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God Jul
och

Gott I'{ytt Ar

med tack för det gångna årets arbetsinsatset.

(

%

Några tankar
inför lulen

Snort ör julen hör och olltid ör den
lik.o efterlöngtod. Enligt kristen tro ör

iulen först och frömst lesus Frölsorens
högtid. Det vor hon som föddes i stort
ormod i etl stoll i Betlehem.

Möng.o ov oss hor svört oft könno
den rötto iulfriden. Endero ör mon
för trött och uischosod ov ollo förbe-
redelser för iulen eller gör mon och
tönker pö oll nöd som råder ivörl-
den. Mönniskor på flero håll pd vdr
jord plågos ju ov krig, svöll och mön-
go ondro svåro umböronden. Nör Du

tönker pö oll denno nöd kon dei kon-
ske bli mycket svårt, ott i Dift i

Det vore underligt om inte J

med oll dess nöd och lidonden be\
ver vi mer ön ndgonsin i vårt iulfirr

ronde hitto from till stollet iBetleher,,,
Eti ör olldeles sökert. Den, som hell
glömmer borl världens nöd, hiltor in-
te from till Betlehem. Men i vör tid

de nå from till Betlehem för ott se,

vod som dör skedde. Änglornos sång
iden förslo iulnotten och det born
som föddes hor eit örende iill oss.

Liksom Jesus en gång för snori 2.000

år sedon kom till iorden för oit hiölpo
sorgode och skuldtyngdo mdnniskor
sö - tro mig för jog hor fått erforo
det - kommer hon pö nytt lill oss för
oft hiölpo oss i vör nöd. Allo behöver
vi io fosto på den hiölp som Jesus hor
ott ge. Jesus söger: "Den som kom-

mer till mig horom skoll io3 sonner"'
gen inie kosto ut". Det göller för oss

ott tro Guds och hons Sons ord och

löffen. Jesus söger: "Soligo ör de som

inle se men dock fro"

hode ndgot ,ott ge också Dig l N)
Teslomeniels evorgelier får Du Iöso

mero om honom. Jesus Guds Son sö-

ker oss och vill frölso oss. Hon kon

t.o.m. förlöto synder och ge verkl-
frid i hliirtot. En böttre iulgåvo k

Du inte få.
Hqrro{d [undholnorrrs lågslti lden a

Om ett diffusorhus ör di{fusl för de

flesto ov oss, så ör 21.000 kr. inie diffuso
för Siure Frölind.

BEFIGITEI()LLET

Personaltidning för FFV-CVA och FMV-F,UHF,

Vd A Högferdt
Redoldörl

Gurane! Flydet org
Rodoklionskommit6:

Corl-Rickord Ekbldd och Cdrl-Hu9o Dohl-

Atbo{a Bobtacheti AB, ,*boga 1972



GULDR.EGN
PÄ GYLTENE BALKEN

ftt rehardt ttit antal g l.Ihlo.har löt "Nit och redlighet i iLcts ti;ilst" lude Vcl Antlers I1ögfeldt att tleltL ut nät CVAfhe-
I gninmcl tlen 9 cle cetnbcr l'tacie sin traciititnella årssunnnrtkontst necl niclclag på ()yllene Bttlhcn. Ar de 30 inbiudtrtr

uctlaliörcnn l:otn 29. Rune Andersson, soltr lLLonerd iir petlsioltiir och bor i Olofstijnt, fant ul[l resan alblfu lång. Efter

den högtidliigd cerenTolliit samlade Reinholcl Carlsson santtliga lranför l:tnrratt. I:Ån uiltst('t sittancle: Alze Al.ii11, Bertil

Andcrssott, Tagc Anclersson, Bengt Berndtson, Bilger Biörkluntl, Suen [.ri\:sson och Churlcs Fernsten. Anclru raden lrån
oiinster: Oscar Ldrsson, Erih Larsson, Knlt Kihlberg, Stig Hot'lman, [.uert Ilenrilesson, Bertil Ilenrihssott, Bertil Göranssott,

lohn Gustalsson, Saen Gastausson och Sture Frölind. I'redje ratlen fÅn uiinster: Stctt öberg, lollze Westergten, Erib Welin,

Suen Tiborn, Görc Suenssor, Nils z4r'rrc Sidrrrar, Nils Schih, Ilenry lloscnquist. Lrile Petssou, Bror Pttlnftr, Thore Mytberg
och Stig Lintlgren.



Julpengqr, en <he.k på 20.000 kr., överlömnode Vd A. Hösfeldt till Sture Frölind soh belöni.q för hons
find uppfinnins.

Företogsdemokrctli
Lcdcnröicrncr ide vid CVA r-rfseooo

srrirr€rdsgrup1>crrcr vcrr llllsomnrons rned
iörciogsnömnden somlode till eit in{or-
rnoiions3ommontröde pö Gyllene Boiken
c'c_ 3 novc-nbcr lrin0 ömnel företogs
denrol<rali". Vd A. llögfeldt inledde med
cili orieniero om den verksomhet som
bedriviis inom somrödsgrupperno under
dct gångno försöksåret med ökot med
ir{lytonde för de onsiölldo. Sområdsgrup-
perno l<opplodes försi in vid uppgöron-
clel crv invesleringsploner men verksom.
heien hcrr e{ter hond utvidgots till ott
ornfoito öven ondro för respeLlive sek-
tioner vilolo frågor. I sområdsgrupperno
ingår sektionschef, dennes ncirmoste
medcrrbetore iömle en representont från
vordero SF och FCTF.

Byråclirektör K.-E. Peitersson, FFVlHlal
uiveckJode en dei synpunkier på filosofin
oml<ring förelogsdemokroti. Experter skri-
ver "kilometror" om förelogsdemokroti
nen nögoi konkret om hur lörelogsde-
mokroti skoll genomföros kommer söllon1r.
frcrm, onsåg hon. Ett ökot medinflytono.
kommer helt sökeri ott ulvecklos under
70-tolet och dei griller ott genon forsk-
ning och försöksverksomhei kommo in i

de röito bonorno med målsilttningen
ökod produktivitet och ökod orbeislill,
fredsstölJelse. Toloren gov bl.o. någro
exempel på hur ondro föreiog Jörsöker
otl i sin orgonjsolion få in effektivt orbe-
fonde sområds- och medinflytondeorgon.

Efter onförondei fölide en str-rnds diskus-
sion. Dörvid fromkom ott somrödsgrup-
perno vid CVA fydligen kommit för ott
stonno,

Flercr id6-
kläckore a;'

Fölionde ersöttningor i förslogsverk-
somheten beslutodes vid [öreiogsnömn-
dens sommontröde:
. Förrödsförvoilore Ture Asp 300 Lr..'
{ör {örslog r.ll modiliering ov lronsporl:l
lådo M7032-854610, soml 200 kr.

Storbelöning
Nör Sture Frölind, öven könd som

"Plöt-Johon", en gång i vörlden lrädde
ut i livei för o't förtiöno s'l bröd, be-
stömde hon sig för oit scrtso på plåt -ott hon vid den tiden hört toJos om Plåi-
Niklos ör inte troligt, då denne ör en se-
nore lidens seriefigur. Vjd en tillbokoblick
pö de gångno irren kon Slure konsiote-
ro, oti del inie vor en felsolsning. Hon
skoffode sig en god yrkesuibildning som
plötslogore, blev sedon verkmöslore och
ör nu chef för en motorberedningsgrupp
på CVA, dör hon sidlls inför problem ov
skiftonde slog.

Siure hor goil hondlog och hon or
"klurig". Hon hcrr nu kommii med eit för-
slog iill förbotiring ov diffusorhuset lill
motorn på Slridsvogn S, vil<ei ingolundo

Förefcrgsnörnrrden

ger någon dålig uidelning. Genom den
löso spefs hon ulformoi i rosifriii stål oti
oppliceros på de utsotto stölleno i di{fu
sorhusel kon motorns gångiid ovsevört
förlöngos.

För Slures del blev det synligo resul
totei 21.000 i<r. i plånbol<en. Den 9 de-
cember, då företogsnclmnden hode stn
årsfest på Gyllene Bolken fick hon ov
Vd A. llögfeldt motto en check på 20.000
kr. som eit bevis på den smölt geniolisko
lösningen hon funnit på ett besvörligt
{örslitningsproblem. En delsummo ptr
'1.000 kr. hor ufdelots fidigore.

Det vor en sior dog för Sture Frölind
dubbe benö.lelse. för 30 r'.rs volme-,

terod stotsiidnst fick hon ilven molto en
guidklocko. Groltis Sture I

de söit: Lclget or inle bro. Hitintills uncter
innevoronde buclgetår hor visserligen den
v-.rkligo personolminskningen onlolsmos,
sigt noro nog överenssiömt med den bucl
geterode. Kotegorimdssigt ör emellertid
överensstdmmelsen icke tillf redssidlronoe
d.v.s. ovgångens fördelning på oliko ty-
ncf ov olslölldo. Dörti I kommer, olr per-
sonoJöverskotlei kon kommo oit siigo, d€l

clen foktisl<o belciggningen ienderor qii
rindersl<ridcr den budgeierode. Det ör
clörför ongeldget, otl vi - för undvikon-
de ov ondro åtgdrder - i scmorbele
nred personolorgonisolionerna oklivercrr
irigörder för otl slimulero iill frivilligo ov-
gångor.

För övrigi fick nömnden informolion
onr FFV,s bol<slut för 1971172 och CVA,s
ondel ikoncernens årsresu ltot. Vroore
r-opporierodes dogslögei betröffonde mo-
tor RMB, AGOR-C och påböriode för
hondlingor om nyli romovlol med FMV.

Vid företogsnömndens sislo scrmmon-
iröde för öret den 6 dec. vor del inlres-
sontoste drendet informotion om syssel
söitningsldgei.

För produktionsovdelningen visor en

iömförelse mellon budgeterod belöggning
from till den 3016 1973 och en fdrsk prog-
nos över verl<lig belöggning from till
sommo iidpunkt, oti prognosen ligger un

der budgeten med c:o l0 mon.
För leknisko ovdelningen kon mon ddr-

emoi konslotero en viss överbelöggning,
som delvis l<on kloros genom ltrn ov per-
sonol frtrn produklionscvdelningen.

För budgeiåret 1973174 6or fromrclknots
en erforderlig personolminskning ov c,o
80 mon. Detlo göller CVA exkl. CVAO.

Långsiktigo ploner belyser bI.o. RM8
orbetenos storo betydelse för CVA:s sys-

selsöttning. Det fromhölIs som vösentligi,
otl beslut om RM8 snorost möjligi folicrs.

Ordföronden sommonfollode på f öl jon-

2

för förslog iill modifiering ov embolloge.
. Ingenjör Olov Guslovsson 100 lr.
för förslog till förlöngning ov kodnyckel.
. l-geaiör Sven-Olov W,llund och
ingenjör Peter Collstom 720 kr.
för förslog ongående inslipningsverktyg,
slöpringsenhet, vridbord PJ 21.

. lngenjör Roll' Kordell
för f6rslog till modifiering ov
generotor Fl281 1A2429 IPH'12).

Vinncrre i FFV:s
förslcrgslotleri
Ingemor Thor6n
Arvid Lorsson och Hons Sköld
Rognor Lorsson, CVAO

200 kr.
nrckstyr-

250 kr.
150 ,,
150,,



UR. C\/A.CHEFENS DAGBOK
Besök trv...
5 oktober
.... FFV:s representoni i London, mcrlor

C. J. Douidsor. som vilJe lrc*o-to sig
nörmore med CVA.

9-13 oktober
.... Volvoingeniörer, son deltog cn

kurs vid CVA ioutoieslprogrommc-
ring under ledning ov L. Thornströnl
m. fl.

l8-19 oklobet
.... represenionter från Slorl:rilonnren,

Vdsttysklond och ltolien scrmi FMV F

för studier ov ouiomotisk leslu,iu:,
n rng.

