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TITTIIRAGITHAVBR
VAII SIG INOM KONCBRNBN
1956 irs kriinika i ord och bild
JANUARI
Skiftande ahderlek med. flera mildare pedel mycket
se??a.re
rioder och ntot md.nad.ens
Aallt med kiildrekord den 31. Tl)mligen
normal nederbt)rd.
1. Antalet anstdllda vid koncernforetaqenvar
vid irets inghng:
Minadsavl.

B o f o r s v e r k e n . . . . . . . . 4.83r
1.268
Nobelkrut
7.661
Nohab
T i d a h o l m s v e r k e n . . . . . 434

UVA
\7eda

214
478
Summa 8.850

7.922
426
t28
76
87
1t2
3.I9L

Summa

6.753
7.694
2.r93
t10
32L
570
72.04r

Stddernahade vid irsskiftet foljande invinareantal:'
33.892
Karlskoga
28.470
Trollhdttan
28.646
Sddertdlie
6.029
Tidaholm
.
.
.
.
.
7
8
6
.052
Stockholm
83.691)
(Bromma
Ldslustenfortsatte att 6ka i Karlskoga och sammanlagt 125.738boklin, ellet 5339 flera an under
foregiinde ir, noteradeStadsbiblioteket1955.
Sammanlagtca 437.000 kr. inbetaladesi nojesskatt i Karlskoga under 1915 eller kr. 14'000 mer
dn under f6regiende ir. Stijrstasummankom frin
biograferna.
Telefon- och radiotdthetendr mycket stor i Karlskoga centralstationsomride'som omfattar Karlskola stad, Degerfors koping, Alkvettern, Hikanbol och Villingsberg. Ungefdr var tredje personhar
radio och/eller telefon inom omridet.

Den fria soritenunder irets 3 sistaminader satte
spir i fyllerlstatistiken 1955. I Karl*koga okade
u.rtalet fylleriforseelsermed 41,9 %. Aven brottsligheten iikade och i kriminalpolisensiournal noterades 20 % flera brott. Det var framst ungdomsbrottslighetensomgav dessadystrasiffror.
Atlas Diesel blev Atlas Copco. Det vdrldsbekanta foretaget med tryckluft som specialitet
ansig namnbytetvara ldmpligt, sedanNohab 1948
overtagii dieseltillverkningen.
2. HSB borjade uppforandet av Bostadsrdttsfdreningen Reparatorensfastigheter vid Gustafsgatan. De 105 ldgenheternaberlknas vara-klata
ifuen 1957. I april var de forsta av Riksbyggens
12) ldgenheter vid samma gata f-dtdiga'
frcdag- arbetadessom
6. Trettondage
vanligt mot kompensationi andta lovdagar senare
i 6Lr,den 30 aprrloch 31 december.
Den danskatankldktaren "Aase Mrrsk" pi
9.t60 ton diidvikt passeradegenom Sbdertdlje
kanal till Vdsteris. Bjissen, den hittills stbrstabit
som passerat kanalen, gick med ktuPP matginal
genom broklaffarna.
7. SIF ordnade sin stora barnfest pA Folkets
Hus och denna lordagskvdll var f. 6. fullbelagd
med julfester i aLIalokaler.
9. SJ fir sitt forsta dieselelektriskalok litt.T4
i trafik i ir, kunde Nohab meddela. B-pilen har
tidigare nimnt detta lok av Nohab-GM-typ, som
SJ bestnllt. Varje lok vager 84 ton, har ett axeltryck pi 74 ton, en 12-cylindrig motor p.h l.. tO
hastkrafter och en max. hastighetpi 100 km/tim.
Loken av denna typ skall sdttas in i gods- och
passagerartrafik.Den 23/3 gjotde loket sin forsta
provtur.

LEDAREN

Foretagetoch de anstillda
Vid di&u:ioner Aring arbettliuets problem bar
under senare ir triutel- oclt samarbetsfrigor
fbtt
en allt mer framtLjuten plat. I gallaidi'huaudaatal fdr fdretagsniimndernatuerAs"amhet
bar ocksfr
arbetsmarAnadens
parter utf,i"stig ail medaerkatill
au
l€apande "goda produ\tioni och arbersfdrhil_
landen uid ldretage/.".Autalet, rom l)r ett tieparts_
aa.talmellan arbetsgiuare,arbetare ocb tfi)nfiemiin,
fdratslitter giuetuit en belhjiirtad. meduerAanfrirt
samtliga parterc sida,
fdr uppniend.e a! ett gott
resultat.
Vid Bofors J.tartaderniirnnduerkumbeten redan
2r 1948 ocb bar alltrt nu pLgitt i ijaer Ltta 3r. Man
torde ocAt7utan ouerord.AunnapfrsrL,aft urtr
fdrearbete prriglatt au god tamarbetnilia.
ltlnAynds
Frrtn.fi)retagtledningensida bir inforntationer
au
sZaiil teLni:A tom ekonomitA art uaiit
fr)reddmliga,
ocb inga frLgor bar liitnnats obesaaiad.e.De an_
s.tilld,a: representanterhar oc|fi pi ett :aktigt sdtt
franzfr).rtshdanafrdgor, sonzlegat inom ratnln fdr
niimndent aerLtamhet. For uidareinformation ont
nkmnd.entarbetebar sdrjtu p3 bista'iitt genom de
ulfarliga referat frin nlimnd.tammantriiiena,rom
till uarje anstilld utsiints genonz "B-pilen',. Man
Aan.ddrfr)r p3st2, att t,2r
fdretagtndnz)d sedan sin
tillAotnst arbetati autaletsanda.
Trots detta talat det ofta ont. triuseln och tant_
arbetet p2 tkilda arbettp:larterjnon uirt
fdretag.
Drt man bd.rdetta Alagomdl,stiiller man ilg'frdgan;
Har in-teden goda anda, som prtiglat uir"fdretags_
niinzndt arbete, lychatt triinga uianfdr den Arets,
rom utgdrr au niimndenr ledarnt)ter?Eller dr d.et
mLblinda t2, att ui diskuterar triuselfrhgor fi ofta,
att ai sAapar fram en Aonstlad.aantri-u:el? Vilka
faftor.e.r iir. det fr)r i)trigt, som friimst phaer|ar
triaselAiintlan ?
I B-pilen nr j 19j6 frambiller G6sta Niltson
rotn en lriaselbiimntande aktor, alt kontaAten
f
rnellan d.e anstrillda ocb
fdretaget jnte i)r aad d.en
b.ordeuara, ocb han
frantdggir ocAsfrett AonAret
flrslag,.sont enligt bans mening &ulle aublrilpa
denna brist. SdrcAild perconal tEulle antdll)s au
som rep.retentanter
fdr fdretaget patrullera mellan
aLra oliAa arbettplatter ocb "med d.e anstrillda
d,isAutera
frLgor, sornberdr f6retaget".
ger anlednlng tit aira
.Detta-fdrclag
frLgestrill_
Vilha :peciel/a f i)rutsrittningartAull"ederta
':,i:.!or.
ha att komma problenzen
Iorelagrrept.esenfanter',

in pd liuet? Hur sAull.e.derattjiinttettiillning
aara
fdr att hos den entkilde )nge hAnslanor, irt bo,
nu
-badefitt kontakt med f dietaget?
Triuteln, som aj alla ujll Aaina i ohrt arbete,
bar
att gdra nzed fdretaget i ttort ijn med
:( .ryi:dr:
fi)rbrtlkndena pfi den egna arietsplatsen. Sanar_
betsfrigorna lir aiil ocksi i attmijnh)t au mera
loAal
nat.aroch griller ) regel
f1rbdllandet rilt Aamraterna
ocb
pi den egnaaudelningen.Del
.arb.etsledningeu
/orde diirldr uaranijduiindigareatt uerhafi)r
sam_
arbettuilja ocb Aontaht inorn de thild.a arietgrup_
p,erna att tAapa Aomrnunikationerp3
sidan ont
.rin
den. for-etagsrepresentation,
,o* ,rrl)o finns prt
uarje arbettplatt.
Fijr att f3 till find en god kontaAriir det
au aiAt,
att den lohala arbetiledniigen uiur intresse
fdr ocb
prt efi personl;g rAft ingriper,
fdr aft bidiaga tilt
ld:ning au de problem rom den enskjlde yi*1ar.
Den nknnaste arbetsledaren iir drn iotnillga
,l!*.ro lor gruppen, ocb ban b6r i egentA:ap
au
Io.reugJtedntngeni jltercta repre|entant aara den
tjdla&riune AonlaAtmannenmellan arbetaren
ocb
fdretaget. Denna kontahl iir den narurliga ocb ilir
finm inga titulaturbarriiirer, rotn fdriindrar ett
otailnget samtal.
En fdrutsiittning t)r att arbetsled.aren
sLall l.yckas
f
i sin uppgift iir att han
frin ina ijuerordnaie erb,LlI er, t r,acH i ga )n or mat i oner samt ar!
griint er na
f
:.y
Ior JauatbanJanJuarrcnz befogenbeter
Alarl anges.
sA ,ir fdrbiltandet, iir ei triuselbefrt)mjande
lry
f aktor f r)r d ennaarbetstagaregrupp,
I de fall de framfdrda pribilmen inte Aan
kjtat
au arbets/edaren,brir det aara hans ptiAt att
anpisa
nl,ri{*,
som stLr till budt
f6r frLgan: behandting
octl to|Wn{.

I mdng) fail bar en arbetareliirture att
anft)rtro
tin,a problem t.)ll n)gon kamrat, olta en
Alu'bbsy_
retsemedlem,iin att uiind.a:ig direAt till
arbetsled._
ningen. Vid. sidana situatioier iir en god
Aontakr
r3elly de facAhga
fdrtroendemiinrrn" orh arbett_
ted,nmgenaa ttor betydehe en god personaluird.
f6r
Onr uar ocb en p3 tin arbetsplalt
f\ijer de regter,
to.r1 utfo.rmatt for arbetetubedriaandi,
frJngge|stg
ndduindig t jriludisciptin och gentemot
,;o)'*rdor_
belare uitar den lo/erans, tonz iir nddui)ndig
ntlintLligt samarbete,lir det min duertygeie' fdr
att
tr)rselprobletnen, diir de
finnet, mabbt ikatt .t'ar_
r?tnna tltan )ngripande au spec)ellpersonal.

9. Ndr arbetet ph BZ-avdelningenvid Nobelkrut, ddr bl. a. acetonfritt raketkrut valsas och
bearbetas,skulle iterupptagas,vigrade 16 arbetarc
att gh till sina anvisadeplatser. Efter information
ochliss omldggning av driften klaradesproblemet
upp, sedan dit dock tyvdtr kommenteratsunder
storarubriker i aftonPressen.
ByggmdstareGustav Nyberg vid Bofors och
hans rnuku firade 65-&rsjubileum samma dug'
Gustav och Signe N. dr fodda pi var sin sida om
sjon Elgsimmen och sedan Gustav kommit till
vdrlden, miste barnmorskanhastigt och lustigt ta
hdst och sldde iiver sjon for att hialpa Signesmocler.Si, sminingom doptes barnen i Sibbo skolhus
av samma prdst, i samha skil och i samma dopvatten och iorenade sedermerasina livsoden i ett
lingt och lyckligt dktenskaP.
10. Pa Oresundsvarveti Landskronasjosattesen
isbrytandebogserbit "Jdtven" till Malmo, forsedd
*.d .n Polar-motor pFL661hk vid 375 vatvfmin'
frin Nohab.
En indonesisk delegation under ledning av
amhal Soebijaktobesiikte Bofors under en studieresa till svenska industrier. Indonesiska flottan,
som man nu hiller pL attbyggu upp, sokersvenska
exPefter.
72. Jagaren"smiland" overldmnadesav Eriksbergs vaiv till Marinen och fartygschefen,kommeldorkapten G. Celsing,hissadesitt befdlstecken'
hetie det bl. a. "Allt artilleri
I presskommentarerna
hilsvetsatav Bofors senastemodeller".
Fiskdiid konstateradesi Mockeln. Se vidare
, /12.
13. OY SuomenBofors Ab kunde se tillbaka p&
en 10-irig framgingsrik verksamhetunder direktoren octi g"ttetilkottsulns Sigurd Blomqvists ledning. Jubileet firades hogtidligen i ndrvaro av
direktorerna Sohlman och Nordqvist, Bofors, och
Odelberg,Nohab. Sefoto.
julgranenvid Bofors
Julen dansadesut kring
kontor. Den yngre delen lockades hit av Bofors
Musikkirs vdlkdnda toner, de dldsta s6kte sig upp
till Idrottsplatsen, ddr Bofors motte Grums i ishockey. Resultatet blev (som vanligt tyvdrr mot
Grums) ett nederlag.
1.4. "Yalvl.rdade flickor pi Nohab lyfter t00Otals ton i travers." Under denna trevliga rubrik
berdttadeTrollhdttans Tidning om kvinnorna inom
trolhatteindustrin,Nohab, Saabm. fl.
Nykvistens Tjdnstemannaklubbholl sin traditionella iulfest for barnen - i ir och for forsta
gingen pi "Gullriset". Stort jubel blev det ndr
tomten iterkom med gottpisar.
?
I
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I
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9/1. BricAegirdens nybeblggelse av s. A. Elementhus b)riar taga
f onn. Boforsfoto Tillman.

15. Orebrokontoretsstillager flyttades till nya
forhyrda lokaler i fastigheten Bessemervdgen10.
16. Kort efter Riksdagenshogtidliga oppnande
rneddelades
bl. a. namnenpi ledamoternai de olika
utskotten. I Bankoutskottetersatteherr Nordqvist
(h) i Karlskoga (alias vir ekonomichef,Nq) herr
Dickson (h).
i Karlskoga folkskolor var
1,7. Avghngsklasserna
kallade till ett informationsmoteom yrkesval och
yrkesutbildning.RektorernaE. Bdck, stadensyrkesskola och O. Helling, Bofors Industriskola, samt
medrepresentanterfor hantverksorganisationerna
verkade.
18. 14 stycken konstruktorer frhn L. M. Ericsson i Stockholm pi besok pi \Tedaverken for information ang. gjutgodskonstruktioner.
19. Ett av SIF:s studiestipendierpi 2.000 kr.
tilldelades ingenjor Raymond Akerstrom, Nobelkrut, som bl. a. dmnade studera instrumentteknik
i England.
och processautomatik
serieindustrireporI Stockholms-Tidningens
Nohab under rubriken "Svenskt
tage presenterades
lok vann i turkisk backe- Jdtteturbinernakan utnyttjag4 /o av vattenkraften".
20. Hansjo kraftverk vid Dalllven i Orsa sattes
ighng. Nohabturbinen av kaplantyp ger 4.800 hk
vid 214 varvfmin. Fallhojden zir 10,6 m.
10/1. IndonesisAt besdh..I bakre rad'en artilleridheAtiir al Klint'
hapten Sahlin, ldjtnant Elf endi, legationsseAreterareSoebai, l6jt't'ri)mreraden maior
nant Srijono och komnendijrkapten odnzan, I
Ragebregt, aniral Soebijak.to,arnbatsadbr Ichsan, direhtdr Sohl'
tnan ocb maior Saleh, Boforsfoto Tillman.
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13/1. Hela pertonalen pd Oy Suonren Bolors Ab ranlade
i anledning au lo-Srsjubileer. T. a. direkt\r Nordquisr ocb t. b. dire|_
tirerna Odelberg, Blomquist (sitttnde) ocb Soblman. Foto fr6n
Suomen Bofors.

ZO,
.
-Rgdakupan" frin Bofors (Bonoplexfabri_
ken i Tidaholm) presenteradesi en stor artikelserie, som gick genom hela svenskapressen.Den gamla hederliga spiskupan iter till heders,
men nu av annat och modern are mateiaL se foto !
2I. "Thrtpris gick till Bofors". - Eric Gustafs_
son (Bofors Musikkirs forne dirigent) visade sig
ocksi ha lyriska talanger. Han vann 2:a prisl
SverigesKonditorsforenings tdvling om nya tirt_
namn. T6,rtanskall heta "Falleri" - och, ;,Falleri
f.aller allai smaken".

#
i;,

Spiskupan Aontmer till bederc igen, "Kyss Kdksan tnder
RedaAapan" fhr ntan aiil niistan lust till nAr m)n ser detta bebag_
liga'foto. Foto Atelj6 Bellander, Stockholm.

22. Svenska regeringens beslut att stoppa exporten av ett parti krut frin Nobelkrut gav anled_
nig till diverse diskussioner om det sv-nsk-egyptiska handelsutbytet.Sakenvar inte avklarad foirin

mdssanoch diskuteradeMRA (Moralisk Upprust_
Bland talarna mdrktes'Uddeholmsihefen,
{"g).
disponent Danielsen, samt Metalls ombudsman i
Sodertdlje,Sigfrid \Tikstrom.

I mafs.

