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Den 3l moi gör Bergtrollsredoktören, civilingeniören m. m.
Rognor Fredrik Bengtson i pension. | 8 år hor RFB vorif redoktör för vår personoltidning. Det godo rykfe som vör personoltidning hor ör helt dess redoktörs förtiönst. Att "Bergtrollei" på senoste tiden kommit ut mero sporodiskt och delvis
ersotts med "CVA-nyti" ör beslut foiiot ovonför redoktörens
huvud.

Till Rognor Fredrik Bengtson vill vi ollo CVA.ore fromföro
vårt tock för ollt intresserot orbete hon utfört som redoktör
och som resulterof i mångo uimörkto "Bergtroll".
Utöver redoktörsskopet hor RFB utfört möngohqndo ondro
uppdrog inom CVA. Jog vill posso pö och tocko vönnen Rognor Fredrik för eit mycket trevligt somorbeie för ett engogerot
intresse för ollo uppdrog hon fött.
Allo önskor vi RFB fortsott viiolitet och möngo godo ör i
eller konske i Arbogo.
hons ölskode Siockholm

-

Moi

1972.

Vcrkfcrvlösning
Nör redoktör John Eklöf i slutet ov ör 1964 lömnode Arbogo
och det Bergtroll, som hon under möngc gånger vonskligo ekonomisko förhållonden lyckots göro till något ov CVA- och
UHF-personolens fovorit, fick iog förmånen ott bli hons efiertrödore som redoktör för denno vör personoltidning. Jog soknode pnokfisk erforenhel ov iidningsuigivning men mino beiönkligheter för hur iog skulle kunno kloro ov problemen fick
stå iillbqko för den glödie och stimulons iog könde inför uppgiften. Dö jog dessulom fick en beprövod medhiölporstob till
mitt förfogonde vor mitt beslut inte så svÖri otl fotio.
Och [og hor under årens lopp inte hofl onledning ott beklcgo
detto. Visserligen hor iog före vorie nytt nummer genomlidit

lden:

CDr|rslagtslti

Nyo båfen vid Fohlingsforp
döpt och sjösott. Bålen heter "Viggen". Dopförröftore Gun Thunberg. Dopvittnen slugkommi116n
med Stig Hoffmon, Henry Fredriksson och SvenOlof Holmslröm.
SOMMAREN ÄR HAR.

E!EFIGiTFIOLLET
Personolfidning
rådsbyrån,

för CVA och

732 00

svåro födslovöndor och mångo gönger vorit missbelåten med
resuliotet ov mino insotser. Men vör onsvcrige utgivore, Vd Anders tlögfeldt, hor stöndigt deltogit personligen med idder, utfcrmningor och textbidrog. Hon h,or prå det söttet geit stil öt
fidningen. Dö iog dörtill olltid hcft Arbogo Boktryckeri AB:s
resurser till mift förfogonde med boktryckore Olle Wollströms
erfarenhet och personligo intresse hor de teknisko problemen
olllid funnit en lösning. Pressfotogrofen Reinhold Corlsson med
fomili hor ofio orsokot mig stor mödo genom ott med sin utsökt konsinörligo siil leverero bilder ov södon kvoiitet oft det
nödvöndigo urvolet vorii mycket svårt. Men iog skulle inte ho
klorot mig om inte det personifierode lillq tiusigo och ch'ormigo
Bergtrollet, fru Gunnel Rydeborg, kommit med röd och inspirotion vid olls de tillföllen dö iog trosslot till det för mig.
Men det viktigoste hor iu dock vorit lösoren och hons reoktron. Jog vill fromför:o mitt hlörtevorm,o tock till Er ollo som
bidrogit med ortiklor och uppslog och på oliko söft visot intresse för vör egen personoltidning. Dess uppgifi ör ott informero och dokumentero och oti voro ett orgon för personolens
somhörighet. Jog ör överlygod om ott vört Bergtroll hor hoft
och kommer ctt ho myckef stor betydelse för vårt företog och
jog hoppos olt Bergtrollet nu nör iog lömnor över till nyo krofter kommer ott få det stöd som krövs för oft det skoll fyllo sin
vördefullo uppgift. Jo, mö det levolJog tockor cllo mino medorbetore och iog tockor för ott iog fick denno uppgift som redoktör för Bergtrollei!
Tock ollo komroler! Även i fortsöttningen kommer i,og ott
voro med Er öven om dei konske inte blir onnot ön i tonkorno.

FMV-F:UH, För-

Arboso

Ansvorig utgivore:

Vd a tslögfelclt
Redoktör:

Flagnar
Tel.

Fr Bengtsoft

494

Redoktionskommifl6:
Gunnel Rydeborq, te|.400, Corl-Rickord Ekblod
tel. 106, Corl-Huöo Dohlström iel. 169, Christer

Nilsson tel.

401.-

Arboga Bobtrycheri AB, Arboga 1972
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Kcrrl Hultrnqn

Chefen för UHF, Flygmoferielförvoltningens förrådsbyrå i Arbogo, byröchef Kcrl Alexonder Hull'
'16
febr. efter kort siukdomsiid, 5Z
nrqn, ovled den

år

gornmol.

Hon vor en mycl<et duktig och drivonde l<roft,
vorför hons bortgång könns hård för personcrlen
vid förrådsbvrån. Korl Hultmon hode, iills hon
blev siuk, förberett och deltogit i den omorgonisolion och systemöndring som skcrll ske och sott
inne tned storo I<unskcrper på detto område.
Efter exonren vid Orebro Tel<nisko gymnoslum
böriode hcrn vid Flygförvoltningens vopenbyrö ör
.l940.
Hon flyttode till Försökscenfrolen iMcrlm,l946
och öven dör orbetode hon pö vcrpenslött ör
vor F l4 i Holmsfod, som
sidon. Nösto orbeisplots
,l948

hon
och sedon blev
ondre f lottiliingeniör
,l953
iill
förste flotiiliingeniör vid F 2l iLuleå
'1955.

Den I iuli 1955 kom hon till UHF iArbogo sonr
"1963
tilltrödde
ploneringschef och den I november
hcrn l:efotiningen som byråchef. Hon blev flygingeniör 1946 och flygdirektör 1953.
Persontigen vor Korl Hulinron en lugn och försynt nrcrn. Hcrn tycl<te onr ott kopplo ov med en
god bok och på fritiden låg god musik och konst
ocksö honorn vormt om hlArtot. Hon vor medlem
i Rotcrry och Odd Fellow.
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Ny chef för
i Eskilstuno Ake

F:UHF
Thorsdn hor förord-

för Mcrierielverkeis förrådsbyrö i Arbogo fr'o'm'
Ake Thors6n ör född i Vösterås l9ll. Hon hor
d.
å.
den 1 iuni
liönstgiort.som k,omrer vid Centrolo Flygverkstoden i Vösterås
och som bvrådirekiör och senore ovdelningsdirektör vid Flygnots sotn chef
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Overingeniören vid FFV
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moferielförvoltningens underhållsovdelning i Stockholm.
Upplöggningen ov förrådsbyråns reservdelsbestånd först pö
.l952
och senore vid övergång till ouiomotisk doiobehålkort
hondling 1961 leddes ov Thors6n som under en löngre tid stucleroi dotobehondlingen i USA.
Thors6n hor öven deltogit i 1966 års verkstadsutredning som
speciolist frön dåvoronde Flygförvoltningen.
Som överingeniör vid FFV tilltrödde Thorsdn den I okt. l96Z'
Hon hor vorit ordföronde i FCTF och lett förbundets öden i
mångo år.

Äke Thors6n'

ftlII.J(' FT'R NYA UPPGIFTETT
Utvecl<lingen inom nöringslivet hor
medfört successivf vidgct onsvor för de
funl<tioner inom företogen som hor oil

hör på byggnodsstodg.on, brondlogen,
förordning,orno för explosivo och brond-

betets utföronde som lok.olutformning.
Beiröffonde miliön så förs en fortlöponde diskussion mellon verksiodsledning
och orbetstogore om mölligo förböttringor. Skörpto miljökrov kon dörför mesto-

forligo voror,

dels enkelt uppfyllos.

för orbetorskyddet. Arbetsmiliön
föröndros snobbf. Med förönderligheten
fölier sl<iftonde problem. I sombond med
nyo produkter uppslår ofio nyo risker.
Detto beiyder ott vorie ny orbetsuppgift
som onförtros oss olhid på något sött
fordror en utvidgning ov våri orbelorskydd. Den personol som skqll hondho
den nyo orbetsuppgiften måste ofto speciolutbildos. lnte enbort för moteriolets
skull utqn för ott på rött söft kunno skyddo sig mot skodo eller ohölso. I de foll

strölskyddslogen och giftförordningen.
Mångo ov de orbeisuppgifier som CVA
erhöller fordror dessulom direkio kon-

Vod kon nyo orbetsuppgifter och nyo
millökrov medföro för uividgot orbetorskydd

?

onsvoro

nyo lol<oler skoll iordningstöllos möste
ett stori ontol iill orbetsskyddet hönförligo bestömmelser iokttogos. Jog iönker
storksfrömskungörelsen,

tokter och besök ov repr.

för el-

och

spröngömnesinspektion somt lönsbrondmyndighet. Hörvid penetreros såvöl or-

vill iog

posso på och
för det intresserode orbete de nedlögger inom orbetorskyddet. Endost genom förtroendefull
somverkon kan orbetorskvddet bli fullt
Avsluiningsvis

tock,o skyddsombuden

effektivt.

i

ordinorie sommontriide. F. v.
Skyddskommilt6n
Sven Persson, Jonne Andersson, Hons KnulssonHoll, Robert Olsson-Seffer. Vd Anders Högfeldt'
Stig Hermonsson, Horry Kierling, Toge Kierling,
Ingrid Berggren och Gerd Löfgren. Sekreleroren
Sven Korlsson fotogroferode.

H

uvu dskyddsom b u d

Jonne Andersson.

Huvudskyddsombudel Jonne Anders-

son hq,r deliogit

i en kurs onordnod ov

Slotsförvoltningens orbelo.rskyddsnämnd,
SAN, och frön denno sommqnfqlluf erforenheter, som ör iillämpligo pö CVA.

De ergonomisko förhållonden,o onolyseros, förböltros och uppfölis vod göller t. ex.'orbetssföllningor, orbetsplotser,
verktygskonstruktioner, monöverorgon.
Uppfölining görs för bedömning ov
den individuello orbetsonpossningen. Till
detto kommer öven hönsyn till orbetstogore, som pö grund ov medicinsko, psykisko eller sociolo hondikopp skoll ompr,oceros.

Eff utökcrt crrbetsrniliöprogrcrrtl
För ott uppnå en för individen tillfredsstöllqnde orbefsmiljö erfordrqs en
övergriponde personolvördsverksomhet
för somordnode ötgörder inom personol-

hond inriktqs pö förebyggonde ölgör-

orbetsledonde stöllning (obs öven kontorssidon), tekniker, beredore, ollo som
hor medbestömmonderött och förslogsrötf vid ny- eller ombyggnod, inköp ov
mosl<iner, verktyg, inredningor o. d. Dörefter och porollellt med detto vidoreutbildning och informolion i speciello ömnen och frögor för somtligo desso. Ei oti
förglömmo somorbetsgrupper och före-

der.

togsnömnd.

vörds- och hölsovårdsomrödet inbegripet

orbetorskyddet. En sådon målsöttning
kröver böde en medicinsk, en sociol och
en teknisk tyngdpunkt och måste

i försto

Vod medför de nyo miliökroven

som

slölls under Z0-tole} för CVA?
Fortsott utbildning i orbetsmiliö för
ollo skyddsombud med ersöttore, ollo i
2

CVA siukvörd omorgoniseros ott motsvoro öven förebyggonde hölsovörd.
Böttre mö jligheter fill uppfölining ov
orbetshygien inom företoget skopos.

Personolorgonisotioner, lökore, psykolog, personolkonsuleni och tekniker skoll
medverko i plonering och beslut till förebyggonde ov psykisko besvör vid pl,o-

nering

ov orbefsuppgifier för ott

mot-

verko s. k. stressiukdomor.
Motorfordon och ondro rörligo vognor
uirustos personolvönligt.

Vidoreutbildning onordnos
person.ol.

Skyddspersonolen måsle

f

ör

f

öror-

i siti orbele

för oit skopo en böttre orbetsmiliö få ett
ökot stöd från såvöl orbetsgivoren, orgonisotioner och onstölldo. Dessutom
medbestömmonderöft och dörigenom in-

flytonde över ekonomisko ovgöronden,
då det göller oti sk,opo en god orbetsmiliö inom företoget.

UR.

Holländskct gäster

C\/A-CI{EFENS DAGBOK

vid cvA

Hönt se'n sist

Lormonlöggning instollerod

i Ovre Ek-

Avd.660:s Iillo mosl<inverkslod hor
flyttots och slogits sommon med ovd.

torp.

