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EN TITT BAKOM JARNRIDAN
Minnen och intryck frin en resa till Lenin grad
Au Direkttir SZEN G. LIND, Wedauerken

"Leningrad dr en av virldens vackrastestdder.
Den vattenrika Neva skdr genom staden med sina
minga flodarmar och har ddrigenom satt sin prdgel
pi stadensplanering och struktur. Stadenligger pi
ett hundratal oar i Nevas utlopp i Finska viken.
Talangfulla arkitekter, byggmiistareoch konstndrer
har varit med om att skapa staden." - Detta stir
att ldsa i den ryska turistbroschyr,som varje resendr
till Leningrad f.ir vid ankomstentill staden,och
vad som sigs om dessskonhet och storslagenhetdr
forvisso sant. Jag hade tillfiille att konstatera
faktum vid ni.gra dagarsbesiik i hiistas. "Bolshaja
Neva" dr imponerande,liksom alla palats och iippna platser.
Det var Peter den Store som 1703 grundade S:t
Petersburg, sedan han intagit det lilla svenska
fistet Nyenskans,Nevans lis, som GustavII Adolf
sagt for alla tider skulle hilla ryssen borta frin
havet. Det miste vara en fantast och kraftkarl, som
kunde vhga sig pL att i Nevans sumpmarker bygga
upp en storstad. Den l-6 maj 7703 samlade Peter
omkring sig krigsridet, sedan han i fjorton dagar
litit sig bli rodd omkring bland holmar och trdsk,
och pekade ut var hans fdstning - den som blev
Peter Paulfdstet - skulle ligga, och dirmed var
borjan gjord. 40.000 mdnniskor slipades dit frin
Rysslandsinre liksom svenskakrigsfingar. I7O7
samlades30.000 tiggare ihop frin hela landet och
sattes i arbete. Folk svalt och drunKnade, men en
stad blev det och fu l7l2 utropadesden till huvudstad.
Jag miitte Peter den Store i Vinterpalatset. I vax.
Men med hir och mustascherautentiska.Han dr
en skrdmmande figur, ddr han sitter i ett glasskip
pi sin stol, iklddd sin uniform med stjirna pi briistet, vdrja vid sidan och spetsmanschetter.Ogonen

dr fulla av list. "Genialitet och ursinne sDrutarur
iigonen" om jag fhr citeraJan Olof Olssonsbok om
Leningrad, som man bor liisa innan man reser dit.
Bredvid glasburen finns en mitsticka, si att var
och en kan konstateraPeter den Storesyttre storhet.
Han var 204 cm ling och ddrtill bred och kraftig.
Under kejsarinnan Elisabeths,Peter den Stores
dotter, regeringstid tillkom Vinterpalatset, detta
rum och 2.000 fonster. Man
idtteslott med 1.OOO
blir matt av en rundvandring och fir klart for sig,
att maken till konstsamling som i den avdelning
som heter Eremitaget knappast torde kunna uppletas i vdrlden. Av Rembrandt,Lionardo da Vinci,
Tintoretto samt av svenskamilare, somRoslin, Hillerstrom och Per Krafft, finns det stora samlingar.
Under Stalins tid gjordes ingenting fiir komplettering med modern konst, men nu finns Matisse,
Picassom. fl., hopplockadef.rLn pivata samlare.
Jag skall naturligtvis i denna artikel inte trotta
eventuella ldsare med en beskrivning civer stadens
historia, av alla byggnadsverk och konstsamlingar,
men ni'gra rader miste tilliggas for att fullfiilja
bilden. Stadensutbyggnad efter de ryska sjiilvhiirskarnasforeskrifter och diktat dr fascinerande,liksom den hemska och blodiga historien om dem
sjdlva. Den verkliga storbyggnationenskedde i
borjan av 1800-taletunder Alexander I. Di tillkom
Amiralitetet, en vlldig byggnad och Leningrads
arkitektoniska centrum, Generalstaben, Michaelpalatset, som nu inrymmer Ryska Museet samt
Kazanska katedralen. Denna senarebyggnad, som
ligger intill den stora huvudgatanNevskij Prospekt,
dr en beundransvird skapelse.Den anvdndesicke
som kyrkorum utan ddr inrymmes en utstdllning
6ver tsarregimens grymheter och kommunismens
vilsignelser.

Enligt AlexanderI var emellertidIsaakkatedralen den vackrastebyggnaden,ritad och byggd av
en fransk arkitekt,somefter slagetvid Leipziggick
over till ryssarna.Fransmannen
vann en arkitektt2ivling1817,menf.orst7842var byggnadenfdrdig.
I denna katedral iir inbyggda LL2 kolonner, som
bildar en enheti granit. Kolonnernadr delvisoverkliidda medgron malakitoch guld, vdggarnalyseri
bli och roda farger och det hela ger intryck av
obeskrivliglyx. Man stir stum infor vad det ryska
folket hiir lyckats istadkomma. AIla dessatsarer
och kejsarinnor,som drivit fram dessabyggnadsverk, sovernu sin lugna somni PeterPaulskatedralen. Katedralen,vars klocktorndr 1.22m hogt, ligger inom fdstningsomridet,med bl. a. erovrade
svenskaregementsfanor
blandrelikernaattbeskida,
Det skullenaturligtvistaga veckorochminader,
om man skulle studeraLeningradndrmare.Men
det var givetvisinte f<jr att studeraarkitektur som
jag beslotmig for att deltagai en s2illskapsresa
dit
tillsammansmed nigra vdnneri min irsforening,
utan av nyfikenhetpi f<irhillandenai det kommunistiskaparadiset.
Resanvarbekvdm.Man restefrin Stockholmmed
Bore II en fredag kviill och anliinde till Leningrad
p& siindagsmorgonen
efter en kort mellanlandningi
Helsingfors. Vid bitens ankringsplatsi hamnen
mritte en stor delegationav tulltjiinstemdnoch soldater.Sedanvi fitt tillstind att debarkera,
togspass
och visumom hand av soldaternaoch man blev inf6st i hamnpaviljongen.D?ir fick man kopa ryska
rubler for 6 kr stycket,ocheftermycketom ochmen
och ling vdntan sliipptesman l6s och fick ta plats
i en Intouristbuss.Guidenvar en hogst fortjusande
ljushirig dam vid namn Anja. Hon taladesvenska
perfekt trots att hon aldrig varit i Sverige.
Dagsprogrammetde foljande dagana blev, att
Anja kom och hiimtadeosskl. 10 fdr sightseeing,
sompigick till l4-tiden, di det var lunch pi Hotel
Europa.Direfter var man fti att gi ocl.rrora sig
som man ville. Jag hade ingen kiinsla av kontroll
pi nigot siitt. Vi hann trots den korta tid somstod
till buds se itskilligt: PeterPaulsfiistetmed tortyrPeterbof,iteruppbyggt ocb restaureratefter Ariget.

.
:,
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lsaa6-Aatedralens
miirkliga Aupol, bela byggnadenAr ett iltrAkt
prot pd den ryska nyAlauitmen.

redskapfri.n uteslutandetsartiden,Vinterpalatset,
Eremitaget,RyskaMuseet,Kazan- och Isaakkatedralernam. m.
Dessutomgjordesen utflykt till Peterhof,halvviigstill Kronstadt.Anda hit hadetyskarnakommit
under Leningradsbeliigring.Slottethade f<irstorts
under kriget men var nu utviindigt restaurerat.
Ingenting hade emellertid gjorts it nigon ny inredning. Parken var nyrestaurerad,och alla dess
L26f.ontdneroch 300 statyervar nyfbrgyllda.Det
gjorde ett storartatintryck. Ett moderntbyggnadsverk sorni.skidarensentglcimmerdr ocksi Kirovstadionmedplatsf<ir 100.000iskidare.
Antligen kommerjag till den vdsentligafuLgan:
Hur ser folk ut och kan manf.Lnigon uppfattning
om hur de har det?Till en borjandr de flestamdnniskorman mciterhelaochrena.Alla eirju likadant
kl2idda i enkla konfektionskldder,mdnnen med
skjortanoppeni halsen.Slipsserman sdllan.Kvinnorna saknarju helt den elegansman ser i visterlandet. Standarden[r mycket lig, och den stora
massansom vandrar pi. Nevskij Prospektgor ett
gritt och gl2idjelostintryck. Man ser inga barnvagnatochingahundar.
Bilarna iir ldtt rdknade.Endasten ging lyckades
1agfL tag i en taxi. De fi som fannsvar stiindigt
mpptagna.Men folk var vinliga. Fcir att klara oss

t-

Utsikt 'frdn Peterhof mot Finrka ilken
damrn och sprlttdnde lonlliner.

iirer trddgdrdens spegel-

till hamnen och till Hotel Europa hade vi fatt instruktion om att taga buss m 22 ph Nevskij Prospekt. Vi hade ocksi. namnen uppskrivna pi ryska
pi vir turistbroschyr. Nog finns det iiverbefolkade
bussari Stockholm, men de gamla skraltiga bussarna i Leningrad tog priset. Ndr buss efter buss,fullsatta si att dorrarna inte gick att stdnga,korde forbi
hillplatsen blev man till slut desperat.Det fanns
inget annat dn att med huvudet fore tranga sig in,
vilket inte alltid var si angenimt fiir vira medfoljande fruar. Men ni.gra sura miner kunde jag inte
upptzicka. Det var svirt att f.L tag i de fem kopek
resan kostade,men pi. nigot satt gick det och villiga
hd.nder tiverantvardade, ofta genom hela bussen,
slantarna till konduktoren, dvs. den gamla gumma
som satt vid bakdiirren.
Nigra vinliga invi.nare fick jagtillfdlle att prata
med. Man kldmde sig ibland ned pi nigon parksoffa, och det visade sig att itskilliga kunde staka
sig fram pi lite dilig tyska eller engelska.Ndr man
sedan skulle gi, kom f.r6.ganom maii ville siilja sin
regnrock, alltid i en vdnlig viskning.
Vad som f.rapperardr renligheten. Gatorna sopas
och spolas i ett kijr trots att det dr forbjudet att
sldnga papperslappar och cigarettfimpar. Det dr
ett disciplinerat folk man moter. En kvdll hade vi
tillfdlle att besoka en isbalett tillsammans med
4.500 andra mdnniskor. Det var diidstvst och alla

foljde andlbst med allt som hinde. Det var ocksi
ett stiligt skidespel, som pigick i tre timmar. Under
pausen koades for att fi kopa glass. Rokning var
forbjuden och ingen iivertrddde forbudet. Inte jag
heller.
Butikerna var bedrovliga genom sin brist pl kvalitetsvaror. Vad som fanns i det storsta varuhuset
var efter mitt bedomanderent skrdmmandediligt,
sivdl klider som husgerid och annat.
L<inernair efter vira fiirhillanden otroligt liga
och priserna hoga. En normalarbetare torde tjdna
100-120 rubel i minaden. Det fir man ge for en
kostym. En sidan av medelgod kvalitet kostar alltsi
ca 60o kr. Ett par enkla sandaler fir man betala
120 kr fiir och fiir damstrumpor 20-25 kr.lf.rlga
om livsmedel kan ndmnas,att priset pi r liter mj6lk
dr I:72, ett zigg 0:60 och 1 kg brod av rigmjol
0:81 sv. kr. Varubristen dr stor. Ibland finns det
st<ivlaratt kopa och di glr alla paren it pi en kort
stund. 56.wcks det vara med frukt ocksi. tv framfor
fruktstindln koadesalltid nir det fanns.ragot utt
kiipa.
Nir det giiller att bedoma, hur folk over huvud
taget kan existerapi foo rubel i minaden skall man
notera, att skatten i allm2inhet 2ir blott L0 % och
att hyran, som drages pi avliiningen, dr 4 % oavsett var och hur man bor. Andock har jag svirt att
forsti, hur det gir ihop, men vanligen arbetar bide
man och hustru och di blir det ju genastlitet bdttre.
De biista hotellen i Leningrad skulle vara Europa
och Astoria. De var dock efter vira f<irhillanden
mycket pLvra.Pi det fiirra fick vi siledes lunch, och
maten var riklig men illa tillagad. Riidbetssoppa
har forstis aldrig varit min specialitet.Vodkan, som
man fick betala extra, var emellertid skon att stdrka
sig med. Pi Astoria intog vi privat avskedsmiddag
med kaviar och rysk champagne tillsammans med
biff Stroganoff, allt till rimligt pris. Det hade kostat dubbelt si mycket pi Operakillaren. Det var
gott och bra alltihop, om man bara sluppit bussresanefterit.
Vi bodde siledeshela tiden ombord pi biten och
Frin parken
Peterhof m.ed en
"^id.
t,attenlall.

sonz liktotn

bildar ett

Frdn parken uid Peterhof. Man sdAer saalfra under lonthnen.

det kiindesonekligen skont att komma dit om kvillarna. Den gamlaBore II var verkliSenvil bevakad
- fasadbelysninghela natten, soldat vid landgingen, soldater i buskarnapi hamnomridet. Det
var nog inte for att bevaka nigot avhopp utan i
stdllei for eventuellapihopp. Det gdllde att alltid
bira med sig pass och visum, annars kunde man
riskera att fi stannai land.
En liten episoddr vdrd att komma ihig. - Utanf6r Hotel Europa bad jag portieren skaffa en taxi
den kviill vi skulle till isarenan.Omojligt. Utanf<jr
hotellet stod emellertid en privatbil med en vdntande civilklddd chauffor. Portieren f.figade nu denne,
om han ville kora osstill teatern.Det gick bra. Det
var inte lingt men vdnligt i alla faII. Jag forsokte
ge chaufforen dricks men han vdgrade att taga
emot nigon. Bestdmt.Inte ens en cigarettville han
ta. Det var likadant i hissarnapi Hotel Europa.De
gamla paltiga gummorna som skotte dessavdgrade
i de flesta f.all att behilla en enda kopek. Det dr
ndmligen forbjudet att taga emot drickspengar i
Sovjet.
Bilden av Leningrad skulle inte vara fullstdndig,
om man till ledsnadfor de styrandeglomde tunnelbanan. Vir viinliga guide Anja hade ocksi en tur
med den pi programmet. Tunnelbanestationerna
var underjordiska palats med marmor, statyer,
vdggmilningar och kristallkronor. For den som ikt
Rtsl. lolAlest.

Fr,in en bahgfrrdi Leningrad.

pi sjabbigaundergrounds i London och New York
var detta en fantastisk syn. Aven tigen var rena och
snygga,si att hela tunnelbananvar en stark propagandafor vad sovjetsystemethar utrdttat. Man gor
ju osokt den reflexionen, att de miljoner rubel som
kalasetkostat kunde ha kommit till bdttre anvinddr ju otroligt lig. Aven i
ning. Bostadsstandarden
nya hus - och sidana byggs minga - ld"rvattenledningar,toiletter och vdrmesystemsdllan fungera
felfritt. Flera familjer ffu trdngaihop sig dven i de
minsta viningar.
L'ng duerhlassryssrid. den oLiinde soldatensgrau.

Bdrplansbdt pfr Neoan. I bakgrunden Peter Paulsfiistet.

Man blir knappast kommunist vid ett besok i
Ryssland.Nir Krusjtjev seger,ait Sovjetskall uppni vdsteddndskstandard om 20 Lt, s3,dr detta en
overdrift utan all like. Fortfannde dr det gummor
som gir och bdr tegel och murbruk som hos ossfor
60-70 ir sedan.Det behover nog prutas ned itskilligt pi sputnikar och vdtebomberfor att ni detta
m6.1.Att standarden forbzittras dr dock omisskdnnligt. Man ser sdllan n6.gratrashankar.Disciplinen
och ordningen miste man beundra. Nigra rag1are
syntes naturligtvis inte till. En del mindre ligor av
smipojkar, som tiggde tuggummi, upptrddde hdr
och var men det storde inte bilden mycket.
Jag vill till slut iterigen saxa nlgra rader ur
reklambroschyren: "Leningrad dr ndst Moskva
Forlattareni ryk't'olkdrhAt.

-W

Rysh'folhfest.

Sovjetunionensstcirstakultur- och industricentrum
(a mitl. mdnniskor bor deir). Det var hdr som en
ny en i Rysslandsoch mdnsklighetenshistoria inleddes i oktober 1917. Denna stad bir med dra
namnet pi sovjetstatensgrundare,V. L Lenin. Leningrad dr en hjdltestad, som under det andra
vrirldskrigeis hirda ir utstod en 900 dagar Ihng
blockad."
Att det dr ett nvtt blad i Rvsslandhistoria fir
man nog hilla med om, men pretentionenpL att
draga in hela mdnskligheten skall vi nog bestimt
tackanej till. En viss libeliseringdr nog iging, men
det gri kollektiva intrycket biter sig dndock fast i
minnet.
Ja, kd.ramedlemmar av Boforsfamiljen. Jag har
hdr skrivit ned nigra intryck frin min korta resa,
vdl medveten om att de dr ganska ytliga. Fiir att
skaffa sig en riktig bild borde man givetvis kunna
spriket, si att man kunde tala f.ritt och obehindrat
med folk. Man borde ocksi ha tillfZille att besoka
mdnniskorna i deras hem. Skulle man fi""den mojligheten dr jag emellertid overtygad om att alla dd.r,
sivdl som hdr hemma, dr besjdlade av en onskan
Jag hoppas emellertid att denna enkla berdttelse
skali ha varit av nigot intresse.Det ir tusentals
svenskarsom foljer med de av svenskaresebyrier
anordnade turerna, och jag tror ingen Lngrar sig.
Det dr nyttigt att gola jdmforelser, och man ldr sig
i varje f.aIl att uppskatta hur bra vi trots allt har
det hdr hemma i virt eget land.
Samtliga fotos till denna artikel har tagits av fdrf. och hans son.
Kiroustadion, en stStli g anliiggning.
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B-pilen har funnit det angeliiget, att infdr den konzmandeaarma (?) ocb
soliga (?) ron?.mdrenpublicera nedansthendeartikel. Tillfdllen bdr siiAert d3
giuas till jkntfdrande karaktiirsstudierbl, a. fdr de unga damer, sornsdLersig en
tillkon'tmande.Artikeln hr hiirntad ur KMIV-bladet. aarcreclaktionai hiir tackar.

Aristoteles har pistitt, att menniskoskapnadensfullkomlighet finnes i
likheten med lejonet. Men lejonet dr
fdr eldigt, att kunna wara fullkomligt. Med lejonetstemperamentskulle
man hafwa dessutomordentligastyrka,
men dfwen dessofantliga swalg, dess
strdfwa hir, dess mellan tigonbrynen
intryckta panna, dessstora och starka
extremiteter, desshirda, med muskler
genomwdfvdakott, dessglllt d&nande,
grofwa stimma och dessallwarsamma
gang.
Hdraf synes,att denne Filosof icke
wirderade menniskan efter hennes
samhdllsegenskaper,
utan efter hennes
fysiska
synnerhet
styrka,
i
som han
Om ma.nens tempefament och
walde pantern till qwinnokonets reskiinhet
presentant:ett djur, som ir starkt och
Mannen dr av naturen eldig och modigt, men icke begifwadt hwarken
torr. Det fcirsta predikatet gifwer med llraktighet, saktmod eller de
honom styrka, driftighet, etre efter cifriga egenskaper,som utmirka det
ber6m, sjdlstorhet, iippenhjertighet, finare ktinet.
frikostighet, godhet och rdttwisa: det
Till mannens lyckliga konstitution
andra fasthet, sjelfstlndighet, omdci- hcir en kroppsbyggnad,stcirreoch immesfiirmiga, tilamod och ihiirdighet. posantaredn qwinnans; ett tjockare
Di eldigheten dr alltfdr stark, for- hufwud, med starkarekrusigt hir; en
byter sig driftigheten i ofdrwdgenhet, panna, i&e si glatt och rund, men
begdretefter bercimi stolthet, sjdlstor- ndstanfyrkantig; ett lifligare dga, beheten i <ifwermod, frikostigheten i skuggadt af. td'tare,starkaredgonbryn;
sltiseri och rlttwisan i strdnghet.
en wid indan ntgot tjockarendsamed
' Ar mannen for torr, si intager htrdmera <ippna ndsbirar, en stcirre mun,
het och klnslol6shet ridighetens plats. tunnare liippar och en grcifre r6st; en
Gestalterna tala
Till ett fullkomligt temperament er- icke alltfiir rund haka och ett i det
Ordtt hade den, som fcirebr8dde fordras en lycklig blandning, samt eo hela fyrkantigt ansigte; en tjock hals,
naturen, att hon ej pi menniskans mittlig grad af. heta och torrhet.
bredt brtjst och breda skuldror; hdnDerjemte bdr mannen wara hwar- derna icke si kottfulla, fibrerna friare,
brcist anbragt ett fcinster, hwarigenom
man skulle kunnat ldsa hennes dolda ken fd,r stor eller fcir liten, hwarken kottet kornigare, hillning och ging
tankar, och uppt?icka hennes hjertas for fet eller fcir mager, och alla hans modigare. Alla dessaattributer atskilja
kropps delar biira ega den skdnaste mankcinet frin qwinnok6net och iro
hemliga driffjedrar.
Om [n alla hjertats winklar opp- likformighet sins emellan.
willkoren fcjr desstemperament.Brcis-

R[tt man pi rZittplats, det problemet
har funnits i alla tider. Vira dagars
personalcheferhar kanske stdrre mdjligheter in tidigare seklerskolleger att
ldsa problemet. Nu kan man mer eller
mindre vetenskapligt analysera en
platssdkande,testahonom, ja, kanske
t. o. m. skrida till psykoanalys,om man
vill ha reda p& hans i det undermedvetnaslumrandetalanger(eller brister) .
Det finns ett gammalt ordsprik som
sdger, att man inte skall dcima hund
efter hiren. Efter mdnsklig aspekt
inneblr detta helt enkelt, att ett tilltalande yttre kan vara en bedriiglig
kuliss. Men med all aktning fdr vederheftigheten i gamla ordsprik vill vi i
alla fall framh&lla, att karaktlrstolkning kan utfdras utan psykologinspekfinger. KMNT:s personalchef Rud.olf
BuscA har nimligen i sin iigo ett vdl
tummat exemplar av "Ftjrberedelsetill
Fysionomikens studium", f.lfi.attat av
Ludvig XIV:s ridsherre och livmedictts Curean de la Chambra, Boken
utkom ir L825 plt svenska och kan
betraktas som en antologi av en del
utlindska skrifter i karaktlrsbedomning och andra mindre exakta vetenskaper. Med beniiget tillstind tterger
vi hdr nigra provbitar ur densamma.

nade sig frir wira iigon, skulle wi ej
se nigot deruti; naturenhar gifwit oss
helt andra medel att utforska wira
medmenniskors
hemligabdjelser.
Pannan och munnen fcirr&da wira
tankar, och lyckas dfwen frirstdllningen, s& besl&pannanoch cigonenmunnen med kign.
Med ett ord: menniskanssidl m&lar
sig i hennes yttre. Det behcifs inga
fdnster, f6r att grira hennesrdrelser,
passioneroch wanor synliga.I tydliga
karaktererl6sasde p5.hennesansigte,
i henneshdnder och i hennessatt att
fcira sig.

tets och axlarnas dppenhet och munnens storhet dro werkligen uppenbara
kdnneteckentill mod och behjertenhet.
En tjock hals, starkakdttmuskler och
stora extremiteterwittna om kroppslig
och intellektuell styrka.
En fyrkaotig panna, en nigot tjock
ndsa, mindre afrundade ldppar, en
bredare haka utwisa sjdlstorhet och
stindaktigt mod.
En hog rak statur, upprittstiende
rigonbryn, en Idel ging och lifliga
<igonutmlrka ryktbarhet.
En fyrkantig panna och ett fyrkantigt ansigte dro tecken till wishet, bestiindighet och rlttvisa. De dfriga bewisen hlrfcir skola anforasldngre fram
i dessablad.
En annan f.6tf.attate bidrager med
skriften "Konsten att av Fysiognomiken bedcimmaMenniskor".
Vi llmnar nigra exempel. Och s3,
Ir det bara att kontrollera. bedrimaoch tilliimpa.

