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Hernbygdensfrrsvar under sistavirldskriget
Nigra minnesanteckningar
Au Major BERTIL nOSfnO M, Bofors
edan nigot ir efter Hitlers makttillftede i
Tyskland borjade man i Bofors mdrka en tydligt
och stdndigt vixande nervositet i praktiskt taget
samtliga linder. Redan hr 1938 kunde man med
ganska stor sannolikhet forutse, att fredsperioden
efter forsta veirldskriget iter nalkades sitt slut. Di.
Bofors ansigs sisom ett av de primira milen for
ett angrepp, var det naturligt att vht hembygd
miste forbereda sig pi att i virsta fall bliva angripet av fientliga stridskrafter.
Redan Lr 1936 b6rjade ddrfdr forberedelserna
for sivd.l det militdra forsvaret som divarande luftskyddet, numera civilforsvaret. Vid denna tid bildades dven Bofors Luftvirnsforening och d&va,
rande Kadskoga Landstormsforening okade sin

verksamhet. Genom dessatvenne foreningars synnerligen intensiva arbete p6. utbildningsfronten
skapades en elit av dugliga landstormsofficerare,
som vid krigsutbrottet vdl kunde fylla sitt vdrv.
I framforalLt Luftvdrnsforeningens verksamhet tillhorde huvuddelen av eleverna AB Bofors tekniska
experter p6.konstruktionskontoret.
I slutet av juni 1939 dgde inom Karlskogaorten
en frivillig mobiliseringsovning rum, varvid vissa
forband nnder nl.gra dagar fick tillfdlle att i praktiken se hur en mobilisering tillgir. Vid samma tid
var iven en stridsledningscentrd fnrdigbyggd, vdl
skyddad i bergrum, och denna central fungerade
sedan klanderfritt under hela kriget. Hdrifr6.n utgick samtliga order till det militira forsvaret och

Stabsarbete i L*ftbeaakningscextrralen. Lingst bort i bildens miu
synes cbefen, dduarande kaptenen Bertil Bostrdm.

Tre flitiga lottor tar emot inAonzmande rapporrer i LaftbeuaLningscentralen.

7,5 cn bdtteriet uid Brickegdrden.

En arbetsur7i Luc, lrdken Marianne Gullberg, "bergfast" placerad.

Hembygdsgdrden i Aggerud
't'drstdrkt med taggtrhd.

sdsom fdrlliggning.

Giirdesgirden

dven civilforsvaret var reDresenterat.
Sist men inte
minst hade AB Bofors stdllt erforderlig kanonmateriel jdmte ammunition till forfogande for forbanden.
Inkallelsernavid krigsutbrotiet gick, till stor del
tack vare denna forberedande mobiliseringsovning,
synnerligen friktionsfritt. Det visade sig emellertid, att intendenturmaterielen saknades. Landstormssoldaterna,som det hiir gillde, var i total
avsaknad av filtar, tilt och ovrig utrustning. Tack
Ett par att barackerna dd. Aggerud.

vare Karlskoga Lottakir klarades dessabrister pi
forvinansvdrt kort tid.
Av sparsamhetsskilindrogs redan efter nl.gra
minader beredskapsforbanden
hzir p6. orten, men
stabsarbetetpigick for fullt och t940, den ! april
pi morgonen, strommadefolk till i stor skala till
de nya uppstdllningsplatser,som under vintern utrekognoserats.
Det var en synnerligen hektisk tid med mycket
folk inkallat, av vilka de flesta helt saknadekdnnedom om sin materiel. Redan den p pi eftermiddagen var batterierna klara och kunde oppna eld, och
eldoppning beordrades till och med mot ett tyskt
plan, som dock omedelbart forsvann. Alltsedan
den dagen undvek tyskarna sorgf:illigt alla over-

"Hemtretnad i kasern". En aa baracAerna aid. Aggerud. fdrsdgs
med t,eranda,

Frli:n pjlistornet

tid

Aggerudsbatteriet,

cenlralinslrament

tn. t?.

ett stort tyskt Junkerplan p6. lig hojd passerade
over Karlskoga. De order erhi.llits frin hogstaledningen att detta plan ostort skulle fi passera,oppnades icke eld. Stdmningenpa orten blev emellertid da hogst irriterad och utmynnadei en petition
omfattande 5.000 namn till d5,varandefcirsvarsministern Skdld, vilken foranledde att givna direktiv for eldoppnandevid overflygning omedelbart
zindrades.
I forhillandet till det ovriga Sverigevar luftforsvaret i Karlskoga och dven pi orten forhillandevis gott, dven om naturligtvis allt fortfarande skriande brister forelflg.
Man grdvde ned sig si gott man kunde p3.batteriplatserna,och borjade ganskasnart iven att gora
betongvdrnfor kanoner och eldledningsinstrument.
Det kan nu nlmnas, att vi under 7940 hade ett
batteri bl. a. vid Brickegirden, ett batteri vid Karlberg ute vid flygfnltet och ett batteri vid Aggerud.
Det dagliga ntorgondoppet i

. .,
.".'.

Mr)ckeln dd

Labbsand.

Shytteriirnssystenzet omAring 7,5 cm batteriet uid Aggerud.

Divarande ordforanden i hembygdsforeningen,
folkskolldrare L. E. Leyler, var nog minst glad 6,t
batteriet i Aggerud. Folket i Aggerud lig forst i
sommarvillorna ute vid Dahlins, sedan byggde
man baracker pa hembygdsgirdens omride och
"invaderade" t. o. m. hembygdsgirden for staben.
Det dr naturligt, att detta militdrens ingrepp istadkom stor forslitning av denna vackra gird, men
efter krigsslutetbetaladeKronan fullt for den nodvdndiga upprustningenoch barackernarevs snarast
mojligt.

: , i

\"'

Slronga

tnannat

10: orna i Deger'forsbatteriet,

KyrAan och betteriet tnitt i byn. 40 nm akan pd Riiafrsen.

En spiirrballongklar au gd till iliders,

marsch runt Mockeln, m&steman lita ldkarna undersoka,att icke nigon hjdrtsvag individ sokte sig
med pi denna anstringning.

Splirrbillongkompaniet aid Aggerad. Den samlade lrappen ger
en fdrestiillnixg onz ballongens storleA.

Det ridde under sommaren I94O en mycket
stark forsvarsvrlja bland de inkallade, och even
glzidjandenog en stark religios rorelse.Vid batteriet i Aggerud holls sihinda pi soldaternasonskan
korum varie morgon. De medelsilders man, sorrr
var inkallade, arbetadeocksi foredomligt i sitt krigarkall. Det var nzistanrorande att se hur ambitiosa dessa beredskapsmannatvar. Nir man vid
varje inkallelseperiods slut rutinmdssigt gjorde
I markbeuh.ningen
olika raser.

Den 1"7 december 7940 intrd"ffade den stora
Bjorkbornkatastrofen, som alla gamla och aven
yngre karlskogabor,som d& bodde pi orten, nog
dnnu inte har glomt. Det var mlnga tusen granater, som under flera timmars tid gick i luften, och
skenet frin brinnande kruthus och smdllarna frln
sprdngdmnesforrid,som d& och di intrdffade under denna eftermiddag och kvdll, gjorde sig kdnnbaraover hela staden.
De militdra forbanden insattes omedelbart for
att bevaka omr&det och sattes dvenledesin i det
direkta hjilparbetet. Slutligen fick militdren dven
taga hand om och soka bespisa alla de personer,
som tillfdlligtvis blivit husvilla. Mdn sokte sina
familjer och familjer sokte sina mdn, och natten
17-18 decembervar f6r hela ortens befolkning
uar bdde si)ta ocb aaksamnza,

"Torntualornd'
-1":
i::;:':;:,:::

,

,1:

:: .,:r.

: ::i;l:r1t:ia1'""

ingicA ock^rfr etl antal dresserade hundar aa
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Luftbeaakningstornen l2g tAlt. fIAr eu jAnte tillb\rande
04rdcR.

bostads-

i"

"KnApp Anappen". Det t,ar inte liitt atrt rtran?a ujtp sig infi;r
chefen i den garnla kylsiga grfra unifortnen.

mycket pressande.Den gudstjdnst,som anordnades
i Karlskoga kyrka i ansllrtning till begravningen av
de 11 dodsoffren, var synnerligenhogtidlig.
Redan efter trettondagen 1947 var emellertid
over 1.500 man i arbete for att byggu upp det nya
krutbruket.
*
Detta ir organiseradeseti sperrballongkompani,
som even det forlades till Aggerud. Under hela
kriget stod sedanminst en spirrballong uppe over
orten. En vacker vi.rmorgon sade en gdstandefinsk
officer, att han nu skulle bli helnykterist. Pi fri.gan varfor meddelade han, att nar man borjar se
gri elefanter i luften, di 6r tiden mogen att avsti
f rin all alkoholfortdrins.
FO-beliilbaaaren,
sepr.1942.

dv)errte E, al

Sandeberg, autachades den 2g

Stora salen i henbygdsgdrden i Aggerud. axuindes som Aurslo6al f6r hftbeaakningslottorni.
Suen Olof Hellquist uar liirare.

Det dr givet, att det di. s. k. luftskyddet - numera civilfdrsvaret - iiven forstdrktes under krigsperioden. Till stor del hade man dessaluftskyddsLtgd,rder att tacka for att antalet dodsoffer vid
krutbruksolyckan blev s5.relativt ligt.
Det verkligt stora "p6.draget" av militdren skedde i borjan av januari L942. Hotet mot Sverige var
di kanske starkare in vid foregiende tillf2illen, och
Uppstiillning
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och ordergianing franzfi)r Hembygdsgdrden.

StensAa Flaggans dag 1940. Bolors "fbrsaarsbeldlhalare" jiimte
adjatanten lar emot ttuPPerna.
LultuiirnsAut's i SAllberg rol)ll)?aren 1942. Major Bo.ttrt;nz nr 2
t'rLn atinster, ktplen Sp;ik tlind'er ryggen dt-fotografen.

med anledning hdrav okades forsvarsstyrkaninom
Karlskogaorten avsevdrt. Pi de pjdsplatser och
batteriplatser, som fanns, skot man med nedslag
inom skjutfdltet och karlskogaborna blev snart
vana vid att hora skottlossningsnart sagt frLn alla
hill inom staden. Niir man sedan borjade skjuta
varningsskott mot frdmmande flygplan, blev den
civila befolkningen ofta nog stord dven nattetid.
Egendomligt nog fick man aldrig hora nigon klagan eller anmirkningar mot militdren hirfor. Det
verkade,som om man i Karlskoga ansig dettavata
en ganskanormal foreteelse.
Under 1942 borjade man iven fi telt till forfogande och kunde flytta ur de skolor och andra
lokaler, ddr militdren forut vistats. Trots den ridande bistra veidedekenpi vintern 1942 vat hdl'
sotillstindet tiverraskandegott, och bl. a. kan meddelas, att vid ett batteri ute vid Labbsandsamtlig
Oaerste E. af Sandebetg, Fo-bet'alhatare frattt till 1942' liiser in
en kopp kaf'fe aid en daning.

personalefter ett bastubadtog sitt dagliga morgondopp i en upphuggen vak. Det kan ocksi ndmnas,
att hdlsotillstindet vid detta batteri var bdttre dn
vid ovriga forband.
pi orten
De frivilliga forsvarsorganisationerna
bidrog synnerligenverksamttill att forstdrka bide
forsvarsviljan och forsvarskraften. Lottakhren ar
redan niimnd. Det kan hdr ndmnas, att p3' denna
relativt lilla ort lottakiren under k"r1942 hade icke
mindre dn cirka 200.000arbetstimmar.Detta betyder en fantastisk insats av kAren och den dr all
honnor v'ird. Utan dessaskickliga lottor hade militzirenstltt sig ganskasldtt.
Hemvdrnet, som bildades i maj 1940 och som
skot fart under kriget, var iven det synnerligenbra.
Bl. a. vid Bjorkbornsolyckangjorde hemvzirneten
mycket god insats.Vi bor ocksi ndmna Hemvdrnsforeningen,som bildadeshr 7942,och Bofors Luftvirnsforening, som bildades redan fore kriget,
varifrin praktiskt taget allt befdl rekryterades,och
sist men inte minst Karlskoga Luftskyddsforening,
som even den var synnerligenlivlig.
Sisom slutomdomekan man kanskesaiga,att den
beredskap,som holl vakt om vir hembygd under
ofredsiren, skapadeen samarbetsandaoch visade
styrkan av det demokratiskaSverige,som redan di
slog igenom i alla folklager. Man forsporde ingen
rddsla for kriget, ifall man nu skulle bliva pltvingad att forsvarasig, och trots alla uppoffringar
frin de enskilda personernabetydde beredskapstiden itminstone pi denna ort en sammansveisning
av ortens befolkning for ett fritt och demokratiskt
fosterland.

Fotnot. Fotografierna till ovanstiende skildring har tagits ur ett
album som overste E. af Sandeberg erhijll av Bofors Ftjrsvarsorganisation 1942. Detta album fijrvaras nu i Bofors arkiv.
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KARLSKOGA
INGENJORS-OCH YRKESSKOLA
Av Sekreterare
ARTUR GRELL, Bofors
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SAolhornplexet setl frfrn husnzoderssAolan; till hbger reorisalsbyggnaden i
lem adningar, dd.r bonom laboratorie- och institurionsbyggnader, till il)nster shymtar centrala rcrastadsskolans panncennal och omalddnadsbyggiad.

Orebro ldns landsting och stdderna
Orebro och Kadskoga trd,ffade Lr
1958 en civerenskommelse
om riktlinjerna frir utbyggnaden av yrkesskolorna inom llnet. Fdr Kadskoqasdel utmynnadedennabl. a. i ett principfdrslag om samgiendemellan stadenoch
landstingetfor attbygga en gemensam
skola fcjr yrkesundervisningeni Karlskoga.Den 29 oktober19)9 godk?inde
stadsfullmdktige i Karlskoga ett fcirslag med i huvudsak fdljande innehilt:

Den slutliga civerenskommelsen ndringsgeografiskastruktur och brismellan staden och landstinget inneblr
ten pi utbildningsanstalterav teknisk
i stort:
art inom dennadel av landet.
att landstinget itar sig svara fdr yrFcir denna frigas behandling tillkesundervisningeninom industri och satte skolstyrelsen en kommitt6 och
hantverk vid en till Kadskoga fdrlagd hemstdllde att drdtselkammaren och
centraIverkstadsskola;
AB Bofors ville utse representanteri
att stadensvarar fcir undervisninqen densamma.
i fciljandedmnen:
Kommitt6n bestodav fdliande ledamcjter: SekreterareA. Grell, skolstyHuslig utbildning
relsen, (ordfcirande), instruktd,r t.
1-irig husmodersskolaoch 1-irig Viksten, skolstyrelsen, planerare G.
fortslttningskurs.
Nygren, drdtselkammaren,personalintendent S. HZiggmark,AB Bofors och
Landstinget
Handelsutbfldning
skoldirektdr J. Robertsson(sekreterauppfcir och driver en central verkstads1-irig fcirberedande
kontorskurs,1- re). Kommitt6n anlitade ldroverksadskola i Kadskoga; fcirbinder sig att irig kontorskurs, fortsdttningskurs, 1- junkt
Ake Enstrcimfrir hjalp med en
vid skolan ta emot 9 y-elever frin
irig fcirberedande detaljhandelskurs del utredningsarbete.
Kadskoga samt frirbinder sig att till- och l-irig detaljhandelskurs,fortsittUtredningen framlade i april L96I
handahilla vlrme fcir hela skolan- ningskurs.
sitt fdrslag. Den kunde ddrvid redovisa
ldggningen.
att det fcireslagna upptagningsomDamfrisiirutf,fldning
ridet f<ir ett tekniskt ldroverk skulle
Karlskoga stad
(c:a 8-r2 elever/ir) 4-Lrig damfiha ett befolkningsunderlag pi drygt
<iverliter
landstinget erfordedig scirskola.
100.000 invinare och irskullar pi
tomtmark; uppliter bespisnings- och
drygt
1.500 personer.
gymnastiklokaler fcir centrala verk- Teknisk utbildning
all
industrin dr den dominerande
stadsskolans
elever samt fcirbindersie
2-3-eilg kommunal teknisk skola
att tillhandahilla vissa erforderlisi med maskintekniskfacklinje, facklinje niringsgrenen inom omridet,
att behovetav tekniskt utbildad perlokalutrymmen fdr vid centrala verlfcir industriell elektronik och instrusonal
ir stort och kommer att cikabch
stadsskolaninskrivna enhetsskoleele- mentering. Till detta har det nu dven
att
befolkningsutvecklingen inom
vers undervisning.
tillkommit en kemiteknisklinie.
omr&det
lr positiv.
Staden tillsatte den 20 februari
Denna av byggnadskommittdn
fcire196O en byggnadtLomnzitti f& den slagna organisationen godkindes av
Kommitt6n fcireslog,att det teknisplaneradeyrkesskolan.Denna kommit- " stadsfullmdktige i Kadskoga den 29 ka gymnasietskulle starta med foljant6, som fick slutfcira fcirhandlingarna j u n i 1 9 6 1 .
de facklinjer:
med landstinget,hade fciljandeledaVid de dveddggningar, som byggMasLint ehnisA fackli nj e;
mciter:Sekreterare
Artur Grell (ordfri- nadskommitt6nhade med representanElehtronikteAnisk
rande), svarvareArne Kadkvist, fru ter fcjr Kungl. dverstyrelsei fcir Yrfacklinie ocb,
ifall
fdruts?ittningar
i civrigt
Maj-Lis Ljung, rektor Olle Helling, kesundervisning, vicktes forslag om
fcirelige
redaktcirElof Ericson, fastighetsfrirval- inrdttandet av ett Hcigre tekniskt l?iKemiteknirk linie.
tare Elias Ericson, civilingenjdr Rolf
roverk i Karlskoga. Frirutsdttningar
Vikingson och skoldirektcirJerker Ro- hlrfrir ans8.gsforeligga, icke minst
Samtliga dessalinjer fcireslogsdven
bertsson.
rned hdnsyn till stadens storlek, dess inrdttade vid teknikerskolan,
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Gjutningaa bialh,lagp3'TekniskaGymna'
siet.FotoA. Grell.
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Tekn. lic. K. G. Ekblads Ingenjdrsbyri, orebro.
Fdr planering och utformning av
institutioner och laboratorierhar byggnadskommitt6n anlitat lektorerna vid
Orebro tekniska gymnasium: R. AIPhonce, A. Gtjtell, D. Hartman och
S. E. Miirtstedt.
B jggets Aontrollant ingenidr E. Dablin
Redan hiisten l96L inleddes den
i)rertakar betonggiiltningen. Foto A. Grell.
tekniska gymnasieutbildningeni Karlskoga genom inrdttandet av filialklas'
Edenman,dir lugnande beskederhdlls
ser till Kadstads hdgre tekniska lirid gavs att fortsdtta efter uppoch
roverk, f6dagda till lokaler i H<igre
gjorda
planer. Motioner i Riksdagen
Allminna liroverket. F6rutslttningen
av ledamdter i
uppvaktningar
och
var, att dessaklasserfr. o. m. hcisten
en v?ilvillig
till
ledde
Statsutskottet
1962 skulle dvergi tilt det egna tekskrivning: ". . . utskottet fdrvlntar,
niska ldroverket.
att regeringen vid L963 irs riksdag
Den fortsatta utvecklingen tog
l?igga fram ett fdrslag om ett
skall
emellertid en mindre vintad vlndning
ldroverki Karlskoga. . ."
tekniskt
i januari 1962. I den avgivna statsI irets statsverkspropositionfdreverkspropositionen fanns Karlskoga
att tekslog
ockst departementschefen,
icke upptaget bland de av deParteKadskoga
i
inrlttas
niskt
gymnasium
mentschefen foreslasna orterna fdr
fr. o. m. den 1 iuli 1963. Det ser sinya
'Detekniska l?lroverkl
nu vore
kommunala myndigheternastrill- lunda ut, som om alla hinder
undanrtiida.
des infdr en besvldig situation. Ca
Vederbcirande linsskolnimnd och
200.000-300.000 kronor hade redan
lagts ut i planerings- och ritningsar- Overstyrelsen ftir Yrkesutbildning
be1en.Skohnl?iggningenvar ritad och har med tillstyrkan yttrat sig civer
proiekteradfor tre skilda skolformer, statsbidragsansiikan till den fdrsta
i filialklasserna kunde byggnadsetappen.Kungl. Maj :t har
bch
f& fortsatt utbildning p& hem- bifallit framstillningen, aven om statsicke "leverna
bidragets exakta belopp innu inte avorten.
Sistndmnda fr&gan gick httast att gjorts.
ordna. Orebro tekniska liroverk itog
Efter dennakortfattadeoch summasig att ta emot de elever, som <inskade riska inledning, kan det vara skdl att
foJtsattasin tekniskautbildning vid de l[mna en kortfattad redogdrelse fcir
linjer, som fanns inrdttadevid skolan, den planeradeskolanldggningen.
och att dven vara moderskola fdr nya
*
filialklasser.
Kommitt6n uppvaktade statsridet
Den kornbinetade ingenjiirs- och
arAitekoch
yrhesskoleanliiggningen komrner
SholdireAtdr Jerker Robettsson
terna TesJer ocb Biedebiich diskuterar
att otnlatta fOljande skolor:

Frigan om det tekniska ldroverket
hade underhand diskuterats med
Kungl. Overstyrelsenftir Yrkesutbildning. Arendet fick en mera officiell
karikter genom det bescik dverdirektoren Birger Ohman gjorde i Kadskoga detta 8t, dL han sammantrdffade
med representanter fcir staden och
skolvlsendet.Vid detta sammantrlde
framhcill overdirektdr Ohman, att regeringen uiflrdat bestlmda direktiv
6ttt otbygg.tuden av den tekniska undervisningln, och d& i forsta hand de
tekniska ldroverken. Han meddelade,
att i utbyggnadsplanenfor de tekniska
ldroverken, som upprittats inom iiverstyrelsen, medtagits Karlskoga och
som startir fiir ldroverket har de forcslagit L962.
overdirektdr ohman hade, sedan
han tagit del av utredningen om rrnderlaget frir ett tekniskt llroverk i
Kadskoga, konstaterat, att i staden
fanns ett tillrlckligt undedag sivll
fdr ett tekniskt llroverk som en kommunal teknisk skola.
Inom byggnadskommitt6nhade frigorna om byggandet av kommunala
yrkesskolan, tekniska skolan och tekniska llroverket samordnatstill en gemensam anlZiggning,och dverdirektdren uttalade sin stora tillfredsstiillelse
med den fiireslagna kombinationen,
som han ansig skulle bli avsevdrtbilligare fiir b8de stat och kommun.
Byggnadskommitt6n fcireslog dels
en iimordning av lokalfrigorna f6r
utbyggnad av yrkesutbildningen, och
deli en gemensamskolanl?iggningfdr
den kommunala yrkesskolan,kommunala tekniska skolan och det hdgre
tekniska liroverket. Kostnaderna f6r
denna anliggning berdknadestill ca
10 milj. kronor och Stadsfullmiiktige
antog byggnadskommitt6ns forslag
den 29 juni L96r. Samtidigt fick
Byggnadskommitt6n i uPPdrag att
fullf<ilja uPPdraget.

byggnadsfuoblenz.Eoto A. Grell.

1. Tekniskt gymnasium, 2 linjet,
3 paralleller, ca 2t0 elever'
2. Kommunal teknisk skola, I linjer,3 panlleller, ca 100 elever.
3. Kommunal yrkesskola med a)
Husmodersskola,ca 75 elever och b)
Handels- och kontorsskola, ca 75
elever.
I en f6rsta etapp uPPftires:
1. Gemensam administrations- och
-byggnad E r teorisalsbyggnad
en 5-viningsbyggnad.
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Modell ao yrkesholeanliiggningen.

Till denna byggnad ?ir alltsi admi2. Husmodersskola, 1-plansbyggnistrationslokalernafddag da. Ldmavnad-byggnadEz.
3. Laboratoriebyggnader fdr den delningarna dr gemensammaftjr skotekniska och naturvetenskapligaunder- lornas llrare. Det lr dock f6rutsagt,
att huvudparten av ldrare i husmodersvisningen - byggnaderoch F 3.
skolan och de tekniska lmnena komI omedelbar anslutning till denna mer att vistas inom s2irskildallrarrum,
etapp kommer att uppfciras:
i anslutning till institutionerna.
Teorisalarna i vlningarna 2-4
L. Gymnastikanliggning, omfattande
kommer att utnyttjas fcir undervisning
ca 2Ox 40 meter.
i humaniora i samtliga skolformer.
Bespisningslokal fdr ca 750
,2.
Dessa salar skall alltsi utrustas som
elever.
Imnesrum fijr undervisning i varje enGymnastikanl?iggningen har, pe skilt [mne.
framstlllning frin Kadskoga stads
Vid sj?ilvaplanliiggningen av byggidrottsplatskommitt6, utrikats for att naderna har det rlknats med en viss
medge handbollsspel enligt interna- flexibilitet. Man kan ju aldrig riktigt
tionella regler. Salen kommer att in- veta de behov, som framtiden stdller
rymma en llktare med plats for ca 450 pi oss. Det ir alltsi ganska Utt att
iskidare.
flyttavdggar, gciraom lokaler etc.
Den kommunala yrkesskolans deltidskurser kommer ocks& att beredas flusmodersskolan - byg$rad E 2
plats i anliggningen. I dem gfu &r Zir uppfdrd i en v&ning med in inre
L963 ca 800 elever.
gird, p& tre sidor omgiven av byggnaden.
Den innehtller 2 skolkcik, dlrav ett
Byg$ad E t har fiiljande lokaler:
s. k. laboratoriek6k, 2 matsalar i 3O
l. Killare: Skyddsrum, arkiv, f<ir62, vilka avskiljes med en vikv?igg,
rid etc.
elevhallar, vlv- och s6mnadssalar,
2. Bottenaining: 2 rektorsexpedi- hemvirdsllgenhet, tvdttavdelningen,
tioner, expeditioner fdr vaktmlstare, lokaler fcir barnavirdsundervisning,
konsulenter, kurator, skolpsykolog, skolldkare och skolskriterskasamt lielevbutik, uppehillsrum, kollegierum, farfum m. m.
bibliotek, dupliceringsrum, skriv- och
Det ena skolkiiket har traditionell
konferensrum m. m.
utformning, det andra laboratoriektj3. l trappa upp: 6llrosalar sarnt ket har bl. a. annan uppste[ning av
kciksplatserna, arLrLanutrustning etc.
diverse andra utrymmen.