271.

För oit förböttro miliön på ovd. 660 för
sövöl personsl som för moferiel, hor elt
mindre pous-rum iordningstöllts.

Ett flyttbori förråd

på tröbågor

--

bySgt ov plost

hor uppstöllts

-

på

ovd.

680 moterielgård.

Besök rctv.. .
14 mors

1971

....

24 november
...

i

vår svenske gener:ol Olin. Det vor endost
elt rutinbesök. Gösferno kom till CVA
med flyg frön SAAB-SCANIA i Linköping.

personolmonnoiröff.

. personol från Bergo Orlogsskolor
för ott studero översynsverksomhelen ,ov motor till iorpedböi
(BOS),

typ
.

deliogore

23 mors
...

Spico.

8 december
.. . Spröngömnesinspektionen,

för

CVA besöktes under etf por iimmor pö
e.m. onsdogen den 19 opril ov hollöndsl<o göster. Desso vor generolmoior H. K.
Stokl.a och överstorno W. A. M. Melis
och F. G. B. Droste. Den sistnömnde ör
f.ö. otiochd vid beskickningen i Stockholm. Vörd för söllskopet vor generolmojor S.-O. Olin, chef för FMV-FIygmoterielförvoltningen, men vid CVA-besöket
representerodes hon ov överstelöilnont
R. Westerberg. Def kon påpekos ott generol Sioklo ör Hollonds motsvorighettill

. fekn. direktören T. Wiklond och
civilingeniör G. Siöhl, AB Teleplon
somt tekn. direktören S. Akselson

Verkstodsdirektör Anders Högfeldi genomförde dörefter presentotionen ov företogel. Redon kl. '15.30 skedde återförden med flyg fill Stockholm.
V

stu-

diebesök i sombond med iniern konferens.

9 december

....

represenionter frön FMV-F,N, -A,N

och -M'N, för ott bese filmhöll<ortverkso mheten.

1972

2 februqri
...

.

lönspolischefen R. Sierner och kriminolkommissorie K. l. Johonsson,
för överlöggningor och informotion

i sökerhetsfrågor.
'18

februori

....

deltogore i Flygvopnets Bomb- och
skiutskolo (FBS) div.-chefskurs.

23-24
...

Holländskf besök i motorprovrummet. I förgrunden fr. v. Vd A. Högfeldf, provore S, Simonsson, översle
Drosle, generol Stoklq, översle Melis, översteiöiinonl Westerberg.

flebrvo,ri

. Oberstleuinont A. Usinger och W.
Bindung, Moior H. Droth, Houpt-

och civilingeniör G.

och diskussioner göllonde underhöllsresurser

Redeye.

...

. represenionier frön FMV-M, för ott
diskutero underhåll ov losermoteriel.

. direktör Nils Bergström, Byggmöstornes Moteriol AB, för genomgöng
ov byggnodsteknisko frögor beiröf'
fonde Aniorq-hollor.

3
...

mors

.

FFV Dotosektions personol, för studiebesök och informotion om CVA

och FMV-BODA verksqmhel.

6
...

mors

. redokiör G. Christiernin,

Tidningerr

Elektron i knyheterno.

9

mors

....

,..

.

representonter från AB Volvo, Göte-

borg, för informotion om CVA

re-

mötning.

9

moi

."..

ovgöngsklossen för ieleingeniörer
Rudbecksskolon i Orebro, för

vid

studiebesök.

UR-CvA:crrncr
möttes den 5 moi
roligo minnen.

-

3 år sedon sisl

-

för olt proto

rT._t,,m

25 februori
...

å*::"

2g opril

24 februqri

surser inom omrödet outomolisk

Gustovsson,

mon H. Schneider från Vösttysklond, FFV-HK.
lvlr A. King, Generol Dynomics, USA, 23-24 mors
somt från FMV-A överstelöitnont E.
. iekn. licentioi Lozslo Hunyodi, StoRyfeldt, byrådirektörerno A. Ringfens Vottenfollsverk, för diskussioner
qvist och B. Arnetz, för studiebesök
ev' underhöll ov sossene-

finsko siudiebesöksdeltogore.

:'-r tl
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Sökerhetschefen
hcrr ordet

Kopien Horold lundholm.

till inscrrnling ov ytterligore urrderröitelser
om förhåilonden (l<onske ov hemlig no-

Till de nyonstölldo får iog redon då
de kommer till företoget rikto en upp-

ollo besök besöl<smottcrgorens skyldighet
ott vid behov kontrollero besöl<orens be-

moning ongöende sökerhetsiiönsten. Då
de vorit i företogets tiönst en tid sö somlos de fill ny genomgång med bl. o. film
och bildbond som hjölpmedel i undervis-

hörighet.

lur) som protmokoren endost hor

Det ör ov sörskild vikt ott nycklor iill
förvoringsrum för hemligo hondlingor
förvoros så ott obehörigo personer inte

i sitt somtol.

ningen,

till Er som redon ör hemmostoddo
och inte nös ov någon oppell röronde
sökerhetstiönst konske de ord iog hör
Men

nedtecknot hor eit örende.

ör stöndigt ol<tuell.
underröttelseverl<somhei bedrivs överollt pö vör lord, söledes
Sökerhetsiiönsten

Vi vet olt olovlig

öven i vört lond. Spioner/ogenter upptröder i ollcr skepnoder och spelor ollo roller. De orbetor tålmodigt och metodiskt.
Men ollo ön sö skickligo metoder hor sin
svogo punkt. Med voksomhet och sund
misstönksomhet kon mycket göros för ott
uppdogo och ovslöio den illegolo trofiken. All erfqrenhet hor klort visot ott det
bösto vopnet i den komp det hör göller
ör olt vi ollo
- Du och iog - loiolt och
målmedvetet efterfölier de bestömmelser

som uifördols.
Kom ihög: Diskutero inte hemligo uppgifier och problem med obehörigo. Och
obehörig ör vor och en som inte behöver
uppgifterno för sin tiönst.
Föreligger iveksomhet om vod som får
omtolos för utomstöende bör mon frågo
nörmosie chef. Mon bör voro pö sin voki
moi sekretessbroil öven nör mon lolor
med en person som legiiimerot sig som
behörig ott få del ov visso upplysningor
eller oti få kommo in på ovspörrot område. Def ör fresionde för en tiönstemon
som ör völ inne i sitt ömne qti viliq tolo

om

olll som hor med soken ott

l<on kommo åt dem ens under någro sekunder. En trönod ogent eller tiuv behöver endost mellon 5-]0 sekunder för ott
göro ett voxovtryck ov en nyckel.
Vid telefonering ör risken ott hemligo

uppgifter skoll kommo
könnedom

i

till

obehörigcrs

regel mycket stor. Tönk

pö

En del ov de onställdo

crntytt

vid CVA ör of-

in
nå
resor då det -- åtnrinstone iblqnd
F''
göller uppdrog vid hemligo onlögg-ningor. Till Er som reser vill jog sögo:

Lömno tonkorno om iobbet kvor på 1obbet då Du efter völ fylld crrbetsdog tor
in på hotell. Hotellrummens vöggor ör
iblond tunno. ("Vöggor kon ho öron").
Du vet inie vem som ör i rummet infill.

ovlyssn i ngsrisken.

"Silo snocket", som det heier. D. v.

Mottelefonero vid behov. Tönk på vem
Du tolor med
- om vod och vor.
måste ovOm iiönsteongelögenheter
hondlos utom tiönsten skqll stor vorsomhei iokitogos. På offeniligo plotser eller
eliest dör obehörig ovlyssning kon beforos bör tiönsteongelögenheter inte ov-

inget proi på hotellrum om hemligo tiön-

hondlos.

Vid somiol på offentligo plolser t.

ex.

i tå9, på serveringor föreligger sörskilt
stor risk för oii obehörig person lyssncrr
och dörvid snoppor upp en och onnon
upplysning, ett förfluget ord, ett obefönksomt yttronde som sedon i sin tur kon ge
frönrmonde undorröiielsetiönst impulser

s.

steo nge lögen heter.

Stor försiktighel bör olltid iokftos vid
umgönge eller sommontröffonde med utlönningor och med frömmonde personer
över l.ruvud toget. Ofto ovslöios en henrlighet genom oit ett pöstöende eller en
frågo beiokos eller förnekos. Ar mon inie på sin vokt ör det löit ott bli överrumplod ov frågor eller feloktig.cr pöstöen

oen.

Till sist: Vi orbeior för

krigsmokten.

Dess sökerhelskro'r måsle vi stöndigt upp-

fyllo. Vor oclr en ov oss hor hörvidlog
ett onsvqr som vi inte kommer ifrån,

görcr.

Somlolet kommer lött in på förhöllonden
om vilko den besökonde inte skoll orien-

leros. Def mösie dörför voro klort för
oss ollo ott besökonde inte får lömncrs
upplysningor vid sidon om ömnet, vorken genom ott besöksmottogoren sl<ryter
med ollt vod hon vei eller oti den besö-

blr:

srl:

d,lI
fr6.

J\v

för iillfölle olf utfrögo honom.
Håll Dig olltid till ömnet! Berör inte
ondrq områden ön dem som den besökqnde hor behov ov i och för sin tiönst.
lnre bevokning innebör koniroll ov ott
det pö orbeisplotsen inte uppehåller sig
konde

någon obehörig person eller person som
ei med sökerhet igenkönnes. Det ör vid
4

ffi;;
till

bergverksfoden ov mero okönl slog
- insloget vid provbocken. Låsningen
gorqnteros så stobil ott sökerhetsfiönslen inle behöver kännq någon oro härvidlog.

En infort

qv

portorno

Verksläkclren pensionercrs

Det eno för smörre kirurgisko åkonrmor
och för ögon och öronundersökningor det
crndro för medicinsl<o ökommor. Genom
korridoren siår denno ovdelning i förbindelse med ett rymligt och völ inreti iobo-

Om det ör någon som l<önner CVA:s
och UHF:s pcrsonol mero ingående -

det med. dr
sörskili invörtes
- sö ör
Gunnor Bergquist. Sedan verkslodens
tillkomst hor dr Bergquist ägnot sig åt
vöro onsiölldos kroppsligo skröpligheter.
Den forskning som dr Bergquist dess-

rotorium och med etf sörskili rum för
EKG-undersöl<ning,or och

ro kommit vår personol -iill godo uton

fått internotionellt erkönnonoe.
Under ören lror doktor Bergquist ocl<-

slutet

så vorit medorbeiore i Bergirollet och äir
med soklighei förklorot hölsol<ontroll och
okuio siul<domor ön med konstnörligt

behcrndling

ov

pågöende stöndigo

l<ontrollen ov hörseln hos personol med
bullerorbete genomföros. I sombond med
den utökning ov lokolerno, som kom till
stånd kunde en loborotorieskötersko knytos till verksomheien. Tiönsten hor från
försto siund uppehöllits ov Syster Gerd

målonde nenno skildroi vinrödo hov och
vinter i Arbogos bockor.
För ett niiiskt och goii orbete för CVAoch UHF-ores hölso tockor vi dr Bergquist nör hon den sisio iuni dror sig iillboko från sin onsvorsfullo post hos oss.
Anders Högfeldt.

för

med korivåg och ultroliud. I ett speciellt
utrvmrne i l<ölloren utföres hörselundersöl<ningor (oudiogrom). Detto senore rum
ör ov ovörderlig betydelse, ty genom oti
vi förfogor över ett södont kon den sedon
-l950-tolet

utom bedrivit om ollergisiukdomorno hor
och inte bokrönts med stor fromgång

Löfgren. Genom hennes orbete hor en
möngd undersökningor kunnoi uiföros
inom sjukovdelningen, vor[ör numer endost mycket speciello lobor.otioner krö-

Med. dr Gunnor Bergquist

ver onolyser vid oliko centrolloborotoMed. dr Gunnqr Be'rgquisl, som
med iuni månods utgång löm-

nqr CVA för oit gå

i

Pension,

hor hör nedon nedtecknof siuk'
ovdelningens ulveckling sedon
dess begynnelse.
-|940-tolet

blev det klorlogt,
ott CVA skulle förlöggos till Arbogo och
ctt en lökortiönst för personolen slculle