27. JarnverksforeningensammantrdddepA Hin_
dersmdssan.Ordforanden, disponent rValilstrom,
Hdllefors, konstateradei irsbirittelsen, att t95j
blev ett rekordir for den svenskajdrn- och stil_
marknaden.Prisernapi hemmamarknadendt fasta,
men p5. exportmarknadenmoter hird konkurrens
for kvalitetsst6l.I styrelsennyvaldesdirektor Sverre
Sohlman,Bofors. Efter forhandlingarnaholl direk_
tor K. Akselssonett foredrag om iegeringenspenningpolitik.

I BerlingskeTidend.eomtalar DSB-generalen
P. E. N. Skov sina planer for framtidin. ,'Nye
40 Diesel-Lokomotiver,siden fuldstandig Motoii_
sering med Besparelserpaa 40 Millioner Kroner
aailigt." Generaldirektoren tankte bland annat
soka anslag pit 30 milj. kr. f6r 20 nya lok av
Nohab GM-typ.
26. Orebro Ingenjorsklubb och Tekniska Foreningen i Orebro inledde motenas rad pL HindersOrebro6ontorets nya stdllager mder
Lindqvists Foto, Orebro.

pdgdende inflluning.

Erik

28. BergshandteringensVdnner holl sitt 92:a
irsmote. Arbetskraftsproblemet diskuterades all_
varligt av generaldirektor G. Vahlberg, Metalls
ordforande A. Geijer, direktor Carl Sebirdt, Sand_
viken, disponent John Hedlund, Gruvindustrien,
och professor Sten \7ahlund. Den sistndmndevar
ytterst pessimistiskndr han redogjordefor befolk_
ningsutvecklingen,med alltmera sjunkandenativi_
tetssiffror. "Vi lever i ett barnfientligt sarnhille",
sade professor \)fahlund bl. a. nar ian idmforde
standardoch skattetryckhos barnlosaoch barnrika
familier.

29. IFK Bofors ishockeylag iterkom frin en
veckoling "dromresa" till Tjeckoslovakien, ddr
man spelade4 matcher,av vilka tvi vanns och tvi
forloradesmed en milkvot pe 2l-20. God sport
ochminga trevliga upplevelser.
30. En av Europas intressantasteteatertrupper
"The Theatre \Torkshop" gdstade Karlskoga pi
inbiudan av ABF och TBV och gav "Arden of
Faversham",en 1500-tals"mordfart", Pi Stadsteatern.
Vargavinter over hela Sverige.Koldrekordet
- 33' uppmdttesi Granbergsdaloch pi Skjutfdltet
var det - 25" .
3I. En Hobbyutstdllning i Folkets Hus, ordnad
av Karlskoga Tidning m. fl. blev en osedvanlig
publiksucc6s.100-tals olika resultat frin trevliga
visades. Skickligast var de
fritidssysselsdttningar
och
de instrumentbyggande
broderandedamerna
henarna.
blev firdigt och
UVA:s nya verkstadskontor
togsi bruk.
UVA fick en order pi SRM-vdxlar till 10
lokomotorerfor SJ. Loken byggs hos Hdgglund &
Sdneroch fir Scania-Vabismotorer.
FEBRUARI
Onormalt kall md.nadrned.markeradekoldperioder tned - 20-25" temperdtar ont'
kring den 1, 10, 17 och 24. Medeltempe'
rataren- 6-7" lilgre iin normalt.
4. Karlskoga Amatorfiskeklubb debatteradepi
irsmotet fiskdoden i Mockeln och de pigiende
undersokningana att rida bot hdrfor.
l/2, Bofors plastprogranr uisades ) Skandinattiska BanAens skTlt'
fdnster.

zo/1. 6sterrikisA hotnnzissionp2 Skjatliiltet. Fr. a. artillericlirek'
rdr al Klint, kapten Hjerpe, ingenjdr Piller, graf Stohlberg,
drerste Kanz, ingenjdr Thulin, direhtbr Sohlntan, ingeni6r Kylberg, generaldirektbr Mandl, herr IJrger och direhtiir aon Pflag.
Boforsfoto Tillman.

Prelimindr uppgorelsetrdffadesi de centrala
den samordnade lonerorelforhandlingarna mellan de tre forhandlingsdelegationerna
sen
frin LO, SAF och TCO och medlingskommissionen Rosander-Vahlberg-Soderlund.
Ett tjeckiskt landslag gdstade Bofors pi
Stervisitoch motte ett "Vdrmlandslag" (kombinationen Bofors-Grums) som vann en vacker match
med 6-4.
inom Hjortmosse7. Nohabs forsta bostadshus
i
fasaden
och trivsamt,
omridet, vackert,fdrgstarkt
stodklart for inflyttning.
8. Nohab inkoppladespi Telexnitet.
- en boDen forsta sjukkassebedragaren
forsarbetare- domdes av Karlskoga Hdradsrdtt
till 2 min. fdngelse,villkorligt.
Inkomststatistiken r954 publicerades. En
jdmforelse med t953 visade, att de 5 ldgsta inkomstklassernaminskar, medan de 3 hogsta okar.
Medelinkomsten 7954 var 7.800 kr. Ett studium
av hur inkomsterna fordelar sig inom de olika
ildersklassernavisar, att medelinkomstenfor ildrarna 2O-25 ir var 5.400kr., for 40-50 ir 9.000
zt/1. Bolors "IsbocAelAanoner'' t'ldg till TiecAosloaaAiet.Laget
med ledare lotogralerade pfr Bronrna, Foto H. SvenssonPressfoto.

De forsta kedjehusen_ Egna hemmen _
p6. Brickegirdsgdrdetvar inflyttntgsklara.
Tvi. viikdnda f.oretagskall nu inleda samar_
bete och satta faft pi utvecklingen inom skyltrekla_
men, AB Roos Skyltreklam i Visteris och Bono_
plexfabriken i Tidaholm. Det a.r framfor allt
modernaplastskyltar,som man skall framstdlla och
sdlja.
11. Beslut fattadesom inrdttandet av en ny slip_
verkstad vid hdrdverkstadeni Mora. Den 15 aoril
sattesspadeni jorden for tillbygget och t4 novem_
ber kunde den forsta maskinen'Jirtas.
pd Nobabs uerAstadsgird au
diesel_elloA till
:6/2..O:glltppering
Sl och DSB. Nohabfoto A. Slagarp.

kr.- (toppen) och for 67 Fn eller hogre
5.300 kr.
Sedan I95t har ungdomarnasmedel;komst
stigit
med ca 30 %, medan toppgruppens
stigit m;d
25 %.
"Jd,rnbrukskursen",
Brevskolanskurs,forfat_
uppdrag_avJdrnbruksforbundetoch Metall,
1"9 f?
tnleddespi. Bofors Samlingshus.Kursen
ordnades
i samarbetemellan TBV, A*BFoch bolaget
och gick
dels som foreldsningskurs med 5 fo'reld,sniigar,
dels som studiecirki-aroch st.rarebesok.
Avslut_
ninggn dgde rum den 1g april i form av samkveim
och filmforevisning.
"Boforsarbetarna bullertestas"
hette det i
tidningarna. Att starkt buller dr skadligt
for den
mdnskliga organismend"r vdI kdnt. Nu lkuil
otiku
arbetsplatserbullermdtas med speciella apparuter
provas for att fi veikstddernatystare.
:,.h,-.1?d:r
Unjepgkningen sker i Centrala Skyddskommitt6ns
regi. Sehdrom i B-pilen m 3 1956.
9. Sibirisk vinter over hela Norden med ishinder
for sjofart och nya noteradekoldrekord.
Aven det
ovriga Europa hade kdnning av de polarvindarna.
10. Under den strdnga kolden hopkldmdes
en
storre rostfri cistern vid Nobelkruts' attiksyrean_
hydridsfabrik.Se noiis pi. "Boforssidan,'.
Febr. Ldpbjultnauet tirr en au Lnserelurbinerna
raslat pti ,an.rportuagn litt.
Q 23. Ht)r kontrolleras at lasten hfrller :ig inont
lartprofi/en. Nohabfoto B.
Johansson.

13. Ett svenskt storrederi, SOTI (Scandinavian
Ore Tankers Inc), som skepparmalm ldngs Nord_
amerikaskust, byggde vdddins storstasidlvlossan_
de malmfartyg, mf s Melvin H. Baker, pi ett varv
i Bremenmed maskinerietfrin Nohab.
Den traditionella korpbridgen inleddesmed
158 par i 3 grupper. Den forsta omgingen vanns
klart av paret Djurberg-Strom, Nobllkrut. Tredie
omgingen, den 23 februari, vanns av paret Dahl_
berg-Dahlberg, Makar, och finalen dei zefebruari
gav delad seger for paren Ridberg-sjoval l, Ld"kare, och Allenbrant-Friborg, Bofors kontor.
14. FCO:s Kvinnokommitt6i Karlskogaordna_
FolketsHus, ddr byridirek-torSigne
9-" :,, p9r: pa
Holst inledde en diskussionom trivselfrigorn{pi
arbetsplatsen.
Spillvattnet frin Bofors fororenar Mockeln
mycket starkt, konstateradespi Hdlsovirdsndmn_
dens sammantrdde.Hdr framholls det angelagnai
att Boforsverkenoch Nobelkrut snarastupprattr
forslag till reningsanldggningar.
Pe Stadsfullmektiges sammantrride den t6:e
redogjordedirektor Nordqvist for de i.tgdrder,som
bolaget gjoft i saken- i fullt samarblte med ve_
derborandemyndigheter.
I4-I7. For-etogsde forsta psykologiskaldmp_
..
lighetsproven for uttagning av arbetslelaraspiran_
ter vid Bofors. Ett lO-tal arbetarehade anmalt sig
d9s1aprov, som utfordes pi Industriskolan ai
flf.
folk frin Arbetsledareinstitutei.En andra liknande
provning genomfordesden 4-8 juni med ungefdr
lika minga deltagare.Ett 30-tal aspiranterurross
senaretill utbildning.
15. Det forsta loket i serien pe 20 diesel_
elektriska Nohab-GM_lok till DSB var leverans_
klart- Bestdllningengjordes 1954.IJnderiret leve_
reradessuccessivt
itersti.endelok. pi varje lok spar
DSB irligen ca 700.000 danska kr. Infdr leveran_
serna besoktesNohab av ett 40_tal lokforarc
frin
DSB, som fick tekniskinformation.

l,:.'"i
15. Ingenjor Spitaler frin M. E. L., England pi
\fledaverken.BesoketgZilldegjuterimetodik,m' m'
i6. MY-lokomotivet - si kallas DSB:s NohabGMJok - som nyligen levererades,gjorde en
lyckad och mycket uppmirksammad provtur pi
strdckanK6penhamn-Gedser med 1 tim. 10 min'
kiirtid, mot normalt 2 tim. 15 min. "Reundrende
Blikke bod MY-eren velkommen."
Stadsfullmiktige beslot att AB Bofors fir'
kopa ett mindre markomride mossmark invid
Grottidrn norr om Kilstaverken, att anvdndastill
slaggtipp.
19. Metalls avd. 75 Bofors beslot pi irsmotet
att kopa aktier i Kuriren for 10.000 kr. Avdelningen dger Folkets Hus-andelat for 2s8.190 kr.
Beslutfattadesocksi, att irligen utbetala ) semesterstipendiertill sjuka medlemmar. Styrelse och
revisoreromvaldes.
l5/2. Danska lohf i)rare f ich dd ett besi)h pd Nohab sttdera
tillaerAningen ao DSB'loAen och dhi)ra fdreliisningat och de'
nonstrali oner. Nohabfoto B' Johansson.

24i2. Konangen pE Villingsberg: AnAonsten till SAiutfahet'
Konungen hiilsar pfr generalmaiot Salander' Att Bofor'r direhArtilleri6aningen biitd pfr ett
tionsuagn syns endast diirren. strfrlanie a)chert t,interlAdet. - Konangen besdAeren pidsplats,
diir en 15,5 cm hau"bitsstir uppstiilld' Foto S' Schdnning'

20. Det nya avtalet mellan Jirnbruksforbundet
och Metall blev klart. Sammadag godkzindesocksi
avtalet mellan Verkstadsforeningenoch Metall'
24. Den gamla frl'gan om forstatligandet av
NBJ, som vi trodde for all framtid begrovs 1951,
togi inyo upP, som krav frin Jdrnvdgsmannaforb,rndetsavdelningari Nora och Karlskoga'
Konungen besokteVillingsberg for att ijvervara de stora avslutningsovningarnafot lrets vrirnpliktiga artillerister.Ca 2.3OOman deltog i ov.ring"ittu ocl-rfor forsta gingen provskot man nu
den"nya franska 15,1 cm haubitsen. Ovningarna
leddes av artilleriinspektoren overste Karl Angstr6m. Kungen ikte Boforsbil - direktionsvagnen
ford av chauffor Hilmer Hahne - mesthela dagen'
25. Giutarnasavd. 25 Bofors holl sitt &rsmote
och beslot, att hogtidligen fita 6O-irsjubileei till
hosten.
26. For jdmt 70 ir sedan,den 26 februari 1886,
faststdlldes bolagsordningenfor "Svartelfs Jernvdgsaktiebolag",som skulle by88 iarnvdgen frhn
Cailsdal till Bergslagsbananover Elfvestorp och
26/2. Bridgef ;nalens uinnare tillsamnans tned tiiulingsledningen'
Fr. t,. herir Friborg, Ridberg, Manbettt' Nelander, Sidaall ocb
Allenbrant. Foto Karlskoga Tidning'
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Rockesholm samt frin Cadsdal till Kortfors
oi
Den 3,4 mil l|rnga jain_
\ot"lK1:lskoga-banan.
vdgenberdknadeskosta 682.000kr.
nya avtalet for Bjorkborns Fackforening
. .Det
blev klart, i huvudsak foljande det centrala
avtalet,
dockmed vissasmdrrejusieringar.
27. Forarbetenafor den nya ekonomiska
kartan
skall i fu bl. a. omfatta Kariskoga och Degerfors
och angrdnsandekommuner.Kultirhistorisklmzirk_
ligabyggnader skall F,"kattanmarkeras
med ett ,,K,,.
Ett nytt bostadsomride,beliget pi ,,petters_
sonsgdrde" mellan Centrum ocn Kllsta och
utmed
Gustafsgatan och Flygfdltsviigen holl
Dh att vdxa
byggdebI. a.4 hus ted samrianlagt105
ip. JfSn
ldgenheter.-Riksbyggens
Karlskogahusstir for en
annanbetydandedel av nybyggnalerna.
MARS
Kallare och torrare mdnad iin normalt med
natteruperatureningen ging duer 0o. Den
torrdsle marsmdnadenp; 100 d.r, domine_
rad au hoga lufttryrE, knilo nriitter och
soliga.dagar. Endast 4 dagar kom lircr
nederbord.Forst i s/utet aa"m,inadenkom
ansdtser ti I I adrurider.
1. Centrala Skyddskommittdnsirssammantrd_
.
den i Bofors och Nobelkrut med prisutdelning
i
2/3..Kungl. Marinf\rtaltningens ledning pd
Nobabbe:6A. Fr. t.,.
marindaerdirehtdr
Oldenburg, Aonter)nziral
!ed))r-patmgreu,
.
dir,eAtdt odelberg, marindiiektdr
So*r"tinr,'
-iarratioirgrrlrry
Elle.r,,
Halstrdm
oc/t 6teringen'jar Hotnqaist.
^rzarindireAt6r
Nohabfoto B. Johansson.

1/3. Frdn NobelAruts Cenrrala SAyddtAonmittds
drsmdte: DireAtdr Araid lYahlqui:t |tterDimnar NVK
30:: pri: till s|yddsornbu_
(r,, l:,t H,elS,e:s1y.,- Sprcingcimnesinspekn) AL.Billberg talar. *
Ja)lad:ambudet Ebba Andersson ,notrar
RA-aadeiningent pris. I
bahgranden sAynrtar sAyddsombudet Lind
NX. noforrfotoltm".r,

7955 fus prisskyddstdvlingar.pi. Nobelkrut
h6ll
sprdngdmnesinspektor
Billberg foredrag om for_
slagettill ny eldfarlighetsforoidningoch'om
bran_
den vid NyndshamnJOljeraffinud.Ti. Srmm
antii_
dena avslutadesmed gemensammiddag pi Bofors
Tjdnstemannamdss
tillsammans -ed r"p'ris.ntanter
f9t Yrkesinspektionen och Sprdngzi'mnesinspek_
tionen.
Brand i en krutknid ph BZ_avdelningenvid
Nobelkrut villade stor uppitindelse _ vdrst
som
vanligt i aftontidni ngatna.
Av en stor order_pi 3o lokomotorer place_
rade SJ 10 st. hos Nohab. Varje lokomotor
har en
moto.styrka pF,Zg>hk och en vikt pa
30 ton. Loken
skall huvudsakligen anvdndasi vdxlingstj2inst.
2. Marinforvaltningens hogsta ledning
med
S(1.
hilsar pd lubileumstige,r AoilduAt?jriklAdd
l.rin:.Betil
rra:enttg
tlfltIonn. N Bl: s IOO_frrs
jubileun. FotoKarlskogaTidning.
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Karl.rborgs2/3. MAlen ldlldes genont. eldledningsradarn under Karl.rborgs'
i)rningen. Foto RePortagebild.

