en kori tids siukdom den 22 nov.
Efter sin pensionering ögnode hon sig
helt åt skopondet ov sitt hus pö Romsnös
vid Hiölmoren och hode helt nyligen fått
det tekniskt fullbordot. Dörifrån utgick
hons fiskeförder, eft intresse som iömte
iokten låg honom vormt om hiörfot. Tyvörr fick hon inte niuto sö lönge ov denno fritid. Sörid ov vönner, som soknor en

vönlig och gemytlig komrqt.

TACK!
Ture Poul Nyr6n

För ollt deltog,onde vid min mokes

Ture Pqul Nyr6n född den 2 iuni '19i1
i Osccrr Fredriks försomling Göteborgoch Bohuslön ovled den 21.6.71. Hon onstölldes vid CVA den 3 okt. 1949 och
tiönstgiorde på robotsektionens plone-

den 4 december 1908 i Medöker ovled
den 6 sepi. Hon böriode vid CVA den

ring.

30 nov. i955 som diverseorbeiore.

Rolf Andersson.

Förrödsorbetoren Rolf Andersson född

ROLF ANDERSSONS

bortoånq, för ollo vockro blommor

och'minliesord fromföres
milt vormo tock.
Morgit Andersson

till

ollo

IJ

Kll -Tennis l97l
somlode
Ärets

eit

ubbmcisterskop

kl

drvqt 30-tol slortonde, vilIo sqmmonloäi spelode 75 mqtcher.
En iinqellurnerinq spelodes dcir resultoten irön två kiolificeringsomgång-

qr delode rpp spelqrnq i ire

klosser.

Vidore spelodes en dubbellurnerirrg i
cu pform.
Seorore i klqss I och klubbmcistore

,"#

blev-Lennqrt Lööt, efier {inolseger över
Per Benqtsson och qit i semifinolen

nöqot sånsqiionellf ho besegrot

FFV-

möstoren Benqt Burr" Petlersson, eFter en myclret hård och volsPelod
molcn.
Resultot,

Kloss l,

n
78

wv,;

,4

^'

,

41-

,,Burr" peiiersson och
Nils
-Torsten

1) Lennori Lööt
2) Per Bengtsson
3) Bengt Pellersson
Kloss ll
l) Lennorl Stiernsirönr
2) Bengt Andersson
3) Sven-Erik Persson
Kloss lll:
l) Lennort Jokobsson
2) Rooer Jokobsson
3) Kq;l-Gusfov Norling
Dubbel,
l) S. Hohne/8. Pellersson
2) G. Eklund/P. Bengtsson
3) L. Lindberg/G. Lons

Torslen Johonsscn'
cvA,--mästore i dubbel 9roiu,lercs,.,ov-Jon Nilsson, cBV, och
koricernmöslore i singel- resp' veteronkloss'

_P_elerson,

bllv

cVii. "biit:;-äi'h

,rBttrr" koncernlnästclre i FFv-t(elllrl" il,:rffit::;
are:
CVA vor vcird och orrcneör1ör

mcisterskoPstövlingor
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16-19
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11*21
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PD

PA/SAAB/L

'i971 års fotbollskorpmöslqre i ösfersund. Slående från vånster: Gösto Nöllqlk, Stiq Vesterberq, Kent Holl, Curl
stolih. Rölf Wiklund, Torsfen Solomonss:n, Boo Hedslröm {logledore). Knöstå'
ende f rån vönsler: Bertil Wiklund,

t4-18

10-25

6-20
6-21

Christer Rol6n, [ors Eric Swelonder,

Jörqen Enqström, Bert Andersson, lvon
Borä. Und-er årets mqlcher hor även
delt-ooit: Jon Olov Bäckslröm, S.-O.
Forsm-on. B.-E. Olofsson, A. Mottsson,

Slutspel

Frösd kommunol-NNP
CVAO-Byggnods

"Trovei''-Frösö kommunol

l(. l.