I börjon ov

inröttos. För oft göro en Iång historio
kort förordnodes iog från vören 1944, afi
uppehållo lökoriiönsten vid "Flygei", som
vi gomlo CVA-ore nog olltjömt kollor företoget.
Ett embryo

till siukovdelning inröttodes
först i börion ov 1945 pö sö sött, oit den
personol, som vid den tiden kommit till
stoden mottogs pö min privoto mottogning i Arbogo. Tömligen roski ökode
verksomheten vid CVA och i scmbond

föro spönnonde utrycl<ningor till
tode plon. lövrigt pågick vonlig

siörsiul<-

vård, orbetshygienundersökningor inon.r
verl<siöderno och undersökningor ov orbetsförlopp i. ex. mölning ov spruttyp.
Vidore deltog siukovdelningen vid bedömonde ov belysning, ventiloiion och lokolernos ollmönno utseende. Det vor en liv-

lig tid då ju verksomheten sövöl inom

företoget som inom siukvården orgoniserodes. Vår siukvårdsverl<somhet under
desso år står i stor tocksomhet till Sysier
Stino Hombn, som från försto börion vcrr

mig behiölplig med ollo hör istörstcr

korthet ontyddo orbeisuppgifter. Efter c:q

l0 år blev det uppenbort, ott den vöxonde personolstyrkon krövde ökode

utrym-

I

dörmed öppnodes en liten siukovdelning

desso tröngo lokoler bedrevs under

inom omrödet. Den beslod ov eti c:o
4x5 meter stort rum i voktbyggnoden vid
huvudinforten. Besöksfrekvensen vor under försto öret iömligen obetydlig då iu
personolstyrkon den tiden ei vor sörskili
stor. Nör Centrolo Flygverkstoden/ som
företoget då kollodes, vöxte blev utrymmet för sjukvården olltför litet och yiterligore ett rum liko stort som det förstnömndo fick iogos i onspråk. Ett vöntrum

omfottonde siukvårdsor-

fonns öven och en verklig sluk,ovdelning

böriode sin verksomhet. Genom den
överrörlighet, som denno tid förelög på
arbetsmorknoden, blev potientklientelet
ei söllon svårhonterligt med en del orbetsfrönvoro pö grund ov uppgiven siukdom, som siukovdelningen hode oit kon-

trollero. Det kunde medföro en hel del
besvär. Under denno iid förekom livliv flygverksomhei, som kunde med-

mångo år ett
bele. Jo, trångf vor det sörskilt nör ollt

"poppersorbete" möste ske vid eit skriv-

bord i ett ov undersökningsrummen. God
hiölp fick vi sö småningom nör en underskötersko knöts

iill vår

Siukvårdscrrbetet bedrives med tre mot-

togningor per vecl<o. Utöver detto mottoges iourfoll och exiro konsuliotioner på
min privoto moitogning i stoden. Aniolet
.100
per vecl<onsultotioner omfoitor c:cr
l<o. Hörtill konrnrer s.k. hölsokonfroller,
hörselkontroller, höidorbeteundersökningor. Stöndig telefonkoniol<t vio intern telefon rned min mottogning iArbogo ger
nröilighet till e><trokonsultotioner vid i.ex.
olricl<shöndelse. Hör

ovdelning (nuvo-

ronde undersl<ötersko ör fru Briito Bergqvisi) och Sysier Stino, som löng tid ensom uppehållit den olltmer krövonde sköterskeverksomhefen, fick en völbehövl;

crvlostning. Genom vör chefs direktör
Anders Högfeldts intresse för utrymmesproblemen inom slukovdelningen och genom ott möiligheter yppodes till utökning
ov lokolerno inom byggnoden, inröttodes
för c:o l0 år sedon en fulli modern industrilöl<ormottogning. Som bekont omfoitor siukovdelningen nu följonde: Lö-

korexpedition, sl<öterskeexpedition, som
på ömse sidor hor ett undersökningsrum.

i

korthet

skissercrde

orbetsordning {örulsötter en högt kvolif icerod personol, som hor ott i icke ringo

grod orbeto siölvsiöndigt och på eget
crnsvor. Vi hor en södon personol vid
s

för

siukvården. Detto tillgodosågs
också och vi ficl< två rum, dör ett litet
loborotorium inröttodes i det eno och en
undersökningsmöilighet i det ondro.

men

rier. Som hiölp med kontorsuppgifter hor
vi fåit fru Berit Hohne.

ju

l<ovdeln ingen.

Det ör dörför med glödie iog tor tillföllei i okt att till den fromföro min sioro
iocl<somhet. De som hör hor nömnts vid
nomn liksom flercr ondro som under denno tid tjönsigiort vid ovdelningen hor
siädse fullgiort sino uppgifter på ett fö-

redömligt söll, med stort onsvor och
sl<icklighet. Vi hor försöki göro vört bösio
inom den verl<somhet som vi ollo volt till
livsuppgift.

Min verksomhet vid

siukovdelningen

betiönonde CVA CFA och diirmed sommonhöngonde orbetsplotser hor vorif
stimuleronde icke minst genom ott iog
beretts iillfölle crtt under mino 28 år frön

försto börion orgonisero verksomheten.
Det ör iu ofto sö ott vid iillhokoblickor
ser mon ott problem kunde ho lösts på
ett onnot sött ön som skedde. I stori menor iog dock oti en god lösning hor uppnötis. Att byggo upp nögonting skönker
glödie. Att lömno ett verk ör vemodigt.
Arbogo den 2315 1972.
G. Bergquist

tSkyddsingen lören i nfctrltrercr

r
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Ingeniör Sven Korlsson.

BER.GSLU FTEN KONTRCDLTER.AD
Vid CVA skyddskommittds sommontröde den 30 sept. 1970 förelåg frön personolorgonisotionerno en begöron om
kortlöggning ov bergverl<stodens ventilotion sqmt kontroll ov luften vcrd göller
d'omm och goser.
På skyddskommiltdns rekommendolion
biföll verkstodsledningen denno begöron
och en konsuli engogerodes. Uppdroget
foststölldes oit omfotto fromtogning ov
ritningor, sommonstöllning ov l<logomå1,
uppmötning ov luftmörrgder, temperoiurert drog- och fuktighetsförhållonden
somi kontroll ov luftens renhet. Efter ett
informotionssommontröde

dö uppdrogets

Hög lemperofur och drogproblem
Jonne svorode också för interviuondel
ov personolen på ploiser dör klogomöl
fromförfs. Interviuerno utfördes enligt ett
frågeformulör som ulorbetols ov konsul-

stöder

i

ollmönhet. Luflen röcker således

völ till men det kon voro svört oft

i

rcrii

möngd och uton dr'og distribuero den till

fen.

En sommonstöllning ov svoren redovisos

berget (luftvöxling:rns luft per iimme
och m2 golvyio) sö ligger den völ över
de 1G--]5 m3/h, m2 som onges för verk-

i nedonstående

ollo ploiser.

tobell.

Bro Godtogbor Dålig
Temperotur 21 % 39,5 % 39,5 %
Dros
27% 30 % 43 %
Domm
63% 16 % 21 %
Fuktishet 62% 27 % ll %
Lukt
70% 4 % 26 %

Föroreningor

-

gränsvärden

Kontrollen ov luftens renhef inleddes
med "jokt" på eventuello goser. Mötningorno utfördes med gosdetektor och
reogensrör för triklorethylen, propylolkohol, svoveldioxid, omoniok, soltsyro,
blåsyro och koloxid.

I Tu lll erhölls utslog för triklorethylen
vid upptogning ov gods ur storo triopporoten och i kem.-lob. kunde soltsyro spåros på oliko stöllen i lqboratoriet vid
prov med kokonde soltsyro i ett drogsköp och somtligo drogsköpsluckor till
hölften öppno. De mötvörden som erhölls jömfördes med Arbetsmedicinsko
Institulets rekommenderode hygienisko
grönsvörden för luftburno ömnen (goser
och domm).
Hygienisko grönsvörden kon voro ov
två slog, nivåvörden och tokvörden. Ni-

vövörden
Tre ov bergels fyro
frisklrrftsflöktor.

Vorie flökt hor en
diomeler ov c:o

2
målsöttning genomgicks påböriodes undersökningen

i opril 197i.

Berglrollel oroos!
Nu fölide en tid full ov överrosl<ningor
för bergverksiodens personol. Overollklöddo personer r vito skyddshlölmcrr
lcunde plötsligt dyko from genom nöston
bortglömdo ventilotionsl<onoler. Det vcrr
personol från Wohlings Konstrul<tionsbyrå AB i förd med uppritondet ov berg-

ne?er.

Av tobellen fnomgår oit hög temperotur och drog ör det som besvöror. Svoren visor oti temperoturen, noturligt nog,
ör högst på sommoren. Av veckons dogor hor måndog lögsfo temperoturen.
Ati drogproblem kon uppsiö ör förkl,orligt om mon beiönker ott c:o 360.000 m3
luft tos in per timme. 60.000 m3 delor vi
med oss till UHF men resteronde 300.000
m3 skoll spridos till CVA:s ollo utrymmen.

I

verl<siodens ventilotionssystem. För ott
våri l<örq bergtroll inte skulle oroos ollt
för myckei höll huvudskyddsombudet

ovonstående luftmöngder ingår inte
den luft som tos in till motorprovbockorncr. Hör ör de erforderligo luftmöngderno
vid ex. provning ov ivö "RM6-or" pö fullgos ov storleksordningen c:o 1t/a milio-

token.

ner m3/h. Om vi ser på luftväxlingen

Jonne Andersson eit vokonde ögo på
undersökornos fromfort över tunnel-

6

ör

hoher som inte bör över-

skridos under en normol orbetsdog, Tokvörden onges för i huvudsok snobbverkonde ömnen, som red,on vid enstoko

i

överskridonde ov grönsvördel kon ge
sl<odo eller besvör. Det bör observeros
ott grönsvördeno ör beröknode efier vod
mon ur hölsosynpunkt töl och inte vod
som ur trivselhönseende onses lömpligt.
lngo nivågrönsvörden uppnåddes vid de
utfördo mötningorno.
Betröffqnde förekomsten

ov

luftburno

portiklor så utfördes denno undersökning
qv FFV/CVM med bistånd ov FFV Cen-

trolo Moteriolloborotorium. Av resultotet
fromgör ott portikelholten i luften motsvoror vod som onses normolt för likor-

tod verksomhet. För onolys ov föroreningorno med ovseende på förekomsten
ov biologiskt viktigo ömnen speciellt kisel togs prover i Tu Xlll. Föroreningorno
hor ov Centrolo Moteriolloborotoriei undersökts

i elektromikroskop

och onolyse-

AR.MA TUR.?

Från

skyddsriänslen

t
ul

o

I

i(
o

Somoriton Horry
Kierling.

Du hor konske sett någro som hor gålt
omkring med ett runt vitf mörke med rött

kors på och undrot vorför de bör ett sådoni mörke på sig. På CVA ör vi för nörvoronde l0 st. Vi hor på ett eller onnot

sött kommit

i beröring med siuk- och

olycksfollsvård. Genom kurser och tiönstgöringor vid Rödo Korset, driftvörn, sjukvördsinröttning,or eller liknonde. lntröffor
nu ett hostigt påkommet siukdomsfioll t.
ex. hiörtinforkt sö kon vi ju inie göro sö
mycket mer ön oti se till att omhöndertogondet sker på rött sött. Folk svimmor ov
på orbetsplotsen. Kollo dö på oss för

försto hjölpen och rött omhönderfogon-

hor inte någon

siukvårdsmoteriel till

honds utöver vod som ör i siukvårdslådorno på visso förmonskonlor, det ser ni

vilko det ör genom den gröno skylien
med det vito korset pö. Men det ör omhöndertogondet, försto hiölpen som ör
viktigost. Behövs dei förbondsmoiteriel t.
ex, så söger mon lill nögon ov de nör-

vqronde ott ordno from det. I skyddsverksomhelen hör på CVA ingår vi
skyddssomoriier. Finns dei blond Eder
som löser delto, intresse för oif bli somorit tog kontokt med vör skyddsingerriör Sven Korlsson tel. 120 eller underHorry Kierling
tecknod tel. 238.
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överhöngonde foro otl orbefc på konlor.
Hons Månsson på utsoft plots.

de, under tiden som siukovdelningen pö
CVA meddelos och tronsportmöiligheterno ordnos. Påpekos bör otf CVA siukovd. olltid skoll kontoktos vid siuk- och
olycksfoll. I regel så står folk olldeles
hondfollno och boro stirror nör något
hor intröffot eller också finns det nögro
som vill voro hjölpsommo men gör det
pö fel sött och kon förvörro det helo. Då
finns vi ollo till honds som hor gått igenom siuk- och olycksfollskurser.
Vi skyddssomoriter pö orbelsplotsen

för metollisk krom och nickel

rots med tillhöronde

energidispersiv

röntgenspektromeier. Loborotorieutlåiondet lyder: "Av undersökningen fromgår
ott luftföroreningorno huvudsokligen utgöres ov mefollportiklor och metollföreningor med en sommonsöttning som kon
onses voro normol för otmosfören i verkstodslokoler dör beorbetningsoperotioner

förekommer. Kiselföreningor förefinnes
givetvis men de intoger ei nögon fromtrödonde plots".

1,0 mg/m3
somt iörn 10 mg/m3. Risken ott desso vörden överskrids synes ringo".

