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BOFORS OCH BJORKBORN r KONSTEN
Av Fil. Dr SIXTEN RONNOW, Stockholm
De tjAadeforskningsmbiligheternai saensAkonsthistoriahar bl. a. ntetlfdrt
systematiskal6rteckningar 6ter bergslagsbrukens
och gruuornas"ikonograt'i",
das. konttniirliga aubildningar frSn iildre tider fram till nuet, till dageu ofta

kantilism, dess upplysning, dess borgareemancipation.
I Frankrikelj6d ropen: frihet, broderskap, jZimlikhetI
Och romantikens Srhundrade,1800kontroaersiellanLlningsalster.Hhr neclansAildrarspecialittenpfr."bruksbilder" talet, bryter in med nya ansatsersivdl
d e t u A " t ? i l l i n g b r u k e nB"o f o r so c h B j d r L b o r n i brukshantering som i bildkonst.
fil. dr Sixten Rbnnou
Svenskajlrnhanteringen led av konsom ntotiu i uLr bild[onst.
kurrensen frin det billiga engelska
koksjdrnet,och en rad brukspatroner
Bofors och BjcirkbornIr inte s&ur- klara av, nhgra dgare drevs tili kon- hade sv&rt att fi debet och kredit att
gamla som t. ex. Norbergsbruken;de kurs; arbetareoch smeder etc. hade gi ihop, si t. ex. skaldenE. G. Geijers
ofta ett veritabelt slavliv i ldmfiirelse far, bruksdgarenpi Ransiter Bengt
startade,som B. Steckz6npipekat i
med nu; men i regel accelerade Gustaf Geijer. I sitt bercimdatal river
Boforsboken 1946, under fcirra hiilften av 1600-talet. Men liksom det jrirntillverkningen di som senarege- fadern vid dennesfrinfiille 1814 konfanns l6rda min fcire Einstein, fanns nom upprustning.uppror, krig, oro- staterarErik Gustaf med en viss bitterhet:
ligheter utomlands - jdrnet var di
det pionjdrer i Bofors fcire de tvi
bruksgrundarna Paul Hossman och som nu krigets och fredensleverantcir
"De forskrdckligavllvningar, som
Mirten Drost, den senarepi Bjcirk- pi gott och ont.
skakat vir vdrldsdel senaste tiden,
born, den fdrre pi skattehemmanet Det gamla feodalriketgick mot fristrdcktedven sitt inflytande till hans
Boo vid Timsdlven,det nutida Bofors. are tider p3, 1700-taletmed dessmer- stilla hydda i Vdrmland, genom den
Den store mannen i denna trakt tillhorde ett nigot tidigare sliiktled: di- Bofors ganla jiirnbruk dlther upp i landsAapsAonstenuid 1800,taletr br)rian bl. a. med
plomaten, riksridet och bibliofilen denna utsikt mot den garnla landsiligsbron. Teckning 1806 aa Carl Gastaf Gillberg, franTure Bielke, som i slutet av 1500-ta- strtencle som krigare, o'lficer, tecAnare, litogral och miniatypottriittrnrtlare. (Jernkontoret)
let iigde Boo frilsegods.Men han satt
inte sdkert, trots att han i ungdomen
varit nere i Milano vid Sforzahovet
for att dir hdmta till drottning Katarina Jagiellonica (Johan III: s fcirsta
gemil) hennesarv efter modern Bona
S{orza av Milanos jdtterika furstehus.
Det gick f<irstis inte; Ture kom i
on&d bide hos Katarina, Johan III
och brodern hertig Karl (som gav
namnet Karlskoga bergslag). - Huvudena satt lcist pi den tiden och
Ture forlorade sitt vid Linkcipings
blodbad 1600 endast 52 fu gammal
- Karl IX var svir !
Ni, frigar den otilige ldsaren,hur
gick det med "willingbruken" ? Jo
tack, kan man svara;vissedigenhade
stingjirnsbruken under de gingna
320 Lren en hel del besvdrligheteratt

slut: torsen,bron, tmedut iindafranztill 1800+aJets
\fr. ser den Alassiska"braksbilden"
jan etc, Teckning ao Erik lY/esterlingi BidrAbom, 1840Jdler, (Jernkontoret)

fcirstrirelsede medfdrde for handel
brukshanteringen
och nd.ringar
hade frin en av de fdrdelaktigastend. . ."
ringar blivit den ofcirdelaktigaste
Men de flesta av de smi hammarbruken dverlevde, 6ven Bofors och
Biorkborn- ir 1815 hadeBoforsen
med en irsprodukstingjdrnshammare
tion av 460 skepp. stingjiirn (ca 70
ton), medan Bjcirkborns enda hammare var litet mindre och producerade
375 skepp. (56 ton) - siffror som
fcirefaller oss ldjligt smi, men difortiden var j2irntillverkning ett hantverk,
ett av de idlaste och ett av de sviraste.
Geijer var ju en av vira mingsidigaste,mest univetsella begivningar
och milade bide landskap och portr:d;tt,baru fcir ndjes skull, men med

stark inlevelse,inte minst i ett stamningslandskapsom "Utsikt vid Bofors", ddr hela rymden fylldes av ett
varmt solnedgingsljus,ett litet mdstetverk i olia 1820. Aven i sina minnen
och sina brev dr Geijer den borne koloristen och iterger slllsamma fdrgeffekter med fcirtjusning, som Book
p&pekat,sdrskilt aftonsolenseldglans.
Landskapskonstensfrdmste representantp& den tiden, C. J. Fahlcrantz,
delade Geijers fortjusning 6ver solutsikter.Det fanns
nedgingsskimrande
dock mera realistiskt betonadebeg&vningar i den efter-Martinskaskolan,
vilka reste runt pi herrgirdar och
bruk. Nigot mycket tidstypiskt for
Carl-Johantidenvar ju att man fcirenadeofficersyrketmed konstndrskallet; och hdr mciteross i Bofors herrar

I-ltsiht au Bji)rAboms herrgdrd. under pi.gd.ende hdskdrd 1846, en tfusande idyll, tecdnad aa
frdken T hora T hersner. (Jernkontoret)

r

{.3

kapten Carl Gustaf Gillberg (17741815, tilihcjrig en k?ind konstndrsfamilj) och lika ivrig deltagarei kriget
1809 som framgingsrik tecknareoch
litograf av uniformer, bataljer,hlstar,
portrett i miniatyr samt - last but
not least- jdrnbrukentValisen, olsboda och Bofors, som han bescikteunder sin bergslagsresa
1806. Klart och
koncist tecknadehan av gamla landsvdgsbron over Timsdlven och bruksbyggnaderna,i en stil som nu i borjan av 1800-taletgir tillbaka till de
tyvarr
bercimda brriderna Martin var dessaaldrig i verksamhet&t detta
hill, lika litet som bruksmilarenPehr
Hillestrcim.
Men ett par, som mycket tyckte om
Karlskoga,Bofors, Bjcirkborn,det var
finldndske maioren Ulric Thersner
(L779-L828) och hans trevliga dotter Thora (1818-1867), bida konstniirligt begivade, d& det giillde herrgfuda4 bruk, portrdttlandskap. Men
helt olika i stilen - han lltt skissande
med fjiiderlZittblyertspennai stil med
John Hall d. y.; hon mera utftirlig i
redovisningen,pi dldre dar mera piverkad av den di florerande fotografien. Faderns och dotterns livsverk,
"Fordna och Ndrvatande Sverige",
fick av honom denna titel frir att under Carl-Johanstidenerinra verkets
abonnenterom svenskastorhetstidens
Erik Dahlmiiktiga kopparsticksarbete,
berghs"SueciaAntiqua et Hodierna".
Det var ingen ldtt uppgift att fcira
Thersnerverket i hamn. Vissedigen
gjorde fader Ulric en sdrdelestjusande
utsikt over Bofors 1825, men nlgra ilr
efterit dog han, bara 4) fu gammal.
Dottern var d& endast10 ir, tecknade
redan bra, men limnade verkets fortsdttning it en mycket begivad ung
man, som tidigare varit i filt som
lojtnant i krigen mot Napoleon, i
Tyskland L813, och mot norrmannen
1814, greve Michael Gustaf Anckarsvdrd (L792-1878).
Liksom Gillberg och Thersner var
han alltsi egentligenkrigare, officer,
men i likhet med dem ocksi skicklig
landskapsmilare och grafiker. Pe
1820-, 1830- och 4o-talenkan man
ansehonom fcir landets mest skickliga
och smakfullalitograf, ftire C. J. Billmark. Han gick mera i den romantiska
stilen in denne, ddrom vittnar hans
litografi civerBofors i det nyssndmnda
- hir 1r de nuv.
stora Sverige-verket
kanonverkstddernaobefintliga; fcirgrunden upptas av sivligt grdsmumsande kossor, och Ilven snor sig nedanfrir den gamla herrglrden; allt andas stillhet, frid och lycka i den pastorala "bondlugna" stilen.
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Sedan Michael Gustaf, den stiiige
och alltid vzilvillige greven, redigerat
det av U. Thersner grundade verket
i 17 fu (1828-4t) ldmnadehan cjver
slutforandetav det digra, ekonomiskt
besvddiga "Fordna och Ndrvarande
Sverige"till dottern Thora, som ocksi
hon, liksom sin far och greven, reste
runt pi herrgirdarnai cirka 20 irs tid.
Hir ser vi hennes tvi utsikter av
Bjcirkborns iilla idylliska stingjdrnsbruk, som dock under brukspatron
Chr. G. Oxehufvudsledning hade utbyggts med manufakturverk, kvarn,
sig och tegelbruk; hr 1,87t uppgick
stingjdrnsproduktionen till 30.000
centner(niira 1.300ton), vilket ju iir
mhnga ginger mer dn ovanndmnda
siffra fcir 1815 (56 ton); och dnnu
idag iir Bjiirkborn en gudabenidad
idyll.
Boforsdgaren Pehr Lagerhjelm d'gnade alla krafter it att modernisera
bruket under sin tid dd,r l8I2-53,
si att Bofors 1870 kunde notera att
det var ett av de fdrsta bruken som
inforde stingjdrnsvalsningi Sverige;
man hade lagt om tillverkningen till
massproduktion- ir 1871 hade man
ddr en jdrnproduktion p& inte mindre
?in 145.ooo centner, alltsi ndra fem
ginger stijre ln den i Bjcirkborn och
i ntrtida vikt 6.L52 ton. Kanske inte
s& frirfiirligt mycket i vir tid, men
dock ett rekord fu 1871.
Dessa ir fdr snart 100 ir sedan
innebar en viildig omvllvning fcir
hela virt ndringsliv, "maskinismens"
int&g, storindustriensfddelse, folkrtjrelsernasuppkomst. Och hur gick det
med "de fria konsterna"? Aven de
l6sgjorde sig fr&n gamla stilprogram.
Fram mot 1800-taletsslut blev den
fotografiskt noggranna, realistiskt redovisandestilen den mest anvdndafolk l?irdesig att se pi kameransdetaljkara sdtt, n&got helt annat dn pi
det Zildre, romantiska sdttet, som
Geijer hade uppskattat.
En i Stockholmkind konstnir, Erik
Westeding, drev omkring 1850 egen
konstskola samtidigt som han var
"conducteur vid Kongl. Museum"
(nuv. intendent vid Nationalmuseum). Han besciktebl. a. Bjcirkborn,
ddr han gjorde ett synnerligennoggrant bildreportageav llven, forsen,
bruksbyggnaderna.Fcjr att fi in det
riktiga perspektivetoch de rdtta proportionerna anvdnde han ett oPtiskt
kikarinstrument,varefterhan "satte in
allt pi r?ittplats" i olika rutor pi teckningen, hdr reproducerad.
Om alltsi Birirkborn har bide fadern och dottern Thersnersamt \7es-
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Thira TbersnerrtrerAontill l|jtnant OxebulaudsBjbrAborn,som omkr. 1850fAtt en liten
i.ngbritpi a,illnet ,id herrgd.rden.(Jernkontoret)

terling som bildkrcinikorerhar man av
Bofors (utom nyssnlmnda idylliska
utsikt av M. G. Anckarsvdrd) egentligen bara nigra handteckningarav
H. Scidersteni tidskriften "Svea"
1887, dZir bruksbyggnaderna,trots
Pehr Lagerhl'eimsoch sonensdrivna
ledning, dnnu icke tycks nimnvlrt ha
"vuxit upp ur barnstadiet".De verkIiga storaindustribyggnadetna
diir tillkom ju f6rst sedanBofors vid &rhundradets slut, sedan fciretagetvuxit ut
till AB Bofors-Gullsping frhn L873.
Emellertid lig anliiggningeninte direkt vid Bergslagenscentralahuvudvdgar, vilket gjorde sitt till att det
drcijdeen bra tid in pi 1900-talet,innan professionella konstnirer upptdckte bruksplatsenpi nytt som leverantdr av l?impliga industrimotiv.

I hdstas (1964) kunde man i en
ledandetidning l?isabl.a. fciljande:
"Vapensmedjani Bofors demonstretade nya stridsvagnen och pansar- Bofors' konstruktionsvdrnsroboten
ftamghngat hinger i hdg grad samman med en envis satsningp& konventionellavapensystem,
medan vddden i civrigt anvdndersina resurserpi
att utveckla komplicerade robotproiekt. Pansarvlrnsrobotenoch stridsvagnenhar dragit den utldndskamilitdrexpertisensblickar till sig, liksom
departementenas och fcirsvarsekonomernas.Systemenvisades,liksom en
automatiskbandkanonmed hdg hastighet fcir svensk och utldndsk expertis, pressoch TV. Det var fcirstagingen som den svenskadver L00-iriga
vapensmedjanrippnadesfor ett stort

I d.en Thersnerska litografiserien ixgick ocksfr. denna lantliga bild. frdn Bofors, tecAnad
lfin Backalandet pi 183}-talet au M. G. Ancdarsadrd..

1848 milade ddttarand.eahademielet'en Axel Nord.gren denna utsiht iiuer "Bj1rAborns
SpiAsnedja 7{/ernzland". Oljemilningen iigs nu av Bofors Hotell.

uppbad pressmenfrin olika ldnder.
Enbart moderbolagetomsdtterca 40o
milj. kronor Srligen.Totalt dr 13.000
personeranstlllda i koncernen.Krigsmaterieltillverkningenuppgir till 40
/6 av den totala produktionen."
Det dr ju imponerande siffror i
ndstan amerikansk stil. Betrlffande
avisans ord om den svenska "civer
1O0-irigavapensmedjan"bcjr man erinra om att kanonverkstadenstillkomstir dr 7884, alltsi fcir i ir jzimnt
80 ir sedan.Utseendetframgir av en
teckning av Scjdersten1887; och den
lilla enkla 2-viningsverkstaden
zir sannerligen inte stor, inte si mycket "att
hdnga i julgran", trots att man pi
grund av de tunga produkternameste
bygga en lastbanatill monteringshallen. Annu intet stilverk och intet laboratorium,innu ingen egen kontors-

byggnad, intet hdrdningstorn, ingen
ny herrgird.
19O0-talets
inging markeraren storslagen uppging for verket. Anledningen var den di starkt forceradekanontillverkningen mot fcjrsta vdddskrigets tragiska bakgrund - alla anade kriget, men ingen kunde riktigt tro
pi ett sidant brott mot den godtagna
internationellardtten.Kriget medfiirde
mycket nytt dven inom konsten. Till
Sverige kom, mer eller mindre som
flyktingar, ocksi flera framstiende
konstndrer,av vilka nigra dgnadesig
it "bruksbilder"; jag minns slrskilt
den skicklige italienaren Guido BalsamoStella,en etsarei europeiskstandardkiass, som gjorde bruks- och
gruvbilder i s. Dalarnes bergslag;
samtden lille wienarenmed. dr Eugen
Milch, dven han etsareoch lika styv

Vem trodde 1857, dA H. Sbdersten atritade Bofors hytta och kanongjuteri, att hl)r skulle
pfi. 1900+alet bli en au Europas rtdrsta aapenrnecljor? (Jernkontoret)
fltTf ,t* t

"lfu'

\(od1$Ic1tET

som Stella att fh {ram de riktiga svartoch-vit-vardenaDe sina ofta virtoust
har fem mobehandlade
blad: .tsotors
tiv av hans hand (1921), ex- och interidrer; bland de bdsta lr en ljusstudieav ett utslagi hyttan, men :iven
masugnsexteridrend:r "first class".
Milch var ocksi affdrsman;hans Boforsetsningarkom ut pi vykort i fcirnlmt koppardjuptryck.
Frin borjan var Johan Ahlb?icken
senig, muskukis valsverksarbetarei
Smedjebacken,di han i bdrjan av
I92o-talet sl?ippteverkfygen vid valsarna fcir milarpenseln och etsnilen.
Som industriarbetsmilare,
tecknareoch
etsaretorde han under de senastedecenniernaha varit den mest produktiva - civerallthar han framstrillti
intensivtsjudandepenselstrikdet ofta
dramatiskt sDennandebruks- och industriarbetetfsom han sj?ilvdeltagit i.
Han ar den mest omutligt civertygade
realistenav alla nu ievandearbetsmelare. Ingen har som han fhngat sjalva

En ung ttm.ltbfieckntlre, sedertnera Aronof ogd.enC. IY. Sandberg, glorde 1873 denna
leaande ty ar Boforsfal/er. (Jernkontoret)

rcirelsemomentet
i ett atbetslagsge-mensamma muskelanstrdngning,det
m3. vara vid tappningen av stilet
(martinugneni Bofors) eller vid valsverkets stolar eller vid verkstadens
dunkandemaskiner.
Frin Bofors utfcirdeJohan Ahlbiick
ett dussintalmilningar i olika tekniker, s&vdl ex- som intericirer. Hans
verk er expressionistiska
i si matto, att
de fcjrbiser det noggrant detaljerade
reportaget,s& t. ex. i interiorernafrin
Bofors (gjuteriet, martinverket,smedjan etc.). Tidigt fingade han verkets
hciga utropstecken,kanonernashdrdningstorn.
acA

En konstndrligt sett mycket intressantjimfdrelse kan man gciramelIan Ahlbiicks behandlinsav detta torn
och en annan kdnd grafikers, Carl
Palmes.Denne fcirmcisnemedlem av
bankirfamiljen Palme tade utomlands
ldrt sig de japanska fd.rgtrdsnittens
klassiskaprinciper.
Han var tidigt, som forstmzistare,
mycket berestoch hade vistatsi norra
Ryssland, Sibirien, London och
Miinchen, ddr han ldrde mycket av
Kandinsky, innan han fortsatte till
"den nya konstenskdlla" Paris, ddr
Matisseblev en ny ldrareidol fcjr den
nygifte unge mannen. Det blev modellstudier, stilleben, landskap, allt i
cn sorts fzirgglad.dekorativ^expressionism, som utbyggdesmed Palmes
stora insats, iterupplivandet av den
japanska flrgtrdsnittstekniken p3,
svenskbotten.
Bolorsbron, nrilad pl) i880-talet au Hernran Sidersten.
Palme anvlnde dnda upp till 1112 trdstockareller tryckskivor (en fcir
industribyggnad,sedd av en i svensk givna, sncitdcktagap i terrdngensom
nyare konst mycket egenartadperson; Domnarvet, Sciderfors,nordandsverhans memoarer heter f. ci. nigot si ken Ljusne, Marma-Lingrciro. a., fcir
sofisticerat som "Konstens karyati- att inte tala om en rad brobyggen,dir
der".
han, fcir att citera en kritiker, "med
Tv8. kdnda industrim8"lare,
var och friska fdrger fingat det storvulna i
en pi sitt hill tillh<jrandeeliten, dg- vir tekniska civilisation". Hd.r visar
nade sig under 1920- och 3o-1n1sn
ii11 vi en hcistlig utsikt civer Bofors, veratt belysa sina intryck av Boforsver- ket sett pi avst&ndi skymningen,med
ken dven om de sinsemellani en effekt av guIa, eldrcida, mdrkbli
fr6,gaom stil och personlig liiggning toner, pi himlen svarta rcikrid5.er.
foretrd.derndstan diametrala motsatHelt annorlundaframstir en av de
ser: jag menar Gustav Alexandersson boforsanstdlldamycket vZilkiinddekooch Ewald Dahlskog. Den forre rativ konstndr, Ewald Dahlskog, en
(f. i9o1) dr specialistpi vad man stlndigt scikandeande,som gjorde sin
kan kalla "svenskaindustrilandskap". bdstainsatsgenom en rad monumenHan liter gdrna landskapoch bebyg- tala komponeradetrimosaiker (iniargelse smdlta ihop till en starkt ver- sior), en hdr i Sverigei irhundraden
kande syntes,ett odelbart helt, gdrna bortglcimd konst, som han fdrnyade
i fint dZimpadetoner och utan alltfcir pi ett utomordentligtsdtt. Som dekostarka kontraster.Liksom Johan Ahlrativ milare debuterade Dahlskos
bdck har hai-r under flera S"rtionden (1894-L950) redan 1922 i ostbergi
rest landet runt och pi lika civerty- Stockholmsstadshusmed en alseccoArbetaye franjor
Bofors' hdrdningt/orn,
gande sdtt skildrat Falu gruvasciver- milning, i sammaknappa,breda,synMcilning au lohan AblbAck, air f litigaste
ind.ustri milare.

blindpressning av pappersytan,hdrigenom istadkoms en raffinerad reliefverkan). Efter en del utlandsmotiv S"tervdndePalme med sin andra
fru till Sverigeoch utfcirde med hennes hjiilp sjdlv stockarnastryckning:
industrimotiv blev Bolidens gruva,
Fagerstaoch Degerfors jdrnverk och
framfdrallt "Kanonhdrdningstorneti
Bofors" 7936" har itergivet, fast trd,snittets verkan beror ju till alha
storsta delen ph fd.rgerna,sammantryckta pi japanpapperfrin alla tnstockarna.Hdr saknasdet, som finns
hos AhlbZick,figurstaffage- hdr taIar i ensamtmajestdten monumental
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Aten Bjdrhborns bruL r)AadeproduAtionen .pA 1881-talet. Forsen 1887 elter H. Sijders/en.
(Jernkontoret)

Sfr hrir uppfattade Carl Paltne 1936 Bofors
pittoreska hiirdningstorn i :itt pfr iapansAt
maner utf 6rd.a liirgtrdsnitt.

tetiska stil, som han senareanvende
i dussintalskompositioner i styrelserum, biografer, museer, atlantbitar
etc. Han ber[ttade fcir mig 1937, de
jag intervjuade honom fcir min serie
"svenska industrimilare" (tidn. Metallarbetaren):
"I Bofors utfcjrde jag 1929kompositioner: tv& vdggmilflera
30
ningar i nya kontorets stora sal civer
jdrnets tillkomst frin borrningen i
gruvan, milkolning, elkraftleverans,
masugnsutslag,martinverket, hydrauSa
liska pressen, hejarsmidet

Bland Ewald. DahlsAogs mfrnga Boforsntotit dr iiuen denna lina arbetsbild nzetl en
Autig lancashiresrned t,id' rlen iinnu kttarbJiona nzutnbl i ngshatnmaren.

utsikt hdsten1929dr ett Aoloristishtstfrtligt,saenskt"indusrriGustauAlexandensons
land.skap"
ao Bofors.

vdgen for andra, som ger sig i kast
med dagensuppgifter, han bcir stdlla
sig i samhlllets tjdnst och tillgodose
konstenssocialauppgifter. Men man
b6r inte tillmiita t. ex. mina boforsbilder ett dokumentariskt sanningsvdrde ur ytlig fotografisynpunkt. . .
jag har komponeratom motiven sAatt
de passarfor uppgiften, fcir lokalen,
fcir lndamilet med konstverken."
Man kan mdrka sammainstdllning,
sammastrdvan efter expressiv
-Eric konstOlssons
ndrlis koncentrationi
handimidda idrnbalustradeller rlcke
i uppg&ngen i Bofors stillaboratorium, ziven hdr forenkling, uttrycksfullhet med sparsammamedel.
Di man tiinker tillbaka pi 1800talets landskaosbilderav dessatrakter
m&steman beklagaatt icke flera milare hittat hit. Ett fornlmt undantag
finnes, grafikern Einar Person (f.
1918 i Hagfors, Vlrmland), liksom

At, det sedan 17)}-ralet klassisha fiotitet
"(Jtslag i hyttan" gjorde dr E. Milcb 1921
d enna packra B ol or s- etsni n g. (Jernkontoret)

Den sAicklige gralikern Einar Person har i sin etsrtingsserie"Bidth.borns'faktorl',
taJet.

1950'

gjorde jag de sex dorrdverstyckena,
var och en i intarsia (trdmosaik) sammanplockadeav ett 60-tal utvalda trdslag i olika fiirgtoner, varma och
kalla, frln, ljust silvergritt till morkbrunt och svart. Motiv dr hdr arbetsscenef, som uppsdttningen pi masugnskransen(f. ci. ett av gamle Hillestrcimsfavoritmotiv pi 1780-talet!),
utslag i hyttan, lancashirsmidetvid
mumblingshammaren (her i bild),
hydrauliska pressen under pressning
av vevaxel, hejarsmideav kanonrbrsimne."
Om sin upPfattning av m&larkonst
yttrade Dahlskog: "Konstndrenm&ste
st& mitt i tiden och ha levande kontakt it alla hill. Han bdr t. o. m. visa
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MOLNDALSINSTITUTIONEN
BOFORSNYA
LABORATORIUM FOR LAKEMEDELSFORSKNING
pi E 6-an
Den resande,som firdas -knappast
scider om Gciteborg, kan
undgi att ldgga mdrke till en stor och
sakligt modern 5-viningsbyggnad i
mcirkrcittfasadtegel,beldgenstrax nedanfdr berget pi dalgingens vdstra
sida, nigon km sciderom rondellen
strax utanfcir Mcilndal. Det dr Bofors
Nobelkruts nya laboratorium fdr ldkemedelsforskning man hdr ser. Vdgvisare invid rondellen, dir motorvdgen slutar, ger ockst anvisningar till
institutionen.
Att llkemedelsforskningen (NG)
flyttade till Gciteborg och fick detta
fcirndmliga nybygge har flera orsaker: de viktigaste var svir lokalbrist
vid Nobelkrut och <inskvdrdhetenatt

komma nd.rmaremedicinskakliniker
och universitetsinstifu
tioner.
I Nobelkrut hade NG lokaler alldeles otillr?ickliga - i flera olika
byggnader.Ndrheten till medicinska
och naturvetenskapligainstitutioner
dr en brdnnandencidvdndishetfdr all
farmaceutiskforsknins. Dit var alltsi ytterst angeldget atl fi ett centralt
l?ige till ett (eller flera) universitet
och akademiskasjukhus.H?ir i Gdteborg (Mrilndal) n&r man Sahlgrenska
sjukhusetpL nlgra minuter och med
flyg eller tl,g nhr man Oslo, Kcipenhamn, Helsingfors, Lund, Umei och
Stockholmpi nigon timme. Med alla
dessauniversitetsmedicinskafakulteter och sjukhus har NG livliga frir-

Ahlb?ick verkstadsarbetarei unqdomen, sedermeraen tid dven lazzrnr:siker, milare, tecknare, etsare m. m.
Han dr suverentskicklig i varierande
etsningstekniker, som torrnil, akvatinta, linjeetsning, ddr han lirt mycket av den ofrirglcimlige dalkarlen
Fridell. Frjrnlmt och kiinsligt uppfattade ir Personsnatursidmningari
svart och vitt frin Karlskogavattnen,
frin Bicirkborns historiska och fcirndmligaherrgird etc.

verkets 1800-talshistoria,med olika
arbetsprocesser
och si medaljonger
river de ledandeBoforscheferna:
Pehr
Lagerhjelm, den kinde kullageruppfinnaren Sven l7ingquist, den internationellt bercimde donatorn och
sprdngdmnespionjdren
Alfred Nobel,
disponentenBernt \Tijkander och den
kdnde kanonkonstruktciren Victor
Hammar. Otvivelaktigt dr monumenret av smedsonenJohn Lundqvist ett
av dennesbdsta arbeten.
*

*

Si har vi kommit fram till nuets
aktuella industrikonst vi hoppas
alla, att liv och arbetehlr iven i framtiden skall inspirera konstndrernatill
nytt konstskapande.

