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Nurnera ir

jagaren :i\krigets

mest mdngsidiga fartygstyp. Jagaren Halland
1955. Foto Marinens Pressdetali.

pA 2.600 ton fi)rdig-
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JAGAREN

FLOTTANS UNIVERSALVERKTYG

Konteramiral
G. JEDEUR-PALMGREN,
Slagkraften i det rorliga sjoforsvaret lig forr
samlad till ett fital, stora f.aftyg.I dagenssvenska
flotta fordelas denna vapenkraft pi ett flertal,
mindre fartyg. Denna dndrade utformning och
sammansdttning av vir flotta ir foranledd av
onskemilet att i vetskap om de moderna fiirstorelsemedlenseffekt - frimst atom- och robotvapnen - inte ldngre samla "alla dgg i en korg"
utan dela upp dem phflera enheter.
Huvudfartygen i vir pi denna grund uppbygSda s. k. letta flotta dr - jagana. Fartygstypen
tillkom i slutet av 1800-talet som ett motmedel
mot de smi torpedbitarna, vilka den med sin
hiiga fart skulle jaga upp och sinka med sitt enligt

Souschef
uid KMF

ditida begrepp snabbskjutandeartilleri. Nu dr
jagarcn sjokrigets mingsidigaste fartygstyp och pi
den moderna jagaren dr ocksi de flesta typer av
sjokrigetsvapen representerade- artilleri, torpeder, minor, antiubitsvapen och inom kort dven
robotar.
Snabbskjutande artilleri ?ir ntidviindigt
Ett slagkraftigt artilleri ir grundforutsittningen
for praktiskt taget alla de uppgifter, som jagaren
skall kunna losa. Den hoga standardenpi. kanontillverkningen i virt land garanterar denna slagkraft och gor, att vlra jagarc ligga i toppen vid
jdmforelsen med andra nationer. Huvudartilleriet

l
LE D ARE N:
Den som fdljt udr tidning under de gd.ngnatio
d.ren uill giirna erinra sig tud. attalanden fri.n
jubileunrsdret1946, som alltsd ocksi aar tidningens
tillkomstdr.
Dr Wingquist yttrade i tacktalet frdn medaljorerna bland annat: "Det tnd.stefinnas kontakt ntellan fdretaget och alla dess anstiillda, det mi.ste
finnas en grundton au rintsesidigtfortroende och
allrniin fuipsel."
Disponent lVijkander skrea i B-pilens forsta
ttun?mer:"Vd.rt foretag ir si. stort, att d.enpersonliga kontakten indiaiderna emellan omdjligen kan
ernds eller upprtitthdllas pd. r)nskuirt sitt. Md denna tidning bli ett medel att ouerbrygga sddana
bri.rter, , ."
Och disponent Sohlman iir i foregdendeB-pils
ledare inne pd liknande tankar, med siirskild betoning au ,rantarbetets
betydelse,

Allt detta hdr till aad nran brukar kalla intern
information och enuar kiinner aiil d.e rnedel sont
rekommenderastill fri)ntjande aa denna: ft)retagsnirund, personaltidning och, kansAefrdntst, personligakontakteri oliha f ormer.Men li.t ossdd.inte
g/omma att detta inre underriittelseuiisen
skall uara
dubbelriktat och ldr frantfr)r allt inre begreppet bli
en klicbi utan en leuandeuerklighet.
Nir ui, uar och en pi. sin plats i det stora maskineriet, gdr ud.rt biista med. god uilja och redbart
uppsd.t,.rd mdste rnfrlet kornma inom rlickhdll: att
pd. grundaal au uederhnfilga omsesidigainforruationer och und.ersamarbeteskapa ett foretag, diir
pi trias och som ui kiinna for, ett
foretag som ui aill
utaecklatill en hederlor t,drt land.

-

l2-cm-kalibern vir traditionella jagarkaliber - har god verkan i jagareoch en enda trdff
ir tillrdcklig for att helt forstora en motortorpedbit eller en invasionsfarkost.Den dr dock icke
tillrdcklig for att sdnka en kryssare,ddr de vitala
delarnadro alltfor starkt pansarskyddade.
For att sdnka kryssarenheterutnyttjar jagareni
stdllet sina torpeder. Det ar d6,av vdrde att effekten av motstindarens- kryssaiens- artilleri kan
minskas, ndr jagaren skall pressa sig fram till

pn vira moderna jagare bestiende av fyra.
stycken \2-cm kanoner - skall effektivt kunna
sdttas in mot alla typer av mil pi ytan samt i
Iuften ddr forutom flygplan numera dven robotar
miste kunna bekdmpas. Detta allrndlsartilleri
kompletteras av ett speciellt ndrluftulirn av latta
automatkanonerfor bekdmpning av flygplan pi
nd'rahLIl samt for forstdrkning av det medelsvira
artilleriet vid insats mot smi ytmli av typ motortoroedbitar och invasionsfarkoster.

Jagtr en Hal.land Aan ttnder
en ttinut shjuta samntanlagt
2.000 sAotr, dlket innebfu i
t"u hdgexPlosiud gHnrtet en ldr fagare ot.'anlig eldAraft. Foto Marinens Pressdetalj.

Jagaren tniste kunntt upptrrida i alla adder. Jagaren Uppland, t.880 ton, liirdigstiilld
1918. Foto Marinens Pressdetalj.
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ldmpligt avstendfor att skjuta sina torpeder.Denna nedsattning av kryssarartillerietseffekt skall
jagalens artilleri istadkomma genom att skjuta
sdnder de organ, som aro vitala for kryssarens
eldledningd. v. s. radar och andra stridsledningsorgan.
Dylik insatsfordrar hog momentaneldkraft hos
artilleriet. Denna faktor samt det forh&llandet,att
stridsmomenteni den moderna siostriden ha blivit allt kortare till folid av fartygensforbdttrade
fart- och manoveregenskapersamt flygplanens
hoga hastigheter, ha varit avgcirandevid utrustningen av vara jagare med det helautomatiska,
maskinriktadeartilleri, som nu blivit standardp6.
vira jagare. Minga kritiska roster ha hojts mot
denna okade automatiseringav artilleriet. Framfor
allt tv6. skdl ha anforts mot limpligheten harav,
ndmligen den vzisentligt storre vikten hos det
automatiserade artilleriet samt si.rbarheten och
risken for driftsstorningar.Dessa nackdelar ha
dock befunnits vdl uppvdgasav den mingdubblade
eld- och rikthastighet, som overgingen till helautomatiskapjdserinneburit.
Effektivt

Torpeder - jagarens s?inkande vapen
Jagarens artilleri air, som tidigare framl-rillits,
icke av tillrdcklig kaliber for att ta upp strid med
kryssare och tyngre enheter, om utsikterna till
framging skall bli n&gorlunda goda. Torpeden
har ddrfor i den litta fiottan overtasit det svira
sjoartillerietsroll som det sinkande-vapnet vid
strid mot medeistoraoch storre enheter.
Torpederna skjutasi satsermed minga torpeder
i varje for att tillrdcklig sdkerhetatt milet verkligen trdffas skall erhillas. Antalet torpedtuber
p3. jagaren miste ddrfor vara storsta mojliga ocl-r
varierar fr8.n sex pL vira dldsta jagare till itta
styckenpi vira senastejagare av Hallandtypen.

niirluf tviirn

Utmdrkande for vl,ra moderna jagaresspecielia
ndrluftvirn ar radar, fjdrriktning och hog eldhastighet. Befintligheten av detta speciella luftvdrn
motiveras av flygplanens upptrddandei storre antal samtidigt och ofta gemensamt,med anfall av
fartygsenheter.Med enbart huvudartilleriet blir
antalet eldenheterfor litet. variiimte detta kan
a

yaru engagerat mot andra mil nar flyganfallet
kommer. Den relativt ringa kalibern p& jagarens
ndrluftvdrn - 40-mm och 57-mm automatkanoner - motiveras a'r utrymmes-och viktsskdl.
Effekten av jagarensndrluftvdrn har vdsentligt
okats genom inforande av kombinerade radaranld.ggningaroch eldledningsinstrumenteringar,
som
styra in kanonernap5.rnilet.

Effektiv ubitsjakt
Jagarensuppgifter inskrdnks inte till bekdmpning av mil pi ytan och i luften. Under ytan lurar
en annan fiende - ubiten. Den moderna ubitens
hoga fart och form&ga att mer eller mindre kontinuerligt hiila sig i uldge, har gjort den till ett
svirfi.ngat byte. Vira moderna jagarc eiroemeiier-

Torpeder -

jagarexs si.nAan-

de oapen - skjutas i salaor
naed -flera torpeder samtidi gt.
Foto

tid utrustade med motmedel av sidan effekt att
ubitens chanserbetydligt beskurits.
Ubitsjaktvapnen utgoras av sdrskilda hjiilpmedel for lokalisering av ubiltana sami antiubitspjdser, ett slags kastvapenmed eldledningsanordningar.
lagare som minutl2iggare
Utover de vapen, som stdndigt finnas stridsklara pL jagarcn, kan jagaren vid behov ocks6.ta
ombord och ld,gga ut minor - detta sjokrigets
lomskaste vapen. Jagarens egna slagkraft, hoga
fart och goda sjoduglighet gor den utmdrkt ldmplig for utldggning av minor under krig.
Vapenitrsatsen samordnas
For att insatsenmed jagarensolika vapen skall
kunna ske med full effekt och vid rdtt tidpunkt,
miste alla de observationer och informationer,
som inkomma genom olika tekniska hjdlpmedel
sisom radar,hydrofoner, radio m. m. samt optiska
utkikar, sammanstdllasoch bearbetas.Detta sker
i jagarcns stridsledningscentral,dir stridsbilden
grafiskt foljs upp minut efter minut och resulterar
i beslut och vapeninsats.
Hiig fart
En icke ovdsentlig del av jagarens utrymmen
upptages av det maskineri, som ger jagaren dess
hoga faft. Den hoga farten okar mojligheterna
att anvinda de egna vapnen, samtidigt som de
fientliga vapnen fir svirare att hitta rdtt. Detta

Marinens

Pressdetalj.

ir fordelar, som visserligen krdver sin tribut i
form av stort utrymme ombord, men avgjort bidragertill jagarenshoga stridsvdrde.
Bes?ittningens f tirlaggning
En jagaresbesittning dr stindigt forlagd pi. sitt
faftyg - till sjossoch i basen- sivdl i fred som
under krig. En jagare kan forses med aldrig si.
goda vapen utan att bli en effektiv stridsmaskin,
om inte besdttningen trivs. Storsta omsorg ldggs
diirfor ned pi. att tillgodose personalensbehov av
forldggningsutrymmen och komfort. Resultatet dr
gott och det finns knappast nigon orlogsflotta,
ddr besittningarna har si goda utrymmen till sitt
forfogande som i den svenska.
Jagaren - stommen i vflr flotta
Vira sjostridskraftermiste besitta sidan rorlighet att de snabbt kan sittas in mot anfall inom
de olika havsomriden, som omgiva virt land.
Jagarcn dr den fartygstyp, som kan fylla kravet
pi. denna rodighet samtidigt med att de hogt
stdllda anspriken pi allsidig vapeninsats,sjoduglighet och stridsuthi.llighet, tillgodoses. Det dr
ocksi dessa jagaresegenskaper,
i forening
med det inledningsvis ndmnda onskemilet att f.ordela vapnen ph fLen enheter - varit avgorande
di beslut fattades att gon jagarcn till stommen i
v6.r flotta. Till omkring nittio procent aro vt.ra
jagare produkter av helt svenskt kvalitetsarbete,
som fort dem till toppen bland jagare i vdrldens
orlossnationer,
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FRAN MANUSKRIPTET TILL BREVTApa
Nigra ord om B-pilens redigering, tryckning och distribution
Den intresseradelisaren av denna tidning har
nog redan konstaterat, att detta hd,fte ar m 4 av
den 11:e irg&ngen. B-pilen kan siledes i ir och
nu fira sitt to-irsjubileum, ty det var pi hosten
l)46, som det forsta hdftet av den planeradepernigra
sonaltidningenfor AB Bofors presenterades,
efter
Bofors
storartade
3OO-irsjubileum
minader
och fyllt av ett reportage frin detta. Omslaget
Bofors karakteristiska
pryddes av hirdtorn
silhuett - samt lejonmdrket och irtalen 1'6461946. Boforsarn inbjods ocks& att i en tdvling
foresli ett bra och triffande namn och en trevlig
rubrik pi den dnnu namnlosaiidningen.
Redan ndsta hdfte, som kallades nr 2 av fotsta
S.rghngen1946, bar den - som vi nu hoppas vdlkdnda vinjetten "B-pilen". Namnpristivlingen
vanns f. o. av porwakt Elon Myhr, som sedermera
blivit en av vlra mest energiskaoch intresserade
medarbetarei egenskapav forfattare till korsord,
kriss-krossoch andra tdvlingar.
Den ursprungliga underrubriken "Tidskrift for
de anstdlldavid AB Bofors" har sedermeta,sedan
B-pilen blivit koncerntidning, dndrats till "Tidskrift for anstdllda inom Boforskoncernen",och
redaktionskommitt6n i Bofors har utokats med
lokalkommitt6er vid de olika koncernforetagen.
Upplagan har ocksi under irens lopp stigit frin
ca 8.000 ex. till ca I4.00Oex. och antaletnummer
per irging d.r frhn och med 1956 6 mot 4 iren
rg47-7955.
B-pilen har nu i 10 irgingar omtalat och i ord
och bild berittat och beskrivit vad som hdnt och
hdnder vid de olika fabrikerna. verkstddernaoch
kontoren vid koncernforetagen.Redaktionskommitt6n har ddrfor tyckt, att det kunde vara' pit
tiden att beritta litet om hur tidningen framstdlles, hur den redigeras,trycks och distribueras.Vi
tdnkte med andra ord tala litet om Nermans
Trycksaker i Karlstad, som pi ett si utomordentligt sdtt st&tt for tidningens framstdllning under
alla dessair.
5

Redaktionskommitt6erna
Redaktionskommitt6ernasarbete ar just inte
i varje fall i detta sammanmycket att tala
hang. Boforskommitt6n har till dags dato hillit
Det hundrade
100 protokotlforda sammantr2iden.
augusti
i ir, 1-rog26
Storon
den
sammantrddet,pi
tidiigholls samtidigt som tidningens to-irsjubiieum, i ndwaro av representanterfor bolagsledningen, Nermans Trycksaker samt medlemmarna
vid Nohab, Tidaholmsav redaktionskommitt6erna
m. fl.
\Tedaverken
verken,UVA och
Redaktionskommitt6ni Bofors har i regei sammantrdtt minst tvi ghnger for varie nummer av
tidningen. En ging for granskning av korrektur
och inkomna manuskript samt en ging, sedantidningen fdrdigiryckts, for att dels faststllla honorar till medarbetareoch dels planld'ggatidningens
neistanummer.
Redaktionen har alltid liggande ett litet antal
RedaAtionsAomrnittdnpi. studiebesdAhos Nenttans. Fr. t. disponent L lansox Nermant, herrar E. Ldnnberg och R. Lindabl
Bof ors, ciuilehononz Mfrns Netttzan, herrar A. lVahlqui:t, N, 56derholnr, G. Andrie och K. Andersson Bot'ors satnt konsal Ake
Nerntan. Hovfoto Gr6en, Karlstad.
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manuskript i allmdnna frlLgoreller dmnen, si formulerade, att de kan anvdndassom "fyllnadsmaterial" for att fh jamna tryckark. Men kommittdn
efterlyser alltjamt bidrag frin ldsekretsen i form
av uppsatseroch meddelandeni tekniska, ekonomiska eller allmdnintressantaoch aktuella dmnen,
inslndare- och frigenotiser, fotografier o. s. v.
Efter 10 i.rs arbete kan redaktionen - tyv:irc konstatera, att intresset for att medarbeta i tidningen dr tdmligen ringa och att redaktorenoftast
fir "pressa" fram manuskripten. Men samtidigt
finns det ett litet antal ruycAel intresseradeoch
flitiga medarbetare,som har formiga att ledigt
och populdrt informera om tekniska nyheter.
Dessa medarbetaretackar vi sdrskilt och hoppas,
att derasexempelskall sporra.
Insdndare-och frigespalterna har ocksi - tyvarr - blivit allt tunnare och masrare under 6ren.
Det verkar, som om kverulanter-natappat sugen
(eller kanskehelt forsvunnit), si att de ej offentligen vili vidra sina problem. Foretagsnimnderna,
som inrdttades ir 1943, har ju ocksi. tillkommit
som ett forum for bl. a. samarbets-ocl-rtrivselfrhgor. Av protokollen frin ndmndsammantrd.dena
framglt, att flera ffi.gor av den art, som tidigare
blev foremil for insdndarei tidningen, ddr ventileratsoch d5.klarats ut.
Lokalredaktionerna vid Nohab, Tidaholmsverken, UVA och '0(/edahar bl. a. till uppgift att
samla in nyhetsmaterialfrhn resp. foretag for att
fylla sina sidor, "Nohab-biten", "TV-rutan",
"UVA-nytt" och "\Weda-glimtar'.
Men nu skall vi inte droja ldngre vid redaktorens och redaktionskommitt6ernasproblem, utan
overgi. till tidningens framstillning i sdtteri, ttyckeri och bokbinderi hos Nermans Trycksaker i
Karlstad.
Nermans Trycksaker tar vid
Text- och bildmaterial, som redaktionen oversrint till Karlstad, tar avdelningschefenfor sdtteKonsaJ AAe Nerntan grundad.e161 35 cir sedan lirntan Nernatzs
Tr1'chsaher.- Ciajlehonont Mijn: Nerman och disponent Ingrtar
Jan:on dishaterar pilser och beliiggning. Vi ldr hoppas au
B-pilen ligger udl till. - Pfi bestiillningshontoretlinner ai fr\Aen
Ingegerd Andersson ocb laAtor Per-Olol Rencke. Foto Per Ahlstrrlm och Boforsfoto Tillman.

Nernans TrycAsaher" Aritt"Halll
tar den hlir lilla damen. lrdhen Gun
Swartz, i telefonuiixeln. FrdAen
Inger Linddn skdter en stor d.el a1)
den dagliga rutinen pfi. hontoret.
rjolofsloto

I rllman.