Om hiret
Lingt och slitt hir, ljust till f?irgen
och lent som silke, finner man hos
menniskor, som Aro timida, fredsilskande, i allm?inhet omtyckta och
utan bestdmdkarakter.
Tjockt, strdft och torrt hir har den
kraftfulla, stolta, of6rsagda, f6r oroligheter och djerfwa handlingar bendgna menniskan,som icke sdllan eger
mera lycka ln frirstind.
En skog af hir betiicker de hiigmodiges, ftfiinges och praktlystnespanna
och tinningar. Dessesakna ofta ledighet i manerer och tal samt godt lynne.
StrZiftoch krusigt som ull dr derash&r
hwilka hafwa swir fattningsgifwa,
samt iro fallne fdr wrede, swek och
bedriigeri.
Med yfwigt hir lro de utswdfwandes och sedesl<ises
hufwuden betdckta.
Lyckan flyr deres siillskap.
R<idhiriga hufwuden undviker man
gerna, sisom tillhiiriga afundsjuka,
illasinnade, bedr?igliga,baktalandeoch
anspriksfulla menniskor.
Swart hir antyder kroppslig och
intellektuell styrka, samt krigiska talanger. Menniskor, som ero obestindin

ga i klrlek, liderliga, pratsjuka, Venus
och Baccusdyrkare,hafwa gemenligen
dnda fr&n ungdomen hwitt htr.

4
Om iigonen
Uppswiillda cigon finnas fcirenade
med ldttja, afund, oblyghet, stolthet
och fcirst&ndsswaghet.
Djupt liggande 6gon, som se skarpt
och lingt omkring sig, Iro misstdnksamma, illasinnade,hetlefrade, omoraliska, bedr?igliga och sluga menniskors tillhorighet.
P3. framstiende <igon igenkdnner
man rucklaren, som fdrsld,sersin tid
och sina pengar, som, ndstan alltid
ostadig, likw?il har mtnga goda egenskaper och en icke alldeles wanlig
natur.
P& en frlck blick och wid<ippna
cigon igenkinner man den ogudaktige,
den samvetsldseoch den som 6r pi v2ig
att bli frirfalskare eller nigot Innu
sdmre.
Smi runda tigon antydaswaghetoch
ldttrohet. Med sidana iigon Ir man id<e
girig, men sparsamtgynnad av lyckan.
En winddgd, som ej schikanerar,
afundas och beljuger nigon, [r en
raritet. En som stindigt blinkar med
<igonen,1r otrogen, anspriksfull och
h8ller sig icke bundenwid sitt l<jfte.
Citrongula fldckar pt dgonhwitan
bewittna en hiiftig karakter.
Roda, liksom i blod driinkta och af.
tirar <ifwersvlmmade6gon, som icke
af sjukdom eller sorg blifwit s& wanstillda, karakterisera grymma, stolta,
hycklande fantaster.
Sk&dar ni omkring er med wnlbildade, klara dgon, som lro lagom stora
och prydda med skcina <igonlocJ<,
si
winner ni fortroende genom er styrka,
.'ert grundliga omdcimeoch ert iidelsinnadehjerta.
N?ir ni ?ir f<jrseddmed swarta rigon,
kan ni gdra ansprtk pl kraftfullhet
och med blia 6gon rcijer ni ett fredligt
sinnelag.
Stark imaginationsfcirmiga dr ofta
fcirenadmed swartaogon.
Ett hcigre forstind framlyser alltid
ur blta <igon.

Om niisan
En ling, smal ndsa pryder lika wZil
den lZittfiirdiges, som den modiges
ansigte.Den kloke och wise, den gode
och redlige, eger en ltng, nedtill nigot
tjock nlsa.
En bespottare,en wtldsam, utswdfwande och elak menniskaprilar alltid
med trubbnlsa.
En krokig rirnnlsa fcirenar sig med
ftirestiillningen om en genialisk, en
ofrirwdgen och h6gdragen menniska.
En ltng och tjock nlsa ses gerna af.
Lyckans Gudinna, di den bdres med
klokhet. Med en spetsig nisa och en
genomtrdngande blid< upptriider begabbarenoch epigrammatisten.

Med spetsig nisa och magra ldppat
skildrasgirigheten.
Den som har en mycket stor nlsa
talar med driftighet infor publiken,
samt fcirhastarsig i utkisandeav owett,
Ifwensom i tilltinskande af godt och
ondt it sina wlnner och fiender.
En siubbig, tjock nlsa antyder fiirmdtenhet,fallenhet for sinnliga nojen,
finhet och f6,fdnga.
En rijd nlsa infinner sig gerna hos
den godsinte och swage,hos frtssaren
och drinkaren.
Af bZistaslaget ir en nesa af mtttlig stodek, som nedtill widgar sig
n&got, utan att cifwerskridaregularitetens grdnser. Dess egare ?ir alltid en
trogen, tystl&ten,verksam,fredsllskande, redligt tdnkandeoch af naturen rikt
utrustadsjll.
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Om skdgget
Ett starkt, cifwerallt lika sk?igg
teckentill ett lyckligt sinnelag.

Ett swagt, ordentligt kringstrtidt
sk?iggforrider feghjertadebcijelser.
En man utan sk[gg dr ingen man;
en qwinna med skligg ir deremotingen
qwinna. Denna prydnad zir ej bestZimd
f6r det fina kiinet, och der den omgifwer ett fruntimmers mun, der har
ett eldigt temperamentdfwerhand.
Ett skiiggigt fruntimmer brinner af
kdrlekslusta,f6redrager manliga sysselsdttningaroch ser sig med ledsnad
forsatt bland ett ktin. it hwilket mindre
frihet och verksamhetblifwit beskdrd.
Den sk<ina.hwars leendemun ar fri
frin detta lyte, dr mild, timid, kysk
och artig. Den skZiggigautve&lar alldelesmotsattaegenskaper,s&framt hon
icke blifwit fcirbiittrad genom UPPfostran.
Om briistet
Stort och bredt 1r den kraftfulla,
friska och raska mannens brdst, och
der det bdr ett wdl formadt hufwud,
der finns fcirstind, forenadt med styrka.
En stor sj?il bor sillan i en liten,
br?icklig kropp. Styrka erfordras, f6r

att uthdrda sinnets och inbillningskraftens trcjttandeanstrdngningar,och
saknasden. si miste menniskansnart
duka under.
Om magen
Den som har stor mage, ir ingen
kostfciraktare;han har alltid god aptit
fcir mat och dryck. Littjans och fifdngans synder finna n&d ftir hans
samwetes
domstol.
Arbetsamhet,stadighet och sundt
menniskofcirstind fdrlikas wll med
en nigot bred mage.
Ldttian suckarunder isterbuken.
Den kraftfulle och stolte har en
mittlig och stadigmage.

Med ett magert knl framtrdderden
starka fotgingaren, den werksamma
menniskan.
Tjocka fotkncilarantydablygseloch
drbarhet.
Stora fcitter utmdrka den enfaldiga,
menniskan.
flf dtga, f drstindssvaga
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Om de nedra kroppsdelarna
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Med en luden f?ill iro den raskes
lir betdckta, hwilken med lra UPPtrIder pi kirlekens slagfiilt.
Den som ir bertifwad denna manliga prydnad, skall swidigen njuta
om medlidsammawdnfadersgl?idjen,
ner icke kommahonom till bitreide.
Med ett fett knd sitter sig ldttjan
och trcigheteni r<irelse.
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BOFORSMASTERSKAPET
Vid t[vlingstidens utging hade som
vanligt ett betydande antal svartvittoch f?irgbilderinldmnatstill Ungdomsgtrden. Kommittdn besl6t att civersdnda materialet till Degerfors Fotoklubb,
vars jury p& ett h6gst fdrtjiinstfullt sZitt
beddmdebilderna och gav utftirlig kritik och motivering ftir resp. bilders
placeringi prislistan.
T?ivlingsdeltagarnahade kallats till
Bofors Ungdomsgtrd mindagen den
L4 maj, d& prisutdelningendgde rum.
Hdr nedan ftiljer pristagarnasnamn
och sign.

Klass A 2

7. Ingmar Hedman, Box 610, Granbergsdal.Sign. Knut.
Herr Nilsson hemforde ocksi Bpilens vandringspris.

1. Ewald Neuman,Sandtorpsvlgen5,
Karlskoga5. Sign.E. N. 1925.
2. Bo Linden, Kamratstigen2 B,
Karlskoga.Sign. BL 33.
3. Kad-Erik Sundstrdm,Bergsmist.- K l a s s B 2
v. 15 B, Karlskoga.Sign. Chimiir. 1. G. Lundberg,Degerforsvdgen
4 D,
Karlskoga.Sign. Gus.
Om frirste pristagarensbild sade
juryn: "klassenssuverinastebild bide 2. SigvardBruce,Adilsgatao6 A,
i teknik och firg".
Karlskoga1. Sign.BCS.

Ronny Karlsson, Hindersgatan7,
Karlskoga.Sign. Hajen.
Bo Linden, Kamtatstigen2 B,
Karlskoga.Sign.B133.
5. Lars Larsson,Degerfors 8/938,
Karlskoga.Sign. Lrl.

Klass A 3
l.
hade inte lockat nigon deltagare.
4.
Svartvittklassen

1. Raoul Nilsson, Laxg&rden 4 B,
Karlskoga.Sign. Laxen.
z - Sven Collgert, Hotellgatan 1 B,
Klass L A
Karlskoga.Sign. Trogna Kamrater. K l a s s B 3
1. Alf Holmgren, Imdlvsvlgen 6,
A
Kjell Sjogren,Bjorkhagsv[gen21, U n g d o m s k l a s s e n
Valisen. Sign.XYZ.
Karlskoga.Sign. PAN.
1. Bjdrn Gustafsson,Bergsmlst.-v.
2. Raoul Nilsson, Laxglrden 4 B,
4. Nils G. F. Gustavsson,Dimbo13 A, Karlskoga5. Sign. Bege.
Karlskoga ). Sign. Laxen.
vdgen7, Karlskoga 5. Sign. Guni.
2. C:ut Andersson,Vindarnasvlg
i. Ingmat Hedman, Box 610, Gran5 Karl G. Strom, Bergsmansgatan
6 C, Karlskoga. Sign. CAN.
bergsdal.Sign. Knut.
72 B, Karlskoga. Sign. Blixtman.
Kollektionspriset vanns av Ingmar
De tre vinnande bilderna i klass B
Hedman. Alf Holmgren hemfcirde 6. Tryggve Gustafsson,KMTL, Bo- publiceraspi motst&ende
sida.
R,
fors. Sign.Gnt.
vandringspris.
ocksi Ungdomsg&rdens

Fiirgklassen

BOFORSMASTERSKAPET I FOTO
Saart-aitt-klasreni lre 'fdrsta pri:tagare. 6tterst Raoul N)l.rson! iemertet'bilcl frLn Tyrolen. Nederst t. t. G. Lundbergs soliga.-remesterbilcloch t. h. Bjdrn Gustal.troTtJ^
//nge
golf:1:elare, Pritniintndens utldtande om de tre h)LJerna
kan li).rari .rid. 1().
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inte kan gt ur sptr. Fcirslagethar prcivats sedanseptemberminad 1961 och
under denna tid har inga linor spirat
ur, vilket inbesparatbide material, arbetskraft och driftsavbrott. Belcining
25Okr.

FORSLAGSVERKSAMHETEN:
Frirslagskommitt6nvid Bofors hcill
sitt 3:e sammantrddefcir iret den 27
mars under dveringenjcir Nils A.
\Tahlbergs ordfrirandeskap.Friredragningslistan upptog 25 f6rc1ag,dirav 8
tidigare bordlagdaoch 17 nya for dagen. Av de bordlagda fdrslagen var 5
dnnu kvar ffii L96I medan 3 inl2imnats L962.
Kommitt6n beslotatt belcina15 f<irslagmed tillsammansktonor L.925: -,
att inyo bordl?igga de tidigare bordlagda 8 fcirslagenoch att bordl?igga1
av de senasteinllmnade fcirslagensamt
att tacksamt avbrija ett fdrslag. De
flesta av de bordlagda ftirslagen ror
Kilstaverken och fordrar ling provningstid innan de definitivt kan avgd,ras.
Hdr nedan folier kortfattade beskrivningar dver de belonadefcirslagen.

BOFORS

Vid mynningssdkringsprovanvindes
en plit uppmonterad i en stdllning
omedelbart framfcir kanonmynningen.
Tidigare fdstespliten i trlstdllningar,
vilka ofta skcits scinder och dlrfdr
m&ste nytillverkas. Forslagsstdllaren
har konstruerat en stlllning av vinkeljtun, ddt plitarna l2itt och enkelt kan
uppmonterasi variabelhiijd. Stiillningen har visat stor hillbarhet och spar
tid vid skjutningar, virkesitg8.ngoch
arbetstid.Beloning 100 kr.
Reg. 32/62. Stlillning fi)r upplAggning au monoblockskiaor,inldmnat av
23L40 Max fenten, MSK 31.
Den frireslagna stdllningen skulle
anvdndasvid uppliiggning av smidda
monoblockskivor.Utredningen visade,
att fcirslaget tillkommit i en situation
di hiickar eller pallar saknades.Lagring i hlckar miste vara den natudiga
hanteringenoch fcirslagettorde ddrfor
inte komma till utfdrande.Dt forslaget hade vissa f6,rtjdnster,beldnades
detsammamed diplom och en reklamsaK.
R.g. 33/62. Lyftanordning fi)r
hejardynor, inldmnat av 3910 Nils
Fortell, VV 801.
Hejardynorna lyfts vanligen med
lcisa stilpinnar, som setts i hilen i
hejardynornas
sidor. Dessapinnar brukar sdllan finnas till hands och den
uppsamlingslida, ddt de fcirvaras,bruR.eg 3L/62. Anordning fdr rnyn- kar - trots upprepadenybestdllningar
ningsiikringsproa au lkndrdr, inld"m- - ganska ofta vara tom. Man miste
nat av 2L808 Henry Nilsson, KMPS,
dlrfcir leta efter pinnar eller fd'rs6ka
l&nas. k. privata dylika. Fdrslagsstlllaren har konstrueraten korsformievridBoforsmiisterskapet : f oto
bar lyftpinne, som dr fcirsedd'med
Prisnlmndens
utlitande
krok och som direkt kan kopplas i
Saart-litt hlau B L
traverskroken. Beloning diplom och
1.. "Ldxen". En pipassligt tagen bild.
reklamsak.
Ett fint "uppbyggC'motiv med ritt
Reg. 34/62. Linskydd p2 brytskiaor,
belysning, sklrpa och framfcirallt
inllmnat av 8841 Holger Larnon och
kameravinkel. Tekniken bidar gott
14509 Deni: Bohman,BAM.
frir framtiden.
Vid urslagning av gcit ur kokiller i
Saart-aitt klas B 2
MEK har det varit svirt att ft traversL. "Gus". En fin-fin motljusbild med linorna att ligga kvar i spiren pi lingod sklrpa, kontraster och kompo- skivotna, di linorna hlnger slaka vid
sition. Man riktigt liingtar dit.
strippningen. Linorna kunde sp&raur
Saart-aitt klass B 3
flera ginger i veckanoch till och med
L. " Bege". Det var svirt att viilja mel- flera ginger pi samma skift, varmed
lan klassens2 bilder. Vi sdtter dock de kom i beknip och skadades,varfdr
"golvspelaren" fijrst p. g. a. att de ofta fick bytas.Enligt fdrslaget har
iigonblicket var v'dl valt och en bra krokblocket (hiinan) f<jrsettsmed si
bild firr 6vrigt.
t?itt liggande skyddsplttar, att linorna

Reg. 36/62. Borrjigg ft)r spets till
lysbomb, inldmnat av 3640 Anton
Larsson,VA20,
Borrningen utfcirdes tidigare i en
fixtur dir borraren fick scikadet ratta
liiget frir borren. Med det nya verktyget
sker delningen automatiskt och sdkert.
Verktyget kommer att medfora en besparing som dock ej exakt kan beriknas.Belcinins100 kr.

Reg.37/62. Hhllare fdr borrhuaad,
inlimnat av 3640 Anton Larsson,VA
20.
Vid borrning med SPV-borhuvud
har en snabbkopplingutfrirts, som gdr
att byte av borrhuvud nu gir snabbare
och llttare. Omstdllningstidenminskas
dven.Beldning 100 kr.
Reg. 38/62. Anordning fdr smi)rining aa reaoluersaaro, inlimnat av
1927 Olle Anderson,VK 21.
En \Tarner & Swasy revolversvarv
i VK 21 har ett 90-tal smdrjnipplar,
vilka tidigare smordesmed handspruta.
Detta var bide tidsridande och an-
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digt av en gummislang, och kyles in- hindrade kolvens rdrelse. Genom att
viindigt med vattenspolning.D& gum- montera in en extra ventil mellan den
mislangenfrin bcirjan endastvar av- forsta ventilen och cylindern dr det nu
sedd som isoleringsskydd,tdtade den m<ijligt att fullstdndigt stinga av luficke mot nipplarna. Vid brott pi ka- ten. Sedan denna ventil inmonterats
arbetar cylindern stcirningsfritt.Belobeln kunde kylvattnet dirfcir trdnga ut
har ning 1.)0kr.
och skadaugnen.Fcirslagsstdllaren
fdrliingt gummislangensi att den gir
och tIfram till anslutningsnipplarna
tar ddr. Blir kopparkabeln skadad
trdnger vattnet ut mellan denna och
gummislangen,men kan icke rinna ut
och skada ugnen. Ovanstiendegdller
AEG-ugnarna.Aven pi ASEA-ugnarna kan liknande slang inmonteras.Di
strdngande.Fcirslagsstlllarenhar an- forslaget sdkert kommer att medfcira
besparingaroch minska reparationsslutit en slang med ett munstycketill
maskinenshydraulsystemoch trycket och stillestindstid,besltitsatt nu betala
fr&n oljepumpenoch hydrauloljankan ut kronor 2OO:- sisom fcirskottoch
Reg. 45/62. Andrat utfi)rande p2
nu anvdndasvid smdrjningen. Hdr- att senareiterkommamed exaktarebeigenom sker smcirjningenllttare och rdkningbetrdffandebeltiningssummans rullarna till uagnarna fdr porten till
snabbare.Sammametod att smdrjakan storlek.
f inbliisterni MG 15,inldmnatav 4897
Erik Eriksson,VR 95.
anvdndasvid ytterligare nigra revolversvarvari VK. Beliining 200 kr.
Rullarna pi rullskenorna, som styr
till finbl?istern,var utfcirda si
porten
aicl
Reg. 40/52. Fdrbiittratl metocl
att sand kunde trlnga in mellan axgradning au styrrbr, inllmnat av 1745
larna och rullarna. Dessafastnadedfl
Karl Todenf elt, VK 26.
pE"axlana och blev ojdmnt slitna och
Styrroren, som dr ca 4,5 m lhnga,
fick
ofta bytas.Enligt forslagethar en
Vid
urborr4
har p& insidan st. spir.
bricka med konisk ursvarvning tritts
ningen uppstir kraftiga grader i spirp3. axeln och svetsatstill ledskenan.
kanten, vilka miste borttagasmed filReg.43/62. Stiitbrickafi)r aentil till
Rullen dr utformad s&att den passarin
och
tidscidande
tungt
ning, ett bide
riktprest, inllmnat av 14691 Torsten
i brickans ursvarvning och titar mot
arbete.De fyra forsta rciren gradades ohantton,VR 95.
f
denna.D3.sandinte kan trdngain melpi detta satt, vilket tog ca 1,6timmar
Spindeln i mandvercylinderntill
lan
axeln och rullen loper den lltt
metoden
Enligt
den
foreslagna
per rdr.
riktpressenslog tidigare mot tdtnings- och frirslits inte s& fort som tidigare.
sdttesett skdrstil i en hillare med en
ringen och skadadedenna. F<irslags- BelciningL25 kr.
styranordningoch stdtasmed en sting
stdllarenhar svarvatur fllnsen vid tiitgenomrciret.Denna metodger en b&de
Reg. 47/62. Stdll fdr giingmitt, inningsringen och monterat en bricka
bdttrebearbetningoch kortarebearbetsom stopp fdr spindeln. Cylindern dr ldmnatav 3060 Nils Nilron, MSK 90.
ningstid som ir ca 6 timmar per rdr.
Fdrslagsstdllarenhar konstruerat ett
efter detta betydligt driftsikrare och
Belcining enligt 25 /o rcgeln 2)0 kr.
behciverinte reparerass& ofta. Belci- trekantigt stlll av pllwoodskivor, vridR:eg.4L/62. Stri)mstdllarefi)r karu'
bart inuti skioet. Det har silunda tre
ning 100 kr.
selltrara nr 5087 i MG 30, inldmnat
sidor, pi vilki snittenkan hdngasupp
Reg. 44/62. HLllare fdr elektroden
av 14806SigaardPetterssonoch20367
riversk&dligtoch lltt itkomliga. Beloi elektrod,tiill, inldmnat av 14691
Tore Lund, X 28.
ning 50 kr.
T orstenf ohantton,V R 95.
Forslagsverksamheten
visar fortfaPi karusellsvarvenfinns striimstilTill elektrodstZillen
i ME 20 har fdr- rande gl?idjandestor livaktighet och
lare, med uppgift att indikera vlxlartills dato (1 juni) har ett 80-tal fcirslag
nas olika llge. Dessastrdmstdllarevar slagsstdllarenkonstrueraten hillare ftir
och av inldmnats.Kommitt6n skall hilla yttertidigare inbyggda i maskinen, vilket elektroderna.Dessa dr varma
att ligare sammantrdde
under andra kvargjorde att de ofta fdrstcirdesav olia. olika storlek,varfor det varit svlrt
st?ilI
viiggen
pi
dem
i
stlllen.
placera
talet i god tid fdre friretagsndmndens
D& reservdelarsaknadesvar reParaoch pi utsidan sammantrlde.
tionen besvdrlig. Ftirslagsstdllana hat let Ir ett hil upptaget
E. L.
nu bytt ut strijmstdllarna till den typ av detta dr en axel lagrad. Med en pl&t
med
kan
man
er
till
axeln
som
svetsad
NOBELKRUT
som Siemenstillverkar och som lagerfast elekfcires i Bofors. Strcimstdllarnahar ock- ett enkelt handgrepp trycka
Vid forslagskommitt6ns sammans&monteratspi utsidornaav maskinen. ' trodernamot den motsattainre viggen. trlde den 25. 4. 1962, under civerGenom dessafcjrbdttringarhar stille- Beloning 100 kr.
ingenjor Nils Carbonniersordfdrandest&ndstidennedbringatsavsevbrt.BeReg.$/62.Inmontering da en extra skap, behandlades5 nyinkomna och 3
ldning 200 kr.
magnetuentil i tnandaerledningentill
tidigare bordlagda fcirslag. Av dessa
kablarna
Andring
aa
R:eg. 42/52.
finbliistern i MG 15, inld'mnat av bordlades6 for ytterligare utredning
till HF-ugnarna, inld.mnat av 15952 14691 TorstenH. lohansson,VR 95. och 2 ftjreslogs bli belcinade enligt
MSK 90,
Bengt Gustausson,
En av magnetventilernai ledningen nedan:
52379 Iaar Hahne, NZN; FasthLllkablarnabest&rav till manovercylindrarnavar inte krafDe str<imftirande
tig nog att st&emot lufttrycket. Luften ning au saiingbarpumpledning. (R.g.
en inre metallslang och en yttre fliitad
kopparkabel.Kablarna isolerasutvdn- gicJ<delvis tillbaka in i cylindern och n r 2 8 9 . )