Slutligen Bofors i skulpturen: hdr
finns egentligenbara en mestare,en
men ett lejon: John Lundqvists
bronsstaty "Jlrnverksarbetaren",resr
vid 3OO-irsjublleet1946 invid KonstEn aa Bo'f ortmonilrnentetr relief er uisar
bammarstnide. Foto A. Grell.

Alla KarlsAogabor kiinner till " Bof orsmonumentetr" frdn 1946 med lobn Landquists stat1 " liirnaerksarbetarcn".

hallen i Tingshusparken- en m?iktig
hyllning till det krdvandekroppsarbetet. Dd.rintill finns ocksi Boforshistorik i form av instruktiva reliefer civer
Till Bolors strtllaboratoriunz
har Eric Olssox lecuxat detta uackra trappriicAe, senare
-ufiart
pfi Bofort lndtstriskola och ett golt
prou p.i dennas shichlighet.
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bindelser, dven om samarbetetmed
Gciteborgsinstitutionernaav nafurliga
sk?il iir mest utvecklat.
Den nya forskningsinstitutionen
har yttermitten ca 43X15 m och en
enkel planlcisning (se lven hdr pubiicerade olaner och sektion i starkt
fcirminskadskala), ddr rummengrupperar sig ldngs en 2 m bred korridor.
I denna dr ocksi alla schakt fdr ledningar av olika slag samlade.
Den blrande konstruktionenbestir
av betong, och byggnadenvilar pi
betongpilar, av en sammanlagdl?ingd
pL ca 4.225 m, nedslagnatill berggrunden. Laboratorierummendr flexibla genom liitt flyttbara mellanvlggar. Inredningen 1r i stcjrstautstrdck-

En annan rclief aisar modernare tmide tnder 2000 tons smidesprett'ororoA.
Gler.

Plan iivet kdllarvAningen
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Bottenveningen

ning standardiserad,vilket ger mojligheter tiil lett, enkel och billig komplettering eller demontering. Varje
v i n i n g s p J a dn , rp h c a 6 7 , m 2 o c h ,t i l l sammansmed djurhuset ca 300 m2,
fcirfosar institutionen totalt civer ca

3.t)o s12. Pa den stora tomten ugn, avloppsreningoch oljetank p&
(44.000 m2) finns goda mcijligheter ena sidan om korridoren.Pi andra sidan finns normalskyddsrumfdr 100
fcir framtida till- och utbyggnader.
jiimte gasfing, sval- och kylKiillaraLningen dr endastdelvis ut- personer
rum,
frys,
hiss och trappa. For ndrgrivd och utnyttjad. Hdr finns pannvarande
anvdnds
skyddsrummetsamt
central (nedre del) med destruktionskorridoren som fcjrid, ddr varje sektion har sina utrymmen.
t. u. entrihalletz. Boforsfoto Tillman

Miilnd.a.lslaboralor;etrett 'lrfin norr. I l6rgranden

BottenuSningen:Hdr kommer man
fcirst in i en vdnthall med reception
och televdxel.hiss och huvudtrippa.
Ldngs korridoren ligger t. v. (frin
entr6n rdknat) omkliidningsrummed
duschrum fcir herrar och damer, arkiv, synteslaboratorium,stativfcirr&d,
elcentral och kemikaliefrirr&d samt
panncentralenscivre del. T. h. orn
korridoren finns tvi kontorsrum frir
administrativaavdelningen(ekonomiavd.), emballagefcirrid,ett sjuk- eller
vilrum, verkstad,varuexpeditionsamt
tvi fdrrid fcir syror och lcisningsmedel, ett stort diskrum, soprum, hiss
och baktrappam. m.
Vdningen 1 tr. upp: Invid trapphallen och entr6n ligger t. v. forskningschefensrum jdmte sekreterarkontor och t. h. ett konferensrum.I
ovrigt har rlnter- och galenishalabo-
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ratoriernasina lokaler h2ir.T. v. ldnqs
korridoren har vi tvi kontor samtl
stora synteslaboratorier
med tillhcirande skrivrum samt ldngs mot gaveln
mdt- och apparatrum.T. h. ligger tre
stora laboratorierum jlmte skrivrum
fcir resp. "injektabilier, salvor och
tabletter", sistndmndamed tv8.mindre
uppstdllningsrum, vilka behcivs fcir
granulering, torkning, tablettslagning och dragning. Mot gaveln iigger
hiss och baktrappa.
Viningen 2 tr.: Hdt dr lokalerna
fcir den itinisha fors2ningen och analyslaboratoriezinhysta. Forstndmnda
avdelning har 3 kontorsrum. Analytiska avdelningen har sammanlagt!
laboratorierjdmte skrivrum, 4 t. v.
och 5 t. h. om korridoren samt 2 mdtrum, gaskromatografrum, fcirid,
"stinkrum" och kontor.
Vdningen3 1r.,.disponeras
helt av
den bioligisAa f orsAni'ngettsamt biblioteLer.Till bibliotekei- som qir
genom tvi. viningar - hcir dven rum
fcir llsapparat, mcirkrum samt kontor
och ett litet arkivrum. Ldngs korridoren ligger t. v. laboratoriui fc;r mikrobiologi 1, sterilrum (fdr operationer och mikrobiologisktarbete) jdmte
omklddningssluss, diskrum tillika
autokiavrum, foderfcirr&d,4 diurstai-
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Viiningen

1 tr. upp
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2 tr. upp

lar resp. arbetsrumf<ir kaniner, marsvin, rittor och mdss samt ett litet
omklddningsrumfcir herrar. T. h. om
korridoren ligger chefskontoret,laboratorier fcir biolosi och mikrobiologi, kemikalierummit tillika viqrum-appamet, sekretariatoch tv,. kontor.
ratrum, operationsrummed tillhcjranEtt au slntesardelningens laboratorier, pi'fotot
foto Tillman.

de utrymmen samt omklddningsrum
I O I damer.
Vind.suLningennlt man endast genom trappan. Hdr finner vi bibiiotekets civre del, kok, ett stort lunchrum
med altan mot dster (motorvdgen,
jirnvdgen), fldktrum och hissmaskinrum samt fcir6.dsrum.
ses ingenjdr Lars-lnge Iyicksrr|m.

Bofors
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Plan av viningen
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Nigot )O-tal meter sydcistfrin huvudbyggnadenligger en enplansbyggnad innehillande djurstallar fdr hundar och kattor och andra stcirre fcirsdksdjur, foderrum och kok, skrivrum och kontor, omklidningsrum, behandlingsrum samt ett utrymme avsett fcir isotoplaboratorium.
Institutionschelen, dr Bo al Ekenstarn och
chefen'fdr SyntetisAa audelningen, lil. lic.
Giiran CJaeson, d.ishuterar ett l6rsbA. Boforsfoto Tillman.

lnteriiir frdn pumprummet i bottentAningo'hjiirta" . Boforsfoto
€fl, institutionens
Tillman.

3 tr. upp

rQ

B-pilens redaktcir har nyligen besokt M<ilndalsinstitutionen,studerat
de olika laboratoriernaoch tagit del
av avdelningschefens
och dvriga chefers synpunkterpi den nya institutionen. Vi skall hiir nedan lita de interviuadekomma direkt till tals.
Forskningschefen
Dr. pbl. Bo af Ekenstam
- "Fcir NG var det ytterst angeldget att fi ett centraltlnge till ett universitet,inte enbart till de medicinska
klinikerna och institutionerna utan
ocksi till naturvetenskapligainstitutioner, di frdmst de kemiska.Bofors
har iu alltid varit 'vlstorienterat'och
det var silunda naturligt.att vi efter
noggranna utredningar och mycken
diskussion valde Gcjteborg virt
samarbetemed Sahlgrenskasjukhuset
har ju sedan ldnge utgjort en betydande del av den kliniska verksamheten.
- Hdrifrin kan vi iu ocksi ldttare
ni de andra nordiska universiteten
och dven de europeiskainstitutionerra, nd"rdet giiller kliniskt och annat
utvecklingsarbete.Frin Bofors var
detta betydligt svirare.
- Virt arbete hdr skall fortsdtta
i enlighet med fastlagda planer for
den lingsiktiga forskningen, men
samtidigtdr vi givetvis cippnaftir alla
nya linjer, som passarin i virt erfarenhetsmcinster.

Verkstaden har den mashinella iltlastning
sorn behdus 't'6r sm.iire reparationer och
tilltterkning ao instrtmentd.etaljer. Bofotsfoto Tillman.

mycketintressantomride, pi vilket vi
arbetar intensivt. Vi bearbetar dven
andra produktgrupper omfattande
substansermed effekt direkt i hiiirtverksamheten.
3. Centralt aerksammaanalgetika
eller allmdnt smlrtlindrande medel.
Hdr har ju Nobelkrut sedangammalt
men vi fdrscikeratt
acetylsalicylsyran,
vidareutveckla andra preparat, som
har sammaeller starkareeffekt j?imSektion genom laboratoriebyggnaden

Fdljande arbetsomriden bearbetas
f. n. tneraintensivt:
L. Lokalanalgetihaeller tmi)rtlintlrande iimnen Spec.kan angeslokalbedovningsmedlen,inom vilket omride vi tidigare fhtt fram Carbocain
och f. n. har Zecain under registrering.
2. V asodilatorer.Kdrlvidgande medel mot cirkulationsrubbningar. Ett
betydande komplicerat, men ocksi
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Plan av vindsviningen

6. Medicinsk blat. Ett av vira
Analysuppgifterna omfattar s&vZil
fcirstapreparat,vir fcirbandsplast
rivaror som halvfabrikat (mellanproNobecutan, men vi prdvar iven andra dukter i syntesgingen) och fiiriiga
och nya medicinskaanvdndningsom- produkter.
ri.den fdr vira olika plastprodukter.
Avdelningen skall vidare faststilla
Det dr allbe 6 betydandeomriden olika substansers fysikalisk-kemiska
egenskaperoch data, deras stabilitet i
vi bearbetar.
olika beredninsarsamt utarbeta full- I dag dr det framfor allt viktigt
stdndigaanalyslmetoder
fcir dessa.
att koncentrerasig pi ett fital omriI samarbetemed andra avdelningar
den frir att erne kvalitativt acceptabla
resultat. Vi efterstrdvar naturligtvis studeras llkemedels resorption, ;tt
Produkter, som kan finna avsdttning Frdken
Verena Henn aid. Warburgapparapi exportmarknadernaoch fcir f<irhilten pd. BiologisAa aadelningen. BoforsAna\tisA-kemisAa atdelningers cbef, ciuillandevis betydandebehov. Ddrutdver
Tillman.
in genjdr Lennaft Hartbon.
cjnskarvi givetvis ldmna en god serBoforsfoto Tillman.
vice efter fcirmiga iven ndr det giiller
mindre alldeles speciellabehov.
f6rbat med kodein och morfin. Vi
- Det har kanske redan framgitt
har hd,t kommit ett styckepi viig med
av
beskrivningenav byggnadenhur vi
det farmakologiska fcirsciksarbetet.
1r organiserade.
Vi arbetaralltsi med
4. Kernoterapeatika.Vi fcirscjker friljande avdelningar:
genom kemiskt strukturarbete fiL fra;m
fcirbdttrademedel mot olika av bakterier fdrorsakandeinfektioner.
5. Hypnotika, liktydigt med scjmnmedel och insomningsmedel.Vi har
marknadsfcirt preparatet Nobedorm,
vilket 1r att betrakta som ett milt
scimnmedel,men vi prrivar nya,vd:gar
tiil f cjrbiittradepreparat.
lngenjdr Georg Cardell t,id den analytisLa
gasAronratogralen pA AnalytitAa
aadelningen. B-pilen f oto.

Analysaudelningens
regislrerandespektrograf, ingenidr Bidrn Marcussen, aaliiser
.' analysres
alta!er. B-pilen foto.
Analytisk-kemiska

avdelningen

med ciailingenjdr Lennart Harthon
som chef har mhnga viktiga uppgifter
inom iaboratoriet bl. a. att identifiera
och strukturbestdmma syntetiserade
nya substanser liksom eventuella f6roreningar som kan bildas under syntesen.

Interitir t'rdn ett au Jaboratorierumtten pfr
GalenisAa aud.elningen. Frdken Elisabeth
Auander t,id figen. Boforsfoto Tillman.

Laborant Eru,in Borchers shdler htir Syntesat,delningenr plepdrdtil,d ga.rAromalograf. B-pilen foto.

scindringoch nedbrytningpi djur och
mlnniskor.
Avdelningen fcirfogar civer ny och
modern utrustning. Bl. a. foftjdtnar
ndmnas: fullstdndig utrustningfor registrerande spektrofotometri i det
ultravioletta, synliga och infrardda
omrldet, utrustning f or alla former av
kromatografi samt annan elektronisk
utrustning for analytiskkemi.
Avdelningen, som fcir ndrvarande
har nhgrapersonellavakanser,omfattar lokalmdssigten vining med 8 laboratorierum samt negra sPeciahum.
Avdelningen arbetari huvudsakefter
tre linjer: analytisk kemi, fysikalisk
kemi.
kemi samt anaiytisk-biologisk

Galeniska ardelningens chef, apolekare
Curt Lenne sarnt lru Irine Andersson fbrbered.erett ldrsoA, B-pilen foto.

Laboratorietehn)ker Anders Lindqritt uid
Ga.leni:ka atdelningens rrAl)torA, Boforsfoto Tillman.

Syntesavdelningen

trnder fil. lic. Griran Claesonkan utnyttja en anldggningddr varje kemist
har en arbetsplatsmed modernasteutrustning och apparatur aven ftir genomf6rande av komplicerade organiska synteser.Avdelningen bestir av
3 grupper arbetandei var sitt i princip lika utrustat laboratorium. Varje
grupp skall fulit utbyggd omfatta 4
forskare, och huvuduppgifterna har
BiologisAa aadelningen: lrdken Ulla Ottossox (t. u,) gdr iordning samlingar aa
Margareta
tnikroorganisner och'frdken
lohansson (t. h.) rdr test pi dntireptica.

koncentreratso& svntesav substanser
avseddasom iokai- och central-analgetika, cirkulatorika,kemoterapeutika
I tvi speoch rcintgenlontrastmedel.
gemenciellarum finns avdelningens
samma instrument och apparater.
Bland dessamdrkes t. ex. analysvig,
smdltpunktsmikroskip, hydreringsapparatetoch en preparativgaskromatograf. Avdelningen fcirfogar ocksi
civer ett halvtekniskt laboratorium
med glasapparaturi 25 liters skala
for tillverkning av stcirre substansmdngder, t. ex. frir den biologiska
lorsKnlngen.

Receptarie Vera Lindstrdnt och laborant
Elisabeth Arander, Galenisha aadelningen,
Aontrollerar laboratoriettdgea.B-pilen foto.

salvor, emulsionerosv.) fcjr olika leiDen medikamenkemedelssubstanser.
tella behandlingenav olika sjukdomar
varierar i hog grad beroendepi omstdndigheterna,och efter dessamiste
anpassas.
ldkemedelsberedningarna
Avdelningen har s&lundaapparatur
och maskinerfcjr blandning, valsning
ay salvor, tablettslagning, granulering, dragering osv. Viss tillverkning
sker ocksi hlr i halvstor skala. Ofta
fcirekommer framstdllnins av olika
blindpreparat(s. k. placebo),som endast innehiller olika hjdlpsubstanser,
vilka analltsi utan verksamsubstans,
vdndesvid jdmfcirandekliniska prov.
Kliniska

avdelningen

under apotekare Lars Mellstant har
som viktigaste arbetsuppgift att sti
fcir kontakternamed de kliniker, vilka
ansvarafor sjukhusarbetet.Detta ir
det viktigasteoch mest avgcirandesteget i utvecklingen av ett llkemedel.
Innan denna kliniska granskningkan
piborjas, skall alla tillglingliga uppgifter om de kemiska och biologiska
egenskapernahos det nya preparatet
Fra Irlne Andersson tniter sdndert'allstiden l6r tabletter pd Galeni.rka laboratoriet.
Boforsfoto Tillman.

Boforsfoto Tillman.
Galeniska

avdelningen

ApoteAareCurt Lenne, som dr chef
fcir denna avdelning har redan i Bpilen (nr 3-1967) utfdrligt redogjort
fcir den galeniska forskningen. Pe
Mcilndalsinstitutionenhar avdelningen bland sina anstdllda: 2 apotekare.
1 ingenjcirtu-t lubotu2 receptarier,
toriebitrdden och laboratorietekniker.
I stort sett kan sdgas,att avdelningens
uppgifter dr att utforska beredningsformer (injektionslosningar,tabletter,

232

ApoteAare Lars Mellstanz, chel -t'dr den Aliniska audelningen, i sitt ,rilraml inredda
Aontor. Boforsfoto Tillman.

ha insamlatsoch bearbetats,ddrefter
anhiller man hos StatensFarmaceutiska Laboratorium (SFL) om tillstind att fi genomfciraprdvningen.
En kontinuerlig service skali dnifOr
ges vederbdrandeunderscikare
och resultatenmiste slutligen bearbetasstatistiskt, fcir att fF, fram en obiektiv
bedcimningav proiektetsvarde. Om
denna ir positiv och sedan alla frhgor
om patent och varumdrke handlagts
civerldmnaspreparatet till registieIlng.

lnslitutionens instramenteAniAer, ingenji)r
Per Elftting, trirttnar en at, de mdnga eleAtroniska lnAtapp./rdtern.t B-pilen foto.

Dr. sc. trechn.Fritz Henn, chel f6r Biolo_
g i s h a a u d e l n ) n g e n ,i s ) t t k o r t o r . '
B-pilen foto.

uppfridning av "Beagles",en hundras
ndra lik drevern (Beagles anvdndes
redan i ml.nga ldnder, framfdr allt i

usA).

Efter bedcimningav silunda erhillna farmakologiskJoch toxikologiska
data utvdljesde b[sta substansern;fdr
orienterandekliniska fcirscikpi mdnniskor (sekliniskaavdelningen;.Som
bekant ni.r endastett fetal Drocentav
de testadepreparatendetta stadium,
de civrigadr antingenfcir giftiga eller
inte bdttre in redan befintliga l?ikemedel.A andrasidan kan upp-tdcktav
Biologiska avdelningen
sambandmellan kemisk struktur och
under Dr Fritz Henn, dr organiserad
biologisk
effekt ge upphov till syntes
p 3 . 4 g r u p p e r e. n m i k r J b i o l o g i s k under fil. lic. Alvar Sandkvist, Ingenjdr Anita Ahlman nzed en Jiten saart ?v nya derivat.Om ett nytt medei ger
lovanderesultatocksi i de orienterine o f a r m a k o I o s i s k - t o x i k o - Aanin - blida pn Biologiska at,delningen.
de kliniska fcirsciken,kommer prepalogisk
u n d e r f i l . - l i c . R a l p h B r a t t - B-pilen foto.
ratet ifrlga" att underkastasen mycket
s a n d .e n f a r m a k o l o g i s k - f y omfattande
farmakolosisk-toxiicolosiologisk
u n d e rf i l . m a g . G u n - .(utfciresav farm.-fysioi.gruppen), pi
- so-mi regel tar
gisk
undersrikning
bakterier,
svampar
etc.
(utfcires
nar Aberg och en allma n b i oav
- innan stcjrre
nlLgra
Lr
i
ansprik
gruppen) och i foreI o g i s k u n d e rd r F r i t z H e n n . B l a n d mikrobiologiska
kliniska
prcivningar
startas.
avdelningenspersonal finnes 4 aka- kommande fall pF,maskar, cellkultuSlutligen utfcirespi
demiker, 1 ingenjdr, 1 sjukskdterska, rer och andra biologiska objekt (ut-radbiologiska avdelningen ocksi en
konlroliuppfciresav biologiskagruppen).
1 djurskcitareoch 7 laboranter.
gifter, som t. ex. luft- och sterilitetJavdelningens
huvudupp2) att bestdmmaden akuta toxici.Biologiska
kontroll, pyrogentest(ndrvaro av feglrrer ar
teten (giftigheten) fcir nya och kdnda
berframkallandedmnen) och givetvis
1) att underscjkanya och kdnda llkemedelssubstanser
och
litteraturstudier,rdrande framfd,r allt
preparats farmakologiska ef fekt p6.
3) fcir lovande preparat utfcires oiika testmetoders
fcir- och nackdelar.
"isolerade
ilui ,.rp. levande,
orgln ocksi kronisk toxicitetsbestemning,
teratogentest(experiment med drdk- I Biologiska forskningsat,delningens ttiilurFrtiken Ulla Otosson gi)r iordning eu pretiga djur) och metaboliska(nedbryt- rzslade operalionsrurn /tiller fil. mag. Gunparat fdr mikrosAopiering
ltd baAterioloning
och utscindring)studier (utfcires nar Aberg pd med ett djurfi)rs6L, medan
gi sAa aad.elningen. Bof orsf oIo Tillman.
lrdAen Birgitta Eriksson assisterar. Bofotsav farm.-toxikol. gruppen).
foto Tillman.

Fcir att klara dessauppgifter hilles
resp. odlas en rad mikroorganismer
(bakteriestammaroch mcigelsvampar,
etc.) och forsciksdjur(mciss,marsvin,
kattor, hundar etc.) - De tvi sistnlmnda arterr\a dr inhysta i det fristiende diurhuset. Di det dr svirt
att fi kcipa kattor, och det dr cinskvdrt att utfcira kroniska toxicitetsbestdmningari renrasigahundar finns
planer att dels utcikaden eqna "kattodlingen" och dels art sdrta eqen

Plan (hiir nedan) och sektion (hdr ovatr)
iiver djurstallet
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Biologiska andelningens "kdA" rum med, aulohlater nz' m. Fra Maja Stensson sjns p3 lotot. Boforsfoto Tillman.
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Djurstallet, sett frdn llboldtorietr
ning. Boforsfoto Tillman.
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Inom NG: s olika avdelningar,syntes, analys, biologi, galenik och klinik, som f.:ir;mghrav tidigare beskrivningar <iverlaboratoriet,arbetar f. n.
ph ca 65 Personer'
totalt en personal^akademisl
utbildv^tuv ca 20 med
ning, 15 med teknisk utbildning, 20
med annan grundlig utbildning och
10 pe ofika servicetjdnster.
(ivriga avdelningar
Biblioteket f6restis av "fru AnnMarie Lind.noan.Hyll{acken dr planerade for 150 m aktuell litteratur, ett

to

q
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stort antal facktidskrifter i farmakologi, medicin och kemi samt derutciver handbdcker, "manuals" m. m.
Dnrtill kommer atskilliga hyllmeter
i de olika kontorsrummen. Ett intensivt litteratursamarbeteftirutses med
lirosdtena i Gciteborg, liksom med
Bofors.
Intressekontorsfrlgor, kostnadsredovisning och tivervakning bevakasav
herr Saen Ericsson,tidigare Pi NAEPT och EFA. Avdelningen har en
"mellankassa" fdr resefdrskott och
andra smdrreutgifter, den skciterbo-

Biblioteket anaijndes't'titigt. I trappdn till 6are galleriet stdr fil. lic. Ralph Brattsand och
uid bordet sitter lru Marianne Fred'tiAsson.Bofotsfoto Tillman'

Djurshdtare Paul Dyer tillsammans rned'
hdr ett par
nfrgra ao sina sklddslingar bandar aa mera obestiimd rar. B-pilen foto.

stadsanskaffning(kanskeden sv&raste
arbetsuppgiften)samt en stor del av
kemikalieinkcipen. Dessa avslutas
dock av Bofors inkciPsavdelning.
H2irtill kommer viss ovrig administrativ personal, aaktmkslarenlsert
Fritiof Siegbolm, utbildad elektrisk
verkmdstare och allmdnt kunnig och
hdndig, som bl. a. ocksi kcir institutionens bil. Telefonvdxeln skcits av
fri)hen lhne Kaarsah/, som lven har
Bibliotekarien,
f ru Ann-Marie Lindrnan,
i)uerblicAar tidshriftssttiterxa. B-pilen foto.

