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TItlN!NG FOR I)E ANSTALTDAINOM B()F()RSKONCERNEN

JAPAN

,,LANDET

ANNORLUNDA''

Av Direktor SVEN G. LIND.'Wedaverken
"lapan iir en ilirld motsatt Europa. Knappast i
ndgot )ir japanerna lika oss.De iiter och kliir sig
annorlunda, Deras affdrsmetoder, deras shtt att
sitta, d.erasbyggnader, deras husliga anordningar
iir sd.olika udra, att d.et aarken kan beshriaaseller

Detta skrevs av en jesuit for fyra irhundraden
sedan. Forvisso har mycket fordndrats sedan dess.
Annu lever emellertid urgamla seder och dnnu rider "det osynliga trycket ffin otaliga svunna generationer". Trots alla fordndringar, som den moderna industrialismen medfort, "forhixar Japan
alltjdmt vlrlden med sina kvinnors blygsamhet,sin
trddgirdskonst, templensmysterieroch de magiska
konturerna".
Detta och mycket annat hade jag ld,st i bocker
om Japan, innan jag antridde min resa dit den
28 oktober forra fuet. Att jag med stora forvdntningar emotsig bide affdrsunderhandlingar och
upplevelseri detta "landet annorlunda" szigersig
sjdlvt.
\Tedaverken har sedan ett par ir silt ldnspumpar till Japan i ganska stor omfattning. Vederborande japanska firmas agarc, Dr. Hiroshi Otsuji,

hade besokt oss och tiden var mogen for i.tervisit
och kontraktsdiskussioner.J^g hade dessutom
nhgra andra uppdrag som motiverade resan, si det
varbara att ge sig ivzig.
Av vissa skil tog jag sodra vdgen med flyget
over Zirich-Athen-Beirut-Karachi-Bombay
-Bangkok-Hongkong.
Det tog 32 timmar med
forsening i Bangkok, dir vdrmen var olidlig. Jag
for fri.n Stockholm kl. S pi morgonen och kom
fram kl. 16 svensktid foljande dag. Di var klockan 12 pi. natten i Tokio, som ligger 8 timmar fore
oss. Trots den sena timmen hade Dr. Otsuji mott
upp rned tre av sina ndrmastemedarbetare pit flygplatsen Haneda. Det blev ett vdldigt bugande.Artighet dr en dygd i Japan, och att mota gister och
att "folja dem av" dr en gammal sed.
Imperial Hotel, ddr jag fitt ett utmdrkt rum, var
helt europeisktoch modernt i alla avseenden.Fullt
av amerikaner, eller rdttare sagt amerikanskor.Sdrskilt i baren.Medan jagtalar om hotellet miste jag
berritta, att det finns en svensk restaurang ddr Imperial Viking - med stort smorgisbord, Aalborg snapsoch Tuborg ol. Inom parentessagt kdndes det ritt skont nltgra ghnger att kunna smita in
dar, nar man fitt for mycket av den japanska maten. Hdr kommer det en viking . . .

Slottet Hinzeii, ett fint prot pd ganznal japansk arkitehtur.
Foto Ko-on Bunka Lab.

Tokios internationellaffugplats. Foto fijrf.
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Tokio, virldens storsta stad med 10 milj. invinare, ar inte vacker med sina stora trikiga bankpalats i centrum och otrolig kikbebyggelse i utkanterna. Pi natten strilar emellertid staden av
ljus, neonskyltar lyser i alla farger och ett otroligt
gatuliv florerar. Nir jag vaknade till liv efter den
ganska anstrdngande resan och gjorde den forsta
bilturen i staden,var det myllret av mlnniskor och
mdngden av bilar, som gjorde det mest overvdldigande intrycket. Trafiken var fruktansvdrd, och
man var rddd att bli ett av de 74.000dodsoffer trafiken tar va\e hr. Detta var nigot helt annat an
Leningrad, som jag besokte 7961 och dd,r gatorna
var ode och tomma si ndr som pi n6,graskraltiga
bussar.
Mina japanska affdrsvdnner lotsade mig emellertid till sitt kontor och si borjade underhandlingarna, dvs. det serveradesgr6nt te. Det gick riitt bra
att gora sig forstidd med tolkarnas hjiilp trots deras diliga engelska, men nigot af.farssamtalkom
inte iging. Efter en halvtimme serverades svart
kaffe och efter ytterli garc en halvtimme bar dei
ivzig till lunch pi ett forstklassigt utvdrdshus,ChinZan-So, omgivet av en jdttepark med gamla byggnader och vackra dammar. Maten var helt europeisk och forstklassigliksom det japanskaolet. Ett
brollop pigick och en stor skara damer och herrar
var forsamlade,damernaolla klidda i kimonos och
hercarna i jackett och randiga byxor. De alltid nirvarande amerikanarna hade ett fint byte for sina
kameror, och brollopsfoljet ldt sig villigt fotograferas. Jag forsokte d& och di under miltiden att berora affarsfrigor med mina vinner, men det gick
inte alls -kallahanden direkt.
Efter lunchen med det goda japanska olet tyckte
tydligen mina vdnner att jag behovde nigon vila,
vafior de korde mig tillbaka till hotellet. De skulle
himta mig dzir kl. 6, da vi skulle besokaen alldeles
sdrskilt fin restaurang av de 67.000 som finns i
Tokio, och dzir jag skulle bli bjuden pi en helt
japanskmiltid.
Som inledning till denna miste jag ocksl folja
den japanska seden och ta av mig skorna vid enHir tillagas ,empuru. , , Foto Ko-on Studio.

. . . och biir drickes sak6. Foto Ko-on Studio.

tr6n. Sedan blev det att gora knina boj och sitta
pi golvet. Jag hade for resten trdnat lite i forvig
hemma med detta liksom att ata med pinnar, si
jag klarade mig ganska bra. - Det serverades
"tempura" dvs. frityrkokta stora rlkor, och olika
slags fisk, ris med soyasis samt en hel del underligheter. Med hjalp av sak6ngick det dock ritt bra.
Detta risvin med ca 13 % alkohoihalt serverades
varmt och kdndes sdrdeles angenimt att fi i sig.
P5, finare middagar sitter alltid en geisha bredvid gdsten och fyller pi sak6n i de smi porslinskoppar som anvdndes.Jag fick vid senaretillfillen
vara med dven om detta. Till efterrdtt serverades
frukt och gront te, utmdrkt alltihop. Den japanska
maten ar i allmanhet mycket god. Det serverades
dock ofta rfi. fisk, som ju inte alltid smakadesom
gravlax och understundom var mindre njutbar.
Men kottet, "sukiyaki", var en upplevelse och
utomordentligt gott. Med lite sak6 till. Biffkorna
ldr for ovrigt fi. massageoch kaffe.
Den forsta frhga man ffu ffin sina vdnner efter
hemkomsten ir naturligtvis: Vad tyckte Du om
geishorna?Jag m6.stedi skyndamig att tala om att
dessafortjusande varblser dr hogst anstdndigadamer, itminstone de som dr anslutna till den stora
geisha-organisationenoch som upptrzider mot hoga
arvoden pi fester och middagar. De betalas ofta
3-4Oo kr per kv:ill for att spela, sjunga, dansaoch
underhilla gdsterna. Vdluppfostrade geishor torde
finnas till en myckenhet av ca 2O.OO0.Undervisningen har tidigare borjat vid sex irs ilder men ldr
nu sdtta iging vid tolv ir. Geishorna stoder en
massa kulturella institutioner. Betalningen for
geisha-underhillning dr en legal utgift, och dven
statliga och kommunala myndigheter har ratt att
gora dessautgifter. Hur skulle vira skattemyndigheter betrakta en dylik frl.ga?
Det finns i Tokio forutom de 67.000restaurangerna iiven 4.500 kaf6er. Noieslivet Zir hektiskt, och
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lYedaaerdent piln|reprerentdntef
med bitilpar e. Foto fijrf .

i Japan, dir, H.

Otsuji

med

ddr finns fler biografer dn nigon annanstans i
vdrlden. Japanskafilmer * ofta utmlrkta och har
pi senare hr haft stor framgnng ocksi i Europa.
En egendomlighetfor storstadenTokio ir att det
inte finns ordentliga gatuskyltar och alltsi inte
heller nigra nummer. Om man skall Lka taxi, sh.
miste tamburmajorenutanfor hotellet rita en skiss
och underhandlamed chaufforen.Denne kor sedan
ivdg till det distrikt man skall besokaoch ddr miste
han ridfriga poliser for att komma rdtt. Mina vinner skulle en dag kora mig till en verkstadi stadens
utkant, men vi kom helt pL avvdgar. Vi miste
stanna vid en bensinstationfor att ringa till verkstaden, och vi fick vdnta ldnge pi den utskickade
vdgvisaren.
Att vara skolbarn i Japan miste vara svhft. Bara
att ldra sig flera tusen olika skrivtecken . . . Konkurrensenfor att komma in vid universitetendr redan oerhort hfud. Jagbesokteett sidant vid en kort
jag blev bjuden pi. Vid vir
"sightseeing-trip,som
ankomst kom omedelbart ett antal studenterfram
och frigade mycket hovligt, om de kunde fi stdlla
frigor och trdna sin engelska.De var otroligt vetgiriga och forvinansvdrt kunniga. Det fanns faktiskt ocksi en som hort talas om Sverige.
Tillsammans med den tidigare boforsarenKalle
Hjerpe gjorde jag en resamed tvi flygplan, tv| thg
och diverse bilar till Nagasaki. Ddi fick jag efiarenhet av hur det ir att resai ett overbefolkatland.
Jd.rnvagarnadr forstklassiga,och fir man platsbiljett i forsta klass mir man som en prins. Utmdrkta stolar, god service,bra restaurang-och barvagnr. Miste man dziremotika i tredje klass,vilket vi gjorde mot slutet av resan,fir man uppleva
n&got otroligt. Varje kvadratmillimeter blir upp123

tagen. Pi stationerna ghr jdrnvdgstjdnstemdnnen
och foser in folk genom dorrarna med hjdlp av
kippar, som har en tvdrsl6. i inden. Det spelar
ingen roll om vagnen redan i"r fylld till bristningsgrdnsen. Minniskorna dr emellertid tilmodiga och
hinger med.Otroligt.
I Nagasaki foll en av atombomberna L945.Ddrvid dodades 70.000 minniskor och lika mlnga
strilskadades.Stadenblev utplinad. P6.platsenddr
bomben foll finns nu ett enkelt monument och i
nzirheten har ett museum uppforts. Museiforemi.len var det mest fruktansvdrda jag sett. Men staden dr helt uppbyggd igen och livet gir vidare. Nigot utlinningshat ldr icke kunna formdrkas.
Avsikten med vir resa till Nagasaki var att besoka Mitsubishi Shipbuilding & Engineering Co.,
som pi licens skall tillverka Bofors sjunkbombkastare och bomber. Det var ett mycket fcirnZimligt
varv. De jdttetankerssom lig pi. sliparna i Nagasaki bar syn for sdgen. Dieselmotorverkstdder och
gjuterier var forstklassigaoch utrustade med modernaste tyska och amerikanska maskiner. Vi blev
mycket vdl mottagna och fick se vad vi vilie. Gdstfriheten var ocksi stor och skona geishor skotte
serveringen.
Efter dessapersonligaupplevelsermiste jag tilllagga nhgra mer allmdnna uppgifter om det fagra
Nippon. - Befolkningsutvecklingen har varit explosionsartad liksom produktionsokningen. Ar
1877 fanns 33 mllj. minniskor i landet, I93j 6,
milj. och idag 95 milj. Landet bestir av 8.000 oar,
av vilka huvudon d.r L.600 km ling, och har 58
verksamma vulkaner. 7O % av ytan pL totalt ca
370.000kvkm dr skog. 16 % av totalarealendr odlad yta och hlrav livnir sig 40 % av befolkningen
direkt, medan ytterligare 40 % ffu sina livsmedel
hdrifrin. 25 % av all fisk som fingas i vd.rldshaven
tas upp av japaner. De har ocksi stora valfingstflottor, som konkurrerar med norska och andra
linders fingstmdn.
Under den amerikanska "ockupationen" genomforde amerikanarna en jordbruksreform, si att
90 Vo av jordbrukarna nu har en egen jordbit att
Tri.dghrden aid Sarnbo-in tenzplet. Foto Nippon

Bunka Films.

Fredsnzonunentet i NagasaAi, Foto fijrf .

skota. Man har pi alla omriden gatt motsatt veg
mot i Sovjet. Jorddgarnasarcaler dr otroligt smi
men vdlskotta som trddgirdar. Man fir vt 3 iL 4
ggr mer per kvm dn exempelvis i Burma och Thailand. Man fl,r i allmanhet tvi skordar irligen, den
enaav ris och den andra av vete.
Frin att ha varit en feodalstat 6nda tlll fu 1867
blev Japan snabbt en modern industristat' Genom
de krigiska tramgLngarna mot Ryssland och Kina
blev landet en maktfaktor av forsta rang. Efter
vdddskrigets initialframgingar lydde 500 milj.
mdnniskor i Indonesien,Thailand, Burma och Malacka under japansk overhoghet. Allt detta gick
emellertid fodorat och mer ddrtill. Vid fredsfordraget 1952 mhsteJapanerkdnna Korea samt avsti
sodra Sachalinoch Kurilerna till Sovjet. Japan fhr
enligt fredsfordraget hilla en arm6 Pe 180.000
man landstridskrafter,35.000 man sjo- och 40.000
man flygstridskrafter. Att amerikanarna i nuvarande politiska lzigeinte ser en japanskupprustning
med oblida ogon torde vara s2ikert.
Det dr emellertid p6. det ekonomiska omridet
japanerna sedan kriget gjort underverk. Tokio som 7923 hemsoktes av en jordbivning, varvid
300.000hus forstordesoch 1,4 milj. mdnniskorblev
hemlosa- blev till storre deien iter forstort under
vdrldskrigetssista ir. Av detta synsidag inga spir
utan alit 1r iteruppbyggt igen.

Direhtiir Karl Hjerpe och Mr Oishi i Naga.raAl. Foto fdrf.

Produktionsokningenhar varit vAldsamoch har
under 6.ren 1953-61 okat med 2I7 %. Som iamforelse kan ndmnas,att Sovjet under denna period
okat produktionen med 'r25 %, Tyskland med
90%, Sverigemed 39% och USA med 2o%.
Detta har skett trots att Japan i stort seit saknar
rlvaror. Siledes miste minenlolla, ribomull, ull,
Ganntal japansk blggnad, Chin-Zan-So. Foto Fuji kolor.

Diir atornbomben li)ll i Nagasaki slfrr ruinerna elter en kyrha
Foto fiiff.
Jon ,notxxtn?ent.
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Honoltlu /tutudgatan Aantas at palmer, gammal "kolonial.
arkitehtu" och moderna hdBha:. Foto fiirf.

Geisha spelande Sharnisen,det typiskt japansAa striinginstrumenlel,SK-foto.

Tokios Eiff eltorn,det 322 m hdgaTV-tornet.
Foto Ko-on Bunka Lab.

jdrn och stil importeras. For tg6}-talet har man
gjort upp ett fordubblingsprogram.Bruttonationalprodukten kommer siledes enligi planernaatt okas
frin nuvarande33.000mdr dollar till 66.000mdr,
exporten ait oka frhn 4.O0Otill 8.t00 mdr dollar
och importen frin 4.i0o ttll8.000 mdr dollar. Industriproduktionen berdknas oka med ),2 /o per
ir, och man hoppas att maskinindustrin1970 skall
yara 4,5 ggr se stor som 1959. Man berdknar vidare, att det under 1O-irsperiodenskall byggas56 miljoner hus. Efter vad man hittills sett forefaller
det som om japanernasfordubblingsprograminte
ir alldelesorealistiskt.
Vad handelsutbytetmellan Japan och Sverige
betrd,ffar ligger det for neirvarandesi till, att vi
koper ndrmaredubbelt s&mycketsom vi sdljer.Det
borde s8.ledesligga mycket val till for en okning
av vhr export till Japan.
Ffigan dr hur ldnge japanerna kan hilla sina
arbetslonerpi nuvarande liga nivi. Ndr j^g pFt
hemvdgenbesoktedet med NOHAB samarbetande
CanadianVickers Ltd. i Montreal, fick ias ta del
av officiell statistikfrin skeppsbyggnadsinJusrrin
i
olika ldnder. Medellonen per timme angavsi Japan
vara 4O cents,i Canada I.45 dollar och i USA 2.45
dollar. Vira svenskayarv torde betala minst lika
mycket som Canadian Vickers, I.45 dollar per
lYaikiki Beacb, kantad au lyxhotell
turister. Foto fiirf.
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och palmer och fltd

I+tr George Pbilpott, WedauerAentrcpresentan,i San Francisco
jdrute maka - fddd Thelma Janssonfrdn Sueilge.Foto fijrf.

timme. Japanernahar ocksi, som nog alla kinner
till, byggt upp en storartad skeppsbyggnadsindustri
och sltter nu fler bltar i sjon zin nigot annat land.
Som slutomd6me efter 14 dagars vistelse i det
att ett besok ddr ir en
vackra landet miste jag sd"ga,
upplevelse av stora mitt. Det dr inte bara landskapet och de japanska stiderna som imponerar
utan frdmst mdnniskorna.Jag dr naturlignis efter
detta korta besok i landet inte nigon storre kdnnare
av det japanska psyket, men jag blev imponerad av
upptrzidandet, artigheten och levnadsstilen over
huvud taget. Ehuru japanerna inte ansesvan ett
direkt religiost folk, hiller de pi sina traditioner
och har vordnad for religionen. Buddhismen upPmanar till sjdlvfostran och disciplin och Shintoismen tili vordnad for kejsaren och hans forfdder.
Ehuru kejsaren numera inte ldngre dyrkas som en

gud dr dock vordnaden fortfarande stor, vilket vi
sar sig ndr han vid enstaka tillfillen upptreder
offentligt.
Det vore dnnu mycket att tilldgga om "Det fagra
landet" for att lina den titel Sten Bergman givit
sin bok om Japan. Han hade forberett mig pi en
intressant resa, stor gdstfrihet och vdnliga mdnniskor. Min vdn Sten Bergman blev sannspidd, och
det var med en viss saknad jag en sondagsmorgon
efter de tvi upplevelserika veckorna ldmnade mina
japanska vdnner vid flygplatsen. Trots en tidig
timme hade de gjort sig besviret att komma dit for
att "seeme off".
Jag f.or vidare till Honolulu, dit jag underligt
nog kom pi lordagskvdllen. Man vinner nira ett
dygn pi den resan pi. grund av att datumgrinsen
passeraspi vng till Hawaii. Det dygnet gjorde jag
allts6.paus i Honolulu. \Taikiki Beach var en str6.lande syn med hundratais mdnniskor pi surfingbrdden. Tyvarr var temperaturen for hog och solen
vil stark for mig. Man behover i.tskilliga dagar for
att vdnja sig vid klimatet. Det var 25" i vattnet i
mitten pi. november och jag tog mig naturligtvis
ett dopp, men det var s6.packat av amerikaner pi
stranden, att det var svirt att fi plats. - Mindag
formiddag fortsatte jag nin jordenrunt-resatill San
Francisco och dirifrin till Montreal-New York
och hem. Men detta kiseri skulle handla om Japan,
varfor jag slutar hir med att konstateta, att av alla
ldnder jag besokt har Japan, "landet annorlunda"
forhdxat mig mest.
Fdrfattaren tillsammans nzed.Mr Oi:hi.

Bofort representant generalhonsul Mons Hallberg i San Francisco pd "Tbe Cliff Restaurant". Tyaiirr syns inte peliAanerna
och siilarna i helhet prt fotot. Foto fdrf.
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BOFORS ITALIANA S.p.A.
B o F o R S T T A L T E N S K AD o T T E R F O R E T R c
Au Direktor KARL WILHELMSON.

Milano

Det nya bolagetsuppgift var: "Import och f<irsiiljning av halvfabrikat,
fdtdiga produkter, maskiner, verktyg
och dessutomvarie tlnkbar industriell
verksamhet,i anslutningtill framstdllning och f<ir?idling,i ltalien och andra
ldnderav produkterframstdlldaav AB
Bofors oih koncernens fdretag samt
export av rlmaterial".
Medlemmarna i den fcirstastyrelsen
YAr

VD, ingenjdr Karl lYzilhelnrsan.

