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Europcrväg nr 3 får ny drcrgning
Korsning för Arbogcrbor till CVA-UHF
Det första grävskopcgrcppet irar ta-

gir. liir eulopaväg t3:s nyr ,lragning.
Den skall vara klar når högertrafiken

i sept. 1967. Vägen som berörs
sträcker sig från bron vicl I{jälLrare ka-

startar

vid CVA. Infarten regleras av ljussignaler. Därifrån går den österut norr
onr Ekbacken och ansluter ti1l clen nuvarancle clär I{ungsörsvägen i clag moter.

För Arbogabornas egen del,

söder Ekbacken och går norrut via en

viadrLkt över E3, tar av viisteftLt och
ansluter nuvarande Kungsörsvägen. För
cyklister och gående blir det dessutorn
en "l<otunnel" rurder E3 ungefär vid

nål till Vinbäcl<sorrrådet.
Huvudvägen komlner att Iigga c:a
200 lneter norr om nuvarande vägkors

gåenclc och cyklister, hänvisas

AR.BOGA
INDUSTRIER

Fcrrniliedcrgen i revlz

Bcrgtrollct iimnar publicera några ar-

rill:,r onr A. 'ot:, In.lLr.rrie Vi l'ö.ja'
i detta nunrnler med en beskrivning onr
l.rur det käncla Arboga ö1et tillliomtner.
rO1Yrs

lågslti Iden

Frislza llåletar öuer Arboga.
Marinens hclihoptcrshala är förlagtl

vid
Se

CV A.

urtilzel sitlan
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gar 'drg.

Söndagcn clen
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ner.r

r[lrl CVA

främst

till

den

.or' 'rrlliölj.r.räng.n

l3

mars upplivarle ett

Ulll: e|e "i|
den 5 sept. 1965.

rr o oclr

från Familjedagen

l,'lkar visadr: rid tva sk ld" före.rälj
nir-igar den film son upptogs då CVA
visades för anhöriga, UHF ocl.r DC.
Pa

Trots att filnrcn inspclats undcr ogynn
sanna ljusförhål1anden, c1å clc, son har
gott minne, erinrar att clet var helnrulet
och regnacle mycket, var filmen bildtek
niskt gocl. Den uppsl(attades av alla ålclrar'^c\ de hc;-de' plrd:,
rid ger'rLrop

clet stora diket. Beträffancle fartbestärn
melser är iinnrr inget bcstriirt.

kännanden. Några klagade på

att

Sransas.

Ll er Jennu filrn följd. Svenskt Flic
rrnJ<r 50 år rpltagen vid en Lrppri.
ning för allränheten i Malmslätt, 1960,
varvid speciellt märktes en kavalkacl av
llygplantyper representerancle olikir c1ecennier

i vårt Flygvapens

historiir.
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25 rncrrs
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Gunnel Rydeborg, tel. 400, Co.l.Rickord Ekblod,
rel 105 Corl-Huqo Dorrlsrrom lel, 16t, GJnnoGustovtson, te1.272, Chri+er Nilsson, iel. 101.
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mcn inte var långre och att rr-tan såg för
litet av uppvisningarna, mcn dctta måste
försvaras rred att det kostar rätt rnycket
att göra cn film och dcn måste lle-
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Jaktflyget fordar sammanhållning och
precision av personal och materiel,
Mera om Kungl. Södertörns Flygflottilj
i Bergtrollet nr 2 1966.
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Hänr se'n sisf

ur CvA-chefens dcrgbok

r 965
7 december
Förre styresmannelr för CVV Nils
Söderberg, som utreder och planerar
transporter [red fpl Tp 84, hemsökte
sin kontaktman vicl CVA ingenjör G.

l5

december

För diskussion on eventuella arbctsuppgifter och för att på piats låra känna CVA ocl.r dess ledning, hadc vi berJk rv che[en för Alrrr.lörr rltnirgens
elektroavdelning överste L. Nyströru. I
sitt sällskap hade l-ran sina närmaste
medarbetare samt dessutorD representanter för TUK och FFV.

I6

december

I(apten

H.

l,indstr örn, Marinens hc

till CVA och diskuterade n.red ingcnjör E. Bäck Hkp-sko1... fÄ'l;.onir o hÄr

likopterskola, kom

2l

december

Föf att ge oss gocla och värdefulla
vi ntr på nära håll sk.rll umg;s

rå.1, när'

nc,{ ,lovh.lon.rr. hade ri bett jaktvårdskonsulent F. Ändr6 att komma till CVA

lör vårt initJativ gladdc oss mycket. Ingenjör G. Wase var
Hcns entu.iasrn

besöksmottagare.

1966

l0

ionuori

Den l0 jan. kl. 11.00 anlände Marinens helikopterskola rncd fem l.relikoptrar'. Efter ett hälsningsvarv över Arboga landacle de i perfekt ordning på
hangarplattan.

l2

ionuori

Chefen för Flygförvaltningen general

major G. Falk brukar varje år lamna
berörda industlichefer cn prognos be-

Statsselzreterare OlheLle sdluterdr chefen

för Flygföruahningen i näruttro au genentl

dircbtör Sutird.
träffande anskaffningen av tele- och elmateriel för de näu'nast komn-rande åren.
Infonnationcn var i år förlagd till CVA.
Som hedersgäst var nye statssekretelaren i Försvarsdepartementet S.-G. Oihede inbjuden. Ilan infann sig tillsarrrrnans med sina medarbetare kansliråden
Sven Larsson och Benl<t Dahlberg san-rt
departenentssekreterare Gunnar Holmberg.

Dagen började rned

att

anlända per flyg och bi1

kaffe på Gyliene lSalken.

gästelna

serveracies
- föreläsnings-

I

runxnet gav sedan verkstadsdirektör
I{6gfe1dt och övcringenjör Larsson en

CVA varefter byråchef
oricntcrarlc orrr UHf

presentation av

I(. Hrrltrlan

ViJ rrrnrJvanJringen på CVA var gäs.
'.,..,,-^n-'",t.
RF/o_
verkstaden, telchallcn och verkstaden
för yttl e testutrustning besöktes.
KL 12.30 intogs lunch på vår restaurang.
Sedan general Falk givit en kort presentation, jnfornerade avdelningschef
H. Lindgren om gjorda och planerade
bestäliningar.

Efter en kort frågestund

ned

i

sanband

eftermiddagskaffet avreste gäster-

na vid 16-tidcn.

19 ionuori
AvJelningsdi

el.rör I.

Lind

rlrl.

eko-

nomichcf vid Fabriksverket, tillsamrnans

nrccl överstelöjtnant B. Salmson och
ingenjör G. Johansson fick vid sitt besJk cn l.ortarc inlonration or', upplägg
ningen av vår' r'edovisning samt onfattningen av vår verksamhet på rnderhållssidans B-nivå.

20 ionuori

För att stuclera översynsalbetet ned
BT9C hade vi nöjet att hälsa en grup;r
ur danska krigsmakten välkomna till

CVA.

Ingenjörerrra Westerlund ocl-r
Björklund gjofde sitt bästå att på för

CVAuärden uerlzstdclsclitelztör Hög;feldt hilsttr ASEA representantenta dir. H.
Liantler (i babgrntden) och C. Mileihousley uälleomna clen )2 itut.
2

de danska vänncrna förståelig
förltlara vårt arbete med BT9C.

svenska

2l

ionuori

Nye cl.refen för Ärboga N{ekaniska
Vcfkstad, direktör Bertil Ohlson, gjorde sitt för'sta besök vid CVA.
25 ionuori
Chefen för N{arinen viceaniral nr<e
I-indemaln inspekterade helikopterskolan ocl-r fick vid sailrrra besök en infornration och visning av CVA.

Amirai Lindernalm flög själv samrra
helikoptertyp, Hkp 2, sonr användes vid
lltbildningen här.
3 februqri

liör att cliskutera och få infotrr-ration
lttre testutrustniig var överingcnjö1e1na G. Linclqvist och I. öfverhoh.r.r
sanrt ingenjörerna K. Tibeno och D.
I)egerrrtln ho. indcnjär L. Tl-.,rnströ'n.
om

24 februqri
För att se och diskutera CVA:s resurscr för montage av en stöIre radarstation gjofdc representanter för ti11-

vetkaren

av

densamr-t-ra, Compagnie

Francaise Thompson et I{orlston, sve[ska representanten Decca Navigator och
llaclar AB samt bestållaren, FF/LL, ett
besiik vicl CVA.

IlyPtöttaltaite,trs o,h indusrti,

rrs

lrjrr i

RM6:s :kugga dcn I2 jatt.

!af_

Amirdl Å. Lindentdlm på CVA tlen
25 ianudri.

FöR.ETAGS-

NÄtrNDEN

.^1
öucrste N-ystlorz (2: a fr. u.) ntetl stabsltersonal lrån Artnölörtabningen tned utirdur

ticl

besölz tlen 12 decentber.

Den 7.3 reste företagsnämnden vid
CVA till en av Centralförbundct Folk
ocl-t Fötsvar ordnad konferens på Fi i
Västerås. Flottiljen mottog bcsökarna
rrr' J <n oliertcling or r rlq"' ,'pat;;.',
organisation, denonstration av flygutrlstning samt en realistisk och aktrlell
vädergenomgång för flygning.
Chefen lör Fl överstc R. Svartengren
höll ett fascinerande föredrag om Svcriges strategiskt utsatta läge och on de
kringliggancle parternas intresscn och
krigsresurser.

Bdir R. Klirge frrrnlaJc där,.fre- fakta
olll civilförsvaret.
Konferensen avslutades med en frågestunci.

Frattsntätt stutlerat intressetat en Llen1onst r atioils1

ob

ot tlcn

2.1

|ebntart.

t'nkla

reclsl<ap sonr

bordc vata sjiilv-

klara-. lsclubbar, ispi/: och lluiina.
Ispiken, eller isbillen orl trlan är pinr
peifiskare, :il nöclvändig för att kunna
avgöra isens tjocltlek- Bälten ruecl svaga
områclen l<an förekor-nrr-ia var soru helsl
varför clet :ir nöcivändigt att "piha" oft.r. TrJr gLr \ rrln, l rll) rrJ ett k rlri;
hugg är det klokt att ändra riktning.
Isclubbarna är en sjiilvklal ocl.r billig
livförsäkring lncn .le lnåstc b:iras 1:itt

åtkonrliga på bröstet. Är olyckan åndå
lramnre vänclel rran bröstet mot den

iskrn r rlifr rn ll,n ko r ocJr Jra .r.j
med kraftiga hLrgg fiamåt. Detta råd
är narur.ligtvis lätt att skriva nren ändå
nöclvändigt att konma ihåg.
I-ivlinan av nylon cller smiclig hampa

;.,l
Våisen iir lochantle nrcn förräriislz.

DE FARLIGA ISARNA
D.t är eI lråg.. ior.r Ir:rrl rrl:lrl lve\'
sanhet nåste krnna bcsvara nccl ctt
siikert ja eller. lil<a bestänit nej.
Tveksamhet i stil rned "clen håller
nog" kan bli

öd.-scliger.

Egentligen är det underligt att vi I
vinterlandct Sverige inte har den kunskap om isal och isläggning som är nöclvändig rö- r ri.klrirr \istac pa is(n.

Vi "tror" i alinänhet att isen är tillräckligt "tjock".

lör rtt.äkert

bedönr:r l)ärghyler ir
det nödväodigt att kännil olika forruer
av isbildningar.
Kd-rnis :ir all nybiidacl is utan sam
bancl necl snöfall. Isen blir- klar och
hård.