2 / 3 . B o f o t s 5 7 n n a k a n a n d e r santr)uningarna mellan Flyget
ocb Lultuiirnet p). Karlsborg. Foto Reportagebild.

konteramiralJedeur-Palmgrenoch marinoverdireki sPetsenstuderadeNohabs verksteitor Oldenbr"rrg
der, frdmst dieseltillverkningen,med direktor Per
Odelbergsom ciceron.
Kammarrdtten ogillade AB Bofors besvtir
over 1954 6:rstaxering till statlig och kommunal
inkomstskatti Karlskoga och Tidaholm. Vidare
ogillade Kammarrdtien bolagets anforda besv;ir
over eftertaxeringarfor iren l95r-51' Dessabesvdr gdllde, att provningsnaimndenicke medgivit
bolagetavdragfor vissabelopp, som bolaget ansett
gar pL kraftleveranser,som
varaforskottsutbetalnin
fullgora.
hade
att
Kringede AB
Detta drende,som rymmer viktiga principfrigor,
var innu icke slutgiltigt avgjort under iret.

och annan modern materiel.Ovningen visade,att
iuftvdrnet "vuxit i kapp" reaflyget.
PrinsessanMargarctha var i Bofors nigra
dagar,som gdst l-rosdisponentfamiljen\Tijkander.

I en vdlordnad samovning mellan flyg och
luftvdrn i Karlsborg provadesbl. a. Bofors nyaste
40 och )7 mm luftvdrnspjdsermed radarutrustning
23/3. General Vasce.rd'e Cdilro ut(JeJadettid ett besdApii Bi6rk'
borns Herrgird. storkorsel au den spansAaorden "L4etilo Nalal"
till direktdr Sterre Sohlman och AontntenddrslecAnela? JAiltn2tt
orden till 6aeringenfbr Entst Lind'quin. Foto Nils Kylberg.

2-11. Bonoplastfabriken i Tidaholm visade
sina produkter av Bonoplex och glasfiberarmerad
plast pi en utstdllningbendmnd"Plast 56" i Forenade Bils utstdllningshall i Malmo. Utstdllningen
vdckte berittigad uppmdrksamhetsivdl i Malmo
som senarei Goteborg,ddr den under tiden L6-2t
lokaler.
mars visadesi SvenskByggnadsutstdllnings
Eft 25-tal elever frin Bofors industri4-n.
skola gjorde en fjdllresa till Lofsdalen i Hdrjedalen
med herrar Helling och Sundstrom som ledare.
Uppfdrden i bussblev dramatiskmed krock, dikeskorning och lindrigt revbensbrottfor en av ledarna.
Fortsdttningenblev desto hdrligare med sol, sno
och lagom kallt.
5. NBJ - Nora Bergslags Jdrnvdg, landets
didsta jdrnvdgsforetag- iO0-irsjubileradei OreGuldklockor och premieoblibro-Ervalla-Nora.
gationer utdeladestill 598 anstdllda. Prins Bertil,
generaldirektorUpmark m. fl. bevistadejubileet,
som slots med "traktering" pe Stadshotellet.Ett
extratl.g frhn jdrnvigens barndom med loket
"Carlskoga" i spetsendrog extratiget frin Ervalla
till Nora.
14/3. Jubilelmstdget beandrades aa 1oo-tals ungdonar
stadens" ledi ghetshornmitt6". Foto Pontus Andersson.
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sedan nigot ir tillbaka ett dylikt lok pi prov i
mycket hird tjdnst pi Nordlandsbanen.Defta lok
har visat mycket goda driftsresultat, varfor NSB
dr starkt intresseradeav att kopa eller hyra 5 st.
dylika lok.
11. Den fasta isen ph sjoarnalockadetill minga
fisketdvlingar. Resultaten blev som vanligt v2ixlande och damernavisade sig i ir ha bdttre tur dn
herrarna.I SM erovradefru Asta Grell en fin piacering - 2:a i damklassen- foljd av fru Garda
Nilsson, ocksi fri.n Karlskogaklubben.
23/3. PilbliAbild frdn pensioniirttriiffen
pd Folkefi Hus. pd
frdmta bdnLen fr. o. Iuar Malmstrdm, Gunnar pettersson ocb
Gdva Nilsson. Foto R. Tilander.

I sitt tacktal- mycketuppskattatoch bejublatnimnde Prinsenbl. a. att han aldrig sett nagon utdelning pi de aktier, som farfarsfar Carl XV pi
sin tid tecknadei jdrnvzigsbolaget.
7. "Bofors tar ultraljudet i sin tjdnst bl. a. for
ytbehandling och rengo ling" , nimnde en tidningsnotis. Vi i.terkommer med en specialartikel
hirom.
I Riksdagensutrikesdebattventileradesbl. a.
den svenskaexporten av krigsmateriel och tekniska
ridgivningen till utlandet.
Utfordes godkdnd leveransprovskjutning av
samtliga 57 mm torn pi. holldndska kryssaren"De
Ruyter". Ddrmed krontes ett mingirigt och svirt
monterings- och utprovningsarbete med framging.
3 mhn. senare,den 7 juni, godkindes 57 mmlrtilleriet pi. kryssaren"De Zeven Provinsien".
9. Norske jdrnvdgschefen, generaldirektor
Stokke, besokte Nohab tillsammans med maskindirektor Birkeland, jernbanedirektorKaalstad och
ekonomidirektor Skare for att underhandla om
inkop av Nohab-GM-lok till NSB. I Norge gir
24/3. Det fdrsta au Sl:s dieseleleAtrisAalok, lix. 'f4, lnrdigt
fil leaerans.NohabfotoB. Tohansson.
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12. Ndr Karlskogapolisenlade fram irsrapporten for 1955, vjsade denna skrdmmandesiiflor.
Rattfylleri, trafikolyckor och ungdomsbrottslighet
okademest.Ca hilften av alla stolderlyckadesman
klara upp, och av bortkomme.r
vdrd ca
"g"nio211.000kr., tillrdttaskaffadesvdrden
for 173.000
kr. Polisstationenhandlade 1.915 I7.69L irenden
mot 10.595hr 1954.
13. De prelimindra siffrorna for AB Bofors
bokslut 195) publicerades.Rubriker: "Boforsleve"Okad nettovinst for
ranserna okade stort" AB Bofors" o. s. v.
14. Ndr NBJ:s jubileumstig passeradeBofors
och Karlskoga, draget av veteranen "Carlskoga"
och med vagnarna lastade med guldklockor och
andra glwor till jairnvzigspersonalen,
gick man ur
huse. Det blev for ovrigt folkfester vid varje station, som tiget passeradepi viig till Otterbdcken.
Stockholms-Tidningenpublicerade, som en
foljd av utrikesdebatteni Riksdagen,en notis om
den fabrik, som tekniker frin Nobelkrut hfdlper till
att uppfora vid Abu-Saba nara Heliopolis iEgypFebr. Montage aa lbphjul i Lasele KraftaerA. Vardera Aaplanturbinen till Lasele6r prt 87.200 hk aid den ot,anligt hi)ga falt_
hi;jden,52 n. NohabfotoBylund.
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de llesu Jar tueteroloSiska
22/3. Anrerihanska btllonger' rte71 indriaande t)aer Stterige, Lomrnentetades
miln)ngar - 5p777
nycket litligt. Teckning av Mada i St. T.

Guest Indastrials Ltd' aisade
engelska I'epleJe/7t4121
i London' FotoLawson&Co'
pi
en
utstAlln;ng
Nobelhrutprod'akter

Mars, Vir

ten. Vissa frhgot, som tidningen stdllde till UD,
narmast med "jasi"' Se vidare i nobesvarades
vember.
diskuterades
IndustriensrekryteringsProblem
rzicker
Verkstadsskolorna
pi Teknologforeningen.
ungdoms'
och
efter
inte, yrkes.rfbildningensldpar
kullaina borjar redan pi 1960-taletatt minska' Befolkningsutvecklingendr inte gynnsamoch landsbygdeniavfolkning ger ytterligareproblem' En viss
iorde finnas bland de gifta kvinaii-etskraftsreserv
norna.I diskussionendeltog bl. a. ingenjor Olle
Helling, Bofors, som redogjordefor Bofors ldrlingsutbildning.
15. Fbrstatligandetav krigsindustrienvar iter
en.motion (k)
uppeoch spokadei riksdagen,se-dan
uaittr i diendet. Motionen avslogseiier begrovs'
16. De tvh iagare, som Colombia bestdllt vid
svenskavarv, visadesfor pressen.Jagarnablir ndrmast av "HallandstyP",d; fir ett deplacementpi
2.700 ton,ldngden ar 722 m och bredden12,5m'
Bestyckningenr,rtgors av 12 cm l-relautomatiska
alim'ilskanoneri dubbeltorn, samt 57 mm och 40
mm ndrluftspjiser, alla av Bofors senasteoch modernastekonstruktion.
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17. Bjorkbornssjuk- och begravningskassa
ordforandePerssons
under
irsmote
sitt 5o:e
John
skap. Kassanstillgingar uppgick till 102'000kr'
20. Ett utomordentligt intressantmil bettaffande rdtten till krdftfisket vid Skrimforsen avgjordes
1,1,

av Karlskoga Hdradsrdtt, till formin for de gamla
jordd'garna,Brickegirdensbyalag.
Kursen "Arbetarskyddlonar sig", som pigitt under hosten 1951, avslutadesmed fotedrag
av yrkesinspektorvon Post samt filmforevisning
och kaffe. 100 anstdllda vid Wedaverken har genomgitt kursen.
21. RjorkbornsHandelsforeningslyckliga medlemmar fick pi irsmotet veta, att 1951 varit ett
mycket gott a;, med en omsdttningP9 t,z milj' kr'
Man beilot att hoia andelsrdntanfrin 3 tlll 4 % '
22. Ungdomenrasar!77'LrigeGustaf Lund, som
vid Boforsjubileet for 10 ir sedan fick mottaga
stora medaiienfor 57 tjdnsteir vid festligheternai
"Skogalund"
stora montagehallen, itervdnde till
halvirsling vistelsei USA, ddr
och Briten .lt"t
"tt av sina batn, som emigrerat
nl"gta
pi
hdlsat
han
framtid. Skyskrapornagllla'
ocl-rskapat
-herriig .t god
Lund, men veil krabbfisket i Florida'
de inte
23. Taklagsfest hiills pi \Tedaverken for den
nya till- och ombyggnadenav-kontoret'
PensiondrernafrLn Metalls, Giutarnas och
Bjorkborns fackforenin1ar var som vanligt -bjl9
na till ett trevligt samkvzimmed musik, sing, kaffe
m. m. i Folkets Hus. Gosta Nilsson kiserade orrl
sin resatill USA.
Mars. Beblggel.ren ontAring Gxtrt,tt/r87r/1nocb FlTglliltstttigen
t,ixer rpp. Foto S. SchOnning.
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Enligt "Marin-nytt", marinledningens tid_
skrift, fordras betydandemdngder ny materiel till
Kustartilleriet. Flerstddes"skyddas" v6"raskdrghr_
dar av kanoner frin 1800-taletssenaredel.
En motion om kortare arbetstidvid sprdng_
dmnesindustrien,inldmnad av ni.gra av riksdagi_
mdnnen frin Orebro ldn, behandladesav Andla
lagutskottet, som hdnvisadetill den pi.giende ut_
redningen om en allmdn arbetstidsforkortning.

28/4. ExPerimenruerkstaden lirade sina 105.000 olychsfallst'ria
dagsaerAen nzed en liten familjefesr pd Hyuisen, uarilrdn )eua
foto togs. Fotografen och skyddsombudet R. Hagqti:r r.lt:r son
nr 4 'fr. h. pfr f otot.

24. Bofors Motorbitsklubb holl sitt 30:e arsmote, som blev litet jubileumsbetonat.Klubben
har l4O medlemmar, som ager I05 bhtar och att
verksamhetendr livlig - det kan ldtt konstateras
lzingsTimsdlven och sjoarnauppet Filipstad under
sommarmi.nadetna.
27. Folkets Hus-foreningen i Karlskoga kunde
pi irsmotet ldmna en slutredovisningfor byggnads_
kostnaderna.Slutsummanblev 6,4;ili. kr. - men
stadensinvi.nare har ju di fitt en mycket vacker
och nyttig lokal for denna stora summa.
Norska Kommunikationsdepartementet
med_
delade, att man onskadeforhyra i st. Nohab-GMlok och att det senarekan bli tal om att kopa 10
dylika lok.
Virtecknen borjade s& sminingom att komma - trots kyla och is. Fr6"nBofors uppvisades
den forsta tussilagonoch ett par dagar senarehordesldrkan over Kilsta.

Stdmningen pi Stockholms Fondbors var
matt under hela mi.nadenoch koplustenkunde inte
hojas, trots meddelandenom minga gynnsamma
bokslut.
Byggnadsarbetetborjade pi den nya dmneshallen till Kilstavalsverket.

APRIL
Fortfarande kyligt, siirsAib uar ni)tterna
kalla, och inte forri)n rnot nzd.nadensslut
bdrjadetenxperaturen
att stiga ouer 0". All
urixtli gb et f orsenades.
1. De forsta radhusen pi Brickegirden var
fardiga for inflytining. Inom detta oriride skall
120 egnahem uppforas med hjZilp och stod frin
AB Bofors. En annan etapp borjade byggas f okt.
7/4. Lodjurets Aarahrdrisrishaspdrstd.mplaraid Ling:ji;n
Skjutfdltet. Foto T. Krey.

pfi

30. Eftersom isen 169fast pi Vinern, begagnade
mhnga piskhelgen till fisketurer till Otte;btcken.
KT
Resebyrin ordnade en lyckad utflykt, som
99h
gav bide gott fiske och god solbrdnnafor de 60
deltagarna.
April. Den engelsAa Antarctisexpeditionens
fartyg har nzotorer
frdn British Polar. Expeditionent ledare, Miuil
Eaerests besep_
rare, Sir Ednund Hilary pd bes6k i Britisb polars
labriAer i
Glasgotu. Fr. a. l\4r. U/atson, Sir Ian Bohon, Sir Edmund. Hilary.
Mr. Bruce, Dr. V. Fuchs ocb Mr. Arnold. Foto frin Nohal.
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23/1. FinsAa ind.ustrimd.n
P3 UVA:s industridagar.I'friimre
radens m)tt ingenj6r Gdsta Fredrikssonoch t. a. om honont
direEtiir Timonen lrLn Oy Machinery,Helsinglors. UVA-foto
E. Peedu.

13/4. M/S Christoler au Gi)teborgiir ett au d.e mdnga fartyg,
som utrustadesned Nobabrnotorer1956. Foto Liding6vetken.

Froken Britt-Marie Colliander slutade som
forestindarinna for Bofors Ungdomsgird och
eftertrdddesav assistentEric Hagelin.
5. Vdrldens forsta lyckade valsning av titan
dgde rum i Kilstavalsverket (se artikel i B-pilen
m3 1916).
6. Trots den strdngavintern och senaviren var
hilsotillstindet gott i Karlskoga. Virre sig det ut
pi olycksfallsfronten, ddr kurvorna steg, trots
intensiv propaganda och alla tdnkbara skyddsitgdrder.Men det blev bdttreI
7. Ett lodjur sokte sig under den stringa vintern ner till Kilsbergen och var bl. a. synligt pi
Skjutfdltetoch i Villingsbergs skogar.Aven jdrven
sig man spir av. Nigra rivna ridjur vittnade ocksi
om de faunistiskt intressanta,men ur jaktvirdssynpunkt mindre onskvirda besoken.
trans9-10. Ingenjorsvetenskapsakademiens
stuBofors
och
portforskningskommissionbesokte
derade anlaggningarna och tog del av vhr Transportavdelningsproblem.
10. "Old Cannon Beer" frin Karlskoga Angbryggeri med prydlig etikett, som redan lockat
samlarei USA, debuteradeoch vann anklang.
11. En studiekommissionav fyra framstiende
japanskaindustrimdn, med tekn. dr M. Ino, chef
for Mitsubishi-koncernensom ledare, besokteNohab bl. a. for att studeradieseltillverkningen.
12, Olycksfallsstatistikenfor 795J vid Boforsverkenpubliceradesi tidskriften Arbetsgivaren,dar
det bl. a. sades,att kurvan under 14 ir stdndigtoch
stadigtminskat med sammanlagtTl %.
73

13-1,4. De svensk-holldndskahandelsforhandlarna (representanterfor ho,llzindskaoch svenska
UD) besokteBofors, ddr forhandlingarna lyckligt
kunde slutforas.
14. Avd. L9 Tidaholm av Svenska Industritjdnstemannaforbundetfirar 25-lusjubileum med
deltagande av ombudsman Soderholm, distriktsordforanden, representanterfor avdelningarna i
Hjo, Lidktiping, Falkoping och Skovde samt f. d.
ordforandena i avdelningen,herr Molin och herr
Cronholm samt stadsfullmdktigesvice ordforande
l-rerrGosta Johanssonm. fl. BrukstjiinstemanSven
Larsson, Tidaholmsverken, hyllades som avdelningens dldste,iinnu aktive medlem.
11. Holmens Bruks och FabriksAB overldmnade
som giva till Bofors museum en 1600-talstackjdrnskanon gjuten i Finspong och uppfiskad ur
Nordsjon frin ett sjunket transportfartyg.
17. Sverigesforsta allmdnnakurs i reaktorteknik
(atomteknik) oppnadesi Stockholmmed ett 80-tal
deltagare,de flesta hogkvalificeradetekniker frhn
ett 60-tal foretag,bl. a. Bofors.
18. Metalls avdelningi Bofors, med sina 4.500
medlemmar den storsta fackliga organisationeni
Bergslagen,antog pi minadsmotet ett uttalande
26/4. 4o;an i bandlarett,VAK 40, prottki)rsi sandgropenild
Bri ck egdrden. Bofotsfoto Tillman.