Det 24 oktober 1962 cippnadeBofors Italiana S.p. A. - Bofors italienska dotterbolug - sin nya kontorsbyggnad i ndrvaro av Boforsstyrelsens
ordfrirande, amiral Erik \Wetter, och
disponent Sverre Sohlman.
Detta nya kontor var hcigst efterldngiat, ty Bofors Italiana hade redan
vid bolagetsgrundandei oktober 1951
kripi tomtomride och nigra byggnader
vid Via Cucchiari 17 i Milano. De
olika kontoren var inrymda i en lig
enviningsbyggnad, ocir i nd.rhetei
fanns en liten verkstad och magasin
fcir stil och annat material.
Endast smd.rrefcirbdttringar och fcjrd.ndringar skedde i kontorsbyggnaden
under iren som gick, trots att Bofors
Italianas utveckling krd,vdeallt stcirre
och blttre utrymmen. Med tanke pi
detta, beskits att bygga till tve v?ningar pi det ursprungliga huset.
Byggnadsarbetetbcirjade vfuen L96l
och var fullbordat ett ir senare.Det
officiella cippnandet framflyttades
emellertid fcir att herrar lil7etter och
Sohlmanskulle kunna nd,.wan.
Den nya byggnadenIr mycket praktiskt, bekvdmt och Indam&lsenliet in"prydredd, och dessvll awd.gdaoch
lika arkitektur gcir att byggnaden iir
en av de vackrastei denna stadsdel.
*
Bofors Italianas historia dr i korthet fciljande.
Bolaget stiftades den 26 september
I95L I Milano, pi Stadsnotariens
Sr
Attilio Raimondis kansli. i nlrvaro av
disponentSohlman.
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Ordfcirande: Disponent Sverre
Sohlman
Vice ordf.: Advokat Carlo Piola
Caselli
Verkst.dir.: Ingenjdr Gino dall'Ara
Ledamciter:BergsingenjrirSture
Arvidsson och doktor Antonio
Redaelli.
Den n1a byggnaden uid Via Cucchiari, Milano.

Styrelsenkompletteradesi november
1955med en ny medlem,kommendcirkapten FrancescoRibezzi, vars frimsta
uppgift skulle vara att skcita kontakterna med italienska fcirsvarsministeriet i krigsmaterielfrigor.
Aktiekapitalet rjkades L956 friln vsprungligen40 milj.lire till 80 mili.
lire, och i september1962 till nuvarande150 mili. lire.
1 maj L959 utndmndes herrar per
Aurell och Karl \Tilhelmson till suppleanteri styrelsen.Den sistndmndeutsigs den I jan. I9J9 till verkstdllande
direktcir,erslttande Sr. dall'Ara.
Bofors Italianasnuvarandestyrelsemedlemmard.r:
Disponent SverreSohlman,ordf.
Advokat Cado Piola Caselli.v. ordf.

Disponent Sobhnan onzgiaen aa en lager bukett koinnliga ntedarbetarepd Bofors ltaliane:
Fr. u. fru Rabbia, lroken Rusmini, fri)hen lrmana, lrdken Taberna, disponent Sohhnan,
lrdken Castoldi, fri)ken Fotttana, lrbken Poli och lrdken Rintoldi'

Frdn inttigningen 4! nld hontorel. Dispolter?t Soblnan santtalar ned. ingeni|r
Alberto Redaelli och contrn.endante Cafiero
Pierpaoli resp. aice presiclent ocb president
i Nessrs Giuseppe €t F.llo Redaell; S. p. A.

giften for Bofors Italiana- har sakta Nobelkruts kerniska produkter
och slkert vuxit sedanbolagetsgrunInom denna bransch har fcirsziljdande. Aterforsdljareoch agenterhar ningen varit tdmligen tillfredsstdllanantagitsi hela Italien. Den hcigstafcir- de, trots kraftig inhemsk konkurrens.
sdljningssiffranhar uppnitts fdr verkFor att fi ett bdttregrepp pe denna
tygsstil, sparsker m. m. Andra stilmarknad,har ett kontrakt nyligen inkvaliteter, exempelvis konstruktions- gitts med den italienskafirman EigenUnder de senare &ren har Bofors stil, mciteren hirdare marknad,beroItalianasverksamhetsaktamen sekert ende pi stark konkurrensfrin italienIngenjbr Renato Golinelli.
6kat, och fcirsiiljningsorganisationenska tillverkare.
dr nu uppdelad ph 4 olika sektioner:
Frjr att overvinna dessasv&righeter
1. Bofors och Redaellist&l
p& den italienskamarknaden,har AB
2. Nobelkruts kemiskaprodukter och Bofors nyligen ingitt en civerenskomjaktkrut
melse med det italienska stilverket
3. NOHAB-POLAR dieselmotorer, Giuseppe& F.llo Redaelliom tillverk\7eda pumpar och Salatappvdxlar ning pi licensbasi Italien av vissa
4. Stefalisringar och SKF-produkter. Bofors-st&lkvaliteter.
Storafcirdelarvdntasav dennaoverBoforsstil
enskommelse,som treder i kl.aft L963
Fdrs?iljningenav Bofors st&lproduk- och brirjar med tillverkning av billets
ter - den frlmsta och viktigaste upp- i vissadimensioner.

Ingenj6r Kad \Tilhelmson,
verkst.dir. och
Direktcir Per Aurell, ledamot.
Bofors ltaliana sysselsattertotalt 32
anstdlldavid kontor, lager och verkstad.
*

Bokf\ring

ocb kassa. Fr. a. Aanrrer Barbieri, lrdhen lrmana, frdken Rimoldi ocb hetr

Quagliato.

Herr Luigi

Illich

(lVeclaPanpar).

1,28

Frin Aontorets hall har tndn en ttacker utsiht dter staden.

Inlerii)r fr6n offertaldelningen.
Bianca Maria de Cola.

Fr. a. synes frbknarna Anna Fontana, Wanda Paji

och

mann & Veronelli, som fett ensamrett
i Italien pi de flesta av Nobelkruts kan i detta sammanhangnemna, att
kemiskaprodukter.
italienskajlgare synesfriredragaJK 6
krut (Jaktkrut 6, ett krut av nitrocellulosatyp). Av dennakvalitet sildes siKrut och spriingemnen
ledes slsongen 1962 en kvantitet pi
Bofors Italiana handlZigger direkt
40.000 kg genom vir agent Firma E.
frigorna om fdrs?iljning av krut,
Colombo,Milano.
sprdngdmnen och krigsmateriel. Vi
FrdAen Elena 1'aberna.
''.,:
J

$
:i
:E

Under 1961 kunde emellertid f<irslljningen av reservdelartill Polarmotorer pi italienska bitar frirdubblas
mot 1960. Dessutom inleddes forhandlingar om f<irsZiljning av en
NOHAB polarmotor typ MN18S till
ett tankfartyg, som skulle byggas pE
Cantieri Navali Apuania. Ordern erhcjlls
sent pi iret 1961, och motorn
NOHAB Polar-mototer
levereradestill varvet j awil 1962.
Under fu L960 civertog Bofors Denna fcirstalyckosamma
icirsdljning
Ita'liana NOHAB: s tidigare agentur i
- det var dven den forsta Polar-moItalien.
torn som direkt sildes till en italiensk
Fcirutsdttningenatt sdlja dieselmo- redare - fir betraktassisom mycket
torer sig inte ljus ut, di bide italienska uppmuntrande.
som tyska tillverkare kunde bjuda siJust nu fdreligger goda utsikter, att
val ld:grepriser som kortare leverans- inom den ndrmasteframtiden erhilla
tider och bdttreservice.
en ny order.
En annan bild aa det nya kontoret. Den lcigre byggnaden ldngst t. r. rl?nrner stdllager och
uerAstaden,

SeAreteraren lrdken Gialitta
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Greppi

radex.h.errarTanzi, Sirtoli, Perico,Delfante och Farina' Andta taden
Gruppfoto au Bofors ltalianespersoxal.Fr.a.. sirtandei frdmre
lYilhelmson,frbken Greppi' fr6aen lrnzani och
.t'ri;ken
F.ont)na,
fr,aen Taberna,.ingeo,ia,
De cola,-fri)ken Rusmini, fr6ke-n
sittande:
Rimoldi,
yra[to'iliia,
lra Tutani, fu6ken Pigola' lrdken Passepoli. stdend.e; s,, iriro,'loiienriar Goti,telli,
fru Rabb.ia,frbhen
fr6hen
och hetr Quagliato'
berr
Ratti
Oldfi,
herr
Corolloni,
Costoldi,'irn
rella, herr Barbieri.n*,r)--roarot iioirn

Vedas liinspumpat
Ndr Bofors ltaliana 1960 bdrjade
fdrs?ilja\7edas l[nsPumPar, kom man
in p&'en ny och iniresiant marknad'
Goda fiirsiiliningssiffror niddes
ocks& pi detta omride, och k6Parna
ldmnade de mest
av We^dapumParna
tillfredsstillande omdtimen om desamma.
\Weda
Den fcjrsta serien PumPar
L200 tillverkadesi Italien av Sepatators italienska dotterbolag Alfa Laval,
Milano, men Bofors Italiana skall
inom kort, enligt iiverenskommelse
direkt med \Tedavetken, starta en
egen produktion av nya tyPer av PumPafna.

eller reduceringsvexlarfrin Sala Maskinfabrik. Fcir nirvarande dr det for
tidigt att yttra sig om n&gra-resultat,
-.i d.t inttesse,som visasfrin italienska kunder, inger gott hoPP fdr

framtiden om denna nya och intressantakonstruktion.
Samtligafotoshar BoforsItalianastiillt till
B-pilensfbrfogande.

't'i)r
Verhstaden seruiceaa Veda ldnspampat,

lln"Wffi

Stefa lesringa.r
StensholmsFabriks AB utsig 1960
Bofors Italiarra till ensamfijrsiljare pi
Italien och aff.dretnapi detta omride
har varit livliga de senaste2 hten'
Vi hopPas nu Pi Ytterli garc f :am'
g&ngar.
Sala tappviixlar
Det sist ftirvlrvade av Bofors Italiana fdrsiiljningsobjekt ir tappvlxlar
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Den dagenStoron inkoptes- -funderingar
pdft)rstukuisten
Av Redaktcir
BIRGER RADSTROM, Karlskoga
-r
I flamma.,de rcitt och guld hade solen fcir en stund sedan fcirsvunnit
bortom Vdnerns lltt krusadeyta. Ett
grant och m?iktigt sk&despel.Men ndr
jag nu satt ddr och tittade frin fcirstukvisten till stilfulla "Sommarro", ut
civer vattnet mellan bjcirkarnasljusa
stammar, fann jag den bilden minst
lika tjusig. Ty, d?iruppe,nigonstans
rakt civer "Algen", lyste en proppfull
m&nei den mest brandgulaglans,och
hdr och d?ir pi den morkbli augustihimlen bliinkte en stjdrnafram i praktfullaste silverglitter.
Det var di minnesbildenkom fcir
mig hur det var forsta gingen jag sig
Storcinoch hur allt fcirdndratssedan
dess.Jag hade ndmligen turen att fi
vara med den gingen, di representanter frjr Boforsbolaget och fackfcireningarna tog sig en fcirstatitt p& cin,
frir att se om den passadefiir det semesterhem,som d: r Sven \Tingquist
stellt i utsikt, att bolagets arbetare
skulle erhilla. Resan blev en smula
chansartad,ty den fciretogsi en gengasdrivenbuss och gick pi diliga v2igar till Otterbdcken,och dlrifrin i en
rank motorbit civer till tin. Men allt
gick bra bide dit och hem.
Minga ir har g8.ttsedandess,och
jag kanske glcimt nigon av fdrddeltagarna. Men Sverre Sohlman var med
och Helmer Nordqvist samt - om
jag minns rdtt Olle Nordstrcim
frin Bolaget. FrEn fackforeningshill
deltog minga. Josef Haglund, som di
var ordfcirandei 76:n, och divarande
expeditoren Edward \Tilhelmsson,
RagnarOlson, Gunnar Berggren,Ivar
Malmstrdm, Ture Andersson, Ake
Larsson, Robert Trirnqvist och Innu
nAgonmer.
Det var en solig och vackerjulidag,
och Storcin tos emot i sin vackraste
skrud. Under clceronskapav en skogsman frin divarande dgarna besl.gs
hela cin grundligt, och man drog upp
kalkyler om vad som kunde krlvas av
skilda lokaliteter och var de skulle
frirl?iggas. Ja, man gick si grundligt
tillvd.ga,att si gott som samtliga provade strdndernasoch vattnets l?implighet som badplats,vilket allt skeddei
strongasteparadisdrd.kt.
Men si var ju
cin ocksi intili dessen helt jungfrulig
orordhet, frinsett bondgirden med
dess dgor. Hemresangick civer Kristinehamn och ddr bjod Bolaget pi
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middag. Efter den blev historierna
med Ivar Malmstrom - salig i iminnelse- som fcirsteberdttare,om mciiligt dnnu podngfullaredn vad de varit
tidigareunder fdrden.
Att besciketutfrill till belitenhet behdver jag inte tala om. Som alla vet
blev det a{fdr f.ritnBolagetssida, som
sedan med givmild hand sett till att
d?ir blivit ett semesterhemi dess vidastebemdrkelse.
Genom nigot irs bortovaro fr8n
orten blev jag sj'alv inte i tillfiille att
fdlja omvandlingen dn genomgick i
bcirjan. Men lndock ttor jag, att jag
bevittnat det stdrsta iigonblicket i semesterhemmetshistoria, di elektrici
teten gjorde sitt intig pi Stordn.
Detta kom jag att t2inkapi, d3,jag
sett mig miitt p& kvdllens skidespel
ddrute frin fcirstubron,och gick in
och vred om strrimbrytaren.
I beakiande av den bekviimlighet
och komfort och mdjliggcirandet av
maskininstallationer i restaurangen
o. s. v., som elkraft pi 6n skulle medfcira, anslog som bekant bolagsstyrelsen nodiga medel fcir detta dndamil.
Stdrsta pengarna och sviraste arbetet
kom pi utldggningen av kabeln pi
sjcibottnenmellan Otterblcken och cin,
och arbetetmiste iu bl. a. ske medelst
dykarhj2ilp. Men allt gick bra, och
strax frire jul, den L7 december1943,
var det klart att sliippap& elstrdmmen.
Givetvis miste en sidan hdndelse
ske med en viss invigningsceremoni,
och si blev det dven. Sjiilv var jag in-

bjuden deltaga frir att, tillsammans
med en kollega gdra ett reportage6ver
den i sitt slas
revolutionerande fcir-rk"dde
dndring, som
pi Storon i och
med att man hddanefter kunde utnyttja elstrdmmensom ljuskraft och
vdrmekilla. Vi ikte tillsammans med
ndmndsledamdternaTure Andersson,
Nils Gullbrand, Tora Kihlstrcim och
Axel Engholm i taxi till Otterbdcken
- gengasdrivendven den. Vid bryggan mritte Edvin Tell med sin motorbit, och i den stampadevi i vreda decemberv8.gors
svall <ivertill rjn.
Det rir inte ld.tt att sd;gapi vilken
gl?idjen lyste starkast ur iigonen, ndr
ljuset kom. Hos nlmndsledamdterna,
ndr Ture Andersson slog till strombrytaren i transformatorn, eller hos
fru Anna di hon vred om kontakten i
Stordgirdens kdk. Nog sagt; ledsen
var ingen, utan gliidjen stod hdgt i
tak. Och festligt blev det, ty fru Anna
och Edvin dukade upp till ett kalas,
som mao sannerligeninte sk&dademaken till ens en ging om iret i denna
ransoneringenstid. Men som Edvin
deklarerade:"Ransoneringenhar liksom aldrig slagit igenom i de hlr trakterna".
Yttrandet togs som ett skdmt, men
att det lig mer i det fick vi kdnnedom
om di vi ikte i land. Chaufforen en gammal bekanting - som inviterats att f6lja med till on, fciredrog
att stanna pi landbackenhela tiden,
och, medan vi andra var ute och segladeoch invigdeelljus,hadehan gjort

Pl bilderr poserar huaudpalten ao d.e bolags- ocb fackf|reningrreprcrentanter, sont deltog
i d.en fi)rsta inspehtionsturen till Stordn. Fr. t. AAe Larsson, Suere Soblman, Ragnar Ol.ron, Helrner Nordqtist, Gunnar Berggren, Josef Haglund, Iaar Malmstri)m, Robert T6rnq ui st och art i Aeff i)r't'attaren.

BOFORSMASTERSKAPET I FOTO 1963
svart-vitbildernavisashirinvid, fcirsta
Denna td.vling, som i ir ordnadesi
mellanB-pilen, BoforsUng- pristagarbildenciverstpi sidan.
samarbete
Slutligen mi ndmnas, att tdvlingsdomsgird och Karlskoga Fotoklubb,
samlade ett stdrre antal deltagare dn resultatet jurybedrimdes av Givle
Fotoklubb (Svart-vittavd. 1), Alingsvanligt.
I fdrgklassen(klass A) deltog 1P is Fotoklubb (Svart-vittavd. 2 och 3),
fotografer, 11 i avd. 1 och 8 i avd. Lulei Fotoklubb (Fnrg avd. t) och
2, "nyb6rjaravdelningen". Av dessa Motala Fotoklubb (F?irg avd.2).
hade 1.1, 6 i avd. 1 och 5 i avd. 2, Resp.jury hade nedlagt ett intresserat
dven insint kollektioner till bed6m- och skickligt arbete,och utfodigt motiverat sinabeslut.Om Bi6rn Steffoers
ning.
Segrarei avd. 1 blev Rolf Aspman, bild hette det bl. a.: "Skog. Fint djup
som har sin dagliga gdrning pi skjut- i bilden genom de olika svirtade ytorfdltet. Herr Aspman vann ocksi kol- na. Det glittrande grdset i myren ger
ocksi liv i bilden. Kanske hade vi velektionstdvlingen.
Avd. z i fdrgklassenvanns av Renne lat sett bilden gjord i dnnu st<irreforSihvonen,boforsaremed sin g[rning mat". Mot detta kan sdgas,att bilden
betrifpi El.-avd. (X 20), Bofors. Den bdsta fdljde t2ivlingsbestdmmelserna
kollektionen hade Jonas Hasselrot fande formatet.
"Boforsmisterskapet" skall fortsltta,
(NZL 1), som even kom 2:a indivioch
i or 5 1963 utlyser vi bestimmelduellt.
Svart-vitklassen,som ur B-pilens sernafcir 1964 fus tiivling.
Red,
speciella synpunkt kanske har det
stdrstaintresset,vanns av Bjcirn SteffRetultat
ner hos Foto Schdnning.Herr Steffner
Zir viil k?ind i fotosammanhang och Klass B, SVART-VITT:
kom dven 2:a i fdrgklassen.Avd. 2 Avd. r
i svart-vitklassenvanns av Kad Gren Segrareoch Boforsmlstarei svart-vitt
och avd. 3 "ungdomsklassen"av Jan
Bjdrn Steffner
Lindeberg.
2. Arne Kjellberg
Den fullstlndiga prislistan fciljer
3. TrTggae Gustaftson
hdr nedan. Fyra av de prisbelcinade 4.
Rolf Aspman
). Raoul Nilston
6. GustaaLundberg
Forts.frdnftiregdende
sida
7. Anders L. lansson,
en rekognoseringciver vad matnyttigt,
Nils Gustafsson,
som eventuellt kunde d<ilja sig i trakNils-Ake Gusafnon och
ten. Detta studium gav god behillAstenPersson
ning. Vir gode chauffdr kunde n6mligen upplysa oss om, att det fanns Avd. 2
mojligheter, att utan eddggande av I . K a r l G r e n '
den minsta kupong, tillhandla sig 2. Bjarne Helin
skinka eller andra charkuterivarori en 3. Kjell Thunberg
viss kdlladokal.
4. Bengt Hhkansson
Snart har 2O fu gi,tt sedan dessoch 5. K-8. Hjalmartson
de. lagcivertrddelser,
som gjordes, dr
subskriberadesedan ldnge. Fdr dylika Avd. 3
fciljde. Alla, utom vir unge kollega, l. lan Lindeberg
tog ndmligen tillfiillet i akt och tillhandlade sig en frirsvarlig skinkbit, Retulrat,
korv och annat. Allt utan kuponger Klass A, FARG:
och utan <iverpris.Fdr det lackade ju
Avd. r
till jul och det var som sagt i ransoSegrare
och Boforsmistare i fdrg
neringens, blivittlingens och fjer
Rolf Aspman
singenstidevarv.
2. Bi6rn Stef'fner
Ja, det var sannedigenen givande
avslutning p& utfirden, som skedde
3. Stare Striim
4. Alf Hohngren
fcir att bevittna Storrins hogtidligaste
). Bengt HLkantton
iigonblick.

