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TItlNING F{lR I)E ANSTAITOA tNOM E()FORSKONCERNEN

TILLVERKNING OCH KONSTRUKTION AV
VERKTYG VID BOFORS
Nigra minnen frin ett 4o-irrgt arbets{blt
IngenjdrD AVID

SfAfnaNDSKE

id den planerade omliggningen av f.abrika,
tionen i Bofors fu 1918 startadesiven en verktygsavdelningfor konstruktion och tillverkning av
specialverktygforde nya tillverkningar som projekterades.Avdelningen, som nu ir uppdeladi tvi: en
konstruktionsavdelning, KKV, och en tillverkningsavdelning,VV, kunde alltsi fira sitt 4o-irsjubileum
i fjol, ochvi ha i anledninghdravintervjuatingenjor
David Stilhandske, som varit med si gott som
frin biirian.
- "Bolaget hade ju fore 1918 i mer dn 3O hr
tillverkat kanoner. Anvdnde man inga specialverktyg vid denna tillverkning?"
- "1o, men i mycketringa utstrdckning.Antalet
pjdser i varje bestdllningvar litet. Fordringarnapi.
noggrannhetvar smi och det mestapassadeshantverksmdssigt tillsammans. De viktigaste specialverktygen var kanonborcar,reffelhuvud och provmekanismer.I de sistndmndainpassadessamtliga
mekanismdetaljer,extraktorer,manovetarmaro. d.
si att en viss vdxelbarhet erholls. Omkring 1905
upptogs tillverkningen av tdndror och for denna
tillverkning behirvdes en del borrjiggar m. m. Ar
1912 overtog Bofors tillverkningen av den Kjellmanska kulsprutan. Denna tillverkning lades upp
efter modernaste metoder, med vdl detaljerade
operationsforteckningaroch specialverktygfor varje
behovligt arbetstempo. Tyvdrr miste tillverkningen
ldggas ner, di modellen ej kunde konkurrera med
"
den Osterrikiskakulsprutan modell Schwartzlose.
- "Na, hur gick det nu till 1918 di avdelningen
startades7"

berdttar

-

"I^, kriget skulle vara slut om nigra m6.nader
och sedan:aldrig mera krig! Svdrdenskulle smidas
om till plogbillar. Det gdllde alltsa for bolager att
komma in ph nya tillverkningar, som passadefor
maskinpark och personal. Pi onskeprogrammet
stod motorer, traktorer, motorplogar, yxor, matbestick m. m. For alla dessaobjekt behovdesverktyg
och iter verktyg av de mest skiftande slag. En
svenskamerikanskingenjor, Lewin, anstilldes i
Ingexjfu Daaid StfrlhandsAe,
chef fdr VerktlgsAonstraAtionskont or et. Bof orsfolo Tillman.

Det var skisserover maskinplaceringaroch verktygsuppsittningar och fotografier. Med detta som
undedag skulle vi installera pressar,hejare, fjiiderhammare, slip- och poleranordningar m. m. och
Verkmdstarenvid
rita de forsta verktygssatserna.
Lyngby yxfabrik skulle anstdllasi Bofors 1 april
och den 1 maj skulle fabriken varafdrdig att pressa
yxor. Ni, detta lig ju inte inom mojligheternas
grdns, men den 9 maj kunde vi i alla fall pressa
de forsta yxorna. Det var en rysk modell kallad
Bjelski, som sig ut som en myckettunn timmerbila.
Vi hade en bestdllningpa 30.000av denna sort och
40.000 av en annan rysk modell som jag nu glomt
namnetpi.

Ndgra oliAa Bof ors+illtterAadeyxor frd.x anno 1919. Boforsfoto
Tillman.

janrrad 1918 och i maj sammah overflyttadesjag
som hjdlp it honom. Pi mindre dn ett hr var han
nojd pi jobbet hdr och for tillbaka till USA. Dei
var en svir tid for Bofors. Alla projekt var svdvande och de ekonomiskaresursernamycket sme. Att
fFLiglLngen motortillverkning tar Lr av forberedelser och provningar och si var det med minga av
vira projekt och, som det gamla ordspriket sdger,
'medan
grdsetgror . . .'
Den forsta tillverkningen vi fick iging var
yxorna. Den var ett helt dventyr, arbetsamt och
bekymmersamt.I februari 1979 fick vi frin Lyngby
i Danmark n1.graskisser ritade pi spinnpapper.
Verktyg till en tiindriirsfabriA i Brasilien, leaererade 1925-1926.
niingd oliAa uerktyg fdr tillaerk'
Sonz synes iir det en fdrnarlig
ning, aasyning och Aontroll, ntorsudMnde eu ld.ngt sttine antal
ritningar, Den unge konfiruktdren Daaid Stfrlhand:ke stdr t. h.
Foto Pontus Andersson 1926.
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Nigra dar efter denna provpressning slog iag
sonder mitt knd sL jag miste ligga hemma i tre
minader. Under denna tid holl iugp?tmed katalogarbeten for yxfabriken. Man riktigt baxnade ndr
man sig hur minga olika svenskaoch utldndska
yxmodeller det fanns. Det var svenska,nordamerikanska och sydamerikanskamodeller i vikter frin
0,5 kg tilt 5 kg. De tyngstayxorna var smaleggade
for Sydamerikaoch avseddafor fdllning av hhrda
trdslag,pockenholzo. dyl. DFLiag iter kom tillbaka,
hade allt borjat ordna upp sig och order borjat
komma in pi dvenannat manufaktursmideiin yxor.
Vi smidde fyllhammare och korpar och hejade
plogbillar, matknivar och gafflar. Efter ett par Lr
lades dock tillverkningen ner. Vid den tiden kom
ett nytt tillverkningsobiekt upp: bult- och skruvmaskiner.Denna tillverkning bedrives j't an i dag,
ehuru inte i den skalasom ursPrungligenvar avsett.
Verktygsbestdllningartill tidigare levererademaskiner dominerar.
Aret I92O var enligt gamla anteckningar den
ligsta produktionenfor verkstlderna.Vid avloning
nr t hade Kanonverkstadenendast 264 man. Projektilverkstaden (som huvudsakligen gjorde motorplogar och verktyg) tl+ man och Filtartilleri
verkstaden 31 man. Vid samma tid foljande ir,
192I, hade personalen okat till resp. 325, 160
och 51 man.
Aret 7922 var mycket bekymmersamtfor kontorspersonalen,sdrskilt di den tekniska. Pi verktygsritkontoret hade vi mycket arbete,bl. a. med en
stor verktygsbestzillningtill Kina. Men denna var
klar i slutet av hret och i decemberminad permitterades4 man av de 5 som arbetadepi veiktygsritkontoret.
En verktygskonstruktor vid ett foretag som
Bofors behover minst tvi ir inom foretaget tor att
ldta sig kdnna desstillverkningar och maskinella
mojligheter. Leveranstidenpi en bestdllning d'r i
hogsta grad beroende pi hans kunnighet och

snabbhet.Det var ddrfor ett misstag att beskdra
dennaavdelningsi hirt.
En storkonflikt seglade upp i januari 1923 och
inte forrin i augusti minad kunde arbetetiterupptagas. Men for verktygsritkontoretsdel saknades
det minsann inte arbete. Ytterligare en verktygsorder frin Kina hade kommit in och med den hade
jag arbeteunder hela konflikten.
En svag men dock ljusning kunde man mdrka
efter storkonflikten. Tyskland fick enligtVersaillestraktaten inte leverera krigsmaterial eller verktyg
till sidant. Detta gjorde att Bofors fick n6.gra
kanonbestdllningar,till vilka en del verktyg m&ste
goras.For verktygsavdelningens
vidkommandehade
vi glddjen att dessutomfh tvi stora verktygsorder.
Den fcirsta, som overtogs frin Alfred H. Schiitte,
gnllde en fullstdndig verktygssatsfor en tdndrorsfabrik till Spanien. Aret d2irpi fick vi en mer dn
dubbelt si stor bestdllningpi en verktygsutrustning
for en fabrik i Brasilien.Dessabida order gav dven
en hel del arbete for verkstdderna.Den gav oss
dessutom viktiga erfarenheterinom edt stort omride av verktygstillverkningen, som vi hade stor
nytta av for de serietillverkningar som ldngre fram
skulle komma inom bolagetsverksamhetsomride."
- "Ndr Du talar om verktyg flt man den uppfattningen att det behovs ett mycket betydande
antal olika verktyg. Hur minga slag av verktyg
finns det inom mekanisk industri ? Det kanske dr
en.svir f.rlga att svara ph."
- "Det kan nog ingen exakt sdga.Man kan ju
rdkna med, att det finns tre huvudgrupper av verktyg: for plastisk formning, fiir spinavskiljande
formning samt mit- och kontrollverktyg. H2ir i
Bofors har vi ett register om I97 verktygsgrupper.
Inom den plastiska gruppen dominerar hejarverktygen. Vi har i det ndrmaste10.000st hejarverktyg
registrerade, motsvarande ca 25.OOOverktygsritningar. Inom den andra gruppen finner vi bl. a. ca
15.000 borrjiggar. Alit som allt skulle jag tro, att
vi under de 4O kren gjort ca 250.000ritningar. Det
dr en rdtt brokig samling som minnet sveper over.
De minsta verktygen har endast va,gt nilgra gram,
men haft en noggrannhet, som gjort dem vdrda sin
vikt i guld. Det storstaverktyget vi tillverkat var ett
pressverktyg till en sidobalk pi en av Volvos lastyagnar. Det mdtte over sju meter i lnngd. Men vi
har dven konstruerat kompletta maskiner, kanonborrmaskiner, reffelmaskiner, mdtautomater och
'specialattachments'
mingahanda
for ordindra
verktygsmaskiner."
- "Hur inverkar konstruktionen och tillverkningen av en mdngd olika verktyg pi. leveranstiden
for en bestiillning eller produkt?"

Verktygsaerkstaden, filisaraudelningen 1937, innar ombyggnad
ocls nzodernitering. Maskinerna har fortlarande ilamrande rcmdrif t. Boforsfoto Tillman.

- "Givetvis ir det en svi.r belastning pi. leveranstiden, men den dr ofrinkomlis. Or; ui t.
"*.
tinker oss, att 10.000 framhjulsspi-trdlutskall tillverkas, si kan inte tillverkningen borja i och med
att ritningen till spindeln dr fa,rdig. Forst miste
man undersoka ldmpligaste operationsfoljdenoch
vilka verktyg som behovsfor de olika operationerna. Sedan skall verktygen forst ritas och sedan
tillverkas. Om man riknar med ca 60 olika verktyg,
en ritningstid av 2.000 timmar och en tillverkningstid av 6.000 timmar forstir man, att det behovs minga mans arbete for att fh flzlm en sidan
verktlgssats ph nlLgraveckor. Det blir allts6. en
vildsam forcering av konstruktionsarbetet,en forcering som ej enbart dr av godo. Vid ndrmareeftertankekanskeman finner, att man kunnat gora dnnu
bdttre och tidssparandeverktyg. Giller d-eten stor
eller ofta i.terkommande order, f6.r man efter hand
indra och ritta till verktygssatsen.
Har man t. ex.
ett parti om 10.000detaljer fir man rdkna med att
varje inbesparadminut d,r vdrd 2.000 d 2.500 kr.,
allts6.en liten nitt timpenning om 120.000kr."
- "Historiskt har vi inte kommit framld,ngre an
tiII L925 tror jag. Men det ir ju forst efter denna
tid, som den verkliga expansionendgde rum ?"
Ve&tygnerkvaden,
saaruaratdelningen,
nya loAalerna. Boforsfoto Tillman.
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1939 i de

pressDen stora pretsen i Hiird.uerket, ombyggd och fbtstiitkt f 6t
prerrnerktlget
som
det
rldfita
rned'
lasraagnsrdtn*{
ning at Voluos
Bolors nigonsin rillaerkat. Boforsfoto Tillman'

-

"1^, det dr riktigt. Ar 1'926fick vi en bergskanonbestillning frin Holland. Det var ett intressanti arbete. Kanonen med lavett skulle inte bara
kunna rulla fram pi trafikabla vdgat, utan dven
kunna uppdelas i itta laster, som fraktades Pa esnor
i bergig-terrdng. Hopsittningen av kanon- och latill skjutfirdig pjds,
vettdZiarna, fr{n
"u*dling"tt
skulle ske inom tre minuter. En enhetssadel,som
passadetill samtliga laster, konstrueradesav Utiustningsavdelningin. Ett forsta misstag gjordes'
Sadlarria utprovades pi en hist och den var for
stor, varf<ir.tt p"t isnbr miste inkopas.Aven dessa
visade sig for storv,r"tta for indonesiskaf6rhillande, varfor ytterligare fyra mindre isnor miste anskaffas. Det var di -utt vitsade'att ytterligate fyra
isnor hade anstdlltsvid Bofors. Nog av, dennabestdllning krivde, pi grund av de mi.nga och stora
fordringarna pi vixelbarhet, en mycketomfattande
verktygssats.
At 192J hade vi fitt en alldeles ny skirmetall,
\7idia, som Prov frin Krupp och vi var nog de
f6rsta i Skandinaviensom fick den f6r provning'
Den var mycket skijr och Krupp rekommenderade
den endast for bearbetning av giatidtn, men sidan
bearbetning hade vi mycket litet utav, varfor vi
provade den for fdrborrning av eldror. Det gick
presstterk'
*fr. hhr sd.g rambalkatna ttr' lofia pressad'esi det s'ora
t yget. Boforsfoto Tillman.

fenomenalt siddr en 100 mm, sedan krossades
skdret.Nu hor det tilt historien,att till dehollindska
bergskanonernahorde skoldplitar, gjorda av kromnickelstil, 5 mm tiocka och med en Brinellhirdhet
av minst 480 Br. I dessaplitar skulle en massahil
borras for pinitning av olika beslag.Denna borrning blev den mest bekymmersammabearbetningen
pn hela pj2isen. Spiralborrar av hogklassigaste
inabbstil stoppade inte. Helsmidda plattborrar
stoppadeendast for nl'gra fAhll och arbetet sig ut
att rd.ckai evighet. Jag hade nhgrabitar av scinderkorda \Tidiaskdr liggande, och det beslots att vi
skulle forsoka fdlla in dem i spiralborr for att
prova. Det blev succ6.Visserligen gick det forsta
Lorret stjnder rdtt snart, men vi kom pl felet och
nista borr stoppadefor ett 80-tal hil. Och si var
problemetl6st. Sedandesshar hirdmetalletna glttt
iitt segertig genom vdrlden. Och de arbetstimmar
de insparatkan blott skrivasi astronomiskasiffror.
Hosten t926 kom Volvo som storkund' Bofors
skulle gon ffudiga ramar och framhjulspartier
samt en hel del detaljer for andra monteringsgrupper sisom vevaxlar, vevstakar,bakaxlar, bakaxelkapot m. m. Forsta verktygssatsenskulle beriknas
for en produktion av 4.ooo bilar. Och vintern
26-27 vart det stort pidrag for verktyg. Hdr fanns
allt man kunde onska sig, en stor order och verktyg
av skiftande slag, hejarverktyg, pressverktyg,iiggat
och fixturer, monterings-och kontrollverktyg. Det
var en tid fylld av arbete och spdnning.Det blev
visserligeninga 4.000 Personvagnarav fcirstamodellen. Den ritades av en svenskkonstndr,men utseendet tilltalade ej bilspekulanternai beriknad
grad. Under dessahr var det de stora amerikanska
mdrkena som ensammaan1avmodestilen.Sant var
att stilen brot for starkt mot vedertagna begrepp
om utseendeoch bilen var inte vacker.Den liknade,
'en
som en av vlra chefer sade, kalvfiirdig ko'.
Emellertid gick Volvos Iastvagnar bra och 1928
lades en tty p.itottu"gnsserie uPP'mera amerikanskt
betonad och med storre hiulbredd. Denna modell
var lyckad och med smi irliga moderniseringaroch
forsdljningstekniskadndringar holl den sig i marknaden under flela fu. Varje vinterhalvl'r oktobermars hade vi forcering och overtid for Volvos arbeten. De kunde konsten att Pressa priser och
leveranstiderpi sivdl verktyg som fabrikationsdetaIjer."
- "Ndr kommer di den verkliga ruschen pi
kanonbestdllningarin i bilden ?"
- "Det tror iag man kan sagavar fu 1934. Yi
hade visserligen under en tid flhn 1928 haft en del
bestdllningar pi bergskanoneroch fdltluftvdrns-

kanoner,bestallningar f.rin Turkiet, Persien,Ungern
m. fl. Ur verktygssynpunkt var de dock rdtt ordindra. Men 7934 tog det annan fart. Mussolini och
Hitler hade under n6,gra fu litit sina stdmmor
ljuda i hogtalarna och tongingarna blev mer och
mer skarpa.Hdr i Sverigetrodde man dock inte pi
nigot krig. Vi hade till och med n6"gra3.r tidigare
lagt ner flera regementen och hair i Bofors var ett
forslag uppe om en nationalinsamling, f6r att
kunna ld.gganer fien forhatliga krigstillverkningen.
N&, si lingt gick det lyckligtvis inte. Bide smi och
stora stater b6rjade intresserasig for Bofors tillverkningar, frdmst den nya 4O:an,och iren 193+7942 var de mest hektiskai Verktygskonstruktionskontorets historia. Under denna tid lade vi upp
verktyg for serietillverkning av 75 mm fdltkanoner,
37 mm infanterikanoner. 40 mm automatkanoner
och 20 mm kulsprutor. Samtidigt hade vi rdtt stora
order pi. luftvirnspjdser och marinkanoner. Vid
sammatid iades nya tolerans-och gdngsystemupp.
Antalet verktyg for en viss produktion ir i hogsta
grad beroendepi bestdllningensstorlek. Man gor
inte samma verktygssatsfor tillverkning av 20 detaljer som for 2OOeller 2.000. Detta ser man tydligast, om man studerarde licensunderlagfor tillverkning av 4Omm automatkanoner,som i allminhet ingir i en kanonbestillning frin frdmmande
land. Om vi som exempel tar den dldre modellen
av 40 mm AK, si. ingick i en sidan licensca 2.000
sammanstdllningaroch arbetsritningarfor tillverkning av i pjziseningiende detaljer. Men det erfordras mer dn 4.000 ritnin gar pF,verktygen for
tillverkning av dessadetaljer. For en pjds av modernaretyp blir antaletverktygsritningardet dubbla.
For ammunition, som tillverkas serierpi i 100.000tal, blir antalet verktygsritningar ungefar det 20dubbla mot antalet tillverkningsritningar."
- "Hur stdller sig personalfrl"gan for en s6.dan
avdelning som Verktygskonstruktionskontoret?"
- "Om Du menar mojligheterna till rekrytering, si kan jag svara, att i tider av stark expansion
i verkstiderna det varit ett svirt problem att tillrdckligt hastigt kunna utoka personalstyrkan. Och
denna har fluktuerat hogst betydligt. Hosten L922
var vi som jag ndmnde 5 man pi Verktygsritkontorct, L923 var jag ensam och hade tiilfellig hjzilp
frin stora ritkontoret, 1925 var vi iter fem man och
sedanhar det gitt uppit. De arbetssammaste
iren
pi Verktygsritkontoret var mellan 1936 och 1942.
Ar 1937 var vi under en ganska ling tid 87 man,
fordelade pi fem lokaler. Det var stora KK som
fick sldppa till en mdngd folk, for att snabbt fi
fram si mycket verktyg som mojligt, ty nu visste
vi alla att det snart skulle brinna i knutarna.
5

I denna au KKV Aonstruerade mAtuutornatnzasAin'fi;r 40 n2n2granatkroppar niites santtidigt 32 hontrollmett pA 1.200 gMn.1thrcppar i timtnen. MasAinen utfi)r samma arbete som ett 21,tal
dt)tjnare. Boforsfoto Tillman.