Mai. Ugnama i den nya Viirmebebandlingsaudelningen
Kll:1aye(ey.
Bilden ger en antydan o* llAolru
rymd
st orl eA. Bo[ otsfoto Tillman.

ild
och

emot slopandet av priskontrollen. Direktor
Sverre
Sohlmantalade vid iamma tillfdlle om Bofors,
och
stadsarkitektG. pihlman om Karlskoga
stads ut_
v_ecklng. Enligt de berdkningar som
gjorts kan
Karlskoga stad 1975ha 44.ood innevenare.
Betrdf_
fande Bofors nimndes, att utvecklingen
bo, kunna
bli gynnsam,i synnerhetfor de civili produkterna.
En sotbrand i Hdrdverket (MH 20) gav
ett

f1lttiS,

sldckningsarbere,
di et)enbitti slg fast

r ol;esot och trekolsdamm.De materiella
skaiorna
blev dock ringa.

De officiella bokslutssiffrcrna for Bofors_
koncernen publicerades. I9i 5 betecknades
i kom_
mentarerna som ett rekordir, med kraftigt
okade
Ieveranser av stil och krigsmateriel.
Se vidare
hdromjm 2 av B-pilen t91,6.
Annu ett virtecken: sddesdrlanvippade
och
trippade omkring vid Kilstaverken. Deri
sena vi_
ren,.med djup-tjele och kvarliggande sno
i skogar_
na, ingav oro for jordbruket.

20. En intern materialteknisk handbok
omfatmaterial
utgavs
av
KK
och
lTd.__rn.tlllurgiska
ML. Handboken avserdels att no-rmalisera
beteck_
och specifikationer for aktuella material,
"i".g:t
sivdl egna som kopta, och dels att for konstruk_
tcirerna underldtta val av rdrtt material.
22. Kompetensprov vid Bofors i maskinskriv_
ling,_redigering och stenografeilngordnadesav
Svenska Samfundet for AfJ?irsutbidning. Delta_
garna hette: frk. I. Adamsson,frk. N. B-"lorkman,
Borjesson,frk. M. Krohne, frk. L. Nore6n,
itl !.
frk. B. Press,fru U. rVesth, frk. M. \X/illgren,
fru
U. Wird-Johansson, de flesta pi. Skrivmaskins_
centralen.
En frikyrkoforsamling med egen verkstads_
skola i kyrkan - liter inf, detta "otroligt
I Men
sant dr det, ty Trollhdttans sodra Missionlforsam_
i Skoftebyn stir for denna egendomligakom_
Jing
bination. Skolan borjade 1935 un"deren arbetslos_
h_etsperiod
och drivs dn med maskinerinkopta frin
och. med yrkesldrare Mauritz Kadsson,
f"lrP
Nohabs verkstadsskola,som llarare.En hel
del
nyttiga sakertillverkas hdr.
23-26. UVA anordnadeinnerslipdagar
i sam_
visning av de senastenykorlstriktionerna
Pll{g_.{
,'HYDRO-CHUCKLESS'"''SEI{VO-SIZER,'
OCh
en
maskin for samtidis plan_och
_dubbelspindlig
rnvdndig slipning. Inbjudan hade gitt .it
till .n ,ud
bearbetnmgsspecialister
i landet och dven frin
20/4. Iugoslariska

indusrriniin

$uderar dieseltillaerkntngen

Nobab.T. a. ingenj7rS. Sid:trand.
N"rr"Ci"i"-a.ii"r-p.

19. De s. k. satsugnarna j nya vdrmebehand_

i Kilsta-smed;""
f.ora., iging.
I'lq'^"-"-1rl':g.::
ugnatna, 12 till antalet

darav 4 hdrdugnai och
S.,anlo,pningsugnar,chargeras med -an'ipulator.
MSK 50, som den ,ry" uid"l.ringen heter,
har en
golvyta pi ;.ooo m2, lika stor sori Karlskoga
torg.
2Z/4. Skofteblns aerAsradsskola
Al sedan. Henry
fdr ca iO-Jj
Fritk ocb Stig Gtstafsson rid en st,ara.
f,oto-tr4.--Karkson.

+++
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16/5. Bland n\bYggenaunder 1956 pfr Kilsta mE iiaen niimnas
et, skepptill aud.rl4RK.BoforsfotoTillman.

27. Roos-skyltarnaav Bonoplex i alla regnbigensfirger serut att bli en stor artikel.
En nraktisk realskola kommer att inrdttas i
Karlskoga, sedan Skoloverstyrelsentillstyrkt stadens ansokanhdrom. Skolan kommer att overtaga
realskolansforna lokaler.
Nybygget for Karlskoga Hogre Allmdnna
Ldroverk skjuter i hojden och till hostterminen
hoppas man kunna ta byggnadeni bruk.
28/4. DisPonent Etert IYijAander artrtular, tar ausked ocb tackar
Bofors rjiinsterni)n l6r gott samarbete ander tttdnga 3r. Bofors'
foto Tillman.

Finland kom en rePresentativdelegation.Ingenjor
foreldsteoch livliga diskussionerfoljde,
Fredriksson
24. Pe Industriforbundets irsmote i Stockholm
berordesbl. a. ekonorniskafrhgor. "Utan en omIdggningav riktlinjerna for den ekonomiskapolitiken har vi smi utsikter att i vlta segel finga in
devindar,som de tekniskaframstegensatt i rorelse,
Det dr fan i drojsmil. Utvecklingen utomlands
kan skena ifrin oss och exportmarknadenryckas
ur vilra hdnder", sadesdet bl. a. Investeringsavgifmildras,
terna bijr slopasoch bolagsbeskattningen
si att foretagen fl.r mojlighet att hilla produki hogstaeffektivitet.
tionsapparaten
25. Mockelnvar dnnu bottenfrusenpi sinahill,
menvirsolen tog pi isarna.
StatsministerErlander besvaradei I:a kammaren en interpellation av herr Osvald (fp) *
den svenskavapenhjdlpentill Egypten,frdmst frin
Gevdrsfaktorieti Eskilstuna.I svaretndmndesbl. a.
den rigorosakontrollen, som Handelsdepartementet utijvar pi dylik export.
26. Kristinehamn har fitt det forsta vdxthuseti
Vdrmland med plastglas.Huset ar for ovrigt ocksi
ett av de forsta i sitt slag i Sverige.Tack vare det
ldtta plastglaset (Bonoplex) kan man gora konstruktionenldtt, smdckeroch billig.
15

27-29. 21 danska hemvdrnsmdngdstade sina
svenskav2inneroch kolleger i Karlskoga. Man besoktebl. a. I 3 och slottet i Orebro, Bofors verkstdder och olika institutioner i Kadskoga, och si tdvlade man. Trots den ovana tertdngen klarade sig
danskarnabra, men svenskarnavann bide felttevlingen och skjutningen.
28. SJ:snya Nohab-GM-1ok,litt. T4, insattesi
trafik pi Halmstad-Ndssjolinjen. Nigra veckor
senaredrog loket ett tig med 6oOpensiondrerfrin
Ndssjo till Kalmar. 72-hrigef. d. lokforare Askeroth frin Ndssjo dntrade forarhytten och var idel
berom - "Fint lok det hdr - om det hade varit
inglok hade det inte gitt si fort. Men", tillade
han, "i vlra dagarkan dom varken elda eller kora
nnglok riktigt".
30. HellediI dag mellan en sondag och 1 maj,
varfor alla boforsanstdlldafick 3 dagatsledighet.
Den lediga dagen hade arbetatsin under trettonhelgen.
Maj. Interii)r lrrtn Monteringsballen,aud. 61, uid. Nobab, diir
lok pdgdr ldr fulh.
nzonteringat, Nobab-GM dieselelehtrisAa
T. o. T4-loA till SJ,t. h. md DSB-loh. Foto Atelj6 S-mar'

18/5. "Hjdrntrusten" bahorn n1a 10,5 crt haubitsen. Fr. x. kapten
lrnell, AKOB, sarnt KK- ocb KpS-heuarna Hultgren, Fre1,
Gerdin, As/und, Gdrans.ron, pa/mqxisr, Hammar.rtrdm, (/rger,
Henstriitn ocb Tillander. Foto KpS.

MAJ
I allmiinbet eftertrides en kytig april au ea
kylig maj, nren den rega efturtintern i;?ergick pd ndgra dagar till somntarlikt uiider.
Vd.renbleu niira nog ouerhoppad.
1. Majdemonstrationen samlade i det vackra
virvidret mycket folk. I Karlskoga talade ombudsman Ame Petterssonbl. a. om.-ungdomens nya
livssyn. StatsministerErlander kom i sitt tal bl. a.
in pi. krisldget i Mellersta Ostern mellan Israel och
Egyptensamt Gevdrsfaktorietsexport.
4. Pe Kadskoga BergslagsTekniska forenings
^
&rsmotetalade professorGunnar \Testerlund ov-er
dmnet "Personalbehandlingforr och nu".
5. Mockeln blev isfri ! Viren var her ovanligt sent.

men

6. Vdrldens storsta skyttetdvling - Svenska
Dagbladets korpskytte -- samladJ som vanlist
stort intresse.\Tedaverken klarade sis fint i sin
kl ass.
Chauffor Egon Jonsson, Bofors, erholl
KAK:s fortidnstmdrkei silver.
Nydqvist & Holm AB beslot vid bolags_
stdmman att genom en fondemission hoia aktiekapitalet frhn t2 till 16 miljoner kronor.
FH 105, Bolors nJtarte jo,5 cm .flilthaubits, iir en bdde
aacAerocb uilshjatande pjds. Boforsfoto Tillman.

21/5.

,ffi.i#
;U..}"*"J-;

24/5. DisPonent Sohlrnan och i)uersle
lentzen har elt dnpenant
santlal onr ldlthaubitser pfr SAjufiAhet. Boforsfoto Tillman.

AB Bofors bolagsstdmmai Goteborg.Dispo_
nent Evert Sfijkander overldmnadechefsskapetiill
disponent SverreSohlman.Till ny ledamot av styrelsen efter direktor Einar Glimstedt, som avgick
pi. grund av hog ilder, valdesbankdirektor Guitaf
Soderlund.
"Ostergotland" sjosattespa Gota_
. Jagarcn
verken, med prinsessanSibylla som gudmor och i
narvaro av representanterfor marinen, landskapet
Ostergotland, industrier m. fl. Bestyckningendr
givetvis av Boforskonstruktion.
12. Svenska Mdssan oppnades i Goteborg.
\Tedaverken utstdllde gjutgods, stdnger och pr6_
filer samt egnaprodukter.
Nohabs leveranser av dieselelektriskalok
har slagit s3.val ut, att DSB bestdllde ytterligare
20 Nohab-GM-lok for en summa av cirka 30 mil_
joner danska kronor. Av arbetet p6. loken skall
35 % fiforas i Danmark. Nytillskbtten berdknas
spara 11 miljoner danskakronor irligen for DSB.
13. Bofors Musikkir inledde sina "Borggirds_
konserter" i Karlskoga. Senare under sommaren
lrolls 6 friluftskonsefter, alla lika uppskattade.
Vid SIF:s rikssdmmai Stockholm invaldes
Boforsavdelningensordforande, Bertil Krona, i
forbundsstyrelsen.
1,6

En n/, mindre typ av Mobila-pumpen har
tillverkas pi \Tedaverken. Den har beteck-

UP 6.
I anslutningtill Bofors telefonvixel inkoppen fjirrdikteringsanldggning, som medger
av brev ffin varie telefonapparat till en
ivbyrln placeradcentral mottagare.
6. KarlskogaBostadsbolagssenastefastigheter
Skranta var fd.rdigafor inflyttning. Totalt fdr?illdebolagethdr under iret 54ldgenheter,av
hiilften uthyrdestill boforsare.
18. De forsta skotten med Bofors nykonstrue10,5 cm haubits avlossadespi Skjutfiiltei'

Arbetetpi "rikssexans"nya strdckningforbi
lsberg,mellan Klunkhyttan och Karlskoga'
fiir fullt. Minst 40.000kbm berg miste
och vlgen kommer att kosta minst 700 kr.
Boforsaktiernanoteradesi L33 kr., bottenkupong.
utan
rs
19. I samarbetemed AB Majestic, Stockholm,
t Nohab i hird internationell konkurrens en

pi to miljoner kronor pi tre turbiner till
iy. Turbinernaav kaplantyp dt pL varderu
49.100hk vid 79 van/min. och 74,7 m f.all-

blir 6,7m. Kraftstationen
. Lirphjulsdiametern
:r vid Rinc6nde Baygorriavid Rio Negro.Turblir de hittills storsta i sitt slag i Syd1,9-23. Over pingsthelgengjorde Bofors Musikkir en mycketlyckad och trevlig resatill Hol6/5. lYedaaerAen represeilterddet p2 SwnsAa Dagbladzts korpshytte au denna unga triill:dhra dam, lru Anna-Lisa Rosengren'
Svenskt Pressfoto.

24/5. Bof or: nya fiilthaubits aisad.esoch proukdts med urniirAt
Liingst t. h. iiuerste!entzen,
resultat infdr hi)gstasahAunskapen.
KAT F. BoforsfotoTillman.

land. Kiren gav flera konserter,bl. a. p& Kurhaus
i Scheveningenoch hos \Tilton-Fijenoord i Schiedam - Rotterdam.
25. Yid Stadsfulhaktiges majsammantrddeavtdcktes ett portrdtt av stadens forste kommunalborgmdstare,Eric Ericson, milat av Lasse Johnsson, (som i sin ungdom var anstdlldpi Nobelkrut).
Vid samma tillfdlle overldmnade landshovding
K. J. Olsson guldmedaljen for medborgerlig fortjinst till DK:s ordforande, Elof Ericson, och
disponent \Tijkander mottog en minnesglva av
Staden.
26. Mlngkampen startades for andra iret pi
\Tedaverken. 12 deltaeare fullfoljde de 7 olika
grenarna.Se fo'to.
28. PA Eriksbergsvarv sjiisattesjagaren "Sodermanland", ett systerfartygtill "Ostergotland".
29. Ydrmen kom och eftervintern overgick efter
mycket kort vir till sommar.Denna dag noterades
+ 25o i skuggan.
har just gitit tecAen alt sjdslittningen au
iagaren "Ostergdtland'' kan ske. T. h. ligger syrelfartlget
'
" Gdstrikland . Foto Giiteverken.
8/5. Prinsessan Sibllla

29/5. Den indisAe industrimannadelegarionen, sorn aid
Nohab
siirshilt studerade t urbinti llaer Anin gen, seshdr otograf erad
atanf
f 6r F orsAni ngsby g gnaden. Nohabfoto B. Johansson.

30. En delegation prominenta indiska industri_
mdn besokteBofors under en 2 veckorsl6ng studie_
resatill svenskaindustrier.Ledarefor delegationen
var statssekreteraren
i Handels- och Industriminis_
teriet H.
R. Jengar.Aven Nohab, SAAB, Flyg^V.
motor, ASEA, Husqvarna Vapen, KMS7 m. fl.-in_
dustrierbesoktesunder resan.
31. PRK - Personal-TidningarnasRedaktors_
klubb - holl sitt irsmore i Bof&s pi inbjudan av
AB Bofors och B-pilens redaktion.
Tidaholms nya reningsverk for avloppsvat_
ten togs i drift. Se specialnotispi "TV-rutan'.