2. Elektroteknik fcir gymnasiumoch
teknikerskola.
3. Kemi fcir gymnasium och teknikerskola, yrkesskolaoch central verkstadsskola.
4. Fysik fdr gymnasium och teknikerskola, yrkesskolaoch central verkstadsskola.
t. Ritteknik fd,r gymnasium och
teknikerskola.
6. Matematik och tekniska dmnen
fcir gymnasiumoch teknikerskola.
De egentliga laboratoriebyggnaderna ir inrymda i en ltng envtningsldnga, institutionerna i tvi tvnviningsbyggnader.
Den ena tviviningsbyggnaden, F 1,
dr i huurdsak avsedd fcir fysikundervisningen. I bottenvtningen finns 2
ldrosalar frir fysik, 1 fysiklaboratorium, 1- preparandrum och L rum frjr
samlingar. Vlningen L trappa upp
rymmer ritsal, L lirosal i elektronik,
2 ld'rcsalar i matematik, L grupprum
och L l[rarrum.
Den andra byggnaden,F 3, inrymmer i bottenvtningen kemilaboratorium, laboratorium fijr fysikalisk kemi,
llrosal i kemi, v8grum, preparandrum
(P), stinkrum (s) och rum fdr institutionsf<irestindare m. m. Viningen L
trappa upp rymmer 2 itsalar, 2lfuosalaroch rum f<jr samlingar m. m.

Ps1 lEngs laboratoiiebygenraden
Varf6r har man gjort en sl ling
laboratoriebyggnad?
Det beror pt
4. 2 trappor upp: 7 llrosalar samt Lab oratorieby ggnaderna
markens beskaffenhet - gammal utdiverse andra utrymmen.
Till dessa byggnader fiirliigges all
fyllnadsmark efter ett tegelbruk 5. 3 trappor app: Handelsavdel- undervisning i de naturvetenskapliga som inte miijliggjort n&gon annan beningarnas 4 )dtosalar, 1 6vningsbutik lmnena i:
byggelse.
samt diverse andra utrymmen.
t. Maskinteknik f<ir gymnasiumoch
Halva byggnaden omfattar maskinteknisk institution och inrymmer bl. a.
6. 4 trappor upp: L skrivsal.
teknikerskola.
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Utdelning av medaljer och hedersgivor den 7 dec. 1963
Fcirteckningciver50- och 25-irsjubilarer
BOFORS:
Boforsu
erken,Kilstau
erkenochNobellerut
I. Kungl. Patriotiska Siillskapets silvermedalj av
1:a storleken fiir 50 tjiinsteir
Andersson,Einar Adolf , El. montcir
Arontton, Karl Andreas, Montcir
Elg, Torsten Edaard.,Bitr. fiirman
Elastritm, Guttaa Adolf , Stidare
Gad.de,Axel Gunnar, Diversearbetare
loltansson, lohan Ernfrid, Fdrman
Karlston, Elis Leander, Frirman
Karlsson, Karl Ernil, Verkmistare
Karlsson, Knut Paulus,Kontrollant
Kar I sson-Bj 6rAlund.,Iaar, Y erkg gsslipare
Lagerstam,Gunnar Emanuel, Brukstidnsteman
Olsson, Erik Enzil, Monteringsarbetare
VlicAman, Karl Hjalmar, Filare
II. Bofors hedersnil

och guldklocka fiir 25 tjiinstetr
1. Arbetsstudieavdelningen (A)
Habne, N ils-Erik h Ail, Brukstidnsteman
lanssott,Anders Harald, Ingenjor
Larston, Axe I Sune, Ingenjcir
Saxbolm, Martin Fride, Ingenjor

regleringstekniskt- verkstadstekniskt
- kraft- och vlrmetekniskt laboratorium jiimte erforderliga bilokaler. Den
andra halvan utgdrs av elektroteknisk
institution med tillhtirande olika slas
av laboratorier, utrymmen f6r sami
lingar, tekniker m. m. Mellan de b?igge institutionerna dr en llnga med tre
ldrosalar och nigra grupprum.

2. Byggnadsavdelningen(B)
Anclln, Lars Ake, Ingenjiir
Andersson,Carl Axel, Fcirman
D af ua, F oIk e Ernanu el, Grcv arbetare
Groph, Elof Fingal, Verkmdstare
f ons,son,Karl Helge, Murarhantlangare
Lyck, Ragnar Emil, Forman
Nilssorz,Daaid Vilhelm, MLIarc
3. Anliiggningskontoret (BA)
lohnson, Curt Berte Edward, Ingenjcir
Ldrzn, Knut Henning lY/ilhelm, Ingenj<ir
4. Ekonomiarr4slningen(E)
Andersson,Bror Allan, Brukstjdnsteman
Anderston, Rolf Herbert Lenny, Brukstjdnsteman
Engstri)m, Mat i A tgot, Vaktmaiiare
Larsson, Aluar Hdkan, Brukstjdnsteman
Leander,Bengt Atnos, Brukstjlnsteman
Nilston, Arne Hermaa, Brukstidnsteman
Si nclair, Suen I(o nrud, Brukstidnsteman
Suedri n, St )g Al Ian, Brukstjdnsteman
5. Fiirsiiljningskontoret, Eskilstuna (FAE)
Perssotz,Anna Maria, Brukstidnsteman

vi inte under de fcirsta lren skall behciva utnyttja detta erbjudande. Men
detta l6fte som givits har varit skolstyrelsentill stdd och hjiilp i de diskussioner, som fdrts med berdrda
myndigheter.
Linsarbetsndmndengav i maj L963
klarsignal fcir bygget och arbetet har
pibrirjats. Det "frirsta spadtaget" tog
byggnadskommittensordf6rande onsSlutord
dagen den 29 maj kl. 16.00. Samma
De skolanldggningar,som h?ir kom- dag, kl. 20.04, beslcitRiksdagenatt inmer att byggas, skall ha m8nga liroretta ett tekniskt gymnasium i Kadsalar, laboratorier, grmnastiksalarsamt skoga. Till byggnadsentreprenrirfcir
skolbespisning etc. gemensamt. Vi
den fdrsta etappenhar kommitt6n antror, att detta fcir alla parter skall bli
tagit Byggnadsfirman Anders Dios,
billigast. Det Ir ocksl givet, att man Kadstad. Till kontrollant har ingenjcir
hirigenom skall kunna skapa stcirre Erik Dalin utsetts. Skoldirektdr Rounderlag f<ir lZirartj2inster.Detta tillbertsson?ir byggnadskommitt6nsenersammans kommer att vara till gagn giske och kunnige sekreterare.
fdr undervisningen.
, Denna dag besliit ocksl ByggnadsEn del tekniska gymnasierhar haft kommitt6n, att ingi till KYO med ansvirt att fE kompetenta llrare. Detta hillan om granskning av skissritningberor till en del pi den hastiga ut- arna fcir andra byggnadsetappen,
skolbyggnadstaktenav den tekniski un- bespisningen, idrottshallen och vaktdervisningen. Vi har den fiirhoppmlstarebostaden.
ningen att det inte skall bli sl stora
Om ca 12 minader, rdknat frin den
svirigheter fdr oss i detta avseende. dag dt bygget pibdrjades, skall laboDet ser ut att ordna sig. Skulle vi ratorier och till dem hiirande teorisalar
komma i en besvldig situation har sti fZirdiga. Hela fdrsta etappen skall
AB Bofors bolagsledninggivit ett ldfvara klat om ca L8 miinader.
te om st<idoch hj?ilp. Vi tror dock att
De elever, som bdriar sin fdrsta

irskurs hcisten 1963, kan alltsi beriikna att de blir de f6rsta som 3,r L966
kommer att ta sin exameni Kadskoga
tekniska llroverk.
En inom yrkesutbildningen mycket
verksam ombudsman skrev fcir nigon
tid sedan: "Ban for nigot ir sef,an
kunde man med fog sd,ga,att det gick
mycket snabbtoch htt att hitta stadens
ldroverkspalats,men si mycket lingre
fick man leta innan man fann skogsbacken i vilken man giimt yrkess[olans barack". I Kadskoga har vi inte
varit si vanlottade.Vi har sedanldnge
haft Bofors Industriskola och f<ir
n&gra Lr sedan stod landstingets
Centrala Yrkesskola pi Ekebyomridet fiirdig. Stadeni Yrkesskolor
har emellertid varit utspridda 6ver hela staden, i 13 olika-Iokaler, varav
nt.gra av ganska dtlig kvalit6. Denna
decentraliseringhar skapatmtnga ^problem fcir ledningen
ikolornn]
"n
. Nnr Ekeby skolomride blir f?irdigbyggt, kommer svtrigheterna pt detla
omride att ha rittats till, till nytta och
gagn fdr stadensungdom och ndringsliv. Den tekniska utbildningen h"ar
ocks& fttt ett skolcentrum pi Ekeby,
diir den kan utvecklasi takt med tiden
och i samarbete med stadens industrier.
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6. Strilfiirsiiljningen (FS)
EriAsson,Oskar Bertil, Brukstjlnsteman
Forsberg,Knut Lennafi, Ingenjcir
Hedin, I ohan Olol, Brukstjdnsteman
Lcu.rs
on, I(c r.rtin H eI ena, Brukstjdnsteman
Oblson, Greta lngeborg,Brukstjdnsteman
Wablin, Gustau Oskar Harry, Brukstjdnsteman

I abo r atorium (ML)
Metallurgiskt
Bengtst on, Kar I H enning, Laboratoriearbetare
I kderqui st, Eri k Paul, Brukstjdnsteman
Ileinho\dsson,Nils Gunnar, Brukstjdnsteman

7. Kontrollavdelningen (KA)
Eriksson, Ellen Maria Birgitta ( Brita), Tempoavsynare
Gyllstrdm, Aruicl Gdte, Avsynare
H j eI nt, Dagmar Mar gareta, Tempoavsynare
I ohanssott, Ratb Elisabetl:, Tempoavsynare
Karl sson, Miirt ha Sof ia, T empoavsynare
Kontrollant
Karlsson, V alter Enzanttei,
PeNton, Eric lngmar, Ingenjor
PeI t ert son, Miirta Mari a, Tempoavsynare
Stri)mbAck,Hans Vihtor, Ingenjcir

(MP,MS)
Press- och hammarsmedja
Ablbom, Rune Ingemar,Kallsigare
Bjdrklund, Karl Eric, Smed
Garsner.Carl Albcrt, Vdrmare
Hikman, Folke Fercilnand,Avsynare
Lindaall, Erik Gannar,Brukstjdnsteman

8. Konstruktionskontoren (KC, KK)
Auander, Olof lngemar, Ingenjdr
Backe,Siri Viola, Bnkstjdnsteman
Brantlberg, Bengt G i)te Harry, Ingeni6r
Ekuall, Lennart Gu$aa V Lge,Ingeniir
Eriksson,T ure Emil, Ingenjcir
Hansson,GdstaHugo, Ingenjcir
Holrn, Carl Harold, Ingenjdr
Hult, Karl Herberl, Svarvare
lohauson, Karl lVerner, Ingenjtir
W allin, Sten Olou, Ingenjor
9. Krigsmatetielavdelningen (KM)
Bengtsson,Bengt Haluar, Ingenjor
Bergmark, Karl -Erik, Brukstjdnsteman
Erngren, Nils Rune Verner, Brukstjlnsteman
HarnrL, Erik Gunnar, Ingenjor
Kar Isson, Gustau FoI k e, Skjttfdltsarbetare
Karlsson, Ulf , Ingenjor
Ohlsson, Per Eclwin,Brukstjdnsteman
Sundman,Lars Henrik August, Ingenjor
lV ictorson,N ils Ake T heodor,Ingenjdr
lf,/i I h eI russon, I ol: an Kar I Eri k, Brukstjdnsteman
10. Metallurgiska avdelningar
(ME)
Stelverken
Antl ersson, Saen, Kranf drare
Pegrell,Karl Einar, Gotavsynate

P re cisio n ssme d j a (MRK)
lohansson,Karl Gunnar,Frdsare
Fransson,Stig Vilbelm, Ugnsskdtare

(MSK)
Hejarsmedja
Andenson, Henry Inguar Rehn6,Fdrman
Carlsson,N ils GustaaAlbin, Ingenjor
(MV, MVK)
Valsverken
Ekstrt)m,Karl Rud,olf Harry, Std'llarc
Eriksson,Erns! Iuar, Uppvdgare
Axel Gunnar,Valsverksarbetare
Gustausson,
Molin, GastaaHugo, Yalsmd'starc
Persson,Guslaa W ilbeltn, Neutraliserare
Randin, Karl Erih, Brukstjdnsteman
11. Planeringsavdelningen(P)
Bergman,Filip Karl Gastaa,Brukstjdnsteman
l, Brukstjdnsteman
Biuall, Arne N atanae
Engstri)m, Olo't', Brukstjlnsteman
Finnstr t)m, CarI Pelru t, Brukstjdnsteman
Gustaatson,SysterLinnia Brukstjdnsteman
Hedf eldt, Karl Eric, Brukstjdnsteman
I obansson,Hjalmar T orslen, Brukstjdnsteman
Karlt son, Ragnar, Brukstjdnsteman
Pettersson, G 6sta Einar, Brukstjinsteman
Centralf drrid (P IO-14)
Eri csson, Gustaa Einar, F 6rrhdsarbetare
Karlssotz,Karl Hjaltnar, Forridsarbetare
Larsson, Conny T or st ea, Brukstjdnsteman
Lid engr en, G ustaa H arry, Brul<stjdnsteman
Lundmarh, Knut Harald, Gummirepatator
dnsteman
MeI ch er sson, I uar H arry I si d.or, Brrs,kstj
Sill6n, Saenlakob Gabriel,Brukstjdnsteman
Strbm, Gerbard OskarErik Verner,Brukstjdnsteman
Toftling, Oskar Oloa Bertil, Brckstidnsteman

(MG)
Stalgjuteri
El. svetsare
Bror
Ingemar,
Bast,
Eriksson,Tore Emanael,Svarvare
Karlsson,Eduin F olke, Diversearbetare
Li ndi n, CarI -Erik, Ingenjcir

12. Allmiintekniska avdelningen (RQ, RT-RTK, RV)
Hanzmarlund,Karl Iuar Euerl, Truckfome
Landkaist, Karl Rudolf Natanael, Bitr. frirman
Ryd.6n,Sten luar, Brandman
SuenI ohan, Truckfcirare
Suensson,

(MH)
avdelning
Virmebehandlings
Eriksson,Elof Sigaard, Glodgare
Eri Asson, Eri k Gustau, H?irdningshjiilpare
Fortberg, Rolf Gustau Axel, Rockwellprovare
H j elm, N i ls Ragnar, Hiirdningshjiilpare
lohnsson,SuenTure, Hzirdare
Olausson, Suen OI ou Hu go, U gnssk;itare
Sjduall, lohan Augutt Holger, Ljudprovningshj?ilpare

13. Verkstadsavdelningat
r (VA)
Ammuni tionsverkstide
And ert son, Gustat H j almar, R.eparatcir
And.ertson,Rolf Axel Gunnar,Maskinstdilare
Ap p elgren, Bror Manfrel, Automatsvarvare
Berglund, Karl Bernhard, Frdsare
B ergt t r t)m, Run e, Brrtkstjinsteman
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Danieltson, Gustau Cbarles,Fdrman
Falk, N ils Harry, Revolversvarvare
Falh, Rune Nih Erik, Granatsvarvare
Gust afsson, Kar l -Eri c, Bdnksvarvare
Gustausson,Lars Erik H erbert, Ingenjdr
Karlsson, ClaesEri k, Kopiersvarvare
Nilsson, Gunnar Venzel, Svarvare
N il st on, Clas H enry, Efterbearb.-svarvare
N y berg, H ugo lY/i talh, Automatsvarvare
Oh lsson, H i ld i ng, Truckfrirare
Persson,I oban Helmer, Maskinstlllare
Sundberg, Ernst Emanuef Revolversvarvare
lVahlstrdm, Otkar Herbert, Forman
Fiiltverkstad

(VF)

Ekstrdnt, Reidar Opald Torbidrn, F6rman
Eri csson, Y ngue Si gaard, Ingenjcir
Magnusson,Erland.Magnus, Filare
Malmstrdm, Stig Edain, Frisare
Kanooverkstlder
(VK)
Biratb, Axel Hjalmar, Filate
Eri k sson, ErnsI H eIge, Revolversvarvare
Green, Daaid Oskar Teofil, Forridsman
Gut taasson, Oskar Lennart, Frisare
Haglund, Carl Rune, Fdrman
Holm, Karl Ed.uin,Rdrarbetare
fansson,Stig Arnold, Brukstjdnsteman
fohantson, Karl Euert, Frisare
Carlson,SuenPaul, Sprutm8.lare
Larsson,Anders Eric, St.garc
Lundin, Arne T orsten Parkeriserare
Oltson, Lars Emil Harry, Monteringsarbetare
V/elam, Larc Erik loel, Filare
Plitverkstad

(VP)

Bergendahl, Axel Oraar, Ingenjcir
Holmberg, Olof Gottbard Tore,El. svetsare
lohanston, Aruid Holger, El. svetsare
Kristoffersrcn, lohn Ragnar, El. svetsare
Rep arations avdelnin g (VR)
Gur taur son, Suen Ef raim, Maskinreparatcir
Verktygsavdelning
(W)
Braltstrdm, Saen Ragnar, Verktygsfrlsare
BiicAiut, Sten Harald, Verktygsfrisare
G-annet Aog, Kar I B ert i l, Verktygsslipare
Guttaasson,Saen Gunnar, Fijrman
Leh berg, Gustaa FredriA, Verktygsfilare
Magnusson, I.ars G erhard Ernanuel,Verktygsavsynare
Norling, Bertil Leonard, Fdrman
Sandberg,Suen Albin Emanuel, Glngslipare
San1.b9rg, N il s T age, VerktygsslipareSdderberg,FolAe Bernbard, lngenj&
14. Elektrisk avdelning (X)
H edlund, Rosa Linnia, Brukstjlnsteman
fohansson,lohn Rudolf, Stidare
Kar\1on, Karl Gbran, El. reparatdr
Lind Aais, Gustaa Herman, Ingenj<ir
Pertson,Karl Kristian, El. mont6r
Pelterst on, Eri k Gunnar, Brukstiinsteman
Pett erst on, H eI I ny H eI ena Sof ia, Bn*stjdnsteman

15. Owiga avdelningat och funktioner
(OP,os, OH, OT m. m.)
Bergsteclt,Annie Maria Linnia, Stdderska
Ekengren,Nih Thornen, Skriiddare
Eri ksson, Anna V i ktoria, Servitris
Grankai$, Ellen Solia Eugenia,Sortererska
Hane, Karl Hilmer, Chauffdr
Helin, Karl Gustau,Skriiddare
H oI rnqui s, Ann a Eli ub et h, Bntkstjd,nsteman
loba.nsson,Erik Gufiaa Holger (Gt)sta), Bruksldkare
Karlsson, Anna Oliuia Maria, Stdderska
Larst on, Anna Maria, Aff?irsbitr?ide
Linder, Ailrid Krigina, Stdderska
Nilston, Karl Eugen, Hemarbetare
SAoog, El len Eli vb et, MangelbitrZide
16. Nobelkrut
Allmdn teknisk avdelning
(NB)
And,erston,Karl Gunnar, Snickare
Blomberg, Bw lohan Daniel, Snickare
Blomberg, Sixten lohan Vallentin, Rdrmontrir
B,ogr en, Gu$ au Robert, Transportarbetare
Enoch, Karin Linnda, Brukstjinsteman
Frdlin, lohan Helmer, F6rman
Grdnblad, Karl Helge Edain, Grovarbetare
Gustaou on, H eIge V alew in, T nnsportarbetare
I o,hansson, Karl Gunnar, Transportirbetare
Karlsson, Gu$au, Grovarbetare
Larcrcn, Karl Ernf rid., Byggnadssnickare
N iltson, Karl Emil, Tranifortarbetare
Olsson,Karl Viktor, Banarbetare
Oltton, Per August, Grovarbetare
Setb, Kjell Yngae Reinhold, Eldarc
Ekonomiavdelning
(NE)
Ced er borg, And ers Kar I H enry, Brukstjlnsteman
Holmquist, Bror Gunnar Berihard, Vaktmdstare
SiiLer, Gunnar V alentin, Chauffcir
Liikeme d el sf o r skni n g (NG)
af Ekenstam,Bo Thuresson,Dr Phil.
Plane rings avdelning
(Np)
Linclstrdnt, Claet Arne, Brukstjinstemao
A mmuni ti o ns av d el n in g (I\WA)
An d ert son, H arald Fr ed ri k, Ammunitionsarbetare
Br iinnstrdm, Gutaf Ado lf , Ammunitionsarbetare
I obansson, D aai d. V alenti n, Ammunitionsarbetare
Kindgren, Karl Euert, Fcirman
Letb enstrdm, Fritz Arne, Ammunitionsarbetare
Malmberg, Saen Viktor, Fcirman
N yttrdrn, Sixten Maurilz, Ammunitionsarbetare
O r ganisk-kemisk
avdelning
(NVF)
Bickman, Bror Folke, Apparatskdtare
Eriksson, Axel Bernhard, Apparatskcitare
Forssrin,Sture Lennart, Lagerirbetare
Gu$aast on, Frans Oscar, Apparatskiitare
re
lanuon, I ohan Mortimer, Apparatskdtar
fansson,
f ansson,SoenTage, Apparatskcitare
Larsson,SaenKarl ViEer,
LArsson,
Valter. Apparatskdtare
Aooaratskiitar
N il tton, Bror Algot, Apparatskiitare
N )It son, Kta t H ildi ng, Apparatskritare
N i Isson, N ik Ragnari Lagerarbetare
N ilsson, I obn Martin, Apparatsk<itare
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RIKSDAGSMANPA BOFORS.BE
SOT
I samband med invigningen av
landstingetsnya sjukhuspi Meilringe
utanfrir Orebro gjorde ett stort antal
riksdagsmdnett besciki ldnet. Det var
f. ci. samtidigtpremiir pi CentrallasaDirektdr Per Odelberg leder en grapp rih,sdagsmhn aid Ldhenedelsfabriben. Bofotsfoto Falk.

rettets nya sjukhushotell i Orebro, ddr
ocks8,de flesta riksdagsminnen hade
nattkvarter.
Fredagen den 25 oktober p3, f. m.
anldnde ett 60-tal riksdagsmenoch
-kvinnor till Bofors Samliigshus,dZir
disponent SverreSohlmanhllsade vdlkomna och informerade om Bofors
tillverkningar och aktuella problem.
II ett antal
antal bussar
bussar med di
disoonenten
l SPOnenten,
direktor Per Odelberg, iiveringenjcir
Nils \Tahlberg, kamrer Bert Henning
och ingenjcir Gunnar Stranninge som
ciceroner stlilldes fdrden, enligt ett
noga utrlknat reseprogram, 1Ji att
grupperna inte skulle kollidera med
varandra) till Kilstaverken, Boisverkstdderna,Llkemedelsmanufakfureringen och Nobelkruts fabriksomride.
Hdr stod f. ci. direktdr Allan Dahl6n

Pettersson, Einar G ot tf ri d, F 6rman
SuensJon,Tore Ingernar, Fcirman
lYid,4n, Knut SamuelElis, Fij,rman
Krut av d elni n garna (NVK)
Eriktson, Bror Herbert, Snickare
Eriktson, Harry Elroy, Krutbruksarbetare
Karlsson, GustaaAlbert, Krutbruksarbetare
Li ncler, N i ls Emi l, Krutbruksarbetare
Linclaall, Suen Gustau,Krutbruksarbetare
Li ung, Karl Einar, Krutbruksarbetare
Sj 6d eI l, V i ola Eli sabe;/, Krutbruksarbetare
Z ack ari, Mar t i n I akob, Krutbruksarbetare
L z i ke m e d e I s m a n u f a k t u r e r i n g ( N V M )
H olm qait t, Alua Dagmar Karolina, Krutbruksarbetare
Rdnn, Erik Helge, Fotman
Ni t ro c eI I ul o saav d eI n i n g (I\WN)
Gustaust on, Kar J Eri k N atdnael, Krutbruksarbetare
H ag berg, Dauid V i tali s, Krutbruksarbetare
f onsson,Karl Teodor, Krutbruksarbetare
Karlsson, Karl Gerhard, Krutbruksarbetare
Olst on, Ert t Assar, Krutbruksarbetare
lY i k strand, Ernt t Robert, Krutbruksarbetare

Disponent Saerre Sohlman anlander till
Nobelhrut i spetsen fdr en sAara rihsdagsniin. Boforsfoto Falk.

och riveringenjdr Nils Carbonnier fcir
vlrd- och ciceronskapet.
Pi de olika verksiddernaoch fabrikerna ldmnade resp. dveringenjdrer
och avdelningschefermera detaljerade
upplysningar. Riksdagsmd.nnen tog
noga del av de olika besriken,fr&gade

H a l v t e k n i s k f < i r s c i k s v e r k sa m h e t ( N Z E )
Karlston,Elis Valdemar,Apparatsktitare
Vakthtllning
(NOV)
obanston,
Karl
Artur, F<irman
f
16. Under 6ret avlid

Med )O tierrrt.ff
lernberg, Karl Anton, Brukstjinsteman (KKM)
Maxe, Karl Folke, Brukstjdnsteman(KKI)
Med Z5 tjnoste&r
Sjdberg,Eric Helmer, Synare(MSK)
*
TIDAHOLMS\TERKEN
Albeman, Carl-Olof , Verktygsarbetare
Anderston, Arne Ragnar, Borrare
Gurlaarson,Helge Albert, Ritsare
lobantton, Arne Lennart Rayrtond, Filare
lohansson, lVidar Karl Gustau,Planeringsman
Ka.rlston,Bengt Arne Tage,Plhtslagarc
Li Ii a, Run e I ngemar Slz'gfReparatorSjdneclt,Hans OsAarHilding, Fdrman
Sunnemar,Bror Axel Einar, Ffi,sare
Zetterberg, Tage Va$rid, Frisare

Sp riingd mnes avdeI ning (NVS)
Ablstrdrn, Ragnar Emanuel, Apparatskcitare
And ertson, Eric lV illiam, RepaitOr
Andertton, lYiLhelm, Fdrman
Malm, Anclers Alfred, Fcirman
Mo berg, Mart in N alanael, Reparatrir
Skker,Elsa, Ingeborg, Krutbruksarbetare
lY ester berg, Daai d Rein b old, Skiftflrman

T'LVSUNDA VERKSTADER

Elektrisk
avdelning
(NX)
Niltson, GustauOtkar, El. mont6r
Tbelancler, Ernst Holger Emanuel, Verkmdstare

Blomqai$, Folhe Bertil, Chauffcir
lohansson,Carl Guttaa Leander,Kapare
Sundqaist,Karl Axel, Svarvare
lVirfirdrn, Per Knut Valdernar,Montdr
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*

dlir disponentenin-forFrSn Sanzlingshuset,
nzerad.e
riAsdagsmiinnenotn Bof ors, stiilldes
kosan i bussar till Kilsta och Nobelkrut.
BoforsfotoFalk.
ivrigt och fick uttcimmande svar. Ldttast kanske de flesta hade att folja tillverkningen i ldkemedelsfabriken alla och envar har ju ndra nog daglig
kontakt med medicin av olika slag.

