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NAsrA NUMMERav -fu
ber5knasutkomma omkring 1 maj. Bidrag biir
vara Redaktionen tillhanda senast den 1 april.

Omslagsbildenvisar Boforsrinken,
IFK Bofors konstfrusnaishockeybana,
under pngiende seriematch.
Boforshto C. Tillman.

Utan redakrionens medgivande flr text och bilder ur -&bicke eftertryckaseller refereras.
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VAD I{ANDE UNDER AN 1955?
En kriinika i ord och bild
JANUARI
1. Vid irets ing&ng var antaletanstdlldavid
koncernfdretagenf ol jande:

Boforsverken

X:;;:,

Nobelkrut
Nohab

1.319
r.j65
39t
208
370

Tidaholmsverken

UVA
Wedaverken

SummaSummarum8.424

'i:U"i'
443
456
59
75
r42

#t;
1.762
2.027
454
283
51?

3.006 7l.4jo

"Y?ara"stdder hade vid samma tidpunkt foliandeantal invinare:
Karlskoga
Trollhdttan
Sodertdlje
Tidaholm
Stockholm
(Bromma)

32.972
26.862
27.L36
6.099
....769.432
84.841

Vid Boforsverkeninfordes nya regler for
rapportering av frhnv arcstatistiken.
Antalet trafikolyckor inom den tdtbebyggdadelen av Karlskoga minskade,tack vare
hastighetsbegrdnsningen
under i.ret,med 23,6 %.
Siffran dr sensationell,om man samtidigt betdnker,att antaletmotorfordon okade med20 %.
Ovriga stdderi riket noteradesamtidigt ett kraftigt okat antal trafikolyckor.
Kadskoga Hdrads Sparbankuppvisadeett
nytt rekord for insdttarijkning med 2,3 milj. till
- kt., som fattades
3I,96 milj. kr. De ca 40.OOO:
till 32 milj. kr., sattes in omedelbart pi det
nya iret.

Vid UVA organiseradesen ny forsziljningsavdelning for SRM-vdxlarna med civilingenjor K. Svenningsonsom chef.
4. Den befaraderusningentill sjukkassorna
for sjukanmalningarm. m. uteblev.Helt gnisselfritt gick dock inte overgingen till obligatorisk
sjukforsdkring,och missnojehordes for i minga
fall betydligt forsdmradevillkor och forminer.
6. NBJ:s forstatligande diskuteradesunder
veckan, men inte heller denna ging blev det
nigot avgorande.
8. SIF hade hyrt hela, Folkets Hus (A-, Boch C-salarna) for sin julfest, och de ca700 inbjudna barnen hade hjdrtans roligt. Senarepi.
kvdllen fortsatte "fordldrarna" pi Stadshotellet,
med dans efter Dixies toner.
10. Den nya monteringshallenvid Wedaverken stod under tak. Den kommer att inrymma
montering av f.drdigf.abrikat,avsyning, experimentavdelningoch en del bearbetningsmaskiner.
I ovre viningen flrr ritkontoret forndmliga
lokaler.
Kurser anordnadesinom Verkskyddetvid
industriernai Sodertilje, med borjan vid \fedaverken. Som kursledare tjdnstgjorde personal
frin Brandkiren, Civilfdrsvaret m. fl.
Avgingsklassen (M 4) vid Chalmers
Tekniska Hogskola gjorde ett studiebesokpi
pi. \Tedaverken under professor Gunnar S7allgrens ledning.
Andra etappen av Karlsko ga nya ldroverksbygge var klar betrdffande byggnadsritningar m. m. Fdrdiga entreprenadhandlingar

LEDAREN;
Redaktionen

har ordet

tO 3.r har snart gett sedandet forsta numtet
av B-pilen kom ut, fyllt av ett reportage ftin
firandet av Bofors 30O-lrsjubileum t)46' Ja,
detta nummer hade innu inte erhillit B-pilens
vinjett och namn, det fick tidningen forst i andra
numret, sisom ett resultat av en namnpristdvling.
B-pilen boriar alltsi med detta nummer sin
1l:e hrglngoch inleder dirmed ocksiLen period
av 6kad aktivitet. Tidningen var frhn borjan
imnad att komma ut med fyra nummer om vardera 32 sidor per LrgLng och endast utszindas
till de anstdlldavid AB Bofors, alltsl Boforsverken och Nobelkrut.
Men denna ram holls inte ldnge' Redaktionen
erfor snart, att det fanns olndligt mycket att
skriva om. Ett rikt och skiftande text- och bildmaterial boriade flyta in, och de 32 sidornablev
snart 4o eller fler i varie nummer' Samtidigt
framfordes frin de iivriga koncernfijretagens
sida onskem|i att f-Ltaga del av tidningen' Och
si inlemmadesde anstdllda,forst vid Tidaholmsverken, direfter vid \Tedaverken och Nohab
och slutligen vid UVA' i B-pilensstora ldsekrets'
Upplagan, som under de forsta irgingarna h6l1
sig omkring 8.000 ex., har nu stigit till ndrmare
14.000ex.
Redaktionenhar fors6kt att ivarie nummer fi
med nigon notis, friga, inslndare eller meddelande, nigot reportage,nigon uPPSatselter bild
fr&n samtliga f.oretag,och de Redaktionskommitt6er, som organiseratsvid koncernforetagen,
har pi ett utmdrkt intresserat sdtt medverkat
hirutinnan. Men i de 4 kvartalsvisutkommande
hdftena har det ei vatit litt att exempelvishllla

att samordna tidningens utgivningsdagar med
sammantrdden'
datum for Foretagsndmndernas
Vidareinformationen inom foretagen,i form av
referat frin dessa sammantrdden,dt ju en av
B-pilensviktigare uPPgifter.
Den nya aktiviteten ligger alltsi frdmst i att
vi nu tjkar antalet nummer fthn 4 till 6 per irging, med utgivningsdagaromkring 1 mars, 1
maj,I juli, t september,1 novemberoch t5 december.Nigra nummer,forslagsvis1:a och 6:e,
fir sammastorlek som tidigare, ty kronikan over
det gingna irets hdndelseroch "julldsningen"
behover n|'gra fler sidor. De ovriga 4 numren
inte till inneblir nigot tunnare i ryggen
si att varje LtglLngkommeratt omfatia
ungefdr sammaantal, eller kansket' o' m' niLgra
fler, sidor in tidigare. Och si hoppas redaktio-

hitlet -

nen pi okad aktivitet dven frin de anstdlldas
sida, ty med tdtare utkommande nummer kan
man ldttare hilla en aktuell debatt iglng'
Nigra andra nyheter fr. o. m' denna Ltg?ng
blir, dels ledaren pi sidan 2 (som redaktionen
nu inleder), dels de aktuella sidorna frhn
varje fiiretag med rubrikerna "Bofors-sidan",
"Nohab-Biten", "TV-rutan", "UVA-nytt" och
"\XzEDA-glimtar", dels bildsidor frin de olika
"Vi pi
verkstadsavdelningarnamed rubriken
jobbet" e. dYl.
Tidningens milsdttning' som angavs av dis- "att befordra
ponent \Tijkander i iuli t946
kamratskapetinom foretagetoch oka kunskapen
om bolagetsverksamhetoch strdvanden" har
icke dndrats,endastvidgats. For att en personaltidning mL fylla sin funktion, skall den vara
skriven aa personalen, oln personalen och for

en debatt eller korrespondenspi insdndarspalten
i ging. Allt skall gi s& fort i vhra dagar, och
vem vill i en tidning vdnta 3 minader pi ett
svar, som han helst onskadefi redan i morgon'

personalen.
Med detta for ogonen har vi forsokt att redigera tidningen under de gingna iren, och sl
skall vi ocksi fortsitta - med, som vi hoppas,

Med 4 nummer per lr har det ocksi varit svirt

god hjiilp frin ldsekretsen.

l0/1. Den Colontbianska patrullbdten "Gorgona" byggd pd
Lidingd Varu, har tttS Nobabnrotorer pfi uarderu 455 hh. Leaererad till AGA den 10/i och till Colonbia den 18/1. Foto
Liding6verken KB.

att olycksfallskurvanyttedigare sdnkts.I skyddspristd.vlingensdnkte de flesta avd. olycksfallsfrekvensenoch 3 avdelninsar var helt fria frhn
olycksfall.

10/1. IVedaaerkens aerksAyd.dsAurs.Borarc Anton Andertsan, 'fi)rman Holger BiicArnan ocb en brandman plockar med
gasmas
Aer. Vedafoto ITesterlund.

funnos den 13 januari och anbudstiden utgick
den7 februari. Eftersom stark arbetsloshetridde
inom byggnadsfacket,var denna nya etapp serdelesvdlkommen.
Hyresgdsternai Stiftelsen Boforsgirdars
fastigheteri kv. Dovhjorten fick iterbetalning
av viss del av brinslekostnadernamed kr. 1:48
per m2, eller sammanlagtca kr. 22.700:-.
11. Sverigeshittills storsta jagare "Halland"
overtogsdenna dag formellt av Marinen frin
Gotaverken.Bestyckningen,4 st 12 cm kanoner
i dubbeltorn, 2 st 57 mm och 6 st 4O mm luftvdrnskanoner,:it av Bofors senastehelautomatiskakonstruktioner.
12. Karlskoga Pensiondrsforening dansade
julen ui och hade roligt vdrre pi Kupolen.
13. Julen dansadesut enligt gammal god tradition vid Bofors och den stora granen sldcktes.
BoforsMusikkir spelade,trots den ganskabistra
kylan.
14. Jdrnbruksavtaletbringades i hamn efter
forhandlingar, som holls i sedvanlig lugn och
samarbetsmdssig
anda.Nyheter i avtalet vatbl.^.
helglonsamt hojning av vissaminimiloner.
Siffrorna rorande olycksfallsfrekvensen
vid Nobelkrut for h 1954 lhg klara och visade,

DSB:s stora order till Nohab pa 20 st.
Nohab-GM-lok, vardera p8. 17i0 hk publicerades. Samtidigt meddelades,att SJ bestdllt j
lok av liknande konstruktion, dock med nigot
ldgre maskinstyrka(1410 hk).
15. Ldnsarbetsndmndentillstyrkte byggnadstillstind for AB Bofors att anldgga en ny raketbana pi Skjutfziltei.Kostnadernaberdknadestill
kr. 270.000:-.
17. "Soslag til lands. Paa Savaernetsartilleriskole paa SjaellandsOdde vil der i den kommendetid staavoldsammesoslastil lands." Med
dessa-ord presenteradesi Politiken en rorlig
plattform, som SjovdrnetsArtilleriskola bestdllt
hos Orlogsvarvet i Kopenhamn for ovningsskjutningar med Bofors nya luftvdrnspjiser.
19. Den nya Nobecutan-filmen hade urpremidr i Stockholmvid ett foredrag pi Teknologforeningenom "Plast i ldkarvetenskapens
tjdnst;'.
14/1., "Sndstiingen" gick bastigt ocb lustigt med galfeltruckar ocb andra mororiserade grejer. Boforsfoto Falk.

Verkstadsavtalet,som sammanlagtberor
ca 150.000 man, blev klart efter en lingre
"mangling". Helgdagslon och forbzittringarupp
t1lI3 % kdnnetecknadeavtalet.

AF

n

17/1, "Soslas til lands!" - Srt bi)r tiinkte sig Politihen:
technare"ilingre-platlormen" pfr Soaiirnetsartilleriskole p3
Sidtlands Odde, "- nten rorn gamle Christian staar de fast
'for mariiaa danskenstrand - fremtid.ig en saere opgaoe
---t'
nerne Paa SjdllandsOdde

Ett 40-tal ingenjorer frin Kungl. Arm6tygforvaltningens Verkstadsavdelning besokte
Bofors, ihorde foredrag och demonstrationer
samt studeradeKanon- och Ammunitionsverkstdder,Skjutfnlt m. m.
20. Ett 9}-tal byggnadsarbetaregick arbetsvars UPPlosa i Karlskoga. Samarbetsndmnden'
gift d,r att bekdmpa arbetslosheteninom byggiacket, hade bl. a. Planer p& att uppfora ett stort
g ragevid Folkets Park.
20-23. Jdrnbruksforbundets fijrsta veckoslutskursfor arbetsledarevid jdrnbruken ordnades i Grangarde.3 boforsaredeltog.
21." Tidaholm vill behilla sina ungdomaroch
sokerge dem arbetei staden", sadesbl. a. pi ett
mote, till vilket Stadsfullmziktigesordf., riksdagsmanBirger Andersson,kallat representanter
foi ldnsstyrelsensamt stadens industrier och
hantverkare.
Uppgifterna om vir planeradenya isbrytare, dnnu si ldnge kind under arbetsnamnet
"Isbrytaren D", meddelades'Den fir ett deplacement av 4900 ton. Djupgiendet blir ca 7 m
och motorstyrkantotalt ca 11000hk. Drivmaskineriet blir 6 st. 9-cylindriga Nohab-Polar-motorer av typ SN 79, vardera pi rZOo hk vid 325
r/m och hidlpmaskinerietblir 4 Nohab-Polar\Wirtsildmotorer av typ K66E. Biten byggs av
koncerneni Finland.
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22. lrebrodistriktet (nr 14) av SIF ordnade
en veckoslutskurspi Labbsandfor diskussionav
aktuella tidnstemannafrlgot' Ett 70-tal ledamiideltog'
ter av klubb- och avdelningsstyrelser
24. TJndermedverkanav sprdngdmnesinspek\Wahlquist holls ett
tdr Billberg och direktiir
sammantrddepi Bofors Samlingshusmed Nobelkruts skyddiombud.Instruktionen av omflyttad eller nyanstilld personal diskuteradessdrskilt.

26. Forhandlingarnai Stockholm mellan SIF
och Arbetsgivareforeningenavbrots, sedanman
konstaterat"sidan oforenlighet i uppfattningen,
att nigon enhetlig losning av ffi'gan inte kunde
istadkommas". Forst i april avslutadesforhandlingarna.
ABF och TBV i Karlskoga stod som mottagare av en mycket vacker och instruktiv utstdllning "Amerika visar", ordnad av Forenta
StaternasInformationstjdnst i Sverige.Ett vackert bildmaterial, broschyrer,film m. m' belyste
olika sidor av USA:s arbetslivoch organisationer
pi arbetsmarknaden.I samband med uistdllning.tt hijlls en serie forelisningar och diskussionsmoten,bl. a. riirande USA:s arbetsliv och
fackforeningarm. m.
27-29. Hindersmdssaenligt gamla traditioner. Orebro Ingenjorsklubb och Tekniska Fdreningen i Orebro inledde motena och diskussio,r.r, hat gnltde det aktuella problemet "yrkesutbildning" i alla dess Stenar)frin yrkesarbetare
till hogskoleingenjorer.
Pi jdrnverksforeningensirsstdmma konstatepfr iagaren SmLland'
Jan. Fi)rliga 12 cnz tornet lylts ombord
Foto Eriksbergs varv.
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forsta minadsmote att stodja riksinsamlingen
for krdftsjukdomarnasbekdmpandegenom engingsbidrag med 3 kr. per medlem. Boforsbolaget kommer att skdnka ett lika stort belopp,
som personalorganisationerna
samla ihop.
Den fjdrde och sistaetappenav Skogsrundan var klar. Det har tagit 9 ir att bygga upp
denna stadsdel, en verklig "sovstad", med ca
830 ldgenheteroch drygt 3.000 inv6.nare.

i5/1. Filile Harald Landqaist blea aiil "paAeteral' au AursJed.are Gastaassott dd lVedas terAskt,dd.skurs. lVedafoto
'Westerlund.

rades,att de svenskajdrnbrukenhade god ordertillging. Vid stdmman talade generaldirektor
Gjores om mojligheterna till en gemensamnordisk marknad utan tullstdngsel.
"Bergshandteringens Vdnner" konstaterade
bl. a., att jdrnbrukens produktionsokning hindrades av brist pi. arbetskraft. Direktiir Folke
Hald6n, Arbetsgivareforeningen,holl foredrag
om industrins utbildningsfrigor.
28. Metalls verkstadsklubbvid Nohab fick
ajournerasitt irsmote och flytta till en storre
lokal p6.grund av den stora tillslutningen. Det
var styrelse-och ordforandevalen,som tilldrcgo
sis si stort intresse.Till ordforande valdes svarvareTorkel Carlsson.
30. Metalls avd. 76 Bofors beslot pi
20/l.Ingenjdr M. Z. Chugbtai (Pakistan), som i 2 3r praAtiserat p2 Nobab, aufestades aa tiinner och Aolleger pE KonstruAti onsAont or et. F oto Chuehtai.

FEBRUARI
1. Nitroglycerinfabriken vid AB Expressdynamit i Grdngesbergdemoleradesvid en explosion. Ingen person skadades,men de materiella skadotna v ar betydliga.
2. Antalet olycksfall i arbetevid den svenska
industrin fortsdtter att stiga, enligt Arbetarskyddsndmndennu framlagda rapport. Gl?idjande undantag zir bl. a. Boforsverken och Nobelkrut.
). Forhandlingarnamellan SJ och NBJ angiende sistndmndabanasforstatligande,forklarades efter flera irs diskussioneravslutadeoch
torde ej vidare iterupptagas. "Nu kanske man
kan vdnta en upprustning av Karlskoga stationshus m. m.", sade bl. a. stadsfullmdktigeFritz
Berggren.
Spiskupankommer tillbaka - men nu i
plast och frin Bonoplastfabriken i Tidaholm
meddeladesdd"rifrltn.
4. Nykvistenstjdnstemannaklubbordnadeen
teaterresatill Goteborg for sina medlemmar,dir
man besig Karl-Gerhards revy Spe-Huset
Januariminen.
7. Frin ASEA meddeladestill pressen,att
Sverigesforsta kvinnliga ritbitrdden i detta avseendeutbildats ddr. Bofors var nog "forst pi
plan", i detta avseende,men vi brukar ju inte
tala om hur duktiga vi dr.
4/2. Artillerietr ny 15 cnt haubits (Ijj FH S 55) ar-t'i;rrissoingen"aacher"pjAr trots dessfransEaextraktian,Boforcfoto Tillman.

3/3. Ra-loket titl Sl fotogra't'etat ttnder prorturen pd fuIelle'
ruds station. SaAhunniga frAn SJ ocb Nohab omger loket. I
grilppen t. r. sJnes bl. a. direAtdr P. Odelberg. Nohabfoto.

Den 1O-irsjubilerandeKorpbridgen, anordnad av Karlskoga Tidning och Bofors Bridgesillskap, inleddes. Semifinalengick den 15 och
finalen den 20 februari och 58 Par deltog. I
semifinalenplaceradesigTru Inga Manhem och
herr R. Sundstrijm (Karlskoga Tennisklubb)
forst. Finalen vanns dock av herrar H. Garp och
G. Johansson,civilekonomer.

5/3. Direhtbr Arrid lYahlquist tnottar Arbetarsklddets
l6rtjinstmedali ar disponent Wiikandert band. Boforsfoto
Tillman.

nu overflyttat till Skjutfiltet (och ddrmed till
SAF avd. 153 Bofors). Till ny ordforande valde
avdelningenverkmZistareFolke Andersson.

Statistiska Centralbyrins berdttelse civer
L94r-79 5o v ar fdlrdig. U n'
f
olkmingdsrijrelsen
7-I2. Ingenjor Kleiner, Bonoplastfabriken,
Karlskoga stad 5.2L8 perokade
tid
deltog i 1O:e amerikanskaglasfiberplastkongres- der denna
soner,vilket ansigs valallgt.
sen i Los Angeles och studeradesenare plastindustrier i USA och Kanada for Bofors nya
lastbil f6r
11. Nobelkruts specialkonstruerade
plastprogram.
8. Landstingeti Orebro tillsatte en kommitt6
for utredning om behovet av nya yrkesskolor.
Olycksfallsfrekvensenf.or fu 19J4 vid
Bofors ftirelig fi'rdig och visade (som vanligt)
minskadesiffror.
9. Boforskamraterna.klarade sin plats i
men hade det nog si svirt
Ishockey-allsvenskan;
mot Grums (2-2).
9. SAF avd. 281 Bjorkborn holl irsmote pi
Bofors Samlingshus och avtackade sin mingirige ordforande, verkmdstareLars Bodin, som
28/3. Till saensAa artilleriet tillurAades bl. a. en serie av
dessa pjiiser, 10,5 cm kan.onet n/40 C ned' tnynningsbtoms'
Boforsfoto Tillman.
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transport av nitroglycerin, anvdnd for ett par hr
sedandi. Nitroglycerinfabriken gitt i luften, utlinades till AB Expressdynamitfor att klara
transporten av nitroglycerin frin Gyttorp till
Grdngesberg. Denna mdrkliga transport omtalades ocksi i rikspressen.
12. Karlskoga stad kommer ocksi att vdxa
mot oster. Enligt stadsplanenfor Brickegirden
och Sandviken, som nu var fd'tdig, skall det byggas bide rad- och hoghus,t' o. m. s. k. stjdrnhus
pA7 vLningarshojd, omkring Vindarnas viig' Se
hdrom i foreglende nummer av B-pi1en.
16. SvenskaArbetsgivareforeningenvarslade
om storlockout frin den 22 februari infor den
hopplosa situationen pi avtalsmarknaden,ddr
kraven frin arbetstagafffts sida hotar penningvdrdet. Regeringentillsatte en slrskild kommission, som klarade upp situationen.
17. Tackvare medel, som insamlatspi Bofors
Barntrddgirds julmarknad, kunde en liten sjuk
osterrikisk pojke, ett s. k. blitt barn, resa till
Sverige for att oPererasi Lund. Operationen
lyckadesoch nu kan lille Herbert Seheterlyckligt leka som ett normalt barn.

k;:a-"#:;:"1':,$&

18. Nykterhetsnimnden i Karlskoga var, enligt den f.ramlagda irsberdttelsen, bekymrad
iiver det mindre tillfredsstdllandenykterhetstillstindet. Sivdl antalet fylleriforseelser som anmilningar om alkoholmissbrukhar okat.
19.FIB:s reportagefrin Nobelkrut, "sveriges
f.arligastearbetsplats", ldmnade intet i ovrigt att
iinska for den som vill lzisa sensationsrubriker,
Innehillet i artikeln var betydligt korrektare.
22. Stockholms-Tidningeninneholl ett ldngre
reporiage av Gustaf Nisstrom med teckningar
av Gunnar Brusewitzom Sodertdlje."Stockholm
sugerit sig en stor del av den yngre arbetskraften, men tendensenatt Sodertdljeskulle bli en
sovstadtill Stockholm motarbetas energiskt av
stadensegenindustri."
23. Riksteatern kunde bjuda teatervdnnernai
Karlskogapi en fornimlig operaforestdllning:
Mozarts ododliga "Trollflojten", med Leon
Bjorker i huvudrollen som trollkarlen och oversteprdsten
Sarastro.
24. Nya stadgar for Ulvsunda Verkstdders
ArbetaresHjdlpkassa antogs pi ett klubbmote.
FinansministerP. E. Skold talade om den
ekonomiska situationen och andra aktuella
Autonatmaskinenldr uLuamformning aa bl. a, diirrsidor ao
BONOVIN, ainylplast till AylsAdpo. dyl. pi BonoplastfabriRen, rolo

Irdanolm.

ll/3. EngelsAeambasraddreni Stockholn, Sir Robert Hankey,
nzed maka pd besbh i Bolort. Arnbassaddren stSr mellan d.irek:
tdr Sohlnan ocb d.isponent lViikander pA tMppan till Bji)rkborns berrgLrd tillsarntnans med iiuriga Boforsare. Boforsfoto
Tillman.

problem vid ett mote pfi.Karlskoga Folkets Hus.
Detta blev finansministernssistabesoki staden,
ty den 22 sept. avgick han, efter mer eri 2O 6.rs
ministertjdnstpi olika poster.
Bofors utokade plastprogram presenterades i riks- och lokalpress.Samarbetemed flera
in- och utldndskafirmor, bl. a. om licenstillverkning av glasfiberarmeradplast har inletts.
25. SIF avd. z4 Bofors holl irsmote och valde
styrelse.Storstaintressetvdckteordfcirandensredogorelsefor de pigiende .loneforhandlingarna.
26. SJ:s nya elektriska Rapidlok, byggt pi
Nohab i samarbetemed ASEA, gjorde sin forsta
besiktningstur.Loket ir avsett for expresst5.gstjdnst. Timeffekten utgor 3300 hk och maximihastighetendr 750 km/tim. Under viren gjorde
loket diverseprovturer i hela Sverigeoch vdckte
over allt stor beundran.
28. Pe Industriskolan borjade en koncentrerad kurs i mitteknik for arbetsledarevid Nobelkruts ammunitionsavdelning. Kursledare var
ingenjor Nesser och verkmdstareRosendal,och
ndra nog samtliga arbetsledarevid NVA genomgick kursen.
22/3. Firian "Prinsessan Margaretbd' under proutuen i bresund. 4000 Nohab-hdstkrafter ger fartyget 17 knops fart. Folo
PressensBild, Stockholm.

4/4. Failiga 12 cm och 57 inrn ,otnen prt. jagaren Halland..
BSda tornen iiro nyheter i suensharnarinen, Foto Gijtavetken.

Nohab fick byggnadslov for 2 st. 7-vLnings bostadshusmed sammanlagt77 ldgenheter
pi Hjortmosseomredet.Vid &retsslut var ett av
husen under tak, tack vare en ny och snabb
byggnadsmetod:fackverk av ldtt konstruktion.
MARS
1. Pristg&rden i Karls-Aby blev prostgird
igen, di kyrkoherdeFolke Malmgren utnimndes
till kontraktsprosti Visnums kontrakt.
2. Det nya avtalet for Bofors Nobelkruts
arbetarevar klart.
Alfred Nobel klippte sig for 25 ore pit
Karlskogas forsta frisersalong,och det kostade
7 ore for boforssmedernaatt bli av med skigget,
omtaladei en intervju frisormistare K. Eriksson,
som overtagit firman av sin far.
3. Ra-loket frin Nohab gick sin invigningstur frin Trollhdttan till Stockholmdragandeett
sndlltig pi Z boggievagnar om 287 ton med
hogsta tillitna hastighet,130 km/tim.
Forsta faktureringen av Nobelkruts nya
pentaerytrit forestringskvalit6,kallad Perit B.
4. HMS Alusnabbensboforskanonerdinade
utanfor Pearl Harbour, ndr fartygethdlsademed
salut pi ingLng till den vdrldsbekantaamerikanska marinstationen.
4/4.

lagarex Halland
Foto G6taverken.

under proaturen

alanfi)r

Gbteborg

ffi

zt/3. Klubbordf1rand.exi RA, 'fru Britta Andersson, fick
nzyAet pengdr at direktdr V/ablquist uid prisutdelningen i
1954 frrs sAyddspristiialingpfr Nobelhrttt. Boforsfolo Tillman.

SydsvenskansBerlinkorrespondent meddelade, att en grupp Boforstekniker i maj eller
juni skulle besoka den ungerskavapenfabriken
Gamma ndra Budapest och att ett intimt samarbete ridde mellan Bofors och Gamma. Yalifrhn kommer alla ankor flygande?
5. 14 "skyddsveteraner" vid Boforsverken
och Nobelkrut mottog Foreningen for arbetar
skydds medalj pi Centrala Skyddskommitt6ns
irsmote.
6-13. Ett 20-tal elever vid Industriskolan
gjorde en mycket lyckad f.jdlkesatill Lofsdalen
i Hdrjedalen med ingenjor Helling och herr
Sundstromsom reseledare.
7. L2irlingsutbildningen vid LIVA tog fastare former och som yrkesldrareanstdlldesherr
Karl Hultman.
8. En svir influensaepidemihdrjade i Karlskoga och orsakademlnga vakanserpi kontor,
verkstider och fabriker. Bes6ksforbudutfirdades for Karlskoga lasarett. Lyckligtvis var sjukan godartad.
10. IFK Bofors hade storaplaner pL attbygga
en konstfrusen isbana for att ffimja sktidskosport och ishockey och startade ddrfor en frivillig insamling, som p5.kort tid gav 50.000kr.
Se vidare i septemberoch november.
Dagens Nyheter inbjod ett antal damer
och herrar att skriva om studentskrivningarna.
En dam valde det fria dmnet "Storstad eller
smistad" och beskrevi brevform forhillandena
i Karlskoga-Bofors,med minga kvicka och inte
alltid vlnliga synpunkter.

Rotary-klubben i Sodertilje anordnade en
estraddiskussion<iver d,mnet"Md.nniskan i produktionen". Representanterfor tjdnstemdn och
arbetarevid \Tedaverken deltog i diskussionerna.
12. Bjorkborns sjuk- och begravningskassa
htill sitt 49:e Lrsmote.Medlemsantalet var 462
ochkassans
behillning vid i.rsskiftet ca97.O0okr.
14. "Sabotzgeliga vid Bofors Nobelkrut?"
Med dennaoch liknande rubriker inleddespresskommentarernaom en spionerihistoria, som
sedankom att fylla tidningarna med sensaiionsskriverier under ett par veckor framht. Forgre14/4. KKZ, beriAningsaadelningen,flpades frdn Huuudningana frin en nog si allvarlig spionerihistoria
hontoreti Bofor: till anilleridireAtdr Lindins forna uilla. Hir
en bild.au de gamla loAalerna.Frdn uiinsterlohnay Penersson,
i Stockholmtroddesgi till Karlskoga. Tvi perMai Briu Eiduall och Nils Thiiring. Boforsfoto Tillman.
fru
soneri staden fick st6.till polisens forfogande
under en kortare tid, men sldpptes senare, di.
18. AT:s nojespatrull mellanlandade pi sin
man ej kunde bevisa nigot misstinkt i deras
"eriksgata" i Karlskoga Foiketshus, ddr Metalls
frirehavanden.
avd. 76 stod for virdskapet. Aven lokala formlIngenjor Bdcklund, Bofors, inledde en
gor bidrog till trevnaden.
kurs i arbetsforenkling vid \Tedaverken.
20. 76 amatorfiskarestdllde upp i Karlskoga
i6. Civilforsvarsovning i Bofors. Represen- amatorfiskeklubbs mdsterskapstdvlingar pL Y etanter for Civilforsvarsstyrelsen och Ldnsstyrelnern. Segrareblev SvenSodergrenmed 5 abborsenmed generaldirektorSundelinoch landshovrar ph sammanlagtI.625 gram.Andre man fick
ding K. J. Olsson i spetsen<ivervarovningarna.
24 aborcpinnar,som dock inte vigde sd.mycket.
Slutbetygetlod: "mycket gott".
21. Centrala Skyddskommitt6nvid Nobelkrut
17. Storrinastiftelsens
ansokanom bidrag frin
holl sitt ordinarie irsmote och deladeut9.39O:dens. k. "friluftsfonden" for underhill avbyggkr. som pris i 1954 irs skyddspristdvling.
naderoch utbyggnadsarbetenpi on avstyrktesav
22. M/S "PrinsessanMargaretha", den nya
Fritidsndmnden.
vackra fd"rjan pi leden Goteborg-FrederiksDet dr friska tag i medlemmarna av
havn, gjorde en tekniskprovtur mellan Helsingor
"Gamla BrukspojkarsKlubb" i Bofors. Denna
och Kopenhamn.Nohab-maskinerietpi 4000 hk
dag gjode "pojkarna" - medelilden dr ca 75
fungerade oklanderligt.
fu - en utfdrd till Forsndstorp,drack kaf.fe,
Bjorkborns Handeisforening holl irssjong,speladeoch dansadegammaldans.
stdmma och redovisade stigande omsdttningszl/4. Nfilsset fdr Kanonaerkstadent
siffror, vinst och iterbdring. Ordforande dr Karl
VK 72,
kallas"Vita haaet", Bof.orsfotoTillman.
Hansson.
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25. Pensioni.rerna, jdmte fruar, frhn de 3
stora fackforeningarnai Bofors och Nobelkrut
var inbjudna till ett trevligt samkvlm pi. Folkets
Borrningen ao det aiild.iga /urbinlocket till Laseleturbinen
igde rum i Nobabs stora Raboma-bonaerk. Nohabfoto.
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fors. Pjdsen viger i korlige 8,! ton och har
storre skottvidd, bdttre sidriktfdlt och 20 km
hogre marschhastighet
in den dldre pjdsenm/39.
Den stora amerikanskatidskriften Newsweek skildrade Skandinavieni en specialartikel,
d2irbl. a. Bofors betydelsefiir Sverigesmilitdra
sdkerhetframholls.
APRIL
1. Forsyningenav hejargodsflyttades till en
sdrskild avdelning av hejarsmedjani Kilsta.