Nohab-konrnittdn hdller regelbandna sdtilrnanlrAdelx.Fr' a. her'
ur Skild, Mossberg, Tell och L!1rssolt.Nohabfoto B. Johansson.
Wedaaerh.skomnzit/in.rglrtda ansiAten kan ntan ocAs,iskrtda i den
.rpegland.ebordssAitan. Fr. t,. herrar NicAlasson, Axelson, Lindh,
lWesterlund.
B erg k ui st oclt ! oltansson.'Weclaf oto

riet, faktor Ganttar Wablln, forst hand om. Efter
noggrann Senomlasning,med korrigering av ev.
inkonsekvenseri uppstellning och andra detaljer,
som redaktcirenkanske "blundat" for, samt kontroll och bestdmning av "stilgrad", ghr alla manuskript i sdttning och alla fotografier och andra
bilder till atelj6n.
Texten, sivdl lopande text som bildtext, srittes
p& rad med maskin, "Intertype", och hdr l-rar
maskinsdttare\'Yalter Andersson, ndra nog sedan
tidningens forsta nummer, svarat for all sdttning.
Ph ateljln tar faktor Sten Holrugren hand om
alla bilder, besteimmeroch kontrollerar mitt, gor
montage o. s. v. och vidarebefordrar materialet
till klich6anstalterna.Goes klich6anstalti Goteborg och Karlstads klich6anstalthar under irens
Redaktionskontnittin lid T)rldholn:terAeu /og pci tig sin nte-rt
hagtidliga och alhtarligd tttin rid besbket hos fotograJen. Fr. t.
herrar Molin, lohtnsson ctch Sjdgren. Johnsson Foto Tidaholm.

lopp levererat de flesta klich6erna av alltid utmdrkt kvalit6, vilket var och en kan - eller torde
ha kunnat- konstatera.
Litet om typografi
Ett modernt tryckeri zir en alldeles speciell industri med modernastemaskiner ocl'r andra tekniska hjdlpmedel for vissa arbetstempon,men
fortfarande p& hantverkets nivi, ndr det gdller
fdrdigstdllandetav "tryckmaterialet".All den lopande texten sdttesalltsi pi maskin, men ombrytning, rubriksdttning, uppldggning av sidor och
formar for arken sker - med vissa modifikationer - ndstan pi samma siitt nu som pi Gutenbergstid for 6oo ir sedan.
Boktryckareoch typografer arbetarmed ett speciellt mittsystem. Hir raknar man inte med tum,
centimeter eller millimeter (dven om klich6erna
for enkelhetensskull ofta bestdlls i millimetermatt), utan i punkter, kvartpetit, cicero o. s. v.,
allt efter ett urgammalt monster. En typografisk
punkt utgor '/o av en linje (gammalt Parisermitt)
eller 0,375 mm och 2.660 punkter bildar 1 meter.
En kvartpetit ar tvl. punkter, en halvpetit 4 punkter, en petit 8 punkter och en cicero 12 punkter
Senteshnna hindrde UVA-kotnniltlns Jedantiiler dtl sdnrlts Iill
elt gruppfolo. Men hiir har ti herrarna, lr. tt. B. Stohr, If . Sandb e r g r o r d l . ) o c l sG . F r e d r ) h , t o u .
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o. s. v. 4 cicerokallas 1 konk (konkordans), och
detta mitt konk, motsvarandeca lg,5 mm, hor
man ofta. Detta typografiska mittsystem kan h6rledas frin den franske stilgjutaren Fournier (I7t2
-1768) och har senareforbdttrats av fransmannen Didot (omkr. 1800), efter vilken det fitt sitt
namn.
B-pilens spaltbredd dr silunda 4/z konk (tB
cic.) eller ca 80 mm pi Z-spaltadsida och 3 konk
(tz cic.) eller ca 55 mm pi 3-spaltadsida. Hela
satsytansbredd dr 9Vz konk (as cic.; eller ca
170 mm och satsytanshojd B3/+ konk (tf cic.)
eller ca 248 mm.
Stilhojden, typgraden eller kdgeln, d. v. s. avstindet frin bokstavenshuvud till dess fot, kan
variera, frin den minsta mera allmint anvdnda
nonpareille (6 punkter), till petit (B punkter),
korpus (to punkter), cicero (rz punktei), mittel
(14 punkter) till storre stilar tvi cicero, dubbelmittel o. s. v., som anvinds till rubriker eller pi
affischer. Sjiilva kd.gelnser man inte i trycket, endast bokstavsbilden,som vid ndstan alla bokstdver
dr mindre dn kdgeln. Bokstaven g ricker nistan
ned till nedre kanten, h upp till ovre kanten och
g och h tillsammansfyller siledes hela kdgeln, medan m och o m. fl. bokstdverligger i kigelns mitt.
Vi anvdnder i regel petit i bildunderskrifter,
korpus till 3-spaltsidornaoch cicero i denna text.
Dessa nu nimnda typgrader d.r for ovrigt de,
som mest anvdndsvid boktryck. Storleken framgl.r
av nedanstiendeprov:

ffi
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Petitserut s6.hir . . .
Korpusd.rnigot stdrre. . .
Cicerohar dennastorlek . . .
Stilar och stilfamiljer
Varje stil, som anvdnds for sittning av text,
s. k. brodstil, bestir av stora bokstdver (versaler),
smA bokstdver (gemena), siffror, skiljetecken
m. fl. tecken. Man skiljer ocks6.mellan "vanlig
stil", upprdttstiende och "kursiu,, (lutande), som
i regel anvinds for ldtt betoning av nigot ord
eller nigon mening, ex. som i v|.ra bildtexter.
Aven i kursb framghr skillnaden i stilgrad tydligr.
Detta iir alltsi petit Aarsit,

dettaAorpu karc)aoch
detta kursiu pd ciceroAl)gel.
Maskinsiittare lX/alter Anderston aid sin Intertybe sathntrLin. _
Sren Holmgren har rldligen lfrtt in treuliga bil"Atelj|chefen"
der. "Konstfdrtanterna',,
bandsdttarna Eduin fansson (ndrmast) och Philip Anderston, bryer tidningen. RedaLtfuen
ocb Philip Andersson disLuterar placeringen at rtlichierna pfr
ett upp:ldg. Boforsfoto Tillman.

Det finns f. o. en mingd olika stilar, som utformats och utvecklats ur de bokstdver,vilka anvdndes av medeltidens renskrivare av bocker. De
vanligastestilfamiljerna ar antikua, som utvecklats
ur den karolingiska minuskeln (handskriften pi
Karl den stores tid) och som liknar de romerska
kapitdlbokstdverna, och fraktur, som ndrmast utvecklats ur den gotiska skrivstilen "texturen".
I forna tider anvdndesndstan uteslutandefraktur i Sverige; man finner stilen t. ex. i gamla
psalmbocker,men den dr nu ndstan helt bortlagd.
Fortfarande anvdndsfraktur ganskamycketi Tyskland, t. o. m. i tidningsiryck. Stilen kallas ocksi
ofta felaktigt for "tysk stil".
Inom antikvasnittet, som upptrddde redan omkring 1470 i italienska bocker, finns i vhra dagar
mhnga varianter, av vilka Bodoni, Garamond, Bell,
Baskerville,Fransk,Trajanus, Bembo kan ndmnas.
Hir nedan foljer nlgra prov, satta pi. cicero kiigel,
som visar de smi variationerna i respektive stil:
Garamond-antikvarned hursiu
Bembo-antikva medkursiv
Bodoni-antikva med kursiu
Fransk-antikva med kursiu
B-pilen ir satt med Garamond, en klar, enkel,
vacker och littldst stil, som fatt sitt namn efter den
franske stdmpelskdrarenClaude Garamond.i Paris,
verksam plt lslo-tatet. Garamondantikvan dr, med
den tillhorande kursiaen, ett av de mest anvd.nda
boksnitten.
For rubriker och affischer finns ett siort antal
stilar pi storre kdgel. Minga av dessadro mer eller
mindre fantasifulla och priglade av den tidsstil, i
vilken de skapades- de flesta under 1800-talets
forra del. Exempel:

Egyptienne, Grotesk, lndustria,
-%zra,tlr/

€oyrtn,

Longina,

o2"g.',>u

och allt vad de nu heter,av vilka de flestautveckIatsur antikvanochstir dennamycketndra.
Ur typografisk- och dvenur skonhetssynpunkt
iir det emellertid ldmpligast, att dven i rubriker
anvdndasammatypsnitt, varvid man kan variera
intrycket genom att anvdndamaget,halvfet eller
fet stil pi olika kiigel,frin 8 punkter (petit) eller
grovre upp till 3 cicero (kanon) pL 36 punkter.
lnteri1r frfrn hand.siitteriet. Bahom kasten (oh. facAindelningen)
sldr niirntast karneran bandsiittare Hjalnzar Andersson. - Hsvy
Hago Carlsson skdter konekturpressen. Faktor Gunnar
lYahl6n liiser andru AorreAtur pd B-pilen. Formatpdliiggare
Henry Hamberg.bar just giort fA.rdig en form till B-pilens numrner 3 1956. Boforsfoto Tillman.
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Hir nedanfoljer n6.graprov:
Bembokursiu

Halvfet Bembo (tZ p.)

HALYFET BODONI (tz p.1

FnT BODONtr1t+p.;
Fet Bod,oni kursio

(1,2p.)

MAGER BEMBO p+p)
Frin manuskdpt

till korrektur

Forr i tiden sattesall text i bocker och tidningar
for hand, ett ganska tidsodandearbete, som dessutom fordrade stora forrid av losa bokstavstyper"
Sedan eiskilliga ir tillbaka anvdndesmaskinsdttning for texten i sAvdl tidskrifter, tidningar som
bocker. Moderna tidningssdttmaskinerhar till och
med mojligheter att sdtta rubriker och dylikt med
halvfet och fet siil. De sdttmaskiner,Linotype,
Intertype m. fl. fabrikat, som vanligen anvinds i
boktryckerier,har tre eller flera nzagasinmed olika
stilar, som kan vdxlas med ett enkelt handgrepp.
Maskinsatsoch handsatsdr ofta s6.identiskt lika,
att de ej kan skiljas it, och man kan ddrfor blanda
dem i sammaspalt.
Sdttmaskinenhar ett tangentbord liksom pi en
skrivmaskinav gammal typ, ddr smi och stora bokstiver hade olika tangenter.Sdttningentillgir ocksi
i princip som vid maskinskrivning: vid varje nedslag pi tangenten fors en matris frin magasinet
till sin plats i raden. Mellanrummen mellan orden
fylls med s.k. kilar (tomrum). Ndr raden tir fylld
och sdttaren, pi insiansadebokstdver i den utit
synliga kanten pi ma,trisen,konstaterat att raden
dr korrekt, pressasmatrisernamot smilt stilmetall
och hela raden gjuts fardig. Matriserna i.terfors
Tryckerilahtor Gdsta Gustafsson hollarionerar reuider mot dndra
korreAtur. - Hdr ses hax tillsamtnans med laktor per Ahlstri)nz,
som bruAar hjAlpa till at, sAua farg pd omslagen och f. i). 6oeruaAar liirlingsutbildningen
uid. Nennans. SndllpresstrycAare
Albin Berglund justerar atli.ggningen p,fi: sin Gemaplerr. Sni)llpresstryhare Erik Nilsson granskar det liirdigtryckta arAet.
Tryckare Gdsta Andersson trycAer B-pileu
omslag i sin
Cy li nder-H eideI bergare. Boforsfoto Tillman.
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sedan automatiskt och sorterasi sina fack i magasinet.
Eftersom bokstiverna dr olika breda- ett m tar
ex. betydligt storre bredd dn ett i eller ett I - gir
det olika mlnga "nedslag" ph varje rad. For att fi
jamna marginaler, miste avstindet mellan orden
reglerasgenom olika antal kilar. Pi en rad (spait),
4Yzkonk eller 18 cic. bred, gir det ca45-50 nedslag. Denna radhar, inklusive utslutningar,siledes
52 nedslag.
De maskinsatta raderna samlas tlll sbalter i en
metallbricka, ett s. k. skepp. En lagom ling spalt
omlindas med snore, varefter ett aotryck gors pi
enklare papper i en korrekturpress. Detta s. k.
hemma- eller )-Aorrektur ld'sesmot manuskriptet
och eventuella fel (som i \Walter Anderssonssats
ir myckettunnsidda) rittas, och si gors nya korrektur, av vllka2 sdndssom forsta korrektur till redaktionen. I vdntan pi ombrytningen forvaras sedan
spalternai hyllfack,s.k. regaler.
Tidningen

ombrytes och tar forrn

N?ir allt materiel ar fardrgsatt och redaktoren
fitt aIIa spaltkorrektur och klich6avdrag, borjar
ombrytningen.D5.dr saxen,klisterburken ochtypometern (typografernas speciella mittsticka) de
viktigaste arbetsredskapen.Pi s. k. dumntyblad i
tidskriftssidans format med spalterna upprutade,
gdller det nu att gora en lay-out, att passain text,
klich6er,bildunderskrifter,rubriker o. s. v. pi. bdsta
sdtt. Sidorna miste fyllas med balans mellan bild
och text, si att tidskriften inte endastblir ldtt att
ldsa, utan ocksi att sidorna blir behagligafor ogat
och uppslagen bli "vackra". Likaledes m&steman
erni ett jimnt antal (delbart med 4) sidor i varje
hdfte, helst jdmna ark, alltsi L6, 32, 48, 64 sidor
eller eventuellt nigot eller nl"gra hela ark plus
nf,.gothalvt arkpls sidor, ex.4o sidor (16 + 16 +
S sidor). Delark pi 4 sidor bor man uncivika, di
dessair svira att hanteravid hdftningen.
Vid ombrytningenmoter man hantverket,handsdttarens,eller som det forr hette, konstforryantens
forndmliga och traditionsrika yrke. Herrar Philip
And.erssonoch Edain lansson ha, med den dran,
"brutit" samtliga B-pilens minga nummer. Kanske
herr Andersson har de flesta p6. sitt samvetedzirde dock bor viga mycketldtt.
Att i detalj beskriva hur ombrytningen ghr till,
dr ganskasviri. Man mciterhdr en mingd urgamla
termer och arbetsredskao- sistndmnda dock i
moderniseradform.
I en metallbricka, ett sbepp,mdts satsytansstorlek upp med linga regletter (i virt fall g/zxl31/4
konk). Spalternadelas upp i lagom llnga stycken,
1,1,

avstindet mellan raderna regleras
si behovs - med tunnare regletter, klichderna l?iggs
upp pe sina platser och eventuella tomrum fylls
med blindmaterial, kuadrater, utslutningar och
steg. Utslutningarna anvdnds mellan olika ord
eller bokstdveroch kvadraternaoch stegenfor att
fylla storre tomrum. Hela tryckytan miste fyllas
absolut kompakt, utan hilrum, si att allt mateilal
ligger stilla under tryckningen.I annat fall kan en
eller annan detalj krypa upp och orsaka en s. k.
spis, so'msklmmer hela sidan. I denna radlha vi
med avsikt lagt in en dylik spis.Vid ombrytningen
foljer typografen givetvis lay-outen si lingt detta
dr mojligt, men alla mitt kan icke alltid stdmma.
Rubrikerna sdtts for hand i sl)tthake med losa
typer, som hd.mtasur kasten,en lida med speciell
fackindelning, ett fack for varje bokstav. Denna
fackindelning dr ocksi urgammal och lika i alla
vdddens (itminstone den civiliserade) tryckerier
och en handsdttarekan alltsi genasthitta ritt typ
i vilket tryckeri han dn stir. Ndr satsen efter fd:digtryckning sedanliiggs au, Lterfordelas typerna i
respektivefack - kommer en typ i fel fack blir
det suibel.
Ndr sidan gjorts fdrdig och numerats (paginerats) ombinds satsenmed snore och ett nytt avdrag
gores, ett andrakoruektur,som skall granskas av
redaktorenoch av honom godkdnnas.
Bilder och klich6er
Vi kanske ocksi skall nimna litet om bilderna.
klichierna. De dldsta illustrationerna gjordes for
hand i trdsnitt (trzistick) eller metallsnitt och pi
detta sdtt framstdlls an i dag original grafik, konstn6.rliga blad, Alla klich6er tillverkas numera pi
fotomekanisk vdg, genom etsning med syra i tjock
hird zinkplit. Man skiljer mellan streckklichder
(fototypier) ochrasterklichder(autotypier). I bida
fallen kopierasbilden, teckningenresp.fotografien,
spegelvdndfor att vid tryckning bli lika originalet.
Genom olika raster fhr man fram olika tonighet i
klich6erna. Tidningsklich6er, som trycks pi. grovt
papper, har s. k. 64 linjers raster (antal linjer per
tum), klichlena i denna artikel har 100 linjers
raster och omslagsbilden,som dr tryckt pi konsttryckpapper,har 733linjers raster.
Tryckningen

kan bOrja

Ndr andra korrekturet godkdnts, kan trychforrnarna goras feirdiga. Sidorna i tryckarket liggs
ut, eller skjutas ut, p6.ett registerbord efter ett visst
system, s6. att sidorna, efter feirdigtryckning och
vikning av arket, kommer i riitt fiiljd. Detta arbete