En tub Nobegan Aan aara nytig dt, ha,
inte bara som soauexir. Till hdger ingexjdr
N. O. Magnusson, chef '16r NVM. Bofotsfoto Falk.

manlagt mer en 100 personer,pi en
utmlrkt lunch pi Stadshotellet. Har
talade f. riksdagsmannenoch kommunalborgmlstaren Eric Ericsson om
Karlskogas historia, utveckling och
kulturella fdrbindelser m. m. De ett
som vanligt utomordentligt kunnigt,
sDiriiuellt och charmfullt siitt. Kadskogariksdagsmennen Ake Larsson,
Tore Billman o.h Hans Broberg, och
i nigon min degerforsaren Gdrao
Pettersson,kunde ocksi st& till tjiinst
med litet lokalfiirg.
*

Meningenhadevarit, att statsminister Erlander och ett Dar afldla statsrid
skulle deltaga i Bolorsbesdket, men
storainrikespolitiskaproblem (overste
N7ennerstromsfcirgiftning) tvingade
statsriden tillbaka till Stockholm. Nu
fcirde talman Sundelin de gdstandes
talan - han var ju ocksi hemma i
ldnet.

Hed.rud spafiriitnjare I. Kail
PA-5. BofotsfotoFalk.

Sparfr2imjare

RiAsdagsnan Ahe Larsson (t. h.) tillsanztnans med ert pdr hantrdter och Aolleger
atanf 6r I dhen edelsla bi ken.
Boforsfoto Falk.

Den au,ond.tiska pdfyllningsrnaskinen
d.erad.esliuligt, Boforsfoto Falk.

stu-

B. Storm,

beliinade

Redan flera ginger tidigare har Bpilen omtalat, att ldnsparandetvid
Bofors dr na:-anog rekordstort. Sdrskilt Postsoarbankenhar haft stor
framging 1 sin propaganda bland
ungdomen, men ocksa minga dldre
deltar i denna mycket nyttiga och
kapitalbildande "folkrrirelse". Resultaten kommer inte av sig sjiilvt - det
dr den personliga propagandanoch
overtalningsarbetet
som ger resultaten.
Hed.radsparfriirnjare
IL Karl L. Karlsson,

Talnzan Sundelin lich nu besbAa den aiistra
delen au sitt " bemliin". T. b. ingenjdr
Guxnar Strann i n ge, ReAlanzaadeI nin gex.
Boforsfoto Falk.

P J0. Boforsfoto Falk.

Apotekare Cu.rt Lenne (i bildens mitt) demonstrerdr fdrpachning au Jiikemetlel. Boforsfoto Falk.

Efter industribescjkencivertogKarlskoga stad vdrdskapetoch bjdd riksdagsminnen, boforsrepresentanteroch
stadens chefstjdnstemdnm. fl., sam-
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Postsparbankenhar nu tilldelat rvi
av Bofors sparfrimjare sin plakett.
Det dr brukstjinsteman Karl B. Storm,
PA 5, och fcirrS.dsarbetareKarl L,
I(arltson, P 10, som silunda bekjnats.
Plaketternakommer att civerllmnasp6.
Foretagsnimndensnista sammantrd.de
i december.
R
*
Rekordf

iirsla gss tiillare

Vid fcirslagskommitt6ns sammantrlde i september hade den glZidjen
att besluta om den hittills stcirstabeldningen under fcirslagsverksamhetens Oueringenidr Nilt A. lYablberg, ordf6'dn
11 ir, eller inte mindre
4.4t25:-.
rande i Induoiltholanr rtyrehe hiilsade gdsDen lycklige forslagsst?illarenheter terna uiilkomna. Boforsfoto Falk.
Rune \Vall och arbetar pi MSK-3).
Han har konstrueratett nytt verktyg
fdr skZiggning och riktning av vevaxlar, och med detta verktyg har civer
Ldrdagenden 19 oktoberhdll Indu180.O00 vevaxlar behandlats.Detta
striskolan
kursavslutninq. Det kan
har inneburit en besparingpi nitgra
ciren per detalj. Minga droppar smi synasegendomligt att hil'ia skolavslutbildar som bekant en stor i, och ning pi hdsten, men det satnmanm&nga ijren smi blir till sist tusen- hdnger med att skolarbetet indelas i
arbetsir i st?illetf6r terminer. Arbetslappar.
iret
bdrjar p& hd,stenoch slutar alltsi
Herr \fall har i host varit inkallad
pi hdsten.
pi reptitionsrivningar, och vi har ddrTill irets avslutning hade ett stort
fdr inte haft tiilfele att presentera
antal
anh<irigamdtt upp. Nistan var
honom fdrrln nu.
R. och en av de
54 avgiende eleverna
hade sina fdrdldrar med. Aven minga
representanter frin f6retagsledning,
skolstyrelseoch 6vriga inbjudna hade
infunnit sig - i allt ca 2OOpersoner.
Den sedvanliga samlingen i skolverkstri.derna
dr ett uppskattatpreludium. Man besiktisaroch kommenterar med klnnarmiln lokaler och maskinutrustning. De hcigtidskliiddaungdomarna verkade kdnna hemtrivsel i
sin forna blist?illsmiljo, och m&ngaberdttar och f6rklarar fdr sina fd,rlldrar
de gamla viilk?inda arbetsplatsernas
vedermridoroch glZidjelmnen.
Kl. 1t.00 samladesalla krine kaffeborden i Ungdomsgirdens st5ra sal,
Rtne lY/all, MSK-35.BoforsfotoFalk.
dlr en fdrst[rkt oktett ur Bofors Mu*

Kykoadjunkt Gunnar Hatt ltade torn iirnne
Bof.orsfdr sitt hdgtidstal aalt "Humof,,
foto Falk.

Diplom till 54 vid Industriskolanskursavslutning

37 fiirslagsst?illare
>>Vasen>>

har fAtt

Valsmontcir
Fredriksson
Nils
(2r.461.), MVK-92, fick vid ett av
Fdrslagskommitt6ns senaste sammantrdde sitt 5':e frirslag godk2inttill bel6ning, och kvalificerade sig silunda
till kristallvasen.
Herr Fredriksson ldmnade in sitt
fcirsta forslag 1962, och har silunda
marscheratraskt framit vasen.Vi gra,
tulerar I
Nils Fredriksson blev ocksi den
37:e i raden av fcirslagens"Vasriddare".
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InstruAtdr Valter Erihsson (t. b.) aisar
eleuprou i snzide fdr ndgra eleufi;rAldrar.
Boforsfoto Falk.

sikkir inledde med en sprittande
Sousa-marsch.
Overingenjtjr Nils A.
\Tahlberg hZilsades3. alla vdlkomna,
lyckcinskadeelevernaoch tackadedem
for flit och framsteg, och framfcirde
till slut ett varmt tack till skolansrektor och ldrare.
Som hrigtidstalare hade i ir inbjudits kyrkoadjunkt Gunnar Hatt, Kadskoga.Han talade om humor, citerade
flitigt de gamla "klassikerna", anekdoter ay outslitlig livsllngd, omndmnde humorns olika vdsen och
framhiill att den verkliga djupa humorn har en allvadig bakgrund.
_ En svensk ton, ett arrangemangav
dirigenten Stig Gustafson ur Bilger
Sjdbergs"Fridas visor", speladessom
mellanmusik, och ddrefter folide
diplomutdelningen.Denna fdrrdttades
av overingenjdr Nils Carbonnier, som
bl. a. framhcjll att det fanns goda m6jligheter att avanceraf.or alla dem, som
genomgitt industriskolans utbildniog.
Vir industri behdver skickligt och
yrkeskunnigt folk i alla grader och pi
den grund, som nu lagts under stuEleueruas f1rlildrar ocb nzLlsmdn hade tillfd.lle att besdha sholaerAstiiderna innan auslutningen prt Ungdonzsgdrden. Hdr tittat
ndgra pd en friisrnasAin. Boforsfoto Falk.

Frdken Rosa-Lill Hiigerstrdm (AenzisA laborant) niger aackert fdr iueringenjdr Nils
Carbonni er, Boforsfoto Falk.

dierna i industriskolan, g&r det att
bygga pt stv2il fcjr fortsatt fdrkovran
inom yrket som fdr fortsatta hd'gre
studier.
Overingenjdr Carbonnier slutade
sitt anftirande med att tacka eleverna
fiir v?il genomfcirda studier, och ijnskade alla framging och lycka. St
fiiljde upprop och i tur och ordning
mottog de unga damernaoch herrarna
sina diplom och betyg. Namnen pi de
)4 eletrerna- 25 mekanister, 13 metallurger, 4 kemiska fabriksarbetare,
9 kemiska laboranter och 3 fysiska
laboranter- fiiljer hir nedan:
Mekanister: (Arsgrupp 1960)
Stig-Olov Andersson (VE), Sven
Brigell (VA-32), PIr-Arne Callenvik
(VA-32), Sven-Erik Engstrom (VK23), G6ran Eriksson (VK-22), Ingvar Eriksson (VE), \X/eine Gullberg
(VA-50), Sten Gunnarsson B-2'3),
Gciran Hedberg (VP-20), Benny Jansson (VK-21), Ingemar Kadsson
(VK-25), I^o Karlsson (VP-24),
Karl-Erik Karlsson (VE), Rolf Karlsson (VP-22), Torbj6rn Lind (KAP20), Christer Lundin, (KCY), Torbj<irn Lundqvist (VK-52), Bengt
Nilsson (VK-25), Lennart Skyllkvist
(VR-90), PederStrijmb?ick(VK-21),
Kenneth Thuresson (VA-3t), Bo
I7ahlstrcim (MSK), Gunnar S7allstrom (VK-21), Biirje $Testerlund
(VP-20), Christer \flthlstedt (VP24).
Metallurger : (Arsgrupp 1960)
Kent Connedahl (MSK), Kenneth
Engman (MG),
Kenneth Enock
(MEK), Griran Eriksson (MVK),
Nils-Ake Eriksson (MSK), Jan Inedahl (MEK), SrirenIsraelsson(MH24), Jar Jonsson (MS), Torbjrirn
Rolf Karlsson
Jonsson (MVK),
(MS), Dick Klaaw (MH-24), Conny

IVetallargllirlixgarna
Rolf Karlsson, fan
Jonsson och Kent Connedahl tar sig en titt
p3. smidesaerhstaden. Boforsfoto Falk.

Nilsson (MSK), Ulf \7il6n (MH24).
Kem. fabriktlinie: (Arcgrapp t960)
Lars Gustavsson(NZM-6), H&kan
Hahne (NZM-6), Hans Johansson
(F-2e).

Torbjdrn Lundquitt (meAanist) tacAarrcAtor Olle Helling. Boforsfoto Falk.
glad, l[tt
musik.

och trevlig underhtllnings-

*

R

Stor order pi hejarsmide frin
England

I h&rd konkurrens med engelska
hejarsmedjor har Bofors erhtllit en
f6rsta order frio F. Perkins Ltd, EngAnnica Dybedahl (NG), Annette land pi ca 70.000 smidda vevaxeldmEdstr<im (NLD), Rosa-Lill Hiiger- nen fijr Perkins 3-cyl. dieselmotorP 3.
strtim (NZM-7), Carl-Olof Carlsson Perkins, som ingir i Massey-Fergusonkoncernen, dr vlirldens stijrsta tillver(NLD-2), Helena Kihlstrijm (NZL2), Anette Larsson (NZM-2), Eva kare av dieselmotorer, huvudsakligen
Nilsson (NZM-3), Ulla Skeppstedt fiir jordbrukstraktorer.
Smidningen har nyligen ptbrirjats
(NZL-l), Monica Str6m (NLD).
i 4.000-tonspresseni MSK och den
Fys, lab,-linje: (Arsgrupp 1960)
ftirsta produktionsleveransenskedde i
Arne Kadsson (KA-91), Bo Pers- mitten-av oktober. Bofors torde kunna
rlkna med fortsatta best2illningarfrin
son (X-55), Erik Svensson(VX).
Perkins av denna vevaxel och underKem. fabrikrlinie: (Arsgrupp 1959) handlingar pigir iiven rorande andra
typer.
LnD
Bo, Ernhard (Rtdstrdm) (NZE).
*

Kem. lab.-linje: (ArsgrupP 1962,
1:frrig utb.)

Annu en marschspeladesav Musikk6ren och si serverade husmor frir
Ungdomsgirden, fru Anna-Lisa Eriksson, och medhj?ilpareett utmirkt gott
kaffe med kakor och tirta. Bofors
Musikk8r spelade under hela tiden
Metallwg Dich Klaaw tackat fiir diplonet.
Boforsfoto Falk.

Felviixlat
Pi den tiden di Byggnadsavdelningen hade egen telefonvZixelhdnde
det ibland smi lustiga episoder.
En ging kom en resande for en
in
stockholmsfirma, direktor D-n,
och bad att f.i li,na telefon. Efter en
stunds letande i katalogen htjrdes han
sli nigra siffror. Si snart negon svarade b6rjade han tala om biljetter och
tigtider. Ndr den andre till sist fick
en syl i vddret svarade han, att han
inte klnde till detta.
- "Ar det inte Degerfors JiirnvZigsstation?"
- "N.j, blev svaret,dettair disponentenfdr AB Bofors."
- "Hahaha", gapskrattadeD-n,
"di har jag kommit it h-e", och
ddrmed sliingde han pi luren.
Jaghade gl<imt upplysa honom om,
att man f<irst m&ste sl6 en nolla ftir
att kommaut oi linien.
Brrt.
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r
Full fart pi

MOLNDALSBYGGET
fiir Nobelkruts
rium

ModeJl aa laboratoriet. PlastAuberna fratnfdr hmadbyggnaden rnarAerar'frarntid.a't'lyglar
D jarhaset i ftugrunden. Foto ftin NB.

berdknat, grundunderscikningarnavar
inte fullstdndiga,och man m&step&la
ner till Ir-35
meters djup, innan
man kom pi fast grund. Ett par pilar
"tappades" fcir <ivrigt i den vhta
svlmmleran.
Byggnadsarbetetp&gir nu med full
fart: fcirsta dagarna i augusti blev
grunden klar och just nu (15 november) pigir gjutningen av bj?ilklagen
mellan 1:a och 2:a vlningarna.
Denna frirsta byggnadsetappomfattar huvudbyggnaden (laboratoriet)
och djursjukhuset.Nista etappkan bli
en eller tv& flyglar till laboratoriet.
Huaudbyggnaden :uppfdrs med biirande hjlrtmurar och yttervdggspelare,
som gjuts p& platsen i flyttbara jdrnformar. Yttervdggarna muras sedan,
efter isolering, i rritt fasadtegel.Alla
bjalklag gjuts i betong. Huset blir ca

nya laborato-

f iir liikernedelsf

orskning

Nobelkruts laboratorium fdr ldkemedelsforskning,som skulle ha uppfcirts i Gciteborg, miste som bekant
flyttas, d& det visadesig att ett antal
hogkZinsligainstrument skulle komma
att stcirasfrin ndrbeldgnaradiostationer. Hela projektet miste ddrfdr omstuderas,ny hmplig tomtmark hittades
i M<jlndal helt ndra motorvdgen,men
trassel med byggnadstillstind m. m.
fdrsenadebygget avsevdrdtid.
Den 1 jili 1963 kunde emellertid
"spaden" sdttasi jorden p& allvar, och
under hela semesternpilade entreprenoren, Sk&nskaCementgjuteriet,f<ir
grunden.Detta arbeteblev svirare dn

Es|EilI

:l 1,1i.''l

Hiir shall liikemedelslaboratoriet ligga. Den prooisorisha utstakningen synes, lihasfr entreprenbrens reklarnskylt t. h, Foto d.en 12 jani 1963. Folo frin NB.

Denna laula stLr mot molorpiten. Foto ftin NB

45XL) m stort i 4 vlninsar och halv
kdllarvining. Kuben blir- ca 10.t00
m3 och golvytan ca 3.J00 mz. Kdllarviningen rymmer skyddsrum, kylrum
och pannrum. I bottenviningenfinns
ekonomiavd., serviceavdelningar,elcentral,pannrum (genom 2 viningar)
och andra gemensamma
lokaler.
Hela viningen 1 tr. upp blir laboratorium fcir dr Ekenstam.svntesavdelningar,galenisktlaboratorium(Claesson och Lenne).
I-trelatredje viningen blir ocksi laboratorium,fcir analys(Harthon) och
klinisk forskning (Melistam).
I vindsviningen f&r den biologiska
forskningen (Henn) sina lokaler. Hit

Arbetsplatsen den 17 sept. 1963. Gjutningsarbeten pdghr. Foto
frin NB.

blir det ocks&bibliotek, lunchtum med
balkong mot sdder.
Djurhuet i en vining blir ca 20X
12 m stort och byggs av Siporex. Se

Den 30 sept. klnd.e nzan gfuta blaldlaget mellan de tuL nedre
udningama. Foto frin NB.

modellen. Hela laboratorietdr planerat att rymma ett 80-tal forskart och
befattningshavare.
Enligt planerna skall laboratoriet

vara klart ftir inflyttning sommaren
1964. Kostnaderna,nlr det hela dr
klart fdr drift, torde belopasig till ca

4 milj. kr.

L,

STOCKHOLMSKONTORETSFILIAL I NORRKOPING
Lager

Hiirdverkstiider
Stockholm

Ulvsunda

Norrk6ping

Stockholm

Norrk6ping

Telefon: 08-2344 80
F6rmansv?igen'10
Stockholm Sv
Godsadress: Lilieholmen

Telefon: 08-252510
lohannesfredsviigenl5-17
Bromma
Godsadress:Ulvsunda

Telefon: 011-66742
Oskarsgatanl2
Norrkilping
Godsadress:Norrkiiping

Telefon : 08-234480
Fiirmansvegen10
Stockholm Sv
Godsadress:Lilieholmen

T e l e f o n :0 1 1 - 6 6 7 1 8
Oskarsgatan12
Norrk6ping
Godsadress:Norrk6ping

Detta stir numera att lisa nederst
pAL Stockholmskontorets brevpapper
bch innebdr, att ndtet kring kundkiea
sen blivit In mer finmaskigt. Fdr att
blttre kunna betjZinakunderna scider

om Briviken startadesden 2 januari
i ir en filial i Norrkdping. Vi faon
det ndmligen ntidvendigt att trdnga
narmare kunderna i ett omride, som
dnnu inte har ett effektivt och tids-

vinnande trafikniit. Det vi nlrmast
syftar pi ir det ostliga omridet frin
Valdemarsvik till Oskarshamn.
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Plan iiver Norrkiipingskontoret
Fi g. 1. Boltenadningen.
Fig. 2. OaeruLningen med personalranT ,n, ?n.
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Innan beslut fattades om att ftirl?igga st<idjepunktentill Norrkriping,
hade detta f6regitts av noggranna
marknadsunderscikningar.Valet stod
mellan Linkiiping och Norrkoping.
Vid en ytlig betraktelsefcirefdll Linkriping vara tdtta titorten, men undersdkningarnavisade, att det var mhnga
skil som talade fcjr Norrktiping. Detta
framgir tydligt av f6ljande tabell.
Norrkdping Linkdping

Inv&nare

3L/12-61.(prel.)
3L/12-60
cikning

9L.57r 66.0L6
90.955 6 5 . 2 3 7
716

779'

L78

L2'

Antal arbetsstdllen
inom industrin ir

L 9 r 9.
Antal industrianstallda at Lt))y . .

r8.r23 rr.o34

Salutillv.-vlrde ir
L9r9 i 1000'talskr 87t .203 437.206
Antal arbetsstdllen
inom metallverkst.-industrinir
L959 .
Antal anstdllda
inom metall- och
verkst.-industrinir
L9r9 .

Fig. 3. Interidr frdn hiirdoerkstadeni Norrhdping.

66

4.354

50

8.194

lyckats att dra till sig dylik industri
som framgir av en jdmfdrelse mellan
fuen'1940och L9r9, vilken ter sig enr94o
1959
ligt foljande:
Textil- o. sdmnadsind.52%
Metall- o. verkstadsind. L4%

26%
21 Vo

Niir vi kommit si lingt i vira funderingar, att Notrk<iping kunde anses
vara den fcir iindamtlet l?impligaste
platsen, gnflde det att underscikaom
l2impligalokaler kunde erhillas f6,r ett
mindre st&llager j?imte hiirdverkstad.
Kontakter togs diirfor inyo med myndigheterna i Norrkriping och med
ni,gra av vira kunder. Den senare
kontakten visade sig fdra fortast fram
till milet, och pi relativt kort tid fick
vi anvisning pi en lokal, som med relativt sm&dndringar kunde bli l?implig
som stodjepunkt ftjr oss. Det var
ganska intressantatt konstatera,att vi
under vir "klappjakt" efter lokaler vid
flera tillf?illen kolliderade med intres-

Genom tillkomsten av Lindokanalen tror de styrandei Norrkciping, att
mao fht en hamn att rikna med iven
i exportsammanhang.Det resultat som
tabellen visar tydde pt, att vi borde
Linktiping [r som synes tiveddgset l?igga strjdjepunkten i Norrkciping.
di det giller antalet anstlllda inom Till detta bidrog dven att tre konkurmetall- och verkstadsindustrin. Om rerande stilfiiretag redan etableratsig
man nlrmare tittar efter vad som dol- i Linkiiping. Dessa1r Fagersta,Sriderfors och Wikmanshvttan.
jer sig bakom ovanstiende siffror
framkommer, att Linkiipings-industrin
Fig. 4. Stdllagreti Norrkdping med.odlffllda hyllor.
domineras av Svenska Aeroplan AB,
AB Nordiska Armaturfabrikerna och
AB SvenskaJ2irnvlgsverkstdderna.
Eftersom avdelningskontoreni stor
utstrickning ifriga om lagerleveranser
och vlrmebehandlingar betjlnar den
medelstora och mindre industrin, var
det intressantatt "skala bort" storindustrin i de b8da tdtorterna.D?irvid
framkom fciljande:

Salutillv.-viirde ftir
metall- och verkst.industrin &r 1959
i 1 0 0 0 - t a kl sr . . . . 192.609 312.422

inom
Sysselsatta
-i.rdr"

verkst.-indu-

s t r i i r 1 9 5 9c a . . . .