15/4. Prolessor Ed1 lVelander, IVA, studeranderned stort
aa Bonoplexd ulttiillningen
inrretsekanonnekanitmmodellen
B, Hedqaist,
"Plau 55". I bakgrundengeneralfdlttygnziistare
direktiir A. Wablquist och direAtijr Gustaf Sahlin. Foto Ateli6
Hadar, Stockholm.

hus, Herrarna Karl Backlund och E. N. Zander
medverkade bl. a. som "medier" i en trolleriforestdllning.
26-27. TBV avd. i Bofors ordnadeen veckoslutskurs i psykologiska ldmplighetsfshgor.
Tjdnstemdn och arbetsledare, sammanlagt ett
7O-tal ffiLn flera olika industrier i liinet, deltoe
i den intressantakursen.
28. De forsta skivorna av Ester-Bonowell,
glasfiberarmeradplast, ser dagensljus pi Bonoplastfabriken.Tillverkningen sker pi licensmed
ScobalitAG, Ztirich, och i samarbetemed flera
licenskollegeri olika ldnder. Under april-novembertillverkadestotalt ca20.000m2Bonowell,
30. Nohab overldmnadedet 11:e och sista
loket av leveransentill TGOJ. Det vackra loket,
fdtgsatt i gult och gront av konstndren Pierre
Olofson, vdckte stor uppmirksamhet pi Goteborgs Central.
31. Svenskaarm6n inkdpte en fransk 15 cm
haubits, som bl. a. skall licenstiliverkasvid Boau olika typet
15/4. Plast 55, Kontort- och reklantnzateriel
ocb former. Foto Inge Holm, Stockholm.

4. Pi Karlskoga Bergslags Tekniska Forenings irsm6te holl ingenjor Lorentz Kleiner,
Bonoplastfabriken,Tidaholm, nyligen hemkommen frin en studieresai USA, foredrag om
"Plast i USA 79tt".
"Den eldkraftigaste jagareni Ostersjon",
Halland, blev fdrdig och levereradesfrin Gotaverken samtgick senareunder sommarenslutliga
provturer. Den l- november var f.artyget fdrdigutrustat och Bofors-montorernasarbeteavslutat.
Ndr fartyget senarevisades fijr allmdnheten i
Stockholm vlckte det stor och smickrandeuppmdrksamhet.
Premidr pi den nya Kilstafilmen i fdrg,
"Mdn och stil".
Folkrorelsernas arkiv i Karlskoga stod
fdrdigt att taga emot material frin de olika foreningarnaoch organisationerna.Sakkunnig i styrelsen rir stadsbibliotekarieAlgot Holmstrom.
t. Nohab gistades av ett 80-tal teknologer,
deltagarei den nordiska kongressenfor skeppsbyggare i Giiteborg.
6. De forsta siffrorna rorande AB Bofors
bokslut 1954Idmnadesi pressen.De flesta tidningsrubrikernatalade om nettovinsten6,9 milj.
kronor.
7. IFK Bofors anhiill om ett kommunalt
anslagi z:.ooo kr. till den konstfrusnaisbanan.
Driftskalkylen slutar pit 39.500 kr. och byggnadskostnaderna
berdknasuppgi till ca 250.000
kr. Stadenldmnadesedan50.000och AB Bofors
lika mycket.
9. Sddesdrlan,ett sdkert men i ir forsenat
virtecken, visade sig i Karlskoga.
11. Tili ordforande i Borgarbrandmdnnens
Riksforbund fdr en tid av 4 3.r valdes pi irsstimman i Stockholm brukstjdnstemanTorsten
Johansson(avd. PA, Bofors).
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12. Den forsta ordern pi spiskupor av akrylplast levereradesfrin Bonoplastfabriken. Tillverkningentog senarestor omfattning och dven
imkupor av glasfiberplast tillverkadei f6r leverans 7956.
Vid Bonoplastfabriken igingkordes den
ftlrsta automatmaskinen i Sverige for" pressning
av kylskipsdorrar o. likn.
I Manchester Guardian publicerade Mr.
'DenisE. Flaherty, direktor
for Bofors (Gt. Britain) Company Ltd., en ling artikel om The
ChemicalIndustry in Sweden.
Direktor Gustaf Sahlin eftertriiddeFil. Dr
SigurdNauckhoff som ledamot av \Tedaverkens
styrelse.
14. Den sena och lingsamma viren innebar
ovanligt svira tjailskador pi vdgarna <iverallt i
landet.
It-2). Utstillningen "Plast 55" iippnadesi
StockholmsKonserthusav direktor arvid \7ahlquist.Utstillningen, som var ordnad av Bofors
reklamavdelningoch ingenjor L. Kleiner, visade
plastensmingsidiga anvdndbarhet vid husbyggnad,heminredning, material till modeller o. s. v.
Utstiillningen vickte ett mycket stort intresse i
fackmannakretsar.Aven konstkritikerna foll for
en del nyttoforemil, men efterlyste skickligare
formgivarebl. a. for armatur och skyltmatelial.
En serie specialvisningarordnades for belysnings-,heminrednings-,reklam- och emballagetelcnikerm. fl. samt for tjdnstemdnfrLn forvaltningaroch imbetsverk.
18. Mats Lemne, den nye landshtivdingeni
Alvsborgsldn, besokteNohab tillsammansmed
bl. a. generaldirektorG. Vahlberg, Arbetsmarknadsstyrelsen,
samt representanterfor ldnssryrelsenm. fl.
19. Bofors inkopplades pi Telexnitet i Svedge (nr 7210) och fick silunda snabba och
billiga f<irbindelsermed firmor och foretag, icke
endasti Sverige, utan iven i flera europeiska
liinder.
20.Direktoren for de finska statsjdrnvdgarnas
maskinbyri, ingenjor Lammpinhdd, ingenjor
S. Vuokko, samma byri, ingenjor R. pihkala,
Valmet Oy samt ingenjor V. Sanermaa,Loho-

rnoOy,gjordeett studiebesok
pi. Nohab.
Riksbanksfullmdktiges
beslutden 18 april
hiija rdntanmedfordekraftiga kursfall dven
Boforsaktierna
pi mindagsbcirsen.
Kurserna
tadestiimligen snart.

15/4. Plast 55-ntstdllningen i Bankhallen i Stockbolm aisade
bl. d. Bart/arnatur och stora kupoler. Atelj€ Hadar Foto,
Stockholm.

2L. De definitiva siffrorna f.or 1954 irs bokslut publicerades.
Sehdrom i B-pilenff 2/1,911..
Bokslutet kdnnetecknadesav starkt okad fakturering.
23. Den ekonomiska flygkartan over Orebro
l2innalkadesvira trakter och i sommarensplaner
ingick bl. a. fiygfotografering av terrdngin soder om en linje Orebro-Degerfors.
23. DSB meddelade,att de forst levererade
fyra Nohab-GM-loken nu varit i full tiiinst i 6
minader och kort 7i.000 km utan reparation
eller maskinfel. Brinslebesparingenjdmfort med
inglok angestill 400.000kr. per &r och lok mot
berdknade180.000.
24. Karlskoga Konsertforenings jubileumskonsert,i anledning av de 10 tycltigt forflutna
iren, blev en stor succ6.Dirigenten, Holger Hallenberg,dekoreradesmed SOR'sfdrtjiinsimedalj.
26. Karlskoga har onormalt stor vattenforbrukning i jd.mforelsemed stdder av samma
storlek, meddeladesfrin stadensbyggnadschef.
For en eventuell utbyggnad av vattenverket foretogs provborrningar pi Gdllerisen.
27. Elkraftsituationen var bekymmersam pi
grund av utebliven virflod i stora delar av lai26/4. Det nya taket au glasfiberarmerad.
Aorrugeradplasr, aa
egen tilltterkning, aid Bonoplastfabrikeni Tid;botn: Bofo:.sfoto Tillman.

#]

27/4. Kung Gustaa T/I Adolf ocb Drottning fuliana patsera
Boforskonroret i Haag, Obs' B'pilen at blontmor pi bal'
hongen.Foto van Houweninge,Haag.

20/4. Fin:Aa iiirnrtiigsmi)npi besi)khos Nohab. Fr. u. herrar
Vuokko, Lammpinhdii, Sanernta, Sii)strand(Nohab) oclt
Pihkala. Nohabfoto.

30. Som ett led i De .ForenadeForbundens
5O-irsjubileumhade Bjorkbornsfackforening inpnbjiids.
elkraft
med
sParsamhet
bjudit sina kolleger fuLn Gyttorp och Nora till
det och storsta
hosten'
en h6gtidlighet i Folkets Hus. Veteraner och
Vdrre blev det framemot
pensiondrer hyllades och de forolyckade kamraVid 1.l-tiden Pa formiddagen utbrot
dgnades en stimningsfull Parenbrand i ett torkhusvid Nitroglycerinkrutbruket l.r.r"s minne
tation.
i Bjorkborn.Husetfotstordestotalt vid en snabbt
Karlskoga fijrsta dansorkester,de pi sin
intriffad explosion,och fru Ellen Magnusson
Filip Bergstrom, tid si omittligt populdra "Sonny Boys", 3o-htsomkom.Hennesarbetskamrat,
jubilerade. Musikanter ra, hertar Rune Almgren
klaradesig utan skador'Under de mer d'n50 Lr,
(kapellmiistare),Gunnar Finnstrom,Ake Kadssom krut av denna typ titlverkats, har ingen
oiycka intrdff.at i torkhusen.Undersokningen ron, \fr"ll..rtin Killer, Stig Landin, Evert Stake
och Bertil Tornkvist lever dn i hogonskelig viilvisade, att orsakentill branden sannolikt var
miga och dt fortfarande musiken trogna - dock
antindning av nitroglycerin,som utsvettatsur
inte i danssammanhang.
krutet och runnit ner i ett uppsamlingskdrlunUnder lunchrastenpi UVA spelademuder marken.
sikkiren virlig musik och dven koren hyllade
29. Avtilet fiir SIF Boforsavdelningblev
i vdrmande och hoppfulla
intligen klart efter segslitnaforhandlingarsom den kyliga iritiden
melodier.
rordesig omaln 7o.
Rekordtidig studentexamen i Karlskoga
18/4. LandshdtdingLemnes besak pd Nohab. Ft' a' iioermed alla 26 abitudenterna lyckligen godkinda'
i ngenj 6r lf/ est mdn i ch generaldi rekt 6r V ahlberg, St ock bol m,
Valborgsmdssoaftonfirades pi traditiodiekiar od.elberg, landsbi)adingen, ldndrsekreterareFahl'
crantz, Viinersborg och herr Ldmber, Trollhiittan' Nohabfoto'
nellt sdtt, troti den kyliga och allt annat dnvlrliga atmosfiiren.Ldmpligasthadevarit att sjunga
;'An
se dr det lingt till
EIsa Beskows visa
vir . . .".

MAJ
2. Disponent E. \Tijkander, som gdstade
England och The Iron and SteelInstitute i spets".r for ett 2}-tal svenskaindustrichefer, berdt-

1.2

tade i BBC:s svenskasdndning om samarbetet
mellan ISI och Jernkontoret.
SIF:s minadsmote.di det nva avtaletrefererades,fick ett rdtt stormigt fodopp. Styrelsen
lyckadesdock att klarld.gga sina synpunkter.
Byggnadsarbetetpi den nya turbinverkstaden,avd. 89 vid Nohab, piborjades.Hallen
blir ca 50X39 m stor och t7 m hos och kommer
att forena monteringshallen,avd. 61, med dieselmontageh
allen, avd. 79.
AB Bofors Nobelkrut fick mottasa XV
OlympiskaSpelensminnesmedatj"for foltjanstfull verksamhettill formin for spelen".Direktiir
A. Wahlquist mottog samma medalj som tack
for gjorda tjdnster.
5. Bolagsstimman i Goteborg beslot bl. a.
en hojning av aktiekapitaletfrin 44 tlll88 milj.
kronor, dels genom nyteckning av 22O.OOO
nya
aktiertill en kurs av \2O: - kronor, dels genom
en fondemissionpi 22 milj. kronor. Samtidigt
meddelades,att Disponent E. \Tijkander skall
avgf,.vid uppnidd pensionsilder fr. o. m. bolagsstdmman7956 och eftertrddas av Direktor
S.R:sonSohlman.
21/4. En ugglelamilj sigs dagligen i parhen ild Bofors gantla
herrgird, fullkomligt
ostdrd au alla nlfiAna. Boforsfoto
Tillman.

21/4. Ytterligare ett ganunalt brand.farligt triitak iiter Aanonuerkstaden ersattes metl Siporextah. I bakgrand.en hytan.
Boforsfoto Falk.

Ett par hundra foretagsledareoch konstruktionsexperter sammantrddde i Stockholm
p5. inbjudan av Mekanforbundet for att dryfta
ett av de allvarligaste hindren for verkstadsindustrins utveckling, ndmligen bristen pi goda
konstruktorer. Overingenjor Helge Bjork, Bofors, talade om utbildningen av ritbitrdden.
Riksbyggensbostadsrdttsforenings
nybyggen vid Gustavsgatan,
omfattandeL24ldgenheter, i storlek f.rl.n I rum och kok till 4 rum och
kok, 40 gange samtnigra affarer, borjadesrittas
igitng. Samtliga fastigheter berdknasvan klara
om ett ir.
7. Bofors Ungdomsgirds sdsongavslutades
och ledningen kunde konstateraett gott studieintresse,men tyvdrr ocksi en tilltagande busaktighet hos ungdomen. De fria former, under
vilka ungdomsarbetettidigare kunnat bedrivas,
miste tyvdtr nu upphora, sedanhela ligor hemsokt lokalerna,enbart for att bri.ka och forstora.
9. En tankvagn av glasfiberarmeradplast,
levererad till Shell och tillverkad och konstruerad av Malmo Flygindustri, ForenadeBil AB i
Malmo och Bonoplastfabriken i Tidaholm,
vdckte stor uppmdrksamhetbland fackmeinnen.
Tanken rymmer 6.200 liter och vdger endast
440 kg eller knappt hdlften av en tank av vanlig typ.
j0/4.

Valborgsniissobil pi Hlttlallet.

R. Tilander foto.

t/5, Bolors illu:ikkdr Aonsefietar
FolhetsHus. R. Tilander foto.

10. Kampanjen "Ansvar och nykterhet", som
skall sittas in infor den kritiska Dagen - den
1 oktober 1955 - biirjade taga form' Frin alla
arbetsmarknadensparter var och ir man fullt
medveten om folknykterhetens betydelse,men
minga kritiska roster hojdes infdr de former,
som kampanjentog.
Pa Mekanf<irbundets kontaktkonferens
"Metallgjutning" talade ingenj6r Giista Lindh,
\Wedaverken,om "Sugningari ldttmetall".
11. Polisen i Karlskoga kunde konstateraen
begynnandenonchalans gentemot fartbegrlnsmen kontrollen var skarp
ningsbestzimmelserna,
Samtidigt signalerades
noterades.
ochfartikarna
"hirda bandage" mot alla felparkerare.
En italiensk studiedelegationmed direktor Rolla, Milano, i spetsen,besbkteTidaholmsverken for att studeratillverkning och montering
av lavetter m. m.
12. \$Tedaverkenfick byggnadstillstind ftir
nytt sandforrid.
Eleverna i folkskolornas avgingsklasseri
bl. a. Bromma, Olofslunds, Johanneshovsoch
Akeshovs folkskolor inbjods till UVA for att
studera verkstdder och informeras om mojligheterna att erhilla en god yrkesutbildning.Inte
mindre dn 22 poikar s6ktesedantill de 10 lediga
ldrlingsplatserna.
Mai. Den nld 4\O-tons 7ap'pressen i Nohabs pldtslageti,
aad. Bo, Nohabfoto.

#
lz/5. Stagning och spiral till Laseleturbinen' Storleken framgdr aa ntannen, som stfrr niira bildens mitt. Nohabfoto.

'''::HaI
pi Bolotsbesdk.Vdrdarnalrdn
14/5, Viirmlandsiournalistet
Karlskoga Tidning och Bofots rlnas t. h. i friirnre och t' t'
i baLreraden.BoforsfotoTillman'

1:i::.L;-

LO:s arbetarskyddskommitt6hemstillde
hos socialministern om en sakkunnigeutredning
om itgiirder att forebygga dammexplosioner
inom industrin. I samband hdrmed ndmndes
ocksi explosionsolyckornainom sprdngimnesindustrin.
14. "Roda Korsets Dag I9f" firades i Karlskoga sisom en stor treidgirdsfest pi Bofors
Herrgird, som helt upplitits for eindamilet.Tyvdrr osteregnet ned och forstorde mycket av de
trevliga arrangemarrsen.Det ekonomiska resultatet blev emellertid strilande, trots strilandet.
StadsldkareAlvar Laurell gav larm om
den stigande frekvensen av VS i Karlskoga. Till
ochmed tonirsflickorna tillhor klientelet, vilket
iir bide sorgligt och skrdmmande.

14/5. RddaLorslettaid.Bolors Herrgdrd.,Den tah'ika ptbliken
ser pd folAdansuppuisningen.
Foto S. Schdnning.

Karlskoga var milet fijr Vdrmlands Journalistforeningsvirutflykt. Bofors stod delvis fcjr
programmet,visade Ungdomsgirden, Industriskolan, film i Samlingshusetm. m. och bj6d
slutligenpi lunch p5. Labbsand. Solskensstimning trots osregn.
18. De stora och okande irskullarna av skolbarn orsakade svira lokalproblem for stadens
skolor.Sdrskilt besvdrligt hade Ldroverket, som
har skolsalarspridda pi 6-s platser i staden.
23. Nohabs nya personalrestaurang
och marketenterii kvarteret Gullriset togs i bruk.
24. Vid sammantrddemed Handelskammaren
for Orebro och Vistmanlands lin ldmnade disponentE. \Wijkander sitt mingiriga ordforandeskapoch eftertrdddesav direktor C. A. Jacobsson,Metallverken,Vdsteris.
26. Kursen "Foretaget frin insidan", som pigitt de senaste4 mLnaderna vid Sfedaverken,
avslutades.
167 anstdllda deltog i kursen.
26-27. Centrala Skyddskommitt6nvid Nobelkrut fiirrdttade sin vanliga irsinspektion och
konstateradebl. a. betydande forbdttringar av
ordningeni arbetslokaleroch personalrum.Frin
Sprdngimnesinspektionendeltog byriingenjor
BengtSangberg.
31. "Men and Steel", Bofors nya stilfilm,
redigeradav Alex Jute, tillhorde de filmer, som
SvenskaTuristtrafikfiirbundet skall sdnda till
utlandetfor propaganda.Aven SvenskaAmerikalinjen och SvenskaInstitutet ha pi begdran
erhillit kopior av samma film for sin Sverigereklam.
15

2t/5. Den ny, ljuta och rytnliga rtdtralen pfr "Gullriset",
Nohabfoto.

18/5. Aaslsrning pfr kursen 16r koinnliga ritbitriiden aid
Bof ors, StdendeIllla Li)fgren, Berit EriLston, Slluia Nyman,
Anita Olsson, Gunda Larsson ocb kariledarcn ingenji)r Olle
Nesser. Sittande Kerctin Olsson, Ulla Hiiijer, Lilian Roos,
Karin Bjdrh ocb Kerstin Holgertton, Boforsfoto Tillman.

26/5. Sd bdr fdreddmligt god ordning uid fi)ruaring aa uerhtyg och arbetsredshap Aunde Centrala Shyddshonmiuin
aid
Nobelkrut konstatera aid sin Srsrond. Boforsfoto Tillman.

For ldkemedelsfaktureringen,som t. v.
skall bedrivas i forskningslaboratorietsregi vid
Nobelkrut, togs nya lokaler i bruk i byggnaden

x-9.
Vid Nobelkrut igingkordes den iteruppforda anldggningenS 9 for krisiallisering av
hexogen och tillverkning av hexotol. Allt gick
fint och planenligt. For tillverkningen av hexotol anvinds en ny metod, utarbetadmed ledning
av erfarenhetervunna vid olyckan 1954.
JUNI

TurbinlocAet med nzonterade rerilomotorer till Laseletarbinen. Detaljernas storleh framgdr aa nzannen r. /. Nohabfoto.

26/5.

Centrala Shyddskonmitt|n

den sedunliga

irsintpeAtionen.

tid

NobelLfu,

rlnzlad f6/

Boforsfoto Tillman.

1. Statistikenover fackforbundensmedlemsantal forelig klar. "Metall" var stiirst med
234.000medlemmar.Avdelningstabellentoppades av Stockholm,"Metallettan", med Trollhittan pi 7:e, Bofors pa 8:e och Sodertdljepi f 3:e
plats med resp.4.472,4.256 och 3.191medlemmar. Metalls kassabehillningvar 64 mrl| kronor
- rena storkapitalismen.
Forskning och samverkan kan ge den kemiska industrin en god chans,sadespi Sveriges
kemiska industrikontors irsmote i Stockholm.
Direktor Sverre Sohlman eftedyste ett politiskt
klimat och en produktionsvinligare atmosfdr,
som vaf gynnsammarefor den industriella expansioneni Sverige.
7-20. Pi utstdllningen i Barcelona deltog
UVA med en halvautomatiskhi.lslipmaskin,typ
UHM-195. Som vanligt vdckte maskinen stort
intresse hos industriens reDresentanter.Maskinen var redan sild tilt en spansk kopare, vars
personal instruerats och trimmats av UVA:s
ih.fd.-onrtrator, herr Areskog.
4. Medaljutdelning i Bofors. 755 trotjanare
med 2) tjdnsteir och 6 veteranermed 50 tjdnsteir
16

mottog Kungl. Patriotiska Sdllskapetsmedaljer
vid en h6gtidlighet pi Stadsteatern.
Medaljutdelning vid Nohab. 17 veteraner
med 5o tjdnsteir mottog Patriotiska Sdllskapets
storamedalj och 54 trotjdnare med 25 tjdnsteir
fick den lilla medaljen.
85 medlemmar av SverigesGjutmdstareforbund besokte \Tedaverken och intogo lunch
i parken efter siudiebesoket.
5. "Gullriset", Nohabs nya personalrestaurang, invigdes och ijverldmnades av direktijr
Odelberg till "Nohabs personals ekonomiska
f6rening - Restaurant Gullriset", som skall
svarafor driften. Samma dag var alla anstlllda
med familj inbjudna att bese verkstdder och
dricka kaff.e l den nya fina testaurangen.

Maj.

General

Motors

Frigidaire-atstiillningen

pd Suenska

Mdssan i Gi)teborg uar helt byggd au Bonowell och Bonoplast,
Foto Roslund-Nordin, Gdteborg.

En minad efter bolagsstdmmansbeslut
om iikning av aktiekapitalet noteradesBoforsaktiernai ca 142 kronor.
6. Dagens ordenskapitel medfijrde bl. a.
storkorsetav Nordstjdrneorden till forste hovmarskalkenE. \7etter, ordforande i Bofors styrelse,och kommendorstecknetav forsta klassen
av Vasaordentill disponentE. NTijkander.
6-7. Kungl. Flygkrigshogskolansstabskurs
studeradeBofors, sdrskilt de avdelningar, som
tillverka ammunition av olika slag.
7. Den nya fd,rjan "Kalmarsund VII" levereradesfrin Kalmar varv. Maskinutrustningen
bestir av en S-cylindrigNohab-motor typ ML-8

pi t.zoohk.
8. Bostadsbristen i Karlskoga forsv&rade
planldggnin gen av undervisningen i Hogre allmdnnaldroverket ochld'rare drar sig for att soka
plats hir. Rektor Gijtharsson sig m6rkt pi situationen,som dock ljusnademot hosten.
g. Fyra nordiska regeringsmedlemmar,
,u.iska och norska utrikesministrarna, excellenserna
OstenUnddn och Halvard Lange, handelsminister Kinna-Erikssonoch norske industriministern
Siaastad,besokteBofors pi en privat studieresa.
Man kom frin ASEA och fortsatte till andra
industrieri Virmland.
Stora vdrden hotades vid en eldsvida i
Stilverket vid Bofors. Olja, som runnit ut pi
golvet vid en torkugn, antdndes,ett mindre oljekdrl exploderade och en vildsam rokutveckling
gjorde det svirt att lokalisera branden. Denna
sldcktesemellertid pi en kort tid och de materiella skadornablev rinqa.
1.7

9/6. UtriAe:ministerbesi)Aet i Bof ors. Fr. a. dircktdr Sohlman,
ingenji)r Kylberg, excellensen Unddn, direktdr aa Klint, excellensen Lange, t)teringenjdr

Strdnzberg satn, ministrarna Siaa-

stad ocb Erihsson. Boforsfoto Tillman.

pd adgen till
lO/6. Mittlinjen
p I asfi dr g. Bof orsf oto Tillman.

Nobelhrut

nymSlades med.

Mffiffi
14/6. Fdrmanshursen aaslatades oid. Nohab. Siuande fr. o.
f drman P. EAman, ingenjdr G. Sahlberg, dueringenfdr C. Holmquist, re€tor K. Dahlin ocb personalchef B, Oreliu:. Sthende
d e ni o n ydi p I omerad e f |rminnen. Nohabf oto.
l
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11. Korpidrotten i Karlskoga lO-irsjubilerade
med tavlingar pi Bofors Idrottsplats i fotboll,
damhandboll och varpa mellan lag flin grannstdderna.Orebro tos "full pott" i fotboll och
damhandboll och Klrlstad tiiumferade i varpa.
Efter tdvlin gen at man kamratmiltid pi. Konsumrestaurangen.Hedersgast var Korpforbundets och Stockholms stadsfullmdktiges ordforande Carl Albert Andersson.Karlskogaforbundet uppvaktadesmed givor och 18 intresserade
korpledare fick mottaga en sdrskilt prd.glad
guldmedalj.

ll/6. De nyexarninerade ingenjdrerna frin KarlsAoga MasAinfacksAola. Frrtn aiinster Olle Ols:on, Francesco Falcone och
Stare Andersson. Foto R. Tilander.

12. Bofors musikki.r gjorde en lyckad bussuifdrd till Vdstergotlandoch speladepi friluftskonserteri Skaraoch Mariestad.

13. Industriskolan annonseradeyrkesutbildStoronastiftelsenoppnade semesterhemning
efter 3linjer och meddelade,att ett 50-tal
met och som arets gdster kom ett 100-tal husldrlingar skulle antagastill den 3-hriga utbildmodrar frin Orebro ldn. Sedanvar det hogsdningen.
song hela sommaren, med samtliga stugor
fullbokade och rekordantal besok.
14. Insamlingen vid Bofors och Nobelkrut
till
formin for Riksfiireningen for krdftsjukdo, Bland de nyexaminerade ingenjorerna
marnas bekdmpande avslutadesoch gav samfrin Karlskoga Maskin Fackskolamdrktes ocksi
manlagt 24.668 kronor. Bolaget skdnkte samma
Francesco Falcone, som 7947 kom till Bofors
summaoch di. Kungl. Maj:t itagit sig att skiinka
tillsammans med den forsta gruppen italienska
elr summa motsvarande donationerna, hat sharbetarc. "Min gamlavana att gi i Alperna har
lunda insamligen via Bofors tillforts 98.672 kr.
hjalpt mig over alla studiemodor", sade den
lycklige nye ingenjoren.
Den forsta 2-Lriga formanskursen vid
Nohab avslutadesoch diplom utdeladestill de
23/6. AllmAn midsommard.ans kring najstingen p3 Gantla
9 eleverna:Stellan Carlsson,Yngve Kronstrand,
Torget i Tidaholn. Foto Bjiirklund.
Olof Hikansson, Evald Hallberg, Bertil Rehnman, Reymond Bylund, Lennart Olofsson, Lennart Petterssonoch Henry Ytterberg.
15. Den forsta ldrlingskullen vid UVA avslutade ldroiret med en studieresatill Bofors, dir
man besig verkstiderna och trd'f.fadekamraterna
pi Industriskolan och sig hur de hade det.
16. Vattnet i Svartdlvenvar hdlsovidligt enligt tagna prov och iven badplatserna vid
Mockeln var i farozonen.

1B

Direktor Sven Lind och overingenjorUrban Molin, $Tedaverken,reste till England for
att deltagai ett jubileum och informationsmote,
ordnat av Magnesium Elektron Ltd. for denna
firmas licenstagarei Europa och Amerika. Dh
$fedaverkenvar den forsta licenstagaren,hade
direktor Lind fitt hedersuppdnget att vid avslutningsbanketteni licenstagarnasvagnar framfora deras lyckonskningaroch tack till firmans
ledare,maior CharlesBall.
Vid SveaHovritts sammantride i Orebro
behandladesaiven ett overklagat mopedfyllerimil. Vederborandeskyllde ph att fyllan orsakats
av "spritingor frin en smdltugni Bofors", efteisom det kommit en brdnnvinsapparat bland
skrotet.
Tidaholmsverken,Bonoplastfabriken,fick
besok av forsdljningschef Oesterlin och herr
Mildenburger(RGC).
17. Trafiken pi vigen mellan Orebro och
Karlskogablev allt intensivareoch olyckor horde
till dagshindelserna. Ldnsstyrelsenutfdrdade
ddrfor omkorningsforbud pi en stricka frin
Rovarbrontill Klunkhyttan.
18. \Wedaverkensstora traditionella sommarfestgick av stapeln.Programmetbjod underhillningsmusik, resning av majsting, skdmtidvIingar,serveringoch dans.Som vanligt var ocksi
festentalrikt besokt.
Den forsta fria inarbetadesommarlordagenvid UVA. Ovriga frialordagar voro 2 och 9
juli samt6 och 13 augusti.
16/6. lllaguesiurn Elehtron Ltd:s banhett. Frin ht)ger direhtijr
Lind.,lN/edarerken, n.ajor Charles Ball, Mr E. Player, Sterling
Metal, och Mr FranA Houard, USA. MEL-foto.

