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Bofors och

Nobelkruts skyddsverksamhet uppmdrksammade i Yrkesinspektionens irsberittelse, av sign.
Ltn Nobelkruts Centrala skyddskommitt6s
Of6rdndrad
lrsinspektion, av sign. Ltn -

semestern "Tzink efter f6re", av
SLyddstjdnst Nytt preparat frln Nobelkrut
g e r n y o p e r e r a dl i n d r i n g , a v s i g n . R . . . . . . . . ) )

UVA-nytt.Ny
fotsdljningschef, av sign. A. H.
"De sista kuverten", av sign. Bosse . . . . .
L35
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pi

Boforsfiireningen

S l u t a r i j k a , a v s i g n ." G l i d " .

........

av Sigurd S6derlund, Atne
Kjellberg, Bjarne Helin, Bjdrn Steffner, Ake

Vi iindrar vanor. Teckning av G. Lindblad . . .

Olsson, Rolf Aspman och Tryggve Gustafsson >> 1 , 3 6 - r 1 7

Nyttig

bel6nade bilder

Litteratsr.
Kallskoga Karta och Vdgvisare "VAra Sociala f 6rmirret, "Social benefits in
S w e d e n "- S T F ' ss e m e s t e r b o1k9 6 4 . . . . . . . .
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Tidaholms Bruks gamla mllatverkstad fir ldmna plats fiir nytt fbrrid, av sign.
Findus Personalnytt, av sign. E. hI. Nf/T Paul Endacott levererad, av sign. E. l.
Tankkirror - ny BTV-produkt, av sign.
.M Nytt kallmagasin vid BTV, av sign.
Tidaholmare pi konststudieresa till
Italien, av sign. D. il. - Insd'nt av sign. lohan
Ordst:ivstivlingen. Nigta nya bidrag Fotos S. Lundberg och BTV-foto

ning infiir

i loto

744

E. M. -

olycksfallsfrekvens vid Nobelkrut, ^v sign. Lln
- Yrkesskadestatistik vid AB Bofors 1 jan.En ma31 aug. 1963-1964, av sign. Li -
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BOFORS-sidan.
Kilstastilverkets tappningshall
S-vagnen
anvind som gjuthall, av sign. R KAKexponerad pi MILA, av sign. R medaljer till tve Boforschauff6rer, av sign.
E. L. Perkins 6kar vevaxelordern, av sign.
R - Nyordning fdr lis och nycklar vid Bofors
- TBV okar studietakten, av sign. R - BoFiirberedelser for
lagets firrsdktingsrirenden de nya broarna civer Tims- och Svartdlvatna Storonapremidr med besijk av Direktionen och
BrukspojBoforspensiondretnal av sign. R Personalkarna pi Skjutfdltet, av sign. R nytt Ny organisationsplan fcir Ktigsmateri-

Utan redaktionensmedgivandefir text och bilder

Rent och friskt badvatten i
elavdelningen Stor sportsiindag
Mijckeln i Lr, av sign. l, Ccn 24 maj, av sign. L - Fyta framgingsrika
Bofors nya utfdrslagstillare, av sign. E -

Copyright:

stdllningslokal, av sign. R -

,tt &;*-

icke eftertryckaseller refereras.
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Boforsfotos Falk

och Tillman
NOHAB-biten.Ny
chef fbr dieselavdelningen
T u r b i n b e s t J l l n r n gf r i n T u r k i e t 102.000
hk - NOHAB
slir nytt effektrekord ftir
F6r ftansk rdddnings- och
vattenturbiner Dieselmotor lastas i lotsfartyg
bogsertjinst -

r40 r43
uisar:
Omslagsbilden

Sornmarfilrd.

Foto G. Hansson
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TILL OSTERLANDVILL JAG FARA. . .
Au Direkttir SVEN G. Lll/D.
Nnr jag fona iret for till Jordanienvar det inte
for att silja \Tedaverkensdrinerings- eller vdrmeledningspumpar.Vatten ir det som bekant ganska
ont om i det landet, och hus med vdrmeledning
dr minst sagt sdllsynta.Nej, anledningentill resan
var, att vir yngsta dotter Margareta sedan forra
sommarenar gift och bosatt i Amman. Hon trdffade sin tillkommande, emir RaadZeid al Hussein,
i Cambridge ddr bida studerade sprik. Raad dr
q$p slikting till kung Hussein av Jordanien och
tjdnritgorsom hans sekreterare.
Innan jag gfu in p5. resan, skulle jag vilja prata
litet historia. Palestina,Jordanien,Syrien och Irak
har bevisligen varit bebodda 5.000 ir f. Kr. De
har varit erovrade av assyrier,greker och romare.
Grekerna regerade 767-63 f. Kr., romarna harskade.ddr 63 f..Kr.-Li5 e.Kr. Sedan 600-talet
har dessaldnder varit under turkiskt och arabiskt
vdlde. Nigot sjdlvstzindigtjudiskt land har inte
funnits i Palestina sedan kuns Salomo slot sina
ogon 933 f. Kr.
Tre berrar Lind i Beirut.

Wedauerken

Vi forflyttar oss nu till tiden for forsta vdrldskriget. Turkarna hirskade i de arabiska ldnderna
och var pi tyskarnas sida i kriget. Det var ett
engelskt intresse att fL araberna att gora uppror.
Emir Hussein i Mecka hojde upprorsfanan och
hans fyra soner, av vilka Feisal var den frdmste,
drog ut i striden. Lawrenceav Arabien eldadeupp
anberna, och de lovades ett fritt Arabien efter
krigets slut. Redan under krigei hade emellertid
engelsmdn och fransmdn i den ryktbaru "Sykespicooverenskommelsen"
gjort upp hur bytet skulle
fordelas.
Den 2 nov. l9l7 tillkom Balfourdeklarationen.
Denna utgjordes av ett brev frin brittiske utrikesministern Lord Balfour till Lord Rotchild, i vilket
forklaras, ait britterna ville gynna tillkomsten av
eti nationellt hem for det judiska folket. Det dr
detta dokument, som oppnadeporten for grundandet av ett organiseratjudiskt samhdlle och senare
en judisk stat i Palestina.Fil. lic. John Lindberg,
FN:s ekonomiskekonsult i Jordanien,skriver i sin
utmdrkta bok Spelet om arabieu "Det brittiska
spelet hade lyckats.Storbritannienhade under kriget bida parters lojala stod." \Tinston Churchill
har 1937 sagt om Balfourdeklarationen,att den
Fdiattaren i tjhnen, niira lerrach. Foto Stellan Lind.
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IJtsiAt 6aer Anzman lrfrn Ernir al Hussein's bas.
Foto Stellan Lind.

icke var uttryck for nigon korsfararentusiasm
utan en Ltg6"rd,vidtagen endast av krigets behov.
Efter forsia vdrldskriget uppdeladesde olika arabiska Linderna i protektorat, och Jordanien kom
under engelskt valde. En av de fyra sonerna till
Hussein,Abdullah, blev regent,men den som hade
makten var engelsmannenGlubb pascha.
Si borjade den judiska infiltrationen i Palestina
i borjan av 2o-talet. Vid denna tid fanns endast
10% judar i landet, L939 fanns dd'r34%.Under
stdndiga strider, terror och hot hade immigrationen fortsatt. 1939 mlste engelsmdnnenfi lugn i
detta horn, och man lovade i en vit-bok, att den
judiska immigrationen skulle minskasoch regleras.
Efter andra virldskriget okade emellertid trots
allt inflyttningen av judar, och s& sminingom blev
det oppet kr|rg t948-49 mellan det nygrundade
Israel och arabstaterna.Di hade emir Abdullah
blivit kung i Jordanien l)46, och hans arablegion
var stdndigt i elden under Glubb pascha. Abdullah mordades 1951, och Hussein blev regent
vid 17 irs ilder.

gora den jdmforelsen, att vi hdr i Sverige skulle
taga emot hela Danmarks befolkning.) Noden
blev fruktansvird och dr sh foftfarande. FN soker
hjalpa genom sin organisation UNREF, men faktum ir ati dn idag lever 500.000mdnniskor direkt
vid svdltgrinsen i ett armod, som icke liter sig
beskrivas.Tillkomsten av Israel, som en sjzilvsteindig judisk stat, har skapat ett hat till judarna
hos araberna i alla ldnder, ett hat som ndr som
helst kan medfora explosion.Det dr bara si lingt
alla anber ir ense, dvs. att driva ut judarna ur
Palestina, men sedan dr det slut pi enigheten.
Arabforbundet existerarmest pi papperet.
Innan jag avsluiar dennapolitiska oversikt,skulIe jag bara vllja tllldgga, att engelsminnens intresse dr klart och tydligt - och det dr att h?lla
arabvdrlden splittrad. Av den fria vdrldens oljetillgingar ligger 75 % i Mellanostern.I New York
Times den 13 fefu. 1956 stir att l6sa: "Av betydelse for Storbritanniendr inte endast fortjdnsterna frhn British Petroleum Co. utan dessutom det
faktum, att schejken av Kuwait under inflytande
av den brittiske politiske agenten, vilken tjrinstgor
som hans thdgivarc, investerat en stor del av sina
tlllglngar i London. 40 % av britternas hirdvalutainkomster kommer frin tenn och gummi i MaAmliteatern

i ruinstaden lerrach. Foto Stellan Lind.

Vilka bekymmer den unge kungen fick overtagal Efter den judiska massakernvid Dar el Yassin
i april 1)48 begav sig 1 miljon araber ivd'g f.rhn
Palestinai huvudlos flykt. 650.000 hemlosa sokte
sig till Jordanien. Fattigdomen var redan forut
stor, men nu blev forhillandena fruktansvdrda.
(For att klarldgga problemets omfattning kan man
Ex stolt jordansk gilide t/tanldr Omarmoshin i lerusalem. Olieberget i baAgrunden. Foto Stellan Lind.
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lacka samt Mellanosternsolja. Utan dessainkomster skulle England bli ruinerat pi kort tid."
Kung Hussein kzimpar hirt for sitt land. Hans
bok Oshker krona uir en minst sagt intressantldsning. Det ar oftoliga svE.righeterhan haft att overvinna. Han har varit utsatt for ett tiotal mordforsok, uppror och illojala ministrar. PresidentNasser
i Egypten har understott motstindet mot honom.
En blick pi kartan sdger oss, att det ligger i Nassers intresse att fh gemensamgrdns med Syrien
och Irak for att fi dessa stater som delar i ett
storre arabiskt statsforbund.Vid arabkonferensen
i Kairo i Lr, dar fjorton arabstatervar representerade, sldts emelleriid inyo fred mellan Nasseroch
Hussein.Nu samarbetarman for att avledavattnet
frin Genesaretssjo for bevattning av NorraJordanien, detta for att hindra Israel att taga hand om
en stor del av vattnet, som i ett redan utbyggt rorsystemh8.ller pi. att avledas till Israels sydligaste
del, Negevoknen.
Under mitt besok i Jordanien hade jag tillfeille
att trd,ffa kung Hussein, som pi mig gjorde ett
mycket starkt intryck. Han dr liten till vlxten, men
har en kraftig rost och talar en god engelska.Han
har ju ocksi studerat vid Harrow och Sandhurst.
Jag traffade honom och hans engelskfodda maka
En tempelgaael i rlinstaden Petra. Bild efter fdrgnegativ.

Hotel al lordan i Amnran. Foto Stellan Lind.

Muna pi ett party. I rent politiska frl.gor ville han
vid detta tillfdlle icke uitala sig, utan samtalet
rorde sig mest om Jordaniens mojligheter som
turistland. Storre delen av Jerusalemligger inom
jordanskt omride. RuinstddernaJenach och Petra
d'r enastiende minnesmirken frLn dldre tider.
Jordanien behover all tdnkbar ekonomisk hjeilp,
och fler turister skulle vara vilkomna. Israel fir
en oerhord utldndsk hjeIp. 1956 - skriver lic.
Lindberg - utgjorde bidraget frin de internationella judeorganisationerna165 dollar om iret per
invinare. Om detta belopp efter samma normer
skulle tillfalla Sverige, si skulle det betyda ett
tillskott for vi.rt lanJav 6 miljarder kronorper ir.
En bra slant. Vad Jordanien fhr av de internationella hjdlporganisationernatorde utgora 1/6 av
Israelsiilldelning. Kung Husseintrodde, att Jordanien om 10 ir skulle kunna reda sig sjdlvt. Det dr
dock svirt att forst8.hul det skall gi till, di det
enda som exporterasi storre kvantiteter dr fosfat.
Man hoppas pi kopparproduktionen och en uppodling i storre skala av omridet ndrmast Jordanfloden.
Men jag har gitt hdndelsernaen smula i forvdg.
Nir jag tillsammansmed tvi soner,en dotter och
tysk mig efter ett dygns mellanlandning i Beirut
anldnde till Arnman, mottes vi givetvis av min
dotter och arabiskemig, som ordnat med en effektfull entr6 i huvudstaden.En jeep med kulspruta och vdl bevdpnadelegiondrer tog hand om
Den resande fanilien utan'fdr en moski i Amman.

. : : - - l

Kolonner i lerrach. Foto Steljan Lind.

Utsikt 6aer lerusalent. Efter firgdiapositiv

Oljeberget rett genon? talubfrgarna p,fi en romersA byggnad.
Efter f?irgdiapositiv.

viskorna, och under ideligt tutande banade sig
Chryslernfram till Hotel al Jordan - nyinrett och
flott med luftkonditionering, swimmingpool och
bar med kall Amstelbier, bryggd i Amman. Varmt
var det, ohyggligt v^rmt, men dndi inte si tryckande virme som i Beirut. Det var svirt med scimnen,
di man mitt i natten en hel timme i strdck miste
lyssna till boneutroparen i en minaret i ndrheten.
Med inkopplad hogtalare. . .
Amman har idag 300.000 invinare - det var
ca 20.000fu 1920.Ett oerhort gytter av md.nniskor
och hus, med bilar och isnor om vartannat pe
gatorna. Mdnniskornavar vd.nligamen nyfikna pi
utlinningar. Alla af.fdrervar vdlforsedda,och det
fanns minga guldsmedsbutiker,ddr man kopte
armband efter vikt. Armodet ir emellertid stort.
Alldeles intill virt hotell fanns nigra plitskjul,
ddr folk bodde under de mest miserabla forhillanden. En stor del av befolkningen i landet dr
nomader, som stdndigt flyttar med sina tdlt och
firhjordar.
Som utflyktsmil hade vi en dag den gamla ruinstaden Jercachmed vdl bevarad amfiteater och imponerande kolonner frhn rcmartiden. Ohyggligt
varmt. Okenlandskapetvar storslaget,men hur de
getter och isnor, som man sig overallt, livnir sig
dr obegripligt. Under regntiden, som infaller december-februari, blommar allting upp, men sedan forbrdnns vdxtligheten av en obarmhdrtig sol.
En dag strovade vi omkring i Betlehem och
Jerusalem.Vi hade dock for kort tid pi. ossfor att
hinna se allt, som var vart att se. Fodelsekyrkani
Betlehem hann vi emellertid med, liksom Hg|iga
Gravens kyrka och Omarmosk6n i Jerusalem. Intressantastvar dock folklivet och besoketi basarerna. Man kunde kopa saker och ting otroligt billigt.
AlIa talar engelska, sh nhgra spriksvirigheter
fanns inte. Lukten var emellertid som i aphuset pi
Skansen.Vidrigt. De uthingda kottvarorna med
flugsvdrmar retade inte aptiten. Doda rittor lig
lite varstansi de tri.nga grdnderna.Jag kopte bl. a
en Panamahattfor 2 kr - skont att ha i solskenet.
Jerusalemir liksom Berlin delad i tvi delar genom
en hog mur. En noggrann kontroll rider, och
nigon kommunikation mellan de bida stadsdelarna existerarinte.
Att bada i Doda havet var en sensationlOmojligt att drunkna
flot som en kork. Att simma brostsimgick inte, benenkom upp over vattenytan. Den hoga salthalten dr orsaken till detta
fenomen.Sjon ligger )9o m under Medelhavsytan,
och vdrmen ir helt forkrossande i denna inbuktning av jordytan. Det var 45" i skuggan mitt pi
dagen,och att bada di dr knappastmojligt. Vi badade kl. 10 pi kvdllen; vattnet var 30" varmt. Det
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var velordnat med hotell vid stranden, ddr det
fanns sotvattensduscharatt tillgi. Efter simturen
begav vi oss till Jeriko, to- l"g dock inte fick
mycket intryck av. Sup6n senare pi natten i en
trddgirdsservering glommer jag aldrig. Den kyck_
ling med lok och diverse andra grejor som bjods
var mindre aptitlig. Vi var emellertid omgivna av
en massa narghngna och hungriga katter, som
slogs om de kycklingbitar jag i smyg vdlvilligt
delade ut till dem.
*
Det finns ju mycket att tilld"ggaom denna resa,
men bilderna fFLrvd,Ldelvis tala for sig sjilva. Inte
skulle jag uilja flytta till Jordanien i forsta taget.
Men det ghr nd.r man dr ung. Det har vhr doiter
bevisat. Hon trivs utmdrkt, men si fir hon ocksi
fora ett intressant liv. Det kdnns i alla fall tryggt
att vlr dotter emira Madjda, som hon numera omdopts till, dr vdl bevakad dygnet runt av tolv legiondrer. En flzikt av Tusen och en natt!