/{ oktob.'
' .. överingenjör B. Ström, ovdelrings

dir. G. Dohlin och byrådir. L. Axels-
son, FMV-4, somt ovdelningsdir- Chr.
Nilsson. FFV/Hl( för ollmirn informo
tion och uppfölining ov beslölldo

-a orbeten.

9 november
.... redoktör B. Håkonsson, Tidningen

Elektroniknyheterno i reportogesyfle.

l6 november
.... tvö iournolister från den engelsko

flygtidskriften Flight Iniernotronot.
De vor ute pö en reporlogereso för
olt somlo sioff till ett temonummer
i december om svensk flygindusiri.
Besök hode ocksö giorts pö CVM
och HK somi vid Volvo Flygmotor,
Trollhötton, AB Bofors, AGA, Phi,
lips, SRA, L. M. Ericsson, Mölndol, Fc

och SAAB.

4 december
.... ledomöterno i FFV ulredningen, som

4 hor till uppgifi olt utredo FFV's kom-
' monde verksomhel. Ett led i detto

orbete ör besök vid de oliko enhe-
terno för inhömtonde ov erforderlig
informotion.

Sven 5imonston demonstreror
J. A. Moilonen, W. Drube och

körni.g ov en notor i provbock för fi. v.
S. V. Evdokinrov. Skymdo iir fr. v. R. H. B.

L. P- Rovoli.o, J. R. Burmqtr.
Dixcn och A. Y. t. Co.henne..

LieL,tenonl Colonel A. Y. L. Cochennec,
frcrr,t<rike och Squodron Leoder D. Fl. G.
Bol<er, Slorbritonnien. I rescrn deliog dess-
ulom från FKE Amirol D. Arvos och
Oversteiöjtnoni A. Westerlund somt från
FMV,F,UH Byr€rdirektör E- Wintheden.

Gdsterno iogs emot pö CVA-flygföltet
ov Verkslodsdirekiör A. Högfeldt och
Overingeniörerno L.-H. Lorsson, C. R. Ek-

blod somt N. Äkerblom. Mon somrooes
i förelösningsrummet för presenioiion ov
föreiogei, innon dei vor dogs för Iunchen
p€r Gyllene Bolken. Vid den efterfölionde
visningen ögnodes störslo intressel öi
verkstodsteslutr!slning för fpl 37 scrmt

e ektronik- och ietmotorunderhåll.

ATTACHEEESC'T
Eii ontcrl i Sverige ockrediterode ut'

löndsko flygottocheer besökle CVA ons

dogen den 25 oktober. De kom med f yg
på förmiddogen från Fl i Vösterös och
{ortsoite pö eftermiddogen till Fl4 i Hotm
slod. Rundreson, som onordnois ov För
svorsdeporlenenlels I or rondoerpeC -

tion (FKE), göl1de stuclium crv llygvopnefs
ieknisko iidnsi och underhållssysiem. I

den utlcrndsl<o delegoiionen ingicl<

Obersl eu'-ori W. Drub", Forbundsrepu-
bliken Tysklond, Oversle S. V. Evdokimov,
Soviefunionen, Group Copioin R. H. B.

Dixcn, Siorbritonnien, Copioin L. P. Rovo-
lico, ltolien, Colonel J- R. Burmon, USA,

Oversfelöitnont J. A. Moilonen, Finloncl,

fFv.uhedore son,lode till ;nforn,oiion3möte på CVA. Från

Nore Ssndberg, Per Tegn6r och Vd A. Hösfeldt. Ovrigo
höger: Gd Eric Molmbers, uk.dninsenr ofdf.

deltogo.e: Chr;ster Nilsson, Leif Skorpenhed och
Ki!i Johdn$o.,5ölve Gronalh, Birger



cvAlt
i Lugnvik

Flytien från Odenskog till Lugnvik ör
nu idet nörmosie helt genomförd och
produklionen igång i den nyo CVAO'on
löggningen. Personolen döruppe hor hofi
en k<impig månod och inte minst kon-
ske flylisomordnoren Börie Berlilsso n,

som Iömnode fomilien iArbogo i mrtten
ov november och åkte upp till Osiersund
för ott höllo i flyttrådorno. Allting vor völ
förberett med en indelning i29 oliko
flyttgrupper för oti det skulle bli en miuk
övergöng med minsto möjligo driflstopp.
Men, dei ör mycket som sko klcffo. In

hyrdo flytibilor sko finnos på plots iröit
tid, så öven lyfionordningor ov oliko slog
och noiurligtvis öven de hontverkore. så-
som elekiriker, plåislogcre och rörmoko-
re som slo hiölpo till vid demonrering
och montering ov moskiner. Vi får hop-
pos ott Börie Bertilssons lockor inie grå
noi på kuppen och oti hon inie köri oLll
för håri med den grupp specielli ovde-
lode "flyttkorlor" från CVAO som hon
hofl till sitt förfogonde. Flyiten hor i hu-

vudsok utförls ov CVAO,s egen personol.
Lördogor och söndogor hor utnyitiots för
förrödsflyti.

Blond de förstq som bröt upp från
Odenskog vor plolschefen Bengt Nilsson.

Benst Nits3or o.h Arne Hell inslolleror sis i nyd lontoBlokolerno

| övrigt hcr iågordningen för {lyiten vo
rit: odministrolion, iekniskt konior, förråd
och verkstod. Storms göng", TVIN, b tr
iills vidore kvor iOdenskog.

C:o 1i mili. kr. hor den nyo Lugnvrl(s-

verkstoden kostof. Den ioiolo brutioyiqn
på 7.800 m, ör fördelod på 6.300 m'?verk'
stod och förr6d somt 1.500 m2 kontor,
moisol, omklödningsrum m. n1.

I Lugnviksboren, som moi5cr en kollos,
l.on mon dels löpo mot som o3crs pö
plotsen, dels ölo sin egen medhovdo moi'
söc-. vö'mcskåp och kylstfrp for förvo
ring ov medhcvd mot linns i onslulning
till moisslen. Ko{feoutorroter hor insiol
lcrols i "erlsloden på bJ'icnvå'1irCc'1
och i kontoret en lroppo upp.

Enligt ingö ngno ropporler Iörefoller
ollo nöjdo och bclirino med den nyo
verksioden. Bergtrolict lyckönskor och
hoppos på cn lius fromtid med god or-
betsbelöggning.

Teleinstru-
mentverkstcrd
i Völlingby A

Del ör 'r 'c lo o ; Q5'c'su_d ncr:r I å;
tor. CVA:s tcleinsirumcniverkslod i Stocl<-

holm byite crdress den I december och
dr nu instol erod i nyo lokoler på Grim-
stogolon 89 iVöllingby. ldenno verkslod
ui{örs kolibrering och iillsyn ov

. Osci loscop

. Genercrlorer LF, Puls och HF

. Frekvens-lidröknorc

. Digitoio mullimctror

. Universolinstru mcnl

Dessuionr görs leveronskoniroll ov ny
inköpto mötinstrumcni {ör otl verifiero
speci{iceroclo doio.

Sö snort det blir frågo om mero ovon-
., rnr. rrtr t.Ä,.,"Ä^ ;,.-irde. finns rc
.".*. n.:ii- ',jiä-lir^iiJiuios"r , n,bo

ounrllo Hollsten sköler reccplionen och telelon- go, dor mcln i princip l<crn kloro av ollct

viireln vid CVAo. Hö. ör hcn i fly o.tosen. iof<boro orbclcn på deito omrtrde.



Nybyggncrtion
Rb-verkstcrd
och personcrl-
byggncrd

Under nöslo år l<onrmer robotsertr c'-
nens persono i Ovre Ektorp oit få ökode
resurser lill siti förfogonde och böttre
sörjt Iör bekvömligheten.

Resursökn;ngen består i en modern
rerlstodslokol oö 265 m . -ppde od po
två orbeisrum, somi ett fobriksförråd pö
130 m2. Byggnoderno ör under uppföron-
de och berökncs voro kloro til I nroj
nösto år. Tillskottei ör föronlett ov oit vi

7r hor underhållsonsvor för ytierllgore
. ov flygvopneis roboityper.
Vcd som göller persono lutrymmeno

hor desso hiiinii ls lnie hofi en ideolisk
lösning. Detlo lill irots hor dock den per
sonol, som l6r 5 n d6gliqo qörr, 9 -ol
.^

Godsferrnincrl
oclr Ue-förråd

Nu sko det bli slut på tröngseln i bergs-
inforten vid CVA. Mottogning och cv
söndning ov gods dr för nörvoronde kon-
cenlrerod dit och sker under besvdr igc
förhålonden. Utrymmesbrisien {örorso,
kor koslnodskrövonde omflyltningor och
uppsiöllningsplots so <nos för kontrollgods
soml henlig rncteriel. Huvuddelen ov
godset iro nsporteros med slopvognför
seddo loslb lor, cor i o iq' pir vönd ings
mölligheter får iov oti bocko ieno rikt-
ningen. Ailt deito gör oit öven risken för
f son och moierielskodor itr stor. Desso
,',,ssförhtrllonden sko nu elimineros ioch
med o'l e- "y qodslerrinc,' nyggs pr
nuvoronde folboilsplonen vid tennisbo-
norn o-

-Bygg 
ode- upplö s i iro \, -ingo ocl

tor e- ylo ov 1.556 m i morlplor.

!ö htir konmer petsonolbyggnoden iOv.e Eklorp oll

logd till Ovre Ektorp, ogörno bytt til
onnon crrbetsplots. Mon hor med tålomod
seil liden on, och nu skoll det bli önd-
ring på förhållondeno. En ny modern
personolbyggnod, dimensionerod för 25

-30 mon, ör påbörjcd och skcrl vcrro
klar oit tos i bruk i vår. Den l(ommer otl
inryrnmo omklddnodsrum med looleller
och duschor {ör sövöl domer sonr herror.
Dessulom skol det finnos lunchrum rnecl

se ut nör den blir fördig.

kyl och vormh6llningsmöiligheler somt
l<okploiia, uirymme {ör mindre förråds-
hållning, eti por skrivplolser och vLtut

En omtycki ovkoppling på luncherno hor
hlilills vorii ati ägno sig öt irödgårdso.-
bele, s€r ciier eli pctr år kon mon för
valnio cit personolen pö eti trivsornl sötf
sotl sin cgen prägel på den nalrmosle
onrgivningen l< ing perscno lbyggnoden.

tf 4;

Den blivonde godstehinole..

Dörov kommer 876 m? oit disponeros för
avsöndning och mollogning ov gods scnf
<ontor och omklödningsrum, medon ov
rigi ulrymme skoll onvändos som {örråd
{ör utbytesenheler (ue-förråd). Ovre plo-
fei kommer ott inrymmo 255 m, <onior
för fö.råds- och plcneringspersonol, enr-
bollogeförråd på 366 m, och ue förr€rd
på 876 n'. Förråden ligger för nörvcron
de till stor del spriddc på pJotser runt
Arbogo. Viss del ov ulbylesenheierno för
vqros iTunnel Vll, dör uirymmei erford
ros för on non verkscrmhet.

Bygg nodens disponering möiliggör

Iromiido utbyggnod trl öster ov ue-för-
rirdct. Vid gove n mol vosfer blir det ett
s(u n iok pi 240 m- vorun,.er loss-in0
och losining kon ske.

Dcl ursprung i3o rilnIngsförs,ogc' p('.

godsierminolen som insöndes iill HK, Es

<ilsiuno i lonuori 1972 hcrr ytmössigt sett
vorit Iöremål för eil por reduceringor
innon mon slulligen enodes om den nu-
voronde uiformningen. Byggnodskostno-
dernq beroknos uppgå iill 2,5 miii. t<r.,

dörov c;o 250.000 för grundlöggningsor-
be'e.. Enligl plo-erno skoll gods'ern i-
nolen voro fdrdigbyggd den 1 juni 1973.