$+%

t7

mdrket i silver.Tio Er senareblev han
"Guldmedaljrir" och kunde i ir silunda fira 25-irsiubileetav det fcirsta
hederstecknet.
Hans kcirkort 1r av betydligt rildre datum.
"Guldf6r 25-3.rigt medlemsskapi
Tvfl Bofors
chauffiirer
Utdelningen lgde rum pi Frimurarklubben".
hedrade
logeni Orebrooch fcirrlttadesav polisSvenKarlsson1r boforsaref<iddoch
mdstareNils Swenson.Bortit 200 oerKAK:s fcirtjdnstmdrkeav 1:sta gra- bdrjade rcdan1926 arbetavid bolaget.
soner deltog i h<igtidlighetenocfr ett
den tilldelades vid en hcigtidlighet i Erholl kiirkoft I93I och har siledes
stort antal fcirtjdnstmlrkeni silver och
Orebro den 7 april Boforschauffcir 31 prickfria kcir-ir bakomsig.
guld samt ett 40-tal fdrarmdrken utSaen Karlsson. Sammu dag erhdll
Carl-Elof Liedberg dr nigot dldre
delades.
chauffcir Carl-Elof Liedberg diplom till iren och fick redan 1.937KAKR,

Ar@M.utu"

Fiirniirnlig

utm?irkelse

Jernkontoretsbeldningsjetongi silver har tilldelats verkmistare Tore
Hoim, Bofors och verkmdstareTage
Borgefors,Fagersta.
Det dr en sdrdelessdllsyntoch fcirniimlig utmdrkelse ndmnda herrar
emottagit.Under de l4O fu som g&tt
sedan denna beloningsjetonginstiftades,har endast40 ex. utdelats.Senast
skeddedetta 1958.
Jetongen,som bires i kedja om halsen, visar pi framsidan (itsidan) en
masugnoch en gruvbyggnadsamt itskilliga attribut somhcirjdrnhantering-

Metodsidan

Forts..frdn-fiireg.sida

Hahne har fcireslagit en fasthillningsanordningfcir den svingbaradelen av pumpledningenfor pifyllning
av massai tryckkokarna.Anordningen
bestir av en ga[fe7, som trides cjver
rdret och sedan fdstesi ett bulthil i
tryckkokarenslock. Pi detta sdtt hi.lles
rdret fast i cinskatlZige.Det har tidigare intraffat, att rdret svdngdeunder
pifyllningen och massapumpadesut
dverplattform och ledningar.Fdrslaget
1r genomfcirtoch fungerartill belitenhet. Bel<ining:50 kr.
5013j Helge Lt)fstrand, NB 93:
UppsAjutareuicl stansdng au glasfiberplattor, (Reg.nr 291.)
Lofstrand har tillverkat en anordning, som automatiskt trycker upp
glasfiberplattorna ur stansverktyget,
som anvdndes vid den rubricerade
stansningen.Tidigare petadesglasfiberplattornaupp fdr hand med ett enkelt verktyg. Den inmonteradeuppskjutarenutgoresi all sin enkelhetav
en fjlderbelastadpinne och anvdndes
med mycket gott resultat. Belcining:
100 kr.
Sho
NOHAB
Vid Fcirslagskommitt6nssammantride den 25 apfil, under civeringenjdr
Carl Holmquists ordfrirandeskap,beslcjtsatt belcinanedanstiendefcirslag.
Reg.9/62. Andring au arbetsopera-

tion aicl bearbetningau stTrlagerskLlar
till aattenturbiner, inld.mnat av 6450
RagnarErikston, aad, VM.
Fdrslagetkommeratt infciras,di det
bl. a. innebdr mindre risk fcir skador
i vitmetallen.Belcining50 kr.
R.eg.LO/ 62. Klirngrindar, inldmnat
av 4014 Bror Hansson,aud. VG.
Genom detta frirslag har priset per
grimma reducerats.
Beldning 100 kr.

erfordrasdn vad delningen7.5o medger och att det visat sig att rattensitter
fixerad utan spdrr.Beloning40 kr.
A, V,
\wEDA

Vid \TedaverkensFcirslasskommitt6s sammantrddeden 6 mars under
<iveringenjcir
GdstaLindhs ordfcirandeskap godkiindesnedanstS.ende
fcirslag
v/. till bekining.
Reg. nr 194. Andring au matdngsUVA
anorclningen
uicl sanclbandetp3 lY/eUVA:s fcirslagskommittdsammanbac-matAinen,
trdddeden 6 apilL952 underingenjcir
Den fcireslagna
indringen dr inte av
David Gellers ordfdrandeskap.Komstcjrre
omfattning,
men
skall nu utfciras
mitt6n beslcitatt belcinafriliandeforav
Driftavdelningen.
Belcining
)0 kr.
slag:
Reg.
nr
2OL.
ErsAttning
au
kirnrnalReg. nr 99. Ft)renAlingaa matararm
K-42850 fdr U-55 N2, inldmnat av lar tnedgumm)tnoddarild linning au
Aiirnor till ytterrnantlar fdr ldnspum122 P. Boman.
Genom detta fdrslag, som godkdnts Par.
Fcirslagethar anvdntssedandecemav Konstruktionskontoret,
minskasviss
196I. Det har medfcirtmindre kasber
bearbetningsamtinpassningm. m. Besation
och vissaandraf<irdelarvid tillI o n l n s/ ) K r .
verkningen.Nuvarandekirnor av limn"t. .rr L01. Borttagning au 26 st.
made kdrndelar skall dock ersdttasav
centrum.O 4.5-900 xted 7,5odelning
hela kdrnor. Beloning 200 kr.
pi ratt K-31208samrau 7 rt. hAl A 6.t
Reg. nr 206. Trantportttdd.f dr staprt det. K-51609 fdr UVA ornAasttorer a)d traniport i lhdor.
ningtapparat, inldmnat av 73 H. loStcidetfixerar statorernai ldge, si
hansson.
att
de inte skadasvid interna transDorFlera serier omkastningsapparater
^och
har tillverkatsutan att splrranordning- ter. Fcirslagetskall nu ritas upp
pA prov. Belcining
en p6.rattenhar anvlnts. Anledningen 4 stcjdskall bestdllas
1oo
kr'
till dettahar varit att finare instlllnins
s. Ln.
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Ingenjdr N. O. Magnusson, NVM,
liikemedelsprogram,
onz Nobelbuts
B-pilen.

talar
Foto

gen, andrair specialister
pi internationell affdrs-och finansrltt osv.
Boforsprogrammet blev givetvis
ganska digert. Fredagen b6rjade kl.
dlr en kort
9.1.) i Bofors samlingshus,
presentationav Boforskoncernenllmnades.SenarebesigsNobelkrut, Skjutfdltet, Boforsverken och Kilstaverken
VerAmdstare Tore Holm tisar f ernkontorets
ntedalj. T. /:. en ntubild. at medaljen.
dock med avbrott for lunch pi
Boforsfoto Tillman.
Labbsand.Kl. 16.30 b<irjade irsfcirhandlingarna,varpi dagen sldts med
en till. Pi frtnsidan finns inskriptiomiddag.
"For
bergflit och skicklighet i
nen
Bolagsjurister
i Bofors
Hela ldrdagen dgnades it interna
mannayrken".
diskussioner
i grupper om olika aktuHela
eminenta
Sveriges
sakkunskap
Verkmlstare Holm 1r iven den ftirella
problem,
vilka ovan antytts. Efter
omridet
samdet
pi
bolagsjuridiska
jetongen.
Hans
fett
ste boforsaresom
lunch pi Mdssen uppldstes mdtet.
meriter hdr i Bofors skall vi vdl inte ladesi Bofors den 18-19 mai till irsbehdvaorda om. Vi kan endasterinra mcite under ombudsman Torsten von Detta gynnadesocksi av ett fdr denna
"Bo- maj ovanligt hyggligt viider.
om att han l934blev smedi Hammar- Horns vdrdskap.Medlemmarnai
R.
Fdrening"
har
litet
lagsjuristernas
smedjan,utndmndestill fdrman 1942
o
och blev sedanverkmdstareoch avdel- olika titlar, notarie, ombudsman, bolagsjurist, fciretagsjurist, sekreterare,
ningscheffdr Bofors smedjor.
Samtidigtmottog f . boforsdisponen- direktiir osv., men alla hat gemensamt
ten Evert ITijkander Jernbruketsstora att skcitaden juridiska delen av respekguldmedalj "fdr synnerligafdrtjdnster tive fciretagslrenden och affdrer. Speoch svenska bergshanteringensfram- cialiseringir inte ovanlig: nigra syssiar med vattenrett, andra med lagfartsging och utveckling".
B-oilen iterkommer med en artikel drendenm. m. hos de storaskogsbolaom Jernkontoret,desshistoria, arbetsuppgifter och beldningari ndstanum- Pfr ShjutfdltetkundeBolors bjuda bolagsjuristerna nAgot extrd se- och h)ruiirt, Foto
mer.
R
I

B-oilen.

Viirden, ombudsman T. aon Horn, Bofors,
tillsamrnans med, ombudsmiinnen Roland
Alain, Kopparfors och Hans lYulf , Astra.
Foto B-pilen.
lngenji)r laar Thulin, Shjafaltet, hade en
intresserad, men nfrgot frusen Sbdrarshara,
Foto B-pilen.

Bofors gottgcir vad Wasa-kungar brutit

en vanlig dvfd,lla, nedfallande luckor
ndr djuren kom i kontakt med en
snubbeltrid. Den vitale, pensionerade
Aland iir fdr mingen svensk kint
dera ha stannatpe papperet eller ocks8.
Birger Anderssonhar tillsammansmed
som en idyllisk sommararkipelagmed misslyckats,liksom ett fdrscjkfdr nigra
artikelfdrfattaren skdtt infingandet av
trivsamma 6bor, som gor allt fiir att ir sedan, di professor Harry von
ridjuren. Under februarioch mars misvenskaturister skall trivas.Genom de Eckermannsklnkte ett par djur, vilka
nader fingades och skickades till
senare irens passldttnader och allt
dog i inhiignad pi grund av inllvsAland 7 djv, 4 driiktiga getter, 1 getsnabbare fcirbindelser, med flyg och paraslter.
kilting och 2 bockar. Felkonstruktion
Fcir att komma med mera historiska
ipeciella bitturer med virt grannlands
av fdllan gjorde att djuren till att bcirja
drygt 6.000 ciar och sklr i Ostersjcin, fakta, som har berdring med militdra
med tog sig ut genom att kastasig mot
har konfrontationenmed il[nningarna krav, skdts iilgbestindet si gott som
luckorna. Men med en morgons intenhelt ut pi vtr krigarkonungs Kad XII
blivit allt mera intensiv.
siv snickring,tillsammansmed Birger
tid. Som bekant var hans drabanter
Vad ddremot inte mtnga hir i virt
Andersson,forblttrades flllan si att
land kdnner till, 1r att svenskakungar kl?idda i Zilghudskyller,och fcir den
djuren kunde fingas. forts.pd sid.16
pi sin tid hade Aland som kunglig skull inlevererades Zilghudar frin
jaktmark. Riksfiirestindare Svante Aland till Livrustkammaren i Stock.*
Stureomndmner1509 bland annat,att holm, frir att forse kungens karoliner
Aland hadeen mycketkraftig ridjurs-, med ditidens stindsmdssiga utrust- En bildsida frin nya kontorshjort- och dlgstam. De sedermera ning. Under senareir har en ny nlg- byggnaden
Gustav Vasa lade Aland under kronan stam vuxit upp pe darna, och dessa 1, Oaerstri 6:e uLningenhar chefen
omndmnesslrskilt "riiakten" som ett djur har troligen kommit simmande
StLlfi)rsAljningen,direhtdr Gustaf
privilegium. Fram till L762 utgjode
frtn Finlands fastland. Ridjuren dZir- fi;r
Tamm sina lokaler. P2 oiiggen bakom
landskapet kunglig jaktmark och ut- emot har av naturliga skil inte kommit honom hiinger ett diplonx
frSn Stocknyttjades timligen hdnsynslcistav hov- tillbaka, emedanFinlands fauna endast holmsutstdllningen 18p7, diir
Bofort
folk och kungliga jdgarc.
d;ger nh,gtaenstakadjur, som vafldrat eriiuade
Diutmdrkelser.
Enligt dokument frin b6rjan av fr8n Sverigerunt Bottniska viken, och plomet iir fi)rnimliga
undertecAnataa dir. Tattn.s
1600-talettltg det de &liindskabcin- avst&ndet att simmande ta sig till
utttiillningens generalkommitderna, att till den kungliga jaktparken Aland f6r dessadiur torde vara all- farfar,
sarie, dLaarande doerstLthhllaren i
vid Kastellholm, fcir utfordring av ridelesf<ir stort.
StockholnaGust. Tamm.
djur, hjortar och dlgar, leverera.4.2OO Fdr nigon tid sedan kontaktades
kivkdrror och 40 lasshci.Nigon gl?idje artikelfcirfattaren av jaktvirdskonsu- 2. Utsikten frin kontoret.t i;?erctuaAning striicker ig 6uer hela Bofors faav hdgviltet hade dock inte bcjnderna lent Folke Andr6 i orebro, med ftirbrihsomrSde ocb Mii cAeln.
p& den tiden, d6, jakten helt var fcir- frigan om ridjur kunde inftngas pi
beh&llenden svenskekungen och hans Nobelkrutsomrtdet fcir att sdndastill
3, P3 Stdlfdrshljningen: faktureringsfolk, och straffet frir tjuvskytte var Aland. Genom att nigon jakt inte fcire- audelning fann fotografen 4 damer:
synnedigenstrdngt.
kommer inom industriomridet, och rifr. u. frdken Ulla Ekeldf, fru Gunborg
Viltstammensbeskattninggick emel- diursstammen <ikat ritt avsevdrt och Berggren, fru Sif Karlsson och frdken
lertid till dverdrift, och i frirsta hand vid trsskiftet uppskattadestill ett 40- Irene lViirn.
var det ridjur och hjortar, vilka lZim- tal djur, kunde n&got bdttre sdtt inte 4. Korridorerna iir iinnu kala och kalla,
nade det bista k<ittet,som sl smining- tinkas fdr att decimera stammen in
men de skall snart prydas med Aonstom helt blev utskjutna. Gustaf II
att hjdlpa Aland, att pi nytt fF,in fi,- oerk och monlrar med prou ph olika
Adolf uppmdrksammadeunder slutet djur pi sinaciar.SedandisponentSohl- tilluerAningar.
av sin regeringstid ridjursstammens man ldmnat sitt tillst&ndtill infinsanfcirintelse, och frigan uppkom om in- det av ridjur fcir att som giva ii-ver- 5. Au Konfiruktionskontoretsoliha aoplantering av svenska ridjur fcir att Idmnas till Alands Jaktvirdsf6rbund, delningar Aan ai endast aisa KKS ocb
ftirnya bestindet. Planen att dverfcira uppsattesen f?illa av ldnsjaktvirdsf6r- KKB. Hiir en interiir frZn "Siktaucleldjur fr&n Sverigetill Aland torde en- eningenefter sammakonsttuktion som ningen" KKS,
6. ReAlamtrycdaa olika slag finns i
storaAaanfiteter;mens3 sdndsdet ockrA h AtuAilligaL000-tal.Pd FS 81 fann
ai hrr Nilt Lestell, Harry lYahlin ocb
fru RosaLarsson,
7. Instrumentlaboratoriet,KKB, har
bl. a. en audelningdiir olika komponenter brouas under olida Alirnatitha
betingeiserex. "tropisk urskog" och
"arktisk kyla". Hiir stucleratett f i)rsi)k
i "tropihkamrnAren".
8. Stor flit rider p3 KKB's fortLning:audelning.
Samtligafotos Boforsfoto Tillman.
Bjdrkborns-rfr.bocAen
tar ert rkiltt ut till friheten pd Aland. JaktudrdskontulentAnfu6
och li;rf. saluterar,
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Forts.
frfrn sid.14
I specielltldttab:ura, som stdlltstill
fcirfogande av Alands Jaktvirdsfdrbund, skickades djuren allt efter infingandet med sn?illtig till Stockholm.
Frin tiget fraktadesburarna direkt till
finlandsbiten Bore, fdr att efter precis
ett dygn kunna slippas ut i den
il?indska terrdngen. Det tl?indska inlandslandskapetpiminner i stort om
terringen i Bergslagen, bortsett frin
holdskillnaderna.Barr och ldvskogar
omvdxlar, med insprdngda mindre indgomarker och sm8sjdar. Klimatet dr
emellertid betydligt mildare In hos oss,
vilket gor att betingelserna fdr ridjuren att anpassasig i dessarelativt
sniifattiga trakter mlste anses som
idealiska.
Som representant ftjr bolaget inbicids undertecknadtillsammansmed
iaktvirdskonsulent Folke Andr6 och
kamrer Arne Rave, den sistnlmnde
kontaktman och gammal Alandsvdn,
att srindagenden 4 marsbevistaAlands
Iaktvirdsfcirbunds trsmdte. Pt stini"grrnotgonen f6re irsmdtesftirhandlingarna kunde tillf?ille celebrerasi ett
strilande vackert vlder med att en ribock, som hade inftngats i Bofors pi
lcirdagen, kunde sl?ippas ut ur sin
transportbur i de AlZindskamarkerna.
Med nigra gracirisa spring fcirsvann
bocken in i skogeninftir en sakkunnig
och intresserad publik besttende av,
fcirutom oss svenskar, stvrelsen i

Bofors gottgiir

Alands Jaktverdsforbund,med ordfdrande Mauritz Peranderoch sekreterarare Jens Harberg i spetsen,dverstekiitnant Lars Ehrnrooth och forstmdstare Kejo Nyberg som rePresentanter
frir Finlands J?igarfdrbundsamt en hel
del ortsbor.Ndr bockenforsvanni skogen hiirdes nigon p& typisk finlandssvenskautropa: "Mi Gud bevareynglingen".
Samtliga rtdjur har sl?iPPtsvid
Labbn2isgirdi Geta socken,ndra 4 mil
landsvigsledesnorr om Alands enda
stad,Mariehamn.
Vid trsmijtet med jaktvirdsfcirbunhiill jaka
det pi scindagseftermiddagen
virdskonsulent Folke Andr6 ett uppskattat foredrag om r&djuren i Sverige
och dversteldjtnantLars Ehrenrooth
taladeom jakt och jaktvird i Finland.
En iliindsk bordsflaggamed silverplit
tiverldmnadestill AB Bofors som tack
fdr ridjuren, samtidigtsom disponent
Sohlman och undertecknad invaldes
som hedersledamdteri Alands Jaktvirdsfcirbund.
Tacksamhetentill Bofors var plf.allande och gliidjen att 8terigen ha fiLtt
in ridjur pi Aland kunde man inte ta
fel pi. Att kunna reparera vad ofcirstindiga svenskakungar och deras jdgare pi sin tid brutit genom att helt
fririnta en djurstam, synesftir migvara
en itg?ird som stdrker vinskapsforbindelserna med landskapet Aland i
virt broderland i ijster.
lsb

utplinad
Gamla arbetarborgeni Bofors-Karlskoga
Bofors-Karlskoga gamla antlka a*
betarborg- FolketJ Hus - har nu
skattat it fdrglngelsen. Trdslottet vid

Grtinfiiltshagen byggdes under stora
ekonomiskauppoffringarochvarlinge
en tillriickligt stor och rymlig hemvist

Folh.etsHus, sorn det tedde sig ander "storbetstiden". Foto N. S6derholm.