6.
7.
8.
9.
lO.
L1..

Tryggue Gastafsson
GustauLundberg
Siu HLkansson
Nils Gustafsson
Hans FalA
Bo Linclen

:
Kollektionstdvlingen
1 . R o l f A s p m a n. . . . platssiffra L '
27
2. StureStriirn......
33
3. Bengt HLkantson
4. Bjdrn Steft'ner . . .
34
48
t. Gu$aa Lundberg
t6
6. Alf Holmgren . ..
Avd. 2
l. RenneSihuonen
2. lonat Hasselrot
3. Arne Ziljat
4. Sture Edstri)m
1. Kjell Thunberg
6. Bengt Nordin
7. Iaan Lund.h
8. Bertil Hammar
Kollektionstivlingen:
l. lonas Hasselrot. . . platssiffra 17
2l
2. Arne Ziljat .. . . . .
,,
al
3. StureEdsnAm....
28
4. RenneSihuonen..
,,
4l
5. BengtNordin....
,,
l\vd.

5

Ingen tdvlande

Frdn RedahtioneT?,
Sommar-

och Semesterbilder

Det dr miirkligt hur fi tZivlingsbilder som visar fritids- och semestermotiv, lugna, avkopplande, rogivande,
men samtidigt med stort fotografiskt
och konstndrligt viirde. Detta kanske
beror pi ;'urybedcimningen,ty minga
fotoklubbar stiller helt andra krav p&
bilder av prisklass.Man vill ha sdregna
ja t.o.m.
bildvinklar och arrangemang,
" abstrakta"kompositioner.
Vad B-pilen frimst onskarfdr publicering iir fritidsbilder, frin hav och
strand, frin sfugor och 6demark,med
boforsare eller andra koncernanstdllda
i bilden. N& ja, personernabdr inte
vara fdr pitrlngande i bilden, men
denna skall berdtta pi ett angenlmt
sdtt om nigon hdndelseunder semestern.
Redaktionenvddiar dlrfcir till alla
fotografer om bilder frin semestern
1963. Srindin Edra bilder till B-pilens
Redaktion,Bofors, Glom inte att anteckna namn, adressoch motiv pi fotots baksida. Formatet bcir inte understiga ca 9X12 eller l2XL2. Yatje
publicerat foto honoreras.
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BOFORSMASTERSKAPET
I FOTO
OverstBjcirn Steffnerssegrarbildi klassB, avd. 1. Hdr nedan t. v. Karl Grens segrandebild i klass B, avd. 2. Den
spelandetjddern har tagits av Raoul Nilsson (nr ) i klass
B 1) och cyklisterna"von oben" av Bjarne Helin (nr 2 i
k l a s sB 2 ) .

betet i Bofors ikl2idd slips och krage
vdcktedven det frirundran- och nog
\
talademan om det i stugorna.
Var och en holl Pi sitt i Backa.
Utet holl man ihop. Ingen annanstans
p& bruket var ldgenheternasi ldtteldade; soliga och varma som Pi sYdsidan,svalaoch skrinaom de lig mot
norr. Backafruarnasatte en ira i att
ha rent och snyggt i bide rum och
krjk. Nrir diskbdnkarna Pe 30-talet
fick rostfri bekliidnadputsadespliten
blank som en spegel.Minga diskade
inte ens pi den skinande bdnken.
Andra ladi en duk ovanpi. Dir det
var riktigt fint pryddesba.tkenmed
en blomsterfylld vas. Och si gZillde
det fcir fruarna att ligga bra till hos
"byggen", s& att man fick milat och
nir si behovdes.
taDetserat
Ndr trdbron civeriilven vid valsverket revs, fick backabornafinna sig i
att traskadnda upp till Rosendalsporf"i'.
ten fcir att komma innanfor boforsBacAa, foto omkring 1P00.
staketet.Innan dess kunde man, om
portvaktenGustavPerssonvar pi gott
humcjr,genagenom bruksomridetndr
rnan hade drende till kyrkbyn. Aldre
backabortalade dock fciraktfullt om
Varie ir, ndr hdggenintill kdllarta- och hagensliljekonvaljer doftade som staket och portvaktstugor. "Dispens
ket vid dlvbrinken stod i sin vackraste skarpast,kom lnkan Johanna Berg- pifund", sade de, och berlttade om
sren och hennes dotter Hildur med hur de tidigare kunnat g& och komma
forsommarskrud,kom abborrarnai tita lekstim motstrcimsuppfor dlven vid metspooch maskburk.I hagen nerom hur som helst ndr de skulle till byn.
Nya Backa.Samtidigtprunkadedppel- Fagerlundsgethushade de sin eka och V?igen gick forbi Smedjan och Kultrddeni Sandvallskatrldgirden i bldn- i vassgipenutanfor Fdltverkstadensitt verkstaden,rakt genom stora hallen
hyttbackenuppdande vitt utefter hela all6n ner mot abborrsidlle.Fcirmodligenvar Mockeln vid Kanonverkstaden,
var
gumocksi
uPP genom
fcjrr,
eller
och
abborrikare
ftirbi
Gjuteriet
for,
det rcida huset. I luckan till bryggan
metari
mdsterlig
rent
till
byn.
Berggren
fram
man
Grcinfeltshagen
E.
Karl
Nilsvicevdrden
ut i llven lig
Samtidigtmed att trdbron revs,fick
sonsvidjemjdrde.Pi trdbron stod smi- konsten. Ndr hon vid niosniret kom
fylld
var
sp&nkorgen
fisket
frin
iter
sandviksbornaoch brickegirdocks&
pojkarna och metadepi ettcireskrokar,
blanka
och
abborrar
ingarna
ta en annan vZig tiil Bofors'
av
gldnsande
eller
Andersson,
Th.
kcipta hos Gust.
mcjrtar.Bide mort och lcijor dtig till
Tidigare, pistods det, stlllde smedpe krOktuknappnilar.
morornaklockornandr Karl Hofstrom
Inte vet jag om det av naturen dr mat pi. den tiden.
"nedre botten" i i Brickegirden kom giende med sin
pA
morfars
Hos
i
g&
apel
skall
bestdmt,att hiigg och
blom samtidigt.Som ung pojke minns husetvid dlven hade man en under- grtina matkorg genom Backaen kvart
hos bar utsikt tiver den vackrasommarha- over sex pi mornarna. Pi kvillarna
jag dock hur fcjrsommarbesoken
gen, ddr man badadeoch sPdndeuPP kom han iter, tio minuter i fem tror
alltid
Backa
morfars i nedre raden i
jag det var, och di i siillskaP med
infcill samtidigt med att de stora trd- gdsndten till tork, och utanfcir lig
den stod i sin fullaste blomning. Scin- Mockeln med blitt vatten Inda bort Rcir-NisseNilsson och Hanssoni Utdagskostymen med sjcimanskragen till Osterviks-landet.I hagen hade terblck. Sommartid cyklade Hansson,
skulle pi ndr man gick pi bescik.Kan- krigsirens grishus blivit hcinshus,och men s&dananymodighetervar ingenske var det pingst eller midsommar ddr hade gubbarnasnickrat uPP smi tins f6r Hofstr<imoch Rcir-Nisse.
som anvindestill bide
Hofstrcimare,de kom till Bofors
sena ir, kanske en vanlig stindag.Si sommarstugor,
frin Hdllefors, fanns det ocksi i Bachdr minga ir efterit minns man inte fiskebodaroch priffehus.
Morfar speladevate sig priffe eller ka. Ddr fanns dven med Bofors si
allt i detalj, minns bara blomprakten,
i fisket. I hela Backa var han sammanknippadeverkstadsnamnsom
jobbet,
deltoe
att gubbarnavar hemma frin
att de satt pi forstukvistarnasbdnkar ddremotkZindfcjr att ha ordning och Gdvert, Kihlstrom, Rupert, Brask,
eller i bersferna,ddr de liksom mygg reda i sin vedbod. Men si sigades Brun, Ahlund, Qvarfort, Jernberg,
och annatsmikryp trivdesalldelesfcir- ocksi soisvedenefter tumstock.Mor- Elfstrcim, Grell, Bjdrndahl, Sjoberg,
tr2iffligt i den svala skuggan. Helg- far fick-husrumi Backasamtidigtmed Bokvist, Hoimberg, \Tiberg och Lidfriden stordesblott ndr tanterna ge- att han anstdlldes som fcirman P& strom. Alla fcirmodligen duktiga yrfcjnsterbad om hiZilpmed Riirldktaren.Noggranhetenhade han kesmdnoch medvetnaddrom. Somliga
nom oppna
ved
och vatten eller med fcirmodligen fitt sig inprdntad som var formdn och minga var s. k. lagfi
in
att
slaskhinken,som skulle ut fcir tom- yrkesldrarevid Palmgrenskaslojdsko' basar.Det var "fint" att bo i Backa
Ian i Stockholm.Di han, van vid fdr- - bettre husrum fanns inte Pi hela
ning.
i Stockholm,kom till ar- bruket.
hillandena
hlggen
ndr
kvdllskvisten,
Framp&

SA MINNS MAN BACKA...
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Ndr Rosendalkom till under fcirsta
vdrldskriget skedde pi sZittoch vis en
omsvdngningi instlllningen till Backa. I det ldngstah<jll dock backaborna
skenet uppe, talade om hdgf?irdiga
rosendalareoch sig ogdrnaatt de scikte sig till metarstlllenavid llvslinten
intill forsen, eller skaffadesig ekstdllen utefter Backalandet. I gengiild
hade rosendalarnasom regel ldgenheter med tvi rum och kdk, och det ansigs sjiilvfallet som ett klart steg uppit
pi samhdllsstegen.
Fram till andra vdddskriget bibeh<ill Nya Backa sin priigel som idyll.
Visserligen hade man fitt vatten och
avlopp indraget i husen, men nu l3'g
de linga potatislandenfcir flfot, bersierna yar jdmnade med marken,
ingen krattade girdatna sedanbilarna
btirjat bli var mans egendomoch inga
ldyllen BacAa Jinns krtar iin i denna dag. Boforsfoto Tillman.
backafruar tvdttade llngre i de tvi
allmdnnatvdttstugorna.Andock behcill
Backa genom iren sin sdrprdgel. klcjverblom, doftande syrenhlckar och sj[lv funnit en ny sidan plats i ndrbeGr[nserna var val utstakade: Bdck- banvallen full av smultronblom slu- ldgna Sandviken.M5.ngaandra f. d.
backeni vister, Valisbanan i norr och tade som regel i bersin och med att gamla backaborhar sd.kerligenfunnit
mormor slog upp kaffet i scindags- sig tillrltta pi andra platser de ocksi.
Dimbohageni cister.
kopparna,
som stod pi en skinande Det dr vZil diirfrir som de flesta en"Nigon isolering kinde man
blank nickelbricka.Vi smipojkar fick bart minns de ljusa sidorna fr&n ungdock inte av", sdgerpensionerade
vals- varsin
tjugofemciring och i ilfart
domsiren i Backa.
verksarbetarenJosef Haglund, som
Alf Bancte
sprang vi upp till fru Brun p& tredje
kan gora ansprik pil att vara talesman
viningen, s5.att hon kunde fcilia med
fcjr alla gamla backabor,och som i
oss tilI kdllaren och sdlia svalkande
yngre dagar ledde Metalls avd. 76 i
Ny organisation fiir spriingiimnesIdskedrycker.
egenskapav dessordfrirande.
avdelningen
Fru
Brun, hon silde dven karamel- "Grannsdmjanvar god om man
ler, var inte ensam om att bedriva
Den 1 maj sammanslogsde tidipriffeborbortser fdr smitrdtorna vid
affd,rer i Backa. Osterbergs silde gare Dynamit- och Trotylavdelningden i hagenoch att man rcik ihop om
mj<ilk och brcid, Johanna Berggren arna. (NVD och NVT) till en ny
politiskating. Alltid fanns det nigon
hade ocksi brridfcirs?iljning. Hos avdelning, Springdmnesavdelningen
som dlmpade debatternanir de blev
Grundstrcims kunde man k6pa diti(NVS), med civilingenjcirRolf Berntf<ir hetsiga.Inte utan anledning kaldens veckotidningar. Ddr fanns folk
(Bt) som chef.
son
lades planen utanfrir tvlttstugan, ddr
som s8.ldesybeh<ir,klippte h&r, silde
har delats upp i friljande
priffeborden fanns, fcir diplomat. IVS
mcirt till kreftfisket pi hcistarna,folk
dfittsgfupper:
backen."
som var ombud fcir kliidesfirmor De
Si. minns man alltsi 20-taletsBacka, andra orter,
NVS 1 under ingenjcirA. Lonnfors
som lagade klockor oih
ett somrnarparadis,som naturligtvis symaskiner.
med
2 underavdelningar:
NVS I l, unOch si kom slaktar'noch
inte saknadesina mdrka sidor, men fiskf<irsiiljar'n.
der
fcirman
\7.
Andersson,
omfattanBida till hiist. En g&ng
som vll ingen tlnker pL nfu man nu i veckan kom
Korg-Olle dragandesin deT 4, T 5 och T li Mono- och Diniser de gamla kikarna jdmnas med vagn
och si kom fru Lcjwall med sin trotouleneroch restsyror,och NZS 16,
marken.
stora barnvagn fullastad med nyba- under verkmdstareO. Sundqvist och
Man minns i stdllet sommarscin- kade pepparkakoroch hemgjordaka- fcirman \)fl. Holmgren, omfaitandeT
dagarna med dragspelsmusik f firn rameller.
3 L , T 6 , T 9 o c hT I o , T r c t y l , T 3 ,
T
rippna fcinster hos Holmbergs och
16 Triolja, T 32 Salpetersyra
och T
Mycket mer skulle gi att berdttaom
Nilssons, hornmusik hos Hedlunds, pojkirens minnen frin Nya Backa. 1 4 , T 1 6 ,T 3 0 S v a v e l s yor ac h O l e u m .
minns Lundvalls brummande T-ford Lit oss sluta vir historia med att
NZ.t 2. under ingenjcirE. Engholm,
ge
borta fr8.n Nybygget.
ordet it verkmdstareAxel Nilsson, frirman A. Anderssonoch fcirmanA.
Man minns, hur man sondagsklzidd vittberest montcir och son till vice- Malm (NVS 21) omfattandePentyl-,
Hexogen-och Hexotolfabrikerna(S 7
holl kravattprydd morfar i handen vdrdenKarl A. Nilsson:
- S 2 2 . 7 3 9 - T 4 L , T 4 9 o c hT i z ; .
och vandrade genom hasseldoftande - "Backa hann aldrig bli 100 ir
Dimbohagen, hllsade pi Bjorndahl gammalt.Som boplatsmiste det dock
NVS 3, under ingenjcir P. Falan"Tansson
med skdgget,promeneradejirnv[gen
ha haft minghundrairiga anor. Var der, verkmdstareM.
och f6r<isterut mot Flottndset, grenade civer finner man utefter M<ickeln en mer man H. Berggren
INVS lr;, omfatHultmans girde och traskade civer liimplig plats att bygga hus, bo och tande N l-N
22 Nitroglycerin och
Saxlyckanfram till Rosendal.Och si fcirdriva den tid som blev civersedan Sprdngdeg,O 1-O 4 Krutmassaoch
Bickbacken utfrir till Backa igen.
dagenssysslorstcikats6ver."
U 16-U lp, Detonerandestubin och
En s6ndagspromenadkantad ay
Ja, Axel Nilsson har frirmodligen Bonopent.
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Malmtikontorets nybygge: fasaden mot Hanagatun. B-pilen foto.

MALMOTONTORET TILL NYA LOKALER
Lagom till
20-irsjubil6et skall
Malmdkontoret flytta in i nybyggda,
rymliga och vllplanerade lokaler inom
Malmci stadsnya stora industriomride.
FAM - som kontoret heter i organisationsplanen- startade1943, och
flyttade i februari L946 in i nya lokaler inom gamla hamnomrtdet, med
adressNeptunigatan 21. FAM var di
det fcirsta - och hittills dven enda
av Bofors fdrsZiljningskontor - som
fick och har alla avdelningar, kontor,
stilfcirrid, hdrdverksiad och serviceverkstad, samladeunder ett tak. Vi ha
redan tidigare i B-pilen (nt 2 l95I)
utfdrligt beskrivit denna byggnad och
kontorets framgingsrika verksamhet.
Nu har emellertid denna L7 fu
gamla byggnad blivit frir tring, och
FAM har fitt helt nya lokaler. Dessa
skall hdgtidligen invigas den 14 juni
av disponent Sverre Sohlman, i. nd.r.varo av representanterfcir bolagsledningen, stilfdrs?iljningen, sttirre kunder och samarbetande industrier,
m. fl. Till denna invigsk&nepressen
ning skall vi iterkomma i nista nummer. Hdr fdljer en fcirsta kort presentation av nybyggnaden.
Bofors disponerar en stor och vilbeligen hrjrntomt vid Han6gatanBrdnntigatan i kvarteret Svinbidan,
55X73 m, eller ca 4.ooo m2 stor.
Huvudfasaden och entr6er ligger mot
Hancigatan.Ndrmaste granne i NV iir
Till udnsteronzhuaudingingen
finns denna
sAylt.

Sandvikstil, i SV ligger Tobaksmonopolets stora nybyggda fabrik "Fraos
Suel". Diagonalt tvdrsdvergatan i SO
har SkandinaviskaBanken ett avdelningskontor och pi andra hijrntomten
kommer sannolikt ett nytt postkontor.
Alldeles utanfijr porten finns hillplats
fcir lokalbuss.
Som fiirsta etapp i nybygget uppfdrdes lagerbyggnadenmot Handgatan
i ett plan, ca )iXI5 m eller 52) m2
stor. Lagret ?ir byggt i 7 st. 5 m breda
moduler. Lagret stod f?irdigt och inflyttningsklart fijr ca L/2 fu sedan.
Andra etappenpi nybyggetblev H?irdverkstaden och Kontoret, det sistndmnda i tvi viningar. Kontorslingan
ar 28,7)X11",5m (ca 33o m2) och
hirdverkstaden
30XL3) (ca4O5m2)
stor. Hdrdverkstadendisponerar ocksi
<iver ca 175 m2 av kontorets bottenvining. Fasaden mot Hanogatan dr
44 m ll"ng och fasaden mot Brinndgatan ca 2) m llng. Se fotot.
Tomten ir nu endastbebyggt till ca
en tredjedel. Som en eventuelltredje
etapp kan lagerbyggnadentillbyggas
med ytterligare 4 st 5 m moduler eller
ca 300 m2. Plats finns givetvis ocks&
for hlrdverkstadens tillbyggnad med
ca 25 m (ca 340 m2).
Kontorets bottenvining innehtller
ett 20-tal rum, samladeldngs en korriI hbrnet not Brdnndgatdn rAltr en Boforsskylt upp.

dor, samt entr6, kapprum, toiletter
m. m. Hdrdverkstaden disponerar hir
verkstadskontor, omklddnings- och
lunchrum, 2 f<irridsrum, rum fiir
pumpservice, elcentral, provrum och
hlrdmdstarekontor. Intill entr6n finns
telecentral ("upplysningar") och S
kontorsrum, bl. a. f<ir lagerfrirestindare och pumpfrirsZiljning(Weda).
Kontorsv&ningen en trappa upp
rymmer 5 kontorsrum, konferensrum,
pentry, 2 arkivrum, toiletter m. m. Hdr
har chefen sitt rum, med utsikt mot
scider-dster.
Lagret innehiller normalt ca 4oo
ton stingst&I, slitgods m. m. och fcirnyas3 dagari veckan med lingtradare
direkt frin Bofors. Hdrdverkstaden
fir delvis ny, och givetvis helt modern,
ugnspark.
Nybyggets arkitekt har varit O.
Svlrd, AB Kreuger & Son, Goteborg,
huvudentreprendr I. E. Liljegren,
Byggnads AB, Malm6, elentreprendr
Elektro Sandberg AB, Malmci, WSentrepren<ir Rddednings-AB Celcius,
Malmci. AB Ventilatorverken har levererat ventilations- och utsugningsanl?iggningaroch Hamnstyrelsenomhdnderhaft tomtens planering. Byggnadsavdelningeni Bofors har lett och <ivervakat det hela.
Just nu pigir inredningsarbetetf6r
fullt, fdr att allt skall vara f?irdigt till
invigningen.
L.
skylt pryderfasadent. b. on
IYedaoerkens
ingdngen.
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Samsfuhkfi fArdach under den soliga bfrtresantill Stordx.
BoforsfotoTillman.