234

ffi
W

FRAN INVIGNINGEN AV TATTMEDELSLABORATORIET I NNOTNDAL
En liten, men mycket representativ,
skara inbjudna gdster hade onsdagen
den 11 nov. samlatsi M<ilndalslaboratoriets lunchrum fcir att begi invigningen. DIr sigs frimst linets hcivding, fil. dr Per Nystrrim, representanter fdr Mdlndals stad, DK's ordf.
riksdagsmanGcistaAndersson,Stadsfullmiiktiges ordf. Sven Olsson, kommunalborgmlstare K. E. Bergquist
samt flera andra. av stadens chefstjdnstemdn, rektorn vid Giiteborgs
universitet, professor Hj. Frisk, e1t
stort antal dveddkare frin Sahlerenska sjukhuset och andra medictska
institutioner, professor Hikan Rydin
m. fl. Frin Bofors styrelseoch h6gsta
ledning deltog direktcirGustaf Sahlin,
disponent Sverre Sohlman, direktcjr
Per Odelbergoch direktdr Allan Dahl6n. Frin Nobelkrut sigs civeringenjrir Nils Carbonnier,byggnadschefen

Fritz Dal6n m. fl. Givetvis deltog ocksi Miilndalsinstitutionenshela lersonal, med dr Bo af Ekenstami spitsen,
layel i invigningen som i den d?irpt
friljande visningen.
Disponent Sverre Sohlmanhdlsade
fcirst alla vilkomna och uttryckte sin
stora glddje och tacksamhetciver att
alla n'irvannde hdrsammat inbiudningen och att landsh6vdingenberedvilligt lovat att fdrratta invigningen.
Disponentengav ddrefter en redogcirelseriver tillkomsten av laboratoriet och ftirklarade en frir minga kanske oklar punkt, att den tungi industrin Bofors - vars namn mest ir
f6rknippat med vapen och ammunition - tog sieget in pi ldkemedelsomridet. ,ttt sillev failet kan Bofors
i mingt och mycket tacka den store
vllgdraren Alfred Nobel f6r. Nobel
inrlttade vid Bjorkborn ett kemiskt

laboratorium,ddr man frlmst vidareutvecklade hans id6er pi krut- och
sprlnglmnesomrtdet, men dir man
ocksi experimenteradeoch vidareutvecklade vissa rent civila obiekt.
Disponenten redogjorde bl. a. f<jr
Nobels medicinska fdrsrik och exoeriment, i samarbetemed professorj. E.
Johansson pE Karolinska Institutet,
bl. a. om blodtransfusion,en sak som
mycket intresseradeden store uppfinnaren. I flera sammanhang har det
ocksfi.framkommit - sagJsmanhar
varit Nobels medarbetare,Nobelkruts
fdrste chef sedermerakommerseridet
Ragnar Sohlman - att Nobel redan
pi 1890-taletvar beilnkt pi aft uppretta ett eget institut fcir experimentell medicinsk forskning. Pi ett av
Nobels laboratorier i Slockholm utfcirdes ocksi, i samarbetemed professor E. Key, vissa underscikningar,av

och di frimst frin Gcitebore. Fdr
m&nga " gamlaNobelkrutare" iar det
ett svirt och avgcirandesteg att flytta
frin Bofors, och en del var nog
-iirocksi ganskatveksamma.Men nu
det
ingen som ingrar sig. Trivseln Ir stor
och likasi samhcirigheten.
Bostadsfrigorna har ocksi kunnat ldsastillfredsstdllande: de flesta bor i ett nytt vackert bostadsomrideoster om det cen-

trala Mdlndal, ett par kilometer frtn
arbetsplatsen.
Med det nya laboratoriet har Bofors Nobelkruts llkemedelsforskning,
som i ganska finga skala startades
19'43, feLtten fcirnlmlig och vil avv2igd institution, nira bellgen till
olika vetenskapligainstitutionir, med
vilka ett samarbete1r ett livsvillkor
fcir det framtida arbetet.

I,.lunchrunrmet bjud: pd god mat ocb ex uealig s,t,tt)ato. serueringen sker i 2 omgdngar,
Al, 11.30 och 12.1i. Boforsfoto Tiliman.

Mdlndalsinuitutionens
"ehonomichef",
Saen Ericsson, pd s)tt Aontor. B-pilen foto.

en hel del skrivarbete.Diirtill kommer stddpersonaloch si sminingom
ett vaktmestarebitrdde.
Laboratoriethar ocksi en egen instrumenttekniket, ingenfdr Per Elf ting, som hiller instrument och apparater i trim och dessutomansvararfcir
laboratorieverkstaden
och tillverknine
av specialapparatur.
Huvuddelen av personalenflyttade
med laboratorietned till Molndal. De
fcirstakom hit redan i juni, di byggnaden var relativt klar, och sedan
fdljde de iterstiende successivtfram
till oktober. Nigra forskare, ingenjcirer och laboranter har nyrekrvterats
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aarfl)r Bofors fcirlade en s3, viktig
verksamhetsom forskning och experiment inom ldkemedelsomridethit till
Gciteborgstrakten.Men ndrheten till
institutioner pi det medicinsktvetenskapliga omridet, med vilka forskningen sedan minga ir samarbetar,
har varit avgorande. . . "vi har kommit hit fcir att stanna.Vi rdknar med
att de kontakter av synnerligenvdrdefull art, som jag nyssberdrdeoch som
vi hdr har, skall utvecklasvidare. Vi
tror ocksi att, trots avstindet mellan
Bofors och Mcilndal, vi skall kunna
pi ett
bedriva vir forskarverksamhet
effektivt och vlrdefullt sett. De; filla
planta, som vi silunda satt hdr i
Disponent Sterre Sohlman hdll tiilAontstMcilndals jord, hoppas jag kommer
anl6rundet. Boforsfoto Tillman.
att spira i framtiden, och jag skulle
vara utomordentligt glad, om vi unprov fran patienter frin S:t Gcirans der kommande ir kunde fi se nya
sjukhus, av frhgor som hade med fe- grenar satta pi. denna ursprungliga
bersjukdomar,njudidanden och syfi- stam".
lis att gcira.JZimfdrtmed vira dagars
Disponent Sohlman anhdll sedan
resurser och betraktademed dagens
att landshcivdingenville ha iilskv?irdkritiska forskarcigon, var natutligtvis
heten att fcirrd.ttainvigningen.
dessafdrsdk diiettantmlssiga.
Ndr Bofors pALL94}-talet upptog
LandshcivdingNystrcim, som inte
ldkemedelsforskningoch -tillverkning
hademan alltsi en fcirndmlistradition endastgjort en framgingsrik imbetsaubygga pi. Nobel var ockJi pi detta manna-,utan ocksi en fin vetenskapomride - liksom i mltga andra sam- lig karridr, gav en djuplodandeoih
manhang - den evige experimenta- bred kulturhistorisk iterblick civerden
torn, som ansig att med hj2ilpav olika medicinskt-vetenskapligautvecklingfcirscik,borde kunna utfcira sjukdoms- en. Han utgick diirvid frin Remfdrlopp och p& den vd- brandts bercimdamilning "Anatomiprocessernas
gen finna nya metoder och nya sdtt fcireldsningen",som f.n. dr utlinad
att bota siukdomarna.Han skcit"dok- tiil Victoria and Albert Museum i
London. Landshcivdingen yttrade
trinerna" it sidan och stlllde frigor
bl. a.:
och problem pi. sin spets.
"N2ir jag stod infcir Rembrandts
Ddrefter fcirklarade disoonenten
Publikbild 1: a raden: fr. h. fruama Ulla al Ek.estant, Birgit Dahlln, Marianne Sohlman,
land:hi;uding Nystrdm, prot'essor Hj. Frisk, direhtbr Gustaf Sahlin, direktdr Per Odelberg och prot'essorH. Rydin. Boforsfoto Tillman.

Landsbduding Per Nystri)m t't)rAlarade institutionen inttigd.
Foto frin Bofors-M61ndal.

tavla pi Victoria and Albert Museum
frigade jag mig om det i vir tid
kunde finnas nigonting som pi ett
liknande sitt revolutioneradevir uppfattning av mlnniskan och som banade vdg for rryt upptacktertill gagn fcir
oss i den eviga kampen mot lidande
och dcid. Nbrvarande forskare och
framstiende ldkare mi inte fcirtdnka
mig, om jag dZirvidkom ati erinra
mig de perspektiv, som for nlgra. Lr
sedanvid Konungensbesdkpi medicinska fakulteten i Gciteborg <ippnades av professor Holger Hyd6n, nir
han infdr oss heDnaisk&daredemonstreradede iakttagelserman nu gcir
betrdffande hjd,rnans och speciellt
minnets kemi. Det dr natudigtvis
inget mer eller mindre dn en revolution, n'ir vt.ra sjdlsfunktioner, rldt
dessaegenskaper,som gjort mlnniskan till md,nniska,kan civersdttastill
kemiskt formelsprik och ner de genom systematiskaexperiment kan tlnkas kunna f6rdndras i den riktning,
som expefimentators avser. Vi dverblickar inte lnnu hur mycket dessa
nya forskningsresultatkommer att piverka ver syn pi mdnniskanoch hennes funktioner. Si mycket dr sikert att
de angir oss betydligt nirmare nn bilderna av minens baksida, ett sensationellt nyhetsstoff,som mdnskligheten ocksi lyckats f6rvlrva under senare &r.
Professor Hyd6ns forskningar dr
emellertid bara ett exempel pi de
uppgifter, som den - j"g vet inte om
beteckningen dr adekvat biokemiska forskningenstlilt sig. Redanpi
en rad omreden har forskninqeo betrdffande olika kemiska ageniers inverkan p8, vir kropps och vir sjdls
funktioner nitt resultat,som er besteende och som revolutioneratbehand-

236

.

sitetet i Gdteborg, inget ldkemedelslaboratorium i Molndal I Behovet av
en ndra kontakt i utvecklingsarbetets
olika skeden mellan den industriella
forskningsverksamheten
och de personellaoch tekniska resurser.som en
medicinsk fakultet och stora siukhus
representerar,dr anledningentill att
Aktiebolaget Bofors tagit det naturligtvis i minga avseendenmiirkliga
beslutet att flytta denna del av sin
verksamhettill Mdlndal. Jag dr dvertygad om att ett industriellt laboratorium av detta slag i forhillande till
en akademisk forskningsmiljci inte
bara dr tagande utan ocksi givande, i
Land.shdudingen,disponenten ocb direktdr
det att det stimulerar till nya problem- Od.elberg i angeniimt sanztal.
Professor Hl.han Rydin talade om den statstdllningar och ddrigenom pi sitt siitt
Boforsfoto Tillman.
li ga liih emedel sAontr ollen.
ocks&berikar den vetenskapligaaktiFoto frin Bofors-Mdlndal.
viteten vid akademierna.
att fdrdjupa mig i kulturhistoriska
I mer dn ett avseendelr detta sam- och vetenskapshistoriskaperspektiv.
lingsmetoderna, lidande mdnniskor
arbete av betydelsefd,r virt samhille. Men jag har hdrmed velat ge en hylltill lisa och lycka. Mest bekanta fdr
I en tid d& siukvirdskostnadernaoch ning it forskningen och fdretagsamoss lekmen iir ju sulfapreparatenoch
sjukvtrdens personalfrtgor dr ett eko- heten, som i vir tid gtr hand i hand.
antibiotika, genom vilka man fitt
nomiskt problem av f6rsta ordningen
Men egentligen dr vi hiir fcir att
bukt med en rad livsfarliga, hiiftigt
kostnaderna frir den allminna
hiilsa Aktiebolaget Bofors vilkommet
forlcipande infektionssjukdomar, som
sjukvirden i virt land har ju pi ett till Gdteborgsomridet.Det dr st myci alla tider varit ett gissel fcir mdnsktiotal ir stigit frin 1,5 miljarder till
ket av stolt svensktkvalitetsmedvetanligheten. De s. k. psykofarmaka har
3 miljarder kronor, dvs. ndstan dub- de och industriell ambition och fcirrikat vira mtijligheter att komma tillbelt s& snabbt som nationalinkomsten miga knutet till namnet Bofors ait jag
ritta med minga sinnessjukdomars ?ir ju framstegen pi lZikemedels- tror att vi alla dr angenimt berrirda
mest elakartade symtom, och de har
forskningens omride inte bara ett hu- att ha fitt en BoforsanlZiggningtill
utan tvivel brutit ned den barridr, som
manitdrt intresseutan dirtill av stcirsta granne i det stora industriella graonasedan mdnsklighetens barndom varit
samhdllsekonomiska betvdelse. endr laget i Goteborgsomridet.I det jag
rest emot sj?ilssjukdomarnas
offer.
de kan minska p.tronui- och bygg- cinskar Aktiebolaget Bofors forskDet ir i denna bild av ett av vir
nadsbehovpi ett sdtt, som vi inte all- ningslaboratorium for l?ikemedel i
tids mest betydelsefulla forsknings- tid ftirmir att i f.dndg civerblicka.
Mtilndal mycket trivsel och mycket
omreden, som detta nya forskningsMina Damer och Herrar. Tillframging i sina viktiga fdrehavanden,
laboratorium f6r l?ikemedel kommer komsten av detta miirkliga laborato- si har jag h2irmed dtarL att fcirklara
in. Det Ir ju av utomordentligt stor rium hlr i Mcjlndal har fciranlett mig
laboratoriet fdr invigt.
betydelse att den medicinska grundforskningens rcin, snabbt och effek- Frfrn h.ringuandringen och aisningen. I dr af Ekenstan2sgrilpp deltog bl. a. landth1udingen
tivt dversdttes i oraktiska resultat i
ocb disponenten. Major suen Kjellberg saymtar i bah[raid.en oti langst ned t. u. en at,
form av lilkemedel och andra hjZilp- de unga sdta aiirdinnorna. Boforsfoto Tillman.
medel i sjukvirdens tjiinst. LZikemedelsindustrier vddden dver har med
sina resurserhaft en central betydelse
hiirvidlag, erklnd och hcigt skattad
av sjukvirden, och dven om formerna
fcir distributionen av ldkemedlen ofta
varit fcjremil for utredning si har mig vetedigen - inte ldkemedelsindustriens dndamilsenlighet och betydelse ifr&gasatts.
Lokaliseringen av detta laboratorium till Gciteborgsomridet och till
Mrjlndal dr utomordentligt intressant.
Den dr i sig ett vitinesbord om det
ndra sammanhang,som pi detta omride rider mellan vetenskapoch. industri - och denna lokalisiring vittnar ocksi om hur befdelsefullt det
ir fdr ndringsliveti en stor industriell area att dga tillgtng till den vetenskapliga miljci, som universitet och
hcigskolor representerar.Utan univer-
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Apotekare Mellstanz, en t)taArf oAiind dam, d.odtor Henn, 'frl
Birgit Dahl1n och d.ohtor Bo af Ekenstam und.er personallesten.
Boforsfoto Tillman.
Landshi)udingen, disponenten och dircAtdr Gustaf Sahlin, bolagsstyel.rens uice ord.f,, fuyftar Gdteborgsproblen.
ttoiofsf oto I rltman-

Ndste talare var profestor HLkan
Rydin och dmnet var
"Den statliga ldkemedelskonttollen
av idag".
Inledningsvis bertirdes den snabba
utvecklingen p& liikemedelsomridet,
som medfdrt att mdjligheternaatt behandla siukdomar revolutionerats.Vi
har fitt olika antibiotika, kemoterapeutica, vitaminer och hormoner,
psykofarmaca osv. Den intensiva
forskningen sker inte endast vid universitetet och hdgskolor utao lven i
stor utstrdckning vid liikemedelsfabrikerna. Sistnimnda har fitt fram origi
nalpreparat, ett sidant ir t. ex. CarDOCarn.
Minga nya effektiva likemedel ger
emellertid m. l. m. allvailiga biverkningar, som ofta framkommer efter en
tids anvindning. Forskningen strdvar
att renodla de terapeutiskaverkningarna och fi liikemedel utan biverkningar.
Ldkemedelskonsumtionenhar stigit
avsevdrt.Apotekens utfdrslljningspris
var Lr l94O 50 mkr, 1952 2OO mkr
och blir t964 ca 600 mkr. Antalet recept ir nu 300 milj. per ir! Uwecklingen har gjort, att lZikemedelslagstiftningenm&steanpassas
och fr.o.m.
I)64 gdller nya fcirordningar.
Professor Rydin gav ddrefter en
fyllig redogdrelse dver Ldkemedelskontrollens organisation och dlri engagerade ndmnder och myndigheter,
registrering och frilistningen, namngivningen (ett nog s'i besv?idigtkapitel, fyllt av fantasinamn) samt sammansdttning enligt Farmakop6nsfcireskrifter.
Ett ldkemedel miste noga prcivas
med kemiska, djurexperimentella och

mikrobiologiska meioder. Frir den medicinska dokumentationen miste tillverkaren bifoga uppgifter, som objektivt styrker specialitetensfarmakologiska, toxikologiska och farmakoterapeutiska egenskaper,dvs. medicinska
vdrde, anvdndningsomride, docering,
biverkningar etc. En specialitet skall
vara medicinsktlndamilsenlig och fir
inte medfcira skador. Bevisskyldigheten fdr specialitetensbrukan och anvdndningsomride ligger hos tillverkaren. Det d,r angeld'getatt upptdckten
av biverkningar och toxiska (gift-)
effekter snarastkommer till statskontrollens och ldkarnas kdnnedom.
Reklamen skall vara saklig och korrekt, utan vilseledandeoverdrifter och
slutligen skall priset vara sk[ligt*)
InstitutionschefenDr Bo af Eken$am, talade slutligen 6ver dmnet "Ett
forskningsresultat- ett nytt llkeme-

del". Fciredragetkan den intresserade
liisapt nista sida.
*
Sedandenna del av invigningsprogfarnmet vaf ovef, fdretogs en rundvandring genom lokalerna, under
resp. avdelningschefs
ledning. I detta
stycke hdnvisar vi till artikeln om
Molndalsinstitutioneni dennatidning.

Fcir personalensdel var det inte
slut med visningen. Det kanske bcir
nimnas, att arbetet i de olika forskningslaboratorierna p&gick fdr fullt
och att samtliga hade tillfiille att hdra
talen och fdredragen via uppmonterade hcigtalare.
Som avslutning pi en i stort sett
mycket lyckosam dag, hade hela personalen jlmte fruar (och ev. dkta
mdn, fdstmdneller flstmcir) inbjudits
till en glad och god och lyckad personalfest. Hir presideradedirektdr Allan Dahl6n olh dr af Ekenstam.men
talen var fi och korta.

FrSn den glada och tritsarnma personalf esten i Mblndal. Boforsfoto Tillman.

*) B-pilen hoppas kunna iterkomma med
'en utfddigare
redogdrelse f6r detta
hdgintressanta dmne,
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ETT FORSKNINGSRESULTAT

ert nyrt lakemedel

An{cirande vid invigningen av Md,lndalslaboratoriet
Au Dr phil. BO aJ EKENSTAM
Den fcirsta fcirutsittninqen frjr ett
encephalogram,mdttes andningsfreknytt ldkemedeldr faktiskt;iilgeng till
vens, puls, ventryck, hjiirtats arbete,
ett l[mpligt hus eller, som det i ett
syreslttning, kolsyrehalt och halt av
sidant hdr sammanhangkallas, ett
Zecain i blodet. Den minsta dos, vid
forskningslaboratorium,ddr ldkemevilken biverkningen 3. centrala nervdelsbehov kan diskuteras.dlr id6er
systemet eller cirkulationsfunktionen
kan vdckas,ddr derasgenomfcirbarhet
kunde faststdllasi friska fiirsriksoerkan prcivas och sedan arbetet genomsoner,vilket dr av storstavdrde-fcir
roras.
medlets kartlZiggningoch kliniska anSom representantfdr den i detta
vdndning. Zecain* har visat sig vara
laboratorium arbetande personalen
av kliniskt vdrde vid de flesta ingrepp
vill jag utnyttja tillfiillet aft rikta virt
ddr spec.ling beddvning ?ir <inskvZird
tack till AB Bofors styrelse,disponent
som t. ex. efter ingrepp
-brir- i brcistkorg
Sohlman, Nobelkruts chef direktrir
och bukhila. Det
ndmnas, ait
Dahl6n fcir ett aldrig svikandeintresse
smdrtorna efter stcirreingrepp kan reatt omsatta llkemedelsforskarnasiinsduceras med Zecain si ait patienterna
kemil i den realitet vi nu upplever ! Dodtor Ekensanz aisar
snabbare
nir full andninlskapacitet,
i modell bur llitt
Ej heller att fdrgldmma allt intresse- man byter ut en kolatom ntot 4 holaromer
di det inte gcir ont vid andningen och
rat och uppoffrande arbete, som ned- och ffrr en Zecainnolekll.
snabbarekan bringas pi benen efter
lagts av vir egen byggnadsavdelning,
operationenex. av gallor och i lungor.
ingenjrirerna Dal€n och Streth, fran
dndringar av molekylens farmakolo- Rapporter har givit vid handen att
arkitekterna Swird och Bengtssonoch giska egenskaper. Nervimpulserna analgetikafdrbrukningen(morfin, pekunde sllckas under betydligl l?ingre iidein etc.) sjunkit, liksom antaletefden mycket hj?ilpande handen frin
Mrilndals stad med riksdagsman Antid.
tervirdskomplikationer. Zecain prcivas
dersson och kommunalborgmdstare
Fd,r att kunna faststdlla om pro- nu pi talrika sjukvirdsinriittningar i
Bergquist i spetsen.
duktens fcjrdelar civervigde nackdilen in- och utlandet, och vi hoppai att
Hur tinker vi fdrvalta det nya pun- av en nigot rikad giftighet var vi ndd- denna produkt av samarbetemellan
det? Att berdtta om alla de projekt sakade att starta en kediereaktion av kliniker och Bofors L2ikemedelskall
som vi nu arbetar med liter sig ej undersrikningar, i fcirsta hand inom liinda sjukvirden till ntgon fromma.
grira, utan jag skall niija mig med att vir biologiska avdelning och i andra
Ett. annat exempel pi vir forsk.
genom ett exempel redovisa frir ett hand efter noggranna kontroller i
nrngslnflKtnlngar en annan ny pfo_
av vl.ra intressen, lokalbeddvnings- djur, pi frivilliga frirsrikspersoneroch dukt, som idag ffu representeia-den
medelsomridet, inom vilket vi i da- slutligen pi patienterna.Dessaunder- icke receptpliktiga delen av vilra ingarna ansrikt hos Medicinalsryrelsen scikningar har pigitt i allt bredare tressen.Det aktuellapreparatetdr en
om registrering fcir ett nytt medel, utstrickning under fyra 6r och efter ny sirsalvamed namnetNobesepi,en
som vi hoppas skall fi bdra namnet hand har resultaten offentliggjorts i
beredning som vi kommit fram till
Zecain.Bdrjar vi med narkosldkarnas fackpressenunder substansenskod- efter minga irs bakteriologiskt arbete,
rinskemll om ett lokalanalgetikum namn LAC 43. Resultaten har s&- varvid vi prcivat hundratals Imnen
med lingre varaktighet iin de hittills
lunda framlagts vid likarnas riksstim- var for sig eller i kombinationer.Bakbegagnademedlen, har vi startpunk- ma i Stockholm i november forra iret
om Nobesept ligger inte ett brett uppten fdr Zecain.
och internationellt vid vdrldsanaste- lagt syntesarbete,
men ett tilmodigt
Pi marknaden har Bofors sedan siologkongresseni San Paulo under bakteriologiskt-experimentellt arbetE.
Preparatet 2ir jiimfcirbart med marknlgra &r tillbaka sitt lokalbedcivnings- slutet av septemberdetta ir.
medel Carbocain,som genom insprutZecaio har nu begagnatsi ett stort nadens bdsta produkter.
Utvecklingsirbete dr nu en ging
ning bringar nervimpulsernai ett be- patientmaterial, mellan 2.000 och
stimt lokalt kroppsomr&de att upp- 3.000 fall, och antalet 6kar nu raskt inte bara "inspiration" utan dvenJom
hdra, medfcirande smdrtfrihet. Vid , efter hand. Omfattande fcirscikhar qe- Edison uttryclite det "transpiration".
m8ngahandasmlrttillstind i samband nomfdrts experimentellt, som visar
Med denna institution hdr hoppas
med eller efter kirurgisk behandling att Zecain i begagnadeldsningar icke vi n6.fler sidana mil av b?iggesligen
fcireligger ofta behov av en lingvafrirorsakar nervskador, trots sin hciqa och ni dem snabbarei kemins. fvsirigare effekt. Genom att byta ut den effekt. Pi frivilliga brandsoldaterh*ar kens, farmakologins, bakteriologins,
minsta tlnkbara kolkedlan med en medlet sprutats direkt in i blodom- galenikens och klinikens sammankolatom i carbocainmolekylenmot en loppgt, och ddrvid visat sig ge en slingradestigar.
kolkedja med fyra kolatbmer erhrjll ovanligt liten piverkan i cirkulation,
vi zacainmolekylen. Denna ?indring andning och centrala nervsysremer. 'r mg per 1 kg
kroppsvikt. ref. sprutat
medfdrde som vintat vissa specifiki
Vid dessafcirsriktogs cardiogiamoch
ornr.,ilder, status.
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Utdelnitg av medaljeroch hedersgivorden z8 nov. 1964
Fcirteckningciverirets 50- och 2S-irsjubilarer
5. Stilfiirsiiljning (FS)
Eriht son, Sti g V aldemar, Brukstjdnsteman

BOFORS:
KilstaverkenochN obelkrut
Boforsuerken,
I. Kungl. Patriotisha Siillskapets silvermedalj
1:a storleken fiir 50 tjiinstetr

av

Ahlstrdm, Axel Gunnar,Svarvare
Andersson, H elge Emanaef Verktygsslipare
Berggren, Ragnar Anders, Brukstjdnsteman
Engstr 6rn, An t on Got t hard, Kokillbas
Granlund, Daniel Esaiat, Fdrman
Halt, Hildin g Vallentin, Fdrridsarbetare
Larrson, Karl I ulius, Handkirnmakare
Lind.erberg,Bengt Olof , Brukstjlnsteman
Nilsson, Karl Axel, Verkmdstare
Persson,Georg Emanuel, Filarc
Sji)gren, Karl Ediln, Stidare
Saensson, Karl Gut lau, Krutbruksarbetare
II.

