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STENBOSSOR,MICKOR, FALKAR, ORMAR

FAGELFANGARE
oCH ANDRA UNDERLIGAPJASER
Nflgra ord om de ?ildsta artilleripj?isernas historia
B-pilen har under de hittills utgiuna 15
drgd.ngarna al dr i g i nn ehdI I it nd.gon art i I I eri historisk uppsats, vots att Bofors iir en au
uiirldens ledande hanonindustrier. Nedanstdende korta, kd.serandeskildning otn artilleripftisernas dldsta historia kansheddrfor
skulle kunna intresseralfisekretsen.
Ndr och var eldvapen forsta gi.ngen tillverkades
och borjade anvindas dr inte kdnt och torde vdl
heller aldrig kunna klarldggas,men i Europa torde
det ha skett under 1200-taletssista irtionden, i
Kina kanske dndi tidigare. Krutet - forutsittningen for alla slags eldvapen - anses ju vara
upptickt av kineserna och kdnnedomen om denna
mzirkliga "eld" nidde Vdsterlandet via mongoler
och araberi borjan av 1200-taletx).
Krutliknande blandningar av svavel, trdkol och
salpeter anvindes i det ostromerskariket redan for
ca-l4oo ir sedan (pi 6oo-talet) i "eldkrukor och
siphoner" och nigot i.rhundrade senare som drivmedel i fyrverkeriraketer.Sedanrenare och effektivare blandningar - alltsi vad vi kallar svartkrut - utexperimenterats,torde det inte ha drojt
ldnge forrin man ldrde sig att utnyttja krutets drivkraft i enkla eldvapen, rcir av olika slag, for att
kastaprojektiler.
Det ir troligt att de dldsta eldvapnentillverkats
i nigot av Medelhavsldnderna- mojligen Italien
- kanskeocksi genomarabiskformedling och med
Kina som ursprungsland. Frin detta land finns
ndmligen en uppgift frhn 6.1L259 att man begagnade korta ror av bambu eller trd, ur vilka man
skot ldtta brandsatser.Frin Japan finns bevarade
*) Se hZirom bl. a. i Elof Jullanders uppsats om svartkrutet
i B-pilen 1957,hldfte6.

nl,gra korta "handbossor" av brons, vars formgivning tyder pi. ait forebildenvarit en "bambubossa".
De forsta europeiskaeldroren var sannolikt ocks& forfdrdigade av hirt trdslag, forstdrkta med
j?irnband.Bevis for denna teori finner vi i ordet
bdssa(d'venstavat busse,byssa,bysseeller bosse),
som under medeltiden anvindes som bendmning
f.or alla slags eldvapen. Ordet kan hdrledas ur medeltidslatinet"buxis" (grekiskapyxis) som betyder
burk av buxbom. Llngt in pi r:oo-talet kallades
alla kanoner "bossor" och artilleristernaoch kanongjatana hetie "bosseskjutare"resp. "bossegjutare".
Det kan f. o. ocks6.ndmnas att ordet kanon, som
dyker upp ganskasenti virt sprik, kan hdrledasur
det latinska canna,sornocksi dr ett kort rorformat
k2irl. Eldroren av trd hade sina nackdelar, varfor
man senare- vid 1200-taletsslut - borjade gjuta
dem av brons eller smida dem av jirn.
De kortare eldvapnen,morsareoch bombkastare
(granatkastare) hai sannolikt haft en annan utvecklingslinje, som ocksi spri.kligt kan forklaras.
Mdrsare (morter) kan hdrledas ur ordet mortel,
Det dr vdl ganska sannolikt att morteln, i vilken
Forts. pd sid. 3
Fig. 1. Den iildsta kdnda bild.en aa en artilleripjlis. Eldr6ret
ligger pd en bordliLnande lauett ocb iir laddad med en pillomzad
projektil, riAtad. mot en fiistningsport. Pjiisen aofyrat ntetl en
gli)dande jdrnten, som fdrs fram mot fiinghfrlet.
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VVD tar farvril.

Sedan mlnga ir tillbaka brukar B-pilen i irets
sista nummer reserveraen sida for bolagetsverkstdllande direktor i och for "reflexioner omkring
irsskiftet" eller n&got liknande. I hr har Disponent
overlita detta utrymme
Sohlmanhaft dlskvzirdheten
ddrtill utan nlgra ndrmare forhillningsit mig
order om hur det skall anvdndas- och anledningen
skulle vdl vara, att jag som hans vice VD efter
fyllda 65 fu na ldmnar min tjdnst med irets utging.
Till Bofors kom jag nyirsdagen 1919 och infann
mig morgonen dirpi pi brukskontoret.Det blev
kdrlek vid forsta ogonkastet- frhn min sida vill
sd.ga.Jag trivdes frin forsta stund med foretaget,
arbetet, kamratlivet, orten och den virmldndska
bergslagsnaturen.
Det har stitt sig i 4i hr, och dndi har det hdnt
mycket under dessair. Det kontor, ddr iag gjorde
mitt intig, lig visserligenddr dagenshuvudkontor
ligger, men det slutade ungefdr i linje med postavdelningen. Fasaden lig mot hyiikanalen, med
huvudentr6n i hojd med det nuvarandekapprummet. Pi brukskontoretvat det gammaldags,tringt
och hemtrevligt, och en pensioneradf. d. smdltsmed
i naturligt helskdgg tog som Cerberushand om nykomlingen.
Det fanns di, trots att boiaget levde i efterdyningarna av det forsta vdrldskrigets hogkonjunktur,
endastomkring 200 tjinstemAn och 1.500arbeiare.
Idag d,r vi som bekant ca 2.900 tjinstemin och
6.000 arbetare.
Sdrskilt strilande tider var det inte 1919. Att
Bofors di kanske mer dn nu var ett krigsmaterielbetonat foretag och att den allmint accepterade
instdllningen runt om i vdrlden strax efter forsta
vdrldskrigetsslut var, att det aldrig mer skulle bli
nigot krig, gjorde inte situationen bdttre. Inte heller forb?ittrades den genom de oroligheter, som
forekorn pi arbetsmarknadeni borjan av L92o-talet,
med strejker och lockouter i sambandmed den omstdllning, som miste dga rum inom ndringslivet
efter krigets slut. Ndr vi var som mest i botten hdr
p6.Bofors,noteradesbolagetsaktier u4der 2O:-kr,
och Fondborsen fann for gott att utan bolagets
horande stryka ossfrin borslistan.
Men allt ordnadesig si sminingom - ingalunda
av sig sjdlvt - utan genom ett intensivt och hdngivet arbete,och under de senaste25 Lrenhar bolaget gynnats av en praktiskt taget sammanhdngande
hogkonjunktur. Aven dessa 25 Zr har dock haft

sina mycket besvdrliga problem, ehuru de legat pi
ett annat plan dn under 1920-taletsnddir. Jagbehover bara nimna det andra vdrldskriget, som vi
svenskar visserligen genom en forunderlig nid
slapp komma med i, men som dndock var mycket
pifrestande for ossalla.
For att inte helt sldppa traditionen frin tidigare
artiklar kring irsskiftet kanske jag kan tillita mig
konstatera, att dven det nu snart gingna 8"retvafit
ett i de flesta avseendengott 6.r, att sysselsdttningen
har varit god och att resultatet av verksamheten
syneskomma att bli tillfredsstdllande.
Om framtidsutsikterna, som ocksi brukar ingi
som ett moment i irsskiftesbetraktelsen,tillkommer
det inte mig att sia.Jag fir i det avseendetnoja mig
med att i all odmjukhet onska Boforskoncernenen
mycket lyckosam framtid.

Och si. till sist ber jag att fh tackafor den lyckliga tid, undervilken jag fhtt varamedochdra mitt
lilla stri till den gemensammatrehundrairiga
stacken.

Forts.frin sid. l

Fig. 2. "Losbultsbdssan", afut lands ocb en aa adrldens lildsta
bet,aradebdssor. Liingd 30 cm, loppet ca 10 kal. ldngt. Foto ATA
Stockholm.

svartkrutsmassan
blandades,givit uppslag till denna typ av eldvapen, som var avseddafor "kastskott", allts6.att i en hog bige kasta projektilerna,
mest bombet, civer fdstningsvallaroch stadsmurar.
Bomben gjorde frin morsarenen luftbana lik den
en tennisboll gor i en lobb elier en "hojdare" i
fotboll.
Frin dessadldsta,i regel ganskasmi vapen,gick
utvecklingen efter tvenne linjer: dels mot mindre
bdrbara vapen, som kunde skotasav en enda man,
"handbossor", dels mot storre och tyngre vapen,
vad vi nu kallar kanoner, artilleripjiser, som fordrade speciella vagnar och lavetter och som miste
betjdnas av fLeraman. Det dr sistndmndabossors
utveckling vi hdr skall forsoka foIja.
Vid 130O-talets
borjan var kunskapenom eldvamellersta och vdstra Europa,
spridd
till
sodra,
pen
vilket bl. a. bilden ur ett engelsktmanuskript frin
7326 visar (se fig. 1). Eldroret ir av brons, flaskformat och ganska litet. En mycket snarlik bossa
hittades for ca 100 ir sedannira Loshult i norra
Skine. Aven detta eldror dr av brons, flask- eller
lingstrdckt mortelformat, ca 30 cm lingt och har
en kaliber pAL
),6 cm vid mynningen (se fig. 2) . En
analys av bronsmetallen har visat, att materialet
sannolikt kommit frin den ungerska metallregioFig, 3. "Mdrhdkanonen",'t'unnen uid. M(tuAd ; Sddermanland, dr
en handbdssa nted gotisA -forrngiuning. Foto ATA Stockholm.

nen. Pjdsen har datents till 1300-taletsmitt och
har sannoliktskjutit blykulor, ty vid dennatidpunkt
hade pilskotten ersattsav kulor av bly eller av jd'rn,
sistndmndasdkert omtalade rcdan 7345.
Det kan vara intressant att jdmfora "Loshultsbossan"med den s. k. "Morkokanonen",fig.3, en
pjis av nigot mindre kaliber, men av 1400-talstyp
och med gotisk form och inskription.
\Taldemar Atterdag anvdndemojligen bossorvid
sitt tig mot Visby 736I - allts6. for jdmt 6OO6,r
sedan.Hans son Christoffer trdffadesav en "bossekula" vid sjoslagetmellan danskar och liibeckare
i Oresund1362.8n verklig artilleriduellutkdmpades 1428 mellan Kopenhamn och en angripande
hanseatiskkrigsflotta, som med framging drevs
tillbaka av de danska "bosseskyttarna"
. De dldsta
bevaradedanskaartilleripjzisernaharfiskats upp ur
skeppsvrakvid on Alholt i Kattegatt och forvaras
nu i Tojhusmuseeti Kopenhamn. De kan dateras
till Drottning Margaretas tid (hon avled 1412).
Eldroren dr hopvdllda av smidesjirn och inlagda i
kraftiga stockar av ektra, alltsi av samma typ som
nedan beskrivna bossor frin Riddarholmen. Kalibern varierarmellan 6,5 och 18 cm.
Frin Sverige har vi alltifrin 7390-talet mhnga
intressantauppgifter om eldvapen av olika slag,
sivdl handbcissorsom storre bossor av brons eller
smidesjirn, vilka skot bly-, sten- eller jdrnkulor.
Det dr nu vi moter bendmningen"stenbossor"for
grovre pjdser.En stor stenbcjssa
omtalas redanI)95
p3.slottet Tre Kronor i Stockholm.
Stenbossornaborjade utvecklasi Sydeuropaunder 1360-70-talen, sedan man borjat anvdnda
Fig, 4. Stenbi):salrdn 135}aalet, smidd i Steyer i 6sterriAe. Denna tndrsare dr au fcitteformat, hela liingden dr 2,5 rn och kalibern
88 cm. Konstruktionen, at hoptmidd.a liingsgfrende statar och
't'ramgdr tyd.ligt au 'fotot.
f drstiirLningsringar,

stenkulor som projektiler. De iildsta stenbossorna
hade ganska lhng och smal krutkammare med
tjockare gods och ett kort, ofta ej stort mer dn 1
kaliber lingt, kullopp med tdmligen tanna vd,ggar
(se fig. 4).Tnffsakerheten var givetvis urusel med
dessa korta pjdser, varfor utvecklingen gick mot
ldngre eldror. Redan pL t4zo-talet blev eldroren
6-10 kaliber lhnga for att mot L500-taletbli allt
ldngte, upp till 30 )L50 kaliber eller t. o. m. dndi
ldngre. De ldngstaeldroren fick de pjiser som skot
blykulor, "bosselod",varom mera nedan.
Stenkulornavar ju betydligt ldttare dn jirn- och
blykulorna och for deras tillverkning fanns - i
varje f.all i virt land - obegrdnsadtillging pi
rhmaterial. "Brissestenarna" hoggs for hand med
hackor eller "pickor" av sdrskildayrkesmin, vilka
med krumcirklar och schamolunermiste kontrollera att kulorna holl ritta mittet. For att ern6.bista
verkan med stenkulorgjordes bossornaallt grovre,
med kaliber upp iill 30,40,50 cm eller dnnu grovre.
Si tillverkades under 1400-talet mhnga verkliga
monsterkanoner av jdrn eller brons, exempelvis
"Tolle Griet" (Tokiga Greta) i Gent eller "Faule
Magd" (Falska flickan eller pigan fjungfrun]) i
Braunschweig, vilka hade en eldrorsvikt upp till
16 ton och skot stenkulor pi opp till250-350 kg
vikt (Zoo pund). Se fig. 5. An storre kanoner gots
eller smiddesi Turkiet och Indien.
historia dr emellertid ett sdrskilt
Jdttekanonernas
och mycket intressantkapitel till vilket vi kanske
kunde fi tillfZille att ateriomma.
Hdr i Sverigefanns det redan ganskatidigt stenbossorav betydandestorlek,"Stora stenbossor"eller
Fig. 6. Kort stenbdssapd konisA fast lauett och tned eleoationsbdge. Efter en teckning frin 1300-talets mitt.
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Fig. 5. "Tolle Griet" i Gent, Europas stbrsta stenbiissa, tilluerkad onkring 1430. Eldrdrets llingd 5,05 m, Aaliber 64 cm ocb
aiAt 16,4 ton. Bdssax ses bir upplagd pd sten.fundament frLn
senare tid,

"Huvudstycken" som de kallas i rdkenskaperna.
SlottetTre Kronor dgdevid 15O0-talets
borjan flera
dylika b6ssor,bl. a. "Lindormen", "Dyffuel" och
"Dyffuels moder". Sistnimndahade en storre kaliber dn "De tolv apostlarna",vilka var kammarbcissor (se nedan) som skot "10 tum sten" dvs. stenkulor med 10 tums diameter.Olaus Magnus skriver
bl. a. att dei i Sverigefanns si stora bossoratt ett
vinfat kunde stoppas i loppet. "Djdvulen" fanns
dnnu 7624 pi Viborgs slott i Finland men forsvinner ddrefter till okdnd ort iiksom sin "mamma".
Tyvdn dr inga av dessastora bossorbevarade,men
sienkulor av betydande diametrar och tyngd, upp
till cirka 4I cm eller 16 tum diam. och vikt pi ca
i00 kg (zoo-zzo pund), finns i flera museer.
Tack vare flera fynd i gamla fdstningsvallgravar
och andra platser har vi ganska god kinnedom orn
1400-taletskanoner. Nir tunnelbananskulle byggas forbi Riddarholmskanalen i Stockholm phtrdf.fades ett par f.artygsvrak,bestyckademed bossor
av olika kaliber. Tvh av de bist bevaradebossorna
finns att skida i Stockholms Stadsmuseum(fig.
7-10).
Eldroret, kdrnr6ret, tillverkades av stdver eller
skenor av stingjirn som vdlldes samman over en
dorn. Kdrnroret forstdrktes sedanmed tritt sittande
ringar av jdrn, vilka i glodgat tillstind trdddes over
kirnroret och sedankrymptesfast. Pi vissaavstind
trdddes hogre och tunnare ringar, si att eldroret
ndrmast piminner om ett kamfldnsror. Till halva
sin diameterlades eldroret in i en djupt nedhuggen
rdnna i en kraftig ekstock,dzir det spdnnesfast med
kraf.tiga jdrnband och bultar. Endast mynningen
- trumfen - stack ut framfor stocken,som vaf
upphnngd i en lavettgaffel "micka" (eller myka).
Mickan fdstesi ett hil i relingen, i befdstningsvallen eller i en hjullavett och pjZisenvar ddrefter rorlig sivdl i sid- som hojdled.
Rdnnan i stockenfortsatte ett styckebakom eldroret och bildade en urgropning for kammarliget,
som i bakvdggenvar forstiirkt med jdrn. Kanonerna
var med andra ord bakladdare. Laddningshylsan
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ttapel nenkulor, diirintill ett par Ailar ft)r fasthdllande aa hamrar, diirniist en serie lijsa Aamrar, en
mick-gaff el samt ldngst t. h. en balia l6r atnmunition Foto Stockholms Stadsmuseum.

(patronen) eller "kammaren" var smidd av jd.rn
eller gjuten i brons, med konisk mynning som passadetdtt mot eldroretsbakre plan, och bredareoch
ijockare botten, som passademot kammarligets
botten. Sefig. 8.
Kammaren,som dvenhade en lyftbygel, laddades
med krut och mynningentdpptestill med sten-eller
blykulan. Till en och sammapjds kunde flera losa
kammare hora: till tvi av Riddarhuskanonerna
hittades si.lunda 31 kammare. Till grrivre pjdser
blev fdrdigladdade kamrar alltfor tunga, varfor
dessaladdades si, att kulorna forst rullades in i
loppet bakifrin, varefter krutkammaren,tillsluten
med en trdpropp, lades i ldge och kilades fast med
en jdrnkil. Eldhastigheten blev ganska stor med
dessapjdser, men tdtningen var dFiig och mycket
krutgas och ddrmed drivkraft forlorades i fogen.
Kammarbossorav nu beskriventvo anvindes under hela u4Oo-taletoch lingt in pi.-r:OO-talet.De
tv6.bdst bevaradebossornafrin Riddarholmskanalen har en kaliber pi 3 resp. 9,5 cm. Den storre
bossandr en medelgrov stenbossa,en foglare, den
mindre en "skerpentin" eller serpentinav det latinska (italienska) ordet serpens,som betyder orm.
Det var givetvis det linga eldroret som gav anledning till denna benimning.
Och ddrmed dr vi inne pi det tidiga artillerietsbesynnerliga "zoologiska trd"dgfud",ddr vi moter alla
mojliga slags flygande, krdlande och giende djur.
Men dessforinnan kanske vi kan ge yttedigare
nlgra notiser om medeltida svenskabossor.Under
Engelbrektsfejdenanvdndebida sidor sig av bossor,
5

och aiskilliga stenkulor har hittats vid de gamla
fogdeborgarnasom beligrades av svenskarna.Vid
Alvsborg har norrmdnnennigra "kdrrebossor"ute
hr 1439 och samma ir fanns pi Stegebor
g 14 st.
"foglare" eller figelf dngarc. Ndr Karl Knutson
skulle thga tlll Skine medforde han en "bysseborg"
best&ende
av 20karrebossoroch ndr danskarnaslutligen 1471 beldgrade Stockholm, hade de inte
mindre dn 200 bossor som beskot staden frin
Brunkebergsi.sen.
Hur det gick til da en stad beldgradespFLI4}O-talet kan vi se pi fig. 11 och 14,
som hdmtats ur en schweiziskbildkronika. Bild 12
visar olika slags fartygsbestyckningvid samma
tidpunkt.
titl den rikliga och fantasifulla namnfloran bidrog ocks6.kanonernasutveckling och specialise
Fig. 8. Detaljbild au den lfinga RiddarbolmsAanalsbtjssan, skerpentinen, aisande hur hanttnaren lfrses fast at, AiJen, Fcinghdlet
synes tydligt. Foto ATA.

Fig. 9. De bdda biist beuarad.e bdssorna frdn RiddarholnrsAanalen. Oaerst sherpentinen, nederst 'fdglaren. Pfr sistniimnda dr hammaren
ilttagen. BaLont Aatnrnarliiget skymtar en inbrdnd krona pd stocLen. Foto Stockholms Stadsmuseum.

ring. Rent konstruktivt gjordes flera betydande
forbdttringar redan fore hr 1500. Kanontapparna,
som medgav en sakrare upphegning och riktning
dn mick-gaf flarna, uppfanns i Burgund nigon g&ng
mellan iren 7460 och 7474. Tapparna medforde
ocksa battre lavettkonstruktioner och da de ofta
placerades nlgot framfor eldrorets tyngdpunkt,
blev pjdsennigot baktung, vilket underldttadeelevationen.Mynningsladdningblev allt vanligareoch
eldroren gots med tjockare gods i kammarstycket
och med lika kaliber ldngs hela loppet. Rett
tidigt pi 1500-taletfick kanonernarakt over tyngdpunkten tvenne lyftbyglar, vilka pi grund av den
vanligasteutformningen fick namnet delfiner. Bak,
stycket utformades med tjockare stotbottenoch en
knapp "druva". Pi. kontinenten utsirades bronskanonernamed reliefskulpturer, inskriptioner och
blev sannskyldiga konstverk, medan de svenska
"styckena" oftast hade en stramareutformning. Se
ex. fotot av den forsta kanonensom hdmtadesupp
Fig. 10. BomiirAeeller signatur uid basenpfr fi)glarenseldrdr.
Foto StockholmsStadsmuseum.

ur regalskeppet\Vasa (fig. t3). Utomordentligt
vackra prov pi. kanongjutarnas konstskicklighet
finner vi bl. a. i de ryska kanonerna"Galten" och
"Suggan" pi Gripsholms slottsgf,.rd.
Nigra enhetliga regler och bestdmmelserfor
kaiiber, ldngd, tyngd o. s. v. pa eldroren synesinte
ha funnits i de olika ldnderna,d.venom man mycket
tidigt kan konstatera,att man holl sig till vissa
"favoritmi.tt" for kulans vikt och diameter. Benimningarna pi. pjiserna vaxlar ocks6.hogst betydligt, men si sminingom borjar artillerivetenskapen - ty bosseskjutandethade nu blivit en forndmlig konstart och vetenskap- att gora vissa
klassindelningar.Kejsar Maximilian I av Frankrike
(7459-rtr9)
var den forste som moderniserade
sitt artilleri och gav det en systematiskindelning.
I det stora virrvarret kan man dock urskilja fem
klasserp5.pjziserna.
1,. Stora kastpjhsersom skot stenkulor,ofta med
individuella namn, i Sverige kallade "huvudstycken", i Tyskland "Donnerbiichsen", i Frankrike
m. fl. linder "bombarder" eller "courtaner". Hit
lrorde ocksi. "naktergalarna" (Nachtigal) och
"skarprdttarna" m. {1. f.arliga pjdser. Eldroren var
oerhort tunga och lades ddrfor ofta direkt ph marken pi. en bdddning av plank eller stockar. De
urusla ditida vdgarnahindradeall lingre transport.
Det berdttas,att en "bombard" pi z>O pund behovde en anspannpe36 oxar. Seex. fig. t2 och 14.
2. Groua flackbanepjiiser, "murbrickor", som
skot sten-eller jirnkulor pi 9-20 cm eller 40-60
punds kaliber. Man skilier hdr mellan "slangor"
(ormbossor,av tyska ordet Schlange),som hade 25
i 30 upp till 40-50 kalibers ldngd och "kartoger"

Fig. 11. Arnagnakerna beldgrar kapellet aid Siechenhausen1444
enligt en schweizish bildh,ri)niAa. Skottoidden aar sonz Jliles int.e
stor oclt ndr bi)sshulorna oar bortskjutna, siinde ntan fram en man
li)r att hiimta tillbaka dem.

(quarta, kartauan eller kartog), ro- hade max.
20-25 kaliber l8nga eldror. Som kanske framghr
av namnet skot en kartog kulor pi 40 pund.
Till "murbrdckorna" horde exempelvis basilisker, mezzanor,passevolanter,cerbatanor,coulevriner (eller snokar - med extra lhnga eldror),
slangor, halvslangor, "Notschlangen" och "Vogler" (franska veuglaire), eller fhgelfangare i
Sverigeofta kallade foglare (se ovan). Inom denna
grupp moter vi ocksi for forsta gingen i franska
arm6n ordet "canon", som lingt senare,pi. 1TOOtalet, skulle bli ett allmdnt vedertagetord for alla
slags artilleripjdser. Murbrickorna hade hjullavettageoch drogs av 5-10 par histar eller oxar.
De storsta slangorna kunde vdga upp till 4 ton.
3. Med.elgroua flackbanepjiiser, "fdltskyttet",
som skot jdrn- eller blykulor p5,ca 4,5-10 cm kaliber, eller 3-12 punds vikt. Ocksi hir skiljer man
mellan pjlser med linga eller koria eldror, eller
"slangor" av olika slag (i regel Yz- eller Y<slangor) och "falkar" och "falkonetter" (dven dubbel- och enkelfalkonetter) samt "stormstycken",
"potthundar", "vagnborgstycken"o. s. v. Tyskarna
talar om Falcke och Falkonette, fransmdnnenom
falcon och falconneau.Alla dessapjdserhade hjullavetter anspdndaav 2-5 par hdstar.
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Fig. 12. En schweizisA krigsflotta pfr 1400+alet. Fartygen heter
"Gans", "Ente" ocb "Biif' eller Gdsen, Anhan och Bj6rnen.
Anhan bar 5 medelgroaa bdssor, Bjbrnen iir en flotte pfr uilken
en grou slenbijssd, en bonzbard, placerats.

4. Diuerseliitta pjdser,si.vdl kammar- som mynningsladdare,av smidesjdrneller brons for kulor
av bly eller jdrn (lod) med en diameter upp till
cirka J cm. Hit horde bl. a. "skerpentiner", stora
hakebossor,dubbelhakarm. fl.
5. Diaerse kastpjiiserau nzindrekaliber, ex. fyrmorsare, fyrpilstycken och andra liknande pjiser,
som benamndes"fyrverkeri" och betjinadesav sdrskild personal.
lDanzig indelade man pjdsernai 7 klasser, allt
efter storleken:elefantet, drakar, gripar,salamandrar, lejon, var1ar och sjokatter. Fler exempel pi
denna "kanonzoologi" kunde nimnas.
I Kejsar Maximilians artilleri hade storsia pj?isen, "huvudstycket", 23 cm kaliber, "ndktergalen"
hade 18,4 cm kaliber och "kartogen" 74,6 cm kaliber, slangorna 10-12,6 cm kaliber, falkarna 7,9
cm och falkonetterna 5,5 cm kaliber.
Henrik II av Frankrike bestdmdevid 15O0-talets
mitt, att kalibrarnas antal skulle vara 6: frin den
stdrsta "canon" pe 34 pund, vidare over "grand
coulevrine" pi 15 pund, "coulevrine bastarde"och
'moyenne"
p6"resp. 7 och 2 pund, "faucon" pi L
pund och "fauconneau"pe M lod. Den storstapj6senhade ca 17,3 cm och den minsta 3,6 cm kaliber.
Erik XIV foljde i Sverigedenna kloka linje och
bestdmdeph t56o-talet, att det brokiga pjdsbest&ndet skulle rationaliseras,si att bossegjutarnaendast

Fig, 13. Den fi)rst uppfiskade lVasa-kanonen,ert 24-pilt?Aig styche eller en 1,/2 kartog. Pfr fotot synet lfitbyglarna "defiinernl'
den lika formade "druaax" pl bakstycket.Axeltapparna ligger and.er Adrnlinjen. Foto SidhistoriskaMuseet.

fick leverera stycken av 9 olika storlekar, den
storsta "helkartogen" pa 40 pund (ca 16,6 cm
kaliber), ddrndst "3/+- och /2-kaftogef', notslanga,
fdltslanga, 3/q,-och Yz-slangot samt dubbel- och
enkel-falkonetter,sistndmndapi ett pund, eller ca
4,8 cm kaliber.
Forst sedan matematikern och patern Georg
Hartmann i Niirnberg pe 1550-taletkonstrueraten
artillerimittstock, med 3 olika kalibermitt for kulor
av bly, jirn och sten och denna mittstock antagits
i norra och mellersta Europa, blev det mera
standard over pjdsernaskaliber och ovriga mitt.
(Artillerimittstockens historia d,r f.. o. ett kapitel,
som ocksi det vore av storstaintresseatt behandla.)
Niirnbergermittstocken forbittrades hundra ir senare av tygmistaren Samuel Orn i Stockholm. Den
svenskastockenmodell 1662 fick 5 linjer fcir sten-,
jdrn- och blykulor i pundvikt, kaliber och tum, med
m&tten angivna efter det svenska viktualiepundet
pL 0,45 kg och det svenskakvarteret p3"t4,85 cm.
Efter spanskaoch hollzindskaforebilder antogs

och

omkring 1616 i Sverigeett artillerisystem,ddr man
utgick frin helkartogen pi 48 pund och vidare till
3/a-kartogen pL 36 pund, r/2-kartogen pL 24 pund,
la-kaftogen pi fz pund o. s. v. ned till 3-pundiga
litta sfcken. S7asakanonernadt 24-pundiga, alltsit
/2-kaftoget 48-pundarna blev mycket stora och
otympliga pjiiser och endast ett.fital dylika tillverkades f6r bestyckning pi fistningarna. Initiativet till denna standardisering togs av Gustaf II
Adolf. Pi hans befallning borrades dven dldre
stycken - diir si. gick - upp for att passa in i
systemet,vilket var absolut nodvdndigt att infora,
icke minst med tanke pi. anskaffningen av jdrnlod,
vilka nu i allt storre utstrdckning gots vid de olika
bruken i Bergslagen.
Ganskal6ngt in pi t6OO-taletmoter man dnnu i
rdkenskaperna de gamla pjdsnamnen: stenbossor,
mickor, mickhakar, slangor, falkar och falkonetter,
barsar, potthundar, o. s. v., vilka dock undan for
undan forsvinner for att ersdttas av stycken pi.
48-3 punds kaliber enligt den nya "schamplunen".

