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VALASEN-BILDER
Au fi|. ir SVEI,JSTOLPE
1. "Stornida" pilValisen - en iikta boforsare.
Karlskoga bergslag dr kanske inte si snarfager
som andra mera beromda delar av Veirmland och
kanske bor vi erkainna,att det tungomi.i, som heir
- under odesdigelpiverkan av det hiskliga mdle,
p6.vilket ndrkingarna anfortror varandrasina oforbegripliga meningar om skopriser, negermission
och rusdryckers forddrvlighet inte precis dr
vilklingande; i sjilva verket dr det tyvdrr i sin
intonation si olyckligt, att det borde vara alla
Karlskogalirares forsta uppgift i skolorna att forddia det.
Det har inte heller fotts n&gra stora konstnzirer,
forfattare eller tainkare i denna bergslag; den
endekonstnarav rangsomheirfotts, dr vil medaljgravoren Arvid Karlssteen(ocksi den enda karlskoging, som blivit adlad). Men detta hindrar
inte, att Karlskoga har en - iinnu oskriven- egen
kulturhistoria av alha storstaintresse.Boforsbolagets historia rir skriven, men vi saknar zinnu ett
intimt portrdtt av t. ex. Pehr Lagerhjelm den zildre;
i fil. dr Sven Ingemar Olofssons nyutkomna bok
"Geijer och samhdllsekonomien"
finner man emellertid flera intressanta
drag ur hans1iv,ocks&nigot
om hans vinskao och smi konflikter mcd v:innen
Erik Gustaf Geifer.
Likas5.ir Karlskoga helr ghrdarzinnuvisentligen
r-rtanskildrare - Lotten Dahlgren har dock i ett
par fortjusandebocker skildrat livet pi det irorika
Bjorneborg,och Stig Hegardt har sakkunnigtredogjort for det skonaAikvetiernshistoria.Men ingen
har einnup3,allvar skrivit om de personligheterocl-r
oden, som dr forknippademed Vaiisens herrgird.
Andi har dir hint etskilligt, som iir vdl vdrt att
bevarasoch noteras.
Bengt uon Hof sten, brukspatronoch hovjunkare
(tl4l-nz6),
skrev en hel del brev till sin maka

Christind Lot,i.ra uon Hot'sten, ltidd Ge;jer. EJrer portrdtt att
Loren.r Ptsch d. y. loto Svenska Portrrittalkivet.

fri,n Stockholm; ett urval dzirur har Lydia \Wahlstrom publicerat. Tyvitr skriver han egentligerr
sina brev ickefrd.n utan ti/l Valisen, huvudsakligen
frin Stockholm. Han eir ganska indignerad over
vad han dar fir uppieva.Minga av de fina herrarna
i huvudstadendrar sig siir-rndainte for att infora
sina r-rppklddda"mdtiesser" pi Operan eller rent
av i Rikssalen.Han talar ocks&mer oppenhjartigt
rin diskret om "de gamla hovhorornas frticka
miner" och berdttar for sin chockeradefru oi. Val-

NYARSHALSNING
Infi)r den snart standande julltelgen och det
kommande rtr:tkiftet iir det mig en kir plikt at
begagna det tillfiille som ltiir giilt: mig att rikta
nLgra ord till denna tidningt mfinga lifuare- mina
inom o3r slora koncern.
med.arbelare
Dfr jag fdr i det niirrnasteett 2.rsedansdLtege
mina liisare en bild 6aer bur fag trodde rnig kunna
beddma den niinnatte framtiden, bdde fi;r aZr del
aa aiirlden och fdr aZrt eget fdretag, ans7giag mig
ej enbart kunna anslfr optimistiskatonarter. V)ssa
fdrhLllanden tycktes d.frsnararetyda p2 ett kiiraare
klimat under den ndrmasteframtiden An ntolralJen.
Ritker tyntes mig ocksLf tireligga f dr ganshaalluarliga rubbningar uad. arbetsmarknadenbetrliffade,
hhsorn att dessaskulle komtna att pfruerAasyttelsiittnin gtf dr h3llandena ino nt. Bof orsind ustrierna.
Lyckligtuis bar dessa mina farhSgor i ilitt t2
uihentlig grad. ilsat sig t)uerdriuna, Det g1ngna
hret har shlunda fi)r Boforsindustriernat d'el kcinnetecknaltaa en i .ttort rett jiimn och osldrd aidare
utaeckling. Vissa omflyttningar har uisserligenigt
rurn bland de anstiillda, men dessalorde i rrort rett
kunnat the uran alltfi)r stora betukrligheter, och
nfrgon friildllning au arbexkraft har iiuerltuaud
taget ei kommit ifrLga, I stiillet har en aist nyan:tdllning aa personal, 't'ramfdr allt betriiffande
timauliinad shdan,iigt rum. Detta har i sin tur uarit
en fi)ljd. au den icAe oalisentligafdrbdttringen au
orderingLngerc,tiirskilt inorn den ciuila teAtorn,sont
Aiinnetecknatstdrstadelen aa inneaarande3r.
Prodahtionyetultatet bar i ttorl tett aarit tilllredsttillande inom fr)retagets samtliga aerk och
aadelningar. Trots detta Aan jag lihonl ei underlLta
att framhSlla, att jag hyer alluarliga bekymmerfi)r
liinsarnheten hos aista delar aa Kilttauerken, oclt
d3 frdntst betriilfande det fdr hela uhr aerAtamhet
sfr uiktiga smidet. Det iir aa allra $drsta ilkt, att
alla goda krafter koncentrerasp3 li)sandet au hit-

isen, att den unge Gustav IV Adolf forbjod hovfroknarnas "hejlustiga leverne"; bl. a. hade dessa
skona damer for sed att vid sin morgontoalett ha
en hel del glada och vetgiriga kavaljerer och beundrare ndrvarande; i sanningrysligt.
Denne Bengt von Hofsten var gift med Christina
Lovisa Geijer, kdnd under det imponerandenamnet
"Stornida pi Valisen", som har ndra anknytning
till Bofors och dirfor kan gora ansprak pi ett sdrskilt intresse i denna tidning. Hon var fodd pi
Bofors och dotter till brukspatronenJohan Eber-

hiirande nrlchet uiktiga och uawkliga frLgor urnt
att detta tker s2.nabbt som rni)jligt och i biista
tamarbete mellan de beriirda barterna. Detta iir
enligt tnin frs)ht ett oundgiingtigt aillkor l6r att ui
t)uerhuuudtagetskall kunna ge ossi Aastrned den
planerade ocb mycdet omfattande uidareutbyggnaden au dera fdr hela idr koncerns3 betydelsefulla
anliiggningar,
Infdr det kornmande hret uigar fag, tack uare
den ouan bertirda fdrbdttringen i orderingLngen,
riiAna rned en fdrhillandeufu god. sysselsdttning
inom stiirsta delen aa fdretaget.Icke minst sTnet
detta komrna att giilla artra metallurgiska audelningar, oilka giaetuiskornmit att glnnsarnt pfraerkat
aa de goda Aonjunkturer,som sedan bdrjan au
inneuarande2r aarit rhdancleinom jiirn- och ttSlbrantcherna.En forttatt utdAning au personalen
inom hit.htiranded,elarau fdretaget, ehuru i nLgot
nzintkad.omfattning, d.r d,cirfdratt riikna med, 3tminstoneunder de niirmaslemLnadernaframdaer.
TAnkbart iir iiuen, att en fortsatt |uerflyttning frin
oapentilluerAningenau arbetshraft till aira aa aLra
ciaila uerhsamhetrgrenar
han komma atl Aga rum,
allt
om
ocb
mdn som aiss ytterligare
i
den
framfdr
minshning i uhr hitintillsaarande traditionella kanon- och ammunitionlillaerkning kornmer att
iiga rant,
Det iir min aarma fdrhoppning, att ui sAall g2.
in i d.et nya frret m.edgemensamrtstundanatt l6sa
ahra olika arbetsuppgifterocb problem pfi bii:ta sitt
och i gott samarbete,till bLtnadfdr uhrt fdretag och
d,iirrned ocksSfdr alla d,essolika anstiillda. Samtidigt iir iag angeliigen att till alla mina mdnga
med.arbetare
ffr. frarnfdra ett uppriktigt tack fdr udl
utfdrt arbete under clel gZngna Sret liksom en tilliintkan till Er alla ont,En God.Helg och Ett Gott
NyttAr!

hard Geijer (U53-r796), vilken var gift med
Anna Fredrika Liifman, ocksi hon fodd pi. Bofors
och dotter till brukspatronen ddr Per Lofman.
"Stornida p6.Valisen" dr alltsi i hiig grad att betrakta som karlskoging. Om hon ocksi talade
karlskogingska,ir ovisstmen inte otroligt. Att hon
var en mycket originell dam, framghr av mhnga
berdttelser.
Ur den utomordentliga kulturkronika, "Lantjunkare, sldkt- och miljoskildringar omkring en
upplzindskbygd", som baron W. Gordon Stiern-

,

;'.

rliS

Teckning, tillhdrig baron W. Gordon Stiernstedt,Risberga,atford au baronHugo Hantilton af Hageby (1802-187 1),
uilAensdotter Loui.reaar gift tned Bengt ron Hofsten - den tiste au sin sliiAtpdValfuen. (Hon bleu tedermeragift mett
clen bekante ldkaren Anton Nystrt)tn.) TecLningenclaterad22 okt. 1g64, dA hon bodd.epiVali:en,

stedt 1939 utgav, och som i minga avseendendr en
guldgruva, kan man hdmta flera lustiga episoder
ocksi.frin Valisen (Lars \Tilhelm Stiernstedtgifte
sig ndmligen irettiofyrairig med Stornidas dotter,
den endast sexioniriga, mycket sota Louise von
Hofsten).
Stornida var ett manhaftigt och befallandefruntimmer, som endasttilldt sin make en merablygsam
roll som statist.Hon betdnktesig ocksAnoga, innan
hon godtog frtare. Det ir inte bekant, om hennes
dottrar ilades att for friarcn dansaden s. k. schaldansen. Hugo Hamilton pi Blomberg berdttar i
"Min farfars journal", att Stornida "si snartni.gon
liimplig ungherre kom till Honsdter (von Hofsten
dgde nimligen vid sidan av Valisen ocksi denna
gird) tvingade flickorna att for honom dansa en
dans, som kallades schaldansen,och som pi ett
sdrskilt fordelaktigt sdtt framholl derasfigurer och
vackra armat.Hon besvlradesammaungherraroch
deras pappor och mammor med mycket tydliga
inviter". Dessa traditioner har icke bibehillits pi
Valisen i modern tid; de har visat sig icke vara
nodvindiga for en lycklig losning av problemet
ifr&ga. Om Stornfi"daberdttas ocksi - med all

reservation for den historiska sanningshaltenfoliande vackrahistoria.
Under Gustaf III:s senareregeringsi.r,di adeln
fronderade mot kungen, skulle Konungen ha gjort
en resa genom Karlskoga bergslag.Ndr han korn
till ValAsen, vagradeden manhaftiga Stornida att
ta emot kungen pi" bruksherrgirdenoch stdllde sig
i stlllet forklidd till bondmorabland det hurrande
och gapandefolket. Gustaf III skall di ha sagt till
nigon i sin stab, att ddr stod en bra vacker kvinna
av folket, varefter han gick fram och avkyssteden
sota bondmoranpi kinden. Mojligen hade kungen
anat sammanhanget.
Hofstenarnapi. Valisen var i regel vackert folk.
Agnes Geijer-Hamilton kunde enligt samma kdlla
berdtta, att innu i hennes barndom i Karlskoga
gnoladesen visa till melodien av nigot slagsgammalvals och sdllsamtnog pi. plattyska:
Ach, die wundersche-nen
Hoffen-, Hoffen-ste-nen,. .
Stornida blev med tiden rdtt omfi.ngsrik och
ovig. Samtidigt hade hon anledning att tdmligen
ofta tillgodose ett ldttare naturbehov, frin vilket
ingen kan undandraga sig. Sdrskilt sommartiden

Dtografi auValLsen,utfdrdbo: Br.WesterbergsLitbografiskatrycAeri,6rebro,l800-talets
tnitt, den bofstenskatiden, Ett ex. ) ftirg tillbdr f, braksdi.rponentEaert lYijAand,er.

mlste detia ha gjort sig pi.mint, ty det berlttas, att
hon di dagligen brukade sdtta i sig en eller tvi.
kannor av de beromdaKinnekulle-bigarrierna.Med
hinsyn till detta ldt hon i sin tdckvagn inreda en
liten med lock forsedd, inventios nodvindighetsinrcttning, som ledde direkt till landsvdgen.En ging,
di denna anvdnts,kom en skrdckslagenodalbonde
rusandeefter vagnenoch skrek for livet:
- Hall, hill! Putellenhar gitt sonder. . .
Hovjunkaren ansig Stornida inte vara si sdrskilt
anvindbar, men vissa enklare funktioner anfortroddes dock it den fine mannen.Ndr hon tumlat
ned i den dkta singen pi kvdllen efter en anstrdngandearbetsdag,fick han s&lunda order att
ldsa hogt, tills Stornida behagadeinsomna. Hovjunkaren fyllde tappert denna sin dktenskapliga
plikt. Ndr de dova snarkningarnadntligen sattein,
forsokte han diskret avbrytasin ldsning for att sjzilv
om mojligt f& en slummer, ttots timmerstockarna.
Nida iterkallade honom emellertidgenasttill hans
plikt genom att halvsovande ryta: "Lds, Hofsten . ." Hovjunkaren startade genast pi nytt.
(Svensk litteratur skulle fL en oanad blomstring,
om denna vana kunde iterinforas.) - Vid sin

hustrusbegravning,tillfrigades den fine hovjunkaren, vilka hdstar, som skulle dra vagnen med
kistan.Han svaladcsin venatrogen:
-FrigaNida...
Det kan tilldggas, att Stornida inte tyckte om att
prristernaborjadehogmdssannigon minut for sent,
och att hon ddrfor skdnkte Karlskoga kyrka en
viggklocka, som zinnugor tjdnst.
2. Drunknad

i Miickeln.

I borjan av forra irhundradet gick pi" Hofstcnarnas Valisen omkring en ung blek student,
tjdnstgorandesom informator. Han hette Salomon
Malmstrom och var bror till tv6",senarei vir kulturhistoria mycket beromdamdn, bida medlemmar
av Svenskaakademien,skalden Bernhard Elis och
historikern Carl Gustaf Malmstrom. Deras fadernehem var Stora Holmstorp i Tysslinge, Nirke.
Den unge Salomonri.kade i augusti 1837 drunkna
i Mockeln. Tydligen stod han sin bror Bernhard
Elis mycket ndra. Underrzittelseningick brevledes
till Sodermanland-Nerikesnation i Uppsala, med
anmodan om att skonsamt underrdtta brodern
Bernhard Elis. Denne var emellertid for dagen

t"
TROLLDOM
En gauutnl yuedhistoria
au IVAR MALMSTROM,
Bland de gamla smdltsmedernavid de nu nerlagda Jd,rnbrukenfanns det etskilliga krumelurer,
som satte sin prigel p6. omgivningen i bide helg
och socken.
Ett genomgi.endedrag var en viss vidskepelse
som vidlidde de flesta. De pistod att de sig itskilligt, som var forborgat for vanliga miinniskor.
I all synnerhetunder julen och midsommaren,di
det var uppehill i smidet,pistod dessasiare, att
tomtar och troll regeradei smedjorna.Fast det var
forstis endast nl,gra fh utvalda, som hade form6.gan att se dessaunderliga varelser i svarta rockar
och roda topphuvor, ungefdr en fot linga. Klensmeden Klang var en, som enligt eget pS"stiende
hade god kontakt med tomtarna och han menade,
att han med deras hfdlp
kunde utfora de mest
-smidde
underliga saker. Klang
alla verktyg till
smiltsmedjan och stod alltsi. i nara kontakt med
smdltsmederna.Dessasig opp till "Klangen" med
bide beundranoch skrdck.
I sin smedja hade "Klangen" atskilliga prylar,
bland annat si. kallade koppjairn,si ndr ni.gon utav
smdltsmedernafick ryggskott eller dylikt gick de
till "Klangen" och blev hjdipta. Han placeradei
regel koppjarnen ovanfor knana och tappade av
en del blod, som enligt hans forklaring var ont
blod, och i regel blev det bdttring. Men ;iveni tandldkaryrket varhan expert. Han gjorde sina verktyg
sjilv, och det var stadiga don, som ofelbart ryckte
bort den stcirstaoxeltand, varfdr det i bland hordes
hoga illvril frin smedjan.

fungerandekurator pi nationenoch fick sjilv bryta
brevet. Han skrev under intryck av denna oiycka
en dikt, "Vid min broders gtav". Det heter ddr bl. a.
Nu svivaskyarciverMdckelns
vig,
och hcisten
srirjerredanpi dessstrzinder.
ty det var somtnarnssistasol somsiq
din ande ryckasig ur stoftetshdnJer.
Nu dr det hdst. Ack, somrlarn dog med dig,
och tcickenbilderblott sti drcimmarniter;
i sorgeslcija
n-rinneth<iljersig
och gir bland friska gravar kring och griter.
Brodern tdnker pi deras tilltankta gemensamma
studietid i Uppsala:
Vi skullemotashdr - var det ej si ?
I Odenslunder, i Minervassalar,
ddr Fyris' bciljorgenomnejdergi,
i vilka Minnet ur var torva talar.

Bofors

En dag kom mejerinnan in i smedjanoch sokte
tanddoktor Klang. Eljest var det ingen klinik for
damer, men som hon var ansatt av en gruvlig
tandvzirk, undrade hon om hon kunde fh hjelp.
Klangen tog fram sin tandldkarstol,som bestodiv
en kubbe,p6.vilken hon ombadsatt ta plats. Sedan
Klangen undersoktdet onda tyckte han emellertid
att hans verktyg var vdl otympliga ndr det gnllde
ett fruntimmer.
Han beslot sig for att dova vdrken pi ett annat

I dessaringdern-rcitesplatsen
var.
Vi kom du ej till klassisktvdna stranden
ddr ensam,iingslig,tyst jag vandrarkvar
och famlar vilsen efter brodershanden
?
Skalden fortsatte dnnu en tid efter broderns bortglng att skriva brev till honom. I augusti 1g3g, ett
ir efter olyckan, skriver han silunda:
"Hddangingne broder,dlskadeande.
Du var min biste fcirtrognei livet, blir du detsamma
efter dijden Bliv min goda genius,du, onda genier forror.tamlg nog . . .
Snarthar ett ir frjrflutit, sedandu rycktesbort ifrin de
levande;huru har jag tillbringat det[a l&ngaF,r?
. _Jag vill iter bliva vad jag var, si mycketsorrtjag kan
bliva utan dig. Nej, utan dig icke, med.dig, o bioder,
lycksaligebroder, vrll jag det bliva . . . D; skall frilf a
mig, du skall med dngiarsdgon blicka in i min skrift, med
saligasviskning besvaramitt hjdrtas frLgor . . ,"

sdtt, och eftersomdet fanns saltsyrai smedjan,bide
slickt och osldckt, formade han till en trdpinne i
passande format, tog och doppade pinnen i den
osldcktasaltsyran,bad mejerinnan att oppna munnen och stackin pinnen i den onda tanden.Det blev
ett skrik, och si foll hon ner pi golvet, avsvimmad.
Klangen skrek it hjiilparen att skynda sig med
vatten. Denne fick tag i en skopa, som hade anvdnts for hirdning, si det var sot och smorjai vattnet. Klangen fick skopanoch skoljde over ansiktet
pi patienten. Mejerinnan kvicknade snart till, visserligen var ansiktet fd,rglagt av sot och smorja,
men tandvdrkenvar borta. Vad hon tdnkte, ndr hon
sig sig i spegeln vid hemkomsten formiler inte
historien.
Det var tre utav smedernasom foljde "Klangen"
i vitt och torrt. Deras vanliga namn var Knopen,
Abel och Konrad, och de trodde pi hans fantastiska
historier i allt. Det var midsommarafton och det
var stilla i smedian,det var endast tomtarna som
pyssladedir, enligt "Klangen". Han tog sina stallbroder med sig ner i smedjanfor att visa dem sina
kdra tomtar. De sig dock ingenting, men enligt
Klangen var tomtarna i febril verksamhet.Han sa'
till Knopen att ldgga sin silverrova pi stddet under
stora mumlingshammaren.Men som klockan var en
familjeklenod ville inte Knopen riskera denna,fast
Klangen garanteradeatt risken var utesluten, di
tomtarna skulle stoppa hammaren innan den foll
oi klenoden.
Klangen blev ond for att hans nirmaste vdnner
tvivlade pi tomtarnasformiga och han pistod, ait
det fattadesden rdtta tron, och ddrfor hade de inte
formigan att se de smi varelserna,som Klangen
brukade se overallt i smedjan.Klangen kilade hem
efter ett ljus, som han tinde och stdllde pi stddet
under mumlingen. Han forklarade innan han drog
pi hammaren,att den skulle inte skadaljuset, varvid han mumlade en besvdrielseoch hammarenfoll
tungt pi stidet. Stearinet stdnkie vida omkring,
men Klangen tappade inte koncepterna.Han skyllde sina kumpaner for att de tvivlade pi tomtarnas
makt, si toritarna vdnde de- rygge.r.
Klangens renomm6 som trollkarl fick sin storsta
kndck en midsommaraftonsnatt nigot &r senare.
Hans gamla kumpaner Knopen, Abel och Konrad
bibeholl sin beundran for Klangen, och nu lovade
han dem att den natten skulle de fi se nigot enastiende, for han skulle nimligen fi mumlingshammaren att flytz,.i ilven. Efter vissa forberedelser,
med bland annat en brdnnvinskaggepa tio liter,
knallade de sig ivdg en bit nedit dlven, ddr det
fanns en flat stenmitt i dlvfiran, och denna llg fri
frin vatten ndr alla dammluckor var stdngda. Just
pi den stenenskulle gdnget samlas.Nu placerades

De sLalle rfi pA aAnster ben med hdger arm ilppAt . .

brdnnvinskaggenmitt pi sienenoch de fyra stillde
sig omkring, men de skulle intaga en viss stdllning
enligt Klangens direktiv. De skulle sti pi vdnstra
benetmed vdnsterarm strickt nedit och hoger arm
uppit, men forst skulle de smaka pi. innehillet i
kaggen.Det blev allt svirare att hilla balansenoch
si lisie Klangen besvdrjelsen,vilken lydde:
"Jag Iagger ut mina snaror bland stubbar och
sten och fans ben. Mumlingshammare, kom."
Men det droide. Det blev flera supar och som
tiden gick blev besvdrjelsenallt otydligare, for alla
skulle ldsa efter det Klangen forestavadeoch att sti.
pi ett ben blev allt svirare. Men si hordesett starkt
Lrus, vattnet kom forsande med en kraft som var
helt ovanlig, det kom stubbaroch stenblandat med
allt skrdp som legat efter dlvstranden.Nu kommer
mumlingen, saKlangen. Nu dr han snart hdr. Vattnet steg hastigt och till sist var stenenoverskoljd
och for att radda livet fick trollkvartetten kasta sig
i vattnet. Men brdnnvinskaggenfoljde med strommen och gick forlorad.
Forklaringen blev senarebekant. Det var Knopen som i fyllan nimnt om vad som forestod.
Nigra pojkar horde vad som var i gorningen och
si beslots att oppna dammluckorna.De oppnade
tre luckor i stdllet for det vanliga en, ddrav det
vdldiga brusetoch strida forsandet.
Efter den natten drog sig Klangen tillbaka och
blev mycket forsiktig, ndr tomtar och troll kom
o3,tal.