Nyff lcrndningssysterrl Viggenför
FFV CVA hor utsetts iill huvudverkstod

och erhtrllit uppdrog på dri{isöttning crv

det nyo londningssystemet TILS för Vig-
g en,

Sysiemei, som utvccklcrts iUSA, besitrr
ov en flygplonburen moiiogctre och en
morkboserod sctndore. Scindorenhelen
stölls upp i omedelbar onslulning til
ordn ng:bono o(tr sö der .lr .ricrcrn n-
lormot'on oll moilogorerl i flygplonet
kon uivördero om {lygplonel ligger röit
i sido och höid i förhållonde til en för-
utbestilmd inf lygningslin je.

TILS lTocticol lnsfrumeni Londing Sy
stem) orbelor på mikrovågsomrfrdet, 13

GHz, och ör eit så i<ollot sconningbeon
syslem. Söfdoren hor ivtr stycken onten
ner som sveper Jiom och tillboko nom
sino orbetsseklorer med en hosiighei ov
2,5 fiz. Yia den eno onlennef sönos In

formotion om höidloge (glidbono) och
vic den ondro onlennen silnds inforrrru-
lion om sidlöge. Jnfo.motionen överfö[s
med hlölp ov eti kodot pulstirg ddr ov
stirndet mellon pulsgrupperno ökos ncrr
onlcnn-on vriclef sig frfrn sitt 0 lalg-. i=

inf lygningsiinlen). Moiiogoren dekoderor
pulsiågei, vilkel lolor om, om clet ör höid
eller sidinformotion som tos emot, soml
möler ovstöndei nrellon pulsgrupperno.
Detto avstånd ör eti mirtt på hur långi
ifrån inflygningslinjen rnotlogoren befin
ner sig.

Systemnoggra nnheten som erhålles cjr
böitre ön 0,1'. Söndoren orbelor med en
pulse{fekt på 2 kW vilkei ger en röck-
vidd ov 25-.100 km.

C.G. Donielsson



l.produklionskomerq GRAFEX oulomotic.

Omkring irrsski{tet l<ommer den nyo
lomeron med tllhöronde I oml.ollni-g<
ulrustn;ng ott tos i br!k.

Komeron ör ovsedd oti ersåtlo cien nu

belinlligo reprodulctionsl<omercrn (modell
A) som väl tidnot ut och som genom om
siondig instöilningsonordning och lrökos-
settsystem ör ollt för iidskfdvonde olt or'
beto med.

Den nyo lcomeron, lyp Grofex'outo
motic, som inköps tili elt pris ov c:o
18.000 kronor, ör försedd med vokum-
hållore för filmen.

Delto innebör otl komeron ör lött oii
loddo och möjliggör onvöndning crv kon-
loklrosler.

Komeron ar läti instöllbor, mcrn behö
ver endosl stöllo in reduL<tionsgrcrden

vorvid skörpon oLrtomotiski ställs in. En

skörpo som vi vorit gladcr över otl ens

kommo i nörheten ov med den gcrnlo
ko mero n.

Norrncrliekonforet inveslercrr i ny
Anvrindningsonrrådet för kcrnrercrn or r

försto hqnd otf io from repronegcriiv för
fro nrstölln'ng c1v metolltryckplålqr, sonl
onvönds i vtrrt irycl<eri vid iryckning ov
bl.o. iypl<orologer, rcservdelslorc,logs
dor, besl<rivningor och blonketter.

Komeron ör ufrustod med dioposiiivor-
ordning vorför mon hor möjlighet ott ex
ponero film för fromstöllning ov l<rets

kort, göro omvöndning från negotiv iill
positiv och även direklfrarltslöllo s.k.

stordic {overheod bild er).
I sombond med komeroköpet hor from'

l<ollningsuirustning inköpts till eli vörde
ov c:o 7.000 kronor. Frcrmkollningsutrusi
ningen besiår av en ropidoprint opporcll
med pumpsl<åp sorri en copyproof oppcr-

rot.
Ropidoprinf-opporofen ör i försto hond

ovsedd för Iromlogning ov negoliv och
orbetor med okliverings och slobilise-
ringsbod för froml<ollning och fixering.

Negoiiven mcrlos in mellon gummirul
lor iopporolen och komrner uf ndsion
torro e{ler 40 sekunder. Deita gör dei
möiligi ott från originolbild, exponerod
iden snobbinstölldo 1<omeron, to fronr
en negotiv eller posiliv film i reducerod
sl<olo på elt por minufer.

Genom en cnkel omslöl ni g l.cr ruoi'
doprint'opporclten öven fromko lcr pop'
perslop.or som konlol l eller pr'oiel
tionsexponerols på vonligi söil. Desscl

kopior hor dock inie uion elterbehorrd-
ling 1öngre orkivbesiöndighei iin crrko
5 år.

Copyproof-opporqten ger oss eil tleL-
tol möiligheier otf med den nyo l<cmeron

onvöndo det copyproof nrcrteriol som
idog finns oil iillgå.

Frcrmförollt kommer denno opporoierl.
ionslutning tili den förnörnligo l<crnreron

oil ge våro tryckorigino lfronrstöllore
möngo förenklo nde oclr kvolitetshöionde
möiligheter.

För sökerhets skrrll
FFV/HK hor begörl Rikspolisstyrelsens

(RPS) medverkon med råd och onvisning-
or betröfJonde tilltrö desskyd det vid CVA.
Den 24 och 25 oktober besöl<te l<rimirol-
kommissorie Olle Woldenslröm och krrmr

nolinspektör Edvin Dohlin CVA isdllsko;r
med översielöjtnonl Bror Solmson, HK,

för en genomgång ov problemen. De hor
sedon l,ommit med cn del synpLnllcr fi
hur skyddet inom visscr byggnoder lclmir'
ligen bör {örbötiros.

Sökerhetschefen vid CVA, Horold Luncl

holm, som ov förklorligcr sl<öl mirste rol<l-

to viss förtegenhet belrö{{onde prome-
morion fromhöller ott en del skyddsåt-
görder itekniskt ovseende föreslås och
ofi aven viss e{fel<tivisering ov voklens
utruslning förs på iol. Hon hoppos oit del
ekonomisko löget medger oll Iöreslogno
ölgörder kon genomföros och påpekor
ott det konsl<e ör tid oti nu vtrgo iiinko
om så olt vi inte Iostnor olltför hårt i

gommol slenlrion.

6

reprcrkcrrTrercr
Bl.o. kcrn mcrn direkt fromsttlllo rostre-

rode positivkopior, som vid fromslöllning
ov tryci<originol för bl.o. föreskrifter och
beskrivningor gör det enl(eli olf ilven lcl

ned fotogrofisko bilder.
De rosirerode bildposiiiven kon sötlos

upp lillsommons med övrig sireckiext
vorefler plosltryckplålor direkt l<on from
siöljos i vår MR-412 komero.

Kort sogt l.ommer den nyo inueslering-
en otl inneböro rotionellore fromstöllning,
högfe i<volit6 och bro onpossnirrg iill
vårt i övrigt völ kundbehovsonpossnde
rrycKefl.

En utförlig redogörelse, med exempel
p.r vod vår nyo ulrrslning Ion presie.o,
konmer otl tromtogos och {innos till-
sönslis på vå* bibliotek. al

Den nyo komeron hor lrois sin förnön.
lighet den begrönsningen oit siörslo ofl-
ginolfornot som kon fologroferos ör 42.
En mycl<ei ringo del ov de originol som
{inns iprodu<tionen ör över A2-forn$-
och teoretisl(t l<on behovet ov reducerr
{rön så sioro formcf som A0 kloros vro
vår mikrol<crmero och förstoringsopporot.

Den gomlo reprodukiionskomeron kom-
mer oti få slå kvor under den övergångs-
tid som krtlvs för ott vi sko Iöro oss orr
prokiiskt och ekonomiskt finno ldmpli-
gosie for{crronde [ör repro{otogro IeI ing
ov storo originolformoi.

A. Corsell

HON _ EN BÅT
tn fråoo rom l.inqe Elooqa'or o,, ör vdrldr

','.. ..q;' """ on 6ålo-. Vi ,o a! 
'ålt 

rvorel.
som onser inie nindre ön nio sehensommo ndm-

L Måne slyros
2. I eit obevokot ösorblick l.r hon 

'nokten.3. Tål ei öve.belosiniiq.
, o. it" ,'gsos Lroipr mons h d p. Äno- I on br''r oqor.

7. lon dro med so en mön i dilpet.
8 Mu.l-'po' lo, ö , rolo'in'on l,o1 +o'' ul
L Blir med åren sisren, besvdrlig och svå.hon-

Så nu vel ni dei.

Vid CVA-vokten, från viinster: Bror Sdlmson, Olie Woidcnnröm, Edvin Dohlitr o.n Horold Lundholrn



Herbert I pension
En orbelskcmrcrt, Bengi Horlen, ovd.

254, hode till ovlockningen diktot {ölion
cle verser iill Herbert Kåberg, nör hon
gic < i pcnsion:

Det hcinde iPcritföllo, Kolsvo kommun
åf 9 på hösten, då ropocle frun
till Korl-Johon Kåberg, 'nu ör del nog

dox
och dct vcrr befogoi, ty Herbert kom

Slrox

-?l?umentmokdre Heibo{ Köbers, CvA-dre sedon den 2l dususti 1950, sick i

. ision den 3l oktober. Under held !in dnstöllninsslid hor han cclså vdrit oltiv
incm CVA-UHF driftvöh. Vid ovtockningen F,å Gyl!ene Bolken fick hon som
minne3gåvo fiön CVA mottd en rosenprydd käpp 5dml för insdtter idriitvörnet
e os'ifol. De$ulonr uoovdkldde ins'r!nen|3eklionen och 5F med biomnor. He..
bed (åbers ree här tillsoFmdns ned Vd A. Hösfeidt.

AN PASSNI NGSGRU PP tillvcrrcrtqr öldres
och hctndikoppctdes intressen

Jc, llerbcrt dei sko hon
heto

och August döriill det
ni vclo.

{örboske mej

crr snyggt sl<o

Dct spikodes in uti pröslens popir
sen slulodc lr..rgnel på Skedvis revir.

I liggondc stöllning mon vei ott hon
trivs,

och lor o{1o chonsen så forl som den
gLvs.

Det verkor röti konstigt det dör eller
hur.

hon tor likcr görno en holvfigur.

Hur skoll det nu bli nör hon firr sin pen-
sion ?

Med bösson på ryggen, i bclltet polron.
lArbogobygden vi tonker nog oll
rrron kon inie hirto en endosle toll.

Men nu nör Du slutcrr Ditt dogligo knog
vi vet oit vi inte kon tocko Dej nog.
Ty örlig komrotskop Du olltid hor visot
och hjölpsomhet ör ell begrepp som Du

prisoi.
Vi skoll inte giömmo Dej nör Du nu gör
och m€rite Du levo i minsi hundro 6r!

omploceringsbehov och då konmo med

iörslog till dndring ov orbetsplots, omplo-
cering di elt i nyil orbeie, omplocering
till onnai orbete e{ier föröndring och on-
possning ov deils eller utnytiionde ov
orbeismorknodspolitisko hlölpmedet. I

uppgiflerno ingår sedon en uppfölining
ov person för vilken föröndringor på or-
betsplotsen sketl.

Förslog frön onpossningsgruppen iill
skyddsorgonisolioner l<on också bli oklr.,r-

ello vid ny- och ombyggnod ov lokoler
somt vid inköp ov moskiner, verl<tyg och
onnon Jlrust'ling, dö mon bör jo hönsyn
till personer med nedsott rörelse eller
orienterings{örmirgo.