Srio eller stopis bilclas eftcr ihållande snöfall på en avkylcl vattenyta. Snön
smälter ej ttan övergår till sö{a, som
.å srnaringorrr {rlser,iamnran Stöt'is Jr
vanligt över strönfarliga områden t ex
Arbogaån.

I(norefis uppstår då nyfailen snii faller på vattenbelagcl is.
Öueris bildas på vattentäkt is vrd
otillräcklig frost.
Snötäcbt is över str-öirrrande vatten
är clen mest farliga nan kan råka ut f6r.
Under förvinterns isläggning är det van

ligt att nyfallen snö helt döljer

den

tunna isskorpan. Den läckra ytan ger
da ett horrrogenr intrycli. Att ''arn 1'å
egen hand vill "prova" isen är inte förvåna rsvä rt. Den pekfinger[örmaning
som föräldrarna brrri<ar gc sig tid mecl

J :ll lär etr verpi'ipr hrr'1 rpet

kollkret bevis på, att den lockancle isen ar
farlig.

En minst lika förrädisk och livsfarlig

issituation inträffar under senvintefn
och förvåren alltså just vid clen ticl Du
läser dessa r ader.
Vi har gynnats av en härligt 1<all

ocl.r

snörik vinter, isläggningen har varit god

och vistelsen på isen irar kunnat
4

ske

ttan.isk. Här i Arboga linns ett typ.xr-rnpel 1'a irrr en rill syneq | .\1.; \äg

över iscn nästan omärkligt övergår till
ert lir'.e liEt stril.. Dct gallcr A'lroga
ån. Än har ju strömnrande vatten. När
nast bron vid elverket är strölnmen
stark ocil iDgcn is bildas. Strömmcn blir

allt lugnare längre neclströrns men vatt
n.t bJir cldrig .til'rrtaende. lJägglingen på ån i höjd mcd områcict Gäc1c1Bar.l..kol;n T,g. Ih.rrk,t 'k.r langsanrt, istäcket har varit dolt av sDon
o.l ån. relrtirt L'r'rntJ l(Jnrel rJlivl,r:.1
isläggniogen.

Inon detta områcle har gångstigar
lr"mi,"ls rrJl so'i genväg:t- ö\er ån.
Tack vare den ovanligt ihåliande kylan
ircr .sen rrndcr jenrrari oclr en I'it ir
februari varit bärkraftig. Lika 1ångsanrt
sorn isläggning sker på ån [strönnan.te
vatten] lika snabbt och fiirrädiskt ske.
islossningen. Isen på ån består av den
tidigare närnnda .stöpiserl soln är porös

h,ir v,rr c r lS n,orp, l;no nnh ir'-'
:inclan rrtformacl till en awägd ögla sorl
clen nödställcle l<an gripa tag i. En livlina

rtled kastklurrlp c1. v. s. 1äclerpåse mecl
hagel är nog bra men besvärancle att
lå i ansiktet orr.r hjälparen träffar prick.
Även livlinan bäres självfa11ct 1ätt tillgänglig för kast.
Err -ll---i^|
l--,.1- -., fi.,+-,Ä-r^,
'.'".,'. \ld
isfärder är nog en alltför ambitiös {örhoppning men nog skulle nan kunna

tånka sej att stoppa något extrå flyt-

bart i

ryggsäcken.

Tänk vad lätt att

tillsrmrrrans med r e.crtrräjan, .rrörgå
sarna och thermosen stoppa ned en pun-lpacl cykelslang, simdyna, tillsluten plast-

behållare, plåtdrrnk e. d. Kanske en så-

Jrn ertrrprl l 6er Jer rill'korr ar IIyr
fiirmågan som behövs för att hålla huvuclet ovanför vattnet tills man lyckats
kornma rrpp igen.

C.-E. Widcrlöu.

och lra- dålig n16rcs6ndcl.r1lq [1g.
tär på snöskiktct, smältvattnet
trängcr allt 1ängre in i porerna. Strömrnejan

verrncl l!carhetJr iserc Lrn,lerr:dil, i.!.n

lrrckrrs allt ner oth b;;righetcn rrinskrr
snabbt. Det livsfarliga inncbär icletta
skede att clet rclativt tjocka snötäcket
scr libaclant rtt soni då isen var bär
kraftig. Vrxna solrr vant sig vid clen

enlla gcnvägen örer !n rli.tc irrsc ris
kerna och nålmeclvetet 1ära barrrerr
detta innttl olyckan sker.

Hjälnarens isvidder är jrl ett härligt
.rirrrfll ktsrrral så länge l'är'iglreten

'ir

ker. En söndagstrtflykt i solskcn är sti
mulerande vare sig man har pimpel
eller ej. Antalet pin.rpelhål blir cloclt
fler allt eftersom vintem lider. Detta
tillsammans nled den pågående srnält
ningen gör 1tt upp-iirk."rnhetcn Inå-1.
skärpas. Vid alla färder på is är det en
trygghetskänsla för en själv - och cle
henrnravarancle - att utrusta sig med

T

re

leonponent

e

r till

li1)lö rcälzring.

ftrOBIL KONST

EXKLUSTV LYX

'HOVRTNG'

Helikoptern hal specicllt i krjget i
Vietnam visat sig vara nindre sårbar'
iin man befarat. Den har möjligheter'
att llyga på låg höjd och under dåliga
väclerleksförhållanden sarnt är oberocnde av landningsplatser. Härigenom kan
den lätt gönrmc sig i terrängen ocl) övcrraskandc föra fram folk och materiel
till platser där andra transportmedel cj

kan

användas.

Marincn avscr utnyttja helikoptern
för personaltransport, kustjakt minsvepning, rekognosering och underhållstjänst
m. m,
Flygvapnets helikopterorganisation ar

ämrr "svävandc" men rneJ hovring"

på inte alhför hög höjJ bör mån någon
gång få {ast mark under medarna.

Helikoptem har mer och mer börjat

yr upp find flingor.

Frislza llälztar

Fö. att inte störa "Bergtrollen" har'
en behaglig "Bullematta" lagts över Arboga. Över oss surar det mer än normalt av motorbuller och rykten i lagom proportion.

Kylan har gjort att hutrlor och bin
tåppat "stinget".
"Dovhjorten", en ny symbol?
I luften är det "våryra".

Marinens helikopterskola bedriver
grundläggande helikopter-utbildning på
Arboga aerodromen.
Därför kan i dag vakna Ärbogabor
se skäggiga ansikten och "salta" sailors
vagga omkring

på dess kullerstensbe-

lagda gator.

Även "stålmän" från Flygvapnet ned övervägande delen av sin uppvåxttid i luften - göra Arboga sin "kur".
Chef för skolan är kapten Hans Lind
strön, som till sitt förfogande har 5
flyglärarc. Elevantälet är 7 {rån Mari
nen och 4 från Flygvapnet.
Marinens elcver är utvalda som de
bästa från en grundkurs med 50 elevef
och 50 tinmars flygutbiidning på Sk
50 vid Krigsflygskolan, Ljungbyhed.
Flygvapnets elever är rutinerade föIare med L000-ta1s flygtimnar bak
om spakarna

i

jet-flygplan.

Ilär vid CVA skall nu <lessa Marinens primuselever genomgå GIIU
d v s grundläggrnde helikopter utbi)dning
Denna inne{attar 50 flygtimmar på he-

likopter Hkp2 under en kalendertid av
3 månader.
t" ,L" ;lygtid bedrivs leorilektioncr
och fysisk träning.
En utmärkt förläggning har man i
Ärboga

f.

komma tiii sin rätt som civilt transportmedel. Otaliga dro de uppgifter som helikoptern kan utnyttjås för.

cl. åiderdomshen

lyllcr en stor uppgift.

-

som åter

l1kp2 har originalbeteckningen Aloette II och är fransktillverkad av Sud
Äviation, samma flygplaafabrik som tillverkar passagerarflygplanet Caravelle.

Vid helikopterskolan begrärlsas inte
utbildningen erbart till att flyga helikoptern utan även att behärska den
säkert i kritiska situationer, landningar
i okänd terräng och på små ytor.
Föraren skall efter åvslutåd grundnt-

bildning säkert kunna flyga hkp2, men
därmed är han långt ifrån fiirdigrtbildad, i önskad grad för Marinens ändamå1. Därför lortsättcr skolningen på [örarens eget förband med mera avånceradc övningar och först efter 2 år anses han vara fullt {ärdigutbildad och
bör då behärska 2 helikoptertyper, en
minclrc och en stölre.
Att flyga helikopter är - enligt vrssa

källor

-

avsevärt svårare än att rnao-

Utöver "taxitrafiken" kar den utnyttjas för snabb ambulans- och räddningstjänst. Inom polisen har man funnit mångskiftalde användning för srn
helikopter, nämnas kan trafikövervakning och trafikreglering m. m.
Effektivare och mer avancerade varianter av de rotorvingade maskinema
ligger i dag på de stora flygplanstillverkarnas progran. Ändock talar mycket
för att helikoptern aldrig kommer att

bli någon flygande folkvagn.
Ett av skälen är det mycket
kostnader.

önskar Du nå det "omöjliga" köp
I morgon har "Svens-

då en helikopter.
sons" Bell.

Här några data på två inorn
Aloette

II:

helikopter typ Bell, vilka äro inhyrda
från Osterman Aero. Efter denna första grundutbildning slter inflygning på

{ör

speciella an-

clamå1 och uppgifter.

llelikopterutbilclningen började som
ett rent experiiment under so-talet och
tillgick så att Marinpersonal utbildades
hos Osternans-Acro på typ Be1l. Först
år 1958 anskaffade Marinen sina första
egna helikoptrar - HKPI typ Vertol
44, populärt kallad "bananen".
N4arinen ensam svafar ännu för utbildningen av helikopter-förare för Marjnen och Flygvapnet. - Arm6n sköter
sig helt självständigt och har egen flygskola

i

Boden.

landet

förekommande typer:

övrera ett normalt flygplan.
Fiygvåpnets elever grunclutbildas på

andra helikoptertyper

höga

inköpspriset och dels dryga underhålls-

390 hkr. turbojet motor,
fabr. Turbomeka.
Max fart: 165 knr/t.
Max höjd: I1000 m.

Lyfdömåga: 1600 kg.
Sittplatser:4.

Vrrtol 107: 2.t

gås

rrrbin rororer,

fabr. Bristol Siddeley.
Hi 200 Gr.rome på vardera

i200 hkr.
Marschfart: 250 km/t.
Lastförnåga: 4,5 ton och
lan ta 26 urrustade solda
ter+plutch+2 3 mans
besättning.
Intresseråde av mcr a avancerade typer

hänvisas

till

TV.
Sh-ang-ri-la.