Bergmiliön god

De ulfördo undersölcningorno visor ott

i bergverkstoden vod belröffor
ventilotion och luft med nögro få undontog ör mycket god. Ätgörder för ott motmiliön

Eldore Selonder kon.

lqb. och i Tu lll för ott motverko spridningen ov goser. För övrigt visor undersöl<ningen svårigheterno ott rött kunno
bedömq miliön på en orbefsplots. Mon
måsie ho reello foktcr oti grundo sin uppfottning på.
5Kn.

;

lrolleror bergels tem- lr
perolur och venlilo- l:

iion.

Yrkesmedicinskf utlåtonde

verko drog och hög temperotur pågår,
Vidore hor förböttringor gioris på kem.-

l:

Ovonstöende undersökningor ongåen-

de luftburno portiklor hor

-;

understöllts

vid Regionsiukhuset i Orebro för uflötonde. Bedömningen som uiförts ov yrkeshygieniker
Bertil Ekonder lyder i somm'ondros. "Efter ott ho studerot de översöndo ropportern.o, för jog konfirmero ott de uppmötto portikelholterno tyder på låS
Yrkesmedicinsko kliniken

i luften. Hygienisko grönsvörden ör för frikristollinkiseldioxid 0,2
dommholt
mg/m3,

för kobolt, och koppor 0,1 mg/m3

*tä.xi.t ä;
fi

:ffiä{:*-;-1 ffi+;u";
dffi.äi
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LATTAR.E ftIATEftlATIK
Allo mönnisl<or röknor nörgot och

on-

vönder dörtill olllid en dotor.
Den försto och mest sinnril<o dotorn ör
mönnisl<on sjölv med sitt "hiörn"-minno.
Den ör mvcket fullöndod men inte fullkomlig, och onvönds o{to hiölp ov ondro

dotorer: fingror, kulromor,

röl<nestickor,

-snurror och -moskiner; mekoniskq, eleklrisko eller elekironisko. Verktyget skoll
vord onpossot efler orbeiets ort, even-

tuell erforderlig tid somt vod mon hor
råd ott kosto pö.
Tidsfokiorn hor foktiskt vorit ett siort
hinder. Nutidens problem ör stundom
uppbyggdo ov mycket komplicerod movorit mycket tidsödonde oit

temotil<, som

löso med hjörnon, penno och popper

Hör

hor

elekironiken genom dotorer knuffol

oss

somt

l<onsl<e

en

röl<nesticko.

en brcr bit fromöt.
Aven elektroniken siölv hor gött from-

Göslo Kylbring och Gun"

åt. De försto doiorerno vor ofto

mölopporof innovolörer,

nor Mognusson molor-

upp^

byggdo med relöer och upptog helo våSomtidigt kon nöimnos

ningor. Senore styrdes de med elektron-

rör i rum med

möngcr sköp

-

sådono

finns önnu
- medon dogens mikrokretsuppbyggdo dotorer uppior boro co l/.l0
m2 pö ett skrivbord.
En ovort till doiorn, som

ör helstyrd ov

lrrogrom ör Kolkyloiorn, dör mon siölv
uton omfotionde uibildning löser kröngligo problem med komplicerode moternotisl<o formler, röl<nor ut tilll<rönglode

exponentiolfunklioner till stotistil<, löser
si{fermössigo offörsprognoser, röknor ut
elekirotel<nisko, fysikolisko, mekonisko
och höllfosthelsoroblem. Nömndo Koll<ylotor ör söledes en röknemqsl<in och
inte en snobbore skrivmoskin.
Den ör visserligen inte billig men den
l<ostor endost nögon '/" ov vod som tos
för siörre onlöggning i hyro.
CVA öger en dylil<
- Hewletl Pockord
9]00 Colculotor.

Boro- Ditftryck
p^

p.

fryck Tryck ltyck
ir

_T

P,-o"

Termo- Drog-

progrommerqs i ordeis vidore bemörl<else, kon de ge direkto svor på kompli-

cerode rötler, poienser, irigonometrisko
funktioner m. rn, förutom oll rökning med
de 4 röknesötien. Söledes en elektrisk
rö

knesticko.

Ordet "kolkyl" kommer frön romortiden, då hösifordonen vor förseddo med
en "toxometer", som efter en viss sträcko
slöppte ned en l<ulo ov kolk. Betolningen
skedde efter ontolet nedfollno l<ulor.
R.

F

Vibration
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effekten per kg. molorvikt. Denno höining kon i ollmönhei endost ske på eti
sött nömligen genom ott öko belostningen pö i motorn ingående moteriel och
mon ligger i dog nörmore moteriolets
moximolt iillöino hållfosthetsgrönser ön
tidigore.

På CVA motorverkstod f inns

mångo

bevis på ovonstående oniogonde i form
ov bröndo och förlöngdo iurbinskovlor
och övrigo komponenter mer eller mind-

re skodode. Det ingöende moieriolet

i

nroiorns vormc och roteronde delor ör
högvördigi stöl och mycket dyrbort c:o
35.000 kr. för en sots turbinskovlor till
RM9.

Vid inreglering ov en modern motors
ör vorie mötning och instöllning ytterst kritisk. En felberökning, en
felovlösning eller ett feloktigt mötinsirunrent l<on ledo till ett motorhoveri.
Med ovonstirende som bokgrund och
med mölet ott minsko ontolet returmotorer och förlöngo gångtider hor bl.o. fölprestondo

Utvecklingen ov iurbooxel och reomotorer visor en l<lor tendens: ökning ov

Tryck
Pt

F.

}lotorkörning vid
CVA och Flofrill

element kroft
t,

oit det finns i

nrorknoden små botteridrivno digitolo
l<olkyloiorer som inte ör större ön ott de
ryms i en hond. Aven om de inte kon

VorvtoL

k

londe åtgörder rekommenderots och vidtog iis.

l.

Provbock nr 2 byggs f.n. vid CVA och
beröknos voro klor i iuni 72. Den skoll

voro tillgönglig i försto hond för utprovning ov nyo reporotionsmetoder.
2. Noggronnore inreglering med effektivore mdlutrustning ov motorer i flygolon.

3. Återmoining ov provdoto iill CVA för
l<ontinuerlig uppfölining och onolys.
Flottilier skoll ho, liksom tidigore, möi-

till
i

provning och inreglering ov
flygplon. Mon bör dock uppnrörksommo olt kroven på oil möto och
inreglero korrekt fordror mero speciolui-

lighet

motorer

F

OCXSCHEI1A
MÄTUTRUSTNTNG
PROVBOCX 2

a

Tl)ro/c

bildning ov provledoren ön iidigore.
Ätermotning ov provdoto iill CVA ör meningsfull först nör möt- och inreglerings-

tel<nik ligger

på sommo tekniskcr

nivå

IJL,OCKSCI.I-!]MA U'I'IiI]STNINCAIt NU'fINE11

CVA-flottilier.

CVA hor konsiruerot en utrustning,

F5

7010, för noggronno och snobbo uppnrötningor ov turbooxel- och re,oktionsmotorers porometror,
Dcn hor {rorntogits på cle erforeriheter
som CVA hor som motor- och instrument-

Provrw
Provrw
70r0/A

verl<stod.

Bilden visor ett blockschemo ov 70'I0/Cversionen ovsedd för CVA provbock 2.
Den utrustning sorr levererots till F5 och

Fl6 hcrr mindre ontol konoler, sol<nor
skrivore somt hor en enklore siffertrycl<ore, men i övrigt Iiko.
Uirustningen ingår i CVA m,odulsystern

kon Iött onpossos för ondro
n-rotoriyper. Provopporoten ör tronspor-

7.000 och

tobel och vid löngre förflyttningor k'on
den lött pockos ned. Anlöggningen fordrqr normql rumstemperotur, då den ör i
tiönst. Givorno, som ör plocerode vid
provmotorerno,
rotu rko

m pe

ör

Bedömning

Motorns aktuella
kondition

kopslode och tempe-

nserode.

Blockschemot visor plocering crv möt-

utrustningor somt ruiiner för protokoll
och iournoler. Befinilig Bordskolkylotor
9100B plocerod på ovd. 553 onvönds cen-

trolt för utvörderingor vid motorkörningor somt för stotistisl< onolys. Se ortikel pö
onnon olots.

G. Kylbring

Bordskolkylotor
Vid infroröd (lR)-loborotoriet vid CVA
lror mon nu på ollvor böriot kommo
igång med ovseddct orbetsuppgifter och
def hor visot sig oit en sior del ov orbeiet ör beröl<ningcrr. Med utgöngspunl<t

från köndo fysikoliskq slorheier

skcrll

mon fcrstlöggo nivåer ov lR-strålning med
l:evisbor noggronnhet minst så hög som
respel<tive tillömpning kröver. Desso berökningor måste utföros löponde i omedelbor qnslutning till oktuello försök och

mötningor.
För ott kunno kloro den successivt ökode volymen berökningsorbete onskoffodes för snort ett år sedon en bordskol-

l<ylcrfor HEWLETT PACKARD iyp 91008.
Denno typ ov röknemoskin, en progrommerbqr bordskolkylotor, visode sig vid en

utredning voro uton iömförelse billigosi
för detio öndomöl onvöndboro olternotiv. Bordskcrlkylotor HP 9.I008 hor storo
rnöiligheter med 32 odressboro register
oclr upp till 392 progromsteg. Dessutom
finns eti omfoitonde inre minne (skyddoi)
för fcrst inbyggdo subrutiner, vilkei blond
crv

onnot möiliggör

eit stort

innelrrrll per

1:rogromsieg. Kolkyloiorn innehåller med

ondro ord erforderligo "röknetobeller"

bl.o. för logoritmer, trigonometrisko och
hyperbolisl<o funktioner. Detto innebör
snobbo och sökro berökningor ov vinklar, log,oritmer, exponeniiolutirycl< etc.
Deticr sl<yddode minne i kombinotion med
progrommeringsfociliteien gör koll<ylo-

torn

och lidsbesporonde för beröl<ningr:r inom områdeno
mycl<ef onvöndbor

nrel<onik, elel<tronik, fysil<, stotistik, eko-

nonri etc.

lngenlör Arne Moberg

på

lR-loborcr-

torief omtolor ott mon i dog hor slörsto
onvöndningen ov kolkylotorn
vudsok fölionde berökningor:

c

vid i

hu-

Trigonometrisko berökningor ovseen-

de geometrisk opiik.
O Dömpning ov lR-strålnjng i otmosfören.

c
tl

Slotistisk beorbetning ov mötresultot.
Regression ov kurvor ur mölvörden.

O Svortstrålores lR-strålning som funktion ov vöglöngd (Ploncks log).
Kolkylotorn hor enligt Arne Moberg
gett möjlighet till sökrore och diupore
berökningor, vilket inneburil ott visso
ofullkomligheter ovslöiots. Detto hor
giort ott kvoliteten på utfördo mötningor
och kolibreringor vösentligf ökots. Möilighet hor också givits ott göro iömfö-,
ronde mötningor med utlöndsko loborotioner. Resultotet från desso iömförelser
hor visoi mycket god överensstömmelse.
Eftersom

ett mycket stort progrombib-

liotek (cirko 200 fördigo progrom) iillhör
kolkylotorn kon också mångo ondro slog

ov berökningor utföros. Den kon dörför
öven utnyttios till berökningor inom ondro verksomhetsgrenor inom CVA. Bl.'o.
pögår f.n. ett orbete åt Moiorsektionen
med utvördering ov resultot från provbockskörningor på motor RM 9.
Den progrommerboro kolkylolorn hor
visot sig voro eii förtröffligi hlölpmedel
nör det göller oit snobbt kloro rökneproblem, och den intimo kommunikotionen
mellon moskin och operotör ger mycket
stor flexibilitet. Dessutom ör denno typ
ov röl<nemoskin mycket operotörsvönlig
d.v.s. mon behöver inte kunno dototeknik eller nögon form ov progrommeringsspråk för ott onvöndo den. Deito kon voArne Moberg skicklig
bordsko lkyloloroperolör.

ro förkloringen fill oti c:o 500 si. ov denno kolkylotorfyp f.n. finns i drift i Sverige.

Arne Moberg.

Explosiv blqndning?

lnte ens din stol
kcrn vcrrcr säker

En ventil med slongledning till en Iuftprovningsrigg exploder.ode ov oförklorlig onledning på CVA 'O i februori '1972.
Undersökningor giordo vid CVA O och
vid cenircrlloborotoriet på CVM hor inle
kunnot pöviso någon direkt orsok. Vid
besiktningen fonns en svort belöggning
ov sotkoroktör på förskruvning och onslutningor somt olio pö sidorno ov ventilen och onslutningorno på slongen. Olion vor frycksöker MX 22, som inte kon
ho kommit från kompressorn. Inte heller
fonns något brönsle.
Anledningen till explosionen torde
kunno voro, olt då kulventilen öppnodes

strömmode

luft under högi tryck

Olycksiillbud hor intröffot med orbets-

stol enligt vidstående bild. Den skruv
som höller ryggsiödei (vid pilen) hor
brustii med fölld ott såvöl rygg- som
ormstöd svöngt boköi
- nedåt kring
ormsiödens inföstning. Tillverk,oren hor
uppmörksommot riskerno och pö stolor
ov senore tillverkning hor, för ott förhindro överbeloslning ov den oktuello
skruven, ormstödens inföstning öven
svetsots.

och

medförde en mefollportikel, som genom
friktionsvörme onlönde förefintligo oliedroppor.