Kriget kom och tack varc Bofors kunde Sverige
snabbt rusta upp, delvis med inneliggande ut,
ldndska bestillningar. Sviraste tiden var under
vinterkriget 39-40. Finland behovde en mdngd
ammunition av olika kalibrar, och vi gjorde di verkligen allt, for att bringa Finland den hjdlp som
var mojlig.
De senarekrigsiren och efterkrigstidenhar iven
varit fulla av arbete, men det har i huvudsak gzillt
verktyg for nykonstruktioner.For de stora,aktuella
orderna har endast vissa kompletteringar behovt
goras.Vi har dven dessair konstrueraten del specialmaskinersisom reffelbrotschmaskiner,
honingsmaskiner,automatiskamdtmaskinerm. m."
- "Vill Du som sammanfattning gora nl.gra
jimforelser mellan forr och nu?"
"Det senaste kvartsseklets utveckling pi
verktygsmaskinsomridetoch hi.rdmetallerna har
fullkomligt revolutioneratproduktions-och arbetsmetoder; aiventransportvdsendethar bidragit hdrtill. Forr hade vi for stor respektfor penningen,nu
har vi for liten. Men det senarehar fort det goda
med sig, att man investerar djd.rvarc, fiknar frhn
borjan med stor tillverkning och kommer si.lunda
fram till billigare priser och storre marknad.
Talet om att arbetslivetd.r mera jziktandenu in
forc,har jag svirt att tro. Allt arbeteinom t. ex. en
En del aa KKV::

loAaler t,,Lrenj959. Boforsfoto Tillman.
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KONTROLLTEKNIKEN

RATIONALI SERAS

Frin fasta mltdon till indikerande mltning med signalskip
CARL AXEL WERNHOFF, Bofors
Av Civilingenji;r
Utvecklingen mot massProdukt-tillverkning ger
oss mojlighet att anvinda andra typer mdtdon dn
de universella, som huvudsakligen anvdndesvid
stycketillverkning.Till utvecklingsbildenhor iven,
att kravet pi precisionenhar iikat. Om vi betraktar
utvecklingen i korthet inom massprodukttillverkningen dr denna,betrdffande mittkontroll, att man
vid maskinernaersattde universellamdtdonenmed
fasta, for att ddrefter mer och mer overgi till visarindikerandemdtdon.

dtir llera nzdtt Aontrolleras samtidigt. Tu3handsarbete. Foto L. Strdmbiick, I{CY.

Fig. 2. Kontrolllixtur

Genom optikens,pneumatikens,svagstroms-och
teleteknikensutvecklinghar nu ytterligareeffektiva
och ldmpliga mdtinstrumentstdllts till kontrollteknikerns forfogande.

Fig. 1. Kontrollfixtur, dAr efi mAfi Aontrolleras frt gfrngen, Td'
handsarbete. 7 olika mrttt bfr urie detali sAall kontrolletas. Bo'
forsfoto Tillman.

Vid utsorterings-och garantikontroll, som m&ste
forldggas i speciella kontrollokaler, har utvecklingen varit Ilkaftad. Hdr kan emellertid kontrollarbetet studeraspi samma sdtt som man studerar
andra arbetsoperationer i tillverkningsprocessen.
utFoljaktligen har man, genom arbetsstudiernas
kunnat
kontrollen,
veckling och arbetssdttet vid
i praktiken. Si t. ex. har
omsitta arbetsstudieronen
genom r6relsestudiertvihdndigt arbete kunnat inforas.
"BoforscbucAen" har bliait en stor artiAel ltu StZudrfiliniilSen
och i)uer 15.000ex. har sfrlts.BofolsfotoTillman'
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Ett nirmare studium av mdtning av detaljer i
stora kvantiteter ger vid handen, att man mhnga
ginger med fordel kan overgi f.rln fasta mdtdon
till visare-indikerandemdtdon, och nu pi senaretid
har dessadessutom,i relativt stor utstrdckning,ersatts med ljussignaler.Aven ljudsignaler anvdndes
for t. ex. blind personal.
En sidan utveckling har dgt rum i vira kontrollavdelningar i Bergverkstdderna.Av tekniska och
ekonomiska skdl kan givetvis en sidan utveckling
inte helt eliminera de tidigare anvdndamdtutrustningarna, men "signalskipens" anvindning har
erovrat ett relativt stort omride, pi bekostnadav de
tidigare mdtdonen.
Att vi i Bofors sjdlva konstrueratoch tillverkat
de nu anvdndasignalskipen, beror pL att vi, i vir
rel ativt av anceradeuppliiggning av kontro llarbetet,
Tillverkning

och konstruktion
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mekanisk verkstad dr betydligt ldttare nu in for
30 iL 40 ir sedan.Men det kanske kan tinkas, att
det automatiserade,hilkorts- och tryckknappsmanovrerade arbetet Idgger en del av nervsystemet
i sidan form av syssloloshet,att det miste skapas
ett jdkt for att, som det si modernt heter, en avreagensskall ske."

OM EN NY VAG ATT BEKAMPA ALKOHOLc
..
PROBLEMEN INOM FORETAGET
Av Bruksliiknren
Dr GOSTA /OH,4NSSON,

Bofors

Sedanaugusti 1958har ytterligare en ldkare knutits till vhrt foretag i och med att Dr Bengt Lundqvist i sin egenskapav psykiatervid dennatidpunkt
boriade sin verksamhetsom "konsult". Hans arbetsfilt omfattar personalen vid si.vdl Boforsverken
som Nobelkrut och beror medicinskafrisor inom
den psykiatriskaspecialiteten.Med begrepiet "konsult" avses,att Dr Lundqvist icke driver egenpraktik inom foretaget pi samma sitt som bolagets
ovriga ldkare. I stdllet ir det si, att vissa speciella
fall, som tarvar specialisthjdlp, hdnvisas antingen
av personalkontoreteller av foretagets likare till
Dr Lundqvist. Denna verksamhetpiborjades utan
nigon "publicitet" och i all stillhet, ndrmast pi
grund av dess forsokskarakter.Da emellertid de
primara erfarenheterna dr positiva och iven p6.
grund av en viss ridande forvirring betrdffande
dennanya virdmojlighet, kan tiden nu vara mogen
for en mera ingiende orientering.
Sedandagen "D" i oktober L955,de spritransoneringen slopades,har foljderna av denna lLtgd.rd
nala nog dagligen varit foremFl f.or diskussioni
press,radio och pi foreningsmoten.Aven for virt
foretag har nog sammasak varit gdllande som for
det allmdnna, d. v. s. stat och kommun. Vi var inte
rustade att ingripa med fullt piLdragemot foljderna. I likhet med andra storindustrierhar vi fi.tt
prova ossfram och sokaldmpliga vagar att betrdda.
Jag skall inte i denna artikel gi in p6.sjdlva alkoholproblemetsom sidant, utan hdnvisarhdrutinnan
till en foregiende artikel i denna tidning. I forbigiende vllL-jagendastbetona,att vi alla,"somsysslar med hithorande frhgor, alltmera kommit till
klarhet om de nervosa rubbningarnasstora bety-

delsebetrdffandealkoholproblemet.Nervosa rubbningar kan fora fram till alkoholmissbruk, och
alkoholmissbrukfor alltid fram till allvarliga nervosa skador. Det var pi grund harav, som vi, nir
vi bestdmdeoss for att " gora nigot" betrdffande
industrins alkoholproblem, bestdmde oss for att
anlita en psykiatersomkonsult.
Alla klnner vi nog vdl till de samhilleliga htgirderna att bekimpa alkoholensskadeverkningar.
Fr6.n att ursprungligen ha varit mera polisiira
myndigheter, ddr alkoholmissbrukarenendast betraktades ur ordningsstdrande synpunkt, har iven
dessasamhdlletsinstitutioner utvecklatstill att bli
hjiilpande och sttidjande organ. En alkoholist i
akutstadium tas ju numera emot t. o. m. pi vira
sjukhus.Alkoholdispensdrernaforsoker att - med
undvikande av varje slag av tving eller anmdlningsskyldighet,ja t. o. m. med fullt bevarandeav
den sokandesanonymitet- pe medicinskvdg bota
eller fiirbittra den alkoholsjuke.
Den verksamhetvi nu startat inom vir industri,
avserpi intet sdtt att konkurreramed den samhdlleliga. Den dr inte heller pi nigot sdtt uttryckt for ett
missnojemed eller kritik mot densamma.Det dr ju
inte nigon ny foreteelseatt ett foretag som Bofors
itar sig prestationer inom sociala omrlden, som
samtidigt bestridas av samhdlleliga organ, och i
detta fall har vi pi samma grundval, nimligen
lzimpligheten p6. grund av foretagets karaktdr av
en sluten enhet, startat denna verksamhet.Denna
"slutenhet" gor, att effektiviteten for ett snabbt
uppspirande av en lijilpbehovande okas. Hans
onormala frhnvarc ph arbetsplatsen, personlig
kdnnedom om hans privatliv bland formin och

Kontrolltekniken

di det uppenbadigen dr ldttare att iakttaga ljussignaler dn visaren pi ett visandeinstrument.
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kommit underfund med att de i marknaden forekommandesignalsk&pen,
bide betrdffandetekniskt
utforande och pris, inte fyllt de ansprik som stdllts
aY oss.
Konstruktionen har utarbetatsav Konstruktionskontoretsmdt- och instrumentsektion(KC-4) i samarbetemed Kontrollavdelninge" (I(A). Signalskipen har framtagits i nl.gra olika utforande enligt
bilderna. De tekniskafordelarna med signalski"pen
kan sammanfattas i tvi. punkter.
1) Signalskipen ger betydligt snabbaremitning,
7

2) Signalski.penger mojlighet till uttag av elektriska impulser for exempelvisautomatiskstyrning
eller sortering. Dessahar dnnu inte praktiskt provats av oss.
Den indikerande mdtnin genffu betraktas som en
komplettering till utvecklingen mot automatisk
kontroll och styrning av arbetsmaskiner, liksom
mot automatiskamdtmaskinervilka redan finnas,
men pi. grund av kostnadernahar mycket begrinsat
anvdndningsomride.

K Op p L A AV P A SE M E STE R N "T,I'":"-:l:,T,":;*ailsrisken
borderimtigenaarddentid p2sretdfr.man
Semettern
.aitarut o:b,tar :fn ;fftl'S:|}:

T ii'i,?l; iffi il-

igensig,menioiilletblirdenfdrrnLngamiinniskordeniobbigasteperioden,
lastade"semestervdgui,.ligvill inte
skriuer hi)r doAtor Adolf Scbennan.Koppla au ph semestern,bygg upp
hdr ge n1rgrafitd oir hor-en semester
konditionen med bad ocb friluftsliu ocb ta det lugnt pd adgarnalikson med skalf utnyttjas utan vill endastpipeka
solbriinnan. Ta insektsplLganmed.ji)mnmod.ocb 1uerdriu inte ormfaran, sfr vissa risker fcir hdlsan. En sidan risk
?ir just j?iktet'9lh je\J i sambandmed
har Ni i ett ndtrk'il f drittanningarna fi)r en angeniim tommarledigbet.
trafik Zir ju aldrig riktigt lyckat. Om
eventuell trd'tthet
Men dr det nu.si, att vi i verklig- ff:-ilttll-.ldgger
Annu ett fuhar ghttochvi stir iter
ftirvrirras situationen ytterligare'
h"t"n git?rrrJ'"d-aife-piigtti-ti;^"n
infdr den efterldngtadesemestern.Alla
har
ofta ett intryd<-av att semester- d-,1?- 1.rs tut
hoppasvi sl myck-etav denna ledighet.

T#i:il'^T#'Tiltl'*::if*'Jfli'!li'?$;-ztt
,.Jitfiii"T'ii':::^,;J:f
Iigtbehovsomska1lffi'.::##;H*["nm#.:.i;il?i#:?;*-ffieller till utlandet en skdn avkoppling,
men man undrar om den alltid ger den
Man hdr ofta folk uttrycka sin efterstrdvadeiterhemtningen. T?ink pi
ghdje vid blotta tanken pi den stun- alla, som i stdrstabr&dskaefter avsludande l8ngledigheten.Uttrycket "det tat arbete rusar hem till sin bil, packar
den full av fdrniidenheter, stuvar in
skall verkligen bli skdnt att fL vila"
iterspeglar vdl den kdnsla av triitthet, familjen och ger sig iv?igpi en tripp,
som sannoliktbehlrskardet storafler- som innebir bilkdrning med dagsetaptalet av oss. Semesternskulle dL vara' per pi kanske 3o-ro mil. Vilka
en period, di minniskan fir vila ut iirk"i tur inte en sidan semesterfirare.
Redan frin bdrjan i dilig kondition
och genom en fcirst&ndig livsfdring
itervinna fd'dorad kondition. Att f& g<ir han snabbt slut p& den lilla kraftldmnarardagensjZikt och i lugn och ro reserv, som finns. Resultatetblir att
vederbdrandei.tervlnder Innu triittare
igna sig it sysslor,som man under iret
In ndr han for ut.
icke hunnit med.

Semestern ofta jobbigaste perioden
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inom fiiretaget

For*. frdn Jtireg. sida

arbetskamrater, hans " aff:irer" , som avspeglas i
hans budget inom f6retaget - allt detta "latmar"
tidigt. Vad foretaget hdr vill ge, iir en tidig och si
lingt mojligt effektiv hjelp. Di silunda vira personalkonsulenterkommer till nigon med ett erbjudande att utnyttja vir "alkoholklinik", bor vederborande inte kinna oro for att det ror sig om
disciplindraitgdrder med t. ex. risk for avstingning
frin arbetet eller avsked.Snararetvdrtom. Det dr
dessasaker,som vi onskar forebygga.Behandlingen
sker diskret och omdrkligt for andra, sisom vid
vanlig sjukdompi virt forbandsrum.
Som ett komplement till vir antialkohol-verksamhet rdknar vi dven med den livaktiga "liinkrorelsen" inom orten. Alla kdnner vi till den utomordentliga insatsdessasammanslutningarhar gjort
i kampen mot alkoholmissbruket.Jag ttor f6r min
del, att det inte drojer si ldnge forrin man f.ir
rdkna med ldnkrorelsen som en ndra nog oundgdnglig faktor vid all alkoholvird.
Den ovan skisseradeverksamheten dr silunda
den huvudsakliga for vir nye ldkare. Men - som
i inledningen antyddes - hans sPecialitetskomPetens utnyttjas dven f.or andra mentala problem:
nervos ohdlsa, som fort fram till svirigheter pi

P& tal om trafiken och alla de risker
rnan tar i myllret av bilar, motorcyklar, mopeder och cyklar s& vill jag
viidja till alla, som dmnarha en "landsvdgssemester"att fnmf.6ra sina fordon
rned all den omsorg, som den stora
trafiktitheten krdver. Att det kommer
att bli tr&ngt p& vFtravdgar, ir stdllt
utom allt tvivel och detta krdver skirpt
uppmdrksamhetfrin trafikanternassida. Se darfOrtill att Ni dr i blsta tdnkbara fysiska och psykiska kondition

arbetsplatsen.Vi vet alla, hur omfattande de nervosa och psykiatriska hZilsoproblemenar, och det
finns ingen mojlighet att inom foretaget kunna
ordna "fri tillging" till nervspecialist. Ddrfor
miste ett urval ske,vilket verkstilles av de ordinarie industrildkarna, varvid framf.6r allt de fall omhdndertagas,vilkas sjukdom fororsakat kontroverser pi arbetsplatsenoch ddr risk for psykisk smitta
foreligger m. m.
*
kan psykiaternsarbeteinom
Sammanfattningsvis
fdretaget angessilunda:
I forsta hand avses att med den nye likarens
hjdlp kunna ge en snabb,diskret och effektiv hjdlp
it alkoholmissbrukarna.Om tiden medger,omhdndertages vissa speciella "nervfall", framfor allt
sidana som framkallar konfliktsituationer ph ar
betsplatsen.Diremot giller fortfarande som huvudregel, att den som sjdlv kdnner sig i behov av
en konsultation med en nervspecialistmiste ombesorjadennakontakt pi egen hand. Vederborande
kan drirvid vdnda sig till vilken lakarc som helst,
men i andra sidan Zir det naturligtvis ingenting
heller som hindrar att man soker tid i vanlig ordning hos Dr Lundqvist pi dennes tjdnstemottagning vid Mariebergs Sjukhus i Kristinehamn.

FILMA PA SEMESTERRESAN
Au RedaKtijrOLLE TORNBL]M
Precis som aLra ft)rfiider uiAingarna bar ai bliuit ett farande folA. Vi
reserinle bara i Srerige utan utomlandshansAeiinnu mera.Eggandeannonrer om resor till friimmande ocb framfdr allt aarma llinder locAar den
frusne nordbon frhn hans tolfattiga land till tolrika nejder.
Vi resermed tig, bussoch bil. Bilen
har blivit s&vanlig att den Ir en del av
familjen - medlet med vilket man
kan ftirflytta sig vart som helst oberoende av tidtabeller och t. o. m.
hotellrum. Vi bor i bilen och har med
campinggrejor s& att vi kan duka upp
en fdrstklassig miltid i det grdna utan
risk f<ir att behcivaplacera oss i en
myrstack.
Fiirgfilmen sjiilvklar
En rese- eller semesterfilm skall
naturligtvis tas i fiirg. Det dr hdr som
fdrgen har sin stora betydelse som

fijrmedlare av skijnhetsintryckfrin det
vi sett och som vi senarekan visa. Firgfilmen rett exponerad dr vacker och
alldeles sirskilt vacker ir den nir man
kommit underfund med att ju mindre
f[rgkomponenter en bild innehiller,
ju vackrarebrukar den vara.
Se upp {iir griilla fiirger!
Det ir minga smalfilmare som med
full avsikt fcirsdker ft med si stora
fdrgkontraster som mdjligt och s&
mycket fdrg som tdnkaskan - en hel
f?irgpalett av brokighet. Man kliir pi
barn och blomma riida mtissor. bli
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sida Semesterpl'igor - mygg, getingar,
innan Ni ger Er ut pi lingresa, och att ofmar
Ert fordon ir utrustat med de sdkerFdrutom att vlr semesterbjuder p3'
hetsanordningar,som finns tillg?ing- mlnga. friijder, har vi ju ocksl en del
liga i marknaden.
fdreteelser, som jag skulle vilja kalla
ftir "semesterpligor". Fdrst kan d&
Siitt igiag konditionstriiningen
ndmnasalla de insekter, som gdr livet
surt fcir oss.Mygg- och knottbett ir ju
Semestertidendr ju ett utm?irkt tillf?illeatt s?ittaiging eft <ivningsprogram i och fcir sig ofarliga, fastin nog s3.
fd'r att f<irbdttrakonditionen, som kan irriterandeochklidan kan fdrstdraden
vara bide roligt och dessutomtill nytta viilbehdvliga nattron. I marknaden
finns nu en del medel med utmlrkt
fiir framtiden. Bad och friluftsliv hitr
till en semestersfriijder och redan klidstillande effekt, f6'r att inte ndmna
detta stimulerar till fysisk aktivitet och alla de olika antimyggpreparaten,d.ven
skapar ett underlag fiir konditionsupp- om mlnga kanske tycker att dessasenare medel ?ir obehagligaatt anv[nda.
byggnad. Har man en ging funnit
Av alla fdrekommande insektsbett
tjusningen i ett levnadssdtt,som skapar
har vll getingsticket f&tt en siirskild
siv?il fysiskt som psykiskt vilbefinnanklang, mest med anledning av de fall
de fortsitter man sdkerti sammasolr
dven under resten av Eret. Semester- av allergisk chock, som vid ntgra enstaka tillfiillen intrlffat. Dessafall dr
tiden dr en period di man skall mi
dessbdttre mera sillsynta fdreteelser
bra, och rdtta vdgen till att mi bra ir
just att ha en tillfredsstlllande kon- och den rddslasom griper minga mdnniskor som fitt ett getingstick dr i regel
dition.
helt oberdttigad.Till gruppen insektsbett ftr man vdl ocksi rdkna spindlarnas och myrornas.Spindelbettenir sitillvida obehagliga eftersom det ofta
uppst&rinfektioner p& bettst?illet.Med
)
klok omvirdnad torde emellertid iven
dennakategoriinsektsbettkunna anses
helt ofarliga.
Alla vd.ntar sig nu givetvis att jag
skall tala om ormbett. men det torde
vara tillrdckligt att p&minna om, att
huggormsbett fdr vuxna och friska
mdnniskor i regel ir helt ofadiga. Ftir
barn i fdrskoleildern och ddrunder
Aan bettet vara livshotande. varfdr i
Kopplaav. ..

triijor och gula byxor och liter dem
figurera i ett grdnt felt. Sa skall man
inte behandlafiirg. Ftirsiik i stiillet att
fi med si fi f?irger som mdjligt och
hill tillbaka fnrggl?idjen- ddrfd,r att
filmen gdrnavill civerdrivafirgverkan.
Den diimpade flrgskalan Zir alltid den
vacKraste.