Birger Ählin, Erik Werner och Ingvcrr

Johonsson vill podngiero oit gruppen crr

öppen för synpunkter pir ovonnömndo
1.,'r9o". Tll ell lörslo sommontröde på
CVA l<om mer Arbetsförmedlingens före-
stöndore, Rune Sörbom, oft inbjudos.

På orbeismorknodsstyrelsens iniiioiiv
sönde Lånsorbetsnömnden i Vöstmonloncls
lön för en iid sedon ui en cirkulörsl<ri'
velse till orbetsgivore och personolorgo
nisoiioner i lönet om bildonde ov orlpdss
ningsgrupper med onledning ov cle s.k.
"öldrelogorno som trddde i kroft den
ll iuni 1971. l den qrupp som l lsolles/1 ^,,,. CVA ingo' perso'lolclrel Brrger Ahli-,
rCTF-ordföronden Erik Werner och SF-

ordföronden Ingvor .iohonsson. En di-
striklskonferens hor hållits i Köping dör
mon drog upp rikilinierno för gruppernos

.?rbete och somorbelsfornerno me lon
,m och lönsorbetsnä mnden respektive

orbelsf örmed lin gorno.
Logstiftningen tiilkom mot bokgrunden

ov de under senore €rr olltmer occentue
rode svårighelerno för öldre orbeisiogo-
re oif erhållo eller behållcr onstöll-
ningor.

Den försto logen (SFS 1971'199) t'e-
nömnes "Log om onstcillningsskydd för
visso ort'etstogore och siodgor en upp-
sögningstid crv minst 2 mönoder för den
som fyllt 45 år, minsi 4 månoder för den
som fyJlt 50 år somt minst 6 månoder för
den som fyllt 55 ör, olltunder föruisött-
-ing oll onslöllningen I os orLelsgi"oren
vo.ot minst 24 mönoder under de tre se

noste åren. Logen innehåJler vidore be
sldrnmelser om uppsogd eller permillerod
orbetstogores förelrödesröti till åtefon-
stöllning hos tidigore orbetsgivore.

Den ondro logen (SFS 1971 :202) benörr-
' cs Log om v sso åigörder för otl frömio
sysselsöltning ov öldre orbeistogore på
den öppno orbetsmorknoden". Chefen
för inrikesdeporiementef hor i förorbe-
leno iill denno log storki fromhållit ön,
skemölet om somverkon mellcn orbeis-
morknodens porfer för ott nö bösto möi
ligo resulfof.

Vod betröffor uppgifternos omfotining
och innehåll kommer de oliko onposs-
ningsgrupperno ott få börjo på oliko nr

våer. Ledornöierno i CVA-gruppen from
hfrller ott mon i dogens lö9e, nör del i-
te förekommer någro nyonstdllningor vid
CVA, {ör inrikto sig på oit medverko till
en onpossning ov orbetsmiljö och orbels'
förhållonden för redon onsiölld öldre or-
beisl<roft. I dettcr sommcnhong kommer
mon, irols oit loglig skyldighet härJill in-
ie föreligger, oti öven ho uppmilrksom-
heten riktod på de orbetshindrodes för-
håilonden, då problemen ofio ör likor-
tode. Anpossningsgru ppen skoll somverko
med bl.o. töreiogsnömnden, skyddskom'
m;tt6n och föreiogshölsovörden men drr

en fristående grupp, som till sin vert<som-
het kcrn odiungero förelogslökore,
skyddsingenjör m.f L

Genom en kortlöggning ov orbelsstöllet
kon mon exempelvis få from vilko or-
betsuppgifter som kon utföros ov didre
och personer med crrbelshinder. Anposs-
ningsgruppen hof otl bevoko evenloello



UHF
25 ån

Under porollen UHF {ör helcr slonter'
hcrr Iörrådsbyrån {irot sitt 25-årsiubileum.
Detto {ironde slcedde i Medbcrgorhuset
den 30 september, en lördogslcvilll som
clsot sig fosl i minnet hos olio delicgcrr-
no- ungo som gomlo UHF:ore.

Redon vid enlf6n, dAr en hcbbyutsiöll-
ning ordnols, mötles mon ov UJIFi!res nit
och skicklighet. Vi fick dör se Eric Ols
sons vockro båtor och "{lytetyg", Nissc
N lssons lel. med {ö'ger och ljusellet.ler,
Sune Stoffonssons effektfullo och drivno
penselföring, Sven-Eric Lundohls sköno
ryor, Mory Schööns hondoflit m.m. sonrt
dven prover på somlornil i form ov völ
ordncde frimörkskollel<lioner, signcrode
Bernold och Rosengren.

UHF-chefen Äl<e Thorsdn hölsode völ-
kommen och pöpekode i sitt iol bl.cr.

UHF:s roll i{örsöriningen med reserv'
delor till vårt flygvopen. Hon !iiotode
den förhoppningen ott FMV öven i fort-
sötlningen skoll io voro på den fond ov
lunncnde och e iorerhet som fi__s på

UHF, somi oll den plonerode dofoonlögg
ningen snorl måtte kommo till Arbogo.

Generoldirektör Sten Wåhlin uitryckte
sin och FMV,s sloro uppskotlning ov dcr

gens jubilor men påminde också om verk-
ningorno ov det nu fottode försvorsbe-
slulet, som giveivis också kommer oll
drobbo UHF. Hon hoppodes olt den ncr-

Allvorliso fråso. dryflor? Generoldir. Sten Wåhlin, byrå.hef Äke ThoE-Ån, verkstod3dir. lnaere rfil
feldl, L d. förråd'dir. Erik Nybers och senerolhoior Sven-olof olin.

turligo ovgången sl<oll röcko {ör de l(om

monde personolreduceringorno.
ArLogos egen völrolore, lu lmö.tige

ordiöronden Jonos Corlsson, erinrode om
Arbogos gomlo troditioner som söfe för
svensk Iörsvorslnclustri. Redon gomle
l<ung Gösto (Gustov Voso) onlocle etl
hornes <mo <eri i Arbogo på 1500 tolet.
Jonos betonode vod UHF och CVA r.,e'

tyti för stoden i modern tid. Direkiör A.
Högfeldi, CVA, lockcrde för gott gronn
förhållonde och hoppodes ott deilo oven
skoll besiå i {romiiden. FCTF ordförqnden
Erik Werner frcmförde lf l0l:s tock iill
UHF och de dör onstö ldo föreningsmed-

lemmorno för gott och glodjonde scrm-

orbcte och tillikq törsiöelse. Aven Wer'
rer u'lcr ode o'o lör töijderno ov fö1
s\orsbes u cl. Sten Ldbe.E. Sl . oroförtn-
de iverl<siodsklubben vid UHF, iockdcle
också UHF och utiolode förhoppningen
ott olli, trots de nedbontode försvorson-
slogen, skoll redo sig till dei böstc. Soml-
ligo gösitcrlore överlömnode gåvor till
UHF iform crv konstverk och ondro vock-
ro iing. Genero mojor S.-O. Olin, FMV,F,
uppvoklode med en fin kulrom crv den
gornlo hederligo typen "olt onvöndos i

vofton på den nyo doiorn
GD Wåhlin med ossislons crv två sötcr

En förvönlondull publik. Bl- d. syns; h. v. Gösrd Hoglund o<h El;s Agcrlid med frucr.2:d roden, Olof
vikldnd, Corl-Axel AndeAson, Esk;l östlund med fru, lvon Ad;.l3son med fru och Alffed Aue med fru.
3:e rdden, Erik Tögt3lröm med fiu, Birser Biörklund med fru.
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R€vysönsei boköm d. vo.lrn kllEserno. rr. v.:
9lröm, Lilidne Elomqvirt och Dick Jyrell.

"vördinnor" frän UHF delode ui guld
l<lockor för "Nit och redlighet i rikets
tiönst till ireilon UHF:ore som vordero
hor en scmmonlogd stoilig onstöllnings-
tid på minsi 30 ör.

Sedon kom vod oilo med spönning och
{örvönton selt from emoi, iubileurnsrevyn
'UHF Iör helo slonfen . C.-H. Dohlströnn

Trch Bror Möller röll i irådorno ocr<scr

dcnno girng ocr hode god hjöp ov
UHF:s cgno cluktigo omotörer Lors, ii
llcrn, Olle, Morito, Dick, Inger och Aneite.
Sccncns voc<ro fond med klossisko mo

;*iv {rån stoden vid ö bågen vor resultctel
ov god somverlcon mellon UHF:orno K.-E.
P.rc.r- | -F qnri,r 

^.h S -. ctöllonsson

somt Lcnnorl Asl<erlöf, CVA. Prologen
lilstcs ov förfqtloren sjölv, Bror Möller,
som ocksö hode gjort musikorronge-
mongen till revyn.

I sin helhet vor rcvyn mycket uppslup'
pcn och rocndc med ibiond smo, smcr
''goddor" åt köndisor vid UHF. BJond de
mirngo som hodc roligt åt det som biöds
ptr scenen lccn ndmnos f.d. chefen för
UHF, Erik Nyberg, "sfill going sirong ,

l<ömporno Oskor och Olle Pe le, numero
Mo lmslöttsbon Gustov Mognusson med
{ru, Guiten ' Nordgren, som envisl fosl
håller sin svorio hårförg trots mångo års
pcnsion, och Ingemor Lorsson. Myckei
skroti, en dei kons<e skcdeglcroo, oor
vitlne om olt det mesto gicl< "hem". Och
vi "om tick sc .evyn vönio' redor nu på

nösto. Fini, Ccrrl-Hugo, Bror och ol o ni

sorn medverkodel Det skol ocksir cnicr-
los olr Arne Biell e slö1le nr-rsil orrong.
mongen på eti vederhdftigi sclit.

Efler revyn somlodes ollo i Rolundon
iö cvö'o rde o" ubileu nsuper. soFr l\'.
eit rikligt och smokligt säti hode iorci
ningstöilis ov bosen på Stodsl<dllcrren,
Signc Eril<sson, sitilv en gång i tiden on-

siölld ptr UHF.

UR REVYN
Flickon son nyss varii hos dokiorf örervon.r.r

Snö o doktorn, ndr lo!, vor hdr för en nu.d
sedoi n!5ie ioq ho s öm| mii bysihå ore. (De
letor. ncn finncr inaen b h).

Ot do ,oq-r I l;. l'll l' o' o { q dotlo ,

' i.., ioq. D .o. ho. la'dloto'". ios slor

KAFFEAUTOMATEN
Två f ickor som'oior.

Du, n! ror vi koffepous. Skd Du hed t ll

\' D' d"l olo..(' lur u .o ' or rjor
Fdr.esie. ko. D! h.lod n pö: Nu idn.

d.:s åief li!sen i vör lllq nod, fö. i så forr kon
Du si!nso den hö. bilen
Nu tdndos åier llusei ivdr ouionror
tvö gonsko svaga lyktor, dör mon beslöller spo l
dci skvolpor !rl rören, en p ostn!oq lrlllor rer
nrnn tör en k!!nk munnef och sen mlnn\ mur
- o, -oto . -ä, tä: r:o, ö' .r" .o , l' so
nen sndlLo som vl .jr vi foqor oss uli vår ott
på notien drdmmer vi on riki;9r kofferep med

dopp
Dcn k oclcr för drömmen sölier stopp.

HORT I tsERGET
Gubborno kloqdde l,os bossen oii de b ev trörro

i bencn ov ott qo pö boro cenent.ro ver hela d!
.io' ' or.,dod o"dr rl.trd.r' rjo
m ulore bploggning rr6 goiv€i

Bo$en5 svor llistro f ll unde, slo, no

Den godo molen skokodes ner på dons-
go vet. Heli noturligt vor donsivern slor
till ionerno ov Arne Bjelkes völspelonde
orl<ester, I vi l<en mcrn blcrnd skögg och
musioscher kunde ursl<illc f.d. UHF,oren
Yngve Corpers glodo runo. - Alltnog,
det donsodcs och donsocles men det blev
ett obön rör igi slui ocl<så för den glodo

^.t- t.,.1,.,4^ ;,,t- t-, -.+-.r--
ri.