FddelseAyhan i Betleben. Fasaden prydd ned
fresconfrlningar.
Efter firgdiapositiv.

OAenkrigarei fullmundering. En eilnran om det spdnda 16rhfrllande som rdder i Frdntre Oilenten. Efter fdrgdiapositiv.

Hausyan marAeud rned en skylt i Di)da Hauets dalgfrng. Flygsanden ger berget de mjuAa Aonturerna. EfLer fZirgdiapositiv.

Kamel -

dAnens gungande:kepp -

nred fi)rare i en oas.
Efter fdrgdiapositiv.

EUROCHEMIC - en fabrik for itervinningav kernbrinsle
Av IngenidrR. SIEBENFREU^/D,

NOHAB

kontor dr ddrfdr ett veritabelt glas- sonalstyrkanere, dels sprida kunskaKiirnreaktorns brdnsleelement
oalats. Saint Gobain Nucldaire blev per bland deltagaddndernagenom de
Brlnsleelementi kdrnreaktorerbecngageradefdretagen.
fcir nio konsulter frin
iamordnare
stir i de flesta fall av stavknippen,
Eurochemic fcirmedlar emellertid
Eurochemicanlitar ndmldnder.
siu
vars stavar h&lls iszir av distanseleinte bara genom sina konkunskaper
konutstrlckning
stor
ligen i mycket
ment. De 10-20 mm grova stavarna
hilla sin egen Per- sulter. Dess egen Personal kommer
att
dels
for
sulter
innehiller'uran, som dr kapslat med
16r av aluminium, rostfritt stil eller
Fig. 1. 12 au de till Eurocbemic anntiilda brdnsleelernenlen.
n&gon annan mera sdllsynt legering.
Kapslingsrtirenir mycket tunnvdggimetall absorberaren del
su tft.rioiv de for kedjereaktionennodvindiga
neutronerna.Viiggen skall emellertid
vara tillrdckligt stark, si att brinslet/
uranet eller "askan"/klyvningsprodukterna inte sprids i reaktorn och
dess kylkrets. Likv?il irrttdffat det, att
aktiviteten i nigon del av reaktotn
stiger onormalt och ofta harrdr detta
frin ett kapslingsbrott.
Ett brdnsleelementalstrar nimligen
vdrme genom att vissa uranatomer
klyvs. Principen fdr dessaklyvningar
har beskrivit! i B-pilen 6, 19'58.Klyvvolym dr dock stdrningsprodukternas
re dn den kluvna uranatomensoch ett
tryck byggs si sminingom uP! i
bilnsleelementen,vats kapsling brister, om elementeninte i tid tas ur
reaktorn.Detta miste ske lingt innan
allt klyvbart uran har ftirbrukats, och
det ?ir dZirfor av stort ekonomiskt inbrdnsleelementen,
tresseatt upparbeta
-lian
anvindas i reaktorn
si att de
igen.
Ag"re i tretton, konsulter frin
sju liinder
En upparbetningsfabrikdr en komplicerad anldggning, och dlrfdr har
lretton europeiska ldnder bildat ett
bolag som fcir nirvarande bygger en
fabrik fr;r itervinning av kdrnbrlnsie
utanfor stadenMol i Belgien. Sverige
dr deldgareoch representeratav AB
Atomenergi. Bolaget har kallats
EUROCHEMIC "ett euroPeisktbolag
for kemisk behandling av utbrdnt
kdrnbrbnsle". Mol ligger inte lingt
frin grdnsen till Tyskland och Holland bch liget har valts s& centralt
som mojligt i Europa,med tanke Pi
V I K T2 k g 9 2
de tunga transPorternasom skall fcin aktiva brinsleelement till Mol.
Fram till 1960 gjorde Eurochemic
o
REAKTOR
fyra fcirprojekt.Det sistaav dem ledt-E
cD(D
de till -tt detaljerat fcirprojekt, som
utarbetatsav den franskafirman Saint
Gobain Nucldaire. Moderfciretaget
z.
u
Saint Gobain 1r Frankrikes stdrsta
glastillverkare och foretagets huvudt!
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frin fjorton ldnder och sprikfrirbistringen skulle vara total om man inte
hade enats om att officielit anvdnda
endast tvi sprik: engelskaoch franska. Detta hindrar naturiiqtvis inte
a t t d e t d i s k u t e r a sp i a l l i m o j l i g a
spr8.koch Eurochemicstekniskedirektcir, som [r hollindare, Zirv;ildigt pigg
pFLatt tala norska, som han har ldrt
sig under nhgrahr pi atomforskningsstationenKjeller i Norge. Hans kontakter med och sympatierfrir de nordiska llnderna har iatt sina spir genom ritt minsa skandinaviskamedarbetare, som han har anstdllt eller
bala "Lhnat" under uppbyggnadsperioden.
Ingen tillverkning
tilltten

i Trollhiittan

Vi pn NOHAB kom med i bilden
A\
i slutet av 1960, sedanBofors-Nobel{ /--'
I
krut hade hjalpt till med en del av
1\--_J/
|
fcirprojekten.NOHAB skulle ta hand
om den del av anldggningen,som svarar fcir mottagning och lagring av
brd.nsleelementen.
Uppdragetomfatta- V i k t . . . . . . . 2
Rq
6,6
de konstruktion och arbetsbeskrivnins Ant. element 12
100
60
av samtliga komponentersi att anl R e a k t o.r. . . E L 1
EL2
EL3
bud kunde infordras. Frir sj?ilvabyggFrankrike
nadsarbetettillkom dessutomdetali- L a n d . . . . . . .
ritningsarbetet.
Efter granskningen
av
Fig.2. Strtilshlddfdr tran.;portau brtinsleelentent.
anbudenoch rekommendalionav till-

G

a5

E i tll
V

Fig. 3. Plan i;uer motldgninglballen. Li)ngst ned t. tt. 2r en inAomntande lasrbil ntarkerad.
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27 ton
7
Agcsta
Sverige

Elementendr hcigaktivaoch de mis'
te ddrfcir transporterasi tjockv?iggiga
transportstrilskydd(fig. 2). De kan
antingen gE med bit till Antwerpen
och dirifrin med trailer, pi iiirnvng
eller direkt pi lastbil frin reaktorstationen till Mol. I de bida senarefallen miste transportstrilskyddenvara
konstruerademed hdnsyntill de dnnu
inte enhetliga nationella bestimmelserna i alla de ldnder, som str&lskydden berlknas passera.
Mottagning
Ndr lastbilarnaanldndertill Eurochemicsanldggning,kcirsde in i mottagningshallen(fig 3). Transporstrilskyddenlyftes ddr civertill en dekontamineringsavdelningx)ftjr att tvdttas
invdndist med forceradcirkulation av
med tillsats av kemikalier.Man
vatten
Fig.4. Foto au modell aa del aa Eurocbemic-anliiggningen. l'f,rgranden d'en kenisaa
rdkna med att behilmiste
ndmligen
an.rlutande
nted
pd.
grand
de
aa
popillAfi
galll)ren
kallad
fyra ldnslerraderna
lalriken,
ytor och kylvattnet
invdndiga
larnas
motlagning- ocb fbruaringsanldggning.
i dem dr kontaminerade.Under tvdttverkarevar det konsultensuppgift att rochemic ville undvika att sitta vir
ninsen mdtesaktiviteteni cirkulationsvattnet f6r att utrcinaom kapslingeni
folja upp och kontrollera arbetena objektivitetpi fdr hirda prov.
niqot element har brustit. Skadade
samt svara fcir koordinationenmellan
elementsorterasut di de fcirorenarsin
olika entreprencirer.Eurochemic in- Igingkiirning, t964
och
granska
att
arbete
till
omgivning.
siti
fiirvaringsanl?iggskrdnkte
Mottagnings-och
civervakakonsulternasoch tillverkar- ningen 1r si passfiirdig nu att brdnsEfter dekontamineringen flYttas
over till mottagnas arbeten.
transportstrnlskydden
leelementkan tas emot och lagras i
Eu(fig.
i
5), en av de tre
runtom
ningJbassdngen
Konstruktionen och detaljritnings- den. Reaktorstationerna
som anllggningen dr
arbetet av byggnaden,som ju ligger ropa har diirfrir mojlighet att sinda vattenbassdnger,
utanfcir virt gebit, har gjorts i ndra sina utbrdnda element till Mol. Den fcirsedd med. Mottagningsbassdngen
samarbetemed Skinska Cementgjute- kemiska delen av fabriken berdknas ir helt kliidd med rostfri plit och dr
bli fZirdigLr 196), men lagringskapa- genom en sluss fcirbunden med lagriet i Malmo och "firman" NOHABSkanska var i byggnadssammanhangciteten dr si stor, att alla under det iingsbassdngen,som har milade besom
ndrmasteiret aviseradebrdnsleelement tongviggar.Den tredje bassdngen,
ett vedertagetbegreppi Mol.
mekaniska
den
skara
dr
Brdnsleelementens
till
slussen,
kan
tas
emot.
grdnsar
den
utrustav
Trots att en stor del
?ivenden klzidd
ning, som vi ansvaradefcir, mycket dr brokig, frin det ett Par decimeter behandlingsbassdngen,
vdl hade passatvira egna verksteder linga belgiska till det svenska nara 4
*) Dekontaminering : rengilring
tilht inte avtalet oss att offerera. Eu- m linga elementet(fig t).
Fig. 5. En del au hallen med ntottagnings-och lagringsbassiing'
erna. I bakgrundenbalkong med lyt'tkroLarfdt transportstfrlskydd..Foto Doknes dec. 7963.

Fig. 6. Hanteringsfulggan 6oer lagtingsbassiingen. I botten syns
iioerta delen aa siiherhetsstiillen. Foto Doknes dec. 1961.
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omges
i rostfritt. De tre bassdngerna
av upp till 1,75 m tjocka vdggar av
vattentii.tbetong. Som ytterligarc 9ar
dering mot ldckagevilar hela bassdngsystemeti ett stort betongkar. Eventuellt ldckage samlas upp i karet och
pumpas ut.
I mottagningsbassdngendppnas
transportstrilskydden under vatten,
elementenlyftes ur och placerasi vertikalt l2igei tippna korgar av perfoterad plit. Vid denna operation, som
grirs med handverktyg fcir de mindre
elementen och med en hanteringsbrygga (f|g. 6 o. 7) fdr de stcire, fir
elementen p.g. a. strilningen aldrig
lyftas hcigre d'n 2 m under vattenytan.
Transportstrilskydden flyttas efter
tcimningen f6rst till dekontamineringsavdelniogenoch sedan tillbaka
till lastbilen.
Har aktivitetskontrollen i dekontamineringsavdelningenemellertid visat,
att skadadeelement finns i transPortstrilskyddet, placeras de fcirst i kontrollbehillare fdr att identifiera de defekta elementen.Dessalagras dL i tdta
pl&tkorgar.
Lagring

Fig. 7. Hanteringsbryggan

aid llyttning

au briintlekorg

i siiLerhetsstiill

tilforsedd botten, vilken stdngsinnan kapsladeelement.Ndr brlnslet pi detBryggan, som kan kdras civer de tre maskinenlyftes civertill upplcisarsdtet. ta sdtt har befriats frin sitt holie kan
bassdngerna,transPorterar korgarna
NOHAB's konsultuppdragstrdcker det andra steget, upplcisningenoch
Pi
under vatten till lagringsbassdngen.
itervinningen av uranet, iga rum. Men
sig fram till upplosarsitet,men nigot
botten st&r s. k. sdkerhets- skall ndmnas om den fortsatta pro- inte blott uranet dr eftertraktat. Ett
bassdngens
stZill,(fig. 7), som skall hilla korgar- cessen.Frin laddmaskinenfiras plitmycket virdefullt grunddmne har bilna isdr och fdrhindra att de flyttas korgen med elementenned i uppldsa- dats i elementenunder driften i reakihop och blir kritiska, dvs. startar en ren, som dr en ca 7 m t8ng behillare torerna: plutonium. Bida dessadmkedJereaktion.Varje elementtyplagras med en diameterav ca 3OOmm och nen skall Eurochemic itersdnda till
for sig ddrfdr att kunden/reaktorsta- tillverkad av en mycket hdgvZirdig reaktorstationerna,
s& att de kan bilda
tionen skall ha sitt eget brlnsle tillnickellegering.Behillaren m&steha en grundstommen till nya element.
baka. Frin lagringsbassdngenkan en s&dan form si att den inte kan bli
90 hektar Europa
del brinsleelementtyPertas direkt till
kritisk och materialet i den skall sti
ndsta steg av uPParbetningsprocessenemot de syror och basermed vilka de
Denna korta beskrivning av Euroi den kemiska fabriken, som ligger i olika elementenskapslingsmaterialoch chemicanllggningenhar omfattat motdirekt anslutning till mottagnings-och uranetupplcisas.
tagnings- och fdrvaringsdelenoch i
lagringsanldggningen.
viss min den kemiska fabriken. Anldggningenomfattar pi det g6hastora
Andra element ddremot, och ddri- Den kemiska fabriken
bland de svenska,har fdr stotametallMan har haft tv| metoder fdr av- omridet flen" andn" byggnader sisom
ansamlingari toppen och botten vilka llgsnandet av kapslingsmaterialetatt analytiskalaboratoriet, ventilationshuaktiva avmiste sigas av fdrst. Detta sker i en valja p3,: mekanisk eller kemisk. Vid
set, forskningsiaboratoriet,
i mekaniskabehand- den mekaniskaavkapslingensklrs rd- fallsbyggnaden,vattenbehandlingsstaundervattenss&g
lingsbassingenoch sv&righeten1r hdr ret upp si att brdnsletkan tas ur. Me- tionen etc.
att siga av si mycket som mojligt utan toden dr l?implig fcir anllggningar,
Eurochemicligger i en i dubbel meatt komma in i uranet.
som skall arbeta med nlgra fh likar
ning aktiv del av Belgien. Den har
tade elementtyper.Men eftersomEu- som nlrmaste granne reaktorernai
Transport till uppliisaren
rochemicskall ta hand om alla fcire- CEN:s kirnforskningscentrum, som
kommandeelementfrin tretton ldnder 1r den belgiska motsvarighetentill
transporom
En laddmaskinskciter
till den hat man valt den kemiska avkapsling- Atomenergis Studsvik. Reaktorerna1r
ten av brdnsleelementkorgar
kemiska fabriken. En korg i taget pla- en, som dr mindre beroendeav ele- emellertid inte kraftproducerandeoch
Eurochemic kriper sin fi.nga frin ett
ceras av bryggan pi en av de bida mentensform.
Vid den kemiskametodendr fcirsta ndrbeldget helt konventionellt ingundervattentransportcirerna,som ktir
in dem under ett siite,pi vilket ladd- steget i itervinningen av brdnslet att kraftverk, som tycks vara begravt av
maskinenhar stdllts av halltraversen. kapslingsmaterialet- och samtidigt stenkolsberg,vilka en jlmn strrim av
Korgen dras upp i laddmaskinen,som plitkorgarna - lcisesupp. Detta sker primar aldrig liter bli mindre.
dr ett transportstrilskyddmed en ven- i syror med undantag fcir aluminiumForts.od ni*'a sida
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ueh 6o-fu.i.rtqaz
III kvartalet r964
BOFORS
Juli

50-iringar

2, Andersson,SuenErik, Forman, MSK 75
L2. li)ntson, Bror Egon, Chauffdr OG
L2. Frantson, Herman OtAar Gullmar, Smd'ltare,
ME 20
L3. Ohltson, Karl Henry, Brukstjdnsteman,
VK 2
16. Andersson,Bengt Olof, Forman, VK 21
l-6. rVoxnerud, Lars Algot, Verktygshirdare,
MH 24
L7, SuncJman,Nils Axel, El.-svetsare,YP 24
18. Karltson, Lilly Maria, Stdderska,SS
23. Hultgren, Karl StenRudolf,Ingenjtir, KKF
28. Blyberg, Sane Kurt Roland, Fcirman,W 21
3L. Sjdstrand, Erik Gunnar, Skalare,MVK 30

Anst.-ar
1c ) 1 ?