JUNI
Regnigare och kyligare iin normalt, docA
g.anskagynnram mdnad for jordbruket,
Auer 100mm nederbrird.
1. Tidaholmsverken fick Telex och den 12/6
blev det Malmokontorets tur att fi denna snabb_
forbindelse. Den 1 augusti fick Bofors sin 2:dra
Telexapparat.
Kadskoga Bergslags .Tekniska forening
stdllde i ir sin virutflykt till Siggebohyttanocf,
avslutademed virbal pi Nora
Stadshotell.
".rrika
M/S Gripen, SvenskaRederi AB Oresunds
nya faftyg pi rutten Malmo-Kopenhamn, levere_

31/5. I herrgdrdsparhen pi Boisen planterades en eh, sont
lAr
framtiden sAall nrinna ont disponent Et,ert IyijAanders tid'prt
13ofors. Pfr folot slner niidgfrrdsarbetarc K. Li.
Karlsson ich
parAntii.rtareE. NiJ.r.ron.Foto Anders E.
Johansson.

rades fritn Aalborg Verft. Huvudmaskineriet,
2 st. Polarmotorervarderapi t.gOOhk, har Nohab
levererat.Biten gor 17 knop.
Konsumrestaurangeni Karlskoga har efter
ombyggnadenfitt en unik "konstvdgg" av Bono_
plex, komponeradav konstneirenJohn l. Berg.
\Wedaverkensskyddskommitt6
restetill pen_
taverkeni Skovdefor studiebesok.
visadeKadskoga stad diverseprodukter och bilder
frin stadenoch Bofors. Bolaget deltog icke i denna
mdssa.
5./6. Ungd.onsgfud.ens rtlrelse ocb Aursledare hade inbjudit
disponent och fra Euert Iy/ijhander till ett aaslurnings.tanzAtiim.
De ses biir tillsantnans med Artar Grell. Boforsfot'o
Tillman.

24/5. Indiska ollicerare pd besdk. Fr. a. majoreroo Shn,!1rn,
Pantuar och Sant Kuntar tilltanzmansmed hapten tton Arbin och
ingenjdr Gantmesson.
BoforsfotoTillman-
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9/6. Frfrn Karl.rkogt nasilnlacksAola ttlexarttinerade.ri fir 4 n1a
ingenji)rer, lr. t,. G. !arnull, L. Johar.r.ron, B. !ohnsson och
R. Hell:triint. Foto R. Tilander.

tinr-reriigaugnarnavar fdrdigmonteradeoch kordes
iging.
25/5. Konnt.unalborgnii:lare Eric Eric-ron i til
Katlskoga Kuriren.

apphgor. Fot<t

Plitverkstaden och Tvzittinrdttningen vid
Bofors fick pi forsok 10 minuters tidigarelagd
arbetstidunder sommaren.Arbetetborjadesilunda
k i . 0 6 . t 0o . s .v .
2-3. Skyddsombud,formdn och verkstadsbefdl
rn. fl. frin Boforsverkendeltog i en kr'rrsi arbetarskyddpi Storon.OmbudsmanOve Thornberg och
Georg Thor6n m. fl. foreldstefor de
emaljmdstare
ca I10 deltagarna.
1. F-avdelningenvid Nobelkrut holl kontaktmote pi Storon samtidigt som skyddskonferensen.
Hdr uppfordes dialogen "Varfor just jag ?", en
personaldisposition.Forinblick i arbetsledningens
man E. Petterssonberdttadeocksi om sina intryck
frin en tjdnsteresatill Argentina.
I
4. De till nya vzirmebehandlingsavdelningen
Kilsta frin Hdrdverket i Bofors overflyttade kon26/5. Den enda kuinnliga deltagaren i Wed'aterAen.sntcingkantp
I r 6Aen K er st ) n Le r i n. V edafoto B.'i(esterlund.

4-5. CentralaSkyddskommitt6nvid Nobelkrut
forrdttadesin sedvanligairsinspektiontillsammans
med representanter for yrkesinspektionensamt
brandchefenSandkvist,Karlskoga. Helheisinirycket blev: "i huvudsakmycketgod ordning".
6. Grrivmaskinensatte skopani jorden pi platsen for "Plastbygget"vid Tidaholmsverken.
En tredje landskapsjagare,"Gdstrikland",
general
sjosattespi Gotaverken.Overbefeilhavaren,
Nils Srvedlund,var " gudfar".
besoktevira trakter for att
1. Statsrevisorerna
ta en titt pi StatensSkogsindustriersanldggning
vid Valisen, Villingsbergsskjutfdlt m. m. Aven ett
Boforsbesok,med lunch p& Labbsandoch middag
pn Brukshotellet,ingick i respianen.
UVA:s yrkesskola avslutade ldsiret och
deladeut priser och premier.Ldrlingarnasforildrar inbjods och fick se verkstdderna.Avslutningen
gjordeslitet festlig med musik och kaffe.
Barackbrandvid SundsbronPa Skjutfdltet.
Kiken, som blev helt forstord, disponeradesav
frin Utterbdck.
nigra skogsarbetare
B. 116 medlemmar av Karlskoga Pensionirsforening var ute pi. vift till Kumla, Sannahedoch
Askersr-rnd.
7/6. Stat.rrevi.rorernapii Bolors Skjutlnlt. LAng.rt l. t. dagens
riird direhtdr Helner Nordqaitt. Boforsfoto Tillman.
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15/6. Det hungliga fillsAapet debarAerar "Gaillla,'.
Virden,
disponent Solslman, synes i bildens ntitt, tkymd at prinsessan
M ar gar et b. Yecko-Journalens f oto.

9. Askvdder med skyfall, det vdrsta i "mannaminne", men mest "uppat sockna", med avskurna
vdgar och oversvdmningar. Elkraftndtet i Karlskogatraktenklarade sig hyggligt.
Svensktbuller stor dansk madaro eller "Srig
mig den gHdje som varar bestdndigt . . ." De
danskaMY-loken (Nohab-GM) vdckericke odelad
fortjusning bland invinarna langs banan. I en
klagoskrivelsefrin Falsterpistods, att bullret frin
loket dr si intensivt, att majonisen skdr sig, ndr de
stora loken rusar forbi ! Men DSB klarade situationen och gav receptet: "Blanda litet dggvita i
majondsen,si skdr den sig inte".
9-IO. En grupp deltagarei Metalls studiecirklar vid Bofors begagnade veckohelgen till en
studieresatill Pentaverkeni Skovde.
10. Nykvistens Tjdnstemannaklubb gjorde sin
traditionella vi.rresa till Uddevalla, Gullholmen
och skdrgirden. Strilande vackert vdder.
74. 2,9 milj. utbetalade Karlskoga Allminna
Sjukkassai sjukhjelp under 1955. Genomforandet
av den nya allmanna sjukforslkringen gav mlnga
problem, som dock kunde losas tillfredsstdllande.
I5-rc. Koncernkonferensi Bofors for diskusav utbildnings-, rekryterings-och planeringsllon
frigor.
19/6. Tegelaiiggen i tillblgget i KilstaaalsuerAet (MVK)
nruras
i aacker mdn$ring, delois tned akustisAt hfrltegel. Boforsfoto
Tillman.

15/6. "Gunilla" stijaar at frtin Dalard. T. h. Kuns Gusraa Vl
Adolf ocb Prins Philip. Anders Engmon kamerabild, Stockholm.

15. Karlskogasredan tidigare s6.rika foreningsflora berikadesmed ytterligare en forening: "Karlskoga republikanska klubb. Lokalavdelning for
Sverigesrepublikanskaforbund". 5 personerld,rha
antecknatsig pi det forstamotet.
Disponent SverreSohlmanhade glddjen och
dlan att som gdster pi en kryssning i Stockholms
skdrgird med sin nya motorjakt "Gunilla" se
Drottning Elisabeth av England, Hertig philip,
PrinsessanMargareth, Kung Gustav VI Adotf
m. fl. kungliga gdster. Skirgirden visade sig frin
sin allra vackrastesida och efter alla officiella tillstd.llningargav dennahogst informella uifdrd, med
picnic lunch, en mycket lyckad och minnesvard dag
for de hoga gdsterna.
19. Vigstrdckan Orebro-Kadskoga bor upptagas i planen over fyrfiliga stamvdgar,ansig ldnsarkitekt B. Persson.Trafikintensiteten uppgir till
9-72.000 bilar per dygn sommartid.
Nobelkruts industribrandkir "inl6.stes" i
A13. Varfor? Jo, de 4 vaktavlosningarnaskulle for
andra ghngentdvla om ingenjor Carbonniersvandringspris. Segrare blev 4:e vaktavlosningenmed
I:a p3.andraplats.
20. 85 ungdomar, som sokt intrdde i Bofors
industriskola,testadesom ldmpligheten. Av dessa
uttogs senareett 60-tal for utbildning.
Skogsindustriersplaner att f.oild,gga
_-St1t9ns
en sulfitfabrik till Otterbdckenmottogs med myc-
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ket blandade kdnslor. For Storon och fisket i
Vdnern blir det katastrof, for Otterbdckenshamn
ochmarkigare m. fl. ddremot stora pengar'
Storon stod redo att mottaga alla semesterresendrerfrin Bofors och Tidaholm. Overallt var
fint, putsat, pyntat och reparerat. Ny for iret
i ons "flotta" var disponent\Tiikanders motorbit,
stiftelsenerhillit i g|va. Det enda, som inte
var sig likt, var strdnderna,som lig kala och nakna
ut, pi grund av det extremt liga vattenstin22. PL Olympia i London oppnades den stora
Internainternationellaverktygsutstdllningenholl
sedan
Exhibition
tional Machine Tool
juli.
UVA deltog med sina senaste
pi till den 7
nykonstruktioner, av vilka sdrskilt "HYDROCHUCKLESS"blev mycket uppmdrksammadbide
i fackpressoch hos fackfolk och foranleddeminga
fofirLgningar. Den utomordentligt ldrorika utstdllningenbesokiesav UVA:s bolagsledningoch
flera tjlnstemdn frin olika avdelningar.
irsrapport ndmndesbl. a.
26. I yrkesinspektorens
det brdnnandeparkeringsproblemetvid Bofors.
Ar 1856 foddes pi Bjorkborn Olof Axel
Oxehufwud, Sveriges nu levande ildste officer,
vars minnen frin 1860-70-talen vi kunde lisa i
foregiendenummer av tidningen.
4/6. Ivlodellen da ett 12 c?n iagaltoln uppstdllt i Bofors nturelln1
aisar elt tai)rsnitt genorn fartyget. Boforsfoto Tillman.

luni. Hiiggarna aar helt kaldtna och onspunna aa ko6ongudu.
Foto Sune Jonsson.

27. Resultatet av skirmbildsundersokningen
1955-1916 firr de boforsanstdlldakunde summeras. BortiLt 8.000 anstdllda skdrmbildasvarje ir,
men av alla som kallas brukar tyvdrr ca 2oo skolka.
28. Ett tjusigt och originellt bostadsomridehiller pi att vaxa upp vid Selkroksvdgenpi Hisingen
i Karlskoga. PL nl"gra 3'rhar ett 30-tal Egna Hem
av aIIa mojliga modeller och fabrikat, bl. a. flera
s. k. experimenthus,byggtshir.
Under det ndrmasteirei skall enligt planerna 475 ldgenheter byggas i Karlskoga och drygt
400 ldgenheterir under uppfiirande eller har nyligen fdrdigstdllts. De storsta bygghermna d't
HSB, Riksbyggen,Karlskoga BostadsAB, Bofors
Nobo.
och Bostadsrdttsforeningen
Sverigesstijrsta gliidgugn stod fdrdig och
togs i bruk vid Nohab (se B-pilen m i 1956).
30. Sillskapet Ldnkarnas Karlskogaavdelning
firade sitt 5-irsjubileumpi Hyttisen.
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Hdggspinnarmalen hade ett "gott ir" och
alla haggar i Boforsomri.det stod kaldtna och omspunna av vdv. Men i augusti blev det lovsprickningigen...
UVA :snya slipmaskiner"HYDRO-CHUCKLESS", "Servo-Sizing" och "TURBO-HEADS",
beskrevsi en artikel om svensk verkstadsmaskinindustri - "Maskiner som qor maskiner" - i tidskriften Industria.
19/6. Gjutningen au plintar bcb grund. till
t i ll by gge p 7gi ck. Bof orsfoto Tillman.

Kilstaaalsaerhels

ffi
10/7. "lordbraA:fbg" pudradedArarnaonrkringBj7rAbornnot
sAadeinsekter.Herr Ouo FrisA ser till nta.rAin)riez,Foto Karl_
skogaTidning.

. Nigra klipp ur den danska pressenshyliover de nya loken mi citeras:DSB:s nye
lilg:k9r
MY-lokomotiver gor en Storebrltsbro billigere Dampbestensnya staldbroder som en jysk hingst
med arabisk fuldblod - DSts:s nye unikum, MYlokomotivet, der en starkere og hurtigere og omtrent en million billigere om iret end de gamle.

JULI
Ostadigt ocb kyligt: br)gsornnursol och
uiirme, oruuiixlandemed regn och hdstAyla.
A.rkan leude trjuare i gilinsonnddenamellan de Aalla och rarntd luftstrdmnarna.
Den kallaste julimd.nad.enjtd mdnga d.r,
med ouanligt kalla niitter, f d solskenidagar
nen desto f ler regndagar.
1. Ett 30-tal ombud frin fackforeningarnavid
koncernforetagensamladespi Ulvon for att diskutera gemensammaaktuella frhgor och problem.
Orebrokontoret fick ny chef : herr Algot
Kronberg eftertrdddes av ingenjor Carl-Henry
Schollin.

Modell ar hralt.rtationen Panchet Hill, Indien, till illken Nohab
tillrerLtr lndiens hjttjll.t stdrsta kaplanturbiner p"i j6.700 hk 1,id
2 1 , 7 n I . r l l / : o 1 d .f o t o u r t i d s k r i i t .

I "Sommartliffen", Folkpensiondrernas
dag
i Sunne, deltog 3 busslasterveteraner frin Karl-skoga. Majoriteten var pigga f. d. boforsare och
krutgubbar. Karl Jernberg var - som vanligt ilderspresident.
Pi Luftvdrnets skjutskolavid Viddo pi.gick
en FilU-kurs for ungdomar. Eleverna fick-bi. a.
sdtta sig ln i 4o:ansalla tekniskafinesser.
6/7. Flra unga dtner pi FBU-Aur.ren t,id Lat'triiratAjutsholda
p;i VAdd6. Fr. t. Anita, Birgi6a, lngrid och M6na. pjiisen
iit
roilt .tliles Bofors 40:a. Svenskt pressfoto.

#i
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5. USA skall kopa "boforsare", d. v. s. nya
40 mm akan samt ammunition, frin Norge enligt
vad TT meddelade.En akan-ankamed u.rltu o.J I
25/7. Tubinoch uattenkr.aftexperter frin
p) Nohabbest)h. Nohabfoto Allan Andersson.

oliAa A:ienliinder
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27/7. De nya skiiggpres.s,rrnai A4SK Boforsfoto Tillman.

pi
lua). En aa de li)rsta tiiinstenannauillorua
inllyttningsf irilg. Foto Karlskoga Tidning.

Karls Ab1 stod

6. Jirnbruksforbundetsfilmer for utbildning
av arbetarem. fl. vid jdrnverkenkordespi Bofors
for ett antalintresserade'
Samlingshus
7. Maskinernastoppade,ugnarnasvalnade,den
storafriden sdnkte sig over verkstads-och fabriksp& 3
omredena.- Orsaken? - Jo storsemestern
veckorborlade.
2 st. 3"vardera2'000
9. Arets Boforsstipendier,
kr., tilldelades herrar Rune Carlsson och Sune
Larssonfor studiervid KarlskogaMaskinfackskola'
28/7. Brandett i kolha.sett i Bof or: sllicAtes snnt. Rolotsf oto
Tillman.

heiarsntedian i Kilsta.

10. AB Bofors sokte byggnadstillstind for nv
irirdverksbyggnad i kvarteret Nybodehemmetvid
Formansviigen i Stockholm. Byggnadskostnaden
tili 33o.oookr.
berdknades
Karlskogapremi;irfor lkerbruksflyg, d. v. s'
bepudring mot skadeinsekter.En forodande bidod
blev tyvdrr foijden och minga smhfhglar och en
och annanhare strok nog ocksamed'
11. KarlskogaKammarkorerovradeett forndmIigt 2:a pris i en stor internationell singtivling i
Llangweilin i \Wales. Koren gjorde iven en del
inspelningar for BBC. Sdrskilt Vdrmlandsvisan,i
Holger Hallenbergs arrangemang,"slog".
var74. UV A slog igen for 3-veckorssemestern'
efter arbetetiterupptogs den 6 augusti.
kiosk vid Bjorkbornhade
16. Boforsforeningens
tiuvar.
gottsugna
av
pihdlsning
1!. Skyfall,iskvdderoch flyghaverii Karlskoga
pi fredagskvdllen.Tvh dagarsenare'sondagafton,
tom ett nytt skyfalt, som fyllde kdllarviningar ocl-r
vissa gator. Den 31 blev det iter
oversvdmmade
av vaidretsmakter'
urladdning
en viLldsam
20. Ldnsarbetsneimndentillstyrkte Nobelkruts
ansokan om byggnadstillstind for nybyggnad av
hus for krutvalsverk jdmte tilihorande knidningsKostnadernaberdknastill
hus och mellanmagasin.
330.000kr.
ntlcLel l6r "den t'ita
Jali. Stora u/niirkla /ennisbtnor ha betytt
sportent" uti)rare t'id Nohab. Nohabfoto B. Johansson'
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AUGUSTI
Rik pA regnskurar och ldgtryck, ocksd.
saalare iirc nonnalt, alltsd en ostadig och
regnig mdnad.,med zz nederbordsdygn.En
miserabeI sommannd.nad.
1. Tillbyggnaden till \il(edaverkcrskontor fdrdigt for inflyttning i nedre-och melianvhningarna.