Bofors hedersnil och guldklocka fiir 25 tjiinsteflr
1. Arbetsstudieavdelning(A)

Anderston, Erik Artbur, Brukstjdnsteman
Axelsson, Eshil Rudolf , Brukstjinsteman
Bi i)rkman, Gi)sta Erlin g, Brukstjlnsteman
Dahl, Nils Axel lnguar, Brukstjdnsteman
Gi II e, T or Eri k, Bnkstjdnsteman
2. Byggnadsavdelning(B)
And.erston,Henry Bertil, Murare
Andersson,StenAke, Glasarbetare
Ekstrdm, Einar Fredrik Vilhelm, Reparatcir
Gr'i en, Karl-Eil k, Brukstjdnsteman
H ant son, Ot t o, Ma:i.z,rhantlan.garc
Hedberg, Bror Tage, Trdarbetare
H |rnqoist, V erner Olaus, Gtovarbetare
f anst6n, Guttaa Oskar Tyko, Verkmistare
I antson, H oI ger V ald'emar, Trlarbetare
Karlsron, Aluar Bertil, Rdrmontdr
Larsson, I ohan Ko nrad, Murcrhantlangare
Melander,Folke Brynolf, Murare
N il st on, Ernst Alb ert, Parkmistare
N ygren, Gt)sta Rickard, Grovarbetare
Sandstriim,Bror Sixten Alexander, Fcirman
Sji)berg,Bertil V erner,Fdrridsarbetare
3. Anliiggningskontor (BA)
Berghem,Erik Arne, Ingenjcir
Edenaih,Axel Iuar, Ingenjtir
larnulf , Bror Gunnar, Ingenjcir
Karlsson, lohn EriA Uno, F6rman
StenAllan, Montcir
Sand.strdm,
Zander, PercyHarald, Brukstjdnsteman
4. Ekonorniavdelning (E)
Bergquist,Edit Dagmar,Brukstjdnsteman
Eri Asson, N il s Gunnar, Brukstjinsteman
I obansson, Maria Eugenla, Brukstjinsteman
Lind gren, KarJ U no Gu$ao, Ingenjcir
Siik er, I ngri tl Mar i a, B nkstj insteman

6. Kontrollavdelning (KA)
Berg, Karl Guttau T are, Y etkmdstare
Berg, Tora Maria, Tempoavsynare
Bostrdm, Karl Nih Willehad.,Kontrollant
H enri At t on, Ruth Magnhild, Avsynarc
f antson,Gu$au Harry,Ingenjdr
K arl st on, Miirt a V i k t ori a, Kontrollarbetare
Ldugren, Karl Olou, Kontrollant
Stridh, Beda Christina, Avsynarc
Thorunder, Nih lohan, Avsynare
Artquist, Margit In geborg, Tempoavsynare
7. Konstruktionskontor (KC)
larnbolt, Per Eilk, Ingenjdr
8. Skjutfelt (KMPS)
Albintton, Karl Holger Harry, Chauf.fot
Flemttrdm,Erik Gunnar, Fcitman
(KMTL)
9. Krigsmaterielavdelning. Leverans5renden
Brukstjlnsteman
N
ils
Arne,
Persson,
10. Konstruktionskontor (KK)
Bruce,Tor lohan Araid,Ingenjcir
Edin, Gunnar Filip, Ingenjdr
Engberg, Lars GastaaRobert, Ingenj6r
Eriktson,N ih Bdrje, Ingenjcir
Gustaaston,Uno RagnarVallentin, Ingenjor
Hellman, Karl Eaald I ulius, Ingenjor
Carltton, Karl Y ngue Fredrik, Ingenjdr
Lartson, l ohn EriA Harald, Ingenjcir
Larsson,Rolf Ane Gustaa,Brukstjdnsteman
Lekzell, GustaoHarry, Ingenjor
Lund.gren, Aina N anny ln geborg, Brukstjinsteman
Petterron, Karl Erik, Ingenjdr
Schartau, Carl-Gustaf , Ingenj cir
lY/abIgr en, V i aan Eli t abel, BrukstjInsteman
lY alltlow, Y ngae Bertil ln ge, Ingenjdr
11. Metallurgisk avdelning (M)
Hellstrbm, Britta Astrid, Brukstjinsteman
12. Strilverk (ME)
Karlsson,V iktor Leonard,Kranftirare
Reinholdz, EriA Ragnar, Ingenjcir
13. Stilgjuteriet (MG)
AldenstLl,Tore Gunnar,Snickare
Anderssotz,GdstaBirger, Fcirman
Bjbrk, Erik H)lding, Svarvare
Engstri)m,Per, Fotman
Pert son, Gustaa Eaert, Krankopplare
lY/ahlberg, Eskil Aruid, Hopsdttare
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14. V?irmebehandtngsavdelning(MH)
Broman, AxeJ Gideon, Hdtdarc
Gustaft son, H oIger, Verktygshdrdare
Karltson, Karl Iaar Reinhold, Avsynare
Karl sto n, N i Is Euert, Verktygshlrdare
Lduqait t, Kar I Got t bard, Reglenre
Oltson, Olof Emanuef Verktygsh?irdare
Persson, Per Au gut t, Verktygshdrdare
Strand, Erik Bernhard, Riktare
Suensson,Tage Artur Frilz, Fotman
15. Metallurgiskt laboratorium (ML)
Malnasten,Nils Holger Sixten, Laborant
16. Precisionssmedja(MRK)
Eri hsson, Ka rl-Eri k, Vdrmare
Runclq ai st, T or e Erl and Alf ons, Verktygsslipare
17. Press-och hammarsmedja(MS)
Ahlbom, Gutlaa Ragnar,Vdrmare
Bergfirdm, Nil: Erik, Smed
Biickman, Eric Samuel,Vdrmare
Biicbman, Gannar Henning Georg, Smed
Tillman, Uno OsAarHenry, Mejslare
Toftling, Karl Axel Harald, Vdrmare
18. Hejarsmedja (MSK)
Anderron, Nils Aruid, Hirdare
Byman, Erik Harry, Brukstjdnsteman
Dablman, Nils Viktor, Vik. fcirman
Gutlaasson,Stig EriA Gustaa,Avsynare
H jelm, StenAnders Gdsta,Reparator
Itahsson, Per Gustaa Adolf , HZirdningshjZilpare
I ohnsson, Rane H aralcl,Ingenjor
Karlsson, Edgar Emanuel Fritiof , Fdrman
Carltson, Gastaf Adolf , Hd,dare
Karlsson, Tage Augutt Mattias, Reparatcir
Lid b, H eIge B erti l, Brukstjdnsteman
Parling, Suen V aldemar, Hdrdnirgshj2ilpare
Paulsson, Gdtri h H elrner, Stickprovsynare
Rdnnberg, Henning Georg, Frdsare
Stenquist, Carl FredriA, Godsmottagare
Suahn,Eric Gustau, Smed
lVickberg, Gdran Yngae, Riktare
19.,Valsverk (MVK)
Anclertson, Ot t o Mart in, Stiillare
B j dr Aenst am, Ei nar V ald emar, Mateialman
Fagerby,Karl Ake, Hirdhetsprovare
Hjelm, GastaaBdrje, Svarvare
Koch, Karl Fredrik, Fdrvalsare
LArsson,Erik lohan, Uppv?igare
Lartson, Nils Oskar Bertil, Forman
20. Indukt.- och famhflrdning (MY)
Chrittiansson,Harry Reinbold Alexander, HZirdn.-hj?ilp.
Rung, Algot Natanael, Fcirman
21. Planeringsavdelning(P)
Axin, Gunnar, Brukstldnsteman
Bergluncl, Helrner Ernfrid, Fcirridsarbetare
Eri At son, T ore V ald.enoar,Ingenjor
H ohngr en, Ragnaald Alaar Emanuef Brukstj?insteman
f antson,Stig Olof , Brukstjdnsteman
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Carl6n, GustauHialnear, Brukstjdnsteman
Carlsson, Eri k A k e, Brukstjdnsteman
N i Isson, St i g Ragnar,Kontorsbitrdde
Niitman, Knut lsrael, Ingenjrir
22. Transpottavdelning (RT)
Folke, GustaaErnfrid, Bilfcirare
f ohansson,Ernst Rickard, 1 : e man trpt.
Karlsson, Kail Holger, Truckfrirare
Karlsson, Nils Martin, Fcirman
Skanten,Otcar, '!,:eman rep.
lV ahlq uist, N i ls Oae, Brukstjdnsteman
23. Vakthillning (RV)
H ut berg, F oIk e ln gaar, Kontorsvakt
Karltson, Allan Henry, Portvakt
Karlston, Birger Eugin, Portvakt
Strdm, Gutlau Ragnar, Portvakt
24. Ammunitionsverkstflder (VA)
And ersson, Eri A H eIge, Mittstdllare
Edstrdm, Saen Lennarl Hary, Revolversvarvare
En gstr dm, Suen Leonard, Veiktygsslipare
Eri k t t on, Bertil OI of, Verktygsslipare
EriAston,Erik Lennart, Svarvare
Hddg, Folke Holmfrid, Fdrman
Itraelsson,Albert Sigfrid, Diversearbetare
I ern, Karin Linnda, Efterbearb.-svarvare
I ohantson,Helge Artbur, Ingenjcir
I onst on, F oI k e, Galvanisot
Larsson,Erland Tage, Ffi.sare
Li I lj ebj t)rn, Per-AAe, Fdrman
Lundmark, 6sten Fredrik T eodor, Efterbearb.-svarvare
MarLut ton, Gunnar Maurilz, Frdsare
N i I sson, N i I s Mart i n, Verktygsfilare
Pert son, And ers,Revolversvarvare
Persson, Gunnar Emanuel, Reparatcir
25. Fiiltverkstad (V$
Berggren, H ildin g, Valshlrdare
Erictton, Karl Stig, Fdrman
Fredriksson,Erik Gustau,Bomare
I sraeltson,Guttaa Arne, Stpportsvarvare
lohanston,Oskar Gereon,Borrare
Lunduall, Ot kar Euald, Splinesfrdsare
Niltson, Otto Ragnuald,Borcare
Skoog,Karl Axel, Borrare
26. Kanonverkst?ider(VK)
BiickrnanErik Gustau,Filare
Eiduall, Karl Yngue, Frdsare
Ek, Ake Roland, Filare
Eriksson,SuenRudolf , Frd,sare
Gustaasson,Erik Arne. Arborrare
Guslausson, A sten V allentin, R6rmont6t
Hill, SaenEuert, Frdsare
Karlgren, Karl laar, Slipare
Karlsson, O&ar Ferdinand, Filarc
LArsson, I ohan Si gf rid, Brukstj dnsteman
Larct on, Saen H arry, F ilarc
L66w, Olou Algot, Slipare
Nordqaist, Fritz Henry, Revolversvarvare
Nyberg, GustauGi)te, Borcare
Ny/6n, Karl Guttaa Martin, Filarc
Oltson, Erik Gi)sta,Filare
Olston, Oloa Villy, Borrare

Persson,Otcar Emanuel, Arbottate
Pettersson,Nih Harry, Utrustare
Sand$rdm, Hans EriA Olou, Filare
Strdntberg,Bror Elis, Filarc
lVahl$rtim, lohn Ragnaq Borrare
Ytter, Ernst Guslau,Svarvare
27. Verkstadslaboratorium (VL)
Hagkaist, Rolf Harry, Kontrollant
Herlufu/n, Hedelin Gunnar, Fcirman
28. Plitverkstad (VP)
Andersson, Karl Gustau,Plitslagare
Bostrdm, Nils Ragnar, Pl&tslagare
Karlsson, Karl Hildin g, Plitslagare
Kiellberg, Axel Harald Gi)nter, Fdrman
N ilsson, Gustao Mhrl en, Kranforare
Olsson,Paul Olou Vitalit, El. svetsare
Siikf, Karl Henrik Sune,El. svetsare
29. Reparationsavdelning (VR)
lantson, Karl laar, Reparatdr
f oelston, Ture Emanuef Svarvare
Lind.gren, Eric Ragnar, Reparatdt
Ohson, Bror Araid., Reparator
Sklgstrdm,GustaaSigaard',Maskinreparatdr
Sdderbolrt, Nils Ioban, Svarvare
30. Verktygsavdelning (W)
An d ersson, Ab eI N apoI eon, Krankopplare
Augusttson, Karl Henry Bdrje, GdngsLiparc
Borg, St i g And'ers, Verktygsfrisare
Eri k sson, Erna Mar gareta, T empoavsynarc
Eriktson, Karl Ragnar, Verktygsfrisare
Eriksson, Karl Valter, Verktygsfilare
F red.holm,KarJ Arne Ingemar, Verktygsfrdsare
f ohansson, Suen Eri k, Verktygssvarvare
Lartson, EriA Gunnar, Verktygsslipare
Lernman, Oskar In gaar N atanael,Verktygsfrisare
Lind t kog, Karin Alice, Verktygsavsynare
Sund.ell, Olof F olk e, Verktygsritsare
31. Elektrisk avdelning (X)
Ahlberg, Helge Allan, Mek. reparatiir
Andersson,Nanny Sofia, Linderska
Andersson, Nils Erik Paul, Formarr
BecLer,B ertil V ilbelnt, Truckfiirare
Bergkaist, Per Giista Emil, Brukstiinsteman
Eriksson, Olle Karl lnge, El. mont6r
Karlston, Erland Adolf , El. mont6r
Karlsson, Karl Gustau,Maskinist
Karlsson, Per lohan, Fdrman
Lind.uall, Bror luar, El. montor
Peltersson,Knut Gilttaa Robert, F<irman
Stanser,Nils Oskar,Fdrman

33. Nobelkrut
AllmIn

teknisk

(NB)

Andersson,Karl Gunnar, Ingenjdr
And ersson, Oskar F erdinand, F otman
And ersson, T or V alt er, Byggnadssnickare
B ergf eld.t, St en V aldentar, lngenjir
Bergqui$, Ellen Maria, Stiderska
BergAuist,Tage Axel Sigaard,Rcirmontor
FaJk,Hans Seaed,B.dtmontor
Granath, Alaar Hugo, Fdrman
f ontson, Anna, Bttkstjdnsteman
Matinlassi, Simon Harald, Slipare
Olsson,Knut Erik, Byggnadssnickare
VLhlstedt, Stig Olo4 Reparatdr
Ekonomiavdelning

(NE)

Ericston, Einar Vallentla, Brukstjiinsteman
Gunnavson, Aina Annie, Brukstjlnsteman
Olofuon, Elu Cecilia,Kontorsbitrdde
Planerin

gsavdelning

(NP)

Kar I sson, Gustaa T age, Bntkstjinsteman
Myhr, Margit Betsie Linnda, Brukstjinsteman
Pertson,Karl Petrus,Reparatdr
Rand6n, G6sta V i I I ianz,Brukstj insteman
Ammunitio

ns avdelnin

g (NVA)

Andersson,Karl OsAar,Krutbruksarbetare
Hallslensson,f obn Gunnar, Krutbruksarbetare
Nilsson, SaenErik, F6rman
Lar r on, As t ri d Cecili a, KrutbruLisarbetare
Sund.
gren, Rudolf , Krutbruksarbetare
lY allstrbnz, Gunnar Harald, Krutbruksarbetare
V i kst ri)m, H ans, Y erkmd'starc
Organisk-kemisk

avdelning

(I\WF)

Kail sson, Gust aa Eri k, Krutbruksarbetare
Krutav d eI n in ga rn a (NVK)
Ahlttrand, I ohan Albert, Krutbruksarbetare
Ki hL A sten Alb ert, Krutbruksarbetare
L 2 i k em e d e l s m a n u f a k t u r e r i n g s (NVM)
avdelning
Arontson, Arnold Birger Gottfrid, RepatatiSr
Nitro

cellulo saavdelning

(NVN)

Axelsson,Emil Thure, R6rman
Sp rln gdm nes av d elni n g (lWS)
L6ogren, Karl Erik, Krutbruksarbetare
MdrA, Elis Eluing, Krutbruksarbetare
Elektrisk

15. dvriga avdelningar och funktioner
(OH, oP, Or m. m.)
Andersson, Rune Harald, Skogskdrare
Bergkuist, Karl Bertil, Bilfcjrare
Brask, Anna Linnda, Stiderska
f ansson,Rut Viktoria, Servitris
f ohansson,Sigrid. Margareta, Stdderska
Karlston, Karl Olou, Fcirman
Leand.er,Si gne Alice, Brukstjdnsteman

avdelning

avdelning

(NX)

Bergkuist, SuenHenry Vitalis, Motorskotare
Lind., Erik Be*il, El. montdr
Petterston,Knut Otcar lulius, El. montdr
III. Under iret avlidna
Med 50 tjnnste&r
Maxe, Dauid Roland, Brukstjlnsteman
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NOHAB:
I. Kungl. Patriotiska Sdllskapets silvermedalj av
l:a storleken, diplom, guldur, och hedersnil
fiir 50 tjiinsteir
Andeuton, Klas, [. d. Verktygsutldmnare
Gadd, lohn, Svarvare
H olm gren, And ert, Svarvare
f onsson,Harry, Avsynate
Kopp, Einar, f. d. Kalkylator
Lart t on, H eIge, Avsynare

II. Guldur, fiplorn

och hedersnfll fiir 25 tjiinsteir

1. Ekonomiavdelningen
BicAland, f ohan, Kontofist
H i)gl und, B ernt-Arne, Kontorist
Kar I en berg, Si gurd, Portvakt
Lund, I ohan, Tidskrivare
SahI berg, G i)t e, Ingenjor
Suenson, Lennart, Kamrersassistent

H aluorsen, H arald, Ingenjdr
3. Turbinavdelningen
And ersson, Gunnar, Inspektdr
4. Dieselavdelningen
Bengtt son, Saen-Ingaar, Laboratorieassistent
B ergt I edt, Sllg Speditdr
Coos,Soen,Kontorist
5. Utvecklingsavdelningen
Gustalsson, Rune, Kontorist
6. Publicitetsavdelningen
Rolander, Mar git, Kontorist
7. Tillverkningsavdelningen
Materialoch produktionsplanering
BI otngr en, G dt ta, PTaneringsman
GasI al st on, Nl/r, Planeringsman
I ohant t on, G6sta, Planeringsman
f oltansson,Tore, Planeingsman
A st r 6m, H ugo, Kontorist

Pro duktionsavdelningen
Materialhantering
I ohansson, Iruin g, Truckforare
Larston, Iaan, Fdrman
Ri ck marAer, Eri A, F;ircildsarbetare
Maskinverkstad
And erston, And ers, Svarvare
And ersson, V aldemar, Svarvare
Augustsson,T bure, Borrare
Ekeroth, Gdtta, Arbovarc
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Plitverkstad
B engt t t on, OI I e, Plhtslagare
Kar Isson, Gustaf , Excenterpressare
LArsson, Erns, Pliltslagarc
Larsson,Gii$a, Fotman
Rubenron, T eodor, Svetsare
St oh nz, B er t i l, Plitslagare
Montageverkstad
Anclerlson, Nl/r, Filare
Dahlman, Olof, Stddarc
EriAsson,Lennart, FiTare
Gustaf t son, Eri k, Rorarbetarc
Gustafsson, lngaar, Filarc
H ornell, Bertil, Mont6r
lohansson,Gustaf, Filarc
I ohanst on, H i ld in g, Montdr
CarIst on, Ragnar, Fcirman
Lindquist, Harald, Fcirman
Mattston, H erbert, Fiirman
N ilt son, I ob n-Erik, Montiir
Olst on, Carl, Instruktdr
Olron, Uno, Filarc
Pettertson,Erlin g, Filate
tV ennerstrdm,T ore, Fdrman
Agren, T orsten,Resemontdr

2. Lokalavdelningen

P ro dukti o n stekn i ska avdelninge
Holm, Einar, Beredningsman
Li d man, As t or, Y erktygskonstruktcir
Mauri tz, En oc, Arbetsstudiechef

Grahn, Eaald, Forman
Gustafsson,EriA, Svawate
Hall, Lennart, Slipare
I ohantson, H oIger, Svarvare
I obansson,T or, Svarvate
Karlston, T orkel, Svarvare
Mo berg, Egon, F rd,rsate
Nortlh, Stig, Svaware
PatriAsson, Karl-Euert, Svarvare

n

Automatverkstad
And ersson,T bure, Filarc
An d ert son, Ri card, F ilarc
Axelsson,Nl/r, Svarvare
Bjurttrdm, T h omas,Filare
Bo$rdm, Inguar, Slipare
Hall, Torsten, Slipare
H idlrnered, T ort t en, Svarvare
I ohansson,Arne, Sliparc
Kinn, H arry, Verktygsutllmnare
Lindahl, Tage, Slipare
Nichlasson,Karl-Gustaf, Slipare
Rasrnut son, RoIand, Verktygsutlimnare
Saensson, Saen, Y erkmd.stare
T 3ngstri)m, G6sta, Y erktygsjusterare
Z ettersten,Saen, Borcare
M e t a I I u r g i sk a av d eI n i n g en
Otto tson, Carl, Hd.rdare
SuanI esson, Eri k, Modellsnickare
lY ir gart b, Eri c, Y erkmdstar.e
Kontrollavdelning
Ehrle, AAe,Ingenjor
Carltson, Carl, f . d. Avsynare
Reparationsavdelning
Bylund, Reinhold, Fcirman

\wEDAVERKEN
Bofors hedersnil och guldklocka fiir 25 tjiinsteir
' Lindqaist, Holger, Tjinsteman
Granquist, Rikard, Fcirman
And ersson, Er i k, Smd'ltarc
An d er sson, Arn e, Instntktdr
N yman, Sixten, Svetsare
Eri k st on, V i d.ar, T jdnsteman
I anst on, Kar l, T nnsport6r

UVA
Bofors hedersnil och guldklocka fiir 25 tjiinstetr
N orberg, Einar, F rdsare

utover kommer ett antal hederspriseratt utdelas.
Forsta pristagarei A:1 och B:L ffu vardera 100
kronor.
Alla bilder, som publicerasi B-pilen, honoreras.
Tivlingstiden utgir tisdagen den 2 februari
1965, och tdvlingsbilderna skall vara insdnda till
Bofors Ungdomsgird senastdenna dag.
Mzirk forsdndelsen "Bofors-Foto 1965" jimte
klassbeteckning.
F orpackning, mont ering och miirkning
De svart-vita bilderna inlimnas omonterade
eller monterade pi stodkartong, dvs utan vit kant.
Fdrg

Bofors-mlsterskapet

*

A

i fotografering1965

Arrangor: Bofors Ungdomsgird i samarbete
med B-pilenoch KarlskogaFotoklubb.
Tivlingen zir individuell och omfattar foljande
klasser:
A. Fnrg (Diapositiv)
Format5X5.7X7 cm.
1 . Deltagare, som erhillit pris i tidigare fototiv-

Iingar.
2 . Deltagare, som inte fitt pris i tidigare fototdvlingar.
3. Ungdomar upp till 20 ir.
Tvi bilder, som tidigare icke prisbelonats i allmin fototdvling, eller publicerats i tidning eller
tidskrift, fir insindas. Ur kollektionen utvdljesoch
prisbelonasen bild. Ddrtill ffubdsta kollektion ett
hederspris.
B. Suart-uitt
Storsta format 3OX4O cm.
1. Deltagare, som erhillit pris i tidigare fototdvlingar.
2. Deltagare, som inte fitt pris i tidigare fototlvlingar.
3. Ungdomar upp till ZOir.
En bild, som inte tidigare prisbeionatsi allmin
fototdvling, eller publicerats i tidning eller tidskrift, fir insdndas.
Beriittigade att deltaga d,rc alla bosatta inom
Karlskoga stad.

Priser:
De tre bd.stai varje klasserhiller diplom.Ddr-

Diapositiven monterade enligt standard. Detta
innebdr, att nar bilden betraktas rdttvdnd, si skall
den upptill vara forsedd med en 3-5 mm bred
vit remsa for forekommande mirkning. Vitt fir i
ovrigt inte forekomna pL ramen.
Varje deltagare skall mdrka sina bidrag, svartvita pi baksidans civre vdnstra horn, firgbilderna
pi mdrkremsan,med klassbeteckningsamt i forpackningen bifoga uppgift om namn och adress.
Klassbeteckningen skall dvenledes skrivas utanpi
forpackningen. Forpacka bilderna vdl. Deltagarna
i tdvlingen underkastar sig tivlingsbestdmmelserna
i och med insdndandet av tdvlingsbilderna.
Anmdlningsavgift kr 2:- i va\e klass (gdrna
i frimdrken) bifogas tdvlingsbilderna. Pengarna
gir till priser.

o

BREVTAIIA
Svar till sign. Nao
Vi har mottagit Eder insdndare,men di densammaej
var fdrsedd med namnsedel,kan vi inte publicera manuskriptet. Anonyma inslndare l?iggs it sidan tills vi erhillit fdrfattarensnamn.
Frigan iir f. ti. av si intern karaktdr att den l?impligen
birr klaras av p& avdelningen i fortroendefullt samarbete
med arbetsledningen.
Red.
Till sign. /7/
Eder insindare dr f.. n. ute p& berrirda avdelningar fcir
besvarande.Vi hoppas dirf<jr kunna limna svar i ndsta
nummer.
Red,,
Kriinikan 1964
skall sammanstdllasunder de nirmaste veckorna. Redaktionen dr tacksamfrir all hjelp och alla bidrag i form av
fotos, notisereller andrameddelanden.
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Kanonverkstadensm?isterskap
i bridge

r
fi
il

Lcirdagen den 10 okt. gick sjunde
KV-mdsterskapet i bridge, en individuell tdvlan med 17 spelare,varvid
den som kommer sist, fcirutom en
trlslev i pris, inte fir deltagai ndstkommande &rs tlvlan, utan di istiillet
fir ordna denna.
Fcire spelets brirjan hcills en tyst
minut som minne av under iret avlidne Ture Andersson, som tidigare
varit KV-mdstare 8.ren 1958 samt
L962.
Tdvlingen, som var av mycket god
klass, leddes nlstan hela daqen av
slutsegraren
Henry Nordqvist6ch om
platsernandrmastblev striden mycket
hird som resultatlistan
visar.
Goran Berggren var tdvlingsledare
och skcittemed stor rutin barometern
tillsammans med Folke Gustavsson,
till spelare och publikens stora intresse.Ndr sista brickan spelatsblev
resuliatlistanfol jande:
1. Henry Nordqvist IO4 p., 2-3
Gciran Hcigberg,Gdte Nyberg 97 p.,
4. Gunnar Flood 96 p., I-6. Olof
Bohman, Birger Nilsson 95 p., 7-8.
Erik Johansson,IJno Elfstrcim p4 p.,
9-10. Rune Haglund, Axel Zetter
qvist 93 p., 11. Bengt Andersson
92 p., 12. Hugo Eklund 9r p., rl.
Segraren Henry Nordquist elter aaslutad
tiiulingsd.ag. Han fcinnattaga fbrsta priset
aa Folke Gustaosson Janzl en intecknjng
i hatten. Foto L. Ohlson.

I
l
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Lennart Ohlson 86 p., L4. Paul
Knutsson78 p., 15. Lennart Karlsson
68 p., 16. SvenForsberg67 p.
Till sist redovisarvi fciljandem[stare:
1958 Ture Andersson,1959 Lennart
Karlsson,1960 Olof Bohman, 1961
Haldy Pettersson,1962 Ture Andersson, 1963 Bengt Andersson, L964
Henry Nordqvist.
G, F,

Oueringenji)r lYahlberg 6terldmnar bel6ningen till herr Niulainen. I baAgrunden
brandfdrrnan Persson ocb herr FolAe Edrtriinz. Boforcfoto Falk.

som Nivalainen visat vid brandtillfiillet. Det var en insats,som borde uppmdrksammas, diirfcir hade Brandskyddkommitt6nbeslutat,att en beloning skulle utdelastill Nivalainen.
Emf
*
Skyttemdsterskap
Klubbmdsterskap i SKYTTE for
NC-klubben (Nobelkrut) ldrdagen
den 17/10 1964 gav nedanstiende
resultat:

Tiialingsledare Gi)ran Berggren, med. hjdlp
at Folhe Gustausson i sehretariatet. Foto
L. Ohlson

1.
2.
*
3.
4.
Finsk arbetare belOnad fOr
5.
6.
r&digt ingripande vid brand
7.
i MG25
8.
Vid Bofors Brandskyddskommitt6s9 .
sammantrdde
den 7 nov. 1964beslu- 1 0 .