Kontrollera

fdrgen
F?irgfilm fdr utomhusbruk Ir avstdmd f6'r ett visst ljusv2irde i nigot
som man skulle kunna kalla fiir bliskala. Denna bestdmsi Kelvingrader.
Filmen ir tonsatt fcir omkring 6.000

sidana fall ormserum bdr ges. I samtliga tall iir det viktigt, att ej i full
panik rusa omkring och p& s& sltt 6ka
blodcirkulationen och diirmed giftets
spridning i kroppen. Vilol?ige nr [impligast tills effektiv hjiilp kan tillkallas.
I annat fall b6r den ormbitne fdrflyttas
s&skonsamtsom m6jligt. Bettet biir pi
vanligt s?itt skyddas med ett enkelt
f<irband fcir att fdrhindra sekundirinfektion.
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Sola rned omddme
Till slut n&gra ord om solbrlnna.
Visst dr det snyggt med en h?idig frisk
brun firg. Mtnga tror att man kan fl
en sldan genom att ligga tillriickligt
l?inge i solen, vilket dr ett svirt misstag. Sola med omddme si blir solbrdnnan fin och riskera icke svira brinnskadormed alla de obehag,som f<iljer
ddrmed.Det dr ndmligenalls inte riskfritt att uts[tta sin kropp ftir lingvariga solbad.
En glad och angenlm semester,med
vila, avkoppling och stlrkande sysselslttning dnskasalla B-pilenslisare !

sidana grader, vilket vanligt dagsljus
har. Filmar man vid en badstrandeller
uppe pi fjiillen innehiller ljuset mer
blitt iin vad som passar filmen och
bilderna blir liitt blitonade. Fcir att
kompenseradetta sitter man ett s. k.
hazefilter eller ett skylightfilter pi
objektivet.Det senarehar en kraftigare
invetkan in det fiirsta. Dl jimnas den
bl& f2irgen ut s& att bilderna fir fullt
normal verkan. Det finns smalfilmare
som alltid vid filmning mitt pi dagen
anvdnder skylightfilter fdr att f& en
varm ton genomg&ende.Det [r inte
att rekommendera,dlrfiir att man fdrrycker firgskalan. Kontroll av fdrg'
vlrdet sker b?istmed en fdrgtemperaturmitare, som visar om filter behdvs
eller inte.

med. Se bara till att det blir en Person
med "det". Det kan vara en lldre dam
eller herre. Det ir inte nd'dvdndigtatt
det dr en SophiaLoren.
Exponera riktigt
Kommer man stiderut eller dverhuvud taget till sidana platsermed ljusvirder som man inte dr van vid, bdr
man ha en exponeringsmitare.Det
vore ju synd om man skulle komma
hem med en film som inte gick att visa
pi grund av iiverexponering.T?ink pi
att avllgsnamotiv dr ljusaredn de som
befinner sig i fdrgrunden och att man
inte riktar exponeringsmdtarenmot
himlen, di man ffu hdga ljusvdrden.
Ta medeltalet mellan de ljusa och
miirka partierna som man skall filma.
Filmar man i motljus b<ir man exPonera efter det ljus som finns i skuggorna.

Planera filmresan
Allt filmande skall forberedas och
det g?iller ocks& resefilmen. Resebroschyrernager tips om var man skall Ta mest n?irbilder
resaoch planenfiir det hela kan fciljas
Det lilla 8 mm format Passarbdst
med dessibroschvrer.Anvind texterna
fcir
bilder som befinner sig inom en
i dem som filmrubriker och biirja filtill
tio meter frin filmaren. Siirskilt
men med att man bliiddrar i ett antal
gdller
detta fdrgfilm, som inte blir
fdtgglada resebroschyrer,och att man
Vi har
riktigt
pi avst&ndsbilder.
skarp
det
slutligen fastnar fijr en som b[r
r<ira
oss
att
mm
dn
mer
inte
3,1X5
namn dit resan skall ftiretagas.Bestdm iu
Vid
filmen.
yta
effektiv
med
av
P3'
redan fr8n biirjan att uppdela resefilavst&ndsbilder sker vad man skulle
men i olika avsnitt si att inte det hela
kommer att hdnga samman till en
mammutfilm.
.
Inga linga filmer
Det [r klokt att f6rsijka skildra varje
plats p& sitt sett sl att man flr fram
dess ipeciella tjusning. Har den inte
nigot ipeciellt som bildmdssigtIr vdrt
ativisa. s& Ir det bettre att leta bli en
att ta bilder, som man sedaninte kan
-placerain i n&got sammanhang.
Kom ihig att linga resefilmer n[stan alltid ei triittande - dven fcir de
nirmaste, sorn inte alltid kan ddlja
sina gispningar. Det beror pi att filmamatiiren inte har sammatekniska resurser som den professionella filmen
och diirfcir inte kan h&lla intressetvid
makt.
Den riida ttiden
En resefilm skall
ocks&ha en handling
- en rtid trid. Det
besta settet att ordna
en sidan dr att filmen
fir ha en genomg&ende figur, som syns pi
de flesta bilderna. En
v[ninna, flstmci eller
fru -ingen
oassar bra. Har
fir man
man
"ll'rla." av sdllskapet
om man har s&dant

filmare som inte ger sig med mindre,
rdr di kameran frin vlnster till h6ger
och se till att horisontlinjen ligger
inom sammaplan i bilden och att man
vrider kameranmed endasten tredjedel av den hastighetsom man tror dr
riktig.
Bildtexter
En resefilmbijr kunnaklara sig med
en inledningstextoch sedanbildtexter
som visar var man befinner sig. Det
kan vara en vigvisare, en resebroschyr
dver just den plats som kameranskall
skildra eller ocks&talar man till filmen
nlr den visas.Hdr dr dock pi sin plats
att varna fcir mycketprat. Lit bilderna
tala i stlllet.
Gi ndra tndnniskorna
i
Det intressantaste
en resefilm brukar vara
mdnniskoroch fiirem&l
i nnrbild. SIllan avstindsbilder. Det d:r
mlnniskan som i dubbel bemdrkelse sitter
f?irg pi en skildring.
Finns det nigot mer talande dn ett
sydl?indsktansikte med alla dessskiftningar. Sidant skall man visa och inte
barastatyer,portaler ochkyrkor ochhus.
Lokalton

Nir man dndl'dr ute P&resas&bdr
man
passap& att skaffa musik fr&n
kunna kalla fdr en viss utsuddning av
olatsen
som man visar. Den sdtteren
'extra
de fina detaljerna som ligger lingt
pl anrdttningen ndr- filmen
piff
bort. Kommer man ned till bliindare
Helst bijr det vara
I
projektorn.
kdres
11 eller 16 kan man flt godtagbar
utan sing.
grammofonskivor
skdrpa,men det dr sdllan man flr anvdndas&liten bllndare s& hoppa tiver Filrna inte bara medresande
panoramatoch kiip fd.rggladavykort i
Jag har sett minga
it?illet som minnesbilder.
resefilmer som bestir
Filma stadigt
i att en massaminstrommaf ur en
niskor
Det bdsta dr att ha ett stativ med
si vinkar
Och
buss.
garanti_fcir
en
man
Di
har
pi resan.
alla i kameran,och si
att bildernablir lugna och stadiga.Vill
man slippa detta tillbehijr fir man gir de ombord igen
- och fdrden gir vitlnka pi att ta st<id av nigot slag
innan man tryckerp& filmknappenoch dare.Man har inte fitt
hilla andan si llnge kamerangir' Det en enda ledtrnd om
gir bra att sitta och filma och stddja vart resangitt. Filma
irmbltgarna mot kndna, man kan luta inte medresenireroch
sig mot ett trid eller en husvigg. Det st[ll inte upp dem vid
att
finns minga sdtt att ta stcjd. Filma ett fiir platsenkdnt minnesmirkes&
just
varit!
har
dlr
kan
att
de
sdga
iag
bara inte helt p& fri hand.
Sidanabilder btjr sparastill stillbildsSptutmila inte!
kameran,om man miste ta dem.
Rcirman kameranupp och ned,ftam
Tillstind till filmning
och tillbaka i relativt hastig takt, blir
Man fir inte filma civerallt i vdrllskidaren snart virrig av att se pi sidana bilder. Sidan filmning brukar den.Ta nogaredap& fiirbjudna platser
kallas fiir "sprutmllning". Om man innan man tar upp filmkameran, f6r
absolutmiste panorera,det finns smal- vips kan det vara en polis framme och
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nimns "vid pass30 personermed bitsmin, hustrur och barn som till Vaxholm fdlja ville".
Ovanstiendeskildring ir himtad ur
de fd,rhdrsprotokoll och andra bevarade handlingarangiendedennafartygskatastrof, som nu iter blivit aktuell.
sedanen intresserad
marinarkeologoch
amat<irforskare,
ingenj6r Anders Franz6n, lyckats faststdlla platsen fijr
rilasas urak. En b?irgning av skeppet
fd,rberedesoch lyckas detta biirgningsarbete - och allting talar hdrfcir kommer virt land att f3. en sevirdhet
av stdrstarang - vdrldensLldstabevaradekrigsfartyg.
lY/asa ligger ca 110 m utanfcir
Gustav V:s docka tvdrs dver vttre
delen av en utskiutandemudder6ank
pFLca 29-32 metersdjup.

Scindagenden 10 augusti 1628, nd.rmarekl.4 pi eftermiddagen,
hadestora
folkskaror samlatspi strdnderoch berg
runt Stockholmsstriim fdr att beskida
hur ett nybyggt iirlogsskepp skulle
kasta loss frin kaien nedani6r slottet
Tre Kronor och segla till Tyskland.
Vddret var vackert och en fdrvintansfull sp?inningridde.
Anda sedan tidigt pn viren hade
Wzara- si. hette fartyget - legat vid
kajen fcir att utrustasoch intaga badast
och - under senaretiden - fcir att
taga ombord bestyckningoch ammunition m. m. GustavII Adolf, som sedan
flera minader tillbaka befann sig i
Tyskland i spetsen fijr den tu.n"rku
arm6n, hade flera ginger givit sin
otilighet till kinna, men nu var \Vasa
intligen klar fcir avsegling.
F6rtd,jningarnalossadesoch skeppet
varpadessakta in under sddra bergen.
Folket pi strdnderna vdntade med
spdnning pi att se lVata under segel
- det m&ste ha varit en stitlig syn.
Det var ju ocksi skeppetsjungfruresa.
56. hissadesmlrsseglen pi fcir- och

stormasterna,si fock och mesan.Men
mera blev det inte. lVau kastadedefinitivt Ioss och den svaga sydvdstliga
vinden fcirde henne saktaut pi Strtimmen. D3. hon kommit utanf<ir berqshdjden, mot dppnare vatten, fick h"on
meravind i seglen.Nlgra ginger lade
hon sig dver rnot babord, men reste
sig iter. DL lYav ndrmade sig Beckholmsuddenkom en krirare och skeppet Iade sig pi sidan.Vattnet strcimmade in genom de cippnakanonportarna, besittningen gjorde allt fcir att
fartyget skulle resa sig igen - men
allt var dock fdrgd.ves,och med seglen
hissadelade sig lYauhelt pi sidanfdr
att om en stund sakta siunka ner i
djupet.
En mdngd bitar kom genast till
platsen och riddade vad som rlddas
kunde av de ombordvarande. men
m&nga stannadekvar i djupet. Hur
minga som omkom vet man inte. Bemanningen pi \Vasa har berdknatstill
133 bitsmZin och 300 soldater. men
det ir ovisst om s&minga var med pi
olycksfdrden. Bland de omkomna

Filmapi...

mas.Det iir inte folk av den typensom
man vill ha med p& film.

vice att den riknas som den biista i
vlrlden.

Framkalla i Sverige
Limna in filmrullarna till Eder
fotohandlare nlr Ni kommer hem och
framkalla inte utomlands. Dels har
laboratorierna inte samma behandlingsmetoder d'verallt och dels har vi
hdl i landet si fin framkallningsser-

Och till slut: L2igg inte kamera och
film i bilens bakfdnster s& att de blir
utsatta fcir solvdrme. Ingen fiirgfilm
tycker om vdrme, varken fd,re eller
efter exponeringen.

lfur Vasa sig ut?
lYata dr omkring 50 meter ltng. De
ldngsta ddcksbalkarna pi 6vre diick
har uppmdtts till ca 8 m mellan relingsstcitiornaoch skeppetsbuktighet
pi. varje sida till ca 1,8 m. Ldggerman
diirtill relingarnastjocklek blir N7asas
stcirstabredd ca 12,2 m. Bogarna ir
fylliga och akterskeppettvdrskuret till
en akterspegel. I fiiren finns rester
lYa:a:'fdrli:ning utanfdr Beckbolnzenpa stucaholnttstrtjm d.en10 aug.1628. Reaon- kvar av ett f<irkastell,som varit ca 2 m
struktioutecAning baserad pd. tillgdngtiga tppgifter. ur "Fdrsaarstjiinstenzannen"
hdgt. Akterkastellet,vars ijvre delar fi.r
nr. 2
_
7050
mycket skadade,synesha rest sig nirmarc 4 m 6ver ddck. lY/avt linier har
varit mycket ilderdomliga, t. o. m.
med medeltida drag. Hd,jden frin ktjl
till ijvre d?ick2iromkring 10 m. Deplacementethar varit ca 1300 ton. Jimfcirt med "af Chapman",som nu ligger
vid Skeppsholmen,
var'J/asa ca i0-m
kortare, men ca 2 m men djupg&ende.
Skrovet 1r till stdrre delen byggt av
ek, som [r synnedigen viil bibehillen.
Furu, som betydligt slmre motstitt
vattnets och tidens inverkan, har endast pitrZiffats i masterna samt ijverbyggnadernassidobekliidning.
Skeppethar varit mycket rankt, vilket iven f:amgi.r.av fdrhdrsprotokollen. Overbyggnaden jdmte bestyckningen, som enbart den vdgde ca 70
ton, rigg och anoan utrustning miste
ha varit fd,r tung i fcirhtllande till
Forts.fr dnJrireg. sida

si kan man fi.kai "kurran" och ev. bli
utan filmkamera p& kdpet. Man skall
inte heller trdnga sig pi mdnniskor
som visar tydlig ovilja fdr filmning.
Det finns ibland religidsaskdl, som vi
nordbor har svirt att fcirsti. Man skall
inte uppmuntra mlnniskor av det slaget som skall ha betalt f6r att f3, fil-
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Ovanstiende aftikel har "Fotofrimjandet" st2illt till B-pilens f6rfogande.

-4.

Tunocl
"lYasas"

throa, rebonilruAtionsteckning

i dec. 1958aa sii)haptenSam Suensson,baseradpfr dykatnas nz. ll. uppgilter

skeppets undre del, trots att skepPet
var lastat s& djupt, att nedre "skottportarna" (kanonlu&orna) endastlig
ca. 3Yz fot (n&got mer en 1 m) frln
vattnet.
Riggen dr till stdrsta delen borta,
f6rstdrd under bdrgningsftirsdkoch tre
lrhundradens ankringar m. m. Det kan

f. d. nimnas, att lYasat <ivre ddck ir
belamrat med ankare, ankarklttingar
ffi. n., som mast slippas, di de fiist
i vraket. Av de tre masternahar endast
fockmastenpetraffats, av vilken 19 m
stod kvar i steppet och iterstiende 6 m
Iter fanns ftir om detta. Galjonen ir
bortsliten, liksom alla rdst och utvin-

diga skrovdetaljer. Akterspegeln var
helt bortbruten ovanfiir iivre ddck.
Trdvirket till alla dessadetaljerlig och
ligger p& sjdbottnen runt omkring
vraket. Rodret finns dlremot i behill
p& sin plats, ca 13 m hdgt.
lY/asa var praktfullt utstyrd, med
rikt skulpterade detaljer, mtlade i
klaru fd.tgeroch delvis fiirgyllda. S?irskilt den hiiga akterspegelnsamt galjonsregalen fcirdver har varit rikt
skulpterade med krigarfigurer, havsjungfrur, mytologiska figurer, fiskar
och delfiner, ormar, fridfullt vilande
lejon, rika ornamentm. m., allt i tidens
stil. Wasafynden ge oss f. ii. en berikad kunskaDom den tidens bildsnideri, och slkert ir, att minga av
Stockholms skickligaste bildhuggare
arbetat p2.lYaus detaljer.
Kanonluckorna var bl. a. pi insidan
prydda med morskt grinande lejonansikten (lejonmaskaroner).Luckans
bottenfdrg var rdd, lejonen hade rijda
gap, vita tdnder och cigonvitor. Nir
luckorna fiilldes upp och kanonerna
halades till bords fd.rdiga"fiir eldgivning grinade ett dylikt lejonhuvud mot
fienden iiver varje kanon.
Under bdrgningsarbetethar ett stort
antal fynd h[mtats upp ffitn lY/asas
skrov och av dessautstdlles ett 60-tal
fcir ndrvarandepl Sjiihistoriskamuseet
dlr dessa
i Stockholm.Bottenslammet,
fynd har legat, har varit mycket konserverandefdr fynden.
lYasasbestyckning- vilken kanske
kan tara av sDeciellt intresse fcir oss
boforsare- bestod av 64 kanoner av
brons, ddrav 48 24-pandiga, 8 3-pundiga, 2 l-pundiga samt 6 s. k. storm"lVasa" pd Stfi)mmexsbotten i ian. 1959,
Teckning r.rtstiilldpi Sjdhistoritka Mueet.
Kanonen, sotn Jlner i undre diichett. h, har
nu birgats. KanonlucAan,3 Pfr.bilden, frterfinnes hiir pE sid. 13. Foto Sjiihistoriska
Museet.
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24-pandig bronskanon,t. k. % kartog, gjuten 1627, bi)rgad den 5 sept. 1958 ur Wasas araA.Foto O. Ekberg,Sjiihistoriska
Museet.