NorrkdpingLinkiiPing

3.000

2.000

domineras
Norrk6pingsindustrin
som bekant av textilindustrin, men pi
senare tr har myndigheterna gjort
stora anstrdngningarf6r afi fe en mer
balanseradindustri forlagd tili Norrk<iping. Vad man ddrfcir rinskar i
Norrkdping dr en kraftig mekanisk
verkstadsindustri, och man har ocksi
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Det var en ging . . .
Den, som vuxit upp pi ett gammalt
bruk, minns sdkert i hela sitt liv den
romantiskaair, som omstrilar jirnhanteringen. Ndr en sentida?ittling till generationer arbetarevid ett bruk en vinterkviill sttr och ser silhuetterna av sin
barndoms sotiga paradis, sdnder han
en vemodets tanke till en epok, som
aldrig upphtir att sysselsdttahans fantasi. Smlltsmedjan, ricksmedjan och
knippsmedjan finns inte l?ingre. Hyt'dr
tan och St&lverket \<trar,men fyller
honom inte med sammaskr2ickblandade fortjusning som forr.
Han minns andra vinterkvlllar med kolstybb i snon och smedernas
trlskolunk i bruksgatan. Det gnZillde
frin blismaskinernai hyttan och utslaget v?illde fram i kaskaderav ljus och
gnistor. Framfor hlrdarna i sm?iltsmedjan stod smlltarna i sina ltnga
vita skjortor och vlnde de otympliga
jirnklumpar, som hopslagare och
valsare sedan skulle ta hand om och
ge mera hantediga former. Ricksmed
jans tempo var hastigareoch i knipp
smedjan gick den lilla hammaren nds.
tan oavbrutet under det att skickliga
smeder tog "styckena" ur villugnen
och med formsinne och sdkra hdnder
smidde ut dem till rZittaproportioner.
I klensmedjan satt farfar och spred
trevnad genom sin personsoriginalitet
sen fcir Telefon AB L. M. Ericsson,
\Tenner-Gren och en hel del andra
stcirreoch mindre industrifciretag.
I september1962 fick vi bolagsledningens beslut om, att en stddjepunkt
skulle startas i Norkciping. Vi skrev
omedelbart hyreskontrakt, och Ht
iordningstdlla lokalerna efter vira behov. Inredningsarbetenabedrevs raskt
och med tanke pi, att vi skulle kunna
cippna den nya Norrkdpingsfilialen
redan den 2 januafi 1963, vilket ocksi gjordes.
Vir filial, som bestlr av fors?iljningskontor, lager och hdrdverkstad,
dr inrymd i en fabriksbyggnad, som
tidigare lgts av \Tenner-Gren och
som har gatuadressOskarsgatan12.
Hur lokalen disponeras f:amglr av
planritning fig. 1.
Fdrs?iljningskontoret1r inrett i ena
h6rnan av lokalen. I anslutning till
detta ligger lagret. I lokalens gavellnde dr hlrdverkstaden inrymd. Dess
plats var redan given i och med att
denna del av fabrikskomplexet har betongtak. Dessutom fanns ett avgrensat
utrymme liimpligt fdr stlllverk. Ovanfdr hdrdverkstadsdelenligger perso-

och sitt minnes aldrig sinande fliide.
Hlr kom historier, budeska och mustiga, hdr passeradebruksigare, fdrvaltare och smederrevy och levde ett vibrerande liv under sin skildrares trollsPd.
Minga vindar har blist pi bruket
sedan dess grundare, Paul Hossman,
fick Bergskollegii privilegium ltt L645.
Bland bruftsiigarna iterfinner man
k?inda namn: L6fman, Sahlefeldt,
Geijer, Lagerhjelm. Den patriarkaliska andan satte fdr l&ng tid sin stimpet pi f<jrhillandet mellan arbetsgivare och arbetare.
Gamla smeder betraktar ofta sin
ungdoms hirda tillvaro som en lugn
vik under en stormig seglats.Man f6'rstir dem: mycket har vunnits, men
mycket har ocksi frirlorats och d.venett
liv pi existensminimum kan f3. ett
skimmer iiver sig i minnets allt fdrsonande lius. Nu finns blott ett fatal
representanterkvar fdr de smedsldkter, som en ging gav bruket dessprofil. For de flesta av den yngre generationen zir de endast
och iindi
kunde deras skiftande dden i en mdstares degel smdltas till litteratur av
stor liidighet. Deras liv rymde inte
minga gliidjeiimnen - efter virt sdtt
att se - men de lyckomdjligheter som
stod till buds, utnyttjades natudigtvis.
Att brinnvin och andra av livets enklare fcirstrcielserskulle ha varit ntgot

speciellt fcir jirnets m[n, ir en vulgdr
uppfattning, som dilig litteratur, teater och film f<jrs<iktsprida. Jakt och
fiske var hcigt skattadencijen. Overhuvudtaget var kddeken till naturen ett
genomgiende drag hos dessaVulcani
efterfciljare. Friluftslivet var kompensation fcir de heta skiften vid hammare och hlrdar. En del hade intellektuella intressen och liste med glupande aptit all den litteratur de kom
over. Atskilliga av den typen slg i den
bistra verkligheten en via dolorosa,
som endast d6den kunde skilja dem
ifrin. Samtliga accepteradedock utit
sina roller med stoiskt jimnmod. Det
var inte slcihetoch slentrian, som skapade den attityden, utan deras goda
vilja att giira sitt bdsta.
Si kan tankarna g& en kv?ill, n?ir
minen och stlirnorna strcjr sitt silverljus civer en bruksidyll. Hd.rdtornetreser sig mot skyn, och verkstldernas
rcida och vita fasader fdrkunnar, att
brukets traditioner fciresvidare i andra
hjulspir. En ny tid har stormat in.
Phili,
*

Frin det gamla Bofors

Ntgra h?indelser om smeder och
pojkstreck skall jug h?ir frirstika
skildra.
Artalet var L903. PA den tiden
fanns ingen elektrisk belysning, d&
var mcirkret envildshlrskare civer allt
nalutrymmen, som disponeras enligt och alla. Den enda belysningenutomfrg. 2. Ett par interi6rer av filialen hus var i nirheten av smiltsmedian,
flamgl.r av bild 3 och 4.
valsverketoch verkstlderna,det svaga
I biirjan av september startade vi
skenet frin bostddernasf<inster frin
i Norrkoping dven en bandpressan- fotogenlampornaoch fr&n de smi fyrliiggning. Dsnna, som er den fcirsta kantiga trllyktorna med en fldmtande
i egen regi, dr placerad utanfcir hirdtaljdank i, som bars di nigon syssla
verkstadslokalen.
skulle utrlttas efter m<irkretsinbrott.
Personaleni Norrktiping bestir av Vi smipojkar sig av lyktans svlng6 personer,yarav 2 p& kontoret. Plats- ningat, vem det yat av vlra dagarc
chef Ir ingenjdr Nils Armann och hr upphov, som var p3' v'ig till svinhus
Rune Larsson ir hlrdfcirman. Genom eller till ett annat litet uthus. Lyktan
att filialens olika funktioner ii.r sam- gi& tur till bida stdllen.
lade under ett tak kan personalenutFcir oss smtpojkar var hcist- och
nyttjas effektivt. Man gir efter parol- vinterkvdllarnas mijrker efterldngtat,
len att ge ett handtag diir det beh6,vs. ty di h?inde ett och annat rackartyg.
Nomkcipingsfilialenstillblivelse har Kring Korpkullen, Gribo och smlltav kundkretsen hllsats med tillfreds- smedian brukade vi helst hilla till.
stdllelse,och vi kan redan nu konstaFoltr. pA id.280
teta, att dess olika funktioner utnyttjas i hdg grad av kundkretsen scider
om Briviken.
Oaerst uerAttadsomrhdetft)r ca 50 2r
Orebrokontoret har aviserat sina sedan, innan Fiiltu erAstaden uppf 6rdes
kunder i ndrheten av Norrk6ping, att
och.Kontoret ornbyggd.es.
Bofors numera har en hirdverkstad i
Norrktiping, och vi vlntar oss ddrfcir Den nedre bilden oisar bron 6aer
kunna betjina stcirre delen av induTimsiilaen med Elatorp t. a. och nustrin inom Ostergdtlandsoch Kalmar parandeBroghrden ,. h.
Vid landfii$et
lan.
G. A-n
rlugan iont orntalasi KFK's minnen.
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FRAN DET GAMLA BOFORS

e^$=
ltor{AB
Direktcjr Kylberg hcjll f<irst ett kort
anforandei nya fcirridet, ddr man f6r
dagen hade gjort ett specialarrangemang som foreldsningssal.Dlrefter
fick gisterna se verkstdderoch laboratorier, och man hann dven med en
kort visning av kanalverket och Hojums kraftstation. Dagen till tua
ocksi fallet pi.
sl?ipptes
*
V erk stad sAl u bbens ord.ftirande Saen Ander s'

i

li

E

l

pi checkr?ikning
l4-dagarsliin
son ocb ekonomichel Rune Johnson signefiir NOHAB: s kollektivanstiillda
rar i)aerensAommelsenom 14-dagarsl6n pfr
Sedansemesterni ir har de kollek- cbeckriiAning.Nohabfoto G. Johansson.
anstdlldavid NOHAB f&tt sin l<invar
ratio14:e dagmot tidigarevarje vecka.De positiva till kostnadsbesparande
6oertnont6r Stig Carlsson och rnontdr Kiell
Karlsson ldgger sista handen uid Bursnds'
har dessutomfitt den insatt Pi ett naliseringarp& kontoren och det Ir
hjulet, innan det leuererader. Nohabfoto
personligt checklcinekonto
i Trollhiit- ockst dirf6r vi accepteratdet nya lcinemotboks- systemet."
Jilrgen Cadsson.
ett
eller
pi
ians Spaibank
Ekonomichef Rune lohnrcn saknar
Idst lcinekonio,om de inte fyllt 21 ar
Fyra meters kaplanhjul traninte
den kontantaveckoldnen
eller inte varit anstlllda i tre mtnader.
"Vi har l2ingetyckt att det var fciga
sporteras monterat
Den kontanta veckoldnen har alltsi
rationellt att varje vecka l&ta en hel
forsvunnit.
Liiphjulet till Sydsvenska Kraft
Verkstadsklubbensordf cirande,Suen stab personersitta i flera timmar och
AB:s anliiggning Bursnis i Ljungan
kronot,
har nu levererats.Det 1r med sina Andertson, berdttar att de flesta tycks rdkna upp flera hundra tusen
liji
sextonhundra
stoPPas
som
skulle
nya
det
symed
tillrZitta
v?il
finna
sig
kaplanhjul
stcirsta
4 m diameter det
ju modernarebeNOHAB levererat i monterat skick. stemet.Minga tar visserligenfortfa- nekuvett.Det finns
innebdr
Turbinen har en garanteradmaximi- randeut en stor del av l6nen kontant, talningsformer,som dessutom
och
den
anstillde
fiir
bide
fdrdelar
checken
anvdnda
allt
fleta
bciriar
men
van/
L2)
hk
vid
effekt av 12.000
en
6verenskomtr?iffade
Vi
fdretaget.
som betalningsmedeloch utnyttjar pi
min.
*
fdrdelar. Stadens melse med verkstadsklubbarna om
si sdtt checksvstemets
Ett valsprik fitr 1964
affdrer uccept.rar ocksi allmint chec- civerging till 14-dagarsl6noch banklcin och 1r f<ir vir del helt ndida med
Instruktioner, skyddsfcireskrifter, kar som betilning.
resultatet.
vara
"Vi
vill
gdrna
i
verkstdderna
broschyrer, affischer och annan
skyddspropagandahar till uppgift att
Direktdr Kylberg talar i den specialarrangerade f|rclksningtsalen i Fdrrider, Nohabfoto
ge lirdomar och varningar innan nigot hinder. Resultatetav ailt detta fci- T. Carlsson.
refaller dock inte att vata s& gott som
<inskvdrtvore.
Ett alternativ till olika massmedia
dr personligpiverkan. Troligen dr det
en effektivare vdg lven ndr det gdller
sdkerheteni iobbet.
Hur skulle det vara om vi som val1964
sprik fdr skyddsverksamheten
tbge "Tala m.. o^ sdkerhets&hijr Du
mindre om olycksfall" ?
Lm
*
Ur besiiksboken:
Polske kommunikationsministetn g?istade NOHAB
Den 5 novemberfick NOHAB bescjk av den polske kommunikationsministern, som kom i spetsenfor en
jiirnv?igsdelegation.
Gdsterna hlmtades i Gciteborg med extratig, som
drogs av ett ungerskt NOHAB-GM
iok.
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rLd,neutrikningsarbetethar givetvis
reduceratsgenom civergingeniitt t<dagarsicino1h g.no- Sveigingen till
banklcin slipper vi transportera och
hantera stora penningbeloppmed de
risker och oldgenheter detta alttid
medfor.
Det kan kanske vara av intresseatt
nd.mna,att denna omliiggning i hrig
grad underldttatsgenom den moderna
databehandlingstekniken.Varje anstillds l<onto finns registreratpi ett
magnetbandhos Sparbankernas
Datacentral i Stockhotm.Vir redovisnine
till banken sker i form av stansadehill
kort som limnas av oss tisdag eftermiddag. Banken sinder dem tifi Stockholm och har redan torsdag morgoir,
d& lijnen Zir disponibel, miskinkcirda
listor med de nya kontostdllnin gatna."
*

som bercirfiskeriindustrinoch ddrmed
sammanhlngande ndingar, gdstade
NOHAB den 25 oktober. Herr Tohanssonvar givetvis intresseradav
NOHAB:s produktion av fiskebitsmotorer och bilden visar ing. ,Ragnar
Kinnander tillsammans med sdsten
framfcir en POLAR F-motor.
*

NOHAB filmar
NOHAB har tidigarespelatin flera
filmer, de bida senasteom lok och
turbiner. Nu har turen kommit tili
dieselmotorerna,och fdr nigon tid
sedanvar man i fdrd med att ta nl.sra
kompletterande scener pt F-motoin.
Filmen kommer att innehilla scener
frin olika installationer som fartyg,
kraftstationer, vattenverk, sjukhus eti.
Samtligatre standardtyper
av POLARmotorernakommer att visas.

F-ntotorn 'filnas, Montdr Inguar Gastafsson
dr sAidespelara. Nohabfoto G. Tohansson.

hansson,avd. FS samt Monica Andersson,avd. VH30. I nlsta nummer
fir vi kanskeldsa mer om detta Luciafirande.
Pe NOHAB arbetar en mycket fin
orienterare.Det eirUlf Smedberg,som
*
i novembervann TSOK:s internationella stororientering i mycket hird
NOHAB-nytt i korthet
konkurrens. Vid TSOK:s irsmcite
NOHAB :s idrottsfdreninghrill lcir- blev han extra hyllad.
dagen den 23 november sin traditioHanclbollen pi NOHAB har nu
nella Ersfest, anslutningen var som krirt iging och man har hunnit avvanligt god och det blev en trevlig verka en del matcher. Natudigtvis
siktar man pi en fin plats i korphindKValI.
bollsserien,ty det iinns ju nengu
vanligt
var
det
Luciafefi
pit
_!9goda
spelare
p& fciretaget.
NOHAB dven i ir, och festen qicf i
NOHAB:s IF har under irens lopp
traditionella spir. Flickorna vai sdta
och det var ett mycket svirt val att fitt minga fina priser, men tyvZimhar
rdsta pi riitt flicka. Luciakandidaterna man inte ni.gon monter att st[lla upp
Riksdagsman pe NOHABvar:
Mona Andersson,avd. E, Anita dem i. Denna f firga har diskuterats?n
besiik
Alm6n, avd. VPV, Barbro Olsson, del tr, men dnnu har man ingen ldsRiksdagsmanOlle Johanssonfrin
avd. VE, Betty Andersson,avd. EF40, ning pt det hela. Nu nirmar"det sig
Ockerri, vilken dr vil insatt i frigor,
Eva-Britt Fridell, avd. FK12, E y Jo- jubileum fcir idrottsfcjreningen,ocfr
nog vore det en fin present om man
innan dess kunde ha en ttevlig pritNOHAB: s monter pfr fiskerinriitsan,Foto Arnold Skvlvik.
nxonterordnad pi Gullriset.
Fort.
*

NOHAB p& fiskerim?issan
Vid irets fiskerimdssa i Gcitebore
mellan 3r/ro4o/1r deltogNOHAB
med en monter.Hdr visadesF-motorn
i bild och text. Ljusskip med fiirgbildel guo exempel p3, il'gra fartfg
med denna motor som drivmaskineri.
Vidare hade den s. k. TV-projektorn
jnstalleratsi montern,variqenomman
visade flrgbilder pi F-m-otornnonft9p. F ci. framgir arrangemangenav
bilden med ing. Nils Sandbergsom
rePfesentant.
*
Basentill springpojken:
-- "Kan du se skillnaden mellan en
revolversvarvoch en brevlida?"

- "Na".

-.'- "De Ir det inte kint att skicka
dei med brev."

Jobbet i

NOHAB:s

FORETAGSSKOLA

NOHAB:s yrkesskolahar en 3irig utbildning, i enlighet med Verkstadsfdreningensnya utbildningsplaner. Chef fcir skolandr ingenjcirGcite
Sahlberg,som till sitt frirfogandehar
tre yrkeslirareoch en expeditionsfrirestindare. Dessutorn anlitas tekniker
frin olika avdelningarsom timlirare.
Man tar in i medeltal 20-25 elever per ir, och dessafcirdelaspi tvi
avdelningar. Intagningen sker i augusti-september och till grund fdr
denna ligger dels skolbetyg dels resultatetfr&n en anlagsprcivning.
Sedan
forra iret finns ocksi en utbildningsform med realexamen som srrrtid.
Denna d"r2-irig.
Milsdttningen fcir utbildningen dr
att genom praktisk och teoretiskskolntng fL fram skickliga yrkesarbetare.
Utbildningen ir mycket allsidig, och
ddrfcir kan fciretagetutnyttja arbetskraften inom de mest skilda omriden.
Dessutomkan ndmnas,att av alla de
som utbildats vid skolan sedan 1928
har ca 7O /o blivit fdretaget trogna.
Fcirutom det egentligayrkesarbetet
i form av praktik undervisasi yrkesldra, yrkesrdkning, yrkesritning, atbetslivsorientering, fysik, svenska,
engelskaoch gymnastik.
De blivande bdnk- och maskinarbetarna utbildas praktiskt under 18 minader, dels pi ikolverkstaden,dels pi
ett antal verkstadsavdelningar.
Arbetsobjekten pi civningsverksLdenir av

LITET HISTORIK

har yrkesutbildningen genomgitt och
kommer att genomgi stora frird.ndringar. I och med att grundskolan genomfcirsoch de planer man nu har att
i nionde klassenge elevernafcirberedande sivdl praktisk som teoretisk
undervisningm&steutbildningsplanerna vid Fciretagsskolan
dndras. Detta
at ni,gra av de problem, som man
inom den ndrmastetiden stdlls inf<ir.

mycket varierandeart, och bestir huvudsakiigastav civningsobjekt,
verktyg
och p roduktionsdetal
jer.
Ndr eleven gitt igenom grundutbildningen,placerashan pi nigon avdelning. som dr liimplig frjr honom.
dIr specialisering
sker. Pi grund av
BILDERNA:
variationeri kiner mellan olika avdel- Konferens pd
fdretag:tkolan. Fr. u.
ningar dr en del yrken populdrarein
yrkesliirare Mauritz Karltton, ingenandra. Till de "populdra" hiir plitjdr Gbre Sablberg(che-f
f6r &oDn),
slageri och montage. Snickeri- och yrkesliirare Henry
Gustafuon,yrkeslkgjuteriliirlingar irrtar en sdrstdllning. rare Holger
Holm samt expeditionsDe f&r sin praktiskautbildning i resI t)restdndare Lennart Pefiersson.
pektive avdelning efter planer, som
i
sett fciljer yrkesndmndensan- Maskinarbetei sdolaerhstad.en.
F. h.
.stort
Inguar Lfunggren, Leif Iuarsron,
vrsnlngaf.
Flera eleverhar efter l?irlingsutbild- Frank Perrson, TrAesliirare Holger
ningen gitt vidare inom de arbetsle- Holnt, Owe Sundberg, yrkesliirare
dare- och produktionstekniskakur- Henry Gastafssontamt Lennafi At!serna,som ocksi anordnasav fcjreta- txn8.
get, och ddrigenom blivit fcirmdn,
Bdnkarbete i skolaerkstaclen.Fr. p.
verkmdstareeller produktionstekniker.
AAe lohansson,Lars Andersson,lanFlera har ocksi ?ortsatt De tekniska
Olo'f Abrahanzston,f an-Olol Pertersfackskolor eller ldroverk-och blivit
ron, yrkesliirare Mauritt Karlsson,
ingenjorer.
Sture Pettersson, Matr Videnberg,
Elever frin skolans sista utbildChrister Guttaursonsarnt Owe Suniningsir har med stor framging deltaberg.
git i de s. k. "Hollandsproven", anordnadeav Verkstadsf<ireninsen.
Aven YrkeslhrareHenry Gu$afson leder en
inom idrotten har elevernaslkuritIag- mtitningsgrupp, ddr mdn anai)nder
m. I 5,r tog NOHAB-pojkarna hem st2lsAala,shjutmhtt och mikrometer.
Trollhdttans
Skarpskyttefdrenings Eleuernaheter (fr. a.) Sture Fredrihsvandringsprisfrjr alltid, efter att ha ton, Uno Pettersson,Kent f ohanston,
segrat tre 3',r I nd i skolskyttetdv- Roland Augustsson oclt' Suen-Eric
ungarna.
Carlsson.
I-iksom all annan skolutbildnins
YrbesliirareHenry GustafsonAontrollerar en skirning au ginga, rom /.//ldrt au Lennart 6st.ling.

NOHAB tillhdr de fdretag, som i slutet av l92o-talet startaderationell utbildning av lailingar. Ar 1928 skrevs de fdrsta lZidingskontrakten
med t7 maskin-och 9 plitslagailddingar.Ldrotiden vat 43.roch eleverna
placeradesdirekt i verkstedernafdr produktivt arbete.Den teoretiskaundervisningen var forlagd till kv?illstid vid Trollhlittans ligre tekniska
aftonskola.
Denna form av utbildning tilliimpadestill 1937, di en del av en maskinavdelning uppl2its till liirlingsverkstad. Tvi formd.n heltidsanstdlldes
och sivil den maskinella som den civrigautrustningen var av god kvalitet.
Hcigstatillsynen utrivadesav verkstads.ingenjciren.
Den teoretiskaundervisningen utbyggdesmed flera Imnen och vissa fcirladestill den ordinarie arbetstidenoch till skolsalinom fciretaget.1946 togs kvdllsundervisningenbort och all teori fcirladestill fdretagetpi dagtid. 1950 flyttade
skolan in i nya lokaler. Dessaomfattar en hel vining, helt avskild frin
verkstdderoch bestir av en skolverkstadsamt tvi lektionssalarilmte
kontor och rastrum. Sedanoktober i ir sorterarskolan under personalavdelningen.

Klats 2 underuisasi teori i en aa lektion.ssalarna aa yrkesli)rare Holger
Holm.
Tu! eleyer, som gLtt ur ft)retagstAolan
i 2r hhller nu p2 med montagearbete
p3 tryckpressarna.Det iir Kurt-Ake
ParASsoch Kennetb Lindgren,
Hdk-anl.ontsonpraAtiserari uerAtTgsaerLfiadenoch hhller p2 nzed
friisning
au uerktyg. Fdrmannen Tori Scb;li,
som instrruerar,bdrfade siiila i Ft)retagtskolan 1948 och genomgSr nu
" f iirtnanthursen".
PersonalattistentK.-A. Gufiafsson
'Hiir kr
gymnastikliirare uid tholan.
ser
ti bonom cldntaen handbollsmatchi
Tinguallaballen. Pojkarna fr. ,. iir
Kjell-Ake N)ltton, St,en-EriA Carls-

ton,Roland^ofr trtt oo
; ::r\H, i,i!;
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Elektriker BeltiJ Sl)antesron oivr hdr sitt
ldrslag, sonz beldnats, Nohabfoto.

Beliinade
Allas viig leder till

Gullriset

Besrjksfrekvensen
pi Gullriset minskade under 5ret, tiots att allt sdrs
fcir att cika trevnadeni NOHAB--oersonalens egen restaurang.Och prisernair 1'ubottenliga
fir man
en god och ndrande varmrdtt fcir
2:25?
Ndr detta skrivs (i mitten av november) har planernap& en dkad information om Gullriiet tagit fast
form. En matsedelfrir sistanovemberveckan skall distribuerastill samtlisa
NOHAB-hushill och fciretasets TVprojektor skalI veckanfcire st-?illas
upp
pi olika stdllen i verkstidernafc;r.itt
"k9t1" f?irgbildernon-stop.
Saken har iu ocksi en medicinsk
sida,och den gdller specielltdem, som
sitter i verkstadenoch fcirtdrkaffe och
smcirgisar. Vi kan citera ett allmlnt
uttalande av fcirste stadsldkaren, dr
Einar Vedin: "i vir ilktade tid blir
pifrestningen pi den minskliga organismen allt stcirre,och di den ei "t8t
obegrdnsat,miste fd,rebyggandeitgiirder vidtagas. Arbetsiidsfcirkortningen
dr en sidan. Kanske lika viktig lr en
riktig indelningav arbetstiden,lkiftet.
En vilopaus genom tillr?ickligt ling
matrast, som dels ger mrijlighet titl
intagande av ett lagat mil mat och
dels ger en stunds avkoppiing frin
arbetsmiljondr ur medicinsksynpunkt
en minimifordran.
Att leva pi kaffe och torrskaffning
under helt arbetsskiftoch inte fi en

fiirslag

stunds avkoppling frin arbetsmiljcin
'av
kan medfdra svira rubbninqar
hiilsotillstindet." Si linet dr aedin.
Med detta fcir rigonen,vjll kommitt6n inbjuda sina kamrateratt i stcirsta
mdjliga utstrd,ckningbegagnasig av
de mrijligheter, som finnq niiml-igen
den egna personalrestanruogen.
datigenom kanskeiter slagordetkan bli
aktuellt "Allas vdg leder till Gullrlset
*

F<ilj. fdrslagsstdllarevid NOHAB
har belcinats: SvarvareBertil Gustafsson, kr 15'0:-, montdr Fred, Lund,
kr B0: - och elektriker Bertil Suantesson,kr 200: -.
Av dessa fiSnjdnar Bertil Svantessons f6rslag sdrskilt framhillas. Hans
fiirslag innebir, att sdkerheten rikas
och att en inte ovlsentlig inbesparing
erhills, vad betrlffar elektrisk en"rgi
och minskai slitage av kugghjulsv?iilar vid flerspindliga borrmiikiner.
Vid en flerspindlie borrmaskinhar
Ny POLAR-driven bogserare
det varit vanligt, atl alla spindlarna
Marinfcirvaltningensisbrytandebog- roterar samtidigt. Risken dr di stor,
serare"Ajax" gjorde sin jungfruresa att man fastnar med kldderna i en
genom Trollh?itte Kanal den 3O/j.0. nlrstiende spindel, ndr man hiller
"Ajax" dr ett systerfartygtill "Achilfast fixturen och arbetar med en anles", som leverlradesf'ritra Sret frin
nan spindel. Fcjr att fdrhindra detta
Asi-verken,Amil. Bida fartygen har i fortsittningen har Svantessongjort
en NOHAB diesel som drivmaskineri en konstruktion, som verkar pe i6l(Typ POLAR-N) utvecklande1650 jande sdtt: omedelbart efter det att
hk vid 335 vary/min.
Forts.bd.:id.25i
Mdnga "POLAK'-'t'axyg pd sarnmabild. Marinens bogserare
"Afal' passerarRyssaajen
ocb har en POLAR-N sonzdrianzasAineri.I baAgrundin, stAltrAlireo 'iyor-5,"
och Aastldn6ern "Alataxh", uilka b,ida har pOLAR-F som driumatkineri.

Jobbet i blickpunkten Fort.frdnsid.260
derssorz, Saen-Eih lYelander (mLl.rhytt), Gdsta Gustausson,Nils-Anders
Saens:on, Uno Peilersson, Ldf N)ts:on, Bengt Flood (nrdlaakt). pd at,bytarbiinhen; lan Anteby och
lan
Engsf ors.
Nohabfoto G. Johansson.