Byrichef Åkc Tho6dn cch UH-chefen J.-O. Armon
liser hyllningstelegrom.

B.cr Möllcr, Inser Jo(obson, LoB öhmdn, Mdrito Lundtröm, Olle Winberg, Anelle Fredrik$on, C..H. Dohl-
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Av den orberr+yrko tom vor med viC srarren för 25 år sedon ör fortforonde 12 i i:än:t vid UHF, h.jf soDldde krin! byrå.hef Äke Tho$6n. Fr. v. i frömre
r.den: l.gvdr Aron$ön, l(orin Nynrön och Eric Ol5s.n. Bokre rdden: Gunnor Hiorth, Mary !chöön, 5!ie slcffon51)n, Chrilinq Carlstrn, flcnry 5ån.by,
Alfred Aue, Eli3 Agerlid och Karl Bronrqn. Korl-Erik Adolfsson ei nörvdrdnd:.

Ru r' c,r --o lj-su oclr lulrrgo .< r rJ:-
s)r iiyllol in lrirr l,:ro s:r ")o o-n.J v\
n ing.

För nit och redlighet i rikets tiönsl

UHF od rn i nstrotions-
byggnod

För 20 år sedon påtolodes för iorsto
gången ott dirvoronde CFA behövde sför-
re kontorsulrymme. Under de girngncr

åren hor flero prolekt seit dogens ljus

och diskulerois, men brislef på pengo-
hor olltid vorii dei som projektel stron
dot på.

lår, logom till 25-årsir.;bileet, kunde
den nyo byggnoden los ibruk och mcn
kunde ddrför ovvecklo den s.k. uthus-
ldngon Korlslund, dör etl tiolol personer
sedon löng tid hoft sino orbetsplcliser.

Nybygget besiår ov 29 rum och in-
rymmer föruiom konferens och kolfe-
rum, byråchefen, teknisko enhetens och

org.rni5oiionsdelo jen s chefer, cleicriien
{ör servicemoierie, eel<trodeiolj I och
orgonisotionsdeicrl jen.

Vid UHF-iubileel fi<k fölionde molto guldklockor för "Nit o.h redlighet
Berdeli!r, Hcrry Dohlqui3t, Lo6 Erik Ensvold$on och Sten Julle. Bokr€

lor$on, Olof Wiklund och Corl-Axel Ande*son.

t0

irikets liönsr": Fr- v.
roden: Göno Hdslund,

f,önre roden: C.-H. Dohkllö8,
Bengl ZiSell. Alld. Lundsrröm,

Richord leflonder, Eind.
Gonncr Hiorlh, Erik Wik-



Vcrd är UHF lF eller
blivcrnde FftlV sport
Arbogo?

Två idroltsföreningor ieti och somrrcr
berg kon vid försio ögonl(osiet lyckos
voro en för mycket. Men vid en ncirmore
gronskning ov soksköl så klornor be
greppen. Vi hor ej sommo huvudmon,
FFV och FMV dr två viti skildo sol<er.
Vorje huvudmon slöde. sin personol. Ail
vi sedon skoll somorbelo i mångo för oit
inte sögo de flesio {oll ör givetvis helt
klort.

Av ovonslöende skdl somt det foktum
ott ollo FMV-enheier i Siockholm gick
sommon ien storförening, FMV-Spcrt, så

bildodes UHF lF för c,o I % trr sedon
och onslöts iill FCIF och det lokolo Kor-

åorotionsidrottsförbundel. BiJdondet före
gicks ov en rundför{rågon till ollo FMV-
enheter i Arbogo. Resuliotef blev elt reio-
tivt kollsinnigt moilogonde uionför UHF,
konske till stor del beroende på brisi

.,jolli9 informotion, men 75 'l ov UHF' .erscnol vor klort för en egen förening.
Vårt orbelsnomn fick i.v. bli UHF lF.

Målsötiningen från initiotivtogoren vor
nog oti ollo FMV-onstölldo i Arbogo
skulle ho möjl.glrelcn olr orslu o sig. F1-

ter sområd med CVA lF hor dock frågon
i.v. ldmnots öppen betrdffonde tillhörig-
hel för den errskilde .ndivide . I dog ö

instöllningen från BO-enheterno mero
positiv för FMV-enheistonken. BODO ör
redon till ,100 "f onslutno till UHF lF och
öven övrigo enheler finns represenlerd-
de. Att UHF lF frön nyöret hof för ovsrkt
ott ondro nomn till FMV'Sport Arbogo
skoll dock inie innebdro otf volfriheten
försvinner. Eniusioslerno kon ju iillhöro
två föreningor. Fost mon <on notLrrliglvis
i tövlingssommonhong boro representero

'}n förening. Arbogo Korporotionsidrotls
,örbund hor foktiskt fört from krovet oit
FVM-onstölldo skoll representerc FVM-
Sport i Arbogo-Korpens tövlingor. Vocl
sysslor vi dö med i denno förening?
, Veaksomhele'1 lorde voro exo,t clelF

."n1mo som ren Tor-nor Korprorenr'rg
vid vilket företog som helsi, d.v.s. deltcr-
gonde i lol<olo begivenheter på orien,
Inrerno molions- oclr möslerslopss.'iel
scrnrt gemensornnro l.ivselol r'viteler inom
företoget. Redof iår hor UHF lF hoft
visso möjligheler ott viso oif vi finns till.
Vi hor deltogii i herr- och domfotboll,
bordtennis, bodminton, skidor, skyite och
or;entering. Det inicrno iniresset dr siofi.
Vi kommer successivi olt ulöko våi verk-
somhel. Former för töviingsuibyte med
ondro FVM-enheter ufcrnför Arbogo ör
f.n. under utorbeloncic. Vi bör åven ho
ett givonde utbyie mellon FFV och FMV
pir det lokolo plonet. Och vi skoli obso-
luf somorbeto där enbort den encr före
rringens resurser ej röcker iill.

[. Ingvoldson
Ordf. Ul-lF iF

Pryo
D yg T0.lolcl sko elever Lo- pryoi pi

CVA under den göngno höslen. Fortfo-
ronde synes ;ntressei siorl för tele och
nrolorer. Leionporten ov ungdomoirro hor
honnot på ovdelningor, där de iait lcr

ol<tiv clel iorbelen med dylik moteriel.
l övrigt hor vi ho{t en "choufför", en "fin-
nrekoniker", en robotmonför", en lobo-
ronf' och tre som provot på l<onstruk
lörsurl.c1. Frdo {l clor i pryogtinget, Le-

no Fors, höngcrv sig åi kontorsorbete -mecl den clron för den delen, enligt {ru
Inger Lundberg, som såg iill att höllo
lrenne igång med moskinskrivning och
diverse expeditionssysslor.

llcndledorno hor överlog borcr posilivo
intryck ov sino elever. Ser ficln iiil ofl
plcrnero, sir mon hor lömpligo olbeten för
dem nör de kommer, ör del ingo problem,

sclger en ov hondledorno, Hoiger Oskors-
son på flygrodorverksloden. Tomos Jo-
honsson, som pryode hos honom, beröt-
lor oil hon fick börio med ott plocko
liomponenler ur gomlo opporoler med
hiölp ov lödkolv. Efter en tid fick hon
voro med och titto pö vid mötningor ov
ol;ko inslrument och ovslutningsvis siölv
försöl<o sig på ott byggo en multivibroior
efter l<o p plingssche mo.

Vi hoppos ott ollo återvönl lill skolon
liko nöjdo med sin pryotid vid CVA som
Leno och Tomos föreföll voro. Huvud-
syftef med den proktisko yrkesoriente-
ringen ör som bekont otl ge eleven en
konkrel uppfottning ov orbelsliv och or-
betsmiljö inför kommonde studie- och
yrl<esvo.

Under överinseende ov hdndledoren Korl-Erik Edbom

En kncrpp till crppcr-
rcrlen

Monscheilknuilor som mon behöver
rållo redc på förses ov somhöllei med

vokt (hemmofru och sekrelerore för oliko
lider på dygnel,. Hcirti I l.ommer visso

tel<nisko ottiroljer, som bondspelore, pen

no, popperskorg och en ielefon. lsvå-
rore foll förses telefonen med en knopp,
vormed omkoppling till dogvokflsekrete
rore l<on ske. Bdrde opporoter oclr knopp
tillhonclohålles ov Lurverket till fosto
nonopoipflser.

| årtionden hcrr knoppen voril byrtrl<ro-
ii!l< och svort, en slrikl, rund liten lådo
i öndon på en ijock, lil<,:ledes svort slodd.
l'4en siotligo verk ovkungligos och mo
derniseror sig. Så öven televerkel, sonl
gölt in för ny design. Den gomlo sorgsno
rundo hor blivit miukt grö, ovlöng oc|
omslogsskön.

Hörom dogen fick iog en sådon ny fin
sok på miit orbetsbord och en extro op-
pcrrof hos Liso, min vöno orbetskomrot.

{Liso måsie sitlo fJero rum bcrt). Brul<s-

onvisning medföljde emellertid ei, vorför

iu3te.dr Thomos Johdnlson en rodorontenn.

det gällde ott siölv utforsko underverket.
Scgt och gjort. Den långo fino om-

slogsl<noppen lög nred eno hölften ned-
iryckt iplon med lådons kåpo, medon
den ondro symmetriskt liko hölften vor
uppfö11d. Vid lcnoppens enc önde slod
ordei "Till" och vid den ondro "Från".
Jog tryckte ner knoppen dör det stod till
och ly{te iuren. Det blev fon. Så tryckie
jog ner l<noppen vid från, lyfte luren för
olt konirollero ott ollt stod rött till och
{ick lon nu med. Min opporot fungerode
orlrså både lil och {rån, villet inte gör
en ordningssom tidnstemon sörskili glod.

Med Lisos benögno medverkon vidtog
en ingöende Inopplögesundersölcning.
Liso ficl< ringo till rnin telefon böde "till"
och "{rån och svoro på sin opporotsom-
tidigt. Vi fonn oil jog kunde ringo med
knoppen i bögge lögeno, oit iog olltid
blev uppringd i bögge lögeno och ott
Liso olltid vor borlkopplod i eno löget.
lvlen ivilkel löge vor hennes telefon ei
inkopplod? lo, dei stod ei på knoppen,
så det måsle olliid kontrolleros med
snobbtelefon. Det blir olldeles för svdrt
med borcr "Tili" och Från . Puh.

En som oldrig klogot förr.

l1



En l<ossoLådo nedsonkt i skrivbordei,
en ny disk och iilLvcrron ter sig beiydllgi
onge-amc'e. t\cl.er Kor'a Li-d"trörr p''
CVA:s losso. Der- obel rr'ro i-'c.ln nU^F

hon förut hocie medförde övefonsflclng
n,-g oclr rcrrl ien orr. \l yddsi-genl t

Sven Korlsson on ilocles, och mon l(om

Ircm ti I den nön1ndo ösningen.
Mångo ondro hor kcrnske lil<ncrncle pro'

blenr. lb ond kon del roc<cr med crlt mo:r

verkligen iönker igenom sino orbelsienl
pon och gör en liten ommöblering {ör
ott åsicrdkomms f örbalitringor.

Ar Du soms med Din stol?
Hor Du en instöllbor crrbetsslol, glöm

inte oit dro nyilo ov finesserncr. Enligt
orbetorsl<yddssiyrelsen skoll slo Lsitsen vo
ro horisoniol eller idei normoste horr_

sontol och dess höid södon, ott den trll
låier, ott föilerno helsl stöder moi gol
ref, medon I nrinc, ör bojdc rol vin

l(ei. Stolsiisens diup bör voro sådcrni otl
nör mon silter upp ordentligi på slolen
och ulnyllior rl ggs ödel slo | "i edie-
delor ov lårets boksido stödio mot stol

silsen. Lårets nedre trediedel, d.v.s. pcr-
iiet ndrmost ovon knaiveckel, skoll clor_

emot inte stödicr mot siolsilsen. Mof s(oll
nömligen ött k!nncr öndro ben och 1ol-

stöllning.