Oliedroppen

i

slongen?

södono, som möiliggör långsom öppning

Med onledning hörov hor Kungl. Ar-

betoreskyddssfyrelsen onbefolli ott till
luftprovningsrigg MT M 3731-806 lll för
tillhöronde högtrycksslong endosf onvöndos för obiekt som onslutes till nöttrycksdelen fc:o 7 otö).
Till högtrycksdelen (300 otö) onskoffos
en ny högtrycksslong, som endost får
onvöndos hörtill.
Ventiler som onsluts hörtill skoll voro

för oft undviko
ström nin gshosii

g

iryckstötcrr och storo

heter.

Tillförliflighef

.;

ör ledsen över ott vör dotors
- Jogqv
kontroll
ondro dolorers effektivitet
hor ploceroi oss i botten
- men, noturligtvis om vör ör så dölig kon den iu ho
fel.

Vid pilen en enkel skruv som lossode.

ifrån otl enligt Motts Bergmork ör vört
vonligo koksolt, som vi bl.o. frikostigt
strör över vårf frukostögg ett qv våro
fiorligoste gifier. En ordinör koffekopp
solt tor ofelbort livef ov en mönnisko,
men metoden ör völdigt otrevlig.

Dörför ör det inte nödvöndigt oit de
höver överiygo ondro dörom.

Gifrhysteri
Vill någon förgiffo sig med nikotin gelåt det bli
nom oft röko cigorretter

-

hons ensok
- om hon bqro låter dem
som inte tycker om rök och irriferos dörov voro ifred.
För eif oqr år sedon kom det ut etl
rykie .ott sölningsmedlel notriumcykl,omot

kunde förorsoko concer. Amerikonsko
experiment pöstod ott det påvisots hos
små möss. Detto gov iill resultot ott sylt
och soft för över en milion kronor kostodes borf.
Kvicksilvergöddon ör ett onnol problem
på vårt motbord. Kvicksilver ör iu könt

som ett

gifi vilket inte hindror olt

dess

klorid ör eft gommolt könt desinfektionsmedel (sublimot) vid sårbehondling och
förekommer i visso mediciner. Som gift
betroktot hor det skrömt ollmönheten för

ott öto fisk. Trols detto hor iniet foll ov
siukdom eller dödsfoll konstoterrots p.g.o.
kvicksliver genom mofen. Fiskoren Axel
Andersson (56) i Dogsberg vid Bråviken
hor c'o 30 ggr mer kvicksilver i kroppen
ön genomsnittssvensken, dörför ott hon
öter så mycket fisk. Hons for, som ock-

så vor fiskore, blev 87 ör. I kotier som
boro öter fisk fonns 200 ggr så mycket,
för ott inte tolo om i sölor som hor vtfer-

i0 ggr så myckef. Inle kon mon
påviso giftigheten hör.
Fortforonde kon iog inte kommo bort
ligore

10

Nu iolor mon om lufiföroreningor och
lust nu svovlet. Det ör riktigt ott det vid
förbrönning ov visso olior bildos sv,oveldioxid och svovelvöten. Men vod åstodl<ommer infe noturen siölv. Kon mon
stoppo vulkoner, sumpgoserno från våra
körr och svovelholtigo brunnor. Givetvis

skoll vi görro mesto möjligo för ott reno
rökgoser och svfollsvotten. Rött uifört
kc'n vi få ut nyttigo produkter ur dem.
Men olt i dogens löge sprido ponik ör

be-

Andro ör ollergisko mot tobqksrök och
vi ocksö respektero.
Detfo göller fromför ollt då nögro ör
somlode och ollo hor inle sommo tole-

mår illo. Dem skoll

rons.

Både nikotin och olkohol ör gift och
del ör inte direkt påvisol crtt någondero
hor nögon positiv inverkon på kroppen
uton snorore försömror konditionen. Men
dör kroppen olstror giffer så må det voro vor och ens ensok ott spödo pö giftkvontiteten, boro dei inte stör den övrigo omgivningen. Frågo de nörvoronde
försl om röken sför innon Du tönder Din
popyross

!

oriktigi.
En ov de störslo giftproducenterno ör
mönniskon siölv. Soltsyro d.v.s. klorvöte
ör iu myckei giffig, men den ingör i motsmöltningen. Vorie mönnisko ör sitt egei
gosverk och slöpper bl.,o. ut koldioxid
och svovelvöte. Vi skoll nu inte nömno
ondro mönskligo slutsotser, men de lör vi
kunno behörsko.
För oit slutligen kommo till brukei ott

röko och dricko vin och sprit, så får vi
völ sögo ott hör ör en frågo om lycke
och smok. Betröffonde tvcke så finns det
personer som helt principiellt ör motstån-

dore hörtill och de bör vi respektero.

_:

HUR KOM'1ER DET S16 ALLTNä JA6
orLtAR'dRoRsAtdcR TuMöRER pÅ nöss?

26 Genercr[direktörer
på UHF

lili

Ett exirotåg med ropidlok och tre vog,l0.33

li,

nor sionnode kl.
torsdogen den 2
mors pö Arbogo siotion och slöppte ov
26 generoldirektörer och en generclmojor. Det vor sökert böde försto och sisto
göngen, som sö möngo generoldirel<iörer
sågs i Arbogo somtidigt. Nögro ov dem
köndes lött igen, då de vondrode iill den

vöntonde SJ-bussen.
Men dör fonns ocksö mångo generoldirektörer, som mero söllon förekommer
i mossmedio och som svensko folket
knoppost hört tolos om. Hör ör den kom-

pletto liston:
Ernst Bexelius (f. d. åldermon i "Generoldirektörernos klubb"), Bertil Biurel, Televerkets centrolförvoltning: Allon Broom6, Hons Edstrond, Stoiens skeppsprov-

ningsonsfolt: Gösto Ekmon, Riksskotte-

verket: Äke Englund, Stotens pris-

och

korfellnömnd: Lennort Eriksson, Generoltullstyrelsen : Sven-Gösto Jonzon, Stotens

iordbruksnömnd: Korl Albert Lindbergson, Sveriges geologisko undersökning:
Korl Gustov Linden, Försvoreis rodioonsiolt: Eric Molmberg, Förenode f,obriksverken: Bo Mqrtinsson, Kriminolvårdsstyrelsen: Jonos Norrby, Stotens votienfollsverk: Alf Nyberg, Sveriges meieorologi-

sko och hydrologisko institut:

Persson

Konrad

(f. d. åldermon); Lors Peterson,

Stotens lörnvögor; Edvord Reuterswörd,
Kommorkollegiet; Nils Simonsson, För-

svorets civilförvoltning; Håkon Sterky
(f. d. öldermon); Äke Sundelin, Civilförsvorsstyrelsen; Ake Sund6n, Flygteknisko

försöksonstolien; Beriil Swörd, Kommers-

"l:l:1
e ; #.;:

M

-

"TV-skärm".

ikrofilrncrf llrcrterielregister

Vår stöndigt utsönde medorbeiore i
Arbogo ropporteror om det senosle in-

sforos filmen och med ett enkelt hondgrepp kon mon på c:o Z sekunder söko

om informotions- och kommunikoiionsiel<niken, nömligen en s. k. COM-utrust-

upp den eftertroklode uppgiften. Alltså
betydligi sn,qbbore ön ott hitto motsvo-

ning som onskoffots ov flygmoterielförvoltningens förrådsbyrå (UHF). Den onvönds för ott hållo redo pö oktuello doio
som finns i FKC centrolo moterielregister
i Stocl<holm somt moterielens F- och M-

ronde uppgifter i en l<otolog. För den iniresserode kon nömnos ott kossetten, som

inie ör större ön en sior töndsticksosk,
rymmer nör den ör fulloddcrd dotouppgifter motsvoronde 240.000 roder i en

nummer.

l<otolog.

Det helq går iill så ,ott efter vorie körning (uppdotering) med dotorn
- vilket
förs uppsl<er ivå gånger i mönoden
gifterno på mogneibondet direkt över till
en 15 mm bred film genom en outomotisl< r:rocess. Denno film förvoros ien
l<ossett som behöndigf sl<iuis in i en lösopporot (den vito delen till höger på bilden). På lösoppcirotens "TV-skörm" för-

Metoden onvönds som komplement iill
FKC tryckto moterielregisier som i bösto

foll

utkommer en gång om årei, under

tid uppgifter om c:o 135.000 moterielenheter tillkommif eller öndrois.
Nösto sfeg i utvecklingen Iör bli en "TVskörm" som stör i direkt telefonkontokt
vilken

med dotorn.

Ingvor

Ohlsson, Stotistisko centrclbyrån: Jonos
Orring, Skolöverstyrelsen; Volfrid Pouls-

son, Stotens noturvårdsverk;

COM.utrustning

kollegium; Reidor Tilert, Byggnodssfyrel-

köndo soknodes Sven-Göron Olhede,

senr Sten Wohlberg, Bonkinspektionen;

Stolens vögverk; Bertil Sennös, Bostodsstyrelsen; Bertil Olsson, Arbeismorknods-

lngmor Weiterblod, Stotens personolpensionsverk; Horry Wiksfröm, Rikels ollmönno kortverk; Kiell Oberg, lnvondrorverket. Ett por ov desso soknodes dock,

hode tydligen föif förhinder i

sisto

stu nd.

Besökorno representerode olltså exper-

tis oå viti skildo omröden. Blond de

mer

siyrelsen;

och Lennort Holm, Stotens

pl,onverk.

Förste byröingeniör Corl-Hugo Dohlström, UHF,völkomnode på perrongen och
mon for sedon runt stoden med Nils Brodin och ombudsm.on Erik Pettersson som
ciceroner. 20 minuter hode mcrn på sig
för den bussturen.

Vid UHF somlodes mon i bergef, dör
generolmoior Nils Sköld tolode om UHF:s
och CVA:s betydelse för Arbogo. Tekni-

-ää:
."i;j

ffin

ske direktören Jon-Olov Armon redogiorde för UHF:s orgonisoiion och orbeisuppgifter och byrådirektör Seth Nordn om UHF:s reservdelssystem. Det

blev så en rundvondring och
strotion ov berglokolerno

demon-

iiyro

grup-

Två iimmor ögnode mcin Arbogo. Kl.
gick iåget iill Eskilstuno, dör Förenode Fqbriksverken stod för vördskopei.
'12.30

Mon besökte Gevörsfoktoriet och
+g

si.lrNLdLs

St

5

Sture Lorsson med åldermännen Ernst Bexelius och Konrod Persson soml generoldireklör Eric Molmberg
och generolmojor Nils Sköld.

FFV:s

huvudkonior, dör Lors Peterson orienierode om SJ och Eric Molmberg om FFV.
Kl. 2l .,l5 for generoldirektörerno tillboko

till

Stockholm.
11

Afi crrbetcr ör det viktigcrste

InslrurnentunderhåIl
önnu rörligcrre
hcrr CVA tvör mobilo enheter

ri:;"
.

i ör
i dri{t. Den

Från och n.red den förslq februori

-""t-."-"*fj

r':yo bussen scm då tcgs ibrul<

{tu4
Ft- l

ii'l,i

fi

!6.
f:tl

\t
ljj

ör

upp-

r:yggd på eft Volvochossie FB4 och hcrr
cn rnotor på 150 hl<. Overbyggnoden iir
någci lögre och l<oriore ön på den öldre
enhcten och ör dessutom målod i FFV
{örger. Mötutrustningen ör sommo i bå-

do fordoncn och ör dimensionerod

ott
l<loro tillsyn, viss l<olibrering somt smörre

#i

reporotioner ov inslrument med medelsvår komplicitet s.l<. grupp 2 inslrument.
De böclo verl<stodsbussorno l<on ocksö
ulrustos för iillsyn ov s.l<. grupp I inslrument, urimetror, rörvoltmetror, bryggor

Inge Åhlund, Skuhuno, kursledorno Per-Åke Lundström och Birgitto (Korolino) Olson, Västerås, och värden
Birger Åhlin,

ökoi och beröknos öko yiterligore. Nu
vill också morinen och orm6n ho södoni
underhöll som tidigore endost utnyitiots

;x.:

Efter{rågon på service hos kunden hor

Per-

liten betydelse i orbetslivei. Döremot hor

Ake Lundström frön Beteendevetenskop-

komplexo biologisko behov såsom behov
ov gemenskop, behov ov oll tillfredsstöllo sin nyfikenhei, behov <rv ott upplevo fromgång i det mon gör och behov
ov oktiviiet stor betydelse i det dogligo

"Lön

för mödon" hode fil. kond.

ligo Institutet iVösterås rubricerot sitt
inledningsonföronde vid en tröff pö CVA
den '14 mors för personolfolk från oliko
förelog i Mölordalen och Bergslogen.
Somtligo deltogore i CVA-tröffen vor
elever i en PA-rådskurs i Vösterös i onstöllningsfrågor hösten 1970. Med på
denno kurs vor från CVA personolchef
Birger Ahlin och underfecknod. Mon hor
funnil det ongelöget ott med iömno mell.onrum tröffos

till

uppföliningskonferen-

ser kring oktuello personolfrågor,

och

denno göng vor det nörmost övergöngen

till

månodslön som vor på topeten. Eti
por morgontimmor ögnodes åt rundvondring på CVA sedon Vd A. Högfeldt be-

röttot

iill bilder om företoget och dess

verksom het.