CVAU-Plolzers

CVAO-"Trovet"
14

__

l(orlsson.

FFV:s Mösterskcrp i orienfering
den 18 september 1971

i

Akers siycke-

Seniorer icke okiivo,

I . Svonle Eriksson, CVA, 1.06.49
2. Sölve Johonsson, FSK, 1.09.02
3. Anders Rosen, CVA, 1.10.34
4. Sören Jonsson. CVA, 1.14.38
12 onmöldo, Z fullfölide tcivlingen, 2
bröt tcivlingen,3 kom ej lill stqri.

1,fJåiOT.Swörd,

FSK,

,1.12.24

Yngre oldboys okiivo,
l. Lennqrt Plonbring, FSK, 1.14.01
2. Evert Olsson, GF, 1.20.48
3. Rune Frifz, CYM, 1.21.21
4. S.-E. Encrslrönr, CVA, 1.35.08

6 onmcildo,-l bröt

icivlingen.

AIdre oldboys oktivo,

Seniorer oktivo,
1. Rolf Siökvisi, CVA, 1.03.51
l. S.-O. Wiklund, CVA, ,l.08.40
2. Benst Ost, FSK, 1.14.19
2. Olle Olsson, CVA, ,l.08.50
3. l-lqns Sundin, GF, ,].16.39
3. Rolf Johonsson, GF, 1.14.36
3 onrröldo.
4. Eril< Eriksson, ÄKB, 1.15.48
16 onmöldo, 9 fullfölide tövlingen, 2 Veieroner qklivo:
brJl tcivlingän,5 kom ei iill srorr.
l. Börie Engström, CVM, 1.01.53
2. Nils Andersson, FSK, 1.12.42
Yngre oldboys icke qktivq,
1.26.50
3. Anders Jonsson, CVM,,l.30.08
l. Göron Long, CVA, 1.06.15
4. Hons Englund, CVA,
2. Bcngt Hiolmorsson, CVA, ,1.09.31 6 onmöldo, 1 korr ej till stort.
3. Horry Lorsson, CVA, 1.1,l.02
Arrongör vor ÄKB korp lF.

W. Liliehommor, CVA, säkror sin 3:die plols individuelll medon 2:on
Eklund, CVÄ, Henry Segerström, FSK, och Bengl Andersson

Fin stcrrt medelgod plocering

titlor

G

på.

CVA'UHF drifivörn Arboso,represen- Vi, vor scikro på oii,klötiro..uppår i FFV-MöSfefSkClpen
i VCffpCf
ierqde FFV-driftvörn vid Riksherivörns- prislislcn vid onr
genomrsel.t vöder då FFV- elier.franskq Boulc). Det lcg sorn {-rr:t
Det
vor
i-vlinqen
i
Boden
den
27-28
auousti.
cnör
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l. lrvqrQmhör liomnrer ott oö finl lvckfe vi tnen rocie crr de qndro lqoen- vor önnu perg utonlor LVA on,rÖde. lrols dettq en kv!..,ingqn9. )egr!:rnc
l,
rai
Jrorno
gongen^
!ildoCe
hode
deliog^ore
slöl.lt
upo.
Strox
9.rrpp
,.,,.ri"ffon
Ulev"inte ianåvårlq.
batric. sluiiäsuirol"J
--i"å;-;i;;,iå;;d;';r;;;;d
.2.4
- - UL"u "n'lgoiåi"_
" --- e[rer klockon l-0 bör,ode cn,-ko:inins srupp 2. S-don rrötr-, qils lcs incrn
i";nao,u iiiä'uuäi i;;:
respektrv.- grupp ollo, d v s cn s-rrenotl.o;tning, i[rangtiansr J.t tiut.u"aia iåuli..r"n uåi tr"vlig och vcil ordnoc], ens förstq omgöng.
gjorde
in gonsIo
iåsots. förlöggning och mol-brq. Ingo slom- Redqn från bör;on rrörl.tes venr s:m m$tc!'
- Trols vidello
-låg vi blygsom
dS femte plols l.rypc? fo-rekom i nögon ov-lcivlings- vor den suveröne r,rc:toren - Bengl lrois \'-iil. *t ,l-t.T9i:-' -q?l',9-ti
grenorno. Vi önskqr riår icivlingsgru"pp
efler förslq dogås tevling.
Andersson, CVA. C'o en timme senoie !.om,Iesui'oi'i!lon "'.tol-:9j,-:-Y1'otl!
- "
Lördooen böriode med räveli kl.3.2A ir73 lvc,.q Iill i SLövde.
bekröftodes oninoqrno då ondro om- ovcrlcgrnq rylen varpornlresset po
CVA, ör. m/cl'ei srort Knoppost en
pö-;;;;;;";-;.ti
ritoiinino-äu'fö;;f;
cvA-uHF driftvörn oanoun routåJu;:"i i"*
ä"1