Fig.14.
En annan liufull beliigringsbild
frdn 1300+alet. Berns armi iltanldr Brenzgarten. S/enbtissor au oliAa Aalibrar, handbi)sseshyttar, fotfolA rned piAar, pansarhlddda be'fAlhauare ost). Den rtiil$d stenbdstan ligger fa:t f|ranhrad. pfr marAen, de
ldttare pjiiserna bar hjullauettage,

GLIMTAR FRAN INDIA-LAND
Av IngenjorS71G CL,4SSOA/, Tidaholmsuerken
(Jabalpur)

Att ge en nigorlunda rdttvis och uttdmmandeskildring
av ett, till yta och folkm?ingd minga g8nger stcirreland
dn virt eget, liter sig icke grira efter endastnigra minaders vistelse. I synnerhetsom detta speciellaland tillhor
f.jd'rran<isternoch i dagligt tal kallas Indien. En hastig
titt pa kartan visar, att avstindet dit fcirefaller vara fdtt
avsevdrt fr8.n virt eget land, men med nutidens kommunikationsmedelkan den effektiva restidennedbringastill
mindre dn ett dygn.
Indien blev sjdlvstdndigtden 15 augusti1947 efter att
under ndrmarc 2OOir tillhcirt England. Samtidigtbildades Vdst- och ost-Pakistan,som avdeladesfrin det egentliga Indien, och dven blev sjdlvstdndigt,liksom Ceylon
i scider.Pakistanbefolkasndstanuteslutandeav muhammedaner,medanca 8o /o hinduer bor i Indien.
Denna tu-delning av indiska halvcin friranleddes ndrmast av religionsskdl: framtiden l2ir viil utvisa om detta
var lyckligt eller ej. Att sdka redogcirafor landets mingfald av skiftande folkslag, deras religioner och trosbekdnnelser dt hd"r ej mdjligt. Nimnas kan, att det bland
hinduerna fcirekommerrdtt minga kristna; minga tillhdrande Romersk-KatolskaKyrkan. Huvudparten av Indiens over 400 millioner innevinare tillhdra dock alltjZimtn&gonav fdljande religionsldror:Hinduism, Buddhism, eller Jainism och Sikhism, som bida lr reformerade
liror ur eller frin Hinduism.
Som kulturland har Indien anor frtn trtusendet fdre
Kristi fcidelse.Efter ditida begrepp var Indien en av de
ldngst komna, eller hiigst utvecklade,ldnderna i vldden
och n&dde zenit nhgra irhundraden efter vir tiderdknings
bcirjan. S&somsynliga bevis d?irpt finnes tempelliknande
byggnader, jettestora uhuggningar i sten, smyckademed
skulpturer, m&lningar och utsirade med figurer. Allt i
sten och i regel i mycket stora format. Mera kanskedirom
vid ett senaretillf?ille.
Indien 1r geografiskt en stor halvti, som i norr har
bergskedjanHimalaya till naturlig landgrlns, och som
i ovrigt Ir kringfluten av Indiska oceanen,eller ndrmare
bestdmt Arabiska sjdn i vister och Bengaliska viken i
6ster. Det inre av landet best&rav en triangulZirhcigplati,
Deccan. I norr, mellan denna hcigplati och Himalaya, utbreder sig ett stdre sldttland, med bland annat huvudstaden Delhi i det inre av landet och 6-millionstaden
Calcutta i 6ster. Den heliga floden Ganges,ej att fdrglcimma, flyter genom detta ligland eller dalging.
Indiens port 6t vdsterutgciresav 4-millionstadenBombav. frin vilken stad all trafik med vdsterlandetsammanldnkas. S6derutp& ostkustenligger stadenMadras, som
av stddernaoch har cirka
dr den tredje i storleksordningen
2 millioner invinare.
Klimatet Ir tropiskt. Man delar in iret i tre irstider,
sommarapril-juni, regnperiodenunder juli-september
och vinter oktober-mars. Klimatet skiftar dock mycket
fr&n sridertill norr. Man m3.betdnka,att avstindetmellan
Kashmir i norr och Cap Comorin i sciderir ca 3.300km.
Krdftans vdndkrets skir genom det centralaIndien och
rakt genom staden Jabalpur, d[r nedtecknarenav dessa
rader just nu och sedanfyra minader befinner sig. Till
Jabalpur, som ligger i provinsen Madhya Pradesh, far
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man l?impligast med t&g, om man kommer frin nigon
av de stora hamnstdderna.Stadenhar ett invinareantal
av mellan tre- och fyrahundratusen.Uppgifterna varierar.
Frin Bombaytill Jabalpurreserman p3'cirka 18 timmar,
och avstindet dr nigot <iver 1000 km. Ungefir samma
distans har man att tillryggal?igga,
- om man frin Jabalpur
vill fara till Delhi eller Ca"lcuita".
Att komma fr8.n v8.rt land, med vir levnadsstandard,
vira bekvdmligheter,
vira kommunikationsmedel,
och virt
kiimat inte minst, direkt till Indien, dr ndrmastsom att
vrida om klockan, bildlikt talat.Ty allting iir annorlunda.
Att komma ikl2iddfull nordisk mundering (lit vara sommar d:o) till full tropisk vzirmekan vara rdtt pikostande.
Tilliiggas bor dven mer dn tv8. timmars kdvdntan i
uppr?itt stiillning i och fcir tullklarering. Papper, papper,
formuldr, stdmplar och uppgifter av alla de slag, se dlr
en provkarta p3' de frirsta intrycken av Indialand. Dock,
dessa fcirsta timmars n8.got blandade intryck av Indien
fdrbyttes i en behagligare tillvaro under ni.gra timmars
vistelseoch fdrpldgnad i restaurangenpi Taj Mahal Hotel
i Bombay,ddr dventillging till duschoch bad fanns.
Madhya Pradesh-distriktethar ett torrare, men ocks&
varmare, stundtals hetare, klimat d.n kustlandet. Under
juni minad, som var slutspurtenpt den torra, varma irstiden, var temperaturen sdllan under 4OoC. I Sverige
scikerman sig girna till solen under de f.L dagarden visar
sig under sommarmtnaderna.Hdr dlremot undviker man
solen i mdjligastemtn, eller f6rsdker att skyddasig mot
den om man ncidgasvistas under bar himmel. Ndr man
vll kommit in i regnperioden,blir vdrmen mindre besvirande, men i stlllet blir luften mycket fuktmZittad.Insekter av alla de slag bildas mycket snabbt och kan vara
ganska besvdrliga. Kldder, som fcjrvaras i garderober,
miste ofta tagas ut fcir att luftas och piskas. Mogel uppstir efter endastnigon dag. Allting blir griraggigt.
Moskitondtet runt sdngen och bZidden1r obligatoriskt
under natten. Med frirdel kan man sova ute under bar
himmel under den varmasteirstiden, dvs. man flyttar ut
hela sdngutrustningen.Regnar
det dr verandanen bra sovFdrfattaren utanl1r sin bungalou. Samtliga fotos till denna artikel
av fiirf.

&

ffi#

or GuestHouse,dlir 't'6fi.nu bor,
GCF-Bungaloru
olats. Man kan alltid rdkna med en svalkandebris under
nattenstimmar. Scimneninfinner sig i regel automatiskt.
Ganskamiirkligt dr, att mcirkretfaller vid 6-tidenredan
i septemberminad. Efter mcirkretsinbrott bcirjar allskcins
figlar, syrsoroch krlk att spelaupp en slllsam symfoni
eller kakafoni. De mest underliga ljud kan fdrekomma.
dr en liten fosforiseEn for ossnordbor sdregenfcireteelse
rande insekt, som i orlkneliga aftal under natten cirklar
omkring i luften som smA lysandeeldklot. De utstrilar
ett mycketvitt skarpt sken,alldelesotroligt.
Betrdffande figlar och andra djur, s& uppenbararsig
ibland f2irggrannapapegojori trddenalldelesintill bungaIowen. Likas&kan man ibland fi se apor snitslasig fram,
och
men pi behdrigt avstind; de iir alltid lite reserverade
liter sig icke si ldtt fotograferas.Ormar dr ju nigot speciellt fcjr Indien; under augusti m8nad kan man fi se
ormtjusarekomma giende, bdrandetvenne korgar, i var
iinda pi en sting, alltunderdet han spelarp& sin fldjt och
drar uppmirksamhetentill sig.
En dag kom tvi av dessamdn fram till bungalowenoch
slog sig ned framfcir verandan.De 6ppnadesina korgar
och ldt tre prdktiga cobraormargraciostresasig, med sina
av naturen nigot tillplattade huvuden, som pi baksidan
har vackerttecknade"cigon". Ormarna svajadefram och
sin "mastet", allt under det
tillbaka, noga observerande
"the charmer" ldt tonerna floda. Det hela var mycket
Mannen eggadeupp cobrangenom att fdra
fascinerande.
baksidan av handen mot desshuvud. I sammatigonblick
gjorde ormen ett blixtsnabbt utfall och hogg, och samtidigt hcirdesett starkt frdsandeljud. Lyckligtvishar gifttdndernaborttagits fcire denna ej alldelesofarliga lek. D?ir
fanns dven en miniatyrcobra, endast n&gra centimeter
ling, som uppfcirde sig pi precis sammasdtt som sina
storakoileger.De bida mdnnenhade en pojke i siillskap,
som nu gick i liira och skulle drva fadernsyrke.
Medan vi dr inne pi kapitlet mdnniskoroch djur, kan
Si till exempel
ndmnasnigra for ossovanligafcireteelser.
gir den indiska kon fritt omkring precis dverallt, dvs.
OcAsd en god representant f6r Indiens tra'fi6- och lranspoltuAsen.

den eller de fcirekommer pa gatorna sivil inne i city
som i stadensytteromriden. TillZiggasbcir att ocksi andra
kreatur, sisom bufflar, getter, svin, hundar m. m., dven
slir sig ned mitt i kdrbanan. De ligga ddr mycket "kolugnt" och dr absolut inte irriterade av den trafik som
fcirekommer i form av en och annan tutande personbil,
Iastbileller cykeltaxi,s. k. rickshaw.Da dr baia fcir vederbcirandetrafikant att snirkla sig runt kreaturet. Mdrkligt nog intrdffar inte minga olyckstillbud, kanske till
foljd av att man visar ganskastor hdnsyntill dessamedtrafikanter.Trafiken ddmpar ned sig sjdlv. Vdgarna hir
pi landsortentilliter frir civrigt inte nigon egentlig fortkcirning. Tills f<ir ett tiotal ir sedan fcirekom h[r endast
hdsttaxi, med nigonting som starkt piminner om Tidaholmskirran. mvcket vackert dekorerad med utsitade
mdssingbeslagoifr ayn t. Numera finnes, som ndmnts,
Iven trehjuliga cykeltaxis i ett stort antal, med plats fcir
tvi. passagerare
och fcirseddmed sufflett.
Trakten runt Jabalpur bestir bide av sldttland och
mindre berg eller hcijdstrzickningar.
Annu finns stora,icke
uppodlade, atealermark. Under regnperiodenligger stora
delar av ligland under vatten. Oversvdmningardr ju ett
irligen iterkommande bekymmerfiir Indien.
Minga vdgbroar Ir si konstruerade att, ndr floden
kommer, vattnet fritt fir fkida civerbron. Samtidigt fiiller
man ned brordcketi en kanal pi oversidanbron, si att
ingenting sperrar vattnet. Broarna ir i regel byggda av
sten och cement.Vid ett tillfiille, di regnetflcidatoavbrutet under nlgra dagar,gjorde jag ett besdkvid en av vdgbroarna civer floden Narmada, som i normala fall dr en
tlmliken oskyldigi. Det befannsdi, att bron var spirldst
borta, dvs. vattnet forsade cirka 22 fot duer bron, och
vdgenvar naturligtvisspdrradfdr all landsvigstrafik.Den
miiktiga flod med gulbrunt vatten, som nu forsade fram,
var sdkert 300 meter bred. Efter nlgra dagarmed nigorlunda uppeh&llsvdder,
gjorde jag ett nytt bescikvid samma
plats; di var bron och vdgen farbar och vattnet cirka 10
fot under bronivin. Allts& en differens pi tiotalet meter.
Man grir kanskeden reflektionen, att en h<igbroelegant
skulle klara en sidan situation, men det gd'Llleratt vd:ga
fcirdelar och nackdelarmed nuvatandebrosystem.Man
mi dven ha i minnet, att Indien - inte dnnu i varje
fatl - fcirfogar <jver vdsterlandetsbyggnadsresurser.I
scidra Indien, speciellt i Poona-omridet,har i ir stora
materiellaskadorsamt mdnniskolivoch boningargett till
spillo till foljd av, att dammar,som byggtsfor att stoppa
upp regnfloden, icke gjorts kraftiga nog, fdr att kunna
hilla vattnet. Fdrddmningarnahar gett vika fcir vattenmassorna,som fitt fritt spelrum,med katastrofalaefterverkningar.
Aven om det kan bli f<jr mycket av det goda, si istadkommer denna naturliga bevattning en enastiende god
viixtlighet. Under den torra delen av iret torkar allting
upp och blir mer eller mindre brunbrdnt,jorden spricker.
Djungelterrdngenbdrjar redan ett par svenskamil
utanfrir stan. Dock ldr man fFLfara &tskilligt ldngre, fcir
att komma i ndrheten av tigerns tiilhell. Hittills har iag
endastkunnat beskidaskinn av dylika djur, Iiksom skinn
av leoparder och pytonormar.
En tripp ut pi rena landsbygdenkan ha sin tjusning.
men smalaoch skall ge plats
Vdgarnadr i regelasfalterade
fcir oxspann,giende infcidingar bdrandekorgar pi huvudet eller spannarmed vatten, en eller annan trcitt vandrare,som lagt sig ned frir att vila, ja t. o. m. Iekandebarn.
Pi m&ngastdllen utmed vdgen finns hyddor, diir en kopp
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eller ett glas te kan inmundigas.Tesen'eringdr ett nigot
for oretentiostnamn. Det hela bestir av ett tak av vdxtdelai och blad, eller i enstaka faLLav korrugeradplit,
pilar och stcjttor av bambu som vdxer rikligt hZir,en trebdnk att sitta oi. samt en eldstadmurad av lera och sten.
Hyddan har dien ett eller ett par rum, der [garen bor
med sin familj. En hastig titt in ger genastbeskedom
att mciblerfullst?indigtsaknas,man bor, riter och soverpe
golvet, som bestir av jord. Som kuriositet fanns ddr en
ilderstigen resegrammofon,som dgaren fcirevisadeoch
ddrefter speladedkta india-musik,vilket vi till fullo uppskattade,till hansfdrtjusning.Befolkningenhdr pi landsbygdenbor mycketprimitivt och om man jdmfcirmed v&ra
forhillandenIlngt under existensminimum.
Bristen p3,maskinellutrustning dr sdrskiltmdrkbarvid
h?irb?irman jord, lera
grdvnings-och schaktningsarbeten,
och steni fletadekorgar pi huvudet.Kvinnlig arbetskraft
anvdndesi stor utstrdckningfrir dessagrovsysslor.Kvinnorna bir ganska tunga bdrdor pi sina huvuden linga
str?ickor.Vad ett par dussinminniskor har sysselsdttning
med i flera dagar,skulle en maskinutfcirapi endastnigra
timmar. Nu 1r det ju si, att det finns synnerligenSott om
arbetskraft,och samtidigthar vederborandemcijlighetatt
fortjdna r-'n slant till sitt uppehZille.Alltid mittar det
nagonmun.
Fcir att itervdnda till staden,si rider ddr nigot andra
till
fcirhillanden. Gcir man en tur en srindagsfcirmiddag
city och bescikermarknaden,kan man fi se verklig torghandel. Folk kommer frin ndr och fjfuran fcir att kcipa
och sdlja ndstan allting. Mer in tiotusentaletmdnniskor
gir, sitter och kopslir med varandra.Man sitter i regelpi
marken med sina korgar och sina sdckar,vilkas innehill
dominerasav frukt och grtinsakeri alla de sorter.Avens8.
fisk och kcitthandelfcirekommeri dennaform, kldder och
textilier likasi. Aven jdrnskrotoch "reservdelar'tillallting
frin anno dantmal. Barberare sitter ddr, Iiksom skomakare, och betjdnarsina kunder. Att det dr tdmligenkletigt
pi marken efter kraftiga regnskurartycks inte sdttaned
kciplusten
ellerhumciret.
Det inre av staden utgciresmest av ligbebyggelse,
mestadelsav dilig beskaffenhet.De sm&affdrernasantal
dr legio, liksom stjirnorna p& himlen. Hdr i innerstaden
trings en brokig samlingav djur och mdnniskormed varnamn skall sigas,
andrapi de smalagatorna.I sanningens
hdr dven finns nigotsinlr modernastorre byggnader,inrymmandesjukhus,skolor och offentliga inrittningar.
Hdr finns ocksi speciella "kaffehus", med alldeles
utomordentligt gott nyrostat indiskt kaffe. Restauranger
finns likasi. men pi matsedelnstir endastindiska rdtter.
Maten hdr dr framfcir allt starktkryddad.Efter nigon tid,
di man vant sig vid den speciellatillredningen, smakar
clen indiska kostenfcirtrdffligt. F&r- och getkcittdominerar, tillsammansmed buffalo; kokcitt fcirekommerinte
under regnsdsongalls, fisken dr smaklig,undantagandes
en, potatis fcirekommer,liksom vegetabilierav alla de
slag. Som dessertkan man dta bananer som vlxer hdr,
eller ocksi en sdregenfrukt, mango, som dr alldelesspeciell fcjr Indien. Smor, ost och mjdlk finns, dock inte i
tillreicklig omfattning. Mi man hoppas,att Indien i en
snar framtid kan bli i st&ndatt produceradessa,fcir mlnniskor si viktiga, fcidoimneni tillr?ickligskala.
Endast fcir cirka femton ir sedanvar vitt socker ett
okdnt begrepp for de flesta mdnniskorhdr. Endast s. k.
risocker var tillgiingligt fcir den storamassan.Det verkar
nog, som om de styrandei landet satsarhirt pi att fdr-
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t'loden gir i)aer sina briid.dar.

bdttra levnadsstandarden
fcjr de bredarefolklagren, samtidigt som man sdker begrinsa och utjdmna de hciga
topparna.
Mycket har fcirbdttratsunder senasteS.rtiondet.
Silunda
har bildningsverksamheten
starktintensifierats.En stiindig
utbyggnad av skolvlsendetpigir. Folk frin alla samhdllsklasserkan numera sdndasina barn till skolan, och
man har fri undervisning i ligstadierna. Skolskjutsar
fcirekommerdven. Det verkar, som om den teoretiskautbildningen ligger pi ett tillfredsstd.llandeplan, medan
den praktiskasidanickeir tillgodoseddsomcjnskvlrtvore.
Man saknarden grundmuradeerfarenhet,som vlsterIandet har, i ffiga om t. ex. industri. Glrna vill det bli
si, att industriarbetsledaren
miste tillbringa alltfrjr stor
med den
del av sin arbetstidinne p& sitt kontor, sysselsatt
rika floran av papper,arbetssedlar,
rapporteretc. Minga
blivandetekniker resertill Europafor studieroch praktik
under n&grair, och kommer tillbaka, minga erfarenheter
rikare. Dock dr det som att rubba en elefant att infcira
miste komma succesnigot nytt. De nya arbetsmetoderna
sivt och genom civertygelse
och demonstrationav arbeisledaren. Ja, ddrmed dr vi inne pi kapitlet verkstadsindustri.
HZir i Jabalpur finnes en gammal vapenindustri,Gun
Carriage Factory, som ir ett statligt fotetag, liksom en
stcirreammunitionsfabrikiust i utkantenav staden.Fcirstnimnda fciretagsysselsdtter
i runt tal 5.000 man. Man
tillverkar, som framgir av namnet,i huvudsakkrigsmateriel frjr Indiska staten.Hdr finnes tackjdrnsgjuteri,hejarsmedja, maskinverkstad,plitverkstad, snickeriverkstad,
verktygsverkstad,verktygsritkontor och en vdl utvecklad
kontrollavdelning,som dr fristiende.Treskift fcirekommer
i stor utstrdckning,liksom tv&skift. Man fcirfogar i stort
sett <iveren tdmligen god maskinpark, dock fcirekommer
ytterligheterdven hdr, evad det gdller gammalt och nytt.
Verktygsmaskiner,
sisom svarvarav mdrket "Hindustan"
liksom radialborrmaskiner,tillverkas inom landet. Mdtverktyg och tillbehdr i verkstadenir ej vad vi dr vanavid
i vira verkstdder.Kontrollavdelningenddremot forfogar
civeren allsidig och god mdtutrustning.
pdsid.13
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Jrlskinka
Juloxe
Julost
Magstarkt kiseri om
matvanor i gamla tider
Visste Ni, att om Ni eventuelltskulle fikaId"gga
handen pi julskinkan och samtidigt lova att f.oreta
Er nigot speciellt under det kommandeiret, si dr
Ni tvungen att hllla loftet. Det dr ju inte ait formoda, att Ni kommer att hilla i skinkan annat an
for att fi den attligga kvar pi fatet, medan Ni skdr
upp den
passpi i alla f.alL.
Pi. hednatiden i Sverige var ndmligen en ed, avlagd pi julgalten - "Frejs gaIt" - lika bindande
som den i dag dr pi bibeln. Di. inbars pi. julafton
den helstekta grisen i gdstbudssalen,och alla md,n
vidrorde den och avgav loften om kommande stordid, som skulle utforas under iret. Och gjorde man
inte vad man lovat. var man inte vird att kallas
man.
lulgrisen har gamla anor
och representeradeursprungligen den nordiska
vintern, med all desshirdhet och morker, samtidigt
som den ocksi var en sinnebild for viren och sommaren med groda och skord, pi vilken grisen var
uppfodd.
For oss, senatiders barn, som ringer till af.fdren
och koper julmat hektovis och i huvudsak fzirdigIagad,dr det ganskalustigt att studer'ahur det gick
till forr i vdrlden - och det dr indi. inte si for'
f.ddigt ldnge sedan. Man f.hr vdI rdkna med att
mat(o)vanorna till helgerna holl sig ganska konstanta d,nda f.nm till sekelskiftet. Pi sina hill
kanskede dnnu florerar.
En forteckning frin 1800-talet over de brodsorter, som ett vdlbdrgat bondehemmanskulle ha

och det i sldana mdngder, att de i varje f.all rdckte
over trettonhelgen,upptar:
Hdl hakebrrid, bhstbrdd, groulirnpa
siktlimpa, vortbrod, jdstbrod, vetebrod, saffransbrod, tunnbrod, fint kndckebrod, rigsiktbullar,
kornbrod, "juloxar" (i form av grisar) och helst en
julkaka, som bakadesi flera avdelningar och vdl
ndrmast motsvarar vir krokan.
Dessutommiste finnas korvar, syltor, kott, fldsk,
lutfisk, pepparrotskott, olika slags grotar, som its
med sylt, sirap, socker, salt och ett flertal andra
kryddor, kakor och bakelser.
For de torstiga fanns olika slagsol och naturligtvis brinnvin av alla sorter och styrkegrader. Till
och med fiir barnen bryggdes speciellt brinnvin,
och om man betdnkerde supseder,som forr i tiden
hirskade i virt land, forstir man vdl, att barnbrdnnvinet inte var av det alldelesoskyldigaslaget.
Kalaset inleddes med dopp i gryta
dvs. i spad av olika slagskott. I de fattigare hemmen, dir inte tillgingen till sovel var si. god, doppadeshelt sonikai brdnnvin.
Men innan man kom si. lingt som till julafton,
var det pi landet innu besvdrligare att komma till
rdtta med forberedelserna.Slaktdjur skulle godas
upp, mjod skulle mdltas och fisk torkas. Att stopa
ljus horde ocksi till, och djuren skulle ha extra
forning. Och inte bara djuren. Pi sinahill i Norden
ansigs att dven trdd och vdxter hade behov av om-
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tanke och forplzignad under julnatten. I Norge
t. ex. lever dnnu sedenkvar att hiilla ol och mjolk
over trddrotterna, och fortfarande fir tomten sin
grottallrik utsatt pi trappan pi julafton.
Under helgen stod dorrarna oppna, och varje
besokandeskulle rikligen f.orpld.gas,annars kunde
ofirden komma. Girdshunden ldstesfrin sin koja
och fick komma in i huset,och varje gdst skulle ge
hunden en bit brod. Om di hunden inte tog emot
brodstycket,innebardet, att givaren skulle do under
det ir, som kom. (Det giillde alltsi att hora till de
tidigare gdsterna,si hunden inte hunnit bli alltfor
mdtt och gritten.)
Ldngre tillbaka i tiden levde man overdidigt iven
mellan helgerna, och i varje fall herremdnnenvar
inga kostfdraktareprecis.
Biskop Hans Brask
- han med lappen -

\ar pi r5oo-talet en mdktig
man i Sverige. Han var katolik men satte sig helt
elegant over de avlagda kyrkoloftena orn fattig'
dom, kyskhet och lydnad, och pi sitt slott Munkeboda levde han krdsliga.Nigra matsedlarfr&n hans
vidliga festerhar som tur ir bevarats,och hdr kommer nyirskalaset, di man himtade krafter till det
borjande irets modor medelstfoljande ganskastdrkande amattningar:
Stekt notkoit med s. k. puder, det vill siga fint
siindersmulade torra honungskakor, lumber, ett
slags blodpalt, villebrad med sod, dvs. soppa eller
spad, skinka,bringa, nyrokt firkott, fdrskt notkott,
saltat notkott, juver, nyrokta feta kottkorvat, sm&stekt hare, ridjur, unghtins, jarpa1 svinstek, duvor,
dggosteller ostkakaoch gammal ost riredfruJ<t.

Glimtar

frin India-land

ha vattnatsi munnen pi dem som fick vara med ndr
sammamiddag serveiadesefter den matsedel,som
bir overskriften "Annorlunda pi ostgotavis", och
som lyder silunda: "Grovstek" dvs. oxstek och
pastejer, grytstek, kokott med salt spad, lumber,
stekta gdss med fyllning, hela hons med "bigot",
plfhgel med utslagen stjdrt, jdrpar, duvor, smormos, bakverk i form av borgar, trdd eller djur,
struvor av russin och mandel samt bakade rdtter
och dggost.