Per-Ake Lundsiröm vönde sig mot den
gomlo föresföllningen ott orbeie skulle

voro nögoniing ont, något som mon könner sig tvungen till och hövdode olt det

ivöriom ör så ott orbete kon voro

den

viktigosie köllon till tillfredsstöllelse. Mon

hor frögot människor: "Om ni skulle
'l mili. kr., skulle ni då sluio orbelo?" Cro 80 % söger, ott de skulle
fortsötto som de gör i dog. Då ör det
klori, ott dei inle ör pengorno som ör
vinno

det viktigoste.
Nu nör mon diskuieror nyo lönesystem
t.ex. månodslön göller det ott to voro pö
lust det hör som gör oit mönniskor orbetor öven om de inte hor ockordsorbefe.

Mönniskor ör från börion instölldo på
ott onströngo sig och ott to initiotiv. Se
boro på små born. Hor ni någon göng

sett en 2-åring som ör overksom och
ovillig ott onsiröngo sig? Ett grundvillkor
ör borq ott mon kon få behovstillfredsstöllelse genom det mon sysslor med.
Enklo biologisko behov ov typen hunger,

törsf, uttömningsbehov och liknonde hor
12

orbetet.
Ett företog möste tillfredssiöllo mönskligo behov ov mångo slog åt sino ägore,

långivore, onstölldo, leverontörer och
kunder för ott kunno överlevo. Verksom-

hei som ger låg behovstillfredsstöllelse

ovmottos succesi.rt till dess det blir bolons mellon tillfredssiöllelsegroden och
i

n

'ov flygvopnet.

Den nyo enheten betiönos
- liksom
ov tre kvolificerode instru-

den försto

-

menfiekniker.

Turliston kommer nu oft onpossos efter
ivå enhefer, vilket innebör ott sexmönoders intervoller sökert kon innehållos. De

bödo verksiodsenheterno kommer oit
fungero i en s.k. norr- resp. söderrundo.
Utgångspunkt och stoiioneringsort ör Aroogo.
Tololl<ostncrden för fordon, inredning

och instrumentering uppgick

till

360.000

kronor.

sotse rn o.

I och med ott vi övergår frön ockordssysiem iill mönodslön föröndros måhöndo orbeisledorncrs uppgifter. Som exempel på nyo orbetsuppgifter nömnde herr
Lundström fölionde,
c Underlötto medorbetornos deltogcrnde
i problemlösning och målsöiiningsdisl<us"

..:rl

l

sioner.

O Ansvoro för ott orbetsmiliö och orbetsoperotioner bidror iill orbetorncrs personligo tilifrecisstöllelse isir hög grcrd scrrr
möilisi.
o Ge medorbetorno möilighet ott snobbt
siölvo ci rlöso resulioten ov sino onsträngningor.
a Anposso regler och föreskrifter så ott

oif

Nyo verkstodsbussen.

digo regler och föreskrifter.

inte den främsto trivselfoktorn, onsåg
herr Lundström.
Diskussion kring löne- och motivqtionsfrågor följde pö föredroget.

O Hiölpo medorbetorno ott siölvo onge
ösikter och stimuleronde befottnings-

redogjorde

desso underlöitor onströngningor
företogeis må1.

C

Ansvoro

för efferlevonde

nå

crv nödvön-

må1.

O Ge de som utför orbetsuppgifien möilighet ott ufvecklo metoder,

a Underlöito

medorbetornos onsökon
och förflyttning till utvecklonde befott-

Intendent Birgittc Olson, PA-rådei,

för ott

för en metod som utvecklois
onolysero personoldoto så ott

personollöget l<on bedömos. Som under-

log för beslui i personolodministroiivcr
frågor ör personolstotisfiken qv sior betydelse. Uppgifter om personolomsöit-

rringor.

ningen och liknonde kon ocksö onvöndos

o

för oit ovgöro om mon lyckots skopo
iivotion i orbetet.

Uppmuntro ollo typer ov godo eller

förböttrode prestotioner.
Vi behöver ollo pengor, men pengor ör

mo-

GRv

SF

hcrr

fåff

n;z fcrncr

Den l5 opril hode SF stor årsfesi på
Gyllene Bolken. Den öppncrdes med en
liten högtidsstund enör föreningen övergått i ett storförbund och dörmed invigdes ocksö en ny fcrno. Nörvoronde vor
SF:s sektionsord{örqnde Uno Anderssorr,
som hoppodes crti medlemmorno mongroni skulle somlos l<ring foncn den 1 moi.

Hörefier serverodes en
sup6, vorefter fölide dons
kes orkester.

völsmol<cnde

till Arne Biel-

Avlöningskontoref iockcrr genonr Berg-

trollet för förbundets omtonke med invitotionen och för en trevlig och rolig
oflon,

5F ovd.2152 Arbogo nyo fonc gronskos kriliskt ov seklionsordföronden Uno Andersson,
ordf, lngvor Johonsson och Gunnor Johonsson.

lntensivf förhcrndlingsår för

Toge

öberg,

FCTF

FCTF Iokolförening 102

höll sitt

örs-

möte på Gyllene Bolken den 3 mors.
Det frcnrgicl< ov årsberöiielsen ,oit året
innehå

|

lit

iniensivcr förhcr ndlingsti I lföllen,

dör åtskilligo medlemnrcrr erhöllit
g ro dsu

löne-

ppflyttn i ngo r.

Medlemsontolet ökode under öret med
PA och Är nrr rrnne il.l43. .l07:on hor

medlemmor

på följonde

crrbetsploiser:

CVA, CVAO, UHF, BODA, BOSA, BODO,
lFO, FS/ADB, F,Ki/CVA och Fl.
Föreningens ekonomi hor inte vorit
lyscrnde, då blond onnot kongressen och
upprusining ov föreningslokolen medfört
extroordinöro kostnoder.
Styrelsen blev omvold i sin helhet och
ordföronde Erik Werner sode i sitt slutonföronde oti eti ökoi intresse för fockligo frågor mörkts under året. Inie minst
hor lrygghetsfrågorno intressenof med-

Iemmorno. Werner beforode aIl 1972
bli ett "hårt" år eftersom försvorsonslogen i fortsöiiningerr troligen inte
sku lle tillötos öko.
Efter sommontrödet ovfirodes ijönstemönnens troditionello årsfest med dons
till Hedqvists trio. Festen vor som vonligt
sl<ulle

.ltfuö;,., rr
,n*t*%e:
, .r.1 , 'r:
Birgiflo Eriksson, Erik Werner, Monico Persson

mycket kul.

C)rgcrniscrtionsenhet 686 hcrr stcrrtcrt en egen
crntirökkcrrnpqni
Hörmed förbinder

vi oss ott inte

rökcr

under tiden 6 opril-12 april 1972. (Göller
öven snus och iuggtobok). Den som bry-

ter mot deito betolor

i, !,(t

:rr:.

".

.

50,- till

..,:(:' : :1.7.:

kossören.

%* *:

Aven om denno ör liten svoror knopposf
den rökfrie med ott börio röko igen.

Alvors kommenlqr

Försto veckqn (försök) förlöpte uton
pengor ikosson d.v.s. ingen rökte. (lngMories nomn struket efter dennq vecko).
Direkt forfsöttning ovstod vi ifrön, då
de flesto ville voro obundno frön oviol

och önskode minsko ner rökningen

på

egno initioiiv. Endost 3 personer önskode

fortsötto ovtolet.
VerkliE sporre (utöver rökfrihet) soknos

!

.l00
Ex. Slut<r nu
kr. i iulklopp. I stöllei
för pengor kcrn "överroskning" utlovos.

De flesto rökore önskor sluto!
Klimotet ör gynnsomt för en drive. (Anslog, upplysning eic hiölper fögo.
Tövlon inom qvd.
- sektion med priser tror iog mer på.

Vi tönker under ollo

omstöndigheter

försöko med en ny vecko öven om iog
sötter upp priset privot.
PS. Def ör inte enbort individen som
tiönor på otf sluto röko. Arbetsprestcrtionen ökor vorför FFV och CVA borde
hiölpo till! DS.

l3

Pensionärer

Två CVA:ore med över 20 örs iiönste-

tid lömnode CVA vid ionuori mönods

Förrådsqrbetoren Sven Lorsson ovlockodes vid etf koffescrmkvöm i UHF Iunch,l97.I.
rum den 30 dec.
Tif byråchefen Eric Olsson tockode för

de gångno örens orbetsinsolser och önskode lycko iill för frorntiden. Avsynore
Sten Edberg fr.omförde den egno crvdel-

i Molmslötf.

ningens, komroternqs och fockföreningens

Tekniker Henry Sigurd Rosenquist född

för goit

tock

komrotskop. Bådcr tolorno
överlömnode blommor.
Sven Lorsson onsiolldes vid UHF den I
iun

i

'l

951 .

ut-

göng:
Chouffören Kcrrl August Viktor Johonsson född den 7 ion. 1912 i Kogo försonrling, Ostergötlonds Iön. Hon onsiölldes
vid CVA den i5 aug. 1945. Sedon l93l
vor hon choufför först hos R. Corlsson,
Molmslöit, och efter 3 iuni 1941 vid CVM

Sven [orsson

får blommor ov tf. bc. Eric

Olsson'

Toge Gunnor Ingvor Wreiber pensionerqdes den 30 opril, vilket högtidlighölls
med troditionell ovtqckning på Gyllene
Bolken. Hon föddes den l0 crpril l9i2 och
,l956
som
onstölldes vid CVA den 9 opril
giggborrore och sonr sådon hor han vorit

erkönt skicklig. Tidigore hor hon vorit
svorvore vid AB Sveo-Verken, Eskilstuno,
i 8 ör och svorvore-giggborrore vid Corl
Gustcrfs Stods Gevörsfoktori, Eskilstuno, i
l8 ör. Vd Anders Högfeldt iockode från
verkstoden och överlömnode

bl. o.

en

.l907

i Kolmor. Hon onsiölldes den
I iuli l?45 som kollekfivonstölld
och blev
.l95].
tiönstemon den I februori
l0 ion.

Tidigore vor hon plöislogore vid oliko
,1943
företog i Kolmor, från
vid F8, Borkorby.

Vid oviockningen på reslourong Gyllene Bolken representerode Vd A. Högfeldt föreioget och tockode för irogen
tiönst, ing. H. Knutsson-Holl för orbetsledningen i goroget, ing. N. Henricson
för mek. verksioden, FCTF repr. ov Birger Biörklund och SF ov Ingvor Johonsson. Nörvoronde vor också B. Ählin, Tore Myrberg, Bengt Ekstrond och Molte
Olsson.

spotserköpp. Ingenjör Nils Henricson tolode för orbetsledorno och v. ordf. Gösto

Morio Andersson flonkerod ov Sten Edberg och

Johonsson

Eric Olsson.

för

SF.

Vid en enkel högtidlighet i Ul-lF:s
3l jonuori ,ovtockcdes fru
Morio Andersson, dö hon ,ovgicl< med
lunclrrum den
kpension.

si u

Ti.

f. byråcheien

E. Olsson tockode för
ön-

de göngno örens orbelsinsotser och

skode den blivcrnde pensionören mångcr
godo år.
SF:s klubbordföronde Sten Edberg tockode "mommo Morio" för goti komrotskop och hyllode henne ocksö från fock-

Arnold
Andersson.

föreningen. Bådo tolqrno överlämnode

lngeniör Arnold Andersson ovtcrckodes
med blommor den sisto februori etter 24

blommor.

Tidigore under dogen hode mon ovtockot "momm,o Morio" pö orbetsplotsen
och överlömnot en subskriberod gövo.