B of ors-pensionfl rerna inledde
Storiinasiisongen

RasA marsch tpp till rcrraurangen,ddr ex biirligt nzdl ilintade,
Boforsfoto Tillman.

Till sist en replik. Vi frigade en
veteran vad han hade fijr packning.
- "De behcivsinte si mycke - ja
har bara en flaska myggolja med
mej." Den sortensolja som gfu bn
till "koreal", alltsi frir invdrtes bruk!

gemang och medlemmarna sjllva fcir
allstng, samsprtk och historier och
allmd;ntrevnad.
R.
*

Det har ndstan blivit tradition, att
Boforspensionererna skall inleda siisongen pi Stordn. Si skedde givetvis
ocks& i ir, och lika traditionsenligt
hade veteranernamed fruar en utomordentlig tur med vidret. Inte i
mannaminne har vi haft en sidan
fcirsommarvdrme- och denna fick
"de gamle" njuta av. Hela fcjrstaveckan i juni var det solsken och verme.
Resan ner till Otterbiicken fciretogs
med rllsbuss. Nigra tjdnstemdnfrin
Personalavdelningenfdljde med fdr
att fi en avkoppling frin dagensenahanda. Fotograf Tillman var ocksi.
med, och hdr visas nigra bilder ur
hans skcird.
Nya pi 6n var ocksi ett antal ungncit, som i sommar skall beta av d'ngarna omkring girden och hilla marken i hd.vd. Aven dessa ungdomar
midde och trivdes.
Veteranerna ldmnade iin ldrdagen
den 8, nrijda, solbruna och utvilade.
Inte minst skdnt hade ftuarna det de slapp alla hemsysslor,och de fick
alltsi den verkliga semestern.

"Gamla Brukspojkars klubb" i
Bofors-Kadskoga dr en livaktig organisation, med minga mcjten och trevliga program under slsongen. Man l&ter verksamhetenvila under sommaren, sivida inte medlemmatna ttd.ff.as
pi Storcinunder pensionirsveckan.
I vir har klubben bl. a. haft en utf?ird till Dylta, dir fru Marianne Sohlman och friherinnan Lea Akerhielm
stod fdr glstfriheten. Tidigare har
man bescikt Kilstaverken, Nobelkrut
och Bofors och besett de nya anl?iggningarna. Som avslutning pi denna
sisong gjorde ett 50-tal klubbmedlemmar en utfdrd till Forsnistorp,
Ungdomsgirdens torp. Dlr svarade
fruarna Anna-Lisa Eriksson och Marianne Ehlin fdr h?idigt kaffe, fcirestindare Ake Skeppar[6t andn anan-

Axel Engbolm, gammal panp pd Stord;n,
-f6rd eI ar st u gn c lar na.
Bof orsf oto Tillman.
1, k

Nfrgra aa ungxdten pd Stordnasornmalbete. Boforsfoto Tillman.
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R. Rekordiikning fiir studier

Brukspojkaf,na pA vflrutfykt

Studiesdsongen 1962-63
hade
TBV i Kadskoga inte mindre dn 156
cirklar - vilket innebir en betydande
dkniog f fin 52 fciregiende siisong.
M?irkligt nog dominerade inte
'dven
sprikcirklarna,
om ett mycket
givande samarbeteinletts med British
Centre, Centre Francaisoch Deutches
Zentrum. De flesta cirklarna gick i
konsthantverk, och frirst p3. andra
plats kom de engelskasprikcirklarna.
Kvillsgymnasiet, som startade under iret, brirjade med en kurs i matematik frir realgymnasietsmatematikgren. Ldroverksadjunkt Bdrje Blomqvist har utsetts till studierektor for
kvdllsgymnasiet.
Vid irsmotet avgick fcirman Ingvar
Andersson som ordfijrande, och eftertrdddes av hittillsvarande vice ordfcirandeningenjdr Harold Holm.
R.

Det var fcirnimlig kvalitet i den
gamla svarven,men nu har den tjdnat
ut och skall ersdttasmed en modernare
karusellsvarvpi sammaPlats.
R
*

Tinrsiilaens snand uid Bidrkborns'faAtori
hantad.esau llitiga (?) fiskare. Foto Kga
Tidning.
Kapolen till en atontreaktor sparuasi d.en gamla Betts-katusellen. Bofotsfoto Tiilman

Avsked

efter ndra 50 flrs tjiinst

36)0 mm och kunde svarva7000 mm
Mitt under brinnande vdddskrig (7 m) runt och zgto mm hcigt. Den
frin 0,3 till
skaffade Bofors den stora Betts karu- bade24 spindelhastigheter
sellsvarven1916. Sannoliktkciptesma- I4,2 varv/min. Tillverkare var Betts
skinen fcir att bearbetade stora detal- Machine Co. \Tilmington, Delaware.
28 cm torn. - \Tilminson ir som bekant den stajerna till Sverigeskeppens
Suarv"nsattesuPPi VK 50, som ocksi den, ddr Cilmare Nyckel fcir mer dn
byggdesinftir dennakanonbestdllning' 300 ir sedanlandade,och ddr Sveriges
Svarven hade en borddiameterPi fcirstakoloni anlades.
F u nd ant en t et | 6r B eI t s-suar uen s efI et t r iid ar e gj ut s. Bof orsf oto Tillman'

"Fyra

miirtar

gav guld"

Kristi Himmelsfdrdsdagdr enligt
urgammal hlvd och tradition "ftjrsta
metaredagen".Di har kylan gitt ur
vattnet och fisken blivit livligare att
nappa. F6ljdriktigt ordnade ocksi
Amatdrfiskeklubben i Karlskoga denna dag en metartdvling i Timsdlven,
frin Bi<jrkbornsbron fcirbi Faktoriet
och uppit ilven.
Ett 60-tal deltagaresldngderevatna
i vattnetkl. 7.30 och stod sedantrofast
kvar och tittade pe flcjtena i 4 timmat.
Fiskelyckanvarierade:minga fick inte
ett napp cch herr Arnold Svensson
fick 4 mcirtar ph ca 6 hekto, vilket
rlckte till fcirsta pris och segern.Nigon "kvalificering", eller bdttre placering,i rikstdvlingenrickte dock inte
resultatettill. Fisket i Timsdlven brukar annarsvara blttre dn vad tivlingen
visade. Det finns gott om braxen,
mcirt,abborre,gZiddam. m. i llven och
en och annan gcisbrukar ocksi gi si
lingt ned. Men fiskana ldt sig inte
lurasav fiskarnaI
Pisces

*
Liines?ittning
Chefen: Herr X ir oduglig,men
jag dr tvungenge honomnigra tior,
eljest trirs jag inte mcita kdrringen
hans.

EiF.
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Kraftig
kontorets

smiill

vid Stockholms-

h?irdverkstad

3-x

Bofors laser och utokadehlrdverkstad ligger lom bekant vid Fcirmansvdgen pi Srider i Stockholm. Denna
vzig hiller Gatukontoret just pi att
bredda. Av den anledningen miste
en hel del berg sprdngasbort. Detta
arbetehar Gatukontorethillit pi med
i flera minader, och Stockholmskontoret har poengteratfcjr dem att fcirsiktighet [r av noden, eftersom den
nya transformatorstationenldtt kan
skadasvid sprdngningarna.
.Arbetet har gitt bra hela tiden dnda
till kl. 16.00 den 8 maj, di sistasalvan skulle utlcjsas.Det bar sig inte
Betydelsefullt spadtag
bdttre dn att stenarnaflcig mot transformatorhuset och flyttade detta ett SAolstyrelsens ordfdrande i Karlskoga, herr Arrur Grell, tar fhsta spadtaget till tekpar decimeter.Sprickor uppstod i hu- nisha gynnasiets nybygge prl Ehebyornrddet.
Som
set,och dessavar decimeterbreda.
tur i oturen kan noteras,att de elekberedningenftjr NVA 5 under ingentriska facken inne i huset inte skada- Organisations?indringinom
jrir RubenFrank.
des mer dn att strcimtillfcirselnkunde NVA
Frin sammadatum dr ingenjiir Ake
fortsdttasom fcirut.
Dfr ingenjor H. \Wigrenden 1. 6. Lindblad chef fcir NVA 3.
Alla sprickor tdtades provisoriskt
Ingenjcir Nordahl Ir som tidigare
1963 flyttar frin NVA till KCT [ndfcir att inte djur skulle komma in och
r.x;,*U^:s organisationenligt foljan- stillfciretridande avdelninsschef fcir
istadkommakortslutning.Redan samNVA.
*
ma dag sammantrdffadeFAS med
All arbetsberedning
och allt experioch Gatuolika myndighetspersoner,
Personalnytt
kontoret tog pi sig det skedda utan mentarbete (NVA 1, NVA 2 och
Hert Lars-Eilk Karlsson utnimndes
till en avdelomsvep. Arbetet ligger nu nere och NVA 6) sammanfcires
den 1 maj till fcirmanpi NVK 31.
vdntar pn sprlngdmnesinspektciren,ning NVA 1 (kontor i byggnadenA
Herr Olof Sten:triim utnd.mndes
14) under ingenjcirBo Kadsson.Inom
som miste ha sitt ord med i laget.
arbetsberedden
1 maj till fcirmanpi MH 21.
denna
avdelning
sorterar
En orovisorisk transformatorstation
FrjrmanArne Saentsoaflyttade den
ningen
for
4
under
och
NVA
NVA
3
har nu^uppstlllts, och si snart sprdngHenry Janssonoch arbets- 1 maj frin VA 30 tlllYA 32.
dmnesinspektdrentittat pi skadorna, ingenjdr
kommer byggnadenatt rivas ned till
grunden och ddrefterbyggasupp igen.
Fotot visar tydligt skadegcirelsen.
G. A.
Bild.en ilsar f 616del:en elter sprtingningen.
En stor d.el at., berget har rasat in pi tansIornztorrtalilnen, Folo frln FAS.
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BAUMA-utstiillningen

i Miinchen

I fbrra natnret onttalade ai denna atstdllning, Hdr han tti nl
slitgods n. m. pd denna ustdllning. Foto ur FRK: s arkiv.
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Jobbet i bliclryunkten:

bestir av J- fdrman, 1 ordermottagare
samt 18 truckfdrare. Maskinparken utgdrs av 12 gaffeltruckaroch t0 flattruckar. 8 gaffeltruckar fir sina order
direkt frin transportcentralen, som
ockst kan dirigera vissa truckar dver
korwtgsradio. 4 flattruckar k6r en pi
Ny vice verkstdllande direktiir
ftirhand utstakadringlinj e.
Truckparken har i den min det varit
pi NOHAB
miijligt standardiserats.
Dieseldrifteni
Civilingenjdr Henri6 de Verdier har majoritet. Gasoldriften ?ir infcird pi
vid styrelsesammantride
utsettstill vice truckar, som uteslutandegtr inomhus.
Det kan kanske vara ^v intressemed
verkstillande direktor. Direktdr de
Verdier, som ir f'ddd t927, avlade nigra siffror, som belyservad de olika
examenvid Tekniska H6gskolan 1952 drivmedlen ungefdr kostar per ir vid
sammastodek pi trucken:
och har ddrefter tj2instgjort bl. a. pi
Dieselolja: Kr
350: krigsmaterielavdelningenhos AB BoG
a
s
o
l
:
, , I 3 5 0 :fors och som exportchef hos AB
Bensin:
,, 2 400: Bahco. Vid NOHAB har direktrir de
Den
sista
bensintrucken
ir snart fdrVerdier varit frirs?iljningschef sedan
dig fdr skrotning.
den t juni 1962.
TrucJctransportenbehdver ett bra
vigndt. Transportvdgarnautomhus har
de senaste iren fcirblttrats avsevdrt
men fortfarande iterstir ytor som btjr
goras i ordning.
*

E L- OCH TRANSPORTAVDELNINGEN
Att beskriva elavdelningensorganisation och arbetsuppgifter blir att i
stora drag dvenberdrahela verkstadens
uppbyggnad. En verkstads uppbyggnad avgcir i stort sett stodeken av servis- och underhillsarbetet. Men ca
hiilften av elavdelningenstimmar ingir i verkstadens normala tillverkningsprogram.Personalenbestir av 2
ingenjcirer(chef ing. Nils Sjdstriim),
2 verkmdstare,1 frirman och 46 montcjreroch hj?ilpare.Av de kollektivt anstiillda 1r 6 montcirer placerade pi 4
stiirre avdelningar. Fcir servis utom
normal arbetstid finns 2 skiftgiende
reparatcirer. Fcir dndringsarbetenoch
forebyggande underhillsarbeten pi
kraft- och belysningsanld.ggningar
samt
maskiner och lyftinrlttningar finns
LO-72 montrirer. Fdr arbeten inom
tillverkningsprogrammet har under de
senastehren 2O-2J mont6rer varit
stationerade.
Att personalenhar ett mycket varierande arbetsfalt fnmgfu kanske b[st
av foljande uppr?ikning av maskiner
och utrustningar:
710 verktygsmaskiner
46 vdrmebehandlingsugnar
200
90 kranar och hissar (upp
tons lyftfcirmiga)
200 telfrar
1/1
svetsmaskiner
1 t 0 fl?iktar
1 5,5 tons hrigfrekvensugn, L4rO
kVA med utrustning som en helautomatiskkraftstation

t helautomatiskel-ingpanna, 1000
KVA
Ovanstiende maskiner och utrustningar inrymmer ca 4000 elmotorer
med tillhdrande utrustningar. Som ett
mitt pi verkstadensbelysningsanllggningar kan n6mnas,att ca 1.200.000
k\Zh forbrukas per ir. Antalet ljuspunkter 1r ca 5000.
Dessutom finns andra utrustningar
sisom truckar, brandalarm, tid- och
stdmpelur, sdkarljus samt helautomatiskt reservdieselaggregatfdr nddbelysning m. m. Automatik och elektronik trdnger mer och mer in i utrustningen vilket givetvis dvenijkar kraven
pi personalen.
Mottagning och distribution av elkraft sker genom en mottagningsstation som river tvi L0 kv-kablar matas
frin Trollhiitte Kraftverk. Denna station matar i sin tur fvra mindre transformatorstationer.Beiysningsniitethiller den nu ritt ovanliga spdnningen
L27/220 volt och frir maskinerdistribueras nitspdnningen 500 volt. Den
egna och abonneradeeffekten uppgir
till 5660 k\7. Den uttagna energin
uppgir till ca 18.000.000k\7h.
Montaget inom tillverkningsprogrammet fcirdelar sig p& fdljande produkter: dieselelektriskalok, tryckpressar, Boforsmateriel, turbinregulatorer
och dieselmotorer.Att nirmare gi in
pi uppgifterna tilliter inte utrymmet.
Se f. <i. bildmontagetpt nlsta sida.
Den interna transportavdelningen

Bildsidan:
1, VerAmiistareSchild och monti)r
Berggren letar efter felet p3 en
l2ngfriismaskin.
2, MatAinrumrnet f 6r hdgfrekaensugnen i gjuteriet. Ingenii)r Sjt;strdm och rebarali)rGranlund ser
p3 en kommutator.
3. Ftirman lonsson och nr,ontiirLarsson kontrollerar och iutterar inrtrumentutrt/$ningen till en hiirdugn.
4. Montdrerna Andersson och Thelander arbetar rned apparatsAdptill
tryckpressarft)r Dagens Nyheter.
5. Ingenjdrerna Sjdstrdm ocb Hansron clitkuterar ett problem i
N OHAB : s buuudstkllaerk.
6. NOHAB bar utldrt en hel del intrerranlaarbetenfdr AgestaAtomkraftuiirnteoerA. Hlir utldres kontrollarbeten. Montdrerna Andertron ocb EriLtson, aerkmihtare
Schild och montlir Borg disAuterar
en koppling ritt taddm2skinen.
7, Monti)r Hassnzanarbetarmed styroerk till AraftuerLsturbiner.
8. VerAmiistarePeterton, lten Bendszak,ll, Ungern, och ingeni6r
Sjdstrdm uid montageplatrcn fr)r
ett lok till Ungern.
9. ApparatskSpetmonterasph ett lok
till Ungern. Verkmistare Peterson
ditkuterar et, montageproblem
med monti)rernaEnstriim och Nyaall.

1,40
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Fdrntan Tiirner Stensson och nontir lng1)dt'Ioh,tns.ton liigger sista handen pii T'43
loket. I fdrarbytten en loAfi;rare lriin Sl.
Nohabfoto G. Johansson.

T 43-serien slutlevererad
Det sista NOHAB-GM loket i en
serie pi 10 st. fcir SJ levereradesden
26 apriL Ddrmed sdtterocksi SJ punkt
fdr praktiskt taget all ingdrift inom
linjetrafiken. T4)-loken, som 1r pi
l42t hk och har en max. hastighetav
91 kmftim., har visat mycket goda
sattsin
driftresultat.De har successivt
pi de linjer inom det svenskastatsbanendtet,som inte kommer att elektrifieras.
*

Rysskaj-lyft
Den 8 maj var det premidrlYft fcir
NOHAB vid Rysskajen.Di lyftes
ndmligen den forsta dieselmotornfor
iret i ett skrov, som bogseratsfrin
Asi-verken,Am&I.
" Ajax" , som fartyget dopts till, ?ir
NohabJyltet uid Rysskaien. I bildens ntitt
sfTtr h'dnJporlilbetdren Egon Eriksson,
NOHAB. Nohabfoto G. Johansson.

Fbrsta NOHAB-GM-lohet
Nohabfoto.

den 6/5
till IJngern ".rpriinger"
"-erkjtadsporlen

ett systerfartygtill Kungl. Marinf6rvaltningens isbrytande bogserare
"Achilles", som levererades
fdrra iret
och som ocksi har en POLAR-motor
som drivmaskineri."Ajax" skall vara
klar fcir leveransi hcist.

G. Johansson,

Fiirsta loket till Ungern hiigtidligen levererat
Vid en ceremonip& NOHAB: s
det fdrsta
civerldmnades
verkstadsgird
NOHAB-GM loket till de unserska

till Ungern, F6re auresan lotogtaferades det h6g'
Den 10 maj {ck lohet lrSn NoHAB
tidligen. p"lrriorron lr.t,. aerhmiistarna.Kt'aft't och Peterson, chefen lbr loAl6rsdliningen'
cir.-inp. Stahl ocb iltont|r Larentzon (pti fot:teget). Nohabfoto G. Johansson'
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Nohabfoto G. Johansson.
Direhtrir Kylberg lageraransar loket, assisterad aa ingenjt)r Jdntling,
Varga, tolAen och t'rdden Sandberg ser pli. Nohabfoto G. Johansson.

statsbanorna.
For att ge en mera hdgtidlig priigel it sjalva overldmnandet
hade man gjort n&gra extraarrangemang. En hederstribunvar uppbyggd,
dit loket kcirdeefter att fcirstha brutit
igenom en fijr tillf2illet uppsatt "tygport" med texten "fcirsta NOHABGM loket till Ungern".
Ndr loket kommit pf,.plats, gick direktcir Kylberg och direktrir Yarga,
som representeradechefen fcjr de
ungerska statsbanorna,upp pi tribunen, ddr direktcirKylberg hcill ett anfdrande pi tyska, vilket tolkades till

medan direkt6r

FR-O under tillverkning

ungerska.Direfter bestegspodiet av
"kranskullan", fr<iken Solveig Sandberg, dagen till iira kliidd i Trollhzittans"nationaldrlkt". Hon civerldm,
nade en lagerkrans till direktrir Kylberg, som bekransade
loket.
Sedanvar det direktcir Vargas tur
och han hcill ett anfcirandep6. ungerska, som tolkadestill tyska. Ndr herrarna gltt ned frin plattformen, gav
loket en fanfar och ceremoninavslutades med att direkt<ir Varga gick ombord och startademotorn.
Forts.pfr sid.144

Foslatbolagets "Ceres" gir genont slassarnaned Saabartill England. Foto Jdrgen Carlsson.