1/8. LYedaaerdens
ny f asadmo, StocAbolnsuiigen.
De g f dnster_
na liingst till bi)ger tillhar illtbygger. Studio Torgow Foto.

25. En grupp vattenkraftsexperterfrin Asien
besokte Sverige for att studera industrier, bland
annat Nohab. Resanvar ordnad av ECAFE (FN:s
ekonomiska kommission for Asien och Fidrran
Ostern)
OAT:s Sovjetresavanns av AkeZakariasen,
Bofors-Nobelkrut och Karlskoga.
Karlskoga fick sitt forsta nattkaf6, dzirskiftarbetare,chaufforer och andra nattligajobbare kan
fi sig en matbit. Kaf6et oppnar kl. z4.Oo ocl-r
stdngerkl. ro.oo.
"Cailskoga" iterbordades till Karlskoga
-27.
efter minga 6"rs frLnvarc och tianst pi annan ort,
bl. a. under namnet "Sockerpull"n". Vi talar nu
om NBJ:s dldsta lok, tillverkat Ig73 och numera
uppstdllt som monument vid Karlskoga jd.rnvd.gsstation.
Karlskoga-esperantisterna
inledde en internationell vecka och mottog ett 30-tal gdster fri.n
8 olika linder. Studiebesokoch filmvisning ingick
i programmet.
28. Brand i kolhusen vid Bofors. Storlarm till
brandkirerna och snabb sldckning.Senarep6.hosten revs kolhusenoch fdrsvann ur bruksbilden.

Kanske kan det bli passagerartrafikmellan
Karlskoga och Filipstad I9t7. FilipstadsBergslags
Kanalforening har i varje fall planer hdrpi, sadis
det pi foreningensirsmote vid BjurbdckenJslussar,
Byggnadsarbetetpi den nya kontorsbyggnaden vid Brukstorget piborjades. I Kilsta 'tilifalligt" inrymda avdelningar av Konstruktionskontoret skall flytta hit under 1957.
NFC:s organisation for ldkemedelspropaganda utokades med apotekare Kronberg, lom i
egenskap av f.altman skall besoka ldkarc och informera dem om BNK:s preparat.
Stiftelsen Boforsgirdar fick byggnadstillst&ndfor det forsta av de planeradestjdrnhusenpi
Brickegirdsgirdet. Detta hus rymmer 63 ld,genheter. 15 dec. kom byggnadstillstind for det andra
huset.
2. En studiegrupp elever frin Krigshogskolan
besokteBofors och besig kanon- och ammunitionsverkstddernam. m. Foljande dag visades Bofors
zomor, det radarutrustadeteindroret,pi Villingsbergs skjutfdlt.
3. Kioskinbrottenhar blivit allt vanligare.Tidigarei somrasfick Bjorkbornskioskenett besok,nu
var det kiosken vid Bofors station, som ldnsades
pi cigarretier.
Arg. Ett lapbjulsbandtill Stornorrt'orsturbinen
placeraspfr aagnen
till Nohtbs glidgugn, aad.94. Foto Ateli6 S-mar.

29. Olyckshelg i Karlskoga Bofors med en
drunknings-och flera svira trafikolyckor.
9/8. Saetsbyggd stagring till Stornorrforsrurbinerna under nzon_
tage pd Nobab. Varder.a at de 3 turbinerna t'ir en ntax. elt'eAr
pA 2oo.00o bA ild ts rn t'allhijd ocb blir till ef.t'ekten de stijrs/a
i r irlden. [oto Arelid S-mxr

aA

Aag, Seraeringsdiskeni IJVA:s nyenoterade arbelarmatsal medger snabb exped.iering.UVA-foto E. Peedu.

29/8. IJr den hiir rtora glopen inuid BruAsporten skall grunden
tilt det nya Konstruhtionskontoret snart rera rlg. Boforsfoto
Tillman.

4. Boforsbolagets bom dver en ay vegarna
mellan Dalkarlsberg och Bocksbodavillade stort
rabalder,forst bland ortsbefolkningenoch sedani
pressen.Aven ldnets turisttrafikforening fann saken underlig, enligt ordforanden riksdagsman
Allard. Man hade emellertid inte tdnkt pi riskerna
att passeraSkjutfdltsmarkenoch sedanhela saken
klarlagis av bolaget, blev det lugnt. Tills vidare?
6. Efter semesternkunde de reparerade och
delvis ombyggda personalmatsalarnavid UVA
tagas i bruk. Arbetarmatsalen har fltt bardisken
dndrad och med baldakin ddrover, nytt golv, nya
gardiner och dr for ovrigt ommilad i varma, trivsamma f.arger. En lnngvdgg har forsetts med en
vacker, dekorativ m&lning. Tjdnstemannamatsalen
har samtidigt genomgitt en mindre renovering
och moderniseringfor att underlitta serveringoch
kontroll.
440 personer,gjor7. Uddevallapensiondrerna,
de en trevlig utflykt till Trollhdttan, dair man it
Iunchpi "Gullriset".
Dagen - nej, kvdllen och natten - gick
helt i krdftans tecken. Normal tillging och lyckligtvis inga spir av krdftpest.
8. Pi F-avdelningen vid Nobelkrut borjade
produktionen av nikotinsyra i hogtrycksror med
utomhusmonta1e.Sefotot p& sid. 50.
NSB bestdllde ett dubbelt malmtigslok,
praktiskt taget lika med SJ:smalmlok typ Dm frin
ASEA, i samarbetemed Nohab. Dm-loket dr pi
5.000 hk, har 52 tons dragkraft i kroken, vilket dr
det hogsta i Europa och formir draga ett malmtig
pi I.loo tons vikt med 7o km/tim.
25

9. Den sedan ml.nga ir efterldngtade och nu,
sedan Ldroverkets tillkomst, absolut nodvdndiga
gingtunneln vid Gymnasiegatanvar fdrdigkonstruerad och drendet skall nu gl den linga v2igen
mellan alla myndigheteroch instanser.
10. Hogre Allmdnna Ldroverketsnybygge stod
delvis fdrdigt och inflyttningen kunde borja.
11. StatsministerTage Erlander inledde SAP:s
valrorelse i Orebro ldn med ett foredrag i Karlskoga,men passadeocksi pi att se pi Kilstaverken
och Bofors ovriga nyanldggningar.Fru Aina och
dldste sonensamt en rad partipampar deltog ocksi
i besoket och rundvandringen inleddes i Bofors
utstdllningslokal, ddr disponent Sverre Sohlman
gav en orientering om Boforskoncernen.
72. MT inneholl ett lingt rcferat frln Erlanderbesoketi Karlskoga och Bofors med "fabriken som
96r bide krut och vdrkpulver".
traditionella resa,i vilken ca
14. Pension:irernas
800 veteranermed fruar ochf eller annat behagligt
kvinnligt sdllskapdeltog, gick i ir till Vdsteris, via
Orebro, Arboga och Koping. Vidret bjod p& regn
och rusk, men humoret pi solsken.
f or budMarinf orvaltningensanslagsdskande
"Flottplanen"
omfram.
getiret 7957/1958 lades
fattade ett flertal bitar och f.artyg och hogt uppe
pi onskelistani "KA-planen" stir moderna luftvdrnsautomatkanonerav Bofors mdrke.
Aug. UVA:s arbetarmalsal et'ter renoaeringen. Pfr aiiggen t. a.
ett haasnzotiu med 'fiskar,
syns den deAoratiu mfrlningen koraller, alger och annan ukxtlighet, UYA-foto E. Peedu.

16/8. ThlilAndska rtilitdrAommissionen. I lriirnre radens mirl
general Yanyong mellan Prins Diskal t. a. oclt maior Bostrijm r. h.
Boforsfoto Tillman,

15. Forbindelsernapi Nohabs stickspir fram till
SJ avbrots, d6. en kranbil krockade viadukten vid
Gdrdhemsvdgeni Trollhdttan, varvid bdrbalkarna
skadades.Bron lagadesomgeende,annarshade det
kunnat bli forseningar i lokleveranserna.
16. Thailands overbefdlhavare, general Luang
Chulagundh Yanuong jimte sex andra h<igremili
tdrer besokte Bofors och A 9 i Kristinehamn. I
delegationen deltog iven prins Diskul, vdlkdnd
frhn tidigare Boforsir, som f. n. tjinstgor som
marinattach6i Kopenhamn.
I7-L8. Bonoplastfabrikenstjdnstemin och arbetsledaregjorde en studieresatill Bofors.
18. Den s. k. Bergslagsmissani Kadskoga Folkets Hus oppnades. Mdssan visade diverse mer
eller mindre nyttiga maskiner och tillbehor frln
olika smi.industriersamt konst och konsthantverk
av delvis tvivelaktig kvalitet. Bofors deltog icke,
men messanutnyttjade B-pilen, Bofors inregistrerade varumdrke, pi ett anmdrkningsvdrtsitt.
Orebro hade flottbesok - det forsta pi
mhnga hr. TvL motortorpedbhta4 T 36 och T 42,
stdvade"inomskirs" over Mdlaren, Hjdlmaren och
Svartin till linshuvudstaden, dir de beundrades
och beskidades.

delning i anslutningtill hejargodssyningen
i Kilstasmedjan. Avdelningen har 10 riktpressar, dd.rav
2 nya.
21. Nohab hade besok av en stor grupp officerare, kadetter och manskap frin de colombianska
fregatternaAlmirante Bri6n och Almirante Padilla,
som gistade Goteborg.
23. ArtiLleriinspektoren och landets samtliga
artilleriregementscheferbesokteBofors for en allsidig orientering om bolaget och desstillverkning.
Se dven gruppfotot.
24. Bofors nya 10,5 cm fdlthaubits uppvisades
for svenskaoch utldndskamyndigheter.Pjisen kan
utan "svansning"sidriktashorisontenrunt, eleveras
till 60' och skjutaca 20 skott/min.
25. Byggnadsrdttsforeningen
Nobo borjade bygget av ett antal radhus pi Karlbergsomri.det.20
ldgenheter om 3 rum och kok och 28 orn 4 rum
och kok blir hdr fdrdiga till sommaren 7957 for
intresserade,som cinskarkopa en ldgenhet.
26. Storon stdngdesefter en osedvanligtlyckad
sdsong, med vackrare sommarvdder dn pi mhnga
andra platser i Sverige. Finaldagen samlades
B-pilens redaktionskommitt6er pi on for att fha
tidningens 10-irsjubileum och tavla i varpa m. fl.
nyttiga idrotter.
Stor idrottssondagi Karlskoga.
Kanonloppel gick pA Gellerisen med storinternationellt deltagandeoch flera svenskaklassegrar.
15/8. Noh4br jdrnudgtaiaduAt shadades sd sudrt ild pik|rningen,
att den helt lich byggas azz.Nohabfoto B. Johansson.

20. Riktningen ay hejade detaljer, vevaxlar,
framaxlar o. d. overflyttades frin MH till en av15/8. Pensiondlrrerans alla bussar bildade en lLng Aarat,an c,chregnade gjorde det. Foto R. Tilander.

ffi
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23/8. De soensuaartillerii)aerternapfr besdhi Bofors. Fr. u.
herrar af Klint, Brandberg(Arnt2o.), Tana:-lVahlberg (A 2)'
Jentzen(KATF), Thorson (A 6), Pllhr, Angstrdm (Art.-in:P.),
Sandahl (A s), Schildt (A 7), Sahlin, Sohlman,Hdrd af Segerstad (A 9), Lind.stri)m(A 1), Bratewitz (A 1), lYicdstrdm,
Bergman (A 3) och L7lgren (Att. SS). Boforsfoto Tillman.

Aag. Hydraalish lyltstdllning, anaiind'bar bl. a. aid monteringsarbeten, tillaerkad aid Nobab 1956. T. t,. stiillningen aid borten'
li)ge: ett bandgrepp ocb plattf ormen frker upp ca 4 m.Nohabfoto
B. Johansson.

Den traditionella Brandkdlsstafettenvanns av
"Verktyg", med "X 20" piL 2:a och "Filarna" pi
3:eplats.Bdstastadslagblev "Posten"pi 5 :e plats.
OK Djerfs och KT.s Bofor.rlopp i terrd.ngen
vdsterom Alkvettern gick ocksi denna dag. Samtligatdvlingar gick i hdllregn och blota.
28. Overingenjor Nils A. \fahlberg utsigs till
inspektor vid Praktiska Kommunala realskolan i
Kailskoga.
29. Karlskoga Hogre Allmdnna Liroverk utvecklat ur en privat realskola (startad 1906 Pa
initiativ av dlvarcnde disponent Ragnar Sohlman),
senarekommunal mellanskola,statlig realskolaoch
kommunalt gymnasium- borjade hogtidligen sitt
Under de
50:eldsir i den nya ldroverksbyggnaden.
gLngnaLren har 3.108 elever bibringats mer eller
mindre ldrdom. Hos 1.417 har denna llrdom fort
fram till realexamen och hos 197 till studentexamen.
30. Forsommarenslovande skordeutsikterser ut
att sli f.el, ty sdden grodde pi ikrarna efter allt
regn, rapporteradelantbrukarna.
31. Trafrkolycksfallen till och frin arbetetvisade en oroande tendens att oka, konstaterade
i Bofors.
Skyddstjdnsten
borjade for tillbygget till
Schaktningsarbetet
Kilstastilverket.
Den nya gotugnen i Kilstavalsverketkom i
drift.
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Hirdverkstaden i Vdrnamo, som ldnge haft
tringt om utrymmet, fick nya och storre lokaler i
direkt anslutning till de gamla. Hyresvirden,
AB Nya Trid- och Spikfabriken,byggde en lokal,
som medger dubbelt si stora utrymmen.I samband
med inflyttningen frin den gamla verkstadenmostdllverketoch installeradesytterligare
derniserades
en elektrisk degelugnoch en homougn m. m.
SEPTEMBER
Soligare,torrare ocb uarmarekn normalt,
Mfr.nadenriddade ocksd.skorden och aiirden for miljon-tals kronor. Den forsta
hoststormenkom under de sista d.agarnai
mdnaden.
1. Under hela septemberoch ett par veckor in
i oktober disponeradeBoforskoncernenSkandinaviska Bankenssamtliga 10 skyltfonstervid Gustav
Adolfs torg i Stockholm.Utstdllningen var av ren
goodwill-kanktdr, ddr en eller ett par produkter,
eller modeller av tillverkningsobjektivarje fonster
med beledsagandetexter, ville visa koncernens
omfattning och verksamhetpi olika omriden.
26/8. "Kdnonloppet" pfr Gellerfubanan bleu en fartfest da stola
ndrt. Folo S. Schdnning.

:l
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2. Hundutstdllning pi \Wedaverken.Svenska
SdllskapshundsKlubben anordnadeen utstillning
inom \Wedaverkensomride. Ett 50-tal hundar
visadesoch direktor Linds hund erovrade1:sta pris
i sin klass.
Den forsta turbinen i LaseleKraftverk startade. Det aadra aggregatetberdknaskunna komma
iging om 3 minader. Varje turbin har en effekt
ph sl.zoo hk vid den for kaplanturbinernaovanligt stora fallhojden pi 52 meter. Den i.rliga
energiproduktionenblir 6i0 miljoner k$7h.
21/8. En grupp frin de colotnbiaxtkaskolfartygenpfr besi)Ahos
Nohab. NohabfotoB. Johansson.

3-5. Forsdljningskonferens
rorandeNobelkruts
civila produkter med deltagare f.rhn flera ldnder.

Breddningenav Filipstadsvdgenmellan Bo6.sporten och Karls Aby, den s. k. Blekbergsbacken,
piborjades, varvid samtidigt ghngtrappan over
jdrnvd,genoch kurvan justerades.
Stddernas Vakt AB overtog brandbevakningen vid Boforsverken och Kilstaverken. Sedan
1948 har ndmnda foretag skott bevakningen vid
Nobelkrut.
\Medaverkenslddingsskolaborjadesitt andra
ldshr. L2 stycken larlingar genomgir nu sin utbildning i skolan.
LO-kongressen oppnades i Stockholm. Metallordforanden Arne Geijer valdes till ordforande
efter Axel Strand, som avgick pi grund av ildersskdl. Orebro lin representeradesbI. a. av Gosta
Nilsson, Bofors. Pi kongressendiskuteradesbl. a.
foretagsndmnderna, arbetarskyddet och en forkortad arbetstid.
Bofors dldsta fackforening, Gjutarnas avd.
25, 6}-Lrsjabilerade i Folkets Hus. Veteranerna
Karl Jernberg, Axel Engholm och Sigfrid Kjellstrom hyllades. Det forsta avtalet trdffades redan
1899 och samarbetetmed arbetsgivarenhar under
alla ir varit gott och friktionsfritt - utan egna
strejker eller arbetsnedld.ggelser.
S:t Eriksmissan oppnades i Stockholm.
\Tedaverken utstiillde gjutgods, stdnger och profiler samt egnaprodukter.