Rött föihållqnde bord - 5fol
Arbetsbord och orbetsslol skoll vora

völ ovpossode iförhållcrnde tilL vorondro
Allmönt kon mon sAgo oti str ör {o let,

om orbelsbordeis höjd är i niv€r med

ormbågorno, ndr mon sitier uppröit rned

oxlorno sönkto och ormorno friti höng

onde utmed sidorno. Ar bordet för hö!t,
ski!ter mon lcllt upp ox orno för ott fir
ormbågorno i höid med bordsyion, vi ket

i löngden kon ledo 1il tröitonde muskel

belostning. Bordel bör inle vora Lögre

ön otl mon kon orbeto i uppröil sition-
de stöl ning. Vid ett för iågi bord moste

mon lulo sig mero fromåi. Trycket pir buk

och bröstkorg ökor och ryggen utsötts

för en onödigt stor belqstning Arbets
bordet måste ge ffitt utrymme föi benen,

så ali man kon röro dem såvö fromarl

som isidled.

Vcrd will du ändrcr pö
i din orbersrniliö?

ovd 203

- Jcrg hirller pcr med slulrlonlering ov
RÄz\9 notorn oclr fyckef otl orbetsplotsen,
{osi den ligger löngst lnne i berget, clrr bro
ptr dei helo togei.

Stelldn Bolin,

Trcrppuppgången ti lvåro l<onior bc
höver målos om, och dess'Jlorn skulLe clel

voro trevligi mecl eli blomsterarronge-
nrong c arr.

Göslo 11. Johdnson,
ovd. l2I

- Bullrei i P'lunne n dr del storcr pro'
blenrei, och ollo som jobbor hör utsdfts
rö örselsl.odo-. Mon hor pi, {lonro "
ovdelningen börioi byggo in bullerl<<illor-
no men det skulle <unncr göros i större
utstrdckning on vod som förekonrmer nu.

Mon skulle också <unno ho visso buror,
dör mon kon gir irr och !tförcr orbelen
med exempelvis slipmoskiner och nithom-
nrore som orscrkor hög bu lernivö.

- Vi vill ho eit rymligore <ontor. /v\ecl

tvtr skrivborcl och en bol<lryllo på c;o i4
m'? blir dei inle slort svcingrum. He o

ovd 290 ör trtrngbodd. Tvötthcr len i.ex.
medger spolning ov lostbilor fromilrån
och bokifrtrn men inie frön sidorno.

IogJVlari: AndeB3on,

- Vi lror lrå<igcr lol<aler. Heio lelehol
en belrover byggos orr. Tcn det vögof
mcrn vill inte ondos om. l vdnion på str-

dorcr rodil ol. (1tgö-der önsko jog -n g

en ny rnolio i stiillet för den gomlo lop
pcrde och liie förg på vöggorno. Finge
vi ocksö vilrnre- och ventilotionsonlögg-
ningen ott fungerc str non slopp {ryso
iblond och sveilos dessemellon vore del
bro Andro önskemå|, en dusch i crnslut-4*
ning lill doniooleiten och bdiire stödo, I

ptr (onto.et.

€a

.vd 632

- Vi hor fått eit liust och irivscrnrl or
betsrum, men önskemålet om gordiner
kvcrrstör. Vår fromsiöllning hörom ovslogs
pö grund ov sporkomponjen och vi hor
tills vidore lösi problemet med {örggJott
popper för fönsiren. Jog skulle också
görno se ott den lirngo mörko korridoren
mdlodes om i ljusore förg och oil herr-
iocrlellen snyggodes upp.

f

- Jog storirivs. Det finns ingeniing iog
skulle vi jo öndro på. Miit orbele som ov-
synersko är inlressoni chefer och o-
belskomroier böstq iönkboro. Förut vor
iog o{försonslölld, och nör jog sökte det
hör vornode non mig för ott del skulle
voro eft smulsigl iobb. Det ör dei obso
lut rnle.

Nör Du ger Dig ui ivinielmörkret

Glörn ei reflexerncr!
Du kon köpo dem iMössens kiosk.

{i



Till Arne Norbergs rnirene
Miil i sin verksomhet * vid tjönstebesök pö CVA den 25 okiober - ov-

led vönnen och orbetskomroien Arne Norberg.
Det vor eil hårt slog mot Arnes fomilj men dven vi ollo p€r CVA scm under

hons 20-årigo verksomhel hör hor hoft förmånen olt loro könno honcrn 'rill
ogörno occeptero oil vönnen Arne ör borto lör olltid.

För blott eil holvör sedon, ncir Arne fyllde 50 år, hode jog gldrdien ofi
personligen tå iocko honom för de utonrordentligo insclser som hon gjori
vid CVA. Inget vor omöiligi {ör Arne inom vilket omröde dei vorcr nrånde.
Del vor Arne som lode grunden för helo vör morkteleverksomhet som i dog
om{clitor orbetsuppgifter {ör {lero hundro rnon och nör hon senore erbjöds
verl(somhef som morknodsförore blev hons insolser inle mindre betydelse
Iullo. Allo orbetsuppgifter vor {ör Arne liko intressonto.

Vi tönker idjuposte tocksonrhet på hons vdnskop och insolser och vi ion
l(er ivormoste symrpoti på hons moko och döttror.

A. Högfeldi

7
Jubilctrer Iirån cn au CV A.- pensionärerna, Sucn

|'cttersson, hu följancLe lilla lyriska bi-
tlrag insänts ntetl åtfö[jaru[e uartntt häLs-

t1it1ga1'.

FRIHETEN

Ej blir viljon friglord ov ott fördos

nir-,kt på dynor, ei ott friti i lostens

fornntog loio sig en levnod lång,

fri blir viljon först, nör den fåti hdrdos

{rön en veklings rogling lil gymnostens

genonr siolvlvång frio hiöltesprång.

Mcn ntlr villons göng alr stolt monhcftig

och nor vilions ollo senor spcinno

musl<elkro{t i järnhård {jödersvikt,
skoll cindå dess crrm ei frisk och l<ro{tig

fomno liveis völbehog, blott kclnno

lvångets tyngd med stcindigt större vikt?

Stcrtio nsuttri ld n i ng
vid cvA

Fem indusirier i Arbogo, ddriblond
CVA hor engogerot sig i Arbogoskolons
s.k. stolionsutbiidning för elever som gtrr
årskurs 2 ov inbyggd verkstodsskolo för
verksiodsmekoniker, moskinlinien. Under
lösåret 1972173 <ir det l2 elever som får
qliernero mellcrn l2 oliko stoiioner mecl
förekommonde slog ov verkstodsorbeie.
Fyro sloiioner hor förlogts till Arbogo
Moskiner, medon Arbogo Mekonisko
Verkstod, ASEA, SECO och CVA hor vor
dero två stotioner.

Del ör ondro året som CVA derrcr
dcnno verksomhei. Två elever i togei
kommer i 6 veckorsperioder och plocero5
ptr molorverksloden, dör cle iår delio i

dcnonteri_gs ocl_ no le.ingsorbelen pc
.:tororlyperno RM9, RM6 oll' Boei-9.
Dcssutom hor de en seiour på opporoi
verksioden. Såvdl elever som verkrnos
lore och förmön hor på eil föredömlrgi
sölt engo0erqt sig i uibildningen.

271
88C

230
?30
954
612

l
380
122
6)2
715
850
900
281
274
574
la2
686

Avd.2/1
208
12t
957
122
380
800

952
612
470
)21
62)
i30
636
274
480
201
701
952
480
130
493
462
361
271
150
274

6C år
)972
30/r2
1973
r/l
5/l
9l)

1511
6t2
/t2
912

2012
t/3

r0/3
2l 13

814
2tl1
2211
2214
27ll
9t5

r8i 5 Erik Rydh

Korl-Erik Edbom

Corl-Erik siölund

Cor .Olov Lindh

Avd 8/l

50 å.
)972

.412
2lll2
22112
2/lt2
29rl2
34112
1973
t2ll

7tt
,1

2/11
412

1912
2812
8/3

I r/3
n13

5t4
714
811

t/14
1714
2314

?15
22t5
2515
3015

UHF
60 ö.
1973
315

t3/5
3r/5

50 ål
1973
24,l

412
412
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TACK!
a E l,drlliql otIll . rr'^, oLl ^r. c l-o- .orra lö|or, t !ro"- ir
b"rrlomrol", Iö. o Jpp,ollr'1.r pö ldo',' oc, Io.\o -. "1 t,d In rol
m r Lröor'dsdoq. ,no to. . I tr U.lt. tC t- o.h o b" .

LARS MATTSSON Uo.rot"r. 
,*,a nr'rr*O,

.1-l: -'.,'- ir:.11 9.',i"! It; T9,t'99 c I o.o ,r-re o,

-ä',oli,,;,ii "1-^,.;. J,",;""' ";"-i; 
..id. cvÄ o.. r. r omo .

,ö:-;;;;".i,;;i;,- å;" i;#"; ;ii fl;i":.; ;li_'";.r;.

?--l: -'.,'- ir:.11 9.',i"! I9; T9,t'99 c I o.o ,r-re o,, o,be.,,nrorer
-ä.,0;i,,;,ii "1-^ 

,.;.J,",;"",";"-i; ..id. cvÄ .o...r.romo.or 1o ( \a (rr-
,ö;,;;;;" i,;;i;,--å;" i;#.; -;i; d,i'rvi r .. .oo rrc ,o o p.. I o( r.

ml konpisor inorr CVA UHFll ios Jromföro eli hiöri ioi
ei.vcinli!o håskonstei vid

IIEREERT KÄBERG

e För "onliq höglonrsl po n in 50.ob.
doq fronfdr io9 hdrmed mitr vörma

GUSTAF HOGBERG

. Tock Ni dl d vid cVA so,n qiofde
,nin. födelsedos 24l10 till ert i!al och

ALEX JONSsON

a För v.jflig hågkonst oc1 oll upp-
vorinins pö n,in 50öEcos bor io! orl
lirl mno orbelskamrorer \id UHF få
fromföro mit| h iörrliso iackl

GOSTA FREDR]KSSON

e Hio^rt lqi rc(l for upp?ollninsen pö

VALTER JOHANSSON

T ll ol o son siorde ovskedet frön

KARL.AXEL
sö liusr och vockert. samr för olli
slöd som iog pö olikq söii fårl
motlogo lockor log vorml och

Ebon Nööid

För oll vdnlishei och de vockro
blommorno i samband med nrif
nokes och vör köre poppds bori-
cåns v ll vi f.omföro vårt vor

Moy-Brirl Norbers
Briti.louise Ann'Chodolle
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En dv notiorsgrupperno ger sig ui pö

Jöderlund. Boko skymtor bl. .- Eengt

Håll dig i trirn
CVA lF motionssekiion hcrr under hösien
sloriot mofionsgrupper under beteckning
.,CVA 

TRIM".
Verksomheten for somloi eti 60 iol del

logore som för frisk luft och b6ttre hölso
genom promeroder olternoiivt löo_in9
och enklore gymnostik.

Allo kon kommo med öven Du sonr r,'
le noionerot p6 önge och bl vil över
vikiig.

Vi motioneror lvå gånger i veckon,
onsdog och söndog.

Vid Folingtorp finns mörkio molions-
slingor i terröngen. Dessuiom uinytiios
elliusspåret vid Ekbocksbodet och Moxel
måseierröngens slingor som ollernotiv.

Allo CVA-onstdlldo med fomilj völ-
kom n o.