Jcrnucrrirescr

rill

scDrrlrrlcrrlcrnd
botörcrna". Tjurfäktning år inte sårskilt poptlärt och clessutom clyrbart att
arrangera, eftcrsom rnan rnåste irlpottera både tiurar och tjurfäktarc. Därernot förckornmcr tuppfäktning och
hrrnclkapplöpning, naturligtvis med vadhållning.
Det blir snart vardag igcn och canaricrna återgå till sina sysslor och vi tulistcr till bacl, solning, shopping och
anclra nöjcn. Ja just nöjen. För gå vi

ut på "rövartorgct" för att handla så
hör det till nöjena för både köpare och

Irtt'öt{ingskrinnc'r

tid

clen "lzontnttutalti'

säljale att pruta och prata våldsant för'
c1å får säljaren anleclning att på svcnska
skål1a sir.r köpare för "snål snåliinning".
Men Gr:an Canaria är inte bara Las Palrnas och havet. Följ med oss på utflyktcr inåt iin, ciricli av cless bittra "hälsovattrn" sor]1 gäaa[teras göra er 10 år'
yngre, titta på blomr[oma, pelargoniet

n,iittinrtittlli}lgt,1.

växel vilt i alla vägkantcr, bouganvilla
växel i 3-4 netcr höga snår i sprakrr,l. nyani,'r, sc -nirnosan - .o n Ji
ett träd. På bergssluttningarna blomnar
rrandelträdct och högst där uppe mot

står ctär i vänthallen på Bronrra, var' ,:len sista liiinningen nccl lancl och
rlänningarna, ett sällskap från Luleå c1c följancle fyra timnarna går färden
mecl överrock och pälsmössa clamer över havet. Dct börjar synas ljus från
na i päls. Det är hallt - 8". Klockan båtar på \,attnct och rätt som clet är far
är bara 6. Vi är ailesamman en smula vi övcr Las Palrnas för att landa på
yrvakna. En högtålarröst (rppnunilr oss Gando sorn Gran Canrri:s flygplats
ått låta väga in bagaget. Vi ska resa kl. heter'
Unclerligt iuftcn liänns så ljrun
7 men clå kommer spiikröstcn igen och
år rcnt av t,","1."J"
Overrocltcn
taiar onr att staltcn måste uppskjutas

Vi

nor

:i:l]"1.n:,il-et":i'i'i1!'lliii#"3ill;
på våren, fikonträclcns blad iir son iöven här' hemma clå dc titta fram i vårsolen även om fornatet är litc större.

Och försumma hellcr inte att bcsöka
krltern av en 1änge sedan slocknad vulkån pa vars botren liggel en "bonclgård"
Se bananerna häng-

rrc'l brnatrodlingirr'

,,o,, :ll..;iå til^l',*: l",i;"";tn";t::
bor'lc ;.,,fi

der riI lrnJnirq.iörbtrd t'a Brrllrolt:' rtr 'l(r iir rr:LInrtl 'rih fJliektligcn
..f' I'l;-;;n|, t'" sarnnra rrätl.
Men, fortsåtter rösten, vi bjucler på vara ganska svalt' Det är ett par lnil att
Där är också untlerbara ljurnna nätkaffe meclan ni väntar. Dov stämning rcsa till staclen och hotellet. Den här- ter då vi träffas ute på någon "Jardi.
liga siingen frestar, men i dag[ingen
för att äta helstekt gris eller
- väntan. Så kolrmer clet lörlösande sorrr inträffå. så där- ornkring halv åtta Canaria" grilladc
kyckling,
sardiner, kanske rent
och
ordct: Vi startar kl. 9. Embarkering
clen spanska "papigg
av
bläcltfisk
eller
vaknar
nan
och
utvilad.
Håvet
mildvämcd
start. Bulltofta väntaf
ute
under
stjärnolna eller
ellan",
dansa
syns
från
verkar
lockan
som
balkongen
planet
blir
der. Ny embarkering - nu
ibland till rcnt
innc,på
l'estauranten
d"t
är
gracier
cle
tänka
sig
tjugofenr
i
och
ovan
fuliastai. Flykt rnot sijder
spansk
ibland nusik
sitarrer'
'.:lsi\.p1
molnen. Grått, trist och rrrlrrigt. Så i vattnctl Sol, varm o.l, ,liön tttå f^.plötslist lättar clet en srmrla. Vi går neci ligt brännande i .len s.'alkande, ui,rclen ::tiä".v;it::,,ltitäiiJt:år}"ltl;
på lägre höid, skyntar cle Ostfrisiska från havet Sedan blir det .att bckantr ,"å."l,aii.i Nrncn blir alclrig ganmal.
öarna och clet blir strax ljte trcvligar-e, sig med staden. Dct iir söndag och vår- Den so'n så vill åker. hem till sitt hotell
för dct fjnns ingen snö längre. Ännu annan siidan spelas en fotbollsmatch mot för ätt sova bortenot nidnatt:r-redan de
längre söderut, scdai vi sctt Eilfeltor något lag från Spanien Fotboll är myc- övriga "hålla i gång" på någon av de
oets silhuett, böriar clet rent av lysa en het populärt på Gran Canaria och kan många nattklubbarna innc i Las Palsmula erijnska. Vi mcllanlandar i Bor- kornma känsloma att svalla Stadion nras'
Två veckor . Jör svinna allt för fort'
deaux för tankning, och när vi kommer q'nner 35 000 åskådare och lita på att
H-c1lan{et,
iol'bet' köldcn och snön
ut är clet precis sorn man anaclt våren. clär är fullsatt Dagens matcll går mot
,
väntar'
Det
blir.en
snula våldsamt nred
övcrrocken kanske behövs ändå - men Palma de Mallorca och slutar -".1 ."g".
i "lh fall. F'rll rtrlle sä.1o1111 1r"n o.1, tö- hLrr.,,rl-ger. sön,lå8en förc l,ådc ;å 1"il;T'iJ[::;:::.?"rJr:jrlr:ffiI
,l:-, ;" -;i;";-;;; går att anf,assa- sig tili
just i själva skynningcn skådas Pyrc- domarcn den dåliga snaken
T:
n6ernas ut1öpare mot väst. Sedan blir bort ett mål för l-iemnalagct Ett fenr vintern iecn. och nu finns bara minncna

dct mör'kt. Vi klättrar rqrp på högre tiotal åskåclarc rusacle då nt och lade sig o.h err Å,,i" solbränna kvar från ticlcn
höjd. Ståder skymta som snå glittrande på planen, för att l.rindra fortsatt spel. på "de lyckliga ijama". Eja vorc jag där
smycken och rätt som clct är säger pi- Matchcn nåste avbrytås till dess att igenl
Palle
loten ätt vi just passcrar Tanger. Dct Röda Kors-personal fått bära bort "sa-

FulI fcrrf
frcrrnåt

för

BAR.NFESTER

FCTF

Niir Vlvl-nratchen slutacle den l1 rnars
öppnade FCTF:s ordförande Birger -Åh1ir-r

föreningcns årsmötc. Han välkom

nacle de närvarande

ned en

återblich

iiver vad förcningen uppnått under det
gångna året sant redogjorde för franrticla plancr.

FCTF fick den l januari i år ftll förhandlingsrätt. Detta skall inte betråktas
son cn mdjlighct till debatter utan mela sol1r ett offentligt erkännancie av {öreningen soln en olganisatjon av betydclse. Lokalt har styrclsen löljt alla or
ganisåtionsändringar inom Arboga försvarsverksamhet och bevakat företagens

Jubontten lut ett för CVA-UHF kälft ansil?te. Vrulör Stclzat nan lingcr tit
fatografen?

och personalens intressen. Förhållande-

na med företagsleclningarna och FCPI;
avcleJning i staden har vårit rrycket
gocla.

FGPF avd 52 hade sin scclvanliga ju1-

Henly Jersby valdes att leda årsmorrt. Verl\anher.berärtei.rn redogjor
de för en anmårkningsvärt stor aktivi
tct och man har goda planer för frantiden. Studierådet tillsammans mecl
Tl3V har fuilföljt ett omfattande rrtbild-

fest för mccllcmmarnas barn söndagen
den 23 januari. Som vanligt hadc det
samlats nånga barn, ca 290 st, sonr roa
dc sig av hjärtans lust.

Först bjöcls på två filmer Kalle Änka och Micky Mouse, som livligt uppskattades. När den detaljen var avklarad bjöds det på saft ocl.r bakelser. Werner I-arson ledde sedan dansen kring
granen där ävcn jultonrtcn deltog. När

ningsprogram och nrånga medleltnrar'
har komnit i åtnjutande härav. Utöver
detta har ca 400 platser vicl CVA utbilclning varit belagda med FCTF:are.
Ordfölanden l3iryer Ählin liksom elr
stor del av styrelsen onvaldcs. Denna
fick en sanrrnansättning solD med ett
undantag helt löljde nominer.ingskonr-

man sedan dansat sig trötta så var clet
dags att bege sig hen, nen innan det
skeclcle så delades det ut gottpåsar till
var och er- Så ntr är dct bara att v;inta

nitt6ns förslag.
Mötesordföran<len avslutade nötet
överlårnna klubban till avdelningsordföranden och tackade honon
och styreisen för det gångna åfet. Därefter vicltog år'sfesten. Då haclc antalet
mccllemmar necl partncr s fyrdubblats
och ned god aptit ocb törst kastacle clc
sig över clet härligt doftande matllordets

lrcd att

på nästa jul igen.

läckcrhcter. Det påmincle i högstå gfårl
om ett julborcl och ir'rte ens julskinkarr
fattades.

Fil'r

rltrre Bilgel IT:BlrrnJ ririn:tg'o,

de sorr kltrbb-, hov- och barmästare oclr
haclc inte Lrycket ro.

FGIF:s lokalförening hadc söndagen
9 januari anordnat en stor bar
fest på Folkets hus. C:a 600 barn och
vuxna hade infllnnit sig för att tå del
clen

av det som bjöds.

Efter det att lf 107:s ordf. Ählin hade hälsat välkonurcn visades några fil-

mer. Dessa verkade uppskattas livligt,
nen så var det också Hacke Hackspett
oc'h Abbot och Costello, som {igurerade son irrrvuclrollsinnehavare i filmer

Elter

till

fil1lllörevisningen gjorclc

clen

clown utklädde trolikonstn en Mr

foLrrs sirt ent16. Kaniner, hartcr', dukrr,
fep, pengu, pappcl och ballonger dök
upp och försvann orn vart arurat till
barnens förtjusning. Bakom förklädnaden doidc sig Jan Frånlund, som också
hölI i trådarna och såg till att festen
blev lyckad.

Det närktes att filntittandct

och

försöken att avslöja trollkonstnären hacle retat hungerncrven, för tårta, saft
,'rlr trkor fi,k cn srrykan,l, åtgång, när
clet var dags att intaga dc dukacle borclcn efter underhållningen.
Llncicr Wcrner l-arsons ledning dansade rr-ran sedan runt granen och lekte
jullekar.
När' {esten nännacle sig sitt slut delädc tonltarna ut gottpåsar till alla barn.
I ol.

Efter kaffet börjaclc dans till cle rytmiska takterna från Hedqvists poptrioDcltagarna hacle en riktig helafton och
dr de rrrtri;llJdc arcrvänJc hem öteL'
En uiil onhändertagen

F

CT

F

-lzltLbbmäst are

.

hala vintervägar visste alla olrr ått FCTF
är en faktor att räkna med.

BRYGGNING AV (JI.

PRODUKTIC'N XIED KULTUR.

"Det bomnter surt elter som Arboga
ö1" är: ett felaktigt citat, som man tyvärr hör rätt ofta. Arboga öl är sedan
garmnalt känt att vara gott - su.t är
det inte. Således stryk s!ft. Citatet har
ned leveranstidcrna att göra och det är
väl inte ens i våra dagar något som en-

n{

r*'td?.
I

iå, ,,**

bart I'crör bryggerie'na. Dcr bcrisar
att ölet diskutcradcs redan för flera

s,13'J;:,

hundra år sedan. Detta är jt1 ingenting,
ty vet Ni att konsten att göra öl är 5.000
år gannal? Därn-red torde man kunna
säga att kulturcns [inte bara iäst-kul-

turensj gruncl är ölet.