i-rä,'i""

"
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K.-G. Britfsornrncrrrnäslcrre
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4 N Looerstrom' CVA' l c83 cm'
äii" zå 'ir'ä'tl"o'" ' .;'Te ;;;dlää.'"Ei F'i.r,r,å1.;i;i;ö;" blev mycker hös, så får ni ne hu, sott det ö;.
-" Nl:
'"'- 5 t)l-E' Petterssor,..CVA,
1.239 cm.
brör.
vi1<er i viss ,an u-na-"rtaiiåå"-rriiiäil .oriå -än li"j" poå-.,"-r"r.
o Korlsson' CVA' ,] 248 cm'
6'
Bonon uo, vqld delvis över "svorrq" det ov vinnornr Vlj,;..;;'. äi.l;;6;;;kunde mon få uppfotoristisrqn
gjorde
popuv,ögor,^ vi,lket.
furen röii
sleven i .år blev K.-A. Nööid med
åii Jur U.å uå, tVÄ'ro, c^ t^a.
";"^^Å ry
lör, då. det kom in. nö.s^ot.
ov or.enle- loppreslolionen
240 prickcr,
a";elåJe-de O f,iiii. påil it i?X' |
2.4j9 cn.
ring. Vod .göller de '10 kontrollerno, Prissomlingen u9.".i..,9l. o,vo1liOt fir iä"1vå1,
5s16q.
3.570 cm.
2. CVA 1
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4.e35
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rrr hiårriiql ro.r till orronoörerno forpon
loset,,som får en vorpo nörmos1. vin- Grupp^1,
--priiit "tolninäo.i,"
böde för över oct*na",,l,;j""n"iij"l
ti]'t'";ii;' o"ä'' rå1" ,kå;ii;;i;å;
9tuÅp,^lli,,
'"' ngl'
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i högsto grod om det iiolienslio Boccio 3

3. FSK

CVM

I

14. Lennqrt Löth
Logski

u

ln

i

1. CVA-UI

nörmost
tnoo ^

fölit

totoll
ov

524 p ,, 4 kpist 5. Sven Persson
18. Lors Ingvoldsson
1.135 p
HK Eskilstuno nred 29. Toge Wollqvist

Kombinerod iövling
33 deltooore.
l- Åke bondonell

i äJt !"srona" loset insick,

Kpist:

3. Gunnor Neumon
8. Gunnor Merkdn

14.
.18.

Bror Korlsson
Bertil Blomqvist

Gevcir,

]33

p

CVA-UHF

600 ptr.