UPP TILL CVA TRIM.
CVA lF nrotionssektion

SM i segelflyzg
på GVA-fälret

Arbogo flygklubb får orrcrngero SM i

segelflyg 1973. Den 9 juni komrner iclv
lingorno olt inledos på CVA fdltet.

Mon röknor med ott 40iolet segelfiy-
gore slcoll stöllo upp. CVA-föliet blir upp
s'igninqs och lordri-gsplcrts för vor c

dogseicrpp och området för tövlingorno
ornfoltor cirko 500 kilometer.

För etl por €rr sedqn orrongerode Ar
bogo flygklubb segelflyg DM men ncrr

dei gdller SM sö ör det försto gången
som l<lubben får förtroendet.
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CVA segrcr<le
i FFV'pingis

CVA lF i Arbogo hode ingo större pro'
ble.r .ned ott v nno ffV-nösre'sl opet i

logbordtennis i Engelbrektsskolons gym-
nosiiksol den 25.11.72. Med,5-1 finolslog
lrion Mots Pelerson. Leif Lindberg och
Chrisier Eriksson Huvudkoniorels försto-
log med 5-1. Dörigenom tog CVA sin
lredie inteckn ing ivondringspriset, upp
sott ov Åkers Krulbruk, och iog hem po'
kolen för olltid.

Tio log, från Långsele i no.r och Luncl

i söder, stöllde upp i töv ingen. Såvöl
HK I som CVA vondrode en löit vög till
finolen. Pö lredie och fjcirde plols fö ide
för övrigt de bödo finoigöngens ondro-
lo g.

I segrorloget klorode sig både Mots
Peierson och Christer Eriksson uton
motchförlust.

Resullot från kvqrlslinolerna:
CVA 2-CVM w o
HK ]-CVA s 5-0
HK 2-GF 5-3
cvA I cvA 4 5--0

Spönst i östersund
CVAO lF,s Skid' och friluftssektion

c,rordrode der '0 oltober mcisterskop i

terrånglöpning vid OSK-siugon. Tdvlingen
gick i elljusspårei, som möter 2,7 km.
Hårdo strider utkömpodes utefler bonon.
vilkel fromgör ov resuliollisions sekund-
siffror.

Resullqt:
Kloss 1 (0-29 år) Avd. Min./sek.
1. L-.nnorf Eriksson r'llt f 0.2(i
2. Boo Hedstföm 4'll3 ,]0.. .'

3. John Sundell 404 10.55

luffen. I fiöhr€ rdden: Peler Ande6son, Insrid Pe6son, Lisbeth LoBson, Inge Wollön, Helge Korl$on
AndeB5on. Morsorelo Obers, Hons Holmberg och Sven'Gundr PeE5on.

Kloss 2 (30-39 årJ

l. Sören Cqrnlond 400
2. Göre Lindström 407

3. H.-G. Mork lund 405

Kloss 3 (40-100 ttr)
1. Rognor Svörd 405
2. Göte Görd 407

3. Arne Hell 704

Kloss 4 (Do mer)
l. G. B. Cornlond 400

2. Signhild Morklund r'05

3. Brirto Görd 700

10.25

r0.3\.
11.,,- I

r 0.32

14.38

15.37

12.47

15.17

r5.38

Semifinqler:
HK I*CVA 2

CVA I -HK 2

Mqtch om tredie plsts:
HK 2-CVA 2 5-1

Finol:
cvA t-HK r s-r

Trösiturneringen vonns ov CVA 3

Kloss 5 (Avd. inom CVAO)
1. 405 (R. Svörd, O. Enslrönr,

H. G. Morklund) 33.48

2. 447 (G. Lindström, K. Korlsson,
G. Nötfo lk) 35.17

3.404 (J. Sundell, L Borg, B. Srish) 35.35
,. 702 (C. Rol6n, K.-1. Korlsson,

E. Sondberg) 36.46

5. 700 (A. Hell, B. Gärd, l. Persson) 4/.01

5---0



CVA lF i blickpunkfen vid års-
rnöfe i Stockholrn

FFV lF höll örsmöle på Krisiinebergs Följonde tdvlingsprogrcm för FFV-mös-
hotell i Stoc<holm ördogen den 18.11 tcrsl<opcn l9Z3 fostsfctJldes
1972.

Lenncrrl Lööf klubb-
lr|östore i tennis

Åreis klubbmösterskop hode somloi 37

deliogore som efler en kvolificeringslur-
nering delodes upp ioliko klosser. Nyii
för året vor en nybörjorlu.ner.ng "om tyA, boro hode tocl,ot B spe'oå. Vi lo.
noppos på fler till kommonde scisong.

Totoll spelodes helo 70 motcher'nnon
årets klubbmöslerskop vor fördigspelot.
Till åreis finol hode Lennort Lööt och Siig

åhne kvolificerot sig. Lennorl genom' .st över bl. o. S.-E. Persson. Stig hode
tidigore i furneringen besegrqt bI. o.
Nisse Pelerson och Per Theonder. Finol'
motchen blev en mycket hård och sevdrd
motch med överroskonde fint spel ov
Slig. Lennort stod till slui heli tipsenligt
som segrore med siffrorno 6-4,6-4.

I kloss ll besegrode Lennort Sijernslröm
Leif lindberg i finolen.

Olle Äberg finolslog Sten Johonsson r

kloss lll.
Nybörio rtu rneringen s segrore kom ott

heto Boe Törnkvisf, hon besegrode Clos
Wennerlund ifinolen.

I dubbelturneringen svorode oldboys-
leomef Nisse Peterson/Kirre Welin för en
mycket fin prestotion genom oit i finolen
besegro årets FFV-mdslore Per Theon-
F-lGunno, Eklund med siffrorno 6-2,
o*3.

Volbcrcdningens förslog rred S. O.
Ho rnsiröm sorn ordföronde och Göron
Long och Morgoreio Lindberg som sty,
'.lsesupoleontcr {örburdel cnrogs e1
hälligt. Per-Erik Persson ornvoldes som
fevrsorsLr ppreont,

Eti 30 tol repfesentonter från de olii<cr
föreningorno i FFV lF hode mött upp.

I sorrbord meJ irsmötcls ovslulning
utdelodes pris till böslo förening nom
FFV lF vilket erövrodes ov CVA med
CVM på ondro plcrts och HK på iredje.
Som förslo pris erhöll CVA 500:- i kon-
ionier somt FFV lF nyo sfondor.

Gren

Bodminton

Bordiennis

Bow ling

Foiboll

Hondboll

Oriertering
Rinkbondy

5k idor
Skyite

Tennls

v o rpcr

Ar rongör

CVA

HK

CVM

GF

CIV
MZ

CVMV

CVAO

CVA

CVM

GF

Ticlpunl<t

3l mors l9l3
nt clr5

opr I

seplember

mors/opril

22 seplember

24 [ebruari
mo's

15 seplember

En slqd lrio vitdr lpp belöninsorno. F.. v. Göron Ldng, Morgoreld Lindbers o<h ovsäende ordförond€n
; CVA lF S.-O. Holmslröm, son vi posor på ott tocko för riden på CVA och önskor ty.kd ti Då HK.

Nyz tennisrnosscr
Ett stori frivilligi orbete hor under hös-

ien nedlogls på våro iennisbonor- Den
tidigore toppmosson som ihuvudsok be
stod ov krossot tegel hor ersoits med
nrosscr ov fobrikot Lclwnii.

Tennissektionen hoppos genom clenno
åtgörd ott ontolet holkolyckor skoll mrn-
sko och oil vi skoll få ivtr banor sonr urrcr
tennisintresserode skoll finno trevligo ott
spero pcr.

Tennissektionen
Leif Lindberg

| 3!ollortdqen på tennkbonon. Fr. v. Benst An-
deEson, lnsemor Gudov$on o.h 8en9r Anders'on-
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Hern rill John BulI igen
Fomiljen Bernhcrrd Johnson korn isom-

ros körcrnde i sin GB mörlcto bil på Auto-
bohn i Tysklcrnd och blev stoppod ov en
polis. Denne kom from och frågode,
"Sprechen Sie Deutsch ? Heli spontont
svorode Mrs Doreen Johnson på kling_
onde svensko, "Nej vi folor boro engel-
sko'. Polismonnen såg nögol konfunde
rcrd ut.

Deilo Ar en ov möngo episoder, som

fomiljen Johnson hor otl berölto r ov-
sl,coels slurd, ncir del ör dogs ott löm1cr

Sverige och ötervöndo till Englond
Bernhcrrd Johnson, som ör onstölld vid

lmperiol Meiol Indusiries Ltd. i Englond,
hor vorit vid CVA under c:o 1 1/2 ör lör
ott fullgöro visso åtogonden, som hons

{irmo hor holt på robotsektionen. Hon
berötfcrr, alt hon funnii siit orbete vid
CVA siimuleronde och pröglot ov gott
kcrmrotskop, dör speciellf Henning Fors-

l!nd vorit den förmedlonde lönken. Fo-

niljer Lo' hunn.- {,"r mångo godo vörrer
i Arbogo. Någoi mon lönker to med hem

ör de svensko formerno för umgöngesliv,
som nron funnit mycket ongendmo. Del

konske kon bli ett konplenent till de
pubor mon ör von vid. Sillen och snopsen
kommer nog också ott Jinnos på det eng
elsko bordei iblond.

Tock vore medhovd husvogn hor fomil'
ien.Johnson holl godo fill[öllen oll se sig

om under sin vistelse hör. Förutom Ar-
bogo hor Mrs lohnson specielli förölskot
sig iKorlskogo.

Nör Bergtrollet tröffode dem inför upp-
brottei, förklorode de. ott dei vor med
både soknod och förvönton de ontrödde
hemreson. Den fenårigo dotrern Suson

visode en påtoglig sorg över ott behövo
lcimno Arbogo. Hon hor skolfol s g mån

go godo vönner hör och protor en liko
god svensko som sino idmnörigo komro-
ter iSverige. Poppo Bernhord hor inte
lyckots liko bro i detto ovseende, ly d€l

hon för en iid sedon försökte ott på sven

sko tilltolo Göie Gustovsson på robot-
sektionen fick hon fölionde svor, "Jog

förstår inte Din engelsko'. Bernhclrds
kommentor: "Perhops he wos pulling my
legs".

Fomilien John3on tdr foNöl ov nå9ro ny.kel sodo vönner. tr. v. Doreen o<h Bernhord Jon3son, ToF

rlen Gustovtson ned fru In90, son får en lrom ov lillo Sutdn 30nrt f d Bergtroll3redoklören Ro9.or

BAD
''Bod betyder iollmdrnhei en kropps

rner eller mindre fullstöndigo {örsonkning
cller neddoppning uti någol dmne - vo-
re sig flytonde, ångformigt, gosformigt
eller of foslore konsisiens - hvorvid
l<roppen ör uisott {öf en siörre eller
mindre inverkon of delto ömne, olli e{ter
dess o nvdndningssöft, vörmegrod ellef
ö{rigo besko{fenhei. Vorligen nyitios bod
for mennisLokroppens vård, onringer
scm rentvognings- och uppfrisl<ningsme-
del eller mero meiodiskt sösom egentlig
bodkur, isörskildo döriill inröttode on
stolier, bodinrdttningor, onlogdo pö

lömpligo plotser, bodorter, oflost under
speciell ledning ov bodlökore.