4, Valkampanjen gick nu for fullt och samtliga
riksdagsmannakandidater
var i elden. Herr Nordqvist i Karlskoga (h) talade denna dag i Folkets
Hus och nhgra dagar senarehade riksdagsmanErik
Brandt (s) och notarie Sten Sjoholm (h) en livlig
debatt i samma lokal. Resultatetblev 1-1 enligt
ortspressen.
,. Bofors sokte byggnadstillstind f<ir inredning av personalrumoch forrid i tunnel VI i Boisverken.Kostnadenberdknadestill7,2 milj. kr.
7. "Automationen" - kan man inte fi dod oi
detta missvisandeord - behandladespi. Mekanforbundets kontaktkonferensi Orebro. Drygt 300
representanterfrin verkstdder,industrier bl. a. Bofors och organisationer deltog i konferensen.
2/!. Dornarna pd hundut:tdllningen
uid IyedaaerAen, herrar
Henridsson och Philipp, intresserade sig tydligen bide
fdr jycAe
och matte. I7edafoto B. Westerlund.

1/9. Andra liisdrets Aurs pi lYedauerAent liirlingtsAola, Liingst
t. b. glutarAlubbens ordt'i)rande Tore lohanton ocb dirckt\r Slen
G. Lind. \Tedafoto B. \Testedund.
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g/10. Den nya gdtugnen i Kilstaulsoetket
Tillman.

6/9. Sex-d.agarsloppetpasserar Karlskoga genotn Kanongatan,
Foto Karlskoga Kuriten.

8. Bofors bilpark utokades med tva nya PIymouth personbilar som kors av chaufforema Jonssonoch Karlsson.
i0. Vid Industriskolani Bofors borjade arbetsledareutbildningenfor hostterminen.Ett )o-tal arbetsledare och ett 2o-tal arbetsledaraspiranter
deltar i dennautbildning.
I2-I4. Reoresentanterfrln de kemiskaindustrierna i landet mottes i Bofors for att diskutera
marknadsfrigor.
14. OveringenjorNils \Wahlbergflyttade kontor
och expeditiontill Kilstasmedjan.
Mobila'dag pi \Tedaverken.Rorledningsentreprenorerfrin ostra Sverigepi besok for informationer ang. Mobila-PumParnastillverkning och
konstruktion.
"Plastbygget" vid Tidaholmsverkenstod si
fdrdigt, att taklagskransensattesupp.
16. Riksdagsmannavaletsamlade stort intresse
och livligt deltagande. Frin Boforskoncerneninvaldes endast en anstdlld, direktor H. Nordqvist (h).
1,7. Plbolades slutproven for leverans av den
forsta 40 mm:s pjdsen i marinlavett forsedd med
nyuivecklat servosystemmed hogre noggrannhet.
Forstdrkarna i servosystemetir transistoriserade,
vilket ger robust uppbyggnad,ling livsldngd, litet
krav oi underhill och smi dimensioner.Forstdrkarnai storlek framgS,rav fotot p6"sid. 3i.
18-21. Ett 10-tal osterrikiskaindustrimdn med
f. ministern i Stockholmvon S7intersteini spetsen
gjorde en 10-dagarsstudieresatill Sverigeoch besoktedi dvenBofors.
29

MVK.

Boforsfoto

19. Vid tindningen i BZ9 fungerade det nya
byggnadsszittetperfekt och skadorna blev forhillandevis smi. Samtliga veftikala pressar i Nglkrutbruket har under de sista iren ombyggts pi
sammasiitt.
De forsta av de 10 nya tjinstemannavillorna
i Karls Aby stod ftudiga fdr inflyttning.
22. Det forsta svenska faftyg som pe 18 ir
byggts i Norge, mf s "Caroline Smith", gick provtui.-Huvudmaskineriet bestir av en Polar dieselmotor, levereradav Nohab, typ M67T, utvecklande
2.24OhkvidzZ0 varvf min.
Direktor Sven Lind antrddde sin resa till
Amerika, ddr han skulle bestika olika ldttmetallindustrieroch kongresser.
Kloraminfabriken vid Nobelkrut sioppade,
for att under 4:de kvaftalet ombyggasoch moderniseras.
24. Ett provexemplarav Bofors nya helautomatiska 40 mm luftvdrnskanon, som redan praktiskt
taget ar standard inom Atlantpakten, levererades
till Osterrike. ForbundskanslerRaab ndmnde i ett
tal, att det neutrala Osterrike dmnade bygga upp
sin krigsmakt med vapen frin Schweizoch Sverige.
26. Casade Sueciai Madrid, ett centrum for de
svenskaexportindustriernaoch 6vriga svenskaintressen i Spanien, invigdes av Prins Bertil. Vid
Sept. Den aacAra ocb prydliga blonsterrabatten ulanfdt Modellrerkstaden skiits au Alubben. Boforsfoto Faik.

27/9. En studieAonznission fr,in NATO -fotogralerad rillsannanr tned Bolorssahkanniga pd Skjatalter. l-frAnlre radens nilt
Orcar Lindin. Boforsfoto Tillman.
J'. artilleridireAtdl

invigningen narvoro ett O-taI prominenta representanterfor svenskhandel och industri, ddribland
disponentSverreSohlman,Bofors.
28. Bofors fick byggnadstillstind att utvidga
stilverket i Kilsta for 5,3 milj. kr. I tillbygget skall
en 30 tons ljusbigsugn installerades.
Regn, full storm och fasligt "oroligt" pa
Nobelkruts fabriksomride, di brandkirens 15:e
nattorientering gick. Banan var fhgelvdgen 4 km
ling over 21 kontroller (svi.ra) och 6 ovningsmoment. Segrare blev Gustav Bogren foljd av Erik
Ottosson och Mauritz Thelander. L:a vaktavlosningen fick forsta inteckningen i disponent Sohlmans vandringspris.
Nobelkruts skyddsombudsamt representanter for arbetsledningenvid krut- och sprdngdmnesavdelningarnavar pi studiebesoki Gyttorp.
For att ndrmare studera Bofors nya 40:a
besokteen grupp sakkunnigafrin NATO Bofors.

5/9. Fosfatbolagets och Nitroglycerinbolagets styrelser pd besdA
i Bofor:. Fr. a. ingenjdr SterAy, direAtdr Linder, disponent Abenius, disponent Stein, teAn. dr Dahldn, disponent lyesterdabl,
direhtdr IYahlqilst,
direkt6r Edlund, banAdirehtijr de Geer,
f il. dr Nordenson ocb direAtdr Rydin. Boforsfoto Tillman.

stdder,som han besoktunder sin USA-resa.Studiebesokgjordeshos FAM och Kockums i Malmo och
Jernkontoret och Dansk Industrisyndikat (DISA)
i Kopenhamn.
29. En ny pressgjutningsmaskin,Buehler, med
400 tons listryck anldnde till \Tedaverken fri.n
Schweiz.
29/9. Den n)ta rlola pressgjutningsnrasAinen anldnder till lI/ed.aaerAen. W edafoto B. \7ester.lund.

28-29. Bofors &iliga hardningstrdff gick i ir
av stapeln i Malmo och Kopenhamn under stor
anslutning frin hdrdverksingenjoreroch hdrdmdstare inom koncernen. Foredrag holls av ingenjor
Lundgren (om reklamationshandlingar) och ingenjor Thelning (om kylmedel). Ingenjor Bengrsson
kiserade om intryck frin amerikanskahdrdverk2/10. Skjalresaltaren sruderas at Nato-herrarna penom arlillerihi kar e. Bof orsfoto Tillman.

s:t:
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ze-29/9.
Deltagare i Hiirdaerkttadstriilt'en i Malm6'
t. h. FAM-chelen, ingeni1r Ringstrdm. Foto frln FAM.
17/g. Bofolr nld tranrisrorliirttdrhare r. b. rdriiirsthrAaren. Boforsfoto Tillman.

t. u. eleArron'

Ett antal jarnaffdrer i Stockholm, Goteborg
och Malmo anordnade en "Bonowellvecka", di
man gav konsumenten en vdlbehovlig upplysning
om detta materialsmingsidiga anvindning.

OKTOBER
RiAtigare med.sol och mindre rned.nederbord i)n normalt. En angenfimht)stmdnad.
1. Ingenjor Gosta Fredrikssonslutadesom forvid UVA
sdljningscheffor slipmaskinsavdelningen
for att tilltreda chefskapet for maskinfirman
Lijv'ener & Co. Till hans eftertrddarehar ingenjorerna Borie Lardner och Lennart Thorn utsetts,
vilka skall skota varsin sektion av forsiljningsarbetet.
16/9. Bonowelheckan hos jirnhandlarna
uackertsAvltfdnrler. Foto FRK.
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i Gdteborg. Hlir
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Lcingst

2. Sammantride p& Bofors Samlingshusmed
Ingenjor Noreby, AOO, taladeom
skyddsombuden.
skyddsombudensroll och insatseri skyddsarbetet
och doktor Gosta Johanssonom problemet spriten
och arbetsplatsen.
Mdnsklighetenstir vid en korsvdg.Ph 50 Lr
har tekniken utvecklats mer dn under irtusenden
tidigare. Skall vi bli teknikensherrar eller slavar?
Den frigan stdllde BrunnsviksrektornAlf Ahlberg,
d6. han pi Bofors samlingshustalade orn "Mdnniskan i teknikens tidevarv" infor Husmodersforeningensmedlemmar.
6. SIF;s Trollhdtteavdelning firade 2)-FLrsiubi'
leum i Folkets Hus. Frin \2 man vid starten har
avdelningennu blivit en av landets storre,med ca
1.200medlemmar.
7. I Orebro lins brandkirstdvling, som i 6r
htjlls i Askersund, tog Nobelkruts industribrandkir en hedrande3:e placering.
8. Ldnsstyrelsengav AB Bofors tillstind att
forvd'rvavissa siadsdgoratt laggas till Kilstaomridet for att anvdndassom upplagsplatsoch senare
industribebyggelse.
gjordeett besokhos UVA
9. AT:s medarbetare
och beskrev verkstdder, tillverkningar av vaxlar
och slipmaskinerm. m. i ett stort reportage.
Sept. HSB-\a:en pi Kais-Ab1 lick de ganlu rosliga balhong
lronterna utbJlta mot uackra nla dyliAa u Bottouell' Bofors
foto Tillman.

2/10. Karltkoga Station ficL ett n)tt, fint tak ao Eilerbonotaell
duer entrdn ocb p/attfonnen Boforsfoto Tillman.

10. Konstndren Torsten Billmans siora viggmilning i Trollhdttans Folkets Hus, kallad "SkAresa till Trollhdttan", vill ge en grupp skolbarn
synintryck frin vattenfalls- och industristaden.
Nohab-loken, Flygmoiorer, Saab-bilenm. m. avbildas pi. milningen.
15. En ny vertikalfrdsmaskin fri.n Droop &
Rein i Bielefeld anldnde till $Tedaverken.Den dr
en stor bjdssemed en bordytapi SOOXz.OoO
mm.
16. Sveriges modernaste isbrytare "Oden" pi.
.
to1t sjosattesvid Sandvikensskeppsdockai
!._9lO
Helsingfors. Fartyget har byggts av \Tdrtsilii-konc:rnen pi bestiilining av Marinforvaltningen. Maskineriet levereras av Nohab och ASEA. Huvudmaskineriet utvecklar normalt 10.j00 hk. Enligt
officiella uppgifter kommer fartyget att kosta 42
miljoner kronor.
17. I hird konkurrens erholl AB SvenskaJdrnvdgsverkstddernai Linkoping en stor order pi. zs
motorvagnar med sldpvagnar (rilsbusstig) till
Colombia. Till dessamotorvagnar skall UVA leverera 56 SRM-vdxlar.Eventuellt kommer Colombiaordern att kompletteras med ytterligare 7 thg
samt vissareservvagnar.
5/10. Kanadas ambassaddr Chapdelaine besijAte Bofors. Fr. a.
kapten H jerpe, ambassad.iir Chapdelaine, commander IVells (Aontrolloflicer
i Bof or:), ingen ji)r Tbalin ocb i)tterste Haynes.
Boforsfoto Tillman.

9/10. Byggnaden K 19 tid NobelArat nalAades sin-fullbordan.
Bofotsfoto Tillman.

19. Nohab fick sin andra bestdllningpi. kort tid
frin Sydamerika.Denn a omfattar 2 franiisturbiner
till kraftstationenAnil, som ligger i den brasilianska delstaten Gerais ndra staden Oliviera. Effekt
per turbin : 1.500hk vid 4:O varvf min.
21. Pe Bofors representationsjakt fdlldes 2
zilgar. Skyttar var hovrdttsridet S. Hammarskiold
och jdgmdstareC. Danielsson.
Metalls avd. 76 Bofors beslot pi. mi.nadsmotet, att rikta en protest mot Radi^otjdnstfor
Okt. Bonoplasthapor sAyd.dade
HasselbladsAamerorpfr internationella fotonArsdn i Kdln. Foto Viktor Hasselblads
AB, Gbg.
U.::;=:1*l;=:::::-S1.1,

't'dr
Oht. Sedan1 frt tillbaha PfiSArild' Nohab hdgsAolekurser
S-mar'
in genjdrer,medciuilingenibrN il sson somliirare' FotoAteli6

Bofors'
3/9. BlSgnaden O4, nybygget ldt kriltindrtablandning'
foto Tillman.

partiskhet vid behandlingen av regeringsdeklaraiion".r i Dagenseko den 13 oktober'
21. Stadsfullmdktigei Karlskogafaststdlldestat
for 1917 och beslot en gld'diandeskattesdnkning
o3,20 ore. Reservanternasforslag om en 90 ores
'rankning
vann endast"oppositionens"rostet' ?"batten bjod enligt referaten pd manga' Kr1^PrrBa
russin".
tiIINohab fick Arbetsmarknadsstyrelsens
pfr det linsha tmt)et' Foto
17/10. Isbrytaren Oden sjdshnes
SvensktPressfoto.

stind att uPPfora en ny verkstadsbyggnad tillbebygg" til t'iitslageriet. Byggnadskostnaderna
rdknastill 700.000:- kronor.
26. "Plast dr nyckelmateriali den moderna medicinen". hette det i en artikel i Stockholms-Tidningen, diir bl. a. Bofors vdvnadsvdnliga och
deiirrficerarrde"extrahud" Nobecutan omtalades'
27. Bonoplastfabrikendeltog under tiden2T/IO
-4/11-"d^
monter i den av SvenskaPlast"g".t
foreningen an-ordnadeutstdllningel "Vi ser -Pe
olast" i" OstermansMarmorhallar' Intresseradbeiiiku." var bl. a. Prins Bertil.
29. Ett 40'tal norska industrimdn studerade
svenskaindustrier i'Trollhdttan, Lidkoping och
Karlstad m. fl. stdder runt Vdnern, ddribland
givetvis ocksi Nohab. Resan ordnadesav Mekanforbundet.
Goteborg T"+
JagarenHalland avgick frin
Colomtii som huvudmil. Fartyget skulle ocksi
verka som "handelsresandei kanontorn" eller
reklam for svensk varvs- och vapenindustri och
medfiirde ddrfiir en hel del informationsmaterial'
Den vdrldspolitiska oron tvingade tyvdrr fartyget
att ltervdnda sedandet varit pLvd'g ett stycke'
21/10. "Bogbahen", den anrika Alabben li)t BoforsiaLternas
dretharlar, lamtad titt lunch i shogen' li)gmiistate Tersmeden
t. h. laktaiirden, disponent Sohlman, ai)nder ryggen till' Bofotsfoto Tillman.
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31. Den forna storhejarsmedjani Svarti, "Boforssmedjan", har nu av Hasselfors bruk ombyggts
till bultfabrik.
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16/10. LO sade i ett remissyttrande, att en normal arbetraecka
bfu uara 40 timmar oc/t att en 45 tinmars arbetsaecLa endast
iir en etapp mot nzdlet. Teckning av Gunnar Lindblad.

Skogsrundanpi Skranta dr nu fdrdigbyggd
och det nya affd.rshusetvid "Hoghuset" iir kiart
for inflyttning. Affiirshuset rymmer 8 butikslokaler
och L4 ldgenheter.

den 12 novemberoch bjod ocksi pi en del iventyr,
speciellt under bussresanfr6.n Kairo till utskeppningshamnenTobruk, bekant sedan vdrldskrigets
dagar.Sevidare den 21 november.

Tiliverkningen av injektionslosningar av
Carbocain,Nobelkruts nya lokalbedovningimedel,
igingsattes i den hdrfor under septembei f6rdiestdllda Sterilavdelningeni A3.

BNK introduceradeHexanicit pi den svenska
marknaden.Hexanicitet dr ett pi nikotinsyra baserat preparat, som har blodkrirlsutvidgande egenskaper och som anvdndes vid i.tskiliiga relativt
vanliga ikommor. Det dr bl. a. verksamt mot
t. ex. kalla hlnder och fotter.