eller skrotstycken.Av kanonerna,eller
styckena som de d& kallades, var de
flesta nygjutna i Stockholm. Kanonerna var placeradepi 3 dZick,av vilka
48, eller 24 + 24, ddravT2 * t2 pF'
styrbords-och 12 * t2 pit babords
sida, varit placeradepi de bida undre
ddcken.Diirtill kom en betydandelast
av kulor, hagel till skrotstyckena,krut
i tunnor, laddskyfflar, anslttare m. m.

dnnu inte fastsiiillt, men sannolikt
kommer det att ske pl fdljande s?itt:
Under vraket placerasi tunnlarna ett
antal lyftbrokuri som g<irs fast i pontoner, med vilka lyftningen sedansker.
Pontonerna vattenfylls, si att de
sjunker ned till lYasas ddck. Ddrefter
styvhalas brokarna och pontonerna
Tdnsas.lY/av bogseras sedan in p&
grundare vatten och proceduren upprepas, tills hon n&tt vattenytan. Om
Kan Vasa lyftas?
man p3, detta sdtt lyckas b:tuga lN/av,
dr det planer att placera skeppet i
Sedan l{/ant vrak pi hdsten 1916
Galdrvarvsdockan,som byggs om till
definitivt identifierats, meddelades
Marinledningen, varefter Inspektd,ren museum.
fiir U-bttstjansten fcidade en dykarkurs till platsenfdr fortsatta undersdknlngar.
F6'r att utreda de tekniska mdjligheterna att lyfta ll/ ata hat Sjdhistoriska
Museets nimnd utsett en expertkommitt6, med chefen fd,r Stockholms
Odogsvarv, Kommenddr Edward Clason som ordfiirande och ledare fdr utredningsarbetet.
Bdrgningsarbetethar nu pigitt sedan hdsten L956 st' ldnge vider och
vatteotemperatur detta tiilatit. Under
1957 och 1958 fdretogs inte mindre
in i runt tal 1.000nedstigningarav de
30 dykare, som deltog i arbetet och
kurserna. Dykarunderscikningen har
utfiirts av elever i Marinens olika kurser fd'r djupdykarutbildning med dykarfdrman P. E. Fllting som arbetsledare.Man har delsmuddratomkrinq
vraket ftjr attfrildgga dettaoch fi bort
bottenslam, lera m. m., dels spolat
tunnlar under vraket i den fasta bottenleranf6r att kunna fdstavajrar och
andra lyftanordningar.
Hur lyftningen kommer att tillgl iir
Kanonport au eh, snzyckad nzed sAulpterad
lejonmasAaron. Foto O. Ekberg, Sjbhistotiska Museet.
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Tidigare fiirsiik att berga. Wasa
Redan nlgra dagar efter katastrofen
bdrjade, i Flottans regi, fcirsiik att
biirga skeppet och den dyrbara lasten.
Inte fd'rrin pi 1660-talet lyckades
blrgningsfdrsij'ken och man fick di
upp stcirre delen av de vdrdefulla
bronskanonerna.Vid detta bdrgningsarbete, som leddes av den skotske
dversten Alexander Forbes, dverste
Hans von Treileben m. fl., anvdndes
bl. a. med tramgE'ngen dykarklocka,i
vilken dykarna kunde vara nere en
kvart tt gflngen. Yttedigare en kanon

varit van vid pi storakonferenser.Ddr
i regel den ine talaren avliiser den
andre efter en timme eller si. I biista
fall med avbrott f<ir en kortare Paus,
fcir att se lhdrarna tilfnfle att strlcka
pi bene-noch fd,r vidring av lokalen.
Pi vad sdtt var d& dennakonferens
annorlunda dn andra? Fd,r det fdrsta
var alla linga och kompakta fdredrag
bannlysta.Talarna hade i regel endast
uariedag.Varie 10-i0 minuter fdr sina anfdranden.
skadas
dodas,sexblir inualideroch4OO
Tui. personer
Konferensledarnastrdvadehela tiden
au nd'gotslagi atbetsliaet'
sekund.intri)ffar en olyckshiindelse
efter att fi sttjrsta miijliga variation i
programmet.Bild och ljudhj?ilpmedel
Det ir arbetarskyddetsmiirka bak- att samtliga yrkesinspektdrerutom en, i alla moderna former kom till livlig
deltog.
erund i virt land fcirklaradeordfiiran- som befann sig p& utlandsresa,
anv[ndning. Estradsamtalmellan exRoyal-biograpi
hiills
Konferensen
Ien i F6reningenSverigesSkyddstj?ininom de olika imnesomridena
oerter
stemin, ingenjiir Birger Stridh, di han fen i Stockholm.Arrangdr var den f6r
var ocks&en anlitad kommunikationshZilsadedelegaternavid Sikerhetsriks- ett Dar ir sedan bildade Fiireningen form. Ofta inladesdessasom en kom(FSS),som
dagen t959 vllkomna. MYcket har SverlgesSkyddstjZinstemin
plettering till fdredragen.
i
framtridde
g&ngen
fdr
fiiista
nu
pi
iika
sdkerheten
frjr
att
gjorts
reJan
Ett popul2irt inslag var den "tidv&ra arbetsplatsermen dn kraftigare stcirresammanhang.Fiireningen dr en ning", Sdlerhets-press,
som varje dag
insatser miste till f<ir att ytterligare sammanslutningav specialisterp& ar- utdelades,di konferensdeltagarna
limminska olycksfallen i arbetet. Det g?il- betarskyddetsomride. Verksamheten nade salen och som innehtill referat
ler lven att finna' nyavd;garfcir att gdra ir helt id6ellt inriktad och man vill i
och bilder frnn dagensf<irhandlingar.
fdrsta hand p& olika sltt aktivisera
folk mera skyddsmedvetna.
fdr
skyddsarbetetbch dka fdrstnehen
vdrdet av ett gott arbetarskydd.I dvrigt Rikhalti gt 3-dagarsprogtam
e
tagar
erensdel
konf
400J500
vill fiireningen genom information och
p&gick i tre daSdkerhetsriksdagen
Skyddsarbetet Ir i hdg grad en utbildning hilla medlemmarna) jour
denna tid
Under
april.
27-2)
gar,
inbjuhade
och ddrfdr
samurbetsfrega
med utvetklingen p& skyddsomridet. hann man ganskaingiende belysaoch
dan till konferensenriktats till olika
Denetreraen hel del av de ftir ndrvainom ftiretagenoch
personalkategorier
En >annorlundao konferens
fr&gornainom skyddsrandeaktuellaste
var
iamh?i1let.Skvddsiirinsteminnen
till&ter h?ir
Utrymmet
utverksamheten.
I inbiudan till konferensenhade
naturligfvis i majoiitet, men i d'vrigt
genomdet
ur
"annorlunda",
axplock
nngra
endast
bli
att
den
skulle
frin fciretagsle- lovats
fanns iepresentanter
-skvddsombud.
intressanta
giende
vad
man
tidigare
lik
inte
vill
siga
kan,
det
Programmet.
Folrs.
Nlmnas
dare till
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sida talet. Sannolikt har en stor del av inForts.frdnftiteg.
redninsen och de inlastadefdrtiden,
birqades 1683, men sedan dess har
t. ex. tlgvirke och segel i riggen,
lZia fl'tt ligga ostiird. Sannolikt har
textilier, matftirrid m. m. fdrstdrts av
en stor del av skadornapZ lY/asasf.dttiden, vattnet och organismer, men
och akterkastell samt civie diick istaddet finns stora utsikter,att en hel del
kommits under dessab?irgningsfcirsiik.
fdremil av meta best2indigtmaterial,
brons,mdssing,
exempelvisav koppar,
^
Vad kan \ffasafyndet bevisa?
tenn. silver ocli keramik bevarats.
i mYnt
Vir kunskap om forna tidersskepps- Kanske t. o. m. skePPskassan
i sin
kvar
finns
guld
och
av
silver
byggnadskonst bygger Pi bevarade
nigra
dnnu
torde
Av
kanonerna
kista.
modeller.
eller
ritningar
teckningar,
finnas kvar i det undre dicket, likas&
Det Zildsta bevarade krigsfartyget i
all ammunition. Man kan dock utgi
vid
virlden Ir Nelsons Victor4, anvdnt
dr
ifrin att jiirnkulor m. m. ir starkt frirskePP
detta
180),
men
Tnfalgar
dock mer dn 2OO8r Yngre och av helt rostade. sivida de inte tdckts av botannan tyP. Egyptiska solbitar, helt ny- tenslam pi ett mycket tidigt stadium.
lisen pAtiaffadi vid Gizeh, de norska Resterna efter de sorgligt omkomna
ombordvarandetotde ftir ldnge sedan
vikingiskeppen,fdrvaradei museetpi
vara fiirintade.
gald'rer,
Bvedd, samt nigra romerska
"visserligen
mEr
dldre,
Aven om silunda en stor del av
Eetydligt
dr
karaktlr; de inredningen ftirstdrts, iterstir dock
ocksi de av-enhelt'ann-an
lY/asasmycketvilbevarade skrov, med
dr ceremoni-eller gravskepp.lY/asablir
identialla
dessutomordentligt vackra skulpbeuarade
iild'sta
odrldens
fullt
detalier.
terade
shepP.
fierad'e
De lossbrutnadetaljernatordeslkert
lVasa kan allts& ge oss en exakt
kunskap om hur skePPenvar bYggda, kunna rekonstruerasoch iterstdllas pl
konstrulrade och inredda Pi 160o- sina utsprungliga platser. Konserve-

Regalskeppet. . .

I
I

I
g
l!

l

ringen av allt trivirke blir ett annat
stort problem, som dock slkert kan
l<isasmed modernaplastmaterial.
Ndr lY/asaen ging bdrgatsoch placeratsi det planetademuseeti Gal?irvarvsdockan, har v&rt land fitt en
sevdrdhet,som enligt den sjiihistoriska
och marinarkeologiska sakkunskapen
gott kan mita sig med Tutankamons
grav eller Pompejis ruiner.
Tack vare anslag ur Kungafonden,
\Tallenbergska fonden samt frikostiga
enskilda mecenaterkan arbetet med
att b:drga och lyfta JYata fottsatta
iven i sommar.
Uppgiftetna till ovanstlende redogiireise
har hdmtats ur'Wasa-kommittens rapport i
februari 1958, Kommenddrkapten Georg
Hafstrdms artiklar "Orlogsskeppet \Casas
underging 1628" och "Aldre tiders bdrgninesirbeten vid vraket av skeppet Vasa"
i Tidsktift fdr Sidvdsendet,1958 samt redogdrelser f6r bdrgningsarbetet och fynden i
Svea-Notnans personaltidning
"Utkik..r",
och m 2/\959, "Fiirsvatst.iinnr 2/l)50
stemannen" m 2/L959, "Insikt" (Mo och
Domsjds petsonaltidning m 2O/1959, "Industria" ir 2/1959 samt "W'asafynden",
meddelande frin Marinens Pressdetali febr.

1959.
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Statsridet Sven af Geijerstam

landets fiirn[msta auktoriteter o& detta
omrflde. De gav en mycket bfte lZiroinvigde Slkerhetsriksdagenoch betorik och trivsam lektion i det mesta,som
nade i sitt anfd'randeatt den moderna
vi
i dagligt tal inrymmer i begreppet
mlnniskan d,verallt och varje dag utbioteknologi.
"Vi
sittes fijr betydanderisker.
lever i
Doktor Nils Lundgren talade om
en farlig virld och alla former av
forskningens
miijligheter att faststllla
skyddsarbetedr sjdlvklara itgd.rder,
tyngden
olika
arbeten och nyttan
i
som pi alla sitt skall uppmuntras"
ddrav, d& det g?illdeatt utforma arbetsstadebl. a. statsrldet.
metoderna. Professor Gunnar Johansson,IJppsala,redogjorde.f6r de psykoSiikerhet kriiver samarbete
logiska aspekternai frlgan och hade
var huvudtemat i generaldirektd,reni
flera sl&endeexempel att delge konfeArbetarskyddsstyrelsen
Edvin Pelows
rensdeltagarna.
Den populdre idrottskd.rnfullaanfdrande,ur vilket vi saxar
doktorn P. O. Astrand berlttade om
- Niir jag var ung var sidana som
svenskafolkets fcirsoffning och gav en
Karl XII och Napoleon hj?iltar. Enpraktisk demonstrationav varf6r raster
sam men stark var derasmotto. Vi vet
dr en nddvindighet i arbetslivet. Dr
alla hur det gick fd,r dessaherrar och
Adolf Ylld fr&n Volvo-Penta sade,att
vi biir minnas att i alla livets sammanden starkt tekniskt inriktade ingenjdhang dr "enighet ger styrka" ett betydren ofta er kritiskt inst?illd till dessa
ligt biittre slagord.
problem och ibland anser att de bioKonsulentTor Arneufrgi Vern og Velferd, ieknologiska ltgirderna ir ddtsamma
Kunskap 5r A och O i skyddsarbetet
dalt. Det dr dock en instillning,
Oslo,framldr enflanelltaalaaa tnerdoodn- som
SvenskaArbetsgivarefdreningensmeregel snabbt dndrasgenom insom
i
ligt fornat. Foto Pressens
Specialbyri.
dicinska expert, professorSven Forsformation och l?implig utbildning.
man, talade om arbetsgivarnaskrav svaradefcir
ett av Sikerhetsriksdagens
p& skyddstj?insteminnen.
Uwecklingen mest uppmdrksammade framtrddan- Kamp mot fiirdolycksfallen
inom arbetarskyddethar under de se- den. I en livligt
senteradenmansshow proklamerade direkt<ir Alvar Thorson
naste iren stlllt nya och fijrdndrade demonstreradehan en modernt upp- i NTF. Fiirdolycksfallen utgdr en bekunskapskravp& dem som handldgger lagd skyddspropaganda.I ett av
sina tydande del av olycksfallen i arbetet.
skyddsfrigorna inom f<iretagen.
"nummer" bjtid han konferensdelta- Den vixande fordonstitheten i vtrt
Tidigare var skyddsarbetethuvudgarna att smakapi olycksfallsstatistik. land kommer att medf<ira ytterligare
sakligen inriktat pl att skapa tekniska I en butk hade han
300 rett smakliga iikningar av dessaolycksfall, som inte
skydd mot maskinolycksfall och ftirkarameller, 29 ganskaotdcka och en energiska mot&tgdrder ins2ittes.NTF
bittring av allmlnhygienen pi arbets- direkt giftig. Ingen var egentligenpigg vill p& alla sltt stiidja den olycksfallsplatserna.
fiirebyggandeverksamhetenvid ftjretapi att smaka p& hans karameller, Numera omfattar sA'yddsarbetet
inte men riskerna arbetet,
i
ddr chansendr gen. Hittills har dock de tillgZingliga
endatt att motuerAa iisher i arbetet, lika stor, den tar Ni alla, var hans resursernainte rickt till fdr att ldmna
utan ochtS att teknisAt anbassaarbetet kommentar.
det stiid som fcireningen d,nskat.NTF
och arbetsmiljdntill mlinniskansnorEtt annat hjnlpmedel i konsulent ser dock detta som en mycket visentlig
mala byggnad ocb funLtioner, hennes Arnevigs rikhaltiga arsenal var fla- del i sitt arbetsprogram.
mdiligheter ocb begriintningar fdr att nellografen, som han ocksi fijrstod att
Fiiretagen och deras skyddsavdelp3 s3 siitt ntintka onddig belastningp3 anvinda pi ett instruktivt
och sllende ningar kan verksamtbidraga till trafikoch fdrslitning ao den mdnshliga ar- sd.tt.
sikerhetenshcljande.Direktiir Thorson
betkraften ocb motoerka eller fdreBildandet av sikerhetsklubbarir en gav exempel pi olika itgiirder liimpbygga siuhdom, tri)ttbet eller andra amerikansk id6, som provats
i Norge liga i ett internt trafiksdkerhetsprobesuiir.
och pt kort tid blivit mycket popul?ir. gram.
Alla dessanya arbetsuppgifter har Medlem dessaklubbar
i
blir den. som
medfcirt att utbildning och vidareut- genom att ha anvdnt hjiilm, skyddsglas- Ar journalisten en buse?
bildning blivit alltmera aktuella ftjr
iigon, skyddsskor eller nigon annan
Ovanst&endenigot tillspetsade fridem som sysslarmed skyddsarbetet. personlig skyddsutrustningr?iddat
sig gestiillning skymtadei bakgrundenvid
Svenska Arbetsgivarefdreningen, fdrfrin ett olycksfall. Man delar ut ett ett estradsamtalmellan journalister och
sdkringsfdretagoch andra organisatio- diplom och ett mlrke samt en penna
skyddstjiinstemdnang&endenyhetsfiirner med anknytning till skyddsverk- eller dylikt till den nye medlemmen.
medlingen i sambandmed olyckshdnsamheten har ocks& sedan flera ir
delser.Betydandemotsdttningarkunde
ftir
fortbildningskurser
tillbaka ordnat
Bioteknologiska tiinkandet vinner
konstateras
och grava klagom&l framskyddstjiinstemln.I ir har Arbetsgi- terriing
f<irdesfrin bida sidor. Journalisterna
varefdreningen startat den fiirsta orgaBioteknologi dr inte nlgot nytt. Det beskylldesfiir att handskasalltfdr l[ttniseradegrundutbildningenf6r skyddsdr egentligen bara ordet "biotekno- vindigt med fakta och att man i regel
tekniker i form av en sexveckorskurs
logi", som dr tlmligen nytt och som publicerade uppgifter om orsakerha
pi Skogshem.
blivit ett samlingsbegreppfdr en rad innan utredningen ens hade startat.
faktorer pi arbetsplatsenoch anpass- Ofta intervjuas personer i periferin,
Pilletburk i skyddspropagandan
ningen mellan arbetet och mdnniskan. som inte sj[lva varit i ndrheten av
Konsulent Tor Arnev8g frin SkyddsKonferensdeltagarn fick tillflille
olyckshindelsen, utan som kanske i
organisationenVern of Velferd i Oslo att stifta bekantskap med en rad av andra eller tredje hand hdrt berittas
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om vad som hent och sedankompletterat med egna funderingar.
Journalisternablev natudigtvis inte
svaretskyldig. - Allm2inhetenfordrar
och har rdtt att fi en snabbnyhetsfiirmedling. Man kan inte vdnta tills alla
utredningar blir klara. Pressmlnnen
fiirsdker alltid att fi kontakt med ledningen och dem som varit i hdndelsernas centrum.Blir de dl awisade eller
fir otillrlckliga uppgifter mlste de gi
bakvigar. En artikel mlste de skriva.
Det dr derasjobb.
Diskussionsledaren,
intendent Gunnar Lindvall,konstateradei sin sammanfattning av debatten,att journalisten i
de flesta fall |ir en respektabelyrkesman, som sitter en fua i att snabbtoch
korrekt fdrmedla nyheter till sin l?isekrets. Frtn fdretagenssida kan mycket
giiras fd,r att undeddtta hans arbete.