Där Ni sitter vid Ert mellanöl och
,kall Jrjck, Er törst, har Ni då en aning
orn rilkcn grrdadrycl< det är? Dess väg

till glaset, Ni har {ramför Er, är båcle krånglig och lång. Men
dct lr det värt.
Grrrndmaterialet är- korn, orcn inte
rilker sorn ltelst. Der .kall vrrl 2 ra,ligl
och av bästa sort. Ilär i lanclct tages
clet rrcstadels från Skåne. Kornet skörclas och triiskas och sändes till nältericr cl. v. s. malttillverkare, där dct 1ag'cs i siio' | örr i li, en lraJ, vrrje I'ryggeri sitt eget mälteri, men nu för tiden
tillverkas clet centralt. Då maltberccl-

l!lr-*

från sädesfältet

ningcn skall starla tönures cn viss kvantitet korlr, sorr lensats i en triör, I ett

:töpl,rl oclr blöres rrtcJ vltten, så -tt
det sväller. Det uppblötta kornet iåg-

tjocka skikt i en varur
rnalthällarr. Där får det ligga och gro
i 8 clagar. Därvicl sl<all dct clagligcn
skyflhs orn, så att fukten är-iämn och
ges

i 2-3

dn.r

fram Efter
clcnna tid har de blivit cmJångir, lik.ont tr:jrtgl \'t
rr..
'.lc 'nra ri'r r'rr.l:r
ut 1rr sädeskorncn- Därvicl bilclas a[rylas, det cnzynt soln är vel ksån-rt vicl
stärltclsens omvandling rutcler brygg
groclclalna verkligcn kommer

ningen. I(or-nkärnen

ker och nör. Nu

blir

samtidigt lrrc-

avbr-ytes Processen
och kornet transpoftcfas rrred en elcvil-

till

toppen av cn Lölnn. I)etta
är en l0-j5 m hiig torkkarnmarc, där
tenrperaturcll 1ångsamt stegras från 30"
till 100" C. Luften är där helt torr.
Ovanpå dcltna byggnad sitter den för

tor

Lrpp

ganrla bryggericr så karakteristiska skor-

stenen rred stora dragiruvar.

Dct blöta

nraltet torkas och rostas här över två
våniogar under stdndig omröring och för

flyttning för att få angenäm arom

Se-

T.prr&q k$9ldi.q lritd.ri,tt

Frtin ntoget Korrt ..

dan föres dcn

...

.

i torkat tillstånd ned till

en nultputs. I denna slås groddarna loss
och blåses bort rned flåkt. Maltkornen

i en naltsilo.
l\'{altet krossas och tas

lagr as

in i

brygge-

liets bl'ygghrs. Anbljcken av de blankglänsancle kopparpannorna övelt)rgar
åskådaren om att cletta är bryggcricts

I nräskkaret heltäckt c:a 5
rn i cliameter blandas maltet mecl
tcrrpel.

vatten och rrdakas unclcr omr'öl ing med
vatten och v:irnes successivt til1 75' C.
Det är hrirvid nraltets stårkelse onvancllas till sockcr maltsocker. Detta s k.
rulaitcxtralit cllcr raäsk föles gcnon ett

näskfilter clär tlct socl<erfria lraltet, den
s.k. dr',ryc'r,,\sk'lj.' tir'rrr s...l r,nr.rn.li't l .rcrrtr .l J.r" Nld'lc\lr:\tcr over'
förcs till cn uört;tatttta, rrlinst lilia stor
soln nräskpannan i didnetcf, och kokas,
varvicl bl.a. /rrlnlc tillsättes. Denna spe

ciclla ölkrydda irnporteras från Böhtrren och ger ölet dess friska, beska surak
och biclrar till dcss skum, arom och hålibarhet. Vörten får sjrrcla i 2 tim., var

vicl humlets bitterämnen extraheras och
en clcl äggvitcännen utfaller. Därefter
silas hunlen ifrån i en hunlesil. Det ar
inte en tillfälligl.ret att vört snakar lirrlpa. Vicl bakning ingår nänligen ofta

till GOTT ol,.

vört köpt från bryggerierna. Själva vorten i bryggningen kyles ned och tappas
i jåskar. Dessa är lådformiga 212,5 m
av rostfritt stål, stunclom försedda med
lock. Renodlad öljäst tillsättes och får
scclan verka i 2 veckor. Därvid omvandlas maltsockrct till alkol.rol och koldi-

oxicl

kolsyra. Jästcn avskiljes därefter

och ölct överföres i lagertankar clär clct
skal1 laglas
- eftcrjäsa 2-3 månader.

I)essl tankar var förr gjortla icl< och
k,llr.l-. ligg'rre, r''rr la rr Jr. nrr rrrå-lc
lagra 20 60 rn' ill åt gången är cle nur.'rJ gj,,r,r.. i . rrli rirrr.r. \lnd lrän.ln

till

clen långa lagringstiden och alhranhetens gocla törst hal varje bryggeri ett
ganskd

stort antal lagertanhar.

När tiden är inne ska1l alkoholhalten
vara (len önsliirde oln rran fölit r-eceptet
rätt vicl själva bryggningen. Ölet prrrn-

r:r nrr lrån liqgiren Seno 'r ert riilcr'
så att clct blir alldcles klart och lecles
ir i en autollliltisk tappningsrnaskin.
Rentvättäde flaskor ledcs med tanspor-

törer i enkla lader ti11 tappningsrnaskinen clär ett rör stickes ned i flashan,
höres i en bana nåstan ett varv runt
kring maskinen Dredan clefl fyllcs. Därifrån transporteras den till en kapsyleringsmasliin som förseglar glaset och en

rensen växte och det krävde en genomgripande rationalisering. Denna var genonförd år 1947. Endast yttermurama
är nu kvar sedan starten. Mälteriet nedlades och naltet köptes färdigt. Den

gamla kölnan inrytumer kylrraskiner
och maltkällaren flasklager. Den I okt.
1955 blev narknaden fri från räjonggränser och försäljningen (och därrned
även produktionen) ökade r akctartat.
Fndast 20 0/o av prodtrktionen säljes i
Arbogaområclet. 80 % går till dct övriga Sverige. För närvarande levereras
22.000.000 flaskor per år, varav
i7.000.000 är nraltdrycker nred en procluktiv pcrsonal på c:a 25 man. FörsäljningsorganisatioDen är större. Att bryggeriet 1962 ingick i Stockholnrsbryggericrna och 1965 i Pr\rpkoncernen har
intc på nåsot sätt löränclrat Arbogairrygger.iets särpräglacle drycker. Chefen

för bryggeriet, K.-1. Lcvcrt, son står i
rakt nedstigande Jecl från en av grun-

P,,4NNKNEKTEN I oltn .l ohanssott lzonttollerar röttbr!gdcn.
etikctteriigsrraskin soDr klistrar på eti-

ketter. Dcnnr ol)eralion if r)yL\cl
snabb. Vid Ttrborgs bryggerier linns en
tappniogsanläggning, son fyller 600
flaskor/min. I vissa Lrryggelier pästöri-

seras ölet efter kåpsylpåsiittningen och
förc crilietterir'rgen. Detta för att göra
\ c 'rt( li, rirLr. Jler 're'' 1r'gri r5'bo-

ständigt. Däfeftcr clistribueras ölet

i

backar.

Då det finns vissa operationer sonr
ir likr liir bryggnirrg och lisl'e.lrytk.
tillverkning är detta vanligen förcrlat
inorn sarrma bryggcri. En lustig rr'lot
sättning är, att vid ijlj,isning auges kosyrå, meclalr nran p/'.'ssdr' il kolsyran r
läsli., ry(k,.. ftt b'lggeri lrir i Sverig"
övcr färLrc kolcyran fran ölproJrrktiorten
till 1äskeclrycl<stillverkningcn på ett iönande sätt. När cletta var gjort tltvecl(lades id6n vidare och nu tår de kolsylan

från ångpannornas rökgaser'.
Namnet öl är nycket gannralt och
iörckorrnre i Nor'.1.r och iferfinn"" i

Det tyska Bicr är, necl
ninBäf, r|ler.r r ärld.om'1'ännande och konmet uL landsnannet
Bayern. Pilsner däremot från Böhmens
engelskans ale.

olikr

51å\

Pilsen. Men kärt barn har nrånga nalnn
och vi säger till och ncd Ti1l om ö1.
öl är en dryck som tillverkas i hela
världcn, lika väl som att de olika narkena exporteras mellan alla liinclcr. Men
den iir en gtrdaclryck, orn rlen ser-veras

drr rt: cr l8aB, ltll rrrcJ sin yrl.c.kunniga ledning slagit vakt om cn kulturpro..lLrkt som bekräftar clet synnerligel
gamla orclspråket, som i verkligheten

lyder:

i Ätritr]O(])Ä

Brc

i;trrt

-

I .tronrrner rff.t"

t,ltc

1ätt: Inte ailtför avkyld - 8 10" C
- i cvlrr,lri'k r gl .s. Tiinl. l.rrr vr sl.iva nörkt br öc1 mecl salt sill, skivad potatis och clill och så ett glas skummande ö1.
Som iniedningen påpekaclc är Arboga
känt för gott ö1. I de ticlcr som ordspråket syftar- på var bryggningen uteslutanclc cn henrsyssla Jör l<vinror. Carl
von Linn6 bekriiftacle år 1749 att vattnet i Bclgslagcn var nycket lärnpat för
ö1. Vid clenna tid tillkom i Arboga ctt par
minclrc bryggericr, varav ett under nalnnct Gambrinr"rs på Västerlånggatan. Des
sa var lokaLrässigt snrå och bristfälliga så
de nedlaclcs på 1800-talet. Stadskällaren
hade ciå egen tappning av fatöl från

Ir,{iinchcns bryggeri i Stockholn. Då
detta brann ned år 1893 qrphörde ölne.lerlrget oth ar IS98 beslöt. bvgSandet av ett nytt storbr-yggeri vid Jåclcrsvägen. Den 1 nars 1900 levererades clen
fijrsta tappningen. Ticlen gick, konkur-

Cott, ()ott -

Me

rt

Gott!

Pcrrcrnt pcrr
Vi har i dagaflra fått tvh nya n.redarbetle vid CVA. De har inte lcgist
rerats på per sonalkontorct, ej heiler fått

passerkort med foto av kapten Tällqvist, men ändock haft förmågan att
väcka ctt rrppsccnde och intresse so1]l
sä1lan kommer' övriga nyanställda till
del. Det rör sig om två graciösa skönheter, sonl ned sin blotta närvaro skall
ge oss övriga stimulans och arbetsglädje.
Som Du nog redan förstått gä1ler ärtikeln cle dovhjortar som genon-r insarnling hos personalen kunnat anskaffas
och placer as på vcrlistaclsonrådet.

i CvA-pcrrken
Det flnns clock skift:rode lärgraser, varvic'l en vit, son-r vanligen ej betecknas
som albinos. Det linns viclare mörkt
lärgade cljur såmt svarta eller svartbrrLna typer.

Dovviltet blir 130 140 cm långt och
därtill kommer svansens i6-19 cmIIöjdcn övel lnankcn iir 85 90 cn,
höjden över bakdelen är c:a 5 crrr stör
re, cl. v. s. djlrret är överbyggt bak. Dovviltet 1är kunna bli 25 år ganuralt.
Löte

lljJrlcn brölJ.r rrvJ crt lJte, 'orrr

na

tyckte det kunde vara på sin
plats att i Bergtrollet lårura en information om cljurarten och har clärför

n'inncr onl .vinets gr ) rrrtrnde. men ä'
grövrc i tonen och hörs ganska långt.
Hindarna ocir kalvarna har ett nåsålt

saxat {öljande fakta ur tidskriften "Jakt-

1ätc.