19/ 6. Medlentnarna au B-pilens redaktionskommjttier rikades
pd Ult,6n l6r att disAutera tid.ningens"nya gia" frin och nted.
denna drgfing. Boforsfoto Tillman.

UVA inbjod alla anstdllda jdmte fruar
make,
fistmo eller annat fast sdllskap) och
(ev.
barn under 15 ir till en bitutfdrd pi Saltsjon.
Resan stdlldes till Stockholms stads fritidsomride Grinda, dzir man it lunch, dansade,lekte
och drack kaffe. PA hemfdrden serveradesvarm
korv ombord. Utfzirden blev synnedigenlyckad
- trots litet regn - men si. var det ocksi. den
sista regndagendenna sommar.
26. Hokensisloppet pi cykel med start och
rnil i Tidaholm gick traditionellt av stapeln.
29. Vid en provtur med Ra-loket, som levererades frin Nohab till SJ i mars, vdlte den
medfoljandemdtningsvagnenvid utging genom
vaxlarna vid Flens station. Vagnen rullade ner
for den 3 m hoga jdrnvdgsbankenoch 2 tjd,nstemdn vid SJ forolyckades.Ingenjor Rune Olsson,
Nohabs konstruktionskontor,skadades.De materiella skadorna,frlmst dy rbaramdtinstrument,
vdrderadestill 0,5 milj. kr. Loket tog inga skador
och var ej heller orsak till olyckan.
20/6. Cbelen fdr Honre Fleet, amiral Sir Michael Denny
(m.ellan disponent och fru IYijAander) best)kte Bolors i sdllskap med nLgra hdgre ollicerare t'rfrn den engelska eshadern
i Stockholm sant Cbefen f dr Marinen amiral Stig H;son
Ericson. Gruppfoto tillsatnnans nted Bolorsare. Boforsfoto
ralK,

V erAstadsbyggnaden. UY A-f oto Peedu.
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29/6. DireAti;r Suen Lind, Mrs. ocb Mr. Meighan, i)ueringen
i6r Urban Molin och hen Lennart Serrander, \Tedafoto
Vesterlund.

Kadskoga Flygklubb hade en livlig sdsong
och flera diplom och certifikat erovrades.Klubben forfogar over 5 segelplan,2 glidplan och
1 motorplan.
Tidskriften "Det Bdsta" inneholl en ar"Svenskarna
tikel
gir under jorden" ddr olika
bergverkstdder(bl. a. Bofors), kraftstationsanldggningar m. m. i berg beskrevs.Ndr man ldst
artikeln kunde man konstater^, att chokladen
"Det Bdsta" lr god nog och bra mycket bdttre
dn tidskriften.
\Tedaverken besoktesav en av Englands
storre byggmdstarefor hamnar och flygplatser,
Mr. B. J. Meighan, tillsammans med sin maka
och Mr. Denis Flaherty, Bofors (Gt. Britain)
Company Ltd.

Interi1r frin UVA:s nya iltAontor.
tealig lokal. UVA-foto Peedu.

30. En order inkom f.rln Kina pi. ej mindre
dn 80 ton acetylsalicylsyratill eti vdrde av Vz
milj. kr.
't'rtin SaarthSlslorsenskraflstation med de tre
3o/6. Interiiir
i
n
enta.
N ohabturb
Nohabfoto.

(@

Svarthilsforsenskraftverk, tillhorigt AB
Svarthilsforsen (Stockholmsstad), invigdes.De
tre turbinerna,varderapa 30.900hk, har Nohab
levererat.
SJ bestillde 10 lokomotorer typ 26 vicl
Nohab. Det forsta loket skall levererasi augusti

r956.
JULI
inom Karlskogastadsomride
t. Fartgrdnsen
hojdesfrLn40 till 50km/tim., somnu skallgilla
trafikanfor de flestaav ldnetstdtorter.Stadens
20

ter fick for ovrigt ett gott betyg av polismyndigheterna(undantag kanske for cyklisterna). Filkorningen villade dock en del bekymmer, och
mhngahade svirt att komma in i ritt fil.
3. Filipstads BergslagsKanalforening, som
f.owaltar trafikleden mellan Karlskoga och
Filiostad.holl irsmote. Vi skall iterkomma med
en ldngre beskrivning over denna vackra, men
tyvd,rrfoga anvdndafarled.
4. Storsemesternborjade vid Tidaholmsverken, en vecka tidigarc dn Bofors, och slutade
den23.
Konstruktionskontoretvid UVA borjade
inflyttningen till den nya ritkontorsviningen.
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1/7. Gjurn;ng au betongplattan aid
V edaaerken. lJ7edafoto \Testerlund.

4-5. Bofors nya pyrotekniska tdndror for
40 mm ammunition demonstreradesoch provskotsmed gott resultat infor svenskaoch utliindskamilitdrer m. fl.
7. Flygfotograferingen och forarbetena for
den nya ekonomiska kartan over Orebro ldn
nalkades vira trakter. Under sommaren utforskadesbl. a. Letdlvensdalging.
Nobelkruts Brandkir ordnade en tdvling
med mycket svira ijvningsmomentmellan de 4
vaktavlosningatna. Brandbefdl frln stadens
brandkir tjdnstgjordesom domare.Tredje vaktvann, foljd av L'.a,4:e och 2:a.
avlosningen
gallde det, att i ett
4/7. Vid Nobelhruts Brandklirstiitling
monrentruJla ut "n'otylAaggar". Bofotsfoto Tillman.

Nohabnotor aa rfi

M68T till Rauma-Repola und,er proakdr-

ning i d.ie.relmontageballen.Motorn utaecklar 2,650 /:k aid
205 cartt/xt.in. Herrarna pti fotot iir Rodskier t. b, ocb Sah/lz t. z. Nohabfoto.

7/7. En gruppbild t'rfin leueransskjulningarna rned 57 ntnz
luftilirnshanon (FAK) pA skjutliiltet i Zutendael i Belgien.
Studio Minders foto.
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4/7, Grappbild aa Nobelkruts Industribrandkdrtagen uid.tdolingarnadennadag. I mitten titter brandmiistareB. Carlssonoch brandfirnan G, Nilsson. Boforsfoto Tillman.

Nirmare 2.000 pensionerer frin hela
Vdrmland gdstadeKristinehamn, och flera boforsare var med. Vir gamle vdn Karl Jernberg
var dldsi och piggast. Talman G. Nilsson berittade om sina intryck frin de svenskariksdagsmdnnensRysslandsresa.

marsjuka hade rapporterats,men badvattnet i
Svartdlven var hotande diligt.

Eftersom lordagen den 9 juli var en fri
sommarlordagvid UVA, fick arbetarnaddr en
sammanhdngande
semesterperiod
pi inte mindre
dn 23 dagar.

stolpe och sig litet hjiilplds ut, vilket orsakade
utryckning av rdddningspatruller bide ffin
polisen och avd. Ekorren klarade sig med ett
elegant luftspring till ndrmastetrdd.

11. Vdrmeboljan stod sig och Boforssemestern
ingick med "kalasvdder". Det torra och varma
vddret holl sig for ovrigt over hela 3-veckorsperioden och ldngre andh - till stor gliidje fdr
alla semestrande,men till stor skada for lantbruket. Den 28 tangerades tidigare noterade
vdrmerekordpi skjutfiiltet.

18. "Fruntimmersveckan"ingick - och gamla
teckenslog fel, ty hela veckanvar varm och torr.

M. Ett Nohab-GM-lok iterkom efter en 7.000
km ling, utomordentligt lyckad demonstrationstur till sydostraEuropa och Turkiet. I turen deltog ingenjor Sture Sjostrand, forman Valter
9. Storon och ovriga semesteranld.ggningar Mirtensson och montor Rolf Andreasson.I Turhade storinvasion.En veckaslyxsemesterfor 35
kiet saluteradesdet nya loket med visselsignaler
kronor pi Storon - liter inte det lockande?
frin ingloken, som Nohab levererade pL 3otalet.
Den forsta UVA-tillverkade SRM-vdxeln,
typ US-D 1.0, for jirnvdgsdrift, ldmnade verk17. Det tycks hora till traditionen att ekorrarstaden for provkorning i bink hos SvenskaRona skall villa Elektriska avd. en del bekymmer.
tor MaskinersAB, Nacka (SRM).
Nu hade ekorren kliittrat hogt upp i en lednings-

\3. Brcarna over Timsilven vid Bjorkborn
avstdngdesfor all kortrafik i och for reparation
och beldggning med asfalt. Vid semesternsslut,
den 31 juli, oppnadesde iter.
H2ilsotillstindet i Karlskoga var gott
konstaterade stadbldkare Laurell. Ingen som-

20. Karlskogapolisen utrustades med kontrollfartmdtare for ertappandeav ev. fartsyndare.
Torkan var sh svir, att grismattorna vid
Bofors Hotell borjade bli roda. Med hjilp av en
motorsprutafrin Bofors brandkir, uppstiilld vid
kanalen,kunde grismattorna vattenbegjutasoch
rdddasoch gronskadesnart igen.
25. De nya dubbeltraversernai Montagehallen vid Tidaholmsverkentogs i bruk efter att ha
monteratsunder semestern.
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Jani. Nohab-GM-loket pi Ankaras station ander demonstralionsll.lren i TurAiet. S. Sidsirand foto.

Ytterligare en hydraulisk pressfor belysningskupor installeradesvid Bonoplastfabriken.
27. Ld"nsstyrelseni Orebro utfdrdade, meC
stod av bestdmmelserna
i naturskyddslagen,forbud mot all grustdkt inom ett stort omride av
rullstensisenvid Lokavdgenoch isen vid Linnebdck inom Karlskoga stad.

Ingenjdr S. Sjdstrand mottogs pd Gdteborgs Central
med blonztnor au sin fru, niir han frterdom frin 700-milafd.rd.en
nted,N ohab-GM-loket. GHT -foto.
1j/7.

Ontbordlyftning au 12 cm eleaerande rlrrentet till dubbeltornet pk Jagaren Halland.. I ldrgrand.en rJttes ett aa 57 nnt
tomen med. eldrdren i 90o eleuation. Foto Gijtaverken.

31. Sverigesdldste "skeppsgosse",f. flaggstyrmanrienoch marinkontrollanten vid Nobelkrut, Adolf Fredrik \Terkstrom, fyllde 94 hr
och hyllades. Herr \Werkstrom dr nu den ende
kvarlevande ffin besdttningen pe fregatten
"Vanadis", som 1883-81 gjorde sin beromda
virldsomsegling med bl. a. Prins Oscar Bernadotte och sedermeraamhal Lindman ombord.
Boforsforeningenskiosk vid bruksporten
pihrilsning
hade
av tjuvar, som visserligenhann
smita innan polisen anleinde,men som senare
snart togs fast. Endast vdxelkassanpi ca 50 kr.
hann de ta med sig.
Stddernavar liksom avfolkade under alla
sondagar,och alla som kunde sokte sig ut mot
svalkandevatten.
Tidskriften Femina inneholl en ldngre
artikel "Det moderna koket", d2ir bl. a. den
eleganta spiskipan av opalfd,rgadBonoplex frin
Tidaholmsverkenomtalades.
De lre nya rtilgorila aid Labbsand. Foto S. Hellstrijm.

1/8. H'lllelt n.ellan Ekononiatdelningens hontor och l.rdpp,tn
app till den nycrr;tAofltarsuAningenpd UVA. UVA-foto Peedu.

AUGUSTI
1. Civilingenjor C. A. \Wernhoff tilltredde
chefskapetfor Kontrollavdelningen, Bofors.

'lgi
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UVA:s affdrskontorsvining stod fdrdig
efter en grundlig reparation och omm&lning
under semestern.Harmoniska farger och vackra,
moderna textilier ge nu kontorsrummenen serskild trevnad. Samtidigt togs den nya ritkontorsviningen helt i bruk. Inflyttningen ddr hade
borjat tidigare.
Bonoplastfabriken blev huvudagent i
Sverigefor RheinischeGummi und Celluloid AG
(RGC) och inrdttade en speciell avdelning for
utldndskaplastmaterial.
ord1-15. I samarbetemed Skoloverstyrelsen
nades oi Bofors Industriskola en instruktionskurs for yrkeslirare i mekaniskaverkstadsarbe1/8. Riirnzartdn uader den konstlrusna isbanan p2 Bofors
;drort.rplalr uar lhrdig. Foto C. G. Str6m, Bofors.

,-/;:;:m

9/7. IJvA-tillterAad. SRM-riixel ar typ US-D 1.0. Viixeln kan
ingfiende n?ototuttlui:t,erfdra 300 hkr uid.2100 1ta7y1,/ntin.
antal. UYA-foIo Peedu.

ten. Kursen omfattade foredrag, demonstrationer och ridfrigning omkring lmnet "grundldggandeyrkesutbildning".
\Webac-linentogs i bruk i aluminiumgjuteriet
oi \Tedaverken.Mot slutet av hretvar maskinen
i f,-rll dtlft.
3. Ett omride pL ca 500 m2 avbrdndespi
Skjutfdltet vid en iiten skogsbrand,orsakad av
ett granatnedslag.Yhra trakter var f . o. forskonade frin svirare skogseldar,trots den torra
sommaren.Ett val utbyggi systemmed branddammar och en effektiv bevakningsorganisation
har emellertid byggts upp i Karlskoga, for
sdkerhetsskull.
7. "Lllla julafton" for alla krdftfiskare. En
god tillging pi smi, men vdl matade och skalfasta djur, rapporteradesakkunskapen.
8. Ldrlingsavdelningensnya verkstadslokaler oppnadesoch invigdesvid UVA under smitt
hogtidliga former. Avdelningen, som dr placebottenvirad vid gamla verkstadsbyggnadens
ning, har 8 bdnkplatser for filare, 10 moderna
verktygsmaskiner(2 supportsvarvar,2 frdsar, 7
hyvel, 1 rundslipmaskin och 1 planslipmaskin,
2 borrmaskiner och 1 slipstol). Den teoretiska
undervisnin gen f8.ldrlingarna pi dagtid i Stockholms siadsyrkesskolor.
10. 70 mm iskregn pi mindre dn en timme
demolerade tradgl.rdar och vigar vid Valisen.
PL andra,sidan sjon, vid Bofors, h6rdes visserligen den kraftiga iskan, men knappast nigot
regn foll.
Stor olastkonferensi Tidaholm med avdelningskonlorenoch AB Malmo Flygindustri.
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Spurten vid irets forsdljningskampanjdiskuterades.
11. Ordforanden i Bofors stvrelse,1:e hovmarskalkenE. \7etter, och direktor SverreR:son
Sohlmanbesokte Tidaholmsverken for att sdrskilt studeraBonoplastfabriken.
l2-I4. Stor Bil-Expo i Karlskoga ordnad for andra iret i rad
Karlskosa IF och
Karlskoga Tidning samt de t6 ledaide bilfirmorna i Vdrmlandsdistriktet. En trevlig trafikskola for barn, bllar av hrglngar frin 1907 till
1955,naturligtvis med tonvikt pi sistndmndair,
sing, musik och slutligen det stora "Kanonloppet" pi Geller6.sen,ingick i programmet.
11r.Stora simtdvlingar och promotion av magistraroch kandidater i Tidaholm. Overingenjor
Prolliusvar promotor och hadenojet sesin dotter
dels som kandidat, dels som forsta pristagarei
100 m brostsim. Tidaholmsverkarna var framgingsrika och vann foljande grenar: 100 m fritt
herrar seniorer och juniorer av resp. Ingemar
och Lennart Johansson,bida avd. 6Ot,
Johansson
100m brostsimherrar,Arne Johansson,
avd 601,
och hoga hopp herrar, Standis Ljungberg,
avd.6tt.
15. Nigra amerikanska flygarpojkar gjorde
en studieresagenom Sverige under 6verste L.
Brewersledning. Bl. a. studerades\Tedaverken.
16. Nobelkruts civila forsdljningsavdelning
arrangeradeett informationsmote i Bofors for
flertalet av de viktigaste kunderna bland lackfabrikanterna.
Giisternasantal var L4 och motet
mycketframgingsrikt.
Mer dn 800 pensiondrerdeltog i Karlskoga
stadssedvanliga bussutflykt, som nu gick for
iO:de gingen och som denna ging stilldes till
Mariestad,med utresa over Laxi och hemresi
overOtterbicken-Kristinehamn. Bofors musikk&rvar med och speladevid alla uppehill.
18. Ett antal italienska marinofficerarc frin
den italienska kryssaren Raimondo Montecuccoli,som gdstadeGoteborg,gjorde en siudieresatill Bofors.
En praktisk realskolaskall t9;6 inrittas
i Karlskoga enligt det forslag, som den s. k.
skolorganisationskommitt6n
framlade. Ett forslagom utbyggnadav yrkesundervisningen
kommerdven.
20. Vdrldens skonastekvinna. den nvkorade
"Miss Universum",froken Hiltevi Rombin fr&n
25

1/8. Ett au de nJuppfi)tda torAhusen 710 aid Hexotolfabriken
i NobelArut, i)nnu utan skyddsaallar. Boforsfoto Falk.

Uppsala, charmadeKarlskogapublikeni Folkets
Park for ett pris av 2.500:- kr. i minuten.
Flickan var scit och rar, konstateradede flesta.
22. En grupp p5. 8 burmanska marin- och
armlofficerare och tekniker gjorde studiebesok
pi Nohab.
Stora mdngderolja, som runnit ut i Timsdlven frin Boisverkstaden,fororenade vattnet
och villade stor fiskdod. Svanarnaoch minsa
dnder skadades.Aven frin Kilstaverken,Nobetkrut och broarna vid Bjorkborn kom det olja
eller fororenat vatten ut i dlven och forvdrrade
situationen.Ndr sedanvattnet tappadesgenom
Bofors kraftstation, fororenadesdven badplatserna i Mockeln. Alltfor sent vidtogs anordningar for att klara upp situationen.
Jagaren"Smiland", byggd pi. Eriksbergs
varv i Goteborg, inledde en serie av provturer i
Azg. lYsebac-linen i lYedaaerkens gjuteri aar firdig
tagas i brah. \Tedafoto B. $Testerlund.

och kunde

.,!j
,
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8/8. LArlingtaudelningensnya lokaler pa UVA. FilbiinAar i
ocb i londen Automatfdrgranden, diirefter aerktygsmasAiner
aadelningen.UVA-foto Peedu.

Oaeilngen15/8, USAJ\gagojharnas besdkpfr WedaperAen.
i6r Molin och ingenjt)r Akerlund' (nr 2 ocb j fr. rt.) dsar
f lygnotordetalier,\Tedafoto'W'esterlund.

Kattegait. Provskjutningar med fartygsartilleri
och raketkastareav Bofors konstruktion och tillverkning utftjrdes senareunder minaden.

12-14/8. Ett myller aa bilar och lolk pfr Bilexpox.R. Tilander foto.

14/8. )aeringenji)r Prollias sont plonzotor uid. simtiiulingatna
i Tidabolm, Simliirarinnan (uars namn red. tyaiitr inte kan
tala om) syxet t. b. Foto Bitirklund.

ffii:u

23. Koncernkonferensi Bofors, varvid bl. a.
utbildning och rekrytering av arbeisledarediskuterades.
25. En ny 40.000volts elkabelmellan Boisen
och Stackfalletladesned i "Livsfarebacken"med
100 man som "prlmdragare", vilket blev ett
stort och h6gljutt skidespel, med hejande f.tLn
hiigtalarbil.
Den nya folkskolan i Aggerud stod fdrdig
att tag s i bruk. Barnen frin Aggerud, Fisksjon
och Storingstorp har nu fitt en trevlig och fin
skola.
26. Folkets Hus i Karlskoga har blivit en av
stadensstorre turistattraktioner. Si den gamle
boforssmedensyttrande - "inte ser dd mycke
ut for vdrla utifri, men di va hundan si grannt
inni" - har inte helt besannais.
AB SvenskaFlygmotor 25-irsjubileradei
Trollhdttan, utdelade gratifikationer till t46
veteraner,ordnadeen fantastiskflyguppvisning,
bjod pa lunch och stora festligheter i Folkets
park. Vid iubileet erinradesom att foretagetbor-
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jadeiLr 1930,som ett dotterforetagtill Nydqvist
& Holm, Nohab-Fiygmotor AB, med ett aktiekapital p6,0,5 milj. kr.
27. Tvi moderna kanoner frin Bofors flankerade entr6n till den svenska industriutstdllningeni Lima (Peru), som oppnadesdennadag.
I utstdllningen deltog ett stort antal svenska
exportindustrier.
27-28. Bridgespelare frhn Boforskoncernens
alla foretag trdffades i Bofors och mottes i en
"koncernmzisterskapstdvling".14 fyrmannalag
deltog och lag Rofors K r (Herrar C. Granstrom,E. Andersson,H. Anderssonoch A. Dahlberg) vann. Nobelkrut kom p3. 2:a och Nohab
pi. 3:e plats.
28. Brandkirsstafetten,Karlskoga Brandkd.rs
Kamrat- och Idrottsforenings stora irliga tdvling, gick over 7 streickormed olika svira tav-

26/8.
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ctt h6gre
SAjutldltet.

drgentinsha
Boforsfoto
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Tillman.

2Q/8. Jagaren Sntiland pi ztgiende ar Gi)reborgs hartzn
t'dr
prot.rAjutningat' i Kattegatt. Foto Eriksbergs varv.
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27/8, En t,/g perudn i stant beandratt inldr en au de /t,i
bolorsAanonerna, sott flanherade entrin till den tt,en:kt in
du.rt ri ut.rtii/ln in gen i Li nta.

3O/8. Jagaren Sntiiland.rprortur. Ailogsllaggan doljs i hrutrdAen tid shjutning ned Bot'ort lysraAetaatonat SAR 103.
Aklrd tornet: eldrdr ,ryt.r i f drgrunden. Foto Eriksbergs varv.

ffiF1sffir6
'

"ltb

a$

ry*-"*

;?,.*%

F:I
1/9. Nar "shyddsllaggan" iir hissad p3 Nobelkrut, har tnl.et
BoforsfotoTillman.
olycksfall intrd'ffatander minad.etz.

lingsmoment. "Filarnas" 6-mannalag vann en
med Fdltverkstaden
rekordseger,
pe2n och Bofors Brandkhrph 3:e plats.
Pa H55 - sommarensstorakonstindustriutstdllning pi Parapeteni Hdlsingborgshamn utstdllde \Tedaverken, genom byggmdstareSigfrid Persson,Malm6, diversestingpressadeprofiler till perspektivfonster.
"Boforsloppet" i orientering, med start
vid Sigarfallet och 7 kontroller i Kilsbergsskogarna samt mil vid Labbsand, vanns av Per
Larsson,Kroppa.
29. Ett nittiotal gdster frin Internationella
Transportkommitt6n (CIT) besokteBofors, besig verkstdder och oviga anlaggningar, stadens
sevdrdhetersamt bjods p5. middag pi Stadshotellet.
30. Den forsta seghdrdningsugneni Kilstai ghngsmedj ansnya vdrmebehandlingsavdelning
kordes.
UppilsningssAiutningar pA Vadd6. Promenad till
30-31/8.
S|jutplatsen. - AsLddarplatsen. - Hollandse Signaals eldledningsinstrunzent studeras. " SpegelsAjutningen" aani6t.;
biist i huksittande. Boforsf oto Tillman.
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27-28/8.

Segrande lagel i Koncernbridgetfulingen. Frfrn
tiinster herrar H. Andersson, A. Dahlberg, E. And.ersson och
C. Grttttrron. Foro S. Schonning.

G- l . - , Jf .' I.

l/9. Den nya marAeringstatlan 'fdr olyck.rfall ild NobelArat:
l a b r ih sp o r t . B o f o r s f o t o T i l l m a n .

30-31. Tillsammansmed HollandseSignaalapparaten uppvisade Bofors pn Veddo ett 4O
och ett 57 mm lvakan-batteri med fullstlndig
eldledning.Ca 100 gdster frin 24 olika nationer
isig skjutningatna och demonstrationerna.Srirskilt den s. k. spegelskjutningenvickte stori intresse.
29/8.

SEPTEMBER
1. Den osedvanligtlinga vdrmeperiodenavslutadesmed vildsamma iskvdder. Ett blixtnedslag vid Skrimforsens kraftverk orsakade eti
toialstopp i eldistributionen.
I samarbetemed Yrkesskolani Sodertdlje
startade\Tedaverken en ldrlingsskola for gjutare. Sex ungdomar borjade denna dag sin 3Lriga larlin gsutbildning.
Den vdlbekanta "olycksfallsbarometern"
vid Nobelkruts port togs bort och ersattesav ett
par nya markeringssystem,
dels en "klocka" med
visare, dels en flaggst&ng ddr "skyddsflaggan"
dr hissadalla olycksfallsfria dagar.Intriffar ett
olycksfall ersdttesflaggan av en rod vimpel.
29

Nigra au de utliindska deltagarna i Internationella
TransportAont.tttittin (CIT) JArnnar bussarna uid Karlskoga
St adsh ot ell. Boforsfoto Falk.

Sept. "BoforssAenans" m.frngsidiga anrtcindning tisades pfr. den
)nstruLliua shogsutstillningen pfr Shansen i StocAholm. Foto
Lundquist-Bild, Solna.

1,/9. Den f i)rsta ldrlingsAullenuid Wedaaerken,Siuandefr. o.
Hans Andersson,Leil Thorsln, Stig lansson, Rolf Pettersson'
Kiell Andersson och Kiell Klangeryd. I bakgrund'enrektor
S. Hallberg, ingeni|r N. Thorman, Giatarnasordf. T. lobanssox, iiteringenjdr IJ, Molin, ingeni|rerna S. Karlsson ocb
B. Bromander.STedafotolilesterlund.

Sept. Leil Thors€n, en at li.rlingarna aid lYedaaerken, llir sig
biir har rnan gdr kiirnor.\Yedafoto lTesterlund.

Eriksmdssan.\Tedaverken deltog
1-11.
med en egen monter och utstdllde Retembalidor, Mobila-pumpar, Deber-trafikfyrar, k6ldbox m. m.
2. Boforskamraternasisbaneprojekt ser ut
att g& bra i lis. Klubbmedlemmarna of.f.rar all
fritid pi bygget, stadenoch bolaget har ldmnat
stora anslag. Ett forslag om att isbanan skall
forvaltas av en serskildstiftelsekommer troliqen
att forverkligas.
3-4. Bofors Motorbitsklubb ordnade sin
sedvanliga nattorienter ing i f.arvattnen ovanf irr
Knappforsslussen.Sven Erland Sj6o vann med
8 prickar (inte kullseglade utan i protokollet)
och andra platsen delades av K. E. Dahlb?ick
och G<jstaSvensson,vardeta med 17 prickar.

5/9. Nobabs nya slip- och friismaskin "lValdricb" i atd,
iir Saerigesstiirsta maskin i sitt slag. Nohabfoto.

5. Sveriges lingsta frds- och hyvelmaskin
kiirdes iglng pFLNohab. Maskinen, av fabrikat
\Taldrich, kan bearbeta ett arbetsstyckesom ir
70,7 mlilngt,2) m brett och 2 m hogt. Prismans
langd dr 23 m.
6. 100.000olycksfallsfria arbetsdagari svit
och av vem kan sammaresultat uppvisas?
- kunde avd. VE vid Bofors och skyddsombudet
Rolf Hagkvist rapporteratill Sikerhetstjinst. Pi
tl hr har ingen arbet^re pe avdelningen litit
sjukskriva sig pi grund av olycksfall i arbete.
7. En mystiskeldsvida i Hogisens gird, som
agsav Bofors och disponerassom bostad it ett
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flertal familje4 sig mycket hotande ut, men
kunde begrinsas innan den villat storre skador.
Ingen blev husvill, men store delen av allt bohag miste flyttas ut under slickningsarbetet.
Tidningsrubrikerna och diverse skriverier omkring brandengjorde mera skada dn eldsvidan.
Inom Nobelkruts fabriksomride ordnades
en samovningmellan Industribrandkiren, Karlskoga brandkir och Karlskoga rodakorsk6.r.
Larm utgick frin brandskip och ingen organisationvar tidigare underrdttad."Eldhdrden" bekdmpadesmed vattenkanoneroch 6 strilar frin
5 motorsprutor.Rodakorskiren fick ta hand om
6 "skadade".Efter ovningensslut samladesalla
deltagare till "eftersldckning" med kaffe och
dopp i marketenteriet.Hdr h6ll ocksi brandchef
Sandqvisten saklig genomging over den mycket
lyckadeovningen.

l/9. Brandchef Sandquist gdr igenom Rdda Kors- ocb BrandAdrsi)oningen pfr.N obelkruts marketenteri. Boforsfoto Tillman.

8. Enligt Kadskoga stads socialvirdsbyris
irsredogorelseuppbar 3,9 %, eller 1.288 av stadens 33.334 invinare, understod ffin f.attigvirden.
9. Jirnverksforeningensstyrelseforlade, pi
inbjudan av disponent \Tijkander, sitt sammantriide till Bofors.
11. Riksmarschengick irver hela Sverigeoch
1.000-tals
personernotte skolsulor for att ercivra
1/9. Zinmer-Bof ors nya hdrdterLstad ocb stfillager i Hengelo,
Holland. Foto Zimmer-Bofors.

7/9. Pjas nr 1o0 (SAK 40) tillfaUigt betnannadmed tre
argentinshasjdolficerare samt ingenjdrcrna Brdms oclt Kylbers. Bofo$f oto Tillman.

l/9.

Det brinner i Hiigdsens gird. Sldchningsarbetet har fast

bdrjat. Foto S. Schdnning.

Biirddande brittiske militdrattach6n i
Stockholm, major Sir Frederic Coates, besokte
'Wedaverken.
14. LO:s representantskapsammantrddde i
Stockholm och beslot bl. a. att icke taga slutlig
stdllning till avtalsfrigan nu, utan awakta en
ldmpligare tidpunkt, di det ekonomiska ldget
sikrare kunde bedomas.
15. ABF:s och TBV:s kursprogramfor stusindes ut och inbjod till
diesdsongenIgtr-t6
rnl.nga trevliga och nyttiga kurser i sprik, tekniska imnen, konst, musik, hobbiesm. m.
Arbetsmarknadsstyrelsen
ldmnadeAB Bonyanldggning
av
fors byggnadstillstind for
raketbanapi Skjutfiiltet.