God kontakt med pressen ?ir god
Public relation ftir fdretaget.
Vi vill leva vidare
Tidningen "Ungdomsnytt" utlyste
en uppsatstdvtill SZikerhetsriksdagen
ling med ovanst8endeimnesrubrik.
Segrarei tivlingen blev l4-irige gdteborgsgrabbenConny Griph. Som bel<ining fick han bl. a. komma till
Stockholm och p& Sdkerhetsriksdagen
fciredrasin uppsats.
Avslutningen i Connys uppsats fir
iven sti som slutvinjett i detta referat
1959:
frin Slkerhetsriksdagen
tror,
dtt
oi
hommer att
Iog
klara olykslalhpdket sfr smhningont ont ai alla bi;ilps 3t.
- Vi som iir unga aill aara med
fi)r ai oill leaa aidare.
Ltn

Olycksfallsfrekvensen
vid Bofors tenderaratt stiga

i$
I

I

tf;

Den gynnsamma utvecklingen av
Bofors och den under
skyddsarbetetvid
de senaste lren jiimnt sjunkande
olycksfallsfrekvensenser nu ut att avstanna. En tendens till 6kat antal
olycksfall g1'orde sig starkt mlrkbar
under det nu f<irflutna fd,rstakvartalet
1959 och [ven april mlnad visade
mycket ogynnsammasiffror.
Under januari-mars i ir intriiffade
sammanlagt41 olycksfall i arbetetmot
28 motsvarandetid fdrra iret. Dl antalet arbetstimmar samtidigt gAtt ned,
frln ca 2,75 mili. 1958 till ca 2,25
milj i tr, betyder detta en betydande
dkning av frekvenseneller fr&n 10,9
per 1milj. arbetstimmar1958rill 17,3
i ir. Antalet sjukdagarhar ocksi betydligt dkat, frin 4o5 1958 till 659.
Fiirdolycksfallenha diremot minskat
frin 11 1958 till 8 i lr.
Skadornahar i allminhet ocksi varit
sv&rarei ir. De avdelningar, som visat
ett relativt stijrre antal olycksfall, 2ir
ME och MEK med 7 olycksfall L959
mot 3 1958, RT och RTK (Transporten, fiirr VT) med 3 i ir, MSK med
5 i ir mot 4 L918och MH 20,2r med
3 i ir mot inga i fjol.
Under april intrdffade 22 olycksfall
i ir mot L4 i f jol, allts&en dkning Pi
ca35 Vo.
En betydande del av olycksfallen,
eller 18 av 4I,har triffat hand, handled och fingrar. Skadornair i allminhet ldtta, men de allra flesta torde ha
kunnat undvikas om litet stiirre aktsamhet och varsamhetiakttagits. D[rnist kommer skadorna pi fot, fotled
och t&r, icke mindre dn 9 st. Av dessa
hade sikert flera kunnat undvikas, om
vederbdrandeanvint skyddsskor.Ov-

riga skador ir timligen jlmnt fdrdelade till kroppens olika delar.
Skyddstj?insten
har gjort en utredning om olycksfalletsorsaker.Dessadr:
3 ha berott pi bristande
skyddsanordningar eller
fel p& maskiner och redskaP.
6 hZinde dt vederbdrande
briit mot gZillande fiireskrifter och instruktioner.
18 kan hd.nvisastill "den
minskliga faktorn", alltsl
slarvigt beteende, ovana,
bristandeordning och omtanke etc.
2 orsakadesav annan person, exempelvislyftning i
kran och dylikt.
t hade andra orsaker, betingade av oldmplig arbetsmetod,otillr?ickligt utrymme och dylikt.
3 intriiffade, emedan personlig skyddsutrustning
saknades.

heter kan som bekant spelain och en
avdelning,som under minga ir klarat
sig utan olycksfall, kan helt hastigt
rika ut f<ir en hel serie dylika.
Sannolikt har den allmdnna osikerheten pi arbetsmarknaden,den
minskadearbetstillgingenpi vissaarbetsplatser och de ddrav betingade
omflyttningarna spelat en viss roll. Pi
de Metallurgiska avdelningarna, dar
lagarbetei minga fall r&der, miste en
ny man i laget alltid inneb?iraen viss
rikad olycksfallsrisk. Olyckan kanske
icke drabbarden nyanstdlldeeller den
nyiiverflyttade utan n&gon ildre kamrat, som miste arbetah&rdarefdr att
hela laget skall hinna med.
Ett mycket viktigt ansvarsomride,
som helt flvilar arbetsledarnaoch avdelningsbef?ilet, ir instruktionen av
Kom ihLg,att en nyduer'
arbetskraften.
mLste
i instruAtionsaateende
ll"tttad
'aittid.
betraktas tfr;om en nryantiilld.
Han har visserligen fitt sina instruktioner pl den avdelning, exempelvis
d2irhan tididen Verkstadsavdelning,
gare arbetade,men i det nya arbetet,
exempelvispi en Metallurgisk avdelning,- g?illei helt andra slkerhetsbestimmelser.
1958 var ju ur skyddssynPunktett
mycket gynnsamt ir, kanske till stor
del beroende p& den stort uPPlagda
och framg&ngsrikt genomfdrda kampanjen"Det ir Din insatsdet giiller"'
bet ?ir alldelesogiirligt att genomfdra
en dylik kampanj va\e Lt. SkYddsar- miste
betet - skyddsmedvetandet
och biir alltid vara lika aktuellt.
Med forenade krafter mlste vi nu
under det kommande halvtret vdnda
olycksfallskurvanned&tigen !
R.

Skyddsglimtarfrin Nobelkrut
Olycksfallen

iikade fiirsta kvartalet

Fijrsta kvartalet L959 intr?iffade 10
olycksfall och frekvensen Per en miljon arbetstimmar blev 16,4. J'd'mfdtt
med sammakvartal 1958 inneblr detta
en inte ovisentlig iikning. De motsvarande siffrorna vat dl 8 olycksfall
Summa 41 olycksfall.
resp. 11,4 i frekvens. Under f6rsta
Ovanstiendeutredning ger vid han- kvirtalet 1958 var dock frekvensen
den, att mer iin bnlften aa olycktfallen exceptionellt l&g och medeltalet fdr
kunnat undvikas, om vederbcirande hela-tret lig pl 16,0 per en miljon
varit mera uppmirksam p& jobbet, arbetstimmar.Okningen biir v2il diiriakttagit gZillande skyddsfd,reskrifter fiir inte direkt ge anledning till stiirre
och anvlnt fijreskriven skyddsutrust- oro. Vissa svingningar f&r man alltid
rdkna med.
ning. Den "minskliga faktorn" ir
Men det iir neddt ai *all krypa fiirvisso ett svagt kiril, som trots all
sin svaghetistadkommer si mycketont. det gfr.ratl kornma mycketliigre - ocb
d.nrfdr fLr ai ei slL ox till ro.
Siffrorna fr&n fcirsta kvartalet ir
Det d'vervigande antalet olycksfall
emellertid si smi, att man ej vigar sig
p& nigra mera ingiende jimfcirelser dr fortfarande s&dana,som inte skulle
behiivah?inda.
och analyser.Allt fiir mlnga tillfelfig-
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Av de 10 olycksfallenintriffade 8
i arbetet och z vid fnrd till eller frin
detsamma.Tvl" av skadorna har varit
av allvarligare art och det ena, en
fingerskada,medfcirdenigon procents
invaliditet.
Den redovisadearbetstidsfddusten
pi grund av yrkesskadoruppgick till
3.360 timma.r.Per skadas& detta336
timmar, vilket dr h<igt.Her dr dock att
mdrka att ungefdr halva denna tid
hd.rrcirsig frin olycksfall, som intrdffade sista kvartalet 1958 men ddr
sjukskrivningendragit 6vertill detta&r.

och dirciver. Detta goda resultatkan
sdkedigentolkas si, att studieledarna
hadef6,rm&ganatt gdrasammantrddena
och diskussionerna
kring de uppst2illda
frl,gona intressantaoch att deltagarna
fann, att kursenverkligen hade nigot
att ge dem.
Kvar dr emellertiddet allra sviraste,
ndmligen hur de inhdmtade ldrdomarna pi l?impligt sdtt skall kunna
omsdttasi det praktiskaskyddsarbetet
ute pi arbetsplatserna.
Kursenhar dock
sdkerligenbidragit till att vidga kunskapernaom det kompliceradesamspel
av olika orsaker,som oftast ligger bakVarfiir hiinder det?
om ett olycksfall. Detta bdr bli till
Ovanstlende f fi.ga ttdnger sig gdrna nytta.
pi sedan man studeratolycksfallsstaMan hade kanske trots den goda
tistiken. Rubriken syftar dock hnr pi
anslutningenhoppats att dnnu flen av
den skyddskursmed sammanamn,som de, som stir mitt uppe i arbetet och
under vintern och viren studeratsvid
dirigenom dr utsatta f6r de st6rsta
Nobelkrut. Kursen har tidigare presen- riskerna skulle hijrsammatinbjudan att
terats i B-pilen och d2irfdr skall hiir deltaga i kurserna. Fcirslaghar framendastges en liten slutredovisning.
fdrts att nigon ny cirkel skulle ordnas
Av de ursprungligen 205 anmdlda i h<ist si att de, som av olika anledsatte 201 iging studierna strax efter ningar var fcirhindrade att deltaga i
nyir. Fd'rdelningenpi olika personal- vintras, kunde fi genomg&kursen. Vi
kategorier var 66 timavl6nade, 61"ar- ffu v'dl iterkomma till denna ffi,ga i
betsledare och 74 d,vriga tjdnstemin. hd'stoch undersdkaintresset.
Deltagarna var uppdelade p3' 17 avdelningsvis sammansattastudiecirklar Centrala Skyddskommit6ns
med respektive skyddskommitt6ordfd- irsinspektion
rande som ledare. Kurserna fullfdljDen 20 och zL mai fdrdttade
des pi ett my&et gHdjande och fiirNobelkruts Centrala Skyddskommitt6
tj?instfullt sitt. Silunda redovisade190 sin irsinspektion. Som speciellt inav kursdeltagarnaen ndrvaro av 7O /o
bjudna gdster deltog fdrste byr&ingen-

Fiirslagsverksamheten
Nobelkrut
Fiirslagskommitt6n vid Nobelkrut
kunde vid sitt sammantride den 29
april konstateta, att intresset fdr fijrslagsverksamheten6,kat under april
m&nad efter en mycket matt inledning
av lret. Kommitt6n hoppas, att intresset skall besti, och att den nedging,
som mdrktes under slutet av fdrra iret
och bdrjan av detta,endastvar en tillfnilighet. I dagensldge dr fdrslag som
innebdr besparingarsirskilt vilkomna.
Vid sammantridet behandlades 8
nyinkomna fcirslag och ett tidigare
bordlagt. Det senare ir inldmnat till
SAF och LO fdr yttrande och n8got
svar har dnnu ej erhillits, varfd'r det
bordladespi nytt. Av de nyinkomna
f<irslagen bordlades 2 f& yttetligate
utredning och prov under drift och
friljande 6 fdreslogosbli belcinade:
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51134 Alaar Granatb, NB 71: Anvdndning av tryckluft under noll
grader och problem med statisk
elektricitetdnrvid (reg. nr 186).
Granath upptecl<tevid tcimning av
en vattenavskiljarc pF"en luftledning,
att det uppstod ett ljusfenomen, liknande det, som upptrddervid tdndandet av ett tomtebloss. Avskiliaren
befinner sig i det fria, och vid tillfZillet
var temperaturenomkring 0o.
Enligt facklitteratur inom detta omride och en undersdknins utfdrd av
Dr phil. Kiihne vet man, atI strdmmande luft ej ndmnvirt uppladdar de
fdremil, som den beriir, men si fort
luftstrdmmen iir blandadmed damm av
nigot slag uppladdar sig dammet till
mycket hdga spdnningar.
I det av Granath observeradefallet
river den utrusandetryckluften med sig
sivil sml olje- som vattenpartiklar,
som vid den pldtsliga avspdnningen

jrir B. Sangbergfr2.n Sprdnglmnesinspektionen,fcirste distriktsingenjdr
A. Sjdberg frin Yrkesinspektionen
och brandchefS. Sandkvist,Karlskoga.
Vid den gemensammakollationeringen av iakttagelserna till vilken
kommitt6nsamlades
efter insoektionen
uttryckte ingenjcirSjdbergsin och yrkesinspektionens
tillfredsstillelse 6ver
den h-iiga standard, som skyddsverksamhetenvid Nobelkrut uppvisar. Han
hade ocksi fiist sig vid att samatbetet
verkade mycket gott mellan dem som
hade att skcitaarbetarskyddetoch olika
personalkategorier.
IngenjcirSangberghadedennaging
speciellt inriktat uppmdrksamhetenpi
ordning och renhillning i fabrikslokalerna. Han ansig det vara glldjande
att dessafdr en explosivimnesindustri
si viktiga skyddsfrigor var s3.vil beaktadevid Nobelkrut.
BrandchefSandkvistsade,att brandskyddet vid Nobelkrut ligger p& en
vdlkdnt hiig nivi och att inga iakttagelser under inspektionenj?ivai det pist&endet.
Detta var nlgot av gisternas sammanfattade synpunkter frin inspektionen. Kommitt6ns egna medlemmar
var naturligtvis inte fullt si artiga. Det
vore vil ocks&konstigt om inte 2O par
cigon, som i tv& dagar granskar varje
vr& av fabriken, skulle hitta en hel del
att anmdrka pl. Helhetsintrycket frin
inspektionenvar dock gott.
Lrn
kylas si pass, att vattnet fryser till iskristaller. Dessaiskristalleruppladdar
sig pi sin vdg genom luften till en si
hiig sp?inning,att en lysande urladdning resp. gnistor kan uppsti. Efter
Granaths upptiickt har bl. a. en injektordammsugare,som anvdndes f6r
uppsugning av springlmnesdamm pi
avd. NVD, undersdkts och fiirsetts
med kompletterande anordning fiir
jordning.
Belcining:50 kr.
55099 Martin Lindkaitt, NB 90:
Verktyg fd'r underldttande av plitskdrning med kapskiva i handllipmaskin (reg. nr 187).
Verktyget best&rav tvi styckenben,
mellan vilka en gejd Zir anbringad.
Benen fastspdnnespi pliten med
tvingar, och pi gejden l6per en hillare
f<ir slipmaskinen.Genom en stdllbar
pinne pi hillaren kan kapskivan alltid
hillas vinkelret mot pliten. Verktyget
har provats med gott resultat.
setontnq: /) Kr.
50848Saen Nilsson, NB 73: Andrat
avledande av slam fr8.n pump- och

filterstationenV 2 (reg. nr 188). 51854 Herbert Karlsson, NB 90:
Fasthlllningsanordning fdr stZillNilsson har fd'reslagit,att slammet
pi riirstlllningar (reg.
vid ttimning av sedimenteringsbas- ningsplankor
1
P
0
)
.
n
r
sdngernai V 2 skall avledasgenomeo
Anordningen bestir av en klamma,
ny ledning till en befintlig survattensom med ett excenterlis fastspinnes
ledning ijster om V 2.
pi det stdllningsrrir,d[r plankorna ir
Tidigare har slammet utsliiPPts i
och
pumpstationen
upplagda. Pi klamman Ir taggat tastnedstrcims
dlven
in i plankan
har trots uppsattf trdskdrmar ibland su.isudeoch dessaPressas
sugits tillbaka och kommit in i r&vat- och ftirhindrar den att glida.
Tidigare lades stdllningsplankotna
tenpumparnaslntag.
medmycketstor
Genotn att avledaslammettill sur- Iostp&stdllningsrdren
vattenledningen,som ligger ldgre dn risk'f<jrglidniig sdrskiltviniertid, di
dlven, avkortas tiden fiir td'mningen, plankorna ofta dro belagda med is.
och risken ftjr slammets&terinsugning
Anordningenhar anvlnts sedanb6relimineras.
jan av mars minad med gott resultat'
Beldning:100 kr.
Beldning: 200 kr.

det "gamla" systemettill centtifugen
och svdvtorken i det "nya" systemet'
Genom denna indring har centrifugen
i det "gamla" systemet,som pi sista
tiden dragit storareparationskostnader,
avstdllts, och torkningen sker enbart i
svlvtorken. Tidigare torkades kloraminet fr&n det gamla systemeti en
torktrumma.
Beldning: 50 kr.
Sho
*

Bofors

Efter ett visst stillastiende under
vintern synesnu f<irslagsverksamheten
vid Boforsverkenoch Kilstaverken iter
50848SaenNiltson, NB 73: ProvisoKommitt6n konstaterade,att KarlsTills dato (28 maj) har
risk kemikaliedoseringunder om- son med detta fdrslag nu inldmnat 5 komma iging.
1,6 fiirslag, av vilka 8
inlimnats
ir
i
filterstabyggnaden av PumP- och
godkinda fcirslag, och besl<itatt till
8 komma att beoch
slutbehandlats
t i o n e n V 2 ( r e g .n r 1 8 9 ) .
honom utdela den extra beldningen.
ndsta
pi Fci'rslagskommitt€ns
handlas
Nilsson fiireslog undet den genom- Han dr den tredje i ordningen, som
den 22 juni.
sammantidde
sripande ombyggnadenav V 2, som fir den vackta vas, som beldningen
En utfcirligare redogdrelsef<ir de di
iill'rt,irctu delln miste ske under full
utgd,r.
behandlade och godk?inda fcirslagen
drift, att en provisorisk doseringsanAndNZF;
Axelsson,
kommer att limnas i ndsta nummer av
Edain
51604
ordning skulle stiillasupp ovanpi de
kloramin
av
B-pilen.
vid
tillverkning
ring
till filterrummet grinsandesedimente1
9
1
)
.
(
r
e
g
.
n
r
kommitt6n hiller f. n. Pe att utarav
ej
bercirdes
som
ringsbassdngerna,
ett par propagandabroschyrer
att
en
rostbeta
Axelssonhar ftireslagit,
ombyggnaden.
fdrslagsverksamheten. L.
plittub
frin
rdrande
kloramin
leda
skall
fri
Beloning:100kr.