Jag

karnraten"

:

Hornutveckling

Historik, förekomst

Dowiltet, (Dautt datna), ar 'värt
mest kulturpräg1ade hjortdjur. Dess fö-

i landct räknar sig från 1500talet och då fanns hjortviltet endast i
djurparker. Denna viltstam har alltså

rekomst

levat inom hägnad under många hundra
år, men det har likväl visat sig ått djuret mycket vdl kan anpassa sig till fritt
liv i svenska marker, åtminstone i Mel-

lan- och Sydsverige. Man nämner 1873
som det första år, clå dorviltet förekommer i {ritt tillstånd hos oss och då på
Lövön i Hjälmaren. Numera finns dovviltstammar, som lever i {u11 {rihet på
många ställen i Göta- och Svealand.
Dovviltet t.ivs bäst i kuperad terräng, där barr- och lövskog omväxlar
med öppemrark. Friskt vatten måste

Vid c:a 8 månaders ålder börjar hjortens första hornuppsats att v;j,\a ut och
den fejas sedan i augusti - september. De
första hornen saknar rosenkrans men
kan ha upp till decimeterhöga spetsar
nu när djuret kallas för spetshjort. Hornen fällas sorn regel i april-maj, var'vid de yngrc hjortarna inleder.
Äret efter kalvtiden får hjorten större horn ocl-r är dessa utan skovlar, kallas han för "stånghjort", annars för
"halvskovel". När skoveln nått över en
handsbredd kallas djuret för ''helskovel".

5innen och livsytfringor

Dovhjorten iir till stor clel ett dagdjur och lcvcr gärna i flock. Vid sådana tillfälien ledes flocl<en av cn iilclrc
hind ned de rrtvuxna handjuren ltonr
nlånde i slutct av santlingeo. On enbart irandjrrl förekomner i er-r fJock,
så leclcs clcnna av en äldre och erfaren
hjort.
Synen hos

dowiltet är mycliet god.
Djuret kan uppfatta ä\'en stillastående
för'enå]. Luktsinnet är också väl utvecklat. Det gål1cr att man har klart
för sig vindriktningen, om man skall
naikas ett dovvilt. Då.emot är det förnodligen så att l)örseln jnte är sa(skilt bra, åtnlinstone när clct gdller cljurets förmåga att uppfatta vissa speciella
ljud såson t. ex- av steg i narken etc.

Dowiltet har a1ltid ordnat utpräglade gångvägar och växlar' åt sig. De
är lagda så, att djuret skall slippa l.roppa
över hinder, vilket de annars klarar av
bra. Djurarten kan lätt bli irriterad,
om den störts ofta och ger sig då bort
från de otrygga markema.
Såsom mera utpräglat dågdjur syns
dowiltet oftare än övriga hjortdjur, rencn möjligen rrndäntagen. Undcr vin-

tern och förvåren betar dowiltet rrarapå hela dagen, rrreu sencre på våren
och försommaren vilar det mera och
betar då bara på morgnar och kvällar.
Fr. o. n- maj månad kommer det en

också linnas.

Tidigare betecknades hela viltarten
med uttrycket dovhjort, men i likhet med
vad som rillämpcs för kronviltet så cn-

vånder man numera i zoologiska samnanhang beteckningen "dowilt", varvid handjuret benänrnes "hjort", hondjuret "hind" och avkomrnan "kalv".
Beteckningen "s[-raldjur" anger ett ungdjur av honkön, sorrr äflnu inte kalvat
och "spets'' eller' "spetshjort" cle han-

djur, som har fått sin första hornupp
sättning.

Färg och storlek
Färgen varierar mellan olika individer
och från årstid till årstid. Den rödbruna
teckningen mecl srnå vitå f1äckar och
svart ryggstrinrma överväger under sommaftiden och då är buk, bröst och be-

nens insidor vita. Lårens vita baksidor

bildar ett slags "spegel". På vintern ar

hjortdjur gråbruna med buksidar
ljusare ton. Kalvarna har samma dräkt
som de dldre djuren, men är mycket
dessa

i

vitprickiga under de första månaderna.
'10

Itrnrtlv ctkli n.g Jr,ir sp?ts tnrd rosutkrtns yi,I onlra
till kdltdl hcl:h,,tcl vi,l 6-år:,illtn, cv. ti,ligare
1

leunads,lret

(J ;i.ga ru t s Up p sl agsb ok )

hornuppsättning och vidarc mörk färg
rrred nånga ijusa taggar i skoviarnas

pedod, då djuren ytterst säl1an exponerar sig. Hanhjortarna har då tappat
hornen och håller sig undan och hin

bakre kantcr. Varje

darna skall snart kalva.

Ett stort

nen

i

udägg betecknar en god

år tilivirer

hor-

längd och kraft och vid Gårsål-

dern har som regel det kapitala tillstånclct intr:itt. De vuxna hjortarna fe
jar som regel i september. Fejningen avklaras vanligcn på någon dag. Hornens
slutliga lärg anses hiir liksoln hos andra
hjortdjur variera eftcr' .lct träslag mot
vilken fcjningen skett.
Tondbildning

I

likiret tred andra hjortdjur saknar
clovviltct fråmtänder i överkäken och
hal heller inga hörntänder där. När
tanduppsättningen är helt utvuxen har
do\.viltet 32 tänder, varav i överkäken
sanrmanlagt l2 mot kronvilrets 14.

Födq

Dowiitet livnär sig på örter,

sädes-

brodd, raps, potatis och rotfrukter sarnt
av mogen säd. Viclare äter. det skott
och grenar av lö\,träd samt i nödsituation sidskott av grån och fur samt bark
helst åv lövtr:id. I skogen gör inte dov-

viltet nera skada än tådjuret men på
växande grödor kan stammen inom en
trakt åstadkomna skadegörelse, om den
får vära sig för stark. Dowiltet är inte
så nogräknat på foder som rådjuren och

kan lätt utfodras med hö och potatis
eller liknande. Vid sträng kyla är det
viktigt, att man är sparsam me.l potatis

någon däremot har t. ex. äpplen eller
rotfrukter att avstå, så tar vi gärrla emot
som omväxling i djrrrens ordinarie matsedel.

lJ.

W A\P.

vi hoppas att hjortarna
- Nu får
till granbarl och 1åter Ta11qvist vara i fi ccll
lråller sig

Sagt au ktintl Arbogaretl.

FrcrrnEångsrik
CVA:crre pqrkeror
på Lillewolchs
Att CVA döljer konstnärer inon
krets vel vi nog litet orn, n_en åtl

gon blir l.rängd
hör inte

till

i

s1n

nå-

Stockholmssalongen

det vanliga.

På vårt nomaliekontor sitter ell Kenncdylugg mcd mörka glasögon och irctel Jerry Grönberg. IJan hör hemma r
Krrng.ör där hrn tilJsamnrans mcd [ylc
Iika.innede bildcr den s. k. Krrngsörs'

gruppen. Ti11 årets sto(a konstutställning unJcr rubrikcn St ock lrolnrssalong
en" hade Jerry insänt 5 tavlor varav en

blev antagen. I(onkurensen var stor.
över 6.000 verk hade sänts in, varåv
560 utvaldes. Jerry är en av de 250 representerade konstnärerna varav rnånga
n.rycket kända som Olle Bonnier', Tor
Hörlin, Cl.rrister von Rosen och skämttecknare Ardy Striwer. Visserligen har'

man försökt att få fram nya

yngre

konstnärer, men det finns också många

av äldre årgångar.
Jerrys tavla kallas "parkeringen" och
med detta torde man med full rätt motiverat rubriken. Vår konstnär kommer

Stolt hiort har tagit sin narb i besittning.

och rotfrukter då sådan föda i fiuset
tillstånd kan förorsaka allvarliga skador

i

djurens matsmältningsapparat.

Brunst, dräktighet och födsel

för denna viltart ilträffarfijr övriga svenska hjortdjur.

Brunsten
senare än

I

slutet av oktober söker hjortarna upp

hindarna och kåmpar om vem son-r skall
bli dcn vär'dige att föra släktet vidåre.
Varjc garnnal kraftig hanhjort håller
sig mecl ett bcgränsat antal hindar, vilka
åtninstone i Skåne kan uppgå till 8- 10
stycken, men son på andra håll biir en
mindrc skara. Parningstiden varar ungefär i 14 dagar och tillbringas år från
år på samma plats så länge sorn niljön
är någotsånär oförändrad. Livligast kan
dct gå till under månljusa nätter, lnen

brölandet hör man praktiskt taget hela
dygnet olrr. Under den tiden irar hjortarna för mycket att göra lör att ktnna
iita ocb nlagrar då ocrhört.
Drälrtjgl,etstjden omfattar ungefär 3
månader, kaiven [i regel enclast clt,
tvillingar är mycket sällsynta] födes omkring miclsommar'. Den lägges i ett tätt
buskage och är oförmögen att lannå

inte att Iigga på latsidan.

legan trnder: nagra dagar, nen kommer
senarc fort på bcnen och kan då löpa
snabbt. Nloclern går ganska 1änge en-

sam på kvälls- och morgonbetet. Kalvarna får clia till långt in på vintern.
När det är ticl för hindeD att föda
en ny kalv till värlclen så clrivcr hon

bot

fjolårskalven, som clå slår sig
skap med jämnåriga.

o Lokqlq råd och

i

sä11-

onvisningor.

Utfodring konrncr att ske vid en fo-

derremiss som placerats i backen meladministrationsbyggnaden och RU

lår

bararkcn. Der är viktig: att Jju'en. i
varje [all den lörsto tiden, Iänrnas .å
.,störda som möiligr rills de fått vänia
sig i sin nya miljö. Gångstigen som går
genon nännda backe har clärför tills
vidare åvstångts. En saltsten har placerats vid branddammen och det är vår
förhoppning att djuren skall komma att
vi.a sig i varje fall vid sina förflyrtningar
till natplatsen, saltstcnen och vattnet.
Dct är inte lämpligt att de anställda
försöker rnata djurcn med frukt eller
annat, då avsikten är, att de inte ska
b1i så tan-ra att de äter rr handen. Om

Krrngsärs

gruppen kommer närmast att represen
teras på en utstälining i Strandgalleriet
i Eskilstuna. Vi, Bergtrollet, gratulerar
och önskar nya framgångar.
Tavlan är redan såld och hamnacle hos
spårvägspersonalens konstf örening.

(nrrsrrrirr'r

lrty

Grönbcr! titar

arbete mefa regelbrndna strccb

i

i :itl
sliart

Cv-FF-s;releln l9 66

"vinterdelen"

De scdvanliga tävlingarna mellan de
tle centrala rerksräderna FF deltager
som bekant mycket sällan - blev en
triumf för arrangörernå IFFA, vilka genotrr seger i santliga grenar fick sammanlagt 20 poäng på vandringspriset.
CVV IF korn på anclra plats med I I
poäng och CVM IF på tredje med 9
poäng. Bådc

ar

rangörsur

iis

IFFA

till egen fördel.
Vi vill här gärna

hela

till

träning för den kommande "sommardelen",
som arrangeras i Ärboga och omfattar

uppmana

fotboll, tennis, skytte, fri idrott, varpå
och även orientering på försök.

Resultaten av tävlingarna framgå av
nedanstående uppställning.

Singel:
l. J. Kihlströn.r

2. S. A. Hallberg
3. W. Liljehamrnar

möj1ighete1.

Ett nytt

inslag

\y sektion lör orientcring och skidåltning har startats, va id orienteringen hår rönt mycket stort intresse. Här
har' även värdefull medverkan erhållits
av Arboga OK.

En rykelergoneter hal installerats
och ett 2Gtal testledare har utbildats
genom IFFA:s försorg. Ca 300 tester
har utförts av testledarna. Testresultaten haf i många fall initierat vederbörande till ökad fysisk aktivitet och
därmed bättre kondition.