1950

r9'43
1940
L930
L943
1943
L9r8
1.936
L928
19r2

Augusti
2. f 1nsson,Erik Lennart Rdrmontdr,B 23
19r2
7. Andersson, Arnolcl Vilhelm, Supportsvarvare,
1936
VF 20
EFY
L9,38
). Linder, Astrid Kri:tina, Std.derska,
10. lYilhelmsson, Lart Herman, Truckf.orare,RT 1944
L2. Boman, Karl Denis, Mek.-reparator,BAM t94,
L3. Magnuson, Tore Gunnar, Brukstjdnsteman,
OF
t948
L7. Nilsson, lohan Emanuel, Truckf.orcre, MEK 1949'
L8. Sandahl, Gdsta Emanuel, Hj.-smaltare, MEK 1.960
26. Petlerston, Gdsla Einar, Bntkstj.-man, PM 6 L9'38
27. Andersson, Karl Edain, Brukstj.-man, EPT r929
28. F orssmark, Anna Mar gareta, Brukstjinsteman,
EOF
L954
28. Kindgren, lakob Vilhelm, Ugnskdt., MH 21 L9'6L
MH 21
t9'6L
1953
30. Ludaigston, Sonja, Maskintvdtterska, OT
19r2
3I. Lind., Carl Araid Tage, Ingenjdr, KA 63
September
I. Nilsson, Otto Ragnaald, Borcare, VF 20
6. EriAson, Elof Sigaard, Ythdrdare, MY

EUROCHEMIC

1939
r953

13. Pallesen,Jes, Gasskdrarc,MG 26
1957
L7. Hastelgren,Alaa Concordia,Stdderska,6H 19t9
L7. EriAxon, SuenBerlil, Stat.-kontrollant,
KA 91
L933
L7. Funhe, Saen Rudolf, Fiirman, VP 20
1930
19. Engberg,Bror Gu$aa Harry,Brukstjdnsteman,, KA 61
1940
19. Adolfs:on, Karl Bertil Fridolf, Mek.-rep., X L946
I)'. loharzsson,Erik Bertil, El.-reparatdr, X
1.94r
2I. Strombiick,Axel Ingemar,Maskinformare,
MG 20
L943
2I. Olsson,Nanna Linnea Karol)na,Stiderska,SS L9'6L
25. Henstrbrn,Sten Augutr, Overingenj<ir,KK
1.942
21. Thyberg, lohn Henry, Verktygsfilare,VV 20 L936
26. Lartson, Birgit Ester Charlotta, Stdderska,SS t960
30. Ht)gberg,Suen Araid Gi)ran, Slipare,YK 27 19>2
60-iringar
luti
4. lauson, Elis Oloa, Pachare,VK 54
7. Lindkaist, Claet Gu$aa Augustinus,
Fcirr&dsman,
BAM
). Lindqai$, Gu$au Harald, Portvakt,
Dimboporten, ,RV
L2. Berggren, Karl Harry, Kontrollarb., KA 91
13. Brandberg, Valborg Alice, Sortererska,oT
L4. Strdm, Karl Folke, Hyvlare, MVK 90
L7. Karlsson, Axel Enard, FiTare,VK 25
23. Karltson, Bror Gustau,Fd,rridsarb.,VF 18
29. Cruse, Carl Oskar, Hyvlare, YP 27
Augusti
1,. Erikston, Hialmar Ture Gdtta, Stlllare, MVK
6. Nordengren, Sixten, Brukstjdnsteman,KME
L3. Magnason, Tage Magnus, Karusellsvarvare,
VF 20
L4. Olddn, Karl Oloa, Fcirman,KA 9t
27. Erikuon, lohn Erland, Ingenjrir, KMO
September
2. Eriktson, Guttau Einar, Forildsarb., P 10
3. 6sling, Karl August Folke, Forman, YE
1. Fran6, Carl Axel Gr)sta,ForcLdsarb.,P 10
10. Hultman, Anders Emanuel,Kompressorsk6tare, MSK 89
L5. Berglund, Gunnar Fridolf, Godspack., RT
22. Eriksson, Axel Mauritz, Stickare,VK 23
29. Linddn, GustaaEduin, Svaware,X 20

Forts.frdnfdreg.sida lens engelskatext har ofta varit splckade med vd,ndningarsom ldtt kunde
Opatetiskt slutord om europeiskt
hdnfcirastill fcirfattarnasegnamoderssamarbete
mil. Varje brev har i bort&t20 kopior
Arbetet med Eurochemic-anldgg- distribuerats runtom i Europa fcir att
ningen har gett oss si minga euro- qlla intresseradeskulle bli underritpeiska kontakter, som knappastn&got tade.
annat projekt skulle ha gjort. Detta
Det var ju inte bara med Eurochehar ldrt oss en del av den takt och mic och Saint Gobain Nucliaire vi
uppmdrksamhet, som dr nridv?indig skulle h&lla kontakten. Lurgi i Viistn?ir folk med s& skild kulturell och tyskland projekterade ventilationen
teknisk bakgrund skall istadkomma och Belchim i Belgien vattenbehandn&got.Mcitena har vailt veritabla speg- lingen fiir mottagnings- och lagringslar p& de europeiskatemperamentens anldggningen. Och ndr vi hade komalla schatteringar,och mcitesprotokol- mit se lingt att bestdllningarlades

1936
195'
L936
L929
1944
L924
L929
L942
L949

1947
1,9'33
1,929
L9'40
r929

Lg'j7
L928
lgjj
L953
L946
I9L9
L9,j2

ut blev kretsen av europeiskavdnner
dnnu mycketstdrre.
Bestdllningarna skulle nlmligen
spridas i samtliga i Eurochemic deltagande llnder och ddrf<jr zir byggnadsentreprenaden fransk-belgisk, huvudtraversen portugisisk, laddmaskinen
belgisk, undervattenssigentysk, kontrollbehillarna hollindska, vattenbehandlingsanllggningen norsk, rrirentreprenadensvensketc. Anldggningen
kan siledes knappast vara mer europeisk, och byggherrenEurochemicgcir
sk?ilf<ir sitt namn och fcir att v^r^ ett
europeisktbolag.
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TIDAHOLMSVERKEN
50-flring
Juli

NOBELKRUT
50-fuingar

Juli
6. Oblsson,Dapid Tbeodor,Fcjrman,NVF
lI. Karlsson,Arne Gustau,Smed,NB 90

1 q2,'7

L929

Augusti
2. lohansson, Nils Eaert, Lackullsarb.,NVN
7. Karlsson, Berndt Gustaa, F<irman,NVA 61
L3. Sand.berg,
Erik Hildine, Apparatskdt.,NVF
17. Remmert,Verner Ambroius, Transportarb.,
NVK 2
28. Anclersson,Annie Viola, Amm.-arb.,NVA )
29. Andersson, Erik Gustau, Kr.-br.-arb., NVN

L952
L94I
L937

September
9. Rancl6n, Giista Villiam, Planerare,NPA
L3. Oilerberg, Suen Otto, Kr.-br.-arb., NVN
16. Ljung, Karl Einar, Krutskdrare, NVK 2
L9. Nilsson, Knat Allan, Krutarb., NVK 2

L939
L934
r938
1950

Augusti
5. Hanron, Valborg Krittina, Amm.-arb.,
NVA 4
Karl Herman Gotthard,
5. Suenssan,
Byggn.-snickare,NB 40
8. Niltson, Oscar Edain, Reparatdr, NB 90
2J. Erikston, Einar lYalentin, Tidskrivare, NEDT
September
L6. Eriksson,Per Einar, Diurskotare,NZL

L928
L937

L963

60-iringar
Juli
3L. Nils H)lton, Ingenjcir

L957

194r

Augusti
t4. Signe LindebrinA,Renserska
30. Harry Eriktson, Modelltransportcir

L9'47
L946

1949

September
26. Suen fonston, Byggnadsarbetare

L96L

L950
1937
L9'39
1c } r o

Augusti
2). Larston, Anders, Div.-arbetare,VB
28. Dahlman, Olof, Stddare,VH
31. Haglund, Karl, Avsynare,KA
31. Karltson, AAe, Formare,VG

L96L
L953
T94L
r929

UVA
Augusti
50-tringar
15. Frotim, Edaard. Frirr8.dsarbetare
19. Oksa, Veikko Otkar, Ffi.sare

L962
1950

60-tring
September
L6. Engstrbm,Isak Robert, Bonare

L950

L942
1939
'I

OS?

60-iringar
Juli
L. Bjdrk, ViLtor, Avsynare,KA
2. Benglsson,Bror, Rensare,VG
13. Engsfors, Lars, Portvakt, YE

1927
1944
1"953

4.
17.
2L.
2).

r9'34
1920
rg27
1962

1.3L

\vEDA

Augusti
5. Hjdrcils Olsson, Std,derska

r929
L943
L935

September
7. Kopp, Iuar, Modellsnickare, VG
19. Liinnquist, Villhelm, Frirridsarbetare,EIF
2I. Boberg, Frans, Svetsare,VT

L9'I

r9'37
L9'45

50-iringat
Juli
12. Borg, Arne, Forfidsarbetare,EIF
24. Emihon, Suen,Ingenjcir,KKR
30. Bobm, EriA, F6tman, Lab.

Engstrdnt, FrAns, Snickare,VB
Linclberg, Karl, Formare, YG
Lindell, Euald, Plltslagare, VR
lohanuon, Ragnar, Verktygsutldmnare,vA

3. lY/idell, lohn Sigfrld, Trdarbetare

50-flringar
Juli
1. Gunnar Larsson,Gjutmdstare
13. lVerner Lantz, Ingenjor

NOHAB

September
15. Gullberg, Algot, Svetsare,VT
26. Sahlberg,Gi)te,Ingenjcir,VL
28. Sandholm, Erland, Frdsare, VM

r936

60-tring
1c)17

60-iringar

Juli
17. Gustaasson,
Alexis lohn, Elektriker,NX 90

18. Olau.rson,
Bror KarJ Fredrik, Tjinstem.,
TBV 1

1920
L94I
1937

l'12 onr. rcc n^ruD rtr#^r*?lo.,l

,i.L'. ,r*r-r.

-sKA nAN WrE 5A7rA t 'ryCKKONTAKTCU?

-DDIN MEMORIAffi<<-

Euert Berg
Bofors

Curt Bdhme
Bo'f ors

lohn Eduin Karlsson
Bofors

EriA liirn
Bofors

Oscar Israelsson
N obelArut

G*stau Pihl
Nobelbut

Berg, Rolf Euert, fodd 18 jan. I9O2, avliden 5 april
L964. Anstdlldesvid Bofors i aprll 1942 som reglerarei
Smidesverkstaden
och hade dennasysslatill sin bortging.
Ca 23 tjd,nstelr.
Bdhme, Curt Heinz, fddd 5 febr. 1902, avliden 1.5
maj L964. Anstdlldesvid Bofors i |uni t953 som korrespondent pi. Krigsmaterielavdelningenoch hade denna
tjZinsttill sin bortging. Ca 11 tjinsteir.
Israeltson, Oscar Eclaard, fodd 23 febr. 189'8,avliden
3 april 1964. A$etade vid Nobelkrut juni 1933-dec.
s. i., di han permitteradespf,,grund av arbetsbrist.Ateranstdlldes i april 1934 p3,Nya Krutbruket, dZir han arbetade bl. a. som krutsiktare till sin bortging. Erhdll
L9)9 medalj och gratifikation fcir 25 tjdnstefu och hade
silunda ca 30 tjinsteir ndr han gick bort.
ldrn, EriA loban Alexis, fddd 17 juli 1911, avliden
10 april L964. Arbetade vid Bofors som svarvarei Kanonverkstadendec. 1924-april 1931. Aterkom i mars
1933 som borrare pa sammaverkstad.De senasteiren,
fr&n sept. 19t9 tillhdrde han Kanonverkstadens
milarverkstad. Erh6ll 1952 medalj och gratiFikation for 25
tjdnsteir och hade alltsi ca 37 tjdnstefuvid sin bortging.
Karlsson, lohn Eduin, fddd 7 dec. 1019, avliden 11
april L964. Anstdlldesvid Bofors L926 vid Smidesverkstaden och tillhcjrde hela sin anstdllningstidca 38 ir
denna avdelning, arbetadeforst som smideshjdlparesenare som smed.Erhcill 1951 medalj och gratifikation fcir
25 tjlnsteir.
Pihl, GustauBirger, fddd 4 maj t905, avliden 27 mars

Saen Suedberg
Bolors

L964. Anstd,.lldes
i aug. L928 vid Nobelkrut och arbetade
omvdxiande som krutvalsare pi Ngl-krut och fcirtorkare
pi NC-krut till juni L943, de han kom till Organiskkemiska avd. som apparatskritare.dverflyttade i nov.
L9r6 till rcirfcirrtdet dlr han arbetadetill sin bortging.
Hade dt ca 35 tjlnsteir. Erhrill t954 medalj och gratifikaton fdr 25 tjdnsteir.
Saed.berg,Sten Oskar Theodor, fddd 9 nov. 1903,
avliden 13 mai I96tt. Ansti,lldesvid Bofors i mai 1918
som pl&tslagerihantlangarepi Plitverkstaden, civerflyttade i maj I94O till Reparationsavdelningensom maskinarbetareoch blev i maj I95L kompressorskcitare
pi
Byggnadsavdelningen.ErholI L9'46 vid Boforsjubileet
medalj fdr 28 tjZinste&roch hade s&lundaca 46 tjdnstelr
vid sin bortging.
*

ARVrD \VAHLQUTST
Den 23 april avled direktcir Aruid lYahlsaist eftet en
ldngre tids sjukdom.
Nzir B-pilens fcirsta redaktionskommitt6ir 1946 skulle
organiseras,uts5.gsArvid \Tahlquist till bolagsledningens
representanti kommitt6n. Han var utomordentligt skickad fcir detta uppdrag, ddr hans fcirmiga att samarbetai
hogstagrad kom till sin rltt. Med levandeintressefciljde
han ocksi tidningens utveckling och deltog med liv och
lust i redaktionskommitt6ns
sammantrddenoch diskussionerunder nd.rmare14 ir. B-pilensredaktionstir i stor
tacksamhetsskuldtill Arvid \Tahlquist och vi kommer
alltid att minnashonom.
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Aug. Bergman
Bolors

sorn
slunrsin! anft:

Axel Engbolm
Bofors

Birger Eriksson
N obelArut

Petrus EriAsson
N obelArut

Bergman, Augustinus, fddd 13 mars 1Spl, pensionerad 1 mai L964. Anstdlldesvid Bofors i nov. 1912 som
gjutgodsrensare
i Stilgjuteriet. Aren L93g-t9j6 arbetade han p& Transportavdelningen
och de senasteL0 iren
var han transportarbetarepi Modellverkstaden. Erholl
vid Bofors 30O-irsjubileumL946 medalj och gratifikation frir 3L tjd,nstehroch rdknade siledes ca 49' tjd"nstehr
ndr han slutade.