NAGRA RESEMINNEN FRAN INDIEN
Av IngenjtirTORE K/NDSTR,4ND,

Frin en au de ingenji)rer som meduerkade
aid monteringenau panchetHill-turbinen, /tar
B-Pilen fdtt nedanstdendereseberiittelse.Niir
detta l)ises,iir kraftstationen red.ani
fult drift.
I Calcutta mottes vi av en mycket fuktig hetta,
morka moln pi himlen och en tulltidnsteman som
oroligt sig upp mot himlen och mumlade ,'monsu_
nen kommer". Resan frin flygfaltet, ,'Dum_Dum,',
foretogs i en sk6.pbilsom, efter vad vi tycktevar en
vansinnesfdrd, hamnade utanfrjr stajens storsta
hotell, Grand. Resanforetogs under ett oronbedo_
vande ovdsen,bilhorn tjot, folk tjot och skdllde.
Kor, getter och hundar vdsnadesoch den varma
tunga luften var fylld med alla dessasamt ett otal
andra ljud, som alla bidrog till att skapaen overklig
stdmning.
Grand verkade dirfor p& oss som en oas, med
luftkonditioneradesvala ium, matsalenbehagligt
avkyld och en utmdrkt betjdning. Att vi koim-it
till ett overbefolkat land var inte att misstagasig
pi, overallt fanns en uppsjo pi folk, redo att utfora
ensminsta cinskanfor en billig penning.
Jag upplevdenu for forsta gi.ngendit som alltid
gav-mig sammasensation,den att gi ut frin svala,
luftkonditionerade rum till den alltid trvckande.
fuktiga vdrmen,med alla sinaodcirer.Ndr man kom
utanfor dcirrenkunde man inte fatta att det niqon_
stans kunde finnas frisk luft och ndr man koir in
i de luftkonditionerade rummen, kunde man inte
minnas hur det kdndesutanfor dorren.
Vi var naturligtvis ute och forsokte handla, men
affarerna ansig vi vara smi. och diliga, varfor de
forsta inkiipen var sdrdelesansprikslosa.Efter en
tid i det inre av Indien indradei dock vira isikter
och det var alltid ett noje att gh,runt i Calcuttas
affarer och pruta. Fasta prisei pi. varorna fanns
endast i ett fi.tal "Governement Shop" och i alla
andra gdllde det att pruia och iter pruta. Att pruta
mindre an 25-3i % var i regel en dilig affir och
indi kunde man inte vara sZikerpi ati man inte
blev lurad.
Indiens stcirsta forsdljningsstdlle, the "Hogg
Market" lockade med alla sina forsiljningssho"pl
ddr det sildes gronsaker, matvaror, ldder, ryger,
souvenirer etc. Genast man kom i n;irheten av
"Market" stortadeen massabd,rarefram och erbiod
sina tjdnster som vdgvisareoch bdrare.Man kunde
.7

Nohab

faktiskt inte komma undan dessaoch de gjorde
forresten god nytta for sin rupie genom atihilla
unfa.n alla.tigg1re. Dessa tiggire hade sina strdngt
avdeladedistrikt, och var det nigon, som var allt
for entrdgen och p&flugen, si na] det bara att gi,
overgatan.Han kundedi inte folia med utan miste
vackertsti. kvar och titta.
Taxibilarna i Calcuttadr vdrda all uppmdrksamhet. Eftersom forarnai regel dr "shiker;', storvuxna
skdggigabergsbor,och m&nga av bilarna'd.r rena
bilvrak, fick man ibland kdnslan av att medverka
i en film. Verkligheten iir emellertidbister,och med
verklig inlevelseoch under ivrigt signalerandekastar de sig in i trafiken. De elektriska signalhornen
dr i regel trasiga p6. si gott som alla bilar, itminstonei dennadel av Indien, och dr ersattamed det
gamla signalhornetmed gummiboll
Calcutta har naturligtvis mycket att bjuda turisterna pi.. Hdr finnes vackra tempel, t. ex.
Jains
tempel med sina mycketvackra mosaikarbeten,den
"Stora Mosken" med sina hoga minareter,ddr man
har en verklig vidunderlig utsikt over staden."Viktoria Memorial", ett engelskt monument, en stor
zoologisk trddgird, dir bl. a. en isbjorn ligger och
flamtar i vdrmen, for att nu ta nigra exempel.
Vidare lockade naturligtvis dansrestaurantermed
kabar6programoch biografer med indiska och amerikanskafilmer. I den fashionablaredelenav staden
var mhnga av dessaluftkonditionerade och for att
komma in misie man ha kavaj. Det gick emellertid
atthyru en sidan om man si onskade.
laint tempel i Calcutta.

:ffi
L'dr bangalora aid Pancbet Danz.

Ut:ikt frfin en nzinaret i Calcutta.

Om man nattetid forsokte sig pi en promenad
fick man vara forsiktig, ty overallt lig folk ute och
sov pa trottoarerna, en del stdllde ut sina sdngar
och sov i, andta anv;inde sjdlva trottoaren som
sdngplatsoch ett trappstegin till nigon affdr som
huvudgdrd.
Virt mi.l var ju emellertid PanchetHill, varfor
vi, efter det att vira papper
var klara, togo en taxi
till "Howrah Station't Over floden ;'Hooghly
River" var, p3,vdg till stationen,byggd en jdttebro,
ett verkligt monstrum i stil varifrin man hade en
fashinerande utsikt over floden, med alla dess
husb6.tar,primar och allt annat"flytetyg". Flodens
vatten var starkt gulfdrgat och man tdnkte med en
viss saknadpi Gota ilv, med dessrenare och svalare vatten.

Inne pi "Howrah Station" var ett enda myller
av folk som vdntade pL thg, folk som silde frukt,
tidskrifter och liskedrycker,folk som tiggde, bdrare
som tivlade med varandra om formi.nen att for en
femtiooring fh bd.ra vl.rt bagage. Alla sokte overrosta alla och larmet var obeskrivliqt.
Efter fem timmars sndlltigsresavar det dags att
stiga av tiget i en liien stad som hette Barakar.
Hade vi forut tyckt att Calcuttavar en "rorig" och
smutsig stad, si revideradevi hastigt denna isikt.
Har var dnnu v2irre,massorav allehandadjur trdngdes med mdnniskornapi gatan,fir, hundar, hons,
ankor och si naturligtvis vita kor som gjorde sitt
bdstafor att fororena trottoarer och gator.
Det hela verkadeforvirrande och det var med en
stor kdnslaav ldttnad som vi anldndetill D. V. C:s
monsteranldggningarMaiton och Panchet Dam.
Efter en tid upptickte man dock ett visst monsteri

Dantnten ild Punchet Hill.
Taula appsatt efter |tersuhnzningen 1958. Au texten framgfrr att
dantrnen red.an betalat sig, dfr dex hindrade fi)ri)dande daersaiinzninpar,
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Arbete ned pl)ntar ocb stgri)r.

Alfrir:gata

de olika stddernapi. landsbygden,och upptdckte
sm6,affarer som saluforde europeiskmat. Vi hade
dock 3 svenskamil att resafor att handla smcjroch
dylikt, sh vira shoppingresorfick planerasmycket
nogg.rant.
I Panchettog vi i besittningen "Bungalow" med
rum
och "kok". "Koket" var nu inte vad vi menar
3
kok,
med
men med hjZilp av elektriska kokplattor
fyllde det dock sin uppgift. Ddr fanns ivi oppna
hdrdar, som det skulle eldas i med kol och torkad
kolort, mcn di det inte fanns nhgra rokgS.ngar,si
tdadcvi aldrig i dennaspis.
Som betjzininganstdllde vi en kombinerad kock
och boy och for vitr tradglld en tridgirdsmzistare.
Dessakorn ju snart in i en viss rutin och gjorde sitt

bdsta for att gora livet drigligt. Folk i allminhet
varvanhga, och de som arbetadepi byggetforsiikte
pL alla satt att visa sig hjdlpsamma. Lantbefolkningen bodde i byar uppforda av lera, klddernavar
synnerligen enkla och man brukade fortfarande
jorden som den brukats i m6.ngahundra ir. Ndr
regntiden kom, si plojde man upp jorden med
hjdlp av trdplogar med kor eller oxar som dragare,
och ddrefter sattesmarken under vatten. Ddr sattes
sedanrisplantornasom,ndr riset var moget, skordades med hjdlp av skeiror.Att bonderna var fattiga
hindrade dock inte rovarbanden,som hdrjade och
som kunde plundra en hel by pFLalla dessdgodelar.
Religiosa fester i Indien dr mycket vanliga och i
staten Bihar och Vest-Bengal,ddr vi vistades,var

Mycket ttanlig arbetstakt.

Kuinnlig arbetskrat't anaiindes i stor utstriicAning. Denna anga
clam blir en briida.

#
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i staden Dbanbad.

Sugrdr ocb l6phjulsAammare ander arbete.

Bondby i Indien.

den storsta festen Durga Puja. Durga er namnet
p6. Hinduismens storsta gud och enligt sdgnen
gdstar hon jorden 5 dagar varje hr. I alla byar och
stdder sdttes di upp gudabilder av den ittaarmade
gudinnan, kring vilken festligheterna ror sig. Sista
dagen samlasmdnniskorna i en processionoch hon
fordes till nigon flod, i vilken hon under folkets
iubel (eiler sorg) kastades,for att iter uppsti ett
ar senare.
En annan mycket vacker fest var Kali Puja. Kali,
denfyrarmade svartagudinnan, var ljusetsgudinna.
Till hennes dra tdndes utanfor varje hus ljus och
sm6.oljelampor, och di. hon dessutomtydligen var
den som sig till att pengar tillfordes huset, si tdvlades om vem som kunde ha mest lampor. Att en
bungalow var dekorerad och upplyst med ett

hundratals smi. oljelampor var alltsa i sin ordning,
likasi att ett fyrverkeri avbrdndes.
Det hela var emellertidmyckettjusigt i de morka,
heta kvdllarna och ndtterna. Festligheternavarade
i regel dygnet runt och under deina tid skrdllde
hogtalarna pL alla offentliga platser. Den indiska
almanackandr full med olika helgdagar, men som
vdI dr - for den arbetande delen av befoikningen
itminstone - behovdeinte alla firas. Det finnJ ju
som bekant mhngaolika religioner i Indien, och var
och en hade sina olika helgdagar.
Att leva som vi gjorde i en liten indisk by var
mycket intressant,och vi kom i kontakt med indierna ph ett sett, som vdl knappast rir mojligt i en
stad. Trots detta forstir jag mer nu dn nigonsin
sanningeni Kiplings ord: 'Ost dr ost, vdst dr vdst
och aldrig motasde tvi".

Spiral en I drdigmonterad.

Liings trappoma under transportbronsprangarbetarnasonzpd en
nlraAg.

Ftjrf. har tagit samtliga fotos till denna artikel.
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DEN LJUGANDE PosrEN - Karlskogas tidning
fiirsta
N&gon ging under 3t tB45 - sannolikt under iulhelgen - fcirfattade brukspatronen och assesso.op"h,
Lagerhjelm p3. Bofors titl sin familjs fdrncijelseen tidning med rubriken "Den ljugandeposten". Som framgir
av anmalan (avertissementet)var detta hans andra f<irscik
som redaktciroch "tidninssordntare""Den ljugande port.n;9f,"#r-""
halveratfolioark,
,
",
formatet kanskendrmastkan kallas kvarto
(4:o). Texten
iir uppdelad i 2 spalter med rubriker och nigra smi
vinjetteckningar som slkert ocksi utfcjrts av fdrfattaren.
Stcirre delen av texten ir skriven med assessorns
karakteristiska,l?ittliistaoch vllformade handstil. Det finnes
dock nigra notiser,som visar en nigot rundarebokstavsform, kanskeberoendepi ait frirfattarenhaft en mjukare
penna i handen.

1.1

tidnin-gen__ som faktiskt dr Karlskogas
...Den .lilla
fcjrsta.tidning,- ffu lisas som den ir: en ansprikilds
tillfZillighetspublik-ation,avsedd att roa en liten o'.h o.rgjgmlig krets, i fcirsta hand barnen Lagerhjelm. De-n
blygsamma."typografiska" utstyrseln lir lock tdmligen
lik de samtidatrycktatidningarna.
Innehillet Ir helt pfi,glat av "redaktcjrens', ld.tt sarkastiska humor, hans ikaipa och kritiska iakttagande av
samhiillsfrirhillanden,dmbetsmdn,vinner och-bekanta.
Kanske icke alla notisernai "Den liugande posten,,helt
kan fcirstis av ldsarnaav v|.radagari noforstidning.Men
mycket.lockar dn.rdag till leeende,och "Den ljigande
posten" dr som tidsdokumentutomordentligt intressant.
Nu liter vi tidningen sjZilv tala. Texten itJrges hdr nedan i sin helhet, dock omskriventill modernaiesvenska:

Avettissement

Utrikes nyheter

London
- Den 30 dec.sistlidne&r insveptes
Utrikes posten ankom s3, sent pA
aftonen av intrdffande sndyraoch van- staden i en si tjock stenkolsrcik,att
flera mdnniskor blivit rcikta. Fcir Lonligt postiljonssiil,att den icke fcirdn i
dag pi morgonen kunnat expedieras. dons fattiga befolkning kan detta bliva
nyttigt.
Underrdttelse gL frln Mars minad
- Hdr arbetasp3,uppfinningen av
sistlidneir.
en maskin varigenom all tankekraft
Danmark
blir civerflddig och kan ersd.ttasav
Kcipenhamnden 1 febr. 1844
vanlig hdstkraft. En annan ldrer vara
Hdr vdntas ured otilighet flera ar- under verket, varigenomman kan artister frin Sverige,vilka under vinter- beta lika mycketunder stjmnen,scm
Officiella avdelningen
sdsongen fcirtjusat Karlskogainnevi- di man dr vaken.
- Kungl. Maj :t har under loppet
._ Engelsmlnnen hava trpptdckt
narna. Som denna publik ir ganska
av innevarandeir till Riddare av fdlkinkig och svlr att tillfredsstdlla,si
den av andra nationer frirse.vesefterjande ordnar utnlmnt, av Saeagriservdntar man sig mycket av dessaartister. sciktaLycksalighetens
6 vid 99", 99'
ordern herr Alfred L. I-:sta klassen
- Hiir arbetasdagligenp& uppslioch 99" nordlig bredd.
med stora svartagrisen, av Kattordern ende av en bro civersundet,till l2ittanPetersburg
fiirsta klasstill kommendcirherr Chris- de av kommunikationen med grann- Vinterpalatsethar smdlt av den
ter O., av Kungl, Shrattordern helt
riket, vilken hoppas bliva ganska
Eric M. och HIradsh. J. O. x*x*.
starka
hetta iom uppkommit bland en
livlig, sedan det SkandinaviskaS?illmZingddlskandeunder sista julbalen.
- Medaljen f6r tapperheti fiilt har skapetbildat sig.
Kejsarenhar rned anledningav denna
Hans Maj :t i n&der frirunnat it notaHambarg
utgivit en ukas, varigenom alla ma,s***x.
rien C. Z.
Medaljen med in- Allt gir sin jimna ging utom riagespour I'amour vid livsstraff blivit
skrift "quorum meruerelabores" har
fdrbjudna. Denna vildsamma itgird
borgmdstaren,som vrickat foten.
iter p3' samman&digabefallning blivit
ldrer,
emot fdrmodan, icke sdrdeles
tilldelad isnedrivaren herr Trinner
Berlin
misshagatden kejserliga ryska allminfrin Bjdrkborn.
-._ Det fcirljudes, att den stora
heten.
- T jiinstledighet har i n&der blivit
s&ngerskanJenny Lind fitt predikocaP
beviljad it Justitie C. m. m. herr B. sjukan, och vi fdrmoda, att hon hdruti
- Hotteniotterna hava allmdnt lagt
kommer att gi lika l8.ngtsom i singen.
och tillftirordnad i hans stdller herr K.
- Atskilliga rykten dro i omlopp om Meyerbeerlirer enkom hava skrivit en sig till med byxor ett bevis att
denna utnimning. Nigra p&sti, att en opera, ddr hon i linga recitativer skall lyxen utbreder sig till hela den kinda
under skdmtets mask dold opinions- fi tiilfalle att utmdrka sig pi denna virlden.
yttring p3.herr B. fcjranlettdensamma. nyabana.
Italien
Hos Kungl. Maj :t i n&deravgjorda
lYien
Rom
rnil.
Hiirifrin fcirspiirjes uppenbarelsen
Piven har nyss gift sig med en
- Beailjade till fdrmin fdr ladu- av en utldndsk hund, vilken bdr svanaktris frin Lindesbergsteater. Frin
girdsbefolkningen vid Bofors om sen lika h6gt med huvudet till tecken
Arona skrives,att den stora kopparokad foderutdelning: firen vid Bagge- att han ?irlika hiigfiirdig i bida ?indar.
statyn fitt snuva.Pi lsola Bella har en
nds att fi behilla sina pdlsar under
orkan stcirtat palatset i havet. Dock
Franklurt am Main
vintern lven pi Kungl. namns- och
blev ingenting-skadat.
Paschan
av
Egypten
har
nyligen
anfridelsedagar.
l[nt fiir att begagnahavsbaden.
Egypten
Aaslagna.' Hundarnas i Trosa
Paris
Fr&n Cairo skrives.att Mohammed
anhnflandeom Borgarritt. - Prostin- Polkan iir h?irfdrbluden. 4 hZis- Ali fett en kontusion i huvudet, varvid
nans Sn&len om rdttighet att ata upp
nidiret fdr rdven.
tar, som en dag pi Longchampstycktes Esparterovisat sig si ldelmodig, att
taga polkasteg fordes genast till la han rest dit med hdftolister. Denna
Force. Man tror, att de bliva ddmda fdrtjlinstfulla gdrning fcirtjdnar anclra
Spektakler
nationersbifall och efterf6lid.
till galdrerna.
La Polka utfdres av Dlle E. Tegner
- Greven af Paris, som en lingre
Golconda
och Herr J. S?ihbom.La Cachucadantid befunnit sig i fiirsta stadium av
Den stora riksjuvelenir bortstulen.
sas av Mll. Sikstrijm. A Kungl.
snu-va,har nu lntligen kommit till det Man fdrmodar att tjuvarna dro nlgra
Teatern gives i dag och alla dagar
arota.
hamnbusar,vilka fitt tillfiille att ldm"Hin Ondes andel", komedi i en akt
- Den stora Paganinivdntasdagna landet och begivasig till Gdteborg
med kupletter; samt "Nir kideken
ligen. Och det slges, att Hans Maj :t f6,r att d?irifrin
p3, jdnvag fortsdtta
slocknar",fars i 10 akter.Sammapjdser
Konungen har i sinnet att fcir hans resantill Amerika.
givas samma dagar pL Stora vdrlds- skull arrangeraen
bal pi skeppet"La
teatern.Efter Hin Ondes andel gives Belle".
Sumatra
ballett, vari Polka dansas fdr sista
- Fantasifrackar hava kommit oi
En s3,stark iordstdt intrdffade den
g&ngen.
rnodet fcir herrarna. Damerna brui<a 24 okt. sistlidnair, att hela cin vindes
- Till f<irmin f<ir f6rfdljde yng- korta klinningar och llnga, atmar. upp och ned som en pannkaka. 6ns
lingen Carl Johan Petterson Brahe Herrarna bruka korta rockar och linga
innevinarna hava dock genom simuppfdres 6.hdrvarandeteater diablerier ijron. Damerna nyttja korta kjolar och ning rlddat sig till det nlrbeldgna
i kostym av llerrarne M. och J.
ll.nga fingrar.
lava.
Denna tidning, som fcirlidet ir utkom under namn av "den flygande
posten", rdnte di oaktat en fiirtjZinstfull redaktions ber<imliga bemddanden, s5.liten framging, a1tden funnit
fcir gott, att hdrefter kalla sig "den
ljugande posten", vilken titel bettre
torde bide ansti och ansl6 vir tids
publik.
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Arabien
Drottningen av Sabahar frusit av
sig ndsan, di hon passeradefarstun
(vilket vdckt mycket uppst&ndelsei
landet).

Av trycket utkomna arbeten

emellan byggningarnavid B-s. Den,
som ndmnda stycke ndsa tillvaratager
'd.garen,
och iterldmnar till
undfir
hededig vederglllning.

BeatasSprlklida, en samling av de
nyasteanekdoter,bons mots och blunders m. m. silies till fdrmin fcir dem
som ej kunna tala, i synnerhet C.
Fynd
Joh. B. Priset L RiksdalerBanko.
>Post och inrikes nyheter>
Om nationalreoresentationen: Under grdvningar i en av garderoCarlsAoga
raosodie av Alfred L. - Do. man berna vid B uppidcktesldmningarna
Vinters[songen har varit ovanligt "om broars och dammarssamt fengel- efter ett f<irstdrt tempel. Vid nd.rmare
briljant och talrikt besdkt av la haut sebyggnaders
anliiggning" allt f6r 10 undersrikning befanns gudinnan hava
hetat (ol?isligt) och haft vidstrlckt
Vole. Paruren var i allmdnhet uts6,kt. Sk. Banco.
dyrkan.
Hennes
(texten dr
Flera slddpartier hava varit arcangeta- Musikalier: "der lVilfe Gebeul
de, gynnade av det fcirtrdffligaste v?i- im JVinter Chor fiir Md.nnetstimmen hdrefter skadad i tidninsens nedre
der och vdglag. De ikdom, som mest von Felix Mendelsohl Bartholdy" kant.
*
voro gouterade, voro en slags korgar,
l Rdl.
fyllda med halm och bjdrnhudar
KOMMENTARER.
ofvanpi. Dessagifvo kavaljerernaett Sorgliga tilldragelser
Alfred L. eller hew A. L.yar yngste sonen
fdrtr?iffligt tillfiille att visa sin bal- GrevinnanGabrieleSilfversvan, i familjen, Johan Alfred, fddd den 14 nolance. Det fcirliudes,att en af ortens
vember 1835 (di;d pn Bofors den 25 nomest anseddaungherrarhaft det miss- som en liingre tid kiint sig illamiende,
vember 1855), vid tidningens utgivande
ddet att stjelpa med sin dam, vilket iterkom hdromdagen frin en prome- siledes 10 ir gammal.
nad
utan
huvud.
Denna
fcirlust
ir
si
dock avlopp ganska lyckligt.
Christer O. var son till lagman O. Ph.
- I{ennes Majt. Drottning Emilia mycket strirre,som detta var det enda Oxehufwud p5. Bjdrkborn, fiidd den p mai
av molntapparnaS.terreste
Tisdagsmor- huvudet i familjen. Ldkarc befarade 1831, lekkamrat till barnen Lagerhjelm pi
gonen eskorteradav de till hovet hd- att hjdrtat dven skulle vara borttappat, Bofors.
Eric M., som fick skrattorden kan inte
rande fruntimmer. HovpoetenSmdrje- men hennesman fcirklarade,att hon
identifieras.
lin hade till hennes ira skrivit en aldrig haft nigot hjZirta.
Hiiradsbduding J. O. +**+ (Namnet utmdngd versar, varav utrymme endast
raderat och ersatt med t;).
Konsert
tillAtet ossanfcjrafciljande,f6rsta och
Notarien c. z. *,:t*>F(Namnet utraderat
sistai poemet.
Vid en konsert,som i gir exquera- och ersatt med *.)
Du Vdrmlandsros,
des av frciken B. L. med bitrdde av
Herr Trinner, isnedrivare frin Bj6rkSom flcig Din kos,
herrar amatcirer,gjorde frciken B:s born, kan mdjligen vara en informator.
Tiink p& Dina vdnner hlr,
sing ett synnerligt intryck. Man hop- Nigon perron med detta namn iterfinns
inte i kyrkbtickerna.
Hur Du lingt borta dr,
pas mycket av hennes talanger och
Juttitie C. (Cansler) B. Ir en fantasiatt
hon
tror
skall
civertrdffa
mamsell
O kunde jag Dig f 6lja
figur. Justitiekanslern hette ir 1845 N. S.
Lindh eller bliva en annan Alrisi. ( ?) von Koch, vilken 1.844 eftertriidde A. G.
till Glafsfjordens b6lja
Si skulle ei de vdnner snta
behcjvapillra och grita.