Au FolAets Has Stertod 1 mai endasl
gr und.muren ocb )ttteltraqPan,
Foto C. Tillman.

fcir fackfrireningarna.Men ddr ordnadesocksi dansaftnaroch festeroch lokalen var under m&nga ir mycket och
vdl anvdnd.
Men nya tider stundade, fackfdreningarna i stadenvdxte och byggnaden
blev for tring. Ftir snart 10 ir sedan
iivergavsden f6r det nya st&tligakomplexet vid centralplan. Den anvdndes
vdl sporadisktdi och dt, men stod de
senasteiren tom, sedanstadencivertagit fastigheten.Nu 1r byggnadenssaga
all och pi den plats kommer nya hyreshus att resasig, boforsareoch karlskogabortill gagn och ghdje.
R
Vacker

konstportfiilj

Konstnir Berndt Johanssonhar litit
trycka en portf6lj innehillande fotolitografiskareproduktionerav tre teckningar med Kadskogamotiv: Granbergsdalsgamla hytta, En bergsmansgird med gjutna skorstenaroch en
trldstudie.
Samtliga blad vittnar om Berndt
Johanssonsstora skicklighet som tecknare och de bida bilderna av "bergsmanskultur" har ddrutdver ett mycket
stort kulturhistorisktvdrde.
R.
Personalnytt
Till chef f<ir KKU (Konstruktionskontorets utrustningsavdelning) efter
ingenjdr IV. Kellerth, som avgitt med
pension,har frtn 1 maj utndmntsingenjbr Osian lYennberg,KKU. KKU
har samtidigt dverfcirtsfrin KK-3 till
KK-2.
Inom KKU kommer gruppen f<ir
l e d a sa v
P j ii sutrustningar
ingenjdr Sanain och gruppen for
Provut rus tning ar av ingenjdr Rosenberg.
Avdelningen har ocksi flyttat till
nyinreddalokaleri KKH:s ochKKN:s
f6rutvaranderitkontor i anslutningtill
VE. KKH (Hydrauliska avdelningen
och Elinstallationsavdelningen)har
filtt nya kontor i den nya kontorsbyggnadenvid Stillaboratoriet.
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Bergsmdnnen

dentikosa samvaronshlgn ett kamratskap och en sammanhillning, som ofta
ning i Bofors
varar livet ut. Hlrigenom underlettas
Bofors hade de tvi fcirstaveckorna ocks6.den alltid viktiga kollegiala konemellan,som
i maj bescikav ett 30-tal teknologer taktenbergsingenjdrerna
jimte professorer(ldrare) frin Tek- dr s3,virdefull ur samarbetssynDunkt.
niska Hcigskolansi Stockholm fackav- Gemensammaproblem inom alla stiltillverkningsomriden kan dryftas fcirdelning fdr Bergsvetenskap.
Det var fcirsta gingen vi mottagit troendefullt. Det tekniska samarbetet
ram skeri en hjirtbergsteknologerna fcir praktiska civ- inom Jernkontorets
ningar i vira stiltillverkande avdel- lig anda.
De bliuande bergsingenjorerna Ulf LindTidigare har sex svenskajiirnbruk berg, Ulf Holrnvrdm oclt Marlti Kdhli rrilningar. Hittills har Bofors endastkunnat taga emot "bergsmdnnen" fcjr kor- delat pi vdrdskapetfu ffin ir fcjr tek- d erar tniit art auI an i K i I st ast frlaerAet. Bof orsfoto.
tare studiebesciktiver en dag, i sam- nologernasbescik.Nu vlxer irskullarband med den traditionella rundresan na och flera bruk - bland dem Bofors
Fcjrsta veckan lgnade man sig, un-. har ombetts att rippna sina portar,
till olika jiirnbruk.
der ledning av metallurgi-professor
Bergsteknologernas
praktiskastudier Sven Eketorp
praktiskastudier fdr att teknologernas
med assistenter,
at stAluti bergshanteringenshemorter har inte skall bli fcir betungande.Tidigare smdltningstekniken
och allt vad diirtill
har
antalet
nyintagna
till den 4 ir
gamla traditioner och ir en givande
h6r av tekniskahjiilpmedel, ljusbigskomplettering till h6gskolestridjerna. linga bergsingenj6rsutbildningen
legat ugnar,
hdga frekvensungar,ravaror,utDet ir en rdtt ovanlig fdreteelse,att pi omkring 30, f<jratt nu stigatill 110.
byten och kvalitetsspcirsmS.l.
Varje par
en industrigrenp3.dettasltt tar pi sig
Sverigesbergshanteringbeh6ver,fcir bergseleverfick sig tilldelade
riod;.uppgiften att bidragatill sina blivande sin utvecklingi den hirdnandekonkur- uppgifter.
Stilverkschefen, ingenjrir
ingenjcirersutbildning. Men den dr ransen,fackutbildadeingenjcireri rikad Reinholdz
och hans medhjilpare, inriitt typisk fcir de svenskabrukenssam- omfattning. De behcivs i hyttor och genjdrerna
Larsson, Geete och ITalarbetsviljainom Jernkontoretsram och stilverk, valsverk och smedjor, labora- fridsson
m. fl. hadefullt arbeteatt bevirdandet av de gamla bergsmanna- torier och fcirsdljningsavdelningar.
Det svaraalla frlsor.
traditionerna.
seoasteomredet kriver hven tekniskt
Efter avslutad vecka friredrogs alla
Bide 3:e och 4:e lrskursernaavslu- skolad personal, framfdr allt giiller
rapporter i offentlig genomgingli nertar ldsiren med tvi, resp. fyra veckors detta de svenskaspecialstilverken,med vato av representanter
ffin Bofors.
studieri metallurgi ochitilets bearbet- derasomfattandeexport.
Teknologernas vakenhet och energi
ning och behandling, Etfriljda av en
AB Bofors har I Kilstaverken en utmynnade i ovlntat utfrirliga resum6rundresatill en rad bruk och gruvor. Iiimplig tummelplats fcir vetgiriga tek- er, her
och var kryddademed ungdomDe, som gir gruvlinjen, har sina civ- nologer. Aven pi stilsidan i Bofors
ligt kritiska anmdrkningar.
ningar frirlagda till oliga gruvfciretag. finns en del av speciellttekniskt inAndra veckan invaderadessmedResornadr inte endastnyttiga fr6.n tresse.
jorna i Kilsta och Bofors av samma
'
undervisningssynpunkt.
De friimjar i
Bergsavdelningens
3:e irskurs hade, frigvisa skara, dir herrar
Johnsson
hcig grad den blivande bergsingenj<i- enligt egnaoch professorernas
vittnes- och Holm, med medarbetare,
fick mrita
rens kontakt med "handteringen" och mil vid slutgenomgingen,mycket gi- anstormningen
av teknologernaunder
dessmdn. Dessutomspirar i den stu- vandedagar.
ledning av professorn i "Jdrnets BearSpAroml2iggning

ler stikillverk-

vid Nobelkrut

juni passade Nobelhruts byggnadsaudeln;ng pe ail
Helg'ledigheten 31 naj-3
llytta jdrnaiigssprtret dd den trdnga och besuiirliga plan|orsningen aid Handelsfdreningen. Arbeter
utf drdes i sarrarbete rned NBI ocb genomt'drdesi snabbt tempo. B,pllen foto.

betning och Behandling" Olle Strandell.
Efter sedvanliggenomging pi fredagen, avslutadessejouren i Bofors
med en glad tillst?illningpi Labbsand,
ddr bolagetstod fcir vdrdskapetunder
direktcjr Casperssons
ledning. Alla i
Bofors-bes<iket
engageradeingenjorer
m. fl. deltog. Bergssektionens
"spektakelsdllskap"stod fcjr spexunderhtllning, med axplock ur gamla studentspex, och bergselevernashela muntra
singreportoarfyllde Labbsandskvdllen.
Det blev en glad och minnesvird avslutning fcir detta irs berkselevsomgatrg.
T. Krey
Teknologerna Jan-Owe Borg ocb Jan Selin
(boforsare) under en paus. Bofotsfoto.

ningar samt visning av musikkirens
Hollandsfilm.
Klockan 13.30marscherade
samtliga
musikkirer genom staden fram till
FolketsPark. Ca 300 musikermedverkandei dennamarsch.Trots det diliga
vddretkantadesgatornaav mycketfolk.
Vid uppkomsten till Folkets Park
speladesamtligamusikkirer en marsch
under ledning av musikfanjunkare
Gunnar Car16n,varefterkonsertfciljde
1 teatefn.

Ordf. ftir Bofors Musikk&r, Nils
Hahne, inledde med ett hilsningstal,
Storiinasdsongen
varefter ordf. i SverigesRiksforbund
RagnarEliasson
Enligt gatnntalgod trailtion bjdcl bola- fcir amatcirmusikkirer
h<ill ett kort anfcirande.
ph en hlirlig semetget pens)ondrerna
Konserten inleddes med att Slotttteruechaph Stordn,med bi)rjan clen 3 brons Musikkir speladeSiig det i to- Stora metaredagen
juni. Fotograf Tillman fdljde meclocb ner samt Ndr min vln. Dir. H. DaKristi HirnntelslArdsCag aar det rtofi mespeladeNeapolitan- tarniite aid Bjdrkborn: Faktori. .P-pilens
nielsson.Stor-t'ors
tog ndgra bilder, au ailAa ai hiir aiur
ischesStlndchen,dir. C. Renholdsson. 'lologrdJ kom tyaiirr ldrsent att se de tiiulantaa,
F, C. O, Karlstad: Fridas Visor, dir. d.e, men hann till inadgningen. Denna AunG. Carl6n. Vfr)berg: Sylvainmelodier de ske pli breuadg. Men alla deltagare hade
'fisAeklabben Aunde notera en
rnusikstiirnma
Viirmliindsk
dir. E. Jansson.Hagt'ors: Visparaden treiligt och
racker
fratngdng.
Forsberg.
Aftons&ng,
dir.
samt
N.
i Bofors
Gruudn: Memories, dir. A. Nilsson.
Scindagenden 20 maj gick i musi- Bofors: Underlige Aftenluft o. Final
kensteckeni Karlskoga.BoforsMusik- ur Symfoni or 5 samt Jubiele marsch.
kir stod di som atrangdr fcir VdrmSom konferenciermedverkadeSune
ldndska Musikstdmmanunder mottot Olssonmed sedvanligbralur.
-62.
Virmldndska BlS.sarfestivaleo
Under ett orkesterbytep& scenen
Vdrmldndska Musikstdmman ir en fick Sune Olsson upp gamle klmpen
S.rligeniterkommandemusiktrlff med Hjalmar Kihlstrcimfrir en intervju. D&
deltagandeav musikkirer frin hela Sunei hastigheteninte fitt tag i nigra
Vdrmland. Det var fdrsta gingen som blommor till Hialmar Kihlstrom 6verBofors Musikkir stod som vdrdar for ldmnadehan i stdlleten kaffeburk, ett
denna stdmma. Fcirutom Bofors och uppskattatoch trevligt inslag.
Efter konsertenvar det samkvdmi
A. B. F.:s musikkirer medverkadeki::!=
.S$
rerna i Slottsbron,Gruvcin, Vilberg, Folkets Hus fcir musiketnamed damer
Edsvalla,F. C. O. Karlstad, Hagfors, och barn, varvid musikkiren bjod pi
en enkel tesup6.Ett trevligt spexuppDeserforssamtStorfors.
Deltagarnasamladesi Bofors sam- trddandeav medlemmari kAren samt
lingshus, ddr det bjods p& fdrfrisk- floitsolo av Harald Kinell framfcirdes.

Boforspensiondrerna

inledde
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Bolors MusiAk[ir ntarsc/:erar tid. Vdrmliind.ska nt.utiAfestiulen i KarlsAoga. Foto R. Tilander.

Veteranen Hernan Kihlstrijtn med eldgaf t'el
i stiillet fdr althorn pi Srordn.

Ordf. Ragnar Eliasson framforde ett
tacktaltill samtligak&rerfrir derasdeltagande,och till Bofors Musikkir fcir
det utmdrkta arrangemangi samband
med musikstdmman.Samtidigt <iverldmnade hr Eliasson Riksfdrbundets
guldnil fcir l&ng och trogen tjanst till
Hialmar Kihlstrom.
Samkvlmet avslutadesmed att ordf.
i V?irmliindskaFcirbundet Sven Bergqvist hdll ett tacktaltill Bofors Musikli&r, d'verldmnadeblommor till Nils
Hahne och Stig Gustafson.
l7ms
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bogserbitsskrov.Motorn kommer att
utveckla 1650 hk vid 335 varv/min.
Bogserbiten skall levererastill Kungl.
Marinfcirvaltningen och gcira tjiinst
som bogserateav mllfartyg samt som
isbrytare.
fu.
20 Nohab-GM

lok till

Ungern

Efter segslitnaoch kompliceradefcirhandlingar har nu ett avtal kommit till
stind mellan de ungerskastatsbanorna
och NOHAB.
1960 demonstreradeNOHAB i
Ungern ett dieselelektrisktlok, som
tidigare levereratstill Norge. Dess
vlckte de ungerskamyndigprestanda
ngschef
Fdrsiiljn)
heternasintresseoch fcirhandlingarhar
Henrik de Verdier,
sedan pigitt mellan olika ungerska
instanseroch NOHAB. Det nu trdfSom redan i fcitra numret av B-pilen
fade avtalet omfattar 20 lok till ett
omtalades,har civilingenjdrHenriA de
v;irde av 28 miljoner kronor inkl. reVerdier den 1 maj 1962 tilltfitt pl^tservdelar.
sen som chef fdr fcirs?iljningsavdelninLoken blir av str6mlinjetypmed en
gen vid NOHAB och i sambandddrmotorstyrka
pi 1950 hk och en max.med svaraf.or aIIa affdrsfrigor. Ingen10) km/tim. De dr fcirhastighet
av
icjr de Verdier var eren 7953-1,919
anstdlldvid Krigsmaterielavdelningenseddamed dieselmotoreroch generatorer frin GeneralMotors. Traktionsi Bofors och kommer nu ndrmast frin
motorerna skall tillverkas av A/S
AB Bahcoi Enkdping.
Thrige i Danmark pi licensfrin GM.
Loken blir 6-axligamed samtliga axlar
drivandeoch fir ett axeltryckav ca 18
ton. Leveransenpibcirjas i maj L963.
Konkurrensenom dennabestiillning
har varit myckethird och ett )O-tal anbud frin hela virlden inldmnades.
Trots att NOHAB, med avseendep&
krediterbjudandenoch motlevelanser,
hade ett sdmte utgingsldge dn minga
konkurrenter, gick bestEllningentill

Nlltetsorganen i Suerige och atlandet dsade
stort iiltresse 16r Ungern-ordern. TV upprniirksamtnade nyhelen med. alt samtidigt
uisa en lilm 't'rlin ett NOHAB-GM-loks
arbete i Norge. Foto G. Johansson.

TrollhZittan,frdmsttack vateNOHABGM lokens goda drifterfarenheteri
Skandinavien.
Ordern stdller stora krav pi
NOHAB:s resurser,men ett insteg
i denna marknadsgruppir av stor betydelse for bolagetsframtida loktillverKnlng.
Nohab

rikt

representerat

ph "Thg 62"
I den vackra jdrnvlgsparken utmed
Bergslagsgatani Giiteborg iippnades
den 1L/5 -62 utstdllningen Thg 62,
som skall pigi till den L5/7 -62.
P& denna utstlllning visas rullande
materiel som bevatatsfrin jirnvdgens
barndom fram till vira dagars tunga
och snabbatrafik. Hir 1r inte Dlatsen
att gi in pi de olika deialjerna,
iom utforiigt beskrivits i dagspressen.Vi
skall i st?illetuppehilla oss nigot vid
de enheter,d?irNOHAB varit med sisom leverantcirav materielen.
Utanfcir sjiilva utstZillningsomridet
stir NOHAB:s forsta lok, "Trollhlttan", som levererades
fi"t186.
Pi utstdllningsomridet finner vi
ocksi tvi historiska NOHABlok.

Gotlandslahet ocb 743 pfi at.rtiillningen Tlig 62. Nohabfoto G. Johar.rsson.

PoJarrnotorn saiinger i)t,er bogserbdtensreling. Foto Hans-Jirrgen Carlsson.

Polarlastning
vid "Rysskajen"
Den 7 maj Yar det dags fcir den
fcirstaNOHAB-lastningen fcir iret vid
"Rysskajen".
Vir bild visarenMN165motor, som hiller pi att lastasi ett

1,9

: NOHAB:s kugghjuktilluerkning
"Jobbeti blickpunkten"
NOHAB :s kugghjulstillverkningutf6rs i en siirskild avdelning av maskinverkstaden.Personalstyrkanbestir av
ca 10 man inkl. avdelningsingenjdr
och
fcirman. Kontrollavdelninqen rlknar
6 man med chefer.
Kugghjul har till strirsta delen tillverkats frir verkstadens eget behov,
men man har nu fcir avsikt att gi ut
pi marknaden.
Alltefter axlarnasldse brukar man
indela kuggv'dxlarnai t"re huvudgrupPer:
1. Axlarna parallellaoch i sammaplan.
Hit hdr cylindriska kuggvdxlar med
rak- eller snedskurenkugg.
2. Axlatna i sammaplan men skdrande varandra. Koniska kuggvlxlar
med rak- eller spiralskurenkugg.
3. Axlarna korsar varandra.Den viktigaste gruppen dr skruwdxlar, dd,r
axlarnakorsar varandn i fi:t vinkel.

F6r hJwlingsoperationenfinns
Heidenreich och Harbeck, dels
neckerkugghyvlingsmaskiner.
Frdsning friretas i Klingenberg eller
Gleasonkuggfrlsmaskiner.Den fcirstndmnda maskinen dr avseddfrir koniska kugghjul med rak kugg och ger
automatiskbombering. Gleasonmaskinerna ddremot dr specialmaskiner
fiir
spiralskuren konisk- kugg (Gleasonk"gg).

Aven ganskatidigt anvdndesi Egypten och Romarriket tr?ikugghjul i bl. a.
vattenkvarnar.Fdrst i bcirianav 1500jdrnetkommatill anvdndtaletbcirjade
ning vid kugghjulstillverkning,genom
att man skruvadefast lcisajdrnkuggar
pi ett nav av trd,.Ndr sedangjuterikonsten bcirjadeutvecklas,anvdndes
gjutj?irnskugghjul.
Kuggformenvid de
gamla konstruktionerna var mycket
ofullstdndig,n&gotsomresulterade
i en
stotig ging. Dansken O. Rcimer och
Kontrollen
fransmannende la Hire infdrde i sluVissa kugghjul ligger inom toleran- tet av 1600-taletcykloidkurvornasom
ser pi t000-dels millimeter. Kontrol- kuggform, men de la Hire kom underlen av dessagir ju inte att utfora med fund med att evolventkutvan var den
vanliga mitverktyg, som finns pi en l?impligaste kuggprofilen, och evolmekaniskindustri. NOHAB :s sDeciel- ventkuggar 1r praktiskt taget de enda
la avdelning fcir denna kontrbil ar som numeraanvdnds.
mycket vdlutrustadoch har mojlighet
att kontrollera si gott som alla fcirekommande kugghjul pe upp till en Bilderna
diameterav 1 m. och 1 tonsvikt.
1. Ingenjdr Bengt Settung,kontrollen,
Tillverkningen
F6r att kontrolleracylindriskakuggoch ingenjdr Birger lohanrron, tillKugghjulstillverkningensker nume- hjul, som alltid fordrar den stcirsta
aerhningen,ditkuterar etl problem i
ra huvudsakligengenom awalsnings- noggranheten,finns Maag kuggprovsarnbandmed tillaerkningen au en
fcirfarandet, antingen genom hyvling
ningsmaskinerPH-60 och PH-100,
knggring.
eller frlsning. Vid NOHAB sker hyv- den senareendai Sverige.I dessaprov- 2, Kugghiulsfriisaren Helge Karltson
ling av cylindriska kugghjul i Maag, ningsapparaterkontrolleras,att kuggbearbetar ett spiralsAuretkoniskt
Lorentz, eller Sykes kugghyvelmaski- formen iir riktig, att kuggens riktning
hjul i en Gleasonfriismatkin.
ner, och frdsning i Pfater kuggfrisma- i fcirhillande till sin axel dr korrekt
Karl Puschner
skiner.Ofta miste man ocksi finarbeta samtatt profilfelet inte civerskriderto- 3,Kugghjultfrdsaren
friiser ett koni:ht kugghiul med rak
kuggflankerna. Detta kan ske antingen Ieransen.
Aukfr i en Klingenbergmaskin.
genomslipning eller skavning.
En mycket viktig faktor ?irkuggdelFijrmannen
Rudolf f ohanssonoch
4,
Frir att slipa cylindriska kugghjul
ningen. Denna mdts antingen med
Hartui g I ohnsson
ulsfriitaren
ku
g
ghj
finns en Maag kuggslipmaskin.
Maag
eller SPV ingreppsdelningsmdI dendiskuterarytfinheten pfr en konisL
na kan man bomberakuggarna,vilket tare. Ndr det g?illeratt utrdna ett cykugg i en MAAG-kugghyuelmaskin.
innebdr, att kuggen blir svagt bigforlindriskt eller koniskt kugghjuls rundmig i sin liingdriktning. Detta fcirfa- ging, kontrollerasdetta i Maag rund- 5. Kugg:liparen Kurt Bredberg miiter
ringssdtt fdrhindrar korsmdrkning i
gingsapparater,ddr kugghjulet fir rokugguidden p2 ett cylinclrisAthial
kuggarna, om axlarna inte 1r exakt pa- tera mot ett Drecisionsskuret
under ilipning i MAAG kuggsliPmasterrallella.
hjul. Ett diagram erhills, som visar
maskin.
Skavningsoperationenfdretas i Red rundgingen. Kuggens tjocklek kon- 6. Kuggbjultaarlnaren Helge Peterton
Ring eller Sicmat kuggskavmaskiner, trolleras, nir det g?iller cylindriska
rundgAngrpro?ar ett cTlindri:kt
den sistnimnda med m<ijlighet till
hjul, genom en metod, dIr man mdter
hugghjul i MAAG rundgSngsappabombering.Denna bearbetningsmetod civerett visst antal kuggar med en s. k.
ratr,
tillgir si, att ett skavhjul, som i prin- Unimeter eller en tallriksmikrometer.
7. Kugghjultslnarna KZre Brahrn och
cip dr ett kugghjul med uppslitsade De koniskakugghjulenstjocklek m?its
Albert Gillmann kontrollerar cykuggar, roterar i par med kugghjulet civeren kugg med ett optiskt mltverklindriska huggbjul i MAAG kuggsamtidigtsom det axiellt fdrflyttar sig tyg.
prouningsnzaskiner.
Den stiiruet. o.
fram och tillbaka. Pf,.detta sdtt skaver
Fdr att kunna framst?illakugghjul av
Aanhontrollerahjul PArPP till 1 m,
slitsarnaoerhdrt tunna spinor ur kugg- god kvalitet fordras, att bearbetningsd,iameteroch 1 tons aikt ocb iir den
hjulsflanken.
verktygen (sndckfrdsaroch hyvelstil av
endai sitt slag i Suerige.
Aven de koniska kugghjulen kan olika slag) 1r korrekta.Dennauppmiit8,
Kugghjulsapilnaren
Olle Edsrdm
hlvlas eller frlsas.
ning sker i SIP profilprojektor, dir
kontrollerar
gLng
och
miirAning i
verktyget antingen kan uppfcirstoras
kuggarna p3 en kodtA spiraluiixel i
och mdtas med en noggrann glasskala
en Gleason-tesler,
"Gotland", som belcinades
med silver- eller genom mekanisk mdtning med
Ku
gghlulsaarlnaretxAl bert Gi llman
9.
medalj pi. vdrldsutstlllningeni Paris. speciellamdtverktyg.
hontrolleraren sniickfrdsi SIP proDet var i drift Zindatill 1954, da det
restaureradesav NOHAB och civer- Litet kugghjulshistorik . . .
filprojektor genom att f6rttora en
ldmnades till JlrnvZigsmuseum.Det
friistand ( Kontrollen au bearbetRedan ca 300 Lr f. Kr. anvdnde
ningswrktyg fdr kugghjul iir ockfi
andra, "Rimbo" levererades1884 un- egypternakuggvdxlar i vattenur, s. k.
en mycketuiktig detali i kontrollaader tillverkningsnummer1p5.
Klepsydra,ddr en vertikal rcirelsevia
delningensarbete),
Malmtigsloket, litt. Dm3, beteck- en kuggsting och ett kugghjul dvernassom ett av vdrldenskraftisastemed fordes till visarens rotationsrdrelse. Samtligafoto G.
NOHAB.
Johansson,
Forts.pi sid.23
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De fransha saetsingenjdrerna samlade f6r
gruppfotografering pi ett T 43 lok. ..
Nohabfoto

"'

:
',",

"

ri

--*
I'i ; "l

.-;'l

1',
, : " ' "" ' "-]'""

l,

Nohablok aa tre oliAa tlperfArdigd fdr leuerans. Nohabsfoto S. Tohansson.