Fngbolm, Axel Hialmaa fddd 7 mai t897, pensionerad 1 juni 1964. Borjade arbetavid Bofors redan i iuni
1910 och var fd,rsti Jordbruket,men flyttade i aug. s. i..
till Stilgjuteriet, ddr han utbildades till handformaie och
var bl. a. specialistpi propellrar. Hade detta yrke till
aug. L915 di han blev avsynarep3.Kontrollavdelningen.
Medaljor vid jubileet t946 med 36 tidnstefu.Erhdll siora
medaljen 1960 och hade silunda ca 54 tidnste|.rndr han

Vi iterger hdr nedan disponentSverreSohlmansminnesrunai SvenskaDagbladet:

sina sista ir i fciretagetstj?instbeklZidabefattningensom
platschef och direktdr fcir avdelning Nobelkrut-. Arvid
\Tahlquist pensionerades
fu I9j9 men kvarstod till sin
bortging som sakkunnig i speciellafrigor.
Llnder sin mlnghriga verksamhet inom Boforsbolaget
nedladeArvid \flahlquist icke blott ett mycketh<;gtuppskattatarbeteinom fciretagetskemiskao.i, sprangT-r.itekniska avdelningar.Under en f6ljd av &i ledde han
dven bolagets projekteringsverksamhet
inom krut- och
sprdngimnesomridetpi olika utlandsmarknader,frdmst
d3.i Persien.Tack vare sin fdrm&ga att vinna fcirtroende
och aktning hos sina medarbetar-e
fdrskaffade han sig
hiirvidlag ett ndstan legendariskt rykte och anseende.
Under andra vdddskriget anlitadesArvid \fahlquist
d-veni offentliga uppdrag i egenskapav civeringenj-ciri
divarande Fcirsvarsvdsendets
Verkstadsndmnd. Han var
ocksi.verksaminom det hcigreundervisningsvlsendetoch
var bl. a. under ett antal ir ledamot av Avdelninssridet
fcir l<emiavdelningenvid Kungl. Tekniska H6gsliolan i
Stockholm.
_ Arvid Wahlquist var en utomordentligtkunnig tekniker, som med sitt klara inteilekt hade liiti att snablt sd.tta
sig__ini de minga gingir mycket svi.ra problem, han
stdlldesinfcir. Frirutom sitt stora tekniskakunnande var
Arvid \Tahlquist ocksi en utprdglad affirsbegivning,
vilket gjorde, att han fcir dei fciretag, i vars tjinst hJn
var verksam ?inda till sin bortging, var en si virdefull
och betydandetillging.
Personligen var Arvid \Tahlquist till sin natur tillbakadragenmen, tack vare sin rdtlframhetoch storallskv[rdhet i umgdnget mdnniskor emellan, hade han mycket
lett att forvdwa m8ngaoch goda vlnner.
- ME, det tillitas mig, att i denna form bringa minnet av
den.bortgingne en varm hyllning och ett innerligt personligt tack.

Inom en tidsrymd av endastnigra veckor har tvenne
prominenta personligheter,vilka vir och en pi sin plats
fullgjort en betydandegdrning inom Boforskoncer^nen,
ld.mnat detta lordiska. Blda var verksammainom den

kemiskasektorn av koncernen,avdelningNobelkrut, och
bida - siviil Emil Otterdahl som Aryid \Tahlquist var hdgt uppskattadespecialisterinom de omrf.den av
svensk industri, diir de under si minga i.r var verksamma.
Arvid \Tahlquist kom till BoforsindustriernaL93Oefter en mycket vilmeriterad tj?instgciringsom driftsingenjcir under 12 fu vid Skinska Krutfaktorierna. Inom divarande AB Bofors Nobelkrut tjlnstgjorde han till en
bcirjan som avdelningschef,men avanceradesedermera
till civeringenjdroch teknisk chef fcir att slutligen under
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avglcK.

EriA Holtn
Bofors

Holger Granath
Bolors

Giista Franzin
Bofors

K4fl

llarlJJon

N obelArut

Karl Nygren
Bofors

Eriksson, Erik Birger, ftjdd den 17 dec. 1900, pensionerad den 22 nov. 1963. Anstlilldes vid Nobelkrut i
febr. L937 som grovarbetarepi Byggnadsavdelningen.
Frin den 23 sept. L959 hat han arbetatsom virkesrensare
innehadehan
pa sammaavdelning, denna sysselsZittning
di han gick i pension med cirka 27 tj?insteir. Erhdll
L962 guldur och hedersnil.
Eriksson,Petras, fddd den 2 nov.1904, pensionerad
den 1 mars 1964. Anstd.lldesvid Nobelkrut i nov. 1924
ph nya krutbruket, dverfordes sedermeratill Ngl-krutavdelningen dlr han huvudsakligen arbetade som trallkcirare.Till kniden pe sammaavdelningkom han 1p51,,
denna anstdllninghade han tills han pi grund av sjukclom fick fortidspension.Han hade ca 39 tj?insteir.Medalj och gratifikation 1950.
Franzin, Gijsta, fodd 24 apdl 18!p, pensioneradL
maj 1.964.Anstilldes vid Bofors i april L9L7 som stilprovate i Stilverket, utnimndes i jan. 1'931till martinmlstare och hade denna tjlnst tills han avgick med penErhrjll vid jubileet I)46 medalj
sion efter ca 47 tjd.nsteFrr.
och gratifikation fdr 29 tjd'nstelLt.
Granatb, GustaaHolger, f.odd 24 april 189l , pensionerad i maj 1.964.Anstdlldesi maj 1943 som el.montor
pi Elektriska avd. och hade detta yrke heJasin anstllln i n g s t i d c, t 2 l h .
Holrn, Karl Erik Einar, fddd 14 juni 1899, pensionerad r juli 1964. Anstdlldesvid Bofors i jan. 1!16 som
laborant, arbetadefrin april 1918 till aptil 1922 som
Aterkom i aug. 1923 som
kontorist p& Intressekontoret.
och blev i j:lni l94I
tidskrivarepi Verktygsavdelningen
Erh<ill L946 vid juplanerarepfl Planeringsavdelningen.
bileet medalj och gratifikation fdr 30 tjZinsteiroch hade
siledes ca 48 tldnsteFtrnir han slutade.

Bemd.t lontton
N obelArut

Carl Todenfeldt
Bofors

fonsson, Berndt Einar lYilliam, fddd Lt apilL 1897,
pensionerad10 april 1964. Arbetadevid Nobelkrut sammanlagt ca 4 Zr under flera perioder juni I9z6-febr.
1936bl. a. p& Trotylfabriken och Nitroglycerinavd.Ateranstilldesi mars 1936 som batteriladdareoch dverftirdes
i april 1951 till Elverkstadeosom chauffcir och kom
1960 till fcirr&detpi sammaavd., ddr han arbetadetills
han slutade efter ca 32 tjd,nsteir.Erhijll 1957 medalj och
gratifikation fcir 21 tj?insteir.
Karlsson, Karl lohan, f<jdd den 3 juni L897, pensionerad den 3 juni 19'64. Anst?illdesvid Nobelkrut i maj
Kom
1935 som grovarbetarepi Byggnadsavdelningen.
i jan. 1939 till Organisk-kemiskaavdelningen som apparatskcitare.19'50 <iverfcirdeshan till Ammunitionsavdelningen, ddr hans huvudsakliga sysselsdttningvarit aptering och patroneringav ammunition.Han hade detta arbete tilis han gick i pension vid uppnidda 29 tjdnsrcAr.
Medalj och gratifikation 1960.
Nygren, Karl Emanuel, fddd 1,2 apfil 189'7,pensionerad 1 maj L964. Anstiilldes vid Bofors redan i juni
I7LL pi Byggnadsavdelningen.Overflyttades i mars
I9I4 till Kanonverkstadendir han utbildadestill svarvare och hade detta yrke till jan. L9)1, d& han blev avsynare pi Avsyningsavdelningen.Erh<ill vid jubil6et
I)46 medalj och gratifikation fcir 3) tjZinstetroch 19'61
stora medaljen fcir 50 tjlnsteir. Kunde silunda rikna
53 tidnsteir nlr han slutade.
Todenfeldt, Karl Vilhelm, fodd 18 okt. 18p6, pensioneradI maj 1964. Anstiilldesvid Bofors i juni L934
som filare och montcir pi Kanonverkstadenoch hade
detta yrke hela sin anstdllningstid,ca 30 ir. Erhijll 1959
medalj och gratifikation fcir 25 tj?insteir.
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SKYDDSTJAXSTEN
Bofors och Nobelkruts skyddsverksamhet
uppmdrksammade i Yrkesinspektionens irsberlittelse
Kungl. Arbetarskyddsstyrelsens
och
Yrkesinspektionensirsberdttelse innehiller en speciell avdelning, d?ir diverse skyddsanordningaroch skyddstips presenteras.
Det dr itgirder, som
yrkesinspektionens befattningshavare
uppmd.rksammatvid sina inspektionsbesdk p& olika fdretag och som man
pi detta sltt velat sprida upplysning
om.
Bofors har ofta haft n<ijet att figurera i irsberdttelsenoch fitt minsa
lovord fdr sin skyddsverksamhet.
I
19'62 irs verksamhetsberlttelsehar
iter en rad vid Bofors vidtasna
skyddsitgiirderuppmd.rksammats.
Fiin
Nobelkrut, som vanligen har sina
huvudsakligakontakteimed Sprlngimnesinspektionen, presenterar allmdnna skyddsinspektionen olika anordningar frir fdrregling av lock till
centfltuger.

Speciellt verkningsfull fdr bullerddmpningensynesen plasthuv invindigt bekledd med skumplastha varit.
Subiektivtbedcimthar bullret minskat
Stansrnashinerna pd hdlAortsatdelningen
till h?ilften. Genom att maskinerna 'farsedda
med de nya plastbuaarna,
fcirsetts med utsugning har av dessa
Boforsfoto.
alstrad vdrme, som tidigare varit besvlrande, kunnat bortf6ras. Huven tionerna efter graden av buller. PIithar ocks& frirsetts med en behagligt verkstaden har dirfrir fitt tre frin
varandravll isoleradeskepp.Det mest
avsklrmad belysning.
bullrande arbetet, grovpl&triktningen
Bullerbek?impanderitgiirder i Pl6thar frirlagts till en siirskild lokal.
verkstaden
Yaggat och tak i denna dr fcirsedda
Bullret i plitverkstdder har alltid med effektiva liudabsorbenter.Tv8.
varit ett sviilcist skyddstekniskt provd.ggatiir klZiddamed hiltegel och tvi
blem. Riktning av grovplit med sligmed hiltegel och bakom liggande
ga tillhrir de mest bullrande arbetena stenullsmattor. I taket har man perinom industrin. Vdrden upp till 125 forerad aluminiumpltt.
dB ir inte ovanliga.Det?ir ett si hdgt
Genom de vidtagna arrangemangen
buller, att det ligger inom smirtzonen. har bullervlrden ned till 10i dB uppVid till- och ombyggnadenav Pl&t- mdtts vid grovplitriktning. Efterverkstadendgnadesredan p& plane- klangstiden har ocks8.starkt reduceringsstadiet stor uppmirksamhet it
rats l& att samtal i normal ton kan
Plasthuv iiver hilkortsmaskin
bullerproblemenoch dven utomstien- foras i omedelbar ndrhet av arbetsI sambandmed h8lkortsavdelninq- de bullerexpertis anlitades.
platsen.
ens inflyttning i nya lokaler har e"n
En viktig princip vid planering av
serie i.tgirder vidtagits fcjr att fdr- bullrande arbetedr, att om mdjligt en- Servicemiinftir personlig skyddsbdttra arbetsfrirhillandena.Det har dast utsdtta dem, som istadkommer utrustning
bl. a. giillt bullerd?impning,ventila- bullret frir detsamma. I fcirsta hand
Vid Bofors har under senareEr en
tion och belysning.
sdkte man dlrfcir placeraarbetsopera- kraftig propagandabedrivits fcir att
form& arbetstagatnaatt anvinda personlig skyddsutrustning.Som ett led
Saetsnzontageballen, PldtaerAstaden. Elfektiu aentilation sh.er genom i)ppningar i gola
i denna kampanj har inom vissa avsam t tah I li)hlar. Boforsfoto.
delningar utsetts s. k. servicemln
(kontaktm2in), som skall verka for
cikad kd.nnedom om anvlndande av
personligaskydd. De skall kunna bitrdda vid tillpassning av skyddsglasdgon,utbyteav linser m. m.
Forts.p2 sid.138
Plfrtuerkstadens
nya :Aeppfdr riLtning au
grorplfrt iir elleAtiatljudisolerati figgar
ocb taA. Boforsfoto.

"Den ttita gdrden"
1; a pris i Sttart-titt klassen (B 1).
Foto Sigurd Sijderlund
(MG).

"Bergslagsgird." p: e pis
sen (B 1).

i Sttrt-t,itt Alas'

Foto Arne Kjellberg (VB-VK 60).

ti..",

'..,{
;

"Kviillsdimtna"
): e pris i Suart-uitt klassen (B 1).
Foto Bjarne Helin
(KKN).
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"Oasen i Halnstad" - Europa och tjaren
aa MilJes. 2: a pris i Srart-t'ilt klassen
(B 2). Foto Ake Olsson (ML).

BOFORS-misterskapet

i foto ry6+
Nigra prisbelonadcbilder

"SAepparen" .1:e pri.s i Suart-ttitt Alassen
(B 1). Fotct Tryggve Gustafsson (KMTL).
" Karl.skoga klrka i norgonl jus" 2: a pri:
1t s I ) . F o t o B j i i r n S t e f f n e r ' .

i Suarr-aitt klassen

"Fisktren" 3: e pris i Sttrt-L-)tt klts.ren (B lr.
man (I(MPS).