Lorentz Dahlberg . . . 94 pod,ng
H e r b e r t E r i k s s .o.n. . 8 4
,,
G c i s t a H o l m. . . . . . . 8 1
,,
N i l s H a g b e r g. . . . . . 8 1 , ,
A n d e r sE r i k s s o .n. . . 7 6 , ,
K.-8. Ohlsson-Kock 66 ,,
OlofOlofsson......63 ,,
A k e J o h a n s s o.n. . . . 6 0
,,
V i d a rJ o h a n s s o. .n. . 5 8 , ,
J o h n H d g b e r .g. . . . . 1 6
,,

tadesatt till uppst?illare
260s4 Esko
NC-klubben tackar alla som bidraNivalainen,avd. MG 10, utdelaen
belciningpi kr 200:- fcir ridigt in- git till den stora prissamlingensamt
gripandei sambandmed en brandi fcir allt bist&nd i sambandmed td.vIingen.
Lorentz Dablberg
avd.MG 25 den I) aug.1964.
Nivalainen, som arbetar pi avd.
MG 10, hadenattskift och vid 2,tiden
p& natten mdrkte han, att det luktade
brandrrik och fcirscikte att lokalisera
branden.Det visade sig, att eld uppstitt i en del pappersskrdp,
som blivit
kvar vid isoleringsarbetetidigare pi
dagen invid en ugn. Nivalainens
f6rsta S.tgdrd var att fcirscika sldcka
branden,men di han inte ensamansig sig kunna gdra detta,larmadehan
brandkiren, varefter han fortsatte arbetet med sldckningen.Med hdnsyn
till tidpunkten skuile branden kunnat
fi stoi omfattning, om inte Nivalainen upptrdtt p& ett sidant fdreddmligt s?itt.
Overingenjcir Nils A. \Tahlberg
overldmnade beiciningen till Nivalainen den 11 nov. 1964 och tackade
honom fcir den vdrdefullahjiilpen vid
slickningen och uttryckte sin stora
tillfredsstdllelse civer den ridighet,

*
"Tekniken

som konstverk"

Bilden hdr nedan visar ett vackert,
litet disigt sjcilandskap
med litet vass-

ilf,tit ".n

en utskjutande
udde.Inte

Men si dr det alls inte. Det iir tillfdlligheternasnyck. I{otivet har uppstitt i v;irmesk&pet
i NX' matrum, d5"
luckorna cippnatseiler stingts och di
skrapatmot varandra
L.

Foto E. Lind.

EN NY LARLINGSKULL HAR LAMNAT
INDUSTRISKOLAN

Fotograf C. Tillman studerar snidd.a detalier, T, b. instruhti)r Valter Erikston.

YrAesliirare H. Engberg prutar smide med
en grupp augfiende elerer.

Med en sprittandemarsch"Semper
Fidelis" inledde en fcirstlrkt oktett ur
Bofors musikker irets hdgtidliga kursavslutning vid Industriskolan. Innan
alla inbjudna samlats i Ungdomsgirdens stora sal, hade lidingarnas frird'ldrarhaf.t tiilfnle att studeraskolans
lokaler och kanske(?) fcir sista gingen kontaktat de llrare, som under 3
ir givit derasstjner och dottrar nyttiga
kunskaper fdr framtiden.
Det var alltse iltet av hiigtid i luften, di ordfcirandeni skolansstyrelse,
riveringenjcir Nils A. \Tahlberg, h?ilsade alla vilkomna. Herr \Tahlberg
tackade alla elever frir flit och framsteg, ldrare och rektor for skickligt
och hdngivet arbeteoch nimnde bl. a.
att Bofors alltid kunnat ghdja sig
dver en trogen och traditionsbunden
arbetarstam.
Yrkesutbildningen har gamla anor
i Bofors: hlr startadeen av landets
fdrsta fciretagsskoloroch av de 100tals ldrlingar, som under irens lopp
fatt sin utbildning vid skolan, har ocks& den <ivervdgandemajoriteten stannat. Av de sista 10 irens l?idingar zir
iin i dag mer en 70 /o kvar och minga
har fortsatt sin utbildning mot hogre
examina.
*
SvarvareNils Sdderholm,bland mycket annat ocksi vice ordfdrande i Fdretagsnemnden,var naste talare. Han
gjorde en jiimfiirelse hur det var pE

Ordf. i Ind.usuisAolans
styelse,i)ueringenibr Nil: lYahlberg,hiilsarudlkomnzen.
l93O-talet - di han kom ut i produktionen och fu 1939 hit till Bofors
- och nu. Di r&dde dnnu arbetsldshet inom m&nga branscher,man fick
cykla mellan bruken eller stlderna fcir
att scjkajobb och fiirhillandena pt arbetsplatsenvar helt annorlunda. N&gon yrkesutbildning eller -handledning gavs inte i stijre matt utan man
fick se och l2ira hur ildre kamrater
gjorde.
Herr Sciderholm gav ocksi ungdomarna en del goda rid om hur de
skulle spara och tdnka pi ekonomin,
si att de, ndr den tiden kom, kunde

Rundaandring i meAanisha skoloerkstaden.

Herr K. E. Sandstri)m tisade ochsfr omkri ng i sAola erhstliderna.

Fysikaliska laborantlinj en 1960
Sittandefr. o. lan Eliasson,lohn-EriA lansson ocb Torleif Ljungberg. Stiende 'fu.u.
Klell Tillman, Hfrhan Paulsson,Per Satndn
ocb Conny Sjdsuand.

jt
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Sittande .fr. r. lan-EriA Egnell, Billy Hddg
och Bengt Karlsson. Stdendefr. u. Stig Kylborn, Conny BjdrAlund, Bert Brogren ocb
Otte Flood.
Mekanistet

Saarrare Nil: Sdderbohn talar till
gdende eleuerna.

de aa-

skaffa sig ett eget hem utan skuldslttning. Ocksi frirlldrarna fick negra
goda rid i dettaavseende.
, Rationaliseringenhar gitt kraftigt
fram under de senastedecennierni,
friretagsndmnderna
har jlmnat ut motsdttningarnamellan arbetsgivareoch
arbetstagare,problemen kan diskuteras i en vdnligare och mera frirstielsefull anda och umgdngestonenmellan
arbetsledning och arbetare d.r nu en
helt annan. Slutligen hZilsadeherr Sciderholm ungdomarna vilkomna ut i
produktionen och dnskade dem all
lycka.
Bofors musikk6.r,under Stig Gustafsonsledning, speladeett par gamla
klassiker, Merikantos "Valse lente"
och Peterson-Bergers "Danslek ur
Ran" och si brirjadediplomutdelningen, 58 flickor och pojkar ropadesupp
av rektor Olle Helling, gick fram,
neg och bockadeoch mottog sina diplom ur direktcirPer Odelbergshand.
Tvi unga damer, Britt-Christin
Horling och Lilian Erikssonvar pionjdrer: de var de fcirstakvinnligi eleverna som avgitt frin den mekaniska
un,en.

Metalls ordf. Arne KarJAtist
de nya penningstipendierna,

beriiuar onz

Diplomutdelningenavslutadesmed
en extra utdelning av bokpremier till
mera frirtjdnta eleveroch si utbringade direktcirOdelbergett fyrfaldigt leve fcir ungdomarna och cinskadedem
all lycka i framtiden.
*
Metalls Boforsavdelninghar beslutat utdela fyra penningitipendier &
vardera 100 kr idigen till elever tillhdrande metallyrkena. Ordfciranden
Arne Karlkvist talade litet om bakJan-ErikEgnellochTorbidrxNilssonblea

Sittande fr. r. Brit-Chri:tine
H6rbing, Aft
Olaasson ocb Lilian EriAsson. Stdend.efr. a.
Donald Holgersson, Arne lansson ocb
Conny AIn.

de'f drsta " Metallstipendiaterna".

Dir. Per odelberg i)uerliintnad.e l6rst diplomen till alla lArlingar o. ddrefrer eil anral boa.
premier. ReAt ol H elli nI.f drriittar uppr op et.

Sittande fr. a. Hdkan Nilsson, Per Axdersson, Karl-EriA Bostri)m och !o:ef luanczy|.
Stfrendefr.u. Roland Nilsson, Max lYahlgren, Stig Petterston och Gdran Sandsk6n.

Kemisk

fabrikslinje

Sittande fr. a, Roland Cederaall, Osuald
Rdoua, Griran Stdhlberg och Bengt Strbnberg.

Kemisk laboratorielinj e
Sittande fr.t. Ritha Andersson, Carixa
Knutsson,Anira Reinbold:sonoch Anders
Strand.
Mekanister
Sittande fr.u. Henrih Larsson,Hans EriLsson, Mats-Olou Engstrdnz.Stdendefr. t.
Per-AndercNol't'elt och Gdran Karlsson.

grunden fcjr detta beslut. Han ndmnde
att han en gang i tiden sjllv haft fcirrninen att fi sin yrkesutbildning pi
Industriskolan och silunda tillhcirde
den majoritetsgruppsom stannatinom
fdretaget.
I ir hade man beslutat att utdela
3 stipendier,till Jan-ErikEgnell, Torbjdrn Nilsson och Thomas Juhlin, medan det 4:e reserveratstill nlsta ir.
Stipendiaterna - Thomas J. var tyvirr fcirhindrtd ndwata - fick sina
belciningar ur herr Karlkvists hand.
Si avslutadesfesten med Innu en
marsch "Music Hall" och si vidtog
ett angenamt samkvemmed gott kaffe med bullar och ttrta. Den absoluta
finalen blev gruppfotografering av alla de avgS.ende
eleverna,som redan er
ute i produktion och arbetsliv.
L.
*
Fiirteckning iivet samtliga elever som
fick diplom den 14 nov. 1964
Mekanister:(Arsgrupp t96l) 29 tr.

Sittande fr. u. Suen Hedlund, Leif Larsson
ocb Tod. Alexandersson. St1ende fr.t.
Kennetb Gustausson, Torbjdrn Nilsson oclt
Stig Edenaih.

1150L Alexandersson,Tord., bokpremie
11431 AI n. Conny, bokpremie
11438 BacAlund,Lennar,
24528 Bjdrkland, Conny
13503Brogren,Bert
13491Edenuih,Srlg.bokpremie
13487Egnell, lan-Erih, penningpremie
24678 Ek, Roger
L3499 EriAsson,Lilian
25175 EriAsson,Suen-Ahe
13483 Flood, Oue, bokpremie
13486 Gustaasson,Kennetb
1)485 Hedland, Szez,bokpremie
13478 Holgersson,Donald
13498 Hdrbin g, Britt-Cbristine
25412 Hdi;g, Billy
24636'Israel
sson,Kennetb
24628 Jaxsson,Arne
65159! ernberg,,4,4e,
bokpremie
L348L Carlt:on, RoU
24653 Kailston, Bengr,bokpremie
13477 Kilborft, Stig
24609 Kdnman, Johnny
13495 Larston, Leif
24677 N iltson, T orbjdrn, penningpremie
24610 Olau:son,Alf
13497 Perston,Tommy
11479 lY aleryd, Suen-O
lol, bokpremie
11496 lYistling, Bexgt
Metallurger: (Arsgrupp t96l) 9 st.
13508 Andersson,Per, bokpremie
253L1-Bostriim, Karl-Eri€
1,3489lwanczlh, !osef
71502 | uhlin, T homas,penningpremie
25228 Nilsson,Hdhan,bokpremie
71507 Nilrson, Rolatid

Bilden hiir inuid:
Sittande 'fr. u. Ake

!ernberg, Suen-Olof
IValeryd, Bengt lYi:tlinS, Rolf Cailsson.
Stdende fr. a. Lennart Backlund, Tommy
Perssan, Kennetb lsraelsson och Roger Eh.

13504Pettersson,
Stig
13493 Sandstrtim,Gtiran
24841 lYahlgren, Max
Kem. fabriAslinle.'(Arsgrupp t96t) 4 st.
65122 Cederaall,Roland
65124 R7oaa,Osaald
55125 Strdmberg,Bengt
65121 StLblberg,Gdran, bokpremie
Kem. lab.-linje.' (Arsgrupp 1963\ 4 st.
55'J-51
Andertson,Ritba
651,52Knutsson,Carina
65147 Reinboldsson,Axita, bokpremie
65148 Strand, Anders
Fys.lab.-linje: (Arsgrupp t96t) 5 v.
45046 Engstr;m, Mats-Oloa
11492 Eriksson,Hans
13506 Karlsson, Gdran
1J488 Larsson,HenriA, bokpremie
L3482 Nolf elt, Per-Anders
Fys.lab.-lixje: (Arsgrupp 196O)7 st.
13457 Eliasson,Suen-ErikJan
11471-Jansson,lohn-EriA
65Il0' Lj ungberg, T orleil
13472 Paalsson,Hikan
13470 Sanln, Per
13460 Sj i)strand,Conny, bokpremie
45006 Villnan. Kiell

*
Ny SlF-ordfiirande

vid Bofors

Brukstjdnsteman Ake Lcinnqvist,
avsadesig fcir en tid sedanordf6randeskapeti SIF, som han under de senaste aren skcitt med all den lran, sedan han tilltratt en ny tjanst pi Personalavdelningen.
Till hans eftertrddarehar SIF-klubben nu valt brukstiiinstemanTortren
lohanston,som tillhdrt styrelsen.Herr
lohansson tjenstgdr p& Planeringsavdelningen (PA) och har dven d,gnat
tid och intresseit det frivilliqa brandfcirsvaret, bl. a. i borgarbrlndkiren
och som ordf. i Borgarbrandmdnnens
Riksfdrbund.
*
Miilndalslaboratoriet
Som sdkert till fullo fnmgiltt av ar
tiklar och reportage i detta-nummer,
har avd. NG (Forskningsavdelningen
fcjr l?ikemedel) flyttat till Mrjlndal.
Organisatoriskt er NG givetvis alltjlmt en avdelning inom Nobelkrut.
F<iljandeuppgifter bdr antecknas.
Namn: AB Bofors Ldkemedelsforskningen.
Aclress: Taljegirdsgatan 3, Mdlndal,
Telefon: o3I/27 )2 40 (vnxel).
T elegram: Boforco Mcjlndal.
Telex: 2265 (Bofors Gciteborgskontof ).
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nar det invdndiga gastryckettill omkring 5000 atmosferer.
Detta fcirsta fcirscikhar utfallit s&
tillfredsst?illande,att en 12-centimeters profkanon ldrer skola bestdllas
fdr artilleriets rdkning, och det siledes kan vara hopp om, att vi ej skola
behcifvaunderkastaoss den skammen
att ge till utlandet fcir att fcirskaffa
oss v&r krigsmateriel,helst ifven de
svenska kanonerna l2ira blifva billigarean de utldndska.
Sdnder:priingd suensh stLJAanon.
Sammamaterial frin Bofors har i
smidt tillstind blifvit profvadt i Eskilstuna till geviirspiporoch har dervid befunnitstill detta dndamil llmoInom militdra och tekniska kretsar kanonen lnnu ej visade nigon fcir- ligare dn icke allenast flere andia
har pL den senaretiden stort uppse- lndring, skrjtos11 skott med handge- svenskastilsorter, utan 6fven bdttre
ende blifvit vdckt genom ett pi kongl. vdrskrut och sammakulvigt; men di
dn det bercimda gev?irspipstilet frin
marinfcirvaltningens
fciranstaltande ej heller detta utdfvade n&gon inver- \Titten i N(estfalen. Afven t pipiimgjordt f<irsdk att af inhemskt material kan pi kanonensbeskaffenhet,cifver- nen ldrer en stcirre profbestlllning
fcirfiirdiga stilkanoner. Som bekant ha gick man till v&ldsammamedel for att blifvit gjord vid Bofors.
hittills endasttackjernskanonertillverslutligen sprdnga den och erf4ra det
Ovanstiende livfulla skildring air
kats inom landet; men di krigsmate- tryck som dertill erfordrades.Till den
hdmtad
ur IllustreradTidnins.
rielens framsteg i andra ldnder forddndan lades kanonen efter verkstdld
l
rar att dfven vi folia med vir tid och sprZingladdningpi den frusna marken
fcirse oss med stilkanoner, uppstod med mynningen stddd mot ett i jor- Flitiga f iirslagsstdllare
beliinade
den ffi,gan, om vi hade rid att under- den nedgrdfdt tungt tackjernsblock
Fcirslagskommitt6nhade den 22
kasta oss de mdjligen dyrbara fdrsdk och skottet affyrades,hvarvid kanonen
som sannolikt miste fciregi infcirandet bokstavligenfl6g till skottvallen,der okt. inbiudit de senaste11 "vasriddarna" till en middag pi Bofors-misaf en ny fabrikation i landet, och om den tog mark och rikochetteradehogt
i si fall n&got jernbruk vore villigt att upp i luften till ett afstind af flere sen, tillsammansmed kommitt6ns leitaga sig en fabrikation som pi sam- hundra fot bortom denna.Elfwa skott damciter.Middagen fcjrfl<it under anma ging vore utsatt f6r en stor risk miste p& detta sltt skjutas,innan ka- gendm stdmning och vid kaffet dverfdr kasseringar och ej lofvade nigon
nonen slutligen sprang.Det sitt hvar- ldmnade ordfciranden, civeringenjor
slrdeles inkomst genom stora bestlll- pi kanonen sprang uti 16 olika bitar Nils A. \Tahlberg, de stitliga kristallvaserna, tackade de flitiga fcirslagningar - eller om det ej vore blttre
ansesaf artillerisiervara slrdelestillatt taga kanonerna frin utldndska fredsstdllandeoch bevisandemateria- stdllarnafcir goda initiativ och hoppaverkstdder.der man redan hade fa- lets iemna beskaffenhet.Man berdk- des att de skulle fortsdtta att komma
med nya nyttiga forslag.
brikationen i sin hand. Med tanke pi
R
vigten att inom landet kunna tillverka
Stdende fr. o. Gunnar And.ersson, Artur Karlsson, Sigoard EAdahl, L. R. Lundhgren, Bi)rje
vir krigsmaterieloch di ostridligt var, Hjelm. Sittande:
Einar Si)derberg, Arne Gtslaasson, Karl Tod.enfeldt, Laczlo Tiborcz,
att vi iro i besittning af f6t dndaml- Gdsta Hjelm och Leif Hjalmarsson. B-pilen foto.
let bittre rimaterialier dn de flesta
andra ldnder vedervigadesdock ett
ftirberedandeforscik, hviikct utfallit
dfver fcirvdntanbrz,.Bofors bruk, som
infcirt den si kallade Tere-Noire-metoden vid maskintillverkningen,hvarigenom fullkomligt blisfria gcit kunna
istadkommas,itog sig att gjuta blocket till en 4-B :ig profkanon, hvilken
delefter borrades, svarfvades och
profskcits vid Finspongs styckebruk.
Vid profskjutningen togs till jemfdrelse den bista af vid fciregiende
frirsdk sprd.ngdatackjerrtskanonen
af sammastodek,hvilken efter sminingom cikade laddningar hade sprungit
i det 220 skottet fcir en laddning af
6,47 R styckekrut och 6I,17 ts projektilvigt. Stilkanonen,som profskcits
med sammaladdningar, visade ingen
fcirdndringefter det 220 skottet,hvarfor skjutningen fortsattesmed samma
laddning till och med 3oo skott. Di

Ett B0-nrsminne:Svenskastilkanoner
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Det gamla Trollhattan

Oaerst t. a. Hotell Belleaue (Utsikten), Nydqais & Holmt oerAttdder skytntart. h. fr bilden. Byggnaden
med.det aackra taAet iir PlLttlageriet,
aud. 19, riuet 1934. - Ddrunder uy
L963 och som ir strirredn "Prinsessan
frZn Kung Oscars bro. - Nederst
Christina" av fuglng L950.
.r.u. StrdmsbergsKuarn, Trollhdttan.
Liksom alla moderna GFl-fiirjor
Apertt t. h. Nydquitt & Holms
kommer "PrinsessanD6sir6e" att dri- gamla kontor aifuterom trafikdanalen.
vas av NOHAB-motorer, i detta fall
Fotot iir tagel innan breddningenao
2 st. 7-cyL.T-motorer pi tillsammans denna,M/ S AGN HAMMAR tkymtar
1600 eff. hlstkrafter. Denna g8.ng i bildew b. kan, och skutantycksheta
kommer ocksi NOHAB:s F-motor in
SVITHIOD. Ned.ers, t. h. Trollhdti bilden som hjiilpmaskineri.Det blir
tant PappersbruA aid. Stampestrdmstre enheterp3.vardera540 eff. hk.
fallet.
Samtl. foto insdnda av arkivfcirestindare Allan Andersson,NOHAB.
Personalnytt
*
Plitslagare Gunnar I obansson,PYP,
befordrades den 1 okt. L964 till pla- F-motorn
ger reservkraft i
neringsmanavd. PPV.
6tebro
Montiir Allan Holntqaitt, PVH,
Hederstribunen dd tji:dtningen
au nyt
Ett strcimavbrott i nigot av vt.ra
printessan DisirielfriGFL-ffujan. Fr.t.
befordradesden ) okt. lTe+ t;ll plaberrinnan
krafwerk kan f6' vittgS.ende konseSilaerschii)ld, lriherre
Silrcrneringsmanavd. PPV.
scbidld sarnt aarasdirehtiir S, Krag. Foto ur
Frisare Kurt Bred.berg,PVM, be- kvenser, om de inte 1r fdrsedda med
NOHAB: s arkiv.
reservkraftaggregat.
fordradesden L2 ok| 1964 till lokal- ett driftslkert
Orebro stadsvirmeverk (Angkraftverplanerareavd. PPV.
AvsynareStig Anderstoa,PKD, be- ket i Aby) producerarbide elkraft och
Den nya Fredrikshavnf:irjan
fordradesden 12 okt. t964 till lokal- fidmvirme. Fcir att sdkerstdlladriften
sjiisatt
installerasen NOHAB-F dieselmotor
-planerareavd. PPV.
(V-s) pe 1200 hk vid 750 vaw/min.
Slipare Gunnar lohanston, PYA,
Den 16 oktober var det festligt vid
Den
kopplas till en ASEA-generator
Aalborg Vaerft i Danmark. Alborgs- befordradesden 12 okt. t964 till lo1000
pi
kVA (kilovoltampdre). Agkalolanerare
avd.
PPV.
borna dr ganska vana vid svenska
Pletshgare Ingemar Hermanston gregatet dr stdndigt startberett, och
prinsessbesrikvid det h?ir laget. Tidigare har prinsessornaMargaretha och befordrades den 26 okt L964 till lo- vid en ev. driftstcirning tillkopplas
det omedelbart.
kalplanerareavd. PPV.
Christina gdstat staden och varvet fdr
Ingenjdr Carl-Axel Cbristentton
att fcirrdtta dop av nybyggentill Goteborg-Frederikshavn-Linjen.Nu var anstdlldesden 2 nov. 1964 som konett kraftverk av fcir den tiden mycket
det prinsessan D6sirdes/friherrinnan trollingenjrir avd. PKB.
Den 8 novemberbefordrades6758 stora dimensioner. Turbinerna tillverSilverschidlds tur att tjinstgdra som
gudmor, di hon gav sitt namn it det Bfieldt och 68)8 lohanssontill 6ver- kades av NOHAB, som n8.grair timontcirerfdr grensletruckar.
digare hade varit med om leveransen
senasteGFl-bygget.
till
Olidestationen i Trollhdttan.
"PrinsessanD6sir6e"kommer i sina
*
Dessa var mdrkliea sivlil till stodek
huvuddrag att bli en kopia av "Prinsom till sin verkningsgrad, vilken var
sessanMargaretha", som levererades Porj us S0-irsjubilerar
osedvanligthrig fdr den tiden. EffekKungl. Vattenfallssfrelsen firar i
ten per turbin var i bide Trollhiittan
&r 50-irsjubileet av Porjus kraftsta- och Porjus 12.500 hdstkrafter.
Frdn serieprodaAtionen
aa NOHAB-BOtion. Fcir att hugfdsta minnet har VatFORS grensletuuckar.Nohabfoto G. Jotenfall spelat in en film, som visades Inledningen till filmen om Porfus, som dhansson.
i TV frir nigon tid sedan.Den hand- sades i TV. Nohabfoto G. Tohansson.
lar om poinjdrinsatsenfcir att skapa

v

il

Sedeproduktion
truckar

av grensle-

Tillverkningen av grensletruckarna
kommer senare att lgnas en specialartikel i B-pilen. Nu vill vi bara
ndmna, att serieproduktionen?ir i full
ging och att de fcirsta grensletruckarna med kapaciteten 30 ton snart er
f.nmtagna.'
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De iisltyska sAeppsbyggarna betruktar nontaget 40 en F-morol
i V-form. Liingst t,a. ing. Nordquist. Andre rnan ft, h. ing. Hagquist. Nohabfoto J. Cadsson.
Indiens ambassaddr Khub Chaxd, ehonomicbefen Rune lonsson,
xzad.anzeCband och iaeringenii)r N.-E. VesterSrez. Nohabfoto
G. Johansson.

Ur besiiksboken:
Indiske ambassadiirenmed tnaka
Indiens ambassadori Sverige,Khub
Chand. har besokt NOHAB tillsammans med sin maka. Efter en kort introduktion om fiiretaget och dess
verksamhet visades verkst[derna och
NOHAB:s b&dafilmer om dieselmotorer resp. vattenturbiner. Bestiket var
av ren goodwillkaraktlr som ett led
i arbetet att utbyta informationer om
de bida ldndernas nlringsliv. TilHggas bcir, att NOHAB fu L9)7 levere-

rade en kaolanfurbin till Indien med
en max. gar. effekt av 59.700 k\7,
vilket gdr den till landets stdrstai sitt
srag.

NOHAB:s F-motor i ett antal tralare, som byggs i Osttyskland. I bcirjan av novembergdstadesNOHAB av
h6gre chefer fr&n det dsttyska varvet
Rosslauer \7erft, ddr flera av vdstkustens stiltrilare med NOHAB-maskineri byggs.
*

dsttyska skeppsbyggare
Intressetfdr NOHAB:s dieselmo- Lotsfartyget
"Vega"
Pi
torer ir stort bland sjcifartsndringens
folk i b&deost- och Viisttyskland. Det premiertur
vdstlyska sjofartstekniska siillskapet
Kungl. Sjofartsstyrelsenslotsfartyg
lgnade en dag it att se pi NOHAB:s
"Vega't, som byggts vid Asiverken
tillverkning i samband med sommar- har nu glttt p3,sin fcirsta resa genom
mciteti Gtiteborg. Under &ret har ock- Trollhiitte kanal. Fartyget [r fijrstirkt
si ett v[sttyskt trilarrederi bestdllt ftir ging i is och skall anvindas i
nordligi farvaften. "Vega" blir d2irigenori ett vdlbehcivligi tillskott fiir
Vid. den pelmanenta utsti)llningen i Agesta kra'fttdrmeaerA deltdr NOHAB med en in'
din hdndelse issituationen skulle
'funAtioner,
Foto
lornzationstaula, som i bitd. och text beskriuer laddmasAinen ocb dess
h&rdna till. Maskineriet dr en turboG.'W'ahl6n, Stockholm.
laddad NOHAB diesel, MN16S, P&
1610 eff. hk. vid 331 van/min.
*

Fiiriildradag Pe NOHAB:s
fiir.etagsskola
Fdr att stirka kontakterna mellan
hem och skolabjdd NOFIAB i b6rjan
av oktober in fdrdldratna till eleverna
Det var ett 60-tal
vid fciretagsskolan.
personer,Jom hade horsammatkallelien och som fick se den utstdllning av
elevarbeten,som anordnatsfor tillf?illet. Man fick ocksi gi igenom verkstilderna.
Pi Gullriset h[lsade personalchefen
l.-O. Fryklund vdlkommen, vateiter
ingenicir G. Sahlberg hcill ett anfci.uid"' o* l?idingsutbildningen.Vid
kaffet hade deltagarna tillfZille till
mera informella samtal.
Till sist visadesNOHAB: s turbinfilm, vilken uppskattadesmycket.
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NOHAB: s F-motor, sonr lanrerades ldr nrtgra lir sed.an,lich denna gcing fdrtroentlet .t/t sr.u.a far hjalptnashineriet i den ny-t'hr)an. Hdr en leteransbild t'rin NOHAB.
Nohabfoto G. Johansson.