131

130,,
130 ,,524
130,,

p

r58 ,,
't03
,,

Kg * gevcir

med

248 p

1/l erhöll i pris en Iådo

Äke Dondqnell erhöll'
a HM Koungens portrcittmedolj

med

i

127 ,,
l. Äke Dqndonell
o Slilt?uarnr.l"r"n Sven Osterlinds
vondringspris, uppsott 1950 iill indi121 ,,
5. Bertil Blomqvist
viduell segrore på gevör.
121 ,,
6. Bror Kqrlssdn
121 ,,
a driftvörnschefen Tore Linds vond7. Lennori Löth
ringspris, uppsott 1956 till indi121 ,,611' p
ll. Holger Lorsson
I grupptövling rned log, sorr deltog viduell segrore på Kg..
O byrödrreklören lvqn Adqmssons
rned Kq kom
vändrinsspris, uppsott 1957 till indi985 p
3. CVÄ-UHF 1/l
viduell segrore i kombinerod tcivll. CVA-UHF 3ll
870 ,,
ling på gevör och Kg.
18. CVA-UHF 3/2
727 ,,
I förbondstcivlingen kom CVA-UHF o generoldirektören Olle Korlebys
qrupp A 4,o med- 913 p.
vondringspris, uppsott 1960, för basto
prestotion i tvö individuellq qrenqr.
lndividuellt,
Gevör. dör höqsto rnöilioo poönq voT CVA, Arboqq, fick FFV driTtvörns
vondringspris,-uppsotl 1950 till segron128 p och onto-lei deltägäre 3l9,l. Äke Dondonell 122 p guldmedqli. de törbond.
Dciruiöver fick seqronde deltqqore
mösterskqpsskiulninqe-ns medoli eiliot
Återigen Korl-Gunnor Johonsson,
resultotlisiornö föi de individuelio
BOSA, med
kqrlläsore

sin

:

Rolond

Eriksson som Brittsommorsegrore.
gåvo ov S..E. Brolin,
Bumercngen

Dubbo,

Austrolio.lyder på dtl

K. G. kommer tillboko.

tövlingorno.

'15

Arbogcr Möfe l97l
Den 16-20 iuni ordnodes ARBOGA

ov stodens turistnömnd. Förutom
morknod och förlustelser ordnodes en industri- och hontverksutstöllning i sfcrdens
nvo bibliotek.
CVA ordnode dörvid i en offörslokol
vid ingången en utsiöllning ov viss flygmoteriel som underhålles vid verkstoden.
Blond onnot visodes en motor RM 6B' en
genomskuren del qv molorn RM 9, modell ov morkrodorsiotion, vöder-robot
och vopenmoteriel. Blond flygtele vor en
utvecklingsserie från de klumpigo rodio/rÄOTE

CDckså

rören från 1917 ltl moderno tronsistorer
och infegrercde mikrokretsor. Aven en
koiopulistol för fpl 35 med en fullt flygl<lödd docko hode stöllts upp.
Pö biblioteksgården hode uppföris en

till l4 m höld. Denno kröntes
i toppen ov en roieronde fyr. UHF visode en vinge iill fpl SK 16.
ontennmosl

Utstöllningen och speciellt CVA:s del
vöckte beröttigot uppseende och pö Arbogo stods begöron fick den stå kvcrr

helo sommoren. ldog vet ollmönheien
någol mer om CVA.

ett Arbogcr Möre

l(ost och rnotion
Sociolstyrelsens hölsovårdsupplysnings-

delegotion (HVUD) bygger upp en sörskild orgonisotion för en löngsiktig oktivitet kring l<ost och motion. Aktiviteten
vill öndro svensko foll<ets kost- och mo-

fel höruti orsol<or bl. o.
hjårt- och körlsjul<domcrr - våro nyo
Bergtrollei hor hii-

tionsvonor, då

storo foll<siukdomor.
lills mest {ölii upp de idrottspresiotioner

som CVA-ore, UHF-ore, BODA-ister m.fl.

gjori. Nör HVUD:s mossmediogrupp kommer med råd konske också Bergtrollet
skoll presentero förslcrg iill l<ost och
motion.

.x"
g

GÄR DU UT I NATUREN
GÄR DU UT INNE?

ELIER

Birger Åhlin och Jonos Kqrlsson hölsor nyonstölldo völkomno till Arbogo i stodens rådhus.
Fr. v. Klell Eriksson, Georg Mohrslröm, Lennort
Andersson, fru Elso Forss, Lennorl Forss och Lqrs'
Åke Kqrlsson.