Foto Rolf Asp-

6nskemil f6r att centrifugerna skall Of iiriindrad olycksfallsfrekvens
fi anvindas lven i lokaler klassade
vid Nobelkrut
fcir brandfadiga vltskor. Utrustning
med godkint utfdrande finns nu tillUnder fcirsta kvartalet L964 intrdfgZingligaoch montering pigir.
fade, som redani fciregiendenummer
Ltn
rapporterades,10 olycksfall. Frekvensen blev 19 per en miljon arbetstimmar.
centrala skyddsNobelkruts
Till i bdrjan pi juni har sex olycksfaII intrdffat under andra kvartalet.
kommitt6s
irsinspektion
Det dr ett mindre dn motsvarandetid
Den 21 och 22 maj fcirrdttadeNo- fcirra &ret. Frekvensentorde bli tlimbelkruts Centrala skyddskommitt6 sin ligen ofrirdndrad.
irsinspektion. Sedvanligt vackert viEn tdmligen svir kllmskada, med
der ridde. Kommitt6n var liksom fti- mer dn tvi minaders sjukskrivning,
regiende ir indelad i tre inspektions- intdffade pi nitrocellulosakrutbruket.
grupper. Frin Spr?ingiimnesinspektio- Vid NVF intrZiffade en olyckshdnnen deltog fdrste byriingenjcir Rune delse som kunnat sluta verkligt illa.
Lochldrsegling
fdr centri-lugenligt alterna- Tillman och frin Kadskoga brandkir
Trots utfirdade fdreskrifter f6rtio 1. Boforsfoto.
vice brandchef Roland Eriksson.
budsskylt finns till och med p& locket
Varje deltagarehade tilldelats spe- - hade en arbetare6ppnat locket pi
Fiirreglingsanordningat fiir centrifugciella inspektionsuppgifter och fcirde en centrifug och stoppat ned ett verklock
anteckningar civer sina iakttagelser. tyg innan den stannat. Detta fastnade
Pi centrifuger befintliga sparrar av Sammanlagt blev det atskilliga pe- i orodukten och kastadestillbaka mot
konventionell typ, vilkas uppgift 2ir pekanden,trots att deltagarnaallmint
arbetaren,som fick ett slag i magen.
att fdrhindra att locken kan dppnas deklarerade att ordningen p& avdel- Den hi.r gtngen gick det bra, men
under ging, har visat sig ha en min- nitgarna. kanske varit blttre iin vid man frigar sig iingsligt, om det skall
dre tillfdrlitlig konstruktion.Dels har nigon tidigare inspektion.
Ltn vara niidvdndigt med en dcidsolyd<a
de inte varit tillrdckligt robusta fcir
att klan de dagliga pifrestningarna i
en fabrik, och dels har de i regel inte
Yrkesskadestatistik vid AB Bofors 1jan.-31 rrnaj 1963-1964
splrrat locken till dess centrifugen
kommit ned i ofadigt varv.
1963
1964
Ett flertal svira olycksfall har inFird
FZird
O-fall
O-fall
I Otatt
I Otalt
trldffat ph grund av att verktyg fdrts
I afD.
o-rail
I afD.
o-rall
ned i centrifugernainnan dessastan13 st.
L4 st.
5 st. : 18 st.
3 st. : 16 sr.
Januari
nat.
:
Februari
1
4
12
9 ,,
3 ,,
3 ,,:r7
,,
,,
,,
Mars .
16 ,,
8,,0,,:8,,
6 ,, :22
,,
April
14 ,,
13 ,,
2 ,,:r5
3 ,, : 17 ,,
Muj
17 ,,
O ,,:L7
7,,1',:8,'
,,
Summa: 69 st.
17 st.:86 st.
8 st.
56 st.

Fdr att kunna utfora dessaarbeten
har servicemdnnenen soeciellvdrmeapparat,THERM-O-JET, till sitt fcjrfogande.Med den kan bigar och skalmar omformas och tillpassas individuellt.

Yrkesskadornas fiirdelning

mellan M, V och R-avd. l jan.-31

1953
O-fall
i arb.

M
V
Lockf dre gling enligt altetnatio
ioforrfoto. R

tl
tl
tl

Efter itskillig konstruktionsmcjda
har tre olika typer av lockfdrreglingar
tagits fram vid Nobelkrut. Tvi av anordningarna 1r av elektromekanisktyp
och den tredie en rent mekanisk anordning. Den sistnimtda d'r avsedd
fcjr mindre centrifuger.Anordningarna har provats under ganskal&ng tid
och har i stort sett utfallit viil.
Ett mera allmdnt infrirandehar fcirdrdjts genom svirigheter att ansl<affa
elektriska komponenter, sorn dven
kunnat godkdnnasfdr explosiv atmosfdr. Det sistndmndahar varit ett starkt

29 st.
18 ,,
22 ,,

69 st.

maj

L964

F?ird
o-falt

r oralt

) st.:34
R

:?6

4 ,, :26
17 st.

Fiird oly cAsfalI en: f drd elnin g
Buss : 1 st., MC - 1 st., Moped
1 2 st., Cykel : 2 st., Giende :
2 st.
Av statistiken framgir att antalet
yrkesskadori arbetetunder de 5 fdrsta
minaderna L964, har varit t6, mot 69
under samma tid 1963. Fiirdolych:'fallen tndet denna tid var L964 8,
mot 17 under 1963.
Totalt blir summan yrkesskadorunder tiden I/r-3L/5
f& L964 64

O-fall
iuib.

Fdrd
o iall

38
7
11

3 st.:4L
!

56 st.

8 st. :

lotalt

,r:L2

64 st.

mot 86 fdr L963. Silunda en rnintkning med 22 yrkesskadorhittills undet L964 eller en iinkning med inte
mindre dn 25 /o.
Den L/4-64 intriiffade ett dddsolycksfall, di en man kom giende pi
truckbananintill ett jdrnvdgsspir,varvid han snubblade och fdll omkull
mellan vagrarna, varefter han civerkcirdesav en skrot- och tomvagn. Vid
olyckanidrog han sig s&svira skador,
att han senareavled.
Lai
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innan alla f&r klart fcir sig vilka risker
det innebdr att sticka ned ett verktyg
i en iging vatande centifug. Man
mfute liira sig att tro p2. sAyd,dsfdreskrifter, onz man inte tjdlu begriper
riskerna!
Fdrsta kvartalet intrdffade inget
fiirdolycksfall och hittills i ir har endast ett sidant rapporterats. Aven
fiirdolycksfall kan undvikas med ftirsiktighet och omtanke i trafiken.
Bland tjdnsteminnenhar tv&olycksfall i arbetet intrdffat under andra
kvartalet.
tro
*
En maning

infiir

semestern

>Tiink efter fiirer
Till alla, som nu gir och ldngtar
efter den i ir med tre dagarforliingda
semestern,6nskar avd. Skyddstjiinst
rikta n&gra ord rdrande den fdr oss
alla s8.viktiga sdkerheten.Men allra
fijrst vill vi cinska Er alla en hiidig
och uppiggandesemester,Ja kort sagt
allt vad Ni alla efter vars och ens
tycke och smak nu gir och ser fram
emot. Lit ocksi semesternbli vad
den avser att vara, en sund avkoppling och rekreation. Anv2ind ledigheten si, att Ni iterkommer friskare
och sundare. Det kanske behtivs ftir
de pifrestningar som mdter under
hcistrusketoch vintern. Glom Bofors
och slitet ddr, men glcim inte Siikerheten. Kom ihig att faran lurar: under
bilfirden, i badet, i b&ten,ja dverallt
forekommer det risker. Kom ocksi
ihig, att Ni, nir Ni tterkommer i arbetet, har kommit ur arbetsrytmen,
som ar si betydelsefull ur slkerhetssynpunkt.
Lit den kdnsla fcir slkerhetskravet
som vi efterstrivar skall bli en naturlig del i allt virt handlande i arbetslivet, ocksi folja med under semestern. Det ir ingen sdrskild belastning. Den tar ingen dyrbar fritid, den
kostar ingenting, men den kan betydaallt. Tiink pi, att en endasekunds
ovarsamheteller slarv kan betyda att
den s& efterldngtade semesternblir
Din sista. Det kan ocksi betyda, att
Du eller Dinfamilj mister en kdr anhcirig, eller att Din egen fcirmiga till
fdrsdrjning blir f6rsdmtad eller ned-,
satt fcir ldngre eller kortare tid.
Dessa perspektiv vet vi si vdl att
alla kdnner till, men tyvdrr alltfdr ofta gir frirbi med tanken, varfdr skall
detta hdnda just mig. Ja vi kanske
'dr
tdnker s&,men detta failigt. Se bara
i vira tidningar. Yale dag skrivs det
om svira olyckor.Tror Du att en enda
av de som rikat illa ut tlnkte att detta

skulle hdndajust dem? Nej det rir nog
si tyvdrr, ndr vi ldserom olyckor som
drabbat andra, obekanta mdnniskor,
att vi tanker: si som de kort eller si
som de betett sig, miste ju en olycka
hdnda. Tror Du att man kommer att
tycka och tdnka detsammaom olyckan
skulle drabba Dig? Jo ganskaslkert
och kanske[r det ritt. Det dr s& ldtt
att begi en felhandling, en ovarsamhet, en blunder.
Finns det di intet sltt att skydda
sig mot detta? Jo vi tror det. Och
sdttet dr ndstan alltid : Tlink efter
fbre, Gldm alltsi inte slkerheten i
arbetet, eller under semestern.Vad
Du in har fcir Dig kan en olycka
hinda. Det kan och brir bli si som vi
inledningsvisframhdll, att tanken pi
sikerheten blir en naturlig del i allt
virt handlande.D& kan vi klara oss
fcir olycksfall och de ledsammakonsekvenserde for med sig. Di kan vi
ocksi hoppas att v&r ndsta semester
Lvcka till !
blir vir bdstasemester.
Skyddsriiinst
*

arbete.Det har
dvensjukgymnasternas
ocksi med framging anvints vid ryggsmirtor, en av vira vanligastefolksiukdomar.
I ndstanummer iterkommer vi med
utfcirligare uppgifter om LAC-43.
R

ITtterafiff

Karlskoga Karta. och Viiguisare,
Uppr?ittad av stadsingenjorskontoret
LitografiskaAnstalt.
Den senast utgivna kartan cjver
Karlskoga dr nu mer in 10 ir gammal och helt inaktuell pi grund av
stadenssnabbatillvixt. Den nya kartan upptager stadens centrala delar
med omgivningar f rhn Fisksjtin i viister, till Agnsjon och Skjutf?iltet i
oster och frin HiisZingen-Bricketorp
i sddertill G?illerisen-Briten i norr.
Skalan dr 1:10.000 och trycket i 5
firger. Kartan upptar alla vigar med
Nytt preparat frin Nobelkrut
tomt- och husnr samt offentliga byggnader
och institutioner. De stora inger nyopererad lindring
dustriomridena d';t markerade med
Under de senasteiren har Nobel- siirskildfiirg.
krut ytterligare forskat inom lokalKartan levereras invikt i en Ddrm
beddvningsomridetoch inte stannat av lagom fickformat. I pdrmen ?inns
vid de fnmgfurgar som Carbocain eti utfdrligt registertiver samtligavdgav. Nu fdreligger ett nytt preparat gar och gator, natur- och g&rdsnamn,
med arbetsnamnetLAC-43. som vdn- institutioner av olika slag osv.
tas fi stor anvindning och vetksamt
Kartan dr utmdrkt och den fyller,
bidraga till att man pi ett mycket tidigt stadium kan ptbrirja s. k. post- for att anvdnda en gammal sliten
klichd, ett mycket stort behov. Priset
operativ rcirelsebehandling.
"Si tidigt som mdjligt uPP ur Ir ocksi mycket fdrminligt, ca kr
3:50 i bokhandeln.
singen" dr dagens kisen fdr kirurgoatienter nu for tiden. Tillfrisknandet
"Vdra Sociala ft)rrniner - Social
gir snabbareom man snarastkan fi
benef
its in Stueden".Utgiven av Liven patient pi benenefter en operation
och desto tidigare kan ocks& nista f6rsdkringsbolaget Framtiden. Ny
upplaga t964.
man i den linga sjukhuskijn fi vird.
Att fi en iiverblick 6ver v&ra sociaSmdrtan i operationssiret dr oftast
det svirastehindret fdr dennar6relse- la fdrminer i Sverige [r fdrvisso inte
behandling, och det d't hfu dei nya l?itt. Det ir endast ett f.atal, som kdnlokalbedrivningsmedletLAC-43 kom- ner' till sociallagstiftningensalla demer att fi stor betydelse.Med dess taljer och de fri- och rdttigheter vi
hjiilp kan man ldgga s. k. interkostal- har frin YLggan till graven. "Framblock, dvs. under L0-12 timmar tiden" har gjort en utomordentlig
sammanstlllning i detta dmne, klart
blockera smdrtfornimmelser ffin
brcistkorgen vid andning och andra och redigt uppstefld och fcirsedd med
trevliga illustrationer. Den engelska
rcirelser.
Preparatet har redan under en upplagan kan k6pas i bokhandeln
liingre tid prcivatskliniskt pi ett antal eller rekvirerasfrin bolagetoch kostar
sjukhusi sambandmed kirurgiska in- kr. 3:50. Den dr utmdrkt att settai
grepp i brosthilan. Understikningarna hdndernapi utliindskagdstereller att
visar, att patienterna kan gi upp re- ha med sig ndr man sjilv far utomdan ett par timmar iven efter stora lands och di blir utsatt fiir fr8sor om
operationer. Preparatet underlettar virt "vIlstind".
R
Forts,pd sid..152
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A/@M.utuz
Kilstaverkets
anviind

tappningshall

S-vagnen

exponerad

pi MILA

som gjuthall

Minnes- och lantbruksutstlllningen
- MILA kallad - rymmer
i
Malmci
Den 28 april [gde en m?irkliggjutocksi
"Toen
stor fcirsvarsutstdllning
ning rum i Kilstastilverkets tuppningshall, som Stilgjuteriet tillfZilligt talt fdrsvar", ordnad av chefen frir
f&tt taga i ansprik. Det giillde gjut- Lv 4, civersteOlle Rydner. Pi utst?illningen av ett amne till ett kiphjuls- ningen visas bl. a. hur militlr och
band till en av turbinerna till Letsi civil forskning samarbetaroch hur ca
kraftverk, som NOHAB har i bestiill- hZilften av de 4 miljarder, som irligen
l2iggsned p& krigsmakten, omedelbart
ning.
Ltiphjulsbandet har en diam. pF'4,3 gir tillbaka till industrien. Ett av Boforscbauflirerna Kurt Lduberg och Bror
m och en hcijd pit 0,79 m. Det va( huvudnumren pi utstillningen yar Carlsson, nzed KAK' s f drtjiinsttecken.
"Stridsvagn S" som nu f6r fcirsta
Boforsfoto Tillman.
silunda en ganska imponerande detalj, av s&dant format, att den ldmp- gingen visadesoffentligt.
Hr Lcivbergerhdll redan 1953 fcjrMILA skall erinra om Baltiska utIigen formadesute i MEK. Den g<iis
tlinstmdrket i silver.
stdllningen
L9I4,
som
hastigt
tvingaav Bofors stilkvalitet 2 RM 2 N, ett
Bestdmmelsernafcir erhtllande av
hciglegeratrostfritt st&I, frin U-ugnen des stinga vid 1:a v[ddskrigets utKAK's fdrtiinstmdrke ?ir bl. a. for
brott.
vars bida deglar vlxelkcirdes fcir
silvermdrketatt med goda vitsord ha
denna smdltning. Vid gjutningen an*
tj?instgjort som bilfcirare utan nlmnvlndes ca 30 ton stil - hur mycket
vdrda avbrott i minst 10 ir och f6r
den fiirdiga detaljen vdger fcirmdler
KAK-medaljer
guldmZirket i minst 15 tr. Dessutom
till tvi Boforsinte historien. Ytterligare ett antal
upptar de allmlnna fordringarna en
liknande stora detaljer skall gjutas i chauffiirer
minimiilder av 2) 3t, hdgt uppdriven
Bofors.
Vid en hdgtidlighet pi Frimurarlo- k<irskicklighet,fdrmiga till smdre rePremid.rgjutningenovanndmndadag gen i Karlstad den 25 april erhdll
parationer, nykterhet, hcivlighet och
rivervakadesav en imponerande skara chauffcir Bror Cadsson KAK's fcirordentlighet, ansvarsklnsla, hlnsynssakkunskapfrin ME, MEK, MG och tjlnstmdrke i silver och chauffcir Kurt
fullhet gentemot andra vigfarande
ML.
Lovberg sammafrirtjZinstm?irke
R
i guld. osv.
Det kan f. ci. nimnas att ingen av
Frrtn gjutningen att Letsi-turbinexs16phjulsbandi MEK. Boforsfoto Falk.
Bofors nuvarande personbilschauffcirer idrimts straff fcir nigra trafikftirseelserunder de sista20-iren !
Aven B-pilen lyckdnskar herrar
Bror Carlsson och Kurt Ldvberq fdr
forn?imlig kcirning och vZilfdrijiinta
utmdrkelser.
U.t.
*
Perkins

iikar

vevaxelordern

Som tidigare omtalats, arbetar Kilstasmedl'an
pi en stor order vevaxlar
till Perkins-gruppen i England, v?irldens stcirstatillverkare av dieselmotorer. I dagarna har denna order fdrldngts silunda, att Bofors under 1965
skall leverera ytterligare 80.00O axlar av samma typ och ddrutciver leverera 20.000 axlat av en anoan typ.
Sammanlagtblir det alltsi roo.0oo
vevaxlarsom under 1965 skall levereras till England. Detta innebdr ju en
glndjande ftamghng fcir virt fciretag
och ett betydandetillskott till grundbeliiggningen inom MEK, MVK och
MSK under 196).
P3. en presskonferensi Stockholm
omtalade Mr Richard Perkins, nuvarandeledarenfcir gruppenoch son till