Skulle det mot formodan van nigon som orkade
tzinkapi julmat efter att ha ldst igenom det hdr, s&
kan vi bara hoppas,atthan eller hon eventuelltkan
ha flLttnigot uppslagtill ny julmatsedel.Men tdnk
pi kaloriernaI
(Jr "E.r.ro-tankar,,

sd
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Man kan utfd,ra verkliga Petjobb med precision, man
kan maskinbearbetakomponenter till snlva toleranser,
man kan bryna eller hena linga hil till mycketf.in yta,ban
man flr god tid pi sig. Man anvdner ofta en ldngre och
dn nodvindigt, ibland mokringligare bearbetningsmetod
tiverad av att ldmplig maskin kanske saknas.Mhnga arbeten, som ti dr vana vid att utfijra med hj?ilp av maskinella hj?ilpmedel,utfdras hir ofta for hand. Man har
inset annat val. Och arbetskrafti storstaallmdnhetfinns
del gott om. Verkligt yrkesskicftligadr det ddremot mera
verkar nogva1a,att man inte ir
ont om. Helhetsomd<imet
si produktionsmedveten,som vi dr vana vid frin vlsterlan-det.
Klimatet verkar mdjligen hdmmandep& intensiteten.
Minniskomaterialetdr iu iven helt annorlunda.Trots att
stora fliktar fcjr luftcirkulation finns uppmonteradeciverallt i verkstdderna,blir arbetet ganskakrdvande, d& temperaturenenvistpendlar omkring + 40oC. For att slicka
t6rsten, konsumerasmdngder av vatten frin egna djupbrunnar, dessutomdricks te vid alla tillf2illen. Man blir
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nigot konfunderad, ndr man ser folk gi omkring barfota
pi verkstadsgolvetbland svarvsp&noch annat. Arbetarna
dr for ovrigt kl?idda i endast skjorta och byrcor,eller ett
slagshdftskynke.
N&gon lagstadgad allmln semesterfcirekommer inte,
ledighet
di var och enhar n1"graveckorssammanhdngande
och fabriksportarna slis igen. Arbetet p&gir utan avbrott
iret runt, undantagandesett antal helgdagar - ej identiska med veru - spridda civerhela iret. Inom ramenfcir
lagar och forordningar,har den enskilderdtt att ta ut vissa
dagars ledighet irligen, eller ocksi ackumulera fcir flera
ir och pi s& s?ittfi en lingre sammanhingandeledighet.
Vederbdrandeerhiller dven viss ersdttning under "semestern". Fcjrhillandena ir, som synes, n&got olika hZir i
Indien jZlmfdrt med Sverige.
Ovanstiende kortfattade berdttelse kan endast gora
ansprik pi att ge sm8.glimtar frin en viss del av detta
vdldiga, fascinerandeland i fjdrran 6stern. Om forhillandena medger,finnes fcirvissostoff fdr en fortsdttning i ett
kommandenummer.

SUNDSVALLSKONTORET - FAY ,'UTPOST"
BOFORS
I NORR
- "Det var allts8.viren 1959 som
det bestlmdesatt Bcfors skulle cippna
ett egei kontor hdruppe.I juli samma
ir fick Bofors reda pi att vir nuvarande kontorsliigenhethdr vid Stora
Torget kunde fi overtagasfrin Angpannefcireningenj
som funnit "stugan
frir tring" och f8.ttnya kontor i Thulehuset. Det var f. ri. genom direktcir
Nordqvist som vi fick reda pi' iiigenneten.
-- Vi cjvertogden i befintligt skick
och fick sjilva scirja fcir reparationsoch dndringsarbeten.
Huset dr ju forndmligt, byggt efter den stora branden
1888och viningen har vdl frin bcirjan
hyrts av nigon 'trd.patron".Den var
ursprunglieenpi 6 rum och krjk, men
Angpannefdreningen
hadesatt in fler.
exiravd:ggar
och fitt flera smi kontors
*
rum, sf,.att viningsplanenvar srinder.
Nu civerllmnar vi ordet till ingenjdr -plottrad.
- Ingenjrir Vikingson kom hit upp
Patrik Flygar, som efter 15 irs tjlnst
vid Stockholmskontoret,i iuni 1959 frin Bofors, vi gick tillsammansigeutsAgstill chef for FAY med uppdrag nom v8.ningen
ochgjorde upp program
att organiserakontoret och civertaga for ombyggnadoch si fick olika entrestilfcirsiiljningen
frin Rcinnes.
prencirerfrin stadenskdtaarbetet.Till
Yngst i raden av Bofors svenska
forsziljningskontordr Sundsvallskontoret eller FAY, som det vanligen
heter i organisationsplanen.
Fcjdelsedatum
d.r1 januari 1960 och
l<ontoretdr alltsa.,ndr dettaidses,snart
en vdlartad 2-hring,som bide ldrt sig
att sti pi egna ben, och att m8.lmedvetet gi framit.
Som alla sdkertklnner till, skcittes
Bofors representationpe Norrland
fram till och med t9)9 av firma N. O.
Riinne. Norrland dr emellertid stort
och Rcinneshade "minga andra jdrn
i elden", varfcirdet ur minga synpunkter ansigs ldmpligt att organiseraett
eget fdrslljningskontor med si stor
fcirsdljarstab,att hela distriktet effektivt kunde tlckas.

Bof ors'skylten Pr),der onekligen fasaden till t'astigbetenstorgaran 26. Foro L. G. Holmlund.

Chef en 16r FAY, ingen jdr Patrih Flygar, tar
enot i " hi;rnsalongen".

stor del har den fcrna planen iteruppstett; vi har dock tagit bort en del
skip och inredning i det gamla kriket
och serveringsrummetoch det gamla
badrummethar vi gjort om till pentry.
Ett par av de gamlavackrakakelugnarna har vi behillit, en miste vi ta bort
frir att fi bdttre anvdndning fcir utfymmet.
- Iug restemellan Stockholmoch
Sundsvallhela andra halviret 1959,1
november var byggnadsarbetetklart
och mcibleringenpibdrjad, under hcisten anstdlldesde fcirstamedarbetarna.
telex och telefonvixel installerades
och
den 1 januari t96O startadevi alltsi
med 4 man och 2 damer pi kontoret
(herrar Flygar,Ros6n,Holmlund och
Nilsson, fruarna Janssonoch Dahl)
och en fcirman pi stillagret. Kanske
det bcir ndmnas,att mdblerna levereradesav Atvidabergshdr i Sundsvall."
Patricierhus i "stenstan"
Bofors Sundsvallskontor
har ett forndmligt ldge och en pampig inramning. Det ligger pA 3:e viningen i ett
av de stora tegelhuseninvid torget,
med adressStorgatan26, och med utsikt civerStadshuset
tvdrsdver.Mitt pi
torget tronar en stary av GustavlI
Adolf, Sundsvallsgrundldggare162t.
Hela denna del av stadenhdrjades
av en fiircidande
eldsvida1888,di den
gamla vackra trihusbebyggelsenlades
i grus och aska.De styrandebestlmde
di., att en helt ny stadsplan skulle
gdlla, och att staden skulle fcirnyasi
tegel, det blev den s. k. "stenstan".
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Vid dennatid ridde stor stilftirbistring i Sverigeoch man experimenterade med italienskoch frimst tysk rendssans. Samma stil som klnnetecknar
Strandvlgen i Stockholm ("Strandvdgsrendssansen")iterfinner vi i
Sundsvall. Med forkiirlek efterapade
man tyska tegelborgarmed tinnar och
torn.
De tv& fastigheterna Storgatan
24-26 bildar en kvartersfasadmot
torget. Grannfastigheten heter nu
"Konsum-huset"och ?irfyllt av Domus
varuhus,varvid hela den gamla inredningen byggtsom, men fasadensparts.
De bida fastigheternavar fr&n b6rjan
upptagna av privatviningar fcir "trdpatroner"och gelikar med gedigenoch
delvispraktfull inredning.
Legoknektaroch gudinnorp2 uiiggarna
"Bofors-huset"har silunda en slottsliknande trapphall och trappuppging
med marmorgolvoch -traPPor,vackert
utsiradesnickerier,snirklat och elegant
smide i rdckenoch galler, storagjutna
kandelabrarffi. fl., allt i tidens stil.
Ydggarta pryds av brokiga tyska legoknektar och fagra och knubbiga grekiska gudinnor i viggmilningar. Nu
upptagesdven dennafastighetav kontorsviningar. De ndrmastegrannarna
dr bl. a. VEGETE-bolagen, SCA
skogsforvaltning, hdradsskrivarkontoret m. fl.
Trots ombyggnadoch modernisering
minner dnnu mycketi FAY:s kontorsvining om den ditida inredningen.
Tvi vackra kakelugnar har sparats.
Matsalens- nu konferensrummetskakelugn pryds av en relief av den
"Rode Hanen". Taken har fitt behilla
P,i denna imponertnd.e tra't'ikskylt, "Tohyo
3O tim., Karlslad z tin. 45 min. o. s. t,.",
saLnas bara "Bo'fors SundsullsAontor" 30
s eh .

de vackra gipsornamentenoch ddrrar,
paneler m. m. vittnar gott om den
tidensstorahanwerksskicklighet.
Viningsplanen kanske kan antydas
pi f<iljande siitt: Frin trapphallen
kommer man in i ett ljtet vdntrum,
fr&n vilket en L-formad korridor strdcker sig genom hela viningen. Till
vdnsterhar vi reception(telefonvdxel)
och ett kontorsrum, till hoger tvi av
rummen mot torget. I korridorens
vinkel ligger ett konferensrum (den
forna matsalenmed milat kassetttak
och pampig kakelugn) och ddrinnanfcir ett htirnrum (nu chefensrum tidigare salong), ocksi med en praktfull
kakelugn med infrilld spegel.Lingre
ner i korridoren ligger t. h. ett kontorsrum och pentryt, t. v. tvi kontorsrum, av vilka det innersta tillfllligt
anvdndessom gdstrum.Rymligagarderober och nyinreddaskip i det gamla
ger gott utrymmefdr
serveringsrummet
m. m.
arkiv, kontorsmaterialforr&d
Pi fasadenlyser en stor neonskylt
(bH pe natten och vit pi dagenmed
inskrift -BsoroRs'F
Ingenjdr Flygar berattar vidare.
-" Vi hade inga stcirresvirigheter
i starten.\cinnes hade ju gjort ett f6rtj?instfullt arbete ftir Bofors i Norrland och Boforsstilet hade ett mycket
gott namn h?ir.Vi byggdealltsi vidare
oi Ronneserfarenheteroch fick ocksi
civertaga deras kundregister. Kanske
det brir ndmnas att Rcinnesfortfarande sdljer Tidaholmsverkensplastprodukter.
- Avstinden hd'r dr mycket stora.
Sundsvallskontorettdckerhalva Sverige
virt distrikt dr geografiskt lika
stort som de 5 civriga andra fcirslljtillsammansoch vi har
ningskontorens
lika lingt fr&n Sundsvalltill Kiruna
som fr&n Sundsvalltill Malmcj (ca 100
mil). Vi har ddrfdr organiseratfem
expeditionslageroch inlett samarbete
med ett par verkstdder.ddr vi installerat bandlressar for att snabbt kunna
skota serviceoch reparationerpi band
till trakiorer.
- Hdr i Sundsuallhar vi ett omfattande lager - som vi ldngre fram skall
titta p& - av verktygs- och konstruktionsstil, slitgods,verktyg och \7edaverkensldnspumpar.
-I UmeTharF.\7. Lundholm&Co
Kommanditbolag expeditionslager av
slitgods samt fdrsdijningsrltt pi slitgods fdr Norrbotten och Vdsterbotten
(med undantagav LKAB m. fl. stcirre
foretag). Vi har ocksi hos dem installerat en bandpressfcir servicepi band
till traktorer.
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- AB J. O. LindmarksMaskinaffdr
i Bod,enhar expeditionslagerpi slitgods,men ingenforsdljning.
- Tordhalls Schaktg Entreprenad
AB i Kiruna har ocksi ett expeditionslagerfrir FAY. Ett liknandeliger finns
i ostersundhos Firma Olle Olssonoch
slutligenfinnes i Brunflo, hos Brunflo
Svets& MekaniskaVerkstaden bandpress samt lage,rf6r dennasrdkning.
7 anstdllda vid starten - nu 13
- Vi btiriadealltsi med 7 anstillda
(6 pi kontoret och 1 p3.lagret), men
arbetsuppgifternavdxte och ftirsiiljningen - sdrskiltav slitgods- steg,
ddrav
si nu har vi okat till 13 anstZillda,
3 pL lagret. Heruarna och damerna
kanske sjiilva fir berltta hur de har
det. Jag kanskekan ndmna att ingenjorerna Bergstrcim, Holmlund och
Hou1tz6n,alltsi 3 man, sdljer slitgods,
herrar Ros6noch Nilsson slljer stingstil, gjutgods,smideoch verktyg,herr
Ros6n har dessutomdet kametala arbetet, fruarna Janssonoch Dahl skriver maskin it oss,fru Nyman hjZilper
till med det kamerala arbetet och
skciter kartoteket m. m. och frciken
Engstrdm har telefonvdxeln och reception.
- Fiirsliijningssiffrornadr stigande,
Vi har silunda i ir en 50 /o okning
av lagerf<irsiljningenmot 1960, Iika
hog iir inte cikningen p& bruksorder,
men de ligger dock civerfjolirets.
- Det Ir iu klart. att vi mdter en
svir konkutrens frdmst pi slitgods,
bide av svenskaoch utlindska tillveroch bandkare av grdvmaskinstdnder
traktordelar.Men ocksi fdr det tivriga
stilprogrammet gdller det att hinga
med med kundbesrik fcir att f3" sd'Lja.
- Industrien hlr uppe har en helt
Hdr doannan karaktir dn sciderciver.
minerar gruv- och cellulosaindustrieroch di
na och storaentreprenadfciretag
blir slitgodset storsta forsiiljningsobjekt. Vi har dock pi distriktet en hel

_-=-rt!

ont om pengar, nlr de bdrjat ett jobb.
Men nlr de vZilf&tt betalt, si fir ocksi
vi vira pengar."
Ingenjdr Ake Nilsson delar kontorsrum med ingenjdr Houltz6n, men var
vid virt bestik ute p& resor. Han fick
ist?illetberltta Der telefon.
- "Iag har ocks&varit hir n[stan
fdn bcirian. Kom hit den 1 februari
1960 nirmast frin LKAB i Malmberget, dlr jag jobbadep& forskningslaboratoriet.".
- "Ros€n och jag sdljer stingstil,
smide, gjutgods, verktyg etc. och har
olika delar av fdrs?iljningsomridet.
Han har omrtdet fr&n Sundsvall till
Aontill FAY frdn FS.
HerrAkeRosdn
Umeir, jag sydligastedelen frin Iggede dr ute och reser. Nu kdnner jag sund till Sundsvall samt norra delen
Skelleftei, Lulei, Haparanda upp till
igen de stcirstakundernas rcister. Pi
Malmberget och Kiruna samt delar av
kvdllarnaltu jag stenografi."
J?imtland.Sundsvallbrukar vi dela.
- Gjutgods siiljer vi mycket av,
" Stdlmdnnen"
ocks&
stingstill gfu bra, frdmst konI det fdrsta rummet i filen &t torget
struktionsstil.Det ir bara trevligt att
sitter herr Ake Roftn, som tjlnstgor
bide som kamrer och forslliare och vara ute och sdlia. Boforsnamnet1r
Medarbetarna berdttar
som bcirjadesin tjdnst sammadag som v?ilk?intoch man kdnner sig alltid v?ilkommen ndr man kommer till kunVi skall nu lita Sundsvallskontorets FAY startades.
- "Hdr dt ban fint, Strilande tiu- derna."
medarbetareberitta om sitt arbeteoch
borjar di med den yngsta i skaran. siga lokaler, fint l[ge och god kam" Slitgodsherrarna"
ntanda. Man kan inte idmfcira FAY
I ndsta rum mot torget sitter "slitReceptionoch uiixel
med ett stort kontor. Annars trivdes
Lars Gunnar Hohngodsherrarna",
jag
utm?irkt p& St&lforsiiljningen i
Frdken Birgit Engstrdm i telef.onlund och Hjalmar Bergstrdm.
jag
mars
var
ir,
frin
Bofors,
d'dr
i
5
vlxeln. som ocksi dr den fcirsta man
mciter,n6r man kommer in genom tam- 1956. Men lven hdr ir det stdndigt
burdcirrenoch vars vlnliga "Bofors" omvlxlande jobb, ingen dddtid, alltid
man hcir i telefon nlr man ringer upp hdnderdet nigot.
- Hdr sk6ter jag bokforing och
FAY.
kassaoch sZiljersttl av alla slag, smide
och gjutgods. Alla order expedieras
frin FAY, men faktureringen sker via
Bofors.
'fu
Kunderna
rej'dla och bra.
Norrldnningarna ar hederligare In
m&ngaandra och vill gdra ritt f6r sig.
Ibland kan det kanskevara svirt att f&
slitgodskundernaatt betala: de har en
maskin och kontoret pi fickan och ofta

del stdrre och mindre mekaniska och
elektrokemiska industrier, som 1r ktipare av vira verktygs- och konstruktionsst&I.Tack vare Rdnnespionjdrarbetedr SR 1855 Stilet (med stort S!)
h?iruppe.
- Varje fdrs?iljarehar sitt bestdmda
fdrs?iljningsomride inom distriktet och
ffu ligga ute en stor del av iret fcir att
besdkaalla. Sj?ilvreserjag merasporadiskt - det brukar dock bli en ldngre
resa p& hijsten och en pi viren for att
bes<ika de stcirre kunderna. Ibland
kommer n&gon av herrarna fr&n FS i
Bofors hit upp och fdljer med p& en
del bescik. De st6rsta kunderna dr
LKAB, Boliden, H?igglund & Sciner,
SCA, Sundsvalls Verkstdder, Sunds
Verkstdder, Brrjderna Lundberg i
Skellefte&,Norrbottens Jlrnverk samt
Vattenfalls olika arbetsplatser.
- Att sdlja Bofors kvalitetsprodukter och llmna fullgod service dr viir
stora uppgift."

Ingenj|r
Ingenjdr AAe Nilsson,

"Bofors" fLr'frdken Engsni)nt saara i tele'fon Stshilliga gfinger uarje dag.

-"Jug kom hit den 9 juni 1960 och
har snart varit hdr i L1/z hr. Det dr
roligt och omvdxlande att sitta i telefonvdxeln och fullt med arbete bide
att skdta vdxeln och att skriva kundblanketter,kundlistor m. m. pi maskin,
som ingenjcirernaskall ha med sig nlr

li

Holtn.lund

pS "sddra d.istiAtet".

Ingenjdr Holmlund dr norrldnning,
fddd i Nyiker i Angermanland och
var med frin startenI tan. L960.
- "Iug kom hit ndrmast frln en
ingenjd,rsfirmai Sundsvall, men hade
tidigare varit hos F. V. Lundholm i
Ume&, s3,.jag hade erfarenhet ^v
traktorer.
- Hiir har jag det sddra omr&det
frin Iggesund i sdder tvdrs <iver landet till ldnsgrdnsenmellan Angermanland och Vdsterbotteni norr samtAsele
och Vilhelmina. Inom omridet har vi
bl. a. Mo & Domsjci, Graningeverken,
flera kraftverksbyggen och stora pri\at^ schaktnings- och entreprenadfciretag.
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Lapplandsgrutorna oclt norra distrihtet faller pfr. ingenjdr Bergstrdnzs lott.

- I stort settgillar de virt material,
men priskonkurrensen 1r hird och
mhnga kunder tycker det ir egendomligt, att Bofors inte kan vara billigare
?inUSA exempelvisp& delar till Carterpillar. Men Bofors plattor Ir <iverldgsna,originalplattornablir fort nedslitna, men med p&svetsatkamstil frin
Bofors kan de bli fina igen.
Det blir mycket resor, bortit
70-80 resdagarper ir och ca 2.000
mil med egen bil pFt vdgana. Yarje
kund skall besrjkasminst tvi g&nger
om iret, de stcirre kunderna fhr man
besokaflera ginger varje hr. Men det
iir iu liitt att tala fcir Boforsvarorna.Vi
har ocksi ett utomordentligtsamarbete
med FS 32."
Ingenir)r Hjalmar Bergstrdm korn
till FAY den 1 mai 1960 och hade si
ling och grundlig erfarenhet av verktyg och verktygsmaskinerbl. a. frhn
Palmer-Lindberg AB i Sundsvall och
Lidkopings Mek. Verkstad. Vid sistndmnda fciretag har han f6r <ivrigt i
yngre ir varit med om att tillverka
detaljer till Bofors gamla40:a.
Ingenjdr Houltzin sjbingenjdr ocb skLning - har bl. a. Vattenfalls byggen.
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- "Iug Ir rospigg,men far min var
norrldnning,si jag trivs fint h[r uppe.
Jag har det norra distriktet pi min
lott, frin Nordmaling i sddertill Lulei
i norr samtKiruna och Gdllivare.Inom
omridet ligger de stora gtuvorna
LKAB, Tuolluvaara, Svappavaaraoch
Boliden. - Skinska Cementoch Nya
Asfaltbolaget har stora arbeten iging,
bl. a. jiirnviigen och inloppet till de nya
gruvorna i Tuolluvaara, men de gcir
sina inkcip centralt i Stockholm.
-"
lispratar mestmed folk ute pi
linjen, ingenjcirer,basar och maskinfrirare. Hdr uppe Ir alla kompisar, bra
och hlggliga. Jobbetairintressant,men
minga resdagar,90-100 per ir.
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F.ru fanssox sAdter ochsfr Aontorets Telex,
drnaiixlande med fru Dahl.

den centrala verkstadsledningen i
Lulei.
- Just nu h&ller jag p3,att ldra mig
katalogmaterialoch annat underlag och
bcirjademed en resatill Lulei. tillsammansmed ingenjcirBergstrcim."

I rummet tvlrs civerkorridoren fann
vi ingenjbr Stig Houltz|n, skining till
fridseln och hir sedanaugustii 6r.
- "Iug har tidigareinte sysslatmed t'Kontorets spinnsida"
fdrsZiljning,utan jobbatpt reparationsSi vandrarvi iiver till "spinnsidan"
avdelningar som assistenttt chefen fcir och frilgar kontoretsunga dimer.
Fru Anna-Greta fanston dt "lappl?indska" (frin Norrbotten) men kommer nirmast frin ESAB i LaxL, vaifrin hon flyttade nlr makenfi& arbete
i Sundsvall.
- "1^g hade 11 ir pi kontor innan
jag kom hit. H?ir 1r trivsamt och bra,
jag trivdes ocksi pi ESAB, men pi
rnlnga sdtt ir det trevligare hd.r. Jag
skriver it ingenjrir Flygar och stilfcirsdljarna (herrar Ros6noch Nilsson)."
Slitgodsfrirs2iljarnas
speciella hjalperska 1r fru Inger Dahl, - sundsvallsflicka och storasystertill frciken
Engstrcim- som ocksi brirjade hiir i
januai L96O.
- "1u, jag skriver tt de tre ingenjcirerna
som sdljer slitgods sa det blir
F ru Anna-Gr eta lan sson,
mycket att gcira, men alla brukar ju
Contractorsmaskinavdelningoch hade inte vara hemma p& en ging, s6.det
tidigare samma tjdnst hos Vattenfall, brukar glt bra. Det blir mest standardsi sedan 1953 har jag ganska stor erfarenhet av schaktmaskiner- dvenom Fra Dahl sAriuer friimst it "slitgod:jag sj?ilvbiirjade som sjdingenjrir.
heryatna",
- Jug hiller p& att ta civer en del
av Holmiunds distrikt, det blir de
vdstligare delarna, Brdcke, ostersund
och Jdrpen mot grdnsen mot Norge
och av Bergstromsdistrikt liingst upp
tar jagPajala, Overkalix, Kalix, Lulei,
Boden och Alvsbyn. Si skall jag ocksi
.. ta hand om Vattenfalls samtliga byggen, var de dn dr beldgna. Frin min
tidigare tjlnst hos Yattenfall kdnner
jag ja vd.ltill 'kiillorna'.
Vattenfall har fdr civrigt en
mdngd stora byggen ig&ng som krdver
bestik bl. a. i Laxede,Messaure,Porsi,
Vargforsen, Gardik, Gallejaure, Tuggen, Stalon. Vattenfall har huvudfcirrid i Forsmo, fdrrid i Vilhelmina och

Fru Birgit Nyman aid'karroteker.
brev. Det dr ocksi trevligt att ha att
gdra med FS i Bofors. Tidigare var
jag i 4 ir pi en annan firma hdr i
stan, ocksi som maskinskriverska.
Anna-GretaJanssonoch jag byter ocksi av med att skriva Telex."

Det btiriade som ordenshus"Hdrningsborg vid Sktinsmon" och flyttades sedermerahit, ddr det fcirst var
samlingslokaloch senareverkstad,di
det fick cementgolvoch travers m. m.
Det dr ett s. k. "knubbhus", alltsi
murat av kapbitar av plank (inte
tegel) och sedermerareveterat.Lagerbyggnadenfu ca 24X12 m och har en
golvyta p8,ca 260 m2. Mot ena gaveln
finns ett par mindre rum, ett nu anvdnt
som serviteverkstadfor N7eda-pumparna. Mot andra gaveln dr kontoret'
Den forna ldktaren har inkldtts med
tridndt och tjlnstgcir nu som lager f<ir
verktyg och smirre standarddetaljer'I
kdllaren finns ga:-z,1e,personalrum
med dusch och pannrum. Framfor
byggnaden fanns tidigare en dPPen

Fra Birgit Nyruan, ocksi sundsvallsflicka ftiln Sktinsberg, tillhtir de
"yngsta" i staben och kom hit den t
juni i ir, men hade tidigare flera irs
kontorserfarenhet.
"Ju, jag hj?ilper herr Ros6n i
hans arbete och ndr han dr borta tar
jag hand om kassaoch bokfdring, annars sktiter jag kund- och lagerkartoteken. Hdr tycker jag det 1r bra och
trevligt, fint kontor och bra kamrater.
Nu gir det bra sedanjag l?irt mig alla
st&lsorter och klnner de stora kunderna."
Stillagret i Skiinsmon
Ett stycke utanfor stadenscentrum
i Skrinsmonsf<irsamling, invid scjdra
utfartsvdgenoch Oljehamnen och ndra
granne till Mohiigs Mek. Verkstad,
finner vi Sundsvallskontorets lager.
Byggnaden,med adressLandsvdgsall6n
47, kan givetvis inte mdta sig med
"kontorshuset" if Aga om ytterarkitektur och inredning, men har trots detta
en intressanthistoria.

Lagerfi)rman Herbert
rddet au aerktlg.

Karlsson

tisarfdr-

nred'stirzgstdli lagret.
VAfiyllda't'acA
och 1.000 kg, en i kallfcirr8detoch en
i varmforridet, underldttar materialhanteringen. Grdvmaskinstinder och
andra stcirredetaljer ligger i praktiska,
stabila, hyllfack av Plank, och bandtraktordelar m. fl. smlrre detalier i
lidfack.
*
Fiirman Herbert Karlsson har stitt
fcir lagret i tlt 3t och har nu hunnit
bli varm i kldderna.
- "Vi har vdl bortet 200 ton stingstil i lagret och det omsdttsi stort sett
p& ett ir. En hel del gir i storre partier, men vi har ocksi mycket smifdr'reservdelar'
till smederoch
s?iljningav
hantverkare.
- Det gr<ivre stingmaterialet har
vi ute i kallforridet och dZir ligger
ocks5.de stcirre slitgodsdetaljerna.Vi
har mycket verktyg i lager - h?ir lighela Bofors
ger mycket pengar verktygsprogram,frtasatav olika slag,
svarvstil, stilhillare, sparskdr,spinnhylsor och hela chuckar. Ocks& verktygsfdrsiiljningen gir mycket bra."

travers som nu kliitts in med galvaniserad plit och blivit ett utmdrkt kallf6rrid pi ca 2oo m2.Lagrethar direkt
telefonfcirbindelsemed kontoret.
Fcirridslokalernadr civerskidligt disponerade, hyllfacken vllordnade och
v2iifyllda.Tvi traverser,pi resp. 2.000

ned' kallJdrrfrdeti fdrgrandez. Foto frin FAY.
Lagerbyggnad'en

Herr Sigtard Norbergser ijaer ert lNledaPunP.
Lagerarbetare Siguard Norberg hat
mest att gdra med \Wedaverkens ldns-

PumPaf.

Fotts. pd niista sida

1B

Ett praktiskt verktyg. Belcining kr

FORSLAGSVERKSAMHETEN:
Vid sammantrddemed Nohabs Fcirslagskommitt| den.24 oktober 1961
rekommenderades
fdljande frirslag till
belcining.
38/61. Sandbliistringau rdr, fLinur
etc. till turbiner, inldmnat av 66 Helrner Ahs, VH,
Trumling aa rdr, som sAall milas inaiind.igt.
Nohabs fdr:lag Reg. 6j/61.
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NOHAB

Sandbldstring
skall nu utfdrasinnan
rciren inldmnastill verkstdderna.Beloningkr 1)0: -.