9/9. Valsfindet stiger. Pd parkeringsplatsexi Bofors blir det
allt fler och f ler bilar. Bofotsfoto Tillman.

marschmarket"Tre Kronor", som kostade tvi
kronor.
Direktor L. Odqvist och overingenjor
H. Stenrestetill USA fiir att besokaen rad verktygsmaskinindustrieroch grundligt studeraThe
Machine Tool Show i Chicago, som i ir visade
ett sdrskilt stort antal forndma konstruktioner.
12. Finansministern tillsatte en 15-mannakommitt6 for utredning av den ekonomiskapolitiken, kreditvdsendetsfunktion, den fria lonepolitiken, fulla sysselsittningenm. fl. aktuella
problem.
13. Boforsforeningen har under sommaren
monterat upp 3 st baracker i Labbsand och 9
familjer har nu mojlighet att samtidigt kunna
semestradirute. Sisongenpi Labbsandhar f. o.
varit rekordartad ph alla sdtt, omtalade klubbmistare Sten Hellstrom.

16. Ett 50-tal ldkare f.rhn Orebro ldns ldkarforening gjorde studiebesijkpi Nobelkrut.
Sodertdlje konstfrusna ishockeybanainvigdes.\Tedaverken tillverkade och skdnktedet
fina matchuretmed undantag av urverket.
1.6-26. UVA deltog i utstillningen "Finbearbeidning" i Oslo med en U}{V-225 P-hilslipmaskin med plansliputrustning. Vid den i anslutning till utstdllningen anordnadeinternationella konferensen om finbearbetningsfrigor
bidrog ingenjor Fredrikssonmed ett foredrag i
hithorande imne, vilket ronte stor uppmdrksamhet. Utstdllningsmaskinen sildes till ett av
varven i Oslo.
7/9. Under e. m. rdd.de haos aid Hdgd.sen, mdbler och busgerfrd stod atplochade, men till Aodllen kunde de flesta hlresgiisterna Ster flytta in, FoIo S. Schdnning.

Bofors gamla storhejarsmedja i Svarti,
som inkopts av Hasselfors Bruks AB, kommer
att liisa Bultfabrikens lokalproblem.
Metalls ordforande Arne Geijer meddelade, att uppsdgningstiden for Jdrnbruks- och
Verkstadsavtalen framflyttats till minadsskiftet
november-december. Avtalen beror ca 200.000
man.
11,/9. If/edaaerhens monter pd S:t Erih,smiissanmed DeberI y rar, Ret enzbalhd or ocb k dI d box. Foto Ateli6 Uggla, Stockholm.
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18/9. Kustminsuepama i
hettan.

4/9. Rundtarens idrottstialing pfr Bofors Idrott:plats bji;d
bl. a. pi pusbboll mellan polisen (rundiga trdfor) och brandkdren.KKfoto Bob Lodin.

18. Klubbmatch, omfattande skytte, tennis,
schack,bridge, handboll, varpa och bordtennis
mellanSTedaverkenoch AB Nefa, Norrk6ping,
gick i Sodert2ilje.\Tedaverken vann med 4y2 mot
2Yzpo'dng.
Tre moderna kustminsvepare, "Ornci",
"Uto" och "Tdrno", besokteTrollhdttan och besdttningenfick di bl. a. studeraNohabs verkstider, ddr bitarnas fina motorer tillverkats.
19. Industriskolan i Bofors borfade hostterminen med kurser for vuxna. Ett t5o-tal arbe_
tare, arbetsledareoch tjdnstemin satte sig pi
skolbdnkenfor att forkovra sig i olika
"yttigu
dmnen.
Arbetsledarekonferenspi \Tedaverken.
Bland foredl:,gshltllarnamdrkies ingenjor Helling, Industriskolan, Bofors, och kapten Mogren
frln Arbetsledareinstitutet.
Stadsplanenfor det s. k. Brickegirdsomridet tillstyrktes av Ldnsstyrelsen, dock med
undantagav vissa omriden, som ev. kommer att
berorasav Noravdgen.
20. En smilta i Kilstastilverket rann over och
antdnde en del elkablar. Ndr brandkiren kom
till platsen,var elden sl2ickt.De materiella skadornablev inte si stora.
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barnn. Kitbef oto, Troll-

20-22. De ForenadeForbundensstyrelseoch
forbundsridet sammantridde i Karlskoga p6.
inbjudan av Bjorkborns Fackforening. En dag
ignades it studiebesokpi. Nobelkrut.
21. Bjorkborns Fackforening holl ett extfa
mote i Folkets Hus, di man bl. a. informerade
om avtalsldget.En av veteranerna,Alfred Sandvall, hyllades,di han nu limnade de aktivasled
efter ett mer dn 5o-irigt medlemskap.
23. Fords fjndrande ratt d-ren uppfinning av
Nils GustavssonKKH-70, som dock knappast
kanf.h nigon ersdttning for sin uppfinning, som
han i.r 1951 inldmnadetill SvenskaUppfinnarekontoret och ddrefter oversinde till Ford.
24. Stadslekaren,dr Alvar Laurell, kunde nu
rapportera,att Karlskogabornavar rekordfriska
och att VS var pi retur.
26. Arbetsmarknadsstyrelsengav \fedaverken arbetstillstind for tillbyggnad av kontorsoch verkstadslokaler.
28. Ett av Gotlands forsta lok, "Gotland",
som ir 1878 levereradesfrin Nydqvist & Holm
(tillverkningsnr 89) upprustades pi. Nohab,
iterstdlldes i ursprungligt skick och overldmnades till Jdrnvdgsmuseet
i Stockholm.
19/9. Den nya Volrobussen pd routen Bolors-Kil:ta,
Adrd
au cbaulfdr Helge Per.rcon, sattes i trafih. Boforsfoto Tillman.

minaden kunde tyvirr konstateras,att Karlskogabornahade svirt attbd'ta "friheten".
Samtliga Avsyningsavdelningarvid Tidaholmsverken sammanfordestill en Kontrollavdelning, direkt understdlld platschefen.
Vid Konstruktionskontoret Bofors organiseradesen avd. KKN, fiir elektriska installationer, med ingenjor Knut Anderssonsom chef.
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z7/9. Aaskedsniddag'fdren SrttppBtrmansAaolficerareoch
teAniAer,haprenTaung och hetrar Myint, lYin och Maung,
.ronzstuderat aid Bofors. I bakre raden Boforsaiirdarnahertar
Bostri)n, Pettersson,Tbalin och Diure.

Hdrdverkstadeni Vdrnamo fick kinning
av dagen "D", ty under hostenfick den, frin en
smiindustri", bestillning pi hiirdning av ca 1
milj. flask- och burkopPnare'

3. Nobelkruts Brandkirs traditionella nattorientering gick for 74:e FLretif6ljd ochsamtliga
brandmdndeltog. Banan gick over 21 kontroller
29. UVA-skyttarn stod som arrangorerfor
med 8 ovningsmonnentoch var 2.)00 m ling'
"Norra ForstadkorpensSkyttetiivling", som Veteranen Erik Enock segrade individuellt' och
vanns av "Diamanten".Virdklubben kom pi
direktor Arvid \Tahlquists vandringspris till
7:e platsmed579poang.
bdsta vaktavlosningertjvradesav 3:e vaktavl6sTill BarnensDags Senerali Karlskoga ningen.
RuneOlsson,somi vanliga
valdesishockeybasen
8. Pi inbjudan av Jernkontoret besokte leBofors.
Intressekontoret,
pi
fall trdffas
damoten i Kol- och stilunionen Dirk Spierenburg
"krympte"
norr
i
m
L'21O
Sverige for att hilla foredrag om den hoga
30. Karlskogastad
- ja, det var ju ban frl.ga om en 1ammil ve9'
myndlghetensverksamhet.Ett besok pi Bofors
strdckninguPP mot Romilven, som avkortades ingick dven i programmet.

betriiffandeunderhillet.
Bofors Nobelkrut medverkadei en undervisningsfilm"Blttre mjolkhygien",inspelad
av SOL-filmmedbl. a. professorK. E. Thom6e
som manuskriptforfattare. Filmen vill ld'ra
en riktig hanteringav mjolmjolkproducenterna
ken fr&n ladugirdentill'meieriet.
Sistadagenfor motboken.
OKTOBER
av Nobelkrutsavtalflytta1. Uppsdgningen
desfram 2 mLnadertili den 1 december'
Karlskogamarknadenoch "den fria spri
gav en brikig lordagskvdll. Senareunder
15/10. Scbdkrningsarbetetldr de 10 tiiinstenannatillorna pi
Karls-Aby har phbi)riats. Boforsfoto Tillman.

Efter ett par dagarsftirhandlingar rorande
de tvistighete( om tidsstudier m. m. i Bo&sberget, varom si mycket hade skrivits i tidningarna,
hade man lost problemen och kommit fram till
7/g. Mr. ocb Mrs. Bfiield, Mr., Mrs. och Mist Flaherty,Bof ots
(Gt. Britain) Co., pd besiikpfr.lVedauetLentillsamnans med
direktbr SaenLind. \Tedafoto \Testerlund.

t6/to. Sanling ttid bassen. Algjahten pA ShiiltfAltet 19tj.
(Resaltatet 9 ilgar.) Boforsfoto Tillman.

2 8 / 9 . L o h n r 8 9 , s o f l t f i r 1 8 7 8 let ereradestill Gotlandt Jdrnr;gar. iterstiillt i ursprangligt sAick"fdr aidare befordran till
I lirrilig srnu seet. Nohabfoto

en for bl"da parter acceptabellosning. I overenskommelseningick ocks6.bestdmmelsen,att
inte nirmare kommenterasakeni pressen.
9. Den s. k. Riksmarschensamladei Karlskoga3.4I9 prov, vilket racktetill segeri duellen
mot Karlskrona. Vdrdet av denna sDanstmanifestationdiskuteradesmycket - och detta med
ratta.

Eldsvideunge i Hdrdverket i Bofors, ddr
lhgorna frin ett oljebad slog upp mot taket och
antdnde isoleringen i nl.gra grova ledningsriir.
De rnateriella skadornablev smi.
15. Medan skogenzinnustod gron och lovrik
kunde de skridskointresserade
ta de forsta skdren pi Bofors nya konstfrusna isbana. Sondag
den 16 oktober var ishockevsDelarna
i full
trdning.
Isbanan blev genast mdkta popullr och inte
mindre an 75 olika foreningar for curling, ishockey, konstikning m. m. hyrde trdningstimmar.

11. Pa ett mote i Orebro talade Statsr&det
Nohab fick bestillning pi den nya turbiSigurd Lindholm om den kommande avtalsrorelsenoch rekommenderadedi en samordnad nen till Knutsbro kraftstation, tillhoriq Norrkopings stad.
lonerorelse,anpassadtill ramen av vira verkliga
resurser.Si blev ock fallet senareunder hosten.
16. Orebro ltins brandkirstdvling holls i
da SAF, LO och TCO diskuteradefrigan.
Kumla. Nobelkruts brandkir tog 3:e pris och
Roforsblev 8:a bland 16 deltagandekirer.
En grupp pFL2O colombianskasjoofficerare och kadetter gjorde en studieresa till
P6"Metalls minadsrnote i Bofors inforSverigeoch besokteSjokrigsskolan,Gotaverken, meradeordf. Gosta Nilsson om det s. k. tidsKockumsi Malmo samt Bofors.
studiebriket i Boisen. ReDresentanter
valdes till
12. Knappfors Slussaktiebolag aniroll hos
Ldnsstyrelsenom forlzingning av nu gdllande
taxa 5. slussavgifter.Taxan faststdlldesnigon
ghngpit 1800-taletoch torde vara en av de f3.
prislistor, som inte piverkats av de allmdnna
prisforhojningarna eller penningvdrdeminskningen- hur man nu vill rdkna.
13. Metalls avd. 76 inbjod alla funktionerer,
klubbordforande m. fl. fortroendevalda med
fruar eller fdstmor till en sammankomst oi
FolketsHus. OmbudsmanHenry Svenssontalade om de aktuella fackforeningsproblemen.Ett
trevligt underhillningsprogram ingick ocks5.i
programmet.

avtalskonferensen
och studiefrigan behandlades.
Expeditor Gunnar Petterssonkonstaterade,atr
studieintressettyvdrr var i klenastelaget.
Hiir ttetsas locket till Slornorrf or.rtutbinernt i Nohabs plitslaseri. Nohrbf oto.
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iir Jiittare ldr en kamel att Aomma genonz ett nAls6ga . . i' PaAetet innehfillande d'e nzonteringsfdrdiga delarna
till "Gondolen" honz igenorn Hattudporten uid Bof ors p,i
2/11."Det

nti Jli m et ern niir. Boforsf oto Tillman.

Folkomrostningen om vdnster- eller hogertrafik visade en forkrossandestor maioritet
fiir bibehillande av vdnstertrafiken. Valdeltagandet i Karlskoga - Sverigesmest motoriseinte mindre an 67 %.
rade stad
17. Arets inskrivning av vdrnpliktiga visade,
att irskullarna hade fin fysik och att motorintressetdominerade.
19. Colombias marinchef Kommendorkapten
JaimeErasoanldndetill Sverigefor att grundligt
studeraolika svenskaindustrier, bl. a. Asea, Bofors och varven i Malmo och Goteborg.
SAF avd. 153 Bofors bjdd sina pensionirer pi en trevlig utflykt, med besok pi Melka
och Valisens sigverk och till sist sup6 pi
Labbsand.
20. Direktorerna Sverre R:son Sohlman och
Helmer Nordqvist konfererademed Tidaholmsverkens ledning om byggnads-och markfrigor.
23. MHF:s Karlskogaavdelning inbjod motorfordonsforare av alla kategoriertill en PoPuldr "stadsorientering" over 10 kontroller med
mil och siart vid Folkets Park.
24. Nobelkruts tjdnstevakthund"Ami", med
herr P. R. Gimmi, StddernasVakt, som forarc,
blev Karlskogamdstarevid brukshundstdvlingen
i Trindtorp. Duktig vowe.

BoforsrinAen byggs. luni: Bofors Caterpillar gdr grottiobbet
tid. schaktningen. Juli: nashinhaset giuts, fr. u. Henry
(med
hameran), Peter Kilstrdm ocb Kirre
mo,
ryggen
lansson
LundaalJ. - Kylmashinsfirnzans nontiirer i atbete' - Aug':
lanApofier p3 plan "at,slipas" innan rdrnzaltan ldggs pfr'.
C. G. Str6m foto.

Det nyinredda experimentrunznzet p3 UVA, d.iir bJ. a. TurboHead.s och slip:pindlar proaa:. IJYA-foto Peedu.

1/11. Ingenjdr Ral Nyman, Saea-Nornart, tillsarnnans med.
brand.miistare
Karl fansson ocb-t'6rnan Bror Thorsander, ordl.
i BrandAfrrensKanzratldrening. Boforsfoto Tillman.

25. Preml'ir p3. Bofors nya "AmmunitionsfiIm" i.fd,rg.
26. Forsta spadtaget togs av direktor Sven
Lind, - som vanligi vid $Tedaverkensnybyggnaderi hdllande regn - till det nya tillbygget
for kontor, laboratorium och marketenteri.
26-27. Colombianske marinchefen, KommendorEraso, med maka samt ett antal hogre
marinofficerarestuderadeBofors.
27. Vid Bofors organiseradesen serskild avdelning,TY 3, for att overvakatorn- och montagearbeten
pi arbetsplatserutanfor Bofors,med
ingenj6rH. Anderssonsom chef.
28. Indonesiskeministern i Stockholm, Mr.
Ichsan,besokte Bofors tillsammans med handelssekreterare
Mr. Tan och besig verkstdder,
fabrik och skjutfilt.
31. En plastutstdllning oppnades i Givle i
sambandmed Byggnadsforeningen Gavlegirdarnasbyggdagar. RiksdagsmanSeverin lovordade Bofors byggplastprogram i sitt invigningstal.
Nobecutanetdemonstrerades
i London av
Nobelkruts agent, Evans Medical Supplies,vid
The London Medical Exhibition.
Arbetsformedlingen i Karlskoga hade
svirt att placera alla ungdomar, som nu ldmnat
skolornaoch soker arbete.Industriskolan tar in
ett 50-tal ld.rlingay men f. o. dr det smi mojlighetertill yrkesutbildning i staden.
JI

26/10. Dbehtdr Suen Lind tar - nted uerklig suing i spaden 'fdrsta spadtaget
till grunden fr)r tillbygget pd V,edaaerhens
Aontor. Regnet dste ned. \Tedafoto I7esterlund.

27/10. Colombias ntarincbel tillsammans rned Bolorsare
(herrar Sahlin, Bostrijnt och Thulinl samt oariga giistande colombianska nrarinofficerare pd SAja'fAhet. Boforsfoto Tillman.

Nordqvist, representanterfor staden,Vdrmiands
Idrottsforbund m. fl. Sdrskilt tackadesalla de,
som med gHdje och intresseoffrat kvdllar och
fritid pi bygget. Invigningen avslutadesmed
banketl pa Stadshotelletoch iven d& flodade
viltaligheten, med tack och lyckonskningar.
Rune Olsson fick mottaga en stor
Ishockeybasen
garna, men kvitterade genom
av
lyckonsknin
del
att hinvisa till alla sina medarbetare.
K
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5/ 11. Disponent lYifkander talar aid' banAettenefter ishocheyrinhens inaigning. Fr. a. ingenidr Hiorth, Degerlorr (ordf. i
Viirmlands ldrottsli)rbund), ingenidr Reinholdz (ordf. i klub'
ben) och borgan,idet Bergland (ordl. i StensAa lshockeyldrbundet). R. Tilander foto.

6. JagarenHalland,som nu ir fdrdigutrustad
och som bemannadesden 14 oktober, beskrevs
utfodigt i pressen.Fartyget 1r bestyckat med
4 st 72 cm kanoner i dubbeltorn, 57 och 40 mm
luftvdrnsautomatkanoner samt antiubitsraketkastare,allt av Bofors modernastekonstruktion.
Fartyget d.r 720 m lingt, deplacerarca 3.000 ton
och har 272 mans besdttning.

NOVEMBER

7. Burmaspremidrminister,U Nu (vilket betyder Herr Nu), sammantrd"ffadevid sitt stockholmsbesok med flera svenska industriledare,
bl. a. disponent \X/ijkander, Bofors, direkt6r
Lundekvist,Kockums, och direktorDal€n, Aga.
rWedaverkens
Komanskororganiserades.
ren omfattar 4 stdmmor med 23 man och debu2. Fullmiktige for arbetarrePresentanterna terade pi Luciafestenden 17 december.
I flerirsplanen for ombyggnad av ldnets
i Foretagsndmndenvid Boforsverken sammanvagnat ingir ocksi av Orebrovdgen, "riksnian",
trddde pi Samlingshuset.Herrar Ragnar Olson
delen Karlskoga stadsgrdns-Leken, vars foroch Edvin Carlsson,som tillhort ndmndeni 8 ir,
hyresfrigor,
om
ldmnades
Rapporter
avtackades.
Not,. FJra at, T4-loAen (Nohab-GM) till SJ und.er oliAa
trafiken, yrkesutbildningen,forslagsverksamhe- .rtadier aa montering pi Nohab. Nohabfoto.
ten m. m.
4. En utbyggnad av verkstadskontoretvid
UVA pibilrjades. Ca 50 m2 av maskinverkstadens utrymme kommer att tagas i ansprik hdrfiir, vilket innebdr en omflyttning av nhgra
maskiner.
t. Bofors-Kamtaterna hade en stor dag, di
"Boforsrinken" invigdes i nlrvaro av borgarchdet Berglund (ordf. i Sv. Ishockeyforbundet),
disponent Evert Wijkander, direktor Helmer

1. Under den forsta "f.ria" minaden kopte
karlskogabornastarkol och sPrit for ndrmare0,5
milj. kr. eller 50 % mer dn under oktober i fjol.
Fylleristatistikenvisadeocksi dystrasiffror. med
80 % okning. Svenska folket 6r tydligen dnnu
inte moget for denna frihet.

Den n1a kontorsbaracken tid' kanalen oaanfdr Hytt'
l5/ll.
backen i Bofort - senare kallad Gondolen - stod' fnrdig till
taAfrsen.Boforsfoto Tillman.
f
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11/11. Metdll.r studiegrupp /tar anliint till Neu, Yorks Jllgplat.r. Ll)ngst t. h. s1,nes
Gd.';taNiIsson. Foto SAS-Cyril Morris.

14/11. Kontnunalborgntiistare E, Ericson murar in doAument.rhrinet i det n1a liirot,er.ksbaset.Foto S. Schdnning.

bdttrande dr av mycket hog "angeldgenhetsgrad".

1

i

8. Efter den lhnga, varma och torra sommaren ridde stor brist pi vatten i alla sjoar och
vattendragoch elkraftsituationenblev allvarlig.
Centrala Driftsledningen utfdrdade ddrfor en
uppmaning om storsta sparsamhetmed elkraft
for att undvika elransonering.
Kilowattjakten borjadeddrefter pi allvar, inte
bara vid Boforskoncernensforetag utan ocksi
i stddernaoch i hemmen.Bl. a. knappadesgatubelysningenin med ca IO %.

Vid Spikfabriken i V;irnamo, ddr Bofors
hdrdverkstaddr inrymd, borjade arbetet pa tillbyggnad, varigenom hdrdverkstaden kan fa
ytterligare utrymme p3,ca 72Om2.
16. Mjolk och grddde i tetrapackforpackning
eller ej var dmnet for en livlig och bitvis skarp
debatt plt Konsumrestaurangeni Karlskoga
mellan representanterfor stadenskvinnoorganisationer och Mejeriforeningen. Resultatet blev
oavgjort.

9. Skyttarna vid UVA borjade en ny slags
trdningsskytte,s. k. Almina-skytte,i Hobbyrummet for att hlila formen uppe under vinterhalviret. Trdningen pigir varje onsdag.
14. I Metallarbetareforbundets15 man starka
studiedelegationtill USA mdrktes ocksi Boforsavdelningensordf. Gosta Nilsson, som reprejirnbruken. Delegationenskulle under
senterade
tiden 14 november-S decemberstudera amerikanskafackorqanisationer,industrier samt FN:s
hogkvarter.
En hogtidlig ceremonidgde rum vid KarlskogaHogre Allmdnna Ldroverks nybygge, di
f. kommunalborgmd.staren
Eric Ericson murade
in ett dokumentskrin,i ndrvaro av representanter
for stadensstyrelse,ldroverketsrektor och lirare
m. fl. Skrinet inneholl div. dokument om ldroverketstillkomst.
15. De forsta Bonowellbalkongerna
monteradeshos HSB i Tidaholm - -"Jrr.rklisen "inhemskt"fabrikat.
39

"Nu fdr tiden linn.r det niol| b,idei ntnrnor och papper."
(Klippt.)

19. Ldilingsavdelningen vid UVA fick ett
nytt, stort och trivsamt personalrummed dusch,
19/ 11. LArlingsatdelningens nya per.ronalrunt pf; uVA.
UVA-foto Peedu.

22. PALNobelkruts fabriksomride intrdffade,
ndrheten
av transportkontoretK3, en kraftig
i
kollision mellan ett normalspirlok och ett ackumulatorlok. Sistnimnda kastadesover dnda och
de materiella skadornablev stora - men ingen
mdnniskaskadades.

****j*:re

stillaget under
Not'. StocAhoJtilrkoiltalett u1a ldrnlinligt
landfiistet till Liljeholtnsbron, ned adre.r.sArsta Strand 1).
Esseltefoto, Stockholm.

klndskip m. m. Ping-pongoch annan forstroelse
kan pojkarna fi i Hobbylokalen.
Annu ett statfigt affarc-, kontors- och
bostadshusvid Kungsvdgenmitt emot Karlskoga
kyrka stod fdrdigt for inflyttning.
Nohab:s IF 10-irsjubileradepi Gullriset
sup6,minga tal,
med utdelning av hederstecken,
dans, glad och god stdmning.
20. Ledamoterna i \Tedaverkens Foretagsndmnd var inbiudna av MRA att se skidespelet
"The Vanishing Island" p& Operan.
21. F.n sdrskild "leveransavdelning" (KL)
organiseradesvid Bofors for att handha kontakten mellan de militdra kundernaoch de olika
avdelningar, som ansvara for kundkontroll och
leveransprov.KL sorterar under Artilleridirektoren och har ingenjor G. Stranningesom chef.
Metalls avd. 76, Bofors, forsijkte en ny
motesgivi Folkets Hus, di man inbjod medlemmarna jdmte fruar att deltaga i forhandlingar,
hora rapporter m. m. samt till sist njuta ett trevligt underhillningsprogram. Fullt hus och stor
succ6.
Noa. Inteil\r lrfrn Stochholntshonlorer.t n1a sfillager. Foto
Harrv Dittman. Stockholm.

i Bofors med
22-23. Byggmaterielkonferens
reDresentanterfor huvuddistributorerna inom
bygg- och jdrnhandeln,forsiljningskontoren och
Bonoplastfabrikeni syfte att informera om verksamheten1956.
24. Ndrmare 300 hyresgdsterpi Skranta fick
en obehaglig 6verraskning: krav pi resterande,
icke regleradehyror om sammanlagt56.OOokr.
Chefsskiftet pi Bofors Stockholmskontor
den 1 ianuari 7956meddelades.Aftontidningen,
som ofta tar ldtt och ldttsinnigt pi problemen,
gav notisen foljande formulering:
" Kanonkille; AB Bofors fir en ny chef for
sitt Stockholmskontorvid irsskiftet. Den nye
gossenblir Ingenjor Gote Als6n."
Stadsfulhektige i Kadskoga beslot att
infora hojda taxor for vatten samt infora avloppsavgift.
2 7 / 1 1 . S A h d r : d g A e t i l t n A g l t t t e c k o r s e n a r ep r t b y g g n a d s platsen uid rVed.aaerkenshontor. Iwedafoto I7esterlund.

t6/tl.
Bebtggelsen pli BricAegiid.rgiirdet skall ligga lt,arnli)r
d.e dldre HSB-t'astigheterna "Gr.jttj". Byggnad.rarbetet
t'6r de
Idr:td egnthennten har ju:t bdrjat. Boforsfoto Tillman.

28 nov.-10 dec.Ett 50-tallokmdnm. fl. frin
danska, norska och svenska jdrnvdgsforvaltningarna samladestill en instruktionskurs angiende Nohab-GM-loken. Kursledare var Mr
Erik Nielsen frin GeneralMotors, USA, och som
Tlarare
tjdnstgjordeolika ingenjorer-fr&n Nohab.
26/11, Tre ar Boforskamraternas stiltare fdr 25 ir sedan ocb
direlter under Sren ledande tniirt, Fr. t. /terrar Gt)ran Nilsson,
HelnzerNordqtist och Olle Nordstrijnt. R. Tilander foto.

26. En utstdllning pi" Sveaartilleriregementes
forldggning utanfor Stockholm,ordnad pi
"ppdragav Arm6chefen,visadediverseny materiel,
bl. a. den nya L5 cm haubitsenoch Bofors 40:an,
m/48. Sistndmndapjds ha vi utfodigt beskrivit
i B-pilenssista tvi nummer.
IFK Bofors firade hogtidligen sin 21-higa
tillvaro vid en fest pi Karlskoga Stadshotell.
Medaljeroch hedersteckenav olika slag duggade
tdtt och mhnga diplom delades ut. Bl. a. fick
disponentE. $Tijkander Vdrmlands Idrottsforbunds guldmedalj och direktor H. Nordqvist
och herr Ake \Tictorson samma forbunds hederstecken.
28. Fdrdigsyningenav hejargodsoverflyttades
frin smedjani Bofors till Syningsavdelningen
i
Kilsta-smedian.
"Skyddstrdff" for skyddsombuden vid
Nobelkrut p6. Bofors Samlingshus. Ingenjor
Carbonnierinformerade om arbetarskyddsutredningensbetainkande,
ingenjor Magnussontalade
om skyddsitgdrdernavid tetrylarbeteni England
och skyddsinspektorLonnqvist redogjorde for
olycksfallsfrekvensen
samt informationen till nyanstdlldpersonal.Diskussion,filmvisning och
kaffe avslutademdtet.
/1 1
+t

29. En eldsvida i taket i avdelning VV 22,
troligen orsakad av sjdlvantandningi det torra
trivirket och isoleringen till n6.graingror, sig
ganskahotande ut, och sldckningsarbetet
var besvdrligt. Skadornablev dock obetydliga.
30. Linsarbetsndmndentillstyrkte Bofors ansokan om byggnadstillstind for eti provisoriskt
ritkontor for en berdknadkostnadai ca 42j.000
kronor.
Stockholmskontoretfick nya och betydligt bdttre lokaler for stillagret under LiljeholmsbronsIandfdste.
I tork- och forpackningsanldggningen
for
hexotol, T 39-T 4O-T 4t, borjade provdriften.
Efter en del justeringarav dammutsugnings-och
tra"nsportanordningarna
gick anliggningen planenllgt.

28/11. Delttg'1rna i Nohabs lokin,rtruktionskars
li)ljde .rynbdr
ligen f drelii.rning.trlr.tlned stbrs/,1;ntt,esje.Nohabfoto.

28/11. Gruppbild. aa deltagarna i insnuktionskursen om Nohab-GMJoken samlade atanfdr Forshningsbyggnaden.Ldngst
t. !. .rtAr hursledningen ingenidr Sii)srrand'och Mr. Nielsen.
Nohabfoto.

DECEMBER
1. Damodar Valley Corporation i Calcutta
(Indien) bestillde hos Nohab en stor kaplanturbin De 56.750 hk till krafstationenvid Panchet
Hill. Det blir enligt uPPgift den storstakaplanturbineni Indien.
Vid Tidaholmsverkenpibiiriades arbetet
att d,ndraom ovre viningen i hus 31 till kontorslokaler.
2. Pi den stora likarkongresseni Stockholm
offentliggjordes fakta rorande Nobelkruts nya
lokalbed6vningsmedel Carbocain, som med
mycketgott resultatkliniskt priivats.Dr af Ekenstam redogjorde for de kemiska synPunkterna,
med. kand. H. Ulfendahl for de toxikologiska
och overldkare K.-G. Dhun6r vid Sahlgrenska
for de kliniska erfarenheterna.
3. Karlskogas senastestitliga folkskolebygge, Aggerudsskolan,invigdes. Av folkskolestyrelsenssamtidigt publiceradeirsberdttelse1954
fick vi bl. a. veta, att varie skolbarn i medeltal
kostade 916 kr. per ir, varav stadensandel var

1/12. Ingeniiir Ralf Nyntan, Suea-Nornan, tacAar oclt nedal'
jerar augfrendebrandchelen Bror Ohlson, Bolort,'16r god ttaht.
Boforsfoto Tillman.

lik de snurror,som finns i kraftstationerna", allt'
s& ett hjul till en modellturbin, som Nohab
skdnkt.
Tidaholmsverkens industribrandkir ^vtackade 5 veteraner.som varit med i kiren allt
sedandessbegynnelse.Se foto sid. 41.
1/12. Bolors nzaseil//, ffrr fina lokaler i gamla stallet ( garaget)
uid Bofors Hotell. Hdr en atstiillning az, moderna ammuiti onsell ekt er. Boforsfoto Tillman.
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17,5%.
Som forsta pris i Snurrans Kalle-\Watttdvling kunde Sven Jerring dela ut en "Snurra
;"tt

Spindelmonteringenaid UVA. PA forot rryes pruAtikant
L. Nodgren, ingenjdrD, Lardneroch spindehnontdtE. Ohlsson.UYA-fotoE. Peedu.