262

De fetn sdnernas fader Gustau Bengtsson,

Tvihundra ir vid NOHAB
inom samma familj
Vid utgtngen av fu L963 kan pensioniren Gu$au Adolf Bengtston och
hans 5 siiner, Gdsta,Enar, Bertil, Erik
och Ingemar blicka tillbaka p& en n[stan 2oo-irig tjiinst vid NOHAB.
Anfader Gustav, fddd den L9/2
1879, vat anstllld vid NOHAB i tv&
perioder och hade vid pensioneringen
en sammanlagdtj?inst av 45 fu 8 mhnader. Hans arbetsplatsvar avd. 61,
ddr han var tilare och lokmontrir.
Scinerna,hlr ndmnda i tldersfdljd,
har ocksi hedrandeanstillningsir vid
NOHAB:
Eilk, f6dd 28/9 1907, radialborrare,
a v d . 7 9 . 2 9f u r o m l n .
Gdta, fodd LL/5 L9r0, centralfrirridsfcirman. 28 hr 9 miln.
Enar, fodd 2'r/to L9t2, plitslagare,
avd. 80. 36 hr 4 miln.
Bertil, fodd L7/8 L9rr, jiggborrare,
avd. 67. 32 tt Lo min.
Ingemar, fodd 3/7 1921, planeringsman, VPP. 26 fu 4 mln.

Beliinade ftirslag
Forts.frin sid. 262
man sldpper handtagettill matningen,
gir spindeln upp och stannarautomatiskt. Den startar sedan omedelbart,
ndr man fattar spakenoch vill pibcirja
Doffnlngen rgen.
Den ekonomiskafordelen med uppfinningen ar, att fcirbrukningen av
strcimminskar pi s& sitt, att de borrspindlar, som inte dr i arbete, stir
still. Diirigenom sparasju bide kugghjulsvdxlaroch lager.
Denna konstruktiondr nu uppmonterad och provad i fyn av borrmaskinerna i NOHAB :s verkstdder.
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Fr. o. herrar Gdtta, Enar, Bertil, EriA och Ingemar Bengtsson. Nohabfoto G. Johansson

Eftersom ovanndmnda sdner till
Gustav Bengtsson fortfarande Ir i
tj?instvid NOHAB, si formodar Bpilsredaktionen att de blir rekordhillare iflhga om sammanlagdtjiinstetid
f6r en famill.

Vi eftedyser medtivlare, som kan
hdnvdnda sig till ntgon av redaktionens medlemmar,vars namn S.terfinnes i slutet av varie nummer av Bpilen.
Sd.o.

NOHAB:s SlF-klubb har fyllt 25 ir
Ldrdagen den 9 november var det
stor fest i Folkets Hus festsal.SIF: s
fciretagsklubbpa NOHAB firade di
med pompa och stit sitt zl-irsjubileum med en mycket lyckad tillstnlning. Ett 100-tal personerdeltog och
minga fina g&vor fick den jubilerande
klubben mottaga.
Start 1938: Den 12 april 1938startade friretagsklubben som den fijrsta

av avdelning22:s klubbar. Den fdrsta
styrelsenhade fdljande sammanslttning: J. A. Hansson, ordf., Gustaf
Detner, Viktor Luthman, Edmar Bratt
och Helmer B2ickelin.Vid forsta verksamhetsiretsslut hade klubben 91
medlemmar. En ftlga, som denna
forsta slyrelse till stor del kan till'dran
skriva sig
av, ir det semesterreglementesom tilikom vid NOHAB

Fr. a. Alubboilf . Gdte BlarbiicA, eAonomichef Rune Jobnsson slmt aad. 22: t ordf . Ouo
Hedin med fraar dd subdn.Nohabfoto I. Carlsson.

Fina framgingar

i >)Felt-

stafetten>

illiHAB
NOHAB: s oldboyslag: Stdende fr. a. Pelle
Nihlasson, Etert Olsson, Astor Larcson,
Bexgt Nlgren. Knlistdende: EriA EriAsson,
Anders Renzmert, Roland fobansson och
G6te Fohlin. Nohabfoto G. Johansson.

S IF-jubileet

Forr. frfrn sid. 253

dis1938, men dven SPP-fcirsdkringen
kuterades.k 7939 avldmnadesden
forsta rapporten betrdffande lcineutredning. Under 1940 holls inga allmlnna m6ten, eftersomde flestamedlemmarna lig ute i beredskap.En
propagandakampanjfrir rjkad anslutning till SIF gav inte det cinskaderesultatet, till stor del beroendepi att
de ildre visade tydlig motvilja mot
organisationen.
Frir litet brdd: Yid sammantrdde
den 4 juni L94r meddelades,att
NOHAB stellt i utsikt ett visst belopp
fcir uppfcirande av ett semesterhem,
denna friga diskuteradesdven senare
under iret. I protokoll frln den 23
nov. 1942 stir: "Betrdffandetill?iggskort fcir en del tidskrivare,som anse
sig i behov av dylikt hade dessatdnkt
sig att fa hjetp av SIF med anstikan
till kristidsndmnden." Den 30 nov.
meddelades,att begdran hade gjorts
att hos klubbstyrelseneller avdelningen begdra hj?ilp om att sdka till?iggskort fcir brdd f6r de tjinstemdn, som
arbetade skift. Arbetarna erhdll tillliiggskort fcir skiftarbete, varfdr man
ansig att iven tjdnstemdnnenborde
kunna f& sammafdrmin. Arendet bei
handladessenareav Kristidsstyrelsen
Vdnersborgmed negativtresultat.
Vid irsmcitet I94t upplistes en
rapport frin fcirbundet om vad fcir
slags arbete som fick utfiiras under
pigiende strejk. De, som cjnskadeuttaga vintersemester,kunde pirlkna
5'O/o kompensation. Vid mote den
L1 maj beslutadesatt man skulle utge
en egen tidning. Denna fick namnet
"Skarvjdrnet". Minga kommer slkert
ihig denna tidning, som tyverr inte
utkommit pi en hel del ir nu.

NOHAB deltog dven i ir med
framgE;ngi den popuhra tivlingen
Fdltstafetteni Gdteborg. I Oldboysklassen deltog 14 lag och hd.r kom
Nohablaget pi en mycket hedrande
andraplats.Deltagarna i laget framgir
av bildtextent. v.
Seniorlagetkom pi en fin niondeplats i den hirda konkurrensen. I
detta lag deltog de 8 mannar, som Ir
avfotograferadepi bilden t. h.
Man kan alltsi inte klaga pi Nohabframgingari dennah&rdatiivling.
Fors.

Virhilsning: Tisdagenden 3o april
L946 staonadeallt arbete i verkstdder
och p& kontor klockan 10.30.All personal fick d& mtijlighet att gemensamt
hdlsa v&ren.Man samladespi planen
framfcir huvudkontoret och Nohabs
singkdr bjdd ett fint program. Det
blev dock inte virhdlsningar mer in
denna enda ging. Med anledning av
NOHAB :s lO0-irsjubileumL947 fick
tjdnstemdnnenen donation pi )0.000
kronor, att anvlndas fcir tjinstemlnnensfritidsverksamhet.
Si sminingom
resultetadedet hela i att man inkciote
anllggningen Sjdlandavid sjdn Tiehcirningen.Under 1948 bildades en
ekonomisk forening fcir drivandet av
personalrestaurangen
Gullriset. Man
gjorde under detta 6r en gallupundersdkning fdr infcirandeav sommartid.
Det var 2'30 som ville ha sommartid
medan endast36 rcistadeemot. Minoriteten segrade!
Aren gick och minga viktiga frigor
behandlades.L917 gdllde det arbetstidsfrirkortning pi planeringsavdelningen och 1959 infrirande av stdmpelklockor:fcir tjlnstemdnnen.
Mycket har hdnt under de gingna
2J FLren.Tyvdrr kan man inte g& in
pi nigon utfcidigare historik, men
man kan konstatera att SlF-klubben
pi NOHAB verkligen Zir m&ngsidig
och pi minga sett scikersli vakt om
sina medlemmarsintressen.Den 30
sept. i ir hade klubben 465 medlemmar, vilket motsvararen 85*90 /o-ig
anslutning.
Den nuvarandestyrelsenbestir av:
ordf. Gcite Bjurb2ick,v. ordf. Egon
Thim, kassrir Arne Byhman, sekr.
Asirid Johansson,vice sekr. Gudrun
Eriksson, klubbmdstare Tore Daag
samt Erik Lindsid.

NOHAB: t teniorlag: Sfiende fr.t
KjellOue Fdld.t, Bdrje Toreston, Leif Johansson,
Roland Augustsson. Kniistfrexd.e: Euert
Olsson, Ragne Andersson, Leil lohansson,
Astor Larsson, Nohabfoto G. Johansson.

MLnga pretenter: Vid jubileumsfesten hdlsade ordf. vdlkommen och
fciredrog en trevlig historik. Bertil
Carolussonoch Nils Fredrikssonsvarade fdr lyckad underhillning, senare
blev det dans till tonerna fr&n Frasse
Ederbysorkester.
NOHAB:s fdretagsledningrepresenteradesav ekonomichefRune Johnson och personalchefLars-Olof Fryklund. Herr Johnson framfcjrde fciretagets lyckcinskningar och civedimnade blommor och en stilig bricka pi
vilken samtliga koncernfciretagvar ingraverade.SIF:s avdelning 22 rcpresenteradesav ordf. Otto Hedin som
lyckcinskadefr&n siv?il avd. som fdrbund och civerldmnadeavdelningens
f.ina g|va, 1.000 kronor. Arbetsledarnas talan fcirdes av Torsten Genander
som riveddmnadeblommor och blommor fick klubben lven frtn distrikt
11. Ti[nstemannaklubbarnavid AB
Bofors och Nobelkrut dverldmnade
likaledes blommor. Som "sammal"
medlem talade Edmar Bratl vilken
tillhorde den fdrsta styrelsen.Gdsternas tack f6r maten framfdrdes trevligt
av personalchefFryklund. Som helhet
blev det ett mycket lyckat jubileum.
Fort.
*

Fin kund?
Handlanden C., som er atskilligt
dryg av sig, fir en dag besd,kav en
handelsresande.Efter nigot diskuterande siigerC:
- Ja se, jag kiiper egentligen bara
av de finare resandena.
- VEr firma har s&danaod<s6,men
dom besiiker bara vilra.finare kunder!
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Fcir 50 fu sedan:Olidenturbinernamonreras
Ingenjrir S. Classons,Bofors-TidaholmsverkenAB, har i sina "g6mmor"
hittat ovanstEendefotografi frtn monteringen av en Olidenturbin ir 1913.
Gamla "kdnnare" av Nohabfolk har
identifierat de flesta deltagarna pi
fotografiet och det visadesig dt, att en
av de yngre deltagarna var Gunnar
Hernvall som lnnu arbetar i sin svarv
pt Nohab. Olidenturbinerna Ir ju

som bekant Zinnui drift och ir Vattenfalls ?ildstamaskinersi det iir tydligen
gott material bide i det folk som finnes pi fotot och i turbinen.
P2 bild.en synet, tittande li)ngst app i
mitten Albert Andertson, Gunnar
Hernoall, Erik Almborg ocb Gustaa
Blonz. Liingtt xtpp t. h.- lohn Fatk. I
mittraden ittande: Al.'t'red Oltson.

S_tam,
Hagstam, Otlohan Ytterberg,
-Hernialt
kar Saantesson,
( ttdenI obn
de), okiind, Algot Blomberg, Einar
Brattberg, Falk, lohan Mignuson
.rantt Karl And.erston och Emil Io/tawson (stietile). I {ri)mre radin;
Karl Roos, Gustau M.arsson, Klas
Helm, GuslactBengttron, Bror Holmberg
_(tittande), Aruid Skogtberg,
SaenPetterssonoclt Alek Karlsson."

drabbades ay endast 4 tidsprickar
(TK).
Resultatlistan fcir de friimsta fic-k
f<iljandeutseende:

KM i bilorientering vid UVA

lovordat dessabeslcits,att KM skulle
h&llas pi nigon av MHF: s tdvlingar.
Eftersom intressetfcir bilorientering
Till t?ivlingen,som gick i de sridra
dr stort inom UVA och di intressel frirorterna, anmdlde
sig 10 ekipage
fortfarande hiller i siq efter flera tivoch av dessagick 8 i mil.
lingar, beslcitsatt yti-erligare en tivKlubbmlstare blev paret E. Norling giillande KM skulle hillas.
berg-G.
Carlsson, .iitt a lyckades
Di minga av vt.ra medlemmar del- hitta alla orienteringskontrollei
1OK;
tagit i MHF:s tivlingar och samtliga och passerkontroller(PK) och som
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OK PK TK S:a;H
I. E. Norberg-G. Carlsson
EE
0
0
4
4L4
2. T. Forsell-B. Tdrnqvist
0
0
8
819
3. B. Nellmer-A. Norberg
00181831
4. K. Pettersson-I Ekberg
1010
92932
Totalt antal startande var )0, varav

82 gick i mil.

"Glid"

I
holm. Och dven de kvinnliga semesterfirana har skjutit undan begreppet
banta till medvetandetsmest oitkomliga skrymslen.
Pi Storcin finns bara ett tilltalsord
Ett sommarminneoch det ir givetvis DU. Det talar Lasse
En Tidaholmare pi Storcin
om fcjrsta dagen. Och man b6r h6ra
upp ndr Lassetalar. Hans namn Ir enDet dr vid bdrian av sistasemesterligt kyrkbdckerna Lars Lundquist och
veckan (ack, si avligsen) i Otterb?ichan d'r bas hdrute. Det finns dnnu ett
kenshamn. Bussenmed Tidaholmarna
skil att ta hans ord ad notam. Han har
har just anlint. Vinden har tagit sats
i yngre dar vafit en framgingsrik boxfrin Dalbosjcin och Lurci skiirg&rdoch
are i ldtt tungvikt. Annars dr Lasseden
sveper fram 6ver Vdnerns vattenvidcharmerandevdnligheten och han kan
der fr&n sydvlst. Den gcir vigorna,
konsten att ta folk. Det mlrks inte
ldngre ut mot Storcin,vittoppiga. Muminst, di han har anledning att framlen morgon 96r klar dug - sdgerordtrida offentligt inf6r den samlade
soriket - och s& dr det iiven denna
publiken. Han iakttager inte nigon
lSrdag, di det iir byte av semestergdslagstadgad 8-timmarsdag, utan hans
ter pi Boforsarnasoch Tidaholmsverdorr st&r oppen 24 timmar om dygnet.
karnassommarci.
nigot skulle intr?iffa. Sisom nu
Om
"Marianne" kommer stdvandei den
med den vlntade BB-resan till fastgropiga sjon for att avld.mna andrc
landet. Han var startklar med motorveckans gdster i Otterblckens lugna
Lasse,cbefenp&Stordn(till hdger),tar en biten pi o-tid - men det blev inget.
hamn f. v. b. till hemorterna.Det Ir
tilopausmellanuantentillsanmanmeden
Den, som si vill, han liimnas ifred
proppat med folk och resgods.Unge- oAdndsoldyrhare
med bar iaerkropp.Foto frjr sina egnameditationer,men annars
fd,rlika mycket av vatje.
Ljung.
ordnar en underhtllningskommitt6
- "Hur iir det pi sjon" - frigar
Iven kollektiv forstrdelse. Det finns
nigon som, mindre van att tramPa intill tlltplatsen och man flr sin stugalltid "artister" av dldre och yngre ird[ck, bdvar fcir sjohdvningen.
nyckel. Man lflser upp diirren och gtng och av olika stilar. Instrument
- "Det dr virst ndr hon girar in mdts av nyplockadeblommor i vasersaknasinte heller. En ging kunde man
mot bryggan pi Storcinoch vdnder si- na. De stir som en vlnlig h?ilsning
st?illaupp sju dragspelare.
dan mot vinden och vigorna" - sva- frin den avresandefamiljen. Man kdnSoorten ftr dven sin besklrda del
tat eft annafi som nyss hoppat iland ner sig vilkommen och trivs frin
g.n-o- fotboll och de obligatoriska
och har nyfdrvlrvad marinsakkunskap. bcirjan.
mdsterskapeni k?iglor och varpa.
Han ser glad ut 6ver att iter kdnna
Stor6n [r den vilsamma platsen. Vi,
Sedan ha vi dem som nlstan stdnfast mark under fcitterna.
som Ir g?ister,lever f.jd"nan frin det digt befinner sig "bakom fltitet". MelDet dr inga kringligheter pi Storcin. dagliga j?iktet. Inga telefoner som
lan vigen till restaurangenoch bitAllting dr enkelt och gtr i lis utan ringer, inga motorer och maskinersom
hamnen gir mystiskafigurer i det tilln&gon mer omfattande katekes med
vrilar, inga mopeder som knattrar. De tagandekvdllsmrirkret. Ljusstrilar spebud och pibud. Man litar pi folk, och enda motorfordon som finns dr en lar mellan trldstammarna och man
glsterna tycks respekterade enkla reg- lastbil av dldre irg&ng, som transPor- hcir ett svagt skrammel av bleckburler, som finns ftjr den gemensamma terar resgodsett par gtnger i veckan kar. Det tir "lyktmiinnen", som letar
trevnaden.
till hamnen, och en traktor med vagn mask ftjr nista dags fisketurer.
"Nyckelmannen" postar pi vdgen
som uppenbarar sig varje morgon fdr
Nir m<irkretfaller pi, och semesterden dagliga renhillningen. Men ingen- gisterna drar sig inomhus fcir kvillen,
de matgladat
Rertailrangen pd Stordn dera traktar efter en fredlig fotgiinga- tas Storrins vlgar och stigar i besittligger }aergiaen pfr eftermidMecca res liv och denne kan blankt strunta i ning av de tusentalsgrodorna. De endagen. Foto Ljung.
frigan om hriger- och vlnstertrafik. En staka kv?illsflanorernaftr se sig fiir sl
llngre tids vistelse p& Stordn skulle att de inte trampar pi de ofdrargliga
emellertid gcira honom till ett lika krdken.
vdrnl6stoffer i trafiken som en bushT. o. m. myggorna var i Lr ovanligt
man frin det inre av Australien.
fredliga och inte alls si blodtorstiga
En Storciveckadr slrskilt vilsam for som vanligt. Trots att de ibland fcirekom i tdta svdrmar fdrmcirkade dessa
husmori familjen. Hon kommer ifrin
pi intet sltt den ljusa kv?illshimlen
efterhingsna
hela
tret,
de, eljestunder
rhatbekymren. De lZiggs istlllet med dver denna kanske sommarens solifullt fcirtroendeoch utan saknadi hus- gastesemestervecka.
Ianitor
mor Tora Fernstrdmshlnder. I &r har
*
hon och hennesDersonalserveratciver
40.000 portionei. Fdr fcirsta g&ngen
Lirarinnan till skolbarnen:
har det strecketpasserats.Vdnerluften
"Ni <ippnar munnen for diligt
skapar matlust. Det giiller lika antingen det d.r frltga om "sttlmin" och ndr ni sjunger.Ni skall dppna den si
"krutsubbar" frin Bofors eller verk- att det ser ut som om dronen var de
stads--och "plastgubbar" fr&n Tida- sistatdndernai munnen."

266

r
Jiitnhfuda studier
gav ingenjiirsexamen

han, som den ansprikslcisaman han
dr, inte gdrna vill- tala om sig sjiilv.
Av kamraternapi PlaneringsavdelEfter studier pi Hermods avlade ningen och arbetsledarna
fick ingenjcir
planeringsmanLirs FalA, TVM L, inFalk mottaga blommor och en pengenjrirsexameni Malmcj den 9 nov. ninggiva vid hemkomsten, och B196).
pilen framfrir hdrmed ocksi sina gratulationer.
M.
*
Yrkesorientering
Grundskolanselever, som kommer
fdr yrkesorientering,
bcir f5. sakkunnig
handledning anser foretagsnimnden,
och Iatzitorskaldar:
Orientering) yrket blir proi) ,,/td;/
uiirde
om facldrar ej uttes iblancl "de
tArae.

NybaAade ingenjdren Lars Falk. BTV-foto.

Vid ett samtalslger ingenjcirFalk,
att detta inte dr negot att skriva om.
ju si minga som studerarp3.
,'De! er
fritiden nu fcir tiden och detta dr
ingen prestation",menarhan. Men de
som kanske fdrsokt flera g&nger,men
gett upp, kan nog intyga motsatsen.
Det krdvs uthillighet och milmedvetenhet fdr att fullfdlja si omfattande
smcler.
Efter att ha lZisten verkmdstarekurs
1947 tog F. opp studiernaigen 1959
och har av sin fritid regelmdssigtanslagit 2-3 timmar varje vardag. Han
har dock under dessa5.r dven kunnat
dgna sig litet it idrott (fotboll och
tennis), men nigon tid for TV-tittande eller andra distraktionerhar inte
blivit.
Ibland har nog bide ingenj<irFalk,
hans fru och de tvi. barnen varit litet
trcjtta, si "pappa" har emellan&tfitt
ta sig ledigt fcir att dgna sig 3t familjen, men schemathar mist friljas i
stort sett.
Vi undrar, om ingenjcirFalk nu har
blivit s5'miitt pi ld.sning,att han inte
mer kommer att sysslamed sidant men han sdger tvirtom. "Nu skall
sprikstudier, frimst engelska,bli nista
hobby och si skall jag lasa och f<ilja
med den tekniska litteraturen pi ett
annat sdtt dn tidigare." Nog ir det en
littnad att det dr <iveroch att det har
gitt bra, det fir intervjuarenveta,
men det har ocksi varit bide roliea
och intressantastudier, "sL jag hnglar
mig naturligtvisinte".
Nej, sjnlvfallet har F. anledning
van glad civer resultatet, dven om
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ty springscbasclebatt
nyttar inxeett :kratt
fbr,ele.usont kunsAaponr jobbet
beSarde,
*
Ny broschyr >Formgods i plast>
fuin Tidaholrnsverken
Produktionen ^v plastformgods
inom BTV tikar stiindigf och ftiretaget
har dirfrir, i samarbJe med Bofirs
reklamavdelning och Wezd.tai Gciteborg, framstdllt en 16-sidig broschyr
som med fotografier presenterartypiska produktei frin die olika avdelningarna.
Efter en allmdnpresentationav fciretaget visar broschyren formgods av
Bonoplexoch andratermoplastersamt
av armerad plast och av Bonocell,
freonblist uretanskumplast.
Ett uppslagvisar bilder frin utvecklingsavdelningenmed iaboratorietoch

broschyrenavslutasmed en sammanstdllning av tekniska data civer de
plasterBTV normalt bearbetar.
Omslagsbildensikosaeder, en av
Platons kroppar, dr utfcird i klar,
ofd,rgadBonoplex.
Kberg
*
TV-schack
De pi sin tid ttaditionella schackmatcherna Tidaholmsverken-Ovrisa
Staden upphcirdefcir nigot ir sedin
men har i ir vdcktstill liv igen. Orsaken till stillestindetvar nog att Tidaholmsverken
efterminga svidandenederlag inte ansig sig ku-nnabjuda fullv2irdigtmotstind. Men tiden liiker alla
sir, och intresset fcir lite andlig gymnastik b6rjade spira igen, vadan Ovriga Staden fick en utmaning ndr de
mrirkakvdllarnastid var inne.
Det blev en spennandedrabbning,
och det kdmpadessammanbitetman
mot man och nir krutrciken skingrades
stod Tidaholmsverkentill allmiiriiiverraskning som segrare med siffrorna
7Vz-6V2.
Ett revanschsuget dvriga Staden
torde garanteraatt fortsdttning fiiljer.
Till segern bidrog friljande Tidaholmsverkaremed helpodngare
:
Konrad Kadstriim, Gunnar Andersson, Arne Borg, Ernst Persson och
Cad Sjrigren.
Remi speladeAllan Larsson,Kurt
Kjellander, Gcite Antonsson, Tage
I-indbergoch GcistaAhlander.
Vira fcirlorarefir nu ilskna till och
hoppaspi ett hedersomn;imnande
vid
niista tillflille.
c..t.
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SKYDDSTJAXSTEN
yrkesrisker vid arbete med tekniska lcisningsmedel
Fciredragvid Nobelkruts centrala Skyddskommitt€sirssammantrlde

Au DocentS. lf<.E LINDGREN
Central
Yrkesmedicinska
KarolinskaSiukhusets
VU ,r..u tillfZillen har iag haft forminen att vara i Bofors och fitt mitt
kunnande berikat av mina kolleger och
av skyddstjiinstemdnnen. Eftersom
man p& ett fdretag av Bofors natur
har tillging till egna specialister,tror
jag inte att det finns si mYcket att
ldra ut.
Alltnog, jag har itagit mig att tala
om de medicinska riskerna vid han'
tering av tekniska lcisningsmedeloch
skyddsinspektdrLtinnqvist har skickat
mig ett biev, d?ir hai talar om vilka
liisningsmedelsom framfcjrallt hlr anvinds.

hiivdade, att vatten var ett gift. Det
tror nu inte alla mdnniskor att
det [r. Men fakiren hat rd:tt- vatten
Zir ett gift. Det beror emellertid Pi
hur myiket vatten man fir i sig. Ett
par glas nlr man dr tdrstig 96r ingen

aasugningsanordningar ltindrar
Effektiaa
farliga ldsningsmedel att sptidas i arbets'
lohalema.

dkar f6rgiftningssymptomen.Om man
ger en grupp mZinniskoren liten dos
av ett scimnmedel,vet man att bara
nlgra i gruppen skulle fdreie symPtom
pi grund av
p& s<imnighet-disighet,
itt den individuella kinslighetenvarierar, under det att de andra skulle
Om sedandosen
kinna sig obesvdrade.
cikaskontinuedigt, skulle s& sm&ningom alla bli piverkade.