64/61, Fdrbiittracl lagring au tpind,el i saara nr 125/67, inllmnat av
39/61. Friisning au glicl:kenor p3
2260 Knut Wennerberg,VR,och5015
turbinlocA,inldmnat av 1591 Vilhelm
Olle Lotsbont,VA 30.
Lorenzon, KA 211, och 18)5 Per
Efter dndringen har svarven fungeNicklasson,VH1.
rat
klanderfritt river ett 3r. Gemensam
Dessa skenor har tidigare samsvarbelcining,
att delaslika, kr 2OO;-.
vats med locket. Denna operationbort65/61. BSgformat stickmhtt fdr arfaller jiimte en vdndning av locket.
borrning, inldmnat av 2316 Torslen
Gemensam belcining, att delas lika,
Hjiilmerecl, VA 30.
k r 2 ) O :- .
Ett bra verktyg, som skall delgivas
43/61. Arbettf 6renAling uid tillcivriga
arbetare.Belciningkr 100: -.
aerkning au bromsblocAshSllare,in70/61, Uttag i kLpa pfr. reuolaerldmnat av 3010 C. E. Dahlberg, VT.
saara nr 227 i byggnad 67, iflldmnat
Pi grund av bl. a. en avsevdrtbilligare tillverkning rekommenderadesen av 3757 Erland Persson,VR,
belciningp& kr 500: -.
Justering av glapp i huvudspindeln
61/61. Centreringau Augghjul fdr brir utfiiras si snart behov ddrav uppAmpress, inldmnat av 1148 Helge stir. Genom uttaget dr detta mdjligt
pi nigra minuter. Beldningkr 50: -.
Carlsson,VM.
Instdllningsarbetetfcir finskir bort71/61. StSffii.rtefdr utaiindig suarufaller genom defta forslag. Beltining ning (utfr)rt i arborraerk), inlimnat
av 5441 Iaan Suentson,VM,
Med dettast&lfdsteuppnis en bdttre
62/61 Frhslixtur fdr rtrAaor till Elkvalit6 pi arbetet.Belciningkr 50: -.
loA, inldmnat av 1799 Tage Ahlquitt,
VM.
Pil.

- "Vi har en 18-20 pumpar hdr
av tvi. storlekar, dels till frirs?iljning
och dels ftir uthyrning. HIr ir stort
intresse frir pumparna. Vi har reservdelar i lager och alltid nigra pumpar
inne fcir service,.det dr packningar
m. m. som miste ses om, lager som
skall smdrjasosv."

ningsstil, sitthdrdningsstil, och kolstil. Lagerhiilningen av verktygsstil
dr huvudsakligenSR 1855, samt mejselst6.loch i mindre utstrlckning hciglegerat stil. Av snabbstil har vi ett
mindre sortimentoch av rostfritt hiller
vi ett flertal dimensioner, frdmst fcjr
att hjelpa. cellulosaindustrin, som har
stor anvdndningjust pi rostfritt.
Som fcirman Carlssonndmnde,har
vi bortit 200 ton stingstil i lager plus
allt slitgods."
*

LagerarbetareBernt Sundling sysslar
mest med expeditionav in- och utgiendematerial.
- "Vi flr det mestagodset p3,jarnvdg, stingmaterialet i knippen och
dvrigt i lidor. Kapsigen gir nistan frir
jdmnan. Kunderna d,t trevliga och bra
att ha att grira med."

Ingenji)r Flygar kompletterar litet
om lagerfcirsiiljningen.
"Vi hiller ett frir den norrllndska industrin avpassatstllprogram
och m6.stealltsi ha ett stort och vdlsorterat lager fcir att kunna sZilja.Vir
strdvan ar ja att rika omsdttningen.Vi
viil ge en god serviceoch snabbaleve-
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63/ 61. Driaanord.ningfor trumling
aa raka rt)r inui.ndigt, inldmnat av
2252 Gi)te Olston, VA 14, och 5015
Knut IVennergren,VR,
Fdrslaget framght av hdr publicerade bild, Gemensambeloning, att delas
lika. kr 60; -.

Herr BerntSundlingAnipparstdttgstrtl
sorn
shallaasiindas.
ranseroch vi har ofta hdrt kundernas
stora bel&tenhetciver FAY:s snabba
leveransfdrmiga.
- Sortimentetomfattar verktygsstil
samt ay konstruktionsstil seghdrd-

Bofors Sundsvallskontorhar redan
arbetat sig in i medvetandetoch vunnit vackra fnmglngar. Det hade ocks8.
en god grund att bygga p& och man
fortsdtter med stcirstaenergi och framitanda nu att gcira Bofoisnamnet dn
mera kdnt och erklnt i denna del av
virt avl&ngaland.
Annu kanske det dr mvcket av nvhetens behag att siilja stil pi Noriland, men marknadendr stor och tacksam och konkurrensenskall mcitasmed
kvalitet, zirlighet och god service.Pi detta dr hela Sundsvallskontorets
personalocksi inriktad.

Det av konstruktionskontoret fcireslagna
och tillverkade stdnkskyddetvar
UVA :s Fdrslagskommitt6ssammanFcirslagsstdllaren
ej
tillfredsst?illande.
tridde den L2 okt. 196l under ingenhar konstruerat och tillverkat ett nytt
jdr D. Gellerr ordfrirandeskap.
som fu utprovat och infcirt som
Kommitt6n behandlade6 fcirslag,av standardmed ritn.-nummerK-4)193.
vilka nedanst8.ende5 beldnadesmed Beldningkr 100: -.
A. V.
sammanlagt425 kronor.

UVA

Aut omatisk r eng i)ringunord ning ti I I
frdtfixtur FF-1323 fdr det.313821 11-00 (Nymanbolagen), inldmnat
av 179 B. T innerholm, (Flrslagm 92.)
Fixturen har fcirsetts med ett renblisningsrcir av koppar, som 1r kopplat
till fotmancivreringen for fixturens
luftspdnning. Niir fotpedalen stdlles i
lossningslige cippnasventilen till renbl&sningsrciret och renblisning sker
under tiden man byter detalj.Beltining

BOFORS

Fiirslagskommitt6nvid Bofors sammantrddde den 16 november 1961,
under ordfrjrandeskapav <iveringenjor
Nils A. \Tahlberg, och behandladedi
41 fdrslag, av vilka 5 bordlagts vid
tidigare sammantriden och 36 var nyefdr dagen. Av de bordlagda kunde nu
4 avgoras (bekinas) medan 1 fortfarande ir underutredning ochprovning.
\L
l).-.
Av de nya forslagenkunde ej mindre
Metodindring fdr hulhLllare
dn 29 fdrslag erhilla beldning, t hade
K-218021 m. fl. till kulfixturer, inldmav fdrslagsstlllaren itertagits, 1. bordnat av 55 HansRiedel.(Fdrslagnrp3.)
ladesfor ytterligareprov, medan 5 fcirGenom att fasoneni kuggarnasbot- slag tacksamtavb<ijdes.
ten dndrats till radier kan frdsning erSammanlagtfdreslogsbeldningar p&
sdttastickning. Inga speciellaskdrverk- kr 4.82) kr. Pi ett av fcirslagen,reg.
tyg behdver tillverkas utan standard- 1,48/6L, utbetalades ett fdrskott pi
efter kuggformen 1.000kr nu. Detta fdrslagtorde kunna
pinnfrdsar avpassade
anvdndes. Maskintiden har minskats komma att ge den hittills strirstabelijmed cirka t tim./det. och kvalit6n har ningen, di det medfrir en betydande
fcirbdttrats.Belciningkr 1)0: -.
besparingav tillverkningskostnaderna.
StegtolAft)r uppmhning aa AulhSlHdr nedan f6lier nu en kortfattad
lare K-200404 till Turbo Head, inld'm- fcirteckning civer de beltinade fdrslanatav 55 Hans Riedel.(Fcirslagnrg4.) gen. Nlrmare beskrivning fdljer i
nlsta nummer.
For uppmiitning av hil O L1,.84+
ono,
nar
en
med
diam.-cikning
stegtolk
Reg. $/61 . FartrAtlningau l.ttrug['[i
ningstratt
aid slipning au beiaruerktyg,
Kulav 0,01 pi varje steg tillverkats.
hillaren kan nu uppmdtas och klassas inldmnatav 7180Karl Karltton. MSK
i s?irskildoperation. Ddrmed bortfaller 1 0 .
Belcining75 kr.
den individuella uppmdtningen av
glappet mellan kulh&llare och rotor
Reg. 5l/61,. HZllare fiir montering
med indikatorklocka, som utftirdes i au bandhlul till motslagsheiare,inldmsambandmed mont. Enklare hantering nat av 21464 S-8.Bergh,MSK 90.
erhilles vid skriljningsoperationerna Belcining)0 kr.
di kulhillarna icke behcivervara med.
Reg. 54/6L. Gaffel fdr montering
Beloningkr 50: -.
aa buffertgunrmi p3 hefare, inllmnat
Andring ao mellanstyckeK-210354 av 2L465 S-E. Bergh, MSK 90.
illl omAastningraPParatU-55, inldmBelcining150 kr.
nat aY 55 Hans Riedel. (F6rslag nr
Reg. 82/51. Goluunderlagfdr att
e5.)
moluerharygg:kadorhos reglerareaid
Vid tillverkning av det. har det varit
hotslagthejarei MSK 31, inldmnat av
svirt att fi lagringshtlen parallella, 20433 L.
Stadler, MSK 10.
varfdr brytningar har uppstatt vid
- Belcining75 kr.
mont. Genom att kapa en lagringsarm
R.eg. Ll5/6I. Andring au infordoch endast anv[nda en fcirningsrulle
har dessasvirighetereliminerats.And- ring i ugn 12-804 i MVK 22, inld.mringen 1r utfdrd pi ett parti pi 1o st. nat av 4070 Hjalmar Forsberg89.
selonlnq /) Kf.
omkastningsapparateroch skall nu infdrassomstandard.Belciningkr 50:-.
Xeg.fiZ7et. Lasflak for trantport
StdnAsAydd till oscillerande bord aa gathiirl, inlimnat av 3036 Nils
U-55 N2, inldmnatav 55 Hans Riedel. Olausson,MVK 23.
Bekining 150 kr.
(Forslagm )6.)

Reg. LL8/6L. Andring aa kontaAthu f dr glapprziitare, inldmnat av
16029 Rune Nyttrbm, KKH 70.
Bel<ining200 kr.
Reg. I2O/61. Miirkning aa rtegar,
inldmnat av 6688 Herbert Gustafson,
MSK 90,
Bel6ning50 kr.
Reg. 122/61. LLsning au toppbult
ft)r hejare, inllmnat av 6688 Herbert
Gu$afson, MSK 90.
Belcining50 kr.
Reg. L23/6I. Smdrjning au bandhjul t. heiare, inldmnat av 6688 Herbert Gustafson,MSK 90.
Beldning 50 kr.
Reg. 124/6I. Spiinningau slirbroms
inldmnat av6688
l?)r 1500sandbliister,
Herbert Guilafson, MSK 90,
Bel6ning 100 kr.
Reg. 126/ 61,.Inmatningvnordning
till 5 ton hejare I MSK 31, inldmnat
av 23140 Mats f ensen,MSK 31.
Beloning 150 kr.
Reg. 1.28/61. Andring frhn lddda
skdr till uiindshiir, inllmnat av 21281
F, Nilsson, VA 45.
Bel6ning 50 kr.
Reg. 129/ 61. Centrering:anord ning
till friismatkin nted rund.bord, inldmnat av 2426 Birger Erikson, VK 23.
Beldning200 kr.
Reg. L3O/6I. Verktyg fi)r justering
au geider ph hallsLgar i MSK 20, inldmnat av 6688 Herbert Gustafton,
MSK 90,
Beldning 200 kr.
Reg. L12/6r. Spegelph ledarrdr til!
trhdbdrularna i finuerket i MVK 23,
inlimnat av 22424 Reimund ScheiAl,
MVK 23,
Bel6ning 100 kr.
Reg. r33 / 6I. Mellanliiggtp lLtar til.l
tLlen i polygonsaxeni MVK 23, inldmnat av 22424 Reirnund Scheikl,
MVK 23,
belonlnq

/) Kf.

xeg. t;r1et. Anordning for franrdragning aa ilagglhdor ander gdtualsarna,inltimnat av 22063Heimo Salmi,
MVK 21,
Bel6ning 100 kr.
Reg.136/6I. Anordninglor att fdrbiittra sikten uid rcnklippning au ualsade stiinger i gdtuerket, inldmnat av
21314 Daaid Nordlander, MVK 21.
Beldning 100 kr.
Reg. I37 /6L. Lyftgaff lar f i)r ringar,
inlimnat av 19592 Agnar Niltson,
MVK 90,
Beldning )0 kr.
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Reg. 1.49
/ 6L. Instdllningsanordning
uitl frdming aa aerktygsaxlar, inldmnat av 16292 Erik lvaelron, VF.
Bekining 1)0 kr.

Tag initiatiu!
Reg. L3s/6r. Kabelskyd'daid elcentraler, inldmnat av 103 Bertil
Adolfston, X 20.
Belcining100 kr.
Reg. L39/6I. Hhrdfdrkromning au
lagerldgenapfr axeln till Aopplingenpd
yaletrackarna,inldmnat av 2917 Oskar
Peuerston, RT 6 och 17652 Bernt
lohantson,VR93.
Beldning 100 kr.
Reg. I4o/5t. Anordning fi)r luckbyte aid. med.iumugneni MVK, inld'm'
nat av 9313 Ragnar Sundell och 3052
Simon Rebn,MVK 90.
Bel<ining250 kr.
Reg. L4l/6L. Omkonstruktion aa
tiitningshylsa,inldmnat av L2757 Matt
Nilsson, KKH 70.
Beloning 300 kr.

Reg. 1)0/61 . Stnllning fdr montering och dernonlering au i)are balpan
au stdtbuffert till 8 och 12 MH, inldmnatav 21465 S-8.Bergh, MSK 90.
belonrng /) Kr.
R.

NOBELKRUT
Nobelkruts fcirslagskommitt6 sammantrdddeden 30 oktober 1961 under
6veringenj6r Nils Carbonniers ordfci- .
randeskap.9 fcirslagbehandlades,ddrav 3 tidigare bordlagda. Pi ett av
- "Ia nzenpfr jobbetfhr d ju Aomma
sistndmnda,ddr fcirskott tidigare utberned
f drslag."
talats, kunde nu beldningssumman
8
tivriga
Samtliga
faststdllas.
slutgiltigt
Nr 266. Andring uid tilluerkning aa
f<i'rslaggodkiindestill beltining.
hexogen, inldmnat av 51013 Dauid
Hdr nedan fcilier nu korta beskriv- lYesterberg, NZT. Beloning enl. regeln: 200 kr.
ningar dver de bel<inadefiirslagen:
Nr 267. Ljudd.iimparep3 luftdriaet
Nr 231. Appardt fdr handetiketterin g, inldmnat av ) I 641 Arnold Arons- lyftblock, inldmnat av 55549 Har!
son, NVM. Delbeliining pi 2)0 kr
lessen,NVA 41. Bel<ining:)0 kr.
utbeiald i dec. 1960. Hela beldningen
Nr 268. Andring aid, pachning ao
blir 903 kr, varfdr sisom slutlikvid nu lackni tr ocellu I osa i masvlhd or, inldmutbetalaskr 653: -.
nat av 5L085Erik Andersson,NVN.

Nr 255. Fdrstkrkning aa sLydclsaan- Beldning: 75 kr.
tar, inldmnat av 5487L Eskil Lekberg,
Nr 269. LLsning aa aSgbrygga,inNVK 20. Beloning: diplom och ldmnat av 54250 Folhe Israelsson,
reklamsak.
NB 90. Beloning enl. 25 /o-rcgeln:
Nr 256. Datnmskyd'd'till borrma- 200 kr.
skin, inld,mnatav 55398 Suen Baarck,
Nr 270. Planborrning idntt rudraReg. r43/6r.Andring aa dragsthng- NB 90. Beltining: 100 kr.
ning aa hLl i sprdngAroppar,inlimnat
erna till applyftarklaffarna i utldpNr 265. And.ring uicl aalyftning aa av 50731 Lars EriAsson, NVA 71.
ni ngsr ul I banan, inldmnat av 9 3 13 Ragtonrpallar frLn rullbana, inlimnat av Delbeloning sisom forskott 150 kr.
nar Sund.ell och 3oiz Simon Rehn,
56054 Karl-Ake Specktor,NVA 41. Slutsummanberiknas pi r irs produkMVK 90.
tion.
Belcining:50 kr.
R.
Beliining 200 kr.

Reg. 142/6I. Anordning fi)r demontering au lrttpinnar f 6r styrpelarna
i hejardynor, inl[mnat av 3024 CarlErik JYennerholmVV 21.
Beliining 200 kr.

Reg. L44/6L. Andring aa stansfoder
och kil ,ill 15oo LH, inldmnat av
20435 Viggo Rasntutsen,MSK 33.
Belcining7) kr.
R.g. L46/A. Slaggaastryharetill
HF-ugnarnas luftcylindrar, inllmnat
av 15952 B. Gustaasson,MSK 90.
Beldning 100 kr.
R:eg. 147/61. Andring aa oerktyg
fr)r Aniichning au proubrickor, inldmnat av 7191 Harry Chrisliantson,
MH 3,
Beltining 75 kr.
Reg. 148/6L. Andrad konsfuuAtion
au utldsningsmdre, inldmnat ai i407
GdteEklund,VA so.
Beldning skall beriiknas p& 1 irs
produktion, sisom ftirskott utbetalas
nu 1.000kr.

2I

-"la
tilkomnzen d3! Det hiir iir en gfrtta som ai brukar 6aer'
ldnzna till alla nyanvhllda."

UTDELNTNG AV MEDALJER,HEDERSNALAR OCH
GULDKLOCKOR VID BOFORS OCH NOHAB 1961.
Fdrteckning6uerdretsjwbilarer
Arets utdelning av medaljer och hedersgivor for
25 resp. 50 tjeinsieir vid Bofors och Nohab dgde
rum lordagen den 2 dec. 7961. DA B-pilen samtidigt gir i press, kan vi i detta nummer endast
meddela namnen pi irets jubilarer. Referat foljer
i nr 1 irgin I 1962.
BOFORS:

Boforsuerken,
Kilstauerken,Nobelbut ochLarsbo

I. Veteraner med minst 50 tj?insteir
Kungl. Patdotiska Sellskapetssilvermedalj av I:a
storleken, diplom och gratifikation
Bergius, Axel Alfred, Stiidare
Elgh, ErrcstAnders, Kallsigare
Engstrom, Bror Ed.uin,Forman
F orsman, Bror I unius, V erkmiistare
Grell, Gustau Herman, Filare
Lundberg, Conrad Emanuel, Brukstjinsteman
Lund str dm, ErI and, H andf orrnare
Ma gnusson, G ust au Ernanue/, Br uk st j iinsleman
Maxe, N ils Larnbert, V erktygsfrdsare
Nygren, Karl Emanuel, Ausynare
II. Veteraner med minst 25 tjiinsteir
Guldur, diplom och hedersnil
Aare, Bror Aluar, Ingenjor
Abrahamsson, Karl V il h elm, Kal kbri)nnare
Ahlinder, Karl Olou, Suaruare
Alnaeus, Nils Sture,Forman
And ersson, Arnol d V il h elm, Saaraare
And ersson, Axe I H olmfrid, D oI omit brdnnare
Andersson,Emil Eaert, Ingenjor
And ersson, Eth el Entelia Mar guerit e, Bra k st j m .
And ersson, G ustau V alfrid, Bergsarbetare
Andersson, H elge Elis, Kalkbriinnare
Andersson, Hdkan Karl Oskar, Slipare
Andersson,l ohan Eduin, Sdgare
And.ersson,
lohan Henry, Pressare
Andersson, Karl Arne Ragnar, Saaruare
Andersson, Karl Axel, Reparator
,
Andersson, Karl Bror Helmer, Suaruare
Andersson, Karl Henning, F orrddsarbetare
Arcdersson,Karl I ulius, Seruiceman
Andersson, Karl Ragnar, Kallsdgare
And ersson, N il s Bertil, Kal kbrinrcare
Andersson, Roland Valfrid Agaton, Riktare
And ersson, Saen Gustau, Br ukst1i)nst eman

Andersson, T hure lf,/aldemar, F iirman
Aspenhag,SuenArnold., Brakstjhnsteman
Asteryd, N ils Bir ger, Brukstjdnsteman
Augustsson,Karin Maria Margareta, Brukstjm.
Au gust sson, Karl D auid.,Brukstjdnsteman
Axelsson,Alf Ragnar,Montor
Berglund, V ilma Elisabeth, Bru kstjiinst eman
Bergman, Fredrik Leonard, Filisare
Bergman, Karl Christian Valentin, lngenjdr
Bergstrdm, Lars Oskar, Ciuilin genjdr
Berndt, N ils Gustaa,lngenjor
Birath, Ake lohan Arthar, Ingenjor
Bjurstrdm, N ils Alexander, Brukstjdnsteman
Brink, Karl Aruid, Brukstjiinsteman
Boquist,GustauAl got, Ingenjor
Bylander,Per-Olof Axel, Brukstjdnsteman
Bdckman, G ustau Leander, Banarbelare
Dahlberg, N ils Oskar, Brinellprouare
Daaidsson, Gustau Filip Mattias, lngenjdr
Eklund.,Frans Hugo, Montc)r
Ehl6f, Erik Gustaf Harry,lngenjdr
Elustrdrn, Haruy Inguar, Borrare
Enock, G tista G unnar, Bru kstjins t eman
Enserud, Karl Artur, V erktygsausynare
Eriksson,Anna Amalia, Stiiderska
Eriksson,Bengt Ferdinand,Smed
Eriksson,Gerda lngeborg, Stl)derska
Eriksson, Gustau Folke, Ausynare
Eriksson, Gustau Herman, Synare
Eriksson, G ustaa V i go, Plfr.tsI agare
Eriksson, Gdsta Tage, Riktare
Eriksson,lohn Eduin, Bin. f orman
Eriksson,Margit Anna V iktoria, T empoaasynttre
Erihsson,Nils Eduin, Hyulare
Eriksson,SaenHjalmar, Ausynare
Ehrle, Folke Alexander,lngenjdr
Fahlgren, Birgit Anna Elisabet, Hotelluiirdinna
Fallgren, Erik Bertil, Fi)rman
Flyddn, Oskar Stig Eugen, BruAstjdtzsternan
F orsberg, Karl G itsta, Hjnlp glod gare
Fristrrdm,Signhild Lydia V iktoria, T empoauslnare
G ranh olm, G unnar Emanuel, I ngercjor
Grek. Axel Leai. Suaraare
Gren, lohan Herbert, El. suetsare
G aI I berg, I rcgrid Marianne, Sekr eterare
Gummesson,N ils Robert,lngenjdr
Gustausson,Bror Gustaa Siuefi, Ritsare
Gustausson,Gustau lYilliam, El. montdr
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Gustafsson,Ingegerd' Karolina I ustina, Brakstjm.
Gustaasson,Karl Arne, Fiirman
G ustausson, Rune Hialmar, Smidesarbetare
G ustausson,Sigfrid, Antm unit ionsarbelare
Gdransson,SuenYngae Gunnar, Ingenidr
Hagi' N ils Bertil, ln geni)r
H alI erst ed t, G unnar Ragnar, Br ukst i iin st eman
H ammar, Bertil Ernanuel, V erkt7gssli pare
H ammarHick, G ast af Al bin, F insnickare
H abne, laar V all entin, Krutbruks arbetat e
Heitndahl, Gustaa Helmer, Fdrman
Hellstrdm, Bror Otto, Godsfraktare
Hellstrdm, lngrid V iola Maria, Brukstidnste?nan
H elI strom, Karl Sten, Brukstiiin st eman
Henrihsson,Nils Fredrik, Mek' reparator
Hermansson,Nils Gunnar Aluar, Saaraare
Hind.ersson,Folke Bertil, V erktygssuar?are
H olm, Eri k H arrY, Bru k stfiin st ernan
Hultgren, Karl StenRad.olf,lngeni}r
Hd.kansson,Bengt Erik Gustaf,Ingeni6r
sson, El on Si gfrid., Bruhstii'nst eman
H fr.han
son, Seth Oscar Enar, ln geni)r
H d.kans
I sraelsson, Per I oban, Ap paratskdt are
f ansson, Ado lf Lo ui s Rein h old.,V erkrniist are
lansson,Karl Gosta, Kalkbrdnnare
lansson, Karl luar, Plfr'tslagare
I ansson, N il s H enning, Brukstjiinst eman
lansson, Nils Vilhelnt Gunnar, Filare
lansson, T hure Einar, Plfr'tslagare
I ernald, Agnes Sofia, Brukstiknsteman
I ohansson, Artur Siuan,Pld.tslagare
e
I ohansson, Bror G ustaa,Reuoluersulruttl
e
I ohansson, G unnar V aldemar, PI i't slagat
glerate
Bertil,
Re
ohan
on,
o
hanss
I
I
lohansson,lohan Erik, Smed
'lI ohansson, Karl H elge, Karasell suaruare
ohansson,,Karl Ra{n ar, H andkiirnm akare
lohansson,Nils Emanuel,AusYnate
lonsson,Axel luar, El. reParatdr
Karlberg, Aluar Folhe larl, Brukstiiinsteman
Karlkuist, Gustau Arne, Saaraare
Karlsson, Araid Emanuel,Elektriker
Karl sson, Axel Lina s, H iirdnin gshiiil pat e
Karl sson, Bror Sixten, Ammanitionsarbetare
Karl sson, Erik G unnar, Stfr)uetksatb etare
Karlsson, Frans IVerner, Riktate
Karls son, G ustaa Edain, Kranf orare
Carl sson, G ust au H arry, D olomit brhnnare
Karl sson, G ustau Erl and, T ruckr eparatdr
Karl sson, G ustau H arald, Smidesarbetare
Karlsson, Gustau lulius, f . d' Kalkbrinnare
Karl sson, I ohan V il h elm, Ko pi ersuaruare
Karl sson, Karl Al lan, In genior
K arl sson, Karl Et hard, H iir d'ningshikl p are
Karl sson, Karl H enrik, T riid gd'tdsarbetar e
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Karl sson, Karl luar, Lagerarbetare
Karlssorc,Karl Lennart, Frdsare
Carlsson, Lars Gustau, ln geniitr
Karlsson, Oscar Edain, Sthdare
K arl sson, Paul V enseI Si gf r id' Reaolu ersuaraare
Carlson, Sten Anders, Brukstihnsternan
Karlsson, T ore H olger, Kal hbtiinnate
Karlsson, Uno Eaald, El. montrir
Karlsson,Ake Adolar, Borrare
Kell6n, StureErland lohan, Fiirman
Kellend.al, lrma Maluina, Baderska
Kihlb erg, Arne Ragnar, Ingenidr
Kihlstrt)m, Erik Herman, SliPare
Kj eI I str om, Karl Arn e, Bru k st fin st ernan
Claesson, Bror Arne, Bruhstidnsteman
Claesson,Karl G unnar, Btukstidnsternan
Claesson, Karl 6 st en, Reuolaersaaruare
Knutsson, Bo Knut Vilgot, Friisare
Kuick, Helge Agaton, Eld'are
Land.erholm,Eric Gastau T eodor, Brukstii)nsteman
Landqaist, Bengt Gunnar, Brukstihnsteman
Land.str6m, G unnar Gil bert, ln geni)r
Larsson,Bror Gunnar, Filare
Larsson,Erik Ewert, Pli.tslagare
Larsson, I oel N atanael, V alsaerksarbetare
Larsson, SaenRagnar, Brukstpinstenzan
Lid.bo,Karl Yngue, lngeni)r
Lilj eberg, Greta Maria, Stiiderska
Lind, Carl Aruid Tage, lngeniot
Lindkaist, Gustaa H atald, Portuakt
Lindshog, Bror Bertil, V erktygssmed
Lindstrim, Torsten Gustaf Herruan, Ingenior
Lund.,I onas,Groaarbetare
Lundgren, Brita Matia lohanna, Telefonist
Lund'gren, Nils Folke, Reglerate
Lundkuist, Bror Martin Olou, Giingslipare
Ma gnusson, N il s G ust au Al bert, Mur arhantI an7are
Mignusson, SaenErik Luduig, Apparatskdtare
Malmb ergh, Karin Eua, Bru k st ihnst eman
Molin, Linnart Gustau \Yilbelm, Brukstihnsteman
Morberg, Cail Teodor, F1rri'dsrnan
Mossberg, Oskar Halaard, Suaraare
Mdrck, Gosta Fred.rik, Brukstiiinsteman
Nilsson,Anders Bertil, Maskinist
Nilsson, Gunhitd Louisa Birgitta, Stiiderska
N ilsson, Karl Erik, Brukstidnsteman
Nord.h, Gustaa Denny Lennart, Filare
N orrstrdm, G i)the Alexandet, Ausynare
Olsson, Fritz Folke, KliPPare
OI sson, G osta TYil h elm, Brukstiiin steman
Olsson, Karl Elis, V erktygssuaruare
OI sson, Karl H ild'ing, V erkmkstar e
Ohl sson, StenEuert, Ammunitionsarbetare
Ohl sson, lV ania Ir ene, Bru kst iiin st em.an
Ottoson,Karl Rune, Forrnan