-t

Dec, Redan efter ndgra tecAor uar fandanenten
nya gl6dgugn lardi ggjutna. Nohabfoto.

Noo. SchaAtning pA pldtsen ldr den nya gl\dgugnen trid No_
hab. Nohabfoto.

5-16. Leveransprovskjutninga
rna med jaga_
ren Hallands 12 cm och 57 mm tornautomatkanoneregde rum och gick planenligt, d. v. s. bra.
6. Major Bengt Colliander, Arm6staben,
holl foredrag om utvecklingen pi. artillerimaterielomridet vid Karlskoga BergslagsTekniska
Foreningsmote. Artilleri med atomgranaterblir
Dec. Annu ett nltt srAtligt a'ffiirs- och bostadsbas ttid Kunps_
uiigen stod fdrdigt fi;r inflytning. S. Schdnning foto.

en-framtidsnyhet,och i USA har dylika granater
redan skjutits med en 28 cm kanon. Ui svensk
synpunkt ar bl. a. kraven pi. artilleriets okade
eldstyrka,rorlighet och skoltvidd starkast.
8. Kommerskollegium faststzilldeen ny och av dmbetet pi eget initiativ hojd - taxa for
Knappfors sluss, gdllande iren 7956-1960.
Hddanefter kommer det att kosta g0 ore att ika
motorbit genom slussenoch 2i ore att ro en eka
genom den.
10. Vdrmlands Hembygdsforbund delade ut
diplom och hedersteckeni form av en konstndrlig vdderflojel till 48 sldkrgirdar, som varit i
s1m:nasldktsdgo sedanca 1700.Fyra karlskogaghrdar hedrades.Carl Erik Erikssonsi Brictegirden (7i25), Gosta och Erik Erikssonsi Vatsjotorp (r6oo-talets borjan), Eric Ericsons pi
Granbergsdal (16tt) och Julia Mathilda Johnsonsi Utterback (r6sf ).
12. Den forsta UVA-tillverkade SRM-vdxeln
togs i bruk efter ingiende leveransprovpi en
lokomotor typ Z 6 pi Stockholm-Roslagens
JdrnvdgsAB.
1/12. Det nya ritkontoret uid lYedarerken. Ndrmas, hanteran
bl. a. herrar Arne Tbyselius, Ka.rl Andersson ocb lyilly Eriksson. Wed,afoto Vesterlund.

n?.i;

Dec. Pii en Jokontolor au d.ennatyp, Z 6, ir SRM-tiixeln lrdn
UVA inmonrerad. MotorelleAt zo\ hA' totaloikt 21,5 ton'

L3. Lucia, Lucia, Lucia i alla former frln
morgon till kvill i fabriker, verkstdder och
kontor.
Luciadagen inkopplades Bofors Goteborgskontor pi Telex med nr Bofors Goteborg
2265.

lVedafotoB.'W'es17/12. Lilcia- och jalt'esten pfr IYedaterken.
terlund.

lans inspektor sedan1937,disponentE' \TijkanEn forsta order pi 5.000 st. helpressade
der, avtackadesoch erholl som minnesgLva ett
transportl&dorav glasfiberarmeradplast for inkonstfirdigt smitt stdll med eldgaffel, eldting
terna transporter noterades vid Bonoplastoch skyffel.
fabriken.
Sfledaverkenordnadeden sedvanligastora
Ldnsarbetsndmndenforeslog byggnadsjuloch luciafesten,till vilken alla anstdlldaintitlst&nd for AB Bofors att inreda lagerlokaler i
bjods i arla morgonstunden.
Boisberget.Kostnadenberdknastill 195.000kr.
19. Fortbildningskurserna for arbetsledare
14. Rekordkyla med - 20" uppmdttesunder
och planeringsmin vid Tidaholmsverken, som
natten pi Skjutfiiltet. I mannaminnehar en siphghtt hela hijstterminen under ingenjorerna
dan kOidkndpp som de senastedagarnas,icke
S. Cluessottsoch H. Thor6ns ledning, avslutades
intrd"ffati decembereller fore jul. Koldkndppen
med samkvdm.
kulminerade den 77, med vildsamma snijstormar.
ll/12. Alltarliga unga ntdn fihi)r rekror Sandins fiiredrag Pfi
17. Industriskolan avslutade en ldrlingskurs
vid en hogtidlighet pi Bofors Ungdomsgird och
25 ldrlingar (t7 mekanister, 2 metallurger, 5
kemister och r elektriker) erholl diplom. Sko-

Indusrriskolans kursatslutnin g. Boforsfoto Tillman'

17/12. FrAn Industriskolans Aarsauslutning: disponent lVijhander mottager minnesgdt,anau ingeni6t Helling (t' h.) och
iit,erllimttar diplom till laborant Franca Tat'fi (t. u.). Bofotsfoto Tillman.
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19/12, En garnnal k.otjdnare, en au de ljld.sta st,artarna i VK,
nted ca 60 dr pfi nachen, sAall kas.reras.Boforsfoto Tillman.

31. Stiderna okade rnvhnarantalet,som vid
irsskiftet var foljande:
3/12. Fern letetdner t'id Tidaholnzsaerkensbrandkfrr attacAades. Fr, u. Ragnar Andersson, Robert Anderssott, Karl plantin,
lohn Eng och Hans Biil. Stig Lundberg foto.

20. Julgranenvid Bofors hdmtadesj &r frl,.n
Algsimsgirden. Stark kyla forsvirade transporten och elkraftsbristentillet ej att granentandes
forran till jul - ei till Lucia som andrah,r.
21. Ett par krutplattor, forvaradei ett vdrmeski.p i krutvalsavdelningenBZ vid Nobelkrut,
sjdlvantinde och puffade. I brist p6. annat nyhetsmateriali julveckan "puffades" hindelsen
upp i tidningarna med stora rubriker.
30. Bofors erholl i fredagskonseljenbyggnadstillstind for tillbyggnad av Valsverket i
Kilsta for 840.000kr.
24/12. Telex bnskade God lul nted d.ennax,ade bock.
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Karlskoga
Trollhittan
Soderidlje
Tidaholm
Bromma
Stockholm

Karlskoga lyckades alltsi inte nL 34.0o0strecket.Trollhdttan och Sodertdljeligger sida
vid sida uppemot 29.000.I Tidaholm-blev det
en glddjande vdndning med folkokning.
Koncernfcjretagenhade vid irsskiftet 19551956 nedanstiendeantal anstdllda:
Timavl.

Boforsverken
Nobelkrut
Nohab
Tidaholmsverken

Minadsavl.

. 4.831
I.269

7.922
426
7.665
528

434

Sunrna

5.753
1.694

to

2.193
510

UVA

)A1L

6/

32r

\feda

478

r52

570

Summa8.8)0

j.t9t

I2.O4I

Den nya otnlastningscentralenK6 tid Nobelhrut. Boforsfoto
Tillman.
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En ao de nfrnga nyuppl6rda garagebyggnaderna. Denna ligger
uid Rosendal. Boforsfoto Tillman.

Sammanfattning till krcinikan
BOFORS
1955 kan ftir Boforsverkensdel sdgasha varit ett
har utnyttiatssi l&ngt
gott ir. Produktionskapaciteten
tillg&ngenpi arbetskrafttillatit. Bristenpl s&viilyrkeskunniga arbetate,bide till metallurgiskaavdelningar
och verkstdder.som p& teknisk Dersonaltill konstrukhar dock varit
tionskontor och forskningsavdelningar,
kinnbar. Omsdttningenpi personal har varit nigot
hdgre [n under fciregiendeir, men som vanligt endast
bercirt ett fital avdelningar.Numerlrt har sivdl midkat.
nads-som timavlcinade
En stor del av kapacitetenhar tagits i ansprik fdr
svenska statliga bestdllningar. Efterffirgan pi olika
civila st&lprodukterhar stigit betydligt dver kapacitetsgrdnsen,vilket medfcirt fdrldngning av leveranstider
pnfrestandebekymmer
och dirmed sammanhdngande
ha emellertidsammed planeringen.Specifikationerna
tidigt blivit fd,rminligare och till&tit kcirning av rationellare program, frdmst i valsverket. Den mycket
obetydliga prisstegring, som hittills fdrekommit pi
kvatitetsltil, har endast delvis kompenseratde 6kade
sjllvkostnaderna,frdmst det stZindigtstigandeld,nekontot. Exporten av st&l har dkat, och kunde ha varit
stcirre,6m kapacitetfunnits.
De senasteArensbokslut har kinnetecknatsav stigandefaktureringssiffror(fdr ir 1954 medca 36 mili'
kr. eller ca15 /o,t111278 mili. kr.) och dvenbokslutet
f& l9)5 kommer att visa en hcigresiffra (drygt 300
&r. En utftirligare redogd,relse
milj. kr.) dn fcireg&ende
fcir irets verksamhetkommer att som vanligt publiceras
i nista nummer av B-pilen.
Metallur$sha aodelningarna vid Boforsverken och
och mycket
Kilstaverken har haft full sysselsdttning
god belziggning.Stilverket har kcirt 3-skift som vanligt och produktionen har ijkat speciellt i U-ugnen
(hOgfrekvensugneni Kilsta). SituationenkinnetecknasTortfarandeav brist pi stilverkskapacitet(giit) och
man har derfdr mast kijpa g6t och dmnen utifrin.
Planer fcireliggeratt instatteraen ny ljusbigsugni
Kilsta och styrilsen har lven i princip beslutatdetta.
Ett <inskemilatt kdra stilverket i 4-skift (kontinuerlig
nirmast pi
drift) har tJvdrr dnnu ej kunnat genomftiras,
grund av brist pt personal.Under hdstengjordesvissa
fdrberedelseratt k6ra ig&ng den basiskamattinugnen,
d& en ev. elransoneringskulle medfort igenslagning

av en ljusbigsugn.Sparsamhetskampanjen,
i fcirening
med gynnsamvdderlek,medfcirdedock en sidan framgAng att detta hot lyckligen awirjdes.
I Kilstasmedjat har vdrmebehandlingsavdelningen
f2irdigbyggtsoch inflyttningen av ugnarna p&glr, dels
genom iiverflyttning av ugnar frin MH, dels genom
installation w nya ugnar. Ndr denna avdelning ?ir
fdtdig, kan praktiskt taget allt hejarsmidevdrmebehandlasi Kilsta. I Kilstaverkethar trldvalsverkettrimmatsin och kommit upp i god produktion,varfijr stora
tridorder (specielltpi export) kunnat kijras. Priserna
pe trad ir fortfarande mycket pressade.I gcitverket
har en ny vd.rmeugnpibdrjats, dels avseddait utgdra
reserv, dels f<ir att kunna <jkaproduktionen. Kdrning
med wi ugnar medger dven en bdttre genomvirmning
av gdten.I pressmedjan
har 8O0-tons-pressen
ombyggts
och fntt ett nytt 4 kolonnstativ, sisom i 1800-tonspressen. St&lgjuteriet har iven 6kat produktionen.
Medel har beviljatsf<ir att hdr ordna urslagningenpl
ett rationellare sltt. Pulvermetallurgiska avdelningen
har fr. o. m. 1 novemberunderstdlltsML, sisom en
sektion av detta.
Verh,stiidernahar haft god belZiggningoch sysselsdttning,speciellti de stiirre maskinernaoch i monteringsavdelningen.De mindre svarvarnaoch frdsarna
har tempordrt haft svagare bellggning. Betrdffande
lokalerna kan ndmnas,att milarverkstadenfcir kanoner, VK 72, fltt nya och vdlinredda lokaler. En mindre
ombyggnadav VK 54, VK 5) och KA 88 har p8bdrjats. Fiir avsyningsavdelningen,
VK 80, har arbetet
med nytt kontor och mdtdonsfiirr8dpigitt. I VK 21
och VK 52 har verkstadskontorenombyggts och uttikats. Verktygsavdelningenshejardynstillverkning har
fatt dkat utrymme genom att plats tagits fren den
VK 72, den nya ndlaraerAstad.en, har fitt f drniinliga
ningar 16r sprutmfrlning. C. E. Rosenberg foto.

anord-
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angrensandegranatverkstaden.
Genom inkdp av firman_Press-& Hejarverktygs 2ildre verktygsbyggnad,
har lagedokalererh&llitsf6r detalier till iraktorband.
Till detta laget har en specialpress
fd,r montering av
traktorbandanskaffats.
Ett 70-tal nya maskiner har anskaf.fats,huvudsak_
ligen fdr utbyte av dldre, fcirslitna maskiner.Bland
stcirreobjekt mi neimnasen Bullard karusellsvarv.en
VDF svaw med \6,, dubbhdjd och 10 m svarvldngd,
en ktaftig hyvelmaskinfabrikat Boehringer, och ett
Gidding: & Lett,is arborrverk med 75 mm'spindel och
automatisk instlllning av bord och spindeldocka,
samtliganimnda maskinertill kanonverksiaden.
Verktygsavdelningen har fEtt ytterligate en "Hydrotel"
frlsmaskin, en Pratt G lY/bitney dynfrdsmaskinoch en
B.oebringerhyvel med 20 toni genomdragningskraft,
fcir hyvling av hejardynsdmnen.
Verkstadskontoret
(V) har erhillit centralakontors_
lokaleri ett nyuppfdrt trehus invid kanalen,till vilket
avd. V, Vz och V3 sammanfd,rts.Folkhumorn sav
snartnamnet"Gondolen" Et detta bygg. - husetitir
dock pi fast mark, lven om arbetet 't flytet" .
Transportavdelningensmekanisering pigtr och
parken av gaffeltruckar, som elirninerir mviket h6rt
och tungt arbete, har utrikats. Gaffeltruckarna ar sd.rskilt anvdndbaravid skrymmandetransporter.

de ligenheter, som fardigst?illdesi staden,kunde endast ca lO /o stdllastill bolagetsfcirfogande.
KonttruktionsAontorethar fortsatt sitt arbeteenliqt
uppgjorda planer och bearbetat eller slutfcirt olifa
projekt, stvil rdrande artilleripjiser som ammunition
av olika slag. Leveransprovoch uppvisningsskjutningar
med ett antal nyakonstruktioner, ix. de iu.nik, Irg"u.nas helautomatiskatornkanoner, har gitt bra.
Patentaudelningen har registrerat ett mycket stort
antal nyt patent, 165 st., danv 37 svenska,f6r nykonstruktioneroch fcirfaranden.Tdvlingen o- godu
och registrerbaranamn pi Nobelkruts Tarmaceuliska
produkter gav klent resultat. Av 26 utvalda frirslag
har till dato endastregistreringerh8llits fd,r 3, rnedan
15 ansdkningar avslagits och resterandeInnu icke
slutbehandlats.

Bibliotekethar <ikatmed 1.300volymeroch ca 1.100
boklln har fd,rmedlatsmed andra'bibliotek. 3.000
trycktaeller fotokopieradepatentbeskrivningar
har inkiipts frin skilda liinder. Referentverksamieten har
varit god och ijver 1.300 referat och referenserutslnts
p& ca 50.000kort. Somvanligt har ocks&ett stort antal
litteraturundersdkningarverkstdllts. Till huvudarkivet
har inkripts en ny kamera,specielltl?impadfcir fotografering av arkivhandlingai pi 16 mm film. Detta
utgdr en biirjan till den arkivfoto grafering, som inom
kort
torde bli nddvZindigfd,r att erhilla nd,digtutrymme
har
under
tgSS
i
h<ig
grad
.^Byg.gnad:audelningen
fitt kdnna.verkningirna av olika statliga rcgl&;igar,
f6r alla handlingar. Avdelningen fdr arkivfotografebl. a. svirigheter aft erhilla byggnadstillstan-d.
ring har under Eret tagit ca 30.000filmrutor och?ramLikvel
har ett stort program kunnat genomfd,ras,frdmst med
stdllt ca 20.000 kopior.
reparationoch undethill. Nigra av byggnadsarbetena
Avd. OAB, tidigare inrymd i huvudkontoret, har
har redan ovan ndmnts. Oml-ggning'*-ald.. brand_
flytiat till avdelningdA i Boisen, di lokalernai Hufadiga takkonstruktioner i trii h-ar fSrtsatt. Byggnadsvudkontoret mist tagas i bruk f6r annat dndamil
och installationsarbetenfiir de nya ingpannorna i
(Telex).
Angcentralernai Bofors och i Kilsta har
iig&tt under
EI ehtr i sk a aud eI ni ng en. Fcir kraftf d,rsiirjningen medst<irre
delenav Ltet,Leveransen
uu pun.ro.riuElevemelfcirde lret en hel del-besvddigheterpt grunf, av den
lertid frirsenad,varfdr dessaej kunde tagas i bruk
ringa nederbdrden,som i vira trakter 6lev 517 mm
in-om berd.knad tidpunkt. Fcirra hejardy*nsf6ridet,
eller omkring 75 /o av den normala. Torkan var, som
MS 10, har varmbonatsoch iordningst:ilits dels frji
alla minns, s[rskilt koncentreradtill sommarminaderna
fjZiderfdrrid,dels fd,r lokaler fcir proviing av fjadnr.
och sattein ijver praktiskt taget hela landet. Di driften
Vid Kilstaverken har som redan nlmnts den nva
i_Bofors skulle iterupptagasefter semesterstoppet
var
vdrmebehandlingsavdelningen
flirdigst2illts och instilddrfcir vattentillgingin ile vattendrag- Tr'msdlven
Iationenav ugnar pibdrjats. I Bofori vdrmecentralhar
och Svartdlven- som beriir bolagetJegnu kraftverk
ltterligare en tillbyggnad utfd,rts avsedd frtr lokaler
st-dilig att man icke vigade kc;rl iging dessarned
fcir reparationav rd,rledningo. d. platser fiir upplag
risk att bli helt strandsattf ramoi'
hcislen.-fick
av gcitoch imnen m. m. har iordninestdlltsoch DermaVira kraftverk i Timsiilven
silunda sti stilla
nentbellggning av vd.garnafortsatt.
praktiskt taget hela juli, augusti och september,vilket
Pi Skjutf2iltethar en ny byggnad, inrymmande kontidigare aldrig intriiffat. Med Karisen i Svartdlven
tor och verkstadslokaler,
fdrdigstdllts.Mot hd,stenpibiirjades o&si byggnadsarbetetfiir en ny provskjutTransportaadelningen utrustas alltmer med gat'feltrucAar. pi
ningsbanafcir raketer vid Aborrtidrn.
f.otot ses ungefdr en tredjedel au gaffeltracisparken rid Bo_
f ort. Boforsfoto Tillman.
Moderniseringerav bostadsbest&ndet
inom Rosendalsomridethar avslutatsoch inom de olika bostadsomrtdena har ett 60-tal garagebyggnader
nlrrppfcirts. pi
Karls-Aby-gdrder
har Fygg"udriibetetpi i 0'it. ti Zinstemannavillor och pi Brickegirdsg?irdet15 st. egnahemsvillor pibdrjats. Dessa bostider berdknas,ui fetdiga
f<ir inflyttning 1956. Ritningsarbetetp5. den fcirsla
etappenhyreshuspi Brickegirdsgirdeter ferdigr, men
igtngsiittningstillsltnddr dnnu ej beviljat.
Situationen p& bostadsmarknadendr fortfarande
mycketbekymmersam,kanske svS.rared.nnl.gonsin. Av
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kunde driften uppr2itthillasendast nigra dagtimmar
under vardagsdygnen.
Semtidigtvar bclagetsvattenkrafttillghngari. Norrland stark"treduceradeoch ingkraftverket i Bofors
kunde blott drivas i begrdnsadomfattning frin 15
septemberpi grund av pigiende arbetenmed installation av .ru p.nno. Vi fiak allts&frin btirjan av augusti
praktisktiaget helt tita till sidan fj[rrkraft, som kunde
tillfiilliga ijverenskommelsermed
lnskaffas !.nodeandra priva'takraftfciretag.Eftersom civervdgande
blev
ingkraftverk
i
producerades
kraft
l"n uu'd.rrnu
den ju tdmligen dyi. Under irets tvi sista minader
l?ittaiekraftsiluationenn&gotp& grund av v8t och mild
vdderleken bra bit uPP i Norrland.
For att mdta den kritiska situationsom uppstitt utgick inom bolageti septemberen appell om sparsamhet
ined elkraft. D".tttu maning gav snabbt resultat och,
ehuru det pi grund av den for varje veckavarierande
produktionen dr svirt att exakt angiva besparingens
itorlek, torde man kunna sdga att den rorde sig -om
ct 4 o/oeller ca 100.000kilowattimmarper v,eckafr&n
slutet av sePtembertill slutet av december.Stdrstvar
minskningen av energi fdr belysning i kontor ocl.r
ndmligenomkting 23 /6.
industrilokaler,
Det mi noteras,att den allmlnna kampanieni landet for sparsamhetmed elkraft ej sattesin fcirrdnomkring en^m&nadefter bolagetsoch torde knappastha
fFtt nlrgrl.verkningar f6rrdn fram i november.
Aska forekom civerBofors 5 ginger och iskvarning
for vhra fj2irrkraftfdrbindelsermottogs 2l glLnger'
Ingen driftstdrning pi grund av iskvider frirekom.
Konsumtionenav prima kraft f6r bolagetsindustrier
i Bofors,BjrirkbornochKilsta uppgicktlII127 Mk\7h
och fcir den del av den borgerliga distributionensom
ombesiirjesav bolaget dirutdver nara 19 Mk\Zh'
Maximibelastningen,som &r 1954 utgjorde 33'000
k\7, steg till 36.000 kNf. I elingPannorftirbrukades
ddrutciversekundakraft 5 Mk\fh, med en maximibelastningav 13.000 kN7. F<jrNohab uppgick prima\Wedaverken8,0
kraftkonsumtionentill 13,5 Mk\Vh,
Mk\7h, Tidaholmsverken 1,1 Mk\Zh, Ulvsunda
Verkstdder0,8 Mk\7h och hdrdverkstldernai Stockholm, Gdteborg,Malmci,Vdrnamo och Mora sammanIagt ca 1,9 Mk\7h.
Under viren monteradesi elektriskaavdelningens
egen regi de hos ASEA bestdlldastatorernafdr de wi
dldstageneratorernai Bofors kraftverk. De gamla statorerna hade di gjort tjiinst i ca 38 ir och derasisolation hade si sn-riningomkraftigt fcirsdmratsicke minst
genom pikdnningarna' frFrn stnlugnsdriften.De nya
itutor"rrri ir dimensioneradef<ir en effekt av 2.000
kVA mot de ildres 1.700kVA.
verksamhethat som vanDistributionsavdelningens
ligt prZiglatsav utbyggnaderi takt med stadenstillvlxt.
Dinna avspeglarsig lven i att Bofors fcir stadensrdkning utfcirt och kopplat in ytterligare 32 gatubelys'
ningsarmaturer,varav drygt h?ilftenlysrdrsarmatur.
Bofors )ndustr)brandkLr larmades22 ghnget, ddtav
av sidan anledning,att dvenstadensbrand72 gFtttger
kir miste kallas. Ddruttiver kalladeskirens personal
till 6vningar och lektioner vid 44 tillfillen. Inom
verkskyddeterhcill 70 man utbildning i brandtjdnst.

KArenspersonalhar ofta och med framging deltagit
i olika brandskydds-och idrottstdvlingar.
Skyddstjiinst raPPorterarfortsatt framgingsrik kamp
Enligt den preliminira
mot olycksfalloch yrkesskador.
statistiken uppgir olycksfallsfrekvensenL915 till ca
5,7 %, vilket skulle betydaen sinkning med ct L1 /o
frin fciregiendeir. En utfcirligareraPport om olvcksfallssiatistikenkan ldsas3' sid. 62.

NOBELKRUT
vid Nobelkrut hade
De oiika fabriksavdelningarna
fcir krut och
sirskilt
1955
god
sysselsdttning,
under
sprlngdmnen och dven ammunitionsavdelningarna
fick b?ittrebelZiggningdn som kunde vdntasvid irets
inging. De civilkemiskaprodukternar6nte ocksi god
efterfr|gan- 66 [n till mindre tillfredsstdllandepriser - och m&nganya intressantaobiekt togs upp for
har 6kat med ett 30-tal
tillverkning. Personalstyrkan
Rekryteringenav arbetstim- och 3 minadsavlcinade.
kraft, som under fcirstadelen av iret mcittevissasvirigheter,lettadernot slutet av iret.
Forskningsatdeln)ngenhar pi ldkemedelsomridet
dels utvecklatde utldndskakontakterna,dels samarbetat med svenskainstitutioner fcjr klinisk utprovning
i Stockholmkunde
av ldkemedel.P& kirurgkongressen
s&lundauppgifter rcirandedet nya lokalbedrivningsmedlet carbocainoffentliggciras.Fcirs6ksanliggningen
i F 21 har upprustatsmed stdrreaPParaturavsedddels
dels fijr tillverkfcir volyrnkrdvandefcirscikssynteser,
ningen av hcigfririidladekemikalier.Lediga utrymmen
i andrabyggnaderdn F zt ha varit i flitig anvdndning
Kontinuerliga htigtrycksprocesf6r fcirsciksverksamhet.
och
ldkemedelssynteser
ser,oxidationmed salpetersyra,
driftforskning ar nlgra ornriden,ddr omfattandeverksamhetbedrivits.
Den rnilitdra forskningen har i det nya skjut- och
brdnnlaboratoiet,Z 21, fett betydligt 6kade resurser.
Byggnadenzir si konstruerad,att den medger fdrsiik
av helt annan storleksordning[n vad som tidigare
kunnat utftiras.B-pilen skall nterkommamed en utfdrligare beskrivning om denna nya forskningsbyggnad.
Efterfr&gan pF' organi:k-kemi&a produkter har i
stort sett varit vdl h?ivdad,dven om mot slutet av Lret
sv&righetermtitt att avsdttaexempelvistoluidiner, procainhydroklorid och perit. D& hexogentillverkningen
under en stor del av iret varit begrdnsad,har ocksi
dttiksyrafabrikenhaft blygsam produktion. Tillverkhar bedrivits regelbundet,
ningen av acetylsalisylsyra
med 250 tons produktionsresultat,av vilka en icke
ovdsentligdel exporterats.Kloramin har livligt efterfdgats och en ny rekordkvantitetpe 221 ton (34 ton
mer dn fdregiende &r) tillverkades,trots att driften i
kloraminfabrikenpiverkadesav viss experimentverksamhet.Planernapi en utvidgning och modernisering
av denna fabrik har fortskridit fdr att fi mdjligheter
att med strjre kvantiteterkonkurrera pi exportmarknaden.Redannu exporteraskloramin till flera l[nder,
d?iriblandUSA.
(INH)
isonikotinsyrahydrazid
Tuberkulosldkemedlet
r6nte iter stark efterfrigan, vafidr produktioneniterupptogsi stor skala.Nobelkrut ir numeraen av de fi
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europeiskatillverkarna av detta h<igt f<ir?idladelikemedel. Tillverkningen av procainhydroklorid blev
mindre dn rekordiret 1954 och avbrcjtsmot irets slut,
fdr att beredafcjrsdksframstdllningav nicetamid,ett
hdgt fcirZidlatpreparatf<ir medicinsktbruk, vilket tyvdlr har en mycket komplicerad tillverkningsmetod.
Hela fjoliret kdnnetecknadesocksi av en rrycket hdg
tillverkning av oxidationsprodukterenligt Nobelkruts
egnaflrfannden. Av p-nitrobensoesyra
producerades
sAlunda253 ton, av vilka inte mindre di 142 ton p5.
export. Trots stora svirigheter, s8.vdlmed planering
som trlngsel i apparateroch lokaler, men tack vare
diversetekniskaimprovisationer,kunde en mycketstor
kvantitet nikotinsyra tillverkas. Di konsumtionenav
nikotinsyraoch dven derivat ddrav tikat, hoppasman
att en hdrfiir l2implig fabriksbyggnad skall kunna
uppfdrasvid Nobelkrut.
Planerna pi en ombyggnad och modernisering av
N itrocellulosaaudelningen
ha fullf6ljts, men byggnadsarbetethar ej kunnat sdttasiging, dt byggnadstiflstind
saknas.
lnom Ammunitiontaudelningarna installerades ett
flertal luftkonditioneringsanldggningar,
dels av kvalitets-dels av sdkerhetssk?il.
Fdr att avleda den statiska
elektriciteten,
som i synnerhetvintertid krdver speciell
uppmdrksamhet,anvdndesvid Nobelkrut en metod
med befuktning.
Byggnaduadelningen har haft ett omfattande och
digert arbetsprogrammed underh&ll,reparationeroch
nybyggnader,av vilka sistnd.mndaen del utfcirts pi
entreprenad.S?irskiltunder arbetarsemestern
ridde in
febril verksamheti dennaavdelning,med ca 200 man
sysselsatta.
Ett nytt sprlng- och brdnnlaboratorium,
Z 21, har som redan ndmnts uppf6rts i nirheten av
RA-avdelningen.Hexogenfabriken, S 9, Eteruppfd,rdes
-lokaler
och Trotylfabriken har f2.tt nya och utdkade
fiir driftslaboratorium och kontor.
p, har installeratss. k. kulsotning,
- I ingcentralen,G
sisomtidigare skett I G 4. En ny och prydlig omlastningsstation,
K 6, fcir styckegodsmellan smalspir och
lastbilar-(lingtradare) med anslutning till bredsp&r,
har uppfd'rts norr om Transportkontoret K 3. Aikumulatorloken pi smalspiret ha blivit skiint svart-gultiger milade, frlmst av sdkerhetssk?ilfor att synas
bdttre.
IndustribrandAhrenhade 1) utryckningar fiir eldsvidor, tillbud eller fcirmodadeeldsv&dor.Den sttirsta
brandenvar den 27 april i C 25, som bekdmpades
med 5 str8.lar.Kirens personal har trimmats hiit och
med stor framg&ng ocfr stort intresse deltagit i olika
tivlingar och dvningar.
S6yddtpriilduDngen hat omfattats med stdrsta intresseoch antalet olycksfall, sivdl inom som utom arbetet,har kraftigt minskats.En utfiirligare redogiirelse
fiir olycksfallsfrekvensensamt resultatetav Skyddspristdvlingen t955 Lterfjnnes pi sid. 62 i detta nr.
p2 Hionmosseonr1det
Nobabsbostad.shus
sAjuteri hdiden.
April: scbaktning
atfdrdfi)r kdllarbonenochattlopp.- Mai:
Not,: bus B
lornsiittningen ldr bottenuiningen iir klar. rftonterat och gjutet till 6 uzningen. -Dec.:
takstol och aindsadning monteras. Nohabfoto.
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NOHAB
Det gingna iret har fcir Nohabs del k[nnetecknats
av god sysselslttningi verkstdderna,god efterfrigan
pl de egna produkterna,turbiner, lokomotiv och dieielmotorer, vilket resultetati nya order och best?illningar. Orderingingen har dock minskat och virdet
av nytillkomna order var mindre dn fakfureringen.
Nohab har dock, i fdrh&llandetill annan svenskmekanisk industri, i genomsnitt en bdttre inneliggande
orderstock. Stora ojlmnheter fiireligger dock betrZiffande bel?iggningen.Vissa avdelningar, t. ex. monteringsavdelningen och plitslageriet, ir dverbelagda,
medan f6,r andra avdelningar arbetet kommer att
minska redan under andra kvartalet 1956.
Fdr en si exoortinriktadindustri som Nohab ir den
htiga svenska kostnadsniv&n ocks& mycket kinnbar.
Vira kostnader ha stigit snabbarein i andra llnder
och dirfiir har den svenskaindustrien en sdmrekostnadsrelationtill utlandet nu dn vid f6,rra irsskiftet.
Detta mirks specielltf<ir dieselmotoreroch turbiner. I
stort sett kanhan dock vara niijd med 1955. V2irdet
av inneliggande best?illningaruppgtr till drygt 100
milj. kr., vilket skulle motsvara ca l1/2 irs sysselsittning.
mdrkte under fijrsta delen
Fdrsdljningsavdelningen
av Lret viss stagnationbetrlffande dieselmotorer,men
under hdsten sv[ngde situationen och en hel del nya
bestdllningarkom in. Valutabrist och kreditrestriktioner gdr att bl. a. smerrerederierfd,r nlrvarande iaktt^ga en viss &terh8llsamhetnar det gZiller nya fartygs'
bestlllningar. Fd,r station?iradieselaggregattill reservkraftstationervisadesett stort intresse,kanske frdmst
orsakat av den bekymmersamma elkraftsituationen
under h6sten.I minga fall 2irNohabsmotoreremellertid f6r stora f6r de kraftbehov, som vissa industrier
eller samhillen beh6,vdetlcka. Fdr utdkning av f6,rytterligareflera mosvaretsieservkraftverklevererades
torer av E-typ.
Vid lokfdrsnljningtill utlandetst&rocksi kredit- och
valutasvflrigheterna
i f6rgrunden. Av Nohab-GM-loken dr ett f6r nlrvarandeuthyrt till norskastatsbanoroch Turkiet
till Syddsteuropa
na. En demonstrationstur
med nyssndmndalok var mycket framgingsrik och
sdrskilt turkarna visade stort intresseatt placera en
Auskedslest ldr de aagdende aodelningscbeferna't'dr
och turbinaud. pd Nohabt konstruktionskontol citil'
ingenjdrerna Malnzet ocb Stage. Pi fotot fr. a. henat Sand'
blom, Halt'orsen, Malmer (stdende), Keller, Stage och Linder.
zs/lz.
lok-