FORENING''

CVA
-tVn IF
tcivlon

''BASTA
tf- blev 1971 års FFV-möstore i
om Bösto förening '' .Segron-

de förening erhåller en -intecknlng. I
ett stöndigt.vondronde prls, en mlnlotvr
'Deov voirdringspriset somt 500 '-.

bcislo resullqten blev,
r.-aVA lF-13, p.oönp (fotboll 6, rink'
bondy 5, sKYIre lJ.
2. FSK 13 öoörig (foiboll 4, rinkbondv
6. skvtte 3).
3. CVM'9 Poans {rinkbondY 3,
skvtte 6).

4. Gt I p6öns (fgtboll.5, skYtte
5. MZ 7 poöng (fotboll 3, rrnkbondv

Vorie nyonstölld vid CVA blir völkomnod ov CCVA, som med en bildserie presenteror företogef. Personolchefen Birger

Ählin fortsötter sedon presenfotionen med
crtt i ord och bild förklqro de onstölldos
förmöner, röttigheter och skyldigheter.
Sl<yddsingeniören tolor om skydd i orbe-

tet.

Deiicr ovslutos ov sökerhetschefen,
l<opten Horold Lundholm som meddelor

söl<erhetsbestömmelser. Delvis sker detio
med eti ov HK utorbetot introdul<iionsprogrom. Dörefier inbiuder Arbogcr kommun iill ett möie i rödhuset, dör stodsfullmöl<iiges ordföronde Jonos Ccrrlsson to-

lor om Arbogo, dess historicr m. m./ vorefter olli ovslutos med en rundtur med
sol<l<unnig guide.

4).

41.

M3,1Y

Stondoidpbcing röknos i.de...grenor
dcir minst 5log hor kommlt lrll stort.
CVA lF röknås som segrore tqck vore fler onlol ondroPloceringor.

I FOTBOIL
i
fotboll spelo{es 9>
FFV-mösierskopen
lördoqen den 2.10.71 i Eskilstuno. Ärby lF:s .och EktorPs lP:s grdsPloner
vor mqlcnorenor.
Åtto loq vqr qnmöldo till kuPPen
FFV-MASTERSKAPEN

1971

men CBV/TVK och CVM lömnode åter-

bud. Moichtiden vor 2X20 minuler.
Efter tre spönnonde motcher siod

segrqre ..
till seqer qick över CW 5-0,
i-0 och finolön mot GF 3-4.
Direkt efter finolmolchen förröttodes
prisutdelning qv Gd Molmberg., CVA
fick mottogo. vqndrlngsprlse.t ocn nor
nu två inteckninqor, den försto kom
,l969.
CVA lF som
Vöoen

FSK

Spelorno fici< medoli och reseur'

Resultqtlistq:

't. cvA
2. GF
3. FSK
4. MZ
5. CTV
6. CVAO
Pris till böste mon i vorie log de-

lodes också ut och bestod ov en bordsIqmpo. I CVA,s log utsågs Conny.Fredriksson för sitt sökro försvorsspel vrl-

ket bidrog

till ott inget boklöngesmål

kunde noteros.
16

CVA lF represenlerodes ov: Siående fr. v. logledoren Gunnor Eklund, Conny Fredriksson, Kurl Berg'
ström, Rolf Lööv, Lors Englund, Cloes Wennerlund, [ors Olov Antonsson, logledoren Jon Olov Blomqvist, Siflonde fr. v. Ksrl Guslov Ekmon, Sören Aruidsson, Bengt Äke Pålsson, Conny Sirby, lennorl
stiörnslröm, Anders Persson. Mqscot cloes Eklund. På bilden soknos Rolf Edvordsson.

C

VA rekord-fcrkfurerqr

Företogsnörnnden

höll sitt

orciinori.: sorrimcntröde den

senoste
I0 de-

cemi:er.