Upptaguiflg
Lcisningsmedlenkan, liksom andra
giftiga substanser,bereda_sigtilltrade
i;ll kroppen genom huden, genom
6gats oCti de ovre luftvdgarnas slemhinnor, genom luftroren eller genom
magtarmkanalen.
Giftverkan
Docent S. Ahe Lindgren.
Innan jag beskriver l6sningsmedlens principiella.giftverkan skall jag skada, men om man tvingas dricka
ndmn-anigia ord om giftverkan i all- 12 d L4 I vatten,och inte lter nigonminhet.
ting samtidigt, si blir man ganskadtDen gamle kdnde fakiren frtn Lund lig p& grund av att saltbalanseni kroppen rubbas.Drunkningsdciden dr inte
Vid. liickor pA dppdrdtttren dr gasmash
bur^ .n kviivningsddd.det 2irocksi en
ibland. nddaiindig.
fdrgiftning med vatten. De rdda blodkropparna tar uPP vatten och faller
sonder och man har ingenting att
transporterasitt syre med. Om man
lrar oturen att falla i vatten, s& klarar
man sig en liten stund ldngre om man
faller i saltvatten in om man faller i
sdtvatten. Detta dr ett exempel pi att
giftverkan beror pi dosens stodek.
Fcirst nlr man kommer upp i en viss
koncentrationav ett lmne i blodet eller i en speciell struktur i ett organ,
t. ex. i levern eller i hjdrnan, s& biirjar man att f& forgiftningssymptom.
Om koncentrationen ligger under en
viss niv&, si upptrdder ddremot inga
symptom. Med stigandekoncentration

Tillftirselviigar

fiir gifter

Ldkemedel kan tillftiras Pi ett
kontrollerat sltt. Det vanligaste dr ju,
att man ger det via munnen, eller att
man sprutar in det. N?ir det gZillergiftiga substanser,som snor omkring oss
ute pi arbgtsplatserna,har man andra
upptagsvigar att r?ikna med. Om huden sldpperigenom n&gotsi sker upptagningen mycket lingsamt. Det Ir
-.tt fetal substansersom kommer in
den vlgen. Betydligt oftare sker ett
upptag via slemhinnorna i nlsan och
di <ivriga luftvdgarna. Det finns lmnen, som kan tas upp ifrin tigats bindehinna. Andra gir in via lungblisorna ocir passerarifrin dem in i blodet och istadkommer sedanen allmiin
giftverkan.
Blockad av tillftirselvdgarna
Ni har det ju si vllordnat Pi Era
arbetsplatsermed goda skyddskliider,
skydd^shandskar,s['ddsglasdgon och
andningsmasker,och jag ir fijrvissad
om att Ni anvlnder Er av denna
skyddsutrustning.Det gdr, att Ni aldrig behiiver uppleva nigra yrkesfiirgiftningar eller yrkessjukdomar. Si
viilbestlllt ir det inte p3, alla arbetsplatser, och lven inom de mest vdlfinns det nigon
brdnade arbetsplatser
som inte iakttar de givna sikerhetsbestdmmelsernautan glrna slarvar av
obetlnksamhet, eller pi grund av att
de 1r allmint virdslcisa till sin lZiggning.
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Hur dr det di med de ldsningsmedel, som man allmlnt anvdnder ute i
industrin? Ar det nigon strirre risk
fcjr att man ska hdtaga sig nigon allmdn frirgiftning eller nigon allvarlig
skada om man inte skoter sig precis
efter bestdmmelserna.
Det beror pi
vad det dr fcir losningsmedel
och vlr
det trdffar individen.
Huden
Upptagning av organiska lcisningsmedel via huden till blodet och utveckling av en allmdn fdrgiftning har
man inte anledning att rdkna med.
Dlremot torkar de flesta organiska
lcisningsmedelut huden, si att den
blir torr och spriid. Den spricker och
det bildas inkorsportar fcir infektioner, och det kan bildas inkcirsportar Stora mdngder li)sningsmedel al oliAa slag
fi)rbraka: aid NobelArtt.
fdr sidana dmnen som tstadkommer
en civerkdnslighetsreaktion,en s. k. och tillfor genom tbtaroa spZidnings- Mag- och tarmkanalen
allergi.
vdtska. Vi forsrjker ju sjlilva underldtInom industrin har vi inte anledDen enklasteformen, en hudallergi, ta den hdr spldningen, om vi har fitt
ning att i n&gon std,rre omfattning
medfor att nIr det speciellareaktions- skriip i dgat, om vi har fitt losnings- rdkna med ptverkan via mag- och
dmnet kommer i kontakt med indivi- medel, bensin eller vad det nu kan tarmkanalen. Denna frirgiftningsform
den pt nytt, si utldses en besvlrande vara, genom att spola det med vatten. 1r vanligast i hushillen, dlr barn, pi
lokal reaktion. Man ftr i allmZinhet
Naturen har ordnat det vist med en grund av fcirlldrarnas virdsld'shetmed
ett eksem, som vitskar sig, ger klflda, spZidningsapparat
ocks&i de iivre luftfdrvaringen av kemikalier, kan fi i sig
som gdr att man river sig och istad- vdgarna. Om det kommer in ett re- en skvitt av etylalkohol, metylalkohol
kommer sprickor, i vilka det blir in- tande och irriterande medel den vlgen,
(triisprit) eller aceton, xylol, toluol,
fektioner i andra hand o. s. v. Detta blir det en <jkad slemproduktion. bensol, trikloretylen, kloroform eller
kan emellertid behandlas lokalt. Ve- Slemmet har till Indamil att ned- nigot annat ldsningsmedel, ofta frirderbd,randetas bort frin den besviran- bringa koncentrationen av lmnet, si varat i en tombutelj, som tidigare inde arbetsmilicin och behandlas bl. a. att det inte ger en lokal p8.verkan,en neh&llit 61,mjdlk eller lZiskedryck.
med salvor. Man ser ocks&till att han etsskada,pi slemhinnan. LrisningsmeLit oss limna dessa fdrgiftningar,
inte itergtr till arbetet utan att ha del kan tstadkomma en uttorkning. sedanvi pimint varandraom vtr absoskyddsklZiderpi sig.
Om irritation utl<iser ett slemfldde, luta skyldighet att hantera och forEn generell 6verklnslighetsreaktion neutraliserasden inkomna vltskedim- vara gifter si att ingen mlnniska kan
man.
kan emellertid medf<iradramatiskaitta skadaddrav.
glrder. Man kanske blir tvingad att
flytta bort personen fdr alltid ifr&n Handskar au plast eller gummi tklddar mot hudAontakt.
hans arbetsplats. Sidan allergi mot
kisningsmedelIr inte vanlig. Jag k?inner i varje fall inte till nigot fall av
sidan allergi. Ett kritikl6st anvindande av organiska ldsningsmedel- kritikliist pi det slttet att man inte skyddar sig emot uttorkning av huden kan i vissa fall endast innebira obehag, men det kan ocl<simedfrira resttillst&nd som kan vara besvdrandefdr
individen, ndr det glller hans fortsatta fcirsdrjning inom just det speciella yrket.
Ogon och iivre luftvdgar
De flesta organiska kisningsmedel
ger upphov till en slemhinneirritation,
framfdr allt i nisslemhinnan och i
rigats bindehinna, nlr de fcirekommer
i hcig koncentration i arbetsatmosfdren. Det medf6r tirflode. Naturen vill
motverka angreppet mot slemhinnan
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inte samma risker. Dlrfcir har man
civergivit kloroform i dessasammanhang till frirmin fdr "tri".
Kronisk fiirgiftning
Finns det civerhuvudtaget forutslttningar fdr en kronisk fdrgiftning?
Vid den allmd,nra narkos, som man
ger pi sjukhus i sambandmed kirurgiska ingrepp, tillfcir man ibland en
viss mlngd organiska lcisningsmedeli
&ngform, oftast eter. Di eterkoncentrationen i blodet nir en viss nivi blir,
:|. '
som redan ovan nimnts, patienten
medvetsl6s.N?ir tillf6rseln upphiir utsrindrasetern ganskasnabbt,och vi vet
{
r;,;;:i:, : i, I il:;r.-.189.f
att det inte blir nigra bestlende men
orsakadeav detta lcisningsmedelefter
Noggrann etihetter;ng hindrar li)rad.xling
en sidan narkos.
au'f arli ga I dsnin gstnedel.
Mdnniskor ute i industrin som rtkar
Koncentrationen aa ldsningsmedelsdngor i
ut fdr berusningssymptom- det g&r
Aontrolleras
med.
luftfabrihslokalerna
Narkoseffekt
vll s?illan s& lingt som till medvetsanalyser,
lcishet- har anledning att rdkna med
De flesta organiska l<isningsmedel
att
de ingor, de har fatt i sig, herhar narkoseffekt. Som Ni alla vet, tion med fina avsugningsanordningar
anvends eter pA sjukhusen fcir bedciv- dr av ondo, d?irf6r att man inte ftr en rdr frin l6sningsmedel,som tagits upp
ningsdndamf,.li samband med kirur- billig fylla. Detta kan dock ordnas ge- i organismen. De utsd,ndraspe negot
giska ingrepp, iven om man numera nom att man "gldmmer bort" att sitta sdtt tdmligen snabbt,och nir l6'sningsmedlet ?ir borta finns det ingen anhar andra och battre narkosmedel.Or- pi fliikten.
sakernahZirtill Zir flera. Eter ir litt att
Vissa ld,sningsmedel- kloroform ledning att vara orolig fcir nigra metillf6ra, det har en relativt stor sdker- och triklorelylen - har anvints fcjr dicinska skadeverkningarldngre.
hetsmarginal och ger fi obehag fcir narkos, framfcir allt inom fcirlossNi, men lit oss nu anta, att n&gon
patienten. Det kan tillfciras mdnniskan ningskonsten.Narkos med kloroform har f&tt en dos liisningsmedeli sig en
genom en rippen mask. Man llgger var inte helt ofadig, eftersom den dag pi jobbet. Han gir hem, har litet
bomull eller gasvlv civer nlsa och kunde ge bestiende leverskador. Le- huvudvdrk och kdnner sig tung i humun och droppar sedanp& eter. Kon- vern ir det organ i kroppen, som tar vudet. Ndsta morgon kommer han till
centrationen av eter i andningsluften hand om frimmande inkommande ke- jobbet igen. Diir fir han en ny dos.
stiger. Patienten drar ner det i lung- mikalier och som bryter ner dessa i Vad hdnder d&? Ligger det kvar niorna. Etertngorna tas upp i blodet, ofarliga bestindsdelar, eller tar hand gonting av girdagens dos? Kan det
passerarvidare till centrala nervsyste- om dem pi nigot annat sltt, si att de lagra sig uppe vartannat, s3' att han
met och till hilrnan. Ndr koncentra- kan passeraut antingenvia tarmenel- sisminingom kommer upp till hoga
tionen dlr 6kar, sjunker medvetandet. ler via njurarna.Trikloretylen medfcir koncentrationer som ger mera besvdr.
S&smtningom sldckerman ut allt flera
centra. Patienten blir smdrtfri och Afiettning nzed triAloretylen sker i specialbyggda dppararer med god auagning.
omedvetenhetenom vad som hdnder
omkring honom eller henne. N?ir tillfdrseln av eter upphrir, minskar koncentrationen av eter i blodet och patienten vaknar si sminingom upp. Vi
vet ocks& att patienten efter en eteroarkos vissedigen m&r illa en stund,
men att det inte blir nigra bestiende
men av en stdan medvetsloshet.
Om man handskasmed stora kvantiteter losningsmedel,och dessalcisningsmedelhar si passhcig temperatur
att det sker en ftiringning, kan man
pi sammasdtt fi en si hrig koncentration av ldsningsmedelsingori luftvigatna och sedan i blodet, att man
kdnner sig berusad.Alla kiinner till
hur toniringar anvdnder fcirtunningsvdtska (tinner) fdr att berusasig. Det
finns faktiskt sidana,som arbetarmed
rengoring av metalldelar i tritankar,
som tycker att Uddeholms konstruk-

ry
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r-Eller kan man tdnka sig, att man fir
en pflverkan exempelvis pi hjlrnan,
si att man fir minnesfcirlust och ddrigenom fdrsdmrad koncentrationsfcirmiga? Kan det inverka stdrandepi
leverfunktionen?Kan det piverka alkoholtoleransen,
si att man t&l alkohol
sdmre rin innan man brirjade hantera
l6sningsmedel i jobbet? Det finns
ingenting som talar fdr detta.

med det. Ndr man hanterar bensol i
stcirre sammanhangute pi industrin,
s& har i varje fall jag bibringats den
uppfattningen - Ni ffu v'd'lslga om
jag har fel - att man hanterar detta
ldsningsmedel i slutna system, si att
arbetarnainte har mdjlighet att andas
in ldsningsmedelsingorna.
Om ntgon frtgar mig, eller den
institution ddr jag arbetar, om man
kan anvdnda bensol eller om det dr
Trikloretylen
batire att anvinda xylol och toluol
Trikloretylen har varit fcjrem&l fdr som hdr till sammagrupp, si fdrordar
mycket noggranna undersokningar, vi de tvi sistndmnda.Det har varit en
bl. a. frin AB Uddeholms sida. For del diskussion om fadigheten hos
nlgra Lr sedan utkom en medicinsk xylol och toluol. Man har velat gcira
doktorsavhandling som handlade om glllande, att de skulle van lika fadiga
trikloretylenens farlighet f6r mdnni- som bensol. Vi har inte funnit stcid
skan. I den visadesbl. a. att sldana frir detta antagandeoch rekommendepersoner,som vistas pi platser dlir tri- nr a11ts3.
en civerg8ngifrin bensol till
luften de hiir eller till andra lcisningsmedel,
kloretylenkoncentrationer i
tiverskridit de s. k. hygieniska rikwiirom det [r m6jligt. Det finns emellerdena, alternativt haft hdga utsond- tid vissa processer,framfor allt inom
ringsvlrden fdr trikloretylenens ned- medicinskt forskningsarbete,ddr det
brytningsprodukter i urin inte ftjre- inte ir mdjligt att komma ifrtn bentedde nlgra sjukdomstecken. Det sol. Genom en fullgod ventilation kan
fanns icke heller tecken pi kronisk man emellertid fcirhindra att bensol
tas upp i kroppen.
frirgiftning.
Det har av nigon undedig anledning spritt sig ett rykte som vill gd,ra Metanol
Metanol eller trdsorit kdnner vi alla
gillande, att man skulle bli steril eller
till med dess otreviiga biverkningar.
impotent, om man utsdtts fdr trikloretylen. Det finns inget stdd fcir ett si- Den verkar pi centrala nervsystemet,
dant antagande.Jag har forglves fdr- ger forvirrningstillstind, blindhet och
sdkt att fi reda pi varifrin detta mycket annat. Det finns ingen anledrykte emanerude. Jag har haft det ning att ndrmare g& in pi den akuta
stora ndjet att undersrika skaror av tr?ispritforgiftningens symptombild.
unga kvinnor, som arbetar p& peruk- Det enda, som alla behdver veta, er
atelj1,eri Stockholm, dlr man bl. a. att om nigon av misstagfttt i sig trZianvinder trikloretylen fd,r att ta bort sprit, si skall vederborandeomgiende
till liikare.
smink och liknande frfln peruken. Nu
har man miijlighet, ndr det g?iller trikloretylen, att bestlmma utscindrings- Fiirebyggande itgiirder
Organiska ldsningsmedel, liksom
produkterna i urinen. Nir vi kontrollerade ndmnda grupp si visade det andra kemiska substanser,dr potentiella giftet. Men det dr, som jag sade,
sig, att de hade helt normala vlrden.
niidvZindigtatt man fir in dem pi inBensol, toluol och xylol
sidan av kroppen, att de kommer in
I denna grupp medfdr bensol vissa i blodet, att de transporterastill de
medicinska problem. Bensol har fram- organ, ddt de ut6var sin speciellaverf<ir allt tidigare anvints i skoklister. Kan.
som
Sedanman funnit, att skoarbetare,
Vi dr med rdtta Ingsliga for att hankom i kontakt med bensol,fick blod- tera l6sningsmedel.
Vi vet, att man av
sjukdomar i strirre utstrickning dn vissa kan bli medvetslds och vi vet,
mdnniskor i allminhet, byttes bensol att t. ex. bensol kan ge skador pi blout mot andra ldsningsmedel.
det, att kloroform kan ge skador pi
Bensol verkar pi de blodbildande' levern. Allt beror emellertid p& hur
organen si att det finns risk dels fd,r man hanterar produkterna, om det
blodbrist, dels f6r utveckling av en skall bli nigra koncentrationer i arvariant av den s. k. vita blodkr?iftan. betsatmosfiren, som har betydelseur
Vi har dess bdttre i Sverige inte sett medicinsk risksynpunkt. Det mtste
nhgra s&dara sdkra fall, sedan man ske en friringning. Om man har kalla
upphdrde med anvlndning av bensol i ldsningsmedel,fir man inte smi parskoklistret. Bensol anvdnds numera tiklar som kan passerain via lungorna.
framfrir allt p& forskningslaboratorier. Hojer man temperaturen,6kar fdrDdr kan man komma i nira kontakt ingningen och di fhr man i sig mera.
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Shyddsl6resArit'ter
linns antlagnai lokaler
diir 16sni ngsmed.el
hantera:.
Jag tror, att Ni ytterligt siillan anvdnder varma lcisningsmedel,och jag tror
att riskerna vid en stor industriell anvdndning av nu ndmnda substanserdr
obetydliga.
Om man dr medvetenom vilken ingingsport, som ir den mest betydelsefulla for de h1r ldsningsmedlen,nlmligen luftvZigarna,dh kan man med en
hygglig arbetsteknik,undvika att f3. i
sig dessaingor. Man behover ju inte
precis st8.och hlnga med ndsan 6ver
de kZirl, dZir losningsmedel f<irvaras. Man behd,ver inte slabba med
dem, si att de skv[tter omkring i de
lokaler ddr man arbetar, och man kan
kosta p& sig omaket, att sltta pi sig
ett andningsskydd och skyddsglas6gon. Jag vet, att det Zir foredcimligt
ordnat pi Nobelkrut, och att det finns
skyddskl?idseltillgZinglig. Det finns
ocksi instruktioner uppsatta pi de olika enheterna inom fabriken, ddr det
stir hur man skall skydda sig mot
olycksfall, och hur man skall bete sig
om man har rikat ut fcir ett kemiskt
olycksfall. Det dr fr&n Nobelkrut som
den kemiska skyddshandboken har
Metanolfdruaratur brandskyddssl'npunkt
i
und.eri ordi t Aa tan kar.

fitt en prissummap3' L6.L99: - att
dela. Antalet anstdlldavat 3:e kvartalet 4.330 och antalet olycksfall 26.
Podngsummanblev 49.945 och prissummansiledes4.994: 50.
I grupp A blev 11 avdelningarav
23 helt fria frltn olycksfall, och detsammaskeddevid 14 av de 26 avdelningarnainom grupp B.
Hcigsta prissumman har nu Byggnadsavdelningen
med 988: - i grupp
A; 270 man skall dela pi pengarna.
Ddrndst ligger Verktygsavdelningen
med 878: pe 29J man. Hcigsta
prissumman per capita ligger pi ca
6-8 kr. Detta f&r bl. a. MVK och
MP att dela - om de fortsltter att
hilla samma goda stzillning gentemot
olycksfallen.
R.

Fr&nskyddr.."Jk.u-h"r"r,
vid Nobelkrut
Den tidigare under iret ogynnsamma olycAtfallsutuechlingeltser nu ut
att ha stagnerat.F<ir timavlcinad personal intriffade under seDtembermenad intet olycksfall.I oktober var det
tre stycken och fram till den 23 november ett.
Under samma tid har tvi arbetsledare drabbatsav olycksfall vid fnrd
med mopeder.

innel:1ller sAyddsbladfi)r de uanligasteldsningsmedlen.
Kenisk sAyddsbandboh

initierats. Denna lr numera en gdngse
uppslagsbok,inte bara p& den kemiska
industrin utan ocksi anvind inom
svensk industri och bland l?ikare pt
sjukhus.
*
Sammanfattningsviskan sdgas,att de
gdngseanvdndalcisningsmedlenur medicinsk synpunkt medfdr obetydliga
risker fcir ohilsa. De obehag,som man
kan fit vid hantering av dem, hiinf<jr
sig till ldttare eller svirare berusningssymptom. Det dr symptom som avklingar n?ir tillfcirseln av ldsningsmedels&ngor upphor. Det finns ingen
hdg frekvens av bestiende sjukdomstillst&nd som orsakats av losningsmedelsingor. Det fijrklaras av att de oftast elimineras lika snabbt som de
upptas.
Det finns vissa undantag, som bekr2iftar denna regel. Pi f<iretag, som
har en annan instillning till forgiftningsproblem ln detta, kanske man
ibland kan ha anledning att stiilla sig
frigor om de anvdnda lcisningsmedlen

Ir de blsta och de sikraste. Hir har
jag ett intryck av att man fcirs6kt att
g& over ifrin giftiga ldsningsmedeltill
s8danasom Ir mindre giftiga och mindre fadiga. Bl. a. sneglar man ju dlr
pi flyktighet. Kan man fi liisningsmedel som Ir mindre flyktiga, 5r detta
vZirdefullt ur hygienisk'syn-punkt.Jag
skulle kunna t?inkamig att de har vissa nackdelarur teknisk synpunkt. Men
det dr frigor som inte faller under
mitt kompetensomr&de.
*
Skyddst?ivlingen
i Bofors
3:e kvartalet 1963
:I fdregiende nummer av B-pilen
kunde vi limna prelimindra siffror i
skyddst2ivlingen
i Bofors under 3:e
kvartalet. Sedan antalei arbetstimmar
nu framrdknats och statistiken blivit
klar har det visat sig, att prissummorna blev en obetydlighet ldgre in
vad som sades.
De olika klubbarna, tdvlingsenheterna, har t. o. m. 3 :e kvartalet i ir

BullerAampanjen,som pigitt under
hdsten, dr nu avslutad.En starkt stegrad itging horselskyddav olika typer
tyder p& att kampanjen inte varit meningslcis.
Den tekniska bullerbek?impningen
har lett fram till flera mycket lyckade
itgdrder, som visentligt sdnkt bullernivin pi en del arbetsplatser.Andringar pL utrustning och lokaler dr
kostnadskrivandeoch tar tid. De bullerbek2impande itgirderna kommer
dZirf6r givetvis att fortsdtta.
Ett av Centrala Skyddskommitt6n
tillsatt arbetsutskottgnuggar genikn6larna fdr att f.L f.nm f6rslag till en ny
&ydd.tiiuling f& 1964. Arbetet har
visat sig besv?idigt, dt den nya tdvlingen naturligtvis biir vara bittre dn
den gamla.
En hdgertrafikkorrtmitti har tillsatts
vid Nobelkrut. Aven inom ett industriomride uppkommer itskilliga problem vid omldggningen. Besvidigast
synesdndringarna i Porten bli.
Skyddstj?insttackar till sist alla Nobelkruts anstZilldafcir ett gott samarbete under 8ret. Vi rinskar en God jul
och ett Gott Nytt Ar - ett olycLsfallsfritt 1964,
Lrn
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Ordningskampanjvid Nobelkrut
Ndsta irs skyddsverksamhet vid
tre ordning. De flesta zir viil idag viiNobelkrut inleds med en ordnings- liga att skriva under pi att en vdlordkampanj. Nigon sidan omfattande nad arbetsplats inte bara d.r slkrare
hela fciretagethar inte bedrivits sedan utan ocksi trivsammare.God ordning
den stora skyddskampanjen"Det dr pi. material, verktyg och annan utrustDin insats det giiller" startadesi de- ning ffimjar dessutomproduktionen
cember 1957. Brandskyddskampanjen och ger dirigenom n<ijlighet tiil bet1960, som lade stor vikt vid ordnings- tre frirtjdnst. Minga exempel skulle
och renhillningsfrigor pi arbetsplat- kunna ges p& det.
serna, kan naturligtvis riknas som en
ordningskampanj.Aven den ligger nu
Kanzpanjensupplnggdn g
nd.rafyta ir tillbaka i tiden, och det
Det dr inte avsiktenatt hfu presenkan dirfdr vara dags fcir en stcirreintera
nigon detaljeradplan f<ii kamsarsrgen.
panjens uppl?iggningoch allt vad den
Den planeradeordningskampanjen
skall omfatta. En hel del erfarenheter
skall pigi under januari och februari
och lirdomar gjordes vid den stora
t964. Efiarcnheterna fl:8;n1957 visaskyddskampanjenT957-58, och det
de, att en minad kanske dr i kortaste
ir givetvis tinkt att dessa skall utlaget. Det tar litet tid innan olika ttnyttjas riven nu. Liksom di kommer
gd.rder hinner att organiserasoch inSkyddstjiinst att ge vissa impulser till
fdras. Viktigt ir ocks5, att beslutade
vad som skall griras genom meddelanEtg?irderfiiljs upp. De mtste sedan
den och PM.
liksom ndtas in under en tid. Annars
En ordentlig uppstedning brukar
Ir det risk att de goda fciresatserna
alltid
vara en bra inledning pi en ordsnabbt gkims bort och att man iterningskampanj. I minga arbetslokaler
faller i den gamla stilen igen.
har det nog under irens lopp samlat
sig en hel del utrustning som inte beOrdning skall organiteras
hcivsfcir produktionen. I explosiwaruPi samma sltt som produktionsar- fcirordningen stir direkt uttalat att sibetet planeras och organiseras, skall dan utrustning ej fl,t finnas i arbetsdven ordning och renhillning l?iggas lokalerna.
upp planmissigt. Det skall pi en arTill god ordning hdr dock inte enbetsplatsvara fullt klart vad som skall dast stddning.Dit hdr t. ex. underh&ll
gdras,ndr det skall gdras,hur det skall av lokaler och utrustning, uppstailgdras och av vem det skall gdras.
ning och frirvaring av verktyg, rimaFiir kampanjensgenomfcirandesva- terial och produkter, undanskaffande
'
rar linjeorganisationeni fciretaget.Se- av avfall samt mycket annat. En hel
dan fciretagsledningentill avdelnings- del av nu till2impaderutiner dr sdkert
cheferna meddelat riktlinierna fdr mogna frir en civersyn.Silunda komkampanjensuppl?iggninghar dessaatt mer exempelvis mirkning, forvaring
var och en p3. sin avdelning tillsam- och inspektion av stegar att tas upp.
mans med sitt arbetsbefil se river vad Inspektion ay lyftanordningar och
som ur ordningssynpunktkan f<irb?itt- lyftverktyg dr en annan rutin som nog
ras och hur detta skall ske.
behcjverfriskasupp.
Ett stort ansvarvilar p& arbetsledarna. De skall svara fd,r att beslutadeitTala mer om siikerhet
gdrder verkst[lles pi arbetsplatserna s2 hiir Da mindre om olychsfall
och att dessainte fir engingskaraktdr.
Ett intrdffat olycksfall utkiser ofta
Kampanjen miste ge resultat, som
stark aktivitet. Naturligtvis d.r det
stricker sig l&ngt f.rum8l i tiden. Den
inget fel i detta. Mycket Ir n6dvdnskall ur ordningssynpunkt fcira upp
digt att klara upp efter ett olycksfall.
'en
oss pi
hiigre niv8, dlr vi sedan
Vad som kanske ibland skorrar litet
"
skall fcirsdka att hilla oss kvar.
illa ?ir dock den efterklokhet, som det
inte sdllan ges prov pi. For den skaOrdning och il)kerbet hdr ibop
dadedr det mestadelsen ringa trdst att
Det ir vetskapenom detta som gcir efterit fi reda pi hur han skulle ha
att skyddstj?instensi starkt intresserar gJort.
sig f<ir ordningen pi vt.ra arbetsplatInstruktioner,
skyddsfdreskrifter,
ser. HIr har ocks8.den enskilde arbe- broschyrer,affischer och annanskyddstaren en klar motivering frir att posi- propagandahar till uppgift att ge ldrtivt engagerasig i en kampanj fdr b?it- domar och varningar innan nigot hin-
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der. Resultatet av allt detia fcirefaller
dock inte att van si gott som dnskvlrt vore.
Ett alternativ 1r personlig p&verkan.
Troligen 1r denna en effektivare vdg,
lven n'ir det gZiller sikerheten i
iobbet.
Hur skulle det vara om vi som valspr&k fcir skyddsverksamhetent954
toge "Tala mer om sdkerhetsi hcir Du
mindre om olycksfall"?
Ltn
*

BoforsfotoFalk.
Pi sid. 25,1omtaladesatt valsmont<ir Nils Fredriksson fitt t fcirslas
godkiinda och silunda kommer att erl
hilla Frirslagskommitt6nshedersgiva
kristallvasen med Bofors lejonmd.rke.
Hdr ovan kan vi nu visa ett foto
av den flitige och framgingsrike fcirslagsstlllaren.