Foto Ake Nilsson. Nohab.
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j680 hkr, at''
aa tlp MN110,utueeAland'e
Dec.Dieselmotor
sedd16rdennya)restndsfdrian.Nohabfoto.
stcirreorder 'pi dvlika lok - om blott kreditfrigan
kunde l<isas.
Turbinsidan visar en gl?idjandetjkad aktivitet och
pi detta omr8de synes Nohab ligga vdl till i den
tekniskakonkurrensen.En stor och hedrandebestiillning har erhAllits fr&n Indien. Vid exportaffdrer i
dvrigt glller det numera att sijka samarbetemed tillverkare inom det egna landet, si att vissa detaljer
kunna tillverkas ddr.
Konstruktions- och utvecklingsarbetethar fortsatt
och vissaviktiga probleml6sts.T4loket till SJ ir klart
och det f6,rstaloket skall levererasi biirjan av 1956.
Pi de 20 Nohab-GM-loken till DSB har man gjott
vissa omkonstruktioner, dels fiir att tillvarataga de erfarenheiet,som vunnits under den tid de tidigarelevererade loken kiirts, dels g6ra vissa justeringar, di
rnotorstyrkanhdjts frln 1750 till 1900 hk inom samma
motorvolym. Till SJ ritar man iven en ny lokomotor
av typ 26 pl ca 300 hk, av vilka 10 skall levererai i
ir fiir vdxlings-och lokaltlgstj?inst.
P&dieselsidanhar bl. a. Provenmed llttmetallkolvar
slutfcirts,med negativt resultat. Proven med N-motorn
iir i det ndrmasteklara med turboladdning enligt impulsmetodenf& 3, 6 och 9 cyl. motorer och slutproven
betrlffande 5 och 8 cyl. motorer p&gir. T-motorn har
delvis omkonstruerats.Prov med tjockoljedrift har
ocl<s&utfiirts med gott resultat, men kompletterande
lingtidsprov biir dock gdras.
Turbinlaboratoriet har haft ett intensivt arbete fd'r
flera olika projekt. Stornorrforsendr snartavslutadoch
dven Laseleturbinernad'rkla:n och skall levererasoch
fdrdigmonteras1956.Pi en stor norsk turbin, Skafs&2,
k6rts, med mycket goda94 /o.
har verkningsgradsprov
Hiverstadsturbinerna,Francis Pa 30.000 hk, har p&-
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bd,rjats,liksom en liknande turbin till Mael (Norsk
Hydro) och Panchet Hill-turbinen till Indien. Till
sistndmndaskall en skalenlig modell byggas p3' Nohab, pi vilken alla verkningsgradsprov komma att
utfdras,varfdr man slipper dessaprov i Indien.
Verkstiderna har totalt sett haft god sysselsittning.
De strirre maskinerna och Pl8tverkstadenhar varit
dverbelagdai motsatstill de mindre maskingrupperna
och Automatverkstaden.Ett 10-tal maskiner har nyanskaffats fcir sammanlagt1,2 milj. kr., dlribland
Sverigesllngsta hyvel, av fabrikat lValdrich.
Personalrestaurangen
och Bergskyddsrummethar
flirdigstiillts och ett tredje stort bygge, Turbinhallen
avd. 89, som fijrenar monteringshallarnaftjr lok och
dieselmotorer,avd. 5t och79, var vid irsskiftet under
tak och den stora 125 tons traversenuppmonterad.Hir
hiller man fijr nirvarande p& att montera in planskivan till den stora golvsvarven,som skall flyt[as frin
avd. 61. Ett fjlrde byggnadsprojekttill 6n 5[g1ssocksnden stcirsti sitt slag i Sverige- glcidgugnvar
vid irsskiftet klart till en tredjedel.
Antalet anstdlldahar 6kat med 114 ffin 2.079 tlll
2.193, eller med 71 tim- och 43 mlnadsavlcinade.
Svlrighetenatt rekryteraskickliga maskinarbetare
bestir,
och det dr [ven svirt att fL yngre tekniker samt kontorister till rutinjobb. Omsdttningenpi personal ir
normal eller lig fd,r de flesta grupper, dock ftjrhlllandevishiigre fdr teknisk personal.
Bland stdrre leveransermi ndmnas 50 st. dieselmotorerpi sammanlagt30.600 hk. Bland fartyg, som
utrustats med Nohabmotorer under iret m3, ndmnas
bogserbitarna "Christoffer", "Hdrdig", lotsfartyget
"Kalmar", lastfartyget "Jeune-FranEaise", fdrjan
"PrinsessanMargaretha" o. s. v. ) turbinaggregt pe
Ard. 89 tlixer app uid Nobab. 'uerst byggnadsplatsen mot
attd. 61 i april. - Sanrma i juni, gjutningen aa grunden bar
bdrjat. Aug. stfrlkonstruktionen monterds. Vdggarna
ldrdigmurade i dec. - Fundanzentet till den stora golustaruen
ier ilt ron ert iAfielidt nycAel|:frl (luni). Foto nr 7,2, 4 och 5
Nohabfoto, nr 3 Boforsfoto Falk.
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bl. a. till
sammanlagtca 120.000 hk slutlevererades,
Svarthilsforsen.6 lok och 31 ramverk till lok har
ocks&levererats.En betydandedel av verkstadskapaciteten har tagits i ansprlk fdr Bofors bestdllningar.

TIDAHOLMSVERKEN
Verkstdderna
Det glngna iret har fdr Tidaholmsverkensdel
av en viss nedging i beldggningen,si
karaktdriserats
till vida att uppdragenfrin Bofors tdnits ut. I gengZild
har Nohab, som haft annan karaktdr pi sina leveranser, kunnat utnyttja vir lediga kapacitetoch placerat
en hel del detaljer och aggregatur sin ordinarie tillverkning hos oss.
6kadeaktivitet har
Genom fdrsiljningsavdelningens
vi ocksi tillfdrts en hel del civila uppdrag, av vilka
flera strdckersig in i 1956' Stdrst av dessahar varit
bearbetning av ldttmetaller fdr Saab.Kvalitetsmdssigt
har vi skilt ossfrin uppgiften med heder,men priserna har vi i mlnga"fall ej kunnat h&lla, varfdr nya order
av detta slag ej kunnat erhillas. Ett annat stort civilt
uppdrag, i detta faIL frlrn Bofors, dr ett relativt stort
antal krypprovmaskiner,av vilka endast ett mindre
antal hann levererasunder &ret.
har silunda varit ungefdrnormalt
Maskinverkstaden
belagd, frinsett filargruppen, som genom avslutandet
av 2b mm detaljernafdr Nohab blivit avsevirt underbelaed.
Ainmunitionsavdelningenhar liksom 1954 varit
ganskasvagt utnyttjad, ett f<irhillande som fortsltter
under det kommande iret, di 20 mm leveranserna
avslutasoch ersdttesav granater av ny typ, vilka dock
ej krdva si mycket arbete.Mot slutet av iret tillfrjrdes
avdelningenen hel del order i detaljer,varjlmte LME
belagt nigra av de mindre automatetnafor nigon tid
framltt.De mindre maskinernahar silunda h&llits r?itt
viil belagda.
Under dessafiirl-rillanden har i de mekaniskaavdelningarnainga storre dndringarkunnat eller behdvt
har ersattsmed
vidtagas.Nigrc etdre arbetsmaskiner
nya, n|.gra kunnat tagas ur drift och repareras,men i
stort sett har vi fitt inskrdnkaosstill "vardagsrationalisering".
Den enda avdelning som varit verkligt hirt ansom,icke minst 6;enom
strdngddr verktygsavdelningen,
de mlnga ttyn och skiftande arbetena,blivit ijverbelagd med dndringar och nytillverkning av alla tillh<irande verktyg. De skdrpta kraven pi precision i de
for export aisedda laveiterna har ocksi medfcirt en
avseviid cikning av dndtingar och underhlll av verktygen fcir dessa.Hdrtill kommet att plasten alltmer tar
avdelningenskapaciteti ansprik.
Har o"vanstiendeavdelnirigar arbetat i lugn och
verksamhetkarakstabilitet si har plastavdelningens
tdriseratsav si mycken mer dynamik.
Den pi hiisten 1954 inkiipta fastigheten,"Starks
Mdbelfabrik", har infdrlivats med fabriksomr&deioch
gjorts tiilgZingliggenomvig och truckbana,den senare
ii utfOrd, att den utgcir tdckning 6ver en kulvert fcir
rcir och kablar. Byggnadenuppvdrmesnlmligen nu
fr&n bolagets vdrmecentral. Truckbanan hat genom
vdrmen fr&n kulverten mycket snabbt blivit fri fr&n

fdr att
"starksMdbelfabrik",sominkbptsau TidaholmsaetAen
till Aontorochfiitdd. FotoH. Prollius.
anuiindas
snrioch is och hiller sig torr ndstansom pi sommaren.
Detta arbete,liksom de nya grunderna fdr de hus, som
miste flyttas undan fdr nybygget,utfcirdes i egen regi
och blev f?irdigtlagom till julhelgen.
Under iret har en viss omorganisationav avsyningsslutfdrts, si att numera all
och kontrollverksamheten
sidan sammanfiirtstill en fristiende avdelning under
en chef, som har tvi fdrm[n och ett antal avsynaretill
forfogande,varvid ocks&bestindetav mdtdon av olika
slag delvis fdrnyatsoch kompletterats.
De fcir Tidaholmsverkensarbetarebyggda stugorna
pE Stordn utnyttjadesdenna vackra sommar helt och
lullt, och bel8tenheien med detta sltt att utnyttja
semesterhemsstiftelsens
Pengartycks vara allmin.
En ny fotoklubb har startatsoch har fitt m6jlighet
att i kontoretsritningskopieringinrdtta ett provisoriskt
mtjrkrum. Det finns sedangammalt etskilliga amatijrfotografer, sdrskilt bland tjdnstemdnnen,som hdrigenom fitt miijligheten att sjdlva utfdra de flesta fotografiska arbeten, vilket undedlttar och forbilligar
denna eljest onekligenrltt dyrbarahobby. Vi hoppas
si sminingom fi se resultateni form av en utstillning
av vackra fotos.
Idrottsverksamhetentycks i nigon min ha mattats,
kanske beroende pi att fdreningarna"i staden blivit
mera aktiva, och att korporationsidrottendi fir sti
tillbaka.
Bonoplastfabriken
Bonoplastfabrikensutveckling tog under 1955 ett
j?ittestegfnmilt. Nya lokaler har tagits i ansprik, nya
maskinerhar installerats,nya tillverkningar tagitsuPP,
nya f6rbindelser knutits s&vdlmed utldndskatillverkare
och agentersom med svenskafd,rslljare och firmor.
Bl. a. har samarbeteinletts med sttirre byggnadsmaterialfirmor samt fdretag inom fcirpackningsindustrin.
Omsdttningen
, som 1954 vc'rca 2 mkr, har stigit till ca
3,4 mkr eller med n6.ra7o /o. Den inneliggande
orderstockenvzr ca I,5 mkr vid &rsskifteteller mer [n
irsskifte.
dubbelt mot fcireg&ende
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Praktiskt taget vartendaanvlndbart utrymme L apteteringsomridet har nu tagits i ansprik f6r den cikande
tillverkningenoch den svdllandestaben.
Den organisation,som pi fdrsiiljningssidanunder
de senasteiren byggts upp, har under L955 bcirjat
visa sin effektivitet. Den har dels tillfiirt tillverkningenminga och delvis,relativt sett,storaorder, dels
slkrat sidana priser, att produktion och fiirsiiljning
givit gott netto. Svirighetenhar varit att beredaarbetsplatserf6r sivll fdrsiiljningspersonal
som produktion.
Under hijsten beviljade ddrfd'r styrelsenanslagfcir
byggandeav en verkstadsbyggnadjimte viss ny utrustning.Genom nybyggnadentillfcirs rdrelsen cirka
1.000m2 dndamilsenliggolvyta med tillhcirandebiutrymmen. Avsikten dr att i f6,rsta hand hdr placera
bearbetningenav plastskivornatill fiirdigprodukter.
Byggnadsarbetena
torde komma i ging i b6,rjan av
februari 1956 och beriknas taga ungefd.r 6 minader,
varfdr produktionen i de nya lokalernabtjr komma i
ging under hd'sten.
Glasfiberarmeradeplasten, som har fitt fiirsnljningsbeteckningen
Bonolit, startadesunder februari
och kom i g&ng utan alltf6r stora svi.righeter.I sjZilva
verket kom produktionen fortare i glng Zin fiirs?iljningen, s8'att ett visst lager byggdesupp, vilket mdjliggjorde ig&ngsiiftning av en stijrre order pi tillverkning av imkupor fdr kdksinredningari detta material.
St?indigtnya anvdndningsomridenfdr denna produkt kommer till, och det intensiva utvecklingsarbetet
bide h?ir och hos v&ra vdnner i MFI har visat sig
mycket fruktblrande.
Verksamheteng&r mot stdrre serier av detaljer, ex.
armatur(belysningskupor),im- och SPISKUPOf,
spiskupor,tranStransportlidor, kupoler
portlidor,
ku
fiir takbelysning.Glasfiberarmerad
korugerad prasr,
Korrugeraq
Bonowell, tlll
plast, Donowelr,
till balkonger
DarKonger o.
o. llKn.
likn.
byggnadsdetaljer har blivit en stor artikel. Gjutning av

akrylatglasskivor av monomer fr&n Nobelkrut har
dveniikat.
Prs.

UVA
Bolagsledningenkonstaterar, att 1955 i huvudsak
varit ett gott er fdr UVA. Tillbyggnaden rned lokaler
fdr konstruktionskontorethar f2irdigstlllts och tagits i
bruk, affirskontorsviningen har omplanerats,reparerats samt milats och en utvidgning av verkstadskontoret har pflbdrjats. Inom verkstd.dernahar vissa omflyttningar dgt rum, bl. a. har ldrlingsavdelningen
fitt
nya,bn och trevliga lokaler.
Boforsbestillningarna.ha tagit en stor del av kapaciteten i ansprik, och iivriga tillverkningar ha mist
anpassasdirefter. Tillverkningen av SRM-v[xlarna
har hunnit s& l&ngt, att den fcirsta vixeln levererats
och inmonterats pi ett vlxlingslok pi Roslagsbanan.
Tillverkningenav slipmaskinerhar tillfZilligtminskat
nigot men orderingingen har varit god och civerstiger
betydligt fjolirets. Ett intensivt utvecklings- och konstruktionsarbetepigir och nya maskintypertorde snart
komma ut i tillverkningen. Infdr den stora internationella verktygsmaskinutstdllningenpl Olympia i London laddar man upp och dir kommer en del nyheter
att visas.(B-pilen hoppasatt senarekunna iterkomma
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UVA Turbo-Head, lultdriten
reglering au luluilll|rseln
aid
,al 60.000-100.000
tara/rnin.
hdrd slipbelastning 10-15 lo.
bi)gprecisionltyp aa UVAS:s
Peedu.

turbinspindel med automatisA
aarierande belastxing. VartanNormal uaratalssdnkning aid
Spindeln lagrad. i Azllager aa
egen tillterhning.
IJYA-foto

med en del utfcirliga redogdrelserfcir konstruktionsoch utvecklingsproblemenfdr UVA-maskinerna tiliika
med intervjuermed ingenjcirernaHolger Axelssonoch
GerszonGluchowiez.)
Aven Bofors kallstukningsmaskin
dr under grundlig
omkonstruktion, och den nya maskinen kommer icke
endastatt f& ett helt ftiriindrat och modernareutseende
utan d.venatt arbeta enligt nya principer.
Beldggningeni verkstddernahar varit god. Bristen
pi skickliga yrkesarbetare(maskinarbetare)har dock
varit kdnnbar, och verkstadenhar haft miijligheter att
sysselslttaflera yrkesarbetare,
om bara sidana kunnat
anstd.llas.
Siirskilt frisarsidan har varit tring. Nytillvetkningen av SRM-vlxlarna har - liksom vid alla
nytillverkningar - orsakat de flesta tillverkningstekniska problemen. Det dr fiir dvrigt f<irsta gingen i
Sverige, som hydrauliska dubbelrotationsvdxlarav
denna storlek byggs.
Till verkst?iderna
har ett lO-tal nya maskiner anskaffats, bl. a. en SIP hiigprecisions jiggborr- och
frismaskin typ "Hydroptic" nr 6, en Deckel verktygsfrdsmaskin, en Herbert revolversvarv samt negra
K dpin gssuaruar, datibland en'!-2".
L?irlingsutbildningenhar f&tt en fastareorganisation
och en s?irskildldrlingsndmndpi 6 personer,3 representanterfcir bolags-och verkstadsledningen,
1 representantfiir fcirmdnnenoch 2 representanter
fdr arbetatna, har tillsatts med d,veringenjdr Sten som ordfcirande.
Antalet anstillda har hillit sig timligen konstant
och bostadsbristen
stdllerfortfarandede stcirstasvirigheterna,ndr det gd,llerrekryteringen.
Intresset fcir schack, ping-pong, tennis, fotboll,
hockey-bockey,allmin idrott, skytte och bridge ir
stort, och i flera av de nimnda qrenarna har vackra
fnmg|,ngar noteratsoch en del priier hemfcirts.I pingpong pigir en UVA-serie med ett 40-tal spelare.I
Korpbridgen gick UVA:s lag upp frin Div. III till
Div. II i Stockholm,och sektionensmedlemsantalhar
cikat.Varje tisdagskviillsamlasbridgespelarnaiill en
intern t[vling. tlVA-skyttarna placerade sig fint i
SvenskaDagbladetsKorpskytteoch stod som arrang6-

Skyttetdvling".Persorer fiir "Norra Fiirstadskorpens
raPPorteraren lugn och normal
nalorganisationerna
verksamhetoch mycket goda relationer med f6retagsledningen.
Orderstockenvid irsskiftet dr ungeflr en miljon
Id:gred.n vid t9>4 irs utg&ng, vilket huvudsakligen
beror pi minskning av bestdllningatftLn Bofors. Faktureringsvdrdetfcir 19)5 berdknasbli n&gothdgre in
tor 1954. Utsikterna f& 1956 bedtimassom relativt
goda, ehuru fcir UVA:s vidkommande vintas h&rd
priskonkurrens,sdrskilt pi exportmarknaden.

rwEDAVERKEN
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Det gingna &ret har fijr N7edaverkensdel varit
gott. Faktureringen kommer att dverstiga fjollrets
med ca 2 mlli. kr., antalet arbetarehar dkat, sysselsdttningenhar varit god och efterfrigan pl de olika
produkterna,slrskilt f2irdigfabrikatoch stingpressade
profiler, mycketlivlig. Den inneliggandeorderstocken
var vid irsskiftet lika stor som vid fdregiende lrsunder-engod
skifte. Den synestrygga sysselslttningen
tid framdver, dock med oj?imnfdrdelning pi de olika
avdelningarna.Bokslutet kommer att visa tillfredsstlllande siffror.
Svirigheteroch problem ha dock ingalundasaknats.
och s2irskiltp&
dr bekyrnmersam
R&matelialsituationen
hela virlden,
i
brist
markant
en
renaluminium rider
trots tjkad produktion.Somf<jlid hdravhar aluminiumstigil och ddrmeddven\Tedaverkenspriser mist
priset
^h<iias.
har, tack vare ett lingtidsavtalmed
Sf=.duuerken
en'norsk tillverkare, Ardal-Verk, tryggat leveranserna
f6r hela 19)6.
Den i ftirra krdnikan nlmnda bristenpl arbetskraft'
sirskilt p& yrkesarbetare(skickliga_giutare), best&r,
men situ-ationenhar dock nlgot fijrblttrats. L2irlingsutbildningen har kommit iging och fdrsta &rsklassen
fiir gjup& 6 lZirlingari den inbyggdaverkstadsskolan
tare ir nu i arbete.
Tillbygget till mekaniskaverkstadenintymmande
och
monteringshalloch ritkontor m. m. f?irdigst2illdes
togs i bruk under iret bl. a. for montering av Mobilapo-pur och "Nohablidor". En dverbyggnad ijver
ga.aen mellan aluminium- och elektrongjuterierna,
iom tidigare beslutats,har ej kunnat ig8ngsdttas,di
byegnedJtillstind dnnu icke erh&llits. Mot slutet av
iiet igingsattesen tillbyggnad till kontorsbyggnaden
rnot nordd,st,varigenom nya lokaler erhillas fijr laboratorier och bibliotek samt matserveringfiir arbetare
och tjdnstemdn.Genom detta bygge torde marketenteriffi,gan fi en tillfredsstdllande ldsning, samtidigt
rom andru trlngande lokalbehovkunna tillgodoses.
kan
Betriffande de olika produktionsavdelningarna
ndmnas.
Aluminiumgjuteriet har gitt fdr fullt, siviil i handformning som i maskinformning,och \Tebaclinenkom
mot slutet av iret i produktion, Iven om vissa justeringsarbeten alltjZimt plgfu. Beldggningen pi denna
maskin dr dock fdr ndrvarandedilig, r'arfijr den ej
kan kiiras fiir fullt.
Elektrongjuteriet har haft god sysselsdttning,shrskilt f<ir gjutgods till RM-detaljer,men ocksl ett stort
antal civila produkter. Beldggningenhar dock varit

oehAuinnligaanstilldd' stir det p3 dexacykel"Fdr nzopeder
gdll aid lYedaaerAen.
Vad.siijerdamernaotn dennafornulering? V edafotolfesterlund.
mindre hir dn under tidigare ir, vilket inneburit, att
nigra arbetare flyttats dver till andra tillverkningar.
StSngpresenhar gltt z-skift under stdrre delen av
iret.
Skalforntilngen befinner sig fortfarande under utveckling, och det tar sin tid, innan metodenslir igenom hos kunderna.Ett dkat intressekan noteras,bl. a.
hos SAAB, dl skalgjutnadetaljer erbjuder goda ytor,
liten arbetsmi.n och noggranna _- i varje fall frir
gjutgods - toleranser.
Kokillgjuteriet har haft god beliiggning tack vare
bl. a. Bofors-bestdllningar.
Pressgjuterietnoterar slmre bellggning frimst pi
grund av bortfallna Volvo-order.
Verk$aden har haft full sysselsdttningoch dven utvidgat siviil maskinparksom lokaler. Ett 1O-talmaskiner, ddribland ett Scbarmann-arborwerk
med 110 mm
spindel har anskaffats.Mobilapumparnagi bra och
lven "Nohablidorna" ge god sysselsdttning,frlmst i
frds- och borrmaskiner.Mycket annat material, iven
legoarbete,har gttt genom verkstaden.
I den nya montagehallenhar inrymts 2 nya produktionsavdelningar,
en fdr tillverkning av jaktraketerfcir
Bofors och en galvanisk avdelning fiir f6rkoppring
och hirdfcirkromning av vissa detaljer.Dessutomhar
inretts en experiment-och prototypverkstad.
Pi grund av brist pi kunniga verktygsarbetare
dr
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verkstadens
verktygsavdelningen tring sektor,frdmst
betrdffandeverktyg fcir pressgjutning.
Fcirsdljningsavdelningen
har haft fullt arbete och
mAnganya projekt har varit under behandling.Tvi
nyaN/edabetonade
fabrikat har sldpptsut p5.marknaden, dels de s. k. Retemballdorna (retuiemballagelidor), dels k<ildboxarfrir transportav djupfrystamatvaror. Den fcirstakcildboxenhar redan levereratstill
SJ och provatsmed gott resultat.De gamla vdlkinda
\Veda-produkternaMobilapumpenoch Deberfyrenha
gltt bra.
Bofors dr fortfarande den stcirstakunden, dzirefter
kommer SAAB och Flygmotor samt ByggmdstarePersson i Malm6 fcir stingpressade
profiler till perspektir,IOnstef.
Antalet olycksfall har rninskat med 46,7 /11 iamfort
med ftireg&ende 3r. Olycksfallen ha emellertid varit av
svirare karaktir och antalet sjukdagar per olycksfall
har <ikat med 43 7c. Statistiken fcir iret visar fd,liande
siffror:

sjukdagar
oiycksfall pr 100 irsarbetare. . . .
sjukdagarpr irsarbetarc
sjukdagarpr 1.000arb.-timmar

24
oo/
6,25
r.73
o,75
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Omsdttningenpi personalhar varit nigot stiirre dn
tidigare.Under iret ha 117 personerslutat sin anstlllning pi Wedaverken.
Det har varit mycket livligt pi idrottsfronten,och
\Wedaverkenhar deltagit i korporationsserier
i handboll, fotboll och bandy med vdxlandeframging. Under iret har internt en stort upplagd mingkamp iigt
rum med ca 40 deltagare.Mingkampen omfittade
Forts.pd sid.57.
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Retembal,ida niittan fdrdigtnonterad. Siduiiggar ocb gat,lar
uppriAta, ocb locLet lfites pi plats. Wedafoto $Testerlund.
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Nobelkruts nya lagertankari Otterbecken
Au Fil. kand.GOSTA ANDREE, BoJbrs

Det dr givetvis synnerligen angeld,getfor en
industri att erhilla sina rivaror till si iigt pris
som mojligt, framfiir allt di hird konkurrens
miiter frhn andra sivil in- som utldndska tillverkare.Ett led i strivan att fi ned kostnaderna
dr bl. a. att tillse, att transporten till fabriken
inte blir kostsammarein nodvindigt, och att
man skaffar lagerutrymmen tillrdckliga f.or att
man vid prismdssigtgynnsammatillfillen skall
kunna ta emot storre partier. Om man forbiser
sjdlva kostnadsfri gan, ;ir dessutommojligheten
att kunna lagra storre kvantiteter imporfvaror
av mycket stor betydelse i tider av politisk och
ekonomisk oro. Vi har ju avspdrrningen under
kriget i friskt minne !
Nobelkrut importerar ansenliga mdngder av
toluol och metanol, och forbrukningen av dessa
rlvaror har vuit i strindigt stigande med itfoljande behov av stijrre lagerutrymmen. Varorna
kopes i rcgel fob utldndsk hamn, och Nobelkrut
miste sjdlv ordna transporten i tankfartyg och
Skiss doer hamnonzrfrdeti Otterbi)cUenrned NobelLruts lager'
tanAar,

Lagertank
-- Rrintedninq
fnln kajptatEen

"Manianne

svara for transportkostnadenfrin importhamnen till fabrikerna i Bofors.
For att kunna mottaga storre laster f.rhn blt
arrenderadeNobelkrut fr. o. m. Lr L94Oen lagertank om 165 mB i Sodertdlje, vilken tank for
ovrigt overgick i Nobelkruts dgo 7941. Detta
var ett steg framit, men eftersomfrakten i tankvagn frhn Sodertdlje till Bofors trots allt var
relativt hog, ca 3 ore per kg, och dessutomdenna
tank inte skulle fh ligga kvar pi omridet i Sodertdlje ldngre dn till 3.r 1964, kom forslaget
upp att byggu en ny tankanliggning i en hamn
vid Vdnern, varvid fraktkostnadenskulle kunna
bringas ned under 1 ore per kg. Kristinehamn
och Otterbdckenkunde nlrmast komma i f.rlga,
och efter utredningar framgick att Otterbdcken,
trots det lingre avstindet frin Bofors, ur olika
synpunkter var att foredra.
Nobelkrut har under de sista iren kopt bitlaster av toluol och metanol med destination
Otterbdcken,och produkterna lossadesdi med
slang direkt frin biten ned i de vdntande tankvagnarna.En tankvagn rymmer normalt ungefdr
20 m3, och for att si snabbt som mojligt fi en
bitlast om ca 600 ton lossad (liggtiden for en
b&t i hamn kostar pengar!) miste Nobelkrut f6r
transportentill Bofors lina ett stort antal tankyagnar, vilket drog hoga kostnader,ca 200 kr.
per vagn, for hyra, rengoring och fram- och
borttransport. Pi grund av toluolens och metanolens eldfarlighet yar forfarandet ocksi
mindre l2impligt frin sikerhetssynpunkt.
Trots nyss nimnda kostnader och trots ett
ofrinkomligt svinn vid lossningen direkt till
tankvagn stdllde det sig dock billigarc att ta
lasternaover Otterbdckenin via tanken i Sodertiilje. I det sammanhangetbor kanske ocksi
nimnas, att cif-priset p3" r|varor till Sodertdlje
och Otterbicken i stort sett brukar vara detsamma.
Och si beslots i september 1914 att en cistern
om 600 m3 skulle byggasi Otterb2icken.Ett omride om 1000 m2 arrenderades frin Nora
Bergslags Jd.rnvdg,med option pi ytterligare
1000 m2, om si skulle visa sig erforderligt for
utvidgningar i framtiden.
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Arbetet p5. tankanldggningen, som Storcinaresendrenpi vdg till lilla "Marianne" kan se pi
vdnster hand, korn i ghng under v\.ren forra
iret, och i oktober var tanken klar att ta emot
den forsta lastenmetanol.
I september7955 bevlljadesmedel for uppforande av ytterligare en tank av sammatyp, och
<lenstod fd,rdigi mitten av december.
Vardera tanken har en diameterom 10 m och
dr 8 m hog. Den arbyggd av jarnplht, som fr8"n
en dimensionom 8 mm i nederstasveoetminskar
till 5 mm i det oversta.Takpliten dr Z mm tjock.
Tanken dr nedtill omgiven av en betongbassdng
r enlighet med foreskrifterna for tankar med
eldfarliga vitskor, och dess botten ir lutande
for att underldtta rengoring vid byte frin en
rhvan till en annan. For brandskydd finnes pi
tanken anslutning for effektiv skumsldckning
enligt ett nytt system med inblisning under
vdtskeytan. For ungefddig uppskattning av
vdtskekvantiteteni cisternen finns en vdtskestindsmltare, som ger utslag genom en flottor,
men tanken iir dven vad man kallar "kront" av
Kungl. Mynt- och Justeringsverket,vilket hdr
innebdratt man genom pejling med ett stilmittband kan utfora en noggrannareuppmitning av
vdtskemingden,t. ex. vid fortullning och vid
ev. krav pi ersdttning friln forsdkringsbolaget,
di svinnet overstiger viss i forsdkringsbrevet
faststdlld procent.
Frinkajplatsen gir en 250 m ling rorledning
med t5o mm diameter fram till tankarna, som
fylles uppifrin med den frin biten utpumpade
vdtskan.En b&tlastom ca 600 ton kan oi. detta
sdttlossaspi endastnigra f6,timmar.
Bredvid tankarna ligger ett litet pumphus,
som i mi.n av Nobelkruts behov pumpar over
vdtskantill tankvagnar for vidare befordran till
fabrikerna i Biorkborn.
Lossning ffin faftyg och lastning till tankyagnar samt overvakning av anld.ggningen i
ovrigt ombesorjesav Nora Bergslags Jarnvag.
Genom dessanybyggda lagertankar har Nobelkrut pi ett effektivt sdtt kunnat nedbringa
transportkostnadernafor ett par av sina viktigaste rhvaror och har dessutom betydligt okat
lagringskapaciteten.
Om forbrukningen fortsdtter att stiga och om
man anser lnmpligt att bygga tankar for andra
produkter av liknande slag, d,r det troligt att en
ytterligare utbyggnad av anld.ggningenkommer
att ske.
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Lagertandarna sedda't'riin hannpiren, Den hdgra lanhen tar
ej 'falb lArdig niir f otot ragr. Boforsfoto Tillman.