Faxe. B. dr sannolikt nlgon i vdakretsen.

Tillvarataget

En fullpackad, men nigot otdt
- Den ryktbarasingerskanFru O.
soriklida. mirkt med bokstdverna
ldrer i morgon f6retaga en resa till
huvudstaden.Vi tvivla ej, att hon ddr ti. t. ar av en ordfattig yngling uppkommer att m<itasmed samma en- hittad pe vlgen mellan B-f-s och B-b-s
bruk. Han vigar hoppas,att den ddeltusiasmsom her.
- Ndsta scindagsammantrldermu- modige dgarenl. dgarinnanskall, med
pi hansfattigdom,till honom
sikaliskasillskapet fiir att om mrijligt avseende
vilja avsti nigon ringa del av ndmnda
trcista sig dver fcirlusten av sina ftirIidas ijverflodigainneh&ll.Vidare unndmstamedlemmarsbortging.
- Till direktcir efter Fru O. har derrdtielseldmnaspe B-b i flygeln till
vid allmdnt val under hennesborto- hciger, di den ordfattige ynglingen
varo blivit utseddHr E. M. - en ung efterfrigas.
artist av vars ledning sdllskapet
vdntar sig myckenframging*).
Borttappat
- Vid konungensfdrmodade geEtt stycke forst&nd under gS.ende
nomfart ldrer en lysandeillumination
mellan prdstgirden och Bofors. Den
skola anbringasmedelstgdrdesg8.rdarrdttsinnigeupphittaren torde mot henas antdndandevid vdgen, ddr den
derlig vedergZillninglimna det i BoHcige resandenpasserar.
- z'fie uttrar hava blivit observe- fors rdttarestuga.Till upplysning fir
ndmnas,atl det var nigot vridet i ena
rade i Timsdlven mellan Bi. och Bodndan. Som dgarendet oaktat kdnner
fors. Man tror att de dro spionerfrin
sig olycklig genom dessfrirlust, torde
Rysslandoch havaddrfrir vdcktmycken
det, nIr det blivet upphittat,med allra
ofo nos regeflngen.
stiirstaskyndsamheti.terbdras.
*') Herrskapet torde reflektera pi denna
- Ett styckenlsa borttappadeshlrtidnings titel.
omdagenav herr A. L. vid ingiende

Prostinnan Sn3l6n kan m6jligen (troligtvis dock icke) vara kyrkoherde Thorbj6rn
Mor6ns dnka Britta Lovisa, fijdd Bergsten.
Mot6n, som riven var kontraktsprost och
tituldrprofessor och en av familjen Lagerhjelms mycket goda vinner, avled den 7
j:uJi 1843 och dnkan flyttade 1845 till Stockholm. Eftertrddaren, kyrkoherde Claes
Vahlund (gift med Hilda Tegn6r) tilltredde dmbeiet 1S45. (Hilda Tegn6r var brorsdotter till Esaias Tegn6r.)
Dlle (Dernoiselle) E. Tegnir var sannolikt en sldkting till fru \Wahlund, som tillf?illigtvis vistades pi Bofors.
Hen l. Jiihbom (namnet otydligt skrivet
och fijrvanskat av bldckplump) kan f. n.
icke identifieras. Han var mdjligen tillfallig
gdst pi Bj6rkborn.
Mll (Madenzoiselle) Sikstrdm hette Eleonora i fdrnamn och vat ftidd den 2! augusti
1822, alks2L B ir L845. Hon bodde pi
Bohult hos sin sldkting (?) Loti:a Lagerli;f . vilken i sin tur var nld.ra slhkt med
Pehr Lagerhjelms maka (i andra giftet)
Johanna Elisabeth Lagerliif (fijdd 1804).
Berlinnotisen: Jenny Lind, vir berijmda
singerska torde ej behdva kommenteras.
Melerbeer (179L-t864)
var en berdmd
operakompositdr.
Parisnotisen: "la Force" sannolikt fiirkottning pi "maison de force" :
tukthus, fdngelse. Paganini (1782-1840\
vdrldsberomd violinist.
Forts. d niista sida

Meddelanden
frdn

SKYDDSTJANSTEN
Introduktion

och instruktion

personal vid Nobelkrut
I nedansttendeartikel ldmnasen redogdrelse fijr hur introduktion och
instruktion av timavlcinad Dersonal
tillgir vid Nobelkrut. Myckei itor vikt
l?iggs diirvid vid informationen i
skyddsfrigor, och denna dgnas ddrf6r
Iven i artikeln speciell uppmirksamhet. Skyddsinformationen skall l<ipa
som en rcid trid - eller lit osshellre
sdga grd,n eftersom det ?ir skyddsflirgen - genom hela uppl?irningen.Litet
mera ing&ende har de informationstdffar Skyddstjiinst ordnar fdr nyanstlllda refererats.
Anstiillning
All anst?illning av timavl<inadpersonal sker via den offentliga arbetsfdrmedlingen. Dit rapporterar personalkontoret behov av arbetskraft samt
erforderliga kvalifikationer. Efter hand
som arbetssdkandeanmiler sig, hinvisas de till personalkontoret.Dd,r flr
den sdkandevisa betyg friri fiiregiende anstillningar och l2imna uppgifter
om hZilsotillstind, familjefdrhillanden
m. m.
Anser personalkontoret,att den sd'kande 6r lZimpligfdr det lediga arbetet,
fciljes han av herr Gustav Kadsson
eller, di det g?iller kvinnliga arbetss<ikande, av fru Christerssontill arbetsledaren pi den avdelning, ddr anstlllning ir aktuell. Det dr viktigt, att den
arbetssdkanderedan frin biirjan fir en
fullst2indig bild av vad arbetetinnebdr
och krdver av honom. Arbeisbefiilet
avg6r huruvida anstdllning skall ske
eller ej.
Om dverenskommelseom anstlllning trdffats, inskrives den nyanstill-
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D anmark snoti sen: Brof'irbindelsen
Sundet iir 2in i dag lika aktuell!

6ver

P etert bugs n oti sen : mafiages pour I'amour
giftermil, ?iktenskap av kdrlek.
Carlshoganotisen "la hatt Vole"
(biir
vara vol6e) :
fdrnlmt folk. Fru O. den
ryktbara singerskan, kan detta mdjligen
vara fru Oxehufwud, lagmannens maka
Johanna Catarina, f6dd Melin fr&n G6te"toiletter" (fina kl:iborg? Parurer :
der, smycken etc.). Houpoeten Smdrielin totde sannolikt vara assessorn sillv. Herr E. M. kan mdjligen vara samme
Eric M. som fick Skrattorqen.
-

av nyanstiilld

Au Skyddsinspektijr
UNO LONNeZTST
de. Han fir dlirvid kvittera ut ett
exemplar av kollektivavtalet, erhEller
anstdllningsbroschyroch en skyddstiivlingsfolder.Den nyanstdlldeskall snarast miijligt genomgi ldkarundersdkning och erhiller tid h2irf6r hos bolagets bruksldkare.
Han flr ocksi beskedom, att de tre
fdrsta veckorna rd.knas som provtid
och att anstdllningenfdrst dlrefter be- Aaeringenjdr Nils Carbonnier hiilsar uiiltraktas som definitiv.
Aommen. Boforsfoto Tillman.
Personalkontoretsinder meddelande
om att nyanstdllning skett till skydds- Arbetsledarengrir sig ocks&underrdttad om den nyanstllldes familje- och
inspektdrenoch till skyddsombudetpi
bostadsfcirh&llanden.
Uppgifter, som
avdelningen.
kan vara av virde att kdnna till.
Introduktion
Den nyanstdlldefir nu ocJ<siytterVid anst?illningenhar ijverenskom- ligare informationer om sina arbetsmits vilken dag och tid den nyanstillde uppgifter. Han fl,r veta vilken roll
skall brirja. Arbetsledarenskall an- hans arbete spelar i produktionskedj^n. Arbetsledaren inskdrper ocksi
tingen sj?ilv m6'ta den nyanstiillde vid
porten, eller l8ta ntgon annan hdmta vikten av att varje arbeteutfdres noggrant och omsorgsfullt. Det ir en fcirhonom. Klockan sju pi morgonen ir
utsdttning
f6r att den fd.rdigaproduki regel arbetsledarenstrdngt upptagen
ien skall funktionera pi. avsett sitt.
av arbetets igingsZittning och diirfdr
Den nyanfiiillde informeras om de
brukar kl. nio vara en l?impligaretidolika ritker, som iir fi)rbundna med
punkt att ta emot den nyanstillde.
Under utfirden till arbetsplatsen bans arbete. Speciellt noggrann dr
orienterar arbetsledaren,eller den han denna information om han skall arbeta
uppdragit hdmtningen it, den nyan- med exblosiadAmnen. Arbetsledaren
stdllde om vissa byggnader, som han i)aerliitn-narnu ockrA ett exenaplarao
skyddsbrotchyren. Han beriitiar om
behdver k?inna till centralfdrrid,
uad den innebLller ocb peAar siirshilt
marketenteri,fcirbandsplatsm. m.
Ndr man kommit fram till den egna ul de ausn)tt i broschyren,som iir
avdelningen, visas den nyanstlllde aktuella fdr det arbeteden nyanstiillde
cykelst[llen eller eventuellt den Hmp- skall sysslamecl,
Arbetsledarengir ocksi igenom avligaste parkeringsplatsen fijr motortalets ordningsregler. Han pipekar
fordon.
Arbetsledaren tar sedan den nyan- skyldighetenatt fdlja utfiirdade skyddsfiireskrifter och andra fiir arbetetmedstdllde med till sitt kontor. Han fir
hir beritta om sina tidieare arbeten. delade bestdmmelser.
Det ir nu dags att gt ut p3.arbetsplatsen.Hdr presenterararbetsledaren
den nyanstdlldefdr de blivandearbetskamraterna. Han ffu ocksi trdffa
Aa trycket utAonzna arbeten: Beata: som
pi avdelningen.
skyddsombudet
6ven ndmnes under rubriken "tillvarataset"
var Pehr Lagerhjelms femte barn, B-eata
Arbetsledarenvisar sedanDersonalKristina fiidd den 17 december 1830, sileIokalerna och anvisar kliidstio samt
des 15 ir gammal vid tidningens utgivning.
civerldmnar
l8s och nycklar till detta.
Hon gifte sig 1851 med grosshandlare
Han fdrsummar hirvid inte att piAugust Kobb, Giiteborg, och avled 1908.
peka betvdelsenav att vara lndamdlsKonsefi:
frdken B. L. var sannolikt
enligt kHdd i arbetet.
nyssnemnda Beata.
Alrisi

(?)

eller Ori:i,

namnet svarlest.

Bofitappdr: A, L. torde vara ovan ndmnde Alfred Lagerhjelm. B-f-s och B-n-s
Ir givetvis Bofors och Bjdrkborns bruk.

Instruktion
Den nyanstdllde fir nu p3. sjdlva
arbetsplatsennirmare bekantasig med
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Skyddsfdrman
Nils Karlssonilsar liusbilderI rin arbelsplatserna.Boforsfoto
Tillman.
det arbete han skall utfdra. Arbetsledaren gir igenom arbetet detalj fdr
detalj och dr ddrvid noga med att redogcira fdr de olika riskmoment, som
kan vara fdrenade med arbetet.Ofta
dr det nddvdndigt, att den nyanst[llde
kortare eller ldngre tid fir fdlja arbetet, utan att sj2ilvta del i det.
Arbetsledarenhar ml.ngaarbetsuppgifter att skdta, och det kan ddrfcjr
vara ldmpligt att l|ta nigon av arbetskamraternata hand om den nyanstillde och hjnlpa till med instruktionen.
Arbetsledaren Stervinder dock di och
di och kontrollerar hur arbetetg&r.

och under otvungna former. Den kopp
kaffe, som deltagarnabjuds pi, hjiilper
sdkert tili att latta upp std.mningen
och gdra den-rmottagligare fcir information.
Vid skyddstr?iffarna
medverkarfcjrutom skyddsinspektciren
och skyddsfcirmannen,civeringenjrirCarbonnier
och fr5.n personalkontoretantingen
herr Gustav Karlsson eller fru Christersson.Det har ocksi ansettsldmpIigt. att Iita en representant
for fackfcireningenfi disponeran&gra minu- Shyddsinspektbr IJno L6nnqaist Nalar orz
ter, och vanligen representeras
den av sAyddsarbetet och tkyddspropagandan. Bosin ordfcjrandeherr Vitalis Hagberg. forsfoto Tillman.
Till skyddstrd.ffanabrukar ocksi inbjudas nigon representantfcir arbets- hAndelser,Det iir hiir tom p2 cle fle$a
befiilet.
omrSdenytterstp3 mig lhtu der'beror
Skyddstriiffen varar i tvi timmar bur lag honameratt klara mig."
och det ar darfdr ncidviindigt attvarieSkyddstj?insten
vid Nobelkrut ir vdl
ra inlormationen s3.mycket som m6,j- utbyggd. Man har gitt
betydligt l?ingre
ligt, si att den inte blir trdttandefrir dn vad arbetarskyddslagenfcireskriver
deltagarna.Olika tekniskahj?ilpmedel och vad som dr brukligt svensk
i
inslsombildband,skioptikonbilder,
band- dustti. Sb@drinspeAtdrLdnnquitt respelare, affischer och diverse iskiddogdr fcir de olika organens funkningsmaterialkommer d?irf6rtill flitig
tioner.
anvdndning.
ARBETSBEFALET har i fdrsta hand
Sammankomsten inleds av iiaeransvaretfrir att arbetarskyddslagen,
)ngenjdr Carbonnier, som hilsar de
kollektivavtalets ordningsregler och
nyanstlllda vdlkomna till fdretaget och
skyddsfdreskriftereftedeves.
till skyddstr?iffen. Han framhiller i
SKYDDSOMBUDEN
friretrider arsitt anfrirandedenvikt f6retagetligger
betstagarnai frigor rdrande arbetsvid skyddsfrigorna. "Det dr uiAtigt att
platsens sundhet och sikerhet.
de teAiltha sAycldsanordningarna
hhlle: p2 en bdg niuL, men minst liha LOKALA SKYDDSKOMMITTEER
ilAtig )ir den en&ilde indiaidens uppbestiende av representanterftir artriidande p2 arbetsplatsen.Otn m)n
betsledningoch arbetstagare
har till
inte riittar sig efter giuna fdrefirifter
uppgift att d,verldggaom den egna
eller sjdlu iaAttager fdrtiktigbet ocb
avdelningenshilso- och skyddsfriomtanke Aan inte aldrig t3 goda
gor, och f tanld.gga"fcirslag till attkydclsanordningar fi)rhindra olycksgardef.

Nlgon au de fl)rsta dagarna brukar
arbetsledaren lLta skyddtombudet ta
rned sig clen nyanstiillde p3 en runduandring pd audelningen ocb aisa de
oliAa tlllaerAningarna. Nykomlingen
Nfrgra deltagarei saydd:trnffen. Fr. u, fruarna Toini Koiaeroinen,vania Kairis, speaEriar
ffrr d,,iraid.ock:2 tillf,ille att bekanta
son,
ft)rman B6rje Reinholdz, hen !obn Kuosa och fru Chrisrerston.Boforsfoto Tillman.
personal
sig ned clen
p2 audelningen,
=,
som ban ticligare inte trliffat. SAyd.ds.,..,,1
ornbuclet aarnar den nyan:tdllde fdr
oliAa olyck:fallsrisAer i arbetet och
talar om, hur tle brtt tAall.Aunna unduiAat. Han kan ocksfrge mLngauardefa/la tips, sona ztnderliittar arbetets
utf i)rande.

ffi

Skyddstriiff
Ndr den nyanstlllde varit i arbete
nigon tid kallas han av Skyddstj?inst
till en central information i skyddsfrl.gor. Till dessaskyddstrd.ffarsamlas
i regel B-10 nyanstiilldap& en ging.
Sammankomsterna d.r fddaeda till
Markeienterietskafferum och ledr art
skyddsinspektcirLdnnqvist, som dr
chef fcir skyddstjlinstenvid Nobelkrut. Det har ansetts virdefullt att
skyddsmtitethilles i en trivsam miljd
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En skyddstjiinstennirstiende funktion dt I nd,ust r i br andk 8ren. Nobelkruts
industribrandkir bestir av brandchef.
vice brandchef, en heltidsanst2illd
brandmdstare och en brandfcirman
samt dessutom20 brandmdn.De sistnimnda 2ir uppdelade i fyra avlcisningar om en befdlhavare och fyra
man och har vakt var sin vecka.
Industribrandkiren fdrfogar dver en
fiirniimlig utrustning. Silunda finns
tvi stdrrebrandbilaroch en servicebil.
Dessutomfinns fem motorsprutorav
varierande
storlekaroch en stbrmdngd
B j 6rk borns F ackf dreni n gs ordl drand e,V itali s
annanldttareoch$ngrebrandmateriil,
Hagberg, inlornzerar onz fackliga problem.
Sklddtfdrnzan Ni/s Karlston betdtBoforsfoto Tillman.
tar om Centrala Skyddskommitt6ns
CENTRALA SKYDDSKOMMIT- irsinspektion och visar rned skiopti-inTEN tjanstgtjrsom samordnande,konbilder i fdrg vad kommitt6n
PersonalAonsulenten fru Ganhild Christersdvervakandeoch rtdgivande instans tresserarsig fcir och tittar pi under son ger applysningar om intressehontor
fcir skyddsarbetetinom hela fdre- sin rundvandring pi fabrikiomridet. m. rn. oclt andra hlalpmdjligheter i sociala
Ndsta inslag i skyddstriiffenspro- ocb ekonomisda f rdgor. Bofotsfoto Tillman.
taget.
SKYDDSINSPEKTOREN har att FL gram handlar om olycksfallsstatistik.
gitt d,t att yata ett instrument i det
arbetsgivarensvagnar svarafdr fdre- SAyddsinspektdrLdnnquifi visar pi ett
stort
diagram
olycksfallsfrekvensens
fcirebyggande
skyddsarbetet betonar
tagetsskyddsarbete.
Hans tjdnst ir
av verkstellande ridgivande och utveckling vid friretaget. Frin 73 Lcinnqvist.Genom att studeraden erolycksfall pl en miljon arbetstimmar hiller man anvisningar om var Stgdrkontrollerandeart.
ht 1948,har frekvensensjunkit till 16, der frimst bcir sdttasin, frir att de skall
SKYDDSFORMANNEN
bitfddeT
som fjolirets rekordsiffra ldd pn. En f8,bdstamrijliga effekt.
skyddiinspektrireni dennes arbete
i och fdr sig vacker utveckling, som
Oueringenjdr Carbonnier Tdmnar
och dr hans stlllfdretrddare.
dock ingalunda ffu ge nigon anled- en dversikt ijver de viktigaste punkterSKYDDSPATRULLER finns pi varie ning till att sli sig till ro. OlycksfallsarbetsledareomrideelIer stcirre ar- utredningarnapekar klart pE, att de na i avtaletsordningsregler.Han erinrar orn kollektivavtalets 10
enligt
betsplats.De har till uppgift att inflesta olycksfallen varit onddiga och vilken det eir var anstdllds $,
skyldighet
gripa vid eldsvida eller olycksfall. kunnat undvikasgenom stcirrefcirsikatt kdnna till och attiakttaga ordningsBEREDSKAPSPLANEN
tTddeT i
tighet och uppmdrksarnhetav den reglerna.Sammaparagrafunderstryker
funktion vid stcirreexDlosioneroch skadade.
ocksi skyldigheten att fiilja skyddsbrdnder.
Olycksfallsstatistikensfrdmsta upp- fcireskrifter och andra av arbetsledningen meddeladebestdmmelser.
Bjdrkborns Brundstation satnt de tre brandbilarna. Boforsfoto Tillman.
Idag representeras
personalkontoret
av fru Christerrron, som med utgingspunkter frin den vid anstdllningen
dverldmnade introduktionsbroschyren
redogcir fcir olika personalfr8"goiav
specielltintressef6r den nyanstlllde.
Hon informerar om den hiilp de anstdlldakan fi genombolagets-intresseoch petsonalkontor.Vidare om de
studiemiijligheteroch det fdreningsliv,
som stadenhar aft bjuda p&.
Skyddstr?iffarnair inte enbart tillkomna fcir att ge fdretagetsfunktionlrer tillfiille att ldmna informationer.
Meningen ir ocksi att de nyanstdllda
skall kunna fFt ffi,got av olika slag
besvarade.Dessa behdver inte begrdnsasig till de pi. programmetupptagna informationspunkterna,
utan fi.r
gdrna ber<iraandra spcirsmil i samband med anstdllningeneller arbetsPIatsen.
Fa&f6reningens ordfcirande herr
Vitalis Hagberg informerar om fackfcireningenoch de olika avdelningsklubbarna.Han redogdrfcir de kollek-
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ativa fcirsdkringar fackfcireningenteckDen nyanstdlldesfcirsta kontakter
nat frir sina medlemmar.De innebdr med fd'retagetoch dessrepresentanter
en god fcirstdrkning av de timavlcina- 1r av stor betydelsefcjr hans inst?illdes frjrsdkringsskyddoch de har kun- ning till s&vdlfiiretagetsom arbetslednat tecknas p& frirdelaktiga villkor,
ningen och sjilva arbetet.Genom att
varfcir den som tdnker reserverasig frin bdrjan erh8lla l?impliga informabcir betinka sig noga.
tioner,finner sig den nyanstdlldesnabHerr Hagberg berdttar dven om den bare tillritta och fcirutsdttningarnafcir
av Bofors skankta semesteranldgg- att han skall trivaspi sin nya arbetsningen Storcina-stiftelsen
vid Vdnern. -platsdkar.
Om tiden medger visas hir nigra
Den tid och de kostnader,som nedskioptikonbilder frin den populd.ra liigges pi introduktion och instruktion
sernestercin.
av den nyanstdllde,ger sdkerligengod
SiiAerbetenp2 arbettplatsernaiir en utdelning i form av en skickligare och
frrtga au uitalt intresse fdr arbetaren, snabbareanvdndbarmedarbetarei fciHerr Hagberg anrer d.et diirfdr uara reraget.
Montdy N. U. Finnsn.6nz nzoltager beld*
sjhluAlart, att arbetarna pfr alla sdtt
ningen 16r sin rLilghet en slor ocb
liimnar tin nteduerkani kampen nzot Skyddshjiilmen
uacher silaerbiigare- ur |uerixgenj\r Nil:
reddade frfln
olycAsfallen.Han uppntanar'ockfi de
A. ll/ablbergs hand. Boforsfoto Tillman.
nyanstlilldaatt dra titt ttrS till stachen. sverare skallslrada
Dettd giir de friimst geno?natt iaAttaga
Annu en glng har det visat sig att Hela Alfredssonsskadainskrdnktesis
och fdlja giuna fdresArifter.
skyddshjiilmener en god "olycksfalls- nu till en mycket lindrig hj?irnskakl
I ndstaprograrnpunktldmnar sk yddt - fcirslkring". Vi har tidigare omtalat n l n g .
NIan ffitgar sig: Hur bade det gLtt,
iwpektdr Lbnnquist nl.gra aTTmdnna ett fall i Kilstasmedj^n, ddt en he;'arAtfredssonanahntsk,ddr
synpunkter pi det fdrebyggandearbe- smed tack vare hi?ilmen sannolikt
iTr,fl'
tarskyddet och illustrerar dessa med klarade livhanken, frots att han fick
Nigot liknande olyckstillbud har
hjrilp av en serieskyddsaffischer.
ett stort stilstycke ur verktyget slungat
aldrig
tidigare fdrekommit vid detta
"ArbetartAydd. liinar sig" ar itlag mot huvudet. Denna gl.ng vat Kilstaarbete, varfdr arbetsledningeninte
ingen tom propagandafras.En udlord- stilverket sk&deplatsenfrir f6ljande
haft skZilatt slrskilt varna f-cirdenna
nad oclt ef't'ektiutkyddsaerksamhetiir hlndelse:
en forutsdttning fdr en hi)g ocb sti)rVid chargering av U-ugnen med hantering. Nu kommer givetvis lven
detta arbetsmomentatt uppmdrksamningtfri produktion. Ona d.etta iir ar- skrot, en dag i oktober, var den skrotmas ur skyddssynpunktvid instrukynarknad
lastade vagnen upphiingd i traversen
bet
ew partef enJe,
t10nen.
Personlig skyddsutrustningf8.r inte intill ugnen, pi siitt som framgir av
Det kan fcir 6vrigt ndmnas, att
vara, nl,gon erslttning fd,r goda tek- fotot. Vagnen var lastad med lrrivre
skyddshjZilmen
sedan ldnge dr obliganiska skyddsanordningaroch vilord- skrot,dmnesklippoch dylikt. Stilverks- torisk skyddsutrustning
i St8lverket,
arbetare
AIf
Alfredsson
stodvid sidan
nade arbetsplatser.Den utgdr dock i
och att nven tillfilliga besdkarei Stilav
vagnen
och
bdnde
med
hjd.lp
av
en
mFngaarbetenett nd'dvindigt kompleverket dr E,lagdaatt b?irahjZilm.
c
ment. Olika typer av personligskydds- trdstake loss en del skrotbitar, som
fastnat
i
vagnen.
Pldtsligr gled ett
utrustning sisom skyddsskor,skyddsglasdgon, andningskydd, handskar strirre skrotstyckened mot staken,som Rfldigheten beliinades
m. m. demonstreras
fcjr de nyanstdllda. med vildsam kraft slungadesupp mot
Alfredssons humd. Slaget tiaffade
Som tidigare omtalats i B-pilen,
-en inSiink hastigheten,atminstone 5 km
emellertid fcirst hj?ilmen si kraftigt,
trlffade den 1 september
svlr
i timmen, dr ett av de rid som dueratt en stdrre sprickauppstodi brdttet. olyckshdndelsei Kilsta-valsverket, di
ingenidr Carbonnier ger i ett anfdrangaser frin plastf?irg explosionsartat
de om trafiAen till ocb frhn arbetet. Bilden dsar hur Alf Afiredsson
stod, niir antlndes i en kulvert och byggnadsarAlltfcjr mlnga och ofta svEra dr de bdn "spettade" losJ sAlotstyc,en ul 1)ttgnen,
betareKarl Perssonsi svirt brdndes,
olycksfall, som drabbar de anstillda sonz starLt latande t,ar upphdngd. nzot
att han senareavled.
vid fdrden till eller frin Bicirkborn. ugnens Aant. Boforsfoto Tillman.
Montcir Nils Uno Finnstrdm, som
De flesta beror p& en oncidigbridska
nyssndrinda dag befann sig invid areller ren ofcirsiktighet i trafikvimlet.
betsplatsen,
hoppademed fara fcir eget
Skyddstriiffen avslutas med visliv ned i kulverten och lvckades.med
ningen av stillfilmen "Fcirmansson
bitride av ett par titlskyndandekamoch arbetarskyddet". Den har fram:
rater, IL upp Persson.Denne var dock
stdlltsav SverigesArbetsledarefdrbund
redan di starkt skadad. Sinlv fick
och handlar om arbetsledarens
uppgifFinnstrcimsvira brdnnskadorp& hlnter i skyddsarbetet.Bildbandet utgcir
derna.
en utmdrkt expos6 6ver den m?ingd
Vid Skyddskommitt€sammantride
faktorer, som sdkerheten p& arbetspn BAM-MVK den 10 november
platsernaomfattar. Den dr lika viirdeframfrirde civeringenjdrNils A. S7ahtlufl frir alla kategorier anstillda och
berg bolagets tack till montdr Finnhar ddrf6r ansetts vara. eo lZimplig
strd,m fcir hans r&diga ingripande att
sammanfattning och avslutning p5. de
rldda en ncidstiilldkamratocli d,verldmolika skyddsfri.gor, som behandlats
nade samtidigt som minnesgiva en
under skyddstrdffen.
vacker silverbdgarc.
R.
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Chans till USA-resa