SvenLarssott

De sedvanliga CV/FF-spelen har genomför1s med CVV TF som ar^rargör.

guldmatt

Dubbel
1. Kihlström/Sund
2. Liljehanmar/Ändersson
:

IFFA
IFFA

CVV IF

I låel/lornDtolll
BORDTENNIS

En nyhet för året var att skidåkning,
l0 km hade upptågits på programmet,
Tävlingen blev mycket jiimn och efter
som.nardelens slutförande stod IFFA
som segråre med

I

poängs övervikt mot

CVM IF. Skyrtcma gjorde här en vdrdefull insats genom att ta 13 poäng av

I

Singel:

l. N. Peterson

IFFA

15 möjliga. Bland övriga händelser kan

2. U. Forsgren
3. A. Nilsson

CVM
CVM

nämnas att

IFFA

KORP-HOCKEY:

CVM

CVV IF-IFFA

CVÄ f. n. företager en om-

läggning av fotbollsplanen, vilken har

Dubbel:

Guståvsson

Nilsson

IFFA

3. Rrrne

Karlsson

CVA
CVA
CVM

'+0.52

41.43
44.03

CVM IF_CW IF
t-7
1- 1l
CVM IF IFFA
Poängställning efter 1966 års vintertävlingår om CV-FF-vandringspris.

IFFA

Bådninton

5

Bordtennis

5

Korp-hockey

5

Skidor
5
S:a poäng 20

12

verksamheten har

tionen.

l. Sven Larsson
2. Bengt Ekstrancl

Full rulle i lzorp-hochey CVM-CVV.

i

varit vissa motionsgrupper soln bedrivit
rcgelbunclen träning för att öka kondi-

CVM

IFFA

stort sett.

rlcl gångna
och nya akti-

i-oende på medien-imarnas ökandc, men
också bcroenclc p:i bättre ekonomjska

3. G. Norl6n/J.-E. Johansson CVV
SKIDOR 1O KM:

I]ADMINTON:

i

\cril flrrngang.ril t
viteter har tagits upp, i första hand be-

L N. l'eterson/l.
2. U. Forsgren/Ä.

Resultat:

rlr

r.r'er

och funktionärer på kaffc.
1ävlingarna omfattaJe skidor' l0 km,
korpJ.rockey, baclminton och bordtennis. CVA korp-hockeylag, som vid förra
årets tävlingar blev snuvade på segern
i sista matchen mot CVV, där det blcv
förlust med 6-3 efter en ledning n.red
3-0, tog 1.rär en härlig revansch genorn att slå CVM med 1l-l och CW
ned 5 2. Skidåkarna presterade fina
tider dryga 40 min. på milen ddr t.o.m.
CW: s gamle svenske mästare Holger'

IFFA:s representanter kunde avgöra det

hållit årsmöte rned god till-

Ärgivna rr1'portcr vi\ar

ligt gick tävlingarna bra i lås och programenligt ld. 16.30 kunde CCVA förrätta prisutdelningen i Folkets Hus i
sanband med att IFFA bjöd deltagare

lan CVA-are och CMt4-are där dock

l.rar

slutning. Styrelsen omvaldes

sigt och sports-

Häggiöf fick se sig slagen. I bordtennis
och badminton gick singelfinalerna mel-

IFFA Frcrrngångor
PÅ BR.ED FR.ONT

CVV

IF

32
23
32
32

11

CVM IF

I

BLOODHOUND
'l:A

.': )
.'_i

'

OCH 3:A VID slN TACK-

.\\\'\'\,
-,
-

OCH AVSKEDSFORESTAttNING

Dc två "Bloclhundslagen" inon

ro-

kontorct avd 555 ocll
556 belade l:a och 3:e platsen vid
bottekdskå

1965 års fenrkar-r-rp/ sor'[ åvslutades den
1966 i IFK stugan. "Den eviga tvåan" åvd 553 bcladc - sorn vanligt
andra platsen.

3/l

Efter mycken tfäning, slit och nöd:l
hadc de fem lagen avd 553, 55,1, 555,
556 och 659 banat sig väg fiam tili val
platsen för den sista grencn
pilkast

-

nlngen.

I år ttfördes

den för ett robotfolk

1änLpliga pilkastningen

nrot en

så

engelsk

tavla. Måhända får det scs som cn gest
mot de två deltagande "blodhundslagen" vilka förrnodligen ställde upp för
sista gången. Biodhundarna flyttas ju
sonr bekant till Telub i Växiö, där cle
koirref att placer'as tillsarnmans ncd
lröl<al och där deras skall kommer att
blanclas med fågelkvitter Ise lSergtrollet
nr 3/65 sicl. 3. l{ed anm].
Dct var för andra året i racl som

I

..\,

a-..1 '-.

{

55:olna segrade i fenkanpen. Detta
sedan avd 556 på ett nästerligt sätt
lyckats avleda 553:s uppnrärksamhet
och obcmärkt släppt fiam sina bloclhundskamrater

till

segern.

Att

avd 556

på så sätt frivilligt avstod frär segern
är något som helt går i stil ned deras
anspråkslöshet.

On

man scdan ti11ägger att dr.l 556

uar bättre iin 553 i orientering, shytte
oclr pilLastning så är tr-ran väl ingen
Cassius Clay för det?
Från att redan fr'ån bcgynnelsen ha
placerat sig på den nedre halvan lyckades avcl 659 avancera till näst sist,
vilket i oclr för sig var bra gjort. Sedan

ry
Th.IL

står frågan öppen om planeringen trodcle att det fanns yttcrligare en gren kvar,
d. v. s. fcmkampan l.raclc blivit en SEXi<arnp, men faktum är att man först nn

hade skakat frarn sina dolda resurser
på clansidan och si då blev herrarna
satta på piats.
I fråga on ar.rspråkslöshet är det väl
enbart avd 55,1 som kan mäta sig lr-red
556, nren så blev också resultatet en

IFFA forts.

heclrande jumboplats.

plöjts upp och planerats. Planen konr
rner att utökas ti11 internationella mått
och beräknas bli färdig för spel om
kring nidsommar.

CVA Irar hos fF begärt rnslcg lör

anläggancle av tcnnisbaflor efter att ha
fått avslag på en tidigare framställan till

Försvarets Civilförvaltning. Något svar
från FF l.rar ännu ej erhållits.
Inon de olika sektionerna har givetvis en hel clcl tävlingsverksamhet förekommit.
Badmintonsektioncn, som har en

skilt ]ivaktig

saL-

tävlingsverksamhet, kan

blancl andra fr"amgångar fran.rhålla, att
samtliga DN{-tccken samt ctt svcnskt
juniornästerskap har vunnits lncler
året.

Resultrt av fcrnkanrpen
t.
2.
3.

555
553
556

375 p
368 p
350 p

:

I a. 659
| 5.

554

317 p
221 ;t

Efter femkampen vidtog den obliga
toriska trekampen för att kora årets robotman. Under ackompanjcmang av robotorkestern "The Two Stig" lyckades
det för robottehniska kontorets chef oci-r
tillika tävlingarnas enväldige clornare,
[,ars Ffennemo, att eröwa titeiln "Ärets
Robotman", och detta genom att balanserä ltred flaskorna i händerna, stoppa
4er en penn:r ien faskr oLlr riva sön
der ett A4-ark i en lång remsa. [Vacl
måncle bliva... Red. anrn.].
Vilket öde femkan.rpen går till mötes
nu när BloodhoLrnd flyttar rill Växjö ir

väl inte l.relt klaft, n.ren vi får hoppas
att J,' ö.11" tävlingalna fnftsärtcf, äv, n
om elitlagen upplöses.
Nu kan ju kanske ävcn 553 vinna.

Årets

Robotnatr
Lars

t3

En frofiöncrre
lörnncrr CVA

Den svenskcr
fifelsiukctrr rrr rrl
Sorr.r bekant hal vi svenskar ett grundr'llr'.at rykle on) oss illl va-ra eft sjusärcleles titelsjukt släkte. Detta rykte torcle dock ha sina rötter i en ftirgången

tid. Under senare år har jll en utvech,
ling skett lnot ett enklare och naturligare förhållande nänniskor cmellan.
Sålcdes kan mcd tillfredsställelse no-

teras att

i

den nya telefonkatalogen för

CVÄ-UIIF har de tidigarc flitigt

i

,1(

an-

5n.l:r tjän.teb. nämrringarna bornagits.
I(atalogen har härigenorn vunnit i klarr

IrL

1 och överskåd.iFh(r. Tjänslebenin.

ningårnå var olta missvisande och bi,lrog rill ltr rrrlroll<.r lrke.bete,kningen

lngenjör.
I cletta sannanhang kan ndrlnas att
i Västtyskland har en lag antagits/ var-

igenom ingenjörstiteln förbehålles den.r
son genomgått ingenjörsutbildning vid
vissa angivna skolor. övr.iga förbjtrdes

att

titeln om "erforderliga
rs orh on, 'rränsl,
Iigt liv och hä1sa sättes i fara genom användandet". Biott mot lagen straffas

En sista pust i prouboclzen nted Suen Simonsson uid spabarna.

l95l till{ördes flygvapnet flygplan 29
"Tunnan", vilket betydde ett stoft steg
frarnåt och förde svenska llygvapnet

fram till en topposition bland Europas
iänder. Flygplanet tillät avarcerad flygning i ctt fartområde som fick flygförarna att hissna. Med en toppfart av
1.050 km/tim var flygplanet ett av de
snabbaste

i

världen.

Jetnotorn hade redan i krigsslutet
giort entr6 på flygplansmarknaden, men
dct var först j slutet av 40-talet, som
nlotorn kufde utvccklas till en verkligt
effektiv drivl<ällå för flygpian. Kon
stftd<törens svårigheter bestod i ått ta

fran en

radialkompressor

son

lnom

lingen RM2Ä och ytterligare en variant
RM2B utvcrklades .1956 Lör F-versionen
av Tunnan. RM2B blev den första rlororn meJ :venskrillverkad efterbrännkammare, vilken gav den ett dragkrafttillskott av 30 o/0.
Motorverkstaden var planerad för
översyn av kolvmotorer DB 605 och

Wp. Den nya motortypen innebar en
radikal omläggning av verkstaden, som
lrelt ändrade dess krrakrär. Tvärräggarna/ som indelat tunneln

i

skepp revs

ned, och en helt ny utrustning tillför-

des verkstaden.
byggdes

Motorprovbockarna
den nya mo-

on för att passa

totn.

rimliga dimensioner kunde gc motorn
tillräckligt kompr essionsförhå11andc för
effektiv förbränoing.
Som drivkälla för "Tunnan" valdes

Under de {jorton år som passerat seclan starten 1952 har vid CVA utförts
3.500 översyner på RM2 och dess va-

Ghost-notorn, cn utveckling av De Havillan,l Goblin, som flygv"pnet ridigare
kände frårr flygplan 28 Vampire. Ghostmotorn, som fick beteckningen RM2,
tillvcrkades av Svenska Flygmotor AB

under en så lång tid stött på en de1 pro,
b1en. Redan 1953 inträffade ett antal

i

Trolll.rättan.
översynsverksanheten

för RM2 för

till CVA. Den första motornr avsedd för instruktionsänclamå1, anlände
till CVA sommaren 1952. Det var med
lades

rianter. Naturligtvis har verksamheten
I ar

rrier

beroende

använda

f.rckkun'l<aper sakn

på

rrrolor'törnirgar

urcd påföljd att hela lnotorbeståndet
togs in till CVA för modifiering av
främre rotorlager. öB uttryckte i brev
till styresnannen sin tacksamhet för dcn
berönvärda insats CVA motorverl(stad
rrtfört.

ncd böter.