->>IN MEMORIAffi<<

Gunnar lohansson
I lAdbOlDtJUe|Ren

Karl Larsson
Bofors

fohantson, Gunnar Sirnon Natanael, fodd 22 febt.
1897, avliden 8 nov. L963. Anstdlldesvid Tidaholmsverken 4 ivli l94l som apteringsarbetarep& Ammuniblev senareftirtidsarbetaresamt fdre sin
tionsverkstaden,
bortging transportarbetarc.Ca 22 tjanstelt.
Larsson, Karl Gustau' fddd 30 nov' 1906' avliden
22 okt. 1961. Anstilldes i maj 191'5 p3' Valsverket i
Kilsta. Forolyckadesvid en bilolycka pF'vd'gtill arbetet.

Eric Sund'berg
Nohab

Elof lVennbery
Nobab

Sund.berg,Eric, f.odd 2 juli 1908, avliden 29 okt.
1963' Ansie[des vid NOHAB 1'3 april1953 som maskiAvled under arbetetdirstldes.
nist i Vdrmecentralen.
Wennberg, Karl Elof, fddd 12 sePt 1906, avliden
5 okt. 196,. Arbetade vid Nydqvist & Holm L92L1931 som avloningskoniorist.Aterkom l94o som verktyqsslipare i Automatverkstadenoch hade denna syssla
titl sin bottging. Hade sammanlagtca 34 tj'dnstefu.Er'
hitll 1956 medalj och gratifikation ftir 25 tjdnstelt.

:6tsannrsorn
slnlcinft:
sfuIfrL

OsAarAndersson
Bofort

Zingerman
rsonoch
ochRut
Rut Zingerman
Trtlltnssirtra Ganhild Erihsson
Taillingsystrarna
N
6
N obelhrat

Andertson, Oskar Harald, fddd 16 okt. 1896, peosionerad 1 nov. 19'63.Anst?illdesi |uni 1934 som svarvare
pi Fdltverkstadeni Bofors och hade detta yrke tills han
avgick efter ca 29 tjdnsteilr.Erholl 1959 medalj och gratifikation f.or 25 tjdnstelt.
Eriksson,Gunhild EriAa Viktoria, f6dd 26 okt. 1896,
pensionerad26 okt. 1963. Fru Eriksson anstdlldesvid
i.Tob.lktot i april 1929 som diskerskap& Driftslaboratoriet och hade denna sysslahela sin anstdllningstid ca 34
ir. Erh<ill medalj och gratifikation fcir 25 tjd'nstel,tI9)4.
Tvillingsyster till frtjken Zingermann.
Zingermann,
-pension Rut Hildur Vilhelmina, fddd 26 okt.
erad26 okt. 1'963.Arbetadevid Nobelkrut
1896,

HenridFlenming
Bofon

nov. I927-april l)2) som stiderska. Ateranstllldes i
nov. 1930 i simma arbete och flyttade i mats 1942 till
Nitroglycerinkrutavd. Blev i april L946 diskerska pi
Driftilaboratoriet och hade denna sysslatills hon avgick
efter ca 34 tidnstefu.Erholl medalj och gratifikation f6r
2) tjd'nstefuL)14.
Carl Henrik, fitdd 2 nov. 1898, pensioneFlemming,
-1953.
Anstdlldessom forskningsingenjdr pi
rad 1 dec.
Bofors Metallurgiskalaboratoriumi nov' 1930 och tillhorde stdrre delen av sin ca 3.36t lilnga tj?instavd. MLK,
Krigsmateriel. Erholl 1955 medalj och gratifikation ftir
2'J tidnsteir.
Gri)nberg,Ester Viktoria, fitdd 6 nov. 1896, pensio-
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Ester Grt)nberg
Bofors

Harry Holntberg

UVA

Valfrid Grdnllnd
Bofors

Eaatn

KallJJon

IY edalerhen

nerad 1 dec.1963.Fru Grcinbergarbetadesom avsvnerska
pi. Kontrollavdelningeni Bofors sept. 1941-a,ei. Dqz.
Aterkom r. uyg.. L943 som avsynersla p6 Verktygsavdel_
ningen och hade denna sysslatills hon avgick ift.. .u
22 tjdns:r;er.
Grdnlund, lohan Valfiy' fddd 2t sept. 1896, pensionerad 1 okt. L963. Anstdlldesvid Bofors i iuli r9r4 som
transportarbetare.
Slutadei juni 1919 men iterkom i maj
L927 som-grovarbetarepi Byggnadsavdelningen.Denna
syssla hade han tills hin aveick efter ca 4-0 tiiinstegr.
Medaljtir med 2j tj?insteir1928.
Gu.rtaa$!?, Gustlf Birger, fddd 8 jan. L8)5, pensionelad 2r fefu. L962. Anstllldes vid Nydqvist *- Holm
i febr. 1936 som frlsare i Maskinverkitadenoch hade
detta yrke hela sin anstlllningstid ca 26 ir. Erhc;ll f96r
hedersn8.l
och guldklockafot)> tjdnsteir.
Hammar, Bertil Emanuel,f.ddd 10 okt. 1920, f6rtidspensionpi grund av sjukdom I jali L963. Anstiilldesvid
Bofors i okt. t936 som verkstadsbudpi Kanonverksta_
den. Overflyttade i maj L937 till FZilrverkstaden,
ddr han
blev verktygsslipare.Hade ca 27 fu dF"han slutade. Er_
hdll 1951 hedersnil och guldur frir 2),tjiinsteir.
K. E. Harry, fddd 19 okt. rg96, pensione_
!/rnb.erg,
nd 3t okt. L963. Anstdlldesi april t9t+osom'filare pi
Ulvsunda Verkstdder och arbetadeunder minga ir h'u_
vudsakligen med detaljer till 40 mm akan; f,. ,.rrrr.
iren med montering av chuckdockor.Deltoq under alla
ir mycket aktivt i det fackliga arbetet, var bL a. ledamot
av.Fcir_etagsnlmnden
och vid sin avgtng nimndens vice
ordf. Ca 23 tjd,nsteht.
Karltton, K. Eduin, f6dd 19 okt. 1896, slutat vid
uppnidd pensions8lder31 okt. 1963. AnstZilldes
vid \7e_

275

Birger Gustaotson
Nobab

AEe Ktfzeu.

Bofors

Bertil Hammar
Bofors

Fritz Ohrnzir
Bofors

daverken
t8. s.ePt.7946 och har hela anstdllningstrden,ca -t'i
17 ir, skdtt trddgirdsanl[ggningen.
Ki.nell, Ake Erland Auar, fddd 9 jan. t909, fdrtidspensioneradpi grund av sjukdom L juni L963. Arbetade
i Stilgjuteriet i Bofors mars-juli td46 och nov. 1946_
rpril t94S som generatoreldare
i H[rdverket och ddrefter
fram till jan. I)5L vid Nobelkrut. Aterkom i ma$ r9r3
som stddareoch diversearbetare
i Kilstasmedian
. Ca L7
tj dnsteir.
Ohrmlr, Fritz Vilhelnt, fddd 30 okt. 18p8, pensione_
rad 1 nov. 1963. Anst?illdesvid Bofors i febr. r93+ som
konstruktcirp3.Konstruktionskontorets
verktyssavd.Over_
flyttade i jan. I%9 till Arbetsstudieavd.Var under
pingl ir.utredningsmanvid Fdrslagskommitt6n
och ned_
lade ddrvid ett sakkunnigt,intresse-rat
och opartiskt och
av.aITafci-r.slagstiillare
hcigt v?irderatarbete.Erhdll medalj
och gratifikation fcir 25 fu t959 och riknade siledes ca
2) tjdnsrcerniir han avgick.
Saens.sgn,
lobn -Sture Reinhold, fddd 30 sept. 18p6,
,
slutat vid uppntdd pensionsilder 19 okt. 1963. Arbetade
I92I-I924, som plltslagarhantlangarepi Nydqvist &
tlolm. Aterkom L9)4 som avsynareoch hade-denna
sysslatills han avgickefter ndra 13 irs tjiinst.
Sdderbom,GustauHugo,
-4 fodd 17 maj 1895, slutat vid
uppnidd pensionsilder
nov. Ig63.' Ansidlldes vid
NOHAB 9 mars L954 som transportarbetare
i Diesel_
verkstadenoch hade dennasysslahela sin anstdllningstid,
nd.raIO ir.
Tiygstedt, Herman lulias Edaard, fddd 3 okt. rs96,
pensionerad31 okt. L963. Anstdlldesvid Nobelkrut i
apriJ t
l.!! pi Nitrocellulosa-krutbruket, ddr han sysslade
med triciring och siktning av krut fram till tg4>,Zi,han

t . losefsson,Sigurcl Georg Leander, Tntck-

G RATULERA
5O o.eh6o-dzin4az
I kvartalet

1964

BOFORS
5O-fuingar

Anst,-er
Januari
19to
KA
Kontroll.,
en,
Steff
91
Lennart
1 . Sdderling,
1954
5 . lohansson, Karl Ingemar, Trdatbetare,B
EDE L937
8 . Borg, Bengt Martin, Brukstjdnsteman,
1 1 . Carlsson,Bror Axel Hugo, Brukstjm., MV 1 L929
t960
1 3 . Oltton, Erik, Mek. reparati)r,MSK 90
M . Mybrman, Knut Gustaa Birtil, Brukstj?inster937
man, KKX
L951
15. Karlston, Berla Kersiln Ottilia, K<iksa,6H
L91L
L6. Sund:trdm, FolAe Hialrnar, F6rman, X 20
1955
EFV
Stdderska,
Linnia,
Ingrid
2L. Olston,
24. Grell, Haluard Sigfrid, Brukstjlnsteman, V 1 r928
L9rO
24. Andersson,Karin, Sortererska,6T
Lg48
27
VP
Sprutmilare,
Gdt'e,
27. Lyck, Hans
30. kropp, Erik Gustafi Brukstjlnsteman,PA 1 L929'

Februari
l9r9
2 . Nor,4en,Thyra Elisabeih,Btukstim., EDE
4 . Green,Daaid OskarTeofil, Fdrr&dsm.,VK 12 L938

Sture Saensson
N ohab

Gustaa Sdderbom
N ohab

9.
11.
16.
L7.
22.
2t.
27.
27.
27.
28.

fcirare,RT
Henriksson, Ruth Magnhild., Avsyn., KA 62
Benp!sson,Margit Cecilia, Stdderska,EFV
Itrtei"bult,Erik Rudolf lY/alodd'i,Kapten, KM
Pertton, Gunhild. Viola, K6ksa, 6H
Ganneskog,Karl Bertil, Verktygsslip.,W 21
lernberg, Nih Rudolf Herman, Fris., VK 23
Bokuitt, Karl Gunnar Emanuel,Filare,VK 51
Bjdrnson,Bjbrn Oae Eagdn,Ingenjor,KCR
KCA
GrLberg,Erik Torgny, Brukstjdnsteman,
Elwin, Tore, Ingenjtir, KKF

Mars
1 . Bergstrdm, lohan Albin, Reparattir, V,R
1 . EriEtson, G'i)staTage, Riktaie, MH 22
7 . Sund.man,Lars Henrik August, Ing., KMTA
o Selin, Per-Olof, Ingenjdr, BAK 12
t 2 . Andersson, Eiic, Fdrmaq MVK
1 3 . l{/igren, Sten Henry, Ingenjor, KCT
1 3 . EriEsson,Magnhild Matilda, St2iderska,FAY
L 6 . Lt)i)w, Olou Algot, Slipare,VK t'l
1 8 . Olsson-Kock,Erik Ingemar,Brukstjm., PK
1 8 . Ldrsson,Anlon, Reparatiir,VA 20
1 9 . Vester, Frida Viktoria, Stlderska, SS
20. Ljungberg, Gdsta Sigfrid, Fcirr&dsman,P 10
2 2 . Tallberg, Saen Elof , Forman, RQ 2
Bergquist, Olof Algot Emanuel, Godsmot-tigare,P to

Herman Tingstedt
N obelArut

L95L
L9t2
1.962
1962
L96L
L938
L962
1928
1960

r9'39
t934

L949
1936
L938
1949
1934
L929
1960
1939
L92'9
L933
L9)2
L949
L933
1960

Gustatt lYetterdahl
lV edaaetAen

uppnidd pensionsilder 31 okt. L963. Anstdlldes vid
*idaoerken den 3 mars 1948 och har hela anstillningstiden, ca 15 tr, tillhdrt Byggnadsavdelningenoch tj?instgjort som 1 :e man i grovarbetarlaget.

Axel V/ickstrdn
BoJors

flyttade iiver till vakuumtorken. Hdr arbetadehan tills
Erhtill 19)9 medali och
han avgick efter ca 2) tjidnstelLr.
tjiinstelr.
fdr
25
gratifikation
Wetterd.ahl,K. Gustau,fddd 27 sept. 1896, slutat vid

JYickstrdm,Axel laar Thure Elion, f'6dd 24 dec. 1898,
pensionerad L jan. l96t+. Efter office_rstjiinstvid A 6 i
ionkoping och tjiinstgdring vid Artilleridepartementets
\Wickstriim vid Bofors
dav. t'ontiotlavd.'anstd"lldes-kapten
i maj 1934 pi Krigsmateriehvd. Denna tillhiirde han
hela iin anstiillningstid,ca 29 ir. Erhiill 1.959medalj och
gratifikation fiir 2) tj?insteir.
bfaren, Valborg Eugenia,fddd 31 m-ars1f01, pensionerad 1 okt. rq6j. Fru Ofvren arbetadevid Nobelkrut
frtn nov. l94O till sept. 1946, forst pt Ammunitionsavd., senare pi Nitroglycerinkrutavd. Aterkom i aug'
Lg48 till R<irapteringen,ddr hon arbetade med besiktning och apteringav amm.-detalier.Ca 21 tjiinsteir.
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r
25. Andertson, Harry Natanael Leonard, Ef.terbearb.-svarvare,
VA 35
L947
27. Alm, Nils Rudolf, Hirdhetsprovare,MSK 5O 1929
60-Sringar
Januari
L. Reinholdtson,Knut Ragnar,Brukstjm., VK 2
L3. Pettersson,Knut H,jalmar,F6rman, RTK
16. Eriksson, Dauid Mattias, Triarbetare, B
20. Karlvdn, Frits laar, Mek. reparat<jr,MSK 90
24. Edgren,Erih Valdemar, Avslnare,KA 800
24. lYiirn, Erik Albin, Skdrpare,MVK 90
26. Carlberg,Gdsa Alfred, Kontrollant, KA 91
27. Magnutson, Tora Ottilia, Stdderska,SS
29. Karlston, OsLar Ragnar, Supportsvarv.,VF 20
30. Luthman, Suen Gdsta, Ingenjiir, KKV
Februari
7. EAman,Ragnar Fredrik Fritiof , Fdrridsman,
VK '2
7. Aronsson, Ester Maria, Stdderska,EFV
B 70
9. ldrgensen,Adolf Sdren,Kompress.-skrit.,
12. Hellberg, Editb Amalia, Stlderska,SS
15. Vamslad,Elof, lngenjor, A 12
18. lohanron, Nils Ragnar,El.-montdr,X 20
21. Palmqaitt, Suen Erik, Fotman, VA 20
27. Bratk, Henning Hialmar, Dammvakt, X 40
Mars
). Sidberg, Per GustauRagnar, Handformare,
MG 10
9. f ohansson,Artur Valentin, Fcirman,VF L
10. Suensson,Hedaig Elaira Adela, Sted.,EFV
lL. Malnostrdm,Karl Bertil Emanuef F6rridsarbetare,VF 18
13. Karlsson,Karl Leonard,L:a Fcirridsm.,P 10
13. Rattlxr,Mihail, Verkstadsarbetare,VA 3O
tl. Skoog, Ester Kristin4 Stiiderska,SS
26. Fortberg, Axel Emanuef Tr[dgirdsarb., B

L>)o
1q?'7

1940
L9t6
1937
1958
1940
1954
193'
193t

1918
1940
L912
t953
194'
1946
L92'4
1c ) r 2

1923
T9I9
1 c)<7

1.926
19ro
t960
L94I
L93L

1950
1933
L'))O

Februari
8. Andersson, OscarFelix, Apparatskot.,NVS 1 L935
9. Carlsson,Henry Georg, Byggnadsarb.,NB 40 1940
19. Vikstrand, Erntt Robert, Lackullsarb.,N\4N.I L938
Mars
Granstri)m, Gottfrid, Trotylarb., NVS 1
Eriksson, Eilk Lennart, Fcirman,NVF

T9'I
t940

60-iringat
19. Carlssort,Guitar lulius,Kontrollarb., KA 9t0 1950
2L. Glaas,lohn, Polerare,NVK 2
1947
Februari
l. lohansson,Gr slau U no, Apparatskiit., NVF
2. Blom, Erik Einar, Apparatskiit.,NVF
8. lobantson, Per Guslau Gunnar, Ing., NFF
28. Andersson,Sigrid Elivbell, Diskerska,NLD
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NOHAB
januati

50-iringar

18. Gunclersen,Maja, Traversfcirare,vD
24. Pedersen,Siguard, Slipare, VM
29. Landgren,Bertil, Filare, VH
Februari
lB. Norin, Eluir, Slipare, YM
20. Modigh, Gunnar, Hirdmdstare
28. Karltton, FrAns, Svetsare,VR
Mars
6. lohanston,lnge, Sekreterare,
FK
29. Petlersson,Elou, Verkmdstare,KA
60-iringar
Januari
3. Karlsson,lohan, Tnnsporiarbetare,VD
4. Auguttsson, Guilaf , Borrare, VD
9. lohansson,Gunnar, Traversf6rare,VM
2L. Guttaftton, Aruid, Fcjrr&dsarbetare,
EIF
Februari
I. Anclersson,Emil, Transportarbetare,
VH
9. Andcrtson,Mauritz, Transportarbetare,
VT
14. Olausson,Euald, Avsynare,KA
Mars
). Fors, Georg,Plitslagare,VT
13. Sandblorn,Nl/r, Inkiipschef,EIC

193'
t950
L928
1948

r95V
1.940
L95t

r929
1947
t94L
L940

19ro
r929
1.961.
1962
I96L
L96L
1918
1cl)'7

L927

TIDAHOLMSVERKEN
50-iringar
Januari
). Fingal, Morgan Lud.uig Hilding, Trpt.-arb.
19. Hhkan:son, Axel Gi)sta, Trpt.-arbetare

NOBELKRUT
50-iringar
Tanuari
L6. Stenquitt, Edit Erika, Krutarb., NVK 1
24. Erihson, Karl Euert, ApparatskcitareNVF
24. Hahne, Iaar Vallentia, Krutbruksarb., NVN

Mars
20. Ny:trdm, Karl Georg,Reparatcir,NB 90
1926
22. Tornberg, Dolaitz Vallentin, Fcirrtdsarb.,
NP 10
1928
24. Sundquist,Otkar Teodor, Verkmd.st.,NVS 1 1918

t94g
I9t7

Februari
7. Sand, Karl Eaert Harry, Plastpressare
l9t7
1938
). Albeman, Karl Olof , Verktygsarbetare
27. Quist, Gustaa Verner, Maskinarbetare,plast. L9r6
Mars
1. Karlsson,Georg Lennart Aruitl, Frdsare
Il. Hellquitt, Karl Ragnualcl,Vacuumformare
2L. Bod.in,Gu$aa Bertil Rudolf, Plastgjutare

I94O
I94O
IgiO

60-iringar
Februari
L. Lidberg, Alons Gotthard Ferry, Svetsare
24. Lust, Fritz Elof , Reparatcir

I94L
L936

Mars
20. Sandberg,Oliaer Alarik, Grovarbetare
26. lubrant, Suen Valdemar, Gtovarbetarc

1.941.
t960

UVA
60-iringar
Januari
12. Lundberg, Ernst Sigurd, Serviceman
1. lobanttorz,Frans Algot Valentin, Forman

1960
1934

ALGERIETS MINOFFER FAR SVENSK HJALP
Svenska rtida korset viidjar om bidrag till en planerad
protesverkstad
En protesverkstadfcir de tusentals och ldngre ner mot 6knen bistrare i
krigs- och minoffren skall under vin- sitt kala virrvarr av trid och jirntenar
tern skapasi <istraAlgeriet genom bioch med de dcidskallemdrkta
tavlorna
stind frin Svenskarcida korset. Den dnnu orcirdainom sina smi inhlgnaskall drivas med svenskpersonal,men der.
ocksi sysselsdttaalgerisk arbetskraft,
Minorna iir dridsfZillorfor mlnni'som p& det sdttet utbildas att kunna skor och djur. Sommaren1962, nd,r
frira arbetet vidare. Proiektet har be- flyktingarna frin Tunisien bcirjade
slutats efter ingiende kontakter med
den inhemska rcidakorsorganisationen
- Algeriska rrjda halvminen - och
blir, hoppasman, ett verksamtbidrag
till dess arbete bland behcivandeoch
ncidlidandei det egnalandet.
Det finns ingen protesverkstadi
grdnsomridena mot Tunisien, och
Rcidahalvminen har jiimte utbildning
av samariteroch andra satt rehabiliteringen av de amputerade frdmst
bland aktuella atgeld,gnauppgifter.
En liten flicka skulle r[dda ett av
familjens dyrbara lamm. I sin iver
spranghon in pi ett fZilt som liknade
andra, men diir kriget innu drcijer
kvar. En skaroknall och en mina hade
tagit hennesLen.
Fcirfdrande minga algeriska barn
delar hennescide och varje dag sker
nya olyckor trots intensivt rrijningsarbeteoch all fdrsiktighet. Under sju
irs krig byggdes taggtridsstdngsel vinda hem till sina berg och omgrupfrin notr till soderfdr att hindra den peringslzigren
dppnades,krdvdesoffer
algeriska befrielsearm6ni Tunisien nlstan varje dag. I vintras fick sjukatt fdrena sig med guerillan i Alge- huset i Tebessai syd6straAlgeriet ta
riets betg. Ocks&vid den andra grlnemot i medeltal sju olycksfall i vecsen, mot Marocko, skapadesen dde kan. Under sommarenhar frekvensen
zon, varifrin alla flyttades till stora sjunkigt kraftigt, men man rdknar
omgrupperingsldger.
med att det i det cistragrdnsomridet
Annu i dag lciper taggtriden som finns cirka 6.000 minniskor som amen odndlig p&minnelseom kriget upp- puterats efter min- och krigsskador.
fdr bergssluttningarna,ndstan 6ver- Forskrdckande m&nga av dessa d'r
vuxen av gris och tistlar uppe i norr barn.

\vEDA
50-iringar
Januari
27. Rosl, Gbtta, Handformare
3I. Gattafsson,Arne, Ingenjor

Februari
24. Enberg,Suen, Avsynare

L95t
1959

1962

De som inte begrep fann, dd'fior
att mineringarnagjorts sedande flytt
river grlnsen; nomadernanerifrin ciknen som ingenting visste; de unga
pojkarna eller minnen som gick fcir
ndra spdrrarnafor att sdka sina fir
och getter; barnen som lekte eller
skulle samlajlrntenar och sdlja,precis
som de tidigare hade gjort utan fara.
Hdr finns ocksi minga som skadadesunder ofreden.Med den primitiva
sjukvird som stod till buds var amputation ofta enda utvdgen att rddda
dem som sirade tog sig tillbaka efter
striderna.
Fcir dem alla gdller att ett par kryckor Ir den enda hjiilp man kunnat ge
efter de svira veckorna eller minaderna pi sjukhuset.Resursernard.cker
helt enkelt inte ldngre. T. o. m. den
enkla hjdlpen bi6d till en brirjan problem - innan man hunnit f3, igl,ng
tillverkningen av kryckkiippar pi sjukhusen eller fitt en del utifrin.
Genom Svenskaroda korsethar Algeriet under och efter kriget fitt hjlilp
fdr mil;'onerkronor, sjukvird, kllder,
mat m. m. Nu skall en Drotesverkstad
cippnasi Algeriet, diir tOOO-tats
olyckliga skall fe hjelp och algerier llras
upP att utfcira arbetet, som behdvs
iven pi ling sikt.
Den fortsatta hj?ilpen 1r beroende
av generiisa bidrag frin alla varmhj?irtademinniskor: Alla iir vdlkomna med sitt stcid- litet eller stort och i vilken form som helst. Stcid
Rcida korsets pigiende insamling pE,
det vdlkdnda kontrollgirot 900 800.
Utnyttja det inbetalningskort tonz
fdljer med.denna tidning.