S. Johansson

Maskinen [r utrustad med h6i- och
sinkbarahZrdbrdnnare,
avpassade
efter
den vdrmemdngd,som bommenkrdver
studiegiister
p3. de olika stillena. Brinnarna tlnds
Avgingsklassen
vid
Ecole
Sup6rieure
-besijkte och sllcks i bestdmdal?igenmed hjnlp
de Soudure Autogdne i Paris
av tlndligor och magnetventiler.
NOHAB i mitten av april. Det var en
grupp pi 25 personer,som var mycket Fiirn?imlig Nohab-produkt
intresserade av de avanceradesvetsmetoder f6retaget anvinder. Pi bilden pil "Tig 62"
ser vi gdsternavid ett 743-1ok.
Pi utstiillningen visades ett "fcirarIm,
l<ist tig". Detta ir en rdlsbuss,som
ttTre
helt mandvrerades
pi tridlcis vdg, och
loktt
eftersomi utrustningeningiende sdnI brirjan av maj var tre olika lokty- dare och mottagare byggts pt Nohabs
per_representeradei original ute pi
elkomponentavdelning, kan kanske
verkstadsgtrden. Fr. y. ett L425 hk
en nirmare beskrivning av anliggningNOHAB-GM dieselelektriskt lok f6r
er lata av intressefcir B-pilens ldsare,
de danskastatsbanorna
(litt. Mx), diir- i all synnerhet som den hdr anvdnda
efter det andra i ordningen av de bida
metoden att via radiovigor dverfdra
elektriska provloken, Litt. Rb2, som signaler och meddelandenfrtn spiret
tillverkas fdr SJ, och llngst t. h. ocksi till fordon i rrirelse,i framtiden kan
ett SJ-lok, t42i hk NOHAB-GM
komma att fi revolutionerandebetydeldieselelektriskt.
se fcir driftsdkerhetenoch precisibnen
I'
i tigfciringen.
Systemethar utarbetats av SJ elekSpeciallconstruerad
anordning
trotekniskalaboratoriumoch SI anfciri h2irderiet
trodde Nohab att utforma apparaturen
Kamaxlar for tryckpressar,som frire- si att den skulle motsvarade fordrinskommer i ganska'st6rt antal, har en ar, som alltid miste stiillas pi utruibom med varierandebredd utefter hela ningar, vilka monterasi mobila enhesin l2ingd. Denna bom skall pl flera ter. Frir att kunna motsti de med idrnstdllenmed olika liingderhZirdallokalt. vlgsdriften fdrenade mekaniska piEn specialkonstrueradanordning an- kdnningarnaoch skakningarna,
dr mbtskaffades fcir detta. Den bestir iv en tagarco silunda uppbyggd av plastinskdrmaskin med stegkist variabel has- gjutna enheter. Mottagarens kretsar
tighet och glt p3, ett par styrskenor. har pi liimpligt sdtt fordelats pi dessa enheteroch i de gjutna blocken ligger samtliga komponenter v?il skyddaVerktygsbdrdaren K.-A. Fa:t oid dex nya
de.
rationella anordningen i brirderiet. Nohabfoto G. Johansson.
Fjdtstyrningsutrustningen ir uppbyggdpn fciljandes2itt:
Den typ av rilsbuss det hiir g?iller
manrivrerasnormalt fr8.n fdrarens manciverbordgenom elektriskt styrdaventiler. Fjiirrstyrningen inneblr i stort
sett, att man pi tridkjs vdg styr dessa
elektroventiler. Detta sker genom att
en i en sindare alstradb?irvtgpiverkas
(moduleras) pi ett karakteristisktsdtt.
Franska svetsingenj iirer

Den si modulerade bdrvieen utmatas
mellan tvf,.isoleradestillin-or, f<idagda
utefter vardera rdlen. Frin sttllinan
dverfdrs den hdgfrekventa bdrvtgsspinningen tridl<jst till en under rdlsbussenmonterad antenn och fdrstdrkes
ddrefter i en mottagare. Mottagaren
innehtller ett antal manriverreller, vilka p&verkasav signalernafrin mottagaren, och rilsbussensventiler styresi
princip pi sammasdtt som om bussen
varit utrustad med en fcirare.
Vid fj?irrstyrningen har hlnsyn tagits till att alla krav p3.sdkerhetsanordningar uppfylles. Bussenbromsasoch
stannar siledes automatiskt, om ingen
blrvigsspinning inkommer pi den under bussen monterade antennen. Fcir
att dlsbussen med sdkerhetskall stanna framfcir en signal som visar
"stopD",har utmatningenav spdnningen pi stillinorna satts i beroendeav
den visadesignalbilden. Df,.signalen
visar "stopp", <iverfrirs,p& grund av
motriktade strcimmarinom stoppslingan, ingen bdrvigsspdnningtill rdlsbussensantenn.Fordonetbromsasautomatiskt att stanna.Detta sker oberoende
av de eventuellakcirorder, som samtidigt utgir frin mandverbordet och
som gdller utanfdr stoppslingorna.D6.
signalen visar "kcir", dverfdrs till
rdlsbussen siviil inom som utanfdr
Itoppslingorna de order, som utgir
frin manciverstationen.
En signaldverfciringsmetod
som denna ger fdr framtiden mycket vida perspektiv. Utrustningen kan anviridas
fcir cjverfcjring till tig av de utefter
spiret placeradesignalernashastighetsbegrepp,med andra ord fcir utveckling
av ett automatiskttigstoppsystem
i mer
eller mindre uoun..r'udf-orm.Man siktar -rent av pi en automatiseringav
tigdriften med hjiilp av centrala datamaskiner,vilket bl. a. helt skulle kontrollera tigens framforande och bestdmmatighastigheter,tigmritesplatser
o. dyl.
N. E. 7.
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En visa pi en gammal kand melodi
Ndr skymningsdunkletfaller civer
En gammalnohabittar fram gitarren
jorden
ur vr&n ddr den s&ofta st8r p& lut.
Pi strlngarnahan har fitt ritta darren han sittervid ett festligt dukatbord
och kanskeej ffu f ram de rdtta orden,
och klanger frin ackordenstrcimmarut.
Annu i minga &r han skall nog sjunga fastdnhan blir med mat och drycker
smord.
sin visa om en vacker,solig vir.
En skil ur glasetkan ej bdttresmaka
Aldrig mollstdmd blir hans sing,
dn ndr hans stimning uPP till kulmen
men allt tyngre blir hansging,
nir.
och en virdag fir han kanskegi till
Han vill ropa hogs: "Hurra" I
vila.
Tdnk, vad allting smakarbra,
Det g&r mot pingst och alla trdd stir
men det b[sta blir ndr man fir gi till
grcina
vila.
vid vdgend6r han tar en promenad.
I dungenblommar sippornas&skcina Den gamlenoabitengdrnaspelar
och grodor kvdker uti dyig mad.
och sjungergammalvrilk?indmelodi.
Han vandrarpi en stig igenomskogen Han gd,rnamed sig ord och toner delar
och lyssnaruppi virlig figelsing.
ndr tankarnahar fyllts av poesi.
Kanskeblott hanstankenir
Nu har han sjungit slut pi dennavisa,
dit dZirhan s&stilia gir,
somhan i virlig yra skrivii ner.
ty i.drcimmensrike har han gitt tiil
Kanskesjungesden,minntro,
vlla,
utav Er, nir Ni fitt ro
och i singenkrupit ner till nattensvila.
Situationsbild frdn Farnas kraftstation i
Brasilien. S2 hnr lLngt hade man Aotnnit
rned.mc,ntaget,ndr bilden logs i apil| 1962.
Foto J. R. Nonato - Nohabs arkiv.
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Melodi:
"Jag i,r en liten gisaplg frin Skine" . . .
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Nohabs reptesentant p3 Kdpenhamnsrniis'
san, ingenjbr Mats Olsson, demonstrerar en
F-motordetali.

Fiskerim?issan

i Kiipenhamn

Pi irets internationellafiskerimissa
i Kcipenhamn,som varademellan den
14 oah 23 apdl, deltog NOHAB med
en monter tillsammans med J. V.
BergsVarv & Mek. VerkstadAB.
NOHAB visade en 4-cyl. POLAR
F-motor, modell av en N-motor samt
ett omfattande bildmontage. Motorn
var kopplad till Bergs propeller, som
var frirsedd med reduktionsvlxeloch
koppling.
Im.
Personalnytt
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End:ringenjdr Victor Luthman :uppkommer ledningnitt pensions&ldern,
en for avdelningarna31, 67 och verktygsforriden att den L/5 L)62 overtagasaY ingenjdr Sten iYingquis.
IngenjcirLuthman behiller ddremot
sin plats som civeringenjtirsassistent
och skall dvenfi speciellauppdrag.
laermontdr 131 Lindquitt har befordrats till fcirman i avd. VH frln
och med den 21 dennes.FrirmanLindblir VH 45.
qvistsfunktionsreferens
Nohabrikt...

tfr:d.l
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For*.frdn sid. 20

en maskinstyrkapi 7t00 hk. Det Ir
35 m. lingt! Ra-loket,Skandinaviens
snabbaste,har en max. hast, av 1)0
kmrztim. B8.dadessair elektriska lok
och har tillverkats av NOHAB i samarbetemed bland andra ASEA.
Ett NOHAB-GM dieselelektriskt
lok pi L425 hk, litt. T43, imponerar
mycket,delvis tack vare sin vackra rddvit-blia fiirgteckning.

tii, ia

Tidaholmsplast pi SvenskaMdssan
Bofors-Tidaholmsverken
AB deltoe
pi SvenskaMIssan i Griteborg4-1i
maj med en utstillning av plastprodukter.
Utstlllningspaviljongen var fristiende och uppford av Ester-Bonowell
med frontvlggar av monteradetakljuskupoler och takljusplattor. Inne i byggnaden var ett kontorsruminrdttat med
en vdgg f<jrseddmed dekorativlaminatplattor, laboratoriemdssigt
framstdllda
i TYZ av tvi plana polyesterskivor,
mellan vilka inlamineratssp8nor typ
placarol.
Givetvis visadesBonoplex i plana
skivor, rcir, stlnger och diverseformgods. Bland annat mdrktes telehytten
och bitrutan samt lysrcirskipor och
skyltarm. m. Dessutomvisadesen kollektion flirgade skivor av sivdl EsterBonowell som tridarmerad, korugerad PVC, Slon.
Imponeradevar ocksi de tre elliptiska pelarna utanfijr paviljongen 7
meter hdga och 2,I3 meter breda.
Monterade och omonterade flaggstlnger tilldrog sig stort intresseoch
det var ej mlnga besrikaresom underldt att lyfta i den liggande flaggstingen fcir att fcirvinas rjver den ringa

Den dag AktiebolagetBofors hdll
bolagsstdmmai Gciteborghade vir utstlllningspersonalgl2idjenatt fi bes6k
av medlemmar av styrelse och direktion, med disponentSohlmani spetsen.
Sistamdssdndagen
hade BTV:s anst2illda j?imte anhdriga beretts tillfiille
att beseutstlllningen och mdssan.De
4l deltagarna ldmnade Tidaholm i
busstidigt pi morgonenoch Stervdnde
kl. 11 pe kvdllen. De hade haft en
innehillsrik dag och dven om deltagaffw yat lite trcitta av allt vandrandet
pi mdssan,si var de myckettacksamma
fdr att arbetsgivaren
underldttatresan
och berett dem detta tillfiille att se
foretagets produkter i utstlllningsmiljd.
Hosilius,
Diplomerade

skyddsingenj

iirer

Bland de 11 deltagarnai Svenska
arbetsgivarforeningens andra hdgre
kurs frir skyddsingenjcirer mdrktes
ingenjdr Stig Hanson, AB- BoforsTidaholmsverken.I kursen deltog fcir
fcirstagingen ocksi tvi damer, laboratorieingenjrirKarin Bergmanoch civilingenjor Harriet Ehtner-Samuel,bi.da
fr&n Statens Institut fcir Folkhiilsan.
vlKten.
Den mycket intressantamen samtiBland de talrika bescikarna
i BTV:s
digt krdvandekursenhar omfattatteomonter visade sig mtnga representan- retiska studier av kurslitteratur3 vecter frir utlindska foretag.
kor p& kursinternatmed repeteringoch
Ndgra au tidaholtnarna san.lade utanf dr utttiillningspailljongen efter att nigra ha stuclerat densatnrna, T. t. synes firdledaren Rane Ehbolm och liinpst t. h. Hans Bill. Foto Erlk
Pettersson.

ffffkruaa

B ono wel lp elarna och Bono p lex Aup olerna pi
utstdllningen. Foto Erik Asberg.

kommentarerav det redaninldsta,koncentreradefcireldsningar samt laboratorier i arbetshygienisk mltmetodik.
Alla kursdeltagaffl,ahar ocksi utfcirt ett
examensarbete
pi sina resp. arbets-Dlatser.
Vid kursavslutningenden 14 april
pi SAF:s hdrsali Stockholmfick samtliga diplom. ProfessorSven Forssman
talade om fdretagshdlsovirdens
behov
av ingenjdrer.
R.
Personalnytt
I sambandmed ianspriktagandeav
hus nr 40 samt <ikade beliiggning
med bildetaljer av plast tillsattes frin
den 1 juni 1,962 foljande nya befattningshavare:
Som verktygstekniker och fcirestindare fcir TVP:s verktygsrum, Georg
Hagslrdm,
Som fcirman p3' skumplastavdelningen,TYP, T ord I obansson.
Som forman inom termoplastbearbetningen,TYT, SixtenLunigren.

Tid.aholrnsaerkens nxonter pi Gdteborg:utstiillningen. T. b.
.rynas de bdga "pelarna" au Bonoruell. Foto Erik Asberg.
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UVA-sport: Stora franglngar i skytte
I vir har skyttarnatrlnat h&rdaredn
tidigareoch resultatenlZitinte vinta pi
sig. SuenshaDagbladskorpen pFLStora
Skuggan, srindagenden 13 mai dr iu
den av v&renstdvlingar som skyttarna
ser fram emot. UVA ledde gruPP B
ndstan hela dagen, men innan krutrciken skingrats stod Handelshcigskolan
sisom segraremed fina 836 P. UVA
kom god tvha pFL826 p. \ilTedaverken
fick dven i ir se sig slagna av IIVA,
slutadepL en 7 plac.med 811 P.
Allan Andersson "Sigtuna" visade
sin klass genom att vinna klass 3 Pi
det utmdrkta resultatet 95 p. Han ght
tydligen frin klarhet till klarhet.Aven
flera UVA-skyttar belade topplaceilngar. F. Nilsson kom 11:a i Vet.klassenp& 88 p. och vidare n&ddeB.
Nellmer 94 p. i klass 2, det blev en
32.a plac. I Jamma klass kom K. E.
Lundgren 39:a PFt93 P. I. Lindkvist
blev 12 :a i klass 3 p3,87p. B?isti klass
4 blev L. Olssonpn 85 p. I klass1 blev
R. Molanderbist med 95 p. (t33 Pl.)
och sammaresultlt n&ddedvenL. Hallensjo (150 pl.). Milarbasen Helge
Rask (fortfarande eldsjiil inom skyttesekt.)bidrogpi sitt sdttgenomsin son
Lennart, 16 hr, i klass 1 genom P3 p.
(t9t pl.). Genomdenna2:a Placering
i grupp B fir UVA ndstair sl&ssbland
de stora pojkarna i grupp A.
Vidare kan ndmnas,att UVA deltog

IJVA's shytteseAreterareRune Abelors rn.
dotter och lagpriset, en stdtlig IYasa-kanon.
Foto R. Molander.

Ldrdagenden 12 maj skjdts den irligt iterkommande 3-kampen mellan
UVA-RIFA-DIAMANTEN
Pi
Annu sista timr;zen sig anslagstaalan fi srt
Jiirva skjutbana. Aven i ir segrade
hlir. Foto R. Molander.
UVA pn 823 p. Diamantenfick 802
24
av
vilka
skyttar,
med sammanlagt
9 p. och Rifa fick lzz p. UVA tog ddrmed sin fcirstainteckningi det nyupPstyckenfingo mottagapris.
UVA beladesammadag en bra pla- satta vandringspriset,en linjeskeppscering i GciteborgsHandelstidnings kanon.
lag SM i 9-mannagruPPen. Det blev
UVA:s lag i tiangelAamPen:
en 4:de plac.pi 82) poiing.
kl. Vet. 87 p.
F. Nilsson
UVA:slag i Su.DagbladskorPen:
4 84
L. Olsson
F. Nilsson
L.Olsson
A. Andersson
I. Lindkvist
ts. Nellmer
K. E. Lundgren
R. Molander
L. Hallensjii
L.Rask

Ett gAng lranrgdngsriAa UVA-sAyttar. Fr. a. L. Rask, P, Abelors
ilr. ang4 Yaonne, L. IYa/demarsson,R. And.ersson,Allan Ander.rson, V. Edlund. Kniistd.endeH. RatA och K. Ohlin. Foto R. Molander.

kl. Vet.
4
.......,,
3
3
2
2
1
,,
|
|
..,,
Summa

88 P.
85,,
95 ,,
87 ,,
94 ,,
93 ,,
95 ,,
95 ,,
94,,

826 p.

,,

,,

A. Andersson
I. Lindkvist ..
I(. E. Lundgren
B. Nellmer

L. Rask
N. O. Ohlstrdm
R. Abefors

3 96,,
187,,
t
t

I
L
,, 1
S"-.""

05
qa

96 ,,
93 ,,
92 ,,
8r3 p.

Klass 4, vet. och ) vannsav B. Henning, Diamanten,pi 94 p. Hiir blev
F. Nilsson blst av UVA-skyttarna pi
av "Sig87 p. Klass 3 vannsciverldgset
tuna" A. Anderssonpi utmZirkta96 p.
2-4 platsernabeladesocks&av UVA:
iter nimligen I. Lindkvist, G. Lidving
och G. Johansson
pi resp.87,78och77
p. Klass 2 toppadesav 3 UVA:iter,
K. E. Lundgren!5 p., B. Nellmer 93
p. och K. G. Arenskog Pl p. Klass 1

Dagblad.rcapen pd Stora SLuggan iir det stora lolknt)jet
Foto R. Molander.

Korptriiff pe UVA

Lagtiialingen mot Rifa-Diamanten. 3))-rnetersuallen pfr Jcirtafdltet. Nr 1, 3 och 4 fr. a. iir
resp. R. Aadercson, "Vicke" Edlund. och Allan Andercson, UVA. Foto R. Molander.

vanns av A. Jonsheden,Diamantenpi
full pott 100 po?ing.UVA-skyttarna
kommo h?ir p[ 3-4, 6, 9-12 plats
nlmligen L. Rask 96 p., N. O. Ohlstrcim93 p., R. Abefors 92 p., H. Ostling 90 p., L. Hallensjo88 p., K. Ohlin 88 p. och R. Molander 87 p. Si
milnga bra resultat av klass 1 skyttarna
bidar gott f6r framtiden

i Norra Fcirstadskorpen
med ett lag bestiendeav: L. Olsson,I. Lindkvist och
A. Andersson.UVA ledde div. II tills
sistamatchendi vi mritteSISsomvann
med tre podngs cjvervikt och vi fingo
nrija ossmed en 2:a placering.Individuellt i klassB nidde L Lindkvist 160
p. och 10:de plac.samtA. Andersson
1l:te plats pi sammapoiing. I klass
A kom L. Olsson 10:a pi 160 p. Si
*
nog var dessatre lagskyttar jdmna.
Handikappserietiiulingarna. efter 8
Inom UVA :s interna luftskytteserie
serier pi v&ren, toppas <iverllgset av somdnnu ickehelt dr avslutadligger L.
Allan Andersson
pi 770p. 2:a F. Nils- Olsson biist till frir slutsegerni grupp
s o n7 5 9 , 0 5 3
, : a L L i n d k v i s t 7 4 5 , 4 , 4 : a A. och i grupp B leder R. Molander
L. \Taldemarcson743,5, ):a V. Ed- men han fir seupp med U. Glimster.
Frir att f<irbdttrabanskytteresultaten
lund 730, 6:a H. Rask724,05,7 :a R.
A b e f o r s7 L 7 , 8 : a L . R a s k7 L 3 , 9 : a P . . och fi mera tdvlingsrutin har kontakt
Andersson708, 10:a R. Molander703 tagits med skyttesektioneninom \fedaverken,si till hdstenhoppasvi att en
poiing.
I viromgingen har sammanlagt29 klubbmatchblir av.
ttELtt
skyttar deltagit men serienavslutasinte
fcirrln efter hostenstdvlingar,s&resultatlistan fir frirmodligen ett annat ut- UVA-schack
seendedi.
I vinter har UVA schacksektion
*
haft en mycket bra slsong. Vi har tvi
vandringsprisatt kdmpa om, ett fdr
Betrdffande luf t: kytt et deltog UVA
hcistturn.och ett for virturn. Hcistens
vanns av Jakko Luukkonen och verens
TaAtiAsnacAmellan U. Glimsler, l)ereranen
Folke Nilsson, N.-O. Ohl:u'6tn och Rtne
av Lars Olsson.
Abef ors. Foto R. Molander.
En lagmatchsomspelades
mot Svenska Fliiktfabriken vanns av UVA med

Torsdagenden 10 maj hade nigra
av UVA:s korporationer slagit sig
samman och arangerat en liten virtrZiff fcir alla UVA-iter. Det var motorklubben, fotoklubben och orkestern
som stod som gemensamma
inbjudare.
Publiken var dock fi'talig, endast ca
70 personer,trots att affischernalockade med gratis kaffe och hiirlig
grdddtS.rta.Ett omvixlande och trivsamtprogramhadeemellertidordnats.
Inledningen var en pampig marsch,
Hoch Heidecksburg, exekverad av
UVA-orkestern under ledning av musikdirektcir Gustaf Svensson.I nlsta
nummer, en vals av Paul Lincke, VerschmdhteLiebe, mdrktesspecielltden
vdlrepeterade
striksektionen,som klingadeut i vackratonsekvenser.

F. u. Birger Carlsson, od.f. i orkestern,
Gunnar Segersten,NTF-konsulent och Gdsta Lidwing, ord.f. i motorklubben,
Foto R. Molander.