Morio Andersson onsiölldes vid UHF

5

okt. 1964. Tidigore hode hon fiönstgjort
på CVA möss under ett ontol ör.

TACK!
För de vockrq blommorno vid
min ölskode mqkes KARL HULTMAN bår fromför log mitt vormo
tock.
SIV HULTMAN

o Etl vqrmt tock för hågkomsten
öotidsdo
o en.
- KNUT ÅRBERG

pö

h

o Ett hidrtligf tocl< lill chefer och orför blommor och presenler ncir iog slutode min onstcillning

betskomroter

vid

o

CVA.

För

BIRGITTA ANDERSSON

oll

uppvoklning och vönlig håg-

lomsi på min 50-årsdog ber iog få

fromföro mitt vqrmq lock.
EINAR WIDING
14

Toge Wrdiber med köpp ler med Vd.

örs tiönsf vid UHF ov flygdirekiör Siure
Lorsson. Arbetskomroterno uppvoktode
med en subsl<riberod gåvo. Andersson
vor onstölld vid Poslverket under ören
1933-1948 inncrn hon kom till UHF'

vön- o Till chefer och orbelskomroterfrqmo Tock för uppvoktningen på min 50- .o.Ett hicirtligt tqck för qll visqd
lighet och b'iommor under min siuk- för log milt vormo.tock för blommor
årsdoq.
-KARL ARV'D ARVTDSS.N
ovskedssqvo vrd mrn pensronedom'
,"'r"1.
.TEN ANDERSS.*
ARNOID ANDERSSON
a Hiöriligt to^ck för vönlig uppvokt. .--,.
"""'-'
ritt föreloget
färeroaer och
och
tock fill
o .Hlörtligt..
nrnq pq mrn ru-orsoqq.
orr
omgrobborno
lor
blornmor,ocn
För vcjnliq håqkomst på min 50-årsJetolåtslooiqren
sruK- c
rå rrqmrör mirt
ERrk osTIuND
lll{: '"T-:.::l'
fån,'lf.i,,l'9"10:imed
:]:.:::::m'n
"'"" "-innS-itNDQVIST, UHF
HENRY LANNBRINK.
1 Monog mir.r hjörtliso tqck för oll
uppvqktnrng, pq !'],l,tl,',Y;9iloos'
a Ett vorml tqck till chefer och orNAKL-EKrN vvrr)
betskomroter för den vqckro ovskeds- a Eft tock till chefer och orbetskomuppvokfninsen på min 50e Eft .hiörtt,igr rock för g!!g h!31,1_o-, oåuon'
å?:å:nfo'
ALTCE MOLTN
log tqlt mottogq under mrn sluKoomsKARL-ERIK ÄBERG
tid
o För oll uppvollning, som kommit
STIG ANDERSSo*
iå min 5"0-åredog,, from- För qll visod uppvoktnins vid min
t'n till .del
n"{flä p?iTrt8iöKr"'- 3
i?erl"',*.n?låk,få
o F_91_,i:li,,y:tlish:l^:å{^:"1"_o:19
'o,
t:il'i;l?l[?fock'
?".i.
''n
ov mrn hoottd5doq
ffomtores normeo
mrit
vormo
"
iååt .
urr uppvokto För visqd vönliqhet och 'ö'f,i;:
HENRY RosENavlsr
"ärrr sVEN
JoHANSSoN ning
på min hösi;liä;; H;
med få fromföri'q$l*io5öi{ *tu'
Ett,hiörtlist
tocl< till otlo för vönlis
o^ö
o
o För vöntis höskomsr ^min..50Uppvoklnlnq, nor loq penslonerqo
örsdqo ber toq hqrmed tq lromtoro
påskens
åck.
mitt iiicirtliso
o Tqck för 'OLLE lilior och tulponer! väÄdrqde ut från CVA med min kcipp.
' IORE HAMA,4ARSTROM
TAGE WREIBER
ELGEBY

Exfrcrlön

In frlernoricrm

för rnödcrn

Avsynoren Bernl Ko,rl Oflo Wess6n,
född den 24 febr-'1928 i Hoklo försom-

CVA företogsnömnd hqr vid scrmmontröde den 27 mors l9Z2 beslutcrt lömno
följcrnde ersöttningor i förslogsverl<somheten:

Iing, Södermonlonds lön, ovled den 5
ian. 1972. Hon onsiölldes vid CVA den
-l3.-I-l..l950
som ovsynore och tlönsigiorde

som l<onirollont på Moior. Tidigore hode

hon i 5 år vorit revolversvorvore vid AB
P. Ostlunds Moskinfobrik. Kunosör.

Ersöllningor
tD Apporcrtprovore Ingemor

Thordn
Henry Rosenqvist och Viktor Johonsson.

Den 30 mors drocks det koffe för l.
verkmöstoren vid UHF Horry Dohlqvist,
som gick i pension den 1 opril.

Hon föddes

i

Linköping den

2

febr.

1907.

Efier privot onstöllning i Linköping böriode Dohlqvist vid CVM 1946 och vid UHF
den i moi 1949.
Vid oviockningen företröddes UHF ov
tif byröchefen Slure Lorsson. Fbing L.-E.
Ingvoldsson tockode för ovdelningen och
l. verkmösioren Sune Liung för k,omroterno och FCTF. Blommor och subskriberod gövo överlömnodes.

200:- kr.
för förslog till modifiering ov fixeringsmetod vid bolonsering crv f löktroior
RM9.

O

Försie verkmösiore Kcrrl Dcrhlbom

och orb.-förmon Nils Älund 400,- kr.
för förslog till bockverktyg vid modifie-

ring ov iryckluflsledning.
Summon delos liko mellon förslcrgsstölI

o

Bengt Wess6n.

rno.

c Avsynore Stig Johonsson 800:för förslog till verkiyg för mörkning
fu

l<r.

ov

rbinskovlor.

j Telemontör Sven-Gunnor
Persson
300:för förslog till vorvkonirollskivo till

Summon delos liko mellon förslogssföllorno.

O Teletekniker Bengt Norlin 840,för förslog lill kobelprovore.
kr.

O Montör Korl-Olof Norböck,

bondspelore.

bilmontör Per

C Montör Sven Johonsson 250:för förslog till kontoktfiöder till våg-

kr.

kr.

Svensson

]50,-

kr.

300:-

kr.

för förslog fill heningsverktyg.
Summon delos likc mellon förslogsstö llo rno.

lecloromkopplore.

CVAO företogsncimnd hor

vid

som-

montröde den 28 mars 1972 beslulot om

för förslog till tillverkning ov

ersöltningor och erkönncrnde enligt föl-

Summon delos likcr mellon förslogsstöllorno.

jonde:
Ersäflningor
O Elmontör Stig Westerberg, elmontör
Jörgen Engström, elektriker
Sten Lindqvisl
200'- kr.
för förslog till styrpinnor för generotor

r00 kvA.
Horry Dohlqvisi

-

60 experter pö flygplon 35 Drolcen
i Arbogo med-

scrmlodes den 3 och 4 moi

till

a

Bilmontör Rogncrr Lorsson

kous.

.l50:-

kr.

för förslog till hållore för cylinderfoder.
Erkännonde

O Elektriker Sten Lindqvisf för förslog till
höftsvetsning ov skruvor.

en glod pensionör.

Felbehcrndling
borg,orhus

€ Bilmontör Göron Nilsson,
mekoniker Nils Olofsson

moterieluppföliningsmöte.

Dellogcrno representerode CVA, CVM,
FMV, iillverkore och flottilier. Ledore vor
byrådirektör Don Degermon, FMV-F:UH,
och ingeniör Jon Cedvdn, CVA.
Det vor frömst el- och telemoieriel i

'Bli vän tned dincr srnånruskler"
Ett liudlöst skrik
med vidöppen mun
och ögon soml där-

efler onsiklet hopträngt uppifrån och
ned
en god
o

-

nsikfsgym nosti k.

fpl 35, som diskuterodes med hönsyrr lill
under öret inkomno felropporter och
fromlodes förslog till åtgörder. Ovrigo
flygplonsenheter kommer ott behondlos
senore vid möte å CVM. Desso sommonkomster förekommer örligen och denno
vor den 3:e i ordningen.

Ann-Britt Axelsson och Evq-leno Siögren visor en övning i isomelrisk
ulon qll Du rör en muskel,
en gymnostik som ger 100 /o ökod spönstighet

-

r5

mölningor, skulpfurer
- frömst i trö kolloge i iextilier, voss m.m., porslinsmöl-

FÄR.GTR.OtLET
BODA konstFörgtrollei, CVA, UHF och,l967

med c:o
förening storiode hösien
200 medlemmor. I dog hor vi 450. Medlemsovgiften ör fortforonde 3:-/månod.
Förgtrollet hor under det göngno öret

ordnoi c:o 10 utstöllningor. Konstverken
har visots dels på personolrestourongen
och dels på de oliko orbetsplotserno.
En ov de mest roonde vor "VAR SALONG" i börion ov februori. Def vor 2l
förmågor blond medlemmorno, som visode egno olster. Någon iömförelse mellon de utstölldo föremölen kunno knop-

post göros då de representerode helt
oliko mon6r och hontverksformer, sösom

ning, fotokonst.
I möngo former trivs det sköncr . . " !
Ett por höidpunkter under verksomhetsåret vor dels ett besök i Torpstöng hos
l<onslnören Toge Nilsson dels en konstreso iill Stockholm för ott bl. o. se Josephsson-uistöllningen pö Notionolmuseum.

Ärsmötei hölls i Ähuset, vorvid stengodsdrejningen besågs.

Nösio utlottning ov tovlor blir i iuni.
Hor Du kvolificeroi årskort (d.v.s. minst
6 mön. gomnrolt), kon det nu voro Din

tur.

R.

F"

Iunch

Lördogen den l2 februori ovgick en i
deliogore
det nörmoste f ullsolt buss
- 46
med medlemmor frön konstföreningen
-Förgtrollet i Arbogo. Det hör vor det iillmed-

lemmor hode vöntot pö.
Vid ,onkomsten till Stockholm vor det

till

museum.

först besök på Notionolmuseum, som visode en seporoiutstöllnirrg med Ernst Josephson, som vor mycket givonde och
intressont. Senore begov vi oss till
Skeppsholmen

Konslroncl
i Stocklrolrn

fölle som icrg och möngo ondro

Rygglovlor tronsporieros

i

dör somiligo intog

sin

Moderno mus6eis motservering.
Efter lunchen visode förste iniendent Korin Bergqvisi-Lindegren l0-tolets konsi
"l0-tolets bilder"
i Sverige på eif för
medlemmorno mycket intressoni och engogeronde sölf.
Avslulningsvis besöktes Golleri Doktor

Glos med keromikern Britt lngrid

Pers-

son som pö siti sött ficl< en oti engogero

sig önnu grundligore dn vid

museibesö-

ken. Dessutom vor det ett onnot m,oteriol och def fonns eif fint hondlog iorlleteno.

Den hör formen ov besök hoppos och

tror iog bör bedrivos mer ön vod

som

sl<eit hitintills. Konstföreningens syfte tror
iog, ör ott stirnulero till besök på konst-

i egen regi. I och med det
hor konstbesöken nött sitt syfte.
Slutligen vill iog önsko Förgtrollet lycko
utsiöllningor

till isin fortsotlo

verksomhet.
L.-Ä. Roos

"Vår solong" i februori vöckle beröttigot

upp'
seende. P.-O. Olsson och Hermon Skoglund fun.
Ceror över Uppsolo domkyrko i ollo och en "lkon"

uv Nils Nilsson,

FMV produktionsplcrneringssystern

UHF.

Driftvörnstävling 72 - 2 - 9

OvonstÖende system, vonligen benömni PPS, l<ommer oit införcrs oclr tilllönrpos vid FMV den 1 iuli i Ör. För ott
fir begrepp om vod deticr sysfem inncbör hqde uibildning för viss del ov UHFpersonol crnordnots den'l3 .opril. Byrådirektör S. Fernström vid FMV-F,SPE höll
i trådorno och demonstrerode de olil<o
blonketter som ingör i systemel och det

få ut dotcrmössigt. Delfyllo i
indotoblonl<etter för oit röti l<unno försiå innebörden i systcmet.
resultot mon l<on

togorno ficl< ocl<så som övning

Prisutdelning

för driftvärnstävlingen förröltodes ov kcplen Horold Iundholm till Horry Kierling,

Evoldsson, Sven Tiborn och Sven Persson.

16

Everl

Ve \/ftl!