Forskningsreaktorn frjr Studsvik
med beteckningenFR-O hiller nu pi
att tillverkas,och ner detta publiceras
torde montagetpi NOHAd vara vil
avancerat.Bilden visar behandling i
precisionsborrverket
Oerlikon. Det Ir
finborraren Gustav Johansson,som
skritermaskinen.
*
NOHAB-fotografen reste i Griteborgs skirgird och lyckades finga
denna motliusbild av fiskebiten Svanic, en av dem. som utrustatsmed den
nya POLAR-F motorn p3,671 hk. Pe
tal om fiskebitar kan nimnas, att
NOHAB nu fitt bestdllningpn fikadan motor ftln Marstrands Mek.
Verkstadfcir en isldndsktrilare.
Nohabfoto G. Johansson.
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Ferdigbyggt pstUlviin
Det har under den gingna viren
ritt en febril byggnadsverksamhet
ute
pi Ulvdn. Fcir att bdrja llngst nere
vid strandkantenkan man ddr se hur
olika sjrifiglar byggt sina bon, de
flesta fullt fdtdiga med Ziggoch i en
del fall dven med ungar. Det dr undedigt hur de tycks vZilja ut platser
som inte bala ar skyddadefrin storm
och sjo utan ocksi vll valda ur skdnhetssynpunkt.
Och allra hrigst upp pi Ulvcin stir
nu ocksi den nya Ulvrirestaurangen
fZirdig. Den har precis lika vackert
ldge som den gamla restaurangenhade, med en magnifik utsikt ut civer
Verkstidernas
nye chef
Hakefjorden och bort mot Orust. Den
16 juni blir den officiella invigningen
Overingenjrir Carl Holmquist, somi
av restauraogenmed tillhdrande dagsommar g3.r i pension, dverld,mnade
rum och personalbostdderfdr att dIrden 1 maj chefsskapetfdr NOHAB : s
verkstlder till civilingenjdr Nits-EriL efter sti fullt f?irdig till storsemestern
och di kunna ta emot bad- och solV estergren. Overingenjdr Vestergren
dlskandeNOHAB-iter.
har varit bitrddandeverkstadschefpi
G. l.
*
NOHAB sedan1961,di han ndrmisr
kom frin Hedemora Verkstdder.
*
OveringenjcirKeller kommer att efter lppnidd pensionsilder i enlighet
med triffad <iverenskommelse
kvarsti
i tjZinstsisom chef fcir avdelning KK
intill den 31 december1963.
*
En

trefaldig

lation-NOHAB
bit

trollhiittekonstel-driven f osf at-

med Saabar

Fosfatbolagets "Ceres", som drivs
av en L26O hk POLAR diesel fr8n
NOHAB, har hdmtat 115 Saabarfcir
export till England - en trefaldig
trollhdttekonstellation med Fosfatbolaget alltsi. Detta fartyg vickte internationellt intresse, ndr det fcir nigra
ir sedantogs i bruk. Det var nnmlig"en
det forsta europabyggda fartyg med
tankarna inbyggda i skrovet.
Sefotot pi fiireg. sida.

Vdl shyddat frin storm ocl: sj6 ocb adl ombonat med nzjuAt dun ligger ejderns rede i
en solaarm bergssLreua. Nohabfoto G. Johansson.

Frin fall till fall

Trollhdttan ir en stor turiststad och
dZirfdr blir det en hel del evenemang
i ir. Fallens dag under storsemesteri
lockar massor av folk, och en verklig
storsamlingblir det i hdst di SM i
sky_ttearrangerasi Trollhittan. Minga
trollhdtteborser dock med vemod pi
den stympade all6n pi Kungsgatan.
Fotbolliplanen
Skogstorp-urill.n,
FisAmLsenanliinder till siu bo 16r au ruaa
som NOHAB:s IF disponerar,hlller
NohabfotoG. Johansson.
man nu pi att ytterligare frirbdttra.
Fijra iret uppsattesett fint plaststaket
Forts.bd sid.145
P2
h,6g:ta topp ocb inramad aa lumnzig gr\nska ligger den nya restaurangblgg-ului)ns
naden. Nohabfoto G. Johansson.

Ungernloket.. .

Forts.frdn sid.143
Det var stort allmdnt intresse frir
detta fcirsta lok i en serie pi 20. Siviil
TV som radio uppmirksimmade nyheten samma kvdll. Den LO/5 gick
loket frin Trollhittan till Budapest.
Det ir planerat, att loket skall visas
under nigra dagar i samband med
Budapestmdssan,
innan de kontraktsenliga leveransproven
pib<irjas.
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f<ir arbetarskyddfortjiinstteckenden
1 1 f e b r u a r1
i 951.
Vid sammantrd.det dverldmnade
civeringenjcirLudvig Sterky som minnesgiva en kristallvas med Boforsemblemjdmte blommor och framfcirde
fdretagetstack fcir l8.ngvariggagnande
skyddsmannagdrning.
E. M.
Tidaholmskdrrorna

iir alltjiimt

aktuella
Hutadsklddsombudet
Axel Ldugren autacAas ao )ueringenjdr Luduig SterAy. BTYfoto Berestrdm.

tidaholmsklrrorna har lett till brevvdxling mellan BTV, som ju endast
har marken gemeosammed det gamla
Tidaholms bruk, och innehavarenav
brukets forna produkter.
Den 7 mai i ir kom silunda ett brev
frin ett turisthotell i Halland, vars
direktris icke utan stolthet omtalade,
att man lyckatsfdrvlrva en gigg om
vilken "folk hdr i trakten siger, att
den slkert ir cirka 100 ir".
Man skrapadeav den gamla flrgen
och milade om den si att giggen blev
en riktig prydnad och den anvinds
flitigt och vicker uppmirksamhet.
Brevskrivaren fortsitter och omtalar,
att kroken pi svingeln ir ganskancitt,
varfcir ikdonet tydligen varit i flitigt
bruk. Men nog dr giggen av god kvalitet det f8.r man allt lov att erkdnna,
heter det slutligen.
Under arbetet med renoveringen
hittade man Tidaholms Bruks namn
och numret 5837.Yi hadesedaningen

I bririan av Tidaholmsverkens
verksamhet hinde det inte si sdllan, att
fcirfrigningar kom om reservdelartill
brukets
bilar, och f& nilgta ir sedan
Arbetarskyddsveteran
ville en institution kopa nigon del till
avtackad
en motor. Denna fcirbindelseledde till
En trotjdnare inom arbetarskyddet att den livaktiga bilmuseikommitt6n
vid Bofors-Tidaholmsverken
AB, herr i ir fcirvdrvademotorn i friga. Aven
Axel Ltivgren, blev, sedanhan undanbett sig iterval frin och med inneva- Tidaholnskiirra. Troligen docA icke "Kiirran i simlfrngsdalen". Denna raka
rnar frdn 191}-talets bi)rjan. Ob:.laAej:iitet bakpd ktinan. Foto frin BTV.
rande ir, fcjremil for hyllningar vid
det gemensammaskyddssammantrdde,
som hcills fcir de tre skvddskommitt6erna tisdagenden 21 maj.
Axel Lcivgren anstllldes vid BTV
3,r 1937 och valdes till skyddsombud
fr. o. m. I94O samthar haft uppdraget
som huvudskyddsombud
frin och med
L94I. Vid det fcirsta orotokollfdrda
skyddssammantrddeti jini 1943 ndrvor hr Ldvgren, och har sedandeltagit
i alla sammantrdden
utom tv6..
Under alla dessair har hr Ldvgren
pi ett fdrtjiinstfullt sdtt verkat fcir
skyddsarbetet,fcireslagit itgdrder och
civervakatatt beslutadesidana ocksi
blivit verkstd.llda.
Hem Lcivgren erhcill Fdreningens
NOHAB-biten

Forts.f fin sid. 144

och nu hiller man pi med nya omklddningsrum. Det blir alltsf,.en verkligt
fin anliggning nir den blir helt f?irdig.
Uddevallavarvets korpterrdng har
avverkats,och med 1 poiing f<irlorade
NOHAB sitt frirra &r tagnavandringspris till Brandkiren, Uddevalla. Det
blir alltsi att f<irscikalura eldsldckarna
pi konfekten ndsta ir. En del fina resultat noterades.I klass A blev Rune
Andersson, NOHAB tvha p3, 6.47,
medan segraren, en brandman frin
Uddevalla,hadetiden 6.37.Erik Eriksson blev b?isteNOHAB-are i klass B
och tog en fj?irdeplats. I juniorklassen
segradeIngemar Sundberg,NOHAB,
tvia blev Roland Augustsson,ocksi
NOHAB och fyn IJno Pettersson,

mod.ell stant-

NOHAB. Gcite Fohlin, NOHAB,
vann klass D, och i denna klass blev
GustavOlsson,NOHAB trea.Det var
alltsi en hel del {ramgltngat fcir vir
idrottsf6rening.
Fors

tydligen hade styrelsenskott sina iligganden bra, fcir det blev en hel del
ros fcir arrangemangenunder det gingna verksamhetstret. Till ordf6rande
omvaldes Bengt Mossberg. Styrelsen
i ovrigt bestir av: Helge Pihl, Sixten
Arsmiite i "Nykvisten"
R. Hagqvist, Gunvor Johanssoo,Frank
Lennart Olofssonoch Rolf
Under god anslutning hdll Nykvis- Jacobsson,
tens Tjinstemannaklubb sitt irsmrite Forsell med Ake Carlsson,Arne OIspn restaurant Minerva. De flesta son och Henry Ytterberg som supptjdnstemin,som anstlllesvid f6retaget leanter. Till revisorer omvaldes Gung&r med i NYKVISTEN, och den L nar \Tetter och Klas Larssonmed Sten
mars i ir var medlemsantalet542. Marr Rehndell och Erik Tengblad som suppfaststdlldeatt irsavgiften frin och med leanter.
ndsta ir skulle vara 5 kronor. Denna
Efter irsmcitesfrirhandlingarnasamh<ijning ir vll motiverad,med tanke ladesman kring dukadebord och it en
pi den liga avgift, som varit under god sup6, och dlrefter blev det dans
milnga 6.r.
och som vanligt var det en lyckad
En hel del frigor diskuterades,men kv?ill.

1"45

- "Men det enklastevar vdl i alla
fall att fi kontanter?
Man var ju van vid kontantlcinsen
ling tid tillbaka. De flesta tycker si,
men man har accepteratdet nya systemet. Det dr inte nigot tal om det
lingre, utan det iir si sjiilvklart. Kan
vll hdnda att det blir litet mera sparat
dn fcirr, irir de flesta."
Fcir egen del har fru Bromelius
checkkonto,men anvdnderi regel ej
*
checker vid betalningar,utan tar ut
kontanterfrin kontot och betalarsom
Checkliinepremiiir vid
fcirr. Det dr klart, att man miste hilla
reda oi checkhdftet nu. De flesta
Tidaholmsverken
kvinnliga tror hon valde sparbanksFrin och med avldning nr 8, som
bok. Alla finner sig bra i det nya och
utbetaladesden 21 april i ir, civersom.sagt,det dr inte ldngre nigra disgick Bofors-TidaholmsverkenAB till
KUSSrOner.
checklcinesystem
frir alla anstdllda.
- "Var det bdttre frirut?" frigar
Man hade attvd'ljapi tre alternativ, vi kontorist Kent Osterberg.
enligt vilka den till Tidaholms Spar- "N"j, det kommer pi ett ut, det
bank riverfcirdanettoldnenkunde dis- gir lika bra nu.
Jag gfu in pi banken
POneras.
en ging var L4:e dag och det d.r ju
Vid samtal med kamrer L. Sjdstedt inget besvdr.De som ar gifta har ju
i Sparbankenupplyser denne,att 160 sin fru som kan utrdtta detta it dem."
valt checkkonto, 8 motbokslcistkonto
- "Blir pengarnadrygare?"
och 2r2 sparbanksbok.31 personer
- "Jou, det kan hdnda, att det ir
har begdrt att medlen skulle overfciras litet ldttare att lagga undan nigot till
till annanbank.
semestereller dylikt."
- "Det fanns olyckskorpar",siger
Ndr detta skrives har nigra avkiningar utbetalatsenligt den nya given bankdirektcir Viclar Persson, Tidaoch vi har frigat, vad man tycker.
holms Sparbank,som spidde om koer
Montdr Gunnar Karlstrdm ans|g och besvdr,men det har gitt ovdntat
fcir sin del, att det gir alldeles ut- bra.
miirkt. Pi monteringsavdelningenfci- "Vi pi sparbankenfir verkligen
refaller si gott som alla att ha check- sdga,att vi beundrarde anstdlldavid
konton, men efter vad han hcirt skulle Bofors-Tidaholmsverken.
De flestaanfilana i allmdnhet fciredragit spar- vdnder de nya kontona precis som de
banksbok.
skall anvdndas.Allt gir si lugnt och
Gunnar Karlstrcim fcir egen del stilla som det bor gcira. Vi var litet
fdredrar checkrdkning,eftersom han i spdnningforstagingen, men det blev
di icke alls dr beroendeav nigra bank- aldrig nigra svirigheter.Man kan inte
tider utan kan betala i olika affd,rer sdgaatt det uppstitt nigra krier. Alla
med check - si linge kontot rdcker hzir pi bankentycker att det har varit
forstis. Men han fcirstir riven dem, trevligt och gitt viildigt bra.
som anv[nt sig av sparbanksbdcker. - Checker glr att anvdndadverallt
Visserligenmiste man di bescikaspar- och uttag pi sparbanksbok
kan ske pi
banken,men genomden fullmakt, som alla sparbankskontor
i Sverigeoch det
redan vid kontots cippnandeldmnades dr ju minga, utan nigon kostnad fcir
till frun eller nigon annani familjen, kunden.Ibland kan mojligen legitimasi kan denne, nzir det passar under tion begdras,men det medfcir i regel
veckan,gi till sparbankenoch gora de ej nlLgrabesvdr.
- Pi Sparbankendr vi glada it det
ncidvdndigauttagen. Pengarnavdxer
med sparbanksrdnta
fcir varje dag, och nva lcinesvstemet
och vira erfarenheter
vill man skapa sig en sparslanttill
zii enbart'godaoch framfcir allt tror vi
olika dndamil, dr det nog ingen tvekan att det skall visa sig att nya sparmedel
att soarbanksboken
dr b[ttre.
kommer att vdxa fram, som vi sedan
"Hut Du hcirt nigra invlndskall placerai egnahemsbyggen
m. m.
ningar frin kamraterheir?"
i den egnabygden."
Linton.
- "N.j, nigra oldgenheterhar ej
*
mdrkts och jag har ej hort nigon som
stcirresvirighet att med agronom Erik
\Tictorsonshjzilp fastsli att tidaholmsk d r r a u ,f c i r d e t v a r e n s i d a n ,v a r t i l l verkad nigon ging under iren 19i01914. Samme sagesmanupplyser att
tillverkningen av tidaholmsklrror p5gick under tiden 1BB3-1914.
Kanske detta dr sista gingen BTV
fir ett brev med anknytningtill fciregingaren Tidaholms Bruk
Nolint

En representantfcjr damerna, fru
Greta Brontelius,TYP, sdger att det
har gitt bra.

Aforism
Intet dr en tjdnsteman kdrare dn den
blankett han sjrilv hittat pi.

Framgingsrik siisongfitr TBV
pfl BTV
TidaholmsTBV-kommitt6 har hillit
irsmote i Stora Hotellet under ordfdrandeskapav herr C.-H. Josefsson,
BTV.
Av verksamhetsberdttelsen
framgick,
att det gingna studieirethadevarit det
framgingsrikastei kommitt6ns histotia. 14 st kurserhadegenomfortsmed
inalles 147 st deltagareoch totalt 430
lektionstimmar.
Revisionsberdttelsen
godkdndesoch
ansvarsfrihetbeviljades.Kassaomslutningenuppgicktill kronor 6.317| 77.
Vid val av styrelse for L96)-64
nyvaldestill kass<irtransportchefGeorg Christensson
efter banktjdnsteman
Arne Hikansson, som avbcijdeiterval
pi grund av avflyttning. I civrigt blev
det omval civerhela linjen och <ivriga
styrelseledamciter
dr silunda: kontorist
C. H. Josefsson,
ordfcirande,kontorist
GcistaJohansson,sekreterare,
samt yrkesldrareEgil Hedlund, kamrerareJan
Ahlenius, rektor Arne Jonssonoch
verkmdstareJosef More6n. Till revisoreromvaldesplaneringsmanTorsten
Olausson och planeringsman\fidar
Johansson.
Frigan om att pi orten upprdtta ett
gymnasium togs bl. a. upp till diskussionoch livlig debatt utspann sig.
Man beslot grira en hemstdllantill de
kommunalamyndigheternaom en aktualiseringav dennaviktiga friga.
Hcistensstudieprogramdiskuterades
dven, och vi hoppasatt i god tid frire
studiesdsongens
bcirjan kunna hter
komma till sakeni dennatidnine.
Slutligcn framfcirde yrkesl-draren
I{arl Erik Lind medlemmarnas
tack till
styrelsenfcir dessenergiskaoch oegennyttiga arbete.
M.
*
Nyanstiilld
Sisom korrespondentpi plastfcirsziljningensexportsektion,TVF 6, har
anstdlltsingenjor Kjell T. larLs (Jas)
m:d tilltride den 4 juni.

BTV-rimmet
Ianixorsfentraclare
(Med anledning av att fcirslagsbelciningarnautokatsmed en fickkniv).
En gorl icll skall man ej giirna ilippa
Slitt ej Ditt ljus inunder ndgonskiippa
Alla f dr nu uar sin kniu
ocbpengartill ett btittrelia
Om det i .rkallen shalle Lidnerskt
kndPPa'
Ianitor
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wEDa@o'
En liten och lett cirkulationspumpfren'Weda
\Tedaverken i Sodertiilje har nu i
dver 1) ir tillverkat vdrmeledningspumpar. De var bland de fcirsta att
infcira pumpar, ddr rotorn i el-motorn
dr omfluten av vatten och alla lager
vattensmorda,den s. k. vita motorn.
Denna konstruktion hade bl. a. den
fcirdelen, att man kom ifrin axeltdtningar med packboxar och kunde
minska pumparnasdimension och vikt
si mycket, att de utan biranordningar
kunde byggasin i ett rcirsystem.Pumpen kalladesMOBILA och hade motor och pump hopbyggda till en enhet.
Rotorn tj?instgjorde som pumphjul
och var utformad som ett cylindriskt
riir med pumpskovlar i ena d.nden.
Den var lagrad efter ndstan hela sin
l[ngd med en blybronsbussningpi en
axel ^y rostfritt stil. Lagerytorna
smordes aY det genomstrcimmande
vattnet. Pumphuset var utfcirt i en
aluminiumlegering.
\(edaverkens nya pump, \7EDA
\fPR, d,r en vidareutveckling av
Den 30 dpril 1963 gjorde ett 30-tal tnedlemmar ar Tbe Society of Die Ca:ting Engineeres, Delroit, Michigan, stadiebesdA pd
lf/edauerAen. Prt lotot synes bl. a. Mr. Gustau Nlselius, som iiten ttar pfr besdA, i
glatt tamspriA ned deltagarna. \Tedafoto
\Testerlund.
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MOBILA-pumpen, vars konstruktion
med motor och pump i en enhet och
rotorn, som samtidigt iir pumphjul,
har bibehillits. Den skiljer sig frin
denna dlri att alla detalier.som kommer i kontakt med det genomstrcimmande vattnet, dr utfcirda i rostfritt
material, inbyggda i ett hus av en
pressgjutenaluminiumlegering.Motstindskraftenmot korrosion och kavitation har vidgat pumpens anvdndningsomride. De flertalet detaljer 1r Teckenf iirklating
av pressadrostfri plit och pumphuset 1. Anslutning med glngflins alternativt
gummifldns med slangklimmor
av pressgjutgods, kan tillverkningen
z. Rostfritt inlopp
fi en rationell upplZiggning.Pumpens 3. Rostfri avskdrmningshylsa
dimensionerir smi och vikten lig.
4. Stator
5. Kopplingsplint.
\fEDA \7PR rir tystgiendeoch kan
med ldtthet placeras i ett rcirsystem 6. Rotor med pumpskovlar
7. Distansring av teflon
sivdl vertikalt som horisontellt an8. Monteringsbult med muttrar
tingen i retur- eller stigadedningen. P. O-ringstdtning
Genom sina sm6.dimensionerl<rlver 10. Pumphus av l2ittmetall
den litet utrymme. Pumpen tillverkas 1.1. Lagerbussning av brons
1.2. Rostfritt avlopp
i tre storlekar,WPR-106, \7PR-108
och \7PR-115, vilka har sammabygglZingd 115 mm, vdger ca 2.5 kg och Vedaveteran
avtackad
har fciljande kapacitet:
Efter bortit 30 irs tjdnst vid \7edaVattenTryckhdjd i meter vattenpelJ
mAned i
verken (och tidigare Bofors) avgick
liter/min.
WPR-106
WPR-108
WPR-115
nyligen T,ir-an frelmer Vngstrorn'.
5 .......
0.6
0.8
1.4
Hdr sesveteranenomgiven av che10
0.6
0.7
1,.2
fer
och arbetskamrater.
F.. rr. verkm.
20
0.5
0.6
0.9
Thore Carlstedt,fcirmanAnders LindTill pumparnahcir anslutningsfliinberg, snickareKad Johansson,
fcirman
sar, som tillverkas i tvi typer, dels Gcista Hjelm, fcirman
Helmer Ynggdngfldns for 25 och 32 mm jarmor, strcim,verkm. Gustaf Holmerin, fordels gummianslutningfcir 19 mm kop- man Ake Lundholm, direktcirSvenG.
Parfor ocn l) ocn 52 mm ,arnror. Lind, 6vering. GcistaLindh, ing. Stig
Denna senare typ av avslutning dr Alfheim och fcirmanGustafLundgren.
gjord fcir att tridas p3' rdrdndan,varrVedafoto \Testerlund
efter en slangkldmma,som ocks&medfciljer,dragestill.
\7PR-pumpen Ir i frirsta hand avsedd att anvdndassom cirkulationspump i vdrmeledningssystem,
men dr
dven llmplig inom andra omriden
dir man vill ha en pump med stor
kapacitet, som krdver litet utrymme
och ej 1r k?inslig frir korrosion. Exempelvis i aggregat fcir elvdrmning
av bussar, som cirkulationspump frir
olja i transformatoreroch hydrauliska anordningar.
Pumparna tillverkas hos \Tedaverken, Sddertdlje,vars Pumpavdelning
ldmnar upplysningar.