utfors hos Nerman s av f ormatpdlkggare (typograf)
Henry Hamberg.
Tryckningen borjar med det innersta arket
av varje hdfte. I ett hdfte av B-pilen, som ex. omfattar 48 sidor (3 ark), gors de tva formar sorn
omfattar sidorna 17-32 forst fdrdig, ddrefter
gors formarna (arket) omfattande sidorna g-16
och 33-40 fadiga och sist arket med de forsta,
resp. sista,sidorna 1-8 och 4l-49. Varie 16-sidigt ark tryckes i 2 formar i' 8 sidor, prima ocl.r
sekandaformarna.
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Nu gir hela den fardiga formen frin sdtteriet
ned till tryckeriet. Har tar tryckerichefen,faktor
Gdsta Gustafsson,hand om saken for vidare befordring till resp. tryckare. Faktor Gustafssonhar
f. o. redan tidigare haft sitt finger med i formatpildggningen bl. a. for art planld.ggasjdlva tryckningen och for att tillse, att de s. k. kemiska upplappningarna till klichderna blir gjorda. Tryckpressarnad.r dyrbaramaskiner och deras tid miste
ocksi.utnyttjas.
Nermans Trycksaker har en forndmlig utrustning av tryckpiessar for alla slags tryckl B-pilen
trycks i Gerna sniillpress, ett svenskt fabrikat fri.n
Grafiska Maskinaktiebolageti Trollheittan - ett
dotterbolag till Flygmotor och silunda ett dotterforetag till Nohab. Omslagettrycks i en tyskauronzatprersav mindre format, en "Cylinder Heidelbergare", ocksi en forndmlig och vdlkdnd konstruktion.
I
arna laggs formen in horisontellt p6.
-sndllpress
eti fram- och tillbakagi.endefundament och papperet loper over en roterandecylinder,si att salsensi
att sd.ga
trycksrad efter rad pi papperet.Roterande
fargvalsarfargar in formen mellan varje tryckning.
Gemapressarnahar automatisk ildggning. Med
sugluft lyftes papperetfrin stapeln,varefter rullar
och band for ark efter ark fram till tryckcylindern.
De fdrdigtryckta arken ldggs upp i tryckpressens
andra dnde.
Det gir dock inte genastatt borja trycka. Trycka- sndllpresstryckaren
- miste forst lappa upp
l.tr
formen, d. v. s. rikta till alla ojdmnheteri satsotir
klich6er genom piLlaggning med silkespapper pi
tryckcylindern si att trycket blir jdmnt over hela
arket. Ett svagare parti i en klich6 kan han silunda genom upplappning fh att framtrdda skarpare. Lappningen dr ett omstlndigt och sv6rt kaFru Aina Hallddn dr cbet' fdr bokbinderiet. - Frt Inger Karls_
son falsar B-pilsark i lalsmaskinen. Fr|knama Siri Nord.er.
Anita Dahlstriint och Rutb Rosendahl rnatar ark bi Stationsl_
'synes
hiiltaren, Interi1r frin bohbinderjet. pd fotot
bl. a.
Annette Biller, Marianne Seluin, Ingrid Frithio.fsson och Kerstin
Syentson. Boforsfoto Tillman.
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pitel, som fordrar stor yrkesskicklighet. De tvi
tryckare, Albin Berglund och Erik Nilsson hos Nermans, som tryckt alla vira nummer, besitteri alha
hogstagrad dennayrkesskicklighet.
Omslaget, av tjockare s. k. konsttryckpapper
(kritbehandlat papper, som ger sdrskild effekt it
bilden), trycks- som redan ndmnts- i en mindre
press,ocksi med automatiskinldggning av papperet. Tryckare Giista Andersson har nog tryckt de
allra flesta av omslagenunder irens lopp, de forsta
iren i en "Albert AutomAt", sista iren i "Heidelbergaren".Vi kanskekan ndmna, att omslagetglr
3 glnger genom pressen,forst trycks fargen, dar
efter forsta och sista sidorna (yttersidorna) och
sist de tvi insidorna. Heidelbergaren trycker ca
2.000 omslag i timmen, men kan gora inda upp
till 4.000 tryck vid hogsta fart. Gemapressenktjrs
i regel med ca 1.200-1.500 tryck i timmen, men
kan gh fofiare, upp till max. 2.000 vid enklare
tryck. Tryckningen av varje 16-sidigt ark pL z formar i 14.0O0exemplar tar, inklusive upplappning,
ca 5 dagar.
Bokbinderiarbetet:

falsning, haftning, skerning

Det fdrdigtryckta arket miste torka minst en
natt, helst ett dygn, och gir direfter upp till bokbinderiet. Hir stir fru Aina Hallddn for arbetsledningen och overvakningen av allt arbete och hir
arbetar ett I5-20-taI unga damer och ett par
hercar.
Vid mindre upplagor vikes, falsa.i, arken for
hand och vecken sldtasut med falsben, men B-pilens stora upplaga falsas i en maskin som klarar
ca \.2OO-I.500 ark per timme och som i gynnsamma fall t. o. m. kan koras dndi fortare. Falsmaskinen fordrar en hel del passning och frdmst
en noggrann instdllning, men den sakenskoter fru
Inger Karlssonph ett skickligt sdtt.
Sista tempot d,rhoplaggningen av de olika arken
och omslaget till ett hifte samt hdftning och skdrning. Forr tog detta flera dagarsoch mi.nga flickors
arbete, men nu kors hela upplagan ph ca 2-3
dagar i Stationshiiftaren. Denna dr en halvautomaiisk maskin med stor kapacitet, som betjdnas av
llka mhnga flickor som det d'r ark i tidningen. Maskinen arbetar lika fort som flickorna hinner
Lastbilen nzed ca 4 ton Lld.or fylld.a ned. B-pilar bar anliint till
Bofors ocb lidorna omlastas till gaffeltruck.
Chault'dr Suen
Malntquist och truckt'drare Per Olof Frogner tAdter arbetet.
Galleltrucken Abr sed.anlddorna ner till Budcentralen. - B-pilsldd.orna pachas upp. Langen gdr frin Bertil Andersson (t. h. ned
rlggen mot kameran) aia Axel Blonzqtist till Gannar lansson i
Hhr bar Gunnar lansson 't'itt en stadig ladd.ning
Ii;utter. B-pilar och Johnny Lertson lAntctr pd :in handJul/. Boforsfoto
Tillman-
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"hanga" pi arken, d. v. s. den gor ca 1.200-I.5OO
hiften i timmen. Renskdrningen av alla kanter, si
att hdftet exakt fir formatet 44, sker sedani speciella skl)rmaskiner.
"Omloppstiden", d. v. s. den tid, som Ltglr f.rhn
det att manuskripten ldmnas till tryckeriet, tills
hela upplagan d,r f.drdigtryckt och hd"ftad, ar ca 3
veckorfor ett nummer oi 4O-49 sidor.
Nu iterstir hos Nermans endastinpackning och
avsindning. Tidaholmsverken, UVA och \7eda
f\,r sina tidningar direkt med jdrnvdg, medan uppIagan till Nohab och Bofors himtas av en av
Transportavdelningensstorre lastbilar. Via en gaffeltruck avldmnaslidorna sedantill Budcentralen.
B-pilen distribueras
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I god tid har flickorna pi Personalregistret
adresstrycktalla kuvertpisar och nu vidtar under
ett par dagar ett forcerat arbete att kuvertera.alla
tidningar - ca 72.000st. I detta arbetedeltar alla
pi Budcentralenunder herr Bertil Erikssons ledning. Kontors- och verkstadsbudenfir jobba hirt
pi de "lediga stunderna"mellan turerna.
Kungl. Postverketonskar fi tidningen levererad
i buntar om 50 exemplar, omknutna med kraftiga
snoren.Flickorna pi Bofors-posten,EFP, och postmdstarensjdlv, herr losef Eriksson,har ocksi brida
dagar, och alla drar en littnadens suck ndr lastbilen forsvinner med alla buntar, destinerad till
Bofors Poststation.
Sedan blir det brevbdrarnassak att stoppa in
tidningarna i Bofors, Karlskogas och Trollhittans
alla postlidor. Och vad brevbdrarna sdger och
tycker om alla tidningar, som fyller och tynger deras viskor och som ger dem mingen extratur, fir
vdl Kungl. Postverketlyssna till. Masskorsbandsupplagan av B-pilen ger i varje fall Bofors Poststation en icke foraktlig irlig inkomst i porto.
B-pilarna bildar en aiildig traae i Budcentralen och Birgit lsraelsson staplar pd mer. - Irene lah,obsson stoppar tidningar i Auttert. Bahom henne sklmtar Anders Lekberg. - Monica Forsberg
(t. h.), Inger Olausson, Bo lansson och Birgitta Karlston i fullt
ay$sss. - De unga damerna p2 Bof orsposten, Marina Hill, Ulla
Karlsson ocb Inger fansson buntar B-pilar. - Och hiir gfrr iintligen hela applagan till Bolors Poststatiott. Boforsfoto Tillman.
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minga fall ej varit tillriicklig. Detta
har medfcirt, att nyanstdlldaarbetare
Den 2-3 juni var 70 skyddsom- sjdlva rikat ut fdr beklagliga olycksbud, lo arbetsledareoch 20 avdel- fall elier indirekt varit vellandetill att
ningsingenjcirer samlade pi Stordn kamraterskadats.Fleraav dessaolycksfcir att diskutera skyddsfrlgor i all- fall har troligen kunnat fdrhindrats,
mdnhet,och de itgirder som bdr vid- om en riktig instruktion meddelats.
tagas,fdr att pi ett battresett ta hand
Kursen iippnadespi lcirdag efterom och instrueranyanstdlldpersonali
middag av Metalls ord{. G6:ta Nilssynnerhet.
son. Han uttryckte i sitt hdlsningsanfcirandeden forhoppningen,att kursen
skulle ge vad arrangcirernahoppats
pi, nZimligenen effektiviseringav det
viktiga skyddsarbetet,tili nytta och
gagn f'dr alla anstdllda.Bofors har ju
i detta avseendeen mycket framstiende position, som det gdller att bevara
och helstsdra rinnubattre.
KursleJningenhade sorn fcjreldsare
lyckatsfi ned ombudsmanOt,eTbdrnberg och emaljmdstareGeorg Tbordn
frin Stockholm.De taladeenligt prouppgrammetdver "Skyddsombudens
gifter i arbetarskyddet"resp. "ArbetsIedarnasuppgifter och insatseri ett
effektivt arbetarskydd".Bida fcireldsarna klarade sina uppgifter pi ett
helt enkelt strilande sdtt,ett omdcime,
pfr kursenherrarThiirn- som samtliga kursdeltagarevar fullFdredragshdllarna
komligt eniga om. Fcirutom fcjreldsbergochThorln. FotoR. Hagqvist.
ningarnaav dessabida "proffs" ingick
Kursen ingick som ett led i den i prograrnmet ett bordsamtal med
aktiviseringskampanj, som Skydds- titeln "Praktiskauppgifter frir skyddstjiinst igingsatt, fcir att om m6jligt
ombud och arbetsledarei skyddsarbescika nedbringa olycksfallsfrekvensen tet". I bordsamtaletmedverkade,fcirinom fciretagei.Olycksfallskurvanun- utom stockholmarna,ocksi "Boforsder Sretsfcirstakvartal har iu visat en amatdrerna"Gunnar Granbohn, Tore
olrevlig tendensatt stigerdtt kraftigt. Holm ochRagttarOlson
Man har kunnat konstatera,att en
Programmetupptog i tivrigt en deav orsakernatill deana stegringvarit, monstration, "Fdrsta hj?ilpen vid
att introduktionen och instruktionen olycksfall", med sjukvirdarc Haralcl
Zander som frireldsareoch instrukav nyanstdlldaoch ovana arbetare i

Arbetarskyddskurs pi Storiin

"Rundabordshonferensey''i olika tersioner
Foto R. Hagqvist.

Sja6udrdareHarald Zander putar analonzi,
BoforsfotoTillman.
tcir. Vidare fdrekom

filmfd,revisning,

orrrrrnr rhefe -m- - ' -m- "
b-*rr-^"-'-

Kursen bdrjade omedelbart efter
ankomstenldrdag ern. till den va&ra
rin, som tog emot i hZirligfcirsommargrdnska.Det bliste mihdnda en n&got
vdl kraftig vind, men vinden var tydligen ocksi vdl kraftig fdr de ber6mda
Storcimyggen,
som helt lyste med sin
frinvaro. Det var ingen som saknade
dem. Saknadesgjorde ddremot, efter
Forts.pi sid.17,
Deltagama i skldd:kuuen samlade utanfi)r
sanztnanrri)d.esJoAalenpfr. Stordx under en
rast. Bof otsf oto Tillman.
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Semesterbilder 1956
Gatorna lig dde ocb solsteLta. Askuiider ijtter
Labbsand. - Varpatcitling, Etert Hellsing ser pi
nlir K.-G. N1l6n kastar. lntensiut (och fredligt ) hrocherspel. Griisr)nAlingsbekyrnnzereller
delad gldd.je dubbel gladje. Foto I. Ganneskog,
FSH, Bofors.

punkt vid tidsangivelser, liksom
"Bjcirkbornssmdllen"1940. - "Det
var iret efter kolhusen brann" hette
det -.
Men vem var det som sade: "Si
roligt har jag inte haft sen kolhusen
brann." Kanske nigon kan tala om
dettafcir redaktionen?
Fiirslagsverksamheten
Nobelkrut

Bordsamtalets deltagare. Fr. u. herrar R. Olson, O. Thdrnberg, IJ. Ldnnqaist, G. Granholm, G. T borin och T . Holn. Boforsfoto Tillman.

Forts.frfrnsid. 15.
kursensslut, en vagnslastliljekonvaljer, som kursdeltagarnabercivadedn.
Vad sdgerGdsta Nilsson om det?
Kutsen fortsattesedanpi sdndagen,
efter det att den pi ldrdagenavslutats
med en charmant suD6 i Stor6restauranten.Aven de kursdeltagare,som
l<irdagskviillen cjnskade ta sig en
svingom, hade m<ijlighettill detta, ty
F-avd. pi Nobelkrut, som samtidigt
"kursede" pi, dn. hade ordnat med
dars i Samlingssalen.
Hcigste sdkerhetschefeni Bofors,
direktrir Axel lYahl:teen, som infann

Medalj utdelningen

1956

Minga har undrat varfcir den traditionella medaljutdelningenpi f<irsommareninstdllts.Men den har ingalunda
instdllts- den har endastframflyttats
till en senaretidpunkt, sannolikt till
brirjan av oktober. En av orsakerna
varfdr medaljutdelningen frumflyttades kan fcir dvrigt ldsas i referatet
f rl.n sammantrddet med Fd'reiagsndmndernaden 8 iuni.
I Lr har 65 anstdllda uppnitt z5
tjdnsteir och har silunda av bolaget
f d,reslagitserhhlla.Patriotiska S2illskapets medalj av andra"storleken.Av de,
som vid iubileet 1946 erhtillo denna
medalj, dr fortfarande 9 i tjdnst och
uppnir i Ar 50 tjdnsteir, varfcir de ha
ftireslagits erhilla S?illskapetsmedalj
av fdrsta stodeken.

Brand i kolhusen
Lcirdagenden 28 juli - sistasemesterdagen blev det storlarm till

17

vid

F<irslagskommitt6nsammantredde
den 2. 6. 1956.Direktr)r Araid lZahlquitt, som hittills fungerat som ordfdrande,meddelade,att han pi grund
av bristandetid ncidgadesavsiga sig
uppdraget i fortslttningen. Till hans
eftertrddare har utsetts ingenjtir Nl/r
Carbonnier,NT.
Sex nyinkomnaf6rslag behandlades
och fciljande fyra rekommenderades
till bel<iningar:

54854 Herbert Karlston, NB 90 f<jr
sig pi s<indagen,avslutade kursen
fd,rslag avseendebrotsch fcir krutmed att uttrycka en fdrhoppning, att
matris.Reg.nr 115.
dennaskulle visa sig ge goda resultat, 54446 EMI Ht)gberg,
NB 91 fijr fciroch att de ll.rdomar,som den sikerlislag till skydd vid tri.frdsmaskiner.
gen gett, skulle omsdttas ute p& arR e g .n r 1 1 7 .
betsplatserna."V&r strlvan bdr alltid
50813
Otcar Nilsson, NB 90 frjr fcir'tari att gdra arbetsplatsernasi sikra
slag
betr. p&svetsningav sliten rdls
som det iiverhuvudtaget?ir mdjligt",
framfdr rilstungor vid vdxlar. Reg.
sadedirektdr \Tahlsteenoch avslutade
nr 118.
sitt anf6rande - karaktdristisktnoe
50190 Adolf Karlston, NX 90 f6r
kanske det bdr tilliiggas - med dei
fdrslag avseendemontering av el.
till verkliga krafttag uppfordrande
element vid katalysatorugnar i
appellen: "LZt ots fi)r frarntiden beF 1 6 .R e g .n r I 2 O .
ttiirrtrna: in ga f I era olycktfall !"
R. O.
Kommitt6n beslcit att till de tvi
fcirslagsstlllare,som icke bel6nades,
fnmfdra ett tack fcir det intressede
brandkirerna, d8 eld utbrutit i de visat vid f6rs6,katt lcisaresp.problem.
gamla kolhusen vid Hyttan. Karlskoga
En8
brandktr ryckte ut med 3 vagnar och
Bofors brandki.r med 1 vagn. Aven
Utbildning av krankopplare
fr8n Borgarbrandkiren deltog ett anDet har inte en utan minga g8nger
tal brandmdn och eldsvidan bekdmpahdnt, att material- och personskador
des av sammanlagtca 30 man. Karluppkommiti sambandmed krantransskoga brandk&rs vattenkanoner sattes
porter, ddrfdr att lastenej varit koppi funktion och tack vare dessaoch ett
lad pi betryggande sdtt. Fcir att i
antal vanliga slangledningarkunde elg6rligastemin f<jrhindra detta komden snartbekdmoas.
Kolhusen skall snart rivas, s& eldsVattenkanonen driinAer holhusbrasan nzed
vidan vElladeintet driftsavbrott,men 1600 minuliter latten. BoforsfotoTillman.
de materiella skadorna blevo dock
ganskabetydande.
Minnesgodagamla boforsareerinra
sig nog den vildsamma eldsvldan fd'r
ca 55 Lr sedan, di samtliga kolhus
med inneliggandetrdkol brann upp.
Den g&ngenvar det en jdttebrasamed
betydande skador och fcirluster och
svira driftsavbrott.
Denna eldsvlda den stdrsta i
mannaminne pi orten - omtalades
mycket och blev liksom en utgings-

mer krankopplarnavid Bofors att genomgl en utbildningskursunder ledning av transportchefen, ingenjrir
Arne Norbiir,€. Kursen omfattar undervisning i bl. a. kranars konstruktion, hdgsta till&tna lyftkapacitet,
brytning av strrim, genomging av
kranfcirare- och krankopplareinstruktioner, lastningstabelleroch signalschema,olika kopplingssitt samtpraktiska d,vningari hanterandetav olika
lyftverktyg.
Som lirare tjdnstgdr flrman Knut
Pettersson (VT)
och kranforman
Gdsta Pettersson(S). Efter genomgingen kurs fir vederbdrandeelever
bevisom utbildningen.