Ao@M,//ahe
Nobelkrutsf orskare blir
teknologie doktor
"Investigationson ^n industrial
method for the oxidation of aromatic
and heterocyclic comPounds with
dilute nitric acid at high temperature
and pressure"dr den linga och vetenskapiigt formulerade titeln pi den
auhaniling,somtekn.lic. Erik Bengtsson, (NZE) Nobelktuts Civila Forskningsavdelning,fcirsvatarp& Tekniska
H<igskolanfredagen den 22 maj 1959
fcir vinnande av teknisk doktorsgrad.
Avhandlingen beskriver underscikningar, som utf<irts vid AB Bofors,
Nobelkrut, och som fcirt fram till en
ny industriell metod att framstllla
oiganiska syror. Sedansvira kemiska
och tekniska problem blivit ldsta, har
denna metod fitt industriell anvdndning och utgcir nu en viktig bas fcir
den civila kemiska produktionen vid
AB Bofors, Nobelkrut.
De produkter, som baserasPn detta
fcirfarinde, dr mellanprodukter frir
ldkemedel,firgdmnen, Plasterm. m.
och har blivit stotaexportartiklar.Pro-

K

Ht
TeLn.Dr Erik Bengtsson.
duktionen har successivtutvidgats och
en ny fabriksanldggningav betydande
dimensioner har nyss tagits i drift i
Bofors. Nva produkter beriknas att
successivtkun^namarknadsfdras,ddribland lven sidana som icke tidigare
varit f6rem&l f<ir tillverkning i industriell skala.
Det ligger i sakensnatur, att i en

avhandling som denna det framlagda
materialet icke kan gdra full rdttvisa
it det arbetesom ligger bakom,di av
liittf<irstieliga skZilitskilligt icke utan
men f<ir fiiretagetkan bli fciremil fdr
oublicitet. Icke desto mindre klarade
iig respondentenmed framging igenom den skirseld, som de tre oPPonentetna, docent Ake Jdnsson,civilingenjcir Ludvig Stetky och dr. phil.
Bo af Ekenstamutsattehonom ftir. For
<ivrigt talar ju de praktiskaresultaten
av det utfrirda arbetet sitt tydliga
sprlk.
Den nyvordne teknologie doktorn
innehar en framskjuten Post inom
Nobelkruts forsknings- och utveckddr han bland annat
linqsverksamhet,
bea-rbetat
iust det omride, som omfatmen dven
trs av doktorsavhandlingen,
genomsina insetserp& andraomriden
verksamt bidragit till utvecklingen av
Nobelkrutsciviltillverkningar. Dh.
"Fiir

sparfrdmjande

gdrning"

sorn i ir firat sitt
Postsparbanken,
har instiftat en plakett
75-&rsjubileum,
m. fl.
att utdelastill sparklubbskassdrer
som bevis f<ir bankenstacksamhetoch
uppskattningfcir oegennyttigtoch intieiseratatb".tef cir t"puttnd.t.
Forts.Pfi.sid.29
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oUeteraner
slrnslutat
s{ntjansf,+

Artbur Andersson
NohaE

Gastaf Hansson
Bofort

Karl Blonz

Iuar Boch

Bofors

N obab

Axel Erikston
Bofors

Albert Hellstrbnt

Daaid Hel:ing
Bofors

Ferd.inand Hel:ing
Bof ors

Nobab

Andersson,Arthur Linus, fodd 29 nov.1890, pensionerad t8 april 1959.Anstiilldesvid Nydqvist & Holm i febr.
l9l2 och arbetadehela sin linga anstdllningstid, ca 47
ir, som kipphyvlare i Maskinverkstaden.
Erhiill vid Nohabs 1OO-irsjubileumL)47 medalj och gratifikation fcir
35 tidnsteir.
Blom, Karl Valdetnar,fddd 30 aptll t892, pensionerad
I maj 1959. Arbetadevid Bofots juni L937-jan. 1939
som grovarbetarepi Byggnadsavdelningen.
Blev i mars
1939 h2irdningshj?ilpare
i Hirdverket, var aug. 1953aug. L954 fdrridsarbetarepi Centralfcirr&det,
varefterhan
iterkom till Hiirdverket som brinellorovare.SistaSretvar
han stldare pi samma avdelning. Reknade2z tjansteilr
ndr han slutade.
Boch, Iuar, fddd 10 nov. l8)2, pensionerad30 april
19)9. Anst?illdesvid Nydqvist & Holm i april 1907 och
arbetadednr till juni 1913. Aterkom i febr. I92L till
Hjulverkstaden.Under sin linga anstillningstid, ca 44
3-r,har han haft minga yrken: filare, uppsdttare,pressare,
putsare och de senasteiren svarvare.Erh<ill vid Nohabs
l00-irsjubileum 1947 medalj och gratifikation fil 32
tjdnsteir.
EriAtson,Axel, f'6dd 17 febr. 1896, slutatmed fcirtidspension 1 okt. 1958. Arbetadepi Nobelkrut som krutjuli-aug. 1933 samtmaj 1934-febr.L955.
bruksarbetare
Anstilldes di som stddarei Modellverkstadeni Bofors.
Rlknade ca24tjanstelr ndr han slutade.

1,9

Hanston, Gustaf lVilliam, fddd 3 juni L894, pensionerad 1 juni L959. Arbetadevid Bofors som ritare p& Konsttuktionskontoretnov. 1916-nov. 1918. Aterkom i mai
1920 som offertingenjdr p5. Krigsmaterielfd'rsdlj
ningen.
Blev i nov. 1922 chef.f<jr Reklamavdelnineenoch hade
denna tjdnst tills han avgick efter ca 4t t|e:rrsteirr.
Erh6ll
vid jubileet 1946 medalj och gratifikationfcir28 tj dnsteir.
Hellstrdm, Gustaf Albert, fddd 27 jan. L892, pensionerad 18 ap:ril 1959. Anstilldes vid Nydqvist & Holm i
okt. r9t7 som filare i Pl&tslageriet
och blev 1950avsynare
p[ sammaavdelning.Erhcill medalj for 25 tjdnstefu1952
och rlknade siledes ca 32 tjd.nsteFLr
nir han avgick.
H,elsing, Dauid. Emanuel, f6dd 2 maj 1892, pensionerad 1 iuni r9>9. Anstdlldesvid Bofors redan i febr.
1905 som arbetarei Valsverket,dir han senareblev valsmistare. I jan. 1,943dverflyttadehan till Adjustagehallen
(Fiirdigstiillningsavd.)och har frin sept.1948 tj?instgjort
som temperaturtagarei Smidespressen.
Erhcill vid 300irsjubileet L)46 medalj och gratifikation fcir 41 tjiinste8r
samt 1955 stora medaljenfcir 50 tjdnsteir. Riknade silunda ca 54 fu i Bofors tjdnst nir han avgick.
Helsing, Ferdinand Alfons, fddd 30 maj 1.894, pensionerad I juni 1959. Anstdlldesi jan. 1.916som plitslagare pi Pliwerkstaden i Bofors. Utnlmndes L jan.
1930 till frirman och 1 jan. 1937 tLLlverkmdstarep[
samma avdelning. Erhtjll vid jubileet 1946 medalj och
gratifikation fdr 30 tjdnsteir och riknade siledes ca 43
tjdnstelr nir han avgick.

Valborg Henricson
Bofors

OsAarLingstri)m
Bofors

Bror Johansson
N ohab

R. A. Persson
Bofors

Henilcton, Valborg Karolina, fddd 8 mai L892, Pensionerad I maj 1959. Friiken Henricson anstilldes i febr.
1935 som telefonistoch kontoristpi Bofors Hotell. Overflyttadesi sePi. 1938 till Avltiningskontoret(EPT) som
kontorist, oci tj?instgjordeddr tills hon avgick med pension efter ca"24tjdnsteFLr.
lohanston, Bror, f'6dd 23 jan 18!2, pensionerad30
aprll t959. Anstdlldesvid Nydqvist & Holm i april 1909
som hantlangarei gamla,avd. 8. Slutade r mai 1920, Lteti Maskinverkanstllldesi iats tgZt som suPPortsvarvare
staden.Han slutadetter i dec. 1924 men iterkom i aug.
1927 till samma avd., ddr han till sin pensionering
arbetadesom karusell- och mollsvarvare.Erhcill vid Nohabs jubileum medalj och gratifikation fdr i4 tidnstehr
och riknade sammanlagt47 tidnstehrnir han avgick.
slutat vid
f ohansson,Ernst Pelrut, fddd 6 mai 189,2,.
uppnndd pensionsilder18 april 1959. Anstllldes vid Nooch stddarePn Byggtt"U > i"ni 1954 somdiversearbetare
nadsavdelningen.

i

iI

Karhton, Karl Erik, fttdd 16 mai t892, pensionerad
1 iuni 1959. Anstiilldesvid Bofors i mars 1911 som
rensarei Stilgjuteriet, iiverflJttadesenaretill Stilverket,
dir han blevlmdltare fdr att i iuti 1946 dverflytta till
Avsyningsavd.,fdrst som fdrridsarbetareoch ft1n 1947
Rdknade ca 48 tjlnsteir ndr han avgick'
,orn
",rt!ttut..
vid jubileet 1946 for 35 tj?inste&r.
Medaljdr
LLngilrdm, O:kar, fodd 13 aptll 1892,-slutatvi4 "-ppvid Bofors
nidd iensionsilder 21 april1959. Anstdlld-es
i juni L944 som spinkbrare och materialmottagarepi
Verktygsavd.Overflyttadei nov' 19)0 till Projektilverk-

E. P. lohansson
N obab

Erland Sonessorz
Nohab

Karl Karlsson
Bofors

Daaid Stilhand.ske
Bo-fors

och diversestaden,ddr han arbetat som granatsvarvare
arbetare.R?iknadeca 1) tjdnsteir nir han slutade.
Perron, Richard Alexander, fddd 8 maj 1892, pensioneradI juni 1959. Var iren 1906-7916 anstiilld p&
\Tillingsbergs herrgird och Val&senss8g, som d& iigdes
av AB Bofors-Gullsping. Anst?illdesi okt. !934 som
i transportlagetvid Bofors. Kom i sept.
transportarbetare
somgrovarbetareoch hade
tg46 trllByggnadsavdelningen
denna sysslatills han efter ca 36 tjdnstefu slutade' Erhdll
1949 medalj och gratifikation ftjr 26 tjdnstefu.
Sonetson,August Erland, fitdd 30 apil 1894, pensionerad 30 apdl 1959. Anst[lldes vid Nydqvist & Holm
och blev 1 jan.
2 jan. l94i som standardiseringsingenjiir
1955bibliotekarie.
Dauid Gabriel,fddd 3 juni L894, pensioStLlbandske,
nerad 1 juli L959. Anstdlldesvid Bofors redan i juni
1908 som kontorsbitrddepi Valsverket,blev i april 1911
och frin ian. l9I3 titare
kopist p& Konstruktionskontoret
l9I7 som ritsare
1915-jan.
pi^samma
okt.
Arbetade
avd.
^pi
varefter han dverflyttadestill KonKanonuerkstaden,
itruktionskontorets Verktygsavdelning, f6'r vilken han,
efter n&srair som ritare och konstrukt<ir,blev chef. Medalj ocligratifikation fiir 37 tjiinsteir vid jubileet 1946.
Erh<illi dec. 1958 storamedaljenfdr 50 tjinsteir.
Andert Helge, f6dd 16 april 1892, pensio"
St,entson,
1959. Anstdlldesvid Nydqvist & Holm i
nerad 18 aprll
-slutade
i april lgzO men iterkom i maj s. i.
dec. 1918,
sedan
oavbrutethela sin anstdllningstid,ca
arbetade
och
och
traversfcirare
4o F.r,pE Fdrridet som fcirridsarbetare,
f<jrrldslrbetare under bockkran. Erhiill vid iublleet 1947
medalj och gratifikation ftir 28 tjdnsteir.
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*d

Helge Saensson
Nohab

Hjalmar

lYettlund

hlora hdrdaerkstad

den 8 januari I94L tlll iiveringenjiir vid AB Bofors, Nobelkrut, ddr han 1945 blev teknisk chef, t awjl t952
stillfd,retrddandeplatschefoch den 1 ianuari lii4 direktdr i AB Bofors.-Platschefvid Nobelkrut I maj L956.
Erh<ill1955 PatriotiskaS?illskapets
medalj frir 25 tj?insteir.
Arvid I7ahlquist har tagit en mycket aktiv del i Nobelkruts stortartadeutvecklingunder de senaste
20 iren, sivdl
betrdffandekrut- och springdmnesavdelningarnas
om- och
utbyggnad, som de civilkemiska fabrikernas utveckling.
Kanske speciellt sistnirnnda omride, Iiksom utvecklingen
av den civilkemiskaforskningen,lig hans intressendrmast. Hans tid och arbetskraft rdckte derutdver till f<ir
minga uppdrag. Fcir skyddsarbetetoch brandtjdnsten
nedlade han, sisom ordftjrande i resp. kommitt6er, ett

Nobab

lVeillund, Hjalmar Erland.,fddd 3 jan. 1892, slutat
vid uppn&dd pensionsilder 30 april 1959. Anst?illdesi
aug. 1949, efter minga irs tjdnst vid StatensJd.rnvd.gar,
som kontorist pi Hirdverkstadeni Mora och hade denna
tjdnst ca 10 ir.
Agren, Gmtaf Aruid, fodd 18 april 18p2, pensionerad
30 april 1959. Anstiilldes vid Nydqvist & Holm 1 juli
1,948p3"Konstruktionskontoret fcir dieselmotoreroch har
iiven ljiinstgjort som kontaktman mellan Nohab och
licenstagarna.
Var tidigare, 6ren 1918-1 923 konstruktd'r
vid Bofors och iren 1923-7948 konstruktcir vid AB Atlas Diesel.Erh<illvid deita fiiretags50-irsjubileummedalj
fcir 2) tjinsteir.

Direktcir Arvid

.Wahlquist

Vid halvirsskiftetavg&rdirektrjrArvid \Tahlquist med
pension efter ndrmare 30 fu i bolagetstjinst. Direktrir
I7ahlquist ir stockholmspojke,fddd 21 juni 18p4. Efter
studentexameni hemstadenl9I3 och civilingenjdrsexamen p& Kungl. Tekniska Htigskolan (avd. fdr kemi)
1916 hade han under flera fu anstlllning i Skine, fcirst
ca | fu som kemist vid Sockerfabrikeni Landskrona,senare i ndlmare 12 3.r som driftsingenjdr vid Sk&nska
Bomullskruts AB och AB SvenskaKrutfaktorierna.
Den 1 februari 1930 anst?illdeshan vid AB Bofors
Nobelkrut som fabriksfcirestindarepi Trotvlfabriken.
Tjiinstgjorde under sammanlagt5 F.r,-t9Zz-i93r, 7936
-1937 och L939-1940, som teknisk chef f<ir Iranska
statenskrut- och sprdngdmnesfabrikeroch som chef fcir
Nobelkrutsgruppeni Partschin.Sedanhan 1940 iterkommit till Sverige, var han iiveringenjrir i FcirsvaretsVerkstadsndmnd15 juni l94O-3 januari 1941. Utnlmndes

21.

mycket intresseratoch inspirerandearbete.I mars 1955
erhdll han ocksi, som en erkdnslahdrfd,r,Fdreningensfrir
Arbetarskydd fcirtjdnsttecken.Aven dvriga samarbetsfrigor, frdmst fdretagsndmndensarbete, llg honom varmt
om hjdrtat. Som fciretagetsfiiretrldare vid de irligen iterkommande avtalsfd,rhandlingarhar NTahlquist gjort sig
klnd som en synnerligen skicklig och av alla parter hdgt
skattad fcirhandlare.
*
Redaktionskommitt6n
f6r B-pilen vill till dessakorta
personligadata girna foga ett ierskilt tack.
Ndr Bofors personaltidning sommaren L946 planlades,
stod det klart, att den blivande redaktionskommittdn
skulle innehilla representanter
frin bolagsledningenoch
de olika personalorganisationerna.
Bolagsledningenutsig
till sin representantdivarande civeringenjrirenArvid
\Tahlquist, som valdestill kommitt6nsordfcirande.I nirmare 13 ir - vi skriver nu pi vir 14:e hrghng- har
Arvid \Tahlquist med stcirstaintresseoch skicklighetlett
alla mrjten oih sammankomsteroch, sivil i Bofors kommitt6 som i koncernfriretagensredaktionskommitt6er,ingjutit en stark kdnsla av samhdrighetoch samarbetsvilja.
Redaktionsarbetet
har alltid prziglatsav vinskap, f6rstielse
och gott kamratskap.

Frin RedahtioneT?,
Bolagsledningen
har till representanti B-pilensredaktionskommitt6 efter direktdr Arvid \Tahlquist frin den
I juli 1959utsettkamrerBert Hettning.
Kommitt6n hdlsar kamrer Henning hjnrtligt vdlkommen och hoppaspi ett kommandegott samarbete.Kamrer Henning ?irv[l k?indfcir vir ldsekretssisom fcirfattare
till en rad ekonomiskaoch kontorsorganisatoriska
artiklar.

->>IN MEMORIAffi<<

BirA Pettersson
T idaholtnsuerken

IVillnzar Matt.rson
N obelkrut

Gottlieb Jlirn
Bofors

!iirn, Gottlieb BernhardAlgaton, fi;dd 2 ian. L904, avliden 25 mai 1959.Anstdlldesvid Bofors i jan. 1919 som
smideshjiilparei Smedjan.Overflyttadei juni 1935 till
Kanonverkstaden som filare och montcir. Var reparat6r
i Projektilverkstaden dec. 1944-sePt. 1952, varefter han
iterkom till Kanonverkstaden som grav6r. Erhdll vid
jubileet I)46 medaljoch gratifikation fdr 27 tjdnsteir och
hade siledes4o tjiinste&rndr han gick bort.

1946medalj och gratifikation
vid Bofors 300-&rsjubileum
fdr 34 tjdnsteltr.

Pettertron, Karl Verner, fddd 14 ian. 1897, avliden
20 aptil1959. Anstiilldesvid Bofors i okt r9L2 pi St&lverket och arbetadep& denna avdelninghela sin anstdllErhcill
ningstid ca 47 Lr, de senareiren som gdtvZigare.

Pettertton,Birk Haluar, fddd 24 maj 1932, avliden 3
pi Plastmars 1959. Anstdlldes som bonoPlexarbetare
fabriken i Tidaholm den 30 okt. r9:s. omkom av k6ld
sedanhan gitt vilse i en skog 1,5 mil frin Tidaholm.

GRATULERA
a4h 6o-Azfut4az
III kvartalet

r95!

BOFORSVERKEN
So-itinger
Juli.
2. Lindabl, Olof Ragnar,Fiirman,Y 20
4. Erlandston,GunnarFritbiof ,Konstruktdr, KKL
7. Carlston,SuenAllan, Kontorist, IKR
-1.5.
SS
Matttson, Elin Augutta, Stdderska,
20. Hi)gberg,Elta Linnea, St[derska,SS
25. Lundber{, Martin Georg,Urverksapt.,y A ,o
30. Peltertson,Suen Otkar, Unerksapt., VA 50
i

,

IYerner Petter.rson
Bol ors

Augusti.
2. Persson,Gunnar Emanuel,Repatatiir,VA 20
L5. Erihsson,lohan Albin, Gasskdrare,ME20
17. lohanston,lohan Bertil, Regletarc,MS 24
21. Brondin, Guttau Alfred, Kontorist, VT 9
25. Eliasson,Hugo Helmer Reinhold',Hjelpmontdr, BAM
21. Edbom,Karl Fredrik, Kanonborrare,VK 21

Ansteud
L929
1933
L934
I9r4
19t8
1934
1932
19)9
193'
L.)to

1935
1c)52

1929

Mattsson,Erik lYillmar, fddd 3 sept. 1925, avliden 2
maj t9s9. Arbetadepi Valsverketi Bofors dec. L946api.l 1.948.Anstdlldesvid Nobelkrut 23 ian. 1950 som
krutvalsare p& Nitroglycerinkrutavdelningenoch hade
dennasysslatill sin bortging.