Fig. 1

lfedafoto

Westerlund

Fig. 3

Wedafoto lVesterlund.

lVedafoto \Testerlund

motorvigsbro. Mittspannetsbredd ir
61,5 meter. Som framgir av bild 1,
en vy av modell, gir bron civerkanalen strax vdster om nuvarande idrnvdgsbron. Vjd korsningen av Griidingevdgen (till ostertZilje) kommer
motorvegen att gi under densamma
med en fri htijd av 4,6 meter.
Skinska Cementgjuteriet bygger
bron och i mitten ph maj sig scidra
brofdstetut enligt bild 2. Bild a slutligen visar en vy <iver kanalen mot
nora brofdstet.
Ln

Nya genomfarten och Siidert?iljebron under byggnad
Hundratusentalsbilister har suttit
i kri pi "riksettan" vid SodertZilje.
Med nya motorvdgen och nya bron
skall detta bilk<jande si sminingom
fcirsvinna,och bilisterna kommer att
ika "vdrdshusforbi".
Den nya bron, som skall vara fdrdig 1,965,blir en dubbelbro med en

fri segelhdjdpL 26 meter.Dess mittparti - lyftspannet - skall kunna
hdjas 16,5 meter. Llngden pi sjiilva
bron blir ca 450 meter och varie brodel blir 10 meter bred. Brodelarna
kommer att ligga 4 meter ifriln varandra. Nigra gingbanor kommer inte att
finnas eftersom det rrir sig om en

Siidertiilje C"lrl"orn ullt
gfoPigafe
I fdrra numret berdttadevi om 56dert?iljesomdaning.Bilden hir nedan
visar ln yttedigare hur genomgripande
denna sanering av stadskdrnanblir.
All gammal bebyggelsefir vika.

'Wedafoto
Sddertiilje Cennam liknar ju:t nu StocAbolms. illera grop iin stad.
\Testerlund.
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UVA-skyttarna i flitig tr?ining
och framgingsrik kamp

UVA:t lag i Su. Dagbladtkorpen
A. Andersson
Klass4 91 p.
F. Nilsson
Vet. 79 ,,
H.Rask
.... Klass4 7r,,
I. Lindkvist
,, 3 78 ,,
B. Nellmer
,, 2 9I ,,
L. \Taldemarsson
,, 2 89 ,,
K.E.Lundgren'..... ,, 2 86,,
L . H a l l e n s j r. i. . . . . .
,, L 93,,
H. Ostling
...
,, L 9r ,,
S u m m a7 7 3p .
*

Skyttarnadebuteradei grupp A i
Svenska Dagbladskorpen p3, Stora
Skuggan den 12/5-63. Det blev en
hedrande 16:e plac. p3, 773 poiing.
\Tedaverken nidde i fu en 4 plac. i
grupp B pi B03 po?ing.
Betr. individuell placeringblev Allan Andersson15:e i klass4 pa 91 p.,
I. Lindkvist 72:a i klass3 p3,7S p.,
B. Nellmer 68:a i klass2 p3,9I p. och
Handikappserietd.vlingarna,
efter 8
i klass 1 placeradesig L. Hallensj<ipi
avverkadeserierpi viren, toppasciver37:e med 93 p. och H. Ostling 91 p. ldgset av Allan Andersson"Sigtuna"
blev 73:a. Av 24 skyttarfick 6 mot- p e 7 7 4 , 8p . 2 : a F . N i l s s o n7 5 0 , 6 5p .
taga priser.
3 : a R . A b e f o r s7 5 0 , 0p . 4 : a L L i n d -

UVA-maskin

till

UVA-shyttar hr "eltersnack" et'ter lyckad
sAjutning. Fr.r. hrr Abelors, Lindhrist,
Rolf Andertson, Allan Ander.rson ocb RasA.
Foto Nellmar.

kvist 742,7p. 5 :a R. Andersson740,5
p. Intressetfcjr dessatdvlingarhar varit
stort. Minga nya skyttar har tillkommit gladjande nog i klass I, si itervdxten bland UVA skytteklubb iir till-

viiders

I viras levereradeUVA en maskin
till av Asser, Bromma, den andra i
ordningen. Den fcirstamaskinen,som
g&tt diir i ett par ir nu, lyftes upp med
mobilkran men det var dnd| rdtt besvdrligt. Denna gi.ng rekvirerademan,
efter ett misslyckatfcirsdkmed en lastbil med hydraullyft, som varken orkade eller rdckte upp, en gaffeltruck
som med nigon cm till godo lyfte upp
den ndra 2 ton tunga maskinende 5 m
som behcivdes. Assers egen telfer
kunde inte anvdndas,d& takhcijdenej
rdcktetill bide block och maskin.
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fredsstdllande.Ddremot noteras brist
P8'3, 4 o. 5 klassskyttar.

skytt blev A. Anderssonmed 85 p. kr, fdljd av VP med 385 kr. Samtliga
Klass 3 vannsav G. Eklund, Rifa, med avdelningarfick h?irpris.
88 p. I. Lindkvist, UVA, blev 3:a . I Grupp B fick MRK hdgsta summed 65 p. I klass 2 segradeRifa- man,406 kr, dlrefter blev det ett lingt
Torsdagen den 8 maj sk6ts triangel- skytten L. Ruzsitsp& utm?irkta98 p. hopp till ca 100-130 kr, vilken sumtdvlingen mellan UVA - RIFA R. Andersson,R. Abefors och B. Nell- ma erhdlls bl. a. av MSK t0, VA 20,
DIAMANTEN. Rifa segradei ir pi
mer, IJVA, uppnidde samtliga 87 p. VA 30, VA 40, YK 23-24, VK '0,
780 po?ing och fick sin frirsta inteck- Klass 1 toppades av 5 UVA-skyttar, X 20. En avdelning,VK 2o-2I, fi.ning i vandringspriset,UVA kom tv&a ndmligenL. Hallensjd 94 p., K. Man- kade fi 6 olycksfall och uppnidde
pA 744 p. och Diamanten 3:a plt scher93 p., U. Glimster 89 p., H. 6stddrfdr ingen poiing.
R
6 5 7p .
ling 86 p., N. O. Ohlstrdm85 p.
*
*
UV'4 :s lag i Triangelkampen
Stigande antal olycksfall vid
Nytt for fuet d:r prisgevdret, som
F. Nilsson
... kl. Vet. 76p.
Nobelkrut
A.Andersson...
4 8 5 , , ercivratsi tdvlan mellan SRA-SRT,,
Som fdrutsigs redan i fdrra numret
H.Rask.....
4 6 8 , , UVA iren L957-I962. Detta har
,,
I.Lindkvist....
3 6 5 , , uppsattssisom pris i handakappserie- av B-pilen, fick olycksfallskurvan en
beklaglighrijning under 1:a kvartalet.
R. Andersson
2 8 7 , , tdvlingarna under iren L963-1964.
I arbetet intrdffade 9 olycksfall och
2 8 7 , , Den skytt, som uppnir sammanlagt
R. Abefors . .
under fdrd 1 olycksfall, alltsi summan
L.Hallensjci. ....,,
r 9 4 , , hogsta resultat efter 2 ir, erhiller pri10, vilket gav en frekvens pit I7,4 pr
K. Munscher . .
r 9 3 , , set fcir alltid. Med detta prisgevir i
1 mili. arbetstimmar.Frirra iret insiktet sporrasslkert minga skyttar till
L 89,,
U. Glimster
fina resultat si \Tedaverken fir se trlffade under sammatid 8 olycksfall,
Summa 744p.
upp i hdst ndr de kommer till Stock- ddrav 4 under fdrd, vilket gav en frekvens pA 12,6. Antalet fddorade arKlass 4, 5 o. Vet. vannsav B. Hen- holm och klubbmatchenmot UVA.
''EU'' betstimmarsidnk dock ffin 2.688 ht
ning, Diamanten,pi 91 p. B?istaUVA1962 till r.704 1ir. Per olycksfallblev
detta 170 fcirloradearbetstimmari &r,
mot 336 i fjol.
Olycksfallen var allts&tamligen godartade och nl.gra av de anmllda skaaa
dorna var av sf,.obetydlig art, att de
med litet god vilja ej beh<ivtkomma
in i statistiken.Av de 17 avdelningarna i skyddstivlingen blev t helt fria
frin olycksfall. Sammanlagtintjiinades
vid Bofors
Skyddst?ivlingen
da) vilket gav 60.930 poiing i 10 cire 2.285 - kr i premier. Hcigstasumoch en prissummap3,6.093: - kr. I
Tdvlingen fortsdtter i Er under i
man, 300: - kr, fick NK- och NCstort sett sammabestdmmelser
som ti- Grupp A blev 6 avdelningar och i
klubbarna.
digare ir.
Grupp B hela 1) avdelningarhelt fria
Fiirdolycksfallet1963medfcirde732
Fcirstakvartalet gav f6ljande resul- fr&n olycksfall.
frirlorade arbetstimmar. Detta visar
Hdgsta prissumman i Grupp A er- [nnu en glng att fiirdolycksfallen myctat: Totalt inttdffade 54 olycksfallpi
4.36J arbetare (timavldnade anstdll- hdll Byggnadsavdelningenmed 448 ket ofta blir svira.

Meddelanden
frdn

SKYDDSTJANSTEN

Yrkesskadestatistik vid fiitetagen inom Boforskoncernen 1962
Olycksfall i arbetet
Ftiretag

Bofors .
Nobelkrut
NOHAB
Tidaholmsverkeri.. . . . :.
UVA.
Veda .

Nobelkrut

NOHAB
T i d a h o l m s v e r k. .e. .n . . .
IJVA .
Veda .

I arbetstim.

9762
2132
3210
918
484
784

4254
916
1386
204
210
360

Per
1 milj.
arb.-tim.

r65
22
77
12
10
20

o

0
1,
0
0
I

16.9
10.3
24.0
IJ.

I

20.7
25.5

1..4
0.7

2.8

Olycksfall vid fiird

Totalt

Antal
ftirlorade
arb,-tim.

32.568
3.174
10.002
1.504
t,\tJ

3.160

1.092
0
29
0
0
i1

40
8
12
z

1
4

i1

3.8
4.0
2.2
2.0
5,1

1.

il

440

205
30
89
1.4
11
24

1i

8
z
2
0
z

8.408
3.856
3.765
85

2
J

21.0
1A I

28.0
15.3
22.7
30.6

3.3
2.2
'
2.7

0

;
2.8

z
z

9.5
5.6

40.976
7.030
13.767
1.589
1.216
3.600

r.897
240
126
0
255
84,

150

GRATULERA
5Oaeh6o-dzturyaz
III kvartalet 1963
BOFORS
Juli
2.
4.
13.
M.
16.
L6.

r7.
t7.
20.

21.
31.

50-iringar

^

,,
Andersson,HLkan Karl OsAar,Slipare,MG 20 1936
Lctrston,Ernst Olou, Traktorfcjrare,RT
L946
Boryd, GztstauSigurd, Fdrman, VV
1928
An d er sson, H enry I nguarReb n6, Fcirman,MSK 1938
Anclersson,Erik Helge, M8.ttstdllare,
VA 20 1939
Molin, Lennart Gustaa lVilbelm, Brukstjrinsteman,EOT
1.936
Isah.r.ron,
Per Gustau Adolf , Hdtdningsarb.,
MSK 'O
1c ) s 2
Scharlatt,Carl-Gust.af
1939
, Ingenjor, KKV
Venul), Bruno, Serviceman,MH 22
1947
'los?
Malmberg, Karin Margareta, Stiderska, SS
Nygren, Nils Sturelngetnar, L :a Fcirr8.dsman,
P10
1957
Edholm, EriA lonas Reinhold, H&rdhetsprov.,
MSK 'O
1953
Oltson, Paal OloaVitalis, El.-svetsare,
YP 24 t939

Augusti
2. Karltson, Fran.rVerner, Pressriktare,
MSK 83
3. Carltton, Axel Herbert, Lagetf6rman, FAY
8. Larsson,lohan Teodor, Smideshjiilpare,
MP
9. Ohltson, Arne Roland.,Vlrmeskcitare,B
12. Olsson,August MagnusAke,Bnkstjm., MLA
20. Carlsson,Carl Gustaa,Ingenjrir, V 2
2). Funke, Hans lonat Sebastian,Chauffdr, KC 4

1936
L960
1919
L942
L929
L934
L9t5

September
4. Karlsson, loban l[/ilhehz, Kopiersvarv.,VA 20 L940
6. Karlsson,Karl Tore, Riktare,YF 2o
6. Berg, Axel Erik, Reparator,B 25
L948
7. Stdlberg,f en.rSixten Napoleon, Brukstjm,
KKV
L941.
Aru)clsson,lobn Ragnar,Avsynare,KA 94
1q4')
o
loltnton, Curt Berte Edtaarcl,Ingenjrir, BAK r938
1 1 . Abrn, Bror Vallentin, Verktygsborare, VV 21 L933
r4. Bjdrk, Erik Hilding, Svarvare,MG 30
r939
r 6 . Karlsson, Saen Ricbard.,Kolvare, VV 20
195o
1 7 . Sdderwall, Anders Ake, Brukstjd,nsteman,
B 1 L948
1 7 . lYeidenhag, Karl Sture, Kontorsvakt, ML
L959
1 8 . HammarbiicA,Anna Elitabet, Stdderska,SS
T9r5
2 t . Karltson, Hjalmar Matteus, Reparat6r,VR 94 L943
?4
lungnickel, lY erner Otto Bruno, Stilverksarb.,
ME 20
L954
)l
Guttausson,Karl Georg, Avsynare,KA 800 L929
2 6 . Lof strancl,Rut Astrid Viola, Stdderska,SS
1953
2 7 . f ansson,Bertil Valclemar,Bitr. apter., KMPS 1 9 4 r
60-tringar
1 . Petter.rson,
Ehs Bernhard.,Fcirridsarb.,VK 10 1929
1 0 . Karl.rson,GastaaAd.olf, Grovarbetare,
B
1941
1 1 . Karlsson,Per loban, Forman,X 226
1939

151

12.
12.
22.
25.
26.
26.
30.

Karlsson,Karl Eduin, Pl&tslagare,
VP 20
Berglancl,Helmer Ernfrid, Fcirridsarb.,P 11
Pettertson,OscarErik, Aptetare,KMPS
Bjbrk, GustaaEinar Reinhold, Grovatb.,B
Lt)ugren,FrAnsHaralcl,Synare,MS 80
Rotenstrt)m,Tore Bertil, Ingenj<ir,KKF
Nilsson, Ernst Albert, Parkmdstare,
B 3

Ig35
1939
L93,
1918
1956
L9j4
1939

Augusti
B. Forsberg, Sixten August)nus, Murare, B
9. Hagelin, Axel Holger, Handformare,MG 10
1.4. lohansson,lohn Radoll, Fcirridsarb.,X 330
26. Adelrot, Arthur Berndtb,Ingenjdr,BA
28. Anclersson,Euert Ingemar, Br?idgirdsarb.,
MG 40
29. BrinA, Karl Aruicl, Brukstjdnsteman,
KMEC
29. Augusttson,lohan Emanuel,Kranfcir.,MG 10
30. Andertson,Eilk Gustaa,Ljudprovhjiilpare,
MH 24
3O. Erikson, Erik Martin, Skrotsorterare,
ME 20

1929

September
4. Eriksson,GustaaEinar, Fircl.dsarbetare,
P 10
6. Fredriksson,Carl Gastau,Filare, VK 52
6. Ekldf, Hago Em.anuel,Hyvlate, YY
18. lonsson,Eilk Yngae, Brukstjm., MVK 70
20. Ldnnberg,Egil, Fil.lic., ER
20. Bir)rk, Emil Hilding, Brukstjdnsteman,X
24. Segerberg,
Ake Thure Gztstaf
,Ingenjrir, KKM
26. Hellstriim, MartaAina fuIatilda,stdderska,
EFV

L949
L937
19t0
L9L7
1946
L92O
1928
195S

1916
1917
1960
1OlLj

r934
1936
L943
I 42c)

NOBELKRUT
Juli

S0-iringar

24. Dahlin, Aina Gunborg Eleonora,Experimentarbetare,NVA 2
1949
Augusti
2. Karlsson, Inez Axelina, Ammunitionsarbetare,
NVA 4
L9j2
3. Nilsson, Folhe Val't'rid.,Transportarb.,NB 70 1950
8. Henrihsson, Rudolf Valdemar, Ammuoitions. arbetare,NVA 4
t94L
September
8. Hansson,Karl GastaaHilmer, Postvakt,NOV
lO. Karlsson,GustauAlbert, Bitr. f6rm., NVK 20
10. Olsson, Euert Assar, Lackullsarbetare,NVN
18. Holm.quist, Alaa Dagmar Karolina, Lakemedelsarbetare,
NVM

1939
1938
I93g
I%8

6Giringar
Juli
6. Pettersson,Karl Holger Gottltard, Krutbruksarbetare,NVN
L%4
10. Guttausson,Ernst Haruy,Grovarbetare,
NB 40 1931
Augusti
29. Engstrdnt,Sten GustauUrban, Avd.-chef,NE f gZO
September
4. Erikston, Knut Oscar,Grovarbetare,NB 40
12. lohaasson,Er)k Hjalnur, Glasarbetare,
NB 40
17. Eclstri)m,Hildegard. Margareta (Greta),
Ammunitionsarbetare,
NVA 4
24. Tell, Karl Alli, Sprdngdmnesarbetare,
NVD

r937
r933
r947
1933

NOHAB
SO-iringar
Juli
26. Olaaston, Allan, Kolvare, VA

1943

Augusti
20. Anclercson,N)lt, Filare, VH
22. Pelerson,Ilenrik, Ingenjcir,KA
28. Anclerston,Helge, Slipare,VM
31. Persson,Erling, Reparatdr,VR
31. lYed.holm,Karl, Tnnsportarbetare,VT
September
l. Lartsotz,Gunnar, Vdxlare, EIF
24. Oltson, Karl-EriL, Svarvare,VG

r938
r928
L96r
r935
1962
1967
1940

60-iringat
Juli
5. Ti)rnquist, Herbert, R<irarbetare,VH
7. Green,Helge, Traversfcirare,
VM
9. Kopp, Dauid, Frd.sare,VA
Augusti
8. f onston,Anders, Fcirr&dsarbetare,
EIF
28. Anderston, Georg, Truckfcirare, VE
September
19. Nyman, Axel, Tddgl"rdsarbetare,VB

r9r7
1927
1922

I'I.