Meddelanden
frdn
ao

SKYDDSTJANSTEN
Olycksfallen minskar vid
Nobelkrut

Under andra kvartalet minskade
olycksfallen kraftigt vid Nobelkrut.
Endast 8 olycksfall noteradesmot 22
under fdrsta kvartalet.Riknat per 100
irsarbetarevar antalet yrkesskadori
arbetet 2,8. Dessutomintrlffade ett
f2irdolycksfall.Inklusivedettablir den
totala frekvensen 3,2. Omrdknat till
skador per en miljon arbetstimmar
Ny chef fiir Orebrokontoret
blir antalet 13,3. En gliidjande lig
med
siffra, som borlat tLLajd.mfcirelse
Till ny chef fdr Orebrokontoret
engelskaoch amerikanskafrirhillanefter herr Algot Kronberg, som den
den. Den amerikanskaexplosivdmnesI juli 1956 avgick med pension, har
industrin redovisardock-olycksfallsingenjcir Car|-Henry Schtillin utsetts.
siffror pi melian 2 och 3 per miijon
IngenjcirSchollinhar under de senaste
arbetstimmar,si dit har vi fortfarande
p& samiren varit fcirsiiljningsingenjdr
en bra bit.
ma kontor. Han d.r f6dd i Kumla och
Med undantagav ett benbrotti sluhar avlagt sin examen vid Tekniska
tet av kvartalet har de intrdffade
Gymnasieti Orebro. Sedan 1942 har
olycksfallenvarit av lindrig art och
han varit anstilld vid AB Bofors.
endastmedfcirt en genomsnittligbortovaroav 10 dagar.
Ltrt
Arets Boforsstipendier
1956 Lrs Boforsstipendier,vardeta
pi 2.000 kr., har tilldelats avsynare
Rune Lartson, VA 80 (7890) och arbetsstudieman Sune Larsson, A 3
(841,50),vilka bida Imna avslutasina
studier vid Karlskoga Stads Maskinfackskola.
Storiin

Olycksfallsstatistiken
frir fcirstahalvFLret1956 ligger nu klar. Tyvlrr visar
den dkade siffror, i jdmforelse med
sammatid fcirranret.
I ir har hittills noterats126 olycksfall, vilket motsvarar 6,54 per IOO
irsrrbetare. Fjolirets siffror var resp.
83 och 4,35.Det andrakvartaletvisade glZidjandenog betydligt
bdttresiffror,5,33 per 100 irsarbetare
dn fdrsta kvartalet,di frekvensensteg
till 7,49.
Nu gZillerdet att under andra halvSret ytterligarepressaned olycksfallskurvan, si att den inte iter stiger och
L956.
spolierarSkyddspristiivlingen
Parollen frir andra halv&ret skall
alltsa fdrbli:
Ordning OmVaksamhet tanke - Fdrilktigbet.

rt-fL'-
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Tidaholmsverkens arbetsledare Under en cicerons bide sakkunniga
och talfciraledning besig vi detta och
pi V?ittern-runtferd
alla de sevdrdhetersom finns kvar sen

Den 16 iuni 19)6, som var den
fdr &ret,
fiirsta fria sommarlcjrdagen
anordnadeTidaholmsverkensArbetsledareklubben familjeresarunt Vdttern. Ett 40-tal deltagarehade infunnit sig vid starten,som skeddeklockan
6 pi morgonen.
Vid Adalsv?igeni Huskvarna tog
man den f6rsta rastenoch fdrsummade
Storiini juli 1.956. givetvis inte att beundra den vackra
UndertegnedeNotske familier som utsikten river sidn. Mera substantiella
njutningar vdntadepi GylleneUttern,
i 14 dager i JuJi L956 har flt ophold
pf,.Bofors arbeidernesferiehjem Stor- Grinna, ddr frukosten intogs i det
cin i Vennerenvil i dettaskriv fi takke grcina. Resenirernaskulturhistoriska
Klubstyrer og Feriehjemstyreri Bo- intresseborjade sedan vakna, varfdr
fors, som har f|t istand en slik ord- man snabbrstbegav sig till Alvastra
och Vadstena.Komna till Motala, "vid
nirtg landenei mellom.
den strandhan sjdlv har diktat", irtogs
Erling M. Arnesen,
middag. Det vackraVaramobadenbeHaind Handmann,
sigs, men tyv2irrinbjcidvare sig vrider
Erling Branting,
eller det iskalla vattnet till nigot bad.
Sig. ThorUld:en,
Vid Vdtterns norra dnde Iigger
Ole Fr. Anderten,
Stjdrnsundsslott, anrikt och fdrndmt,
alle med {amilier. numera i Vitterhetsakademiensdso.
Fullbeliiggning och allmdn trivsel
serapporterasfrin Boforsarbetarnas
mesterd, som dessutom har kunnat
gledja sig Et betydligt bdttre och soligare vider dn landet i civrigt.
Nigra tacksammanorska "utbytessemestrare"har sdnt ossnedanstiende
brev, som vi med niije publicera:

Olycksfallsstatistiken vid
Bofors

storhetstiden.
Ja, s&drdjde det inte s&ldnge innan
vi kunde konstateraatt Tidaholm i
aIIa fall dr bdst.Innan vi skiljdeskunde vi inregistreraen gemytlig och intressentresa i minnets skattkammare.
T jo.
Deltagarna i Vd.tternranfiiirden sanlade pd
trdppan till Stjiirnsundr -rlalt. Foto E. Pettefsson.
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sekil, som var nestaetappmil, varf<ir
de fick iteninda hem tomhdnta.
Till Lysekil ikte man utomskdrsoch
de resandefick se, att den nordliga
vinden ir den bista ute i skdrg&rden,
fcir den ir landvinden,som aldrig ger
n&gon sjriging. I Lysekil passadede
flesta pi att gi och ita samt beseden
vackrasommaridyllen,som di bdrjade
vakna upp efter vinterns tcjrntosascimn.
Genom Nordstr<immarna.
som faktiskt dr en sevdrdhet,antrdddesiterfdrden till Uddevalla och sedan var
det bara att kliva upp i de abonnerade
bussarnaoch ika hem igen. De sista
anllnde till TrollhZittan21.15, precis
som programmet utlovat och allt klaffade precis.
Alla fdref<ill bel&tna med fdrden
och det fanns faktiskt inte anledning
till annat. Kanske nigon ansig att
b&tenvar fcir liten, men det var den
stdrsta bit, som kunde f& hyras si
Studiekonnissione n samlad utanf fu Nohabs hontor. Foto T. Jerkenstam.
ll.ngt fram i juni, eftersom 6vriga bitar redan b:6tjat gE ordinarie s6'ndagsLyckad vflrresa till ViisterAsiatisk studiekommission
turer. Dessutomfinns det inte nisra
havet
hos Nohab
stora bitar kvar i Uddevalla nu frir
Sd'ndagenden 10 juni var vddret tiden.
Nohab besdktes den z5/7 av err
grupp kraftverkstekniker frin de asia- strilande fint, men en nordlig vind
Som helhet kan sdgas,att det var
tiska ldndernaIndien, Indonesien,Ja- gjorde att en del trollhiittebor gick i
en lyckad resa och att Tjdnstemannapan, Thailand och Pakistan,medlem- valet och kvalet. Det var ndmligen klubben nog snart vigar sig pi en
mar i "EconomicCommissionfor Asia dennadag som Nykvistens tjdnsteman- resa igen. IntressetIr stort och resand the far East" (ECAFE). Resan naklubbs traditionella virresa skulle lusten finns alltid hos alla mdnniskor.
var ett led i FN:s bistind till under- gi och intresset fdr resan var mycket
Fors.
stort. Nira 130 personeranmdldesig
utveckladeldnder.
Ledare fiir gruppen, som uppgick i fdrvZig och ld,stebiljetter. Klockan 7
Repti$akt med truck
till 11 man, var Mr. H. S. Kulkarni, pi morgonenstartadetre GDG-bussar
chef f6r den kraftverkstekniska sek- frin Drottningtorget med nosen vlnd
Tisdagen den 29 maj uppenbarade
tionen av ECAFE. En av herrarnahar mot Uddevalla hamn. Att de resande sig pi fdrmiddagen en ovdntad gdst
tidigare besdktNohab i sambandmed skulle fi vara med om en h?idig dag pi Nohab. Di kom en stor huggorm
ute till sj6sshade arrangdrernardknat ringlande uppifrtn berget och ned pi
bestdllningen av Nohabturbiner till
kraftstationen Panchet Hill i norra med, och det blev faktiskt precis som asfalten framfdr byggnad 31:s sijdra
de hoppats.I Uddevallagick man om- ingl'ng. Vart ormen var pi v?ig blev
Indien. Det var Mr. Muthaya K.tpPamda Chinnappa,som dr chefingenjcir bord pi passagerarebitenGullmaren aldrig utrett eftersom en snabbtdnkt
och sedan fiirtdjningarna lossatsbar truckfdrare kom k<irandevlgen fram
vid Damodar Valley Corporation i
det ivZig ut 6ver vackra fjordar.
Indien.
och fick syn p& den giftiga reptilen
Pi vigen ut kunde man se p& det samt k6rde 6ver den och snabbt f6,rVid besdkethos Nohab medfdlide
dessutomfrin Kungl. Vattenfallssty- vackra landskaoeteller llsa en liten passadeden till sillare jaktmarker.
relsen byridirektdr Sven Lalander. firdbeskrivning, som var uppgjord.
Fors.
Trollh2itte Kraftverk reDresenterades Allsinger sjdngs med kldm och bravur
av kraftverksdireki6r Henning och till dragspelstoner, framlockade av "Gallmaren" JtAadr ilt nzot VAtterbtuet.
En tipstiivlinghade Foto fdrf.
GunnarJohansson.
ingenjd,rernaNTallin och Backman.
Efter ett besciki Hoium-stationen ocks& anordnats och den var mycket
med Vattenlall som arrangdr kom svlr. Naturligtvis var det damerna,
glsterna till Nohab vid middagstiden, som vann den. Gullmaren stdvadegedir sivdl verkstddermed orovstation nom Malci strcimmardirekt titt CJIoch laboratoriumbesigs.S2iiskiltv?ick- holmen.
Ddr var det 2 timmarsuppehill och
te delarna till Stornorrforsturbinerna,
dar it man den medhavdaskaffningen.
som med sina ca 200.000 hk blir
virldens statkaste,stort intresse.
Nigra passadepi att bada, men det
Dlrefter bjiid Nohab pi lunch och var rdtt bltsigt s& lingt ut i havsbandeltagarna fortsatte sedan till Gd,te- det. Nigra framplockadeocks&kastspcit,men n&gonfisk fick de inte upp.
borg fcir att ta flyget till London.
r. I. Tyvarr hade fiskaffiirernastdngti Ly-
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Mafstfrngen
rest.Folof.'6fi.

Guclmoder fru Britt Mossberg ned blomnzor, flasAa, ma6e och dwiga tillbehijr
al) "Kilttrdrjil". Foto F. Eriksson.

Sjiilanda-sjiisiittning
Torsdagenden 14 juni blev en stor
dag i Nohabs historia.Dl kunde ndmligen Sjiilandastiftelsensj6sltta sitt
fdrsta fartyg, en utmirkt eka, och pi
kvdllen hade en h<;gtidlig sjiisiittning
anordnatsvid sj<inTrehdrningenstjusiga strand. Detta evenemangblev
livligt uppmZirksammatoch en hel del
honoratories mdrktes bland de ndrvarande. Fdr att ingen skall kdnna sig
fcirbigingen rdknas inga namn upp,
men framhlllas kan, att representanter
frin Kungl. Marinfcirvaltningen
hedrademed sin ndrvaro.
B&tensgudmor, fru Britt Mossberg,
krossademed stor sdkerhetdlflaskan
mot betens stiv och gav den namnet
"Kuttrasju", vilket dr ett mycket vdl
valt namn pi dennafarkost.Hon 6nskade i ett vilformulerat tal farkosten
lycka p& sjdn Trehdrningens vigor.
Omedelbartsedanbiten doppat kdlen
i sitt ritta element och lugnt lagt sig
till ro pi den spegelblanka
sjdn vidtog
en stor och hcigtidlig sjcisittningsmiddag. Pi matsedelnstod sill och potatis, vilket i sjdfartskretsarkan betraktas som en delikatess.Natudigtvis var
talen mlnga under middagen. Sedan
var det mdjlighet att fi sig en svdngom
p& den ld'vadelogen till tonerna av ett
mycket populiirt svdngging och senare
pi kviillen avbrdndes ett praktfullt
fyrverkeri.
Nu kan alltsi tjiinstemd.nnenvid
fdretaget, som kan kdnna sig mycket
belltna med att ha mdjlighet att pi
si kort tid tka ner till idylliska Sj6landa och njuta av den vackraplatsen,
Iven passapi att stirka sina muskler
med hZidig motionsgivanderodd pi

uid dopet

sjcin eller kanske rent av iigna sig it
fiske. En roddtur dr bara bra och man
kan vdl knappast motionera angenimare in att sitta i "Kuttrasiu" och
lkta S.rornaglida i taktfasta tag mot
irtullarna.
Fort.
Trevlig

midsommarfest

fiir

barn pfl Sjiilanda
Nykvistens Tjlnstemannakiubbhade anordnat midsommarfestfd,r barn
pi idylliska Sjdlanda den 15 juni.
Vd.dret slg rd,ttlovande ut och styrelsen kunde glidja sig it rekordstort
antal anmilningar - men sdg den
gl?idje,som varar best?indigt.
Pi eftermiddagen kom nigra kraftiga regnskurar och cirka 30 /o av de anmdlda
struntade helt enkelt i att komma
med, vilket inte var s5.vackert gjort.
Litet regn dr inte si farligt och dessutom hade atrang6rernatur med vddret, ty inte en droppe fdll under programmetpt Sjiilanda.
Med buss och bil ikte deltagarna
ner till tjdnstemd.nnens
paradis vid
sjcin Trehiirningen. DIr sattesblomsterplockningeniging och majstingen
kl?iddesmed rask fart. Sedanbar det
vidare tjver grdnan Lng och starka
mannar bar st&ngen bort till platsen
dir den skulle resas.Att det var ett
tungt arbete mdrktes di de starka
minnen hade svirt att hllla stingen.
Eftersomhilet var fcir stort i marken,
organiseradesstenplockning, ddr en
del utmlrkte sig pi ett mycket fdr.
tj?instfulltsdtt. Eftersomde inte hade
fruatna med sig i en del fall, skall
inga namn fdrridas.
Till tonerna av Rasmussonsdragspel och under Charlie BicirnstaJs

ledning triddes ringdansenoch sedan
var det dags f6r barnen att blnka sig
inne pi logen och bli bjudna pi saft,
tirta och kakor. Ddrefter blev det de
vLlxnas tur, men saften utbyttes mot
kaffe. Siirskilt frapperande var den
tystnad,som ridde under den tid barnen drack saft. Minga fcirlldrar blev
nog storligenfcirvi.nadedver att deras
telningar kunde vara si tysta. Sedan
alla intagit fd,rtdringvidtog lekar och
mlnga. goda skratt fick iskidarna.
Klockan 20.11 var det klart fdr
hemfdrd med buss.
Fors,

Yarpafuanrgflngar
Att Nohab har minga goda varpakastarevet vil de flesta om och likasi
att John Larssoniir eldsjZilen,di det
glller dennagamla gutasportpi fdretaget. I korpvarpan klarade sig Nohab
fint och i varpa-DM gjorde Lars NTiklund en 6verraskandegod prestation.
Han tog sdkerthand om den Ltrlvdrda
DM-titeln och nidde goda 705 cm pi
Lars
36 kast.Tidningarna observerade
insats och i rubrikea i en daglig tidning kunde man ldsa: "Varpa-DM
vanns av Nohab-kastare",vilket sig
mycket bra ut.
I korpvarpansseriefcir klassadekastare tog Nohab I hem fcirstaplatsen
medan Nohab II kom 6:a, 3 podng
efter seriesegrarna.
F<ir icke klassade
Marschen
, ,!Jri.
sfrr meddrasspelet
,orr.

kastaregick det ej lika bra, men Nohab III tog hand om andraplatsen.
Debutanterna beredde en angenim
<iverraskningoch hemf<irdesin serie
klart. Det ir alltsi uppit vdrre inom
varpaledoch 1956 tycksbli
f<iretagets
en mycketgod sdsong.
Fors.
Minadens

krumelur

familier. Man riknar med att ett 70tal skola utnyttja mtijligheten till en
veckasgratisvistelse.
Den 13 juli htills pi Ulv<in en konferens med 35 ombud frin klubbstyrelserna vid de olika fciretagen
inom Boforskoncernen.Diskussionerna g?illde ndrmast aktuella arbetsplatsfrigor.
U. T.
Meddelanden
kommitt6n

frin

fiirslags-

Friljande fcirslaghar belcinatsmed
sammanlagt175 kr. enligt meddelande
den 12 juni.
154 Gillis Karltton, avd. 79: Fixtur
fcir mdtning av spel mellan kolvtapp och <iverfall i insats till Nkolv.
154 Gillis Karlston, avd. 79: Fixtur
frir indikering av lagerskil i insats
till N-kolv.
154 Gillh Karltton och 2592 dsten
Augustsson, avd. 79: Fixtur fcir
ipressningav insats i kolv till N-

I B-pilen: tpalter iir "OrL,Ar" skilbent
och aiilhdnd iir Wingrluisttha filen.
Kanbcindahar lecknarenfel honont
uiint;
men bra iir ban dock ) profilen.
I triiskor ban $llar afi aandra omhilng
och f jndring h,anbar uil g7.ngen.
Han ritar ibland gantha miirkliga ting.
Nu slutar Poeten med sZngen.

o.s.