September.
L Lind&og, Karl Euert Gunnar, Grovarb., B
2. Lundin, Arne Torsten,Monteringsarb.,VK 54
4. Bergqaist, Suen Axel, Reparatd,r,B 30
7. Andertson, Emil Sigfrid, Avsynare, MSK 80
9. EriLsson,Erik Guttau, Herdn.-hjnlp.,MH 22
1,0. K jellberg,Axel Harald Giinter, F6rm.,VP 24
Lo. Almgren, Per Gunnar, Hj.-synare,MVK 20
12. Larrson,Adatn Ludaig, Planerare,PV
13. Nordsi)ter,Karl losef,Konstruktcir,B 1
14. Karltton, lobn Harry, Kontorist, MLD
14. Gustautton,Ida Dorotea,Stlderska,EFV
rc. OI st on, Ernst Si guard T age,F lrcLdsarb.,KMPS
L9. Magnusson,Folke Magnat, Svarvate,VF 20
21. Carlsson,SaenErland',Vlrmeskdtare,B 30
21. Sjdberg, Rune Fritiof , Refflare, VK 21
22. Lartson, GustauValfrid, Svarvare,VA 20
22. Fortell, lohn Mauritz, Filare, VE
24. Malmberg, VesteBirger, Montdr, BAMK
25. Si|uall, Ernst Guttaa, Glddgare,MG 30
60-iringar
Gufiaatton, Karl f oban, Grovarbetare,B
4. Edgren,EduardAlfred, Stickare,VK 25
6. Andersson,Gaslauluan Esaias,Finsnickare,
MG 27
-7
f obansson,Claet, Std.dare,YT
8 . Nilsson,Ida Margaret4 Stdderska,SS
Sandwall, Guttaa Hilding, Mont<ir, YK 52

Juli.
-1.

1c)?,
1C)s?

1934
1930
1938
1939
rg49
1 Cr17

194r
1 c)? 1

L949
1c)s5

7934
1957
L924
L937
tg28
1.945
1936

L932
r92L
1'925
1933
L952
L933
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26. Karluon-lobantson, GustaaEinar, Svaware,
KMPS
28. Sjdgren, Gustaa Adolf , Fcirman,VK 25
Augusti.
6. Lundaall, Anna Alfrid.a Ingeborg, Stdderska,
EFV
9. Sandstriim, Karl Erih, Svarvare,VK 25
12. Gerdtston, Arthur, Konstruktcir, KKT
L3. Erikron, Georg Lart Erik, Reparatdr,VR 93
14. Hi)gberg, Fritz Linus, Svarvare,VK 21
24. lYickman, Karl H jalmar, F7larc,YK 25
26. Berggren,Karl Herman, Fdrman,B 21
29. Olsson,Klat Adolf , Borrare.YA 40
September.
l. Tobert, Erik Bertil, Konstruktrir, KKF
To. Carlsson,Albert Sigfrid, Mont.-arb.,VK 53
lO. Eriksson, loban, Skogvaktare,ES
t2. Erihsson,Klas Luduig, Maskinreparat.,VR 90
12. Lekzell, Gustaa Harry, Konstruktd,r, KKN
18. Augustuon, Per Gutlar, Verktygsfilare,VV2O
19. Frantson, loban Eaert, Materialmottagare,
MVK 30

1,920
1923

1946
.lo?5

1943
1934
L9L5
tg2r
1933
192O
1942
L937
t929
L943
L939
1930
1934

NOBELKRUT
Juli.
5.
9.
9.
14.

L929
1939
Lg24
1940

Augusti.
4. Stenqaist,SuenKarl Harald, Krutarb., NVK 2 1923
't937
17. Erikron, Bror Ad.am,Byggnadsgrovarb.,
NB 5
22. Nykoi$, Knut Ad.olf, Svetsare,NB 90
1924
September.
15. Brobech,Nils Guttau Gunnar, Frirman,NVF l94l
L8. Karlsson,Viui Ingeborg,Lab.-diskerska,
NLD 1953
30. Sundqaist,Knul OscarEri6,Mototskdt.,NX 90 1939
60-iringar
Juli.
LO. Kindfort, Lart Einar, Murare, NB 5
31. Olsson,Per Erih, Kontorist, NFF
September.
29. Hanson, Otkar Bernhard, Lab.-ing.,NZM

4.
9.
16.
25.

lobantson,Knat, Kontorist, EF
Suentson,Gu$au, Frdsare,VM
Bobman, Geofrey, Traversfdrare,VD
Linduall, Margit, Stenograf,FK

L9L2
L934
195r
rg23

Augusti.
IO. Bredberg, Ot6ar, Frd'sare,VM

195r

September.
4. Pibl, Helge, Postexp.-fcirestindare,
FK

1949

TIDAHOLMSVERKEN
September.
5O-iringar
8. Bobrnan,lobn Erik, Elektriker
It. Hfrkansson,Sten loban Magnur, Frlsare

1949
1937

\vEDAVERKEN
SO-iringat
Juli.
2. Bjdrh, Inga-Lisa, Laboratoriebitride
29. Gu$ausson,Folke, Chauffiir

L957
1940

Augusti.
3I. Erikron, EriA, Ritkontorschef

1944

UVA

S0-iringar
Book, Otcar Harald, Fdrridsarbetare,NP 14
Lundgren, Anna-Stina,Ammun.-arb.,NVA 3
StAring, OscarHerrnaa, Frirman, RA
Strid, Folke Ricdard, Apparatskd,tare,
NVF

NOHAB
Juli.

16.
L7.
27.
27.

Augusti.
60-tring
23, lobanron, GustauVihtor, Rev.-svarvare

1934

BOTAGSTBIININGBN

1933

L9ro
L926

50-iringar

Lilieblad,, Henry, Frdsare,VM
Sidstrdm, Nllr, Ingenjiir, VE
Peterton, Roland, Verkmdstare,VE
Lundskog,Holger, Maskininstillare,VM

L937
1945
1948
r927

Augusti.
9. lobansson, Oshar, Transportarbetare,VM
17. Gustauston,Erik, FlrrSdsarbetare,EIF
28. Karlsson, Erik, Tnversfijrare, VI

1955
1956
1956

September.
15. Erikuon, Srea, Stdderska,OS

r955

60-iringar
Juli.
4. Biire, Eric, lngenj&, 63
4. Boman, Knut, Yakt, YE

1935
1941

23

Teknologie Doktor Allan Dahldn tilltrlder, som B-pilen
tidigare meddelat,den L juli 1959 posten som platschef
vid AB Bofors, Nobelkrut.
Doktor Dahl6n [r fddd i Atvidaberg 2) sept. 1.9o7,
studentI)26, civilingenj<irKTH 1931 och tekn. dr 1943.
Anstdlldes i april 1932 vid Nobelkrut som laboratorieingenjdr, var driftsingenjdri Iran sept. 1932-dec. 1938,
avdelningschefpi F-avd. I939-L943 och blev i jan. 1.944
chef fdr Nobelkruts Forskningsavdelning.

Nohab, Ziren POLAR dieselmotor,typ
MNl5, och utvecklar1050 eff. hk vid
3 3 5v a w / m i n .
En dansk f.fumadt leverantdr av roderanldgggningen, pumparna har en
holl?indsk firma levererat och radio',; jdmte radaranl[ggningenkommer fr&n
ji
England.
"Pass of Kildrummy" [r ett syster=.: fartyg till "Pass of Dalveen", till vil::- ket fartyg Nohab ocksi. levererat huvudmotorn.

Eg
NOHAB
v

lm

Detaljer

till

Porsi levererade

I april levereradessugrdret och spiralen till Porsi kraftstation. De blda
turbinerna Nohab levererar blir de
kraftigaste kaplanturbinerna i Sverige
per
rned . en effekt av 131.000 hk -I
turbin.
nt

MotortanAern"Pass of Kildrumml' pA prottilr. Foto ur Nohabs arkiv.

na tillfiille att i oraktiken se de arbetsobjekt, som man talat om under inforDe norska chefredaktdrer, som i
mationen.
UD:s regi gjorde en rundresai Sverige,
lm
inledde sin turn6 den 6 aoril med ett
Europeiskt samarbete
bescikvid Nohab.
Ett va&ert exempel p& europeiskt
Det var 11 chefredaktiirer Dlus
Sveriges pressattach6i Oslo, Su"n samarbete visar det fartyg, motorFrychius, och redaktiir Gustaf Lid6n, tankern "Pass of Kildrummy", som
UD, Stockholm, som fick en informa- gick officiell provtur den 28 april.
Fartyget ar byggt vid Rolandwerft
tion om Nohab och dess verksamhet.
S?irskilt framhdlls den stora exDort i Bremen fd,r den engelskeredarenThe
Bulk Oil SteamshipCo. Limited, LonNohab har pi Norge, bide nir-det
gdller lok, turbiner och dieselmotorer. don. Det har en diidvikt av 1169 ton
Vid den efterfiillande rundvand- och mlter 66 m i l?ingd.
Huvudmotorn. som levererats av
ringen genom verksti.dernafick gdster-

Ur besiiksboken

Ingenjdr

Tell aisar en turbindetalf

d erna. Nohabf oto Olle Eriksson.

aid. de norska redahtbrernas aandring genon aerAstii-

"Ny" Sessan"
I sommarkdlstrdcks den nya Frederikshavnsfd.rjanvid Aalborg Vaerft i
Danmark.
Den kraftigt cikade biltrafiken har
gjort, att "Prinsessan Margaretha",
trots sina 75 bilplatser, blivit otillr?icklig f<ir fiirbindelsen Gciteborg-Frederikshavn. Det nya fartyget beriknas
kunna rymma 130 bilar.
Liksom ftir "KronprinsessanIngrid" och "PrinsessanMargaretha"valde rederietPOLAR-motorer.
Huvudmotorerna i det nya fartyget
kommer att besti av tv6, M65T-motorer, som tillsammansutvecklar 4000
eff. hk vid 250 varv/min.
En ao motorerna till den nya FrederiAshaunsfdrjan hrtller pd att tilluerkas. I fdrgrunden resenzofit|r Karl Fransson, I bakgrund.en motortnontdr Sixten EriAtson.
Nohabfoto Olle Etiksson.

Plastenrevolutionerar sjosporten
Siilungen och Siilsporf, tvi

nyheter frin

Bonoplastfabriken, Tidaholm

Bonoplastfabriken i Tidaholm in- utsikter att bli den verkliga familjetroduceiar i &r tvi nyheter,tvi bitar av biten, medan den stdrre, Silsport, kan
glasfiberarmeradplast, som sdkedigen bli den idealiska sportb&ten f6r alla
kommer att revolutionera sjdsporten. som ilskar hiiga farter. Vi skall h?ir
Den mindre blten, Sdlungen, har alla Presenterade bida bitarna.

"Siilungen"rned Aldell-Htrqaarndnzotor
ocb ingexfdrAlgot Aldell dd rodret gdr
sina 5-6 knop pd Tirnsiilaen.Boforsfoto
Tillman.

Sohlnan och fdrsiiljningschef Asberg uid' "Siilsporf' sdilzt 1)er6mArtare Birget
Andersson i en larkost at ndgot d.ldre modell. Boforsfoto Tillman.

Sdlungen

Disponent

,.*wa,

Tffiffi

5 **<
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Forts.fr dnf t;reg. sida

Nohab-biten

Trevlig

turistsouvenir

med

Denna bild frin verktygsverkstaden Nohabanknytning
fiir
talar fdr sig sjnlv. Avdelningsingenjiir
Sten Wingqvist flankeras av skydds- Trollhiittan
ombuden Knut \Tennergren (t. v.)
"Starkodderyxan" kallas en liten
och Folke Hedebrand.
yxa,
tillverkad av griinsten, diabas,
Nohabfoto Olle Eriksson.
frin Hunneberg, som sikert kommer
att bli en trevlig turist-souvenir frin
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dr en ldtt, men samtidigt mycket sj6siker, roddbit f& 4-5 personer.Den
dr 3,5 m l&ng och 1,5 m bred och har
0,4 m hiigt fribord akterut. Stiven dr
hiig och skrovets formgivning sidan,
att biten klarar sig vll dven i h&rt
vdder och grov sjd. Skrovet dr helt
byggt av glasfiberarmerad plast och
har fdrstdrkt akterspegel,med fdste ftjr
utombordsmotor. Den har tofter av
mahogny, durkar av furu, avbdradist
och kiilskena av mlssing. Den har ocksi
st<ildsdkrairtullar fdr ett par iror och
fcirttijningsringarftir och akter ut. Inbyggda flytblock av skumplast h&ller
biten med motor flytande dven om
skrovet skulle vara helt vattenfyllt.
Silungen d.r absolut tit och underhillsfri - man behiiver aldtig m&la
eller ytbehandla den, endast tvdtta av
skrovet p& hiisten, sedan biten tagits
upp fdr vinterfijrvaring. Biten vlger
ca 80 kg, var|6r 2 man med litthet
kan hantera den pi land, exempelvis

"Starkodderyxan" har
Trollhlttan.
ocks& stark anknytning till Nohab,
eftersom "Starkodders sten" en glng
stod pi fabriksomridet och yxans tillverka^reZir Nohabit. Bilden'visar hur
tecknarentenkt sig tillhuggning, borrning och anvdndning av yxans fcirebild under stenildern fcir si d2ir 3000
ir sedan.
R.
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"sdlsport" med disponentSoblnzanaid' ,dtten gbr 30 knop pfr'Titnsi)laen'Boforsfoto
Tillman.
lossning eller lastning fr&n en transportkama efter bilen eller frin bagageiacket pi biltaket. Siilungenkan fdrses
med utbmbordsmotorom L,5-7,5 hkr
och farten btir 5-10 knop beroende
pi motorstyrkan.
Sdlsport
ir konstrueradoch byggd fcir att motsvara.alTa,dekravmanharpienfdrstklassigsportbit: god fart, goda utrymmen, god sjiisdkerhet och eleganta
linjer och firger. Dessutomtillkommer
en sak som bitdgaren sdkert sltter
stiirstavdrde pi, ndmligenunderhillsfrihet och absoluttithet. V&rarbeteti

sambandmed sjosittningeninskranker
sig till ett minimum och nir bnten
skall tagasupP ur sjiin pi hdstenrlcker
det med en avtvlttning. Silsportigaren
har allts& mdjligheter att p& b?ista
miijliga sdtt och utan alltfcir betungande underhillsarbeteutnyttja vir f6rhillandevis korta sommar och seglationsperiod'
Siilsportar ca.4,6 m ling, 1,5 m
bred och har ett fribord pi 0,5 m. Den
har god plats ftir 5-6 personer.Stora
flytblock av skumplast, placeradeunder sdtena,hiller biten flytande lven
om den skulle vara helt vattenfylld
och fdrsedd med tyngandemotor.

Resultatetaa "siilsportl' prest'ttionerhar synbarligenaarit mycketgon.Bofo$toroTillman.
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Den vdger endast ca 190 kg utan
motor, varfdr den dr ldtt att frakta ndr
man <inskartransportera den frin en
plats till en annon. Den hd'gpolerade
plastytan,som ndrmastp&minner om
emalj, och skrovets speciella utformning gdr att friktionen mot vattnet reduceras till ett minimum. En stor
vindruta av bonoplex (ofiirgad akrylplast) skyddar mot fartvinden. Tack
vare skrovets ldngsg&endesteg'dr Srilsport dessutommycket sdkeri sjdn och
l5ttmandvreradvid alla hastigheter.
Den kan fdrsesmed utombordsmotor om 10-50 hkr och kan med 35
hkr motor ledigt komma upp i ca 30
knoo eller mer.
En sak som man genast uppmirksammar pL Siilungen och viltport,
liksom p& andra bltar av plast, ir den
tunna bordldggningen samt frenvaron
av alla spant. En plastb&tverkar vara
betydligt "klenare" ?in en bit byggd
av tri. Hos Sliltport ir bordliggningen
mellan 4 och 6 mm tjock, vilket erfarenheten och praktiska prov visat
vara den ur hillfasthetssynpunkt idealiska tjockleken fcir glasfiberarmerad
esterplast. Hirigenom uppnis ndmligen ocksi den idealiska smidigheten,
som 96r det miijligt fdr skrovet att
"svikta" vid en eventuell grundstdtning, eller d&biten ligger och sl&r mot
stenar. Icke ens den fd,rddiska tunna
isen fdrmir attmenligtangripaplasten.
Siilungensskrov tillverkas av pirlgri
eller vit plast. Sdlsport har helt vitt
skrov och kan levereras med d?ick i
rcid, gul eller bli firg. Bonoplastfabriken vid Tidaholmsverken sk6,terf6rslljningen och ldmnar gdtna alla
iinskade-upplysningar'
Ftirslljningschefen Erik Asberg pl

visadeSfilsport och
Bonoplastfabriken
Sklungensprestationerpi Timsilven
fdr en sZirskildgrupp inbjudna Boforsare och tidningsmdn Valborgsmdssoafton. Disponent Sverre Sohlman prdvadeS,ilsporti bort&t 30 knops
fart och fann bitens Drestationerutomordentligt goda.
Bida biltarna har under viren
demonstrerats pi utst[llningar och
mdssori StockholmochGdteborg m. fl.
platser och ijverallt vunnit stor UPPmdrksamhet.
E. L.
Chefsskapet
verken

vid Tidaholms-

Som tidigare bekantgjorts kommer
7ueringenf|r Herbert Prollius att pL
egen begdran pensiooerasfr. o. m.
den 1. 1. 1960.
Till ny platschef fij,r Tidaholmsverken fr&n nimnda tidpunkt har ut-
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CitilingenjdrLuduig Sterky.
settsingenior Ludaig Sterky. Ingenjcir
Sterky utndmnes samtidigt till dveringenjdr vid bolaget.
Under resten av innevarande er
kommer ingenjrir Sterky att tjdnstg<ira
dels i Tidaholm, dels i Nobelkrut enligt ndrmare dverenskommelsemed
VerkstdllandeDirekttiren.
Bofors den 9. 5. 1959.
SuerceR:son Soblmarz
Tidaholms
bruks forna
disponentbostad
och l(ontor
fiirsvinner
En kulturhistoriskt intressant byggnad hiller fdr nirvarandeDaatt skatta
it fcirg?ingelsen.Det ir det gamla
brukskontoretoch tillika disponentbostadenfcir TidaholmsBruk, iom sedan
den hdrjatsav brand, nu helt nedrives.
Byggnaden ir en av de iildsta i
Tidaholm och byggdes1848.Den timDen rdde hanen birfar d.en gatnla minnesriAa brzhsbyggnaden. Foto frin TV.
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Tidabolrns bruAs lorna ditponentbostad
frin TV.
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ocb bruksLontor. Foto ainlent 1958-59.

rades upp pi K?illefall, nedtogs och
uppsattespi Nyg?irdet.Det var den
tidens monteringsfdrdigatrlhus. Den
plats varp& den fick sin slutgiltiga
placeringhadedi nyligen odlats,varav
namnet Nygiirdet kommer, ett namn
som vdl nu fdr ld.ngesedan fallit i
glcimska.Byggnadens
nuvarandeadress
ir Bruksgatan och den ligger ddr
<iennagata sammanfaller med Karlavdgen.Den senaregatan har f. ci. fitt
sitt namn efter disponenten Carl
\Tennberg pi Tidaholms Bruk, som
hade sitt kontor och sin bostad ddr
tills Bruksvillan byggdes18!8.
Huset har under irens lopp tillbyggts i flera omgingar, bl. a. hade
SkaraborgsEnskilda Bank sitt fcirsta
Tidaholmskontor ddr och av den anledningen finns bl. a. ett valv med metertjockavd.ggar.Det var tillika det fdrsta
bankkontoreti Tidaholm.
Dessaoch minga andraglimtar frin
en gS.ngen
tid fir vi av agronomErik
\(ictorson, Kungslena,som torde vara
den som bdst kinner Tidaholm i vad
det giiller dess fdrsta uppkomst och
den tidigare industriellautvecklingen
i samhillet. Hans fader \Tictor Johanssonvar disponentvid Tidaholms
Bruk under tiden 1902-1914, efter
att ha varit inspektor sedermerafcirvaltare frin 1382. \Tictor Johansson
bcirjadei unga ir som elev pi Brukskontoret och fick di betali i00: kronor ftir f6rsta 8.ret, vilket vdl
klingar egendomligti vira 6ron. Tydligen var det goda ldrospAnatt dcima
av den framtida karridren.
Disponent Johanssonville ej flytta
till den nya Bruksvillan utan bodde
kvar pi sitt gamla stdlle,vilket civergick i hans tigo 7907. Det anvdndes

*;

Foto

dven till bostad it bokhillarna p&
Bruket,vilka beboddeandravi.ninse;.
Bostdderfcir bokhillare var dven inrymda i Ljunghagen, dvs. det gamla
l-russom ligger invid Furulundsporten
och som f<ir nigot 3r sedanciveigicki
Tidaholmsverkensdgo. Si var cirkeln
sluten och brukets eftertrddare isare
till frjretridarensjord och hus iivei pi
dennaplats.
Detian dvenndmnas,att rivningen
av gamladisponentbostaden
anfrirtrotts
it Gilbert Lundgren och Ragnvald
Hellqvist, bida anstiillda vid Tidaholmsverken.