ftir klipska

f iirslagsst?illare
med
SverigesRadio har, i samarbete
SAF, LO, TCO, Uppfinnarekontoret
startaten riksoch Civildepartementet,
ornfattande tdvling inom f cirslagsverksamhetensram. Tavlingen omfattar
fcirslaginlimnade tiden 1 okt. r95915 jan. 1960 och en jury sammansatt
av folk frin arrangcirerna bedcimer
fcirslagen,dels utifrin deras ekonorniskavdrde, dels och framfcirallt med
hdnsyntill derasvirde som bidrag till
eff ektiv vardagsrationalisering.
Radion och TV kommer att dgna
&t tdvlingen- en
stor uppmdrksamhet
del program har redan avhandlatden
- och i radionsprogram "Musik under arbetet" och TV:s "Aktuellt"
kommer fortlcipanderaPPorterom den
att ldmnas.
Fiirnimliga priser har satts uPP,
eller vad sdgs om fiiljande:
1:a pris - USA-resamed 14 dagars
vistelsei "staterna" och
5.000 kronor som reskassa,
med Lo da2:a pris - Tysklandsresa
gars uppehdlleoch 2.500
ktonor att sPendera,
3:e -pris - 7 dagarcresa till valfritt
nordiskt land och 1.500
kronor kontant,
4rc-6:e pris - 1.500kronorkontant.
Man tycker, att dessavinstmdjligheter borde sporra alla vira klipska
forslagsstillareinom Boforskoncernen
till att "l?iggain ett kol extra" och ta
upp kampen om USA-resanmed landets ovriga "id6sPrutor".
F.
Fiirslagsverksamheten
Nobelkrut
Vid Fdrslagskommitt6ns sammantrdde den 26. lo behandlades2 nYinkomna och I tidigare bordlagda
fdrslag.Ett fdrslagbordladesftir ytterligare utredning och f<iljande 4 f'6rcslogsbli beliinade:
50439 Fritz Karlsrcn, NB 90:
ning.
CentriftrPband med splinnanord
(Reg.nr-192).Bandenhar till uppgiit
att hilla ndt och dukar Pi Plats i
centrifugerna.De ir nu utforda av
rostfri plattstFLng
i tvlt halvor, som med
ett tjugotal f<irsdnkta skruvar fdsts i
centrifugenssida.

sattai tve halvor, mellan vilka kniven
passeraroch sklr av krutet. Pi grund
av vibrationerfrin luftcylindrarnaoch
knivens rdrelseIndras matningsrcirens
liige sn mycket, att kniven slir emot
dessaoch fcirstdrs.F6,ljdenblir sttirKarlssonhar nu fcireslagit,att ban- ningar i driften och ijkad mdngd
den skall utfciras av rundstil med krutskrot.
endast ett skarvstille ftirsett med en
Fdrslagsstdllarenhar ftireslagit en
spdnnanordning.Denna 1ir g?ingadi
lndring av konstruktionen, si att matbandetsena inde och frilcipandei den
ningsrrirenfdstasmed klammer i statiandra.Genomdennakonstruktionkan
vet i stdllet ftir i skyddskipan.Andbandet med en spdnnskruv sPennas
ringen dr utftird och har givit till
mot centrifugenssida och sedanlisas i
resultat, att matningsrrireninte rubbas
6nskatlige med en lismutter.
i fcirhillande till knivens ldge, och att
De foreslagna banden dr mycket
dr
en fininstdllningav skdrcippningen
enkla att montera. idmfcirt med den
med dennadndrnrijlig. Skdrapparater
gamla typen och har en stor ftjrdel i,
ring har anvdntsen lingre tid i driften
att de saknarutskiutandedelar i form
med mycket gott resultat. Beldning:
av ciron eller dylikt. Detta giir, att
300 kr.
banden zir liimpliga ftir centrifuger
51090Lart-Erih Karlston,NVA 32:
med sivdl manuell som maskinell urskrapning.Tidigare fdrslag till band, Flyttning au kran i NQ 18, (Reg nr
som peminner om dennakonstruktion, 1 e 8 ) .
har fdreslagit, att
Fdrslagsstdllaren
har varit utfrirda med en utskjutande
spdnnanordning,som helt uteslutit en man<iverkran flyttas till en fdr
mrijligheten till maskinell urskrapning. apparatsk6tarensdkrareplats. Kranen
Bandendr inmonteradei de nya centri- var tidigare placeradinne i fdllningsbunkern och apparatskcitarenmiste
fugernaiF 39 c och har fungerat tillfredsstlllandeunder drift och vid duk- befinna sig d?ir inne f6r att rcglen
Enligt
den under tvettningsprocessen.
Dyte.Delonlng:luu Kr.
kranen till mandverfiirslaget
flyttas
NVF 90:
50940 Siguard.Saensson,
platsen utanfdr skyddsvlggen, si att
Centrifugband med spiinnanorddng.
kan skcjtasdirifrin. Fd'rslagetdr
(Reg. nr 193). Detta fcirslagglller en den
genomfdrt
och fungerar till belitenhet.
fcirblittring avseendesafirmaband som
kronor.
Bel<ining:
50
ovanstiendefd,rslagm 192. Svensson
har, till skillnad frin Karlsson,bibe*
hillit plattstingen, men i civrigt dr utFdr att diskutera htistensProPaganfdrandet lika med en banddel och ett
skarvstdlle. I skarvstlllet finns en dakampanj hade representanterftjr
SIF, SALF och Fackforeningeninbjuspdnnanordning,som best&r av tvi
dits. Ordfiiranden, dueringenit)rNils
sfvcken klackar. vilka svetsasfast vid
sodnnbandet.I klackarna dr muttrar Carbonnier,konstateradefortsatt nedgl,ttg i antalet inkomna fdrslag samt
fastsvetsade och i muttrarna sitter
Den ena spdnnskru- llmnade en redogcirelsefrir de &tg[rspdnnskruvarna.
ven dr f6rsedd med en konisk centre- der, som vidtagits vid Nobelkrut fdr
ringstapp, och i den andra dr ett hel att stimulera intresset och fdr den
som skall sdttas
upptagetfdr denna tapp. Det fdreslag- aktiviseringskampanj,
na bandet,som 1r av ildre datum dn iging vid Bofors under senhdsten.De
det i forslag m 192, har anvdntsmed viktigaste itgdrderna vid Nobelkrut
gott resultat, men har den begrins- har varit en ny folder om fdrslagsverkningen, att det pi grund av den ut- samheten,en affischseriesamt extra
skjutande spdnnanordningeninte kan bel<iningtill fdrslagsstdllaremed fem
anvdndasi centrifuger med maskinell belcinadefiirslag.
Kommittdn besl6t,att fdresl&moturskrapning.Bekining: 100 kr.
fdrb?ittringav belciningsnorsvarande
50096 Euert Eriksson och 50249
merna
som
i Bofors, samt att en kulAhe Forsman,NVK 2L: Ornkonstrukskall utdelas ftir varje inspetspenna
m
l97).
(R.g.
tion aa shknnaskiner.
&r 1960.FdrbettFcirslaget innebdr en omkonstruk- ldmnat fcirslagunder
inneblr,
ringen
av
beldningsnormerna
tion av skdrmaskinerna.for krut fr&n
att llgsta ersittningen h6jes frin 25
tvi pressari NC 5. Skdrmaskinerna
pi
kr. till 50 kr. och att procentsatsen,
best&ri stort sett av ett stativ, vid vilfcirslagetleder till
som
den
besparing
ket tvi luftcylindrar samt lager ftir en
under ldngst ett ir, hdjes ffi,n 20 /o
kniv dr monterade. Omkring detta
2t % g?illandebide arbetsldnoch
finns en skyddskipa av aluminium, tlll
materiel.
Sho
och vid denna dr matningsrrirenfast-
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Vacuumsmdltanftiggning
pi

en

Kilsta

48 ungdomar
Industriskolan

diplomerade

vid

Den nya Vacuumsmdltanldggningen
(avd. MEK 50) vid Kilsta, p3.vilken
byggnadsarbetetpegett med iask takt,
stod redan vid sommarensslut under
tak. Monterings- och inredningsarbetet
har under hdsten pngntt i ofdrminskad
fart och mi.ndagen den 9 november
kunde det fijrsta funktionsprovet dga
rum. Detta iivervakades av ingenjcir
Reinholdz och ingenjdr Hahn, ingenjdrer och arbetsledarefrin Stilverket
och Elektriska avdelningen samt av
representanterfijr den firma, som levererat ugnsutrustningen. Provet, som
omfattade smdltning av ett gdt pe ca
L ton kolstil (Bofors kval. Bl) gick
utmlrkt. Nu &terst&r endast en del
smdrre kompletterings- och monteringsarbeten, varcfter anliggningen
omkring 1 decemberkommer att tagas
i drift.
R.

Lcirdagen den 15 november hade
Industriskolansledning inbjudit samtliga liirlingar och elever, som i 8r avKyrAoherde Helanders tal frhiirde: med star
slutat sin yrkesutbildning, till en liten
upprniirksanthet oc/t odcLte, aa de alluailiga
hdgtidlighet pi Bofors Samlingshus. minerna att d.ijrna, en bel del eftertanhe.
Skolans styrelse, ldrare och represen- Boforsfoto Falk.
tanter fcir personalorganisationerna,
samt givetvis elevernasanhdriga, hade MeAanister:
ocksi inbjudits.
Jack Andersson, Torwald Andersson, Arne Berndt, Roland Carlqvist,
Erik Cederberg, Lloyd Cruse, Jan
Dahlin, Gunnar Erici, Olle Eriksson,
Sven-Erik Eriksson, Leif Grahn, Gunnar Granlund, Kad-Erik Green, Ian
Gustafsson, Bruno Hedberg, Leif
Hjortzberg, Bengt Johansson, Mats
Johansson,Jan Kanmert, Kjell Kihlstrdm, Sven Larsson, Leif Moberg,
Lennart Persson, Kjell Striimberg,
Rolf Svanberg,Bengt\Tagnsson,John
Widfond.

Gl2idjande

Metallurger:
Denny Andersson, Rolf Eriksson,
KyrAoberde
GunnarHelanderi talarstolen.
Nils-Erik Nilsson, Anders Pettersson.
Boforsfoto
Falk.

Metalls

studieintresse

inom

avd. 76, Bofors

Metallarna i Bofors har haft en
lyd<adstudieupptakt.Efter sommarens
och hd,stenstrimning av studieledarna
i avdelningens 42 klubbar, har tills
dato 34 cirklar startats. Huvuddelen.
eller inte mindre In 25 stvckencirklar.
kommer pn den nya' sfudiegiven
"Medlem miiter upp". Sedankommer
dmnensom "Tidsstudier", "Arbetsvirdering" och enstaka fackliga och ekonomiska cirklar. TvE cirklar i Metall
ir sprikcirklar. Ddrutdver kommer den
stora Skyddskursen "Varftjr hdnder
det", som vlnder sig direkt till skyddsombud, klubbstyrelser och arbetsledning. Denna kurs kommer att kciras
direkt pi arbetsplatsen.Vidare kommer Metall att under vintern, med
borjan den 27 nov., kdra fcireldsningar i "Arbets- och Meriwirdering",
"Tidsstudier" och "MTM" med 6veringenjdr K. Strdmbergsom fijreldsare.
"Studiemakarna" Y. Tohanssonoch
N. Sijderholm gl?ids it resultatet i
Flitkampen med Linkdping och Trollhlttan och hoppasp& ytterligare nigon
cirkel, fcir att kunna sli det nu tangerade studierekordet ffirn slsongen
194)-46. Och det finns mcijlighJter
fijr klubbar, som innu ei visat framfcitterna,att sattaiging sedanJul- och
Ny&rsmaten konsumerats.

R'f.

1
0
I J

Efter musik av Bjdrkmans trio (herrar Bjcirkman, Eriksson och Skeppstedt) och hilsningstal av skolstyrelsens ordfcirande, dveringenjd,r Nils
\Tahlberg, hdll kyrkoherde Gunnar
Helander ett manande och uppmuntrande tal till ungdomarna. Kyrkoherden ndmnde de tre faktorer, som har
avg6rande betydelse fdr karaktdrsdaningen,arvet,miljdn och (fr2imst)den
egna viljan. Han tackadeelevernafdr
deras studieflit under de gingna iren
och tjnskadedem all lycka, nir de nu,
v?il fiirberedda, kommer ut i arbetslivet.
Efter yttedigare musik, utdelade
skolansinspektdr, direktd,rAxel NTahlsteen, diplom och betyg till de 48
eleverna, av vilka 27 var mekanister,
14 kemister, 4 metallurger, 2 instrumentmakare och 1 elektriker. Dessutom fick en arbetare diplom
frir
genomgingna yrkeskurser. Direktcir
\Tahlsteen slutadeocksi med att cinska
lycka och framgE;ngi arbetet. Auditoriet understrcik detta med en varm
applid.
Hdgtidligheten avslutadesmedkaffedrickning under trevliga och gemytliga
IOfmef.

- Hir nedan fciljer namnen pi de
diplomerade:

Kenzisten Ulla-Brill Axdersson nep tacAert
nih hon fich. irt diplom au direkr6r lyahtrteen. ReAtor Helling l. a. Boforsfoto Falk.

Kernister:
Birgitta Alving, Monica Berglund,
Hans Ehrnstrdm, Laila Gustafsson.
Margareta Johansson,Bo Lundqvist,
Birgitta Th&strcim,Bengt Hult.
Forts,pd ntistasida
Ketnisterna santlades aid ett bord under
ka'fl edri ckn i ngea. Boforsfoto Falk.
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inte borde vara sdmredn t. ex. uddeholmare, som varje sommar sedan
liinge kiimpar om mesterskapstiteln'
Fiir att tdvlingarna skulle kunna genomfciras under ett veckoslut miste
antalet deltagare frnn varje klubb
maximerastill fem dennaging'
Fr&nNohab kom 3 deltagare:Karlsson, \Tingdal och Kling. Tidaholm
stiilldeupp med 2 man: Blomdahl och
Claesson.-Ulvsundahade ocks& w&:
Bark och Svensson.\(edaverken anmzildet namn: Aberg, Ahlberg, Jonsson, Eriksson och Hallerbick, d2ir
emellertidHallerbdcki sistastund fick
fcirhinder.Fr&n moderbolagetmtitte 4
spelareupp: Lilja, \7edin, Langenius,
och frin Nobelkrut: AnP. Stensticirn
ders Engstrdm.N&gra damer kom det
ei med i denna tutnering.
tyvdrr
'
Under ltirdagen var vddret diligt.
Dei sm&regnadeoch bl&stekallt vdrre
(det har fikUskt varit en s&danliirdag
i sommar ocksi), men trots detta

tennis blir ert tradition. Tanken dr, att
vi till kommande sommar skall kunna
utkdmpa "boforsmdsterskaPen" hos
n&gotlv dotterbolagen.
W.