Ulviin
"Ulvdn - solensoch de salta b6ljornasci skinktesdig pn dr Sven\Vingquists 65-irsdag den 10 december
1941. Njut av Vdsterhavetsfriska
stlnk. Virda vdl det pund du fitt."
Detta st&rati ldsailver spiseni sdllskapsrummet
pi Ulviin. Det dr siledes
i 3'r L5 ir sedan detta uppskattade
semesterparadissklnktes till Nohabs
arbetare. Pundet har ocks& fcirvaltats
v?il. Anliiggningarna har virdats rimt
och fcirbdttratsav alla som kommit till
Ulvcil. Ulvcin dr nu en av vdstkustens
trevligastesemesteranldggningar.
En nyhei fdr iret ir, att sistaveckan
av sommarprogrammet upplites et
Nohabs pensioneradearbetare med
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Segrand.elaget t'r. a. Euert Olsson, Gdte
Fohlin, Sten Hall ocb Astor Larsson.
Foto Fiirf.
i laget, som i detta sammanhang

inne-

hdll en debutant, nd.mligenGdte Fohlin. Nohab har deltagit i mlnga
Volvostafetter och i alla"fu har Evert
Olsson, Sven Hall och Astor Larsson
varit med och klmpat. Fdr dem var
naturligLvisr.g.rn ri mycket roligere.
Diirtill var de endastnigra tuttiga sekunder fr&n nytt rekord pi banan.
motof .
Denna tdvling dr trevlig och roli*
gastdr, att iven gciteborgarnanu bijrFciljandefcirslaghar bekinatsmed jar rd,knapi allvar med Nohab inom
tillsammans
I.I25 kr.
idrotten. Inom varDan har vi fitt
4774 Oscar Siiwttrdm, avd. 164/60: minga fina placeringar,men vira lcipare har det inte slagit riktigt bra fcir
Indikeringsverktyg fdr kipa till
AK-40 och FAK-40, hdjdreglering. i Gciteborgtidigare. Efter att ha tjdnat
390 RicLardScbobertb,avd. 79: Fast- mlnga ir frir Rakel var det nu si
spdnningsanordningtill arbetskolv mycket roligare med en fulltreff.
Grabbarna i det segrande laget ir
38-113026 frir T-motor.
prydliga idrottsgrabbar,som dven till2653 GuiseppeRegosa,avd. 79: Urhcir "civila" fcireningaroch hgger det
slipningsverktygfdr diverse cylinffiestaav sin fritid pi idrottensaltare.
derfoder.
De var viil viirdf framgingen och
1040 SuenFrish, avd.60.:Lyftverktyg detta lag bdr nu kunna husera bra i
fcir koppelstdnger.
oldboysklassernai olika tdvlingar.
3746 Eaert Holmberg, avd. 80C, Lagmedlemma.rna'd.r
inte heller bortSpinavdragarefdr sigklingor.
komea pi skidor och, dven om de
3746 Euert Holmberg, avd. 80C: kanskemest hiller sig till lcipning,ir
Fjiidrande fasts[ttning och fotman- de vdl hemma i all idrott och fiilier
rned allt sornhdnderoch sker.
civreringav luftmaskin RS-3.
F ort,
2545 Hjalmar Ahl, avd. tt9: Skerapparatftir etiketter.Apparatenhar
Nohab-sport
inkdpts.
Efter semesteruppehilletblev det
Friretagsledningenframfdr genom
&ter full fart pi sporten och fdr Nofcirslagskommitt6n
sitt tack fcir inl[mhabsdel fdrefaller det att bli ett framnade fdrslag.
gingsrikt ir.
I Voluostafetten gjordevira grabbar
Nohabs oldboys vann
gott ifrin sig, speciellti oldboysklasVolvostafetten
sen om vilket llses pi annan plats.
I irets Voluo$afett gjorde Nohab Seniorernalyckadesinte fullt si bra
en <iverraskandegod insats. Press- men gjorde indi en hedrandeinsats.
Siindagenden 12 augusti awerkablommorna var stora och mlnga inftir
virt lags insatsi oldboysklassen.
Den des fcjr elfte gingen Nohah bud.vann vi klart, vilket var en civerrask- haaleorientering fdr korporationer
ning fcir mlnga, men kanske inte si
med 3-mannalag.Denna tdvling har
' Forts.pd niistasida.
mycketfdr dem som kdnnergrabbarna

StiidersAan Anna lobnsson hyllades hjdrtau arbetskamrater, arbetsledning och
bolaget, nrir bon den 6/7 tlutade tin anligt

std.llning efter 51 drs tjlino. Ingenjdr Bilire
tackar ldr lZng och togen tiAn:t. Nohabfoto B. Johansson.

Nohabveteraner slutar

ModellsnickareA. Kopp avled den
6/7 tlll fdljd av de svira skallskador
som han &drogsig i sambandmed en
Den
olyckshdndelse
pi sin arbetsplats.
bortgingne aat 76 ir och hade innehaft sin anstdllning som modellsnickarc i 5) ir. Dcidsbudetkom samma
dag som A. Kopps pensioneringfaststdllts.
U. T.

M/S Gripen
Tv& 10-cylindrigaPolar dieselmotorer typ MNl10 pi tillsammans3.800
hk vid 3oo r/m dr installeradei svenska Oresundsbolagetsnybygge M/S
"Gripen", som nyligen levereratsfrin
Aalborg Verft fdr traden MalmdKdpenhamn. "Gripen" |ir byggd till
hcigstaklass i Bureau Veritas. 1.500
passagerare
och ca 10 bilar kan transporteraspi en ging. Nohab-motorerna ger fartyget en fart av 17 knop.
Hj?ilpmaskinerietbestir av fyn 5-cylindriga Nohab'Polar motorer typ
K6)E. Effekten utgcir 240 hk per
motor vid 5OOr/m. Motorerna dro
direktkopplade till var sin 200 k\7
vdxelstrdmsgenerator.

U. T.

Ny medlemav Wedaverkens
Rerlaktionskommitt6

Plitslagare Rickard Ask kom till
Nohab L902. Han har sedan dess
varit anstilld inom plitslageriet. Ask
avtackades
hj?irtligt,ndr han den 22/6
drog sig tillbaka efter 54 tjdnsteir.
U. T.

Nohab-spott. Forts.
frdnfi;reg.sida.
blivit allt populdraremed &ren.Tyvdrr
kan vi av tekniska skll inte meddela
nigra resultat i detta nummer men i
ndsta kan Ni kanske fi reda pe fitet
om hur tdvlingengick.
Tennisen tycks i Er bli en stor paradgren och vira tennismatadorerliggerbra till i korpens tennisserier,vilka
i skrivande stund inte slutsoelats.En
del seriesegrarmed itfciljande uppflyttningar kan dock ansesst gott som
klan fdr vir deI, vilket ir glZidjande.
Fdretagets egna tennisbanor har vll
gjort en hel del fcir att stimulera intressetfcir dennatjusiga sport.
Vi dr med i Aorpfotbollen ocksl,

men ddr f.fu vi tyvdrc inte de framg&ngarvi dr6mt om. Kanske vi kan
lyckas bittre i cupen, som vi vann
fcirra iret.
Inom Trollkorben kommer en hel
del arrangem.ng no pi hdstkantenoch
vi hoppas natudigtvis att Nohab skall
n& en plats i solen och iterigen bli
den dominerande fcireningen i staden
di det g2illerkorpidrott.
Inom f<iretagetsidrotttfdrening dr
det full fart och snart bdrjar klubbmisterskapen att arrr'ngeras,vilka alltid iir trevliga. tdvlingar. I nista nummer hoppas vi kunna komma med en
hel del goda nyheter om sporten pi
v&rt fdretag.
Fors.

I7edaverkens Gjutareklubb har till
ny representanti redaktionskommitt6n
utsett kdrnmakare Tore Johansson.
Herr Johanssoniir fridd den 24 okt.
1910 och sedan1 mars L94Oanstllld
vid \Tedaverken.
Vi hZilsavir nye medarbetarehjdrtligt viilkommen och hoppas p& gott
samarbete.
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Sten Enoch
Bo f ors

Gust. A. Hane
N obelArat

Rudolf Heintz
N obelhrut

Euert Jatzston
Nobelkrut

Alfred. Kopp
N ohab

Holger Karlsson
N obab

Arild Larsson
Bofors

Karl Sji)strand
N obelArat

Enocb, Sten Paul, f6dd 7/, 1906, d6d 28/7 1956.
Kom som ung pojke till Stllgjuteriet i Bofors som gjutarldrling och blev senarehandformarepi sammaavd.
Tillhdrde Vaktavdelningeilsom ordningsvaktmars 1949
-nov. 1955, de han ntertog sitt gamla yrke. Vid sin
hastigttimade bortg&ngriknade han ca 36 tjdnsteir. Medalj och gratifikation for 25 tjdnsteir vid jubileet 1946.
Hane, GastauAdolf, f'6dd 9/) 1905, ddd 28/7 1956.
Anstdlldes vid Nobelkrut L929 pi Nitroglycerinkrutavdelningen, ddr han haft sitt huvudsakligaarbete, sammanlagt ca 24 3.r,intill sin bortging.
Heintz, lohan Rudolf, f'ddd9/31908, ddd 15/7 L956.
Anstilldes vid Nobelkrut den 28. 3. L924 pi Ammunitionsavdelningen,der han huvudsakligenaibetat, under
hiigkonjunkturcn t940-44 som fdrman. L947-52 var
han fdrman pi Packnings-och Avsdndningsavd.frjr uttill fcirril[ndska fabriksprojekt,varefter han civerfd,rdes
det pi Rcirapteringen.De sista minaderna arbetadehan
pi laboratoriet.Vid medaljutdelningenl)4) erhcjll han
medalj och gratifikation frir 2) tjdnstefu.
lansson, Knut Eaert, fddd L,/LL 1912, dod 2r/7
1956. Anstiilldesvid Nobelkrut i jan. 1929 p& Laboratoriet som laboratoriebitrlde.Overflyttades794L till div.
Forskningslaboratoriet
och 1943 till Driftslaboratoriet,pe
vilken avdelning han avancerade
till gruppchef fd,r kontrollen av civila produkter. Denna tjdnst innehadehan
vid sin bortging. Vid medaljutdelningen1954 erhcillhan
medalj och gratifikaiion fcir 25 tjdnsteir.
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Kopp, SuanteAlfred, f6dd 2r/1.21880,ddd 6/7 19i6.
Anstilldes redan 1903 sornmodellsnickarei Modellverkstadenvid Nydqvist & Holm. Detta yrke innehadehan
hela sin l&lga anstdllningstid,ca )3 Lr. Han avled i sviterna efter ett olycksfall den 2/7, sammadag han erhillit
avskedmed pension.Vid jubileet 1947 mottog han medalj och gratifikation for 44 tjdnsteir och erhcjll i955
storamedaljenfcir 5Otjdnsteir.
Karltson, lohen Anderc Holger, f'6dd 5/9 1901, ditd
7/6 1916.Anstdlldes1936vid Nydqvist & Holm, ddr han
fcirst var i Pl&tslagerietca 4 Lr, direfter ca 12 hr i Vaktavdelningenoch de sista 4 iren arbetadesom traversfdrare i Montageverkstaden.
Lartson, Aruid. Emanuel, f6dd I9/8 1899, ddd Ll,/6
1956. Arbetadeokt. 1940-sept. 1942 som grovarbetare
pi Nobelkruts byggnadsavd.,iiverflyttade sedantill Centralftirridet i Bofors, dar han arbetade ttll okt. L946.
Blev di sandbllstrarepi Projektilverkstaden,en syssla,
somhao innehadevid sin bortging.
sji)strand,Karl Birger, f.'ddd L2/2 1904, d6d 20/6
1956. Anst[lldes vid Nobelkrut i apdl I9z9 som grovarbetarepi jordbrukets skogs-och byggnadsavd.Kom L934
till Transportavd. och ddrifrin 1944 tlll Peritfabriken
som apparatskijtare.Erholl 1954 medalj och gratifikation
f<ir 25 tjdnsteir.
Saenston,Karl Augutt, fddd L5/4 1890, ddd 2L/6
1956. A$etade fcirstagingen i Bofors aug. 1910-sept.
1920. Aterkom i nov. 1933 som reparatciri projektil-

oUeteraner
slrnslutat
sintjctnSf,+

o. V. Elg
N obab

loban Eriksson
Bofors

Eli: Eriksson
Bofort

Ask, Karl Rickard, f6dd 2r/4 1887, pension 21/6
1956. Anstiilldes som ung pojke I9O2 I Nydqvist &
Holms Plitslageri,, dir han senareblev plitslagare, ett
yrke som han hade hela den linga anstdllningstiden,ca
54 tj?insteir. Vid Nohabs iOO-irsjubileum 1947 erhijll
han medalj och gratifikation frir 45 tjdrstelr och mottog
1955storamedalienfor )3 &r.
Elg, Oskar V)lhehn, f'6dd r3/9 1886, pension 1,7/6
1956. Anstiilldes ir 1936 som elektriker pi Elektriska
verkstadenvid Nydqvist & Holm, och hade detta yrke ca
20 ir eller tills han avgickmed pension.

August Eliasson

Dattid Ericsson

Bofors

Bofors

Sigfrid Grell
Bofors

K, E. Grbnland
Bofors

Eliasson,August, fodd 25/7 1889,pensionl/8 1956.
Var fcirstagingen anstdlldvid Bofors febr. 1916-febr.
1919. Aterkom i jan. 1925 som maskinreparatcir
pi Reoch hadedennasysslatills han avgick
parationsverkstaden
efter ca 35 tjdnsteir. Medalj ocl-rgratifikation fcir 25
tjdnsteir1946vrd jubileet.
Ericssotz,
Dauid, t'6dd 26/5 1889, pension2l/6 1956.
Anstdlldesvid Bcfors i nov. l9t3 som svarvarep3.Projektilverkstaden,varifrin han civerflyttadesom warvare
och reparatdrpi Reparationsavd.,
ddr han arbetadetills
han avgick efter ca 43 6'r i bolagetstj?inst.Medalj och
gratifikationf6r 33 tjinsteir vid jubileet 1946.

verkstadenoch blev i juni 1,946 mdtdonsjusterarepl
Ammunitionsverkstadens
avsyningsavd.
Dennasysslahade
han vid sin bortging. Erhrill medalj och gratifikation fcir

IN MEMONIAM
Forts.

r)

Uansteaf ry46.

Flodin, Gustaa R)chard.Gote, fodd 27/L 1907, dod
27/7 1916.Anstilldesvid Boforsi febr. l94o som hantlangare i Smidesverkstaden,
blev senare vdrmare och
dverflyttadei okt. t95z tili Kilstasmedjan.

KarJ Suen.r.ron
Bol ors

Linddn, Axel Valter, fddd 9/10 1907, dtid 2g/5 1956.
ArbetadeSren 1938-1953, ned nigra kortare avbrott, i
Valsverket, Hdrdverket och Handformningsgjuteriet i
Bofors. Ateranstdlldesi april L916 som kranfcirarei sistndmndaverk.

24

lohan Gullberg
Bofors

Alanne fans.ron
Bof or.r

Albin Giifrert
Bo'fors

l. F. lohansson
N ohab

Eriksson,Eli: EutaldEugin, f6dd 1/6 1891, pension
I/7 1956.Var anstllld vid Bofors jan. 1918-maj r)19
som bokhillare. Aterkom i aug. 7920 som ritare till Konavd. frjr marinartilleri och tjiinstgjorstruktionskontorets
de diir tills han avgick efter ca 38 tjdnsteir. Medalj och
gratifikation fcir 28 tjdnste&rvid jubileet 1946.
Eriktson,loban, f6dd r8/3 7886, pension1/8 19t6.
Arbetade frin mars I92o tlll nov. 1941 i Stilverket i
Bofors och overflyttade ddrefter till Kanonverkstadens
svarvareavd.som kranfdrare.Denna sysslainnehadehan
tills han slutade efter ca 36 ir r bolagetstjiinst. Erhcill
medalj och gratifikation fcir 26 tjanste|rvid jubileet 1946.
Grell, Guttaa Sigfild, f6dd 25/7 1891, pension 1/8
1956. Blrjade redan i mars 1906 arbetavid Bofors, de
fiirsta iren i tredgerden,frin 1908 i Valsverket.Blev i
juni 1910 svarvarep5.Rcirverkstaden,
ddr han i april 1934
utndmndestill fcirman, en tjdnst som han innehadetill
sin avging. Erhcill medalj och gratifikation fcir 40 tjd.nsteir vid jubileet 1946 och har i ir fcireslagitserhilla den
storamedaljen.
Grdnlund, Karl Eugin, fodd 20/6 1889, pension 1/8
1916. Arbetade som smed vid Nobelkrut iuli 1915sept. 1918, di han slutade. Aterkom till Bofors i maj
1930 som smed i Smidesverkstaden
och arbetadehZirtill
sin avging, de senasteiren frin 1950 som synare.Erhtill
1954 medalj och gratifikation fcir 25 tjansteiLr.
Gullberg, loban Adolf, fddd 3r/3 1891, pension 1/8
1956. Anstiilldes i juni 1921 som verkstadsarbetare
pi
R<irverkstaden
och utnimndes i sept. 1928 till fdrman pi
Urverksapteringen.Denna tjdnst innehadehan tills han
avgick efter ca 35 fu i bolagetstjiinst. Erhrill medalj och
gratifikationfcir 25 tjlnsteir vid jubileet 1946.
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Gtnnar Hellstriim
Bof ors

Anxa lonston
N ohab

I. D. lakobsson
N obab

Algot Kronberg
Ore broAontoret

Gcifuert,Guttau Albin, fodd 3/6 1889, pension 1/6
19)6. Anstiilldes redan i april 1900 som hantlangarei
Smedjanvid Bofors, en avdelningsom han tillhcirdehela
sin l&ngaanstd.llningstid,
,6 irr, de senasteiren som verktygssmed.Erhdll vid jubileet 1946 medalj och gratifikation fcir 46 tjtinsteFtroch t953 stora medaljen f6r )3
tj rinsteir.
Helhtri)tn, Karl Gunnar, fddd 18/5 1889, pension
1/6 19)6. Biirjade redan i febr. I9o4 arbetavid Valsverket i Bofors, dir han stannadetill okt. 1934, dFLhan
De
civerflyttadetill Pliwerkstadensommaterialutldmnare.
senasteiren fr&n sept. 1952 var han fd,rridsarbetarepi
Centralftjrridet.Vid jubileet 1946 erholl han medalj och
gratifikation f6r 42 tjdnsteir och tilldelades 1954 stora
medaljenfdr 50 tjdnste&r.
lakobssott,lohan Dauid, fddd 19/rr 1893, pension
26/6 1916. Anstilldes 1921 vid Nydqvist & Holm, ddr
han frin 1935 var verktygsutldmnarei Verktygsutldmningen. Erhdll vid jubileet 1947 medalj och gratifikation
for 25 lr och riknade slledes ca 35 tidnsteir nlr han
slutade.
lansson,Andert Martrne,fddd 10/5 1889, pension1/6
1956. Anstilldes i jan. 1934 som grovarbetarepn Bygg
i Bofors, dir han arbetadeca 22 3'r eller
nadsavdelningen
till uppnidd pensionsilder.
fohansson,lohan Fredrik, fddd 9/5 1893, pension
26/6 1956.Arbetadevid Nydqvist & Holm fcirstag&ngen
1927-1924 och eteransteildes1927 som filare i Montageverkstaden.
De senasteiren har han varit fdrridsarbetare pi Fcirridet. Erhcjll medalj och gratifikation fdr
28 tianste|r 19)2.