Si var turen kommen till UVA:s
egenncijespappa,
Birger Carlsson,som
hcill ett hdlsningsanforande
och dven
framfdrde en hilsning fr&n dir. Odqvist, som tyvdr var fcirhindrad att
nd:wata.Forutom det annonserade
programmet utlovade Birger Carlssonett
par civerraskningar,
och si intogs hans
plats i talarstolenav konsulentenfrln
NTF, G. Segersten.
Denne framfcjrde, med hjZilp av
civertygande
siffror och instruktiva
A'
ljusbilder, en trafikmaning, etskilligt
I Stockholmsmdsterskapet
hcili Lars
effektivare och givetvis dven innehillsOlsson pi att ercivramditarvdrdighet,
mlssigt mera slagkraftig an de som
men fcirvisadesgenom fcirlust i sista
brukar htirasi radio. De flesta av ihcimatchentill tredje plats i klass1.
rarna torde ha fitt sig etskilligatankeDiv. 2 place. I Korporationsseriens
rade sig UVA efter fiera goda matcher
p8. andta plats. UVA:s f[rger fcirsvarades av Lats Olsson bord 1, Iwan UVA-orkestern spelar. Foto R. Molander.
Freij bord 2,Jakko Luukkonenbord 3
och Ernst Jarlbod 4.
Det skulle vara roligt att f& schackkontakt med n&gonfirma inom koncernen fcir en lagmatchom 5-10 bord.
Iwan Freij

dessagrupper och samma sak giller
fotograferingen och utrustningen fcir
denna.Minga klubbmedlemmarIr aktiva smalfilmare,som gdrnaser att tid
ocks8.ignas denna del av fotohobbyn,
vilket vi iven fdrsdkt tillmotesgi.
arbetsuppgiffaststdlldesde nirmaste
WEDA fotoklubb
Intressetfdr fZirgfotograferingenhar
terna.Dessainnebari stortsett,att visa
Intressetfdr fotograferinghar Idnge
bildkollektioneri s&vdlsvartvitt som cjkat starkt under senareir, samtidigf
varit mycket stort pe N7edaverken,och fdrg, ordna tdvlingar och diskuteraden som det minskatfcir svartvitt.Diremot
minga har srikt sig till fotoklubben i tekniskasidan av fotograferingen.Det har inte intressetfcir den svartvitabilSddertZiljefcir att kunna hilla sin
den sisom sidan minskat nlmnvdrt,
ocksi, att mcitenskullehilfaststdlldes
hobby levande och fi nya id6er och
och vi har ddrfcirsatten dn i att skaffa
unIas om mtijligt en ging i minaden
impulser samt kontakter med andra
der tiden september-maj, och med goda kollektioner svartvita bilder till
klubbar.Rdsterhar emellertidhdjts for
motena. Programmenhar ocksi utfordettavar klubbensarbeteupplagt.
att vi pi $Tedaverkenskulle skaffa oss
mats att behandla sivbl svartvitt- som
NIr det gZiller klubbar i allmdnhet
klubb, men det drcijde lZinge
.n
fdrgf.otografering. Firmor, som hand"96o
och en fdretagsklubbfor fotografeinnan
ett initiativ togs fcir detta, och
- dr det som regel lar med film och annanfotografiskutfrirst pi hcjsten1958 gjordesen under- ring i synnerhet
rustning, har v?ilvilligt hjiilpt oss med
dr
scikningom hur Passstort intressetvar nog s&,att entusiasmenfcir klubben
fdredragshillare i den mtn klubbens
inom fdretagetfcir att bilda en foto- stor i bdrian och arbetetf6r styrelsen egna resurservarit otillrdckliga, och
dtr Idtt, men under hand minskar inklubb.
vid nigra tillfiillen har vi besciktfilmmcitena besciks diligt och
tresset,
Det visade sig d3, att intressetvar
laboratorier i Stockholm, vilket varit
Denna
stort, och i borjan p3, L959 samlades klubbarbetetblir betungande.
mycketpopuldrastudieresor.
alla intresserade
fdr att dryfta f4gan. tendenshar vi nog kunnat spira lven
Tvi tdvlingar om iret, i s&vil svartDiskussionblev det vid detta tillfZille i \(eda Fotoklubb,men vi tyckerdndi, vitt som fdrg, brukar klubben arranatt intressetfcir klubben legat hcigt, di
och alla synpunktergick it ett hi"II: Vi
och vingera.Resultatetsammanrdknas
mcitenasom regelvarit vdl besoktaoch
illl ha en egenklubb!
naren blir irets klubbmdstare.Utom
amatcirfoto- antaletmedlemmarhillit sig tdmligen dessatdvlingar har vi roat ossmed en
Sn fick d& NTedaverkens
pFLca 3O st. under de tre ir
grafer sin klubb. Namnet faststilldes konstant
form av grupparbete, diir de medverv
l
n
a
l
l
l
t
D
a.
till Veda Fotoklubb, styrelsevaldes,
kande i grupper om 2 i 3 st. loser en
Klubbens verksamhethar inte foljt
stadgar utatbetadesoch klubben fick
arbetsuppgift, exempelvis fotografesom sin uppgift att, med allt vad detta nigon specielllinje i annat avseende ring av Sodertilje torg. Resultatet
d:rt,att p8"en bred bas sysslamed allt, framldggespi ett minadsmijte der det
innebdr, tlllv antaga medlemmarnasinsom hdr sammanmed fotografering. diskuteras.Denna form av tlvlande
tressefcir fotografien.
Den nybildadeklubbensftirsta sam- Vi har silunda inte fastnat fcir enbart har rcint stort intresse.
mantrddeh6lls den 26. l. 1919, med svartvitt- eller fdrgfotografering,utan
Klubben har gott samarbetemed
fcirsiikertillvaratasaintressenai bida andra klubbar i S<idert[ljetraktenoch
30-taletmedlemmarnirvarandeoch di
di siirskilt Sddertiilie Fotoklubb, i vilken flera av \Weda Fotoklubbs medsten dr det alls ingen skillnad mellan lemmar dr aktiva och pi sistonedelvinter och sommar,vad gdller korslttet. tagit i den grupp, som med bilder i
Man skall ndmligen dven sommartid jatteformatutsmyckatSddertiljenyaste
anvanda den kcirstil som llmpar sig skola, Blombackaskolan.
fcir vintervlglag. Di behciverman inte
Klubben har en egen jury for bildndr halkan sdtterin. S[, bedrimning, och har anlitats av andra
bli civerraskad,
kdre ldsare,betdnk nu detta noga och klubbarfcir beddmningav kollektioner
civaflitigt under de kommandesemes- i tlvlingssammanhang.
I
terveckornas(linga?) dagsetapper
Medlemsavgifthiller sig alla klubEfter en frisestund med konsulent bar med sjiilvaktning med, si ock vi.
- som avtackades
med star- Den dr emellertidlig, den rdr sig om
Segersten
ka appliderfrin publiken- och myc- en 5:a per ir. och avseddatt helt fdrket uppskattandelovord frin motor- brukas till medlemmarnasbdsta.Den
klubbens ordf. Gtista Lidving, fdljde anvlnds diirfcir fdr inkcip av tlvlingsPi pro- priser,arvodetill nigon "dyrbar" fdrekvdllens fdrsta <iverraskning.
grambladen utlottades ndmligen en dragshillareel. dyl. Fdr att vira medbil( !), och om den lycklige vinnaren, lemmar skall komma i itniutande av
Ing. Holger Axelsson med Priser.
fcjrdelarhar vi ett eget
mdngdkcipens
Foto R. Molander. .,' ritkontorschefenHolger Axelsson,till
en bcirjan s&g nigot konfunderad ut inkcip.
ldan frigar sig till sist om det Ir
stillare, och ingen Stockholms-biiist di han i sin hand fick en Volvo
kunde vdl undgi att reflektera 6ver Amazon, modell Nils Karlsson Pyss- mrijligt att hllla intressetvid liv, och
jdmfdrelsenmellan en front-mot-front- Iing. Han sken upp, di Lidving ploc- det Ir naturligtvis svirt att nu svara
krock och ett uthopp med vidhdngan- kade fram de tvi rcidavarningstriang- hdrpi, men ingentingtyderpi att fotode bil frin Katarinahissen.Och ndr lar i fdreskrivenstorlek,vilka var den intressetvid \(edaverken hiller pi att
detta nummer av B-pilen utkommerdr egentligavinsten. Under kaffepausen avtaga.Snararetvdrtom och vi ser ddrdet hog tid att bdrja trlningen fcjr vin- framtrdddeUVA-orkestern inyo med fcir framtiden an med tillforsikt.
Mbg
Forts.od sid.37
terkcirning,ty enligt konsulent Seger-
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Nigra prisbelcinadcbildcr ur
fotoklr-rbbens
tdvlinssskord
Overst "Vinterlandskap II"
'Adam
orh
och Eva', l-orslnlmnda belcinad
med 2:a placering och sistnlmnda belcjnad
med I :a placering,bida inldmnade av sign. "Lukas", eller L.
E. Maimborg.
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Ridlurskidethar fotograferats
av LennartEriksson.
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Nederst t. v. "Tvi liftande
flickor", foto Arne Bohman.
Bilden har ercjvraten 1 :a placering.
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Arbetarskyddets
till

hederstecken

sex Nobelkrutare

"Fdr airdelulla insatter i shyddurPsvsr"- som det stir p& det medfciljande diplomet - fick sex "Nobelkrutare" mottagaFdreningenfdr Arbetarskydds fiirtjiinsttecken i guld. Utdelningen lgde rum vid en hogtidlighet
pi Bofors Tjinstemannamdssden 23
maj i ndrvaro av Centnla"Skyddskommittdns medlemmar, personalorganisationernasordfrirande och nigra andra
inbiudna.
Direktor Allan Dahl6n hilsade "medaljiirer" och inbjudna vilkomna. Han
betonade den vikt fd'retagsledningen
liigger pi skyddsfrigorna och tackade
alla dem som genom sina insatserbidrager till att cikaslkerhetenpi arbetsplatserna.Det ir en gliidje dven fcir
fdretaget att nigra av de mest aktiva
nu kommer att hedrasmed Foreningen
ftjr Arbetarskydds f<irtj?instteckenfdr
sinamingiriga insatseri skyddsarbetet.
YrkesinspektcirBertil Ahlfors fcirrdttadesedin utdelningeoav f6rtjrinsttecken. Han framhcill d?irvid, att Foreningen f6,r Arbetarskydds f6rtj?insttecken dr en fcirnimlig utmdrkelse,
som utdelas med st6rsta restriktivitet.
Utdelningen sker p& forslag av arbetsgivaren, men fciregis av en noggrann

utredning av vars och ens meriter och
det dr ingalunda sdkert att alla fdreslagna dlrvid ansesuppfylla fdreningensfordringar. Att trots dettasexanHederstecken ocb diplorn i adntan PA notstZillda vid Nobelkrut tilldelats fcir- ldg.xrn|. Foforsfoto Falk.
tjinsttecknet ansig han mycket gl?idjande, och tolkade detta som ett gott
Audnhingschef Urban Engfirdnz,
bevispi de m&ngaverksamtarbetande
anstllld t924, var ffin 1942 till 1960
krafterna inom arbetarskyddetvid Nosekreterarei Centrala Skyddskommitbelkrut. Medalicirernaoch derasmerit6n. Han bitredde redan fdre L942
ter i starkt koncentrat:
dveringenjdren och sedermera lven
skyddsingenjdren vid handl?iggningen
6aeringenjdr Nils Carbonnier, an- av diverse skyddsfrigor. Hans verkstalldL942,nedladesom chef fdr orga- samhet Iram till omorganisationen
nisk-kemiskaavdelningenstort intresse 1951kan bdstkaraktlriserassomnigot
f<ir skyddsfr8gorna.19t1 utsigs han av skyddsverksamhetens
allt i allo. Setill skyddsingenj<iroch assistenttt
dan 1960 dr E. ordf<irandei kontorens
riveringenjdren.Genom en omorgani- skyddskommitt6.
sation och utbyggnad av skyddsverkHuuucltAyd.dsombud
Martin Nilssamheteneffektiviseradehan skyddsarton,
anstdlld
t938,har
varit
skyddsom1957
utnlmndes
tjverinbetet.
C. till
genjor och skyddstj?insten
sorterarnu bud i 12 ir och sedan1952 ledamoti
CentralaSkyddskommittdn.1953 blev
under honom.
han huvudskyddsombud. N. iir ledaCiuilingenji)r Fritz Dal6n, anst?illd
1933,hat sedan1942varit ledamotav
CentralaSkyddskommitt6n
och t. o. m.
1959 dess vice ordforande. Sedan
skyddstjiinstensomorganisation1951
har D. varit ordfdrandei allmdnnatekniska avdelningens skyddskommitt6.
Hir liksom i Centrala Skyddskommitt6n har han nedlagt ett mycket intresseratarbete.

NobelAruts nya innehaaare aa Arbetarshyddets bederstechen. Stiende fr. a. Fritz Dal6n,
Nils Carbonnier, Martin Nilsson ocb Emil lVistling. Sittande Torwald Sandberg ocb
Urban Enpstri)m. Boforsfoto lalk.

YrhesinspeAti)r
Bertil Ahlfors ocb Martin
Nilsson.BoforsfotoFalk.
mot av yrkesinspektionens
fcjrtroenderid i VIII distriktet sedanridets tillkomst. Hans verksamhetinom skyddsarbetethar alltid pr?iglatsav kunnighet,
gott omdcimeoch intressefcir frigorna.
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SkyddsombudToruald Sandberg,anstdlld 1,935,har varit skyddsombudpi
eiektriskaverkstadeni tJ fu. De senaste8 iren har han tillhdrt Centrala
Skyddskommitt6n.Sedan 1951 har S.
varit ledamoti elektriskaavdelninsens
skyddskommitt6. Han har visat itort
intressefdr skyddsarbetetoch hans insatserhar sikerligen i hdg grad bidragit till den ltga olycksfallsfrekvens,
som avdelningenunder ling tid uppvisat.

SAyddsombudEmil lYistling, anstdlld L937, har varit skyddsombudpt
i 1t ir. Cenammunitionsavdelningen
trala Skyddskommitt€nhar han tillhirrt
sedan1956. Han har varit ledamotav
brisanavdelningensskyddskommitt6sedan tillkomsten 1951. N(. har aktivt
deltagit i olika skyddsfrigors lcisning
p& sin avdelningoch bl. a. nedlagtett
energiskt arbete for anvlndningen av
skyddsskor.
Medaljdrernastack till ftiretaget och
Fcireningenf6r Arbetarskydd framfordes av ijveringenjtir Carbonnier,som i
sina och ovrigas vdgnat utlovade fortsatt aktiv verksamhet inom arbetarskyddet.
Ltn

skall sdkras
Slangarp& svetsaggregat
med slangklimmor.
Genom tillkomsten a! nya byggnader blir det allt svtrare att fi tiden att
riicka till. Kommitt6n uttalade sig diirfor for en uppdelning pi tre inspektionsgruppertill kommande&r.

Olycksfallsstatistiken
Prelimindrt meddeladesi f6rra numav ca 14 pet
ret en yrkesskadefrekvens
en milion arbetstimmar fd,r ftjrsta
kvartalet. Sedanantalet arbetadetimmar blev tillg?ingligt visade det sig att
siffran var innu nigot gynnsammare
och stannadevid t2,6. Det dr en av de
ligsta kvartalssiffror som noterats och
klart under v&rt bdstairsmedeltal.
FRAN
SKYDDSGLIMTAR
Under april och maj har sammanNOBELKRUT
lagt sex olycksfall intriiffat. Av dessa
i TU
hdnde tvi di en raket v&datZinde
Arsinspektionen
8. Ett av olycksfallen intr?iffade vid
Nobelkruts centralaskyddskommitt6 fZird till arbetet.Samtligafall har varit
f<imdttadesin irsinspektion den 23relativt lltta och har inte medfcirt nig24 mai. Kommitt6n hade som vanligt
ra besttendemen.
delat upp sig i tv& inspektionsgrupper.
Frin yrkesinspektionendeltog yrkesinspektcir Ahlfors och frirste distrikts- Skyddstiivlingen
ingenjor Ekander. Dessutom deltog
Skyddst?ivlingen arrangeras enligt
brandchef Sandkvist och vice brand- sammaregler som ifjol med undantag
chef Eriksson,Karlskogavar sin dag. av att elektriska avdelningen uppflytFcirste byrtingenj<ir Sangberg fr&n tats i A-gruppen. Inledningen blev god
sprdnglmnesinspektionenskulle ockst dven i ir och premierna uppgick under
varit med, men fcirhindradespi grund frirsta kvartalet till 2.735 kronor. I Aav sjukdom.
gruppen ligger NK-klubben frlmst
Vid genomgingen efter inspektio- med 49o kronor och RA-klubben topnen konstateradekommitt6n att ord- par B-gruppen med 225 kronor.
ning och renh&llning i och utanfcir arDi olycksfallen hittills varit fi kan
betslokalerna stadigt ftirblttrats och man slkert hoppas pi god utdelning
att med smirre undantag en utomor- dvenunder andra kvartalet.
dentligt hcig standardhilles. Detta omd6me g?iller dven det tekniska arbetar- Anm2ilanom olycksfall vid Nobelkrut.
skyddet diir kommittdnledamciterna
I fiiregiende nummer fanns en notis
omvittnade, att det synesbli allt svira- om anmdlanom olycksfall. Denna gZillre att pivisa verkliga bristfiilligheter. de som vdl de flesta uppfatiat Bofors.
Nedan n&grapipekanden av mera all- I Nobelkrut har SLyd.dstjdnstendast
miingiltig karcktdr som framkom vid
hand om anmllan och rapporteringav
genomgtngen.
olycksfall som intrlffar i arbetet eller
Bullerfrigan miste merabeaktas.
uid f)ird till ocb frLn detta.
Renhillningen av belysningsarmatuVi vill od<si gdrna tr[ffa den skadaren kunde p& en del hill vara bdttre.
de personligen. P& detta slttet ftr vi
Avryckta, lossadeeller d&ligt anslut- direkt htjra hans syn p& hur olyckshiinna jordledningar till aPPatuter,maski- delsentillgick och kan resoneraom vad
ner eller annanutrustning noterades.
som skall gciras for att ftirhindra ett
Lijsa friremil, for hanteringen ovid- iterupprepande. Av samma orsak vill
kommande, pitr?iffades i vissa explo- vi ocksi att de som rikat ut fiir mera
sivdmneslokaler.
anmirkningsvd'rdatillbud tittar upp till
S?ikring av upphingningskrokar pi
Skyddstjiinst.Utciver detta skall nafurtelfrar och lyftanordningar.
ligtvis anmdlan till arbetsledningen
Dammtlt ftirvaring av personlig ske i vanlig ordning vid intr?iffade
olycksfall och tillbud.
skyddsutrustningbdr beaktas.
Ftirsdkringenf<ir olycJcsfalltltom arSkyddsombudenbar i en del fall inte
betet samt till?iggsfiirsnkringarnafcir
skyddsombudsmlrke.
Instruktion pi maskin skall vara av- olycksfall, ryggsjukdom och annan
sjukdom administrerasav Bjdrkbornt
fattad pi svenska.

FacAfi)rening och anmdlan sker till
fackf<ireningens expedition i Folkets
Hus.
Ltn

Skyddspristiivlingen
vid Bofors
1:A KVARTALET
gav vid Bofors Kt 4.48L:- i pris, att
delas mellan de 4l deltagandeavdelningarna, tlvlingsenheterna. I grupp
A, den "svira" gruppenmed 21 avdelningar, blev 2 avdelningar tyvdrr utan
po2ingp& grund av ijkat antal olycksfall. Ovriga klarade sig bdttre och
Plitverkstaden blev b[st och fick Kr
420;- att delas p3,L75 man. Mer in
Kr 200:- fick StElverket(ME) (Kr
243:- pit L35 man) och Byggnadsavdelningen (Kr 236:- p3'295 marr).
I grupp B blev 2 avdelningar ockst
poiingliisa. H?ir blev h6gsta summan
Kr 210:-, som Kontrollavdelningen
(KA 8-9) fick att dela pi L75 man.
Summorna v[xlade fiir iivrigt mellan
ca Kr 30:- och 180:-, men det kan
ju bli minst 4 g?nger si mycket pengar, vid irets slut, om skyddsarbetet
bedrivesp& det rltta slttet.
Dei kanske ocks8 b6r nlmnas, att
4.610 anstdllda deltog i t?ivlingen. I
runt tal blev det allts& ca Kr 1 :- per
man under fdrsta kvartalet.
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Albin And.ersson
Bo'fort

Axel Carlsson
Bolors

K. S. Kjellstrdm
Bolors

Kail Lindberg
Bofors

Odein, Eilk Vilhelnt, fddd 11 oktober 1914, avliden
14 maj L962. Arbetadejuni L937-maj 1938 vid Sttlgjuteriet i Bofors. Ateranstllldesi febr. 1941 som truckfdrare och pressarei Projektilverksadenoch blev i juli
1916 filarc i Urverksapteringsavd.Ca 22 tjd:nstel,r.

Erih Ode6n
Bofors

Ernst Pettersson
Bofors

Petlertson,Ernst Gufiau Valdemar,fddd 28 nov. 1905,
avliden 26 naj L962. Anstalldesvid Bofors i sept. 1920
som svarvare och filare i Kanonverkstaden,civerflyttade
1936 trll Kontrollavd. som avsynareoch blev i dec. 19)1
Erholl medalj och gratifikaplanerarei Kanonverkstaden.
tion fcir 26 tjd'nstel,rvid jubileet 1946 och hade siledes
ca 42 tjdnsteir nir han gick bort.

Andersson,Ernst Albin, f6dd 17 dec. 1!18, avliden 2)
aprll 1.952.Anstilldes vid Bofors i juli 1'947som pendelsliparei Smedjanoch blev i nov. 1948 avsynarepe samma
avd.Ca 15 tjdnstenr.

Carlston, Axel Linus, fitdd 25 aug. L902, avliden 8
jani 1962.Anstdlldesvid Bofors i aag.L9I6 som kootorsbitriide i Kanonverkstaden, blev L923 frirestindare for
Godscentralenoch flyttade i mars 1940 som planeraretiil
Medaljor 1946 vid jubeleetmed
Planeringsavdelningen.
30 tjlnsteir. Han hade siledes ca 46 tjdnstetr vid sin
bortging.
Kjelltri)m, Karl Sigfrid, fddd 13 april 1900, avliden
i maj L)62. Anst?illdesi fefu. L9L4 vid Stilgjuteriet i
Bofors, ddr han snartblev handformarei handformningsgjuteriet. Detta yrke hade han hela sin anstdllningstid,ca
48 tr. Erhdll vid jubileet L946 medalj och gratifikation
fcir 32 tj2inste&r.
Lindskog, Karl Hjalmar, f6dd p dec. 1!01, avliden 22
aprll 1962. Var anstdlld vid Bofors |92O-L92L som
hantlangarei Smedjan.Atetkom i okt. r9>; som krankopplare i Plitverkstadenoch blev i maj 1957 transportarbetarepi Transportavdelningen.