'Wedaverken.
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skytte,miniatyrgolf, varpa,simning, cykel, orientering
och tyngdlyftning. Som segrareutgick Fred Edlund,
sornsilunda fick den fcirstainteckningeni ett nyuppvagdringspris.STedaverkensegride 6verldgset^
i
11ft
Sddert2iljes
korporationsskytteoch belade en riycket
god sjiitteplaceingi SvenskaDagbladetskorporationsskytte.

Notiserna i kr6nikan ln-oa.,
dels ur klipp frin
t
Karlskoga Tidning och Karlskoga-Kuriren sami-andra
svenskaoch utldndskatidningar, som red. fir genom
Klippbyrin Argus, dels ur war pi ett cirkuld.l som
utslnts till ett 100-talchefstidnstemen
m. fl. i Bofors_
verken och Nobelkrut.
Red. vill i detta sammanhangframfln ett tack till
fciljande,som ldmnat mer eller-mindreutfrirliga svar:
A6e/FRK, BntNVA, BI/NVT, Cb/NT, CaEINOX,
?U-NZ, Dn/NB, DsiDS, EngNEpT, Fdg/BAp,
!9/KK, Gm/S, Hahn/X, HilAa; Hn/FRK, Hg/ED,

j:/ElJ, JsldoX,KreyiML,KyiKM,rftgN-EpT,
J:IJPS,J.

KleineriTB, N. Carlsson/MsK, LtnAIS, Nk/Vf, Nq/E,
Parkm Nilsson/B3, Plyhr/KMT, RoiV2, nsg/Nfc,
Sga/MSK, SbiT3, Sh/KM, SjiEFX, Sjr/NVK, SyruZf,
\ValNT, ITgn/M, Vn/T, Vk/B samt FAG och FAS.
Redaktionskommitt6ernavid koncernfdretagenha pi.
ett utmdrkt sdtt ocks&stiillt kriinikematerial, iauat t&t
som fotos, till f6rfogande.
Bildmaterialet har till stdrsta delen erh&llits fr5"n
resp. fdretag. De olika fotografernasnamn har, si
Iingt sig gora gFLr,
angivitsunder bilderna.Boforsioto
Falk och Tillman, Nohabfoto B. Johansson.
UVAfoto
Peeduoch l7edafoto N7esterlund,som taeit de flesta
bilderna och iven specielltfcjr krcinikantigit ett stort
antal fotografier, tackassd.rskilt.Enstakabider ha inkcipts frin.reportage- eller pressfotografer.Ingenjcir
L:g{qvist,-som lett monteringsarbetena
i Gdibo;g,
5.
har infdrskaffat utmdrka bilder frin Gdtaverkenoch
Eriksbergsvarv.
Samm.anfattn
rngarnaom de olika koncernfcireragen,
som.avslutarkrcinikan,har granskatsav resp. Bolags_
ledningaroch Redaktionskommitt6er
E. Lbp

i

Aostaud
Muj.

1910
18. Si)derstrdm,EriA Eduin, Avsynare
27. Olsson,Karl Sigfrid', Efterbearb.-svarvare1929

1966

II kvartalet

i

Juni.
t927
3. Lindberg, Herman, Filare
12. Stenstri)m,Nils Arnoll, IJrverksapterare I93O
SaenHilding, VerktygsjtistercteL9)4
25. Arzdersson,

Boforsoerken
d0'&rlngar

April.
3.
8.
13.
14.
15.
20.
21.
25.
29.
29.

Anstaud

Magnusson,Nils GustattAlbert, Grovarb. l9)o
1943
EriAston,Karl Oskar,Verktygshdrdare
I92l
Bostriim, Ioan Artur Natanael,Borrare
Gurnmesson,Nils Robert,Kontrollingenjdr 1950
olston, Helga Karolina, lJwetksapterare 1'945
1929
Olston, Oskar Sixten, Avsynare
1933
Gillberg, Eaert Arnold,, Kontorist
L95l
Kuick, Helge Agaton, Eldarc
1936
Karlsson,Axel Linus, Div.-arbetare
(Gt)$a),Yetkm.
1939
O
tkarTyko
ansson,Guilaa
I

Muj.
5.
7.
7.
9.
Io.
10.
10.
lI.
L2.
13.
13.
15.
16.
18.
28.
28.

Zethelius, Filip Emanttel, Automatsvarvare L 9 3 '
L92'
Perston, Soen Harald, Kranfiirare
1,920
Enock, Suen Paul, Ordningsvakt
Ekberg, lean Gerhard Andreas, Kontorist L934
Bergbuist, Guttau Helmer, Verktygsslipare 1926
1935
Boo, Gunnar, Virmare
lY est mark, T oreGustauFr ed ri k,Y erkst.-ing' t g 2 8
rg28
Grell, SoenAlgot, Avsynare
1939
Stanser,Nils Oshm, Fdrman
t943
Stiderska
Linnea,
Valborg
lobnsson,
1939
Firman
Frans
Olof
,
lobansson,
Esphammar,Alf Bernhard,Trdarbetare 1928
B;din, LarsOlof , Ammunitionsfdrestlndare1.940
1925
Le Grand, Harald, Konstruktdr
V/iberg, lngeborg Viola Maria, Stiderska 195L
195r
Guttaasson,Egon Allan, Yfumeskdtare

Junr.
2. Anderston,Tbure Henning, Transportarb. I95l
1929
6. Eriktson, Knat Algot, Ugnsskiitare
7948
8. Itamon, lobn Frhiof , HjZilpsynare
8. lord'an, Valborg Kristina, Tempoavsynare 1949
lL Lartson, Axel Edain, Monteringsarbetare 1944
12. Hellstrtim, Ernst Euert, UnerksaPterare L92O
L92o
13. LagerTtam,Bror Oloa, Fltman
lJ. Holmgren, Thare Harald, Bitr. verkmlstarel92O
15. Stenttan,TureAlexander,Bet.-synare L9ro
15. Sandberg,Henning Emanuel,Vedg.-arb. 1935
1926
17. Maxe, Carl Euert, Frisare
18. Berg, Gii:ta Vald'emar, Byggnadsingenjiir 1928
1924
20. Ottlund, Bror Gdtta Leopold, F6rman
1952
27. Pettertson,SigneArla, Fdtestlndarinna
1943
29. Olsson,Olou Verner, Oljeseparatdr.

April.
l.
2.
8.
29.

6O'irlngar

Karlston, Karl Hjalmar, F<irr&dsarbetare
And.ersson,Gustau Emanuel, Stidare
lohansson,lohan Aruid,Porvakt
Melker, Lily Louisa,Maskinskriverska

1933
1'929
1'943
1918

Nohelkrut
5O'rflringar
April.
1939
4. lY/ikstrdrn, Hans, Yerkm'dstare
L920
L2. Sundkaist,Vilhelmlulius,Reparat&
GustattAdolf, Torkhusarbetare1934
21. Gustaasson,
1933
22. Gustautson,Otcar Herbert, Portvakt

Juni.
26. Persson,GustaaAlgot, Krutvalsate
'Anril
^r-^"

1940

6o'iflringar

4. Karlsson,Karl Martin, Massablandare
6. Karlsson,Karl Vilbelm, Nitrerare

Juni.
Karl Harry, Krutpressare
L5. Gusraaston,

1910
1916
1949

Noho'b
Mrj.
10.
12.
A.
15.

5O.&ringar

lohamson, Siguri lulius, Truckf'irare
Hultin, Otkar Hermaa, SmedhantlaflSarc
Anderston, Anders Gustaf, Fiirridsarbetate
f ohansson,Torsten Aruid, Fdrman
3 r . Blixt. Oskar Edain, Forman

1952
1928
I95J
1927
I92L

Juni.
Karl Holger, PlLtslagare
16. Saensson,

t927

6o'flringar
April.
14. Lundgren,fohanAugast,Traversfdrare 1953
l92L
Erik lohan,Hopsdttare
30. Eriksson,
Juni.
lO. lohauson,Karl Hjalmar,Plitslagare
G6staReinhold,Kalkylator
24. Sii)strdm,

1927
l9l9

?O'rflringar:
Muj.
30. Andersson,Fritz Fredrik, Kontorist

192r

Juni.
5. Linn, Anders Gttstaa,Verkstadsplanerare L 9 2 I
1c ) s 2
L4. Anderston, Albin Hjalmar, Stldare

Tid,uholm'suerken
d0'rilring
April.
6. Bji;rk, Saen, Filare

1937

AVA
6O'&ring

Juni.
6. Larsson,Einar lYilhelm, Diversearbetare

1'949
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oUeteraner
somslutat
sintjenJf,s

Karl Adolfsson
Bofors

Toraid Gliaerstam
St ocAb oltns Aonroret

D. T. Berg
Nobab

Gunnar Jobansson
Bofors

Adolfsson,Karl Edmund, fddd 16 nov. 1888, pensionerad1 dec. 19)). Anstiilldes i januari tOrc pe
Plitverkstaden i Bofors som verktygsuppslttare oih
innehadedenna sysslahela sin anstiillningsti
d, 25 tr.
Erhdll medalj och gratifikation 1955.
Berg,Dauid Teodor,fddd 2 april 1887,pensionerad
1' jan. 1956. Anstilldes 1907 som filare bch mont<ir
pi Montageavdelningenvid Nydqvist & Holm och
innehadedenna syssla,med ett avbrott &ren 191gl)27, hela.sin anstdllningstid,ca 45 fu. Erholl medalj
och gratifikation f<ir 37 tjdnsteilr vid Nohabs 100-irsjubilesm 1947.
Bji)rh, Gu$af Adolf , fddd 19 okt. 1886, pensionend t j-an. 1956. Anstiilldes vid Nydqvist * Uol1930, dd.rhan fcirst arbetadesom filare och de sista
7 iren som reparat6r i Reparationsavdelningen.Erhiill
medalj och gratifikation frir 25 tf?inste3,r
Lg55.
LEriktton,
f t K J J U f t r ,tlohan
e u Q o r , fiidd
I o ( l o y9 n
pensi
ensronov.
o v . l1888,
uuu, p
u l J a u tTeodor,
nerad1 dec. 1955. Arbetadei Stilgjuteriet vid^Bofors
i 30 3,r frin nov. 1911-nov. I94I och dverflyttade
sedantill Byggnadsavdelningens
Byggnadsavdelni
rijrfdrrid som rcirarbetare,eldare och reparatd,r.De senare
re 5.ren,
iren, frin april
1952 yar. han reparatcir och virmeskijtare pE Angcentralen.Rdknadeca 44 tiansteln ndr han aveick och
erhdll medalj och graiifikation fd,r 35 ti2inJeir vid
iubileet1946.
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G. A. BjdrA
Nohab

loban EriLsson
Bofors

Karl lobansson
Nobab

P. L. lobansson
Bofors

Giuerttam, Per Toraid Arnold, f6dd 18 maj 1890,
pensionerad31 dec. 195i. N2ir Stockholmskonioret
&r
D34 skulle organiseras,anstilldes diplomingenjiir
Gd.verstamsom dessfd,rstachef. Denna tliinst har han
senareinnehaft i dver 21 tr med mycken framgilng.
f ohansson,Gunnar Vilhelm Napoleon, fddd 16 okt.
1888, pensionerad1 jan. 19)6. Aibetade ng.graminader, mars-maj l9IO som hantlanqarei pl&tverkstaden
i Bofors, d'verflyttadesedantill K"anonverkstaden,
ddr
han fijrst var hywlareoch sedani 6ver 40 ir svarvare.
Erhdll medalj och gratifikation f6r 36 tj2inste&rvid
jubileet 1946. Rdknade 45 tjansteFLr
nir iran slutade.
lohantson,Karl Otkar, fddd 1o okt. 1g90,pensione_
rad 1 nov. 1955. Arbetade pi Nydqvist & ijolm 11
april 1905-18 aug. t9L6 och tterliom till ftjretaeet
1918, der han varit avdelningscheffiir Avlciningsk6ntoret. Rdknade nir han slutade ca 48 tidnsteir och
erhijll vid Nohabs l00-S.rsjubileummedaij och gratifikation frir 40 tjdnsteir.
lobantson,Per Luduig, f6dd 13 juni 1886, pensionerad 1 dec. 1955. Anstilldes i maj t9l9 som !roua.betarepl Byggnadsavdelningen
i Bofors och innehade
denna sysslahela sin anstd.llningstid.Erh<ilt medali
och gratifikation fijr 25 tj'd,nste8,r19j4.
lernberg,.Gi)ran HenriA Sigfrid, fitdd 17 jan. L89t,
pensionerad3T jan. 19j6. AnstZilldesi mars 1926 vid

srl€isr9
i0leJ.srlrdl
tt e i!!j!e.tt-s
i;iiit i! ad(

G6ran lernberg
N obelkrat

Gustaa E. Karlssort

Karl Karlsson

Yngte Malmer

N obelkrut

Nohab

N obab

#
Gustaf Nyberg
Bofors

Guuaf Olsson
Nobab

Nobelkrut som chef fdr Byggnads-,Reparations-och
Elektriskaavd. samt Anganl., en befattning som han
innehadetill hdsten r93t, d& han uts&gstill chef fiir
Ballistiska laboratoriet samt innerballistiska beriikningar, varjdmtehan kvarstodsom chef fdr Elektriska
avd. Under tiden 1933-19)6 hade han lven hand om
krutprovskjutningarna.r943-L952 dgnade han sig
uteslutande it innerballistiskaberikningar och har
sedanhaft speciellauppdrag. Erhdll 1951 medali och
gratifikation fcir 25 tjiinsteir.
Karltson, GustauEmannel,fddd 1 febr. 1889, pensionerad3 febr. 1956.Anstiilldes6 okt. 1925vid Nobelkrut och arbetadepi Nc- och Ngl-avdelningarna.
Han arbetadesom syrablandareunder tiden 193819t2, dFLhan dverfdrdestill kokhuset pi Nc-avdelningen som pumpare.Detta arbeteinnehadehan tills
han avgick med pension.1950 erhdll han medalj och
gratifikation f6t 25 tjd'nstelLr.
Karltton, Karl Ernil, fddd 13 aPril 1884, pensionerad 1 jan. 1956. Anstiilldes redan i april rB99 p3'
Stilgjuteriet vid Nydqvist & Holm, dar han arbetade
som gjutare till april 1918. Ateranstdlldesi mats l92I
i Giuteriet. De senasteiren har han varit stddarei
Avd. 31. Erh<jllvid Nohabs loo-irsjubileum1947 me'
dalj och gratifikation fcir 45 tjiinste&roch mottog 19)5
stora medaljenf& i4 tjdnsteir.
Malmer, Axel Yngae, f'dad22 sept.1890,pensionerad 1 fan. 1956. Anstllldes i aug. 19I) p8,Nydqvist &
Holm som konstruktcir pl Konstruktionskontoret.Slutade vid irsskiftet l9l8/19, men iterkom r9L9, ddr

Gustaf Sjbberg
Nohab

Erik Stage
N obab

han sedermerablev chef fijr desslokomotivavdelning.
Erhijll medalj och gratifikation fd,r 28 tjinsteir vid
jubileet 1947 och rdknade siledes ca 36 tidnste|r r'dr
han slutade.
Nyberg, Gustaf Eduard, fddd 9 jan. 189r, pensioi Bofors
nerad31 jan.1956. Arbetadepi Byggnadsavd.
maj 1,909-sept. 1911, lterkom 1 april 1917 som fcirman pi sammaavd., ddr han arbetadei 4 Lt. Ateratstlilldes 1 april L925 som fdrman och blev senare
byggmlstare, vilken tjdnst han innehade tills han
avgick efter sammanlagtca 4l tjd'nstel.r.Erhiill medalj
och gratifikation fcir 32 tjdnstehrvid jubileet 1946.
Oltson, Guttaf Georg, fddd 6 juni 1885, pensionerad 1 ian. 1956. Anstdlldes 1907 vid Nydqvist &
Holm och arbetadetlII 191.2p& Byggnadsavdelningen,
till 1916 och ddrsenareDa Modellsnickarverkstaden
efter som fcirridsarbetarepi Modellfdrridet. Rdknade
48 tjdnstetr ndr han slutade och erhdll vid Nohabs
jubileum 1.947 rnedalj och gratifikation frir 40
tjlnste&r.
Sji)berg,Olof Karl Gustaf Adolf, fitdd 25 okt.
1890, pensionerad1 dec' 195)' Arbetadetiden 15
okt. 1919-1 febr. 1922 vid Nydqvist & Holm och
iteranstilldesi mars 7940 som planeringsingenjdrfiir
lok p& Planeringsavd.
Stage,Erik Ernst, f6dd 22 nov. 1890, pensionerad
1 jan. 1956. Anstilldes 5 juli 1923 som konstrukttjr
der han
pi Nydqvist & Holm, Konstruktionskontoret,
ienareblev chef fd,r Turbinavdelningen.Erhdll medalj
och gratifikation fcir 29 tjdnstefu 1952.
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Tnmqmurwm
And.ersson,
Karl Elof, fddd 19 okt. t9ot, ddd 19
dec.1955.Anstdlldesvid Nobelkrutsorsanisk-kemiska
avd.t947 och dverflyttadei april l9491ltl Nitrocellulosakrutbruket,dlr han arbetadetill sin bortging.
Hertz, SaenSigaard.Folhe, fddd 14 marc1916, d6d
29 dec.1955.Anst?illdes
den 2 jan. I)45 som kemist
pi Forskningslaboratoriet
vid Nobelkrut, dlr han den
I jan. 7951 utndmndestill sektionschef.Vid sidan av
sitt ordinarie arbete var han bolagetskontaktrnan i
yrkeshygieniska
frigor med StatensInstiLrtf6r Folkhdlsan.

K. E. Andersson
N obelkrut

Sigrard Hert.z
NobelArut

Kailsson, Karl-Axel, fddd 1j mai ts98, d6d 16
dec.7955. Arbetade pi Byggnadsavd.i Bofors L929,
j mars1.93Opi Nobelkrut, der han arbetade
anstdlldes
pi olika avdelningar,lingsta tiden och sedanI)47 plt
Nitrocellulosakrutbruket.
Erhcill medalj och gratifikation fcir 25 tjanstel,r L955.
trViirn,Karl Georg Adriarz,fd,dd 28 juni 1897, ddd
13 jan. 1956. Anstiilldesvid Nydqvist & Holm 15
aPril 1954, dlr han arbetadesom ingenjcir och konstruktdrpi Verktygsritkontoret.

Eg
vN O H N B
Ftirslagsverksamheten
vidNohabf gbb
Under senareir har en redogcirelse
fcir fcirslagsverksamhetenvid Nohab under det gl.ngna nret brukat
publicerasi det fcirstanumret fdr 8,reiav B-pilen eller
dessbilaga.Listanpi bekjnadefcirslagvid Nohab under 7955 upptar fciljandenamn:
139 Hilding lohansson,avd.61:Provbdnkfcir turbinregulatorer.
2 luar Skiir och230 Alaar Oltson, avd.6I: Monteringsfixtur fcir hydrauliskavdxlar SAK 40.
3770 Holger Hertnantson,avd. 60: Andring av skavf i x t u r E L 3 1 0 : 2m r n .
1769 Helge Carltson, avd. 60: Stddlageri kuggslipmaskinNr 1240.
2640 Helge I euin, avd. 79K: HlLllare fcir pisvetsning
av virtor fcir grenrdruttag.
37 Uno Hohnberg, avd.79: Verktyg f<ir insiipning av
ventil M341-M314.
2579 TorstenHermantton och355 And.ersLindebidrk,
avd,.79:Uppvirmning av nockar f<ir pikrympning.
4742 Hugo N ystrdm,avd. 61 : L5.sbar
styrningfd,rborrapparat.
354 Henrik lobansson,avd. 79: Oljeavtappningfrln
splnvagn.
17 SiguardLfrLs,avd. 6r: Avdragaref<ir linhjul.
ol

Georg 7Y/iirn
Nobab

K.-A. Kailsson
N obelArut

1743 Har.ryf onstotz,avd. 1,64:Montering av md.turpi
ritskubb.
3746 Eaert Holmberg, avd. 80C: Andring av ildre
mejselmaskiner.
3716 Euert Holmberg och 37i0 Gtista Lartsott, avd.
80C: Tiitningsrcirtill Argon-svetsbrdnnare.
1237 Eaert Rudberg, avd. 60: Gradskivor pi arborrspindlari maskin605.
390 Ricbard Scbobertb',avd. 79: Kopieringsanordning
till supportsvaw25T.
191 RagnarBdcAerbo,avd. 61A: Verktyg fcir justering
av kullagedige.
2303 St;g lohantson,avd. 61: Riktplattor fcir kiphjulsKammafem. m.
1784 Hi. Hernzantsonoch 382 Gr)staFri&, avd. 79:
RitsmallVB-6816.
61-Egon Saentson,avd. 6I: Mitverktyg fcir paraliaxkorrektcirSAK-40.
1769 llelge Karlston, avd. 60: M[tverktyg fcir kuggar
och Medbringarefrir frd.sningav splines.
277 Tage Flodin, avd. 798 Avdragarefrir linhjul.
1283 GunnarBjdrA, avd.67: Omslipning och hirdfrir
kromning av tolkar.
4767 Bror Hagstrdm och 1905 Algot Eng:tr6m, avd.
126: Kontrollverktyg fcir mltning i kolv.
2801 Karl-Olof Ahlborn, avd. 37: Hdrdfixtur fcir
sfdriskalagerskilhalvorL.
2563,Euert Atp, avd.79: Vinkelhylla fcir stcidlageri
arborrverk.
356 lobn Ott, avd. 79 St&llyftarevid hyvel 907/79.
117 Rune Andertson,avd. 6tb: Nytt systemf<jr monteringslistor40 FAK.

-j

275 Lennart Erictton, avd. 6t: Omsvarvningav kopplingshalvor.
1743 Harry f ontton, avd. 164: Pl&ttjockleksindikator.
vid snic5550Hjalmar Aberg, avd.7): Sp&ntdmning
Kefl avcl. /).

2666 Bengt Asb, avd.79: Andring av elektrisktchuckreglage.
uppgir totalt till Kr. 5'04o med
Belciningssumman
i genomsnittKr. 160 per belonatf6rslag.
I. I.

Nohab vann Korpcupen

i Trollhiittan

'finalen i)uer
Hiir inttid. sys Nohabs fdrsta lag roln udnn
Motor VI. Stdende fr. t.: Bengt Ol:son (lagledare), Arne
lobansson, Hilding Andersson, Sixten Eriksson oclt Lennart
'BjdrAlund.
KniistBende: Roland' Olsson, Allan Holmquist,
marcotefl "Hild'ing" och Stig Eriksson.

A/@Mtu"

for 1954 var 73 resp. 21. Frekvensen
per 100 irsarbetarevar totalt 4,7, vilket dr den llgsta siffra, som noterats
vid fdretagetsedandet nuvarandestaendeinvaliditet. Antalet sjukdagarhar tistiksystemetladesupp 1942.
vid
Olycksfallsfrekvensen
under iret varit 5.240, vrlket ar 646
Bofors 1955
Tyvirr drabbadesforetaget under
dagar mer dn Lret tidigare.
iret
iter av ett olycksfall med dtidlig
Bofors
har
vid
Olycksfallskurvan
Enligt statistikenhar 9 av de 47 avvilket grumlar tillfredsstZillelutging,
under de senaste15 Sren s& gott som delningarna varit helt skadefria. F6,r
ijver
den kraftiga sdnkningen av
sen
oavbrutetsjunkit och &r 19)5 visar i
Experimentavdelningens del var det
dvriga olycksfall var i
frekvensen.
av
utindring
ingen
avseende
detta
elfte Lret, som avdelningen varit fri
stort sett av lindrig art och medfd,rde
vecklingen.
fr&n oly&sfatl; ett hiigst efterfiiljandeinte i nlgot fall invaliditet.
Frekvensen f<ir olycksfall i arbetet vdrt exempel.
Gna
Sammanlagt fiirlorades under iret
4,87
olycksfall
vid
har fijr iret stannat
1.384 arbetsdagarpL grund av yrkesper 100 irsarbetate.Rdknasf?irdolycks- Ol ycksfallsstatistik f iir
skador i arbetet och vid f?ird till och
iallen med, vilka utgdra L6,76 /o av
Nobelkrut 1955
frin. Liksom tidigareEr var svirighetsi
upp
frekvensen
olycksfallen, kommer
Under fjol8ret kunde en mycket graden p& fZirdolycksfallen betydligt
5,69, vilket ir den ligsta frekvenssom
Bofors hittills kunnat notera. Sdnk- gliidjande nedg&ngi antalet olycksfall hiigre [n fdr sidana,som intriffat unnoterasvid Nobelkrut. T fall av yrkes- der sjiilva arbetet. Detta manar till
ningen ir fdr senaste8,ret 14,6) /6.
ytterligare uppmirksamhet och fcirsikEtt olycksfall med diidlig utging har skador intrdffade i arbetetoch L4 vid
tighet i trafiken.
tyvdrr intrlff at och 4 fall med kvarst&- f?ird till eller frin. Motsvarandesiffror
Lt,
Frekvensen fiir olycksfall till och frin
Aktiebolaget Bofors

OlycksfallsfrekvensenvidAktiebolagetBoforsunder

Sren 1942-1955.
Ar

Arsarbetare*
)

Antal

Antal

tg42
1943
1944
1945
L946
1947
L948
1949
L950

Z. 2/19

'75.

4.l7r,lg
4.027,06
3.9t7,56
3.798,52
3.486,78
3.436,0'
3.406,09
3.444,OL
19rr 3.388,41
1952 3.47r,77
1 9 t 1 3.521,81
L 9 r 4 3.599,30
L9rt
3.796,L5

t') 1 arsarbetare :

Olycksfall

957
90t
/t4

66r
64r
t85
618
477
329
268
259
253
240
2r6

2.4OOtimmar.

Olycksfall per 100
irsarbetare
inkl. fiirdolvcksfall

22,Ot
2r,67
L8,22
t6,97
16,86
1.6,79
t7,98
l4,oo

g,r5
7c)1

7,45
7,r8
6,67
5,69

Fdrdolycksfall
Olycksfall
/o av samtliga'
per 100
olycksfall som
hdnfiiras till arb.
6rsarbetare

u

19,50
19,81
16,54
Lt,42
15,85

rr,o9
16,39
12,60
8,88
7,08
5,73
6,ol
5,95
4,87

arbetet vid

L942
L943
L944
L945
1945
L947
L948
L949
L9rO
1 9 51
1c)5?

1953
1954
t955

L09
78
68
,7
39
t9
5'
48
28
25
4T
26
3L

2,50
'L,87
r,69
't

41

L,O3
l,6g
1,60
'l',41
0,67
0,83
o,72
L,16
o,72
0,82
L956.