Pehrson, Fritz Georg, Finsnickare
Persson, Gustaa Augustin, Center/esslipare
Persson, Gustau Y ngue, D oI omir br)inn-are
Persson,Nils Emil, Fdrman
Pettersson,Gdsta Augustin, Brukstjiinsternan
Pettersson,Karl Arne, Filare
Pettersson,Karl Valdernar, Ri)rnzontdr
Pett ersson-Frisk, PareI i us Mar gi d o, p I i.tsI agare
Pettersson,Uno Lennart, Brukstjdnstema.n
Piscator, Karl Fritiof , Hiirdare
Rand6n, Karl In guar, Bru k st ii)nstentan
Ri dd arstr om, Karl H aral d, Kal k briinnare
Roos, K ar/-Ax eI G unnar, Bru hst 1i)nst eman
Rosuall, Hjalmar Linnd, Groaaibetare
Sam,!n, H arry N apol eon, ln genjor
Sandberg, Nils Toruald, Saaraare
Settergren,Karl Erik Herbert, Ingenji)r
Simonsson,Bror Euald, Pldtslagare
Sj dberg, Ernst (Jno, V erktygssaaruare
Sjdaall, Ernst Gustau, Gltidgare
SAoog,Erik Gunnar, Fcirman
Skotte, Arne Hjalmar, Borrare
Sterner, Knut Allan, Brukstjiinsteman
Stmnd, Inga Linnda, Bruhstjdnsteman
Stranninge, Lars Gunnar Helmer, Ingenjr)r
Strdnrberg,lohn Elof , Pldlslagare
Sundman, Greta Eiuor, Bruhstjfinsteman
Sundstrdrn,EriA Ragnar, Brukstjdn:teman
Sundstrom,Nils Lennart, Forman
Suensson,Gdte Ragnuald, Forman
Suensson,Tage, Fi/are
Sod erlind, T hyra Linn 6a, Amm uniti onsarbet are
Soderqaist,Karl Olof , Ingenjor
St)derstrdm,H eduig Bir gitta, Baderska
Tberus, Karl Einar, Ausynare
Tobert, EriA Bertil, Ingenjor
T horildsson, Karl loban T borild, Ingenjdr
Thulin, Iuar. Ingenjdr
T hyberg, I ohn Henry, V erkrygsfilare
lVadstedt, Sigge Lars Billy, Brukstjrtnsturuan
l[/ abl berg, N ils Ake, Brukstjilnsteman
lV ahl gren, Suen Erik, Bruksti)insteman
lV ist lin g, Karl Emil, Sprutmd.lar e
NOHAB
I. Veteraner med minst 50 tjiinsteflr
Kungl. Patriotiska Siillskapetssilvermedalj av I:a
stotleken, fiplom, guldur och hedefsnil
Ahlberg, Karl V., Gjutare
Bjdrk, C. Gunnar L, Md.ttjusterare
Karlsson, K. Axel, Modellsnickare
Lextberg, l ohn R., Gjutare
Pettersson, Gustaf R,,.Suaruare
Suensson,Eric R., Forarbetare

II. Veteraner med minst 25 tj?insteir
Diplom, guldur och hedersnil
Abrabamsson,StigL O., V erktygsjusterare
Alnzlide, lohan F., Planeringsman
Almqui st, Eri k A., K ompr essorskdtar e
Alrnroth, N. Arne, Forman
Andersson, Araid G., I i)rnukgsarbetare
Andersson,Carl H., Ingenjor
Andersson,EriA H., Kontorist
Andersson,Folhe A,, Gjutmlistare
Andersson, l. Gunnar, Pldtslagare
Andersson,Knut H., R1rarbetare
Andersson,Nils A., Planeringsman
Andersson,K. C. B, Ake, VeiktygsiltlAnnare
Andreasson,E. Holger, Ritare
Au gust sson, Gunnar R., Planeringsnxan
Augustsson,V. E. Lennart, Ki)rnrnakare
Augustsson, Olle L, Pldtslagare
Bengtsson,GdstaA., Fdrman
Bengtsson, Y ngue, Suetsare
Berg, A. E. Holger, Truckforare
Biiire, Eric A,, lngenjor
Bohm, Erik G., Fdnnan
Bredberg,K. Oskar A,, Frdsare
Bred.berg,Kurt D. E., Friisare
Clement, Oscar 8., Reparator
Dablberg, Carl E., Pldtslagare
Eddn, G. O. Harry, Frhsare
Ed.dn,Gunnar V., Fdrman
Edb, K. Olou, Fi)rrnan
Emanuelsson,Erik V., Borrare
Englesson,H. Gunnar, Ingenjor
Engstrom, Frans 8., Snickare
Eriksson, K, Gunnar, Ausynare
Euers, Oscar H,, Ingenidr
Franz,ln, Knut Hj., Ingenjor
Fredriksson, E, Gunnar, Fiirman
Fredriksson, N ore C,, Planerin&sruan
Fred.riksson,Olof H., Frisare
Frisk, SuenO., Borrare
Fiissberg, G, Lennart, Rorarbetare
Granlund, Arne A., Fi)rman
Gustafsson,G. Birger, Friisare
G ustafsson, O. H enry, Y r kesliirare
Hall, Arne V., Finborrare
Hansson, Erland E., Fi)rman
Hellsrrom, G. Rune, Pldtslagare
Helm, K. O, Gtista, Pld.tslagare
Hermansson,Erik V., Truckfdrare
Hjelm, Ake A.5., Slipare
Holmberg, B. G.IVilliam, Fdrrnan
Holmquist, Allan G., Filare
lersby, B. Ragnar, Planeringsman
lohansson, C. Albert, Kontrollant

produktionen utan 6kat utnyttjande.
SL ha ai alla glddje av edra id6er, di
de gcir livet ldttare och llngre och
rikare f6r oss alla".

Meddelanden
frdn
ao

SKYDDSTJANSTEN

Atbetshastighet

och ergonomi

Frirsta dagenshuvudtema var "Arbetshastigha och ergonomi". InledningstalarevarprofessorHohwii ChrisAu DoktorEVERT HEJNEMAN, Bofors
tensen, G. C. I., Stockholm. Han
uppehdll sig bl. a.vid pausbehovet.Det
Den Forsta Internationella Ergono- de hdlls av stadssekreteraren
i Social- finns redan regler frir hur det sammanmikongressen hdlls i Stockholm i
deDartementetErnst Michanek. Han lagda behovet av pauserstir i relation
augusti 1961. Den engelskabendm- beidrde utvecklingen frin den indust- till arbetetstyngd, men vi vet mindre
ningen pi vad vi kallar'bioteknologi riella revolutionenfram till vira dagar, om fdrdelningen och llngden av rasdr Ergonomicsoch ijversatttill svenska ddr vi nu stlr pt trdskeln till "automa- terna. Genom frirscik har professor
alltsi ergonomi, en allt vanligare be- tionens revolution". Framsteg har Christensenoch hansmedarbetarekunnlmning. Ergonomien ir en relativt gjorts inom tekniken.Nu tar vi ett steg nat visa att, genom tillZimpning av
ung vetenskap,som ut6vas av fysiolo- vidare och tar sikte pi minniskan vid korta arbetstemponoch korta iterhlmtger, psykologer, tekniker, llkare och maskinen.S&danaslagord som "triv- ningspauser,har man uppnitt s& stor
gymnaster. En cinskan om en fastare sel" och "mlnniskan i centrum" har energiutveckling,som man tidigare ej
internationell sammanslutninghar de prdglats. Dessa begrepp [r vad ergo- kunnat tdnka sig vara mcijlig. Detta
sista iren framkommit och resulterade nomernatar sikte pi. Ergonomienhjllfcirklarar hur de dldre, trots sin ilder,
i ovanndmnda kongress. I anslutning per dessutomde handikappade.Stats- ofta dt kapabla att utfcira tungt arbete,
till denna konstitueradesInternational sekreterarenslutade med: "Jag at t. ex. skogsarbete.De arbetar i korta
ErgonomicsAssociation(I. E. A.) och siiker pt att ni kommer att sdlja edra ryck och med korta iterhlmtningspautill dessfcirstapresidentvaldesprofes- id6er till fdretagen, emedan de lro
ser enligt ett mdnster som passardem
ekonomiskt givande och ha ett huma- bdst. Om dessai stlllet sdtts framfcir
sor Sven Forsman,Stockholm.
Kongressenhade samlat 250 delta- nitdrt inslag. Ni skall lven sllja edra en maskin, vilken bestdmmer arbetsgare frin 19 liinder. Hdlsningsanfciran- idder till arbetarna emedan de tika takten, kan de ofta ej utrdtta betydligt
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llttare arbete. Det ir alltsi mycket
vlktigt bur man arbetar. Fcir rivrigt redovisadeG. C. I.-skolan,bl. a. doktor
Nils Lundgren vid Arbetsfysioiogiska
Institutet, hur man med enkla medel,
s&sompulsmatning, kan mdta arbetstyngd och inverkan av varmt arbetsklimat ute pi arbetsplatserna.
Doktor de Jong frin Holland analyserade direfter man'maskinsystemet.
Maskinerna best?immer ofta mdnniskanstakt och handlande.En del maskinsystemdr fatligare dn andra. Den
arbetandekan ibland utsdttasfcir tidstressmed risk fcir skada.
Aldre arbetskraften
Andra kongressdagenshuvudtema
var: "Anpassningenav arbetetoch arbetsmilfrin till den?ildrearbetskraften",
att vissafunktioner
Det konstaterades,
avtar med ildern, t. ex. hdrseloch synforml.ga, ljuskdnsligheten minskas,
muskelstyrkan och konditionen avtar,
minnet och vakenhetenblir sdmre och
reaktionstidenforldngs. De lldre dr
handikappade d& det giller att utfdra
Vissa
kompliceradearbetsoperationer.
sjukdomardkar med ildern. Det framgick, att nutidens arbetsplatserdr konstruerade fcir de yngre och en "Amdrkning" av arbetsplatsenefterlystes,
d. v. s. platserl2impligaf<ir A-ldringarna. Rent praktiskt bor fdljande gciras:
1) Analyserade fordringar somarbetet
stiller och samordnadessamed de
dldres fcirmiga.
2) Till?impa bioteknologiskaprinciper
t. ex. forenkling av skalor och annan utrustning. En viktig faktor
lrvlrmen, somofta kan elimineras.
3) En sistautvdg ir pensionering.

Fiiltundetsiikningar och andra
rappoftef
Doktor J. Pont6n redogjordefcir 7
irs bioteknologisk verksamhet vid
DomnarfvetsJernverk.
Frin Forsvarets Forskningsanstalt
(FOA) kom en rapportbetitlad: "Vinterutrustning ett bioteknologiskt
Bioteknolo gisk arbetsanalys
problem".
Tredje kongressdagenavhandlades
En holldndarekunde fcirtdlia att
bioteknologisk arbetsanalys,inklude- infcidingarnai Vdstafrikaej hadetillrande arbetsvdrderingoch arbetsmiljd r?icklig avlcining att tlcka utgifterna
ur bioteknologisk synpunkt. Denna fdr de i det tunga arbetet erforderliga
analys innefattar olika aspekter p& kalorierna.
arbetsbelastning,funktionella reaktioArbetarna i de varma guldgruvorna
ner, arbetskapacitetoch anstrlngning. i Sydafrikainsjuknadeoch dog i stor
Det fcirekommer redan systematiska utstrdckningav hjdrtslagp. g. a. den
analysmetoder,men inledningstalaren, hcigatemperaturen. hiigre temperaJu
professor Burger frin Holland, en av tur destostdrredridlighet.
bioteknologiensledandegestalter,efterRytmiskt arbetevid en optimal rytm
lyste en internationell princip fcjr bio- gav bdttre produktion dn kontinuedigt
teknologisk arbetsanalys. Han kom arbete, rapporteradesfrin finskt hill.
diirvid in pi probiemet belastning.
Dr H. Seyffarthfrin Oslo fastslog,
att rationaliseringen ofta slir fel av
Olika belastningar pi rniinniskoden anledning, att individens behov att
kroppen
rationaliserasitt eget liv ej tas hlnsyn
Det finns 3X3 olika grundprinci- till. Press,med nervdsareaktionersom
per. De tre olika enheterna:1) m?in- folid, fdrekommer ofta. Ett centralt
niskan,2) maskinenoch 3) arbetsmil- probiem, som griper djupt ner i samhdllslivet, dr behovet av kontakt och
jcin kan ingripa i:
viinlighet. Detta behov blir s?illantill1. Fyskiskbelastning,d. v. s. inverkan
fredsstdllt.
av tyngd, vdrmeetc.
Som mitto pi kongressenkan man,
2. "Perceptual" belastning, varmed som en av fcirellsarnagjorde, citera
menasbelastning
av sinnesorganen.den engelskafilosofen R. C. Kwant:
3. Mental eiler psykiskbelastningin- "Arbelet dr inte blott ett liusaillhor,
nefattandemonotoni, rytm, isole- det dr ocksSett rAtt att leua. Arbetet
ring, uppmdrksamhet,vaksamhet, mLtte ordnat i enhghetmed den arbemotiv, uth&llighet,strategi,taktik tande indioidens mdjligbeter och mknm. m. Fysiskbelastningkan mdtas, niskoadrde".

ndr olycksfallen1r si godartade.Det
var dock litet grand frirargligt eftersom
det var det frirsta olycksfallet fcir tret
I frireg&endenumret av B-pilen re- som drabbatkrutavdelninsarna.
Novemberkan inte uplvisa samma
dovisadesfiir Nobelkrut under tredje
kvartalet en olycksfallsfrekvensav 20 goda statistik. Tre olycksfall har redan
noterats. Kuridst nog tillhcir samtliga
per en miljon arbetstimmar.Det var i
jdmfcirelsemed de tvi fdrsta kvartalen avdelning NVT. Tvi av olycksfallen
en mindre dkning. Dessa hade dock har varit lindriga akuta fcirgiftningar.
ur olycksfallssynpunktvarit speciellt Det tredje var ett f?irdolycksfall med
benbtottsom folid.
gynnsamma.Gjordes istiiliet jlmforelOm inga storre jordskred intrdffar
sen med motsvarandekvartal tidigare
ir, noteradeslven fcir detta kvartal en o& olvcksfallsfrontenunder den sista
ir-re.rod".rkan vi nog rdkna med att
ldgre frekvensin tidigare.,
Under de ndrmaretvi minader som, r96L blir det ur olycksfallssynpunkt
di detta skrives,gitt av sistakvartalet, gynnsammasteiret fdr Nobelkrut. Fdr
nhgra hr sedan intriffade den ganska
har den gynnsammautvecklingen fortsatt. I oktober registreradesendast ett unika hdndelsenatt ingen enda nobelolycksfall. Det var en inflammation, krutanstdlldvar sjukskrivenpi grund
som medfdrde sjukskrivning i fyra av olycksfall i arbetet under jul- och
dagar. Man fir naturligtvis vara glad nyirshelgerna.Det ovanndmndaben-

196l gott skyddsir vid
Nobelkrut

de andra belastningsformerna Ir
ddremotsvirare att fi mitt pi.

Frin flera hill omvittnades, att
attityden gentemot den dldre arbetskraften dr negativ. Det framhcills att
individuellt och
de dldreskall bedcimas
att den funktionella fdrm&gan d.r mera
betydelsefuildn &ldern.Mindre olycksfall, mindre omsdttning, stcirre anoch stabilitettalar till den
svarskdnsla
fdrmin.
dldre arbetskraftens

brottet drar vdl tyvirr ut pi tiden och
vi fir vdl i ir ndja ossmed att 6nska
att ingen mer skall behrjvafi sitt helgfirande fcirdystrat av olycksfallskador.
Skyddstj?insten
vid Nobelkrut tackar
fcir ett gott samarbeteunder det g&ngna 6ret och tilldnskar alla anstdlldaett
lyckosamt1P62.
Lrn
*
Anviinde
-

inte

fick allvarlig

arbetare

tiskerar

skyddsglasiigon
tigonskada.
synen pi

Smidesena iigat

Under kilinslagning med sl?igga
lossnadeen stilflisa och fick oturligt
nog en s&danriktning, att den traf.fade
en smidesarbetares
oga med resultat att
synen troligen gir helt fcirlorad pi
dettaoga.
Tyvd,tranviindehan inte skyddsglas-
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'j
cigon vilket med stor sannolikhet kunnat rldda hans6ga.
Denna obendgenhet,att ej vilja anvinda cigonskydd i arbetet, Iven ddr
sidan skyddsutrustningdr fcireskriven,
d,r\vd,rr en ganskavanlig, om dn svirforstielig fdreteelsepi minga arbets-platserhdr i Bofors.
Man kan verkligen med fcirvining
friga sig varfcir man inte 1r mera rddd
om sin syn, som v?il dock fir sdgas
vara bland det vdrdefullastevi lger?
Ja detta dr en frh.ga som vi pi avd. S
ofta har anledningatt stdlla.Och svaret - i de fall vi ftr nigot svar alls,
dr vdl oftast, att det inte fdrekommit
nigon rigonskada, eller att anvlndningen av dgonskydd innebdr vissabesvir, som man inte vill dras med i arbetet.
Detta senare kan fiiralldel vara ett
skdl, men ett skll som ir lingt ifrin
giltigt. Det finns ju faktiskt minga
arbeten som helt enkelt inte gfu att
utfora utan cigonskydd, exempelvis
svetsningsarbete,arbete framfcir vissa
ugnar m. fl. Tyvdn dr det ju ocksi
sn, att vi med iren f&r nedsattsynf6rmiga och di helt enkelt blir tvingade
anvdnda glasogon for ait klara virt

Bolaget har beslutat,att fr. o. m.
den 1 jan. 1962 h61asubventioneni
skyddsskorenligt fciljande.
KIngor fr&n nuvatande8: - kr till
20:- kr,
Ligskor fr&n nuvarande8: - kr till
1): - kr,
Tratofflor frin nuvarande3: 50 kr
till 4: 50kr.

:fr

arbete.Aven di gir det bra, helt enkelt
ddrfciratt det miste gi. Det finns med
andra ord knappastn&gotverkligt skZil
varfcir inte skyddsglascigon
skulle kunna anvancas.
Pi en del av vlla arbetsplatser[r
anvdndningenav cigonskydd-obligatorisk, och etfarenhetenvisar, att vi pi
dessaarbetsplatserej haft ett enda fall
av allvarlig cigonskada.Pi andra stdllen har man ansett att det bcir rdcka
med fdreskrift om dgonskyddfcir vissa SAyddssAor f Arhindrade biir en sfit t2.speciellaarbeten.P3.dessaarbetsplatser skada. PlSt-tdltiittan tdl llera 100 Ag:s belastning.
ddr riskerna beddmts vara mindre, inttdffar det ganska ofta <igonskador. tat - som framgl',r av vidstiende arDet enda riktiga synesdlrfdr lan att tikel att <ika subventionen o&
forsrika f3' in en obligatorisk anvlnd- skyddsskor,trdskor och strivlar.
ning. Aven om riskerna f<ir rigonskaSamtidigt infcires bestlmmelsenom
dor varierarsi finns det knappastniobligatorium att arwdnda nigon av
gon arbetsplatsddr inte risk for cigondessafotbeklddnaderpi vissa riskfyllskadorf<ireligger.
da avdelningar.
Du som ldser detta, tink ett dgonFrin personalorganisationernas
sida
blick pi vad det innebdr att mista ett
hoppas vi att dessattgirder kommer
cigaeler att i vdrstafall bli helt blind.
att leda till 6kad anvdndning av
Ett si allvarligt hot mot din egen och
skyddsskor,och dirav fdljande minskdina anhcirigasframtid miste du gcira
ning av olycksfallen och ryggbesvdren.
vad du kan fdr att undvika. Tag dZirfcii
Gi):ta Otling.
Carl Pollack,
inga on6diga risker utan anvdnd alltid
de skydd som finnes att fdrebygga
dgonskador.
Osr/S Industril?ikarens syn pi skyddsskorna

Skyddsskormestefi okad anvlndning
Subventionen 5 skyddsskor hiijes

ll.

Ej obligatorium skulle siledes bli
pi V- och R-avdelningarna(med vissa
undantag). Nlrmare detaljer hdrorn
kommer att meddelassenare.
Arbesskokommanditbolag,som f. n.
levererar huvudparten av de skyddsskor som bolaget kciper, kommer att
specialtryckaen katalog vari ska framgi bl. av priser, subventioneroch f6rsilj ningsstdllen.Katalogen kommer att
distribuerastill personalenp& M-, Voch R-avdelningarta.

Skyddsskorna dr tillverkade med
stilhdtta over tipartiet och uppbyggda
med stilskena i hilfoten. De ha tvi
viktiga funktioner att fylla dels
1. att skydda tlrna mot yttre skada,
framf6r allt den viktiga stortin och
dels
2. att skydda foten fcir overanstrlngn1ng.

Detta skerblst med en sko,varsbotten ej ger vika och ej andrar form, som
allts& f<irhindrar fotvalvet att sjunka
ner. Den skall dessutomge stdd it foten frin sida till sida. Av den anledVidare har overenskommelse
trdff ats
ningen dr sniirskon,som kan regleras
mellan bolaget och MetallindustriarNils A,lYahlberg
civer vristen, att foredraga. Med en
betaref<irbundetavd. 76 samt Giutarerejdl sntirsko skyddar man sig dessfcirbundet avd. 2, om att obligatorisk
Skyddsskoma fiirhindra olycksfall
utom fr&n damm och smuts frin golanvdndning av skyddsskorinfdres i de
Vid granskning av olycksfalls-och vet. Av de olika bottnarna rekommenmetallurgiska avdelningarna (med
kan man konsta- derasl[der-, hirdgummi- eller neopresiukdomsstatistiken
vissaundantag).
tera att denna till stor del best&r av nesulor.
Vid vissaspeciellaatbeten,ddr foten
fot- och tiskador samt ryggbesvlr.
En av orsakernatill detta kan vara behciverskyddashiigre upp mot vristen,
dr kdngor att fcirorda t. ex. gjutarolZimpligfotbeklzidnad
kdngani gjuteriarbete.
Trots att fdretaget en fciljd av ir
Overanstringda fritter, rned eller
ldmnat subventioner pf,. skor, trdskor
utan
ilinAta fotualu, kan enligt minga
och strivlar, samt en intensiv propaganda av bl. a. industrildkarna och ldkare ge upphov till smiirttillst&nd
skyddskommitt6erna,kan man foftfa- inte bara i sillva foten utan ocksi
rande f& se gymnastikskor och gum- kring kn?i och i rygg. Med hdnvisning
mistdvlar anvindas pi avdelningar till dessafakta rekommenderasskyddsskor av ovan ndmnda typer.
med stor olycl<sfallsrisk.
Fdretagsledningenhar ddrfrir besluEtert Heineman.
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Skaffa inte sprit till ungdom
Tredubblat ungdomsfylleri sedan
1955- och vi vuxna biir ansvaret.
Alkoholdebatten har blossat upp
igen. Spritkonsumtionenhar bdrjat
stiga efter fyta,fus oavbrutennedging
och fyllerisiffrorna fortsdtter att ligga
lingt tiver motboksirens.Men mest
alarmerande?ir?indi det starktstigande
missbruketbland ungdomen.Pi iex tr
har ungdomsfylleriet i SLldranaL52L mer dn tredubblats.Enbart under
fcirsta halviret i ir okade antalet unsa
fyllerister med hela 33 procent jZiirfrirt med sammatid 1960.
Siffrorna Zir betiinkliga i mer dn ett
avseende.Rent medicinskt sett vet man
i dag, att den inte f?irdigutvecklade
organismen dr sirskilt kiinslig fdr
alkoholgiftet och att faran fcir skadeverkningar dr avsevlrt mycket stdrre
fcir den unga menniskan dn fcir den
vuxne. VZigentill alkoholism dr kortast
i ungdomsiren.
Visst kan vi brdnnmdrkaungdomar
som missbrukarsprit - men vad skall
man d3.sdgaom de vuxna som skaffar
spriten och sitter i hinderna pi ungdomarna?Den, som inte har fvllt zt,
fir ju inte sjiilv kdpa pi Systemlt,men
det tycks inte bereda nigra stcirresvirigheter att ordna "medskick". Intervjuer med ett stort antal unga fyllerister har ndmligenvisat,att det inte 1r
langarna, som i fcirsta hand utnyttjas
av ungdomarnandr det glller att skaffa
sprit. Man gir i st?illettill ?ildrearbetskamrater, vzinner och bekanta. Minga
stdller sig ocksi i ndrheten av syste6butiken och "kcir pi". Och man brukar
inte behcjva sti st vdrst llnge och
vdnta.

Att det dr moraliskt fcirkastligt ndr
vuxna st8.r till tiZinst med anskaffningen borde vdl vara ganska sjdlvklart. Men vad sdger lagen om den
rent juridiska sidan av saken?Jo, att
varje form av civerlitelsetill ungdomen
- av sprit. vin eller starkcil - 1r
straffbarl Det blir obcinhdrligendryga
dagsbtiter och i svirare fall flngelse.
Det hir gzilleralltsi inte bara "yrkeslangatna" utan alla, oavsett om civerlitelsen sker fcir egen vinnings skull
eller som en ren "tidnst".
Inte minst pi rninga arbetsplatser
kan det finnas anledning att se upp
med den hdr saken.Man hj?ilperinte
sin unge "kompis" genom att sd.gaja
till spritk<ipet. Men man kan bli i
hdgstagrad medskyldigtill fdljderna.
Skall vi fi nigon ratsidapi det vdxande ungdomsfylleriet si giiller det fcir
oss vuxna att SAGA NET konsekvent
och obdnhorligt.
*
Viidjan

frin

S2illskapet

L?inkarna
D3. nu Julen stir fcir drirren och
denna Hcigtid dr en fridens Hiigtid
vddjar vi att aIla, ung som gammal,
bidragertill att helgenm& gi i fridens
och gl?idjenstecken.
Vi inom SnllskapetLdnkarna dr ju
mdnniskorsom alia haft problemmed
spriten. Vi ?ir diirfcir cidmjukt tacksammafcir att vi kommit pi andra och
blttre tankar. Infcir Julen ?ir det bist
att helt avhllla sig frin alkohol. Om
Ni ?indi skall arrangeranigon festlighet med sprit, si var ytterst fcirsiktig.
Vi vet av egna erfarenheteratt alkoholen dr mycket fcirddisk.Det var vdl
aldrig vir mening att vi, ndr vi med
nigra goda vdnner skulle ta oss negra
snapsar,skulle bli redkist berusademen tyvdrr blev det oftast si.
Minga av oss har numera haft fcirminen att under flela &t fhtt vara
nyktra. Tro oss: det dr en stor fcirm&n
att slippa allt som fciljer med spriten,
illamS.ende,ingest och oro, fcir att inte
tala om dilig ekonomi och mycket
annat.
Ftir oss dr det den stcirstafcirminen
att se hur vira anhcirigafir mer och
mer fcirtroende for oss. Det dr en
gl2idje, som sporrar till fortsatt nykterhet.
Diirfor lit vir paroll i Jul bli:
"Ingen alkohol". Ll,t alla hem fi. leva
i gl?idjeoch frid.
SiillskapetLdnkarna Kadskoga
Folhe lansson.
Sekt.

Sabotage vid pendelslipmaskin
Liset till pidtaget uppbrutet
PendelslipareBergstedti MEK har
till ordfcirandeni MEK:s skyddskommitt6 rapporterat, att han en morgon,
di han skulle bcirja arbetet,fann liset
till pidraget uppbrutet och lisbygeln
skadad. Han hade fdregiende kvdll,
di han slutadearbetet,list p&draget.
Vem som utfort detta sabotasevi kan ndstansdganidingsdid -i mot
en av de viktigaste skyddsfrireskrifterna, har hittills inte kunnat utredas.
Tilltaget, som i annat sammanhang
kunnat f& de mest odesdigraf6ljder,
brdnnmdrktesocksf,.kraftigt av skyddskommitt6n.Denna anstg ocksi, att den
skyldige - om och ndr han pitriiffas - ej kan undgn pifdljd av sitt
tilltag. Nu hiinde lyckligtvis intet.
An en g&ng miste hdr inprdntas:
All iverkan pi lis civerelektriskapidrag, kopplingsskip o. dyl. iir ett mycket allvarligt brott mot g?illande
skyddsfrireskrifter.
Skyddskommitt6n<jnskadeatt detta
uttalande skulle meddelasi B-pilen.
*R.