1.40

till 1.t23. Stdrsta antalet deltagare
hade konsthantverk med 313 och
engelska med 273. Spriken dominerade givetvis och samlade )61 deltagare. En akademisk 1-betygskursi
pedagogik startade under iret och
utcjkadesmed en kurs
kvdllsgymnasiet
i engelska.Frin och med ndsta idsir
cjvertarKarlskoga stad huvudmannaskapetfor kvillsgymnasiet.
R.
Bolagets

Fttn atbetet pli den nya Suartiilasbron.
Boforsfoto Tillman.

fiirs?ikringsdrenden

Trafiken till NobelArut ficL ta lSnga onuigar inom aillakaarteren. Boforsfoto Tillman,

For att istadkommaen enhetlig behandling av bolagetsfdrsdkringsdrenden kommer fr. o. m. den 1 juni 1964
fcirsdkringaravseende
bolagetsgrundareF. Perkins,att hans
brand, brand.aubrott,maskin, infdretag hittills silt dver 40.000 dieselbrolt, rLn, garanti, person (clock ej
motorer i Sverige och att virt land
SPP,gruppliu o. d.), AoO, AOA
irligen tar omkring 7.000 motorer.
och motorfordon (frin tidpunkt
Mr Perkins var ocksi mycket nojd
som senarebestdmmes),
river den svenskakvaliteten, som vel att handldggasav herr Folke Eclstrdm,
motsvaradeden engelska industrins E D ( t e l . 2 3 6 3 ) .
Krav.
R.
Nyordning
vid Bofors

Fiirberedelser

fdr lis och nycklar

fiir de nya bro-

arna iiver Tirns-

Fr.o.m. den L.2. 1964 har ett
lLsfdrrhd upprdttats med verkmdstare
F. Holmqvist som fcirestindare.Lisforridet sorterar under avd. B med
benlmning B L4, te[. 2490, och dr
placerat i nuvarande byggnadskontofet.

och

Svartdlvarna
Den gamla stenbron civer Tims- med ca 2oo 1r
dlven vid Strcimsbro
dr tyvdrt domd att fdrpi nacken
svinna i samband med byggandet av
E 18 genom staden.Bron skall ersdttas av en betongbro med 4 kcirfiler.
Under maj mfi.naddetta ir gjordes
omfattande markundersdkningarfdr
den nya brons pelarei [lvfiran. Borrmaskinernahade monteratsupp pi en
flotte, med kompressorernapi landbacken.
Svartllvsbron har ocksi pibtirjats
och ndr tjZilensliippt bdbdrjadespil-

BjbrAbornsttdgen nedldr ProstgdrdsbacAen
appriten ocb under ombyggnad. Boforsfoto
Tillman.

ningsarbetetpi b&da dlvstrdnderna.
Den gamla betongbron,som betdnkligt skadatsav vdgsalt och den tunga
trafiken, och som nu fdrstlrkts provisoriskt, har ju ingalunda sammakulturhistoriskavdrde som "Strdmsbron".
Trafikanterna till och frin Bi6rkborn har det besvdrligtjust nu, medan
byggnadsarbetetpi den nya trafikplatsenoch vdgarnatill Filipstad och
Bjdrkborn ("prostgirdsbacken") pigar.

Vid lisfdrr&det handl?igges alla
[rEgor, som berdr lisplaner, listyper,
anskaffning, registrering, utldmning
och serviceav samtliga lls och nycklar
till bolaget tillh<iriga kontors-, famed unbriks- och bostadsfastigheter
dantag frir Nobelkrut.
Vid behov av reserv och dublettnycklar samt vid fel pi lis och lis't'irberedelse
anordningar hinvisas till lisf<jrrldet. Bottenfi)rhLllandena i Timsdltens ffua and'ersdks som en
'flotte. Foto Karlskoga Tidning.
Bolaget kommer i fortsittningen Borrrnaskinen uppmonterad. pfr en
inte att svarafrir kostnaderfiir lis och
nycklar, som anskaffaspi annat sdtt
In genomB 14.
Lis och nycklar till forvaringsutrymmen och inventarier fdr handlingar (dven hemliga) handllgges av
avd. EO, tel. 2440 (Sdkerhetsinstruktion fcir AB Bofors, $ 10).
TBV

iikar studietakten

''

En gl?idjande stor <ikning av antalet studiecirklaroch studietimmarhar
TBV i Karlskoga-Boforskunnat notera under den nu fcirflutna sdsongen.
Antalet cirklar har dkat fr&n 156 till
166 idmfort med studie&ret19621963, studietimmatnafte,n 3.73L tiII
4.to) och antaletdeltagaref.An 1.4)9
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fiir den nya bron

Boforspensioniirernd 1)Antar pfi riilsbussen
pi. Karlshoga rration. Bofo$foto Tillman.

Stortinapremi2ir
Direktionen

med

besiik av

och Bofors-

pensionererna
I halv storm, men i strilande sol
rippnadesemesterhemmet
Stordn sina
portar lcirdagenden 6 juni. Som vanligt var ocksi allt fejat och nymilat
och inbiudande.
Direktionen inledde besciketmed
rundvandring pi <in och "invigning"
av Sohlmans veg, som Herr Disponenten sjiilv premiiirpromeneradei
s[llskap med civriga direktionsmed-

"BraLspojAama" samladetill grupplotografering pfr 6ure plan. Glada ocb belfrtnaminer
trots grfraiidretoch det hofiulla eldrijret ouanfdr buaudena.KMPS-foto Aspman.

Brukspojkarnapelskjutf?iltet

Gamla Brukspojkars klubb avslutade sdsongenmed ett bes<ikpi skjutfiiltet, d?ir ingenjcir Thulin tog emot
och visade omkring. Vddret var inte
det bdsta, men std,mningenvar god
temmaf .
Boforspensiondrerna
kom till Otter- och hcig bide under rundvandringen
bdckeni tre fullastaderilsbussar(allt och det dnrpi f<iljandesamkvdmetpi
vad NBJ fcirmidde) med bagage, Ungdomsgirden.
Bland "pojkarna" fanns det minga
metspcinoch andra fcirncidenheter.
Sedan stugorna uppsciktsoch man in- med 50 eller fler tjdnste&r,somaldrig
stallerat sig, blev det kaffe och fdr- tidigare varit uppe pi Skjutfiiltet, trots
plZignadoch givetvis fiske fdr de diratt de kanskesysslatmed kanoneroch
av intresserade.Semesterveckan
i ir
krut hela sin anstillningstid! Bittre
gynnades kanske inte s2 av vddret, sent dn aldrig!
men alla trivdes och hade det bra. R
Stortinadirehtionen biinkad. kring kaf't'ebordet. Fr. a. Chauffdr Ragnar Nilsson, Stort)nabasen Lars Lundqaist, hrutbruksarb, Vitali: Hagberg, d.ireAtdr Helmer Nordquist, aud.chel Holger lohansson, metallordf. Arne KarlAaist och disponent Saerre Sohlman Bofors.
foto Tillman.

Personalnytt
Till chef fdr frirsiiljningssektionen
KC 5 har fr. o. m. den 11 mai L964
ttsetts kapten C. G. Samuelson.Kapten Samuelsonbibehiller dock under
en dvergingsperiod vissa arbetsuppgifter inom KM, sisom kontaktman
fdr England och Irland.

Ny organisationsplanfiir Krigsmaterielavdelningen
Frin och med L maj L9'64 gd.ller
nedanstiende reviderade organisationsplanfcir avd. KM.
Nuvarande avd. KMA har uppdelatspi tvi avdelningar:
KMO - Offert- och orderavdelning och
KMA - affdrsteknisk avdelning.
KMO:s arbetsuppgifteroch orgaDisponenten hiilsar Hialnaar Kihlstrdm pdlkomrnen till atd. T.a. direktdr Helmer
N ordqa)st. Boforsfoto Tillman.
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nisation frirblir desamma som tidigare.
Den nya avdelningenKMA uppdelas p& tvi underavdelningarKMC och
KME (Expeditionen).
KME:s arbetsuppgifteroch organisation frirblir desammasom hittills.
KMC skall bl. a. handl?iggadtetden rcirande KM:s avtal och kontrakt. KM:s representanter,fcirslljningsprognoseroch budgets, KM:s
organisationoch personal.
Till chef fcir avd. KMA utsesfrin
ovan ndmnda tidpunkt cidlekonont

slag och kvalificeradesig siledes till
kristallvasen.
De idrotts- och sportintresserade
De fyra fcirslagsstillarnas
namn dr
fick verkligen sitt lystmlte ndst sista
78I4 Arne Gustavsson,
YK 23,753O
scindagen
i maj.
Bdrje Hjelm, MVK 90, 4i35 Gostt
PFLGellerLsenhade n[rmare 13.000 Hielm, MSK 90 och 19607 L. R.
personersamlatskring Motorstadions Lundgren, MVK 21. Vi visar hdr tre
Herr
regnhala asfaltslinga, ddr standard-, ^v fcirsiagsstlllarnasportrzitt.
'
turist- och racerbilartdvladei 6 klas- Lnndgren ar f. n. bortrest.
ser i Velodromloppet. Racerklassen Vi lyckcinskar de fyra till framvanns av Curt Lincoln, Finland, me- gingsrikt fcirslagsarbete. Det kan
dan svenskafcirare klarade hem de ocksi nzimnas,att 44 fcirslagsstdllare
andra klasserna.Karlskogafcirarna
lyc- nu erhillit Kristallvasen! Det dr hogst
kades inte si bra. Polisen holl "rag- sannolikt,att detta antal kommeritt
Lennart Hagelin.
sp. garsvansen"i ett jZirnhirtgrepp.
rika efter Fcirslagskommitt6nssam*
mantrddeden 23 junil
E.
P3,Somrnarbrickan
h6lls irets korpskjutningar med stort antal deltagare,
Rent och friskt badvatten i
sivdl garvadeveteranersom unga och
gr6na
nybcirjare. Hcigre Allminna
Miickeln i ar
Ldroverket vann lagsegern.Inte en
Bofors nya utstiillningslokal
De tre reningsverkenvid M6ckeln, enda lyckadespricka in 100 poiing stadens vid Aggerud och Flottndset men flera hade99 och de individuella
Den nya fcireldsningssal,
som inoch bolagets vid Nya Backa, har nu resultatenvar civerlag bra.
retts i garagetvid Bofors Hotell, kalfungerat i allra hdgsta grad tiilfredsKanonverkstadenblev 2:a i lag, las omviixlande fcjr utstdllnineslokastdllandeoch resultatethar blivit, att
Smedjan
Bofors 3:a och SmedjanKil- len, am-utstlllningen, nya bidlrafen
sj6nsvatten nu ir rent och fullt "badsta
4:a medan ME-MEK blev 5:a. osv.
bart". Man hade annars befarat. att
Metallurgerna
Ir tydligen sdkra lven
For att reda upp begreppen och
det skulle taga mlnga ir innan vattnet
i
skytte
!
I
damklassen
blev
Marianne
undvika
fcirvdxlingar kommer huset
renat sig sjiilv frin alla de frirorehddanefteratt kallas "Stallet". Byggningar, som den vdxandestadenskciljt Fredriksson,Nobelkruts Lab. 4:a.
naden var i forna tider ladugird unut. Men naturen har en fcjrundedie
Slutligen dr att sd'ga,att Degerfors
der Bofors Herrgird, och namnet
fcirmiga att ldka. Ett problem ?ir ji
klidde GAIS med )-2
pi Stora "Stailet" d.r ldtt
att civerslttatill frZimalltj?imt Svartdlvensvatten, som fcir Valla !
L . mande sprik. Det har ocksi anknytmed sig friroreningarfr6.n samhdllena
ning till den gamla bruksmiljdn.
ldngre upp och frin en del mindre
Om lokalerna i Stallet nirmare
fria avlopp inom stadensgrdnser.
skall preciseras,kommer iokalen L tr
Fortfarande d.r det dock olika renupp att kallas Fdreliisningssalenoch
het pi vattnet i sjons olika delar och Fyra nya framg8ngsrika fiirlokalen pi nedre botten Uxtiillningen.
det renasteoch finaste badvattnetfir
man finna vid Sandviksbadet,Labb- slagsstdllare
Fcirellsningssalen
dr f. n. klar och
sand och Osterviksbadet
samt givetvis
Vid Fdrslagskommitt6ns senaste fdrdig, medan Utstdllningssalenlnnu
vid de olika badstiillenainom Deger- sammantrdden
godkdndesett stort an- vdntar pi sin inredning. Hdr dr det
fors kciping. Vid Sandviksbadetstir
tal frirslag till belciningar.(Se proto- meningen att exponeravissa pjdsmoo-cksi en 3-stjdrnig.campingplatsredo kollet i bilagor till x 2/1963). Eo- deller samt nigon artilleripj2isi orifor sommarensturlster.
L.
ligt beslutenuppnidde ocksi fyra fcir- ginal.
t(
slagsstdllare
5 eller fler godk[nda forArne Gastaasson, VK 23
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Stor sportsiindag

den 24 rnaj

Gdsta Hielnz, hlSK 90.

Bdrje Hjelm, hlvK 90.
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XOHAB
kraftstationenHarsit vid SvartaHavskusten.Turbinerna kommer att fi en
sammanlagdeffekt av ca 35.000 hk.
Fullt utbyggd skall anldggningen ha
dr
fyn aggregatBestdllningssumman
pi t,s milj. kronor. Kraftstationen
skall vara i drlft tg6l.
Finansieringenav kraftverket har
mrijliggjorts genom att svenskastaten
via OECD itagit sig krediten pi den
materiel,som inte tillverkas i Turkiet.
Frin svensk sida ldmnadesdetta l6n
utan villkor betriffande leveransland.
NOHAB fick alltsi ordern i hird internationellkonkurrenstack vare ligt
pris och goda tekniska garantier.
Ciailingenjdr Lars Tb. Collin, cbel'fdr
NOHAB: s d.ieselatd.elningfrin 1 oktober.