60-fuingar
Januari
Gustautson,
Holger,
Smd.ltare
5.

r937

Februari
28. 6rsjd, Elsa, Stlderska

1949

Mars
7. 6$enson, Bengt, Tjd.nsteman
24. Pettersson,Hjalmar, Stldare
27. Lindkpist, Dauid, Pressgjutare

194r
1962
1 c}17
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tTV-rutan

gelbundetmotionerande.Ett frirebyggande medel mot sjukdomar dr motion. Alla behover vi nigon motion,
helst varje dag, men minst en ging i
veckan bcir vi ta en ordentlig promenad frjr att hilla ossvid god vigdr.
Alltsi vel mdtt pe Heilidsberget
dvenmellan tdvlingspromenaderna.
Roland.

Forts. frSn sid. 267

Deltag i TV-korpens
/-'1 r
ffllultspromena rd e r
TV-korpens friluftspromenaderhat
i ir samlat ett rekordartat antal deltagare, vilket 1r ett bevis pL att allmdnheten har fitt upp cigonen fdt
motionensstorabetydelse.

med 't'ru
BTV-are Eaald. lohansson pronzenader.
har deltagit i alla korpens
Foto Lennart Johansson.

har fcirm&nenatt ha bara en kort promenad frin stadenscentrum. Ytterst
fi stdderkan visa upp nigot liknande.
Att tdvlingen fitt en s& stor popuiaritet, beror till stor del pi desstrevVarje ptomenadhar
liga upplZiggning.
alltid nigot nytt inslag.For de yngsta
dr det ocksi viil scirjt, de har en allRolandEhualli lill lArd medatt stiimpla
deles egen tZivlinginlagd i den stora
FotoLennartJohansson.
startkorr.
promenaden,ddr de kan vinna dockor
m. m.
4 stora promenaderskall TV-kor- och bilar
Den
drivande
kraften och id6sprude
hittills
pen arrangerai hdst och pi
'd'n
L767 tan dr Evert Sandh,tidigarekdnd som
3 avverkadehar inte mindre
Tidapersonerdeltagit, och di iterstir den en av de ypperstafotbollsspelare
hj?ilp
har
han
till
sin
holm
har
fostrat,
niimligen
popullrasteav dem alla,
iulTore Samuelssonoch Kurt Tidqvist,
ptomenaden.
Trots det stora deltagarantaletdr samtligadessahar sin dagligagdrning
nog inte arrangcirernariktigt ndjda, fdrlagd till TVP. Finns det kanske
betydligt mer BTV-are skulle nog nigon p& TVM som skulle kunna
kunna leta sig upp till det natutsk<ina hoppa in och vara behjelpfig?
Varfcir inte lita dessatdvlingsproHellidsberget, ett friluftsparadis av
yppersta mirke, som vi Tidaholmare menaderbli upptaktentill ett mer reLia ocb riirelse tid sl.trtpldlsen, Foto Lennart Johansson

Eaert Sandh d.elar at en ballong ti.ll en art
deltagarna i barntiialingen. Folo Lennart
Johansson.
*

Tv& priisthistorier
Fcir ca 50 ir sedanfanns en prdst
i Acklinga pastorat som hette Per
Alfred Andr6e, bekant fcir att ej tycka
om utomdktenskapliga frirbindelser
o. d. En ging kom en ogift mor fiir
att fi sin dotter dcipt.
"Vad skall barnet heta?" sporde
Andr6re.
"Gl2idisViktoria", sa modern.
"Hm, Gl?idis Viktoria, jag tycker
det dr en SorgensHistoria."
Komminister Andr6e flyttade frin
Kottorp i Acklinga pastorat si sminingom, och blev med tiden prost och
nidde en mycket hog ilder. P& priistmcitentog han ofta till orda f6r mycket l&nga utldggningar.Nir det efter
fciredragets eller inledningens slut
blev tillfZille till debatt, si begdrde
Andr6e snabbsom blixten ordet: "Ja,
nlr det inte ir nigon annan som vill
borja si fhr vdl jag sagaett par ord"
och si kunde han sedanhilla oi en
timme eller mer. I regelvar de civriga
ndrvarandemycket yngre In Andr6e
och vcirdnadsfullamot seniorkollegan,
varfcirde teg och led.
F.T.

Forsberg,"Katt och tupp", trltryck av
Naile \7erner, Georg Christensson,
"Kruka", stengodsav Rolf Palm, Ake
Ryberg, "Enbuskar", akvarell av IJno
Nilsson.
Det kommande irets styrelseblev
Yngve Knilberg (omval), Harry Johansson(omval), Per Sundbergmed
Uno Nilsson som suppleant(omval).
Som tidigare sagtsdr alla BTV-are
vllkomna, och in finns plats frir ytterligare 500medlemmar. (Jltrarnarin

IKONSIIIKTUBB
Saktamen slkert vlxer Konstklub- Roland Svensson,Stig Jansson,"Algben till och fir en fastare fcirankrins tjur och hund", tuschteckningav Harbland BTV-arna. Fiolirets 51 medleml ald \7iberg, Thure Bergstrcim,"stillemar har okat till 77 och det skall viil
ben", olja av Lennart $7ilkman, Lena
inte vara omdjligt att under det kommandeverksamhetsiretrika till 100.
Arsmcitet den 22 november,vilbesdkt, bj6d fcjrutom pi vanliga mcitesfcirhandlingar dven pi film om van
Gogh samt pi utstdllning av internationell grafik med namn som Atp,
Friedlrenderoch Zaowou-Ki.
Den i Tidaholm verksammakonstndrsgruppenLabyrintenvisadeen nyframtagengrafikportfcilj, "Vir stad",
gjord i 10o exemplaroch innehillande
sex blad med motiv frin staden.Teknikerna var litografi och serigrafi.For
intresserade
miste tyvlrr meddelas,att
upplaganredandr slutsild.
Vid kaffet utlottades sedan irets
itta medlemsvinster.
Vinnarna blev: Inga Schagerstrcim,
som valde "Ridhdstar", olla av Ebbe
Eberhardson,GcistaJohansson,"Mor
och barn", skulptur av Stig Blomberg,
K.-E. \7illner, "Aftonsol", litografi av

Det gamla Bofors

Forts.lrdn sid. 256 mat, men nista kvdll hittade vi pi niOm sommarkvillarna ikte vi skinn- got nytt.
Pi den tiden var bruksbackentumkiilke utfcir bergklacken vid Gribo,
tills byxbaken sig ut som ett risigt melplatsen.Vi hade inte di som nu
hrjkbo. D?ir gick stigen fcirbi till kekens gemensamma bekvdmlighetsinrdttning. Om vintern brukade vi anvdnda den som rutschbana.Vi ikte
pi plitbitar och briidlappar.
En vinterkvdll, ndr vi ikte som bdsi,
kom tvi smedmoror - som de allmdnt kallades- pe v?ig till ett visst
stille. Det var alltid tvi i s?illskaovid
sidana f<irrdttningar efter mcjfurets
inbrott. Vi stZilldeoss avvaktande,vi
hade en aning om, vad som kunde
hdnda. Stigen var siphal. Den som
gick fcirst bar lyktan, men endastefter
nhgra fh steg hdnde katastrofen,ett
regelrdtt kdringflax, ett skrik och ett
rundslag med lyktan. Alit var svart
som Egyptensmcirker.Leken var slut.
Dit mororna var pL vdg kom de och
loft.

Ndr vi pojkar sentomsiderkom insmitande,fciljde fortsiittning pi dra-

Pfr 'fotot hiir nedan synet 1963 Lrt medJemsuinster,

nigra hobbylokalertill virt fiirfogande, men det fanns heller ingen si
kallad ungdomsvird. Den sake-nordnades merendels med rottinsen. Vi

tvar allestedes nervarande, diir det
fanns nigot att se och hcira.
Vid ilvstranden nedanfcir landsvdgsbronsijstra landfdstelig pi den
tiden en tvlttstuga med en liten kammare. Ddr bodde en sommaren ungkarl, som arbetade i valsverket. Han
hade ett enradigt dragspel, en s& kallad pilacka. Nlr han hade friskift,
brukade han sdtta sig utanfcir och
spela,ty di blev han bjuden pi kaffe.
Vi smipojkar samt en och annanvdgfarande stod pi parkett vid brordcket
och sig och horde pL, ndr han spelade.
Klringarna skrubbadesirkar och lingskjortor efter musik.
Minnena mcirka och liusa ilar f6rbi. Svdltgrdnsen
tangeradesritt
ofta hos stora familjer. Lrinerna lig
nog i underkant. Det var nog si i
allminhet, och inte bara vid Bofors. Ddr ventilerades dagens brinnande
Inemot den tid avkiningen skulle utfrlgor, togs eo sup emellan8.toch bytdelas, kom mingen och ville ha fcir- tes klockor och snusdosorsamt drogs
skott. Detta beviljades i allmdnhet, fingerkrok <iverdisken. Si var det dE.
men en ging kom en smed in till kasEn tidrymd pit 60 6tr har runnit
sciren och begiirde fcirskott. Svaret f<irbi. Tvi v2irldskrig har skakai vidblev dock nej. "laha, di skickar jag den med efterdyningar och hird mothit kdringen", sa smeden.Den repli- vind, men likvZil har parterna,ingen
ken den bet. "Nej, nej fcir all del, ndmnd och ingen glomd, med frirhon har varit hlr en ging, jag vill inte enadekrafter kiimpat sig fram till vir
ha hit henne met", utbrast kassciren standardavidag.
K.F.K.
och fortsatte, "hur mycket vill Ni ut*
kvittera".
smederna
var
en
typ,
som skiljde
Ja,

sig iren m[ngden.tutiigu histoiier

om dem vore nog vdrda att berlttas,
och hdr dr en.
Det var julafton och smedenskulle
g& och hlmta en gran. Det var inget
fcirbud_pi julgranshuggling
.!e 1.1
tiden...fnnan han
.gav _::fl^jtla|;. lt:f
han tillsiigelseav sin lagvrgda,
--att "nu
' -9--':;'-nugger qu en uren gfan ungarna
,ui"^eng^ o.h rommEt Ii.;. D;?l;len var lncin obefintlig. Mdckelns is
var spegelblank.
Smeden satte sparkskon pi foten,
tog sin linga spaikstdtting^ochikte
over sjdn. Han valde inte ldnge, tog
en gran och lade den pi sparkst<ittingen. Under hemfdrden fick han
medvind. Vid vedbodenstod gumman
p3. post fcir att inspektera. Hon kon-

r
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BOfOrSen

>Svenska yrkes-ordstdv>
I "Pi Fritid", NKl-skolans tidning,
pigir en t?ivling om de roligaste yrkes-ordstiven.Tusentalsordstdv,hlmtade ur litteraturen eller ur egen fatabur, har inslnts. Vi iterger hlr nedan
nigra ordstdv ur den f<irsta skcirden;
som synesir de flesta nykonstruerade
efter gamlakdndamiinster.
lobbet iir ko-operatiut,sa aeteriniiren.
lag_ iiltkar karmen, tjong mdbelsnicRAren.
Mitt liu iir en aZg, sa bodbitridet.
Nu iir clet hiul igen, sa cyAelreparatiifen,

Visst snackar tnAn slang, sa cyAelreparal6ren.
lag dr radio-aLtio, ta hallStnannen.
Morgon mellan fjiillen, ta fisArensaren.
Inte en dag zttanen rad.,u typografen.
Liaet dr Aort, sa fotografen.
lag pluggar bhrt, u thomakaren.
Ett lockandeyrhe, sa clamfriil)rskan.

Forten liksom i min ungdombrusar
t)attnetslLstitl tkum och stiink,
Vinden full aa minnen sasar
blunda,'lystna_ lyssna_ tiink !
ser Du smed4an,u)uenhjulen rn,lrrdr,
t_.....
bammarn
slrir, hiirdenstlamnta I'yser
app i shummaurhr'
tus
!:'g.o:ntSnga.riistert
horJ x fotrenr brur.

TriiAol, rnalm i lLngaforor,
- trdlla ruoror
bakarstugan
griid.dabri)d att rnunnar miitta,
ol och briinnain,-t'yllcla
Arus.
Det uar-t'estuid forsensbrus.
Snarr sh ttiimma borden frter,
staterade,att granen
f?:
';" btir
ailt
". tys, ':'"':;"-"
I":
,
:l1t:
fdrsti)mt.
Smedentog
Smeden
tog sakenmed ro, kvistade
kvistade ,,.r.".*,r,-"...:"^^-:t
,- ,-.'.--'
^...
"
EtlAdJt Itten r4nntt grAtrer
av den p& ena sidan, bar in granen,
_ :r , r
r- L r-.
:r
,,?- _ r l - - c i u e r t n t t i i n gcl Araft, fdrgrlintt
fast
den vid
en -vigg
och'
spikade
sade: "Nu Du mor, dr den hilften si
stor. Det hdr dr nytt, det dr oog ingen
Dialektforska*l ,". omkring i
mer dn vi som har en halvgran." SaDalarna,ni.ddeEvertsberg
och sporde
ken ordnadestill bidas bel&tenhet.
Humorn saknades inte hos sme- en trygg man:
- Hur slger
derna, ndr de om kirdagskvlllarna
samlades i handelsboden, nuvarande eller "jag dridde".
- H?ir slg' vi
Strcimsbro.Den var merendelscippen
ni' nii vi blitt
till klockan itta pi kirdagskvd.llarna. dda, sa masen.
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r,n ny tavrmg

Alla ser ner p3 rnitt iobb, sa nnattpLliiggaren.
lag lider ao scendrag,sa den snuuige
shfrdespelaren.
lag lider au lirouerd, sa adjunkten.
lag bar komplex, sa fastighetsigaren.
Min mor far, sa flygaiirdinnans rcn,
Dom pfuthr jag liimnar suiiuandeuppgifter, v drtronduten,
Och s3 uar del tecknaren sorn.rilade
p3 dagarnaoch suddadep2 niitterna.
Nu vill Redaktioneninbiuda till en
ny tdvling: hitta pi - eller citera ur
minnets skattkammare- ordstdv som
har anknytning till vira industrier,
allts6. Boforskoncernens fciretag och
tillverkningar I
De bdsta kollektionerna fir penningpris. Alla ordstdv, som publiceras,
fir dessutomhonorar.
Satt iging!
Adressera kuvertet
"Ordstivstdvlingen", B-pilens redaktion, Bofort.

Avlciningsdagar1964
Timavliinad
Redov.
period

24 januari, 25 februar| 25 marc, 24 april, 25
mi1, 21 juni, 24 juli, 25 augusti, 25 september,
23 oktober,25 november,22 december.

personal:
Nr

Minadsavlijnad personal:

Avlciningsperiod
Perioden omfsttar

utbetalas*)

26 _63

9-ro/r -64

1/1-14/1
1 < ,/ 1 - ) R-/ "1/ '

22-23/1 ,64
5- 6/2 -64

29/ r-rr /2

5
6

12/2-25/2
26/2-ro/3
rr/\-24/3

79-20/2 -64
4- ,/3 -54
18-19/3 -64
3/4 -64

7
8

25/1- 7/4
8/4-2r/4

75-16/4 -64
29-30/4 -64

Med ndstanummer inleder B-pilen sin 19:e irgbng.
Som vanligt skall det fdrsta numret av irgingen
innehilla en kronika civer alla hdndelserav stcirre
vikt och intressevid Boforskoncernensforetag. Vi
ir dirfor tacksammafor alla bidrag till kronikan,
antingeni form av notiser eller bilder.
Sdnd in kronikebidrasen snarastI Vi tackar redan nu for all hjZilp.

o

10

22/4- 5/t
6/'-Le /5

M/5 .64
27-28/5 -64

Brevlida

l1
t2

2o/r- 2/6
3/6-16/6

70-rr/6 -64
25/6 -64

1
2
3
4

*) Preliminlra siffror.

Frin Redaktionen

Till sign. "Smittis".
Eder insdndarear ute for besvarandeoi den aktuella avdelningen,och vi hoppaskunna ge ett svar
i nzistanummer!
Red.

Konungensbesoki Bofors
Tisdagen det 26 nov. gjorde Konung GustavVI Adolf
ett besok i Bofors for att studera bolagets nya anld,ggningar och produkter, frdmst kanske de nya banddrivna
fordonen, S-vagnenoch schakttraktorn.
Sistagingen Konungen gdstadeBofors och Karlskoga
var fcir 10 ir sedan,och under dennatid har myckethdnt,
enligt vad som disponentSverreSohlmanocks&piminde
i sin information. Bl. a. har det civila programmetavsevdrt utvidgats.
Enligt de fcirstaplanerna skulle Konungen ha anldnt
tidigt mindag f.m. och sedan dgna hela mindagen it
industribescik,
men PresidentKennedystragiskabortging
gjorde att programmetmiste ldggasom. Prins Bertil, som
skulle itfcilja Konungen, fick dZirfiir resa till \Washington fcir att representera
virt iand vid begravningen.

Tisdagensprogram borjade redankl. 9 med disponent
Sohlmanspresentationav Bofors av i dag. Diirefter fciljde
besok pi Skjutflltet, skolbarnensuppvaktningar ldngs
fdrdvlgen, besciki Kilstastilverket och -smedjan,bescik
hos en ung familj (Lacke Edvardsson),mottagning pA
Bofors Hotell (diir ett )O-tal boforsarefcjrestdlldesoch
Konungen fick mottagaett antal givor) samt till slut ett
besokpi BjcirkbornsHerrgird.
Efter lunchen besoktespensiondrsbostdderna,
Ldkemedelsfabrikenvid Bjorkbornsamten del verkstdder,
bl. a.
S-vagnsverkstaden.
Konungen genomfcirde det onekligen miktiga programmet med beundransvdrdspdnst och med ett alltid
lika levandeintresse.
Vi iterkommer i ndstanummer!

Konungen tar, genorn rehtor Ragnar Kling,
hyllning aid Bolors ldrott.rplats. Boforsfoto.

S-ragnen denronstrcraspd Skjarlaltet at daeringenjdr Sten Henrlriim. T, t. om Konungen stfrr generalmajor fuLalm,KATF.

entot
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En trevlig jul onskar vi med dennakorsordsjulgran.Tdvlingstiden utgir den 15 jan. 1,964.
Tre pemringpris) 40, 30 och 20 kr. samt ert antal trcistprisutdelas.
Vdgriitt:
2.
3.
8.
11.
16.

Vill val alla ungar ha i jul.
Stir h<igti tak pe julafton.
Blir doppet i grytan.
Kandelaber.
Hiirtill lystrar mingen norsk
gutt I
17. Skaraborgssocken.
18. Pryder kanskefrjrstukvisten.
20. Rdkt - en delikatess.
21. Farbrortomtenshjiilpredor.
28. Skril och skrdn.
29. Finnessdkerti minget julklappspaket.
3 1 . Fastnarman mihdnda i vid julottefIrden.
3 3 . Gudingenskdra hustru.
7A
Onskar kanske nigon att julen
voIe.
36. "Tomten" av Viktor Rydberg.
38. Himlafenomenmed svans.
41. Ffin mormors sidenschal.
44. Bor man ta med saker och ting.
4t. Blev vdl ingen ndr klapparnafcirdelats.
47. Hoppas vi att det nya iret skall
bli.
10. Beh<iverman kanske julklappstofflorna.
)2. Lcisarensjiilv ju dr en sidanl
54. Kort frir ankomst.
t 7 . F t i l j e ri j u l e n ss p i r .
58. Emmitterade.
60. Kylslagen tingest.
62. Provaskanske dan' fdre dan'.
61. Har ligger en kdnd skuta.
66. Sockertoppsstad.
67. Minst bland femlingar.
68. Ingen julgrot utan . . .

2 3 . Fram och iter.
Pi. d.mbetets
vzignar.
2 5 . Fcir snabbbefordran.
z o - Vattenhdmtare.
2 7 . Huvudstadsblad.
3 0 . Vanlig syn i juletid.
) r . Bzir civervatten.
Ar stadensgator pi julafton.
3 3 . Gjorde vi av julbordets ldckerheter.
Symbolfor sparsamhet.
1 7 . Kejsareoch konung.
1 9 . . . . rider, tyst det dr i husen.
40. Huvudprydnad.
42. Halvgrds.
4 3 . Kan gi i pappasfotspir.
)l

Klipp her!

Lodriitt:
1. Genom detta fcjrmedlas julens
budskap.
Kinesisktmitt och vikt
Avslutar grdl.
Fcirstoch sist i julsing.
Pi egyptiskbil.
Dryck pi burk och i flaska.
Andevdsen.
Det storaiandeti vd.ster.
Syns numera sdllan framfcir jul.
otteekipage.
I1+. Inte vanlig i plinboken efter jul I
15. Utmd.rkerkreditorn.
19. Nya Testamentet.
20. GFLrvi ett nytt till mrites.
22. Mynt i Finland.
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4 > . I storavida vdrlden.
46. Bcir man inte utan lov.
1tB. Miserabeltjulvdder.
4 9 . Frjrseross med nyheter.
t 0 . Fcirekommeri betygsskalan.
5 1 . Blir man stundomi dansens
virvIar.
5 1 Pryder kanskegranen.
) o . Nordiskt och mordiskt kattdjur.
) 7 . Boforsprodukt.
t 8 . Bjcirkarnasstad.
t 9 . Bcir soppandtas.
6 0 . Helgonbild.
& . P3.biiar i norr.
o r . Ging i gruva.
64. Fiirutsdga.

w

Kuggfrtga
- Varfdr lr det svtrare att orientera i en ldvskog In i en barrskog?
_) ) )
- F;.'det fcirstaser man inte ett
barr och fdr det andrafinns det inte en
kotte att friga.
*
Felvdxlat
En arbetskamratbrukar hdmta mig
med sin bil pi morgnarna.En dag i
fcirra veckanhade han bilen p& reparation, och morgonen d2irp&ringde
jug upp honom vid sjutiden fcir att
hcira, om bilen var klar, men jag sa'
bara
- "H.j, kommer Du idag."
"Y^a, 1' Du strjni, ja' ha' ju
nyss s6mne", fick jag till svar.
- "Va d.'de' nu f<irpihitt?"
Jag skyndademig att be om ursdkt,
dL jag fcirstod att jag kommit fel.

- "A' de' inte Anita de". kom det
med en ldttnadenssuck.
- "Ja' ha' jobbe nattskift och nyss
kommehem."
Jag bad in en ging om ursd.ktoch
tillade:
- "Tur att Ni verkar si ung.
Jag
hoppasNi kan somnaom."
- "Iaa", sa han, "hade de' vatt
fasclran,hade de'allri blitt vdl." gr7,

Mingviixlat
Att en tvioring inte kan vdxlas pl
mer In ett sltt vet vil t. o. m. den
minst matematiskt begivade av oss.
Likasl att 5-6ringens v?ixlingsmdjligheter ir 3 och 10-6ringenstio.
Sen blir det genastlitet kringligare,
2)-6ringen erbjuder 64 olika "vlxlingar". Enkronan 3.958 och tvikronan 6L.984. Direfter blir det otrolig re och otroligare. Femman kan
ndmligen v?ixlaspi 5.229.I2L olika

sitt och tian pi 300.504.127.Pfiva
problemetpraktiskt. Det iir det faktiskt
vdrt.
*
Bilexplosivt
Vad bdnder niir ett bilcliick exploderar? lo, lteter det i en atneilkansk
motortidning:
- en am.erikanAastarutan etl orcl
bort diicket och kdper ett nytt;
- en engelsrnankt)r till niirmaste
gammiuerkstad.;
- en tysk slLr upp en handbok;
- en rlr.t gdr skosalorau d.iicket;
- en Jchueizaretar nteclsig rererudiick niista ging;
- en 'fransman fi)rfdr clilckfabrikanlenshuslru;
- sn 5rt6tr7s
bbrjar rtha cyAel;
- en suenskskiluer en insiindare.
*
Darrhdnt
Och si var det patienten,som just
genomgick l/karunderscikning. Han
hrjll ut sin hand f6r blodprov, men
handen darradesom ett ldv i hdsilig
storm.
- Dricker ni mycket, ffiLgade Ldkaren.
- Inte sdrskilt, jag spiller ut det
mesta,svarademannen.

Klipp hdr!

*
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Fel nationalitet
En fransk nykterhetsmanstegadein
p& en bistro i Paris och fick se en man
sitta med en konjak framfcir sig. Han
gick fram till mannen och sade:
- Monsieur, Ni vet vll att alkoholen dcidar tv8. miljoner fransmin
om iret?
Mannen lyfte frirvinad d,gonbrynet
och svarade:
ror
Det rdr mig
AI
belgare.
*

Losningen inszindav
Namn
Titel

Anst.-nr

Aud.

Foretag
v

Bostadsadress
(Gata, hus- ellerbox-nrochort)

Annan syn pi saken
- Iug kan tala om fcir er att jag
betraktarer som en idiotl
- Jugvet att ni rir en idiot. Om ni
betraktarmig eller inte, ir mej komplett likgiltigt !
*
Barn och TV

Adresserakuvertet:

JULTAVLTNG 1963
-&r*

Karin, 5 ir, sitter i mammasknl och
tittar pi TV. Da bdrjar en lingfilm
om vilken hallidamen slger att den
inte Zirliimplig fcir barn.
- Det gcir inget, fdr tanten kan
inte se mig, fcirklararKarin.
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