Pettertsort,
Karl hkil, fodd 4/4 1886, pension2l/6
1956. Anst?illdesvid Bofors r aug. 7920 som filare i
och blev i dec. 1927 ritsarepi ReparaKanonverkstaden
tionsavdelningen.Denna sysslainnehade han tills han
slutadeefter ca 36 tjdnstelr. Medalj och gratifikation fcjr
vid jubileet 1946.
26 tjd'nste&r
Eriksson,Sten Mauritz, fddd Lr/6 1891, pension 1/7
1956. Kom till Bofors i april 1918 som kontorist pi
Planeringsavd.,
som han tilihiirde hela sin anstdllningstid
ca 38 fu, de senasteiren som expeditionsf<irestAndare.
Medalj och gratifikationfcjr 28 tjdnsteirvid jubileet 1946.
J. T. Magnuston
Nohab

Fritiol Nilsson
Bof or.r

Hilnier Olssorz

Karl Petrersson

N ohab

Bo'fcrs

f onssott,Anna Elfrida, f6dd 5/9 1890, pensiott10/6
1956. Anst?illdesredan 1905 som stdderskavid Nydqvist
& Holm och innehadedennasysslaca )I Lr. Vid jubileet
1947 mottog hon medalj och gratifikation fcir 42 tid.nstel'r
ocherhdll 19)) storamedaljenfcir 10 tjdnsteir.
Kronberg, Algot Seuerin, f6dd 2o/9 1894, pension
l/7 1956. Anstdlldesvid Bofors i febr' 1933 som fcirsiiljningschefpi divarande Bergslagskoltoret.Under tiden okt. l9J4-jan. 1945 var han kamrer pi Stockholmskontoret och iterkom si till Orebrokontoretsom fiirsiljningschef.Denna tjinst innehadehan till juli 7956, de
han pi grund av sjukdom avgick med fdrtidspension.
Magnusson,losef Teodor, fddd r5/L 1884, pension
7/7 {956. Anstdlldes r92r vld Nydqvisi & Holm, dir
dirhan fd,rst i ca 7 Lr arbetadepi Montageverkstaden,
efter ca 10 ir i Hiulverkstadenoch de senasteiren som
Erhcill medalj och
verktygsfilarei Verktygsavdelningen.
gratifikation f& 26 tjansteirvid Nohabs 1O0-irsjubileum
.rdr han slutade.
794J och rdknadesiledesca 35 tjansteFrr
Nilsson,Klas Fritiof lVilhelm.,fdddT/7 1889,pension
I /8 1956,efter ca 24 fus tj6.nst.Arbetadevid Bofors som
granatsvarvaremaj tgzl-jan. l)22 och sommaren1929
som grovarbetarepi Byggnadsavd.sami ddreftervid uppfcirandetav Bofors Hotell' Ateranstilldes1934, arbetade
f6rst p& Byggnadsavd.,ddreftersom klotsprdngarei Stili Stilverket.
verkei, de sista8 iren som transportarbetare
Olsron, Hilmer, fddd 15/L 1,888,pension7/7 l%6.
Kom till Nydqvist & Holm t928, dtit han hela sin anst2illningstid, ca' 28 in, arbetat som gjuterihantlangarc t
Tackjiirnsgjuteriet.Erhcill medalj och gratifikation ftir
25 tidnste|r 1912.

Foto: ,4rneLundin.

Axel Fredrik Suenssortavgick ur
Verkstadsarbetare
tjdnst den 6/7 1956 sedanhan fyllt 61 2,r den 2o/4 L956
och varit anstdlld sedanden 1o/3 1936. Han vat f6rst
hyvlare och dvergick sedantill filare och mittjusterare.
Fcireanstdliningenpn AB Tidaholnsverkenvar han sedan
&r 1922anstdlldpi TidaholmsBruks AB.
Vid sin avglrng blev han av fackfcireningen hyllad
genom herulobn lohantson, av personalenpi Verktygsf<irridet genom fdrman Tbore lohansron, av Svarvaravdelningen genom hem Nilt Holnzer, av Avsyningsavd.
genom fi)rman Oskar lobansron,av Monteringengenom
herr StigLundberg och av Frdsaravd.genomherr Brynolf
ViLstriim. Arbetsgivarenstack fcir l&ng och trogen tjdnst
vilken, liksom
Claestorz,
framfcirdesu aerhstad,tingeni)r
aila de <ivriga talarna, civerldmnadeblommor. Slutligen
for pensiondrenhem i bil fiir att bcirjaen vllf<irtjdnt vila,
somvi hoppasskali bli ling och angendm.
Limon.

RBIIAKTIONHN
Ndsta nummer av dennatidning, m 5 av LrgLng
1956,berdknasutkomma omkring den 1 nov.
Bidrag - uppsatser,meddelanden,notiser, frigor, insdndare,teckningar och fotos, allt lika vdlkommet - bor vara Redaktionentill handa senttJt
den 5 okt.
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,i
Anstilld

6Ooch 7o-fu.in4az
BOFORSVERKEN

IV kvartalet 1956

Oktober.
50-iringar
2. Larsson, Erut Sigfrid, Fcirman
4. Biickiu, Karl Algot, Svarvare
9. Sjitgren, Karl Hilding, Oljeserviceman
lO. Lartson, Lart Gustau, Transportarbetare
10. Bdckman. Helmer, Frirman
10. Gustattston, Karl, Reparatlr
18. Etpbammar, Frida Maria, Matgelbitr[de
18. feuert, Agila Margareta, Std:detska
20. Pettertson, Karl Einar Elis, Riktare
27. Andersson,Gdtta B)rger, Bitr. f<irman
27. Lindgren, Per Seoed.Arnold, El. reparat<ir
3I. Olston, Axel Sigfrid, Verktygsslipaie

Anstelld
ir

1940

'lo)1

1933
1942
1942
7954
1952
1954
1944
1939
1c)5?

1935

November.
5. SjdAuist, Erik Folke, Borrare
1946
IO. Mil6n, Gunnar Erik, I:ste man frir transoort. r920
' 1c ) 2 5
15. Karlsson, E/.raLinnea, Tempoavsynare
15. Hultgren, August luar, Yerktygsslipare
1937
15. Eriksson,Orten Agar Uno, Materialmottagare7928
17. Engstrdna,Per, Tappningsbas
1939
-l
17. Nordkaitt, Hau Emanuel, Div.-arbetare
o4'7
20. Karlston, Knut Aru)d, Kontorsbitrdde
1c)2,t
21. Ohrman, Fritz Hjalmar, Ingenjdr
1937
24. Gustauston,Axel FoJAe,F6rman
I92B
29. Alm, Karl Sune, Avsynare
1933
2). Perston, Karl Gustau, Grovarbetare
1943
30. Karlsson, Viktor Leonard, Transportarb.
7943
30. Larston, Karl Gustaa, Stddare
1955
December.
l. Dahlberg, Nils Otkar, Brinellprovare
1936
7. Stoor, Oshar Einar, Verkmlstare
194r
2. VicAberg, Gdran Yngue, Riktare
1939
2. Iyaelsson, Albert Sigfrid, Transportarb.
1939
2. Roor, Suen Algot Georg, Ingenjdr
192C,
2. Israeltsbn, Oskar Valfrid, Fcirman
1930
4. Eriktton, Erik Hernin, Temposvarvare
19211
6. Dahl, Karl Erik, Frjrr&dsarbetare
1919
1.0. Molin, Gustau Hugo, Yalsmdstarc
1938
1c)tl
13. Forsberg, Gi)te Harald, Filare
14. Gutautson, Oshar Martin, Traversfcirare 7937
14. Reinhold,rson,EmmA ViAtoria, Tempoavsya. 1942
1()51
14. EriLston, Frid.a, Kallsklggare
15. Lehberg, Klat Erik Venzel, Pl&tslagare
Lg25
18. Lartson, Erik lohan, Uppv?igare
1939
25. EA, Axel Olof Algot, Filare
r921
27. Holmberg, Karl Sixten, Transportarbetare
19r2
2). Larsson, Karl AxeJ Haryy, Trullfdrarc
1945
Oktober.
60-iringar
3. Fagerctrdm, Saen lVilbelm, Planerare
15. Oltenius, Enock Gamaliel, Tillskarare
16. Anderston, Oskar Harald, Svarvare
18. Todenfeldt, Karl lYilhelm, Filare
23. Grundstrdm, Hildur Edit Elitabet, Stdderska
30. Engttrt)m, Bror Edu)n, Fcjrman

27

1910
1930
1934
1934
I 950
19r1

November.
5r
6. Grdnberg, Etter Vihtoria, Tempoavsynare 1941
8. Larsson,Dauid, Svarvare
1.934
19. Zethelius, Otcar Siglild, Konstruktcir
1930
28. Hult, Karl loban, EI. montdr
1952
December.
l. Erihston, Oshar Martitz, Svarvare
7932
5. Karlston, Aruid, Frdsare
t9Z5
12. Karlsson,Karl Tage Axelius, Verkty.-frdsare. 1928
16. Andersson,Gunnar Entanuel,Krankopplare lg:-I
17. Axelttorz, Otto Einar, Repuator
1942
27. Anderston, GustauAdoti, Repantor
L925
28. Sii)lin, lohan Fred.rikBirger, Ingenjcir
7934

NOBELKRUT
Oktober.
S0-iringar
6. Eriktson, Knztt Hilding, Krutapterare

1 c ) 2a

November.
2I. Lindberg, Axel Harald, Sprutmilare
24. Hagberg, Lisa Gudruz, Krutaptererska
26. Eriktson, Gustau lVerner, Krutpressare
26. Malnt, Artders Allred. Fcirman

r952
1926
1920
1938

December.
1+. Broberg, Hant Bert)l, Ingenjor
4. Lindquist, Bror EriA Hilding, Portvakt

1940
191to

Oktober.
60-iringar
3. Tingstedt, Herman luliu Edaard, Vacuumtorkarbetare 1934
74. Sundemar,Suen luar, Kotespondent
1928
26. Erikron, Gunhild Erika ViAtoria, Stdderska. t929
26. Zingerntan,Rut Hild.ur Vilh'elmina,Diskerska.1927
December.
12. Biickman,Dauid Alexander, Snickare

1924

NOHAB
Oktober.
50-iringar
7. Erikstott, Frans Helge Emanuel, Hopsdttare
9. Aberg, H jalmar, Fcirridsarbetare
20. EriAtson,Albert Efraim, Handsvetsare
22. Martienson,Robert Karl, Frdsare
22. Mogel, Karl Otto, Plitslagare

L935
1955
1936
Igjl
1935

November.
2. leremiasson,Birger Rudolf , Verktygssvarvare
8. Nilston, KarJ Otkar Luduig, Avsynare
1O. Fibn, Gu$au Algot, Sandbldstrare
16. Sahlin, Suenlaan, Plitslagare
3O. Israelston,OsAarHenning, Kontorist

1937
I93l
IgtO
I93i
1922

December.
18. Feldthusen,Ake Teod.or,Gjutare
19r5
21. Qoist, Karl Einar Fritiof , Emballagesnickare 1942
lO. Bengttson, Helge Eaald, Forman
1937
Oktober.
60-iringar
8. Fnnz6.n,Hugo Demetrius,Avsynare

1937

November.
8. Biickelin, Karl Helmer Ed.uin, Avdeln.-chef.
16. Byhman, SuanteGeorg, Verktygsfilare
20. EAman,Pontus, Fdrman
24. Larsson,lohan Eduard, Maskininstd.llare

1918
l9?5
LglO
l9I5

UTSKALLNING
Ndh, nu miste ja1 g, Persson en grundlig
avhyvling, yttrade en dag for lite sedan avdelningschefen for en storre produktionsavdelning
till sin vdn utbildningsledaren pi hemvdgen
frin fabriken. Han hade ocksi anledning att
vara bekymrad. Det senastehalviret hade han
genom att intensivt studera och fiirbaittn varje
detalj i arbetsmetodernalyckats pressa ned
kassationsprocenten
frhn 22 proc till 16. I en
tid som denna, di konkurrensen hirdnar alltmer, hade detta varit en ljuspunkt for foretagsledningen. Besparingarnakunde berdknas till
mlnga hundratusentalskronor per ir. Och si
hade nu med ens kassationsprocenten
sprungit
upp till 25 procent.Mest hdngde det pi Persson
och hans gubbar. De intog en nyckelstillning,
och det var framfor allt Perssonsfortj[nst att
den tidigare nedgingen i kassationenkommit
till stind.
- Du skall inte skdlla ut honom. Du ska
berirmma honom i stdllet, svarade utbildningsledaren, sedan han fitt del av situationen. Du
ska beromma honom for vad han gjorde i somras for att fi ned kassationsprocenten
och sdga
att nu behover vi hans stora skicklighet igen osv.
- Ne, hur gick det, frigade utbildningsledaren, ndr han nigon vecka senare trriffade
sin vdn avdelningschefen.
December.
13. Carl6n, Erik Albin, Plitslagare
13. Lindstrom, Erik Valfrid, Smed
23. Hernuall, Knut Aron, Fr'asare
28. Ahlberg, Karl Vilhelm, Fdrman
Oktober.
70-fuingar
9. lY/allin, Frans Albin, Stddare
Lo. Hall, Frant Gideon, Verktygsfilare
l). Bjdrk, Gu:taf Adolf , Reparattir
22. Hammar, Hans Adolf , Fcirridsarbetare

1c))1

19rL
1938
r902
1935
'|
o?l

5O-tring
L3. Anderberg, Henry Gunnar Ragnlald,,Hdrdmdstare 194,

November.

UVA

Oktober.
60-flring
19. Holmberg, Karl-Erih Harry, F1larc

-

J^, tro mig eller inte, svaradedenne. Jag
gjorde som Du sa. Och sista veckanvar vi nere
i 12 procent. Nytt rekord.
Vad som hdnde i detta storfiiretag kan hdnda
och har hiint pi. minga andra hill. Man genomfor en rationell teknik - det dr nodvdndigt - och kan ibland ni. mycket goda resultat.
Atminstone till en tid.
Men skall resultatet sti sig rdcker det inte
med att rationalisera tekniken och skota maskinerna. Ocksi.mannen,som utfor metodernaoch
man6vrerar maskinernamiste skotas och oljas.
En grundlig utskdllning kan ha samma effekt
som att hdlla grus i ett lager i stillet for olja.
Sdkertkan Ni sjilv ge exempelpi detta.
"Spara inte pi berom." Den som har formilga
att uppskatta och erkdnna en god insats och
har forstielse for ett tillfiilligt misslyckande,
den mannen eller kvinnan dr den enda som i
lingden kan f.6.ut en verkligt god arbetsinsats,
bide tekniskt och minskligt sett.
Att kunskaper och skicklighet dr nodvdndiga
i vir tid, det vet ndstan alla. Vad ddremot inte
alla vet dr att det inte ricker med enbart fackkunskap, hur niidvindig sidan dn dr, man
miste ocksi ldra sig att skota minniskor.
Sekr. G. Roswall I NK/:s tidning "Pi fritid"

TIDAHOLMSVERKEN
1928
r92r

MALMO-KONTORET

50-iringar
November.
25. Zander, Ragnar Arent, Jiggbotrare
26. Pettertson,Torkel Eugen, Borrare.

ELLER BEROM

1c)?1

194L
1940

December.
50-iringar
8. I ohansson,Greld, Tempoavsynerska
23. lobanston, Bertil, Div. metallbearb.
27. N yberg, Karl-Erik, Automatsvarvare

1949
1940
1939

Oktober.
60-iring
18. Andersson,Ragnar, Filare

19)7

\vEDAVERKEN
Oktober.
50-iringar
19. Carlslrdm, Bertil, Maskinformare
2). Herou, Alex, Slipare

1938
1943

60-iring
19. Karlsson,Edain, Grovarbetare

1946

November.
70'iringar
6. Gustatssotz,Axel, Std.darc

1950

December.
4. lVallin, Gustaa,Stddare
24. Eriksson, Aruid, Gjuteriarbetare

1954
1947

28
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2OOPERSONALTIDNTNGAR I SVERIGE GE FORETAGEN INTERN INFORMATION
har ca 200 "kolleger",
Visste Ni, att -fu
utges
av andra industsom
personaltidningar,
rier, forsdkringsbolag,banker och affdrsforetag
i Sverige och att dessatidnin gar Slligen utkomma i ca 4,6 milj. exemplar?
Det finns f. o. ndrmare 12.000 personaltidningar i hela virlden, av vilka mer dn hdlften,
ca 6.000, utges i USA, med en sammanlagd
upplaga av mer dn 80 milj. ex. i minaden.
Sovjetrysslandkommer inte lingt efter med ca
3.000 personaltidningar,av vilka flera utkomma med 2-3 nummer i veckan. Rekordet ldr
vara en rysk textilfirma, vars 2.500 anstdllda
f.ir firmabladet varje dag.
De svenska personaltidningarna och deras
redaktorer dro sammanslutnatill en helt informell kamratorganisation,(Personaltidningarnas
RedaktorsKlubb, "PRK"), som hosten 19)5
kunde fira sitt 10-irsjubileum. Jubileet skedde
kanskei tidigaste laget, ty klubben bildadesfaktiskt i Huskvarna i juni 1946, samtidigt som
forarbetenapi B-pilensforsta nummer pigingo.
Vi och PRK dro siledes 6.rsbarnoch lika gamla
och B-pilens redaktionskommitt6 hade ocksi
glzidjenatt sti som vrird for PRK:s 10:e v&rm6te, som var forlagt till Bofors den 31 maj1 juni i ir. I motet deltog ett 50-tal redaktorer.
PRK:s medlemmar samlasett par glnger F,'r29

ligen, di bl. a. gemensammaproblem liviigt
diskuteras.PRK har f. o. ordnat kurser i journalistik, trycksakskinnedomm. fl. nyttiga dmnen
och skoter dven en vidlyftig artikeltjdnst, med
aftiklar i tekniska, ekonomiska, psykologiska,
medicinska,kulturhistoriska m. fl. zimnen.B-pilen har ocksi begagnatsig av dennaartikeltjdnst
och publicerat nhgraartiklar.
De flesta av Sverigespersonaltidningar dro
yngre d.n lO Lr, startade i anslutning till de
diskussioner, som vid 7940-t^lets mitt fordes
omkring den industriella demokratien och det
avtal, som ltr 7946 slots mellan arbetsmarknadens parter om Foretagsndmnder.Men minga
tidningar dro betydligt dldre, ett par forsdkringstidningar t. o. m. mer dn 5O8,r.Den dldsta
personaltidningen i vdrlden utkom redan for
mer dn 100 ir sedan eller h 7844. Det var en
bomullsfabrik i Amerika, som startade den.
De svenskapersonaltidningarnadr en brokig
skara, frin stencilerade(rotaprinttryckta) smi
hdften med en upplaga pi nigot 100-tal ex.,
till stora dyrbara tidskrifter, tryckta pi. konsttryckpapper i flera fdrger och med upplagor pi
10.000-talsex. Den storsta personaltidningen
dr SJ-Nytt, som utges av StatensJdrnvdgarmed
en upplaga pL ll.ooo ex. 6 ginger om iret.
Format, sidantal m. m. varierar mycket i de