Ny chef fiir dieselavdelningen
Till produktchef fcir NOHAB: s
dieselavdelninghar frln 1 oktober i
ir utsettscivilingenjcirLars Th. Collin,
Gotaverken. Befattningen som produktchef uppr?itthills tills vidare av
v. verkst. direktor Henrik de Verdier.
Civilingenjcir Collin, som dr fcidd
1925 och utexaminerad frAn KTH
19)0, skall svara fcir NOHAB:s utveckling, experiment, konstruktion,
fcirsliljning och service inom dieselomridet.
*

Turbinbestiillning frin Turkiet
NOHAB har flrtt en bestdllning p5.
tre francisturbiner till den turkiska

*

hk-NOHAB slir nytt
302.000
effektrekord fiir vattenturbiner
har hos
Kungl. Vattenfallsstyrelsen
NOHAB bestiillt en francisturbinfcir
Seitevarekraftstationi Lilla Lule 2ilv,
Maskinaggregatet
blir ett av de allra
starkastei vdrlden.
Turbinen fir en nominell effekt av
277.440 hk. Verkningsgraden blir
95,8 qo. Vid till&ten civerbelastning
med 10 Vo gatantens turbineffekten
hk. Seitevareturbinen
blir 50
3O2.OOO
Vo st<irre Zin Letsi-turbinerna,som
NOHAB har under tillverkning, och
som hittills haft effektrekordeti Svehade fcirutsatts,att Seite-

NOHAB-f otogralen ldrgen Carlsson besbkte nyligen Stockholm och passade dfr pd
d t t t a d e n n a b i l d a u D N - E x p r e s s e n sp r c s rdi', ront tilluerAats aid NOHAB.

vare kraftstation skulle fe tve ilka
stora aggregat.Fortsatta utredningar
har emellertidvisat,att betydandefcirdelar kan vinnas bide pi byggnadsoch maskinsidangenom att stationen
utfcirs med endast ett stort aggregat,
sdgertekn. direktcjrenTore Nilsson i
Vattenfall. Silunda minskas anldggningskostnaderna
med ca 5 milj. kronor, samtidigt som verkningsgraden
hrijs nigot och drift- och underhillskostnadernaminskas.
'lAr sin
ilyd "Veg,/'
Sjaifiltsrryehenr
NOHAB-rnotor
aid "RyssAajen" i Trollhiittan. Nohabloto G. Johansson.

Teckningen iir hiintad ar en turhisA publiAation oclt aisar exteridren ao Harsit kraftstation jhmte orngirningar.
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Motorn fiir den fransh,a bogserbiten proukdrs i NOHAB: s aerAstad i niiraaro aa
reprcrentaltter li)r bestiillaren. lng. A. Sjdberg (delais sk1,md) suarar fdr proanixgen'
Nohabfoto G. Johansson.

Fiir fransk r?iddnings- och
bogsertj2inst
Det franska rdddnings- och bog"Les Abeilles" installeseringsbolaget
rude 19'59 en NOHAB-motor i en av
sina bogserbitar. Samme redare har
nu kommit igen och bestdllt en 9cylindrig turboladdadN-motor i bogserbeten "Abeille 1.6". I slutet av
april provkiirdes motorn i nirvaro av
fdr bestlllaren,och den
representanter
levereradesi maj. Effekten tu 1'84)
hk vid 2)0 varv/min.
*
Dieseknotor

i
I

lastas i lotsfartyg

denna indikeringsfixtur kommer till
anvlndning. Kipans gods dr mer eller
mindre pordst. GodsvdggarnaIr tunna och slir sis mer eller mindre. De
f&r d?irfor rif,tas runda fler ginger
innan de fdrdigsvarvasoch f?irdigborras, for att styrdiameternskall passa
fcir resp. jiggar och fixturer och fcir
att rett centrumldge skall erhillas.
Genom Siwstrcimsanordning skapas
dirfcir fcirutsdttningar till att underl[tta montaget.
Hr Sdwstrdmhar varit anst?illdvid
NOHAB i tvi omgingar, 1952l9t9 samt andra perioden sedan
L961, blda gingerna som avsynare.
Han har tidigare fitt flera fcirslag AtsynarenO. Siitastrdnmed sin indikerings
antaSn .
f ixtur. NohabfotoG. Johansson.
*
sina smutsigahdnder och sedankomma &ter.Di pojken kom, tog Smitt ut
trilare fiir
NOHAB-driven
en stor mullb?ink och lade i gossens
Island
ena hand och lade den andra forI april gick den isl?indskastaltrela- siktigt civer. Sedanbad Smitt honom
ren "Hugrun IS7" provtur utanfcjr vara sndll och g& ut och kasta bussen
Marstrand. Fartyget Zirbyggt vid Mar- i kanalen den fick inte ligga i
strands Mek. Verkstad fdr redaren gjuteriet och skripa.
Einar Gudfinnsson, Bolungarvik,
nordvdstra Island. Fartyget har en
-'t' underingar
ldngd av e 32 m. Vid provturen Gjutare Smitt
uppniddes en fart av ca 12 knop.
Gjutare Smitt hade slutat av ildersTrilarens huvudmaskineri bestir av skdl. Han mdtte "Gjutis" en dag och
NOHAB:s F-motor (SF16RS) Pi
de bida pratadesvid. "Gjutis" ndmn675 hk vid 750 vaw/min. Nlr detta de bl. a., att arbetetbtirjade tryta, seskrivs har foretaget inte mindre dn dan Smitt slutat.
L7 motorer av denna typ i best?illning
- "Jojo", sa Smitt. "Niir jag slet
for fiskefartyg.
i gjuteriet d& rdckte dd te, f.or iag
*
gjorde litte. Men nu ntu iag Lagt av,
si tar di slut. Jojo, d?iZilite tokroligt
d?ihiir,eller hur, Glutis ? Gtir en litte,
Ett par NoHAB-historier
si rdcker dii te, girr en inget, si blir
Gjutare Smitt och xzullbdnken
d?i inget 2Lgora. - JasF",Gjutis forEn ung pojke hade bdrjat i gjute- stir mej inte. N[nilGjutis ii litte tom
riet. Smitt bad gosseng& och tvdtta i huvet just nu."
Frason

Si var det ilastning av en dieselmotor vid "Rysskajen" igen. Denna
ging gZillde det Sjcifartsstyrelsensisbrytande lotsfartyg "Yega". Skrovet
bogseradestill TrollhZittan frin Asiverken, Am&l. Motorn 1r en turboladdad NOHAB diesel (MN16S) pe
lS7" en fart au 12 Anop tid
1610 hk vid 335 varv/min. Fartyget; NOHAB: s F-motor gar den isldndska trfrlaren "Hugrun
MafstrLzl. NohabfotoG. Tohansson.
brorrillen
urdnlijf
som bereknas vara fdrdigt i augusti,
kommer att anvdndas i norddnciska
i!3;ii:
farvatten.
:rlr:ri:::
*
i 1:r:::l

Mindre

kassationer

tack vare

ny indikeringsfixtur
Flera nya fcirslaghar belonats.En;
fcirtjdnarett av
ligt fcirslagskommittEn
dessasdrskilt framh&llas,ndmligen en
indikeringsfixtur, med avsynarenO.
Sdwstrcimsom uPPhovsman.
Hr Sdwstrdmsftirslag [r en indikeringsfixtur fcir att lokalisera och
kontrollera, om tvi axlar skdr varanclra korrekt.
Pi bilden ser vi ett exempel, n[6
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Kompcb, N. Andersson iiuertaAar ammutdelningen. Foto J. Carlsson.

Haxdfasta och beslursarnma industribemadrnsmiin unzlade ef ter genonzfdlt trppdag.

Foto J. Carlsson.

NOHAB:s industrivlrn slog tillbaka

fientligt kuppforsok
Scindagen den 5 april i 6r hade
NOHAB:s industrivlrnsmin frirlast
en av sina civningar i anslutning ti'il
friretaget f6r att ytterligare bekanta
sig med terring och lokalfcirh&llanden
och undersdka alla mdjligheter till si
effektivt fdrsvar av f6retaqet som
mojligt.
Fobf. <iversteTilly tog p& morgonen emot industrivdrnet och erinrade
om vikten av ett si effektivt frirsvar
som mcijligt av vl.ra industrier, flygfiilt och kraftverk i Trollhlttan. InkcipschefN. Sandblom,som d.vennyutndmnts till KR-omridets bef?ilhavare, representerade dven friretaget
och HVch B. Settungtjiinstgjorde som
stridsdomare.
Enligt fdrutsdttningen frir dagens
dvning, som fciredrogs av komp.ch
N. Andersson,hade fientliga luftlandsdttningar dgt rum rister om Trollhdttan i Vlne Asaka med ca ett kompani samt i scidra delen av G2irdhem
med ca ett kompani. Fienden var utrustad med automatvapen och hade
dven fordon till sitt friifogande. Man
hade lven observerat att fienden
framryckte mot Trollhdttan. Ett kuppEtt eldarhott pfr A:p. aahjilptet p& nigra
nziltuter. Foto T. Carlsson.

ir'-::

itrt

och pipekade hur nd,dvindigt det lir
att vata viil f6rberedd pi sina uppgifter och att dessaaldrig kan incivasfcir
my&et. Overstengav iven sitt erkdnnande till samtliga deltagandef<ir en
vdl genomfcird<ivning,som i stort sett
varit mycket givande och cinskade
lycka till i det fortsatta utbildningsarbetet.
InkcipschefN. Sandblom,som under
ofreds&ren var HVch och som nu
&terkommit som kretsomr. bef. efter
en tids bortovaro, uttalade sin gl?idje
dver att se si mtnga klnda ansikten
frin den tiden. Han utlovade fd,retagets stiid dven i fortsittningen och
hoppades pt ett lika gott samarbete
nu som under sin tid som HVch.
Direfter avmarscherade industrivdrnsmdnnenfdr ytterligare fcjrkovran
pi skjutbanan.
N. A,

fd'retag mot vara industrier misstinkes. Komp.ch framhrill, att tack vare
vira observatcirer,som finns pi alla
strategiskapunkter ute i bygderna,har
dessa rapporter kunnat ni oss si
snabbt, vilket dr av avgrirande betydelse. Nir bevakning hade ordnats,
en gr. kammat genom friretaget, sdkerhetschefenhade larmats och samband uppr?ittats med driftvlirn och
HVch kom rapport om att Sddra
V[ne HV som varit i strid med fienden m&st vika i trakten av Htium.
Nu blev det brittom och order gavs
om awd,rjande frirsvar av fdretaget.
Gruppcheferna man6vreradeskickligt
ut sina grupper till anbefallda motst&ndsnisten vid f6,retaget. Fienden )aerste Tilly in:pekterar ute i terriingen.
hade med hjalp av fordon riverraskan- Pfr fotot tyns fu R. Carlsson,!, Andersson
ocb A, Iuersson. Foto J. Carlsson.
de snabbt tagit sig fram och slog kl.
08.30 till frin scider och svdost.
NOHAB : s industrivlrn var emellertid redan beredda i sina stridsstillningar och med en kraftig eld frin
sivil automatvapensom gevir kastades anfallet tillbaka. Direfter grupperade fienden om sina styrkor och
fcirscikte med ett nytt anfall frin
nordost. Hdr sviktade fdrsvarsmuren
efter fiendens envisa p&tryckning och
delar av fcirsvaret mi.ste f6retaga en
snalb omgruppering. Med denna fcirstlrkning kunde emellertid lven detta
anfall slis tillbaka. Fienden, som bestod av en ungdomsavdelningledd av
komp.ch Olund, var mycket l?ittrodig
och trots sin svi.ra uppgift att anfalla
i, den svirframkomligaterrdngengjorclecleen myckettrn rnsats.
Efter dvningens slut talade fobf.
6verste Tilly till industrivdrnsmennen
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Tidaholms Bruks gamla mnlarverkstadfnr ldrnna
plats for nytt fcirrid
Den som vandratinom BTV:s omride frin Monteringshallentill gamla
apteringsomridet,nuvarrnde PIastoch riktat sina blickar
r.erkstdderna,
mot norr har inte kunnat undgi att
ldgga mdrke till en visserligenvdrdnadsbiudande, men dock skriiPlig
byggnadi tra, r6dmalad (en g&ng for
llnge sedan) med fdnster, vars ruttna
sprcijsarsHPPten och annan ruta.
Det var det gamla sighuset,uppfcirt
1847 och sedanunder irens loPP anvdnt till snickeriverkstadoch milarverkstad.Det var ddr Brukets bussar
o& sin tid milades och di fick inte
ue- som helst springa ut och in genom dcirrarna, f6r de var stdngda
noga frir dammetsskull.
Nu ir det gamla huset till mer [n
hZilften nedrivet och har fitt ldmna
plats fdr Tidaholms elverks nya foriid, som vi hir visar pi bild. Det dr
i 2 vililngar, uppfdrt av betong och
med Siporex-tak,samt
cementh&ltegel
rdnnor och beslagav koppar. Dimensionerna dr 2L x L2 och kostnaden
omkring 115.000kronor.
Aterstoden av huset, som skYmtar
bakom den nya byggnadenpi bilden,
kommer heller inte att bli si mycket
dldre, och d,r nar detta llses kanske
Nu aiintar Tiaedens alla liskrika sjdar! Foto

redan borta. Denna del har inrYmt
trappa upp till Elverket, och problemet att ersiittadennamed en ny liimphar varit synnerlig trappfcirbindelse
ligen svirkndcki.men som nu miste
f& en lcisning.
Den gamla kiken har inte gjort det
bdsta intryck, och om vi inte minns
fel si cinskaderedan d&varandeplatschefen, civeringenjcirCarl Holmqvist,
Da 4}-talet att den skulle rivas. I si
lall har han nu fitt sin tinskan uppfvlld. De soriandesantal torde inte
vara si stort, men det dr sdkerligen
med vemod som Brukets vdnner konstateraatt det dldsta,orubbadebyggnadsverketfrin Tidaholms Bruks tid
nu skattar it forgiingelsen.De enda
byggnader,som nu kvarstir till det
yttre i stort sett ofordndrade,ir elverkstadenoch det gamla stallet.
Findus
*
Personalnytt

Elt,erkets
nyal6nfrd.BTV-foto.
Sisom den fcirstndmndeseftertrddare tilltrlder sisom minadsavldnad
fcirman frjr TVK 2 frln den 1 mai
herr Eiuind,Teike (Tee).
Till innehavare av en nyinrdttad
befattning sisom planeringstekniker
fiir armepi produktionsavdelningen
iat formgods, TVH, har utsetts herr
Tortten Olausson,frin den L/6 1964.
Med tilltriide den 19 mai har sisom sekreterarcfor avdelning TVZ,
med uppgifter jiimv?il i frhga om dokumentationstjdnst, tidskriftscirkulation samt viss service et ritkontoret,
anstdlltsfrt)AenEwa Blomdahl (Ble).
E'M'
*

Fdrman Oskar lohansson (J"o/
TVK 2) civergir frin den 1 juni siM/T Paul Endacott levererad
som planeringsteknikertill TVM 1
fcir att bland annat civertade arbetsSveriges fcirsta gasoltanker, Paul
uppgifter, som herr Valter Johansson Endacott,i vilken Bofors-Tidaholms(Jnv) hittills omhdnderhaft.
verken utfort ett betydandearbetepi
isoleringen, och som utforligt be
frAn BTV'
skrevsi v&rt forsta nt i Lr, levererades
frin Kockums varv den 28 maj i ir.
Nybygget har i fackpressenbeskrivits som ett av de mest komplicerade
och per lastton dyraste fartYg som
n&gonsinbyggtsi vdrlden.
E.L,
*
Tankkiirror

ny BTV-produkt

Sedan sommarcn 1963 har BTV
order pi ett stcirre antal tankkdrror
for drivmedel.Arbeiet har pig&tt frin
hcisten1963 och monteringenkom i
Ett antal lanAkiirror ldrdiEa l6rOlet,e-rans
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ging under fcjrsta kvartalet t964. Industrier av monteringsfZirdigtplitDen fcirstaleveransenskedde den 12 hus jdmtemontering.
maj i tu.
Entreprencirfcir grundarbetenaer
Ett femtiotal kdrror har nu levere- byggmdstareArnold Falk, Tidaholm.
rats och vi visar hdr ni.qra kdrror
Vd.gar,avlopp och elledningar utstiende bland blorkarna, klara fcir fcirs av BTV: s driftavdelning, under
Ieverans.
ledning av ingenjcirAke Lundvik.
M.
Arbetena pi detta fcirrid bedknas
vara avslutadii september. E. M.
*
Tidaholmare
resa till

Grundarbeten och t'ormsr)nning l6r nyll
kallmagasinaid BTV. BTV-foto.