Kurser i sjnlvskydd
Genom riksdagsbeslut ldmnas tillfiille till alla svenskamedborsare att
l[ra sjiilvskydd pi korta, fitvitlga
kurser. Dessair av tre slag: olyck$allsuZrd tO timmar, brandfi)rsuar4timmar
och personligt sAydd 4 timmar. En
fullstiindig kurs omfattar alltsi tg timmar. Aven om det ir dnskvdrt att alla
genomgir hela kursen, fir uppdelning
ske efter vars och ens cinskemil. Det
ir alltst mrijligt att genomgi endast
olycksfallsvird for den som si cjnskar.
Olycktfall:aLrd omfattar: fdrsta
hj?ilpen,sirbehandling,skyddsfd,rband,
blodstillning, tryckf6rband, stcidfdrband, itglrder vid skadechock,
konstgjord andning samt lyftning och
transport.
De fyra timmarna i pertonlig sAydcl
ftirdelar sig pi lektioner om utrymning
och inkvartering, skyddsrumoch larmsignaler, skydd mot kdrnvapen samt
biologiskastridsmedeloch mbt stridsgasef.
Branclfdrsoaromfattar : fdrebyggande itgirder mot brand, brandsldckning, teori och praktik samt livrdddnlng.
Karlskoga-Bofors Civilfcjrsvarsforening kommer pi nyiret att i egenregi
starta kurser fcir Karlskogas innevinare, med bcirjan den 15/1. Upprop
med nlrmare anvisningar kommer att
anslis pi bolagets anslagstavlor.
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fintlig kulspruta samt mancivreringav
lyftkran etc.vid magamagasinsluckor,
sinspifyllning, samt en fcirare. Normalt medfdlier dessutomen pidschef
(i vdnstra hytten) samt ett eller tvi
ammunitionsmanskap.
Personalutrymmenoch civriga vitala
delar dr omgivna av pansar,som ger
splitterskyddoch visst skydd mot tryckvig och sekundirstrilning fr&n kirnvaoenkrevader.
Med prototypen utf<irda prov har
visat, att ekipaget med ldtthet tar sig
fram ?iveni svir terrdng samt att eldberedskapen,pi grund av den korta
tid som erfordras ftir stillningsgiende, Ir mycket h<ig. Liingdspridningen
har konstateratsligga tnder 0,8 /6 av
avst&ndet.Detta, i fcirening med den
hdga eldhastigheten,skydda samt den
goda rcirligheten,synesge ett vapen av
stor slagkraftoch med stor sannolikhet
fdr ndrvarop& den plats pi stridsf?iltet, ddr det bdst behcivs.Samtidigtinnebdr automatiken mojligheter till
personalbesparingar.
Sac

En stor ny Boforskonstruktion
15,5 cm kanonvagnen

Bofors nya helautomatiska15,5 cm
kanon i bandlavettagehar efter ca eit
decenniums utvecklings-, konstruk"Rekord.ilagarn,/' i tolaensulfoAloridlabtitions- och utprovningsarbetenyligen
ken. Fr. a. Filip Gastafson, Stig Spennare,
bestdlltsav svenskaarm6n.
Ulf Lundqtist, Erik Blonz och f}rman LenS&vll vagn som vaPen skall produnart IYilhelmsson. Frfrnaarande p3' grund
at nattsLift Boris Nyman och Gustaf Sdr'
ceras inom Boforskoncernen,varvid
iir speciella syrastrand. ("uniforrnen"
vissa
och
dock motoranldggningen
skyddsLldd.er.) Boforsfoto Faik.
kcips fr&n AB
transmissionsenheter
Volvo, respektiveAB Landsverk.Proatt tidigare irsrekord kunde passeras
dukten dr stlunda helsvensk.
redanden 6 oktober.
Ekipagets totalvikt blk $ ton och
Detta var givetvis en milstolpe och
dessmotoranlZiggninglevererarinemot
Falk fick ddrfdr rycka ut
fotograf
maximihastighet
600 hk, vilket ger en
och ta gruppfotot av personaleni F 9.
om ca 40 km/trm.
De, som medverkattill rekordet,har
Vapnet arbetar med patroner med
ocksi fitt ett tack fcir gott arbete och
vikt
om
m
en
L,73
och
en liingd av ca
en liten minnesgiva.
35 kg. 14 st sidana Patroner rymms
Bko
i magasinetoch automateldkan avges
i en takt om 15 skott/min. Patronen
fiir liineNya framgingar
kan vara fdrsedd med tre olika laddsparandet
ningar, varav den stcirstager grafiaten,
vars vikt dt ca 48 kg, en skottvidd om
AB Bofors leder fortfarandei stati25 km.
lcinsparande
stikenfor Postspatbankens
Magasinetp&fyllesvanligen med 14
bland svenska industrifdretag. Ca
slaget
skott tt gingen. Skotten tir samlade Produktionsrekord
L2-I,
/6 av alla anstillda, och det
i en fixtur, som lyftes frin marken och vid BNK
dvervdgandeflertalet av alla ungdomar
nedsdnkesdver magasinet med hjtilp
under 26 irs &lder,deltagerf. n. Detta
Kloramin och sackarind:r gamlavdlav den lyftkran som synes pFLmagakanskeocksi framgir av nedanstiende
kzindanamn i NVF:s produktionslista.
sinetsovansida.
siffror.
nigra
proPj?isenkan betjdnas av tre man, Basrivaran fcir dessaoch
nlmligen en riktare, placerad i hytten dukter till dr toluensulfoklorid,som Bof orsuerAenoch Kilstaaerken
till vdnsterom eldrciret,en man i den sedan 1939 tillverkas vid NVF. I ir
NYa 1961 Totalt
hcigra hytten fdr betjzining av dir be- har tillverkninqen ddrav varit si stor, Minadsavldnade 7
1,56
Timavlcinade L3L
723*\ 879
15,5 cnt kanonuagnen iir en odldig biiisse. Bof orsfoto Tillman.
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Summa 1.0)7
*
finns f. n. 67
Vid Tidaholmsverken
Icinsparare,ocksi i detta en ProPortionsvismyckethdg siffra.
Det kanske ocks&bcir nemnas,att
minga av ungdomarna icke kan deltaga i lcinsparandetex. p& grund av
slukdom, militiirtjzinstgciring eller redan ingingna dktenskap.
Boforsungdomarnahade ocksi tur
i lonsparandelotteriet.En vinst pi
1.000:- kr, tv&vinsterpi )00: - kr
och ett 4o-talvinsterpi )0: - kr kom
de vira till del.
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d') Derav 47 vid Industriskolan o c h 1 1 8
kontorsanstdllda.

tett) inledde med en kl?immig marsch
av Alford och en glad polka-maa),tka
av Strauss.OveringenjrirNils A. \X/ahlberg hdlsade vdlkommen i vil valda
ordalagoch si fdljde ett anfcirandeav
folkhdgskolldrare Bertil Zachrisson.
Han talade inspirerande och stimulerande, dels om ungdomens stil och
ansvaricke minst i ekonomiskafrl.gor,
dels om och kring yrkesutbildningen
och
betonade,att dennair viktigarenu
gdster
N,igra
ild aisningen aa Ind.ustriskodn
nigonsin. Den tekniska utvecklan. ButiAst'drman Mauritz Pettersson nted
'fra ocb dotter.
lingen har gjort, att en god yrkesutSonen Per Glnnar P. aar
bildning iir nodv?indigfcir att man rdtt FinmehaniAer Berne Dahl tacAar och bockar.
den 3:e au deras sdner sotn erhdllit diplom
elter genongLngen yrkesutbildning pfr Y.
skail kunna handha den komolicerade Boforsfoto Tillman.
Bofotsfoto Tillman.
apparatur,som teknikenst?illeitill virt
forfogande. Med utbildning f<iljer Bofors Industriskola har ldnqe varit
den stora tillgingen f<ir yrkJsutbildocks8.framgi.ng.
Kursavslutniog pn industriningen pi orten och kommer sdkertaft
skolan
si. fcirbliva, trots alla nya utbildningsBofors Industriskolahade l<irdagen
mcijligheter.
den 28 oktober sin sedvanligakursav"En god yrkesutbildningdr det bdsta
slutning under traditionellt trevliga
bide det allmdnna och den enskilde
former, i ndrvaro av elevernasanh6individen hat att bygga pi."
riga, skolans styrelseoch ldrare samt
representanter fcir bolagsledningen
m. fl.
Fdrst samladesalla inbjudna i skolverkstaden,ddr Jdrlingarnavar sakkunniga ciceroner frjr sina anhciriga.Det
d?irpi f<iljandeprogrammetlgde rum i
Ungdomsgirdensstorasal.
Bofors Musikkir (en frirstlrkt ok- Maskinarbelare Stare Kinell har just
rnotragit sitt diplom aa direktdr Nordqtist och
tachar na reAtor Olle Hellinp. Boforsfoto
Tillman.

Polistnan Ebbe Bengtsson med. fru illl:ammans med instruktib AAe Lartson Y (i
mitten ). Boforsfoto Tillman.
Metallurgldrling lan Nordin aisar aerLstadens finesser l6r:in
lar, elehtriAer Nils
N ordin. Boforsfoto Tillman.

Boforsmusikanterna frirnriide med
melodier ur Irwin Berlins oDerett
"Annie get your gun". och si delade
skolans Inspektor, direktcir Helmer
Nordqvist, ut diplom till de 5L ldtlingarna, som nu pi de olika avdelningarna slutat sin yrkesutbildning.
Direktd'r Nordqvist avslutade diplomutdelningen med att lyckcinska
alla till goda studieresultat."Det ligger ett betydande och minga g&nger
slkert hirt arbetebakom dessadiplom
- men Ni har ocksi fitt kiinna tillfredsstdllelsendver att ha nitt ett mil,
som Ni stZillt upp och kiimpat fcir."
Direktcir Nordqvist bercirdeddrefter
den piglende diskussionenom den gemensammaeuropeiskamarknaden och
dess betydelsef-cir vir exportindustri.
P-roblemkommer alltid att finnas inom
niringslivet men stir man vdl rustad,
ex. med skicklig och utbildad arbetskraft, kan man ldttare mdta svirigheterna.Dir. Nordqvist kom ddrefter
in pi allt som gjoris fcir yrkesutbildningen i staden, ex. byggandet av
landstingetscentralskola,startandetav
ett tekniskt gymnasium och ordnandet
av nya lokaler fcir Maskinfackskolan.

LaboMtoriebirrAde
Karin LYestnarklarkar
I nspeAtor. Boforsfoto
Tillman.
Programmet avslutadesmed $Vaxholms KustartilleriregementesMarsch
och diirpi fdljde en stunds angenlm
samvarokring kaffeborden.
Frirteckning river elevernafdljer h?ir
neoan.
R,
Elever som den 28 oktober 1961
mottog diplom f6r fullgjord
yrkesutbildning
M e k a n i s t e r ( i r s g r u p p1 9 1 8 ):
Ingo,ar Andersson, Per-Erik Apelgren, Roger Bjbrnberg, Berne Dahl,
Stig Lennart Dahl, Bdrje Eriksson,
Inguar Eriktson, I ohnnyFortntan,Hans
Fredriksson,Bengt Gibson,SaenGranIund, Frank Gustafsson, Kjell Haglund, Roland Halparsson,Roland lb/tantson, Sture l(inell, Stig Li)furrand,
Bengt Arne Olsson,Ro$ Pertson,Stig
Persson,Per G. Pettersson,AAe Pihl,
Bengt Stenlund, Gunder Suanstrtim
och lohnny Stinf.
Metallurger
( i r s g r u p p1 9 5 7 :)
Karl-EriA I obaizssonoch Saen-Erik
Viklund,
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( i r s g r u p p1 9 5 8 ):
Metallurger
Kenneth Andersson,Torsten lernber{, Bengt-Ake lohnsson, Roland
Karlston, Ingemar Letbensft)m, lan
Nordin och Kent-Ake Akeston.
K emi sk a f ab r ik sa rb et are
(irsgrupp 1957):
Lars-ErikBjorn.
Kemi sk a f ab ri k sa r b et a re
( i r s g r u p p1 9 5 8 ) :
lan-Ake Bengtsson,Roland Bi6rn,
SuenRandin och Erik Suensson.
Kemiska laboratoriebitrdd e n ( i r s g r u p p1 9 6 0 ) :
Bi)rje Eng:tri)m, Solueig DYbedahl,
Tborild Hilmersson, Birgitta lohanston, Margaretafohansson,Britl Nilr
son, Karin VestmarA och Leif Zetter'
kuiil,
Instrumentmekaniker
(irsgrupp 1957):
Oloa Kylborn, Bjbrn Malmberg och
Bernt Viklorsson.
Instrumentmekaniker
( i r s g r u p p1 9 5 8 ) :
SuanteL)ndstrdm. Summa51 st.

vid
"F-avdelningen"
har visats fiir
Nobelkrut
nyanst?illda
Hos den nyanstdllde,som vill ldra
kdnna litet mer om sitt eget foretag dn
den egna avdelningen, dyker nog ofta
cinskemilet upp att fl bescikaandra
avdelningar,frdmst de i organisationen
ndrliggande,fcir att pi ort och stdlle

i de olika
fi klarhet om samrnanhangen
arbetsmomenten.
I Bofors har det di och di fcirekommit visningar av olika avdelningar fcir
ett begrdnsatantal anstlllda, men n&got mera organiseratvisandehar knappast dgt rum. Fdr att forverkliga
mingas tinskan och samtidigt utrona
intressetfdr dylika visningar,utfdrdades i septemberen inbiudan till samtvid Nobelkrut om
liga minadsavlcinade
fcir en visning av
en fcjrhandsanmdlan
organisk-kemiska avdelningen, avd.
NVF, eller i dagligt tal "F-avdelningen".
Karl
Pi grund av skiftarbete fdr en del Pedagogiki'fabriksmilji). Ciuilingenjdr
modellenau
Molin denzonstrerande
lohan
av de bercirdaplaneradesvisningarna
dtti ksyraanhydri dl abrik en, F -32.Boforsfoto
omfatta en visning i vardera av tvh Falk.
sammanhengandeveckor i oktober
minad.
Deltagarsiffrorna pekaderedantidigt
p& ett ovanligt stort intresseoch det
stod snart klart ftir arrangdrerna,att
programmetmiste utdkastill minst tre
visningar. Samtidigt beslots att aven
inbjuda de avdelningari Bofors, bl. a.
EP, ED, EF, FRK och IK, med vilka
NVF har minga gemensammafrhgor.
Med nigra efteranmdlningarsteg dlrftir deltagarsiffrornatill mer dn 300.
Si gZilldedet. att fh f nm ett -Program, som i sig inrl,mie de flesta
onskemilenhos dennaganska"heterogena" grupp av medarbetare.Man ville
ju fcirutsdtta,att var och en frdmst ville
fi belystde frigor, som hade med det
egna dagliga jobbet att gdra, ex. rivaror, produkter (inkl. biprodukter),
h j Zilpdriftmedel,apparater,reservdelar,
planering, arbetsstudier,transPorter,
forskning, analyser,kostnader,faktuFiirnztn Daoid Ohlson nted intresserade
ror, forslljning, personalosv.

Delragarxa i gruppilsningen informeras au cit,ilingenii)r Olle Holmin
i)aningarna. Boforsfoto Falk.

om de fi)restfrende

Shdrare i carbocainlabriken F 18 D. Boforsfoto -rxlK.

Visningstiden begrdnsadestlll 2,t
timmar och antalet fabriksbyggnader
till z for varje grupp. Framfcir varje
byggnad uppsattesen anslagstavla,ddr
man med en fiirglagd karta <iverhela
NVF-avdelningen ldtt kunde orientera
Verkmiistare Einar EriAsson fdreuisar cen'
trahnasasinet F ,36. Boforsfoto Falk.
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sig om var man befann sig, och ddr ett
annat anslagtaladeom vilka produkter
som var aktuella fcir fabriken. Hdr
mcjttes ocks6. varje grupp (L2-t:personer) av en guide, som berittade
om produktionsfrirh8.llanden
m. m. och
som dven limnade svar Da framstdllda
frigor. Innan rundvandr'ingarna
startade, hdlsade avdelningschefen,ciuilingenjor Olle Holmin, vd.lkommen
och
gav en allmin orientering om F-avdelnlngen.
Arrangcirernas fcirhoppningar om
att bescjkarna,trots alla svirigheter och
den begrdnsadetiden, skulle fi den
cinskadeorienteringen om NVF, uppfylldes till fullo. Intressetbland deltagaffla var stort och mlnga har senare
uttalat den f6rhoppningen, att liknande visningar skulle arrangeraspe andra
avdelningar, s&viil vid Nobeikrut som
vid Boforsverkenoch Kilstaverken.
*R.
Korsselbriinna

kraf tverk

igingkiirt
Som tidigare omndmnts i B-pilen,
ingick Bofors fu L957 som deldgarei
ett di nybildat kraftfciretag,benZimnt
Korsselbrdnna AB, fcir att ddrmed fi
mdjlighet cika sina permanentakrafttillgingar. Di det fcirstaoch strirstaav
de av detta friretag planeradekraftverken, ndmligen Korsselbrdnna, togs i
kommersiell drift med sitt forsta aggregat den 17 oktober i 6r, kan det vara
lnmpfigt Tdmnanl.gta ytterligare uppqlltef.

"Prcmidrbdrdning" i IvIY 44 den 23 oat. Fr. a. ingenjdr Thunstrdrn, ingexjdr Gt,rnesson,
daeringenjdr Krey, ldrman Liljerotlt (i aiharen) och monsieur Meyer- (belgare). Boforsfoto Falk. Se notis pe nesta sida.

Kraftverket iir bel?igetvid <ivre dnden av Tisjcin, ca 6 mil NV om
Hoting. Har har fdr fcirsta gingen i
landets krafthistoria tvi dlvar, nimligen Saxdlven och Sjougdiilven i
Angelnandlvens flodsystem, fcirenats
tili en fcir driften av kraftverket. Detta
Zirutbyggt fcir en maximal vattenfciring
av 135 mls och 108 m fallhdid. Den
berlknade kostnaden frir f2irdiestZilld
anliggning ar ca It6 milj. kr.
Maskineriet best8.rav 2 st francisturbiner med vertikal axel, vardera pi ca

Karg norrlandsnttlur ontger inlagsbassdngen till Korsselbriinna kruftaerh, som hijr seskort
tid fdre byggnadsarbetels aaslutande. Foto fr-in SCA.
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88.000 hk, tillverkadeav Nohab, som
dven levererattrycktuberna.De tv8.generatorernadr pE vardera6j.000 kVA.
Frin generatorlpdnningen,12.000 V,
transformeras
kraftenupp till 22O.OOO
V i 2 st 65.000 kVA trinsformatorer
och matas vid denna sp2inningin pi
stamlinjendtet.
Den g&ngna sommarensrikliga nederb<irdhar mcijliggjorr att hela fylla
magasinen ovanfcjr kraftverket och
under de fiirutsdttningar, som hittills
ritt, har d?irfcir det f<irsta aggregatet
kunnat fullt utnyttjas, vilket fcir Bofors
vidkommande betytt att vi erhfi.llit ett
vdrdefullt krafttillskott om ca 10.000
kS7 dygnet runt. Det andra aggtegatet
kommer iging omkring L felrt. I)62.
Sisom ocksEtidigare meddelats,ingir Bofors med 10 /6 av Korsselbrinna AB aktiekapital. De dvriga deldgarna Ir B8.lforsensKraft AB (Svenska
Cellulosa AB) i0 /6, Trafik AB
Grdngesberg-Oxekisund25 Vo, AB
Bergslagens Gemensamma Kraftfdrvaltning 7O /o och Hammarforsens
Kraft AB 5 /o.Yale deldgareerhiller
en mot sin procentuellainsatssvarande
del av kraltverkens produktion. Genom en siirskild civerenskommelse
arrenderaremellertidBilforsens Kraft
AB ut sin andel till civriga deldgare
fcir tiden fram tili 1979. Bofors fcirfogar pL detta sdtt tillsvidare civer
2O /a av den totala produktionen,vilket betyderomkring 60 milj. kWh/8t.
Fcjr att llsaren skall fi ett begrepp om
vad detta innebdr, kan ndmn.as att
A-ugnen i Kilstaverken behciver en
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Kronikan i ord och bild over viktigare hdndelser
inom Boforskoncernenhiller Redaktionenf. n. pi
att stdlla samman.Som vanligt ger klipp ur lokaloch rikspressende flesta notiserna och foretagens
skickliga fotografer kan ldmna huvuddelenav bildmaterialet.
Men mycket hdnder pi de olika avdelningarna,
som inte blir si omtalat. Nya maskiner kan t. ex.
installeras,nya produkter upptagas,nya forskningsresultat vinnas. Nya byggnader kan resas och
mlnga andra fordndringar vidtagas. Just dylika
hdndelserskall vi tala om i kronikan.
Redaktionen vd.djarnu till ldsekretsenatt komma
med "nyheter", limpliga till notiser. Vi vill ocksi
piminna om, att alla publiceradebidrag honoreras.

Avlciningsdagar1962
1..

I

l tmaul1nadc.
Avl6ningsperiod

1 ....
2 ...
7

4
6

10
11
1)

Perioden omfattar tiden

Utbetalningsd^g

1 /r- 9 /r
70/1-23/r
24/r- 6/2

77-28/L

7/2-20/2
2L/2- 6/t
7/3-20/3
2L/3- 3/4
4/4-17 /4
t8/4- \/t
2/5-15 /5
16/5-2e /5
30/5-12/6
13/6-26/6

3r/L-L/2
74-15/2
28/2-r/3
r+-7t/3
28-29/3
11-1)

/11

27/4*)

9-ro/,

23-24/5

6- t 1ex1
20/6*)
4-5 /7

o

BNEWAIIA

*) Ev. Sndrad dag.

Md.nadsat,lonad p ersonal

Sign. O-stad:

kommer att fL sin lon utbetalad den 25 januari,
23 februari, 23 marc, 25 aprrl,25 maj,2O juni,25
jali, Z4 augusti, 25 september,25 oktober, 23 november och z0 december.(Med reservationfor ev.
forskjutning av nhgon dug.)

Eder frhga dr dnnu ute hos "sakkunskapen"for
besvarande.Annu ndr detta skrives, den 24 nov.,
har red. ej fhtt svar.Tidningen miste gi i pressfor
att bli fardig till jul och vi ffu ddrfor svara i ett
kommandenummer.

maximieffekt av ca 10.000 k\7 och
fdrbrukar i 4-skiftsdrift ca 32 milj.
l<Wh/F'r.
Korsselbrdnnahar projekteratsoch
konstruerats av Vattenbyggnadsbyrin
och entreprendr fcir byggnadsarbetena
har varit \Tidmark & PlatzerAB. Som
ovan ndmnts,har turbinernalevererats
av Nohab, den elektriskautrustningen
av Asea,utom instrumenteringoch generatorstdllverk,som AEG stitt fdr.
Ndr kraftverket blivit helt fiirdig- st?illt hoppas B-pilen fi iterkomma
med en utfcirligarebetOtrunnT,
,or,

W)l6n (Wrm), tidigare NFC. Herr
\7il6n eftertrrides i sin tur av herr
Bjdrn lYiclgren (Wnb), som kommer
att handllgga drendenrorandeexportorder etc.
*
Avdelningen

hardning -

fiir kallvals-

MY 44

Den gamla Storhe,jarsmedjan
i Bofors har under senasteiret helt ombyggts for att inrymma den nya avdelningen fcir hdrdning av kallvalsar av
stil.
Bofors dr ju landets ledande och
stcirstatillverkare av hdrdadestilvalsar
Personalnytt
och bland vira kunder iterfinns de
Som chef fcir Befraktningsavdel- flesta kallvalsverk fdr band och plit
ningen vid Nobelkrut (NFB) efter av stil och andra metaller, ex. Sandhert Iuar Sunclemar,som avgitt med viken, Fagersta,Nyby, Hlllefors, Stora
pension, har utnlmnts hert Manfred Kopparberg, Svenska Metallverken
J-)

m. fl. samtdvenen rad utldndskakallvalsverk.Kallvalsarnakan ha dimen.
sionerupp till 900 mm diam.och),5 m
total ldngd, allts&med en vikt pi 1015ton.
Vdrmebehandlingenav en stor vals
bjuder minga problem och fcir att
szikradenna del av tillverkningsprocessen.hardenna nya avdelningtillKOmmlt.

Den 19 oktober dgde den fcirsta
provhdrdningenrum och f. n. dr ankiggningen under intrimning och ytterligare provkcirning och berdknasvara
klar fcir full drift omkring irsskiftet.
Vi skali di iterkomma med en utf<irlig
beskrivning. Anliiggningen har levererats av den belgiskafirman A. C. E. C.
(Ateliers de ConstructionsElectriques
de Charleroi).

R.

pd sid.47
Bofors-sidan;fbrxtitter

ff

r

Eg
v-

genomomflyttning av personalmellan
de olika avdelninqarna.
Ndr sE,kunnat
ske har overbeliiggningen klarats av
TOHAB
genom att vi tillgripit skiftging och
cjvertidsarbete,
och jag vill gdrna vid
detta tillf?ille tacka alla, som med stor
beredviilighet burit ollgenheterna av
Direktcjr Per Odelberq tar farval av Nohab
obekvdmarbetstidoch fdrloradefridagar for att fora produktionen framit.
,st e)19
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oi di
uppbrottet,har "Nohab-Bitens"redakmd.nnaprisnivin i de marknader,ddr
($f (d ild
tionskommitt6vdnligenberettmig tillvira produkter skall siiljas.Riintabili$i
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s ts.)tls
f?illetill ett uttalande.
teten i vir rcirelsedr ddrfcir lingt ifrin
ss S)
,G;l(-)r.61
Sedan 1950 har vi upplevt bide
tillfredsstdllande.Det dr min livliea
o)t i+j irF)
@ if.l!{q.rll
hcig- och ligkonjunkturperioder fcir
i$)taa-t
lo.t
forhoppning,att de nyupptagnatillivil roi '*q
Nohabs huvudtillverkninsar. Under
verkningarnaskall bidra till en vidgad,
,:i i;ii d
rsij € @
, @g e
jdmn sysselsdttning
5O-taletsfdrsta hiilft ridd! en uppitoch att effektivi600
riktad trend, under desssistair gjorde
iatrilnr!!il
teten skall stegrassnabbaredn kostnazodd
!!:t lls !:ilt
sig sdrskilt s;'cifartskrisen
och minskderna,si att Nohabsproduktionfinner
Li€tiilt !!ll
d@o
ningen av krigsmaterielproduktionen
icinsam avsdttning i den hirdnande
o li{.,ie
starkt markbara.
marknaden.
Det fcirh&llandetatt huvudpartenav
Det dr med en kdnsla av trygghet
Nohabs tillverkningar er "ikraddaroch tillforsikt jag civerlimnarledningsydda", dvs. konstruerasoch tiilverkas
en i Nils Kylbergs hdnder, samtidigt
mer eller mindre individuellt allt efter
som jag varmt tillcinskarhonom samkundernasbehov, inneblr stora krav
ma arbetsglddjeoch stimulerandevdnpi smidigheti alla led av organisatio- dr det oundvikligt, att dverbeldggning skap, som de gingna 6.renpi Nohab
nen frir att variationerna i orderin- ibland fdrekommerinom nison avdel- sk?inktmig.
gingen skall kunna bemdstras.Ofta ning, samtidigtsom en anian avdelSlutligen tackar jag alla Nohabiter
har nedging inom en av Nohabs tillning lider brist pi arbete.Det vore fdr ett gott arbeteoch tillcinskarNohab
verkningsgrenarkunnat kompenseras cinskvdrt,att sidan obalansi stcirreut- och alla dem, som verkar i bolaget, en
av uppging inom en annan.Emellertid strdckningZinhittills kunde utjdmnas lyckosamframtid.
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Jobbet i blickpunkten:

NOHAB:S HARDERI
Fcir att ge ett materialvissabestdm- Samtidigt som man lyfter i en charge
da egenskaper,
utsdttsdettafcjr vdrme- i ugnen llgger man ocksi dit flera inbehandling. Denna innebdr en upp- kolningsprover.Det dr provstavar,som
vlrmning till en bestimd temperatur man har mcijlighetatt besiktigaunder
och bibehillandetav dennaen viss tid. processen.
Efter behandlingstidens
slut
Ddrefter behandlasmaterialetpi olika fir godset svalna i ugnen till en besdtt, beroendepe arten av vdrmebe- stdmd temperatur,innan det lyfts. Sehandling.
dan avsynasinkolningsprovet,och vdrVlrmebehandlingar av olika slag det noterasp& operationskortet.Ddrutfcirs i hlrderiet, som sysselsdtter
en efter gir arbetsstycket
iter till bearbethirdmdstare med sekreterareoch 8 ning fcir att sedan 8"nyokomma in i
man. Hdr finns en relativt modern ut- hdrderiet att hdrdas,anlcipasoch unrustning i delvis nybyggda lokaler. dergi hirdhetskontroll. Efter slipning
Kapacitetendr 25 ton f2irdigbehandlat och fiirdigstiillning &terkommernocgods per vecka.
kama fdr en sista slutgiltig hirdhetsVi fdljer de olika arbetsmomenten kontroll i f?irdigt skick.
f<ir en detalj, som ofta fdrekommer
Hdrderiet kan utfcira vdrmebehandvid Nohabs vdrmebehandlingsavdel-ling av fciljande slag: mjukglodgning, nockar till dieselmotorer.
ning, spdnningsglddgning,normaliseEfter smidningenkommer de in fcjr ring, hlrdning, seghdrdning,s?itth?irdnormalisering.Ddrefter bearbetasde i
ning, flamhdrdning,nitrering och stilverkstadenfijr att sedan undergf,.in- lcidning.Bildernah?iriniillger exempel
kolning vid en temperatur av 9000. pFLnlLgraav arbetsmomenten.