60-iringar
Augusti
28. lohanron, lohan Lantbert,Trdatbetare
September
30. Hante, KarJ Albert Helge, Maskinarb., plast

L9t3

50-iringar
Juli
19. lernstrdm, SL,en,
Tidskrivare
Augusti
1t. Sundholm, Erik, Cha,tffdr
I). Elm, Bertil, Rdntgenfotograf
17. Dahlin, AAe, K nurslagare

1947
1957
1946

60-itingar
Juli
5. Bii;rk, Fritz, Tjdnsteman

L949

1942

re:3
1943

September
11. Skogland, Harald, Fcirridsarbetare

1920

L948

!(/EDAVERKEN

Augusti
8. f ansson,lYigo, Hdrdarc
26. Zelterstrdm, Hadar, Div.-arbetare

TIDAHOLMSVERKEN

1 qL)

1960
t946

UVA

50-iringar

Juli

t957
r936

21. Lidberg, Ragnar VLge, Svetsare
26. lohantson,Rune Siguard',Plttslagare

Boije, Giifia Aclrian Teotlor, Filare

1937

Augusti
lI. lohansson,Vidar Karl Gustat, Tjlnsteman
r938
28. Liungberg, Alaar RoustanVilljot, Verktygsarb. r939
September
t8. Rycl6n,lohn Isid.or, Fcirman

SO-lringar
September
18. Andersson,TorJlen, F6rman
28. Sjdholm, Per, Yerkstadsarbetare

194'
195t

60-fuingat

Juli

17. Lindquisl, Tryggue, Oververkmlstare

1945

September
29. Liungq?ist, Ernfrecl, Fcirman

1935

:{Lrarwr sorn
slulfrL
singal1ft:

Thure Andersson
IY edauerAen

Bertil Bosuiitn
Bofors

Andersson,K. G. Thure, fodd 17 sept. 1891,pensionend 26 april 1963. Anstdlldesvid .Wedaverken30 nov.
L942 som sandbldstrare
och hade denna och andra syss,

Georg Hedman
N obelArut

Araid lohanssox
Bofors

lor till 2 maj I)61. Ateranstllldes 23 aug. s. 6., men
avgick nu, 72 3t gammal,efter ca 20 tjdnsteir.
Bostrdnt,Andert Bertil, fodd 4 mars 1898, pensione-

1.52
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Kail Karlsson
N obelhrtt

Martin Karlsson
N obelArut

Herman Lindberg
Bofors

Ltnzbert Maxe
Bofors

E. G. Olsenius
Bofors

Karl Olsson
Bofors

Sigfrid. Skoog
Bolors

Harry Str6m
Bofort

rad 1 juli 1963. Efter officersexamenvid Kungl. Flottan
anstdlldesdivarande l<ijtnantenvid Bofors i mars 1928.
Hd,r var han fcirst chef fcir Skjutfiiltet, men blev senare
Bofors tesande "ambassadcir" civer hela iordklotet.
Tjiinstgjorde under hela vdrldskriget som chef for Bofors forsvar, bl. a. sisom chef fdr 2 : a territoriella luftvernsregementet.
Avanceradedi till major vid luftvdrnet.
Har under menga ir varit en centralgestaltinom ortens
fcjrsvar,sisom ordf<irandeoch styrelseledamoti en rad av
de frivilliga fdrsvarsorganisationerna.
Erh<jll19)3 medalj
for
tjdnsteir och hade silunda 35 tjiinsteir nlr han
.2.5
avglcK.
Hedman, GeorgEmanuel,f.oddt april 1898,pensionerud 30 apfil t961. Anstilldes vid Nobelkrut L juli L92o
och var fcirst ingenj<ir fcjr El- och Reparationsverkstederna samt Angcentralen, blev L924 d.venchef for Ballistiska Lab. och utshgs L932 till fabriksforestindare fcir
Dynamitavdelningen. Denna tjiinst hade han d& han avgick efter ca 43 tjdnstelr. Medalj<ir vid jubileet L946 med
27 tidnstefu.
fohansson,lohan Aruid, f6dd s april 1896, pensionerad L maj L963. Anstdlldes i juni L94O yid Nobelkrut
och arbetadediir till sept. 1941. Ateranstllldesvid Bofors
i maj L943 som filar6 i Flltverkstaden, men flyttade i
mars 1947 till Vaktavdelningen, som han tillh6rde tills
han avgick efter ca 23 tjdtsteh.
Karlsson, Karl Vilhelm, fddd 6 apil ts96, pensionerad 30 april L963. Anstilldes i ian. 1916 vid Nobelkrut
och arbeiadepi. Acetonfabrikentill dec. 1918, di han
permitteradesp& grund av arbetsbrist.Arbetade vid Bofors en kortare tid L925. Ateranstdlldes vid Nobelkrut
i jan. 1925 och var f<irst pi Nc-krutbruket, kom i febr.
1929 ttll Trotylfabriken som apparatskritareoch har se-
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dan L956 varit apparatsk6tarevid tillverkning av hexogen. Medaljcit L9rO.Hade ca 38 tjlnsteir ndr han slutade.
Karlsson, Karl Martin, fddd 4 aprjl 1896, pensionerad
4 april 1963. Anst?illdesvid Nobelkrut i juli 1p10 och
arbetadeunder flera perioder till 1919 omvdxlandevid
Bofors och Nobelkrut-. Ateranstdlldesi febr. L926, flyttade i maj 1932 tLll Dynamitavd. och blev i maj 1.)43
apparatskritarepi Organisk-kemiska avd. Kom i juni
L949 till Nitroglycerinkrutbruket, ddr han fcirst var krutvalsareoch frin 1951 krutmasseblandare.
Riknade ca 40
tjdnsteir nlr han avgick.Medaljrjr 1950.
Lindberg, Herman, fddd 3 juni 1896, pensionerad1
j,ani 1963. Anstdlldesvid Bofors i a:ug.1.927som filare
i Kanonverkstadenoch hade detta yrke hela sin anstdllningstid c 36 Ar. Erhcill 1952 medalj och gratifikation
frir 25 tjdnsteir.
Maxe, Nils Lambert, fddd 6 mars 1896, pensionerad
I juni 1.963.Anstdlldesvid Bofors redan i juni 1911 pi
Kontrollavdelningen. 6verflyttade d?irifrin till Verktygsverkstaden,dIr han blev frdsare och hade detta yrke
tills han slutadeefter ca 52 hr i bolagetstjiinst. Medaljrir med 35 tjiinsteir vid jubileet L946, erholl han stora
medaljenfdr 50 tjdnstefuL96I.
Oltenius, Enock Ganaeliel,fodd 15 okt. 1896, pensionerad 1 jrni 1963.Anstdlldesvid Bofors i april t930 som
tillskirare p3' Skriidderiaffdrenoch hade denna tjiinst hela
anstillningstiden,ca 33 ir. Erh<jll t955 medalj f& 25
tjdnsteir.
Olssorz,Karl Sigfrid, fodd 27 maj t896, pensionerad
I juni 1963. Anstdlldesvid Bofors frirsta g&ngeni april
L9IL i Valsverket och arbetadedven vid Nobelkrut och
i St&lgjuteriettill jan. 1922. Atennstd,lldesi jan. l)29

Sdlue Suedberg
Bofors

Robert Sandberg
Bofors

som svarvafei Automatavdelningen,ddr han i jan. 1956
blev maskinstdllare.Erhdll 1948 medalj och gratifikation fcir 25 tjd'nstefuoch hade silunda ca 40 tjdnsteir
nIr han slutade.
Skiog, EriA Sigfrict, fddd 12 maj 1896, pensionerad
1 juni 1963. Arctalldes vid Nobelkrut 1915, arbetade
iren 1918-L924 vjd Bofors, och iterflyttade inyo till
Nobelkrut. Ffin 1947 var han f<irst transport-och fcirridsarbetarei Modellverkstadenoch frin iuni l%6 forridsarbetarei Centralfcirridet.Medaljdr vid jubileet 1p46
med 25 tjlnsteir, kunde han rdkna ca 42 tjd.nstefund.t
han avgick.
Strdm, GustauHarry, fddd 6 april L898, pensionerad
I maj 1,963. Anstiilldes vid Bofors i april 1917 som
tj[nsteman p3,Planeringsavdelningenoch tillhcirde denna
avdelninghela sin tjlnstetid, ca 46 hr. Erhcill medalj och
gratifikation for 29 tjlinsteir vid Bofors 300-irsjubileum
1946.
Saedberg,S?)laeRudolf laar, f6dd 16 april 18p8, pensioneradI maj L963. Efter tjiinstgciringvid div. Artilleridepartementetskontrollavd. i Stockholm anstiilldes liijtnanten, sedermerakaptenen, Svedberg i nov. L933 plt
Bofors Konstruktionskontor. Utndmndes I okt. tgl4 t1ll
chef for Kontrollavdelningen och <iverflyttade i aug.

-#lN

Saen Aronsson
Bolors

EriA Siiderstrdm
Bofors

Helmer Yngstrdnz
lY edaaerAen

1955 till Krigsmaterielavd. Medaljdr 19i8 med 25
tjdnsteir, rlknade han ca 30 tjiinstetr ndr han avgick.
Sundberg, Robert, fddd 11 maj 1898, pensionerad
I janiL953. Efter avlagdbergsingenjrirsexamen
och tjiinst
vid andra bruk, anstllldes han vid Bofors i mars ].931
pi Metallurgiska Laboratoriet, som han tillhorde hela
sin anstdllningstid,ca 32 Lt. Utder m&nga ir var ing.
Sundbergchef fdr ML: s sektion fcir krigsmateriel. Erhrill
1956 medaljfor 2) tjiinsteir.
Sdclerttrdm, Erik Eduin, fddd ls maj L896, pensionerad 1 illni L963. Anstllldes vid Bofors redan i nov.
1910 i Stilgjuteriet, ddr han senareblev handformare.
Flyttade i aug. 1946 iill Kontrollavdelningensom avsynareoch hade denna sysslatills han avgick efter ca i3
irs tjlnst. Erhcjll vid jubileet 1946 medalj och gratifikation fcir 36 tjiinsteir och t960 den stora medalien fcir
10 tjlnsteir.
Yngttrdm, A. Helnter, fddd 15 okt. ts97, pensionerad
30 april 1963. Arbetade vid Bofors ffin maj 1935 till
7 juli L94), ddr han blev fcirmanpi Byggnadsavdelningen. Flyttade sistnd,mndadag till lVedaverken med samma tjdnst. Ndr han avgick kunde han rd.kna sammanlagt 28 tjdnsteir inom koncernen.Medaljcir vid \Tedaverkensiubileum.

MEMORIAffi<:<:

Birger Asteryd
Bolors

Axel B. Dahlin
Bofors

Roll Grdnberg
Bofors
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frjr denna artikel, men jag hoppas att
i annat sammanhang fi iterkomma
d?irtill. Nu skall jag dd.rforbegrdnsa
Fdr clef lestasont.bor i Karlskogaiir Bofors UngdomsgSrduiilbehant.Den mig till en del personligasynpunkter
ligger i ttadsd'elenBofors, mitt i ett lritidsonzrLdedi)r det linns idrottsplats, pi mils?ittningen fcir verksamheten,
konslfrusenishockeyrinAoch en stor indutriskola.
dennas omfattning och nigot om
Byggnaden har ritats au arAitekt G. Birch-Dnclgren oclt har byggts au girdens framtid.
AB Bofors, som iiaerliimnatden till den stiftehe, som driuer uerksamheten. Frin fcirsta b<irjan har Ungdomsgirden tillh6rt en folkrcirelse, den
AB Bofors ldgger stdrsta delen au driftkotnadernA, n?enKarlskoga ttad ocl
svenskahemg&rdsrcirelsen.
Som folkrtatenger ifuenbid.ragtill aerhvm.heten.
rcirelseir denna inte den allra dldsta,
Ghrden iir en hem.gfurd,
och aill f t)r:i)kaatt aaraett centrunxf i)r gemensAap
men den har nyligen firat sitt 2)-Ltsoch fdrstielse mellan milnniskor au olika frldrar, arbettonuLdenocb liusin- jubileum.
Det finns dock hemgirdar,
treJren. Helt naturligt stfrr barnen och ungdornen,tned derat beltoa och ex. Birkagirden som redan
firat sitt
problem, som d,enaisentligaste appgiften fi)r IJngdonatghrdensarbete.
50-irsjubileum.
ungdomsghrdenhar nu uerkati 20 3r, och iubileet har't'iratt i all enaelhet
Att vi tillhcir en folkrrirelse inneblr
med en samlingau styrelsenoch medarbetare,
bl. a. att vi har en gemensamideologisk grund att sti pi. Att inriktningI anslutning till detta har ai friln styrelsew ordft)rande, sekreterareArtur
en, milsdttningen fdr hemgirdarna i
Grell, bett att f3 nLgra synpunkter p2 UngdomsgilrdensterAsatnhet,
huvudsak dr densamma,dven om arbetet och den praktiska utformningen
I maj T943 invigdes Bofors Ung- valda representanterfrin olika ungav verksamhetenav lokala skll utfordomsgird. PlanlZiggningsarbetethade domsorganisationer, Karlskoga stad
mas mycket olika.
bcirjat avsevdrt tidigare. En kommitt6 och AB Bofors m. fl.
Hur :kall man cl7sarnntanfattningtav ledamdter frtn Kadskoga Sociala
Ndr nu 20 ir frirflutit sedanUnsait
kunna uttrycka mLliittningen fi)r
Ungdomsrid hade fcirberett arbetet domsgirden var firdig, kunde det vifor den planeradestiftelsen, och inom ra av intresse att granska och analy- afrr uerLumhet?
denna kommitt6 hade riktlinierna f<ir sera huruvjda de fdrhoppningar, som
"Vi mlnniskor behciver vatandn.
det kommande arbetet dragits upp. man stillde pi verksamhetenvid girDet Ir bra och ncidv?indigtmed fdreKommitt6n hade friljande ledamdter: dens invigning, har infriats eller bm
ningar som arbetar fcir bestdmdapolisvarvare Artur Grell, pastor Helge det blivit n&gonting annat dn det man tiska, ideella och religi<isamil. Men
Fosseus,civilingenj<irIngvar Lilierot, tankt sig. Har minne den milslttning
hemgirdarna - som sdrskilt, men inte
socialvirdsassistent
Kerstin Dahl6n.
man gjorde frir verksamhetenhillit
uteslutandevlnder sig till ungdomen
Denna kommitt6 fcirberedde dven inf<ir alla de pifrestningar och infly- - vill vata en trlffpunkt f<jr olikbildandet av "Stiftelsen Bofors Ung- telser som ett fcirdndedigt, vdxande tlnkande. Det innersti syftet ir att ge
domsgird", och d& detta var klart samhdlleutcivar? En dylik granskning mdnniskor stimulans och tankestdllare
1941, civertogStiftelsenhela ansvaret krdver nistan en sociologiskunder- genom att mdta livet i hela dessbredd
frir verksamheten.Stiftelsen bestod av scikning,och det faller utanfcir ramen - i mdnniskor frin olika ildersgrupfn Memoriam. Forts.
-frdnJ6reg.sida
Aronston, Spen Vilbelm, fddd 4 sept. 1p10, avliden
25 april 1963. Anstdlldesi mars 192) som valsverksarbetare i Bofors och flyttade i nov. L935 till Ammunitionsavd. som urverksapterarepi Rdrverkstaden.Erh<jll 1950
medalj fcir 25 tjZinsteir.Hade siledesca 38 t;'Insteir ndr
han gick bort.
Asterycl, Rolf Birger, fddd 28 apilL 1947, avliden vid
en trafikolycka den 30 a:ug.1963. Anst2illdesefter slutad
skolging i aug. L962 som kontorsbud pi Budcentralen.
Dablin, Axel Bernhard, fddd 13 febr. 1897, avliden
11 april 1963. Anstdlldesvid Bofors i mars 1916 och
arbetadefram till apill t96Z - med undantag av ett par
kortare avbrott L9L7-1.920 - som svarvareoch verktygssliparept, Ammunitionsavdelningensr<irverkstad.Det
sista Sret var han kontrollant pi sammaavd. Medaljdr vid
jubileet 1946 med 27 tjdnstefu. Hade ca 44 tjansteltr vid
sin bortging.
Grbnberg, Rolf August, fddd 15 juni 1900, avliden
3 jani 1963. Anstdlldesvid Bofors r jull tgt4 och var
stcirstadelen av den l8nga anstdllningstiden,ca 49 3,r,
revolversvarvarei Automatverkstaden.Erhiill vid Bofors
3OO-irsjubileummedalj och gratifikation frir 32 tjdnstefu.
Lindin, Axel luar, fddd 2 juli 1908, avliden 26 maj
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luar Lindin
Bofors

Euald lYarnquist
Bofors

1963. Anstdlldesvid Bofors i okt. f93l som slipare och
gjutgodsrensarei Stilgjuteriet. Overflyttadei maj I94O
till Pl&tverkstaden.Slutade i mars 1927 och iterkom i
j'ani 1959 som kontorsvakt i Valsverket, dir han frin
mars 1960 var lyftdonskontrollant.Ca 16 tjlnsteir.
lVarnqaifi, lohn Euald, {6dd n nov: I9t3, avliden
26 apil L963. Anstd,lldesvid Bofors i iuni t929 och arbetadestrirre delen av sin anstdllningstid,ca 34 it, som
revolversvarvarepi Ammunitionsavdelningens rrirverkstad. Erhdll L934me,Jali fcir 2I tjiinsteir.
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Bol or.sU ngdontsgird.. Bof orsfoto Tillman.

per, isiktsgrupper, sociala grupper
osv. Vi behciverlyssna till varandras
erfarenheter och synpunkter. Mcitas
ritt och sldtt som mdnniskor.Vi har
olika erfarenhet av livet, olika behov, olika grad av mognad. Denna
olikhet kan verka berikande, om vi
med cippnasinnen mcitsoch fir delge
varandraav vhta erfarenheter."
Har ai ander de 20 Srensaerksanthet lyckats mecl denna rnLlsiittning?
Har ungdontsgdrdenbliilt denna
triif f pankt ?
Pi detta vill jag svara bide ett
klart ja och ett tveksamtnej.
Vi har siktat h6gt betrlffande milsdttningen. Vi har stdllt stora fordringar pi verksamheten.
Vi har ansett,
att miljon pi Ungdomsgirden skall
verka stimulerandeoch att ordningen
skall vara den bdsta tdnkbara.Vi har
i bida dessa avseendenf<irsrikt att
gcira virt alka bdsta, och i stort sett
har vi vdl hIr lyckats.
Vi har samlat mensa mdnniskor
inom Ungdomsgirdens-verksamhet
under dessa20 ir. Kursdeltagarnahar
uppgitt till 18.ooo st. Vi har under
denna tid haft ca 900 frivilliga medarbetare.Dessadr det alltsi, som regelbundetvarje veckakommit till vira
sammankomster.
I nu ndmnda siffror
har jag inte tagit med alla som kommit till fcireldsningar,teater, klubbaftnar, trdLffaretc. Deras antal gir det
inte att rdkna fram, men det dr avsevlrt fler dn 20.000.
De ca 18.000, som gitt i regelbundetanordnadegrupper,kurseretc.,
har vil ldrt att kdnna varandra. Vi

l.raruppmanatvira frivilliga medarbetare att klart arbetaefter den riktlinjen, att "kunskapstilldgnandet"inte
dr det vdsentligaste.I grupperna har
deltagarnafitt impulser frir fortsatta
studier,frjr annat fcireningsarbete
osv.
De flesta,som kommit till Ungdomsgirden, har pi ett eller annat sdtt
kommit i kontakt med teater, konst,
iitteratur, sing, musik m. m., och vi
vet, att detta haft inflytelse pi deras
personliga utveckling. Vi vet ocksi,
att de inflytelserde fitt, och den ndra
kontakten med konsthantverk, vdvning, milning, keramik etc. har senare
satt sln priigel pi derashemmiljd. Det
dr minga vackraoch nyttigating som
via Ungdomsg&rden
vandratut i hemmen i denna stad. Utan tvekan hade
de mingas hemmiljri varit avsevdrt
fattigare utan Ungdomsgirdens piverkan.
Genom den praktiskatilldmpningen
av milsittningen fdr verksamheten:
att ldra mlnniskor frin olika ildrar
och samhdllsgrupper
att samarbeta,
att
fi dem att se,att det inte dr si mycket
som skiljer dem it, tror jag att girdensverksamhethaft betydelsefcir det
goda samarbetetsom rider inom industri och samhdllei vir stad.
De flesta av dem, som kommit till
Ungdomsgirden har varit ungdom.
Det ir helt naturligt, att ungdomen
stitt i centrum fcir verksamheten.Att
debatternaom ungdomens beteende
pigitt intensivt under alla dessa20
ir kan konstateras.
Att olika "epoker"
avlrjst varandn har man ocksi lagt
mdrke till. Motorungdomensbeteende
har naturligtvisiven kommit tillsynes,