Funderingcrr
fick iog för mig ott iog skulle
till iobbet i stöllet l;r oif öko bil.
Dels skulle log få lite motion och dels
skulle jog i ringo mön bidrogo iili miliöEn dog

cyklo

förböftringen. Det vor en kylsl,ogen morgon sö iog fick pöiso pö mig lite mer ön
vonligi. Förden genom stoden gick uion

iblond, men då skoll mon nog se till oit
ingen crnnon person finns i nörheten.
Jog l<om hem lyckligt och völ nren fundercr nu på om inte disciplinen oss tr.cfikcrnler emellcrn sl<ulle kunno voro bötire, oss ollo flygonsiölldo till båtnod.

besvör men när iog kom ut pö vögen
förbi gomlo tegelbruket körde dei ihop
sig. Som bilist vor iog völ medveten om
ott undviko klungbildning, dör 3 och 4
cyklor i bredd. Nor iog kom i fott nögr<r
som körde i bredd gov iog tecken ott
hör kör jog ut, med påfölid ott en bil

090607-6997

till. Bilisten hode iu ott tcr
till de göngore som fonns på den

b.okom tutode

hönsyn

ondro vögrenen/ men med rött sl<öti gospedol och broms bör det gå bro ott sqmsos.

Vögen vor sloskig och det stönkte om
de bilister som i Visso foll höll för hög
"Pompe" Folke Johonsson: Om Sverige förloror

hockeyn mot tjeckerno skoll jog börc hern bågen!

fort, men det vörsto stönket kom från någon fromförvoronde cyklist. Först kom

iog ei underfund med vod det berodde
på, men snort nog förstod iog. Det vor

någon som ei onvönde nösduk uion gjorde sonr mon l<on göro iblond, eit finger
eller iumme på en.o nctsborren och sö

frös

till. Del går völ bro ott görc

så

FFV"mösiorno i bordtennisdubbel Leif
Lindberg och Mqts Pelerson.

vi

Rinkbondymöstorno CVM"V moftor pri.
sel ov ordföronden i FFV idrofisförbund
S.-O. Holmström medon domoren Anders Ander iittor på.

Grcrtulerer

cvA

60 ör
1014
1314
2414

2914
716

2716
2317
718

Toge Wreiber
Knut Årberg

2418
919

Isoksson

"{11
lö/4

Erik

$oi,rg"., Andersson
Kofl-lnk Aberq

2214 Johnny Kossnerm
30/4 Toge Andersson

4/5 Korl Josefsson
l3/6 Evold Axelsson
l216 Gösio Sigge

2216
2916

Alf Florln
Nils Snöll

5/Z Greto

Jonsson

717 Hons Corlsson

8i7 Kiell Corlsson

18/7 Lors Welin
2017 Yoller Johqnsson

6/8 Curt

Gr6en

16/8 Biroer Siöberq

lllö uunnor noostrom
2478 olof ohlsso-n
8/9 Sven Loxell
'l'l/9
Eertil Lindström

1Z/9 Rune Lorsson
1719 Guslof Höoberq
2179 Korl-Erik F-rykm-on
2l19 Folke Berqlund

tJlT

KUne uuslqvsson

28/9 Moi-Britl

Pettersson

UHF

60 år

12i8 Nils Woll

50 år
2517 Gösto Fredriksson

ll/8 Stig

Bernold

102

't25
850

274

Herbert Nonberg
Vilhelm K0hne
Stellon Bolin

Erik Persson
John Persson

50 år

Avd

Corl Persson
Eric Lindström

880
@Ä

__-r

613
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Fi/rKA
]il'FL'
T/vrNA
iaffir
hqde sltt
sitt orsmote
örsmöie
c möndqqen
må,rdoqen
- nqde
d"n 6 mqrs
i Tullsiugon. ProktisLt to-get
..
":-ä-t
cili förbley sig iikt.284 CVA:S
zq1
CVA:s BORDTENNISIAG
BORDTENNISTAG VANN
VANN
VASAI'OPARE
Årsovsiften oföröndrod 7:-.
190 RIKSFINAL
8yråingeniören Eric Tösistrom ,;d Bengt"Aldsiö
ranqår:c ..iiivkroftio
- störrä ait." ov-itrl
lql I helgen den l5 och l6 opril vonn Ut-tF deliog i årets Vosqloöp. Hon vor ordföånde iåmte
5u5 CVA IF riksfinqlen i bordtennis..Loget ensom frå.n Flyget i Arbogo dettq år. relsen omvoldes. Döremot u,gick tö'vllQ tog darmed det uppsotto vondrin-gs- Tidigore hor 'lclgtstrom ienonrfört 4 Iings- och urflyktskåmmiiien '1 deluis
j!! nriset tör olltid, eftersom de öven vun- Vosolgpp. Hons tid vqr 9 tim. och 20 p.g.o.. ålderssköl till förmån för yngre,
614 nit de tvö nörmosie årens tövlingor. min. Bro.giori ov en mon sorn snort energisko krofter. ..
I loget ingick Leif Lindberg,.Nils-Pe- fyller 63 or.
Leinqrt Pcrsson, Ulf Peitersson, Dick
ff!
5u5 ferson och Mois Peterson. Efter CVA
Dm Jyrell och.l.n lunberq eil klöverblod.
504 kom FFK, FMV och KKRV. Mots Petersom vr vöntor skoll ko-mÄo ;;t i.;:
642 son blev inle ovönlot böste orbogorerorrde vårurflyl.ier till notursköho
spelore. llon hor iu utmörkt sig ti-di- FMV-MASTERSKAPEN PÅ SKIDOR
irokter, kulturby6d.. o.[ inOurtriOeiok
]2!
ö4u oore och hoft toooloceringor.
Den
20.februqri
sonl
löptes
med rry upplöggntn.' Jv ,is1 1roFMV-m<!sler,
281 po sKroor vro zqcKasdorsver- qr'ronetq brrnsommorrundon.
s^open
BANDYMASTERSKAP
ken. Boriqn hqde stori och mål invid Vid årsmötet diskuteråJ". om en
4q?
FFV-mösterskop i rinkbondy spelodes fqbriken och uppmötte 5 km. Den eventueli ,omronitåqni;o med FörsvollQ
uöu lördogen den 4 mqrs ö Sturevollen. 7 skulle för somtligo deltogore löpos två rets Motorklubb, FMk, men kunde in12,2 föreningor.hode onmölt sig. Mcister- vorv. Nöston. sqmiligo FFV-föreiog vor te de nörvoronde medlemnrornq finnq
542 skopen^spelodes enligf utslog.s.principen representerode.
oti de kunde vinno nögro fördelor,
/or eller 5vensko ..korporotlonstorbundets
vqtken ekonomisko eller ideello.
636 regler för rinkbondy (korphockey) i
Strcingf toget begrönsor sig förmåne;
380 mdtcher om 2xl5 mT. Yid oovsiort Resuttqt,
iitt åir tor" l,o 3" så;;;r-;å ioö"äij:
förlöng.des spelet .2X5 min. och om Seniorer:
ovgiff erhålles en- tid'ninq. | :töllet
dcirmed inget resultol erh^ölls tillömpo- I. P.-A. Boström, Zockrisdols.
boitfoller utflykter, tcivling"or, fordonides stroftturnerrng om 3 stroitor/log verken
40.07 och körkontroller. Förslooet bordlodes
med oliko strofflöqqore. Slutlio seo-- 4. Kiell Eriksson. CVA
42.19 helt.
Avd FK rore blev CVM-V iom besegrode FSk 10. Ove Korlsson, CVA
46.55 Efter årsmötet vor dei ordnot sommed 3-'I. CVA förlorode .möt slutsegkvöm, vorvid protodes ollmö;t-o;-ee
^. ..
rqrnq i semifinolen och plocerode sig Oldboys,
och ovigsidorno vid utrikes,
,,^^ ongendmo
FK som 3:o med ott besegio
CVM
meä
2.
SVen
^,
Skoglund,
CVA
resor rromror qrr nu r"a"Gnåvjiån46-23
PC 2-1.
3. Göte Perison, CVA
46.35 derno.

^ ii"

ai+ffi

CVAö, [ugnvik, I00 meler långo verkslodsbyggnod med onslulning
lokol qdministrqlion i mellonvåningen och lekniskf konlor översl.

lill kontoret i fre våningor. I denno blir del

omklödningsrum ocir

CVA-o llugnvikslokcrler byggs plcrn,enligr
CVAO fiytfode
lokoler den

I

in i sino
nuvoronde
.I969.

Lokolerno

clecember

ör förhyrdo ov

Ostersunds kommun.

Aven om visso lokoler byggts med tonl<e
på CVAO som hyres^nst. ör dei helo eti

provisorium. Efterhor,rj som iiden gölt

hor CVAO tillföris nyo

verksomhetsom-

råden och hor döi-med också fått disponero ytterligore utrynrmen. I dcrgslöget
hor CVA.O cirkcr 5.000 m2, som <rr srrriddo

nellcr'lokoler ör völkomno.

Byggnodsorbetet för CVAO slutligo
onlöggning i Lugnviks industriområde i

norro Ostersund

pöbör

jodes

.

i

ougusti

Anlöggningen omfottor verkstodsoch lcontorslokoler för cirko "]40 oersoner och skoll enligi ploneringen voro för1921

dig för inflyitning till den l5 november
1972.

i

Eftersom orbetet hitiilis hqr fortskridit
helt enligt tidsplonen (i visso foll något

tillgöngligo utrymmen gör oft nyc rotio-

före) orbetor CVAO med målsöttningen
oit börjo inflyttningen den '15 november
och skoll helt ho lömnot sino gomlo lo-

l<voriei'en i Ostersunds Odenskogsområde. Den geogrofisko spridningen ov lok,olerno och i visso foil hårt trtnyftjonde ov

DISKRET

'YIFITARE till

"Förstår nu ollq detio?"
Svoret på denno uttslode frågo ör iill
99 "/" io. Den '/" som svoror nei ör mycl<ei modig eller könner sig uipekod i hög
groo.

Meniometern ör ingen nyhei. Det ör
helt enkeli en ompdremötore i en ströml<rets, som kortslutes ov en eller flero
porollellkopplode mofstönd" Antolet mot-

P.-O. Olrson på ulbiidningskontoret ger lr6ne
Eriksson och Birgitto Stolpe godo råd om kurser.

0 (då
stånd kon voriero frön
,l00-tolet
men bruten) upp

ör

ström-

beroende
påkopplod.

pö hur stork ström som ör
Vorie motstånd inkopplos genom en

en-

l<el tryckströmbrytore (ringklockemodel l).
Nör ollo motstönden ör inkopplode (ollo

irycker pö knopporno) skoll mötoren instöllos pö fulli uislog. !id fölionde prov

o

rnvsg.

Byggnod, VerkstoCs- och koniorsbyggtotol bruttoytcr om 7.800 rn2. Yttervöggor ov tegel. En speciell byggnod
för ovgosning ov bl. o. tonkbilor finns
också på fonrten.
n.od med

sin undervisning. l-ior den vorit god eller
ör nögot bortglömt?
Visserligen förekommer någoi ov tippning i kontrollmetoden. Med eft skriftligt
personligt prov enligi flervolsfrågesyste-

met över de elementöro grunder som
föruisott utbildningen vet löroren nögot
om elevernos förkunskoper.
Resultofen med mentometerkontroll hor

Genom meniometern erhölls omedelbort

ett diskret svor om ollo kon ifrögovoronde del ov ulbildningen.
Somiidigt för löroren en kontroll på

.; i +:-;{

I

visot sig mycket godo. Utbildningskvoliteten hor stigit mörkbort vid ollo prov
och i.o.m. kurser, dör förkunskoper visot
sig i knopposte loget hor vid slutel visot
en uibildning över det normclo, då ldrorno helo tiden kunnoi underviso optimolt och stegvis kunnot följo elevernos

Nu kqn rnon under kursernos göng gö-

1in

Kostncrd : cirko l0 milioner kronor.
Tomt: 40.000 m2 med stickspår från

ontolet intryckto knoppor och ger således en % bild ov ösikter om en frågo.
Nu hor denno diskreio mötore sedon
1967 togits i bruk vid CVA för undervisning. Eleverno hqr i regel tryckströmbrytoren i fickon, så ingen ser om hon trycker eller inte. Skulle ovonstående frågo
uttolos, kon de som inte begriper, signolero sitt ovetonde ui,on o.tt hon könner

ro smö kontrollexemoel med lvå eller
flero svor, vorov endost ett ör korrekt.

F
{}å

Ansvorig för byggnods- och proiekteringsorbeie: FFV/HK.

ges utslog som ör direkt proportionellttill

sig utpekod.

' i-, s
-t(iil'.fi

koler till den 3l december 1972.
Nögro doto om FFV/CVA nyo onlöggning i Ostersund:

utbildning.

Mentometem onvönds också vid utbildi felsökningsmetodik, då mon uton
ott genero eleverno med öppno svqr kon
diskutero from lösningor.
Slutligen utnyttios mentornetern givetvis vid ösiktsonolys ihelt crndro frågor.
Mentometern
mötoren
- den diskretr:
en enkel konstruklion
en sonningssö.
gore för mångo ononymo.

ning

tl