Efter bodmediets beskoffenhet före
kommo ej ollenost vottenbod of oliko
slcg och sommonsiltlning, ufon oven

Det ör nu hög tid för det årligo iul-
bodet. On nyiion crv def kon det konske
rådo delode meningor. Enligi en ov Al
bert Engsiröms rospiggor kon mon få det
inirycket, otl bod ör ett niLrtningsmedel
för enbori överklossen, då rospiggen ui
brisfer "en Irisk kropp håller siölv strten
ifrån sig". Eiiersom jomlikheten ör stör-
re nu ön nör detlo sodes, ör det troligt
crit de flesto nurnerc hönger sig ö1 dy-
iko njutningor. En god regel ör dock oti
innon mon ger sig in på nögot ör dei
lömpligf ott inhömto erforderligt vetonde,
så dörför plockor vi någro fokto under
''Bod' i Nordisk Fomilieboks förslo upp
logo, tryckt 1876.

lo

Difierentierod
(rrbetstid

Vid UHF hcr sedon en tid tiildmpols
s.l<. differentierod tid med gott resullot.
Del belyder ott mon kon beslömmo sig

för ott exempelvis börjo tjönsten kl. 07,00

och med 45 min. lunch sluto kl. 15.55 eller
börio kl. 07.45 och sluio 16.40. De som dr
bundno till ott åko buss börior kl.07.25
och slutor då 

,l6.20.

Lunchen kon vorieros mellon 30 och 60

min- De som hor smörgås med sig lycker
ott 30 min. röcker, medon en del som

åker hem och clter vill ho 60 min.
Vid en rundfrögo blond personolen vod

mc,n i ol.mcinhel rycke- om den drfferen
tierode orbelsliden hor mon enbort goli
att sögo. Från något håll tycker mon ott
somorbetstiden hor krympt och dei ör15
något som uppstår, nör mon hor oli. '
iider och som noiurligtvis kon voro nog
så besvörligt iblond.

En onnon sok, söger mon, ör oli nör
orbetsiiden vor gemensom tröffodes mon

före orbetsiidens börion och utbytte tc'\
kor om gårdogens TV ocF o-dro begive"
heler-

I stort selt ör ollo nöjdo och det ör völ
så del sko voro.

dunstbod, ång och imbod, vormlu{isbod,
l<romprimerode luftbod, kolsyrebod,sond-
bod, gyttjebod, onimolisko bod och slut'
ligen medikomeniöso bod of mångo slog.
Ett bod kollos kolli, vormt eller hett, ollt
e{ier bodtemperoturens förhållonde till
l<roppsvArmen.

10-12' söges voro köllkollt, l2-]8'
kollt, lB-25' kyliqt, 25-32" liuntt,

32-3l' vormt och 37-45" heti. I dei
köllkollo bodet uthordor mon i o lmönhei
endosf någro få minuter uion olögenhet
erler lo'o. Lönghelo bod kunno öven

meclföro betönkligo rubbningor. Till r'l'
kemisko beskoffenhet kunno votlenboden
voro onlingen sötvotlensbod - såsom

vonligo flod- och insiöbod soml de s.k.

indifferento thermolboden - eller solto
bod, såsom hofsbod, soolbod (frön notu5
ligo koksoliköllor) eller i öfrigt mineru I

holtigo bod sösom olkolisko bod, svofvel
bod, lern och stålbod m.fl. Med ofseen-
de på form och onvöndningssött kunno

voitenboden delos i tvönne hu{vudgrup-
per, bod ' stilloslående vorten, såsom siö
bod, bossdngbod, korbod m.fl. och bod i

rinnonde votten såsom strömbod, flod_
bod, slörtbod, duschbod, bod med våg-
slog (Wellenschlog) m.fl. Under bodet
kon kroppen onlingen i sin helhet voro
uisott för votlneis påverkon {helbod, bos-

sängbod, korbod) eller endost delvis
(holfbod, lokolbod, siii', fot och honcl-

bod, sittdusch, voginoldusch, ögondusch
o.s.v.) '. Jo, del finns mycket mer otl löso
under rubriken bod, men vi slufor hör och
hoppos ott detto skoll bli till vördefull
hiölp vid iulbodets ovnjulonde. God bocl'

iul! A, R.



TAVLA SJALV - och inbiuder till en ny
VÄR SALONG, som skoll hållos i ionuori.
Förro solongen * den försio - btev en
slor fromgång. Over 

,100 
verk i oliko mo-

n6r och teknikef strömmode in.
Allo onstölldo ör völkomno oh delto

-Ted egenhöndigt tillverkode olster. Tolo
,l.aed P. O, Olsson tel. 187, lnger Krogh-
Svendsen tel.217 eller Olle Svensson tel.

Under höslen hor på mössen visols gro-
_fjk ov lennort Rodhe och teckningor ovA.,,' Jre on wrberg, uesso verr presenlerodes
/vid en völbesökt visning den l8 okiober.
Dörefler kom en ov mångo efterlöngtod
uistöllning med etl storl ontol verk ov
Lors Norrmon. Denno uiställning höngde
först pö UHF och dörefter på mössen.
Nörmore 20 verk sdldes.

Under december visor Stig Ghylfe från
Glonshommor emolier och som sösongens
slulpunkt hor vi decemberdrogningen med
ett'1s-tol fino vinsier.

Motto: KONST kon ollo göro
KONST kon ollo upplevo
KONST kon ollo köpo

Gör en
tcrwlcr siälv

Förgtrollei uppmonor * GOR EN

Anders Änder. AndeB Andersson.

FFV- rnästerskopen
i bridge

FFV-mösierskopen i bridge orrongero
des i år ov Zokrisdolsverken och spelo-
des den 8 oktober i Korlslod med delfo-
gonde ov 26 por.

CVA lF represenlerodes ov sex por och
dominerode tövlingen med helo fem por
över medel, dörov fie por på prisplots.

Anders Ander och Anders Andersson,
CVA, vonn lövlingen genom ett gediget
och fromför ollt initioiivrikt spel före
Britt Blom (EM- och flerfoldig SM-möstor-
inno) och Uno Elfving, HK. Pd tredje och
femte plolserno kom CVA-poren Bo Berg-
kvisl-Lors Guslovsson och Nils Enon
der-Bror Schlegel.

FBU:s k-pislfälf-
skiutning

Inte mindre ön 177 skyttor, döriblond
svensko möstorno L.-G. Stenberg och Hel-
mer Eriksson, stöllde !pp iArbogo FBU:s
k-pistföl'iskiutning den 3 december på
CVA:s område. Allt gick völ i lås och
orrongörsföreningen med 60-tolet funk-
iionörer iorbeie fick idel lovord.

Ny hiort
Den l0 ol<tober onlönde en slolt horn-

beprydd ödling iill CVA från Slottssko,
gen i Göleborg. Hon kom för olt stonno
och lcr våro domöner i besitining. Trols
olt hcrn boro hor tfe år på nocken upp-
trilder hon vdrdigt och belevot. Med si,
no fino söllskopsmon6r blev def inte nå,
.Jon slörre svårighet för ho'lom oll vinno
crllas gunsl. Lillo rådlurei Liso föll plodosk
för hons chorm, medon döremot de fem
dovhiortshindorno till en börion förhöll
sig något mero owoklonde. Konhöndo
hode de inte kommit över soknoden ov
sin förre "herre", som så snöpligen gov
sig ov iillsommons med tre brudor (för,
l6l, hindor), nör en grind plötsligt öpp.
nodes moi friheten i somros. Detto hönde
sig som bekont, vid övningor p6 CVA.
flygföltet. Ovningsledningen beklogode
diupt, oft dei slorvols med grinden, och
slickode pengcr för ott möiliggöro in-
köpet ov den nyo dovhiorten.

Fortforonde hyser vi hopp om oit få
återknyto bekontskopen med vöro Iött-
folode rymlingor. De völfylldo motbor-
den på CVA:s inhögnode omröde kon,
sle kon locko nör vinterkylon och snön
blir för besvöronde.
Bild på vår nyo hiort på bok'idon.

Tyvörr ålerfonns endost en orbogobo
blond de tövlonde. Försto inteckningen i

det ov CVA nyuppsotto vondringspriset
för 3-monnolog tog Eskilstuno CFP. Do-
gens bösio skytt vor Biörn Eriksson, Norr-
köping, som fick Arbogo Tidnings vond-
ringspris.

På vintern ör ncrturen vif
) Aprcpå tniliödpbatter saxar ui föl-
' tnde inliigg ut LKAB:s personaltilning

SKIP:

Noluren ör dei som betecknos med
grön förg pö ollo plonkortor. Den dr ock-

-p Orön iverkligheten, vilkei mon kon se
im mon tiflor ut genom silf fönster eller på
förgfotogrofier, På vinlern ör noi!ren vif.

Noturen bestdr ov mork, volten, luft
och PLM produkter. Den kon onvöndos
som underlog för porkeringshus, oiom,
kroftverk och municipolsomhöllen. Dör
ndturen inte onvönds till något kollos den
grönområde. Ur noturen får vi visso rå-
voror, sösom mol, mossoved och moko-
dom. lde hål som dörvid uppsiår lögger
vi t,ex. gomlo iörnsöngor, pototisskol och
bildöck, Detio kollos kretsloppet i notu-
ren. I noturen finns loopor, compingtu-
rister och diur.

Diur ör en sorts komplicerode kvicl<,
silverföreningor som i visso foll fortfo-
ronde hor rörelseförmågo. En del diur
kon flygo. Är de små behöver mon inte
bry sig om vod de heter, del ör boro olt
sproyo, Är de slörre kollos de fåglor,

och mot dern hor önnu inget efteklrvt
sproymedel fromstöllis, uton boro lång-
somt verkonde medel. Fåglor förekom
mer frömsi i molorer på ietplon, i iiock-
oliebölten somt ismå drivor nedonför
kroftledningor och fyrlorn,

I noiuren finns ocksö små gröno diur
som inle rör på sig, de kollos vöxter. Till
vöxierno hör blond onnot julgron, pelor,
gon och hö. Sioro vöxier kollos tröd. Av
dem får vi grillkol och plywood. Står det
mer ön fem tröd på en liien yto ko os
det skog. I sl<ogen går mon vilse. I sko-
gen finns även vorg och björn, Biörnen
ör eli lömsl<t djur, som olltid överfoller
försvorslöso jögore. Vorgen finns inte.

Morken kollos det som noturen slår på.
lmorken finns oljo och gos som kommit
dit från iöckonde cislerner och ledningor.
Oljcrn pumpor mon iblond upp igen och
höller iiJlboko i cisternen. Jömför krets-
loppet ovon. I morken slicker vöxterno
ner eno öndon och suger upp votten som
onnors kunde kommo till nytto. Del vot-
len som vöxterno inte kommer ål korros
grundvotten. Grundvotten ör en DDT-lös,
ning. På morl.en finns vidore motorvögor

och rullstensåsor. Vorför de senore Kor-

lcs så ör en gåto då det inte olls ör någ-
ro ösor uton ivörlom en rod gropor s.k.
grustog. Kring molorvögorno flockos bly-
holiigo vöxter och hörselskodode bönder.

Votfen ör en oftd löddronde, gröbrun
vötsko som förekommer i noiuren i flero
former. Volten i form ov regn består ov
solt och svovelsyro, vilket beror på ofl
vottnei påverkos ov luftens noiurligo som-
monsöitning. Desso ämnen underiöilor
genom sitl idogo orbete fromtido rivning
ov kyrkor och ondro stenbyggnoder somt

iörnkonsfruktioner. De håller öven pH-
vördet isjöor pö en lillröckligt låg nivå
tör ott i'1te f.slorno skoil bli oggressivo.
Fiskor ör ett slogs ofto dödo djur som

lever I voltnei.
Voltendrog som oturligt nog rinner

from just dör ovloppsledningor mynnor
ut, blir ofto berikode med flero söllsynto
kemikolier. En ov de populöroste kemi'
kolierno heler fosfor. Det ör en hell ofor-
lig kemikolie, som möiliggör skurnbod i

det frio. Dessutom sditer den fort på den

slöo noturen. Sjöor som onnors skulle be-

hövt tusen år för oil vöxo igen, kloror det
nu på tre år med hiölp ov fosfoi. Detlo ör
en form ov strukturrotionolisering.
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Nu ör def g(h)iort . . .

God Jul och Gort Nvtt Ar!