En god dei ,qv sommontrödef vsr
ögnr:f öt ekonon'li-informq?ion, till vilken ö'ren suppleonternu kollqts. Boksiutel för budgetåret 1970171 onolyserodes grundligt och belystes med bilder och dicgi.om. CVA. kunde detto år
notero en reko,rd-faklurering ov 146,4
mkr mot 99,2 nrkr föregående år. Antclef årssnsiölldo vcr 'l .712 rnot 1"443
uncler 1969/.10. R,esultotet betecknsdes

soin gott rned godtagbcr r'önfobiliiet.
Det fromhöil.s enrelieriid utt kostnocls-st6gringor mösfe nogc övervokos och

cv rotionolisering.
Även FFV årsredovisnin g 1970171

konrpenseros

i

onslutning till den
nvligen publicer,erde års[:eröttelsen.
Etf scrmmondrcg h':r vfsönts till vorie

l<ommentercdes

onstölld.

Delår;rcpporf, omfottonde löpondo
f:LrrJgetårs \1971Fzj försto .fyro måno.
de,r, lånrrrades sv€n. Höruv fromgick

Trrrrkcrr kring
lönesysferrr

ati r.iopgiord budget völ

nytt

uppnås,

FFV yftronde

till JK genomgicks lik.

som JK:s försko besluf om ott ingo
åfgörder onses nödvöndig,o med onledning ov fromfördo erinringor.
Ropporten om qrbetsbelöggningen
visode en tillfredsstöllonde prognos.
Dei fromhölls emellertid, ott den på"
gående försvorsutredningens förslog
med åtfölionde riksdogsbeslut innebär

en

osökerhetsfoktor

ov

besvöronde

ort.

Sommonlrödet ovslutodes med de
sedvonligo stående informotionspunk-

terno om orgonisotionsöndringor,
byggnods- och moskininvesteringor

sqmt utbildningsoktiviteferno. Hörom
kon vor och en löso i protokollet"
På kvöllen hcde företagsnömnden
sin sedvonlig,o iulfest. Dörvid utdelqde
VD Anders Högfeldt nådevedermölet

"För nit och redlighet

i rikets tiönst"
i form ov ormbondsur till tolv, som

uppnått stipulero! onlol år. Somtidigt
tiildelodes driftsossistenfen Asthon
Fröiicjh hlemvörnefs förtiänstplokeft i
silver" Hon hor tillhört driftvörnel se.

don i949.

Vid en interviu med SF-ordförsnden
Ingvor Johonsson förk[cror denne cril
nösio ör' korrrner CVA;s nrr tinraviöncde
personol slt få månodslön
- om överenskomrnelse kon ernås. För i'rsrvcrrsnde
pögör en förutsötiningslös utredning orn
hur lönen skall sötfcs.

Eti försk:g

ör ott 85*90 !o

lb

erv iönen

skcll varo fasi rnånocisliin, grulrduel

på

qrbetsvördering. Resten :;ksii voro en rör-

lig

presiofionsdel.

He

!sr '''ill mon hell

kornmc ifrårr dennc rörligu del, ty del ör

fö orbetstogore som röknor på cekoicJs"
vinster.

Fördelorno iorde voro otf produktionskvoliteten förböftros, ockordssöltningen
inbesporos och för ,orlletslogoren hlir det
en iömn inkomst. Vidore torde inte orbeiskopociteten gå ned och löneglidningen begrönsos.
Löneförhandiingorno pögår i sornverkon med ondro företog inom koncernen.

TACK!

e

O Hiörtligt tqck till oiis tör oll vön.
lig uppvoktning på min högtidsdog.
INGd

GUSTAVSSOK

o Elt vqrmt tock tiil ollo orbetskomroter vid UHF och CVA för uppvok!

ningen på min 60-årsdog.