Lr,39
9,62
9,26
9,62
6,Ll
LO,O7
8,90
L0,o7
7,02
LO,49
9,65
16,21
10,83
t4,35

rg55ars skyddspristiivling
vid Nobelkrut
Den kraftiga minskningenav antalet
olycksfall har medfd,rt en <ikning av
denutgiendepremiesummani skyddspristd.vlingen.Sammanlagtuppgir premiernatill 9.540:- kr. Framgingsrikast har NVF varit med intidnade
750:- kr. Ndrmast friljer NVK 21
grupp 25 med 700:kr. Tredje
platsenintagesav NB 70 med 53o: kr. De tvi sistndmndagrupperna har
under 6ret varit heli olycksfallsfria.
Ytterligaresju grupper har arbetathela
tret utan nigot olycksfall. Fdr kontoret,grupp 31, dr det andra olycksfallsfria iret i fdlid.
Prestationernai L955 irs tivling
har tiver lag varit goda och samtliga
32 grappet i tivlingen har fitt nigon
premie.Det genomgiendegoda resultatetav tdvlingen understrykesbest av,
att den individuella premie, som utgir
till skyddsombudenlnom de grupp"er,
som i j?imftirelsemed senaste10-6.rsperioden kunnat sdnka sin frekvens
under1955,utgir till 36 av fciretagets
38 skyddsombud.Endast inom tvi
mindre grupper har en 6kad frekvens
noterats.Detta ir sikerlisen en ren
tillfiillighet och vi hoppas,lt even de
skall kunna premierasi L9j6 trs tdvling.
Skyddspristiivlingen
f ortsdtterunder
1956med ofdrdndraderegler.
Ltn

dem, Francesco Falcone och Orazio
Pollet, svenskt medborgarskapfdr sig
och sina familjer, vilket givetvisbeviljades. Varfcir de ville stannar hdr i
Sverigeoch scikafastare fdrankring ha
de berd.ttatf6r B-pilens medarbeiare.
"Den fdrsta tiden hdr i Sverigevar
inte litt f6r oss. Vi var nervcii och
oroliga pi grund av umbdrandenunder
kriget minga hade ocksi varit
kommenderade
till arbetei frdmmande
ldnder.Vi var ocksi ovanavid svenska
f<irhillanden och den svenskamaten
var si olik vfu. YF'n familier hade vi
ju fitt liimna i Italien och vi var ocksi
oroliga fdr dem. Det var inte ld.tt fijr
Fdretagsledningenatt frirsti allt detta
och minga av oss trivdes inte med de Familjen Pollet.
fdrsta arbetenavi fick i Bofors. Men
alla svirigheter dvervanns,och vi fann Nobelkrut och dottern Adriana, som
snart att fdrhillandena hdr var mycket nyligen gift sig med en svensk, arbetar
t ..,.
Dattle an I Italren.
pi Televerket.
Herr Falcone,som 1955 tog en vacHerr Pollet, som sedanniera &r tillker ingenjcirsexamen pn Karlskoga baka ar verktygssliparepi VV, sager
Maskinfackskola och som nu ir konDI. A.:
trollingenjd,r pi KA 75, tllld.gger:
"Jag hade turen att kunna skaffa
"Det ir mycket mera kamratligt mig en bostadredan pi viren
L948 och
umgd.ngeoch frihet p& arbetsplatsen hade gliidjen att snirt se min familj
hdr dn inom den italienskaindrlstrien. hd.r.Orsrken vafi& jag och rnin famil j
Trivseln pi arbetsplatsenblir dd.rfd,r irir alltid ville stannai Sverigevar den,
stiirre. Inte heller 1r det vanligt att att utkomstmdjligheternavar stcirrehdr
anstd.lldafir pension frtn fiiretagen och jag trodde att man hdr kunde se
som hdr i Bofors.De svenskaarbetarna an framtiden med mindre oro dn i
lever pi en betydligt hcigre standard Italien. Hir finns det mera rittvisa
och ocksl bostadsstandarden
ir hd,gre. och demokrati.Vi trivs alla med fcireDe sociala vdlfdrdsanordninsarnadr taget och med Karlskoga och vi S.ngrar
ocks8.bilttre en i Italien.
inte, att vi kommit hit."
Tiink ocksl pi mdjligheterna fcir
Av familjen Pollet d.r inte mindre
vem som helst att kunna fi studera dn 4 anstdllda i Bofors. Diittrarna
och erhnila studielln och avsifterna till
Matilde och Paula arbetarpi KKI och
skolornadr ju ocksi billigaie har. Jag sonenGiovanni ir svarvarepi VV och
dr mycket tacksamftjr allt som bolaget alltsi pl :ammjr avdelning iom pappa
gjort fcir mig."
Otazio. Fru Rosa skiiter hem blh
Fru SabinaFalconedr anstdlld vid
famili.
r. T.

V-m

Brandkirsveter.rner

Faniljen Falcone.

ltalienatna blir svenska
medborgare
I september 1947 kom den fdrsta
gruppen italienska arbetaretill Bofors.
Atta ir senare,viren 1955, scikte2 av

63

Andersson,Hans Bill, John Eng och
Kad Plantin.
Den sistadvningenfcir tr 1955 med
Efter den ordinarie brandcivninqens
Industribrandkirenvid Tidaholmsverslut samladeskiren i brandstatio*nen,
ken kom med en extra punkt p& prodd.rbrandchefenStig Hanssontackade
grammet vid sidan om det vanlga. de avgiende
fdr ett intresseratoch om
Det blev ett litet smett hitgtidtigt ingott brandmannaskap
vittnande arbete
slag ty anledningen var, att i ocf med under
deras mlngt'riga,tjlnst. Som ett
denna iivning, tog fem veteraner,som tecken friretagsledningens
pi
uppskattvarit med sedankiren bildades.avsked ning tiverld.mnade
han direfter blomstfr8n brandmannaskapet.
rens mingfald till samtliga "pensioDe fem stadiga gossarnalystrar till
nd.rer".
namnen: Ragnar Andersson, Robert
Tidigare under veckan hade de dvavtackas

tii6,,,lEELdq;tffiiEj6if,EFi.ffit$HE

Tanken har iu varit ati siika friska
upp tidigare fdrvlrvade, men delvis
avgltimda kunskaper, och framfijr allt
att komplettera desamma.Det synes,
Tidasom om denna form av kursverksami
1954
bedrivs
Sedanhdsten
holmsverkens regi med platschefens het ur flera synpunkter iir l?implig och
oraktisk anvdndbarsom ett instrument
stiid, viss kursverksamhet fiir Tidafdrkovra och stirka sitt tinkande
itt
dvriga
och
holmsverkens arbetsledare
intresseradetiinstemdn. Ndr tanken och kunnandepi arbetsplatsen.
Som avslutning pi hijstterminen
vicktes, gZillde det att fe till stind en
fiire jul en frigesportanordnades
och
sig
typ av kurs som bdst liimpade
fr&gan stzilldesvar, nir och hur. Lo- afton med te och smdrgis m. m. Di
kalffi',gan ordnades genom Personal- tog B-gruppen revansch.
Salc.
huset och fcir att kunna genomfdra det
hela m&stekursdeltagarnauppdelaspi
tv& grupper.
Betrdffande val av ldrodmnen var
det ju ganskanaturligt att biirja med
Matematik i en elementdr PoPullr
form, fdr att sedermera iivergi till
mera Praktisk matematik. Arbetsled- S.J:s nya kiildbox
ning och Arbetsstudier var iven vitala
Genom att befordringen av djuPdmnen pi programmei.
frysta varor dkat avsevirt, har SJ anH6st- och virterminen 1954-5,
skaffat ett antal ktildboxar fdr transgenomfcirdes
till allas fulla beHtenhet
oort av s&danavaror.
och man uttalade sitt gillande och ' \Wedaverkentillverkar en k6ldbox,
meningenvar att fortsitta iven komsom lastar 240 kg och rymmer 16)
mandeldsir.
liter. Den 6r tillverkad av aluminium
V&rterminen avslutadesmed samoch f<irseddmed ett 75 mm kraftigt
kvdm vid en smtirgis och en koPP te,
isolerandeskikt. Den har birhandtag,
film och frigesport m. m. Frigesportmen kan dessutomhanterasmed sticktdvlingen var roande och utgingen
kdrra och gaffeltruck. Den dr iven
oviss,dock segradegrupp A.
med ciglor fcir lyftning med
Under hdsten 1955 har studieverkl:r"*U
samhetenfortsatt med ungefdr samma Dimensioner: L?ingd 6sr mm, bredd
f<irutsdttningarsom tidigare och ldro68L mm, hitid 813 mm inkl. medar.
imnen har varit Praktisk matematik
Driftstemperatur: - 2OoC, k-virde
och Yrkesritnins.
: O,35.
Kdldboxen anvdndes f6r transPort
TV-rutan. Forts.
-frdnfiireg.sida
av djupfrysta livsmedel,glassoch kolriga kirmedlemmarna tackat fdr ett syreis.Den f&r icke anvdndasfcjr livsmedel, som ej ?ir djupfryst.
gott kamratskap genom att se "de
Att behovet av kiildboxar stadigt
gamle" pi en liten skiva i personal'Aftonen fiirfliit under den dkar, framgir av ftiljande: 1947 vat
huset.
b[sta stdmning" brukar det ju heta, konsumtionen av djupfrysta varor ca
200 ton, L952 uPPgick den till ca
och hdr fanns tdckning fiir frasen i
h6gstagtad. Se foto p& sid. 41. C. S. 1,800 ton, vilket betyder,att i Sverige

fiit arbetsFortbildningskursen
planeringsm?in
och
ledare
vid Tidaholmsverken

WEDA

Lucialeslen i PlLtuerkttad'en aid' Tidaholmst,erken fdr alltid en prdgel au spex ocb glada
'ferten 4a JvIau-MauapptLg. I fr.r giistades
Arigare (sd.rshilt inbjudna), som betakades
aa "fanne lVdngman". Bland de stdende
(alias Euan
mdrks bl. a. "damen aa dirld'
(alias
Karlsson) och "Pippi Ilngstrunzp"
StiS Beldt). Foto Arne lundin.
Dehagarna i Aursex 16r arbetsledare och
planeringsmiin dd. Tidaholmsuerden. I mit'
ten kursledarna ingenfdrerna S. Claesson
och H. Thordn Foto Rune Gustafsson.
Ovan t. v.

@o'
konsumeras ett kvarts kg djupfrysta
livsmedel per person och &r. I USA
uppgick konsumtionen samtidigt till
lO-1,2 kg per person. 1955 hade
konsumtionen dkat i Sverige till ca
12.000 ton, vilket utgdr ca 1,6 kg pet
personoch ir.

.t.z

Sl:s nya Aiildbox, l6r transport aa diup|rysta mataaror, tillterh,ad' at IV edaaerAen'
Foto \fikbom. Stockholm.
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Jul-Kriss-Kross
ryr j
Prislistan
Tdvlingenornfattadessom vanligt med stort intresse,
ty,ettstort antrl lcisningarffi.n sanrtligakoncernfciretag
i n l l m n a d e sG
. r a n s k inn g e n a i t a -lii n g s b i d r a g e ns.o m
fcirsiggickunder sedvanligr cercrnoniir,gav"fr;ijande
resultat:
1:a pris FcirmanHerbert Blornberg(T 209), Avd.
160,Nohab.
2:a ,, Pensiondr
Karl HermanLokander(70289),
Bofors.
3:e ,, Dammvakt Hjalmar Brask (Bto49), Avd.
X 40, Bofors.
4:e ,, Kontorist Rosa Fransson (33975), Avd.
FSH, Bofors.
5:e ,, Llirling LennartBodin (13298), Avd. y 4,
Bofors.
6:e ,, Brukstjdnsteman
Edvin Andersson(g0011),
Avd. EPT, Bofors.
7:e ,, MontcirArtur Lindgren (5146), Avd.601,
Tidaholmsverker-r.
8:e ,, Frrisare Max Ekendahl (17380), Ar.d.
VV 21, Bofors.
9:e ,, Iiru Birgitta Jannemark(841s6), Avd. OF,
Bofors.
10:e ,, Ingen.l'd,r
Alf B. Johansson,
UVA, Bromma.
B-pilensredaktionlyckdnskaralla pristagare.

Tdvlingen "Vad som giims i snii. . ."
Denna tdvling var tydligen i svirastclagct, ty efter
granskningav inkomna bidrag kundc redaktionskommitt6nendastdela ut ctt trcistpristill en ldsning,ddr
6 av de B fotografierna var ritt identifierade.Tr6stpnsctvannsar-ingenjdrOiof Bylander(81372), Avd.
V K 2 4 ,B o f o r s .

Fotografiernaf6restdlldealltsi:
1. Klllarna i backenmellan Huvudporten och Hyttisen i Bofors.
2. Tnppan upp mot Orebroveigen
vid Bofors Skrddcte11.

3. YeS.l genom Grdnfiltshagcn vid Karlskoga
Brandstation.
4. Tnppan upp till Bofors Samlingshus.
5. Ledningsmarkeringi Grcinfziltshagen.Hytti.sens
matsalari baksrunden.
6. Miltavlanvid Bofors SamlinEshus.
7. Ett av jirnkloten r.id stentrappanmellan Bofors
Hoteil och Huvudkonrorcr.
B. Skyddsniitet pi dammbron Bofors. Timsdlvens
speglandevattcnytasynsi bakgrunden.

MgNIN6$LOSKURVANDRING
I:TTA"
RARA ?58

!*
si
r$i

mt Jeq' u6')er'

'xix'
0
!ff
ueJ..!./

Karlstad 195o.

Nennatrs Trytksaker Q7681

I

{

Bilaganr t tiil@a'

Tr0ilil{GF0R0EAilSTiitr0Ailt0M
80F0RSK0ilCERilEll

nr 1 11956.

FRAN
TURETAGSNIMNDERN

Nr I . 1956

UVA
Fiiretagsndmnden hos UVA hdll
mlndagen den 29 december1955 sitt
fj?irdeordinarie sammantrddefdr Eret.
Som ordfijrande fungerade direktdr
Lennart Odquist.
Konjunkturliiget.
Herr Ordfdranden frz;mh6ll, att han
i sin inledande kvartalsdversikt av det
aktuella aff'drsldget i regel brukade
bdrja med att beriira fdrh&llandenaoch
konjunkturutvecklingen i Fijrenta Staterna. Orsaken hZirtill var USA:s dominanspi vdrldsmarknadenoch starka
inflytande pi det ekonomiskahiindelsef6doppet i Europa. Man brukar
skdmtsamtuttrycka saken sE "att ndr
man nyser i USA, si fi.r man lunginflammation i Europa".
Aven om konjunkturutvecklingen i
Amerika under det senasteflret icke
synesha haft st omedelbaraiterverkningar p8. fdrh&llandena i Europa, si
har det ekonomiska utvecklinqsskeendet givetvis rijnt starka impulier d?irifrln.
I Amerika har den industriella aktiviteten fortsatt att stiga. Under 3:e
kvartalet iEr gavsllunda produktionen
av varor och tjd.nsteri USA ett rekordvdrde, som ligger ca 9 /o hdgre ,in
motsvarandet^l 1954. Stegringen av
konsumtionsutgifterna var samtidigt
mycketkraftig, vilket ansesbero pi en
hiig och stegrad inkomstnivi. Den
ekonomiska utvecklingen i USA har
under senastetiden kinnetecknats av
pris<ikningarsamt av vd.xandekredit,
expansion, vilket anses tyda pi en
annalkandeinflationistisktendensinom
det amerikanska nlringslivet. Flera
ekonomiskaexperter gdr iven gd,llande, att kapacitetsreserveninom det
amerikanskanlringslivet, som mdjliggjort det senasteirets uppsving, nu
till fullo skulle vara utnyttjad. Man
rii.knar dven med en mindre nedg&ng
i konjunkturkurvan under nlsta ir.
Tillbakaglngen inom byggnadsverk-

samheten,en fdljd av kreditrestriktionerna, samt tendensernatill iikad lagerh8llning tolkas som ett tecken hdrpi. Man anser dock, att det icke finns
anledning tro annat dn att det kan bli
frlga om en mindre accentueradnedging i konjunkturen dn den som lgt
rum under &ren 1953-54.
Konjunkturuppsvinget i Visteuropa
har fortsatt, men samtidigt har ett i
flera ldnder 6,kat importdverskott pE
handelsbalansenhaft mindre koniunkturstimulerande effekt fdr den vlsteuropeiskaekonomin. I v&rt eget land
har under senastetiden f6,rts en livlig
diskussionom det ekonomiskaldset.
Man har insett faran fd,r att hemirakonsumtionenskulle kunna stiga
snab-kraftiga
bare dn produktionen,varfdr
Etgdrdervidtagits fd,r att minska b5.de
investeringarna och den privata konsumtionen. Det fdrefaller ocksi som
om den restriktiva ekonomiskapolitik,
som bedrivits i Sverige undei st6rre
delen av iret, nu skulle btirja sdttaspir
efter sig. Atstramningspolitikenhar i
f6rsta hand riktat sig mot investeringarna, och det ir sirskilt inom den,
na sektor som teckenpA uppbromsning
uppmdrksammats.Aven pt arbetsmarknaden har skett en markant omsvdngning till fdrbiittrad balans mellan tillging och efterfrigan.
Importen beriknas under 1955 komma att stiga med ca lO /6, medan
exportdkningen uppskattas tlll 6 /o.
Underskottet i handelsbalansen fdr
Sverigesdel beriknas till 1.250 mili.
kronor, d. v. s. drygf 25 /o stlrce d:n
i fjol. Bytesbalansensunderskott berdknas bli dubbelt s& stort som t954
samt komma att uppg&till ca 300 milj.
Kronor.
Efter denna allmlnna orientering
bercirde talaren ldget hos UVA och
framh6'll, att orderbeliggningen fdr
nd.rvarandevar rdtt god lven om den
siffermissigt sett var sdmre in vid
samma tid fiina iret. Virdet av ingtngna order under 1955 utgjorde
knappa7 milj. mot 9,8 mllj. t954. De
inkomna orderna fiirdelade sig pt de

olika tillverkningsprodukterna pi fiiljande sitt:
slipmaskiner och slips p i n d l a r e t c .. . .
3,5 mllj.
Bofors-tillverkningar
. . . 2,8,,
SRM-vlxlar
. .. . 0,45 ,,
Den totala orderstocken vid l9r5
irs utg8ng uppgick till omkring 13
milj. mot 14 milj. pt 3I/1.2 1954,
d. v. s. 1 milj. ldgre'dn tret fiirut. Det
biir dock uppmZirksammas,att tfVA
under L954 erhiill stora order frin Bofors, vilka placeratspi l&ng sikt.
Ifrlga om slipmaskinfd,rsdljningen
si har under senastetiden den tyska
konkurrensen (firma SPANDAU)
framtrdtt med betydligt 6kad aktivitet.
Tyskarna fiir en mycket h&rd fdrsZiljnings- och prispolitik och isamkar
UVA en hel del besvlrligheter pt fiirsdljningsfronten. UVA hoppas emellertid kunna iika sin konkurrenskraft
genom en del nykonstruktioner, som
iro under utformning och f6r vilka
rlknas med stort intresse frin utlandet, speciellt inom kullagerindustrin.
Herr Holmberg efterhiirde hdr det
Itg till med arbetenaftir SAAB samt
frLgade om n&gra nya order vore att
fd,rvdntad?irifrtn.
Herr Ordfdranden meddelade, att
det fdr nii.rvarandeei var aktuellt med
nigra stdrreorder frin SAAB. Vi hade
pi fd'rsommarn en del fdrfr&gningar
fr8n dem pi relativt stora arbeten,men
fiiirr gick bestillningen till annat h&ll
pi grund av att vlra priser icke ansigos konkurrenskraftiga. I iivrigt
kunde sigas, att denna tillverkning
villat oss stora bekymmer. De si gott
som dagligen instrijmmande Lndringsmeddelandenaoch ddrav hiirledda iindringsarbeten hade faktiskt snedvridit
hela SAAB-tillverkningen.
Herr Hansson frlgade om bolaget
ej kunde f& betalt fdr dessadndringsarbeten.
Herr Ordfdranden tamntde det beskedet,att UVA vissedigeni regel f8tt
betalt fdr kostnadenfiir sidlva ind-

ringsarbetena,men ddremot ej fcir det
avbrick inom produktion och planering som fdrorsakats av indringsarbetena.

2. Undersokning av ildre ftirslag.

Hem Sten meddelade, att fiirslagskommitt6n litit understika i vad min
?ildre fdrslag fortfarande utnyttjades
samt om dubblering av vissaftireslagna
F t)rsI agsu er k sd./nh et en.
anordningar skulle kunna g6ras.Resultatet hdrav hade sammanfattatsi en
1. Nya forslag.
siirskild rapport, vilken ijverlimnats
till Fiiretagsnlmnden.Av denna framHerr Sten avgev ftPPott betriffande
inkomna ftirslag, som behandlats av gick, att av 30 undersdktaaldre fcirslag
varav 3 dagf6'rslagskommitt6n sedan fdregiende fortfarande 27 anvd:ndes,
ligen och de dvriga vid ftjrefallande
ndmndsammantrdde:
behov. Si l&ngt man nu kunde se,
Fiirslag reg. nr 48, inllmnat av nr
skulle dubbleringar erfordras i 3 fall.
228 Petterrron: Andring av slipdornar
HZirtill kom 2 fdrslag, dir verktygen
till SAAB-cylindrar.
fiirbrukats och nytillverkning efter
Det ursprungliga fdrslaget innebar hand skett. Det upplystes i detta sarnen dyrbar dndring av befintliga verk- manhang, att i den min ritningar ej
tyg. I samrid med fdrslagsstdllaren funnes tillgiingliga pi de f6rslag sorn
hade ddrf6,ringenjiir Ostrdm och herr beh6,vdedubbleras, si skulle sidana
Frans Johanssonmodifierat fdrslaget, iordningstlllas av verktygsritkontoret
si att befintliga verktyg skulle kunna samt tillverkningsorder skrivas ut i
lndras pi ett enklare sdtt. Denna vanlig ordning.
verktygsindring var ?innu ej gjord.
Herr Sten uttalade till slut pi f<irDen skulle ske vid fijrsta uPPsett- slagskommitt6nsvignar ett varmt tack
ningen fcir arbetet ifr&ga.
till berr Frans lohanston fdr intresseKommitt6n rekommenderadefdrsla- rat och fruktbdrande arbete inom fdrget till beldning. Om arbetet i en slagskommitt6n.
framtid skulle &terkomma, finge fcirHerr Johansson,som befordratstill
slaget upptagas till fcirnyad priivning.
fdrman trln I jan.aari L916, kommer
Fiirslag m 49, inld'mnat av m 179 med utg8ngen av detta ir att ldmna
Lind: Gliddorn f6r skdrpning av cy- sitt uppdrag som arbetarrepresentant
lindriska frlsar med hil.
siv[l i Fdretagsnimnden som i f6'rslagskommitt6n.Av denna anledning
Kommitt6n hade studerat den hitriktade d.ven herr Ordf 6randen ett
jlmtillsvarandebearbetningsmetoden
tack till herr Johansson fiir dennes
f<ireslagna
med
det
te en provriggning
slips?it1et. Den fd,reslagna metoden v[rdefulla insatser sivZil i nlmnden
som i kommitt6n.
innebar snabbare uppsdttning. Tillanordningar
verkningen av erforderliga
ta en tid av ca 25 tim. Ma- HTrorna i UVA:s angkdrlsberdknades
terial8tg&ngen var obetydlig. Man
bostiider.
fdreslog ddrfcir fr&n kommitt6ns sida,
Herr Ordfdranden meddelade, att
att anordninger ifr8,gaskulle tillverkas
verkstadsklubbens nimndgrupp
frin
och fiirordade bel6ning ftir fdrslaget.
hade erh&llitsen skrivelseav fdlfande
Fiirslag reg. nr 50, inllmnat av nr
innehillr
94 Frans lohansson: Fdrbdttring av
"Denna friga iinskar klubben fi
fixtur f6r slipning av svarvstil i Mlrtill behandling.Di klagoupptagen
ftir
hirdmetall.
gele-slipmaskin
frin hyresgdsterna
m&l
framkommit
av
Den fdreslagnafixturen bestod
<iver den
bostadsbarack
i
fdretagets
h&len
med
bottenplatta
graverad
en
krfi.tiga, hyreshcijning som meddelare ftir fastspdnning av stilet samt en
lats dem f.tLn L ianuarit9r6,dnskas
skruv fdr frammatning av svarvstilet
pi s?ittsom framgick av en till fdrslaatt denna friga upptas till behandget fogad ritning. Ett provexemplar
ling i nimnden, fdr klargdrandeoch
av den ftireslagnafixturen hade tillmotivering av denna itg?ird."
verkats, men dnnu ei utprovats. Till
Herr Ord.fdranden ld'mnade, med
sliomaskinen hade medlevererats en
graverad bottenplatta som liknade den anledning av den upplZistaskrivelsen,
en redogtirelse fiir hyresberdkningen
som upptagits i fd,rslaget.Det nya i
forslaget var sjilva fastspdnningssdttet samt kostnadsldgetfiir bercirda persooch matningsanordningenfdr st&let. nalbostdder.Han framhiill inledningsuppfiirdes unMan hade tdnkt att anordningen skulle vis, att bostadsbaracken
der ?LrL95L samt kunde tagas i bruk i
provas p& verkstadeninnan det rekommitten av ianuari L%2. Till en btirjan
menderadestill beliinine.
z

erh6lls tillstind att anvinda byggnaden fiir bostadsindamil under en tid
av hiigst 3 ir. Sedermerahar IJVA
lyckats utverka ett ftirl?ingt tillst&nd
fiir yttedigare 5 ir. I dagenslZlgest?iller det sig mycket svirt att bed6ma,om
nigon f6dlngning av nyttjanderdtten
fdr bostadslndamil ddrutdver kan erh&llas. Det rd,r sig som bekant om en
provisorisk bostadsbyggnad, beligen
inom ett industriornride, som enligt
g2illande byggnadsfiirordning i normala"fall ej flr anvdndassom plats fdr
bostadsuppl&telse.Utslagsgivande i
detta fall torde ddrfiir bli den allmdnna
Si
utvecklingenp& bostadsmarknaden.
mycket kan redan nu sdgas, att om
bostadsliget f6rbittras inom de nirmaste iren eller senare,si kommer
ntgon fiirldngning av nuvarande tillstind icke att beviljas.
Byggnadskostnaderna
utgjorde kr.
138.000:- samt utgifterna fdr mdbler och utrustningkr. 25.000:- Om
man skulle fdrdela byggnadskostnaderna pi den tid som byggnaden kan
beriknas komma till anvdndningsom
personalbostdder,
d. v. s. sivitt man
nu vet max. 8 ir, sE ginge den irliga
amorteringentill kr. 17.000:-. I be'
traktande av att byggnaden dven efter
utgingen av den angivna tiden kan
'dr
llngl ifr8n sdtdnkas, ehuru detta
kert, f& bibehillas fdr annat indam&I,
har vid amorteringsplanens
utarbetande rdknats med en amorteringstid av
20 Er. Det bdr dock framh&llas,att
byggnaden i si fall miste genomgi
helt inviindig ombyggnad innan den
skulle kunna nyttjaspi annatsltt. Vid
kostnadskalkylens uppgdrande har
emellertidnigon hlnsyn icke tagitstill
nyssndmnda fdrhillande. Med utgingspunkt fr&n en amorteringsplan
av 20 ilr och med en si lig rintefot
som 4 /o erh&lles frjr iren 1952 till
1955 en kostnadsfcirdelning
som nirmare framgSr av bilagda tabli.
F'dr 1956 har enligt sammaberdkningsgrund kostnadernaf<irkalkylerats
till ungegdr 25.5ool.- samt hyresinkomstentill ca 19.500:-, vilket ger
ett underskottav kr. 6.000:-, d. v. s.
ungefir som f6r 195i men hdgre dn
fdr 1954. De hyreshdjningarsom faststeilts fren L janual 1956 utgjorde frir
dubbelrum 17:50 och fcir enkelrum
26: - pr minad, vilket motsvararen
hiijning av1,7/o resP.15,5 /o.N'dmnda hyresd,kningansluter sig praktiskt
taget till de hyresdkningar som fdretagits pi den allminna hytesmarknaden sedan 1 oktober 1952. Dessa
uppgi n?imligentotalt tlll L6 /o. N'dr
man beddmer hyrorna fir man iven
htlla i minnet. att i hyressummanin-

gir st2idning,linne, tvitt samt tillging
till s?illskapsrumoch kiik j?imtebehdvlig utrustning av glas och porslin etc.

som uppfdrts under en tidigareperiod,
nIr byggnadskostnadenvar avsevlrt
ldgre.

Herr Hohnberg fnmhlll som anmdrkningsvdrt,att hyrorna, som uttogos fd,r bostider av likv?irdig typ, hos
K<iping och Bofors kunde h&llas si
llga i jiimfiirelse med vad fallet var
hos IfVA. Enligt upplysningar som
man fhtt frin Kdping och Bofors s&
voro hyrorna i deras ungkarlsbostdder
35:- resp. 38:- pr minad. Som
synesfiirelig en kolossal skillnad mellan hyrorna hos ndmnda fdretag och
hosUVA, vilket ej p& n&gotsdtt kunde
ansessti i relation till kostnadsliget i
annartld.gre dyrort.

Hem Holmberg upplyste, att han ej
exakt kdnde till n?ir Kdping uppfdrt
sina bostadshus av denna typ, men
ifriga om Bofors hade man uppgift pi
att hyrorna avsigo ungkadsbostd.der
som byggts ungefd.rvid sammatid som
UVA:s, d. v. s. i bdrjan av 5O-talet.
Om han var rett underrdttad, inkluderade hyrorna sammaf6rm3.nersom hos
IJVA, d. v. s. tillg&ng till fri stZidning,
fritt linne, tvdtt samt tillging till siliskapsrum, hobbylokal, kokmiijlighet
o. dyl.

uppenbadigenen direkt naturafdrmin,
fijr vilken fdrminstagaren, d. v. s. i
detta fall hyresgisten, ovillkodigen
hade att eild.ggainkomstskatt.
Efter en del yttedigare diskussion
ansigs frigan tills vidare kunna avsKflvas.

Testning au anstkllda,
Hen Stobr fr&sade efter resultatet
av den testning som fdretagits bland
en del av personalenunder senare
tiden.

Herr Ordfi)randen meddelade, att
denna frfi.ga var fijr tidigt viickt. Man
skulle i.terkomma till saken, nir man
Herr Sandbergpipekade, att hyrorfitt tilrackligt underlag fdr en orienHerr Ordfdranden genmdlde, att na givetvis ej kunde subventioneras
tering.
han inte kunde yttra sig om hyrorna hur mycket som helst utan att hinsyn
hos Kiiping och Bofors, di man hos togs till den inkomstfdrmin som detia
UVA saknade kdnnedom om dessa innebar. Enligt giillande kommunal- Visning da nJrd ritkontoret.
samt berikningsgrunden fijr dem. Det
skattelag skola hyrorna ur skattesynSom sista punkt p& fiiredragningsfdrefiill dock fdga troligt, att det kunpunkt vdrderastill ortens pris. Om hy- listan upptogs visning av det nya ritde rdra sig om bostlder av sammaklass rorna subventionerassi kraftigt, att de kontoret. Denna f6retogs under ciceoch med sammafdrminer och service. icke pi lhnga vd,garkunna ansestdcka ronskapav herr Ordfdrinden, direktrjr
Fcirmodligen avsig hyresuppgiften den verkliga kostnaden eller svarade Odqvist.
om den nu var riktig - hyror i hus mot glngse marknadspris,si frirelig ju
H, S,