1. Verktygshd.rdaren Ingudr RoJengren tdr
gasanalys frdn den specialbyggda klockugnen
ldr nitrering, tnedan liirlingen AAe Asplund
studerar /enpertturreglagel, C)verst t. v.
2. H)irdndttaren Gunnar Modigh kontroller,tr ett drbetJn?omenti nya llatnbiirdningsnaskinen l6r kugghjal. Det hr ett aa mlinga
till Dagens Nybeter.r pressar. Overst t. h.
Kagghjalet, sonz sy?ter pit 't'dregfrende
bild, arithonas aa hiirdaren Siguard StarA
efterflanbdrdningen ocb anldpningen.
Mittraden t. v.
j.

4. U pptagnin g ur gasinAolningsugnfAr direAthirdning. Fr. a. hiirdarna Gdsta Cbrislofferston, Erns/ Larsson och Carl Ottosson.
Den sistttiirnnde iir sTsselsatt aid ugn nr 2.
Mittraden t. h.
litz4

5. Atsynaren Arne Miiller slatAontrollerar
hdrd.heten aa en fiirdig nocE till dieselzrzalar.Nederst t. v.
6. Hlirdarna Ernst Lartson och Carl Otto.rJun trt al el/ ilpphetlat ringiinne ar ilgt'ten,
uilAet sedan sAall hiirdu.r. Nederst t. h.

Samtliga fotos Nohabfoto Gunnar Johansson.
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blickpunkten

FrSn pressuisningen ao 743-lohet pd Stockbolms central, Ldngst t. u. generaldirekti)r
U pmarA. Nohabfoto Johansson.

Fiirsta T43-loket levererat
Vid mitten av J0-talet tillverkade
Nohab ett antal dieselelektriskaDrovlok typ NOHAB-GM, till SJ. Drifterfarenheternaav dessablev sE goda,
att det resulterade i yttedigare order
pi 50 st. De nya loken har fitt litt.-beteckningenT43.
T43-lokeo d.r utrustade med General Motors' senasteutfcirande av den
vdlkdnda567 dieselmotorni 12-cylindrigt utfcirande.Loken kan anvdndasf<jr
sivdl person- som godstrafik och dr
ddrfcir fcirseddamed ett 160 kilowatts
tigvirmeaggregat.

T43-lo6et pd rrollhiittan:

jdrnuiigrtation

'f6re leaeransen
Nohabfoto Tohansson.

Ny bestiillnirg pi turbiner
till Furnas

Nohab har fitt en ny best2illningpi
turbiner till Furnas kraftstation, Brasilien, ett av vlrldens strirstakraftverk.
Fcir nigra ir sedanfick Nohab f6rtroendet att tillverka fyra turbiner till
samma kraftstation och dessa dr nu
under produktion i verkstlderna. Vissa
delar, sisom stagringar och spiraler,
hiller pi att monterasi Brasilien under
Nigra tekniskadata fcir T43-loken: ledning aY Nohab-ingenj6,ren Lars
Bicirck.
Axelanordning: Bo'Bo' (4 divanAnldggningen ir beligen i floden
de axlar).
Rio Grande i departementet Minas
Toialvikt: 72 ton.
Gerais. De sex turbinerna, som blir av
Effekt : L42J hdstkrafter.
samma storlek, kommer tillsammans
Hastighet(max.) : 95 km/tim.
att utveckla ndra 800.000 hdstkrafter
Total lZingd:L4,24m.
vid en fallh<ijd av 98,7 m. De fir
Den 27/lO visadesloket pi Stock- hcigre effekt dn dem Nohab tidigare
holms central fdr pressen och andra levererat till Kungl. Vattenfallsstyrelintresseradeunder ndrvaro av bland senf6r Stornorrforskraftstation.
andra generaldirektcirE. Upmark.
*
Full fart rned ett at Fuaa:-l6phiulen.
Nohabfoto Johansson.

ma frin vilken Nohab sedermeracivertog tillverkningen av de vZilkiinda
POlAR-motorerna). Det tacktelegram
Amundsen siinde pi itervdgen ir ett
bevispt hur hogt han vdrdesattedenna
motor. Telegrammetldd: "Diesel motor excellent". Efter denna motor fick
Atlas Dieselsmotorer namnet POLAR.
Med anledning av halvsekelsjubileet
ger norska posfverket ut ett frimdrke
i val6rernant o**90 <ire.(Se bild.)

En Trollh2ittans

storman

hyllad

Troilhette-Gillet hugfdsteunderh<igtidliga former den L4/fi -61 rOO-irsminnet av Trollhdttan som egen kommun. Dess frirste kommunalnimndsordfrirande var C. O. Holm, en av
grundldggarna till firman Nydqvist &
Holm. Denne legendariskehedersman,
som sedermerablev Trollhiittans stdrste
donator, avled ir 1881. TrollhltteGillet nedlade genom sin gillespatron
direktor Antenor Nydqvist en krans pi.
graven i ndrvaro av ett antal gillesmedlemmar.
Vid Marknadsgille pi Stadshotellet
samma dag dverlimnade TrollhdtteGillet, genom dir. A. Nydqvist, till
staden ett portrdtt av C. O. Holm i
olja. Stadsfullm?iktigesordf. Artur E.
"Frams" dieselmotor frar
Lundqvist mottog det vackraportrattet
50-arsjubileum
och tackadepi stadensvdgnar. Ovriga
.,50 fu har fcirflutit sedanmdnniskan inbjudna voro, fcirutom konstnirinnan
frjr fcirstagingen n8.ddefram till Syd- Saga \7alli, Iven drdtselkammarens
polen. Det var den norskepolarforska- ordf. Gunnar Berggren och kommuren Roald Amundsen, som med den nalborgmdstarenP. O. Lundgren.
Overllkaren Rolf Rhodin gav en
tidens enkla tekniska hjZilpmedel genomfcjrde sin historiska bragd. Redan historik 6ver Holms levnadsgdrning
di fanns emellertid dieselmotorn.Som som kommunalmanoch industriidkare.
drivsraskineri i expeditionsfartyget Fru Saga Walli fick berittigat erkdn"Fram" tj[nstgjorde en 180 hk diesel- nandefdr det utsciktakonstverket.
motor frin AB Atlas Diesel (den firA. A-n.
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Fiir?ildramiite

vid Fiiretags-

skolan
Den 2o okt. gdstadesNOHAB av
fdrlldrarna till de elever.som utbildas
vid fciretagsskolan.Det har visat sig
mycket vlrdefullt, att forlldrarna kan
beredastillfnle komma i kontakt med
skolan och vice versa.
P&bilden servi skolanschef, ingenjdr GdtheSahlberg,informera gdsterna.
Dex prisbeldnade bilden frdn Nohab: gjuteri. Nohabfoto Johansson.

Festernas rud. ph Gullriset
Nohabs

fotograf

utm?irkte

sig

En del av laddmaskinen sdnd

Hdsten Ir den verkliga tiden for
fcireningarnasirsfester. Ibland frigar
Den 15 nov. lastadesde tyngre de- man sig faktiskt varfrir inte en del f<irNohabs fotograf Gunnar Johansson,
larna till Agesta-reaktornsladdmaskin eningar flyttar sin irsfest till viren.
som flitigt medverkar i denna tidning
Det skulle viil gi utmdrkt frir fcirmed bildmaterial frtn fdretaget, har vid "Rysskajen" i Trollhiittan. Det var
strilskyddet samt golv- och lcipvagnar- eningar, som idkar vinteridrott, men
vid flera tillfiillen utmlrkt sig vid
fototdvlingar. Nu senastgdller det en na. Den stdrstapifrestningen for kra- man hiller i allmdnhet envist fast vid
*
nen den hdr gingen var den 27 tofi h<isten.
bildkollektion med Nohab-foton, d[r
tunga golwagnen med dimensionerna:
i
gjuteriet
frin
en
tappning
dennabild
Nykvistens Hdstfest pi Gullriset
fick bronsplakett.Tdvlingen var an- llngd 8,2 m, bredd ),2 m och hdjd
blev
en stor succ6och minga vill nu
ordnad av klubbarnai vdstradistriktet l , t m .
t. o. m. att man dven till viren skall
och ,4 fotografer deltog.
Godset destineradestill Stockholms
ordna en fest.
*
hamn f. v. b. med trailer till Agesta
Atomvdrmeverk, som si smtningom
SvenskaIndustrit j [nstemannafcirbunbl. a. skall l6mna bostadsvdrmetill
C. O. Holn enligt Gt)teborgrAonstnArinndn
det avdelning 22 Trcllhdttan kan i ir
Farsta.
Saga IYallis portuafi.
*

vid fototiivlan

till Agesta

Ladyresan

blev

en pa.raplyresa

"Nykvistens Tjdnstemannaklubbs"
fdrsta teaterresafrir hcisten blev en
stcirresucc6in vlntat. Anmdlningarna
str<jmmadein och lingt frire anmdlningstidens utg&ng stod det klart, att
det blev betydligt mer deltagare dn
man vigat hoppas. Slutfacit blev, att
inte mindre 6n 98 personerdeltog och
man fick alltsi kdra med tvi stora bussar till Cirkus i Gciteborg och "My
''
fan Lady".
Resangi& fint men det regnadeute
och en del hade tagit med sig paraplyer, vilka dven kom v?il till passinne
i den ena bussen, dIr takluckorna
mankerade. Man kan alltse sega att
Ladyresanfcir en del blev en paraplyresamen allt togs med gott humtjr.
F ors,
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Goluaagnen till AgestareaAtorns laddnzaskin
under lastning. Nohabfoto Johansson.

se tillbaka pi en 30-&rig verksamhet.
Lcirdagenden 11 novemberhade SIFavdelningenanordnat en hcisttrdff pi
Gullriset med ungefdr 150 deltagaie.
Festenblev p3,alla sdtt lyckad och frin
iorbundet deltog ombudsmanIngvar
Ceregardsamt sekreterarenKnut Redwall. Gdst var ocks8.distriktsordforanden Bertil Gustafssonfrin Uddevalla.
Under veckoslutethade man samtidigt
ordnaten distriktsktrrs
pi Strcimsbergs
vandrarhem frir att skola lokala fcirhandlare.
I
Lcirdagenden 2i novembervar det
iter fest pi Gullriset. Nohabs Idrottsfcirening awerkade di sin sedvanliga
irsfest under stor anslutningoch st6r
trivsel.
*
Fredagen den 8 decembergick den
traditjonellaLuciafesten
av stapeln.Vi
fir kanskeanledning att ate;komma
till dennafesr i ndstJnummer,men vi
kan i alla faLLtala om att Luciakandidaternasnamn var Birgitta Pettersson,
Kristina Bjurstrcim,Berit M<jller,BrittMarie Carlsson, Rosita Gustafsson,
Gun Anderssonoch Eva Svenson.
Fors.
*
Nohab

deltog

i fiskerirn?issan

Under tiden 2/II-I2/LI
anordnades i Mdsshallarna i Gciteborg
"svensk Fiskerimdssa",
den fcirstai sit-[
slag i Sverige.Den gav en vdrdefull
och intressantexpos6civerde mdjligheter, som i dag finns fcir att gcira
fiskerindringen si lcjnsam och framgingsrik som mcijligt.
Den snabbautvecklingenpi fiskerifronten krdverstrirrebltar oChstarkare

Hdr samtalar tufr inh'esserade- besij.hare med ingenji)r N. sandberg
lrdn Nohabs fdrsiitj.
n)ngsaudelning (ldngst t. z.). Nohabfoto Johansson.

motorer. Fcir att man skall kunna ut- Trollspegeln
nyttja det dyrbarafartygsutrymmetfcir
Hir under dennarubrik skall vi lita
nyttig last fir motorer och annan utrustning trots de cikadekraven inte ta Iitet av varje speglasig.
Fcirstkanskevi bcir tala om, att vi
mer plats dn fcirut. Motorerna miste
nu
dntligen skall fi en konstfrusen
ocksi kunna kiara sig med minsta
mrijliga passningombord. Dessafak- isbana i Troilhdttan. Hdrom dagen
torer har Nohab tagit fastapi och har bevilyadenimligen DK det lin pi
1r00.000kronor till isbanekommittdddrfdr konstruerat
och tillverkaten ny
motor med beteckninsenPOLAR F. rade. Kanske banan skall vara invigDenna motor beskreis utfcirlist av ningsklar annandag jrl - men det
diplomingenjcirA. Ekelund i frjrra kan givetvis bli fcirseningar.Det har
vi ju mdrkt flera ginger.
numretav B-pilen.
Sporthalleni stadenhar sannerligen
Nohab visade p3, Fiskerimdssan diliga iskidarutrymmen. Man har
denna nya produkt i originalutfciran- l?ingehillit pi att diskutera
ett hallde, en 6-cylindrig turboladdadF-mo- byggeoch det biir baradyrarefcir varje
tor. Utstdllningenvar upplagd si, att ir som gir, s5.snart borde
man vdl
man skulle fi en uppfattning om kunna sdttaiging.
POlAR-motorernasutvecklinsoch anVi kanskeskali tala om, att det blir
vdndningsomridei dag. Vii monter en barnfest pi Gullriset iven 3.r.
i
I
tilldrog sig m1'cketstort intresseoch skrivandestund dr det dock inte klart
minga vdrdefulla kontakter kundc d.ir festenblir, men den kommer i alla
Knyras.
fall.
Fors.

Nohab-redaktionencinskargod jul
En B-pilens hdlsning frdn Nohab ui siinder,
den nil kanske fram innan ljusen Ni riinder
i granen, so?nklAtts utdu ?arsammahiinder.
Ndr lultomten Anackarstdr barnen och t)inker:
"Vi iir ju sd.sndlla och Aanskehan skiinker
ossiust aad pi onskar". Se, i)gonenbliinher!
"God lul", sAgertomten, och letat i s)icken,
"b)ir Aomtner en blilsning frdn staden dil Ndcken
bar flytt ifrdn fallen och Brudsltije-ilicken.
Mot Spikdbron blickar en Stromkarl, det ly.rer
kring stenhdrdasHigget ni)r iiluaattnet
fry:er.
I iulaftonssnrjstdr den ganlle ocb ntyser".
Scic.

3B

Ny tankvagn

levererad

I slutet av september togs en ny
specialtankvagni bruk, huvudsakligen
avsedd fcir import av kemiskt rena
monomerer eller transoort av andra
kemikalier frir basplastlillverkningen.
Cisternen1r ett tryckkdrl av aluminium
med bottentrimning, som med sina
28,6 mB dr i paritet med Nobelkruts
stcirsta.Tack vare fullgod isolering kan
Bofors-Tidaholmsverken
AB har, i
tegrering i en arkitektonisk helhet, de flestamonomereri ostabiliserat
tillsamarbetemed Gumaelius Annons- deras sammanfogning med bdrande st&nd utan risk fraktas i denna vagn
byr8. AB Jrinkoping, inbjudit svenska konstruktioneroch civrigatekniskade- dven sommartid.Ifall vasnen i framarkitekter och i Sverigebosattautldnd- taljer samtbetr.materielensomsidana, tiden skulle f3. andratrarisportuppgifska arkitekter till tav[ng om ett en- lZimplighet ay nya former, dimensio- ter, dr cisternenfrin bciriankonstruefamiljshus och en uteserveringmed ner, profiler och fdrger.
rad si, att den ldtt kan kompletteras
prcivning av anvdndningsomr&defdr
Enfamiljshuset[r tdnkt att bli upp- med vdrmeslinga.
plastglas.Denna inbjudan kan anses f6rt pi ett omr8de vid Liingbro kyrka
Tack vare att bandelen Vartoftaunik, di det dr frjrsta gingen som ett i Orebro. Uteserveringen1r beldgeni Tidaholm Ir tilliten fdr 20 tons axelinitiativ tagits pi detta och liknande ett till fdrfogande stdllt omride i Ritryck kan med detta transportredskap
byggnadsmaterial.
lambshovsparken
i Stockholm.
laster om 25 ton netto hemtagas,vilket
Bofors-Tidaholmsverkenintar en
Tdvlingsfcirslagen
skall vara inldm- minskar analys- och tcimningskostnaledandeposition pi den svenskaplast- nade till tdvlingsndmndensenastden oerna.
marknaden,vad gdller omndmndama- 1l februari 1962. De inldmnadefcirSom rullande "ambassadcir"dr tankterial, och svarar fcir mer 6n h?ilften slagenkommeratt bedcimas
av en pris- vagnensom sig bor frjrseddmed skylav dennamarknadsfors?iljning.
ndmnd,best&ende
av frhn Bofors-Tida- tar av akrylplast, visande fciretagets
De av Bofors-Tidaholmsverken
holmsverken: herrar Gustaf Nilsson namn och emblem i fyra firger. Levetillverkade Drodukter. som kommer att och Bengt Skerd6nsamt fcir arkitekter ransen har fullgjorts av Chr. Olsson
.
.:
r.
ingi i tdvlingen dr Ester-Bonowell, SAR: arkitekterna Flans Asolund. i FalkenbergAB.
Sy
S-lon-Bonowellsamt Bonoplex.
Hans Borgstrcimoch SvenBrolii. Till
*
Tlvlingsuppgiften avserskissfcirslag prisndmndenadjungerasstadsarkitekt
till ett enfamiljshusi Orebro samt en Lars Arborelius, Orebro, samt stadsuteservering i Stockholm, som kan tridgirdsmdstarenHolger Blom, Stock- Liinsparandet ligger v?il till
liiggas till grund fcir utfcirande.Vid
holm. Tiil prisniimndensforfogandeir
vid Tidaholmsverken
utformningen av de b&da projekten stdllt en sllmma av 15.000: fcir
Som framgir av notisenpi sid. 29
skall de tdvlande utnyttja av Bofors- pris och inkop.
Tidaholmsverken producerade ovanom lcinsparandet,finns det f. n. 67
Frirstapriset kommer att uppg5.till
ndmnda plasttyper i den omfattning minstkr 5.000: -.
lcinsparande
ungdomarvid Tidaholmsverken. Med tanke o3. ildersf6rdelsom dr liimplig samt tekniskt och
Vi hoppasatt i B-pilen iterkomma ningen bland de anstlllda - maximiestetisktfcirsvarsbar.
De tdvlandedger
ildern fcir deltagandedr ju 26 ir
att fritt och id6mdssigtprcivaplastma- till dennatiivling i borjan av 1962.
- dr detta en myckethcig siffra.
terialensanvdndningsomr5"den
och inE, M.

ARKITEKTTAVLING OM ANVANDANDE
AV PLASTPLATTOR

Allt

kan handa i ool-usasken"

En representantfor Tidaholmsverken intog sup6 pe en restaurang i
Kristinehamn. Samtidigt uppehrill sig
i matsalenen hel del handelsresande.
En av dessa,nigot "glad i higen" sammantrdffademed vir man och frigade:
- "Vad reserdu i?"
_ "Kanoner."
- "Na, ndhd, ser du, fcirsok inte
med mej. Vilken firma reser du fcjr

de?"

- "AB Bofors."
- "Jash,slsdjer du dd, ja dom gcir
iu kanoner."

Tidaholm.ruerkeu nya tankuagn har NBI
nr 502042 och bentstation Tidaholrn. Foto
Flamingo, Falkenberg.
?q
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U-55 CI rnedautomatitAladdning.TJYAfoto.

UVA:s monter pi Briisselutstillningen,Foto JeanLemaine,Brtissel

UvA-framg5.ngarpi Briisselutstillningen
Den europeiska verktygsmaskinutstdllningen htlls vartannat fu. 1961,
hade turen iter kommit till Bryssel,
som under tiden 3-1.2 septemberinvaderadesav europeiskautstdllare och
av kdpare frtn hela virlden. Lokalerna
var desammasom hyste viirldsutstiillningen. Sju storahallar hadebescikarna
att genomvandrapi kndliga jordgolv,
tickta av kokosmattor.
Mycket har diskuteratsom inte dessa
utstdllningar tterkommer fcir ofta; det
rir ju inte mdjligt att vartannatfi.rpresenteravdsentliganyheter. Kanske kan
man anse, att vart tredje eller vart
fj'drdefu skulle rdcfta.Emellertid m&ste
man d3, rikna med att under mellanhten f.3"flera nationella utstdllningar i
olika llnder, och di har man iter det
problem att brottas med, som just de
europeiskautstdllningarna skulle rida
bot pi.
UVA:s monter i hall nr 3 var vi,l
beligen vid en korsning av tvi huvudghngar.Vi hade denna ging begrdnsat
oss till att visa tre hilslipmaskiner. Av
dessavar tvi nykonstruktioner och avsedda fcir slipning av ingar till kuloch rullager.

UVA-CHUCKLESS, typ U-t5 Cl,
ir en liten helautomatisk hilslipmaskin, huvudsakligen avsedd frir slipning av h&l i innerringar till sm&kullager. ChuckningsanordningenIr av ny
konstruktion, likas& inst?illningsanordningen frir bordrcirelser,skdrpning etc.
Denna anordning syns till hdger pi

stativet, och bilden kanske ger ntgon
uppfattning om ldttheten att gdra instillningar.
Den andra nyheten var vir maskin
MCM-175 f<ir slipning av ytterringar
till strirrelager. Ringen roterar hlr mot
hlrdmetallskor och spdnns fast pi
magnetchuck.
B8.damaskinerna,liksom standardmaskinen,vdckteber[ttigat intresseoch
uppfciljningsarbetet har varit omfattande.
*
Se dven foto pt ndstasida!

MCAI-175 rned magnetchackfdr manuell cbucAnins. UVA-foto.
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m/s BOFORS "fdrifrdn". \Tedafoto ITesterlund.

m/s BOFORS en av de sista av sin iitt
En av de fi kvarvarandekanalbttarna, som byggdesomkring hr L)L}, d,r
m/s BOFORS.Ett 30-tal bttar av denna typ har funnits, men de har numeta
fcirsvunnit ftilnvlra sjtiar och kanaler.
m/s BOFORS byggdes1910 i Sjdtorp
vid Gota Kanals mynning i Vlnern.
Biten, som har 270 tons dodvikt och
95 tons nettovikt, d,r 30,5) meter ling,
7,L6 meterbred samtdjupgiende 3,01
meter (se foto 1 och 2).
Tidigare hette biten "SMALAND",
men ndr hon vid ett tillf?ille bytte
dgare,ddpteshon om till "BOFORS".
Orsakentill namnbytetvar, att nye agaren hadeflera bitar mednamnp&"Bo".

sisom "BOHUGO", "BOHARALD"
etc. och den nya biten fick diirfdr
namnet "BOFORS", en fortsdttning i
namnserien.
Angmaskinen i biten har numera
ersattsav en 300 hk Skandiamotor*),
men biten i <ivrigt har ej undergitt
nigra f6rdndringarsedan1910.
mrls BOFORS 1r numera chartrad
av skeppsmiklare Lcifsttand & Brown
i Stockholm och gir i trafik mellan
Vdsteris och Stockholmmed spannmtl
och styckegods.
Biten dgesav en gciteborgsfirmaoch
skeppare dr Rune Magnusson (r.
foto 3).
Vid tillfZillet fcir fotograferingen
l8g b&ten vid Saltsjiikvarn fdr lossning av vete. Tyvirr fanns namnet
BOFORS bara pit ena sidan av biten,
vilket framg&rav bilderna.
S, Ln,
*) Det borde givetvis ha varit en NOHABmotor. Red:s anm.

*
Personalnytt
IngenjcirInge Nilsson eftertrldde
den21 aug.framlidneingenj6rAnclert
Ljungdell som chef fdr Sandgjuterlefna.
Ingenjdr Stig Beland tilltr?idde den
1 dec. platsen som verkstadschefvid
\Tedaverken.Ingenjcir Beland kommer
ndrmastfrin HZillarydsverkeni Skede,
dir han var platschef.

Direh,tdr och fra Odqaist uid mottagningen fdr arstAll?zingsbestyrelsennz. fl. gdster.
Photo de "Noir & Blanc", Btiissel.

SAeppar Magnusson interujuas aa B-pilens
ut slind e. \Tedafoto \Testerlund.

Bilen-industrins

nya problem

Bilbesttndethar under de senaste10
iren kraftigt dkat i Sverige och dirmed har vissa problem med parkering
uppstatt. Som exempelkan ndmnas,att
antalet invinare per personbil var ca
25 st. L950.1960 hade siffran siunkit
till ca 6,5.
Detta har f6r lVedaverkens del
medfcirt, att stdrre utrymmen fdr parkeringsplatsermiste iordningstlllas. I
sambandmed tillkomsten av nya infarten 1951 anladesen parkeringsplats
om ca 20 platser,se foto 1, vid sidan
av kontorsbyggnaden. Den kraftiga
cikningen av bilar under fdljande ir
medfdrde, att stdrre delen av de anstllldas bilar parkeradesinne pi omr&det. Denna biltrafik och parkering
pi omridet dr dels strirande fdr den
interna trucktransporten och dels ur
ordnings- och skyddssynpunktsynnerligen oliimplig. Risken fcir olyckstillbud och skador dr stor och denna
m/s BOFORS har en ililrundad
\Tedafoto \Testerlund.

I

I
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Foto 1. Parkeringsplatsen ilcJ Wedaaerkens huuudbort j95L
\Wedafoto \Tester lund.

Foto 3. Hiir lfrg den gamla snicLarrerAstad.en -

parkering skaparoreda inne pi omridet. Ndr nya Stockholmsvegenblev
fiirdig, kunde \Tedaverken erh&lla ett
omredef:omf& kontorsbyggnaden
och
1960 hade ndsta parkeringsplatsom
50 platser, se foto 2, iordningstlllts.
Piatsen,ddr gamlasnickarverkstaden
169,hade tidigareplaneratssom parkeringsplatsoch efter en tids schaktning
och dvriga anldggningsarbeten
stir nu
den tredje parkeringsplatsen
firdig, se
foto 3. Denna nya parkeringsplats
rymmer 59 bilar och ddrmed har Wedaverkenordnadeplatser,en del lven
med bilvdrmare, fdr 729 brlar samt
nigra platser fcir bescjkare.
I och med
tillkomsten av denna parkeringsplats
fFLringa bilar ika in och parkera pi
omridet och dirmed minskas olyckstillbuden samt ett renareoch snyggare
industriomridekan erhillas.

Foro 2. 50 bilar rynmer d.en nya parAeringsplatsen aa Ar 1960.
\Wedafoto rVesterlund.

na rlnzs hiir et

60-rdl bilar.

-f/edafoto

\festerlund.

Foto 4' En helt uanlig sYn prt Stockholntsuiigen genom Si)d.ertiilje. Wedafoto Westerlund.