Nytt

kallmagasin

vid BTV

Vi visar hrir ett foto civer grundarbeten och formsdttning fcir Jet kallmagasin, som hiller pi att uppfciras
cister om bdcken inom BTV:s industriomride, enligt styrelsebeslut
den
2L.I. 64. Magasinetskail fi en golvyta pL I.2Oo m2 med asfalteratgolv.
Fcirridetdr helt avsettfcir Plastavdelningarnas behov och skall i fcirsta
hand anvdndas fcir fiirdigpackade
plastprodukter,som ir klara frir leveIans eltef

avroD.

Kostnadenar i sin helhet berdknad
t r l | .3 7 5 . 0 0 0k r o n o r o c h i d e n n as u m ma ingir leveransenfrin Vdstanfors

pi konststudie-

Italien

Inom konstfcireningenLabyrinten,
som inte ir helt ok?ind fcir B-pilens
Idsare.har en grupp medlemmarunder 2-) ir sysslatmed att mila motiv frin Tidaholm. Det har varit
ett strevsamtarbete,slger Stig Lundberg, som fciljt arbetet pi niira hill,
ndr vi talar med honom. Men ocksi
intressantoch stimulerandefcir dem
som deltog. Man hade inga fritidsproblem och tiden gick fort. Resultatet blev 5 vackra litografier framstdllda av C.-A. Nystrdrn',Kurt Kjellgren, Hans Augustsson,Uno Nilsson
och Tage Lindberg. Konstverkenhade
en strykande 8,tglrng, si att de var
slutsilda frire fiirdigstiillandet.
Fiir bl. a. nettot av dessafcirs?iliningar gjorde fy n labyilntmedlemmar
en studieresatill Italien i april. Labyrinten tog raka sp&ret,s&ledes.
Resanvar underbar,sdgerStig, och
till?igger,att den bdsta tiden fcir en
f2ird till Italien torde vara pf,.viren.
Man milade fcirmiddas oih eftermiddag och fcirsi och iist sig man
allt man hann med i f&ga om bercimda konstverk och byggnader. Det

Herrar Kjellgten, Augusttson och Nlsrrlnz i Crosseto, planerand e d a g e n sa u e n t ) t . F o t o S . L u n d b e r g .

:,

kommer att bli synliga "frukter" av
resan i form av s8.vdllitoqrafier som
oljemilningar frin gamla Gastiglione och dessomgivningar.

D. u.

*
Insiint:
Intervjuarentill den gamla damen:
Vad tycker Ni om \Tennerstrcimsaffaren?
Damen: Ja.se det vet jag ingetom,
for jag handlar i Konsum.
loban.

Ordstiivst?ivlingen
Nigra nya bidrag
Amnesomsdttningen
hr bra, sa Pinnis,
MS.
Man har ett hiirdande jobb, sa Nylin,
A/IH.
De d moclellen cle', sa Ljungd.ahl,
MG 40,
Vi har fir egenMarshallplan,sa NorbiicA,RT.
Liaet dr en enda uals, sa Molin, MV,
la stiiller upp i Banlam, sa Kfiller,
KC.
Man blir hLlogd,, ta stansoperatrisen.
SAiink-enslant, sa kranfdrarn,ME 20.
Det sitter jag P f or, sa Dahlbeck.
lag iir S-miirkt,ta Granholm.
lag Aiinnermej prestad.,sa Frost, MP.
Hiir iir cJe bara trassel, sa ft)rrLdsgubben.
lag sdtter allt p2 ett briide, sa konstruhtiiren.
lag snacAar giirna slang, ra Cab/
NdX.

Cattigliones barnn, nted den 2000-driga borgen prt Atippan i ba|.
gtilnAen. .roto 5. Lundberq.
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Si slutar vi med ett Dar smi historier frin checklcineprobl.m.trso.ntaoe-

Kamrerarenpi ett av bankkontoren
sitter och studerar rapporter om
Kl. 10 kommer bankbussen, checkkontonadi han ser att en kund
tlnkte han belitet. De brukar vara gjort ett civerdragpi 2.000 kr.
punktliga.
Kunden kontaktasoch kommer till
Telefonen, den lilla svarta tinges- banken. Han dr med och rd.knariseten, stod dock diir tyst och stilla, inte nom alla posteroch finner iven sjdlv
det minstaklick hordes.
att har fattas det 2.000 kr.
"Jag at hemskt ledsen", sdgerhan,
Kassdren tenkte for sig sjiilv hur
han skulle sitta ddr och rlkna upp "men jag skall genastreglera detta."
hundralapp efter hundralapp, alltsA Han tar fram sitt hdfte och skriver en
vdl gingbara mynt.
checkpi 2.000 kr och cjverldmnarden
"Sista g8.ngenjag ldmnat ut pengar till den fcirstummadekamrerensdgantill en hord en glng i minaden i kci des: "Fcidit allt besvdrmen nu ir vi
efter kl. 14 med plinbokskramp", vli kvitt".
*
tdnkte han, och i sammastund ringde
Vid den fortsatta granskningen
telefonen.
"Bankbussenhar kommit", kvittra- fann kamreraren en kund som d.venledes haft civerdrag.Kunden som vi
de Eva i vixeln.
kan kalla fru Anderssonkontaktades
"Tack",
sadekassciren
belitet.
Ingenjdr Gznnar Ljunggren.
- Den ena bunten efter den andra och meddeladespi h6vligt satt att
bytte plats och med det vanliga hon tagit ut bra mycketmer an sin lcin
Ny fiirs?iljningschef
"Tack Dul" llmnade kassciren
bussen pi senastetiden.
Till ny fcirs2iljningschef
vid UVA
Fru Andersson som var noggrann
och gick upp till sitt. "Nog prasslar
efter ingenjcirCurt Svenningsson,
som det muntert med sedlar",
att
frilja exempleni broschyrenhade
sadehan fcir
civergitt till annan verksamhet,har
skrivit
checkar pe 150 kr som man
sig sj?ilv nlr han eftertdnksamtvicutsettsingenjot Gunnar Ljanggren.
ddr
kunde
se och sadetill kamreren:
kade pi bunten med hundringar.
"Men sndlla kamrern, inte kan pengIngenjcir Ljunggren kommer ndrEftermiddagen kom och de
mast frin Ernst Gerber AB, men har
forsta kom fcir att hdmtaut ldnen i de affra vara slut, jag har ju over halva
tidigare varit anstdlld xid UVA.
Botse
trikiga kuverten som kassdrenstoppat hdftet kvar l'
A
.
H
.
*
pengarnai varje minad.
Men efter en stund bciriadekassciorn namn pe
>De sista kuverten>
ren h6ra att det var m8.nsai korrido- Pristiivling
Det var en helt vanlig dag, men ren som tydligen samladesutanfcir Boforsfiireningen
indi speciell pi sitt sdtt. Kassciren hans ddrr.
Boforsfrireningen utlyste i fcirra
Han skruvadepi sig och funderade
hade som vanligt kommit till sitt jobb
numret en tlvling med fcirslag om
som alla andra dagar. Utanfcir hcirdes pi vad som var p& viig nu. Detta var nytt namn pi fdreningen. Nigot svar
grasparvarnakvittra som de gjort s3' inte rutin. Det var inte som det bru- hade dnnu inte inkommit den 15 juni,
kade vara.
mlnga ginger fcirut.
varfor vi inyo p&minnerom tdvlingen.
Pldtsligt slets dcirren upp och in
Det uppstSr )deligen f iruiixlingar
"Man
stormadede som stitt utanfcir.
Verkmiistarc Birger Carlsson fd.r sin "sista"
mellan
Boforsfdreningen3 ena sid.an
vet
alltsa",
tdnkte
kassdren.
ldning i hutert aa Aassiir Ulmniis.
och " kioskbolaget",Bof orsfdreningen
Si tog en till orda och sade: "I
Foto Nellmer
mioga ir har vi satt ver tillit tiil Dej fi Co., och rnecl Sentesterhemsfi)reoch vetat att pengarnaskulle komma ningen i Labbsand2 andra sidan.
Boforsfi)reningenbebdueralltsd ett
oavsett vilket avlciningsdatumman
nlxlnn som helt utesluter alla fdruiixhittat pi och anslagitpi tavlan".
Si hdjdes ett fyrfaldigt leve och en lingar.
pilsner med smdrgis dverldmnades
Biista f6r:lag belinas med 100 kr.
till l<assciren
som log sitt saligasteleAdressera namnfcirslaget "Fcireningsnamn", B-pilens redaktion, BoSi skrev man p3' avlciningskvitton fors.
*
av hjdrtans frrijd och fick kontanter
i lcin.
Sluta riika !
Nu har en ny tid brutit in och kass<irenskriver listor och man har fitt
I B-pilen: 'fdrsta nr i 2r louad.eui
checkhdftensom avldninssmedel.
hjalpa Dig aa med.Dina ri)kuanor.
Vi fir i alla fall tacki-Boiie UlmGOr Ja nar.
nds for alla de kontanter han civerVarje gZng Du iir rdksugen, drdj 10
ldmnat och han har ju med fcirbluf,'Glid,'
minilter med att tinda.
fande slkerhet rdknat fi,tt o& alla
hundralapparoch ettriringarhan de- P.S. Ft)r honnoraret skall jag Adpa
lat ut.
mig en atk cigarretter.
D. S.
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Nyttig och liirorilc ordlista fiir
blivande sjiim?in

BANKETT
seghona med grcinairter och linga

EXPERT
vanligperson,ndr hanvistaspi annan

tal.

ort.

BOGKLYS
urringningen framtill pi kldnningen.

FULLRIGGAD
frack och alla ordnar.

AKTER
ena dndan av biten (den trubbiga).
BABORD
ena sidan av biten. Kallas iven styrbord. Mitt emot dr lovart eller, i vissa
dialekter lii.
BANK
institution som lenar ut ett paraply i
solsken och vill ha den tillbaka si
fort det brirjar regna.

>Sifferkorsord>
Vi bjuder hdr en ny tdvling, en
variant av de gamla 'klassiska"korsotden, men med siffror och irtal istdllet for ord !
Lycka till ! Tdvlingen [r inte si svir
som det ser ut vid fdrsta fiirsciket!
Vigr?itt:
1. D& bildadesBofors Nobelkrut.
4. Premiarfu fcir Nobelpriset.
B. Det hdr irtalet Zirsig likt ur alla
synvinklar.
10. Tidaholmsverken finde dL 21irsjubileum.
12. Den andra siffran dr en tredjedel av den fcirsta.
1 3 , Ett tal jemnt delbart med 24\odratt.
rc. Antalet medlemmar i Svenska
Akademien.
t 7 . D& gratuleras Emilia. (Datum
och minad.)
1 9 . De tvi sista siffrorna Zir dubbelt
si stora som den fcirsta.
2 0 . Film som vlckt debatt.
2 r . Fcirstett halvt, sen ett dussin.
2 2 . Den andra siffran Zir dubbelt si
stor som den fcirsta.
Antalet allmdnna flaggdagarunder iret.
Tre siffror i ordningsfciljd.
Vattnets kokpunkt.
Lika med 3 lodr?itt.
Summanav fcirstaoch andrasiffran dr lika med den tredje.
Ett tal lika med de tvi forsta
siffrorna i 2O vlgrdtt.
34. Tv& ginger 19 lodriitt.
Siffersummanblir hlr nio.
3 8 . Sammasom 11 lodrdtt, men omvdnt.
40. Talets sista h?ilft dubbelt si
som dessfcirsta.
42. Europas hcigsta bergstopp.
43. Bofors bergverkstddertogs det
iret i bruk.
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HANFOT
krdver nr 48 i skor (clamfot knycklas
ihopi nr 32).

DEPLACEMENT
vikten av den undanrcijda vitskans
volym pi skepparens5O-irskalas.
ERFIq,RENHET
skepparnsbendmning pi
misstag.

HUNDVAKT
har ansvaretfcir skeppshunden.

sina egna

INLOPP
lcipningpi inomhusbana.

Lodrdtt:
15. Sexginger 22 vb.grdtt.
18. Sextonginger 3 lodr?itt.
Alfred Nobels f6delseir.
19. Summanav 13 vlgrdtt minus 18
Tvh lika siffror.
lodrdtt.
Ett tal med siffersumman14.
24. Jtbileumsir fcir Nohab.
Fcirstasiffran minus den andra 26. Tre lika siffror.
ger den tredje.
27. Lagstaavgift fcir postpaket(f6re
6. Den fcirsta siffran - och den
d e nI / 7 ) .
sista.
28. Olympiskt irtal.
45. Artal frir betcimdatlantflygning.
30. MCMLXIV.
7 . Tvi. kvadratet ph 4 efter var- 32. Fyra lika siffror.
andra.
34. Lika med 14lodriitt.
o
Alder fcir folkpension.
35. Populdrt program i TV.
1 1 . Di integistrerades
Bofors bruks- 36. Siffersummaniir nitton.
m2irke(B-pilen).
39. TvF,lika siffror.
'dn
u. Ett mindre dn 2l vlgrd,tt.
4I. Ett stri vassare 12 vilgrattt
1.
2.
3.
).
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MANTAG
tig med enbart rcikkup6er(frekventerashuvudsakligenav kvinnor).

JUNGFRU
hembitrlde (finns inte numera).
JUNGMAN
maniigt hembitrdde.

MONOLOG
ndr en kvinna talar (i motsatstill Kattalog - ndr tvi kvinnor talar).

KALTOPP
flintskalle.
KARDINALSTRECK
nzir en hogre katolsk prdstman har
nigot fuffens fcir sig.

KASTBLOCK
r
,,
anvdndes
i tropiskatafvatten
for sndbollar.

PROFESSOR
person vars uppgift dr att ldra andra
lcisa de problem han sjZilvsrikt undkomma genom att bli professor.
REDARE

. ,!!, r
r stallet

KINDBACKAR
r o , , unoer
.r-ndr inte allt snusetIar
Plats
civerldppen.

(Fattiga Redare) -

efterrdtt.

Forr. frin id. 139

STF's semesterbokt964 "FrLn hau
illl fjAll'. Stockholm 1964.
Den, som ndr detta ldsesinnu inte
detaljplaneratsin semester,har mycket att ldra i SvenskaTuristfiireningens broschyr.Denna bjuder sivil enskilf,a resefdrslagmellan vandrathem,
stugor och kitor som p& grupp- och
sdllskapsresor,
vandringsturer,kurser
osv. fcir att nu inte tala om STF's "resepaket" per bil, flyg eller j?irnv?ig.
Broschyrenrekommenderas
p& det livligaste.

SEXTANT
Anita Ekberg m. mfl.
STORCIRKEL
"gubbens" midjemitt.

KLYVARE
brcidkniv.

TELESKOP
telefonhytt.

KORVETT
prinskorv.

TIMVINKEL
skillnaden mellan klockan 19.00 ( o a
ni stdmt triiff) och klockan 19.45 ( o a
hon kommer).

LATTMATROS

Litteratrrr ..,

(Ur SvenskSjdfarts Tidning)

matrosefter finsk bastu.

Effi]
Iffi$- I

ffi

?-'

*

ffit

.

r+

-* Som gammal veckop r e ssredaktiir p lockadejagbort rcleratet
frdn firetagsndmnden
och tog in ett loto av
lilla frk Berg i kassan
i sliillet.

l-d.

lL,-s
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i Era bandtraktorer, griivmaskir-reroch lastmaskinerbetyder
pengar for Er.
St&l att lita pi - tirl att slita pi.
kvalitet-slitstylka-driltsekonomi

Slitdelaralltid i lager.
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Tala med os: ont Era slitgodsproblem!
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