Ingen fri:k miinnitAa har n7gontin
ddtt aa att arbeta.
- Kan aiil blinda - lnen 2 andra
sidan h,iinder d.et mycket f2 olychor
ntedan man uilar sef.
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HMr.

Donaldson,

Gdsta Lindh

HDA,

ocb 1aeringenjdr

dishuterar oerktlg.
rX/edafoto \Testerlund.

tington, Extrusion Plant, \Tedaverken
fcir diskussionav verktygskonstruktioner frir strdngpressen.
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'Wedas

lenspumpar bidrog till
s/s Svaniis bargning
AngarenSvanri(se dvenB-pilen nr
I L959), som sjtink i s6'drainloppet
till Srjdertilieden 8 oktober 1958,har
man flera gS.ngerfcirsijkt att bdrga.
Tidigt i viras bdrjadeingaren att ldnspllmpasmed bl. a. \Tedaverkensldnspumper och i bdrjan av mai fl6t ingaren upp till ytan. Bilden visar ingaren
sedanden har pumpatslins.
S. Ln
'Wedaverkens

fotoklubb

\Tedafoto Westerlund.

ett flertal m6ten bide pi \Wedaverken
och ute i naturen. Klubben rlknar
f. n. ca 35 medlemmar.
Siitsaker till

omviixling

Den 19 rnars hade Marabou en
reklamdagi Sddertdljeoch bestiktedi _n
dven \WIdaverken, dlr tablettaskar
Q
deladesut bl. a. till herr Malte Green
och fru \7ilma Aberg.
Ur g?istboken

Den 28-29 april besrikte Mr.
$Tedaverkens Fotoklubb startades
High Duty Alloys, DisDonaldson,
januari
haft
har
dess
29
och
sedan
det
Medlemmar aa lYedat,erkens fotoklubb studerar nted stort intresse en atstdllning, ordnad
'frin det konttitaerande vnntantriidel.
\Tedafoto \Testerlund.
i Personalmatsalen. Foto

Wedafoto Westerlund.

Stenbombardemang
glaskrossning

och

Vid arbetenmed den nya riksvdgen
utanfrir $Tedaverken blev hela kontorsfasadenden 20 mal bombarderad
Vid sprlngning kastamed sprdngsten.
des ett stort antal stenar upp och
hamnadedels i parken och slog dels
igenom ett 10-tal fdnster. I personalmatsalenpi 6vre vlningen gick ett par
steoar genom 2 fdnster och fortsatte
rdtt igenom matsalentill andra vdggen, dir en av stenarnaslog sdnder
en sockersk&loch griddkanna.
\Tedafoto I7esterlund.

Boforssidan -forrs.

Sandviksbaden
civertages
avKarlskogastad
En instifution, som kanskekan sdgas
ha verkat i det tysta men vars verksamhet minga Boforsare och dven 6vriga
Karlskogabor dock varit i kontakt med,
kommer att upphd,ra inom nirmaste
tiden. Vi syftar hdrvid p5.Fiireningen
Sandviksbaden,som bildades pi fdrsommaren1935.Bakgrundeniill fcireningens bildande var, att de vackra
och fd'r bad liimpade strdnderna pi
bida sidor om Sandtorpsudden
hotades
att bli avstingda f6r ailmenheten, di'
enskildapersonerhosmarkdgarna
gjort
framstdllning om att frir uppfrirande
av privata sommarstugor f3, flrvdrva
eller hyra delar av dessastrandomr&den. Styrelsen fdr Jiirn- & Metallindustriarbetaref
6rbundetsf ackfcirening i Bofors hemstillde di hos
Boforsbolagets ledning, att bolaget
skulle sdka rddda dessabadstrdnder3t
en stdrre ailmlnhet.
Boforsledningenfd,rklaradesig intresseradfrir sakenoch efter fcirhandlingar med rnarkd.garna"
arrenderades
badstrlndernapi iimse sidor om Sandtorpsudden.Sedermerahar bolaget, i
sambandmed inkcio av ett st<irremarkomride i ndrhcten, frirskaffat sig
dganderdttentill marken lingre iister
om udden.
Si snart uppgdrelsen med markdgarna om disposition av strdnderna
var klar, iordningstdlldesparkeringsplatser och vdgar till omr&dena,va:.
j?imte inkdptes en uppfd,rd sommarstuga, som iordningstdlldestill serveringspaviljong och toaletter samt
anordningar fcir gymnastik och bad.
Dessutomverkstilldesen allmdn uppsnyggningav strdnderna.
Efter dverldggningarmellan bolagsledningen och fackfcireningenbeslcits,
att sk6tseln av och ansvaret fcir friluftsbadet skulle anfcirtrosen sdrskild
fcirening, vilken fick namnet F<ireningen Sandviksbaden.

I de fcir Frireningen upprittade
stadgarna heter det betriffande styrelsen,att dennaskullebesti av 7 ordinarie ledamciterjdmte suppleanteroch
utsespi fciljandesdtt:
av avdelningnt 76 av SvenskaMetallindustriarbetaref6rbundet 4 or dinarie ledamdter och 2 suppleanterfdr
dessa,
av B jcirkbornsFabriksarbetares
fackfcirening 2 ordinarie ledam6teroch 2
suppleanter,
av AB Bofors en ordinarie ledamot
och 2 suppleanter.
Under irens lopp har givitvis olika
personerfungerat i styrelsenfdr Fcireningen. Nigra har dirvid under en
leng f<iljd av 3.r offrat tid och intresse
fcir Fd,reningensangeldgenheter,
varftir det, ndr Frireningen nu upphrir, dr
pi sin plats att sdrskilt nimna dem.
Som sammankallande
till det fcirsta
sammantrddet,innan Fd,reningenbildats, hade Boforsledningenutsett divarandeordfcirandeni avdelning 76,
vdllaren Josef Haglund. Vid detta
tillfZille utsigs den fdrsta styrelsenoch
som ordfcirandevaldes ritsaren Ivar
Malmstrdmoch som bolagetsrepresentant dveringenjcirKarl TheodorKarlsson. Under de fdljande Sren har ombytet pi ordfcirandeposten
inte skett
minga ginger. Frirutom ovannlmnde
Malmstrcimhar somordfdrandefunserat smedenMartin Eriksson,svetsaren
J. A. Fernkiv samt sedan 19.46och
fortfarande Josef Haglund. Kassrir-

sysslaninom Fdreningenhar innehafts
av Gunnar Berggren, J. A. Fernlciv,
Karl Josefsson,Karl Jonssonsamt sedan 19)0 av krutbruksarbetaren
Erland
Skyllqvist. Bolagetsrepresentanti styrelsen har, som ovan nimnts varit
<iveringenjrirKarl Theodor Karlsson,
allt ifrin startenoch till 1951, di han
eftertrdddesav herr Nils Hallgren pi
bolagetsekonomiavdelning.
Som inledningsvisanfdrts, var meningen med bildandet av Fdreningen
Sendviksbaden
att tillfcirsdkrastadens
befolkning m<ijlighet att obehindrat
anvdndade, i varje fall fdre vattenfiiroreningarnastid, enast5.ende
badstrdnderna och nl.gra avgifter har aldrig
uttagits av de badande.De inkomster
som Fcireninsenbehcivt fiir att kunna
underhilla byggnaderoch inventarier,
hilla strdndernastddadeoch snygga
samt avldna ordningsvakter,har bestitt i de anslagAB Bofors stZillttill
frirfogande runit i den lilla fcirtj2inst,
som kunnat uppsti p3.serveringen.
Vid tidpunkten fcir Sandviksbadens
tillkomst existeradeju inte Karlskoga
Stad och med den divarandekommunala administrationenmed en landskomrnun och ett municipalsamhllle
fanns knappastfdrutsdttningaratt anskaffa och ordna ett fritidsomride av
detta slag. Nu ?irju fcirhi.llandenahelt
annorlunda. Karlskoga Stad har alla
fdrutsdttningar fdr att ta hand om ordnandet av friluftsbad, campingomr&den m. m., vilket ocksi tagit sig uttryck i bl. a. inkiip av Lunedetsgird
och nu senastdven Sandtorpsudden.
Fort:. p3 sid.31

sanduiAsbadensstyrelse satnlad pfr stranden. Fr. t. Erik Larsson, losef Haglmd, Eduin
sj6qai:t, Martin lohansson, Eria olsson, Erland sayllquist, Erik Anderssoi, Nit: Hallgren ocb Helmer Nordqaist.BoforsfotoTillman.
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"Ftir sparfriimjanrde" Forrs.frfrnsid. 18
Tvenne anstdllda vid Nobelkrut,
herrar Knut M. lobanssotz,NB 90, och
Harald Kilestad., NZN, har tilldelats
denna plakett. Vid en liten hdgtidlig
ceremonioi Nobelkrutskontor den 17
april civerldmnades plaketterna av
direktcirArvid \Tahlquist i nirvaro av
kamrer E. A. Bjtirndahl samt avdelningscheferna,civilingenjcirernaFritz
Dal6n och Bo Hannerz. Direktcir
ITahlquist framfcirde dven bolagets
tack fcir ett fciredcimligtoch gagnande
arbete.
r
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Sandviksbadet. . .

Forts.frdnsid.29

tresseit Fcireningenoch dd,rmedfrd.m- dahl p5" Verktygsverkstaden, (VV),
jat
mdjligheterna frir stadensbefolk- herr lobn Karlsson p3. Anl?iggningsStaden har ocksi fcirklarat sig ha intresseav att dverta den av Frireninqen ning att njuta av det friluftsliv och de kontorets montageavdelning(BAM)
Sandviksbaden
bedrivnaverksamhei=en.bad som M<ickelnsvackra sandstrdnder ochberr Gd$a Moberg p3.Hd.rdverkets
verktygsavdelning (MH 24). Herr
D& varken bolaget, fackfdrening- kunnat erbiuda.Ett tack biir dven rikCarl-Axel And,erssonutnimndes den
arna eller Fdreningen Sandviksbaden tas till Boforsbolagets ledning, inte
1 mars till fd'rman pi Byggnadsavdelhaft nigot att invdnda emot att s&sker, bar,a for att man ekonomiskt mdjligdvertar alltsi Stadenfiireningens verk- gjort detta, utan dven fcir det intresse ningen (B).
och den fd,rstielse som bolaesledsamhetfr. o. m. i ir.
Ingeni6r Karl-Euert H ellberg overBoforsbolaget hade omkring tiden ningen frin bcirjan till slut visat fcjr flyttade den 31 mars fr&n NX 1 till
fiir det sista irsradtet, med direktcir saKen.
X 1 Bofors.
Nordqvist som vdrd, ordriat en tackIngenjdr Olle Oblron d,verflyttade
och avskedsfestfdr Sandviksbadens
den 9 mars frin NVA 1 till NVK.
avg&ende styrelseledamtiter,som har Personalnytt
utgjorts av, ordfdrande JosefHaglund,
Brandmiistare Karl Biorh <iverflvtIngenjdr K. Gullberg tilltrddde den
kassdr Erland Skyllqvist, sekreterare 15 april 1959befattningen
tade
den 27 marsfrin Bofors Brandsom driftsErik Andersson,Edvin Sjciqvist,Mar- ingenjcir vid FZirdigstiillningsavdel- station till Fdrsvarskontoret(OF).
tin Johansson,Erik Olsson,Erik Lars- ningen och Stillagret pi Kilsta (MVK
Ingenjdr GunnarStranninge(KML)
son samt bolagsledningensrepresen- 30 - 70 - 7I) och kommer att frin
civerfiyttadeden 1 april till Reklamavtant Nils Hallgren.
den 1 okt. svarafcir avdelningenspro- delningen(FRK) fdr att sisomreklamHnn
duktion och leveranser.Ingenjdr Gull*
chef eftertrida ingenjdr Gustaf Hawberg
kvarsti.r
som
chef
fcir
pulverden
son,
vilken 1 juni avgir med pension.
Det kan vara i h6,ggrad pi sin plats
att mera allmdnt i detta sammanhanE metallurgiska tillverkningen (MZ).
Herr Karl-Eric Larston anstd.lldes
rikta ett tack till de personer.som
Till minadsavldnadefcirmdn har den 20 april som milarmdstare pi
under irens lopp iignit tid och inffitn L jan. utnemnts:berr Max Ehen- Nobelkruts Byggnadsavdeln.(NB 5).

SOMMAR-BILD-KRYS

S r95g

ri)utinssrester
seriista
sittn

Klipp hdr!

4
%1jE
)N=-

awn_"=#

_--r.+r*

f.=,

A\]

4-,nN

SEMESTER-BILDER

Sommar-Bild-Kryssrg5g
Frin reklamtecknareGunnar Lindblad, Siider-

Det skulle vara trevligt, om vi i ndsta nummer

tdlje, har Redaktionen fitt omstiende Bild-Kryss,

kunde publicera en sida semesterbilder.Om Ni tar

som ldsekretsennu fir sisom sommartdvling.Tdv-

en trevlig och vacker semesterbild,si sind in den

den 1 aug. 1959. Anvand ett

till redaktionen.Givetvis fir fotografen ett hono-

"vanligt" litet brevkuvert (format C 6 eller liknan-

rar om vi publicerar bilden. Kunde vi fi. ev. bilder

de) ndr Ni sdnder in losningen.Storre kuvert kan

fore 1 augusti si vore vi tacksamma.

lingstiden utgir

inte komma med vid dragningen.
Vi delar ut tre penningpris i resp. 40, 30 och 20
kronor samt ddrutover ett lnmpligt antal trevliga

BOFORSHISTORIER

extrapriser.Lvcka till !

Vir utlysta tivling om Boforshistorier har givit
ett magert resultat. Tdvlingstiden utstrdckesddrfor
till 1 augusti 1959.
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Lcisningen insdnd av:

Namn
Titel

Anst.-nr

Aud.

Fdretag

Bostadsadress
(Gata, hus- eller box-nr ochort)

Adresserakuvertet:

S O M M A R - B I L D - K R Y S S 19 5 9
-&*

Redaktion
BOFORS
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R E D A K T I O N SK O M M T T T N N R :
BOFORS
KARL ANDERSSON, Expedittir
Representantfiir Bjiirkborns Fabriksarbetarefackf<irening
GoSTA ANDRE,E, Fil. kand.(FRK)
Repr, f<ir ayd. 24 av SvenskaIndustritjdnstemanna-Fijrbundet
RAGNAR LINDAHL, Ftirman(Y 20)
Repr. fcir Avd. 153 och 281 av SverigesArbetsledarefcirbund
(VR 90)
NILS SODERHOLM, Svarvare
Repr. ftir Avd. Z6 av SvenskaMetallindustriarbetarefcirbundet
ARVID \Z'AHLQUIST, Direktdr (ND), Odl
Representantfijr AB Bofors ledning
Redaktiir och ansvarig utgivare
E G I L L o N N B E R G , F i l . l i c . ,( E R )
Redaktionens adress: B-pi.lens red.aktion, Bofors.

NOHAB
JOHN LARSSON, Ritningsutllmnare
. Representantfiir Nydqvist & HolmsVerkstadsklubb
BENGT MOSSBERG, Servicechef
Representantfcir SIF Nohabs fciretagsklubb
OTTO SKILD, Verkmlstare
Representantfcir Nohabs Arbetsledareklubb
UNO TELL, lngenior, Ordf.
Representantf<ir Nydqvist & Holms AB:s ledning
TIDAHOLMSVERKEN
THORE JOHANSSON, Fdrman
Repr. fcir Arbetsledare(SAFavd.70) o. Tjiinstem:in(SIFavd. 19)
EVALD MOLIN, Brukstjlnsteman,Ordf.
Representantf<ir AB Tidaholmsverkensledning
CARL SJOGREN, Montcir
Repr. fcir Avd. 163 av SvenskaMetallindustriarbetaref6rbundet

.WEDAVERKEN
TORE JOHA NSSON, Kdrnmakare
Representantfcir SvenskaGjutaref<irbundetsfiiretagsklubb
STEN LARSSON, Ingenjcir
Repr. fiir Sv. Industritjinsrerrianna-Fdrbundetsfciretagsklubb
GOSTA LIN DH, Overingenjor,Ordf.
Representantfijr AB \tr. Dan Bergmansledning
HOLGER BACKMAN FdTman
Representantfcir SverigesArbetsledaref<irbunds
fciretagsklubb
tlf
AR
GUN N
ELAN D ER, Verktygssvarvare
Repr. fiir Sv,Metallindustriarbetaref6rbundets
verkstadsklubb

IJVA
BOR JE LARD NE R, Ingenjcir
Representantf<ir SIF-klubben
HARRY O. SANDBERG, Kamrer,Ordf
Representantfcir UlvsundaVerkstlder AB: s ledning
BERNHARD STOHR, Svarvare
Reoresentantfcir UVA :s verkstadsklubb

Niista numrner
4 av fuging 1959, beriiknas utkomma den 1 sept. 1959.
Redaktioneniir tacksamfcir att fe eventuellabidrag snarast
-OrU*j och ej girna senaredn den 3 aug.

I

I den moderna arkitekturen
bittre ljus.

strlvas stindigt

efter mer ljus och

Hdr har Bofors verksamt bidragit till utvecklingen med EsterBONOWELL,
det korrugerade, glasfiberarmerade plastglaset.
Sedan Ester-BONOWELi
introducerades har det byggts allt
rner och mer i Bonowell. Materialet har inspirerat - det dr
mingder av nya idder och anvindningsomriien
som kunnat
realiseras tack vare Bonowell.

Tr iidgdrds;f|rcningen,

Ciiteb or p

Bonowell bar kallats det idealiska byggmaterialet. Detta beror inte endast pa de utomordentliga
ljusfdrdelande egenskaperna. Ldgg till underhillsfrihet, slagtalighet och vAderbestdndighet,
lett vikt och enkel bearbetning.
Bonowell ir det idealiska materialet dven fiir alla
dem som vill "gora-det-sjdlv". Tak, vdggar, solaltaner, trivsamma uterum er nagra av de minga
praktiserade- Bonowell-ideerna n:ir det gdller
sommar- ocn sportsfugor.
Bonowell finnes i ett flertal fdrger och profiler.
Bonowell sdljes av byggmaterialhandlare, glasmdstare och jdrnaffirer cjver hela landet.

Takljusinsliipp
PihlssonsBagei AB, Malnd
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