.=r

olika tidnin Barna,men i allmdnhetkan sdgas,att
dessabide innehillsmdssigtoch typografiskt sti
pi en myckethog niviL.
Namnen iro ocksi fyndiga och alludera mer
eller mindre vitsigt pi firmans namn och tillverkning, exempelvisVi aseater(ASEA), Brdnnpunkten (Hiigandsbolaget), Utslaget (Oxelosunds
Jdrnverk), Insyn (Husqvarna Vapenfabrik),
Mjolkdags (Mjotkcentraleni Stockholm),Malm
(Gringesbergsbolaget),Konvertern (Sandvikens
Jernverk) o. s. v.
De europeiskaldndernas personaltidningsredaktorer iro, genom sina resp. ldndersorganisationer, medlemmarav "The Federationof European Industrial Editors Associatio'ns"(FEIEA),
som stir i ndra samarbete,dels med den amerikanska broderorganisationen "International
Council of Industrial Editors" och dels med
"EuropeanProductivity Agency" (EPA) som arbetar inom ramen for O. E. E. C. eller "Organisation for European Economic Co-operation".
Samarbetetdr helt informellt och kollegialt och
bindes ej av irsavgifter o. dyl. eller av invecklade pangrafer.
Eti 4o -ta| svenskapersonaltidningsredaktorer
deltogo forra hret i en konferens i Kopenhamn, till vilken Dansk Personalebladsforening
inbjudit icke endast sina svenskautan dven utlindska kolleger. Ndrmare 4oo personaltidningsredaktorer frin de flesta Europas linder
hadi horsammat kallelsen och i 3 dagar diskuteradespersonaltidningarnasProgram, uppliiggning, milsdttning, utveckling och utbredning
m. m. Minga intressantaforedrag hiills, exempelvis "Vad stir det i en personaltidning",
t'Kommunikationsproblem inom foretaget",
"Facklig utbildning av Personaltidningsredaktiirer", "Personaltidningensbetydelsefor fijretagets verksamhet", "Personaltidningensedd ur
lisarens synpunkt" o. s. v.
Det ur minga synpunkterbdstaoch intressantaste foredraget,dven om det fot ud'rdel kanske
icke var si aktuellt, hette "Personaltidningarfor
en internationell medarbetarstab"och holls av
Mr Bernhard \W. Smith, Royal Dutch Shell,
England. Detta jettelika foretag, med 100.000tals anstdllda, utger alltsedan 1917 ett 40-tal
tidskrifter pi olika sprik med en totalupplaga
200.000. Den stirrsta tidningen "The Shell
Da
'Magazine"
gir ut i 65.000 ex. i tinaden. Varje
tidning miste till text och bilder anpassasefter
sin lisekrets och i flera iidningar dr texten tryckt
pL flen sprik. "De Passaat" i Curacau trycks
s&lunda pi fem sprik, holldndska, engelska,
spanska,portugisiskaoch en lokal dialekt, papia-

mento. I den egyptiskatidningen, "The Shell",
drhalva tidningen tryckt pi engelskaoch halva
p& arabiska.De engelskaprenumeranternaldser
tidningen som vanligt, egyptiern vinder pi tidningen och ldser "sista" sidan forst frin hoger
till vdnster och nerifrin och uppit. For en
engelsktalandedr forstasidanforsta sida och for
egyptiern sistasidan"forsta sida", och si mots
de bida ldsekretsarnapi mittuppslaget i bdsta
sdmja.
I anslutning till kongressenvisadesen mycket
intressantutstdllning av personaltidningarfrin
praktiskt taget alla Europas ldnder, overskldligt
ordnadepi montrer. Hdr var en hel del att lira,
men ockii hdr kunde man konstatera, att de
svenskapersonaltidningarnamycketvdl hivdade
sig i "konkurrensen".
Programmet for kongressenupptog iven utflykter och studiebesoktill olika danska industrier och foretag. Det bdstauibyiet av kongressen
gav dock samtal och diskussionermed de utldndska kollegerna och de personligakontakter
man hade tillfZille att knyia.
Hir nedan foljer en liten tabli <iver antalet
personaltidningari de olika linderna.
USA
.. 6.t00
Ryssland . . .. . 3.000
Holland
500
Vzisttyskland... 500
20O
Sverige
2OO
Belgien
2OO
Frankrike
150
Schweiz

Finland
Norge
Italien
England
Danmark
Skottland
Osterrike
Portugal

165
l ?s

7t
t0
50
40
40
8
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"Fast vi flyget foftare dn ljudet, behijver du
vdl inte svara forrdn jag frlgar."
("Vips" - Saab)

30

September-Kriss-Kross1956
Tdvlingstiden for "Sommar-Kors och Tvirs"
har innu inte gitt

ut ndr detta nummer av

Det gdller alltsi att i rutmijnstretpassain alla
ord som finns pi ndstasida.Sdtt iging !

B-pilen lZiggsi pressoch Redaktionen kan ddrfor

Forst oppnade rdtta losning flr 21kr., andra

inte meddela prislistan. Det synesf. ij. som om

pris blir 2O kr. och tredje pris L5 kr. Dessutom

tdvlingen varit i sviraste laget, ty sivdl Redak-

kommer vi att dela ut ett antal trevliga trostpris.

tionen som tivlingsforfattaren har filtt mhnga
pistotningar hdrom.

Adressera kuvertet: September-Kriss-Kross,
B-pilensRedaktion,Bof ors.

Nu bjuder vi en ldttare tdvling i gammal valkdnd stil, "September-Kriss-Krossi956". Forf.attarcdr - som vanligt - herr E. Myhr, avd.
OV. Bofors.

Anvind ocksi "vanliga" brevkuvert (format
A 6 eller liknande). Svar inldmnade i storre
kuvert eller konvolut miste vrlagga it sidan,di
de ej kan "dragas" i vanlig ordning.
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Losningen insind av

,s
V

Namn
Titel
Anst.-nr
Bostadsadress
(Gata, box-nr och ort)

Aud.

B-pilens September-Kriss-Kross
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REDAKTI

ON SKOMMITTEER

:

BOFORS
KARL AN DE RSSON, Expeditcir
Representantfdr Bj<irkbornsFabriksarbetarefackfdrening
GoSTA ANDREE, Fil. kand. (FRK)
Representantfiir avd. 24 av SvenskaIndustritjdnstemanna-F<irbundet
RAGNAR LINDAHL, F<irman(Y 20)
Representantf<ir Avd. 153 och 281 av SverigesArbetsledarefrirbund
(VR 90)
NILS SODERHOLM, Svarvare
Representantfiir Avd. 76 av SvenskaMetallindustriarbetareftirbundet
ARVID \ZAHLQUIST, Direkt6r (NT), Ordl
Representantf<ir AB Bofors ledning
Redaktiir och ansvarig utgivare
EGIL LONNBERG,

Fil. lic., Socialkurator(EP)

Redaktionens
adres: Hsoadkontoret, AB Bofors,Bofors.
NOHAB
JOHN LAR SSON, Huvudskyddsombud
Representantfiir Nydqvist & Holms Verkstadsklubb
BENGT MOSSBERG, Servicechef
Representantfttr SIF Nohabs fiiretagsklubb
OTTO SKILD, Verkmdstare
Representantfiir Nohabs Aibetsledareklubb
UNO TELL, Ingenilr, Ordf.
Representantfiir Nydqvist & Holms AB:s ledning
TIDAHOLMSVERKEN
CARL SJOGREN, Montcir
Representantf<irAvd. 163 av SvenskaMetallindustriarbetarefcirbundet
THORE JOHANSSON, F<irman
Representant
fcir Arbetsledare(SAFavd.70) o. Tjlnstemdn (SIFavd. 19)
EVALD MOLIN, Korrespondent,
Orff
Representantfijr AB Tidaholmsverkensledning

WEDAVERKEN
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tillverkas av sammaspecialstilsom v6ra bandplattor - ett stil som liimpar sig viil fiir svetsning och som visat sig vara mycket slitstarkt.

Kamhalaorna iir hejarsmidda och uttiirda med, f\rstiirkning i hdjd- och sidleil, i kamiindarnd, sorL utsiittes 16r den
stdrsta | 6r slitnin gen. Karnhaluorna har
en torm som,ansluter sig till d,en slitna
kamtnen och iir f\rseilda meil 45o lasainklar liir saetsning. De tilluerkas i 4
olika storlekar, passanile till de flesta
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TIDAHOLMSVERKEN

do& scikermota med starka diskontohcijningar och andra likviditetsh?imReferat frin Fdretagsnlmndensvid
mande i.tgdrder. Kommer diirtill viinAB Tidaholmsverken sammantrdde tade militerinkallelser, som yttedigare
den L8 juni L956 under ordfdrande- minskar arbetskraftstillgingen, samtiskap av tueringenjdr H. Prolliu.
digt som en cirka 8-procentig ldnehiijning genomdrivits, dr det icke lntt fiir
Ekonomisk iiaersiht.
de tyska styrande att h8lla balanseni
ekonomien. Hdr rider allts& utpr[glad
Platschefen, iueringenjdr H. Prols. k. hcigkonjunktur.
lius, gav en ekonomisk d,versikt.
I virt land "besvdras"vi i stort sett
Man kan numera aldrig taga upp
ocksi
av hiigkonjuaktur, vilken vi ju
v&rasvenskaekonomiskafcirhillanden
till behandling utan att dven kasta en numera har ldrt oss icke bara betyder
blick p& situationeni utlandet, d& den- lycka och fnmglng. Vissedigen bromna i mycket hiig grad p8verkar vEra sadeden strdngavintern v&r export av
bide trdprodukter och malm och
konjunkturer. Varje ekonomisk tabli
milnga andra
men
biir diirfrir biirja med en blick pi kon"*portprodukter,
den hindrade iven
i nigon m&nimporjunkturerna hos vira stdrstautlindska
handelspartners,
d. v. s. USA, England ten. Importriverskottetblev likviil stort
dnd&,om dn icke si stort som 1955.Vi
och Tyskland.
kd,pte
i &r fdr 608 miljoner kronor mer
Vad fijrst betrdffar USA, kan man
fcirmoda, att det icke undgitt n8gon under fdrsta kvartalet, dn vi silde, mot
tidningsldsare h?ir i Sverige, att den 628 miljoner kronor samma kvartal
fcirra iret.
amerikanskabilindustrien har svtrigAven hos oss har diimpande itg2irheter. Minskningen i produktion pt
detta omride motvdges dock av cik- der sattsin, framfcir allt kreditrestrikningar pi andra, t. ex. den kemiska tioner och skatter. De fd,rra nigot
halvhjdrtat, de senaremera eftertryckindustrien och stilindustrien. Den fdrligt. De som drabbas beklagar sig
ra har ju under de senaste6ren i all
givetvis hdgljutt, men vad skulle &tvdrldens industrildnder varit stadd i
glrderna ha f6r dndamil, om de icJ<e
oavbruten utveckling; tZink blott pi
mdrktes. Det dr bara det, att dessaEtalla syntetiskatvittmedel, plasterm.m.
Md.rkligare 2ir dock att stilindustrien, giirder enligt mingas isikt s?ittasin pi
fel stiille och bli nigot av "Dtibelns
som iu dr den stora leverantdren till
medicin", sotr enligt Runeberg,"gdr
bilindustrien, icke mattats nimnvdrt.
Optimismeni USA ?irobruten och man ossi morgon sjufalt vdrre, men hjiilper
rdknar med 6kad takt under senare ossi dag pLvE'n ben". Men detta liter
delen av Ere- p3,grund av iikad bygg- sig givetvis diskuteras.
nadsverksamhet.
Fcir att itervinda till export- och
Aven i England har bilproduktionen importfrigor, si rider ingen tvekan
f&tt vidkinnas inskr[nkningar och lika- om, att vi ijkat vir kapacitet. Enligt
sl i viss mln detaljhandeln- ett ome- statistiskauppgifter iikade industriprodelbartresultatav de kraftiga konjunkduktionen under 1955 med i genomturddmpande itgdrder, vilka genom- snift 6 /o. Ma,lm och gruvor med 10
f6rts som motvikt mot de omfattande resp. L3 /6, medantri 6kade med enliinedkningarna inom industrien. Ett
dast 3 /o, sko och ldrder2 /o ochtextil
sekunddrtresultat hd.rdr att den engel- rent av minskade med Z,/o. Verkstadsska valutareservenb6rjat fcirbittras.
industrien 16,9p6' precis 6 /o. Yi har
I Tyskland har numera den stora alltsi vissaresurseratt ta utav. A andra
arbetskraftsreservennistan absorberats sidan har vira exportpriserunder 1955
av industrien, och arbetsliishetenfijri stor utstrdckningmist sinkas, medan
bytts i arbetskraftsbristmed starka invira importpriser 6kats, d. v. s. den
flationstendensersom f6ljd, vilka man s. k. bytesbalansenhar fdrsdmrats,

enklare uttryckt vi f&r i dag mindre
betalt fdr samma kvantitet export i
t. ex. ton ln fcirut och vi fir betala
mera ftir det vi kdper. Den fortglende
avtappningen av valutareserven har
allts& ingalunda upphdrt utan snarare
iikat, vilket ansesyttedigt farligt.
En motvikt har vi alltid i vir s. k.
osynligaexport, d. v. s. den som icke
fullverk och kommerskollegium kan
omedelbartstatistikfcira.Jag tlnker di
pi vlr handelsflottas seglationsvinst.
Den kommer oss alltid till godo och
den har pi sista tiden visat god iikning. Frakttaxornahar varit i stigande
en ldngre tid, vilket fdr iivrigt iterspeglasi de stora fartygsbestiillningar
alla vlra skeppsvarv fortfarande kan
gliidja sig &t, de har order minst ett, i
mlLngafall flera &r framlt. Fijr att
ndmna ett par siffror sjd'sattesT954
550.000 ton och 1955 525.000ton.
Efter dessa allmlnna synpunkter
llmnade dveringenjcir Prollius en
orientering om koncernensfijrhillanoen.
Just nu hade moderbolaget, AktiebolagetBofors, ej si stor anledning att
rosa matknaden. Orderingingen har
icke varit si stor som dnskvirt, utan
en viss om ?in tillfZillig nedgtng i beldggningen dr ofrinkomlig. P& llngre
sikt ser man emellertid mera ljust pi
situationen. Man har d.v:n i tr fi"tt
k6pa gdt fiir att fylla ut den egna st&lproduktionen, men i mindre utstrickning [n fdrra lret. Det Ir rdtt oklart
med kanonbestdllningarna,vilket piverkar ossi hd,ggrad, exempelvisvtra
100 s. k. SD lavetter, som fyller virt
program fcir ndsta 6,r till ungeftu tft.
Raketer och viss tyngre ammunition
kommer, men ligger som sagt ld.ngre
bort i tiden. Man fyller tills vidare
ledig kapacitet med legoarbete,varav
en del finns att fi, men till rnycket
pressadepriser. Atskilligt har gln ttt
annat hill, d& man ej kunnat tillniirmelsevishilla just priserna.
Di Nohab fitt vidkiinnas en betvdande nedging i bel?iggningen,kan
Tidaholmsverken ej rdkna med att ft
legoarbetendiirifr&n.

Tidaholmsverken har pt paPPeret
och enligt nu gdllande leveransplaner
i det ndrmaste full beliiggning fdr
Maskinverkstaden resten av defta &r
och t. o. m. en viss uppging i bcirjan
av ndstalr. Det ?ir dock att mdrka, att
vi bdr ha och hittills haft Lo-r5 Vo
iiverbeliiggning framfiir oss. Det brukar behdvas,fiir att kompenseraallehanda hinder och fiirskjutningar i leveransprogrammen.Vi biirjar nu komma i gl.ngmed en lagerorder,ftjrdelad
p& grupper med en berdknadleveranslakt av cirka 5 lavetter per m&nad.Det
dr litet f& l3'g!, men har kunnat fyllas
ut tack vare legoarbete.Detta upphiir
av allt att ddma rdtt snart i sin nuva'
rande form, men Aan ersittas av annat,
Ftirhandlingar pig&r om tillverkning
av barkningsmaskinerfiir Sijderhamns
Verkstdder, visst arbete p& raketer
m. m. Aven kommer 400 st. sjunkbomber till, kanske fler lingre fram'
De 100 SD-pj?isernadr tills vidare
stoppade, vad plitarbetet angir, men
mai[inarbetet pi stdrre delen av detaljena kan igingsdttas i sinom tid.
Med andra ord: anstringer vi oss icke
f6r att f& legoarbete, s& blir beHggningen svag redan i bdrjan av ntdstaLr.
Ammunitionsverkstaden har i dag
praktiskt taget ingenting utiiver legoarbete i enspindelautomaterna.30 mm
granaterna har blivit fiirsenade pi
och fdrgrund av materialleveranserna
seningen av utrustningen. Ld,pugnen
har vi fhtt, men hirdugnen blir icke
klar fdrrin i slutet av juli. Ett gl?idiande fdrhillande d'r, att frin nyiret
kommer tillverkningen av 40 mm granater i gl'ng igen. Innan dessskall vi
dock tillverka verktyg och fi viss komplettering av maskinerna, bl. a. en
pressfdr strypning och en kopiersvarv
fiir utvZindigsvarvning.
Plastfabriken har haft mindre god
ordering&ng de fdrsta fem perioderna
av Eret,men nu har helt pldtsligt situationen vint sig, s& att lagren biirjar
sina, och vi tvingas forcera genom
skift och andra &tgdrder.
Det har beslutats,att akrylgjuteriet
skall rustasupp och giiras effektivare.
Skall vi kunna h&lla oss kvar i marknaden ir vi tvungna att sdnkapriserna,
fiir dvrigt lven pi esterplasten,dlr
energisk sivdl inhemsk som utliindsk
konkurrens sitter in.
Vi skall dnrfiir bygga nya ugnar fcir
akrylen och eventuellt skaffa en egen
maskin fcir tillverkning av glasfibermatta. Den senarehar vi dock ej plats
fdr, fdrrln bygget ?irfZirdigt och byggnad 6-7 utrymd, vilket blir n&gon
g\,ng i november-december. Verktygsavdelningenf&r en hel del arbete
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i sambandmed 40 mm granaternaoch
fiirmodligen ockst fijr nya legoarbeten, men framfcirallt sciker vi s& l&ngt
som miijligt lvertaga verkrygstillverkningen fiir plastfabriken,men 6ven fijr
MFI, som nu bestdller i Tyskland. Si
sminingom behiiver vi diirfdr en kopierfrlsmaskin av stcirreformat, men
har tills vidare skaffat oss ett hydrauliskt kopieraggreglt att rigga p& en
befintlig frdsmaskin.
Hen Wrangenfeldt inledde diskussionen med att frlga" om den indring
som skett i det man vid ftirra sammantradet talat om 10 lavetter per minad
och nu 5.
lngenjdr Claessonupplyste att 8eunder &ret varit
nomsnittsleveranserna
IO iLL2 per m&nad,och att detta skulle
fortsdtta till irets slut.
Vidare frlLgadeberc lVrangenfeldt
hur det lig till med arbetet ftir filare
och montdrer.
da eringenji)r Prolliw podngterade,
att arbetstillgingen ftir filare och montdrer var dilig. Som bekant gav legoarbete i regel ej mycket filning, men
ddremot detaljtillverkning. Pi ling
sikt finge man ocksi rdkna med, att
filningsarbetet komme att minska i
de mekaniskaverkstdderna.