Stora turbinbest?illningar
NOHAB
och KM\V

till

I hird internationelikonkurrenshar
order pe turbinutrustning till tv&
svenskakraftverk placeratshos NOHAB och KM\f.
Det sdller Moforsens kraftverk i Angelmanllven.
tillhririgt Kringede AB, samt Holjebo kraftverk i Ljusnan. som egs av
Bergvik och Ala AB. Turbinerna till
Moforsen utgdrs av tre aggregat av
kaplantyp om vardera45.000 kW vid
27 m. fallhojd. Vid Hciljebo kraftverk skall installerasen kaolanturbin
Perr.000kv vid 14 m. fatihoid.
De bida stationernatas i drift vintern 7967-68.
*

Yrkeslcirare Henry Gustalsson demonstrerar eleaarbeten fijr intresserade t'drtildrar. Nohabfoto G. Johansson.

tyskafirman Demusamed varubeteck- manrivrerbarfrin bryggan. Till huningen Pika, som tillverkat modeller vudmotorn [r kopplad en generator,
efter NOHAB :s ritninsar. Aven som fdrser fartyget med all elektrisk
a n d r at y s k am o d e l l t i l l v e r k a rhea r a n - kraft under ging.
mdlt sitt intresseoch inom nieon tid
*
kanskeman fir se bide Fleiscf,mannoch Mdrklinmodellerav loken.
En julh?ilsning frin NOHAB

Kylbit med rik utrustning

Kyl- och frysfartyget "Polar Viking", som byggts vid Scilvesborgs
Varv, levererades
den 4/tl tlll Rederi
AB Polar, Brunnby. Detta fartyg har
vdckt stor uppmd.rksamhet
i internationella sjcifartskretsar
p.g.a. sin fcirndmliga utrustning. Hon dr utrustad
o:h arrangeradfor kyl- och frystranModellbyggare
intresserade
sporter under tropiska fcirhiilanden.
av NOHAB-GM
loken
Bruttotinnaget et 499 ton och dcidvikten 1650 ton. NOHAB fick frirPi en modell- och leksaksmlssa,
troendetatt levererahuvudmotorn,en
som hcills i OstermansMarmorhallar
6-cyl. turboladdadMN16S, pi 1650
i slutet av oktober, kunde man fi se
hk vid 335 varv/min. Den- dr helt
modeller i jZirnvZigslandskapen
av
NOHAB-GM loken. Det dr den cistDet clansha och det ungersha NOHAB-GA'I loket i ntodell flankerar en modell at de NOHAB-GM loA, sorn licen.rbyggtsi Belgien. Foto Firma P. H. \7. Schrnidt.
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Nu iir det jul i den hembygdDu ser
tiich.tutaa pita kristaller.
Sndnkgger djup och lr7n hirrmelen
lyvnde :tjtirn:kott faller.
Skyndaatt iintha - och julklapp
Du fdr
au barno,iin,som kommer och
knackar!
T)tta, det lyter au ton'ttefarshdr
och skiigget,niir honon:tDu tackar!
KanskeDL tar honom.med i Din bdn,
stilla, ndr snoflingor falla?
SornnarDu in i en pila s3 skbn,
hdr Du hur jalklockor kalla,
Sclo.

Lotrlartyget "Vega" pfr jangfruresa genon Trollhiitte Aanal pli
sin fiird till nodliga 't'aruatten.Nohabfoto J. Carlsson.

TV-korpens skinkpromenad
pi Helliden
Frin irets "skinkpromenad" sinder
vi &e bilder. Pi den ena ser vi slalombacken med nigra idoga t[vlingsdeltagare som smi myror flitigt
vandra tvlrsriver. Den andra vyn vi-

Nd.mndeman G. lohansson ild en konuoll.

BiJd.en nedan ttisar promenaden
backen,

i

sAid-

Det nu 'l|rsaunna BengtzonsAa rnagasinet.
Foto B. Molin.

att nu kunna visa ett foto av J. Bengtzon AB : s forna magasin.Nu Ir detta
rivet, och formodligen finns ingen
som sdrjer detta ganskamissprydande
inslag i stadsbilden.Magasinetlig ju
sar oss nimndeman Gcista Johansson
endast nigra meter frin Stadshuset
mitt i allt folket vid en kontroll. Till
och skymde dessutom utsikten civer
hciger i bakgrunden har Allan Fogelden vackraTidan.
berg mera blygsamt placerat sig.
Minga tunnor sill, r6dfiirg och
Traditionen med promenader i
tjdra har under cirka 3/4 sekel rullac
friska luften, kombinerat med hjiirnin genom dessdrirrar. Det var ju magymnastik och pristivling, har nu 8
gasin fcir stadens ildsta och stdrsta
ir pl nacken. Och populariteten ir
speceri- och diversehandel.Pi senare
stadigt pi toppen. En sdndag fiire jul
Lr har vdl endast en eller annan ve1963 deltogcirka 1.000 personer.
modig ritta strcivat omkring i huset.
Starten gir individuellt under tiden
Vid kungabesoket1954 tjdnade taket
p3" sdndagsformiddagenfrin
9-t2
som utsiktsDunkt frir en hel del skideFriherrinnans dal och sedan varierar
lystna, som ville ordentligt overblicka
strickan fdr olika dagar, men l?ingden
eveoemangen. Siikerligen en hdjdbrukar varu. cirka 3-4 km. Hdrunder
punkt i det gamla skjulets historia.
dr uppsatt 12 kontroller med tdvlingsMen nu har rivningsmdstareSjdgren
uppgifter, fcir vilka svaret infdres p&
gjort sitt verk.
Senex.
ett deltagarekort,som man lcjser med
*
1 krona om man dr vuxen och fir
gratis om man dr barn. Barnen fir
firre och llttare frtgor att svara pe. Personalnytt
Det g?iller allts& att tippa 1-x-2 f6r
Pi avdelningen for byggmarknavarj e tdvlingsuppgift. Promenadtakten den, sektion TVZ 2, har med tilltrZide
bestimmer man sjdlv. Frigorna rdr
den L februui t96J sisom fdrsiljsig om allt mellan himmel och jord, nings- och serviceingenjcir anstdllts
idrott, politik, naturkdnnedom, pop- byggnadsingenjdr Ake
Norstedt
artister etc. Ibland giiller det att kdn(Nt).
na igen bilder pi personereller stdHan kommer nlrmast frin en
der. Rena lirdomsfrigor ir sdllsynta. ldngre anstlllning vid AB Frib?irande
En skiljefriga pi slutet kan gllla av- Trdkonstruktioner, Tdreboda.
M
stindsbeddmning,tyngden av en sten,
*
ldngdenpi ett rep m. m.
Som ordfd,rande i olympiska kommitt6n nog si riktigt uttryckte det:
Det g?iller inte att vinna utan att
kiimpa vll. Priserna bestir av julskinkor, matpaket och fijr barnen leksaker o. d. En scindagvar ett arrangemang anordnat fdr pensiondrer,vilket
mycket uppskattades av deltagarna,
som hurade fcir Evert Sand, Roland
Ekvall och Kurt Tidqvist samt deras
medhjiilpare. Aft fe f;ft ut i naturen
1r avsikten och alla som varit med vill
nog inst[mma i hyllningarna. Det 1r
inte endast tidaholmare som dr intresserade utan folk kommer ocksi frin
Falkciping, Skrivde, Jdnkdping med
flera orter.
lYalAer.

Med tilltr2ide den 25 november och
placering p& utvecklingsavdelningen,
TYZ l, har sisom tekniker anstdllts
helr Bjdrn Berg. Herr Berg, som har
en allsidig verkstadspraktik, har tidigare bl. a. sysslatmed strdngsprutning
i Porjus. Hans forsta uppgift blir att
under ingenjcir Sttjhr ig8.ngsdttasemikomrnersiell produktion av extruderad akrylplast (rdnnor, rcir o. dyl.),
frir vilket order nyligen erhillits.
*
Minadens

lilla

fr?ickis

I ett barnuppfostringsmil infor hiiradsrdtten i Falk<iping hade kdranden
svirt att komma ut med spriket i de
avgcirandemornenten.
"Du' gamblaiuo"r,,oDomaren tillridde henne att skriva
ned en kort berdttelse.Si fick han
fiirsvannt'
lappen, ldste den och liit den gi vidare
B-pilens llsare i Tidaholm med till nlmndemdnnen.
omnejd och etskilliga andra har till
En kvinnlig nlmndeman var tvungvir gl?idje mycket uppskattat v&rt en att vicka sin manlige granne med
bildarkiv frin det Tidaholm som gitt
en fcirsynt puff i sidan och llmnade
och grimt dessatidningsexemplar for
si lappen.
att kunna visa kommande sldkten.
Ndmndemannen llste och
Stor tillfredsstdllelsebereder det oss Hiir? Nu?
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Ett soligt sommarminlre:

SEMESTERFARD
PA
COTA KANAL
Utdrag ur loggbok frlr M/Y Lilla
My, ford under flrd frin Nivekvarn
vid Br8.vikentill Bottensicini Vdstergotland.
Lordag 25/7 1964.
OvertagesLilla My i Ndvekvarn
frin Erik, som gjort utresan genom
Gota Kanal.
Nyu besdttningen mbnstrar p&,
Inga, kock och styrmanm. m., Hikan,
jungman, 6 Ftr,Anna, mest i vdgen,2
ir, Yngve, skeppare.Dessutomingir,
ndstan som besittningsmedlem,Jolle
Puh II, ett litet och ldttankratflytetyg,
som tills vidare fir lufsa efter Lilla
lvly.'Erik
ger nigra sista vinkar om
dieselns senastvisade egenheteroch
hoppar ddrefter med ldttat hj?irtain i
vir bil, fcir att frakta sig sjiilv och
bilen iter till Tidaholm
Rundvandring i samhiilletmed det
gamla kanonbruket, nyligen inkcipt av
ASEA. Vi fir v?il hoppas att Bofors
inte behciverfrukta konkurrens i fortsdttningen.En av brukets senarespecialiteter var sdttugnsplattor enligt
gamla modeller.

Inga och HiAan pfr li)rd.iicAi Dut,kullens sltss. Foto fdrf

Sriderkiiping. Lunchuppehill och
strcivtig i en vacker liten sommarstad. Mycket folk pi bryggan och
minga att prata med om bitar, vatten
och slussar.
Natthamn i kanalenovanfcirCadsborg, forsta dubbelslussen.Barnen
finner lekkamrateri land, Marcusoch
Mikael, och vi td.ffar pojkarnasfdrildrar, som med b&de rid och did
hdlsaross vdlkomna.Vi badar i kanalen, som dr si pass ren, att kvinnor
skollersin vittvitt i vattnet.

hill innan vi har Dasserat.Minntro
om nigon d?iruppei sin plitlida vilt
byta?
Roxen, 14 distansminuterspegel.
blank sjri pi cistgcitasliitten.
Tre timmars solbad vid rodret och pi fciroacK.

Vi kommer till Berg med sju slussar
i trappa direkt friljda av fyta dubbelslussar,alltsi ti slussar.Ryktet har
gjort gZillande,att her kommer det
verkliga elddopet.Efter de fdrsta sju
finns en hamnbassdng,d?ir vi lZigger
oss fcir nattenoch konstaterar.att rvktet var overdrivet.Ar vddret sott och
tar man det lugnt kan man letrakta
det helasomett ncije.

Sdndag26/7.
Anna vaknar 06.00 och vdcker oss
6vriga. Solskenoch mittlig SV vind.
Ti:dag 28/7.
Start f6r fdrd genom Ostergiitlands
Brocippningpe E 4 vid Norsholm.
vackraskdrgird.
Tar kaj i Arkcjsund fdr bunkring, Biikciernahinner vdxa sig utom synbad och glasskop.Trd,ffar sdderifrin
kommande bekantingen HOLYDAY
h[ed Roxen i bahgrunden sitter H]kan pe Styhytenr
av Baskarpmed jollen HALL I DEJ.
De berdttar om hdrliga dagar i Borgholm men ocks&om iiventydig fiird i
dimma bland tutande faftyg i Kalmarsund.
Natthamn vid Stegeborgi Sl2itbaken. Slottsruinenber;ittardnnu om vilket starkt fdste Vasarnahdr hade som
*
rs:{
skydd frir dstgcitabygden.
MLnclag27/7.
Mem med fcirsta slussen.Sol och
mittlig SV vind. Viss spdnning och
lltt nervositetombord. Vi lyfter ombord Jolle Puh, som i fortsdttningen
fir firdas pi drick.Slussvakten
komrner och vi inhandlarav honom ett oar
hcifylldr sdckaratt ha som fendiar.
De kommer sdkerlisenatt behcivas
fcir
att skyddabordl?iggningen
i slussarna.
De ordinarie fendrarna ir fcir klena
fcir detta.
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tak. Foto fofi.
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Bilden t.a. I Vreta Klosters rainer. T. h. HiAan i)ppnar slussporten aid 6. Carlsborg. Foto f6tf.

Tre timmar senare.Vinden har <ikat
och det rapporteras si sminingom
vindstyrkor p& 16 m/sek. pi Roxen.
Holyday dyker upp och berdttar om
bl&sig riverfart. Vigtopparna g3"r nu
vita t. o. m. i vir lilla hamnbasslng.
P& kvZillenzir det bescikombord oi
lrdmmandefartyg (Holyday) fcir aila
utom fcir Anna, som slocknati sin kof.
Hikan trdt{ar kamraternaChristeroch
Joakim och vi nigot dldre fdrncijeross
med att berdttamer eller mindre troliga bAtdventyralltmedanmrirkret sdnker sig och vindenstjutandetilltar.
Onsdag29/7.
Bescik i Vreta klosterkyrka frin
110O-talet.Kyrkan innehiller en hel
rad intressantasllktvapen,fanor, minLilla My lrin

ouan. Foto forf.
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nestavlor och gravmonument. Vid si- ten inte liter piskina nigon bdttring
dan om kyrkan finns resternaav klos- fcir de nlrmaste dasarna beslutar vi
terruinerna med korsgingen ordnad efter skeppsrid att ge oss av. Vi fir
till en vackerpergola.
fyra timmars hird ging med motsjci
Start med fyra dubbelslussar.Sig- och tlmligen mycket vatten civer fcirnalsystemetmellan sluss-och brovak- ddck. Barnen fciredrar att .-ui
si ner i
ter dr verkligen perfekt. Pi strdckan kajutan. Halwzigs passerar fyr.rt
fram till Borensbergfinns ett tiotal Fjuk och efterhandsom vi ndrmar oss
stijrre och mindre broar. Samtligabro- det vlstra landet lugnar sig sjcin och
vakter ;ir bereddaoch dppnar s& snart vi kan s&sminingom gi in i Granviks
Lilla My kommer pi ca 100 m av- namn.
stind. Endast vid j?irnvZigsbroar
hdnder det att vi flt vdnta, frir ddr har
r r e a a {5 t / / .
tigen friretrdde.
Hei vilodag och dags att summera
Kanalen g3,rpF,denna strdckaavseresan.
vdrt hdgre In Motala Strcimoch NorrSolskenhar vi haft alla dagar,vind
bysjcin,och vi har glimtvis en henlikasi.
Synd bara att inte Lilla My har
fcirandeutsikt civerdet cistgcitska
landsegel.Slussarnavar lindrigare an vd'nskapet.
tat och trevliga avbrott i det bekymNatthamn i Borensbergunder bogmersfria framglidandet pi kanalen.
sprcitetpi. en stor kanalskuta.
Dock miste jag inskjuta, att vi inte
fick nigon erfarenhet av hur det 1r
Torsclag30/7 ,
under samre v?iderfdrh&llanden
med
Vid ging dver Boren ser vi pi
regn och rusk.
scidrastranden Den Heliga Birgittas
Mdnniskor. bide pi land och i biUlvisa, i varje fall detta slotts sentida tar, var vdnliga och hjalpsamma
och
efterfciliare.
vi skaffadeoss flera vdnner under reSlusstrappani Borenshultklarar vi san, som vi verkligen kan rekommenldtt och sedan ndrmar vi oss snabbt dera som familjesemester,aven med
kanalbyggaren Baltzar von Platens relativt smi.bitar.
grav pi norra kanalbanken.Lilla My
Seglad distans 108 distansminuter.
hdlsar liksom alla vlstgiende fartyg
rriedtvi l8ngasignaler.
Ldrdag 1/8.
Motala. Provianteringenbjuder pi
en egentligen orimlig civerraskning,
Tvi timmars g5.ng ner till Karlsfyrkantig Tetra Pak. Motala l,ir vara borg ddr vi letar oss in i Rcjdesund
ett provomride fcir denna fcirpack- och fir semesternssista brooppning
ning, som jag hoppassnart skall trininnan vi ldgger oss i hemmahamnen
ga ut den ordinarieolyckan.
i Bottensjdn.Nu miste vi skynda oss
Vinden iir hird vZistligoch Vd,ttern hem och klippa grdsmattan.
orolig, men eftersomvdderleksrapporU ltramarin
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UVA-@
Engelsk TV
pi UVA
Den 6 nov. besciktesUVA av nigot ovanliga gdster, nimligen 2 representanterfrjr BBC, regisscirenmr
Hughes och reportern mr Farquhar.

Ing. GlucAouicz och ing. Naess studerar
en tagning som iiteraakas au nr Haghes,

engelska l5 7a tullen och dess mottagande. Reportaget skulle sdndas i
Ing. Liunggren interriuar aa mr Farquhar.
BBC-programmet "Panorama" pi
kvdllen m&ndagen den 9/L1.. Man
Till hjalp hade man en inspelnings- fdste en U-riC2B pi filmremsan och
stab frin Sveriges Radio TV. Man fick ett uttalande av frirsdljningscheholl pi rned ett reportage kring den fen Gunnar Ljunggren.
Maskinen krirdes vid filmningen
Kringrd.nd au lampor hir Petti Bonzan ntaav Petti Boman.
s A i n e n .( B i l d e n h d r t . r . )
Forts . pa :id.258

4. David Bickel, Vir stad, grafikmapp av konstndrsgruppen LaDyrlnten.
t. UIf Adamsson, lottblock, Stora
Konstlotteriet.
7. Roland Blom, Helliden, blandteknik av Uno Nilsson.
B. Inga Gustavsson,I vattendroppen, litografi av Lennart Rodhe.
9. Ulla-Britt Molld6n. Vulcan" serigrafi av Curt Kjellgren.
10. Gustaf Nilsson, Jesusbotar den
blinde, fiirgkrita av \7ivi Moller-Lindqvist.
11. Bror Olausson,Turbinhuset, serigtafi av Ake Ryberg.
12. Maj Alexandersson,
Mot Kungsbron, seriegra
{i av TageLindberg.
13. Erik Asberg,Smedstugorna,
serigrafi av Hans Augustsson.

lKoNSttIKTUBB
En fdrhoppning i fcirra irets konst- om ombildande av BTV Konstklubb
krcinika, att divarande 77 medlem- till en <ippen konstklubb, diir alltsi
mar under det kommande iret skulle dven andra in BTV-anst?illdaskall
vdxa till 100, har tyvirr inte gitt i
kunna vara anslutna.
uppfyllelse.En bit pi vdg har vi dock
Ett fcirslag att vinnare i konstklubkommit och kan idag notera 87 BTVbens medlemslotteriskall fi sti 6ver
are, som mer eller mindre aktivt in- ett ir (utan vinstchans)f?illdes.
tresserarsig fdr konstfrigor.
Under mcitet gjordes flera avbrott
Det g&ngna verksamhetsiret bcir- for att medlemmarnaskulle fi tilljade med utstdllning av internationell f?ille att fcilja den mycket uppskattagrafik. Under viren stod vi sedan de demonstrationen av hur ett gtasom vdrdar for en stcirreutstdllning fiskt blad, i detta fall en serigrafi,
av oljemilningar av ett femtiotal kommer till. Det var Labyrintmedsvenska konstndrer. Konstfrdmiandet lemmarna Uno Nilsson och Ake Ryhade stdllt sammanutstillningen,som berg, som trollade med fdrger, dukar,
blev mycket vdlbescikt, bL.a. av ca rakot'ochpapper.
Vid kaffet utlottades cedan irets
1000-talet skolbarn fr&n ortens sko, tretton medlemsvinster.Se fotot hdrlor.
Under iret har de efterhand in- invid. Vinnarna blev:
ktipta konstvinsternavandrat runt pi
1. Uno Nilsson, som valde Den
alla avdelningar inom friretaget. Vi
vita figeln, fdrgetsning av Johnhoppas, att detta skall bidraga till
ny Friedlaender.
okat konstintresse.
2. Gunnar Hermansson. Profeten.
Arsmotet den 20 november var vilolja av Eskil Nordell.
bescikt som vanliet. Frin fcirhand- 3. Stig Lundberg, Liggande kvinlingarna kan noteis att beslut fattana, kopparrelief av Puck Stockdes, att styrelsenskall utreda frigan
lassa.
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Det kommandeirets styrelseser ut
s3.hdr:
Harry Johans:on,omval; Per Sund,
berg, omval; Stig Lundgren, nyval
med Yngve K?illberg som suppleant.
Liksom tidigare ir avslutarjagkrri.
n:kan med att pipeka att alla BTVa;e ar vdlkomna och att det alltsi
finns plats fcir ytterligare minst 500
medlemmar.

Ultramarin

Engelsk TV. . .

Studieglimtar frin UVA

rorts Irin JtA, z) /

Herr Ljunggren nemnde i sitt uttalande, att om tullen bibehilles civer
halviret kommer den att villa avsevdrda svirigheter fdr UVA i konkurrensen med bl. a. engelskbyggdakonkurrentmaskiner. F. d. ansig irg.
Ljunggren att t, %-tullefl dr ett
brott rnot EFTA-overenskommelsen.
Bosse
*
Personalnytt
Till verkstadscheffcir UVA har utsettsingenjdr Bertil Aronston ft.o.m.
16 nov. L964. Hetr Aronsson, gammal boforsare, kommer nirmast frin
Scania-Vabis,Brasilien.
A, H.

Far ocb son: Arne Grandin,
med nyutexaminerad son.

Melodaad.,

svirt att rekrytera elever av yngre irging. Han uppmanade eleverna att
fortbilda sig och att med en aning
*
saknad minnas sin egen liirotid.
Si vidtog betygsutdelningen och
Ny lcull ut frin verkstadsskolan
lyckligt nog kunde samtliga avgingsOnsdagen den r7/5 hcills avslut- elever detta ir tilldelas diplom fdr
ningsh<igtidligheten fcir yrkesskolan, godk?indkurs. Ett antal premier delades ut sisom Teknos handbok,Kadedi elever och inbjudna, som brukligt
handbok, riknestickor m. m.
bo
1r, hade samlatsi stora matsalen.
Eleverna
framfcirde sitt tack till
Pi podiet, diir tidigare salig UVARed6n,
yrkesllrare
civeringenjcirSten
orkestern tronat, sig man hcigtalarebofflar av mammutformat skylande och teorilirare. Verkstadsklubbens
ordf. hd.lsade eleverna vllkomna i
fcirstdrkareoch ekoanldggningar.
fackfcireningen och som arbetskamraDe rridrockade "Key Notes" tog
plats med "plankor", dvs. elgitarer,
I matsalenhade husmor dukat upp
och allt och slog till strcimbrytarnaf.or
kaffe och tirta och dveringenjrir Sten
att f.ylla matsalenmed ljud.
inbjrid samtliga till borden. Till kafEfter den frirsta melodien intogs
fet tog "Key Notes" toner med vokatalarestolen av <iveringenjdrHarald
list och elektroner, och vi fick hora
Sten, som inledde sitt anfdrandemed
hur Pop musickan lita.
en anknytning till den tekniskt komSom en sista skolvecka reste avplicerade utrustning som ungdomen
gingsklassen
pi en studieresatill Kcinumera utnyttjar.
penhamn via Norrkoping och Malmci,
Som de gamla sjunga kvittra de
ddr industrier besdktes.I Kripenhamn
unga 1r ett begrepp som kanske bcirstuderadesen ncijesindustri,ndmligen
jar vackla pi. vissa punkter. Den snabTivoli, d?ir fcirmodligen lven praktisk
ba utvecklingen fordrar utbildning
tilliimpning skedde.
och det 1r med gliidje man vill ge
Nyheten fcir iret var ju musiken
denna utbildning. Ingenjcir Sten
och vi skall kommenteraden en aning.
nimnde, att man fcira tret tagit in Orkestern bestod av utrustning-F 5
i motsats till tidigare - dldre elever,
som gjort sin vdrnplikt. Detta bland man. Kapellmd.stareoch vocalist var
annat beroende pi att grundskolan Roland Strrim med sologitarrist Jonas
numer fcjrldngts ett ir och det var \Tennerberg, kompgitarrist Tomas
Svensson,elbasistOve Johanssonoch
Aureradenfr.r. 271 Ldnngren,
273 Nils- sist men inte minst hcjrbarBengt DiAhtbon' 25e Grandin'308 Gus- derman trummor,
',n,:::
Att musik ir en dyrbar hobby f6rNed.re raden fr. b. ing. Eklund, jlo Siggestir man nl.r man ser foliande exemldn ( kursetta) , yrAesliirare Reden, 299 T hfrpel: fcirutomstativ och en del s&dana
strdnt,
tillbehrjr hade Key Notes 3 gitarrer i
2.000 kr, 1 elbasi 1.800 kr, fcirstirkare 3 600 kr, hcigtalare1.300 kr, mikrofoner 650 kr, 2 ekoanldggningar)
2 000 kr och trummor 4 000, sammanlagt ca 22 OOOkr*en buss att transporteragrejornai.

Ett gladjande tecken dr att studieintressethiller i sig p& UVA.
Kursen "Fciretagsekonomi ldnar
sig" har bdrjat, med kamrer Acke
Hedman som ledare, och en cirkel i
engelskafdr nybcirjarehar ocks&kommit ig&ng, med ett 15-tal deltagare.
Att l6ra sig ett eller flera sprik dr
nigonting som man senarei livet fir
mycket stor nytta utav.
Men anvdnd riitt sprik pi rdtt plats,
och gcir inte som skrivaren, forscjka
med engelskai 'Rom, ndr allting som
skulle kcipassteg i pris, jag blev tagen
fcir amerikan, men sen jag klarat ut
missfcirstindetoch resoneratlite Grenoli blev det ndstan f6r mvcket it
andrahtllet.
R.
*

Order fOr 4 milj. kr. siikrade
Efter fcjrhandlingar under Ltet har
UVA lyckats slkra 2 stororder om
vardera ca 2 milj. kr. Det gdller maskiner till England och Polen. Nyheten har vdckt uppmdrksamhet iven
utanfcir UVA och vi saxar ur tidningen Vdsterort:
Ulvsunda verkstdder i Bromma
har i dagarna avslutat fdrhandlingar
om leveransertill Polen och England
fdr sammanlagt4 milj. kr. Siviil England som Polen hor normalt till
UVA: s bdsta exportmarknader.
Vad den polska afflren betrdff.at
har UVA fort fcirhandlingar med en
inkcipsdelegation ffin Metalexport,
som bescikt flera svenska industrier
under de senasteveckorna.
Fdr UVA: s del resulterade f6rhandlingarna i kontrahering av ett
st6rre antal innerslipmaskiner,diiribland flera helautomatiskah6gprecisionsmaskinerfdr dieselmotor- och
Bestdllningskullagerindustrietna.
summandverstiger2 milj. kr med leveranser successivtunder loppet av
L96r.
Key Notes i aktion.