Tjiirntikiipet

Som framgitt av artiklar i dagspressen, och vilket iven har redovisats i
har
senastefdretagsndmndsrapporten,
fritidsav
fdrvZirv
Storiinastiftelsins
omr&detpi Tj2irnir avstyrktsav ldnsi G6arkitekte; samt civerlantmdtaren
lln'
Bohus
och
teborss
Deisa instanserhar vid beddmandet
av markf6rvdrvet ansett, att detta
skulle hindra allmdnt utnyttjande av
inom
bad- och rekreationsm6jligheter
omridet och gi emot den s. k. allemansrdttensamt komma att inskrdnka
pe tomtreservenfdr permanentbebyggelsen.
Stiftelsen har, sedan fdrvirvet avstyrkts av linsarkitekten och dverlantmdtaren, varit i tillfnfle att giira p&minnelse i lrendet och har ddrvid
hdvdat, att det fr&n stiftelsens sida ir
eit oeftergivligt villkor att erhilla en
oinskrinki r?itt till omridet. Ddremot
motsdttersig stiftelsen icke, att i samIIi)gst appsatt i Bofors aat i no!, rkorstenr'
rid med Tiiirnii kommun i min av
marare Karl Andersen frfin Skatthiitr, sont
behov avyttra tomtmark fiir permaltdr ses laga banden omkring sAotstenen dd'
nentbebyggeiseinom visst angivet omHi)rduerket. Arbetsplatsen l8g ca 35 m duer
ride. Stiflelsen har i p&minnelsen
marken. Bofotsfoto Tillman.
framhillit, att den icke Pi
vidare
*
nigot s[tt avser att hindra 6ns bofasta
De diplomerade,forts.
beFoknine frin att anvinda badplatsen, utan"i stdllet kommer att strdva
Ulla-Britt Andersson,Lars-AkeHallskall r&da'
efter att en god grannsd'mia
berg, Bo Karlgren, Gdsta Kjellkvist,
fdrvdrvsett
av
Olsson.
Birgitta
handliiggning
Vid
Maud Nilsson,
stodeksordning hat dr
den
av
irende
I nstr urnentrtaek anik er:
ffi.ga om, omridet utg6r som bekant
Kylborn, Stig Thunberg.
i rint tal 120 tnld, meste etskilliga
mvndigheteryttra sig i Irendet. StiftelElektriker:
inllmrnarkf<irvdrvet
Lars-Arne Svensson.
Btond.ahl
/T i daholrn-V edin/ Bofors, efter r".tt utittikun'om
november
i
iret
fdrra
redan
nades
TV'
aaslatadmatch,Foto Claesson,
Yrketkarser't'6rarbetare:
m&nad, men har dnnu icke fiirdigbeDet dr emelStig Karlsson.
kunde tivlingarna spelas fram sisom handlatsvid ldnsstyrelsen.
*
inst?illnegativa
enbart
icke
lertid
tdnkt var.
nigot bdttre ninear till fdrvirvet hos myndighetermed
kom
Siindagen
Koncerntennis
vider. Det var visserligenkallt men na.liarnd kommun, distriktslantmdtaBofors Tennisklubb inbjiid i &r fiir
zindock sol. Med ldrdagens trevliga ren. lantbruksndmndenoch Bohuskomfiirsta gingen till koncernm[sterskapi
samkvdmi gott minne droppadespel- munernas Byggnadskontor har i sina
tennis i Bofors den 29 och 30 augusti. sugna kdmpar ut fr&n Tjdnstemanna- vttranden tifJtvrkt stiftelsens ans6kan
Vi hade ldnge tyckt, att boforsare vil
mdssoch Huitebo och var allt de nu Lm fiirvdrv av'fritidsomr&det.
Vid den fortsatta handldggningen
Spdnnandematcher
nottager1:a pris' Pris- varit inkvarterade.
A. Suensson/uVA
den
av drendet &terstir Ldnsstyrelsensi
tipsen stod ln till
K. G. Nyl6n,Foto\7edin,Bofors. blev det, och
urdelare:
favcir.
andres
Giiteborg stillningstagandetill ansijktill
den
?in
enes och
Dubbelmdstare blev ganska latt ninqen, varefter det slutligen underMaj :t, som dr den sista
hemmaparet Lilja/\7edin' I singel- stiill"esKungl.
"den
l&ngav[g irendet haft
i
Svensinstansen
Allan
mellan
finalen-ddremot,
att vandra.
son/UVA och Rolf \7edin/Bofon,
Det dr siledesmed stort intresseoch
blev det mera segslitet'Svenssonblev
en hel del tillf<irsikt stiftelsen
med
6-4;
med
siffrona:.
koncetnmdstare
awaktar det slutliga beskedet,vilket
4-6:6-3.
Detta var en bcirjan,och nu hoPPas efter allt att d6ma brir kunna fdrvlntas
vi att koncernmisterskapstivlingarnai inom den allra ndrmastetiden.
lsb
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Samlingshus

5o 6r
jubileum,
Ett litet
som gitt spirlcist
f6rbi, 1r Bofors Samlingshus5o-Lilga
tillvaro. Pi tillskyndan av Bofors Gymnastikfcirening, frimst fdreningens
Victor Hamenergiskediv. sekreterare
mar, besldt AB Bofors-Gullspings
styrelse att uppfcira ett samlingshus
med gymnastiksal,
skolk6km. m. Byggnaden uppfdrdes 1908 och invigdes
hogtidligen den 9 mars L909. Talarc
vid festen var bl. a. styrelsensordfcirande, riksmarskalkenvon Essen,d&varande dversten Viktor Balck och
doktor Kjellberg (den beriimde folkbildaren). Enligt referatet talade den
frjrre "i varmaordalagom idrotten och
dess stora betydelsef<ir den andliga
och fysiska hdlsan och dr Kjellberg
betonadei sitt gedigna fciredragniidvdndighetenav upplysning och bildning f6r att mdnniskorna skola skapa Bofors Samlingsbus, exteri6r,
't'rcin193O-lalet, Boforsfoto.
foto
den andliga och materiellalycka, som
de strdvaefter . . . Vid festen utftirdes fdrl?iggning f<ir i ortens centrum pla- vacker, ombonad och akustiskt lyckad
musik av I. O. G. T:s musikkir."
cerademilitdra fdrband och si smi- konsertsalmed ca 300 bekvamafetdlDe bAda taTarnatdnkte givetvis p& ningom efter tillbyggnad av en jer, den forna gymnastiksalenhade
inskriptionenpi den minnestavla,som kdksflygel - central matinrdttning fcir delats till foaj6 och en mindre samentr6:
ar uppsatt 6ver Samlingshusets
all i Karlskoga fcirlagd militdr perso- lingssal, med ca 90-100 sittplatser,
OKAT VETANDE
nal. Efter kriget var byggnadenmycket projektorerf6r smalfilm (normal-och
nedsliten.
smal) hadeinstalleratsm. m.
SPRIDER LJUS OVER VAGEN
mellan
dispoDe 10 sista iren har Bofors SamEfter
iiverldggningar
KRAFTER
STARKTA
\Wijkander och personalorga- lingshus varit flitigt utnyttjat som
nent
E.
GORA DEN LATTARE ATT
nisationernam. fl. beskits,att grund- konsert- och fdreldsningssal,hdr har
VANDRA
ligt restaurerabyggnadenoch sdttaden h&llits otaliga kurser, konferenser, informationsmdten och "trdffar", ofta i
Under rainga 3t var Bofors Sam- i vackert och vdrdigt stind. Arkiteksambandmed n&gonfd'rtdring, hIr har
lingshus ett hem fdr gymnastik och terna Backstriim och Reinius fick i
uppdrag att gd,ra upp f<irslag till
folkbildning och ramen f<ir minga
gdstandekommissioner och andra beglada fester, basarer,konserter,dans- ombyggnaden. Denna genomfiirdes scikfitt se Boforsfilmer m. m. och hlr
tillstiillningar m. m. Si kom det andra 1946-47 och 1948 kunde Samlings- har ocks& medaljutdelningar och
virldskriget di dven Samlingshuset huset iter tagas i anvdndning. Hela andra bolagetsh6gtidligheter ordnats.
"mobiliserades".Det blev utlimnings- byggnadensinre var di totalt nygestal- Bofors Samlingshusdr en levande inhade blivit en stitution - blott skalet. den arkiteklokal frir uniformspersedlar
och vapen, tat; stora samlingssalen
toniska utformningen minner om de
50 iren.
L.
De tre aflitcberna

i den nu pSgiende :pdrsdn?hersptopagandan ild

Bofors. Boforsfoto.

Fiirslagsverksamheten
Bofors

vid

har nu iter tagit fart efter nFLgramFLnadersstillestind och tills dato ha )2
frirslag registrerats.Fdrslagskommitt6n
sammantrlderi bdrian av december.
Sparsamhetskampanjen
P3, alla anslagstavlor inom Bofors
kan man nu se vidstiende affischer i
bild och text uppmana alla till iikad
sparsamhet- mindre fcirbrukning och
aktsamhet - med verktyg av olika
slag, vatten, olja, tryckluft, kontorsmateriel m. m. Affischerna har olika
utformning ftir Verkstiderna, Metallurgiska avdelningarnaoch Kontorsavdelningarna.
R.
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Medaljutdelnlngarnavid Bofors, Uva och

'Wedaverken

Forteckning civer 1959 irs medaljcirer
Medaljiirer

vid Bofors

Arets utdelning av Kungl. PatriotiskaSdllskapets
medaljer och Bofors Hedersnil dgde rum lordagen
den 28 nov. i ldroverketsatla.DL B-pilen samtidigt
gick i press ffu vi noja oss med att i detta nummer
meddelanamnenpi irets medaljorer.
I. Kungl. Patriotiska Sellskapets silvermedalj
av I:a storleken fOr 50 tjiinsteir
Book, Gunnar Ernanuel,Ausynare
Elfstrdm, Karl Hilmer, Reuoluersaartare
Eriksson, lohan Harald, Traaersf6rare
Fagerlund, Edain Albin Gideon, Maskerare
Hammar, Ernst Nelbard, Kontorist
N ordin, Ernst Maurits, V erktygsutlitnnare
Persson, Aluin Emanuel, V erktygsreparatdr
Zand.er,Frans Elof , Ausynare
Lantz, Axel Ragnar, Planerare f
II. Kungl. Patriotiska Siillslcapets silvermedalj
av If :a storleken fiir 25 tj?insteir
Alette, Martin Gustau, Srned
Alinder, I ohn Engelbrekt,Krutbruksarbetare
Ahlinder, Nils Engelbrekt,Fdrman
Alrn gren, N ils G unnar T eodor, ln genj t)r
Abluik,lohn Gunnar,El. montdr
Andersson, Alf Enar, Pld.tslagare
And ersson, Erik, V alsbytare
Arcdersson,Erik Eduard, Viirmare
Andersson, ErrcstF ili p, D iu ersearbetare
Andersson, Euert Ingemar, Brddgdrdsarbetare
An d ersson, K arI Art ur V i I h elm, Kr ut bruk sarbet are
Andersson,Karl Eduin, Suaraare
Andersson, Karl-Eric Emil, Frdsare
Andersson, Karl G unnar, V erkt ygshdrd.are
Andersson,Karl Gunnar, Sapportsuaruare
Andersson, Karl lValter, Fdrman
Andersson, Oshar H arald.,Supportsuaruare
Andersson,SuenAdolf , Finmekaniker
Apelgren, Per SaenAlf , Ingenjor
Axelsson, Erik Axel Elon, Monteringsarbetare
Berg, Au gust V ald emar, Krut bruksarbetare
Bergf al k, Axel Si guard, PI dtslagar e
Bergfalk, Karl Gustau, F)rnran
Bergfalk, Oskar Valfrid, Smed
Berggren, Alf Elou, Forman
Berggren, Erik V ilbelm, Grouarbetare
Berggren,Hans Gunnar, Rdrmont)r
Bergius, Hilmer N atanael, Grouarbetare
Bergquist, SuenAxel, Reparator

Bergquist, T age H arald, G ranatsuartar e
Bergling, Erik Arne, Konstrukrdr
Berguall, Haruy Saen Gunnar, Planeringsingenjdr
Bj orkmon, G ustau G annar, T rharbetare
Bjorndahl, O skar N atanael, Hjdlpsmiiltare
Bood, Erih H ol ger, Aadelnin gsf orest d.ndare
Borg, Arne Bertil, Ausynare
Borg, Ragnar, Kontrol lin geni6r
Bostrdm,H enning Emanael,Gasskirare
Bouain, Ragnar Olof , Konstruktor
Brednert, Aina Sofia, Kopist
Brogren, Yngue Einar, Hemarbetare
B)ick, SuenBertil, Kontorist
Dufua, SuenEuert, Reglerare
Edstrdm, Euert Harald, Bilforare
Ekberg,lean Gerhard.Andreas,Kontorist
Eklund, Helge Lennart, Pldtslagare
Elwin, T ore, Konstruktor
Engbl orn, N il s Emil, Skogsarbetare
Engstri)m, Carl Gustau, Mhttjasterare
Eriksson, Anders Simon, T ransp ortarbetare
Ericson Artbur Erik Arne, Kontorist
Eriksson,Bengt Lennart, El. saetsare
Erik sson, Eri k G ustao, Krut brttksarbetare
Eriksson,Erih Gustau Bertil, Krutbruksarbetare
Eriksson, Eri k H enning, Krut bruksarbetare
Eriksson, Erik Hjahnar, Reparator
Eriksson, Erik Sigfrid, Reparator
Erikssorz,Ernst Einar, Pressare
Eriksson, Georg Lars Erik, Reparatdr
Erihsson, Gustau Adolf , Fiirrddsarbetare
Eri csson, G ustau Einar, F orrfrdsarbetare
Eri ksson, G ustaa H ol ger, Rep aratdr
Eriksson,Hilda Maria, Stdderska
Eriksson,Holger Leonard.,V erkrniistare
Erik sson, I ons Si guard, Krutual sare
Eri ksson, Carl-Erik, Ritar e
Eriksson, Karl Iaar, Kontorist
Eri ksson, Karl I ohan, Pld.tslagare
Erikson, Karl Ragnar, Slipare
Eriksson, Lars Oloa, Krut bruksarbetare
Eriksson, SuenErik, Synare
Eri ksson, Suen Eri k, V erkt ygssuaruare
Ericsson, W alt er Erl and, Konsfuuktdr
Erlandsson,Nils Seued,L\dare
Falk, Bertb Euert Rolf , Gassaetsare
Fisk, Viui lngeborg, T empoausynare
Forsberg,SaenNaranael, Marare
Francke, I ohn Matteus, Kal kylator
F ransson, I ohan Euert, Mat erialmottagare
Fredriksson, Uno Simon AIex, Filare
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Frisk, Stig Vald.ent.ar
loban, Montdr
Frizin, Gustau Harald, Konstruktor
Funke, Karl Alarik, Traktorfdrare
Gillman, Karl Henry, V erkstadsingenjdr
Gullberg, Gdsta Martin, Kontorist
Gustaasson,Axel Herbert, Apterare
G uJt ausson, Bror H ago, F orrd.dsarbetare
G ust ausson, Erik G unnar, Krut bruksarbetare
Gustausson,Erik Henrik, Fdnnan
Gustausson,Ernst Elon, Blylodare
G ustausson, Eaan Bertil, PI i.t sI agare
Gustaasson,Gustau Adolf , KrutbruLsarbetare
G ustausson, I da D orotea, Sti)derska
G ustausson, Kar I H ildin 8, BI I gnadssnickare
Gustafsson,Karl Try ggue, Kontorist
Gustausson,Thure Gannar, Fiirman
Goude, Dauid Ragnar, Ritsare
G othberg, Hans A sten, V iirmare
Hagelin, Nils Olou Sixten,Maskinist
Hallquist, Karl W alfrid, Kontorist
H antntar, Kail Al bert, T id.skriuare
Habne, Nils Magnus Hilding, Milare
Helling, Olle, Rektor
Hellstrom, Astrid Linnda, Kontorist
H ellstrc)m,Bertil H enry, Skiftf Srman
H ell str om, G ustaa V ald emar, Silidar e
Henriksson,Henrik Yngue, Murare
Hjalnt arsson, Karl T ore, Kontrollant
Hjelnr, Dauid Bertil, Elektriker
Hjelm, Karl H olger, Manipulatorskotare
Holm, EriA Borje Ragnar,Ingenior
Holrn, Karl G ottfrid, Krutbruksarbetare
Holrnberg, T ore Albert Martin, Aud,-fdresti'ndare
Hultgren, Nils Emanuel,Arborrare
I saAsson, Eri h Euert, V erktygsfriisare
lansson,Ernst Verner, Riktare
lansson,Folhe Gustaa Artur, Suaraare
f ansson,lohan Gustau,Trdarbetare
I ansson, Karl Aagust, Maskinmhstare
lansson, Karl Hjalmar Ferdinand, Fdrman
I ansson, O skar B ertil I ng emar, F owfr.dsarbet are
larlesten, Sten Erik G6sta, V erkstadsingenit)r
I ern, G ustau Sigfrid., Apparatskotare
I ern, Knut G unnar, Supportsuaruare
lohansson,Alf Yngue Eagen,Reparatdr
I ohansson, And ers Eduin, K ont orsaaktmiist are
lobansson,Axel Tore, Hyulare
I ohansson, D auid G unnar, Krut bruksarbetare
f obansson,Ebba Maria, Stiid.erska
I ohansson, Erik Au gast, V alsbytare
lohansson, Erik Inguar, Filare
I ohansson, G ust au OI ou, Ar kiutjlinsternan
lobansson, Karl G6te Sigfrid, El. saetsare
lobansson, Karl Harry, Murare
I ohansson,Lars V ilhelm T oiuo, Apparatskotare
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lohansson, Rut Margot Sofia, Kopist
lohansson,Ailen Verner, Reglerare
I obnson,Erik Arne, Ingenjdr
I onsson, G unborg Eluira, T empoarbetare
I onsson, G rita V il b elmina, T ernpoaasyndre
I onsson, Karl Al bert, V edgd.rdsarbetare
f on,rson,Karl Bernhard, Brinellprot)d.re
lonsson, Karl loban Sigfrid, Suaruare
Callenhag, Carl Euald, Laborant
Karlsson, Alfred Edain, Smiiltare
Karl sson, Ax el, Groaarbetare
Karlsson, Bengt Gustau Lennart, Frdsare
Karlsson, Bertil Vilhelm, Fdrrnan
Karlsson, Bror Elou lngeruar, Glddgningshiiilpare
Karlsson,Bror Torgny Georg, Reparator
Karlsson, Elui Marta V iktoria, Kopist
Karlsson, Erik Adolf , Krutbruk.rarbetare
Karlsson,Erik Oloa. Filare
Karlsson, Eric Rickard, Sraruare
Karlsson, Erik V erner, Magnafluxproaare
Karl sson. Erl and, Krut bruksarbetare
Karl sson, Euert V alfrid, Dia ersearbetare
Carlsson,Gustau Birger, Mek. reparator
Karl sson, G ustau H elge, Hdrdar betare
Karlsson, Gosta Emanuel, Borrare
Karl sson, Karl Bir ger, T ransp ortarbetare
Karls son, Karl Ernanuel,Kratapterare
Carlsson,Carl Gustaf, Verkstadsingenjor
Karlsson, Karl Gdsta, Reglerare
Karl sson, Karl Sixt en, Grouarbetare
Karlsson, Knut Viktor, Borrare
Karlsson, Mi.rten Lennart, Truckf 6rare
Karl sson, Olof lY erner, Skoguaktare
Carlsson.SuenAllan. Kontorist
Kednert, Bertil In gemar, In genjdr
Kernert. Erik Albin. Trkarbetare
Kihlstrdm, Klas Helrner, Filare
Kj elI berg, Eil and Emanuel, Bilf drare
Kj eI I kai st, Knut G dst a Emanuel, Krut bru hsarbet are
Kj ellrnan, Iaan F erdinand, Krut pressare
Kock, Anders laar, Reuoluersaaruare
Kolmert, Karl Gunnar, V erkstadsingenjdr
Christiansson,Carl Mauritz, KonstruAtiir
Kul I berg, OI of Euert I oban, Kr ut bruksarbet are
Kuich, Gustaa Adolf , Griiunraskinsf6rare
Kylberg, Nils Olof ,Ingenjdr
Larsson, Allan I ulius, Ap p aratskdt are
Larsson, Dauid, Suaraare
Larsson, loban Gustau, Forman
Larsson, Carl, Konstruktor
Larsson, Karl Au gust, Skogsarbetare
Lar sson, Karl Gunnar, Sup port saaraa(e
Larsson,Karl Harry, U gnsski)tare
Larsson, Oloa Valdemar, Reparatdr
Larsson, Pontus Hilding, Viirmare

Leandersson,GustauAdolf , Grouarbetare
Lidholnz, Suen Eaert, Gnistprouare
Lilie gr en, G eorg Al exander, In genjor
Lindahl, Euert Emanuel, Brinell pro?are
Lin d berg, V it lt etm G ot t.frid, V )iim are
Lincler, Harry Emanuel, Rdrmontor
Lin dgr en, Miir t a K aroI i na, Kr ut br uhsar bet are
Linds Aog, Eri h G dte, V erkty gssli par e
Lundberg, Karl Tore, Fiirman
Luttd berg, Mart in G eorg, U ru erhsapterare
Lund gren, Karl H enrik, ls oI ati)r
Lundquist, Gustau lohan Adrian, Triiarbetare
Lundqaist, SuenAlgot, Murare
Lonnquist, Gustau Uno, Skyddsinspektdr
Magnu sson, F ol h e Magnus, Support saaraare
Malm berg, V ikt or Emanuel, G odspackare
Malmquist, Per-Olou Fredrik, Kontorist
Mel her, Saen G ustau, Supportsuaruare
N il sson, Mart in V al I entin, Lagerf drman
Nilsson, Nils Gdsta,Kassor
N ord, Fritz Einar, Diu ersearbetare
N orlin g, Karl Erik, V erkt ygsfrlisare
N yuelius, Herman Martin, F 1rrfrdsarbetare
OI ousson, Ax eI Gunnar, T iliarbetare
OI sson, Erik Suante, Ap paratskdtar e
Olsson,Karl August, El. montor
Olsson,SaenGunnar, Snickare
Ohrmdr, Fritz V ilhelm, Konstruktdr
Persson,Erik Einar, Grouarbetare
Persson, Lennart Si gfrid., Kontrol lar betare
Peters6n,H enning G eor{ t Supp ortsuaruare
Pettersson,Bengt August Lennart, V erktygsslipare
Pettersson, Elou H arry, Bitr. liirman
Pettersson,Karl Hol ger Gotthard, Krutbruksarb.
Pettersson,Klara Oliuia lnge gerd, Krutbruhsarb.
Pettersson, Knut H arald, Ski utf dlt sarbetare
Pettersson,Otto Holger, Md.lare
Reinhold sson, H ol ger Martin, Ap paratsk dtare
son, Knut Ragnar,Kontorist
Reinhold.s
Rosengren,Ed.uinErik, Arbomare
Rosengren,Karl Gustau, Bitr. fdrman
Rosenstrorn,T ore Bertil, Ingenjdr
Rydberg, Erik Holger, Viirmare
Sandberg, Ernst Alaar Eugdn, Krutbruksarbetare
Selander,SuenEjnar, Ingenjor
Sjobolnz, Erik F olhe, Krutbruksarbetare
Sjoholru, Karl Euert, Mi.lare
Siolin, lohan Fredrik Birger, lngercjor
Sjolin, Carl-G ust aa, Ciuilin genjor
Skyllkuisr, Karl Hjalmar, Bilf r)rare
Spiik, Erling Soren Hugo, Kamrer
Stenstrdm,Per Arnold, Frhsare
Sundstri)m, Br or ln guar, V erAm)isI are
Soderstrom,I ohan Iuar, Audelnin gschef
T helander, N ils Bradford., Korrespondent