5Ooeh6o-dzturyaz
I kvartalet

1962

BOFORS
Anstelld

50-iringar
Januari
l. Karlston, Albert Emanuel,Kontrollant,KA 64 L 9 4 2
L944
4. Enock, Ruth lngeborg, Stlderska,EFV
193'
6. Karlnon, Karl Vidar, Filare, VK 52
1947
7. Piacenza,Natale, Kranftirare, MH 21
L929
8. EriAston, Karl Lennart, Svarvare,VR 90
L938
8. Engstrdm, Mats Algot, Vaktmlstare, EFV
L91L
9. Petterston,Eduard Olof ,lngenjor, KCR
13. Morberg, Agnes Margareta,Mangelbitr., OT 19)L
16. Strijnxberg, Knut Sigaard Rudolf , Vaktbef?il1933
havare,RV
r939
2o. Nyl6n, Karl Gu.rtauMarlin, Filare,VK 51
r936
VP 20
22. Andertson,f ohan Henry, Pressare,
VA 40 1949
22. Gren, Folke Emanuel,Excenterpressare,
21. lohn,rson,Karl lohan Sigfrid, Svarvare,VK 28 1934
1954
25. lohanron, OstenAlriA,Reparatdr,MSK 90
Februari
3. Sjdholm, Karl Eoert, Milare, B
3. lansson,Othar Torsten,Gravor,VK 52
PM
). Larsson,Suenlonas, Brukstjdnsteman,
6. Gull berg, ln grid.Marianne, Brukstidnstem.,CE
LO. Anderston, lohan, Avsynare,MSK 80
15. Anclerston,Erik Holger, Svarvare,VK 21
19. EriAron, Euert Verner Emanuel,Triarb., B
22. Hjelm, Carl Valentin, Brukstjlnsteman,MLR
MG 16
23. Batt, Bror Ingemar,Svetsare,
23. Eriksson, Erik Hilding, Ftirrldsman, KA 800
23. Bergstedt,GustaaAdolf , Hiirdn.-hj., MH 20
25. Karlsson, Bror f ulius, Transportarb., RT
2). Siiderlund, Olou Sigurd, Brukstjinstem., MG L
27. lVesterlund,Adolf Lennart,Div.-arb., KA 91
27. Ekdahl, Teodor Siguard, Mobilkranfdrare, RT
29. Sjduall, lohan August Holger, Ljudprovhj'dlpare,MH 22
29. Melin, Tyra Maria, Presserska,OT
Mars
t. Brattstrdrn,Erntt Albin,Packare, VK 54
2. Karlsson,Karl Lennart, Svarvare,VA 20
PM
2. lacobson,Carl Henry, Brukstjdnsteman,
lO. Karlsson, 6tlen Friuar, Plitslagare, VP 22
L0. Leijder, Carl Hubert, Brukstjinsteman, B 2
10. Granholm,GunnarEmanuel,Ingenjtir,S
LI. Bdckius, Sten Harald, Verktygsslipare,VV 20
Ll. Nordmark, Per lVilliam, Pendelslip.,MVK 20
lL. Storm, Karl Bertil, Tjdnsteman,PA
15. Stolpe, Karl Albin, El. montcir,X 20
rc. Oscarsson,Erik Holger, Avsynare,KA 81
Y A 20
16. Funke, GunnarHerbert,Rev.-svarvare,
17. Karlsson, Nih Bertil, Monteringsarb.,VK 50
L8. Hellkaist, GunnarEduard,Sm.-hjiilp.,MSK 33
20. Holmberg,ToreAlbert Marlin,Brukstjm,EDM
24. Fredriksson,Erik Gustar, Borrare, VF
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1934
1932
T94L
L936
1 cls7

r933
L946
1dL-l

L938
L947
L950
L937
L94L
1939
L9t5
r938
L946

L926
r929
Lg29
t935
L937
L936
1938
1955
r928
1953
1937
L933
1930
1957
1934
L9r4

24. Ottotson, Per Eaert N alanael, Traktorfdrare,
KMPS
X 2
25. Herlufsin, Suen,Brukstjilnsteman,
25. Oltson, Helge Gutau, Fcirman,KMPS
28. Stendahl,Sten Wilbelm, Avsynarc,MSK 80
29. Frisk, lohan Helge, Kopiersvarvare,VA 3)

L949
1943
r93t
t928
1940

6O-iringar
Januari
Karl
1 . BrinA,
Otkar, PlLtslagare,VP 20
5 . NyUuist,GdstaBirger, Ritsare,MS 80
DV
6 . Sohlman,SuerreR:son, Bruksdisponent,
o . Karlston, Otkar Albin, Avsynare,MG 16
1 8 . Falk, Per Hilding, Rcirarbetare,VK 50
1 8 . Berg, Rolf Euert, Reglerare,MS 21
1 9 . Karlsson, Guslau Adolf , Hdrdare, MSK 50
1 I , Myhrman, Karl Gunnar,Svarvare,VK 21
3 r . Si)derstrdm,lohan Iaar, Brukstjdnstem.,FS 6

1'921
L9l6
L927
L94B
1937
1942
1939
L9L6
1934

Februari
r940
z . Str|mberg, Erik Guttau, Valsare, MV 20
A
Magnusson, Gustaa Al bert, Mltdonsjusterare,
1949
KA 80'
1934
o . I ohantt on, And ers Edoin, Y aktmdstare,EFV
g Larsson, Carl, Ingenjor, KKV
L934
9. Petrin, Per Eric lohan Albert, Brukstjm, BAK 1 c ) 5 ?
9 . Bi)hme, Curt Heinz, Brukstjdnsteman,KMEC L 9 t 3
1 2 . Magnut t on, T orsten Magnus, Supportsvarvare,
L929
VF 20
1,3.Karlsron,Adolf Herbert,Muarhantlang., B p L926
1935
2 2 . Lund., lonat, Grovarbetare,B
L960
2 2 . Nordstri)m, Elna SerainaOliuia, Sted.,EFV
L934
20
MV
Valsbytare,
EriA
August,
lohansson,
Mars
1l
11

to

!ohansson,Oskar Algot, Stddare,MRK
lVahlgren, Erik Hjalmar,Lagerurb., MVK 14
Lange,EriA Oskar lN/ilgodt, F6rman,KA 91
lakobsson,Karl Helmer, Portvakt, RV
Strandberg,ViktorHarald, Kranktirare,VP 2)
Lundaall, Erland.NiAanor, Kippare, YK 24

1937
L92t
1'932
L944
1'914
1927

NOBELKRUT
5O-ttingar
Januari
HdAansson,SaenEmanuel, Amm.-arb.,NVA 4 1941
T 3 . Grell, Knut Ignatius, Nitrocellulosaarb.,NVN 1929
L926
1.4. Gadde,Martin Siguard, Svetsare,NB 90
Februari
6 . Bjdrnberg,Guttaa Erling, Amm.-arb.,NVA 4 1936
o
L957
Nordmarb, Mirta Euelina, Stubinarv.,NVD
l94L
2 L . Magnutson, lohn Hilding, Ingenjor, NEV
Heino, Gerda Maria Ingeborg,Amm.-arb.,
T95L
NVA 4
L9t7
Karin Irene, Amm.-arb.,NVA 4
2 4 . f ohansson,
Mars
4 . Hultman, Sofia Hilma Sonfa, Amm.-arb.,
NVA '
1 2 . lsraelsson,Folke lohan, Vigreparatdr,NB 91
1 4 . Moberg, Martin Natanael,Reparatdr,NVT
Malmberg, Saen Viktor, Fcirman,NVA 3
2 6 . Mcirk, Eli.r Eluing, Apparatskdtare,NVT

194r
1947
r938
1938
r938

60-iringar
Januari
2. Boox, Viktor Vitalir, Apparatskdtare,NVF
rc. Therus, Albert laar, Apparatskcitare,
NVF

TIDAHOLMSVERI(EN
L936
L937

Februari
Il. losef rcon, Karl Henrik Augustinus, Bitr. fbrman, NVK 2

50-iringar
Januari
1.4. Zetterberg,Saen Oskar Erik, Bonoplexarb.

L946

r920

Mars
I. Palrn, Erntt Eugen,Nitrocellulosaarb.,NVN

Februari
2. Vallberg, Euert Gillis Valter, Bonoplexarb.
13. Franston, Frans losef Henry, Bonoplexarb.
1,6. Erlandsson,Lage Yngue Harry, Rorirbetare

l9j4
1949
L957

1926

NOHAB
5O-iringar
Janaari
LL. lohansson, Sigurd, Sandberedare,VG
lI. Lagerwall, Nih, Plitslagare, VT
L2. Nilsson, Ahe, Fdrman, YM
Februari
L3. Robinxon, RoberN,Fcirman,VA
2O. Augustsson,Sigfrid, Fdrman, VG
26. Oltson, hkil, Snickare,VB
Mars
7. StLhlberg,Hany, Svetsare,VT
Il. lonston, Birger, Ingenjcir, VM
20. Suanstriirn,Olof , Fcirridsarbetare,EIF
23. lY/ackerberg, lV aldemar, Verktygsslipare,VA
29. Backelin, Tage, Svetsare,VT
60-iringar
Januari
2. Lindin, Axel, Gjuteriarbetare,VG
L7. lohantsolT,I?ar, Traversfcirare,
VM
Februari
1. Danieltson,Guttaf, Stldare,VG
Mars
4. Sjogren, Karl, Borcare,YM
20. Larston, Sigfrid, Gjuteriarbetare,VG

L960
L935
1937
1950
rg27
L960
7940
t952
7955
L935
1937

60-iring
Februari
7. Karlston, lohan Einar Richard, Bonoplexarb. L95g

UVA
50-iringar
Januari
14. Lund.berg,Ernst Sigurd, Serviceman
L96o
25. lonston, Nils Gunnar Aruid, Rev.-svarvare 1934
Mars
L7. Geller, Daaid, Verkstadsingenjcir
1.936
1,8. EriL.rson,Holger Dauid, Frirman
r940
19. Niislund, Karin Frideborg, Stlderska
1953
60-iringar
Mars
L9. lenrcn, Karl losef, Slipare
8. Lackerud, Ruth Matilda Linnea, Borrare

L944
r938

\vEDAVERKEN
T9'L
195'
1c))7

1cJ'>-7

L95I

50-iring
Mars
23. lobansson,Suen,Svarvare

L96I

60-6ringar
Februari
23. Pettersson,Robert,Borrare

1.945

Mars
lO. Lagerbjelm, Pehr, Fdrsiiljningschef
L7. lohnnon, Suen,Kdrnmakare,

1947
1928

:6tranrr soln
sfutnL
sirLEfrrrft:

Ragnar Dablstr)nt
Bof ors

Bror Engstrdm
Bofors

Dahlstrdnt, Ragnar Charles,fddd B nov. 1g94, pensionerad 1 dec. 1961. Anstdlldesvid Bofors redan-i nov.
1910 som smideshjiilparei Smedjan.Overflyttade 1918
som svarvarei Verktygsavdelningenoch hade detta yrke

SuenFagerstri)m
Bofors

Gustau Hellgren
Nohab

resten av sin linga tjdnstetid, ca 51 3r. Erholl vid jubileet
I)46 medalj och gratifikation fcir 36 tjdnstefu och t960
stora medaljen fcjr 50 tjdnsteir.
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Oskar Pettersson
Nobelbut

Fritz Karlgren
N obelkrut

Iaar Sundenar
N obelkrut

Engstrdnz,Bror Edoin, fddd 30 okt. 1896,pensionerad
31 okt. 195I. Borjaderedan i nov. 1911 vid Bofors som
maskinarbetarei Martinverket och utnlmndes i nov. L939
till fcirmanvid Stilverket.Denna tidnst hadehan tills han
avgick efter 50 tjd.nsteir. Erhrjli vid jubileet L)46 medalj
och gratifikation fcir 3) tjdnstei'r och dr nu fcireslagen
erhilla den storamedaljenfdr 50 tjlnsteir.
Fagerstrbm,SuenWilbelm, fddd 3 okt. 1.896,pensionercd 3I okt. 1960.Bcirjadevid Boforsredan1 mars 1910
som kontorsbitr2idepi d&varandeEkonomiavdelningen,
flyttade 1918 i samma tjenst till Konstruktionskontoret
och kom i jan. L92L till Planeringensom materialbestdllare och blev senareplanerarepf,.Ammunitionsplaneringen. Erhcill vid jubileet 1,946 medalj och gratifikation fcir
36 tjritstefu och 1960 stora medaljen for 50 tjdnsteir.
Rd.knadesilunda 61 tjdnsteir ndr han slutade.
Hellgren, Guttau, fddd 30 okt. 1894, slutat vid uppnidd pensionsilder30 okt. 1961. Arbetadevid flera tillfdllen kortareeller ldngretid vid Nydqvist & Holm, innan
han I95I anstdlldessom fcirridsarbetarepi avd. EIF.
Kunde rdkna nirmare 17 tjdnste8.r
ndr han avgick.
Karlgren, Fritz Rudolf, fddd 13 mars L896, pensionerad 1 mars 1961. Anstiilldesvid Nobelkrut i nov. l9L2
pi Ammunitionsavdelningen, ddr han arbetadetlll L944,
med undantag fcir iren L92O-L923 di han arbetadei
Bofors. Under tiden l94l-I944
tjZinstgjordehan som
fcirman p& Ammunitionsavdelningen.Kom i jvl| L944 till

Suen Saenston
Nohab

detaljftirrtdet i TV 5 och <iverfrirdessenaretill emballagefcirridet dlr han arbetadetills han avgick efter ca 48 Frr
i bolagetstjiinst. Medalj och gratifikation for 34 tjdnstehr
vid jubileeet1P46.
Pettersson,Oskar Alexancler, fodd 12 dec. 1894, pensionerad12 dec.1961. Anstiilldesfcirstagingen vid Nobelkrut i jan. 1,916och arbetadesenareunder korta perioder i flera omgingar i min av tillging till arbete,fcir att
iteranstdllas i febr. 1934. Arbetade pi Cellulosanitreringen, ddreftervid Nitroglycerinfabrikenoch sedansom
knidare i Dynamitfabriken. Overfcirdes1.94) till Tviittoch malningshuset.Sedan aug. L9)7 var han fcirridsman
pi Centralfcirridet.Riiknadeca 3Otjinsteir nir han slutade. Erhrill L956 medalj och gratifikation fcir 25 tjdnstel.r.
Sundemar,SoenIaar, fddd 14 okt. 1896, pensionerad
31 okt. 1961.Borjade3I jan.1928somkorrespondent
pi
Nobelkruts fdrsdljningsavdelning och tiverflyttade i dec.
1945 ttll Befraktningsavd.vid Bofors. Aterkom till Nobelkrut i aug. L9)2 for att ddr handha befraktning och spedition pi F6rslljningsavd. Rdknadeca 31 tjdnsteFtrnlr han
sltrtadeoch blev 1953 medaljdr med 25 tjdnsteir.
Saensson,
SuenHugo, fodd 3 aug. L894, pensionerad
19 okt. 1961. Anstiilldes1919 vid Nydqvist & Holm och
arbetadei Gjuteriet fram till L936, d3,han blev portvakt.
Erholl vid Nohabs jubileum 1947 medalj och gratifikation fcir 28 tjdnsteir och hade siledes ca 42 tjdnstefu nd,,r
han slutade.

-DDIN MEMORIAffi<

Ernst Ericsson
lY edaterhen
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Elof Karlsson
T idabolmsuerAen

Arne Oblson
Bofors

Erictson,Ernst 5., fodd 2 mats L894, avliden 18 sept.
1961. Anstiilldes vid lVedaverken I94o p3,Efterkalkylavd. och civerflyttadei marc 1953 till Arbetsstudieavdelningen som kontorist. Arbetade fuen 1925 till 1939 vid
Nydqvist & Holm i Trollhdttan och erhcill vid \Tedaverkens jubileum 1959 medalj och gratifikation for 34
tjdnstelr.
Karlsson, Elof Emanuel,fddd 20 aptil 1915, avliden
11 nov. 1961. AnstZilldesvid Tidaholmsverkeni aug.
1939 som bdnksvarvarepi Ammunitionsverkstaden
och
blev senare avsynarei Maskinverkstadensautomatavdelning. Hade ca 22 tjdnste?rrvid sin bortg&ng.
Oblson, Arne, f.6dd 19 febr. 1915. avliden 10 nov.
1961. Anstiilldes vid Bofors i april L942 och arbetade
fcirsti Hyttan, f6n L945 i St6.lverket.
Hade siledesca 19
tjlnsteir ndr han gick bort.
Vid det senastesammantrddetmed Boforsverkensfciretagsnlmnd hadevi glZidjenatt htet sev. ordf. Arne Ohlson
i kretsen och vi gladde ossriver att mdta honom iterstiilld
frin sin linga sjukdom.Endastnigon minad senaregick
han fcir alltid bort. Hans hilrta orkadeinte mer.
Arne Ohlson nidde knappast20 tjdnsteir vid Bofors,
men han var gammal brukspojke, frin Rciforsi Ramundeboda socken- numera Lixi kriping - och hade allts&
jdrnhanteringen"i blodet". Han kom tidigt ut i arbetslivet och engageradesig ocks8.tidigt i det fackliga arbetet.

Aven hdr i Bofors togs snart hans krafter och duglighet
i- anspri.k. Han blev klubbordforande i Hyttan, och ndr
denna L945 bliste ner, lven ordfdrande i Martinklubben.
At L949 invaldes han i styrelsenfor Metalls avd. 76 i
Bofors, ddr han de senasteiren f<irde ordfrirandeklubban.
Frir Bofors-arbetarnasfritidssysselsittning hade han
stora intressen.Han var silunda medlem i Stor6nadirektionen och gjorde fdrtjiinstfulla och uppskattadeinsatser
f<ir Tj?irn<i-projektetsrealiserande.
. Inom Karlskoga kommunalaliv tog han aktiv del sisom
ledamot av olika styrelser och ndmnder. Metallindustriarbetarefrirbundetbegagnadesig ocJ<stav hans kunnighet
f<ir olika utredningar i avtalsfrigor.
I Bofors fdretagsnimnd var han sedan flera ir vice
ordfdrande och han ignade sig med stort intresse it
nlmndens verksamhet,Sinakamraterstalan fcirdehan med
klokhet, iirlighet och kraft, pi sammag&ngsom han visade
fdrstielse och lojalitet mot fciretaget.
Arne Ohlson var en man, som stod f<ir sitt ord, han
sade alltid sitt hjdrtas mening och hade en realistisk syn
pi problemen. Hao
_var en virdig och fdrnd.mlig r.pi.sentant fcir den moderna svenskaarbetarkiren, simtiiigt
som han hyste aktning och fcirstielse fdr gamla brukitraditioner och deras betydelseinom en modern industri.
Vi kommer att minnas vir bortgingne vdn med saknad
och tacksamhet.
spe*e R:son soblman

Bofors-mdsterskapet
i fotografering1,962
Arrangrirer: Bofors Ungdomsgird i samarbete med
B-pilen och fotograf Pontus Andersson.
Tdvlingen d.rindividuell och omfattar follande klasser:
A. Fiirg (Diaposisiv)
F o r m a t5 X 5 , 7 X 7 .
1. Deltagare,som erhillit pris i tidigare fototlvlingar.
2. Deltagare, som inte fitt pris i tidigare fototdvlingar.
3. Ungdom upp till 20 ar.
Tre bilder, som inte tidigare prisbelcinatsi allmln fototivling, eller publicerats i tidning eller tidskrift, fir
insdndas.Ur kollektionen utvdljes och prisbeldnasden
biista bilden. Dd.rutdverfir b?istakollektion ett hederspris.
B. Svart-vitt
Stdrstaformat 30X30.
1. Deltagare, som erhillit pris i tidigare fototivlingar.
2, Deltagare, som inte fitt pris i tidigare fototdvlingar.
3. Ungdom upp till 20 ar.
En bild, som inte tidigare prisbeldnatsi allmdn fototlvling, eller publiceatsi tidning eller tidskrift, fir insdndas.
Berdttigarleatt deltagai tdulingen:
Alla som dr bosattainom Kadskogastad.

Priser
De tre b?istai varje klass erhtller diplom, ddrutciver
kommerett antal priser att utdelas.
Alla bilder, som publicerasi B-pilen, ftr, utclver eventuellt pris, ett honorar.
Tiivlingstiden :utgfu rnLndagen den 5 februari 1962
och tdvlingsbilderna skall vara insinda till Bofors Ungdomsgird senastdenna dag.
Miirk fdrsiindelsen"Bofors -Foto1962".
Fiirpackning, montering och mdrkning
Saart -ui t t bi Icler na inlamnasomonteradeeller monterade
pi si6dkartong,d. v. s. utan vit kant.
Fiirg: Diapositiven monterade enligt standard. Detta
innebdr, att ndr bilden betraktasrdttvdnd, skall den upp-fbr
till vara fcirsedd med en 3-5 mm bred vit remsa,
fdrekommandemdrkning. Denna remsafi.r giirna gi upp
pi <iverkanten,men ej ner pi baksidan. Ingen annan vit
mlrkning fir f<jrekomma.
Varje t?ivlingsdeltagareskall bifoga ett tillslutet kuvert
innehillande uppgift om namn och adress.Utanp6.kuvertet skrives (liksom pi bilderna) den tdvlandesiecknumn
samt den klass i vilken bilden deltar. Bilderna skall vara
frirpackade med tillfredsstdllande skyddsomslag.
skall van vdl fcirpackadei kartong
__F?irgdiapositiven
eller ask.
Deltagarna i tlvlingen underkastarsig tivlingsbestdmmelsernai och med insdndandetav tdvlinssbilderna.
Anmdlningsavgiftkr 2:i varje klais (giirna i frimdrken) bifogas tZivlingsbilderna.Pengarna kommer att
anvdndasfrir ink<ipav priser.
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havet, D-dagen, invasionen i Frankilke 1944 samt de finska krigen behandlas utfrirligt. Illustrationsmaterialet iir hri'gintressant,delvis unikt och
hittills ej publicerat. Det kan ndmnas
att flera ldnders militdra myndigheter
limnat s&vil text som bildmaterial till
boken.
Boklidspriset kan vi tyvdrr inte
meddela nu, men det torde bli omkring 20 kronor. Frir alla, som varit
med om att skapaoch tillverka 40:an,
och alla som under kriget tj?instgjorde
vid luftvdrnet och di skdt med denna
fdrtr2iffliga och odvertriffade "bdssa",
biir boken yara av ailra strirstaintresse.

Bofors-sidan forts.

Bj iirkborns Fackf iirening

50 frr
Den 3 december 191L samlades
n6.graarbetarevid "kruibruket" for att
dryfta bildandet av en fackfcirening.
Ett par veckor senare samladesman
iter, men intressetvar svalt, ty endast
ca L0 personerhade infunnit sig. Men
d& krutbruksarbetarna tredje gingen
i samma m&nad, dagen frire julafton,
inyo mcittesblev det ?intligenbeslut,och
man enadesom att bilda "Bjiirkborns
sisom en
Fabriksarbetarefackfcirening"
avdelning av De FcirenadeForbunden.
Fciret i portgingen var trtigt: mdrkligt nog kom det stcirsta motstindet
frin de egna leden, medan bolagsledningen visade fdrstielse fcir organisationen. Sammalundahade f. o. fdrhillandet varit i Bofors, di Metalls avdelning ca 15 fu tidigate organiserades.
5O-irsjubileet begicks ltirdagen den
2i nov. med festprogram pi Stadsteatern och sup6 i Folkets Hus festsal,
t n'iwaro av gdsterfrin Fabriks, DFF,
Bolagsledningen,broderorganisationerna i Grdngesberg,Gyttorp, Lindesberg
och Nora, Metall och FCO m. fl. Av
pionjdrerna, som varit med frin f<irsta
bi;r|an, var dnnu 9 i livet och dessa
hyllades slrskilt. Hela festen var val
organiseradav herrar Karl Andersson
och Vitalis Hagbergm. fl. Till jubileet
utgavs en trevlig och vdlskriven minnesskrift.
Vi iterkommer med ett utfdrligare
referat av festen och minnesskriften i
nlsta nummer.
R.
*
Teknologie

licenciat

examen

i oorganisk kemi avlades den 23 okt.
1961 vid KTH av civilingenj& Ralph
Djurfelclt, *rt.*

*R.

-G/.-

Einar Personhar gjort ytterligareett
blad i vir grafiska serie, av Boforsbron frin nor, sedd frin Jiirnviigsbron. Bladet kanskekan vara en ldmolig julklapp. Upplagan ir 100 ex. oih
priset 5, kr. Rekvisition bcir ske
:ndrast och skriftligez till redaktionen,
avd. ER, Bofors.
*
lag iir sB riidd om mitt huuud, det
iir diirfdr som jag anuiinder det sh
siillan.

Gasellen"

47

Saxat och iliktat
har vi tagit nedanstiende gubbe, till vilken sign. skaldat.

Intresset f6r namngivningen av
"skyskrapan" har varit livligt och ur
en (tyv?irr) anonym insdndarekan vi
bidraga med ett axplock f<irslag: Hiigstadia, Laven, Kilstasilon, Kubikenborg, Silver Gin Bottle, Pillaren,
Bocksboda,Long John, Hotell Manhood, FdrargelsensHus, Villa dilerium
trimens de arkitekturd (exakt itergiven
stavning),Hirdtornet o. s. v. samttill
sist "Hotell Horisont".
R,

oryF

*
40:a under andra

vZirldskriget
Si skall det nya p-viningars bostadshuset for ogift personalkallas i "halvofficiella sammanhang"enligt vad styrelsenfrir StiftelsenBoforsgirdar foreslir. Man hade att v'dlia mellan
Gasellen, Hogbo och Hcigebo m. fl.
mer eller mindre lyckadenamnfrirslag.
Hogebo Ir nog annarsmera lyd<at och
vi fir vZil awakta vad "folkhumorn"
kan komma med. Den kan ju ofta vara
utomordentligt triffande, och har bl. a,
givit ossAsneboda,Vinkelboda, Lingholmen, Helmershus m. fl. namn.

Sista TV-nytt

Ur "Industria"

Bofors
"Bostadshotellet

grafiska serie

Krigshistoriska AvF6rsvarsstabens
delning kommer i decembermed en
bok om Bofors bercimda40:a under
andra vdrldskriget. Fdrfattare dr dr
, Albin Vid6n, som under flera ir samlat in materiel till boken dels i Bofors
arkiv och dels i in- och utllndsk litteratur. I olika kapitel beskrivshur 40:an
konstruerades,f6rdes ut pi marknaden
och framgingsrikt besegrade alla
"medtivlare" vid provskjutningar mellan olika luftvdrnskanoner. Varje
frontavsnitt, ex. Frankrike L9391940, Medelhavet, Nordafrika, Stilla

-

Om d)rektdr'n aill fi Aan jag
tala med dom andra ocb ordna s3 att
dire€tdr'n fLr dricka kaffe tillumnzans
mecl ots andra,
*
Det doftar au mbccafrSn kontor och
fabrik.
Chefen ban undrar: i)r iag bas fdr
ett fiA?
Men hokning rtial ild
ifrLn arbetetsid,
Hl)r fhr intiittas term.osi d.ennatrafik.
Ianilor

Fcjr oss som jobbar vid Bofors och NBK
vi iinskar si vildigt

nryckct s:i

en RaAct som kunc{c lyfta oss
till Vintergatans stjrirncbloss,
dit vi skidar opp si eiirnr.
Och alla bani dc skullc li
lv rymdens tonrtar i dct bl:i
v:rr sin cgcn liten stj:irne.

ffll,rl,,,
Till Nohab stnr vir

onskchlq

ett alla tiders Jrlklappstd,q
it alla torntar sonr stvr firdcil,

___v.

nrcd atomkraft och utan splr
iivcr hav och bcrg ,'ch drl dcr gir.
till alle snilla brrn i vrirldcr.

E

Halli Tidahohrr! Vi cirrskar hasr
till varjc bern S,Qlr/or
av plast
ncd ct UVA-trotor i baken.
l)i blir lovct cn cnda dan:
och nti sornnrarsolcns
glans
r)ral1sLlsrrfranr pi blia boljor nakcn.

M.l Weda st:i r.Xr iinskrn pail
ct Jul.qrangjord av littnrctall
hopfillbar och mc.d ircn trogcn.
NIr julcn dausasut mtn ser
att grancn fallcr i fotcn ner
och it franrtidcn sprrar vi skogcn.

A alla snilla brrns viignrr
Nirn.

1O

aD.
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JULPRISTAVLI NG

re6t

Hir skall vi prova lisekretsens geografiska kun-

Tdvlingstidengir ut den 2O jan. 1962.Vikdenna

skaper om Sverige.Tecknare Gunnar Lindblad har
pi omstiende 12 figurer, "tavlor", itergivit nigra

sida 2 glnger och stoppa in den i ett kuvert mirkt
"Julpristiivling 796I", B-pilens redaktion, Bofors.

karaktdristiska byggnader, djur eller andra fore-

Anvdnd vanliga "smi" brevkuvert (format C6).

teelser inom varje landskap. Nu giiller det alltsi

Alla storre kuvert ldggs undan vid dragningen.

att identifiera landskapet och skriva in landskaps-

Frankera gdrna med vdlgorenhetsmdrken.

namnet (gd,rna i forkortning, ex. Sk. for Skine) i

Tre penningpriser och ett antal trevliga trostpriser delasut. Lvcka till !

motsvarandenumreraderuta.
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-&/.*
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