ERIC OLSSON

FFV:s skyttemdstore Åke Dondonell,
som ulöver driftvörnels mösle,rskcpstecken i skytte fick HM konungens guldme-

dcli och 4 v,ondringspris. 5e sid.

O, Ett hiörtl;gt .tcck för oil
voKrnlnq
mrn ou'qrsdoo.
.GUSTAV
- Do

För vönlig hågkomst p& nrin 50-örs-

. Ett.hidrtligt-tSS! tjll cleter, orbets. a Elt upprikt;gr tock tiil ollo för den
få frsmföro mill xomrorer och fLtt tor blommor och ondq
och komrotskop somt f9p qll g9p_
q.,",rull9l!n{9r min siukdorn och vid vokrning då iog låmnode -CVÄ niåd
KARL.GUSTAV ANDERSSON
mln Pensronenng.
penston,
LAR5 IUNDGREN, UHF
JOHN GUSTAVSSON
o För vönlig \ågkomst under min siukdomstid och konvolescenstid
mitt o Ett hiörtliEt lock lill chefer och or- o Hiörtligl tock till ollo dem som
vormg tock.
u;:n o e m edve rko'a gi
HENNING SANDBERG
Pi?rtRttao,i'
ft
['åTL:';{, 'i!.,iln":iiiåå
srorrn'ns
o Ett hidrtligl tock lill mino cheter och
ilålVXå
orbclskomroier för uppvokininger på
ot"JoLlu?l'å fuun[å*?!Lu ff,il i?','r;:
i

He,'.oursr

o

tvtino chefe,r, orbetskomroter, .SF
rn. il. TocKos tor btommor och den
vor.nrt.tock för vinlig hågkomst vockro oåvon, io9 fick vid min pen-

KÄRL WÖLTHER EKSTRAND

vdnlig rpo. O Ett.
.po mrn looetsedoc.

ERIKSSöN

Verkmöstoren Gunn.or Jonsson pensionerodes den 3'l moi 1971. Se sid. '12.

iog. hcirmed
9g.g.,P"t
nlolflrgo locl(,

e Milt vcrmcre lack {ör uppvoktning.
mrn nooil05000"
en .oo mtn JU-qrsdoo.
MARIANNE FONSNRLi

.|5.

STURE'PERSSON

sronertns

ER,K

KARrssoN

tot*'

KARt ABRAHAMSSON

a

Ett hiöriligt tock för visod uoomörk.
somhet på

'fu,ltuiiiE9

1t

f

Il{BJUDER,
qllo srrtälldo olt delto i

VÅ]T SAL()NG
q.i,

ir

.'t

t1

,ilå'

å
$

't*

Du ör völkommen med egnc konstnör-

Huber, Ullberger, Hotz, Grqm, Hillfon,

ligo olsier (målningor', teckningor, foio,
textil nr. m.). Löt oss få se dino grejor.
Kom till Gyllene Bolken nögon ov do-

Aulio-Poqnonen, Zeiterberg, Zetlerholm,
Ehrdn. Intresset vor gott och personol
både vid CVA och I"JHF köpte en hel del

gorno: måndog 10/1 eller 711 eller 2411
.l6.30
eller ring Olsson tel. 187, Skogkl.
lund tel. 130, Grönberg tel. 724 eller

verk.
Sedon hor

Svensson tel.572.

I slutet ov september visode Förgtrollet
tillsommons med Konslfrömiondet i Orebro konstverk på Gyllene Bolken. Blond
onnol fonns dör oliemålningor och grofik ov Stig Olsson, Orebro, målningor och

Den llärcle clffrclnl

Du hor möhöndo upptöckt atf en fiörde siffro hokots på Ditt födelsenumrner
i folkbokföringsnumret' Denno siffro hor
iill uppgift ott kontrollero ott Ditl "bo'
skopsnummer"

ör rött ovskrivet.

obiekt ov Losse Lundh. Orebro somt grofik ov Rodhe, Tvhr, Liunggren, Rudberg,

0l
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.l
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931
212

4+5+2+2+6+0+l+8+3+2

'16.