Tillander, Folke Gustaf, Aadelningschef
Tingstedt, Herman lulius Eduard, Krutbruksarb.
Todenf eldt, Karl Vilhelnz, Filare
Utter, Karl Emil, Forridsman
lV al I ent in sson, H oI g er Ragnar, A pparatsk dtar e
ll/ickstrom, Axel luar Thure Elion, Kapten
lYohlander, Folke Helmer Mauritz, Riparatdr
Aberg, Birger EIou, Smed
Ahluik, Bror V iktor, Ap paratskdtare
6berg, Erik Herntan, Stiidare
Ohrn, Erik Aruid, Skjutfiiltsarbetare
Osterberg,SuenOtto, Krutbruhsarbetare
Asthng, Gdsta Eduin, Montdr
Medaljiirer vid UVA
Pi UVA:s Luciafest mottogo nedanstiendeanstdlida Bofors Hedersnil f.or 25 irs tjinst:
Bartholf , Eric, Kass6r
Bojnds, Y ngue, Suaraare
B)ichstrdm, Anders, Elektriker
Glimster, losef , Verkmiistare
G ustaf sson, Eduin, F orrfi.dsarbetare
Hall, Folke, Suaruare
H edqaist, Per, V erknzdstar
e
o
hans
s
on,
ikt
or,
ersa
aruare
V
Reuolu
I
ons
s
on,
N
il
s,
ola
ersuara
a(
e
Rea
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Olsson,Oscar,Fiirman
Sandberg, H olger, T jiinst eman
Sko og, Sture, Planeringsch ef
St ohr, Bernbard, Suaruare
T ornblom, Eric, Inhdpschef
lY id eI l, G ustau, El ektri kerf orman
Medalj iirer vid'Wedaverken
\Tedaverken hogtidligholl mindagen den 23
nov. sin 4o-FLriga
tillvaro. I programmet ingick dven
utdelning av medaljer och hedersnilar till nedanstiende anstdllda, vilka uppni.tt minst 25 tjdnstehr
vid foreiaget. Medaljerna <iverldmnadesav foretagets grundare, civilingenjor S7. Dan Bergman,
vilken sjdlv erhiill samma hedersteckenav ordforanden i \Tedaverkens styrelse, disponent Sverre
R:son Sohlman.
Bergman, lY/. Dan, Direktrir
Ericson,Ernst Stefan, T jdnsternan
Green, Malte Filip, Forililjare
H elI str 6m, I ohn H arry, Kiirnmakar e
H erou, Ernst Al ex, Gjut eriarbetare
Larsson,lohn Folke Oliaer, Fiirman
Larsson,loban lsrael Max, Gjutare
Lindh, lohn Gdsta lVilliam, Aueringenjdr
Lind huist, I ohan Bertil, Metallar betare
Ljungd.ell, Anders Bertil, Gjuterichef
lYidegren, Axel IVilmer, Kassi)r
r)A
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genom att trdna i Kdllshagensgymnastiksal. Nohab komrner att deltaga
ilOHNE
med ett lag, som fir tampas med
Brandkiren, FlygmotorI, Handels,SJ,
Vattenfall, Stallbacka, Flygmotor II
och Tekniska ldroverket.
Fors
Nohab-nytt
traditionellt gir i slutet av november
urinad.
Indiens stiirsta kaplanturbin
SIF-Alubbenhar hillit sirt irsm6re,
Nobabs IF:s brid.getedtionhar av- igingkiird
vilket avslutadesmed dansoch gemytlig sarnvaro. I samband med mdtet verkat en klubbmatch mot UddevallaI mitten av september togs kraftavgick Ernst Norelius som ordfcirande varvet, so(r vanns av nohabiternamed
stationen
PanchetHill i drift. Den dr
2.756
pod.ng
mot
Varvets
2.644.
De
och han blev varmt avtackad frir det
beldgennordvdstom Calcutta,Indien.
fyra
individuella
resultaten
blev:
goda arbete han nedlagt. Den nya
Turbinen, som installerats, anses
styrelsen fick fdliande sammansdtt- 1. Falk-Dentzler, Uddevailavarvet,
vara
den stcirstakaplanturbineni Inpoting.
2.
337
Fogelkvist-E.
Andersning: ordf6rande Gd,te Bjurb?ick,vice
pi effekt och
dien bide med avseEnde
son,
Nohab,
Ludviqsson3r9.
3.
ordfd,randeTorstenMalmqvist, kass6r
dimensioner.
Karlsson,
Uddevallavarvet,
3Oi.4. PetArne Byhman,sekreterare
Agneta BerVid en fallhiijd av 34,4 m avger
Nohab, 2pp.
Iin, vice sekreterareAstrid lohansson. fs155s1-gy6nsson,
den en effekt av 80.000 hk vid 125
klubbmdstareGeorgeRoglei samtutan
Nohab med i Aorphandbollen.Lik- v a w / m i n .
slrskild uppgift E. Lindsjd.
som friregiende sliong har Nohabs
Se lven ingenj,iir Kindstrands artikel i
Nobabs 1F avhdll lcirdagenden 28 handbollstiasdkt bygga upp formen detta nummer. Red:s anm.
november sin traditionella irsfest pi
spiralnontaget i PanchetHitl. I nziuen sytzesrtagtingen och ddrunder l6p.
lf lildfriu
restaurantGullriset. Som vanlist vlr
hjulskantnaren.Foto 4 nov. 1958av ingenjdrt. Bidrck,VT 2.
anslutningen god och i kommande
nummer f&r vi kanskeanledninq tterkomma till irsfesten.Under r96O fyller Nohabs IF 15 3r, men det ldr inte
bli nigot direkt firande av dennahdndelse. Detta dr nog f6rstindigt, ty
alltfcir mtnga fcireningargriper varje
tillfiille att f8, fira n&got slags jubileum. Det finns till och med fdreningar som firar "jubileum" varje fu.

v
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lohn Larsson,som ldnge varit eldsjdlen inom Nohab-varpan, har nu
beklagligt nog tdnkt dra sig tillbaka.
Han har i minga ir tillhdrt styrelsen
inom Vlstergdtlands Varpafcirbund.
44 man med i Nobab-bordtennis.
Aven i ir blir det bordtennisspelfcir
Nohabs del. Fcirra iret lyckadesman
fL hyra" en lokal i kv. Beckasinen,
Stamkullevlgen6, och d& krjrde man
ig&ngmed en trdningsserie,
som lockade sl minga deltagare, att man fick
dela upp dem i tre olika grupper. Intressetinfcir irets seriespelhar dven
varit mycket stort och inte mindre dn
22 tvimannalaghar anmllts. Aven nu
har. en uppdelning pi tre serier fciretaglts.
I fu har man lyckats hyra samma
fritidslokal, som ir utmlrkt och ddr
man nu kdr mindagar och tisdagar
varje vecka till dess serierna slutspelats.Det dr minga bra spelare,som
anmdlt sig och att tippa nigon slutsegrareir givetvis mycket vanskligt.
I ndsta nummer finns" det anledning
iterkornma till bordtennisserierna.
Slutligen iterst&r dock att hoppas,
att nohabiternaskall fcirsvarasitt fciretags fdrger iven i andra tdvlingar ex. i
Saabsstora bordtennistdvlingar,som
)q,
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PA NOHAB

det bar bliait god. tadition

att ijnska GOD JUL ifrfrn adr redaktion
ocb iinnu har ingen aton2-reaArion
rart stopp fdr det press-aAtuella,
Lucia med tiirnor ett f irebud oar
om biigrande dopparcdag, d3 ai tar
ur gdmmorna f ram det som kanskelinns kuar
aa julpynt nzed fiirger sfr griilla,
Vi dnshar GOD ]UL
bland oss!

till den bdgtte

Per Odelberg tiinder ett sprakande bloss,
ban kastar frfrn aardagsbekymmema lost
ocb luttigt ban saiinger pd klacken,
VLr |nsAan gdr ocLsd till tusentals fler,
som dagligen NOHAB sin arbetshraft ger.

Franska nationalfdrsantlingens tahnan Cbaban-Delmas samtalar rned ingenidr P. E. Eller
(deluit od.nd. med ryggen ntot Adneralt) ocb Nobah reprcrentant i Franhrike, direktdr
Bertil Akesson, lramffu Nobah utttdllningsnzotor, Foto ur Nohabs arkiv.

Detta var den stiirsta motor, som
nigonsin stillts ut pi "Salon Nautique" och vdckte dirigenom berdttigad
uppmerksamhet.
Motorn utvecklar Lr3O hk vid
3oo varv/min Den skall installeras i
en fransk bogserbit.

Nohabs f otopristiivling
B-pilen har hdr tilfnlle att publicera
ytterligare en bild ur Nohabs fotopristZivling. Det dr "Historielektion" av
sign. "18-5-59" som i gruppen "Trollhiittebilder" erhiill 2:a pris.

Ny licenstagare

fiir

tillverk-

ning av polaf,motorer
POLAR dieselmotorertillverkas som
bekant pi licens frin Nohab i ett stort
antal ldnder i Europa och Australien.
Antalet har nu ut6kats med en tillverkare i Frankrike, Soci6t€des Chantiers et Ateliers de Provence,Marseille,
Denna firma kommer att tillverka
POLAR-motorer i storlekarp& upp till
5.000hk.

+

Ej ndgon Aan siiga: "lag iir nog fi)rmey'',
t1 alla sin shd drar till stachen.
Maskinerna stannat ocb julfriden
niir oaktmannen anstarsfullt

rfrr

ronderna gdr,

Till hononz nog B-pilens jalbilsning

nfrr

drt sndttita flingorna falla.
Diirhemma stfrr julbordet duAat nzed fat,
som lfllts rned de ldchraste rorter aa nzat.
Onz nzand.eln i grdten det blir lite prat.
EN FROJDEFULL

JUL TILL

ER ALLA!

Sclo.
Polar-motor
utstiillning

pe fransk

Vid Sretsstorasjiifartsutstiillningi
Paris,"SalonNautiqueInternational",
visadesen marinPOLAR dieselmotor,
typ MN18, i originalutfcirande.
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Gamla bruksbyggnader blir
friluftsmuseum
Vi visar t. h. en bild frin Tidaholms
blivande fornminnes- och hembygdsomride. Det ligger p& en "d" mellan
Tidan och kraftverkets tilloppskanal
och kanalens br?iddavlopp.Turbinhuset, tegelbyggnadenp& bilden, byggdes
p8.senaredelen av L800-talet.De tre
mindre stugorna som syns pE, bilden
?irde betydligt ?ildre"Smedstugorna".
De var fcirut beldgna utmed Smedjegatan, men flyttades fcir att bereda
plats fiir flerfamiljshus. De dr nu till
det yttre firdigrestaurerade och tvi
av dem har lven fett sin interiiir i
ordning. Det arbetesom iterstir dr att
fiirdigstiilla den tredje Smedstugan,att
iordningstdlla taket pi en stcirre fdrridsbyggnad fd,r museidndamil och att
indra och eventuellt tillbygga Turbinhuset. Dessutom kommer marken omkring stugorna och invid vattnet att
rdjas och snyggasupp.
Avsikten ir, si lingt vi har hdrt, att
Turbinhuset skulle anvlndas f6r utstZillning och fdrvaring av fornfcirem&1,under det att Smedstugorna,som
var arbetarebostdderfiir gamla Tidaholms Bruk, skulle md,blerassi vitt
mdjligt pi liknande sltt som di de
6nnu anvdndessom familiebostdder.
Vi tror, att mflnga tidaholmareir intresseradeav att detta kommer till
stlnd, dd.restekonomin tilliter, och
mLnga.vore sdkert villiga att hjelpa
till. De insamlade fdremilen ldr iu
vara oerhcirt m8.nga och samlingen
innehS.ller, iven om vdrdet givetvis
varierar, mlnga dyrgripar. T. o. m.
vdnnen Ison, som dr sakkunnig, har
ett gott 6ga till en del av fciremilen,
men dessafir ej skingras.
Limon
TV-korpens ledande ntiin: Fr. u. Ernst Sand,
Gunnar Cbristensson, Stig Tidquist och
Roland Ehuall. Foto A. Lilia.

T idah ohns bli aande h emby gdsnt useunz i nt,i d
Tidan. Snzedstugorna t. h.

Stig Tidqaist och Euert Sand skriaer at
startdort aid TV-Aorpens ocb Sparbankens
podngjakt. Foto G. Karlstrdm.

TV-korpen

i farten

fanns ocks&en familjeklass- var det
'd"n
inte mindre
fi\.
Den var fdrlagd till den omvixlande terrlngen kring Helliden. Start och
mil ?igderum i "FriherrinnansDal".
Banan var omkring 5 km och vid rz
kontroller gZillde det att svara p3, ffi,gor med de kiinda tecknen I X 2.
Individuellt segrade Kenneth Malmqvist, Tidaholmsverken, som hade 12
rdtt och hittade alla de 8 ute i naturen
gdmda spargrisarna.

Idrott och friluftsliv iir ju nyttigt
fiir kropp och sj?il och verkar som en
injektion av energi och friskt humdr.
Detta syns icke minst oi de initiativrika ocir uthilliga leda'rna frir Korpidrotten vid TV, herrar Christensson,
Sand,Tidqvist med flera.
I hrist har tvi stora arrangemang
i vilka allmdnhetendeltog genomfdrts.
Det har varit "Podngpromenader"
som
anordnats.Den fdrsta sick i samarbete
med Sparbankenunde"rsparbanksveckan. Deltagareantaletvar 244 och, om
familjemedlemmarrdknas in - det
Gunnar Cbristensson Aonrrollerar startkortenr poAngrxtilTma aid ntSlet. Foto G. Karlst16m.

"Det skall Ardka: i tid . . ." Ernil Persson
(t. b,) tog yngfia donern pi ryggen ander
tliulingen. T.a. EriA Suenston.FotoA. Lilja.

I familjeklassenvanns 1 :a pris av
familien L. \Warnstambland :f deltagande familjegrupper. Resultat 10
ritt och 8 hittade grisar. P6. direkt
forffi,gan ger kamrer \Tarnstam, som
den anspriksldse man han ir, sonen
Lars-Ake stcirstadran av det goda resultatet.
Trivseln och uppskaitningenav tdvlingen var stor och allmdn och det kan
ndmnas,att en del mycket nitiska delForts.d sid.30

vtrEDA@o'
wEDAVERKENS NYA TANNMAKERI
Au IngenjorSTEN L,4RSSON
Kdrntillverkningenvid \Wedaverken heterna fr&n bescikentill vira f<irhiiutfrjrdes tidigare siv?il i aluminium- landen.
Genom
som i magnesiumgjuterierna.
att gjuteriernair inrymda i fristiende Byggnadsarbetet
byggnader,blev detett svirlcistproblem
I jrni 1917 startadesarbetet med
att realiseraplanernap& att centralisera dverbyggnaden.
Foto nr 1 visar gatan
de bida kdrnmakerierna. Niir det rnellan gjuteribyggnaderna
frire bygggamla fiirslaget att civerbyggagatan nationen.Eftersom grundfcirhillande- Det ga'mla kiirnmaAeriet i magnesiamgjuter;et, Jom :lneJ en trfir'tg och deluis illa
mellan gjuterierna &ter blev aktuelit, ne inte 1r de bdstapi fabriksomridet bellst arbetsplals. Foto 'fdre 1958. Wedapi
en och fcir att undvika dyrbart p&lnings- foto \$7estetlund.
var det i fcirstahand med tanke
av de bida keinma- arbete,valdes en ldtt takkonstruktion
srmmanslagning
kerierna.
som utfcirdesi ldttmetailplit.
var
Fcjrdelarnarned centraiiseringen
Taket ir silunda utfSrt av dubbla Inredning och utrustning
I frdmre delen av lokalen tillverkas
bl. a. att man pi ett bdttre sitt kunde 0,7 mm korrugeradealuminiumplitar
utnyttja maskineroch utrustning,ugnar med en 7 crn isoleringsmattamellan, mindre och medelstorakdrnor. Tillm. m. I sambandmed cn civerbyggnad, vilket ger ett k-virde av 0,5. Av tak- verkningensker hlr delsvid bdnk, dels
kunde ocksi transporfvdgarnainom ytan utgdrs l1 /o av plasttakfrinster
av med tillhjnlp av kdrnskjutmaskiner.
Med ett transportbandfcjresde ftirdiga
gjuterierna saneras.
Bonowell.
Innan planeringenav kdrnmakeriet
Vid SrsskiftetL957-58 stod bygg- kdrnorna fram till kdrnkontrollen fcir
slutfcirdes, fciretogs studieresor till
nadcn ferdig och I'oto nr 2 vjsar en avsyning.De kdrnor, som skall torkas,
England och Tyskland, dar en del intericirav det nya kdrnmakeriet.
transporterastill torkugnarna,medan
st<irrelittmetallgjuterier, bl. a. High
Byggnaden har en ldngd av 74 m, COr-kdrnorplacerasp& stlllningar och
Duty Alloys, Sterling Metals, Honsel- en bredd av 9 m och den totala bygg- ar fdtdigaatt tas i bruk. I bortre dnden
rVerke och Schenk,besdktes.
dels i kollerging
nadsvolymend,r4.)oo ri3. Planritning tillredeskdrnmassan,
Vi hade nrimligen for avsikt att nr 3 visar kdrnmakerietmed maskin- och dels i skovelblandare.Sanden
infdra kolsyremetodeni stdrre skala och ugnsutrustning.Betrdffandekdrn- transporterasi specialbehillare,och
och ddrfcir studeradessdrskilt arbets- makeriets inredning och maskinella tdmning sker med tilhjelp av en trametoderoch utrustning fcir denname- utrustning, var denna helt fiirdig att vetsbana civer resp. kdrnbdnkar och
tod. Det d'r givet, att vi inte helt kunde tagas i bruk i juni 1958. i och med skjutmaskiner.Platsen intill sandbedennanya avdelninghar rilTedaverken redningenir avseddfcir framstillning
tilliimpa de anordningar vi fick tillerhillit ett modernt och centraliserat av strirre kdrnor. Till denna tillverkfiille att se utomlands,med hdnsyntill
typ av gjutgods, seriernasstorlek osv. kdrnmakeri, med modern utrustning ning hcir dven en stcire kdrntorkugn.
Den maskinellautrustnineenbestir
Vi fick siledes scikaanpassaerfaren- och metoderfrir kdrntillverknins.
Foto 1 nedan till viinster, foto 2 till h6ger.
Gdrden ntellan Alunzinium- och Magnesiuntgiulerierna innan
Foto 1956.
en ganskd trist "bakgfrrdsidyll',
daerbyggnaden Vedafoto \Testerlund.

il

"

Den nya kdrnmakeriballen - gdrd.en tnellan gjuterierna - folo
1958, innan nzaskiner,ilgndnn. n, inslallerats. Fotot ger en god
bild. ao den ljasa och lut'tiga aerdstaden ocb den liitta tak6onstr u kt i on en. \7edaf oto \Testerlund.
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M A G NE S I U
MGJUTERIET
PJan ijaer hiirnnekeriet. Till bdger nziiler Aontorsbyggnaden. Liingst t. u. sandbererlning, i hellens
nittparti lager- och torAhyllor, t. h. lransportbdndet omgiNet au nashiner, ilgnat'n. n,

av tvE d.ldre blismaskiner av tvp Os- I7edaverken i tankbil och pumpas
born, tvi klrnskjutmaskiner typ Hf,
frin dennatill kolsyretanken.
Rdper-N7erke,och tvl typ Hl2, Rd'per\Zerke (se bild nr 4). Till varje ma- Kolsyremetoden
skin och vid klirnbiinkarna, finns hdrdI korthet innebdrmetoden,att man
ningsautomaterfdr hdrdning av kdrnor i stiillet frir kdrnolfor anvdnder nattillverkade enligt COr-metoden.De Lr riumsilicat (vattenglas)som bindemeutrustade med tidrell fdr dosering av del i sanden.
kolsyra. Till utrustningen i dvrigt h6'r
Sedanmassaneir blandad, rammas
dven en kolsyretank rymmande 2,5 kdrnan upp pe samma sdtt som vid
ton, som dt placeradpi utsidan i bortre anvlndning av "oljesand". Innan kdrgaveln. Frin denna tank distribueras nan tas ur kdrnl&dan,Iiter man en
kolsyran i rdrledningar till resp. ar- strcim av kolsyra passeragenom formbetsplatser. Kolsyran levereras till
massan.Vid tillfcjrselav kolsyratill en
Foto 3. Kiirnkontroll aid iindstationen. KiirnLontrollant
Sdren Haraldsson ,. !. \fledafoto \Testerlund.

Karl EAstfinz t. h. och kiirnmakare

COr-massa teagetar kolsyran med
vattenglasetenligt f6ljande formel,
varvid massanstelnar:
Na2SiO3. nH2OfCO2:
SiOz*NazCO3 nH2O
Vattenglas och vatten * kolsyra :
kiseldioxid * natriumkarbonat(soda)
och vatlen.
Det dr siledes SiO, (kiseldioxid)
som binder sammankornen i sanden
medanNarCO. (natriumkarbonateller
soda) 1r en biprodukt.
Metodens fd,rdelar: Formmassan
har en relativt lig rihillfasthet, vilket
rnedfcir, att den blir lZitt att ramma
eller bl&sadvcn vid kompliceradekirnor. Sedan kd.rnan Zir lasad dr den
f?irdig att anvdndas.Man kan s&lunda
inbesparalagringsplatsi kdrnmakeriet.
I vissa fall ?ir det inte ncidvindigt att
armera kdrnorna. Kostnaden fdr torkning av kdrnor inbesparas,liksom
underhill av torkugnarna. Torkskilar
behciverinte anvindas, likasi reduceras kostnadenfdr klrnor, som tidigare
miste "bdddas" i sand.
COr-kdrnor har till civervdgande
del,
eller mellan 65-70 /6, kommit tlll
anvdndningi aluminiumgjuteriet. Motsvarandesiffror fcir kdrnor i magnesiumgjuterietd.rca 25-30 /o.
Produktion
Det kan vata ay intresseatt ndmna
nigra siffror frin fcjrsta8.retsverksamhet. Antal direkta timmar uppvisaren
nedging med ca 5O /o ochde indirekta
timmarna med ca 30 %.Den nigot
liigre bel?iggningenunder hcisten1958
har delvis piverkat dessasiffror.
Torkningskostnaden,som tidigare
- per Lr,har nedbringats
var 25.OOO:
till 15.000:-, inkl. kostnadfdr kolsyra. Kostnadsbesparingen
fcir bindernedel,som ersattsav vattenglas,uppgar ilrr ca /.uuu:- per af.
Infcirandetav COr-ms1eden,
i kombination med kdrnskjutning, dr i f<irsta
hand de faktorer som medverkat till

dessabesparingar.Genom COr-metoden har bindemedel- och torkningskostnadenvdsentligt reducerats.
Eftersom kdrnskjutning ej fordrar
kirnl8dor av metall. har vi kunnat
tiverflytta en del klrntillverkning frin
bdnkarbetetill k?irnskjutning.
Slutligen kan ndmnas,att personalen i kdrnmakeriet varit positivt inst?illd till rationaliseringen,vilket givetvis medverkat till den gynnsamma
utvecklinsen.

Foto 4. KlhnsAjutmatkiner i arbete, I fdrgrunden intill transportbandet synes hiirnmakare Stig Kailsson aid en biirdningsaut onzdt. rVedafoto'S(/esterlund.