kanske mest under de senare iren.
Aven vi har haft en utveckling: motorcykel-, moped och bilburen ungdom. Utvecklingenhar haft det lyckliga med sig, att avstAndentill Ungdomsgirdeninte llngre synsha nigon
betydelse- och med tanke p& girdensbeldgenhetir dettaett plus. Vira
erfarenheterav den "motorburnaungdomen" Ir i stort sett mycketgoda.
Arbetet bland ungdom hai spiinnt
over alla ildersgrupper,Iven om man
kunnat konstatera,att tonirsungdomen
har dominerat.
' Vi har under de senasteiren mlrkt
en tendens,som blivit allt mera markerad, inom arbetet med denna ungdom. Den ut<ikadeskolan, med dess
krav pi effektivt skolarbete,har skapat ett behov av avkoppling, en motpol till allt det effektiva. Ungdomarna
cinskarinte bedriva en hird kursverksamhetpi sin fritid - och detta 1r
knappastcjnskvlrt. Men de har ett naturligt behov av att fi tr?iffas i kanske som vi tycker - en orolig och
skrilande miljri och att ddr mogna,
vlxa till och utvecklas."Kaffestugan"
har di blivit inkdrsporten,samlingspunkten. Dennas verksamhethar vi
betraktat som betydelsefull,och hlr
har personaluppslttningenutcikatsunder de senasteiren med personal,som
endasthaft till uppgift att verka bland
dessaungdomar.
Men arbetet bland tonirsilderns
ungdom har inte fitt inkdikta pi arbetet i barngrupper av alla tlnkbara
slag. Hdr har natudigtvisde praktiska
gruppernadominerat.Vi har till dessa
grupper under alla fu haft frirminen
att fi dugliga ledare, som verkligen
gitt in fcir sin uppgift, och di i regel
ocksi lyckatsmycket bra.
Under minga hr var en avdelning
av Bofors Barntrddg&rdfcidagd till
Ungdomsgirden.Man saknarnog den
ibland. Id6er och uppslag frin den
berikadeden civrigaverksamheten.
Vad dr det sornman Aan parataeksamom?
Utan att allt fdr djupt gn in i detaljer, vill jag preciseradet pa fdljande sdtt:
Pi det kulturella omridet har vlra
anstrdngningarinte blivit det vi syftat till. Sing, teater, musik, kontakt
med konsten,med litteraturenoch nu
levande "producenter"4>& dessaomriden fu inte den som vi tdnkt
har
oss den. Studiecirkelverksamheten
dven minskat.
I dessaavseenden
kan vi konstatera,
att vi befinner ossi gott siillskap.Om
detta nu skall vara nigon trrist. Alla
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Stor irskull klar frfln Karlskoga
Maskinfackskola
19 unga miin, som of.fmt flera &t av
sin fritid och diirpi ett helt liisir it
stud.ier,klarade kirdagen den 8 juni
srn lngenrorsexamen.
Rektor Bd,rie Andersson betonade
samarbetetmellan skolanoch niringslivet frlmst AB Bofors och Degerf6rs
Jdrnverk, dd.r elevernakunnat bedriva
praktiska civningar och laborationer.
Overingenjdr Alex Blomgren 6veddmFoto Karlskoga Tidning.
nade diplom och ingenjdrsringaroch
lyck<inskadetill examenoch skolstyrelsensordfcirandeherr Artur Grell framfcirde ett tack till 7d'tarna.
Pi foto hirnedan sesde nyexaminerade tillsammansmed rektoi och liraBofors SlF-avdelningbjcidsinavete- re. De nya ingenjrirernaheter Klell
raner pi en trevlig fest p& Labbsands- Andersson,SuneAndersson,Ake Andersson, Lars-Erik Bergwall, Kjetl
stugan fredagen den 7 juni. Ett 80-tal
Bjdrklund, Eten Erici, Roland Falk,
hade hcirsammatinbiudan och dessa
fick njuta av en ljuvligt vacker som- Foto Karlskoga Tidning.
markvlll, med kaffe, musik av Arne
I{aurits trio och sist, men inte minst,
ett trevligt kiseri om gamla Bofors och
Karlskoga av Pontus Andersson.

StrF-veteraner
pe
LabbsandsGst

Sven-Olov Fallholm, Torbjrirn Gehring, Denny Nilsson,LennartOhlsson,
Gerhard Seeger,Arne Strcim, Roland
Svensson,Antal Szadlo,Kjell Turesson, Bengt de Verdier, Nils-Olov Vilhelmssonoch Sune Akerstrrim.
K.
*

fi'd,n RedahtioneT?,
Brevlida
Signaturen "Frigvis" bcir godhetsfullt angiva namn snarast! Vi kan inte
publicera anonyma frigor eller insdnoafe.
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Riittelse
Pi sid. t36 stlt, att arkitekt f6r
FAM:s nybygge varit O. Svird, AB
Kreuger & Son, Gciteborg.Firmanamnet stavasKri.iger.

Pi bilden hdrovan ser vi fdredragshillaren tillsammans med chauffiir
Hilmer Hane jdmte maka och ett par
damer till, som tyvirr vdnde ryggen E't
fotografen.
S I F :s ordfdrande Ake Lcinnqvist
med fru stod med den dran f<ir v-iilrdskapet.

R.

folkrdrelserbefinner sig i sammasvira situation.
Hdr, som pi m&ngaandra omr8.den,
kan naturligtvis dnskningarna befinna sig en bra bit fdre det man kan
istadkomma. Allt Zir iu beroendeav
vilka resurser man har tillg?ingliga,
fcir att fdrverkliga mils2ittningen.DEssa resurser,bide ekonomiskaoch -personella, kan ju vara begrinsade.
Omkring Ungdomsgirdens verksamhet har alla i denna stad slutit
upp._ Styrelsen har sin fdrankring i
ungdomsstyrelse och i samh?illellga
organ, barnavirdsnimnd, skolstyrelie
och stadsfullmiiktige.I styrelseningir
Iven representanterfrin AB Bofors
ledning. Detta har varit till utomordentligt gagn fdr verksamheten.
Verksamheten, som girden bedriver, har under alla ir mottaeits med
stor vdlvilja. Jag vill h?ir rittala ett
tack frir det fcirtroendesom visatsun-
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der dessa20 ht, tackaf6r all hj?ilp och
all uppmuntran som kommit vertsamhetentill del.
Ungdomsgirden miste stlndigt vara beredd att ta itu med nya arbetsuppgifter. Standigt kommei det nya
md,nniskor inflyttande till vir stad.
Varje ir vdxer det upp nya skaror
ungdom, som i en aldrig sinande
strdm kommer ut i samhdllJt. En stor
del av dem kommer in i Ungdomsgirdens inflytelsesfdr.
Den miste hdr van beredd att grira
sin insats, enligt den mils?ittnin! vi
dragit upp frir verksamheten.
Denna uppgift kan bli svir, di vi
lever i ett samhdllesom si hastigt fcirIndras. Det ligger i verksamhetensnatur, att mycket i virt arbetemiste improviseras.Det gir inte att i detalj
planld,ggaallt. Tillfiillena miste fingas i flykten.
Detta dr kanskebiie arbetetssvas-

het och dess styrka. Vi miste finga
upp det som vi anser vara viirdefullt,
och miste llta de, som kommer med
i verksamheten,ta del ddrav. Lita dem
sovra, vilja, vraka och behilla med
sig ut i livet det, som de anser vara
virdefullt.
Aven om kraven p& verksamheten
dr stora, kan vi se fram emot framtiden med ljusa fcirhoppningar. Vir
verksamhetZir stabil. iven om vi naturligtvis vill gdra den bdttre. Vi har
en styrelsesom dr intresseradav verksamheten.Vi har en kdrna av kunnig
personal.Vi har mtnga goda frivilliga
- och minsa f. d. medmedarbetare
atbetarc som stdder vir- verksamhet.
Vi har ocksi minga inspirerandearbetsuppgifterframftir oss.
- Jag tror att vi kan hysa de ljusaste
fcirhoppningar om Ungdomsgirdens
framtid'
Artur Grell.

Inga flrdolycksfall har gl?idjande
nog hittills intrdffat under kvartalet.

Senastemeddelandoirin Skyddstjiinsten

*

Olycksfallen vid Nobelkrut
Den dkning av olycksfallen i Nobelkrut. som noteradesunder fdrsta kvartalet, har inte visat nigra tendenseratt
vindas till det b?ittre.Till i mitten av
juni hade silunda intrdffat 8 olycksfall mot 7 for hela kvartalet ifjol. 6 av
olvcksfallen har intrdf.fat i arbetet.
Tyvd,rcdr ndstan alTaav den art, att de
inte behovt hlnda om givna skyddsfcjreskrifter foljts och vederborande
tenkt sig litet fcir.
Ett av olycksfallen hade kunnat
sluta verkligt illa och, eftersom det Ir
viktigt att vi drar ldrdomar av intrdffade hdndelser,skall det i korthet relateras.
En arbetare skulle skdra av ett vinkeljiirn. F6r att g6ra detta tog han en
luftdriven rak slipmaskin av typ Atlas
Copco med en hastighet av 18.000
varv per minut. P& denna hade ovanpi
den till maskinen hcirande slipskivan,
som var helt nedsliten (se bilden),
placeratsen kaptrissaavseddfcir hcigst
6.500 varv. Detta fanns stiimplat pi
skivan. Skivan hade dessutom ett
centrumhil med en diameterav 20 mm
medan slipmaskinens axel endast var
8 mm grov. Genom att skivan ladesp&
den andra tog endast halva glngningen pi flstmuttern. D& slipmaski-

Ltn

Atsinspektion vid Nobelkrut

och en del au den brustna
Slipmash.inen
pilendenatslitnaslipsAiun.
haptrissan.Vid
nen tidigare anvlnts f6r innerslipning
av rcir var sprlngskyddet ej pimonterat.
Vid bortslipning av nlgra grader
splittrades kaptrissan och en del av
skivan trdffade arbetaren,som fick ett
djupt horisontellt sir i brtjstet. Hade
solittret ist?illettrdffat halsen torde en
svir olycka blivit fdljden.
Det ir viktigt att alltid fdrvissa sig
om att skivan 1r avsedd f<ir den hastighet som slipmaskinen giir. Slipmaskiner skall ocksi vara ftirsedda
med sprlngskydd.
Tv& av olycksfallen intrZiffade vid
fotbollsspel p& raster. Ett n&got lugnare spel vore nog att rekommendera
framfcir allt fcir dem som inte Ir sirskilt vdltrdnadeeller tekniskt hemmastaddamed fotbollsspelet.

I, som vanligt, strilande vackert vIder htill Nobelkruts Centrala Skyddskommitt€ sin Srsinspektionden 5 och
6 juni. Di det blivit allt svirare att
hinna insoekterahela omrldet hade
kommitt6n i ir delat upp sig i tre
grupper. Frin yrkesinspektionendeltog fcirsta dagen yrkesinspektcirAhlfors och andra dagen fdrste distriktsingenjoren Ekander och frin springimnesinspektionenfdrste byriingenjtir
Tillman. Dessutom deltog brandchef
SandqvistKarlskoga.
Vid den gemensammagenomgingen av inspektionen konstateradesen
fortsatt fdrb?ittring bide betriiffande
och ordning p& arskyddsanordningar
betsplatserna.En rad smdrre anmirkningar blev natudigtvis lndock noterade under den noggranna inspektionen. Var och en av kommitt6ns medlemmar hade speciella inspektionsobjekt att inrikta sig pi och detta
bidrar sikert till inspektionens effektivitet.
I n&gta fall konstateradesatt anbefalld personlig skyddsutrustning inte
anvindes.
Ltn

andra blomster. Man behiiver bara
tiinka pi annonsernasvildmarker, dir
man kin fi plocka en hel del att gl?idoch andra "biologiska" m?irkligheter jas &t: "Rijd n?isaborttages omedelbart". - "Till salu. Vakthund, snill
"Halvt vansinnig och omgiven av "Koppar". Han hade aldrig llst kemi,
och pilitlig, passandefdr ensamdam
d&liga ridgivare, kan jag ej annat dn si han tyckte det l&g nlirmasi till
med stubbadsvans."- "Borttappat:
beklaga Erik den fjortonde", skrev hands att skriva om kaffe- och tekop- Tvt nycklar hdngande p& ett snd,re
skolpojken, som satt i klassrummet par, koppar med och utan riron, vita mellan Systembolagetoch
Jlrnvlgsoch svettadesiiver en uppsats tillsam- koppar och blommiga koppar. Han stationen."- "Lik svepas,om de anmans med ivrigt plitande kamrater. fick ihop en ling och kvick uppsats, mller sig hos fru Lindstrdm i SparHan visste inte, att den praktfulla in- och han pist&s ha blivit godk2ind, bankshuset."
ledning han lyckats Estadkomma,skul- trots allt.
Affischer, offentliga skyltar, anslag
Viirre gick det ftir den, som skulle
le bli alla tiders exemplar pi katederkan vara mindre lyckade,de med.
osv.
"Binas
liv". Vem kunde nu
skriva om
blomma.
En
hiss
av smalasteslaget hade ftir- [n arrnanolycklig individ skulle Bina vara? Han hade aldrig hdrt talas
med
setts
skylten: "Fdr hcigst en
skriva om trettioiriga kriget - "ndr om henne. Men han lyckadesfi ihop
Person".
ryktet om Gustav Adolfs segrar ntdde nigra sidor om denna Bina, med fria
Tre affdrsmln startade en firma
hennes
fantasier
om
<iden.
dessa".
6ron,
avfcillo
furstarnas
- En lirobok i biologi hade ett slr- ' I en till iulen 1962 utkommenbok under skylten: Bostrdm, Springer &
berlttar en kdnd forfattare skolmin- Piper. Folk skrattade it skylten och
skilt kapitel, som behandlade frigan
nen. Rektorn i hans "plugg" hiill en den miste tas ner. Hur man in vinde
foten
fitt
sitt
mlnskliga
hur
den
om
nuvarandeutseende: "Hand i hand g&ng fcirmaningstal till pojkarna om och vred pi namnen,blev det lika tomed fotens utveckling", stod det, och att inte orena pi toaletterna: "Se kigt. Till slut enades man om att
minga glnger har jag sagt it er att skriva Bostrrjm & C: i, fdr att slippa
ordkneligaeleverhade roligt it det.
hdra mer skoj om firman.
Studentkriornaf.ordtar slrskild ef- ni inte f&r snaskaner toaletterna! Nu
fingtana
Kommer man sen in pi dodsantertanke,bland det vdrstair att miss- dmnar iug inte ldgga
nonsernasomride, blir resultatetinnu
emellan!"
uppfatta lmnet.
Men utanfrir skolans vddd frodas vdrce.
En yngling fastnade fdr dmnet

Katederblommoroch Tryckfelsnissar
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- "Under tillfiilligt besdk i Giiteborg har dciden bortryckt vir iilskade
son." Eller i en vers civer en annan
bortgingen yngling:
"Fast ung och glad,
din dag blev kort -"

Hennes andre man var redman
Chrispin
Hennes tred;'eman var en przistman kanhdnda
och han den sistehar skidat hennesInda.

skulle oroas av nigon folksamling.
Han satte genast iging med att forsla
fram en stadig brygga, som brukade
anvlndasvid djurtransport.Men som
helst blev det bekant, vad man vlntade med kviillstiget, och en hel del
mdnniskor hade i alla fall samlat sig,
nir stinsenmed en viss spdnningstod
ddr och svdngde sin rcida lykta i
kvdllsmdrkret.
Men ingenting hiinde. Alla undrade, ndr man skulle f3, se elefanten,
Iedd av sina ingsliga vaktare, trampa
ner pi den vdldiga bryggan och triska vidare mot cirkusplatsen.Tiget

Det kan inte hjdlpas, hdr ir det
Det behovs ba:raatt en bokstav faldagen, som var ung och glad, inte den ler bort eller en punkt blir gldmd si
avlidne! - Slutligen har vi gravin- kan det st?illa till otroliga tokigheter.
sktiptionerna. De kan ocksi ge annat
Lingt in i mdrkasteSmiland lig en
intryck In vad som isyftas, som t. ex. folkhcigskola. En yngling vid namn
det kortfattade: "At sv[rmor". - El- Fant skulle fdr bra minga ir sen bcirler: "Hdr vilar grosshandlarenEskil ja en kurs dlr. Men han kunde inte
Blom med hustrur".
komma fcirrdn sent pi kviillen med ett
Pi en kyrkogird i sddra Sverige tig som inte brukade stannavid skofanns en gammal gravsten med follans station. D?irfdr skickadehan ivig
jande inskription (fritt citerat)
ett telegram till stinsen av friljande
H[r under vilar . . .
lydelse: "Ombedes hilla kv?illstiget Sommar-Bild-Kryss 1963
Tvenne ginger haver Gud henne mindag medfor elefant".
Nigra utforligare kommentarer tori brudsdnglagt - behageligt
Stinsen, som var dvertygad om att de vIl inte denna td.vlingkrdva.
Tvenne ginger i Inkedok bragt, ett cirkussdllskapvar pi vng till markSZind in lcisningen i vanligt litet
beklageligt
.nadeni nlrheten, tyckte det var allde- brevkuvert (C 6 eller liknande). Alla
llennes forste man var en ldltles i sin ordning att elefanten urlasta- stora kuvert lZiggsit sidan vid dragnant st fin
des sent pi kvdllen, frir att den inte nlngen I
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hade bara en enda passagerare,en
blyg gosse med resvdska i handen.
Stammandeffigade han om han gjort
mycket besvdr med det d?ir telegrammet, som han skickade? Stinsenssvar
ldmpar sig inte fcir tryck; han hade
nu borjat ana hur det hiingde ihop.
Och ynglingen bedyrade,att telegrammet lytt si hdr: "Ombedes hilla
kviillstiget mtndag medfcirelev Fant".
En annan ung man, vi kan ju kalla
honom Erik Bergstrcim,tjdnstgjorde
med titel amanuensvid den institution, ddr han numera ?ir en av cheferna. Han fick sitt Dortrattutsatt i fotografens skyltl8da- vid en av stadens
livligaste gator. Drim om hans forvining, ndr han fick se hur hans titel
blivit stavad av den jiiktade fotografen: Amman Erik Bergstrdm!
Den gamle ildersvage prdsten satt
och kontrollerade sina anteckningar i
ftirsamlingsregistren.Bland "Fodde"

hittade han ett namn som av misstag
pif<irts fel fcjriildrar. Radera fick han
inte, men stryka <iverkunde han gcira.
Och bredvid det struknanamnetskrev
han i kanten: "Detta barn har tillkommit genom mitt slarv!"
Frun, som varit van att fi bestdmma hela sitt liv igenom, stod infcir
makens pensionering| "I^g har tdnkt
som st," sa hon, "att om en av oss
rjvedever den andra, d& 6ppnar j a g
hembageri". Till hisiorien hdr, att
mannen civerlevdesin maka!
En grevinna Liewen, ett energiskt
fruntimmer, drev stor firavel pi sin
gird. Nnr firen blivit klippta, brukade
ullsdckarna ldmnas pi en bitbrygga
frir vidare transport till spinneriet i
Norrkriping. Nzir skepparenkom fcir
att hdmta slckarna, lyste det ling v?ig
vad som var melat pi varenda en av
dem: "Grevinnan Liewen. - Prima
lir- och bukull".
Anonymus

"Lingv?iga

glster"

En f6rman visade tvi gdster runt i
verkstiderna.Kommen till sliparavdelningen stannadede tre for att se pi
maskinerna.En sliparefrigade di f<jrmannenvar gdsternavar ifrin.
"De dr f.fin Kina", sade fcirmannen.
"Men de ?ir ju inget sneogda",
_sa slrPafen.
"N.j, de 1r frin Nordkina",
svaradefdrmannen.
Sliparen ville emellertid gora sig
fdrstidd pi nigot vis fdr besdkarna,
si han sprang fram och iter vid en
slipad vals som l&g pt golvet och sade
upprepadeginger under det han strijk
o& valsen och viftade med armarna
framfcjr "kineserna"- "SIett, blankt,
fint".
- "Iu, vi ser det", sa gesternasom var frin Tidaholm.

Klipp her!
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