3t

REIIAKTIONHN
Ndsta nurnmer
berdknasutkomma den 1 sept.och blir m 4 av dennairging. Redaktionendr taclsam att fi materielsnarastmcijligt efter semesternoch ej gdrna senaredn omkr. 4 aug.
Kom ihig, att alla bidrag, som blir publicerade,fir honorar. Vi dr ocksi tacksammafor alla fcirslagtill notiser om
tekniskt nytt, nya produkter,nyinstallationero. s. v. Sdnd
gana in en piminnelse eller ett pipekande. Den typografiska utformningenkan red. senareklara.
Semesterfotogtafier
tar red. ocks&gdrna emot. De flesta torde vdl ta kameran
med sig pi semesterfirden.Viilj ut den bdsta- eller de
bdsta- bilderna och sdndin till oss.Vi vill gdrnaha en
i ndstanummer.Bildernakan
sida med semesterfotografier
vara frin vilket land som helst, blott de ger en fin och
trevlig semesterstdmning.
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Karl Ahlberg
N obab

Carl A. Anderson
7Y/edaaerhen

JobanAugustsson
Bofars

K. G. Andersson
Bofors
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Gunnar BjdrA
Nobab

Ablberg, Karl Gustau,fddd 29 april 1895,pensionerad
I maj l)62. Anstllldes 1930vid Nydqvist & Holm slsom
svetsarepi Plitverkstadenoch har hela sin anstillningstid,
ca i2 Lr, haft dettayrke. Medaljor med 25 tjinsteir 1955.
Anderson, Carl A., fddd 1 juni 1890, slutat vid uppnidd pensionsilder30 marc 1962. Anstllldes vid Wedaverken 26 sept. 1949 ochhar hela anstdllningstiden
ca 13
ir varit verktygssvarvare
pi Maskinverkstaden.
Andertson,Karl Gustau,fddd 31 mars 1909,pensionend 30 ^pril 796I. Anstdlldesvid Bofors i nov. 1934 vid
och i nov.
Smidesverkstaden,
blev senaretransportarbetare
7941 portvakt. Overflyttadei okt. 1950 som krutbruksarbetarevid Nobelkrut, men iterkom i okt. t954 som
filare vid Precisionssmedjan
(MRK) pi Kilsta. Rdknade
ca 25 tjdnsteFrrndr han avgick med sjukpension.Medalj<ir
I960 med 21 tidnsteir.
Augustsson,lohan Ferclinand,fodd 2 aprjl 1895, pensioneradI maj L962. Arbetade L9L8-I920 vid Stilverket i Bofors och var fuen I93)-L9)3
aretdator vid
\Tikers AB och arbetadesamtidigtsom kcirareoch skogsarbetareinnan han i maj 1,953anstllldes som frjrridsarbetarepi Godscentraleni Bofors. Arbetade dven iren
I91o-r9I5
vid N7illingsberg.Erhdll 19)3 medalj och
gratifikation for 21 tjiinsteir och rlknade sllunda ca 34
tjdnsteirndr han avgick.

l:r

o1

Yngae Bostri)m
Bol ors

AEe EAgren
Bofort

Bjdrk, Gunnar, fddd 19 maj 1895,pensionerad25 maj
1962. Anstd,lldesredan itr L909 vid Nydqvist & Holm,
dlr han fram till L943 arbetadesom slipare. De senaste
iren hade han m&ttkontrollantensansvarsfylldauppdrag.
Medaljdr 1947 vtd l00-irsjubileet med 38 tjinste&r och
hade s&ledesca 43 tjdnstelr nir han avgick.
BooA,Gunnar Emanuel,fddd 21 april 1895, pensionerad t maj 1,962.Aostdlldesvid Bofors redan 1909 som
hj?ilparei Smidesverkstaden.
Overflyttade i a.og.1925 till
Kanonverkstadensfinmekaniska avdelning som svarvare
och blev L95) avsynarepi Kontrollavdelningen. Erholl
medalj och gratifikation fcir 37 qensrcervid jubileet 1946
och l9)9 storamedaljenfrir 50 tjlnsteir. Hade siledesca
53 tjanstefundr han avgick.
Bostrdm,Karl Yngae, fddd 4 april 1895, pensionerad
I maj L962. Anstdlldesvid Bofors i dec. 1910 som verkstadsbudpi Kanonverkstaden.Slutadei nov. L913 och
iterkom i okt. r9r8 som svarvarepi dennaverkstadsfinmekaniskaavd. Frin L922 har han varit svarvarepi Verktygsverkstaden.
Hade ca 48 tjlnstetr nlr han avgick. Erhrjll vid 30O-irsjubileetL946 medalj och gratifikation fcjr
31 tjdnste&r.
Eclgren,Ake Gdte Sigaard,fddd 15 jan. 1909, fcirtidspensioneradp& grund av sjukdom 1,maj 1962. Anstdlldes
vid Bofors i rnarsL937somvdllarei Smedjanoch flyttade
dd,:riffintill Kanonverkstaden,dlr han arbetatsom slipare,
klippare och svarvare.Hade ca 25 tjd'nstefunir han avgick.
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Daild Eriksson
Nobelkrut

Anders EriAsson
Bofors

Saex Eilksson
Bolors

f ohn HLkaxssotz
Bofors

Carl G. Hdgland'
Bofors

Karl Jobanron
Nobab

Eriksson,Daild Emanuel, fodd 30 april 1895, pensionerad 27 aprll L962. Arbetade nhgra Zr pi Bofors Byggnadsavdelninginnan han i juni L923 anstdlldesp& Dynamitavdelningen vid Nobelkrut. Flyttade 1938 till tvettpi
och malningshusetoch blev i aug. 1951 fcirridsarbetare
NP 14. Denna sysslahade han tills han avgick efter ca
39 tjiinste&r.Erholl 1948 medalj och gratifikation fcir 21
tjdnsteir.
EriAsson,RLgfAllsAnders, fddd 10 april 1895, pensionerad 1 maj 1962. Arbetade maj L929-juli 1931 som
grovarbetarepi Bofors Byggnadsavdelning.Aterkom i
maj L933 i samma sysslasom han hade tills han avgick
efter ca 33 tjdnstelr.Erh<jll195) medalj och gratifikation
fcir 25 tjdnsteir.
Eriksson,Suen, fodd 29 juni 1895, pensioneradt juli
L952. Anstalldesvid Bofors i okt. rgzo som hantlangare
i Stilverket.Overflyttadesi nov. L9)7 till Hyttan och blev
i Hlrdverket, ddr han senareblev
i aprtl 1939 ugnsskd,tare
Medalj vid jubileet 1946 med 26
h?irdningshj?ilpare.
tjlnsteir, kunde han riikna till 42 tjdnstelr ndt han avgick.
Forsrnan,Bror luniut, fddd 1 juni L897, pensionerad
1, juni 1,)62.B<irjadesom postbudi verkstidernai tsofors
redan 1910, blev 1913 svarvarei Reparationsverkstaden
och 1917 svarvareoch reparatorvid Nobelkrut. Arbetade
ett par korta periodet L9L6-I7 och I9l9-20 vid AB
Baltic och Nykroppa Jdrnverk.Utnlmndes till fdrman vid
Nobelkruts Byggnadsavdelningi maj L929 och blev 1
januai 1943 verkmastarept sammaavd. Medalj vid jubileet 1946 med 35 tjdnsteir och mottog stora medaljen
196l for 50 tjiinsteir. Hade silunda ca tl tjdnsteir ndr
han avgick.
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Bror Forstnan
N obelArat

OsAarJobansson
N ohab

Hikanston, lohn Efraim, fodd 18 juni 1897,pensionerad 1 juli 1962. Arbetadevid Bofors som sadelmakare
I924-L92, och I93o-L933 och iterkom L934 i samma
yrke. Utnamndes i nov. L942 till frirman p3.Kanonverkstadenssadelmakerioch hade dennatjdnst tills han avgick
efter ca 33 tj'dnstefu.Medaljdr 1954 med 25 tjd'nstefu.
Hdglund, Karl Guslao,fddd 3 mats 1895,pensionerad
1 april 1962. Anstzilldesi juni l94L somgrovarbetarepe
Bofors Transportavdelning.Overflyttade i maj till HZirdverkstadensom hdrdningshjiilpare
och har de senaste
iren,
frin jan. I9)9, varit hlrdare i Kilstasmedjan,Ca 2L
tidnsteir.
lohanston,Karl Ernanuel,fddd 2I aplil 1895, pensionerad 19 aprll 1962.AtbetadeLrenL9I3-L915 vid Nydqvist & Holm s&somplitslagare och Sterkom L92L i
sammayrke. Medaljdr vid Nohabs jubileum t947 med 27
tjdnsteir och hade siledes ca 42 tjdnstelrrndr han avgick.
lohanron, OskarVilhelm, fodd 10 mars 1895,pensionerad27 april 1952. Arbetadevid Nydqvist & Holm iren
r9I6-L9L7 och1922-1924 ochiterkom 1927sompl6tslagare.Detta yrke hade han tLLl L944, dt han blev avsynarepe Kontrollavd. och 1,945verktygssliparepi Automatverkstaden.Medaljrir 1952 med 25 tjdnsteir, kunde
han siledesrd'kna55 tjdnsteir nlr han avgick.
HenrikValter, fodd 21 jali1897, pensionelohansson,
rad 1 aug. L962. Arctalldesvid AB Bofors-Tidaholmsoch blev i mars
verkeni febr. 1936 som verkstadsarbetare
1947 plateilnssman.Erhcjll 1961medalj och gratifikation
fot 25 hr.

04h 60-dzfut4az
III kvartalet r96z
BOFORS
Valter Jobansson
Tidabolmsuerhen

Saen Larcson
T idaholntsaerAen

Artbur Jiirn
Bofors

lohn Nilsson
Nohab

llirn, Karl Arthur, fddd 3 maj L895, pensioneradL juni
L962. Arbetadevid Bofors iren 19L1-1919 med kortare
avbrott, innan han i iuli L92L anstdlldessom smidesarbetare i Smedjan.Overflyttadei nov. l94L till F[rdigst?illningsavdelningenoch blev i dec.s. i. portvakt. Erh<jll vid
jubileet L946 medalj och gratifikation fcir 34 tjd'nstehr
och kunde siledes rdkna ca )0 tj?insteir ndr han avgick.
Larsson,SuenHerman Villier, fddd 5 juli rs9Z, pensionerad 1 aug. L962. Anstd'lldesvid AB Bofors-Tidaholmsverkeni dec. 1935 som tidskrivareoch har hela sin
anstdllningstid,ca 27 fu haf.t denna tjinst. Erhdll 1960
medalj och gratifikation f<ir 25 tjd.nstel.r.
Niltson, lohn, fddd 3 maj L897, pensionerad3L maj
1962. Anstdlldes vid Nyqvist & Holm rcdan I9I2 pit
maskinverkstaden,
ddr han arbetadetill 1938.Utndmndes
di till fcirmanp3.Borraravd.(60) och blev 1951planerare
pi. Dieselavdelningen.Rdknadevid sin avging till )0 irs
tjinst och erholl vid Nobels jubileum L947 medalj och
gratifikation fdr 35 tjZinsteir.

q
Tack
Ft)r all tlpptaklning, fdr blomrnor och minnetgLuor,
iag fStt mottltga frfrn kantrater ocb aiinner i sambandmed
min augLng ur tjAnfi aid AB Bofors ber jag f2 framfdra
mitt aarma och uiird.ramma,ack.
lvilard Kellertb

Juli

So-iringar

Anstrilld

!. Axelsson, Karl GustaaIngemar, Milare, B.
2. Vesterlund, EriA loban Holger, Truckreparatiir, VR 92.
3. Kjerrulf , AAe Gustaa August, Krankopplare
och sptnkrirarc,YK 27.
4. ldrustrdm, Anders, Kallsigare, MH 22.
6. Bergendahl, Axel Oraar, Ingenjdr, VP 1.
7. Anderston, Rolf Herbert Lenny, Brukstjdnsteman,OK.
7 . Tdrnhult, Emil Orian Marhur,Ing., XK I.
c)
Hell$rdm, Albin Einar, Div.-arb., MVK 21.
1 1 . Magnutton, Nib Viktor Gabriel, Fcirridsman, VK 51.
rr. Nykuist, Ake Isidor, Sigare, YK 24.
ls
Stri;mberg, Karl Folke, Kranbilsfcirare, RT.
1 6 . Eriktson, Guttau Herman, Synare,MSK 80.
2 L , Karlsson,Gunhild Maria,Tempoavsyn.,KA 91.
2 2 . Strdm, Gu$au Ragnar, Vdrmare, MV 20.
)4
Rotell, Sigurd Einar, Avsynare,MSK 81.
? 7 Orn, Karl Gdsta, Bna.kstjinsteman,
ESS.
30. Hellstri)m, EriA Gufiaa Einar, Fdrman, KKB.
Augusti
5. Ekeli)f, Bertil Oskar Adolf , Valssvets.,MVK.
6. Pettersson,Nils Sixten,Brukstflnstem.,EDF.
9. BSgenholm,Carl N ih Nchard,Skd.ggare,
MRK.
L0. Pettersson,Ake lnguar, Montilr, BAM.
1.1.. Hagquitt, Rolf Harry, Svetsare,VX
L2. Sandberg,Aruid Ingaar Emanuel,El. svetsare,
vP 24.
13. Siiigren, OsharHarry, Martinmdst.,MB 3.
t5. Dablberg, Albin Efiil Valdemar, Smlltare,
ME 20.
15. Berg, Eclit, Fdrest?ndarinna.
rc. Oltson, Karl August, El. montdr, X 20.
t9. Habne, Nils Magnu Hilding, Milare, VK 53.
20. Ekstrdm, Reidar Opald Torbidrn, Fcirm.,VF.
22. Fredriksson,Nils Artur,Yalsmont., MVK 90.
24. Gdthlin, Oskar Eduin, Verktygsslipare,W 20.
24. Kjellberg, Gustaa Vilhelm, Bilfcirare, RTK.
25. Norring, Gurtaa,Borrare,VK 28.
26. Striirn, RagnarlYilbelm, Br,*stjdnstem., EDH.
31. Pirtol, EriA Anton, Telferk6rare, MP 21.
31. Gustaaston,Alice Kristina, Tvettbitrede, OT.
3L. lansson, Stig Olof , Brukstjinsteman, PA.

L944

t949
t954
1944
L93e
t938
L947
L95L
L937
L926
L9t2
L936
19j1
L939
L946
lg4}
LgrO

L959
1933
1950
L95L
L939
1927
L926
1957
L96L
L935
L934
1938
I9r,
L93t
L947
L93O
1930
L95O
L96O
L939

Senfpmhpr

3. Karltton, lohan Erik Ragnar, Skjutfiiltsarbetare, KMPS.
3. lohansson,Knut GustaaHarald, Avsynare,
KA 81.
8. Carltson, Karl Yngoe Fredrik, Ing., KKN.
Ll. f ones,Eric, Forman, VA 30.

L93,
1935
L939
19j7
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tOttoston,Uno Gotlner,Materialm.,MVK 23.
Siiiio, Nils Magnus, Plitslagare, VP 22'
Hedlund, Einar Itar Ossian,Truckftirare, RT.
Andersson, Karl hkil Alaar, Kranfiirare,
MG 10.
T 9 , Liliegren, Georg Alexander,lngeni&, MSK 6.
2 t . Erikston, Karl Gi)tta, Kontrollarb., KA 62.
2 2 . Karlsson, Karl V aldemar, Kopiersvarvare,
VA 40.
al
Stenman,Sten Olof , Ftirman, P 10.
2 1 Lunduall, Suen Georg, Verktygssvarvare,
VV 20.
? 5 Ylioja, Paauo,Hj.-smiltare, ME 20.
2 5 . Liclengren,Guttaa Harry, Brukstj.-m., P 10.
z o . Paultson, G otri h H elm er, Stickprovsynare,
MSK.
28. Theder, SaenAke, Brukstiinsteman,YK29.
Hau Victor,Ingenjcir, KA 90.
29. Strdmbiick.,
L4.
16.
18.
L8.

Juli
5.
7.
1o.
L5.
18.
20.
22.
21.

1953
1928
L940
t943
L934
L957
t933
L9)4
L927
1958
L9t8
1939

r935
1938

60-6ringar
Eriksson, EriA Sigfrid, Reparatdr,MVK 30.
B 39KaicA, f ohan laar, Oljeserviceman,
Stdhlber{, Oskar Emanuel,F<irman,MG 10.
Hellberg, Karl Vilhelm, Pl6;tslagare,VP 20.
lValslrdm, Paul Gunnar, Filare, VE.
Akerlund, Nils Henning, Portvakt,RV.
Ki\estad,IJno Siuert,Monteringsarb.,VK 50.
Mi)klin,lakob Ansehn,Sm6rjare,MVK22-

Augusti
5. Anderston, lohan Ed'oin, S|gare,YK 24.
lo. Erikron, Holger Leonard',VerkmIst., B 23'
MSK 83.
L6. Anderston,Axel Ed.uin,Prcssriktare,
25. Carlsson, Axel Linut, Brukstjlnsteman, PK.
27. Carl6n, Nib Fredrik Hilding, Maskintvdttare, dT.
28. Sundell, Karl Hjalmar, Ingenjiir, KKT'
2). lohanston, Bror Harald, Monteringsarbetare, VK 50.
29. Oslund, EriA Emanuel,Verktygshyvlare,W.
September
5. Lundgren,HenryVilhelm, Plitslagare,VP 20.
lo. Karlston, Karl Oshar, Hiirdn.-hjiilpare,
MSK '0.
L 4 . Gustaftson, Hjalmar, Ptessare,VF 18.
L 7 , Kar I sson, K arl Al bert, Kontorsvaktmdst.,MSK.
1 7 . lordan, Erik Valfrid, Vakt, MSK.
1 8 . Persson, And ers, Rev.-svarvare,Y A 40.
1 8 . Botlri)m, EriA Viktor, Avsynare, MH 22.
)4
Helsing, Gerhard'Sigfrid, Ftirman, MSK.
28. Book, Axel Harald, Hirdare, MH 22.
28. T r yggaest on, GustaaMaurilr, Forridsarb.,P 10.

t956
L9)2
19t7
rg27
L93I
tg4r
1925
L955

L936
L934
1932
L9L6
L912
L930
L928
L924

1918
L937
1957
L933
L948
L949
L934
r-918
r92'
t947

NOBELKRUT
Juli

50-itingat

L948
Hauan, Ragnar, Doktor, Ingenjiir, NLD.
t\ Y
Ammunitionsarb.,NVA
N'
EuSewa,a, 1lmmunltlorrsarD.,
3. L 9 1 2
LisaEusenia,
Lisa
Saro6.Lxsd
Saro6,
Jarlo,
19ro
lf,/angendabl,Bror Arnold, Eldare, NB 39.
Eri k r on, Fritz Emanuel, Nitrocellulosaarb.,
1936
NVN.
L 6 . Hanrson, Roy Gunnar, Krutvalsare,NVK 2. Lg40
28. K uI I berg, OI of Eoer t I ohan, Nitrocellulosaarb.,
L934
NVN.
6.
7.
/.
13.
L6.

Augusti
7. Holmquisl, Bror Gunnar Bernhard, Kontorsvaktmlstare, NEFP.
t6. Klirnii, Marta, Krutapterare,NVK 20.
22. Kihl, Harry Rudolf, Nitrocellulosaarb.,NVN.
September
3. Strdmberg,Edla Margit Margareta,Knttaptetarc,NVK 2.
8. Adolftson, Nils Gerhar,/,Skiftfcitman,NVN.
l). lohansrcn,Karl Gunnar, Transportarb.,
NB 70.
16. Erlandsson, Nih Seaed,Lodare, NVK 2.
18. Briinnstri)m, GustaoAd off , Ammunitionsarb.,
NVA 5.
23. Benglsson,Sixlen Arlhur, Byggn.-ing.,NB 4.
29. Lindqaist, Einar Martin, Svarvare,NB 90.
60-iringar
Juli
5. lohanston,Karl Albin, Fiirridsarb.,NP 10.
14. Liiustrand.,Helge Fritz,Reparutdr, NVA 12.

L938
1952
L942

1952
1932
L938
L935
193'
L94L
I95O

L924
L922

Augusti
1937
2I. lonston, lohn Emanuel,Grovarb.,NB 40.
NVN. 1920
25. Larston,SaenEduin, Nitrocellulosaarb.,
September
L4. Pettertson,EueArtur Reinhold,Fiirm. NLB.
2L. Hecllund, Kail Einar, Apparatskdtare,NVT.
23. Ga$aatson, Karl Erik Natanaei, Nitrocellulosaarb.,NVN.
23. Suenston,lohan Helge, Verkmdstare,NB 40.

L935
L935
Lg38
1942

NOHAB
sO-iringar
Juli
24. Larsson, Bertil, Divetsearbetare,VB.

1956

Augusti
L3. Helm, Gdsta,Pliltslaeare,VT.
21,. Sand.berg,Suen,Fdrman, YT .
26. Gustautton,Erik, Forman,VG.
30. Israelsson,Arne, Svetsare,VT.

1935
19)5
1956
1936

September
VT.
20. Auguttsson,Torslen, Pl8.tslagare,
27. Engttrdm, Algot, Avsynare,VD.
28. Hall, Lennart, Slipare, VM.

r937
t950
1938

60-iringar
Juli
2 2 . Kronaall, Nl/r, Motorprovare, Lab.
VH.
z o . Oltson, lohn, Transportarbetare,

1952
1960

Augusti
EI.
12. Derner, Gufiat',Inkopsassistent,
L7. Hylander, Aruid., Gjuteriarbetare,VG.

l9L9
L927

September
3. Ekstrdm, Olof , A'rsyoare,KA.

1934

TIDAHOLMSVERI(EN
50-iring
September
L6. Larston, Gi)slaReinhold Ernanuel,BonoplexL9r7
arbetare.
60-iring
September
22. Plantin, Karl lohan, Bonoplexarbetare.

L94r

\x/EDAVERKEN
J"li

September

5O-iringar

70-fuing

5. Anclersson,Albin, Verktygsavsynare.

9. Eriksson, Holger, Avsynare.
L4. Saensson,Oscar,Sjukvirdare.
M. Gustautson,H erman,Kdrntransportdr

L955
1950
7960

UVA

Augusti
8. Flock, Ake, Ekonomichef.

194r

50-iringar
Juli
). Sundberg,Bror Lennarl, Avsynate.

September
L8. Ram.sell,Einar, Transportdr

1950

60-iringar
Juli
2. lanston, Aluar, Riktare.

1947

September
9. tf/etterstedt, Elin, Diskerska
20. lohanston,Karl, Snickare.

L960
1943

ittera
Karl lYistrand: Hi)rt och uppleuar.
Stockholm1962.\Tahlstrcimoch \7idstrandP
. r i sk r L 9 : 5 0 , i n b . k r 2 5 : 5 0 .
Memoarlitteraturen rcirande Karlskogadr ganskafattig: man tordekunna rdkna skildringarna pi ena handens
fingrar. Det finns dock ett par minnesanteckningar av h6g klass, om man
rdknar med Selma Lagerlcifs berl telser frin konfirmationstideni "Korskyrka" och kaptenen Olof Axel Oxehufvuds barndomsminnenfrin Bidrkborn, vilka sistndmndadelvispublicerats i dennatidning.
Helt nyligen berikadesv&r kunskap
om Karlskoga i "den gamla goda tiden" av fcirre ombudsmannenoch direktciren f<ir Jiirnbruksforbundet Karl
NTistrand. Alla zildre karlskogabor
torde v?il minnas provinsialldkaren
Knut NTistrand och hans familj, som
"doktorsgirden".
bodde p& d8.varande
Dr \Tistrands maka var fcidd pi Degernds,dotter till den sistebrukspatronen ddrstddes,ryttmdstare Elias Carl
Strokiet.
Karl \Tistrand ger en vaken skildring av livet pi Degerndsherrgird, ddr
den patriarkaliska andan Innu r&dde,
men ddr man levde praktiskt taget pl
ruinens brant. Efter mormodernsdcid
upplcistesocksi hemmet pi Degernis.
Ocksi om Alfred Nobel pi Bjcirkborn
ger fcirfattaren nilgra intressantaupprysnlnSar.
Efter studier i Orebro och Uppsala,
tingsmeriteringf,. m., anstdlldesden
unge juristen Karl \Tistrand i J?irn-

1946

19t5

September
5.
20.
27.
29.