[-agstiltninge4 har uppnärksanmats
av de svenska ingenjörsorganisationerna, vilka givetvis har intresse av arr

ingenjörsbegreppet skall respekteras.
Denna instälhing bottnar i yrkesstolt,
het och har således inget n-recl den svenska titelsjukan att göra.

låf inte uppfattas så, att RM2 skulle ha
varit en mindre funktionssäker moror.
RM2 anses tvärtemot vara rnycket funktionssäker, vilket klart framgår av att

.lcn elrer ett ocJr ell hllvt decenniurn
år stiil going strong. De jnsatser fpl 29
gjorde under åren i Kongo förlänade
det en betydande aktning bland världens alla flygare. Kroppen har förändratsr men dess irldriga l.ri ärla förmår
fortfarande ge livskraft.

Enligt FF direktiv konrrer översynsverksamheten och huvudverkstadsansva

ret 1ör Rlr42 ått överföras från CVA
CVN,I dcn 1.5 cletta år, för art ge
plats för kon]mande motorryper.
Det är med stor saknad motorverk-

till

staden skiljer sig från denne gamle trotjänare. Under årens lopp har varje motorinclivid tagit gestalt och blivit en bekant, som så där vårtånnat år kon-mrit
och hälsat på för att få sina krämpor

en blandning av undran och skepsis son-r
personalen i notorverkstac{en närmade

1954 tälide med lrterligare ba-n.jrrkclomar på den 3 åriga motor1t. Ett an,
tal allvarliga tillbud, som fö1jd av tur-

sig dcn tingest, solr sades kunna ge en
dragkra{t av övcr 2,5 too, r'notsvarande

binskovelbrott, inträffade innebärande
en ny n-rodifieringsvåg, denna gång utan

till

modifieringskaopanj

för en trogen tjänare, som ännu några

en effekt av 10.000 hki Och detta endast gcnom att värna upp luft och s1äppa ut den i motorns bakända.
För att passa fpl 33 Venom togs 1953

ir

rm en variant till RM2 med beteck-

14

öB:s e"kännande. 1957 rar det dags för
nr 3, då CVA
ånyo fick göra en berömvärd insats för
att hålla vårt luftför.svar intakt.
De här återgivna motorstörningat na

botade.

En epok

i CVA:s

historia är härmed

ända. Envar som läser dettå bör

sänka huvudet

i

en bugning av respekt

år framåt kommer att bära ansvaret för

vårt luftförsvar.

Chrr.srer Nilssor.

JUITÄVLINGEN

I

Skrotskulplur vctr
kcrpten Tcrllqvists
ncrrnnteckning

3.

4.

:1,

,,, 1 T', "."" rill r-.rrl,:rpr får Rpro.
trollet överlämna presentkort på de tre
först clragna riktigaste lösningarna, som

7.

Vid

Sven Jansson

radarbaracken förestätrlde snickarverkstaden.

Rätt svar entgt Olle Elgeby:

1.

Dessa 'koveser" är de bollfångare,
sorr.t sitter på stolparna vid basketh^ll^l.nm n4 ITHF < P-'.]"f.

nischer l-nner

E-trean står denna

mar-

vägvisare

CVA-skylten.
Skoll väl varr kapren e rnn:r Tal
qvist nanlnteckning på identitetsLor ren. L j ) värr irri. Elgebys urln
Bergtrollets riitta svar].

L Den [örsr r.pt'.rtte b rracken .rör
10.

Il.

radarverkstaden utefter Huvudvägen. [Ett av rnina vägförslag].
Denna cletalj är tillfinnandes vicl clen
TV bevakacle Säterbogrinden.

Väg.kylrerr, sor' r'rner orn lörrc
Llrefen Otto D.llrl'n. lOckså n'tr

för slag

f.

ö.1

CCVA
CV

POMP'C'ST
JULGITLE

100

OIle Elgeby
780
Fru Doris \Mestergren
FF/DC
Son vid tidigare tävlingar hade Olle
Elgeby beskrivit bilderna så målande
att hans citat gäller som facit - utom
för nr 8.
F. ö. visste inte ens Be.gtrollets red
rätta svalet, utan trodde att bilden av

fönster

n.Led

var författäde av:

l.
2.
3.

ste-

på CVA : s ;Jrninistlarionsbl ggn;J.

nlmntecktungen

tlare från 406,1 I Ijalmarsson vicl Svenska FN bataljonen på Cypern.
Enligt tävlingsordalydelsen skulle de
första tre rätta lösningama få pris, men

l5 st.

Dessa tre "takryttare" är utbyggcla på CVÄ:s personalbyggnad.

Dersr

hrn ellc'it rtt lrns narnntcckrirrB förväxlas med majestätets. Tyvärr korr

att

Dcssa insignier idet svenska vap
net, är in'lrrrrJde iUHF:s konrors-

byggnacls östra gavel, n-red

alla har på icl-kolten. Kapten Tallqvist har sträckt på sig cn hel tum, då
:iverr fö'nrodcnde

I mitten

av nars

äf det litet sent att

recensera elevhenmcts pompösa julfest.
För clcn som va-r med var det ett rrrlnnc
för ögat, örat, näsan och nagen. Ja det

var julnat, det faans ailt. Vid gillet gavs

det tillfälle för gästerna att uttrycl(a sinJ rcnkcr i poesi. Förslc barden skaJJa
cle följande clrapa:
Onr clet

i

gröten finns någon

inköpt på Ekbackcns "dyrbara" handel
låt den ej i min tallrik konrma

för'jag har redan barn och blomna.
Jag får säkcrt inget pfis
för jag saknar rim på faster Louise.
Korv oclt sLinla. grönt och.luvning
{ått en riktig duvning
under gästftitt, trävitt tak
av julen vi fått cn riktig försmak
nen jag kan inte på villkors vis
få något dn på faster Lotisc.
Dagar komner dagar går
vi n'röts igen nästå år
Då spclar Wcrner på klaver

Otto D.rhlin och dom rndr:r r i scr
Fljälp rllej ut ur denna kris
trg ,lå.s n ed ell riT på faster Lorrise.
Konditor Oluarulahl
ocll

A

gransl:.or

fiirsta excntplatct

au

PR-slerif t.

CVÄ l.rar rtgivit cn välilltrstreracl
- CVÄ N,IONTAGE - för att
presentera
skrift

de resurser, som växt fraln
under åren på olika onråden inom teletekniken, och sotrr gör att förctaget kan
stå till tjänst mecl montage av nark
utrustningar - från clen enklaste till
.tora .ericinsrall: ion--. CVÄ:s regisr{-.
på detta on-rråde omfattar jt inte bara
tclcinstallationer, utan också rrppsätt-

ning

lv

antennbärande kon,tr.r rktioner
elkraftförsörjancle

och montering av
lnåskinutl ustningar.

n-randel

rnagen

.ldntf örclse nlellin statschefcns
tnob ch ef ens n dn1ntecl2ni11ga1.

... det är bergsäkert

nar i gult Höganästcgcl.

iu

var cn del av skrotskulpturen, son stod
vid mässen vid familjedagenl Intresset
har varit gott och vi fick t. o. m- insän-

CVA MONTAGE

iinncr sig om tltonen en högt upp
satt man, sorn os, rlussar ut i full
frihet på Europavägen.

De elva pusselbitalna väckte

berättigat uppseende och visade sig vara svårare än vi tänkt oss. Inget helt rätt svar
har inliomnit. Det stod redan i tävingsingressen art det vrf företeelser in
om CVA och vi hade en viss baktanke
dämed då vi presenterade en del av
kapten Tallqvist nannteckning, som Ni

svunna tiLler var Jenna rdllingklo.kr" i dcgiigt bruk för att kalta
till måltiderna vid Äsby Gård.
I dennr run,la tunna utav plår, be-

ädelpeboralets lader
(Roland Isacsot)

13r'osclryren

formation

till

lrar öve.lämnals son. instatliga och privata förc,

tag.

Frukostklubben
Alboga var skrytstacl

i

Frukostklub

ben söndagen den 6 nrars. Staclen rcp,
rcscnterades rnycket fi amgångsrikt av
UFIF gcnom ingenjör Anclcrs Gernandt.
Väl inbäddat i ett rnångsidigt rrnder
hållningsplogram och introducerat med
sång av Arbogas Madanne Einarsson,
inledclc han sitt ta1 om törst och Arboga-ölet, sorl vår Prippen över i (kontrollerat med bandspelarc], fortsatte

nred historjk sant framhävde Arbogas
rnodärna vapensmedia CVA och dess
rusthållcri UFIF. Den korta tiden utnyttjacles väl för en mera ovanlig form
av PR.

l5

Från utbildningsfronten

GRANSTR.I'M
TOG DRAKEN

l(ornrnunikcrf ion

Dcn civiltrrilitära pcrsonalcn skali nnr.lcr sin tiänst vicl

i

dighet

CVA bibringas fär'skjutnjug rnecl pistol och lttl-

'l'rLrtepi,tol.

f;r jr tl. ,ivnino?.r. !i\.

lingskaralttiir och spärning sarrtt för ått

stinulera intresset har förrc sty|cslran
rr,n Ot-o Drltlin Ulil\\at1 rl| \.,n rings-

llris - cn borclsmoclell av Ipl 35, Drakcn.

Den sor', rrnde* rr.. . t;iv1' rgrr rår
biista resultatet crövral priset för åfct
o, I far .n iqle(kning. D,.r l;rr'tiir.r

Ps1&ologer Httllberg mecl clcver pustar ut eftcr auslutad lzurs-

Dcn i förra Bcrgtrollet omlrämrcla
i korlmunikations- och sarrrar

kursen

betsfi.iigor. avslutades på kvällen den

2l

ian. rnccl "arbctsfika" på mässcn.
Kursen har gått 12 rråndagskvällar
och har onlattat gmndläggande arbetspsyltologi, sanarbcts-, infonnations och
k,

n
'rr.

rrn

iliariur"fragor'. ideiö

qälilirrg

och personbedönning. Deltagalna har
själva fått agcra i cliskussioncr, gru14r
arbeten och rollspel j ett antäl :intressanta praktikfall.

De l6

cleltagar-na

uttryckte sin till-

fredsställelse övel en givandc krrrs och
nran kan förrlocla att komrruniceranclet

1öpa än srricligare i fortCCVA tachade krrrsledar cn,
inclrrstripsyliolog I{jerstin Hallberg, ned
blcuimor oci-r samna gjorclc Rolf Jons
son på htrrsclcltagarnas vägnar.

liomrcr att
sättningel'r.

har'

utom ova[är]rnda kurs anortlnats 42 ned
totalt 167 deltagarc ur CVA. Äv dessa
krrrser har 8 ägt rum på CVA. Detta
nlotsvarar nrcr än 5 krtrser och 20 cleltagare per vccka.

Enskild }lörkerfölfsklufning
lan114r1.

I tävlingen deltog ett 35-tal chiftviirnsrnän. På station 1 lanns en bclyst
1,l3-figur på 50 neter soDr det gäl1dc att
stående n'red gevär och spår"ljusamou-

nition pricka in så nånga 5-or i son
rrröjligt. På station 2 användes även geviir lnot cn belyst l/l i niniatyr med
kammar ammunition på 22 meter. Station 3 l/4 figur- ocl.r Jruvudmål på 27
neter. Här gällde det att sätta in fem
välrikrad. l. nisllr;flaf i r rrje figtrr.
Station 4 var l-relt nörk och mörkerriktnedel för k-pist användes, må1et en
ringad l/l-figur på 25 meter. Station 5
även detta ett k-pistnåi på 20 Deter,
en belyst l/6 figrrr. Kvällens svåraste
mål var station 6 en marscl-rallbelyst
l/3-figur på 90 netcr. IJär fick skytten
ligg:r oclr använcla haJrskarp lmmrrnition. Sarrtliga patruller startade på en
gång ocl-r diirefter växlades stationerna.
Vapen och ammunition fanns på platsen och vaktadcs av våra sjukvår'dare.
Efter tävlingen samlades alla i driftvärnsgården Zakrisberg där fiuarna Hel16

51.'rrtningarna or,ln3' o(h ledcs pr{
ctt föredömligt sätt åv Bcrtil BlomInteckningar har crövrats av
Gur.rnal Tallqvist 1962 och
I-ars Frennerro ]963

Per

Grånströnl

196,1

1965

TR.ELÅGIGT LAGPR.IS
Vid tävlingarna på Gotlancl 1963 er
öv|ade CVA-UI-IF driftvärn ett trelågigt
gasolkök ned trib i lagpris. Dctta gasol-

lö\ l onr.re| n| att .ill.r. pl, \n ,r p. s

DR.IFT\/ltR.NET
Bror I{arlsson sköt 60 äff av 60 möjliga vicl lrcclagskvällcns tävling den 28

r..r. - Crrrrrcl flllqvi.t -.11 ö\Li

län1na piiset.

clvist.