Stockholmsvegen - omlegges

Riksettan

Hela sensommarenoch hdsten har
det varit kaos utanfiir \Tedaverken.
Stockholmsvdgenhar flyttats ett bra
stycke it sdder och i sambandhirmed
har den gamla vdgen, som liipte alldeles utanfd'r fabriksomridet, rivits
upp. Diirmed har en ur trafikslkerhetssynpunkt ganska farlig vdgstrdcka
ocksi f6rsr"unnit. Den nylagda vdgen
blir Siidertiilje nya utfartsled mot
norr-rister, med anslutning till autostradan,riksettan, llngre utanfd'r stads-

omr&det.Det frigjorda omr&detmellan
nya vdgen och \Wedaverkentorde kunna bli utmirkta parkeringsplatser,ty
pi sidana har det varit brist.
R.
'Weda

jubil6et

Wedaverkens 4o-&rsjubileum firades mindagen den 23 nov. vid en
hdgtidlighet med medaljutdelning i
arbetarmatsalen.Elva veteraner motmedalj och
togo PatriotiskaS?illskapets
Bofors hedersnil. Direktd,r \7. Dan
Bergman delade ut 10 hederstecken
till sina gamla medarbetare,av vilka

nhgra vafit med sedan 30-34 fu tillbaka.Styrelsens
ordfdrande,disponent
Sverre Sohlman, dekoreradesedan i
sin tur foretagetsgrundare, som kunde
rdknaca 38 tjinsteir, inrdknat de Er di
han tillhcirde styrelsen.
Till hdgtidligheten hade, fdrutom
medaljdrernasanhiiriga, dven inbjudits fdretagetsstyrelse,ledamdternaav
Fdretagsn[mnden,tidigare medaljd,rer
samt representanterfijr Siidertiilje stad
och oressenm. fl. Vi iterkommer med
utfdiligare referat i ndstanummer. L
TV-korpen i farten Forts.frinsida27
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tagate i skiljefr&gan, som gzillde de
ndmnda grisarna, hittade inte mindre
d'nL2 st. av 8 mdjliga.
Endast L4 dagar senare var TVkoroen iter i elden. om man kan anvdnda detta uttryck om en si gridisig
dag. Trots vdderleken och Fars Dagfirandet hade 500 personerslutit upp
p& berget, ddr start och mil fddagts
till "Toppm<issan".
Julskinkorvar priser till 1:a pristagarnaoch 2'.an och
3 :an fick julostar. Tidaholmsverkarna
hadesina stcirstaframgFngari familjeklassen,ddr de tre f<irstaprisen vanns
av Gustav Persson,G6sta Janssonoch
Tore Oman, som sllunda redan sdkrat
en del av julens uispisning.
Det ligger mycket arbete bakom
dessa tdvlingar och under hela den
tid tlvlingarn a.pl"gi"rhar funktion[rerna fullt arbete med att skriva ut och
taga emot startkort, rikna ut resultat
m. m. B-pilen gratulerar TV-korpen
till dessf.tamglngar.
Limon

lia'rffi
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oUeteraner
snrnslutatstntj ttnsf,s

Datid

Andersson
Bofort

Dayid Hamtzar
Bofors

Karl Andersson
N obelhrat

rdill

K4slel

Bofors

Anderston,Dauid Leand.er,f6dd 31 okt. 1g9g,pensio_
nerad 1 nov. 1959. Arbetadevid Nobelkrut ett par^perio_
det 7926 och L928, innan han j mai L928 anstiilldei som
murare pi Byggnadsavdelningen.
Detta yrke hade han
hela sin anstillningstid, ca it ir. Medaiicjr 1952 med
25 tjdnsteS.r.
Anderuon, Karl Filip, fddd 16 dec.L892,pensionerad
,
19 dec. 1959. Anst2illdisi nov. 1924pL Niiroglycerinavdelningenvid Nobelkrut, dlr han arbitade i k"nidenoch
torkhuset. dverflyttade L947 till Ammunitionsavdelningen i Seby,ddr han varit sysselsatt
inom tindmedels_
och spirljustillverkningen. Rdknade ca.35 tjdnste|t, ndr
han slutade. Medalj och gratifikatjon t949 med 25
tjdnsteir.
Bergbaist,Axel Bernlsard,fodd,z4 okt. 1g92. pensionerad 1 nov. 1959. Anstdlldesvid Bofors redan'i iuni
1907 som smidesarbetare
i gamla Smedjan.dverflytiade
j-nov. L937 till Hyttan och ddrifr&n I94L
till Stilverket,
ddr han huvudsakligastarbetat som smideshantlangare.
Erhdll vid Bofors 30O-irsjubileum1946medalj och g-ratifikation fcir 39 tj2insteiroch 1957 stora.rnedaiienf5r :O
tjinsteir. Rdknadesiledes )2 tjinsteir, nd.r han avgick.

Axel BergAr)st
Bofors

FredriA Lduskog
N obab

Karl Fredrihsson
Bofors

BertiJ Olsson
Bofors

fors i maj 1910 som svarvarei Kanonverkstaden.
Slutade
i maj I92O men &terkom i febr. L92L till samma avdelning, ddr han i juni 1930 utndmndestill f6rman. dverf lyttade j maj 1937 till Fiiltverkstadenoch blev i samband
hdrmed verkmdstare.Erhrill vid jubileet L946 medalj och
gratifikation fcir 36 tjZinsteir.Rdknadeca 49 tidnstelr ndr
han slutade.
Kiistel, Paul Reinhold,[6dd 26 okt. 1894, pensionerad
1 nov. 1959.Anstdlldesi nov. 1937vid Bofori som arkivtjdnstemanoch hade denna tjdnst hela sin anstillnings_
t i d ,c a2 2 f u .
Ld.usAog,
Karl FredriA,f6dd 17 okt. 1892,pensionerad
17 okt. 1959.Anstllldesredani mars 1910 iom smideshantlangarei Smedjanvid Nydqvist & Holm. Blev se_
nare smed och hade detta yrke- tills han avgick efter
ndrmare50 tjdnstei.r.Medalj vid Nohabs 1OO_ar;jubileum
1957med 37 tjanstefu.

Fredriksson,Karl Araicl, fddd 6 jan. 1896, sjukpensioneradI juni 1959. Personaliai fdreg. nr av tidnin^gen.

Olsson, N)h Gustaa Bertil, f6dd z6 okt. 1894, pensionerad1 nov. 1959. Anstdlldesvid Bofors i nov. 1920
som arbetarei Martinverket,ddr han i sept.1936utndmn_
des till frjrman. Frin nov. 1954 tjdnsigjordehan som
frjrman pi Smidesverkstadenvid Kiista. "Erhrjlt vid jubileet 1946 medalj och gratifikation fcir 25 tidnsteir och
rdknades8ledesca 39 tidnsteirndr han slutade.

Harnntar, Dauid Emanuel, f.6dd 15 nov. 1.894, pen_
sionerad 1 nov. 1959. Anstilldes fcirstag&ngenvid^Bo_

Sandstrdm,Torsten Olof,, todd 16 nov. 1gp4, pensio_
nerad 1 dec. L959. Anstdlldesi febr. i918 vid -Bofors

31,

som bokfcirare pi d&varandeLaboratoriet.Overflyttade
dir
i jan. 1933 som planerarepl Planeringsavdelningen,
han senareblev chef fcir Metallurgiskaplaneringen.Medaljor L946med 28 tjdnsteir. Riknade ca 4L hr i bolagets
tjdnst n[r han slutade.

F. H. Stenstrdrn-Nilssox
Bofors

Torsten Sdndslrbnz
Bofors

GRATULERA
5Ooeh6o-dzturyaz
I kvartalet

1960

BOFORS
AnsteUd
Lr

50-iringar
Januari.
). EriAston,Etkil Gunnar,Hyvlare, VK23
10. Tillman, Uno OskarHenry,Generatoreld.,
MP
lO. Bjdrn, Hilding Eaert, Forman,VA 20
10. lYallin, Nih Freclrik,Ingenjcir,BAP
13. Hagberg,lobn Euert, Rltare, MV
17. Andersson,Iaar Emanuel,Div.-arbetare,ME
L9. Andertson, Nils Henrik, Karusellsvarv.,
VK 21
79. Iobanston,Karl Verner, Konstruktdr,KK)'
21. Bragddn, Axel EriA, Smd,ltare,MEK
2I. Thulin, Iuar,Ingenjor, KMPS
22. Suensson,
GdstaEmil, Forman,VA 1
28. landi, Karl Fred.rik Gdtbe, Konstruktcir, KKY
EFV
3L. Lind, S)gneAdela, Stdderska,
3r. Anderron, Helge Vitdlir, Tfi.arbetarc,B 9

F'ebruari.
L. Vabhtrljm, Karl Holger, Verktygsfrds.,YY 20
4. Larston,TeklaMaria Margareta,Gravdr,W2o
7. f ansson,Nils Henning, Kontorist, EDX
9. Landin, Henry Sigfild, Dw.-arb., MVK 20
14. HellnzanKarl Eoald.lalias,Konstruktcir,KKT
Lr. Wiberg, Guslau,Riktare, MSK 83
16. Karlsson,Karl Olou, Svetsare,MG 31
19. lY/ennerblorn,Karl Ragnar,Offerting., FSM
20. Gttttautson, Sigfrid Helmer, Murate, B
2I. Karlsson,Thor Hilding, Fcirman,VP
MP
22. Llansson,Uno Augustinut, Std'd,are,
22. Berg, Eaan Hilding, Verktygsfrisare,W 21
B 39
GuslaaHolger, Reparat6,r,
22. Gustausson,
23. Strt;ffiberg,Karl Tore, Ritsare,VK 22
24. Erikston, SuenValdemar,El. svetsare,
VP
26. Dufua, Helge Eduin, Reglerare,MSK 20
28. Saanstrijm,Folke Enar, Sktotsorterare,ME
28. lantton, Lydia Maria, Stdderska,SS

rg25
1939
'I

OrO

7928
L95T
1959
L943
L938
'I c)57

1936
7933
L935
1957
L948

L925
I94L
1936
1958
1939
1.915
1939
1932
L929
L933
L94L
r9t4
1948
L92t
l93O
I93O
l95L
1958

Stenstrrjm-Nilsson,
Frans Harry, fddd 27 april I9o),
fcirtidspensionpi grund av sjukdom 1 febr. I9t9. Aftstdlldesvid Bofors i aptrl I9l9 som hantlangarei Stilgjuteriets rensaravdelning.Overflyttadei dec. I92, till
Skjutfiiltet, ddr han arbetade tills han tvingades sluta
efter ca 40 tjdnstenr.Medaljor vid jubileet 1946 med 27
tidnsteAr.

Mars.
I. Larston, Erik Hadar Fabian, Materialman,
MVK 20
). Bergstri)rn,Ake Valter, Bitr. fcirman,KA 91
13. Aldrin, Henry lYilbelm, Konstrukttir, KKY
L3. Lindstrdm,TorstenGu$af Herman,Kontrollingenjor, KMTL
L6. Eriksson.,Karl luar, Kontorist, ME 1
LB. Tra$, Arne Euald, Smed,MS 20
VA 50
24. Sjddin, Erik Fridolf , Urverksapterare,
2). Larsson,Bertil lYaldentar,Mllarc, VK 51I
2r. SAaf, Lucluig ValdernarAlexius, Pumpskcitare,MS 71
26. Lartson, Yngo,eAuguslinut, Fiirridsman, VE
29. Karltson,Bror Oslen,Monteringsarb.,VK 50
30. Olsson,Birger Leonard, Trdarbetare,B
)L. Srensson,Fritz Roland,Fcirridsftirvalt.,P 10
60-iringar
Januari
4. Nordstrdm, Olof Vilhelnz,Ingenjcir,B 1
14. Berggren,RagnarAnders, Planerare,PM
19. Karlsson,Karl Henri,€, Tridgirdsarb., B 3
21. lansson,Karl Adolf H jalmar,Fcirridsarb.,P 10
27. Karlston,EdainFolke,Dl.-snickare,MG 27
28. Gillman, Karl Henry, Verkstadsing.,VV 1
29. Brantingsson,Axel Georg Engelbert,Konstruktdr KKV
29. KAller,Erik GustauValentin,Kontorist, EDM
Februari.
7. Habn, Carl Tage, Civilingenj6r, X
13. Karlsson,GustauEd.ainEmanael,Mek. reparatcir,VR 93
15. Bostrdm,Holger Eugen,Packare,RT
20. Selander,SuenEjnar, ltgetjor, KMTA
Mars.
5. Skyllkuist,Karl Hjalmar, Bilfcirare,RTK
1. SuernLs,Iur AlariA Vilbelnt, Konstruktor,
KKK
Nilsson, Erik, Kanonborrare, VK 21
Aronston, GustauHerbert, Grovarbetare,B !
GreeA, Axel Edaard, Portvakt, RV
Schri)der,Fritz, Reparatcir,MSK 90
Bji)rndahl, Oskar Natanael, Hj.-smalt, ME 20
Bickman, EriA Gustau,Filare, VK 51
Erikston, Anna Amalia, Stiiderska,EFV
Lunclstrdm,Hugo Axel Eruanuel,Div.-arb.,
ME

1946
1937
1933
1936
1934
1926
193r
1937
1c)?5

1953
10 2 R

1937
1950

r927
L9L4
r936
1c)1?

r938
1934
1937
1930
1948

r929
1923
1936
1934
1930
r92O
1937
1947
L917
1934
1939
1936
L94L
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t
29.
2).
30.
31.

Hedberg, Alf Algot, Mask.-reparatdr,VR 90 1930
193I
lohansson,loban Albin, Grcvarbetare,B
Laurell, Nils Ernanuel,Skjutfiltsarb.,KMPS I c ) 4 ?
1929
lonsson, Oloa Mattias, Ingenjrir, KKL

NOBELKRUT
50-iringar
Januari.
7. Larston,Erik lohanner,Cementarbetare,
NB 5 L933
9. Olsson,Anders Inguar, Krutvalsare,NVK 20 r 9 2 4
)1. lacobtson, Algot lobannes,Centrifugerare,
1947
NVF
Mars.
13. Guttaaston,Karl Martin, Trotyiarb., NVT
14. Erihsson,Artid Vilbelnz, Malningshusarbetare,NVN
30. Granlund, MiirtaViola, Badbitrede,NOY

19)7
1937
1c)1?

60-iringar
Januari.
2. Ohl, Friz Artbur Heinrich, Instrumentrepa1951
ratcir, NB 93
1q) 4
73. Mt)rch, Edttin Erik, Apparatskdtare,NVF
1939
2L. Andertson,Karl Gunnar,Ingenjrir,NB 1
1.936
26. Karlsson, OscarEdain, Stddare,NVN
r933
26. Sundquiil, EriA Eloa, Skiftbrs, NVN
Februari.
1939
16. Siker, Elsa lngeborg, Stubinarbetare,
NVD
24. lohansson,IuAr Emanael,Fiirr&dsarb.,NP 16 L 9 3 8
Mars.
1. Nilsson, Nils Ragnar,Transportarb.,NB 70
14. Olsson, Knut Eilk, Byggn.-snickare,
NB 5

7938
7939

Januari.

Februari.
6. Bjdrndahl, Olof , Kontorist, EI
9. Suanstrdm,Helge, Filare, VI
25. Lindell, Suen, Skdrslipare,VA
Mars.
LO. Li)f gren, Araid, Verkmdstare,VI
28. Bergquist,Elmer, Filare, VI
60-iringar
Januari.
4. Skoog, Algot, Detaljbevakare,VPP
24. lohansson,Axel, Stddare,VI
25. Lindberg, Herman, Fd,rridsarbetare,
EIF
26. Grahn, Carl, Tidskivare, EF

193t
1929

7957
1927
194r
1944
1 c)?R

1938
7927
r927
L927

Februari.
4. KrooA, Ernfricl, Traversfdrare,VT
6. Olsin, Per, Borrare,VM
6. Anclersson,f ohn, Hammarreglerare,
VG
17. Glad, Ed.uard,Hyvlare, VT

1927
r927
1940

Mars.
5. Strdm, Gustau,Borrare,VM
11. Gadd, lohn, Supportsvarvare,
VM
17. Almquist, Holger, Filare, VI
27. lY/ickman,Erik, Std'dare,
YD

t922
1.974
195r

JJ

50-tringar
Januari.
6. Gu$ausson,Karl GustaaGunnar, Grovarb.
20. Anderston, Karl Bert)l, Avsynarc

1958
7949

Februari.
). lohansson,lobn Olol Konrad, Verktygsarb.
27. Karlsson,Paul GustauLennart, Elektriker

1936
7940

Mars.
I5. Petterston,Frans Erik Kri:toffer, Montrir
1949
28. Anclertton,Valter
GustaaEugen,Bonoplastarb.
1950
60-iringar
Januari.
15. Israelsson,Set Gustaf Martin, Transportarb. 1946
Februari.
2. Prollius, Herbert Otto, 1veringenjor
I94B
78. Abrab:amsson,
Hfahnar Georg,Avsynare
L939
24. lobansson,Karl loban Mattia.r,Bonoplastarb.Dq9
Mars.
22. Lartson, Gustaa Algot, Eldarc

7950

UVA
50-iringar
Januari.
I. Damberg,Tore Gillt: Wilham, Transportarb. I9t7
I0. Sten, Vilbelm llarald., Overingenjdr

\vEDAVERKEN

NOHAB
5O-iringar
lO. Larsson,Erik, Yerktyesavsynare,
VA
13. Pettersson,Arne, Bokfcirare,EF

TIDAHOLMSVERKEN

1cJ)-1

1c)<7

S0-iringar
Januari.
5. Llungdell, Anders Berill, Gjuterichef
28. Suensson,Suen,Skiftfcjrman

7941
1948

Mars.
21. Guttafsson, Harald, Planetingschef

1942

Mars.
60-itingar
4. Gustausson,
Suen,Flaskreparatcir
5. Ht)rnell, Robert, Presskcitire
8. Norgren, Eaald, Yerkmdstare
13. Karlston, lohn, Snickare
L8. Sedemark,Eduard.,Avsynare
20. Skoglund, V iAtor, Fcirridsarbetare

1.941
1948
1947
r955
L944
t946

-#lN

MEMORIAffi<<Xr:

i;=p
Aarne Koitunen
Bofors

Ragnar l-antz
Bofors

lYaldu:

Ouringe
Bofors

Koiuunen, Aarne Reipas,f'ddd 2L sept. 1904, avliden
14 nov.1959. Anst?illdesi april 1957 som hjiilpgl<idgate
i Kilstavalsverketoch hade dennasysslatill sin bortging.

hade dennatjiinst till sin bortging. Medaljdr vid jubileet
med 37 tjdnsteir. Var i ir fcireslagenatt erhilla stora
medaljenfcir 50 tjdnsteir.

Lantz, Axel Ragnar,{odd23 okt. 189t, avliden 17 okt.
1959. Anstiilldesvid Bofors redan i dec. 1909 som svarvare i Kanonverkstaden.overflyttade i febr. 1934 son
planerare p8, Krigsmaterielplaneringsavdelningen och

ouringe, Nils lY/aldus,fddd 9 apil 1904, avliden 16
okt. 1959. Anstilldes vid Bofors i aug. 1,939som finsnickare och triarbetare pi Byggnadsavdelningen.Detta
yrke hade han hela sin anstdllningstid,ca 20 ir.

Den vanligaste titeln efter omliggningen torde
bli "brukstjinsteman", som avloserhela den linga
raden av olika varianter av kontorstitlar eller kontorsyrkesbendmningaroch liksom examenstitlar
o. d. blir gemensamfor bide min och kvinnor.
Ddrndst vanligast blir sdkert ingenjorstiteln.
Aven om titelfragan, i det sammanhangdet hdr
giller, inte dr av n&gon storre vikt eller betydelse,
har bolaget dock ansett sig bora informera de beom sina planer.
rorda personalorganisationerna
EP/Hk

BOTAGSTENNINGBN
Tj2instemiinnens titlar
Vid utsdndandetalr inkomstuppgifter till taxeringsmyndigheterna, liksom vid utsdndandet av
B-pilen och foretagsndmndsreferattill bostadsadressen,har bolaget anvint samma tryckplitar
som vid limnandet av upPgifter till arbetsmarknadsmyndigheteroch militara myndigheter.Nimnda myndigheterhar tidigare fordrat, att titeln skulle
utgora information om vederborandes sysselsdttning inom bolaget. Nu har emellertid de militdra
myndigheterna infort en sifferkod, som tdcker informationsbehovetfor deras del, och arbetsmarknadsparternaanvdnder den nya gemensammastatistiska yrkesnomenklaturenfor tjdnstemdn.
Den gamla titulaturen, eller om man se vill tidigare anvdnda yrkesbendmningar,har varit foremil
for en viss kritik frin de anstdlldas sida och
onskemil har framstdllts om en modernisering.Di
ldget nu blivit ett helt annat, genom dndring av
uppgifterna till de berorda myndigheterna,kommer
fr. o. m. den 1 januaril.96o en viss omldggning och
forenkling att ske iffiga om titlarna vid B-pilsutsdndningen och i liknande sammanhang.

Avliiningsd

agatlna 1960

Di tiden for 196o irs semesterdnnu vid pressldggningeninte var faststilld, kan redaktioneninte
i detta nummer meddela avloningsdagarna1,960.

RBIIAKTIONBN
Kronikan i ord och bild over 79)9 irs hdndelser
kommer som vanligt att inleda B-pilens Lrglng
1960. Redaktionen motser tacksamt alla uppslag
till kronikan, gerna sivdl bild som text. Har Ni
nigot att omtala, si sdnd in det snarast!
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Bofors-misterskapet *
i fotografering tg6o A
Arrangorer: Bofors Ungdomsgird i samarbete
med B-pilen och fotograf Pontus Andersson.
Tdvlingen ir individuell och omfattar foljande
klasser:
A. FARG (Diapositiv).Format 5X5,7x7.
7. Deltagare, som erhillit pris i tidigare fototd'vlingar.
2. Deltagare, som inte fitt pris i tidigare fototdvlingar.
3. Ungdom upp till 20 fu.
Tre bilder, som inte tidigare prisbelonats i
allmdn fotoidvling, eller publicerats i tidning
eller tidskrift, f6.r insindas. Ur kollektionen utvdljes och prisbelonasden bdsta bilden. Dirutover fir bdstakollektion ett hederspris.
B. SVART-VITT. Storstaformat 30X30.
1. Deltagare, som erhillit pris i tidigare fototdvlingar.
2. Deltagare, som inte fitt pris'i tidigare fototdvlingar.
3. Ungdom upp till 20 ir.
En bild, som inte tidigare prisbelonatsi allmdn
fototdvling, eller publiceratsi tidning eller tidskrift, fir insdndas.
Beriittigade att deltaga i tialingen:
AIla som ir bosatta inom Karlskoca stad.
Priser
De tre bista i varje klass erhiller diplom, ddrutover kommer ett antal priser att utdelas.
Alla bilder, som publicerasi B-pilen, fir utover
ev. pris ett honorar.
Tdvlingsbilderna skall vara insdnda till Bofors
Ungdomsgird, Bofors, senastfredagen den 5 febr.
1960. Mdrk forsdndelsen"Bofors-Foto 1960".
Fiirpackning,

montering

och rniirkning

Saart-aittbilderna inldmnas omonterade eller
monterade pi stiidkartong, d. v. s. utan vit kant.
Fiirg: Diapositiven monterade enligt standard.
Detta innebar, att ndr bilden betraktas rdttvdnd,
skall den upptill vara forsedd med en 3-5 mm
35

bred vit remsa,for forekommandemdrkning. Denna remsa fl.r gana gi
pi overkanten, men ej
"pp
ner pi baksidan. Ingen annan vit mdrkning fir
forekomma.
Varje tivlingsdeltagare skall bifoga ett tillslutet
kuvert innehillande uppgift om namn och adress.
Utanpi kuvertet skrives (liksom pi bilderna) den
tdvlandestdcknamn samt den klass i vilken bilden
deltar. Bilderna skall vara forpackade med tillfredsstillande skyddsomslag.
Firgdiapositiven skall vara vdl forpackade i
kartong eller ask.
Deltagarna i tdvlingen underkastarsig tdvlingsi och med insdndandetav tivlingsbestdmmelserna
bilderna.
Anmdlningsavgift kr. 2: - bifogas (gdrna i {rimirken). Pengarnakommer att anvindas for inkiip
av oriser.

ANNASNS
Mdnniskan jagar i uiirldens riken
rekordensrekord, for irans gungfly blind.
Hon struttar kring till mammonsmusiken,
till sista ntarschengdr mot Ayrkogdrdensgrind.
An skyldrar skriich och hat geudr pi. beden;
bak frihetenssymbol man skymtakan en trhl.
Ett atskott uti FN efterspanarfreden,
som aldrig spirat i en hungrigs sjiil.
De liirda bollar med atomenskirna;
Liu och Ddd, de sorlar uid eaig aiinskapsskd.l.
Ldngt bort i dunklet stdr Betlehemsstjiirna
- nxenuiseruiinnenaandraremot andra md.l.
Glt)nt for en strund,om ocksi. dombasunerskalla,
rekordensrekord och dagenssista mord.
Utanfdr ratan uinterns flingor falla
ddljande en frusen och besudladjord.
Ldt osstrots allt &enotnAduent fornimma
badskapet- ett hopp om en liusare tid.
Ldt oss koppla au for en enda fattig tiruma,
Lfrt ossfd kl)nna . . . julefrid.