Samtliga fotis B. Nellmer.
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Originella personinslag
i Karlskogabygden

skulle bli litet v?il lingt att dra fram
dem alla hiir. En kommer man dock
inte forbi och det dr "Kad Tvras".
,4u',Redaktrir
B/RGER RADSTROM
Det mestaom hans historier,som kan
angesi tryck, ir vdl printade. En del
Kadskoga av i dag ?ir fattigt pi
Till hans oeriodiskaarbetenhrirde sanna och andra lagda i hans mun,
original. Men det har funnits gott om att han griivde gravar pt Skogskyrko- som det brukar ske med bygdeorigidem, som brutit av frin mlngden pi
girden. Men till det hade han ingen nal. Han har ocksi fitt ett visst skimgrund av uppfcirande, levnadssdtt, ordnad arbetstid och diirfcir h?indedet mer om sig av att ha varit en humoiskidningar osv. En del av dem har sig att han en nattsvart hristmorgon ristisk och vZins?illsjil. Slagkraftig var
blivit en smula omskrivna. Andra har holl pi att skrdmma livet ur en intet han utan tvekan och munvig. Men
levt och fortlever i historiernasvlrld.
ont anandekrutbruksarbetare.Det var annarsskulle han ha varit ganskavreAndra dr glcimda.Ett har samtliga ge- fcire arbetarbussarnastid alltsa ner sig och elak. Siirskilt d& han var i
mensamt - de har sedan llnge vilat
man mest gick till och frin jobbet i
baksmlllan och det var visst litet titt
i Kadskogaslerrika jord.
Bicirkbornoch Bofors. Bemdldekrut- och tdtt.
"Kalle Bitsman" var en av dem bruksarbetare brukade ta genvigen
En piga i Blin?iskunde han siledes
som genom sitt levnadsslttskiljde sig 6ver Skogskyrkogirdenoch det gjorde aldrig fdrlita diirfcir att hon fdrscikte
fr6.n de flesta. Han syntes inte myc- han nimnda hcistmorgon. Han kom undfdgna honom med mjrilk en sdnket till i kyrkbyn utan levde fcir det ddr smivisslandefcir sig sj?ilvdi han dagsmorgon.Henne undeddt han aldmestaen utpriiglad eremiftillvaro i sin fick h6ra en dov r6st friga, som det rig att tala.illa om sedan. "Hon 1r si
koja bort i Hdjda med sina djur och verkade,ur jordensinnandcime:"Har
ful si gr?iddentrjrs inte opp pn mjolsin fiol. Men de g&nger han dok upp
du nit snus"?
ken di hon ir i nlrheten" utlit han
i det lilla municioalsamhiilletkom
Den tillfrigade tappade boxen och sig bl. a. om den stackarspigan. En
han inte oseddundin. Hans vildvuxna var nara att nmla omkull innan han anrran, som Kad Tyras iven bat agg
skiigg, knrilpik och de stora barfota- kunde samla sig att sltta av i fullt
till, var hans gamle skolldrareB6rjesfcitterna, som yrde upp dammet var sprlng. Llmnande efter sig en fcir- son. Pi den tidens sed fick skoldicipnog for att istadkommaen viss upp- vinad och snushungrig Lat-Johan, larna flitigt med smciri om de inte
stindelse och en samstdmmigkom- som hdll pi att'grdva en grav ddr i
kunde svara rdtt i skolan. Ndr det
mentar om att "nu ir Kalle Bltsman nattmcirkret.
giillde den konsten av repliker var inte
"Gustav Collin" och "Julle" var ett Karl Tyras sf,.snabbatt han fick ofta
i byn".
Storvuxna "Ida pi Mossen" hdrde par andra original, som ocksi brcit av smaka karbaseni skolan. Det var en
dven till dem soni brcit av frin det frin det allmdnna. Om Collin sades sak som han inte glcimdeoch si bar
allmd.nna.men lika litet som Kalle det att han var av adlig sldkt och hade det sig en ging ndr Karl Tyras var en
Bitsman har hon befordrat historie- blivit en smulavriden av allt frir htrt
smula glad i higen och mcjtte sin
marknadenmed s& mycket magasine- studerandein ungdomen. Han hyste gamle skolldrarc att han flog pi denrat stoff. "Lat-Johan" svdngde det en nistan panisk fcirskrdckelsefcir allt
ne och gav honom ett par rejiila 6rddremoten hel del paschaser
omkring vad arbetJhette och var liksom Tulle filar.
- "Men vad gdr du Kad?" fr&medan han levde, och en och annan inkvarterade pi divarande fattiggfuav dem fortlever val dn. Han var en den. Han tyckte ocksi om snus, och gade den fcirbluffade Bcirjesson.
inbiten ungkad, som tog sig fram pengar till det ordnadehan bl. a. ge- "J^g sliss", genmdlteKarl Tyras
utan allt fd,r myckenmoda. Gick dren- nom att h&lla reda pi di kyrkbyns mer pi sitt siivligamaner.
den och silde tidningar, samt tog en uppsattapersonerhadenigon hdgtidsEn civersiktkring Karlskogasgamla
del smijobb frir att fi ihop till mat dag. Di brukade han uppvakta dem original skulle dock bli alldeles frir
och till sin stora Dassionsnus. med en enkel blombukett och di de ofullst?indigutan "Tupp-Andersson".
Tyckte om den godivdrmen och hade smitt ijverraskade tog emot och tac- Han kanskedr den mest bortglomde,
sitt hcigkvarterpi vinden till Rcida kade f6r blommorna upplyste Collin men d.ndockden originellaste av dem
stugan ddr det ljummade gott frin
om att blommorna kostade allt en alla. Tupp-Anderssonbodde i en liten
skorstenenoch de undervarande bak- krona. Vilket blomsterkvastensdllan kik i Skranta, men sjdlv var han
ugnarna.
gick pi, men som man fcir skam skull ganska omfingsrik. S?irskilt di kring
inte kunde underlS.ta
att ge den finurmidjan, vilket mihdnda berodde pi
lige dirfinken. Fcirsdkte man und- att hans huvudsakligafdda utgjordes
Order fiir 4 milj. . . . Forts.
frinfi;reg.sida komma betalningen riskerade man av potatis.Pi somrarnaflcit han
gdrna
Parallellt med dessa fcirhandlingar nlmligen att fi en utskdllning av den omkring p3"
rygS i Aggerudsviken l?ihar UVA gjort ett avslut betrdffan- uppvaktandei ordalag, som trotsar all sande tidning och med magen uppde leverans av ett liknande antal hel- beskrivning.
stickande som en liten spdrrballong
automatiska specialslipmaskiner till
S& klipsk var inte Julle, men han ovanfcir vattenytan.Det var vll den
England. Aven i detta fall civerstigel delade en sak med Collin. De bida som bar upp honom si liitt. Annars
bestillningssumm^n2 milj. kr, och hatade ndmligen vanndra intill dciden sigs han ofta strutta omkring p3, goleveransernaskall huvudsaklieenske och det var mlnga ginger de fcirndjde torna i sin bonjjour, chevaleresktlyfunder 196).
smigrabbarnamed att etableraslags- tande pi knallhatten it de mcitande
England och Polen utgcir i normala mll med varandra"som gav genljud qamerna.
fall UVA: s bista exportmarknader. lingliga vdgar. Munspelet var annars
Tupp-Anderssonvar inte si odven
Den nya engelska l5-iprocentigaim- Julleskiraste ?igodel.Det speladehan poet och han llste med nrije sina egna
portavgiften torde dock i hcig grad jdmt utan att nigonsin kunna fl fram dikter. Fick han di en femrjrins till
inverka menligt pi frirsiiljningsmoj- den enklastemelodi.
tobak blev han hjiirteglad.Annari beligheternai England.
Bygdenhade fler slrlingar men det
Forts,pd sid, 268
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Vi Pejobbet
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Pi. vlgen till den sandgjutnadetaljens fiirdigstdllande tri:ffar man pi
olika arbetsplatser
och "gubbar", som
skall kugga i varandn fcjr bdsta resultat. Ett bildsvep visar oss fciljande
ansikten:
1. Harry Strcimblandar hlr sanden,
som sedanskall gi vidare till formar och kdrnor.
2. For att fi fason pi detaljen inviindigt miste kdrnor anvdndas.
KdrnmakareSven Johnsson"buitar" ned sanden i kiirnlidan fcir
att erhilla en fast och stabilkdrna.
3. Den ufvdndiga formen pi detaljen erhilles i sandform. Bengt
Stilnacke fyller hir p& sand fcir
framstdllningav en maskinformad
form.
4. Den smdlta metallen, i detta fall
aluminium, har nu smdltsoch legerats och skail fram fcir avgjutning. Smdltare Erik Andersson,
till hciger,fyller hiir gjutskopan it
Gunnar Gustavsson.
Avgjutning.
Frans Seppi fyller de
Foto I
fdrdiga formarna med aluminium.
Veteranf est och Fiiretagsn?imnd
Pressgjuteriets tillbyggnad
6 . Efter avgjutning sker urslagning.
I ir uppnir 7 anstdlldavid \7edaSchaktningoch pilning fcir pressArthur Tallgren slir ur flaskorna
verken 25 tjdnsteir och kommer sioch den gjutna detaljen med ingjuteriets tillbyggnad framskrider i
gcitssystemetkvar skall nu vidare
god takt och foto L visar en del av lunda att erhilla guldur och hedersnil. Jubilarernasnamn iterfinns pi
till rensningen.
"gropeo" under pigiende pilning.
sid. 244.
Tage
7
.
Johanssonsigar hlr bort inL?inshillningenpi arbetsplatsen
skrjts
Det hogtidliga cjverldmnandet
dger
matare,
gcit,
sjunk m. m., som se\Wedaverkens
som sig bor av
ldnsrum torsdagenden 10 dec. i samband
dan gir fcir omsmdltning.
pumpar, se foto 2.
med Fciretagsndmndens
sistasamman- a Detallen skall
till sist kontrolleras
trdde fcir iret. Reportagekommer i
och ev. riintgas. Hannelore Hanndstanr av B-pilen.
sen pi kontrollavdelningenrcintgat hd,r en aluminiumdetalj,som
efter det den 1r godkdnd sedan
NOHAB:s hjulkort
skickastill kunden.
Foto Allan Andersson
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Vi pe jobbet

Helge Brandt
N obelhrut

Erih Gunnar Eng
T idaholmsuerAen

Brandt, Helge Gerhard, f6dd 2I nov. 1903, avliden
1,7okt. 1964. Arbetadevid Bofors 1916-1918 och kom
Permiti mai 1918 till Nobelkrut som laboratoriebitrede.
teradespi grund av arbetsbristi jan. I92o och hade ddrefter ett par kortare anstlllningar vid fabriken 1,920 och
L922. Aterkom i febr. 1927 som laborant pi Driftslaboratorietoch hade denna sysslatill sin bortg&ng.Erholl 1948 medalj och gratifikation fcir 25 tjdnsteir och
hade siledes ct 42 tjdnstefu.
Eng, Erik Gunnar, fddd 6 dec. 1911, avliden 17 okt.
L964. Anstdlldesvid Tidaholmsverkeni jan. L94l som
och ddrefterbonopressare,blev senaretransportarbetare
plastarbetare.Ca 23 tjdnstefu.
Lundstrorn,Erik Emanuel,f6dd 12 dec. 1909, avliden
19 okt. L964. Anstd.lldesvid Bofors i mai 1925 som

Erik Lundstrdnz
Bofors

Hilding Munhby
G dteborgskontoret

vaktmdstarbitrldeoch flyttade i jvli L927 till Kanonverkstaderr,dlr han var slipare till sin bortg8ng.Erhdll
1950 medalj och gratifikation fcir 21 tjdnstelr och kunde
s&lunda rdkna ca"39 tj'd'nstefuvid sin bortging.
MunAby Erntt Hilding, f6dd 10 sept. 1906, avliden
1928,
11 nov. 1964. Efter avlagd civilingenjcirsexamen
tjiinstgjordehan vid CoronaverkenAB i GriteborgL93O
-1932 och blev i jan. 1,932 fdrsiiljningsingenjorvid
Robert Hellstrdms Ing. & Agenturfirma, som d& representerade Bofors i Gciteborg. Niir Gciteborgskontoret
I juni r)40 organiserades
blev han desschef och ledde
detsammamed stor framging. Avled hastigt vid Mdlndalskontoretsinvigning. Hade ndrmare 2) tjlnsteir vid
sin bortging och hade di ocks&representeratBofors i
Gciteborgibofiat 33 ?Lr.

:{rranrr sorn
sliltfrL
sintraf1ft:

GastauAndersson
Bofors

Enril Berglund
Bofors

Pehr af Bjerhin
Bofors

lohan Blomberg
N obelkrut

Andersson,Elis GustauLeonarcl,fddd 19 okt. rs97,
pensioneradL nov. 1964. Anstdlldesvid Bofors i dec.
illl
pX Plitverkstadensisom piitslagareoch hade detta
yrke tills han avgick efter 3I &r i bolagetstjiinst. Erhdll
19)8 medalj och gratifikation fcir 21 tjd'nstelr.

svarvare i Projektilverkstadenaug. 1p16-okt. 1918.
Aterkom i jan. L)27 som hyvlare i Flltverkstadenoch
Erfick i jan. 1947 samma.yrke i Verktygsverkstaden.
holl L949 medalj och gratifikation for 25 tjdnsteir. Hade
siledes ca 4o tjdnsteltrnlr han slutade.

Berglund.,Emil Ernanuel,fddd 16 febr. 1897, pensionerad 1 nov. 1964. Arbetade vid Bofors sisom granat-

af Bjerkdn, Pehr, f.odd 24 okt. 1899, pensionerad
I nov. L964. Anstilldes, efter avlagd civilingenjorsexa-
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Gusta-f Elastrdrn
Bofors

Nils Holmer
T id.ahohnsaerhen

Olol Olofsson
Bolors

S. E. L6l:tand
Bofors

men, vid Bofors i okt. t9z6 som konstruktcirpi Konstruktionskontoret,riverflyttade L927 till Kontroilavdelningen och i nov. L949 tlll Krigsmaterielfiirsiljningens
tekniskaavdelning.Erhrill 1951 medalj och gratifikation
for 25 tj2insteiroch hade siledesca 38 tjdnsteir ndr han
avgick.
Blomberg,Bror lohan Daniel, fddd 4 nov. 18p7, pensionerad 4 nov. 1964. Anstdlldesvid Nobelkrut i ian.
1938 som byggnadssnickare.
overfdrdes i sept.1910
till Snickeriverkstaden,
ddr han huvudsakligenarbetat
Erhdll 1963 guldur och hederssom emballagesnickare.
nl fcir 2) tjanstehr och hade nlrmare 27 tjdnstef nar
han slutade.
Elustrt)m, Gu:taf Adolf , fddd 22 apil 1898, pensionerad 1 mars 1964. Anstilldes redani au.g.L9I3 vid Bofors som hjZilparei Smedjan.overflyttade i jm. I94I
till Transportavdelningen,
ddr han huvudsakligenarbetat
sisom stldare. Erh<jll vid Bofors 3O0-irsjubileum1946
medalj och gratifikation fcir 33 tjdnstefu,och 1963 stora
medaljen jdmte guldur fcir 50 tjiinsteir. Hade siledesca
51 tjinste&rndr han slutade.

Axel Pettersson
Bol ors
som hyvlare pi Verktygsavdelningen och hade denna
syssla tills han avgick efter 27 tjdnsteir. Erh6ll L962
guldur och hedersnil for b tjdnsteir.

Holnzer, Nils Arnolcl Gotthard, fddd 6 okt. 1897, pensionerad9 okt. 1964. Arbetadevid Tidaholms Bruk ett
10-tal ir innan detta nedladesL934. Anstdlldesvid Tidaholmsverkeni aug. L942 sesom svarvare och hade
detta yrke tills han slutade efter ca 22 tjdnstelr.
Karlsson, Birger Eugin, fddd 8 febr. 1906, fcirtidspensioneradpi grund av sjukdom I okt. L964. Arbetade
vid Bofors luni L927-juli L92s som plitslagerihantlangare.Aterkom i ma.jl)4o till Stilgjuteriet och var senare transport- och fdrridsarbetare innan han i okt. 1946
kom till Vaktavdelningen som portvakt. Ca 25 t1d'nstefu.
Lt)fstrand,Saen Ernanuel,f'6dd 13 okt. 1899, fcjrtidspensioneradpi grund av sjukdom t okt. L964. Brirjade
Aren
arbeta vid Bofors i jan. L9L9 som skogsarbetare.
1924-1.928 arbetade han vid Nobelkrut, varefter han
kom till Bofors Byggnadsavdelningsom grovarbetare.
De sista iren arbetadehan som eldare pi denna avd.
Medaljor vid jubileet 1946 med 27 tjdtstefu, kunde han
rdknaca 45 tidnsteirndr han slutade.
Olofsson, Olof Gustau,fddd 20 sept. 1897, pensionerad L nov. 1964. Anstdlldesvid Bofors i sept. 1937 pi
Byggnadsavdelningenoch flyttade ddrifrin till Vaktavdelningen som ordningsvakt.Denna sysslahade han
tills han slutade eftet 27 tjdnstelr. Erholl L962 guldur
och hedersnil for 25 tjdnsteir.
Peuersson,Axel Valfrid, fddd 10 okt. 1897, pensionerad L nov. 1964. Anstilldes vid Bofors i apil L937
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GRATULERA
o<h6o-fuinaat
I kvartalet

1965

BOFORS
50-iringar
Januari
Anst.-lr
2. Gustaasson,
Saen Algot, Slipare,VF
1960
4. .lYittnzan, lohn Olou Befiil, Svaware,MRK
1954
1. Pettersson,Bengt August Lennart, Verktygsslipare,VV 20
1934
6. Sandberg,Nils Toraalcl,Svarvare,VK 28
1936
r93'
9. Karlsson,SuenAruid, El. svetsare,MG 1t
L939
). BergLuist, Karl Bertil, Bilfrjrare, oT
10. Lanclin, Nils Gunnar Arne, Montdr, VK 52 1929
l). Persson,Lennart Sigfrid.,Avsynare,KL 632 r934
lr. Ottosson,Erik Otto Sigurd, Vdrmeskcit.,B 39 1 9 6 4
21,. Dimberg, Karl Verner, 6versynsm.,MSK 90 1 q \ 4
27. Greek, Gt)the Fredri*, Brukstjm., MH 24
1930
Februari
2. Gustausson,
Euan Bertil, Fcirman,KA 32
). Sjit:tedt, Erik Viktor Gdran, Maskinriktare,
MVK 30

1934
L9'9

8.
9.
11.
12.
13.
14.
15.
L5.
18.
20.
24.
28.
28.
28.

Igelstrdm, Axel Emanuel,Galvanisor,MRK
Ahlbom, GustauRagnar,Virmare, MS
t[/ate, Axel Alpar, ltgenjdr, KKU
Berg, Tora Maria, Tempoavsynare,
KA 91
YP 24
Iohansson,SuenOskar, El. svetsare,
Gustaaston,Bengl Olou, Frdsare,VK 25
lohansson,Frid.eborg,Stdderska,SS
Rotengren,Edain Natanael,Ingenjcir,YL 12
Albinsson, Erik lnguar, Frdsare,VK 2s
Vit,6n,IQrl Erik Vollmar, Packare,RT
Berggren,GustauOlou, Trddgltrdsarbetare,
B
Lindahl, Sten Emil Mauritz, Verkm., MH 21
Eclgren,Ernst Algot, Fdrman, W 21
Larcson,Conny Torslea, Brukstjm., P 13

Mars
I. Karlsson,Emil Valdemar,Hj.-syn., MVK 20
3. Lundkui:t, Karl Manfred, Supp.-svarv.,
VF 20
4. Myrstacl, Trygue, Brukstjlnsteman, PA 6
4. Olsson,Rune Karl Oskar, Bntkstim., EPP
13. Lundstri)m, Gi)te Alexander,Filare, VK )1
L3. Auersti, AnclersErnst, Sm.-hjdlpare,MSK 34
L7. Berggren, Gertrud Doris, Stdderska,EFV
\9. Saensson,Kailn Maria, Stdderska,SSK
22. Edbom, Edain Rudolf, Svarvare,VR
23. Eriksson,Eilk Adolf, Ingenjcir,KKR
Jl. Lartton, Karin Eluira, Kallskiinka, OH
60-iringar
Januari
2. Karlsson,Karl laar Reinhold, Synare,MH 23
3. Bjdrkmon, Nils Sigfrid, Murare, B
75. Kiss, Dezsii, Smideshjllparc,MS z4
rc. Carl/n, GustauHjalmar, Brukstjlnsteman,PK
17. Berg, Henning Oskar, Krankopplare,RT 2
17. WLgstri)m,Klas Elain, Kontrollarb., KA91
18. Hhrclin, Erik Algot, Montcir, BAM
19. Ianston, lohan Guila4 Triarbetare, B
24. Band.e,Maria Oliaia, Stdderska,EFV
25. lantson, Erih Hjalmar, Stddare,MSK 50
30. Lundquist, Otto Harry, Ingenj<ir, KKM
Februari
2. Srjderlind.,Knut Einar, Skraddare,OS
7. Frdrnan, Gunhild Anna Margareta,Tempoavsynare,KA 91
7. Karsedus, lohan Holger, Ingenj<ir,KKC
IQ. lohansson,Anna Ingeborg, Stiderska,EFV
11. Utter, Karl Emil, l:a Fciridsman,P 10
11. Bjdrk, Bror Mdrten, Reparatiir,MVK 90
16. Selancler,Erik Einar, Arborrare, VF 20
18. Karlsson,Karl Axel, El. svetsare,MG 15
2I. Hedesuncl,GustauErnanuel,Avsynare,KA 82
2r. Sfihl, Karl Birger Natanael,Stddare,RT
28. Forsberg,Suen Runo, Filare, VK 50
Mars
7. Larsson,loel Natanaef Valsverksarb.,MV 20
8. Reinholdsson,Erik Henry, Brukstjm., KKX 2
). Zetterqilst, Erih. Gunnar, Verktygsslipare,
yY 24
u. Engstrdrt, SaenFilip, Synare,MP
1 6 . Lundkuist, Bror Ecluin ALauritz,Skirpare,
MSK 20
29. Guslausson, Gurta, Konracl Elias,
1 :e forridsman, P 11

1954
1939
L930
1944
1929
1929
19)7

NOBELKRUT

1c)51

Mars
8. Renius,Gunnar Vilhelm, Forslljn.-chef,NFC 1948
79. Vilhelm.sson,Lennart losef Heimer, Fcirman,
NVF
L%7

1929
19t7
1929
r937
7929
1938

1937
1950
l')>4
L9r3

50-tringar
Februari
IO. Sandberg,Ernst Alaar Eugen, Krutpolerare,
NVK 2
1934
26. Karlsson,Berta Cecilia,Amm.-arb.,NVA j
t946

60-iringar
Januari
3. Magnusson,Axel Alfred, Apparatsk6t.,NVF 1939
Februari
3. Erihsson,GustauAdoff, Grcvarbetare,
NB 90 1933
IO. Eriksson,Anders Emanuel,Krutbruksarb.,
NVK 2
1949

I c) 7c)

196r
i958
1962
r933
1937
1956

Mars
1. Waerme,Karl Gustau,Fcirman,NB 90

1933

NOHAB
1939
1932
1957
1939
1929
-tc)4)

79>r
1934
796r
7943
793r
r929

50-Sringar
Januari
!. Melin, Nl/r, Ingenjcir,PPO
LO. Ldijf , Euert, Montor, PVH
14. Andersson,Arne, Jiggborrare,PVA
14. Sandberg,Harry, Avsynare,PKM
L6. Andertton, Nils, Elektriker, PAE
2O. lohansson,LArs, Fcirridsarbetare,
PVF
29. KasA,Adolf, F6tman, PVG

195r
19t2
r9t4
1953
L9r3
1964
19tt

Februari
70. lohansson,Roland, Plitslagare,PVP
79. MZrtensson,Tage, Provare,PVG
22. Kry, Tore, Rdnrbetare, PVH
27. Alattsson,Ragnar, Svetsare,PVP
28. Karlsson,Torsten,Transportarbetare,
PAB

1929
1939
196r
1929
1943

Mats
1. lohanston, Nils, Transportarbetare,
PVH
15. Nilsson, Gdta, Stddate,PVM
16. Martinsson,Tage, Borrare,PVM
19. Lisnn, Ragnar,Transportarbetare,
PVM
25. Fredriksson,Olof , Frdsare,PVM

1954
L964
1946
1964
I93i

1952
1 c)to

L9'L
1934
1949
rg25
1920
1942
1956
1 91 8

1916
792r
1946
1928
1946
19t6

Jantari

1.
7.
8.
21.
26.

60-iringar

Siiwttrdm, OscAr,Avsynare,PKM
Thunberg,Knut, Arbotare, PVM
Gustafsson,Erik, Rorarbetare,PVH
Gustafsson,Henry, Avdelningschef,EF
Lundin, Georg, Kdrnmakare,PVG

Februari
4. Hallquist, Nllr, Filare, PVH
12. Larsson,Gunnar, Elektriker, PAE
18. Karlsson,Karl, Tidskrivare,EF
22. Arberg, Erih, FiIare, PYH

196L
1937
1960
1927
1928

r9t4
L9)6
1918
r927
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Meddelanden
frdn

Tidsvinsten vid fartcivertridelser
blir si obetydligvid kortarevlgstrdckor, att den normaltaldrig kan moti_
verasmed bridska.