Mdller, Eaa Alexanclra,Telefonist.
Kiirki, Uno Aster, Ritsare.
lonston, Lennart Birger Manfred, Slipare.
lohanron, Geron Albert, Svetsare.

Augusti

60-iring

4. Almquist, SuenEduin, Fcj,rridsarbetare.

bruksfdrbundet, vars 6den och dventyr
han i m&ngair ledde under gott samarbete mellan alla parter. Jdrnbruksforbundet iir ju ocksi smitt legendariskt i detta sammanhangsisom frirbundet som helt sluppit strejker och
andra allvarliga konflikter. I kapitlet
"De gamle herrarne" mcitervi Berndt
Wijkander, Ernst OdelbergochAugust
Hernelius pi resp. Bofors, Degerfors
och Uddeholm, vilka var helt tongivande och bestimmande i Jiirnbruksforbundet. Alla tre var stora personligheter, skickliga bruksmdn,klarsynta
fdr tidens problem, men dock inte utan
vad vi nu skulle kalla "originalitet".
Kapitlen om dessaherrar och iren pt
Jdrnbruksfdrbundetdr mycketldsvdrda.
Fcirfattarenkom tidigt in p& politiken, sivdl i Stockholmsstadsfullmdktige som i riksdagensfdrsta kammare,
ddr han frir civrigt blev bdnkkamratoch mycket n'arav'dn- med Ture Nerman. Trots att \Tistrand sisom hcigerman tillhdrde "oppositionen"hadehan
stort inflytande i utskotten och hans
ord vlgde tungt. Han sdgesock ha varit kammarensmest lysande vdltalare.
Hans tid och krafter, och framfcjrallt
hans utomordentliga sprikkunskaper,
togs ocksi i anspr&ki stcirrepolitiska
sammanhang.
Ovansttendekorta anteckningarf6.r
rdckafdr en mycketvarm rekommendati_gnatt kdpa och lisa boken. E. L.
*
Gunnar Kolmert : VhrmliindsAa industribilder. Stockholm- Uppsala 1961.
Almqvist & \Tiksell/Gebers.

1949
1960
1958
L9t9

L954

ingenjdr Gunnar Kolmert, fcirenaralla
dessaegenskaper.
Gunnar Kolmert har i mhnga Lr
forskai i de vdrmldndskabrukens och
industriernashistoria och har i olika
sammanhangpublicerat uppsatserhirom i tidskrifter i in- och utlandet. Nu
har han sammanfdrt,omarbetatoch nyfrirfattat en serie korta industrimonograf.ieri en bok med ovanst&ende
titel.
Samtliga manuskript har senaregranskats av respektivefriretag, som ocksi
ldmnat bildmaterielm. m.
"Viirmliindska industribilder" ger i
koncentrerad form mycket utfcirliga
och ing&ende skildringar av de olika
fciretagenshistoria och utveckling, nuvarande tillverkningar samt aktuella
problem inom utvecklings- och forskningsomridena. Det hela bildar en
mycket virdefull "uppslagsbok". Dattill mi nlmnas att det hela dt skrivet
med skicklig och "vdlformulerad"
Penna'

E. L.

Limericken frin
Tidaholm
En man uar p2 resatill St?;de
i en hlkrock han mdtte sin Ade
Utan skurnplasti briidan,
han s)ikertgLtt hddan
och i Valhall 'fdrt riiknat in
bland clecfuicle.
lanitor

Kombinationen tekniker, kulturhistorisk forskare och fdrfattare dr
ganska ovanlig. Chefen frir MG 3,
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SENASTE NYTT FRAN KONCERNEN
Musikensdag i Trollhiittan
Scindagenden 6 maj var det m&nga
trollhdttebor, som vicktes av Reveljen.
Denna sdndag kanske man kan sdga
att viren hilsades vllkommen pL allvar till kraftstaden.Redan kl. 6.lo
tigade ett 80-tal musikanter frin Metall, NTO och Andreaskyrkansmusikkirer, under ledning av Sven Sdderlund, genom hela stadenfrin Skoftebyn i scider till Danneba&en i norr,
fdr att sedankomna ner till centrala
staden och pa Stadsbiblioteketstrappa
ge en konsert. Som tack fcir detta delar Trollhdtte Gillet varje ir ut en pokal till den musikaot, somvarit med
flest ginger - och ej tidigare fitt
denna. I ir tillfdil pokalen NTO's
Gunnar Andersson fil 24 irs medverkan.
Gillets patron, dverldkareRolf Rohdin, hcill en kort historik tjver de 70
ir, som gitt och framhcill, att de fcirsta musikparadernavar arbetarnas1
maj demonstration.I stiillet fdr att
vandraefter de r6da fanorna,plockade
man fram musikinstrumentenoch ti-

gade genom den gamla Sigarebyn innan arbetetb<irjadefd,r dageo.
Efter konserterandetpt bibliotekstrappan var det Strcimslundstur att fi
sin musikaliskauppvaktning, och ddrefter stdlldesfirden &ter till stadeni
bussar, fcir att avsluta morgonens tur
rnedkaffe pi Bjcirsellskonditori. Denna firma bjuder varje ir, som ett tack
till musikanterna,fdr derasvandring De sammanslagnatnusi6Adrernatdgar genon Trollhiittan pfr musikensdag. Foto
-D e 1 3 k m .
Si. en stundsvila fcjr att kl. 18 gcira G6staLarsson.
en ny marschtill tonerna av Tapto genom centrala staden, med sm& uppehill vid Hjortmossensvirdhem och
Lasarettet,detta fcir att pigga upp Patienterna - vilket givefvis uppskattas
av alla. Och s& till sist avslutadesMusikens dag med dnnu en konsert pl
bibliotekstrappan.
Det dr ml.nga f. d. trollh?ittebor
som sdker sig till fcidelsestadendenna
fcirsta scindagi maj. Ja, det dr en
vacker tradition, som vi fir hoppas
skall leva kvar.
Till sist en honndr och ett drligt
tack till musikanternaoch derasledare.
L-n.
NOHAB-motor

der av den 16 man starka orkestern.
Vore det inte roligt om orkestern
kunde ges litet flera tillfZillen till framtrddandeni olika sammanhang?
Som sistaprogrampunkt kom si den
med stor frirvintan emotseddavisningen av fdrgfoton, som ingick i ing. V.
Hagerths fciredrag.
Ing. Hagerth hadevalt att illustrera
sitt fciredrag med uts6kta fZirgbilder
frin en semesterresa
per cykeli Bohusl?in. Siv2il fiirgbilderna som de rappa
kommentarerna,spdckademed en fdrom vitt skilbryllandedetaljk2innedom
da dmnen, var enligt signaturensfcirmenande fulltriffar. Ing. Hagerths
bildvisning blev en klar succes,dlrom
vittnadeinte minst de spontanaappliderna.
Birger Carlston ottgiaen au progranflichorFotoklubben svarade f6r kvdllens
na Eua Erih:son ocb Margareta RasA, Foto
andra civerraskning,dven den en lotteRolf Molander.
rivinst. Ensio Harmanenvisadesig inneha det vinnande programbladet och
fitgra livligt uppskattade musikstycfick ur Rolf Molanders hand motta ett
ken, ett Evert Taube-potpurri,och den
pi fiirgfilm.
presentkort
viilk?indasopikarsingenmed en liten
Abefors svaratfcir kvdlRune
Sedan
(fitt
civers.av musikbit av "luckan"
framfcira pubdirektdr Svensson)ur My fair Lady,en lens slutkldm genom att
leve
fcir arranform
av
ett
i
likens
tack
melodi ur den nu aktuella \7est Side
konstatera
att
att
var
bara
gdrerna,
det
Tonight
samt slutligen
Story
miste om
MarschDa Capo av Damberg.Samtli- den som inte varit med gitt
och vdlga nummer framfcjrdesmed skicklig- ett program som var nojsamt
annorlunda.
gcirande
IfVA
het och stor spelgliidje,och b&de
Set Bernbard
har all heoch musikdirektdrSvensson

37

till

Argentina
Nohab erh6ll i bd'rjan av iret best?illning frin staden Catamarcai Argentinapi en stationlr POLAR-motor
typ K69TS pit 4320 hk f<ir direktkoppling till en Asea generator.Detta er
den fjiirde Polar-motorsom Catamarca
bestdller.
Fotot hdr ovan visar "Nohab-mannen" ingenjcir Mciller tillsammansmed
SKF:s representant,stadsfullmiktiges
ordfdrande, postmdstarensamt polismdstarenvid den mottagningsom staden Catamarcaordnadevid underskrivandetav kontraktet.
*
Skillnaden
himmel

mellan

och helvete !

Den kdndeuppfinnarenT. skulle en
ging ha en detalj tillverkad med ytterligt snlv tolerans.Han gick ned till
verkstadenoch bad en av de mera peatt tillverkabiten njed
Iitliga arbetarna
en toleransav -f 0,001 mm. Gubben
lovadegcirasitt blsta, men ndr T. dagen efter kom ned till verkstadenfcir
att hdra, hur det gick, fick han till
svaf:

"Det dr ett rent helveteoch omciliigt

att tillverka biten med st sndv tolerans".
T. sa' dl, att han kunde gi med pE
en tolerans av O,OOjmm. Nlr han dagen d?irpi kom ned fdr att h6ra, hur
det gicJ<,fick han till svar att tillverka
biten med en toleransav 0,003 mm det
var ju rena himmelriket, si det var
inga svirigheter alls.
T. skrattadeoch tackadefor att han
fitt uppgift om hur stort avst&ndet
mellan himmel och helvetevar: det var
med andraord 0,002 mm.
A, A.
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'lUlviirestauraagen
Ptovisorium

nedbrdnd i sorrmar

Efter alla fdrvirrade notiser cch artiklar i dagspressenkan det vara pi sin
plats att hir i korthet sammanfatta,vad
som hinde pt Ulvtin den L4 juni i ir.
Kl. 11.40 gicJ<brandlarm med anledning av att brand uppstatt i restaurangen.Redanefter 5 min. var Ljungskiles borgarbrandktr pi platsen. Efter
en stund var dven Uddevalla brandkir
dir. Det var ett mycket anstringande
arbetefdr brandmdnnenatt ft upp utrustningen till restaurangen.Den ligger ju 25Om upp pl ett berg i 100 m
lutning och man kan inte komma med
motorfordon iiver till rin. BEdabrandkirerna gjorde emellertid ett mycket
gott arbete trots att restaurangbyggnaden inte stod att rZidda.Siviil fastighet
som inventarier och personalenspersonliga tillhdrigheter fcirstcirdeshelt.
Det totala brandftirsikringsvlrdet uppgir till 350.000kronor.
Dagen efter branden hade Ulvijstiftelsensr&d, ndmnd och direktion ett
sammantrlde och dir besldtsfiiljande:
En ny restaurangskall byggas upp
pi sammastille som den gamla.
Under denna sisong skall rorelsen
drivas provisoriskt. Vecl<anfcire midsommar arbetadesdet frenetiskt for att
allt skulleklaffa.
Man har slutit ett avtal med Ljungskiles Centralskolaom lin av skolans

Endast rykande vilr2s7 - diir personalen ocb brandmanskapet lerade efter tillb1rigbeter
AtulrtuA ao rcrraurangen Foto ur Elfsborgs LZins Annonsblad.

kcik, ddr maten kommer att lagas och
transporterasi kantiner till Ulv<jn. Fdr
utspisningen pi tin har man hyrt ett
stort talt (9X 16 m) samt nigta
mindre tZilt fdr diskning och andra arbeteni sambandmed utspisningen.Fcir
att minska oldgenheternamed en matsal av det hdr slaget har man mest ta
tennisplaneni ansprik.
Fiir kcikspersonalensinkvartering i
Ljungskile har man hyrt en husvagn.
Matsalspersonaleninkvarterasi ett par
rum i en av stugorna.
St ?ir det bara att hoppas,att gdsterna skall ta oldgenheterna,som alltid
?ir fd,rknippademed provisorier av det
bdr slaget, med gott humiir, i vetskap
om, att de som styr och stdller har gjort
det bdstamiijliga av sifuationen.
ln.
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Bild-kryss

prislistan

Tivlingen samladeett timligen stort
antal lcisningar(ca 2OOst.), och var
tydligen ganska svlr, dil vlra vanliga
KRISS-KROSSo. dvl. samlar )001.000 tivlande. RutnZitetskulle fvllas
av friljande ord, vilkas "andra betydelse" avbildades: Nyckel, schack,
ting, lock, krona, tunga, balja, kruka,
ventil, spets, skrin och skiva. Det
"streckade" ordet yar KANON.
pi Ulubn l3g hdgt uppe pi
Restaarangen
GJUTERI.
berget, med oidstricht uttiAt duer Viisterbaret. Foto C. Tillman.
Prislistan foljer h?ir nedan. Redaktionen tackarfdr visat intresseoch lvcfttt@)
Lls;i0r1119r1q,',dnskapristagarna.
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SmedGustavAhlqvist (1911),
Ostra Rosendalsv.8, Bofors,
Monttir TageAndersson()41),
VK 50, Bofors.
4. Hr Kurt Lindkvist (T 1i23), FS
30, NOHAB.
r-
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5. Kontorist Ullabritt Molld6n
(81143), TYL, T idaholm.
Brukstj.-man Gun M. Aronsson
(8579r), KA 8, Bofors.
7 . Postbud Gdran Bergqvist
(52046), NEFP, N obelkrut.
8 . Filare Holger E. Fogelstrcim
(7618),VF 20, Boforc.
c)
Kontorsbitr. Kristina Andersson
(21628), FS il, Bofors,
1 0 . Frk Gunnel Lundqvist (58),
Saxylle,BorLs,
1 1 . Fru Birgitta Bond, FAS, Sloriholm.
1 2 . Lagerarb. Berndt Sundling
(24266), F AY, Sundtaall.

W:.1
Har vi en personaltidning?

Ffu nZgot 8r sedanlanns i Industtia
en insiindare, som ifrhgasatte personaltidningars beriittigande, Det fdreslogs
att firmor inont sammabranscbkande
il8 ihop sina tidningar till en gemenJalltr,"eAofiomin till fromma och lisbarhetentillgodo". Insiindaren bemiirtes i ell Jendrenilrnnzerdiir det konttaterades, att personaltidningarnat syfte
iir ja, att tjiina den interna inforntationen ocb att $iir6a ai-andan inom
fi)retaget, oilket nnppeligen Aan uppnfu med allmiint hhllna pabliAationer
- och det
fir man aiil hillla med om.
Hur iir det d3 med B-bilen?
Den oiinder sig titl personal i fi)retag inom flera belt skilda branscher,
med mycAetaarierandetraditioner ocb
beliigna i orter lLngt ifdn uarandra.
Kan den under dessafdruxiittningar
ni titt 't'rimsta syfte: att stiirka ai-
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andan? Kan det daerbuaud td&et finnas en sSdananda i en s3 ilor ocb t3
spridd Aoncern?Knappa$, i synnerhet
tont d.otterbolageniir relatiat $dlostiindiga och oberoende.
Man bar tydligen insett att franLt*ridand.et fuiimias biist aa en decentralisering ocb B-pilen tycks di(dr represenlera ett i delta attseendebortgldmt obleAt. Den kr ao hdg klass
typografisAt, den innehilller ofta tnycket bra, allmiinbildand.e artiklar, men
den ir ingen pertonaltidning. Den iir
alldeles fdr pretentii)s ocb tycks rnera
aara en skylt utit med sin reklant fdr
honcernensfdretag,
lag befarar att B-pilen liiset alldeles
ft)r lite aa folk i de berdrdafdretagen,
Det kan iu beller inte intressera en
traaersfdrare i 88-an med 3o 3r pi
NOHAB, att den nya delen au riksaigen har ?)ppnatsi Sddertd.Qeeller att
239 Bofortare har fStt medali. Han

uill biira aad torn hhnder ocb s6er pd
NOHAB, precis som personaltidningarna "F lygntotoy'' eller " Laftrenaren"
- bhda tillhiirande Volookoncernen
- berkttar fdr sina ldsare, att de fhr
hdgre penioner frSn bolaget eller att
en kaffeautomatbar infiallerats i mhleriet. Lite smLprat rantomkring fdretaget ocb stan oid sidan om.artiklar, torn
anknyter till det egna bolaget. Fylligare fdrklaringar till torra fdretagsnteddelanden ocb till fdretagsniirnndens relerat.
B-piien riicker dock inte titl dettaf 6r
alla fent f i;retagocb ai hiir \ANOHAB
Aan ju till exentpelinte trSka ut aiinnernai Karlskoga eller Stockholn med
aArt prat ott,4t, oi skall 13 nya parkeringsplatser ulanffu E-porten eller att
en del aa atomkraftaadelningen har
'flyttat ut till oan, Det intresserar
ia
bara osssidloa.
Problernet mSsteo'fta aara aAtaellt.

En aerAstadtcbefhiir p3 NOHAB berAttade nfligen ftir mig, att han i sina
breu till sitt folk p3 montage lite aarstant i aiirlden sArioer ndgra rader orn
ynZhiindelsernabiir henna p3 fdretaget ftir att stiirka sarnbdrighetsAinilan,
B-pilen ger oss pA NOHAB inte denna Aiinsla - hur ir det fdr Tidaholnt,
lY/edaaerkenoch UVA - och att intresset fdr tidningen ir dSligt synes
mig frant.gfraa, att det inte -finns insiindarei d.en.
Gdr diirldr NOHAB-biten till en
egen perrcnahidning, mindre pSUostad, rnindre pretentiLt men mera list
och diirned stirhande ai-andan- ekonomin till frornma!
Reimer Siebenfreund
*
Red. ir tacksamf6r svar eller synpunkter
pi ovanstiende!

Kipp har!

tu
JULI-KRISS-KROSS rs6z
L6sningen inslnd av:

Namn

TiteI
k
rd

Aud.

Fdretdg

A

v

Bostddsdilress
(Gan,hus-rlti ioiii

orh';;r'

" Ld,sningenskall vara insendsenastder.7 aug. 7962
kuvertet:
Adressera
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Redaktion
BOFORS

JULr - KRrSS- KROSS 1962
J^, denna tdvling torde inte
krava nlgra kommentarer. - Fyll
alltsi i rutndtet och sdnd in resultatet fore den 7 aug.7962.

Ord om 4 bokstiiuer:
ANSE, ANTI, AREA, EKER,
IDEL, ORKA, OTTA, PANK,
ROAR, SIAB, SLAT, STAL,
TIOR, VALD, VILA, YRKE
Ord.om5 bokstiiuer:

Ord om 7 bokstiiuer:
AMETIST, APATISK,
AVANSER, BESINNA,
BESKREV,ENSLING,
REDSKAP,STAMPLA
Ord om8 bokstiuer:
ACORDEN, INGENJOR,
RENRASIG,TRAFIKEN

Ord.om9 bokstiiaer:
AKTIE, ALIBI, ENRIS,METER,
PROJEKTOR,RELABOXAR,
ROSTA,RORDA, SKARV,
Ord om 2 bokstiiuer:
SMALTAREN,
SNORSTUMP
SKUBB,TEORI, UGNAR,
AR, BE, ED, GE, IR, KO, PI, SE,
VAKNA, VANTE
Ord om 10 bokstduer:
SA, VO, YL, YR
INNEBOENDE,
Ord om 6 boksthaer:
SKARVHYLSA,
Ord om 3 boAstiiaer:
ELDARE,ETISKA,PATENT,
TIDSTUDIER,
NAR, SPP
REORNA
VRIDNINGAR
Nedanstiendeord skall passesin:
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REDAKTION
BOFORS

K ARL ANDERSS ON. Expeditcir
ackf6rening
Representantfiir Bjiirkborns Fabriksarbetaref
GoSTA ANDREE, Fil. kand. (FRK)
Repr. fcir Avd. 24 av SvenskaIndustritjlnstemanna-F6rbundet
BERT HENNING, Kamrer (ED), Ordf.
Representantfcir AB Bofors ledning
RAGNAR LINDAHL, F6rman (Y 20)
Repr. fcir Avd. 153 och 281 av SverigesArbetsledarefcirbund
NILS SODERHOLM, Svarvare(VR90)
Repr. for Avd. 76 av SvenskaMetallindustriarbetaref6rbundet
NOHAB
G O STA LARS S ON, Verktygsslipare
Representantfdr Nydqvist & Holms Verkstadsklubb
BENGT MO S SBERG, Servicechef
Representantfcir SIF Nohabs fciretagsklubb
OTTO SKILD, Verkmlstare
Representantfijr Nohabs Arbetsledareklubb
U NO TELL, Ingenjo4 Ordf.
Representantfcir Nydqvist & Holms AB: s ledning
TIDAHOLMSVERKEN
THORE JOHANS SON, F6rman
Repr.fcirArbetsledare(SAF avd.70) o.liiinstem:in (SIFavd. 19)
EVALD M OLIN, Brukstjlnsteman,Ordf.
Representantfijr AB Tidaholmsverkensledning
CARL SJOGREN, Montdr
Repr.f6r Avd. 163av SvenskaMetallindustriarbetarefijrbundet

.WEDAVERKEN
HOLGER BACKMAN, F6TTnan
fciretagsklubb
Representantfcir SverigesArbetsledarefcirbunds
THO RE J O HAN SS ON, Klmmakare
Representantf cir SvenskaGjutaref<irbundetsf iiretagsklubb
STEN LARS S ON, Ingenjcir
Repr. fcir Sv. Industritjlnstemanna-Fcirbundetsf ciretagsklubb
cOSTA LINDH, 5veingenjor, Ordf.
'W.
Dan Bergmans ledning
Representantfcir AB
GUNNAR WELAN DER, Verktygssvarvare
Repr. f cir Sv. Metallindustriarbetarefcirbundetsverkstadsklubb

UVA
B ORJE LARDNER, Ingenjcir
Representantf6r SlF-klubben
HARRY O. SANDBERG, Kamrer,Orf,
Representantfcjr Ulvsunda Verkstlder AB:s ledning
STOHR, Svarvare
BERNHARD
Reoresentantfcir UVA: s verkstadsklubb

Redaktiir och ansvatig utgivare
EGIL LONNBERG,

Fil.lic.(ER)

s adress: B-p ilensredaktion,Bofors
Redaktionen

Ndsta numrner
blir nr 4 av irgilng 1962, som berdknasutkonrnra omkring 1 sept. Redaktionen dr tacksam att fi eventuella
bidrag - notiser, berlttelser, historier, teckningar, fotos
m. m. -

till detta nummer snarastm6jligt och ej glrna

senareIn 4 aug. Alla publiceradebidrag honoreras.
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