\.

Si)derholm

Skyddsglimtarfrin Nobelkrut

peratur och vid omkring 4o0o borjar
en scinderdelningsom bl. a. ger upphov till gasformiga flourprodukter av
mycket h6g giftighet - betydligt farligare dn t. ex. cyanvdte
Fluorfcireningarna framkallar irritation i ndsa och svalg omedelbart
vid expositionen. Ldtgre pS.verkan
elier strirre akuta doser kan medfcira
svira lungskador, eventuellt resulterande i lungcidem.
Vid arbeten,ddr vederbcirande
utsdttesfcir damm eller scinderdelningsprodukter av teflon, skall det vara val
scirjtfcir effektiv ventilation.Vid kortvariga exponeringareller om effektiv
avsugning inte dr mdjlig att &stadkomma skall gasmaskeller respirator
godknnd f6r metallrrjk anvdndas.

var vid oktoberm5.nads
Dremiesumman
slut
4.940:kronor mot 7.520:Redan i fciregiende nutrrmer av
kronor
fcirra iret.
samma
tid
B-pilen rapporteradesden prelimindra
Minskninsen
dock inte enbart
beror
siffran for olycksfallsfrekvensen
unPerioCerder tredje kvartalet vid Nobelkrut. pi cikningenav olycksfallen.
Den hade berdknatstill 25 olycksfall nas idngd har i allmdnhet ocks&cikat
per en miljon arbetstimmar.Tyvd:rt beroendepi sZinktjdmfdrelsefrekvens
hdll ei ens dennafcir vira fcirhillanden och fdrre antal anstillda. Jdmfcirelsehcigasiffra. Annu ett olycksfalltillkorn frekvensenomfattar den senaste10och detta hcijde frekvensentill 27,1. irsperiodenoch hdr bcirjarnu de hdga
Ett par av olycksfallen medfcjrde olycksfallsfrekvensernafrin slutet av
ganskaling sjukskrivning,men i gen- 4o-t^let att ersdttasmed de sistairens
:ld.ttllga frekvenstal. Genomsnittsfregdld var de dvriga si mycket lindrigare. Sammanlagt fcirlorades 1.336 kvensen fd,r hela fciretagetsjonk sitimmar, vilket endast dr 0,3 procent lunda frin 10,67 for l0-irsperioden
av den totala arbetstidenunder kvar- 7948-1917 tlIl9,56 fdr 1949-7958.
talet. Rdknat per skadablir frinvaro- Antalet anstillda har under hristen
E n s p e c i e vl la r n i n g
Varning!
tiden ca 12 dagar. Det ir betydligt b<iriat oka. men har under iret varit bcirgesrdkare.Teflonpartiklar fastnar
ligre dn vad genomsnittet brukar ca 10 procent llgre In fdregiende ir.
latt vid cigaretternaeller i pipan och
ligga p3,.
f<iljdenkan bli en direkt inhalationav
vid fdrbrinningen scinderdelad
teflon.
Sv&rastdrabbadehar avdelningarna Hdlsorisker vid arbete med Tefon
NVF och NVK 21 varit rned vardera
Teflon eller polytetrafluoretylen, P&dettas[tt ldr t. o. m. olycksfallmed
tre olycksfall.
som det ken-riskanamnet lyder, dr en d<idlig utging ir,:trd{f at.
plast med exceptionellresistensmot
Diirfdr till sistett par rid till rcikare,
Tiskada satte punkt fiir olyckskemikalier och virme. Det Ir oltisligt
som
arbetarmed teflon.
i syror och alkalier och i alla vanliga
fallsfri S-Srsperiod
Dessa
kisningsmedel.
egen- 1. Rdh inle eller biir inte ent c)garArets sistakvartal ser hittills bdttre organiska
att teflon fitt en vidretter, tobak eller pipa i hliiderna
och ndr detta skaperhar gjort,
ut ur olycksfallssynpunkt
strdckt anvdndnins fdr diversekvaliskrives,i mitten pi november,har enunder arbetet,
ficeradeIndamil. lyvdrr dr materialet
dast fyra olycksfall rapporterats.Ett
mycketdyrt och dettabegrlnsarnatur- 2. Borsta alltid Altiderna
av dem intrdffade i TU 2 och dirmed
fria frLn
ligtvis anvdndningenav det. Hos oss
brcjtsen mycket ling olycksfallsfriarteflonspfin och tuAftd hiinderna
kdnt som material
torde
det
vara
mest
betsperiod. Avdelningen hade, nlr
noga fdre rdkning.
till packningar.
olycksfallet intrdffade, ftfoft 1.352
Ltn
arbete
med
Hilsoriskerna
vid
teflon
arbetsdagarutan olycksfall.Det iir, si
uppges vara av tv5.slag, ndmligen innlr som pi en minad, hela fem ir.
vid
Olycksfallsfrekvensen
Fciregiendeolycksfallethdnde ndmli- andning av teflondamm (1) och inBofors
andning
av
scinderdelningsprodukter
gen den 2 december1954.Kuridst nog
bildade vid upphettningav materiavar dven detta en tiskada.
visar hcigresiffror dn fciregiendeir.
let (2).
nog
beteckkan
Olyckshzindelserna
T. o. m. den 15 nov. hade i ir in(1) Inandning av finfcirdelad te- traffat I39 olycksfall i arbetet mot
nas som nigot av <idetsironi, om man
vet att avdelningenvar den fdrsta, ddr flon, som kan bildas vid mekanisk 125 under samma tid 1958. Fardskyddsskormera allmdnt siog igenom bearbetningav n-raterialet,
ger upphov olycksfallen hade samtidigt 6kat frin
och att ungefir 80 Procentav Persona- till sjukdomssymtomp&minnandeom 16 tlll 20 i nr. Totalt har silunda 159
len brukar ha skyddsskor.Bida tiska- dem, som uppstir vid inandning av olycksfallintriffat i ir mot I4L i fjol.
dorna skulle ha undvikits om veder- metallrcik,s. k. metallrriksfebereller
r(
di olyckshdn- gjutarfeber.Symtomensdtterin nigra
bcirandehaft skyddsskor,
delsernaintrdffade.
timmar efter exoositionenoch fcirsvinDet har berdttats,att den vid sista ner vanligen helt inom loppet av 24
Sparklubbsverksamheten
olycksfalletskadadejust hade ldmnat timmar utan kvarstiende besvdr.De
sina skyddsskortill skomakarn.Tyvd.rc yttrar sig i form av smlrtfcirnimmelser iir livlig och stora pengar flyter in
tar olycksfallen inte hdnsyn till si- i muskler och leder ntf<iljda av frys- varje minad. Enligt senastemeddedant. Skoexpertensrid, att tvA par ningar samt riklig svettning alterne- lande frin Postsparbanken
har de 44
h&ller lika ldnge som tre par, om de randemed feber.
sparklubbarnavid Bofors och Nobelbyts och vddrasnigon dag emellannt,
(Z) En betydligt alivarligarehdlso- krut inte mindre dn 632.852:24 kt.
gdller dven skyddsskor.
fara. innebfu inandningen av scinder- innestiende. Den m&natliga inslttdelningsprodukter.Vid upphettning ninsen 1r fcir vissa klubbar nd.rmare
Skyddstiivlingen
av teflon till en temoeraturav ca 2OOo z.ooo kr. och inte mindre d.n9 klubbar
Det 6kade antalet olycksfall har bdrjar det avgivaett fint sublimat,som har en beh&llningpA,2r.ooo kr. eller
givetvis satt spir efter sig iven i
antas innehilla adsorberadflourvdte. mer. En klubb torde till &rsskiftetf5,
skyddstdvlingen. Den sammanlagda Sublimeringencikarvid stigandetem- 5 0 . 0 0 0 i k a s s a n l
r
Olycksfallsstatistik
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WEDA-SPORT
Sommarenoch hdsten har fcir \7edaverkensSportklubbsdel prlglats av
en livfull verksamhet.Det har varit
dels mer tivlingsbetonad idrott och
dels mer motionsbetonade<ivninsar.

arrangerasi Sddert?iljeoch Norrkciping. \feda hade tidigare vunnit tvi
och nitt tvi oavgjordaoch borde enligt minga redan fcirra iret fitt vandringspriset, men oklarhct om regier
gjorde att priset iven i ir stod pi spel.
MLngkampen
Det gick bra fcjr \Wedasdel, fast
det
sltt hirt At och priset stir nu fast
tillhcir den senare avdelninsen. Den
har iteruppstitt efter nigra irs uppe- fcirankrati \7edas piisskip.
Varpativlingen liksornskyttetvanns
hill och detta har skett med fcirnyat
kiart
av \7cda och iven fotbollen
stort intresse. Den omfattar liksom
tidigare sju grenar, varpa, rninigolf, vanns fast med mindre rnarginal.
cykel, simning, skytte,orienteringoch Tcnnisrnatchcn blev rnvcket idrrrn.
tyngdlyftning varav seniorerna fFLr Sifforne4-l gerintryckav klar scgcr
rnen i verklisheten var den hirfin.
Bordtennisenresulteradei stor Nefavinst och de vanligasi duktigaschackspelarnafick ocksi se sig besegrade.
Slutresultatet
blev 5-3 i \7eda-favrir.

lund fick ge sig fcir bdstaAstra-lciparen
men var tvia och pi tredje piats friljde
Erik Hellstrand.
Erik Karlsson blev dven i ir korornlstarei cykel fdr Sridertllje.Energisk trining gav resultat och di inte
SodertZiij
ecyklisterna
kunde ge tillriickligt motstind blev det start ziven i
Stockholmskorpn-rdsterskap
med samma fina resultat.Kjell Klangeryd blev
De olika sektionenta
ocks6.klassegrarevid Sridertiilje-korhar ocksi haft ett omfattandeprogram. Den och tillsammansmed Knutte AnTennissoelarnadr talrika och \7eda i".rron vanns guldtredaljen i lagt?ivhar helf domineratIdrottsoarkensten- lingen.
nisbanor.Soclet har fcir andra iret
Varpaspelarnahar trdnat och tlvlat
skett i seriespeloch omfattat tre grup- i vanlig utstrlckning och derasklubbper ordnade efter spelarnasskicklig- tndsterskap
vannsav LennartKarlsson.
het. Dessutomhar KM spelatsi form
Detta var ett litet axplock frin
Start fdr clLeltiirlingen i tningkarnpen.
av utslagsturnering
bide med singei \7eda SK:s verksamhetsom inte heller
och dubbel.Nykomlingen Stig Haller- nu ligger i vila. Schackoch bordtenvdlja bort en gren och oldboys tvi.
bdck kopieradeRune Ahlbergs bravad nissoelarna?iri full verksamhetmedan
Damernahar fitt avsti frin skytteoch frin i flol och vann i bida klasser- hockey-bockey-spelarna
vdntar pi is
tyngdlyftning och istillet lgnat sig it
na, i dubbel tillsammansmed Rune och skidorienterarna
pi snci. E,
O.
kipning och slungboll. Ndra femtio- Olausson.
talet deltagaresyntesi fcirstagrenen,
Skyttarna har hunnit med minga
sedantunnade det ur nigot, men in- duster och frin dessakan ndmnasatt
tressetvar fortfarande storarlat. Da- Tage Rosengren blev klubbmistare
lnerna var i det fallet fdredrimlieaoch och att Rune Janssonsegradei tdvgcnomfcirde
tivlingenndranoghundra- iingen om Igelsta tri's vandringspris.
procentigt.
Fred Edlund, allroundbeg8.vad
som
f&, segradei seniorernastdvling, en
bedrift som han tidigareutfcirt vid tre
tillfiillen. Inte ens prisvane Ragnar
Lundberg med olympiarutinfcirmidde
hindra hans seger.Men h5.rtvar det,
endast en poZingskiljde i slutprotokollet.
Bland damerna svarade Birsitta
Lewin for en fin seriemed tre giensegraroch hennessegervar klar frire
Ingrid Nilsson och Mona Sundin. I
Koncenlration.Kassbr II/ilner lYidepren
var det mera hirt och tiitlar i schacA.
oldboysklassen
ldnge ovisst mellan segraren Kurt
Carlssonoch tvian Sven Magnusson.
Orienterarna har haft kvdllstiv-

=J

NEFA-matcben
har sedanfem ir tillbaka insitt
i hdst-mott
programrnet.\Wedahar di
Nefa
Idrottsfijrening i en irlig klubbmatch
omfattandeolika grenar. Trevliga och
jiimna uppgcirelsersom vartannat ir
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lingar gemensamt med Scania Vabis,
men tyvdrr har deltagarna huvudsakligen kommit frin medarrang<irerna.
Bdttre deltagande har det varit i
ovriga arrangemang, mingkampsorienteringen och klubbmatchen mot Astra,
vilken vanns civertygande. Fred Ed-
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G O D D A GT, A G A R
DETEKTOR VID
U T R E D N I N 6 S A Y D EI INN6 E N .

BOFORSFLATAN
B-pilen bjuder till jul och nyir 1959-1960
tvenne tdvlingar.
"Boforsfldtafl" av Elon Myhr dr en variant pi de
vanliga korsorden, dir hela losningen ghr vigrdtt
Tiiulingstiden utgdr den 30 ianuari 1960.
1. Dans.

i l*_'

5. Mnrigen sidan blir kanon.
6 Har chefen.
7. For blommor.

i 3ffi'l'J'"*il".

10. fan aiv bilda.

och dir allaorden g1.rinivarandra. Forsok att losa
flatan, den Ir ldttare dn man tror.
Vi delar ut 3 penningpris pi" 25, 20 och 15 kr.
och dirutover ett antal trostpris.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
I

Metallurgisk avdelning.
Miste man yster hdst.
Fogar.
Giorde man mot rost.
Hissdonet.
Nyttjar yrkesman.
Liten lida.
Ett i London.
Ricka.
Storforetag.

JULFLATAN ry59

l.

"Julgransfldtan" har forfattats av sign. Hng vid Tidaholmsverken. 2 L . I slutet pi kafferep.
Tdvlingen torde inte behova nigra ndrmare kommentarer,det arbara 2 2 . Anno.
1l
Italienskt vatten.
att fatta pennan och "pryda" granen med rdtta bokstiver.
2 5 . Minneslista.

Vi delar ut 3 penningpris pi resp. 35, 30 och 25 kr. och ddrutover 2 6 . Ytmett.
ett antal trostpris.
2 7 . Kort kilometer.
28. Pi stockholmsbil.
Tiiulingstidenutgi.r den 30 ianuari 1960.
,o

VAGRATT:
Mestadelsav sten.
Sdsongbetonad
van.
Bdr tolk vara insatt i.
Rikar man ofta ute pi hal is.
Ar den givmilde.
Skriftlig handling.
llar man kanna fcir.
Kanske rd,kt p& julbordet.
Alla barns fcirtjusning.
Bdr tavla.
Fir man i julbridskan.
Leder bide upp och ned.
Kndckesmingen under julen.
Barnkammadjud.
Over tomtens nuna.
Mer In ett i julgranen.
Skydd mot vinterkylan.
PFLlaga.
Tidigt blommandebuske.
Festlig.
Skidikning m. m.
Nedlagt blad.
Fdrekommer ibland pi rikning.
At rogivande.

62.
63.
65.
67.
70.
71.
71.
73.

Yila.rpi axel.
Egyptiskgud.
Yster dragare.
Ljuspunkt i decembermcirkret.
Vill sdkert den inburade.
Bdrjan och slutet.
I jatuafi L960.
Traditionell julriitt.

LODRATT:
1.
4.
5.
6.
7.
9.
10.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Prydnadi granen.
PFLandru.sidan pcilen.
Skivbeteckning.
Griinspile.
Utvald samling.
Efterskrift.
Brir man hellre in ta'.
Viktfdrkortning.
Vill man ha under helgen.
Septemberflicka.
Ger sdllan utdelning.
Pryderupp betyget.
Petmoj.

Kalle Svensson.
Alvmynning.
3 3 . Dvd.rgtal.
34. Australisk strutsfigel.
3 5 . Varuhus.
3 7 . Utrop.
1c)
Gam-mat.
41. Hellre dn intet.
4 2 . Blev kanskejulmiddag.
44. F6rlag.
4 > . Flicka utan namnsdag.
46. Tandvdrk.
4 7 . Ok?indperson.
49. Kan man dreja.
5 0 . Brukas i bokfiiring.
5 1 . Den sjuarmade.
5 3 Pi Sicilien.
5 4 . Kattdjur.
5 r . Personligtpronomen.
60. Har kottar.
6 1 . Fcir ni.rvarande.
6 2 . Bist ndr den dr lagrad.
64. Tlnka kan man ocksi sIja.
o ) . Sagofigur.
oo.
Anger riktning.
68. Ar den missncijde.
6 9 . Avled.

3B

,TBOFORSFLATAN

JULFLATAN
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Lcisningen insdnd av
Namn
Anvdnd vanliga brevTitel
Avd.

'6

Anst.-nr

kuvert, format C 6

Fdretao

eller liknande, vid insdndandetav lcisningar.

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

Adresserakuverten

Adresserakuvertet:

Boforsfetan
BOFORSFLATAN
*&/"*
Redaktion

resP.

Julf:itan 1959

BOFOR.S

B-pilens Redakdon

Klipp her

BOFORS

a
JULFLATAN rsss

Tauling*iden utgdr den
30 januari 1960
far bdda tiielingarna.

Lcisningeninslnd av:

Namn

Titel
Aud.

Foretag

Obs.! Frankeragdrna
kuverten med de nya

Bostadsadress

Rcida-kors frimirkena

(Cata, hus- eller box-nr oehort)

och glcim inte att sdtta
Nationalf cjreningens
mot tuberkulos >Helg-

Adresserakuvertet:

m1rkeru pi kuverten.

JULFLATAN 19s9
-&^

Redaktion
BOFORS

V
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RE DAKTION

SK O M M I T T E

E R:

BOFORS
KARL ANDERS S ON, Expedit6r
Representantfcir Bj6rkborns Fabriksarbetarefackf6rening
GoSTA ANDREE, Fil. kand. (FRK)
Repr. fcir Avd. 24 av SvenskaIndustritjinstemanna-Frirbundet
BERT HENNING,
Kamrer (ED), OrdJ
Representantfiir AB Bofors ledning
RAGNAR LINDAHL,
Fcirman(Y20)
Repr. f6r Avd. 153 och 281 av SverigesArbetsledarefcjrbund
NILS SODERHOLM, Svarvare(VR90)
Repr. fcir Avd. 76 av SvenskaMetallindustriarbetarefrirbundet
NOHAB
JOHN LARS S ON, Ritningsutlimnare
Representantftir Nydqvist & Holms Verkstadsklubb
BENGT MOSSBERG, Servicechef
Representantfcir SIF Nohabs f6retagsklubb
OTTO SKILD, Verkmistare
Representantfcir Nohabs Arbetsledareklubb
UNO TELL, Ingery6r, Ordf.
Representantfcir Nydqvist & Holms AB: s ledning
TIDAHOLMSVERKEN
THORE JOHANS SON, Fcirman
Repr.fcirArbetsledare(SAFavd.70)o.Tjinstemiin (SIFavd. 19)
EVALD MO LIN, Brukstjinstemm, Ordf.
Representantfcjr AB Tidaholmsverkensledning
CARL SJoGREN, Montcir
Repr.f cirAvd. 163av SvenskaMetallindustriarbetarefijrbundet

\vEDAVERKEN
HOLGER BACKMAN, F<iTman
Representantf6r SverigesArbetsledarefcirbundsfciretagsklubb
TORE JOHANSS ON, Klmmakare
Representantf cjr SvenskaGjutaref6rbundetsf ciretagsklubb
STEN LARS SON, Ingenjcir
Repr. fcir Sv. Industritjinstemanna-F6rbundetsf6retagsklubb
GOSTA LINDH, Overingenjcir,Orfl
Representantfirr AB'W'. Dan Bergmans ledning
G UN NAR WE L AN D E R, Verktygssvarvare
Repr. f tir Sv. Metallindustriarbetarefcirbundetsverkstadsklubb

UVA
B ORJE LARDNER, Ingenjdr
Representantfcir SIF-klubben
HARRY O. SANDBERG, Kamrer, Orlf,
Representantfcir Ulvsunda Verkstider AB: s ledning
BERNHARD
STOHR. Svarvare
Representantfbr UVA: s verkstadsklubb

Redaktiir
EGrL LoNNBERG,

och ansvarig utgivare
Fil.lic.(ER)

Redaktionensadress: B-pilensrcdaktion,Bofors

Niista nummer
blir nr I av fuglng L)60. Vi dro tacksammafcir alla ev.
bidrag, text, notiser, fotos och teckningar m. m snarast
mdjligt och helst fdre den 30 ianuari t960.
Alla publiceradebidrag honoreras.

N
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"1919 statade den framsynte civilingenjoren'W. Dan Bergman i en gammal fabriksbyggnad i Siidert?iljeSuerigesfrirsta specialgjuteri
fiir liittmetall.
Det var besvdrligt i btirjan eftersom aluminium- och magnesiumlegeringama inte var si k2inda bland industrifolk pi den tiden. Ingenjcir
Bergmansgjuteriprodukter fick emellertid si sminingom marknad och de
svenskafiiretagarnaoch koustruktcirernablev tiverrygadeom ldttmetallernas
'W.
stora fdrdelar och mingsidiga anvdndbarhet.
Dan Bergman inledde
samarbetemed vdrldens frlmsta experter inom llttmetallomridet och introduceradenya
legeringar i virt land. Han var ocksi den ende som 1931hade kommit tillriickligt lingt
W. Dan Beryman

>fu

i erfarenhetoch kvalitet fijr att klara leveransenav ldttmetallgjutgodstill Sverigesfcirsta
flygmotor - Bristolmotorn. Vi kan ghidja oss it att flygindustrin 'dni dry Ir virt ftiretags stdrsta bestdllare.Llttmetallernas anvdndningsomridenblev allt stcirreoch'W. Dan
Bergmans gjuteri expanderadekraftigt. 1939 inkiiptes ftjretaget av Bofors-koncernen.

WEDAl'ERl(EN
SODERTALJE

o

Arr T HHSTA

. TELEFOII

075513255('

F(lFrrU|

Di jag 1944 iivertog ledningen var jag bide tacksam och entusiastisk.Tacksamfdr att
fijretaget redan var si fast fcjrankrat i11omsvenskindustri och att det hade en si skicklig

r9

arbetarstamoch tjlnstemannaknr. Entusiastisktiver de stora mojligheterna till okad anvdndning av produkterna och silunda fortsatt expansion.
Wedaverken - en fcirkortning av AB W. Dan Bergman - har alhsi en
solid grund att bygga vidare pi. Vi har 40 5rserfarenhetav ldttmetallgjutning, modern utrustning, nya storafabriksanliiggningar,kontinuerlig forskning och samarbetemed de f6rndmsta utlendska fciretageni branschen.
'dr
7959
Wedaverken alltjdmt Nordensledandespecialgjuteri
frir lAttmetall."

Lffttmetdll tir vdr styrka
Vi levererar: Sandgjutgods,kokillgjutgods,
pressgjutgods,sprutade stinger, rtir och profiler

Korlstad 7959. Nermare Trycbsaker9tot4o