Det dr ocksi friga om fcirtjiinstl?ige,
och det kommer att mdta motstind
frlLn filarc och montdrer att ge till
arbetenmed simre fiirtjlnst. Ingenjtir
Claessonvar glad &t det positiva intresse,som framkommit under debatten, och trodde, att det successivt
skulle gi att ordna iiverflyttningar.
Ingenidr Bergttrdrt. understrdk, att
det var enda mdjligheten att omskola
handarbetaretill maskinarbetare.
Herr lohn lobantson:.Man borde
nog vid en omflyttning av ovana Personer till maskinarbetaretillsltta en
stdllare, som kunde hjiilpa dem till
rdtta. En stdllare betalade sig sdkerligen genom att arbetet ginge bide fortare och bdttre, vilket talaren ldmnade
exempel p&. Herr Johanssonlovade,
att mao frin organisationenssida med
hinsyn till omstlndigheterna skulle
grira sitt bdsta fdr att skapa ftirstielse
fdr de omflyttningar, som kunde bli
ncidvdndiga.

6 ueringenidr Prollius konstaterade,
att som ofta i diskussionersi hade alla
haft ritt, dven om olika sidor belystes
strdvaolika skarpt. Fciretagsledningen
de efter att skapaarbete&t de anstdllda.
Pe UVA hade om- och nykonstruktion
av stukmaskiner igt rum. Det vore
frhga om maskiner betydligt effektipiminde om, vare och med helt andra prestandadn
Kamrer LY/red.enberg
de dtdre. Dessa nya maskiner skulle
att ingenjcir Holmqvist pi sin tid
eventuellt sedan tillverkas pi Tidalyckats fi bakstyckstillverkning till
Tidaholm, och att detta arbete utfcirts holnsverken.Man hade gjori en takplastv2i1oi Tidaholmsverken.Det hade den lanterninkonstruktion i stil fiir
kunna
iiljas
Denna
verkstaden.
borde
fiirdelen, att det gav mycket arbete it
Man
finge
si ett
med
plast.
i
samband
filningsavdelningen.
helfabrikat, som talaren fdr sin del
Herr lobn lobansson:Det var inte satte hopp till. Man hiill nu p& med
gt2idjandeatt arbetsmdngdenminskar. detta arbete fiir att skaffa sig erfarenFinns det nigon mdjlighet att skaffa het. Detta kunde bli ett verdefullt tilln&gotvaraktigt civilt arbetso jekt. Gir
verkningsobjekt.Man hadevidarehaft
? en fdrftlgan fdn arm6n pi kdrror
det att fi order pi flera svetsmaskiner
i stort antal. Pl grund av att tillverkHerr Ern$ Perston ansig, att en del
ningen icke passadefiir verkstadens
i
ging.
kiiras
borde
svarvarsom nu stir
resurseroch di leveranstidenvar sndv,
Ur verkstadens synpunkt vore det
hademan icke kunnat reflektera hdrp&.
bdttre med stdrre balans mellan maVad bakstyckstillverkningenbetrdffafilningsarbete.
skinarbete och
de, si hade man i Bofors lagt upp en
line f6r bakstycken,ddr tillverkningen
Ingenjdr Claesson: Det gir att fi
maskinarbete, men det dr ocksi en drevs rationellare In i Tidaholm, och
f.rltga om leveranstideroch priser. Fd'r det fanns inget hopp om, att man
nlrvarande har vi si pass mycket ar- kunde fi den tillverkningen hit.
Det komme att t^ga tid att omskola
bete i svarvarnaatt vi ej kan itaga oss
s& mycket legoarbete,men om n8gra arbetskraft och det blev lven stora
m&nader kan troligen sifuationen kostnader, men det vore nog intet
annat att g6,ra.Han trodde, att det var
blttre iiverblickas.Det kan bli niidvlnlzimpligt, att ha en stillare, som kunde
digt att flytta 6ver handarbetaretill
maskinerna,men det har sina besvdr. tillhandag& de omskolade.Ftirtj?instl?iRedan nu finns det svarvare, som get utgjorde ett hinder, men med den
miste fdrses med arbeten av enklare fdrst&else,som fanns, skulle nog omnatur. Att ytterligare ft ett stort antal stdllningen kunna fdrsiggi utan allt
ovana maskinarbetareskapar problem. fiir stort snissel.

Kaff e-och saftautomater.

goda fcirslag beliinade. Givetvis dr
dock sldan reklam en sak, som pl
liimpligt sdtt f8r varierasoch upprepas.

Man besliit tillsiitta en kommittd fd,r
att utreda fr&gan om kioskens placering etc. Till ledamiiter i kommitt6n
utslgs berrar larlesten,Hante ochlobn
lobansron, med den sistndmnde som
sammankallande.

Om det var sommarvdrmensom fiiranleddeberr Ernst Perssonatt ta upp
diskussionom kaffe- och saftautomater dr icke bekant, men det blev ett F dr et agsniim nd ens n alr'rn.
livligt meningsutbyte om dessa.Herr
I brev av den L3/6 1956 till seftrePerssonhade sett annonserom s8.dana terareni Fd,retagsnimndenhadein genBastubadet.
och fitt vetskap om att dylika installefdr L, Kleiner flr;mlagj fcirslagom, att
rats pi atskilliga verkstd.der, bl. a. nimndens nuvarandenamn "F6retagsIngenjdr Bertstrdm rapporterade
Saab,som anskaffat 15 st. De skulle nimnden vid AB Tidaholmsverken", frtn badkommitt6nom badfrekvensen:
slkert uppskattasdven pi Tidaholms- vilket han ansig oegentligt och missManl. Kvinnl.
Sumna
verken, di man troligen gdrna skulle visande,skulle utbytasmot endera:
r/9-1r/r2 1954 8r7
438 r.25t
ldgga en 25-6ing i st?illetf& att taga
L/r-tr/r2 1.955 2.456 r.2r3 3.669
1) Fd,retagsnimndenvid AB Tidamed sig termos. Att man huvudstupa
L/1,- 9/6 1956 9r5
489 r.4o4
skulle bestiilla automaterna var icke holmsverkenoch Bonoplast,
2) Friretagsndmndenvid AB Boherr Perssonsmening, ddremot kunde
Herr Arne Borg undrade, om man
fors, Tidaholm.
manunders6kasivdl behovetsom mdjej kunde cippna den vattenkran, som
ligheterna att inkd'pa ett liimpligt anfrirut funnits i bastun. Som det nu
F6rslagsstdllaren dnskade dlrvid
tal. Man beslcit i enlighet hdrmed att
var, bar man in tvittfat med vatten
som den mest klargdrande och sjdlvanordnaen "marknadsunderscikning"
och stinkte ut detta p& sittplatserna.
definierandebenimningen fcirorda det
Dessutom tycktes ej termostatenfunsamt att tillskriva Saabfdr att fL h6ra
frirsta alternativet.
deraserfarenheter.
gera, utan bastunblev ibland fdr varm.
Efter inliigg av berr Norenbag, som
6 ueringenit)r Prollius framh6ll, att
ansig att Fiiretagsndmndensnamn inF t)rsI agsu erk sarn h et e?2.
anldggningenvar en torrbastu, och att
ternt icke hade sttirre betvdelse.och
man ej skulle stdnkaut vatten ddr och
Herr Inguar lVrangenfeldl rappor- berrar Prollius, larlesten och lVredenistadkomma ingbildning. Betriffande
terade frin Fdrslagskommitt6n,att 5 berg, vllka framhcill, att det endast
termostatensi finge man vil prdva sig
fiirslag inkommit under andra kvarta- fanns ett Bofors-fdretag i Tidaholm,
fram med instdllningen av denna.
Iet 1956. Av dessahade ett, som av- ndmligen av Tidaholmsverken,av vilsig flyttning av en maskin, avslagits, ket Bonoplast var en avdelning, och
Herr Ernst Per.r.fon,somvar ledamot
'6vriga
och de
4 med godkdnnande att Bonoplastfabrikenendastpi grund av Badkommitt6n, hade fdreh&llit de
frin Platschefenbeld'nats:
av reklam- och goodwillsynpunkter badande att ej b'drain vatten i bastun,
utit
benimndes AB Bofors, Nobel- och i iivrigt propagerat fcir ordning
4961 Llunggren, Elof och 6841 Ekoch trevnad. Om man tyckte, att
krui, Bonoplastfabriken, Tidaholm,
uall, Roland.: Andring av borrfixtur
var fijr yarma, sE'skulle man
binkarna
beslutade
man
att
Fdretagsbibehilla
18-9614 till ytterrcir 4or8799,
taga
med
handduken att sltta sig p&.
ndmndens
nuvarande
namn:
Fdretags4028762,markinstdllning,FAK 40.
ndmnden uid AB Tidaholmsaerhen.
8186 Anclersson,Olle: Andring av
lnformation rrirande den senaste
borrjigg IB-IO495 fdr spdrrhillare
koncernkonferensen,
6rA15I 6, 6L53697, narkinstdllning, Telefon.
FAK 40.
Personaleni verkstlderna har sedan
Omedelbart f6re Fdretagsndmndens
8430 Nilsson, lobn, och 1025j BlanA, nhgra 3',rtillbaka fitt anvinda bolagets sammantrd.de
hadekoncernensledande
Inge: Metod?indring fcir pressning telefoner fiir nddvlindiga privata sam- min haft konferens och dueringenjiir
av lampsklrmar.
tal. Detta har varit ordnat si, att vissa Prollius gav upplysningar om, vad som
4961 Ljunggren, Elof, och 6841 Ek- telefoner hos fcirmln och tidnstemdn fdrevarit.
uall, Roland.:Slipfixtur fdr matriser varit tillgZingliga. Detta har natudigtMan hade diskuterat en hel del
och stansarSAX BS-100.
vis i viss m8.n varit besvirande fdr
tjinstemannafrigor ur synpunkten av
Fdretagsndmndenuftalade sitt tack bida parter, dven om n8.gramissfiir- stiirre effektivitet i arbetet, d. v. s.
till fdrslagsstdllatnaoch d,nskadedem hillanden alls icke varit fdr handen. mdjligheten att handld,ggadet alltmera
och alla dvriga anstlllda vdlkomna Nu har antalet telefonlinjer d,katsge- <ikadestabsarbetet.Man kom fram till
nom ombyggnad av telefonvdxelo.
att utbildning och iter utbildning
med nya frirslag.
miste bli ldsningen.
Ingenjdr S. Claessonfdreslog, att
Ingenjdr Norenbag dnskade mera
I Bofors har man g&tt fram pi wi
man skulle utreda om installering av
vdgar och dnrvid bdrjat b&de underpropagandafrir fiirslagsverksamheten.
en telefonkiosk i Maskinverkstaden,
ifrin och uppifrin. Man har t. ex. anHerr Hagstrdn tyckte ocks&,att det ddr de anstlllda kunde fi sina n6dvdnordnat utbildningskurser fdr kvinnliga
behiivdegdras nigot i detta syfte. Ardiga privata samtal expedierade.Herr
ritbitrdden, fijr att gdra dem kapabla
betsledareoch tjdnstemdn borde bere- lohn lobanston instdmdehtui.
att avlastat. ex. detalj- eller mera kvadas st6rre miijlighet att fi fiirslag be0ueringenji)r Prolliu hade intet i
lificerade itare f.r&n mera rutinbeto16nade.
princip att invdnda hdremot,men kun- nade bestyr och man siiker genom
Herrm Berg$rdnz och Molin rcdo- de knappasttdnka sig mera in en tele- mycket avanceradekurser skapa civilgjorde fiir den propagandasom i olika fon fdr hela bolagetfijr detta iindamil.
ingenjdrskompetens8t t. ex. ldroverksformer hittills bedrivits och vilken Tills vidare kunde man nog disponera ingenjdrer. Liksom pt Tidaholmsvervarit si intensiv att ingen glrna kan en linje hiirfdr, men hur det ginge i
ken har man ordnat med kurser fdr
framtiden, di det iter kunde bli ont arbetsledarei flera stadier. Fdr arbetsha undgltt att fl kunskap om fiirslagsverksamhetenoch mdjligheten att fl
om linjer, kunde man ej sdganu.
studiefolk och planerare fortglr ut-

bildningen i MTM m. m. En g2istfcireldsarefr&n ASEA redogjorde fcir, hur
man ddr under de senasteiren lyckats
utbilda liigre ingenjiirer s& vdl, att de
avlagt examenvid KTH som privatister. Kontentan dt, att vi alla dr tvungna att tillvarataga vira knappa personella resurset pL alla omriden hela
organisationen igenom. Om vi icke
skall sackaefter i utvecklingen,behtivs
inte endast kapital utan ocksi kompetent folk att skdta de nya anldggningarna och den nya utrustningen.
Man kom d.ven in pi den mycket
omtalade "automationen". (Senarepi
kvillen visades fdr Fdretagsnlmnden
en film om detta dmne,varfcir automationen ej vidare berdrdes.)
Std,rredelen av konferensenupptogs
av diskussionerom beldggningeni de
olika fiiretagen och fiirdelningen av
arbetet mellan dessa.Dessa frlgor har
tidigare kortfattat refererats i dversikten.
En annan sak som berdrdesoch som
dt av vital betydelsefijr oss alla, var
elkraftsifuationen. Denna ir om mdjligt sdmre ?in i fjol, di ransonering
ifrigasattes. Vdnern yar fdrcairet fylld
(d. v. s. det si kallade vattenmagasinet) till cirka 70 %. No dr det, pi
grund av torrsommaren, endast cirka
20 %.Om det inte regnarhela som-

maren, vilket vi vdl inte skall hoppas,
Vi miste rdkna med att b&de bearkommer elransoneringen att hdnga betningsmaskiner och produkter blir
hotande<iverossi vinter.
alltmera dyrbara och mera kompliceUtbyggnadenav vattenkraft har inte rade och tawa mera omsorg och mer
skett och sker inte, av olika orsaker, i
kunnighet, allts& iterigen : utbildning.
den takt, som konsumtionen iikar. Vi
Pi tal om utbildning beslijts, att en
miste Eterigen offra en del av vir
av avd. Nobelkrut med sakkunnig
knappa valutareserv p& brZinsle till
hjalp utarbetad arbetsledarhandbok
ingkraftverken. Aterigen, om vi sparar skulle lZiggastill grund fd'r en fdr hela
elstrdm milmedvetet, utan att dlrftir
koncernen gemensam stdan. Varje
minska produktionen, kan mycket vinfciretag fdr sig skulle komplettera den
nas. Si anfcirdes,att vad man i Bofors med det fdr just detta gdllande och
sparadeunder fiirra vintern, rickte till
taga bort det icke tillZimpliga och dd.ratt driva en av de stdrre stilugnarna. efter hilla den aktuell. Det krdver en
Atomkraften? Ja, om IO-1-2 ir, och hel del arbete, som jag hoppas, att vi
di vi utbyggt all vattenkraft, som kos- skall kunna f3" frivilliga" krafter att
tar mindre iin 3.000 kronor per kw i
deltaga i, si att vi fram i vinter skall
utbyggnad,fdrr l6nar det sig inte.
kunna komma ut med en fd'rsta uppInom verkstadsfdretagen kommer laga.Den ir givetvisavseddatt i fdrsta
kontroll- och avsyningsfunktionenatt hand undeddtta arbetet frir arbetsledrivas hirdare fcir att pressaned kost- darna genom att ge en hel del upplysnadernab8de fiir sjdlva kontrollen och ningar i vardagens fdgot, som eljest
fd,r justeringenav felen. Dessakostna- fir sdkaspi olika hill, men bcir dven
der ligger fiir AB Bofors del mycket ge en klargdrande sammanfattning av
hdgt, ungefdr 6 miljoner kronor irliorganisationoch funktion av fciretagets
gen fcir vardera. Vi fick betyget, att olika orsan och instifutioner.
utseendeoch finish dr blttre In normalt, men mitten i f<lrhillande till vad
rtlm.
ritningarna anger ganska diliga. Det
fdrhiller sig faktiskt s&, att ju blttre
Slutligen visades den h6gaktuella
vi kan ftilja ritningarnasfdreskrifter, stillfilmen "Automatisering", vilken
destobilligare blir bide sjdlvakontrol- isigs och ihcjrdes med mycket stort
len och justeringarna.
intresse.
E. M.

KARLSTAD 1956
NERMINS TRYCKS/KER
991.33