4. Gl (religiös)
5. | (portion)

--I-

-Tl

6. J (lolusi)
7. JE (domeieonne)

denno

sifferrod summeros. Summon blir 33. Nörmost högre tiotol ör 40. Från detto tiotol
(40) subtroheros summ,on ov rnuitipliko'
tionsroden, olltså 33. 40-33:7. Siffron 7
ör således kontrollsiffron som skrives ef-

8. LS (Holsliunso)
9. RC (forcero)

'10. RDES (gördesgörd)

11. RDS (vördshus)
12. RLS (ungkorlspoppo)

ier födelsenumrel.
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KiLLff'l
PErt
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RSS

(Persson)
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VAD SÄGER LAGEN?
Föraren skall lämna företräde åt fordon från höger.

xxFf
gu.ö":

J J EI

grr;E

turJ
14åE

mönniskor (utom redoktörerno

på något sjölvo!
Om mon inte lor in någro kliPP, heter

g

n'eE

rl

Kon Ni fler?

siölvo) vet som bekonl hur en tidning
skoll redigeros.
Om m'on tor in skömtbrfor, söger folk:
O, så lorvigt!
Om mon inte tor in skömtbitor, söger
folk: En sön tråkig tidning!
Om mon tor in klipp ur ondro tidning'
or, söger folk: De ör för loto för ott hitlo

ä

t-r

28. SSI (possion)
29. SSJ (hössio)
30. STG (gösigivore)
3'1. STI (Kristionstod)
32. STJ (stiörno)
33. Tl (reolisotion)
34. Xl (k+si-liud: reflexion)
35. Xl (k+si-liud: Vöxlö)

i

Dettcr crtl vcrrq
R.edcrktör

J

tJl

a-

vÄLKOftrtlEN!

17. S (horts)
18. SC (foscineronde)
,|9.
SCH (m,onschefi)
20. SCHI (Rudenschiöld)
21. SH (sherry)
22. SHI (foshionobel)
23. Sl (pension)
24. 5J (siu)

'l

c

TUR

suscher". Vet Ni f.ö. ott def finns minst
Svensko ör ett svört språk, som kon
35 oliko sött ott stovo och ultolo schetolos pö mångo sött. Visso hor onekligen
liudet pö svensko?
sin tiusning. Mångo drog ett litet leende
då mon hörde stotsminister Erlonders "re'!3. RRS (herrskop)
25. SK (sken)
L CH (chef)
26. SKI (Nordenskiöld)
14. RS (borste)
2. G (generod)
.l5.
27. SKJ (skjorlo)
RSCH (morsch)
3. GE (sergeont)

empel får viso hur det går iill.
Herr N h'or folkbokföringsnummer
251230-931 med kontrollsiffro 7, clltså
ser helo numret ut så hör 251230-9317
Kontrollen gör till så hör' Vorie siffro
multipliceros för sig enligt fölionde:

30
2512
212121

NU ÄR DET DIN

R.esuscher

Sialv

kon Du kollo och rökno from Din kontrollsiffro på ett enkelt sötf. Nögro ex-

arS--

foljt utstöllningor ov Hökon
Thorsdn, Vösferås, Jörgen Polle Jensen,
Eskilstuno somt Gundo Eriksson. Konstnörerno hor åsködliggiort oliko konsiriktningor och mondr. Diskusslonerno om
tovlorns hor helt outomoiiskt blivit livligo
vill<et också vorit konstföreninqens ovsikt.

il

det ott mon boro vili se sino egno ul'
glutelser

i

tryck!

Om mon refuseror insörrdore, ör mon
feg och begriper ingenting.
Om mon tor in insöndore, söger folk
ott mon inie hor något omdöme.
Sökert söger Du nu, olt det hör hor
'hon knyckt ur en onnon tidning, och del
hor iog ocksål
Det blev nu så hör och tock för mig!
Rognor Fredrik
Go' iul!