SKYDDSTJANSTEN

Nytt siitt fiir skyddsinformation pi
Nobelkruts laboratorier

Skyddsverksamheten
vid Nobelkrut
6kad perronalomsiittning orsak
till olycksfallsuppging
Ndr en och en halv minad iterstir
har frin irets borjan noterats 32
olycksfall. Det Ir exakt sammaantal
som intrdffade under hela fjoliret. Vi
f8.r silunda inte ha n8.grafler olycksfall om inte den ifiol noterade c;kningen skall fortsdtta dven i ir.
Orsakernatill uppgingen
i olycksfallsfrekvensen fii
na-turlietvis i
frjrsta hand sdkasi en starkt cifad personalomsdttningbide di det gailer
nyanstdllningaroch interna omflyttningar. Det dr ett vdlklnt faktum, att
olycksfallsfrekvensenstiger i utpriiglade hdgkonjunkturer.- Miinniikoi,
ovana vid bide arbetsplatsoch arbete,
skall snabbt sdttas in i fcir dem nya
arbetsuppgifter.Arbetsledningen.som
skall svara fdr instruktion ocli uppl?irning, ir pressadeav en mdngd-arbetsuppgifteroch de fir svirtatt f&
tiden att r?ickatill fcir erforderlig instruktion. Det dr dock en uu I"rus
viktigaste arbetsuppgifter, och all
uppmdrksamhet miste dgnas it att
denna friga fir en tillfiidsstiillande
rosnrng.
- Ifjol noteradesen exceptionellnedg&ng i antalet flirdolyckifall. Di intrd,ffadeendast tv6. mot normalt siu
till itta under de senasteiren. Tyvirr
pekar irets siffra pF,en i.terging till

denna nivi. Hittills har sex fdrdolycksfall intraffat, varav fyra de tre
sistaminaderna.
Sli av pi farten!
Vi har vid flera tillfZillen i dessa
spalter uppmanat till stcirre respekt
fcir de inom fabriksomridet gZillinde
fartbegrdnsningarna.TempoIra indragnrngarav rdttenatt framfciramo_
torfordon inom det inhdenadeomre.dei har ocks&mist tillgr"ipas. Vi g<ir
det inte glrna, men !a'"agot ,"att
miste vi fcirsdkakommi till r[1ta med
de vdrstasyndarna.
P[ senastetiden har iter farten visat tendens att cika och klaqomilen
hdrdver har varit talrika frin I. -.r^
sansadetrafikanterna.Upprcirandedr
ocksi att se den brist pf iespekt alltfcir minga visar fcir faribegrd?rsningen
civer broarna och dven vid den fortsatta fdrden upp mot fabriksomridet.
_Fartbegrdnsningarnadr ju enbart
tillkomna fcir att cikasdkerheteni trafiken. IIed den stdndiga cikningen i
trafikolycksfallen fcjr Olonen viI val
ingen fcirneka, att alla lttgdrder som
kan hejda dennautvecklingmiste vidtagas och att vi ocks&miste visa respekt fcir dessaitgdrder. Denna respekt skall inte heller vara beroendeav
eventuella risker fcir polisingripanden och bciter.

Mars
I. Kortb, lohan, Tnversfcjrare,pVH
23. Olsson,Olol, Laboratoriearbetare,
TSK

UVA
1c))-7

1927

TIDAHOLMSVERKEN
50-Sringar
Januari
L7. Larsson,Helge Allan Napoleon, plastgjutare t949
Mars
14. Lundgren, Karl Martin Yngue,ft*tglotor"
3I. Suenston,GdstaHolger, Transportarbetare

Introduktionen av nyanst?illda iir
mycket viktig om man snabbt skall fi
en kunnig och anvdndbar medarbetare. D?irvid intar inforrnation i
skyddsfrigor en framskjuten plats.
Som ett led i denna information kallar skyddstj?inst
vid Nobelkrut nyanstiillda till en s. k. skyddstr2iff.Vid
dessasammankomster
iedoedresbl. a.
fcir hur skyddsverksamhetJn
vid f<jretaget dr organiseradoch hur den arbetar. En allmdn orientering om arbetarskyddldmnasvarvid bl. i. den perry1liga skyddsutrustningenbehandhs.
Bilder av skyddsanordningaroch en
stillfilm om arbetarskyddbrukar ingi
l Pfogrammet.
Frir laboratorieanstdlldahar lven
9n genomging av laboratorietsskyddsfdreskrifter och redoqdrelser fdr intrdffade olycksfall pi'laboratorier ingatt.
Yarje hr anstllls under ett par sommarminader en del praktikinter pi
laboratorierna. Vid anstlllninee;s
brirjan tilldelas de ett ex. av "skvidsfcireskrifter fcir personal vid Nobelkruts laboratorier-". De fir ocksi tid
frir att gi igenom dessafcireskrifter.
Avsikten dr dessutomatt vederb6randes arbetsbef?ilskall kontrollera att
den nyanstdlldetagit del av fcireskrifterna och uppfattat dem riktigt.
. fn uppdrag av forskningschefen,
doktor Erik Bengtssonpr<ivadesi ii
en ny form frir skyddsinformationer.
Till samtliga praktikanter pi NLD

L963
1953

60-iringar

Jan:oal^i
24. Sigerbrant,

5O-iringar
Karl ViAtor Sigaard,Slipare

Mars
L3. Ek, Stig Vilbelm Inguar, Montdr

1.948
L962

60-iring

Januari
29. BiicAman,Bror Gdttayngae, SupportsvarvareL946

\vEDA
Mars
5O-fuing
19. Andersson,lotef, Handriktate

1951

L7. Fogelberg,GustaaAllan, Tfi.atbetarc

1939

Mars
24. Bill, Hans Alfred, Grovarbetare
28. Thim, Guttap Erik Valter, Plastgjutare

60-iringar
Januari
22. Strbmberg,Suen,Handilktare

L948

1940
1954

Mars
L3. fomton, Henning, plitslagare

T9'L
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och NZL distribueradesett frigeforYrkesskadestatistilcvid AB Bofors I jan.-31okt. 1964
muldr upptagande20 ftir laboratorieOlycksfall 1964
Olycksfall 1963
arbete viktiga skyddsfrigor. De hade
Minaad
Bror
i
Totalt
I
Omlt
arbete
vid fiird
fird
i
arbete
vid
av skyddsombuden
sammanstdllts
Ekendahl och Herman Schmid. I ett
t 4 si
2 st.
16 st.
18 st.
bifogat meddelanderekommenderades j a n u a r i. . .
13 st.
5 st.
4A
11
q
som hjiilpmedel i fcirstahand skydds- Februari . .
1)
It
f6reskrifiernafdr laboratorieroch dis7
0,,
7
ro ,,
6,,
Mars.....
kussioner med arbetsledningen.Alla
1A
IJ
r r
17 ,,
rr
hjiilpmedel var for civrigt tillitna vid A p r i l . . . . .
11
a
n
17
1,,
7
fr&gbrnasbesvarande.Egna formule- M " j . . . . . .
7
18 ,,
18
0n,
ringar skulle dock anvdndas.En vecka J u n i . . . . . .
1,,
6,,
q
fick man pi sig sedan skulle svaren
o
1
,
,
8
.
.
.
.
.
.
l"li
'lo
via arbetsledningen inldmnas till
12,
?
I,,
18 ,,
1.7
Augusti ..
skyddsombuden.Ett Par av ffirgotnt
q
?
7
t
22
t......
September
hade av de flesta besvaratsfelaktigt'
,9
zo
2..
20 ..
1.9..
1..
Fdrmodligen hade de bedcimts som Oktober. .
ldtta och man hade derfdr besvarat
15 st. 1 6 1s t .
24 st. 1 3 8 s t . t46 st.
Summa 1 1 4s t .
dem utan nirmare eftertanke. EventuAv statistiker f:amgfu att antalet mot 138 st. 1963. Ahnins med 23 st.
ellt hade kanske iven studiet a\
eller 16,7 /e.
yrkesskadori arbetetunder tiden 1/1
skyddsfcireskrifternavarit for diligt.
-64
-3r/rc
mot
114
146
st.
har
varit
till
Praktikanterna kallades sedan
De fem fcirsta minaderna ian.en skyddstdff d?ir svaren diskutera- under sammatid 1963. Alltsi en dE- maj var antalet yrkesskador1964 i ardes. Nigra av svaren illustreradesge- ning med 32 st. eller 28.0 %.
betet 55 st., mot 69 st. 1963 under
nom praktiska exPeriment.
sammatid. Minsknins med 14 st.
F)irdolycksfallen under denna tid
En- improviserad "Gallup"-under- -64 15 st. mot 24 -63: S&lundaen
Under de senastefem minaderna
scikning gjordes fcir att utrcina i vilmimkning med 9' st. eller 37,1 /o.
juni-okt.
har yrkesskadonavant 9L
ken utstrickning praktikanterna inforyrkesskadorun- st. 1.964,mot 45 st. L963 sammatid.
Totaltblir
summan
ex
utom
t.
arbetsbefll
merats av sitt
-64 16r st., dkning med 46 st. eller ,O.O%.
rymning, skyddsrum, brandredskaP der tiden I/r-3I/1,0
m. m. Tyvdrr visade det sig hIr att
instruktioner inte givits i anbefalld
Yrkesskadornas fiirdelning mellan M, V och R-avd. 1 jan.-31 okt.
utstrlckning.
Olycksfall 1964
Olycksfall 1963
Ekendahl llmnade en ingiende inTotalt
i arbete vid fiird
Totalt
i arbete vid fdrd
formation om den skyddsutrustning,
som anvindes pi Nobelkruts labora104st.
4 st.
63 st. 1 0 0s f
55 st.
8 st.
torier. Dessutomutdeladesen skriftlig
"Personlig
R
sammanstdllning civer
22
30 ,,
72 ,,
43 ,,
Jr '
skyddsutrustning och dess anvdnd?t
27 ,,
28 ,,
ning" och en PM om ordning i labo161st.
24 st. 1 3 8 s t . 146st. 1 5 s t .
Summa 1.L4st.
ratorielokaler.
Metoden med ett frigeformuldr,
M - a v d . : 1 0 0 s t e l l e r 6 8 , 5 o h . V - a v d .: 2 2 s t e l l e r 7 5 , I o / o . R - a v d .: 2 4 s t
som inom en viss tid skall besvaras,
kan ur flera synpunkter vara ett mera eller 1,6,4o/o.
tilltalande alternativ dn ett muntligt
Yrkesskadotnas fiirdelning i arbetet hittills inom M-avd. 1964
ftjrhdr. Oberoende av hur svaren pi
man
garanii
frigorna inhimtats f.ht
MS:4st
MP:2st
MSK:21 st MG:18st
ME: 15st
fcir att den nyanstlllde f&tt vetskap
:
M
RK: 1 ,,
M
V
1
MH: 10 ,,
MVK: 23 ,,
5 ,,
MEK:
,,
om ett antal ur skyddssynpunkt vdsentliga frigor. Genom att han tvingas
Yrkesskadori arbetetpi avd. i Kilsta : 50 st
att skriftligt redovisa svaren torde
i Bofors: 50 ,,
ocks&kunskaperna fastna bdttre.
Summa100 st
Skyddsombuden Ekendahl och
Lai
Schmid har all heder av den intressanta och vdl genomforda skyddsinformationen. Metoden ir sdkert an. Inom grupp A har avd. 89-23 med hcigsta kvartalsprissumma fick MH
vdndbar iven pi andra omridefl. Ltn
115 anstdlldatilnat in ca7lo kr och 20-2I med L7) kr ochYP24-27 med
*
ligger ddrmed fdrst i prislistan. Som 221 kr.
Inom grupp B ligger KA8-9 f. n.
nr 2 ligger MS med 715 kr och som
vid Bofors
Skyddstiivlingen
nr 3 MSK31-36 med ca 7lO kr; att hcigstmed 680 kr p8,L7o man, W21,
under 3:e kvartalet
fcirdelasmellan L4i man.MS har 110 2 3 , 2 L 1 s o m 2 ' . a n e d 6 7 5 k r p i 1 5 0
m a n o c h W 2 o , 2 2 , 2 4 s o m3 : a m e d
Ndr olycksfallsstatistikenf<ir irets 9 timavlcinade.Inom denna grupp fick
652:50 kr p& 145 man. Sistnlmnda
5 avdelningaringa podng under 3:e
nu fdrflutna minader rdknatsned, viavd. erhcill ocksi 3 : e kvartalets hcigsade det sig att skyddstiivlingengivit kvartalet. ) avdelningarvar helt fria
frin olycksfall. Htigsta podng och sta prissumma,ca L8Okr. Under 3:e
sammanlaqtkr 18.601:2).
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Sernester
och Fritid
Labbsand

-

en tillging

fiir

oss alla
G6r man en kort historiskiterblick,
finner man att Labbsand tillkom i
borjan pi 3O-taletgenom donationer
fr8.n den divarande bolagsledningen.
Man kunde inkcipa en badstrandoch
senareuppfcira et?enkelt klubbhus.
I samband med bolaqets 300-irsjubileum 1946blev Labbiandfrin bolaget ihigkommet med givomedel,
som mcijliggjorde utbyggnad av det
gamla klubbhuset till det klubbhus
som vi idag har i Labbsand.Bland
annat inlades oljeeldning, som mcijliggjorde att anldggningen kunde anvdndas iret om. Vidare tillbyggdes
den flygel, i vilken fdrestindaren har
sin bostad.
i b<irjanpi 5O-taletfcirvirvadesden
s. k. Knappeldngen, dvs. dngsomridet ovanfcjr klubbhusanl?iggningen
och parkeringsplatserna. Samtidigt
uppfcirdes smistugorna, som ger mrijlighet ftir ett antal familfer att tillbringa semesterveckori Labbsand.
Klubbhuslokalerna tnvd.ndesflitist
iret runt fcir avdelningsfester,5O-iridagar, brdllop och dylikt. Till midsommar och nylr anordnasi fdreningens regi allmdnna fester for alla foreningsmedlemmar.Man kan vdl sdrskilt ndmna de uppskattade barnfes-
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kvartaletblev L8 av de 28 avd. i gruppen helt olycksfallsfria,medan endast
en avd. blev helt utan prispengar.
Tivlingen fortsltter givetvis under
4:e kvartalet och det skall bli intressant att se om irets prissummakommer att bli h<igreen ijolirets.
R
*

De harliga isarna De fadiga isarna
FdregEendevinter drunknade 68
personer pF',svagaisar. Bristande iskunskap, dilig utrustning och ofcirmi,ga att klara den uppkomna situationen kan noterasi samtlisa fall. Niir
det g?illde smibarn kan rian endast
konstaterabristandetillsyn.
Om man skall ge sig ut pi isen
miste man ha ett visst m8.tt av iskunskap. Man miste kdnna till under vilka fdrhillanden isen 1r gingsdker och
var man har anledning att vd.nta sig
svagaomriden. Isen l2iggersig ju vid
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terna med dans kring majsting, lekar
och dyiikt pi midsommarafton.
Pi senareir har dvenbadlivetkommit iging, sedan vattnet i Mcickeln
numera fir betraktassom ett mycket
bra badvatten.Sandstranden
Ir lluvlig och utsikten mot Karlskoga nar
ljusen tdndas mot mcirkningen dr
magnifik. Man kan rent av tro sig
frirflyttad till sydligare breddgrader.
Att hilla en anldggning av detta
slag i ging och att hAlla den i sidant
skick att alla har gl2idje av den kostar
dock pengar.Storaanstrlngningarhar
gjorts att skapainkomstkiillor it Labbsand. Som deldgarei Boforsfcireningen & Co., som bedriver kioskrcirelsen
inom Bofors' industriomriden, erhiller Labbsandiriigen en god slant.
Hdr kan man kanske passapi att
dven draga en lans fcir Boforskiosken,
Bjorkbornskiosken, Kilstakiosken och
alla de ambulerande fors?iljningsstiillena.
Vidare ldmnar bolaget varje ir en
summa som hj?ilp till underhill och
skdtsel.
Slutligen har vi medlemsavgifterna,
som under de senaste10 iren belciot
sig till 6:- kr per ir och anstilld.
Driftskostnadernahar iu under iren
successivtstigit. Pi senasteirsmdtet
kom ddrfcjr ett fdrslag frin ndmnden,
att vi pi allt sdtt m&ste fcirscikaatt
cika Labbsands inkomster. Som ett
frirsta led i detta har vi ansettdet riktigast att medlemmarnagir fiire med

olika tidpunkter beroendepi vattenytans storlek, djupet och strdmfdrhillandena. Saltvatten fryser till senare
In sdtvattenoch isen pi saltsjcinhar
inte sammab?irighetsom motsvarande
istjocklekpi insjdn.
Sker isl?iggningenutan mellankommande sncifall och ttivider bildas si
kallad klirnis. Det dr en seg och stark
is, som inte si litt p&verkasav perioder av milt vdder sidan den en-ging
blivit gingsiiker. Ager ddremot isllggningen rum i samband med sncifall och under vdxlingar mellan frost
och mildvdder bildas si kaliad snois.
Den har endasthllften av kdrnisens
. biirighet.
Isen blir gingsiiker fcirst sedanden
tillfrusit i flera etapper. Efter den
fcirsta frostnatten kanske den bir ndrmast strandenmen nigra meterldngre
ut brister den. Efter flera tillfrysningsperioderstabiliserasisen och di
lr tiden mogen frir att ge sig ut pi
oen.
Man kan ta som god regel att kdrn-

gott exempel.Vi, som fitt uppdraget
att svara frir skcitseln av Labbsand,
v?idjar diirfcir till medlemmarnaatt
ha fcirstielsefrjr den begiirdahrijningen av medlemsavgiftenf6n 6:- kr
till 10:- kr.
Minga sdgerkanske: "Vi dr medIemmar i mlnga f6reningar". "Vi har
bil och sommarstusa.""Vi besciker
"Resonera
aldrig Labbsand."
inte si.
Fcirr eller senare kommer Du till
Labbsand.Tdnk iven pi att Labbsand
dr en gemensuma.rg.iege.rhetfcir oss
och att vi diirfcir d.ven ur den synpunkten 1OO-procentigt
brir sluta upp
om Labbsand.Kom dven ihis vilken
styrka det Zir ftir LabbsandslJningen
att kunna rdkna med en 100-procentig
anslutning.Vi hoppas d?irfdr att Du
med gHdje kommer att godkdnnadet
avdrag fdr medlemskapi Labbsand,
som i vanlig ordning kommer att ske
nigon g&ng i borjan av ndsta ir.
Vdlkommen till Labbsand'

.t,

*
Elektriska

avd. (X) till

nya

lokaler
Elkraftavdelningen flyttade omkr.
19 okt. frin sitt gamla kontor inom
verkstadsomridet till "Byggnadskontoret" invid Orebrovdgen.Flyttningen
medfcirde inga dndringar i adressbeteckningen eller i organisatoriskthinseende.

isen skall vara 1.0cm tlock over stcirre
omriden fcir att betraktas som gingsdker. Svag is mlste man praktiskt tiget rdkna med under hela viniern pi
f<iljandeplatser:
r Vid sjciarnastill- och avfl<iden
r I smala sund, utanfcir uddar och
civergrund
o Vid alla slagsavlopp
" Vid bryggor, broar och andra pilverK
r Vassarkan ocksi vara frirldiska
Betrakta alltid isar civerstrcimmande vatten som fadigt omride.

Karlskogaoriginal
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stod stoppningeni pipan mest av torkade kcirsbdrslciv.Han blev tidigt
iinkling, men uppehcillkontaktenmed
den bortgingna hustrun Lena genom
filosofiskamonologer,varvid han stod
blickstilla med blicken riktad mot
skyn. Han hade inget emot ndr han
spordesom vad Lena sagt osv. Men
han blev arg om nigon drev med honom om de ddr "samtalen".
Det fick bl. a. knoddarnai en stdrre
affdr, som var fint folk pn den tiden,
erfara vid ett tiilfnile. Deras hcigste
chef hade gitt hiidan en tid frire det
Tupp-Anderssonkom in i den stora
affdren. De anstdlldabcirjadeha sina
hysskring honom och en av dem frigade litet vanvcirdigt om hur Lena
hade det.
"Jovars, det dr bra", svarade
Tupp-Andersson."Men sist jag talade
med henne fcirundradehon sig over
att hon dnnu inte sett till grosshandlaren ddr uppe."
Varpi glammet tystnadei butiken.

Ordprist?ivlingen
Jag kdnner mig arbetslcis,sa' den
frist?illde.
Inga koer fhr vara mer dn tre metet
thnga, sa' den socialliberale.(Efterdyning till valet.)
E. M,

AvlOningsdagar under fu 1965
Minadsavliinad personal:
21 Januari, 25 februari, 25 mars,
23 apr1l, 25 maj, 2) juni, 23 j:ulri,2)
augusti, 24 september, 2t oktobet, 25
november och 20 december.
Timavliinad
Redovisnings-

L
2
3
4
5
6

personal 1 : a kvartalet:
Perioden

- - - i ^r r, v s
P\

^*f^|+^-

r/r-12/L
L3/r-26/L
27/t-- 9/2
10/2-23/2
24/2- 9/3
ro/3-23/3

Av16ningen
utbetalas

20, 2L/r
3, 4/2
17, t8/2
3, 4/3
17, r8/3
3L/3,1/4

*
av samordnande

Tillsiittande
befattning

CivilingenjcirPilsson er fodd I92o
och utexamineradesfr&n Tekniska
Hogskolan i StockholmFLr1943.
CivilingenjcirPilsson kommer ndrrl-lastfrin Oskarshamn,ddr han innehaft befattningen som platschef vid
anldggningar.
Jungnerbolagets

fiir tekniska

S-vagnsfrigor
Frin den L 12. 1964 har civilingenjcir Lennart Prtlssonansteilts i
Bolaget fdr att under Artilleridirektcjren samordna frigor av konstruktions och produktionsteknisk natur
avseendeBofors' nya stridsvagnsfordon, S-vagnen.
Den stora bestiillning pi dylika
stridsvagnarsom Bolaget den 29.6.
L964 erholl frin Svenska Fcirsvaret
har skdrpt betydelsenav en samordnande instansav detta slaq.
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Litteratur
Laboratoriet

i Miilndal

Exakt fiirdig till invigningen blev
en liten men innehillsrik presentationsbroschyrciver Mcjlndalslaboratoriet. Texten, skriven av dr Bo af
Ekenstamoch dir. Allan Dahl6n ger
en kort historik over ldkemedelsforskningen vid Nobelkrut, med en iterblick till Alfred Nobels verksamhet,
samt en beskrivning av den nya fdrnimliga institutionen.
R
Sweden everywhere
En broschyt som siiljer Sverige!
SvenskaInstitutet fcir kulturellt utbyte med utlandet har nyligen publicerat en broschyr, avsedd att anvindas pi missor, utstdllningar, konferenserm. m. fcir att presenteraledande svenskaexportindustrier.
Bofors deltar med en helsida med
kort och koncis text och en fin bild
av den nya 4O:an.

REDAKTIONS

KOMMITTNT

R:

BOFORS
KARL ANDERSSON, Expeditor
Representantfiir Bjdrkborns Fabriksarbetarefackf6rening
G O S T A A N D R E E , F i l . k a n d .( F R K )
Repr.ftir Avd. Z4 av SvenskaIndustritjlnstemanna-Fijrbundet
B E R T H E N N I N G , D i r e k t d r( E ) , O r d -. f
Representant
fdr AB Bofors ledning
R A G N A R L I N D A H L , F d r m a n( Y 2 0 )
Repr. fiir Avd. 153 och 281 av SverigesArbetsledareforbund
NILS SODERHOLM, Svarvare
(VR 90)
Repr. fiir Avd. l6 av SvenskaMetallindustriarbetareforbundet
NOHAB
G O STA LAR SSON, Verktygsslipare
Representant
fdr Nydqvist & Holms Verkstadsklubb
B E N G T M O S S B E R G , B i t r .i n k i j p s c h e f
Representant
fdr SIF Nohabsfdretagsklubb
OTTO SKILD, Verkmdstare
Representant
f6r NohabsArbetsledareklubb
U N O TE LL. Ingenjor,Ordl.
Representant
f6r Nydqvist & Holms AB:s ledning
TIDAHOLMSVERKEN
THORE JOHANSSO N, F6rman
Representant
fdr Arbetsledare(SAF avd. 70) o. Tjinstemin
(SIF avd. 19)
EVA LD MO LI N, Brukstjdnsteman,
Ordl.
Representant
ftjr AB Tidaholmsverkens
ledning
CARL SJOGREN, Montijr
Repr. fiir Avd. 163 av Sv. Metallindustriarbetareforbundet

\vEDAVERKEN
HOLGER

BACKMAN,

Forman

Representant f6r Sveriges Arbetsledarefijrbunds fiiretagsklubb
THORE

Kdrnmakare
JOHANSSON,
Repr. firr Sv. Metallindustriarbetarfiirbundets verkstadsklubb

STEN LARSSON,
Ingenjiir
Repr. fiir Sv. Industritjdnstemanna-Forbundets foretagsklubb
GOSTA

LINDH,
Oveilngenjitt,Ordl.
Representantfdr AB \7. Dan Bergmans ledning

G UNNAR

Nf E LAND E R, Verktygssvarvare
Repr. f6r Sv. Metallindustriarbetaref6rbundets verkstadsklubb

UVA
ROBERT ENGSTROM, Mont6r
Representant
fdr UVA:s verkstadsklubb
A C K E H E D M A N , K a m t e r ,O r d l .
Representant
f6r UlvsundaVerkstider AB:s ledning

Ndsta nurnmer

GOSTA LIDVING, Ingenj6r
Representant
f6r SIF-klubben

nr 1 av F.rgltng1965, berlknasutkommaomkring 1 mars

EGIL LONNBERG, Fil.lic.(ER)

Redaktionendr tacksamatt fi eventuellabidrag - notiser, berettelser,historier, teckningar,fotos m. m. - till
detta nummer snarastmcijligt och ej gdrna senarean

adress:B-pilensredaAtion,Bolors
Red.ahtionens

1 febr. Alla publiceradebidrag honoreras.

Redaktiir och ansvarig utgivare
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Studera diagrammethlrintill! Det visar hur +
rnycket Er materialfiirbrukning sjunker vid +
dvergnngfr&n gdngsebruksstandardtill Bo- +
som anslLltersig +
fors nya dimensionsstandard,
rill SMS standardserierfcjr fdrdig dimension. +

i n)a stand,ard,d,imcnsiolrer

10

Skalsvarvatstil ger Er miijlighet att vllja
en dimensionsom ligger mycket ndra detaljensfdrdigmitt. Samtligakvaliteter av Bofors
I(onstruktions-och verktygsstil samt rostfria
stnl kan erhillas i skalsvarvatutfiirande.
5

Rekvirera vir
nya lagerlista
och broschyren
''SKALSVARVAT
OCH SLIPAT

srAL" ./

Exempel

pi

Bofors

nyo stondorddimensioner fiir vonligt fiirekommqnde seghiirdningssldl med brolt-
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+
+
+
+
+
+
JL
u

STOCKHOLM
44go
08127
ISKILSTUNA
40
0161377

+

r00

50

grtins 90 kp/mm2.

+

4-

med
BoFoRS
SKATSVARVAD
f+
KONSTRUKIIONSSTAT
+-

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

Firdigdimension
enligtSMS 8

Nornral irruksstandard
varmvalsat

tiom/m s
Bofors nya standard i
skalsvarvat trtfcirande

Alt. I
2 7 , 00
52,4Q
77,0L4
102,0CI

254

s0a
7sa

100 g
1.25@

Kontakta ndgot azt adra t'6rsiitiningskontor:

AB BOFORS. BOFORS

+
+ ++++

MALMO
GOTEBORG
0 4 0 1 3 8r2o
o 3 r l 2 o0 7 6 0
VARNAMO
SUNDSVALL
oo
o37o/140
060/1506 oo
HELSINGFORS45 JI 66

OREBRO
0 1 9 ' 1 2. l i 2 5
NORRKOPING
01rt66770
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