CVA KURSAKTIVITET:
5 KURSER PER VECKA

Unclcr tiden jan.-fcbr. 1966

lliilnrlas, att den som erövrat inteclurrrg
frr inrn r risst lrcnditlp ,l, tve nir
rr.r.r lölirnJe åren. 196: crövraJrr pr
set av Pef Granströn. Prisutclelning förrrittades vicl cn lunch på Gyllene Balkcn, då clct tillkon föregående års scg,

Prisct tiilfaller clen clriftviir"nsnan sonr
visar trpp bästa poängcn av fo ,18 anordnacle enskilda fä1ttävlan och uttåg-

praktfrrlit prisborcl avsluta kväl1ens tav-

ning I till rikshemvärnstävlingen.
llnskilda fälttävlan går i Virsbo son
,Lge'r den 24 rpril 1966 ,'.lr on'frrrrr
löltJr jrrt n ing rrcd gevär' otL l-pi"r,
p,rnkloricnlering. rr.rårr.l.bc,lö r nir g

l1ng.

och

Dc bästa rcsultaten i /elass ,4: l. Bror
Karlsson 60 träff, 2. Äke Dandanell 59
träff, 3. Herbert Kåberg 58 träff, 4.
Leniart Löth 58 träff, 5. IJolgel Lars
son 57 träff, 6. Lennart l.arsson 56 träff,

helirinabanan dcn

my Nyrön och Britta Wallqvist bjöd på
kaffe och smörgås. Genorn clivcrse lot'erieI och gir'rrildc per'.orer \rnLlc ell

fri

I går' på
3 eller l0 maj och

orientering. Uttagning

onrfattar s1<jutning ttted valfritt

vapen

samt handgranåtskastning.

Ttiina så har
prisl

cltL chansen

till ett fi]rt

7. Ingemar Carlson 56 träff.

Kias'

B: L

Erert Evalds.on 55 rräll,
Pettersson 55 triiff, 3. Olle
Karlsson 54 träff, 4. Richard Lenander
54 träff, 5. Lars Hahne 53 träff, 6. Sven
Persson 51 träff, 7. Harry I{ahne 51
träff.

2. Erik

I

siu kr

ardsglrrppcn scgr.rJc Ta!,'

Eriksson på fu1l poäng närrnast följd
av IJeJge liasthman.

Fruktkorgen sotl-t loftådes ut vann
Richard Lenander på nr 62.
GASOTTUB EFTERTYSES

Den driftvärnsman som fick låna r:n
gasoltub ur driftvärnets lörråd kontakta
driftvärnsledaren på tel. 151.

Drif tucintschef en Betil Blotnquist
att överbimna ptiset.

b ere

dr)

Vår hyllning

VALKO}rNA
I VÅR KRETS
Gtrnnar Ax, driftingcnjör avd 370
Christina llergstföm, kontorsbiträde 642
502
Kurt llergström, illgcnjör
Ilirgitta Bcrnhar dsson, biträcle
95i

nrottcrg
CVA

Eric Arrdr:r'sson

26/.1

IngaEriksson,kontorsbitriicle 520
502
Ove llriltsson, ingeltjör
646
Stulc Fahlborg, ingenjör
523
Lars FiDDstfönl, ingeniör
646
Bo Fjellström, ingenjör
2ll3
Jan Friherg, hjälirmontiir'
5i3
i lenlik Groop, ingcnjöt
512
I{åkan Ilallin, ingenjör
2T2
Lars I Iedströrr, telenrontijL
522
Bill Jacobsson, driftingenjör
Ingrid Johansson, kontorsbiträde 957
Gunnel Jonsson, kontorsbiträdc 560
2Bl
Stig La|sson, hjälpmontör

l4r'5
8/6

Christer Magnusson, ingenjör
Ivan Nilsson, hjiilpmontör

Sven

Lrik N4älnan, telemontör

Kjcll

Söderberg,
Rogcr Thelenius,

t'ltt hjärtligt tack för innchå11srik
1966

30i 4

l1/5

Nils BloLr
"fure Nilsson

avd 76i

Urban Andersson

380
200
170
86s

.lohn Gustafssolr

491

Sven Carlsson
Gustaf EngstrijLr

24i6

ingenjör
ingenjör

av-

sl<eclsgåva.

ölanclshälsningar
Btitt Siguudson

Ett hjärtligt trcl< tjll

chefer. ocir ar-

bctskamrater vicl CVA för' vänlig hågkorrrst på rnin 50 årsclag.

Iltu ry Söclerströnt

50 år

3i5

Nils-Arre Siclnar'
Maf tiD Olsson
I Iarry Antonssolr
Cöta Andei ssol-i

615

I(arl

7i5

Nils I Ienricson

+i1
22/1

2i5

10/5

Tage Ericson

370
776
380
271
710
251
810
190

Nils

1q

Raattanaa

Gr.urnar Jonsson

Algot

25i 5

5/6
22tG

Avd

.-

Svenssolr

Er il<sson

|

UHF

Jt

\r,. r.,:,.r:

avd /4J

522
?78
272
513
570

l'; frlipr r1(l- rill ,hvfer ". 1, rFet.
.r ter' fel rirlig rr11.'rl.rn' rq ni- 1,g
slutade min anställning lid avd 992.
l,Tr

60 år

525
[-ars Bränclstr-öm, ingenjör
523
Bcngt Daxberg, driltingeniör
KaLl-Gunnar Engman, hjälpmoltör 272

Margar eta Lindberg, kontorsbitriicle 620
515
Ronny Lindh6, ingcnjör
570
Rolf [.undin, ingcnjör

!

TACK SKA NI HA!

skedsgåvan.
An11

370

. r"-

,
lJritt

AIu

,l v..Llfit ,\
ssoll

För a1l viinlig hågl<olnst och rqrpvalttning på nrin 50 zirsclag bcr jag få firl

föra ett hjärtligt tack.
Kttrl Erilz Norlataer

Avd.

257

N{ccl clcssa racler bcr jag

att få

tåci(N

frr, Jrl.rl.k,Irrr rtcr ''tl, Lcnn. r r [.1
str.önr för den gåva jag erhöll, då jag
(

r,

slutacle rDin änståillning på CVÄ.

Ktnt

or

-r4r

22t1

Ivan

l1i5

Gustav Gustavsson

Aclielssot-r

Cdrlssott

ltL l'ärtlirt t-rk till CVA -iir ''rl
blonLran.

Kttlle llaattnlatt
Ett hjärtligt tack till chefer och ar
'\cr.k1rr rater' lär ,l"n va, Lra guv.L jrg
fick rnottåga, när' jng shrtåde min an

UHF

Lel]nart Fors, ingenjöf
l-iliane Norclh, liontorsbiträcle
Inga Britt Winberg, 1<orrtor-sbiträclc
Kjel] Palön, irgenjör

stiilJning vicl CVA.

Nyff fordon i CVA trcrnsporftlönst

Gull-Britt

Roos

För all vänlighet och r-rppvaktning pri
min 50-år sclag ber jag fii frarr föra riitt

Artut
För all uppvaktning och !isacl vanlighct pli min 60-drsdag framför jag hiir
nrcd nritt vafma tack.
Kurt LIjcrtön
LIHF

Fiir all uppvaktning och visad vrn
lighct på nrin 60-årsclag franfilt jrg lriir
rrccl nritt vanra tacli.
LIU Tillbery
L.IHF

Irör' vånlig hågkonrst unclcr lur' lysr.r g.r..l 'rl I'a \1 I'rö l'r'. 1.'- | rr

liir| vi våft vrlna

-

....3 -

Mototslitlcn

Slzi-Doo

::

.

,. '
tl .
.-...,..",, .'

.']:\'

nå sir-ia arbetsobjekt, när ncclerbiircl i
frusen forn förekonrmer ia1ltför stora
rrängder. I vintcr har svårighetelna va
rit spccicllt storå, lnen så har iu ocl<så
sniimängderna slagit alla r-ekorc1. Fiir rLtprovning har sektionen crhållit ytterli

:i:.'

Företagsnär-nnden l-rar vid sarnmanträclc clcn l5 clcc. 1965 tillclelat följande be

I il,-.on,2B'. \olr rrr(J.ilrcl.nir'q

clerna.

fiir naterialf örbiittrande f rirsl: g.
rl s. 270. Mo.lif. av
jigg fiir tiinning av elektrolyt i robot
lriningar

gare en typ av snögående forclon. Dct
iir en ny rnoclell av snöscootcr fnlotor'kälke på kanslislenskaJ av typ Ski-Doo
ItD l0 66. På bilden ser vi Iiolger

slighiilken är på väg rlt på

O/s-sorr

BEL.C'NTNGAR

-:-r

idcul fot lat slzklihare.

N'Iathtelesel<tionen har svårighetcr att

tack.

Rarbro och Belgt

cle

I'a

vita vi.l-

2551, Gustausson

batterier_ och nö.lackumuiätor-cf

.

Kr. 100:
2al5 F,rg\r,.ri,,/ // \,277. tör.lil<rinF
av kontakt.lon fiil Fnr 7.
Kr. 10-.

;&#ffiW'ffi/ggffi&W'

sffi*

FIRMA .'OHÄN LAGERCRANTZ
GÄFDSVAGEN

ro

B

soLNA

TELEFoN 08 83oi90

$ffiffiffiffi $w'&ryffi
Texscon Corp. USA

SVEPGENERATORER
OCH |NDIKATORER

Knoit Elektronik Vdstiysk cnd

FREKVENSOMRÅDE

TEX5CAN svepgenerotorer VS-40
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När vi nu inlroduceror TEXSCAN och KNOTT på den
svensko morknoden. är det ett inlressont interndtionelll
sqmqrbele.som inleds. där_oliko speciolisters kunnqnde
hor togits till voro på ell effeklivt sött. Texscon och Knoll
skoll licenstillverko vorondros produkter hos livingston
i Wotford, Englond, KNOTT i Miinchen somt Texscon i
Indionopolis. Denno solsning på utvecklings- och tillverkningssidon komrner oti medföro ott vi kon erbiudo Er
del nodernosle och mest iindomålsenligo inom svepmättekniken.

Här fölier en kortfotlod presenlqlion ov tillverknings-

pro9rqmmen:

X

TEXSCAN: Hög-effekf-svepgenerotorer, 200-1000 MHz,
5 W.
Svepgenerolorer,20-40,40-80,50-100,88-I08,250-500 och
460-920 MHz,0,5 \!.
Dämpore, fosto och voricblq, 0-2 GHz.
Detektorer och msrkerinqskrisfoller.
KNOTT: Oliko typer ov-indikoloroscilloskop med storo
skärmqr för I tiil S kqnoler för teleteknislit och medicinskl bruk.
Högspänningsoggregol 0-15 kV för bl, o. kärnfysikolisko
iindo må l.
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