NOVEMBER

24/10. "Traff' pi rnissen med pensioneradearbersledare.Gjut_
n2Art4reAlilk och terAmiistare EAendabl ( Lirling:uerkstadens
fair:te lArdre) tkrailar gou dt Harry Linderbergs bistorier. Bo_
forsfoto Falk.

Kal/ rud.nad,under sendredelen med natttemperaturerpA - 10-15" . Sdrskilt oldgligt uiider under ddande br)inslesituatioi.
Marken snotiichtfdrst den 15.
1. Nobelkrutsgruppen,som under hosten arbetat ph ett par fabriksprojekt i Egypten, rikade mitt
in i vairldshiindelsernasoroscentrumi sambandmed
Suezkonflikten och krigshdndelsernaomkring kanalen. Efter en orolig vecka, bl. a. med engelsk
precisionsbombningaikiaad ph ndra hill, beilots,
att gruppen skulle fan hem. Hemresan antrdddes

25/10. Knilt GreeA ger Sune Jansson ocb Ernst Karlston uppgift
ort rtar nlista kontroll iir beld.gen. Boforsfoto Tillman.

"/q!

25/10. DeltaSare lrdn Karlshoga BrandAir anliinder till
lingen. Bof orsfoto Tillman.

\(edaverken medverkade i SverigesMekanforbunds kontaktkonferens, diir bl. a. ett estradsamtalom gjutkonstruktionerframfordes.
3. \Wikersjaktengav 4 dlgat i byte. Disponent
Sohlmannedlade en mycket vacker Lo-taggare.
5. TjdnstemdnnensPersonalmatsalvid \7edaverken i bruk. Matsalen ligger i ovre viningen pi
kontorsbyggnaden.
7. Karlskoga fick en alltfor liten andel av
ldnetsldgenhetskvotpL49o ldgenheterunder forsta
halviret 1957. Staden har planerat for ct 2oo
ldgenheter enbart under fiirsta kvartalet 7917.
ll / I l, Bolorsk.trnrdlernas ungdomssektion otdnade "itgalal' fdr
6aer 2'000
IJngernhjiilpen med llsande ekonomisAt resultat Aronor, De bfrda damlagen "Amazonerna" ocb "Ktullunnorna"
mdttes. Pfr lotot rer'frdhen Lilian Roos, KKZ, och fru "IYeta'
Johansson,EPI, Foto ftin IFK Bofors'

8. Arets mdrkligastetransportgick frin Kanonverkstadensmonteringsavd.i Bofors till hamnen i
Kristinehamn.Det var ett komplett 57 mm dubbeltorn, som pi en transportvagn(vikt 35 ton) drogs
den lilnga vagen, lingsamt och sdkert. Flera
elektriska ledningar, bl. a. over SJ, fick monteras
ned, de tornet var ca 6,1 m hogt pi vagnen. Vid
passagenover jdrnvdgen vid Tegelbruket blev det
kritiskt, di bommarnafiilldes p& grund av ett missforstind. Hela transportengick dock lyckligt, tack
vare en omsorgsfull planering av trarisPortchefen
ingenjor Arne Norbdck och chauffor Harald Edstromsskicklighetoch pipasslighet.
Bilkaravanen pi landsvdgenomfattade 6 bilar
inkl. statspolisens.I Kristinehamn lastadestornet,
med hjAli av SJ:s katastrofvagn, ombord pn
s/s Saga av Hilsingborg for vidarebefordran till
Amerika. OAT kunde (som ensamtidning) meddela, att denna transport kostade75.000 kr. Varif.rhnf?n den allt ?
ingeni)t
Noo. "skepparskolan"i TBV:s regi. )uerst Aarsledarcn,
K.-8. Dahlbeck och nedanf}r citkeldeltagarnarned karsbdcket,
pfr bordet'FotoKarlskogaTidning.
.rjdhortocb annathar.rrnaterial

11. Biskop Johannes Eric Miiller invigde ett
katolskt kapelt till tjdnst for de utldndska arbetarna
i Bofors och Karlskoga m. fl. Kapellet, i huset
Akaregatan 20, fick namnet S:t Gorans Katolska
kapell.
12. For att fornya trddbestindet i Boisparken
borjadeen vissgallring av trdden.
13. Overingenjor Sven Gerdin talade pi Hantverksforeningensmote om "automationen-"i framtidens industri.
8/11. Trailern dragen at Bof ors stora kranbil liirnnar Monla1ehal I en. Boforsfoto Tillman.

M/S Melvin H. Baker, SOTI:s nya malmf.artygpe 17.165ton, beskrevsutforligt i "sverigeNytt". Fartyget fir bl. a. vdrldens modernaste
lossningsanordningar.
Se dvent3 f 2.
Skoloverstyrelsenforeslog, att diverse statsbidrag skulle utgi. till industriskolorna. Nohab
skullesilunda fa 78.000:- kronor.
14. Hdndelserna i Ungern kastade en mork
skugga over minaden. Hjdlpverksamhet av olika
slag startadesoch fick en enastiende anslutning.
IM (InomeuropeiskMission) kunde silunda sdnda
vagnslastermed bra kldder, Radiohjiilpen m. fl.
penninginsamlingar fick kraftigt stod av alla anstdllda, dels individuellt, dels genom sina organisationer.
Arun lyt'ter tornet f fin uailern ontbord pit
9/ 11. Sl:: Aatastrof
s/s Saga.Boforsfoto Tillman.

8/ 11. Kanontorlzet parserar jd.rnaiigen uid Tegelbruksadgen. InfAllda t. a. chauff)r Edstri)m och t. h. en linjearbetare ftdn
T eleuerker. Foto Karlskoga Tidning.

8/11. Hela Aarauanen forcerar BodalsbacAarna. Det gick lLngsamt fram, men det gicA dndi franz
.. Boforsfoto Tillman.

--
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maltn'
13/11. M/S Melttin H Ba\er, ett aa udrldens rnodernaste
Btemen'
\(/eser,
A,zG
Foto
t'art1'g,har Nobabtttotoret.

1,,u
N o o . D e n n y a h . i o s h e ni "Galh.itet". Fl.ijhelt Verd lobansson
Holmquist,
e x p e d i e r a r c h e l e n ' f 6 r Byggnad'saod. ingenit)r Lars
Nohabfoto
som terksant bidragit till kioskens lina utf ormning'
B. Johansson.

15. Kanskekommer industriTV att installerasi
Bofors pi vissa avdelningar for -att overvaka produktionin och minska riskerna for de anstdllda i
hdndelseav exPlosioner.Se ndmndesi vatie fall i
en tidningsnotis.
"HotelLvillan" i Bofors utrymdes for att
aDterastill kontor for vissa delar av Ekonomiavdilningen.
for smi
16. En modern urslagningsanordning
i
och medelstoragjutformar installerades Stilgjuteriet i Bofors 1l'lC ze;. Vi iterkommer med en
specialartikel.
17. Karlskoga-abonnenternakoppladesin i det
helautomatiser;derikstelefonndtetoch har nu via
finserskivan direkt kontakt med 27 automatiserade
o-iad"n, bl. a. Stockholm.Slir du 010 2190 0o
siLfir du veta vad klockan dr slagen!
Karlskoga BroderskapsgruPPfirade sitt 25'
irsjubileum i Forsamlingshemmet'
Situationen pi oljemarknaden hat efter
blockeling blivit allvarlig, och en viss
Suezkanalens
ransoneringav brdnnoljor anbefalldes'For motorfordon utfdrdadesforbud over veckohelgerna'Lor'
dae kvell kl. 18.00blev gatorna foljaktligen kusligt
toilma och pn sondagenblev det riktigt angendmnt
att promen&a. En hil del bildgare upptdckte f' o',
att man mycket vdl kunde anvdndabenen'
Forsta distriktet av JHF (Jdrnvdgsmdnnens
helnykterhetsforbund)holl mote i Tidaholm, varvid man bl. a. besokteBonoplastfabriken'
Bofors stilkapacitet kommer att hojas till
100.000ton nzir den nya stilugnen i Kilsta blir
fdrdig,enligi en Pressnotis.
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med liilr-4\:an

i spfiraste tetrdngfbrh1'llanden

Pit
z(t/ I t . Eu t1.rk kc,ttnissit'tn truderade t'ir n7a liilt-4tl:a'
pjdsen herrar lYittner, Harnz, Mikoteit och Bech' I frdnue raden
och Berghierrar Schroth, Schroeder santt boforsarna al Bjerkin
Tillman.
rn,tn. Bof orsfoto

19. Bromma Hembygdsforenings medlemmar,
sammanlagt ett 100-tal, besokte UVA och besig
verkstdderna och blev bjudna ph kaff.e, forfriskningar och musik av UVA-orkestern under ledninq
av musikdirektorGustaf Svensson.

22/ 11. "Ganld Brzkspof kar,' pfr B j|rLborns Herrgdrd. IJnga
Gunilla Enquist har charnzat Kail lemberg - de ijr 100 dr tillsdmlndns. T. b. nzusiAanterna Gustaf lYarnqtist, dragspel, och
Eric Hagelin, tdg. Foto Karlskoga Tidning.

ffi
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24/ 11. SIF:s ord-l)rande, Bertil Krona, middagstalar, ongioen
at disponent oclt fru Sohlnan och 6uerixgenfi)r och fru Bj6rh,
Foto R. Tilander.

20. Yarje tisdagskvdll samlas 18 motorbatsagare,medlemmari Bofors Motorbitsklubb, till en
kurs i navigation och pluggar pi "skeppareexamen". Lararc dr ingenjor K. E. Dahlbeck och
kursengir i TBV:s regi.
21. Nobelkrut sokte byggnadstillsti.nd for en
halvteknisk forsoksanliggning for en kostnad av
393.000kr.
Bjorkborns Fackforening ordnade sitt manadsmotesom "trivselkvdll" o.ft UiOafor den skull
in "gubbarnas" familjemedlemmar,som fick hora
trevliga foredrag, film, allsing, revynummerm. m.
Veteranerna Albin Pettersson och Sixten Nilsson
mottog plaketter frin Postsparbanken
som tack fijr
gott sparklubbsarbete.
Hyresgdstforeningensmedlemmar samlades
i Bofors Samlingshustill ett opinionsmotefor att
kraftigt protestera mot en dndrad bostadspolitik.
22. "Gamla brukspojkars klubb" - lis glada
brukspojkar - gistade Bjorkborns HerrgirJ och
blev bjudna pL kaffe och musik och ite eldade
med sing, musik och glada historier. For f. imeden
Elov lundberg var detta det 319:e bes6ket pi
herrgirden, eftersom han i sin ungdom h2imtat
divarande disponent Ragnar Sohlmans kokerska,
Anna Eriksson,som sin brud. Detta iyckades31g:e
gi.ngen I
Eftet 12 dygns resa med buss, bil, bit och
1/11.

I niira anslutning till den nya TurbinuerAstaden ligger
Saeriges sri;rctd gl1dgugn, Fasadliingan, jonz f|rsuinner
mot
bildent nzitt, tillhi;r Monteringsaod.. och pldtslageriet. Liingst t. h,
DieseluerAstadens hdgskepp. Nohabfoto B. Johansson.

24/11, Danten gicA pd SIF:: 25-drsfest till tonerna au SIF:I egen
herrar Broberg, Norein ocb Falk, som hiir bar nzdnga
beundrarinnor, Foto Karlskoga Tidning.

trio,
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22/11. "UftAget ar Egypten;' Toroald Notell och Vitalis Hagberg lychligen hetttma igen et'ter alla resans oedetnzt)dor, mol'
tagna pd stationen ao lruar och barn ocb bolagsledningen, 6uer'
ingenjdr Lind'quist. Foto Kadskoga Tidning.

Dieselaerhstaden,aud.79, t. a' och Plit:lageri
hall t. h. Nohabfoto B. Johansson.

ocb Monterings-

jdrnvd.gklev 14 brunbrdndaoch friska men kanske
iit. tro1t" Nobelkrutare av ralsbussenPa Karlskoga
station,mottagna av venner, slikt och representanter for bolagsledningen.Samtliga, med ingenjoi'
Norell i spetsen,uttryckte sin glddje over att iter
varahemma.
rA % till
23. Riksbanken hojde diskontot med
4 % ochbeslot samtidigt att utge ett 4i/q % obligationslin. Allt for att bemdstrapenningsituationen'
24. SIF:s boforsavdelning (nr 24) 25-Fusjubilerade i Folkets Hus och Kadskoga Stadshotelloch
lyckonskades av ovriga personalorganisationer
m. fl. Disponent SverreSohlmanoverldmnadesom
fodelsedagsgivaen vacker ordforandeklubba av
Bonoplex.
gick
Julmarknadenpi Bofors Ungdomsgird
over
blev
Nettot
tecken.
helt i Ungernhjdlpens
2.000kr.
27. Pe "bankdagen" i Orebro,till vilken Svenska
BankforeningeninLjudit representanterfor banker,
industrier och ndringsliveti organisationer,talade
disponentSverreSohlmanom "Sverige,Norge och
intigrationsstrivandenai Vdsteuropa"'
28. Avtalsforhandlingarnainleddesi Stockho'lm
mellan Jdrnbruksforbundetoch Metallindustriarbetarforbundet.I Metalls forhandlingsdelegationingickbl. a. GostaNilsson,Bofors.
Metalls Boforsavdelningbeslot pi minadsmotet att betala 5 kr. per medlem - sammanlagt
ca 20.000 kr. - tiil Ungernhjdlpen. Aven detta
avdelningsmoteutformades som "trivselkvdll".
Den nya ldroverksbyggnadeni Karlskoga
visadesfor forsta gingen offentligt for Fordldraf oreningensmedlemmar.
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25/ 11. HAlAorttaud'elningens nya " tnatematiAmaskin" IBM
modell 4. Boforsfoto Tillman.

604

16/11. Den nya arslagningsanordningeni Stdlgiuteriet (MG 26)'
Genom obseruationsldnslret fblier arslagate Saenston but en
gjatfornz sAakassdnder' Boforsfoto Tillman.

Skyddstjdnstinbjod under en serie kvdllar
alla anstillda jdmtefruar vid Boforsverken,Kilsta_
verken och Nobelkrut att se filmen ,'En vanlis
varda.g", en dramatisk spelform om den s. kl
mdnskligafaktorn vid olycksfall.
Vid Nobelkrut piborjades byggnaden av
d"l diyyperimentella laboratoriet, sJi tittbyggnad till F 13.
DECEMBER
1/12. Fbrsta spadtaget till Stockbolmskontorers ny
tages a! ingenii)r Alsin. Foto P. Flygar.

bdrdter|srad

En ganska kraftig kdldperiod omkring den
8 och oaanligt milt a)ider onzkrin[ den
15-18 med Araftigt d.ska)ider
den ti. Soti_
gare och mildare minad iin normalt.
1. Medaljutdelning i Bofors, da 10 vereraner
med 50 tjdnsteAroch 66 med 25 tjdnsteir fick mot_
taga Kungl. Patriotiska Sdllskapetsmedaljer. Se
specialreportage.
Nohab overldmnadeen hyllningsadressoch
det renoveradeNohabloket "GotlanJ,' tillverkat
1878 med anledning av SJ:s 100-irsjubileum.
"Gotland" deltog ocksi i en historisk kavalkad
av
gamla lok, som kordes genom Stockholm iubi_
leumsdagen
Disponent $(ijkander med familj avflyttade
frin Bofors for att bosdttasig i Stockholm.
Sattesdet forsta spadtageti jorden for Stock_
holmskontoretsnya hdrdverkslad.
2. Bjorkborns fackforening beslot pi minads_
motet att rikta en anmaninqtiil LO:s lindssekreta_
riat att soka forhindra enlorsimring av bostads_
politiken samt om itgdrder mot ev. p-risstegringar.

28/12. Pldrren fl;r den nya hdrdaerhsraden i StocAholm en mdnad
senare. Ingenjiir Alsdn i samsprfrk nred byggnadskontrollanten.
Foto P. Flygar.

5. Utredningen om orsakernatill fiskdoden i
Mockeln var dnnu icke klar. Fiskeristyrelsenhar
1/12. Detta loA, nr Bp, tjllrcrAat 1B7B
16/ Gotlands !tunuiigar,
daerliimnade Nohab aid S!:s 100-frrsjubileanz sisom p6aa
till
J iir tt uligsm at euzz. Nohabfoto B. Tohansson.

10/12. En tredie uLning, aasedd au ryntma aerktygsritAontor och
metodstudieaad., bygget pfr aud. 81, Nobab. Nohabfoto B.
To_
hansson.
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21/12. Deil iildre bebl,ggelsent'frr maka il sig ldr nybltggena prt
rullas en ailla bort till en uy /ottt/. Boforsfoto Falk.

Brickegrirden. Hiir

6/12. Eleuerande systentet till ldrligd 12 cnr tal.net 11t'tsonbord
pi jageren "6stergdtland". Foto Giitaverken.

tagit iterkommande prov, som dock ej dr avslutade.
Att den torra sommaren195t, di bide tillopp och
avflode till sjon linga tider stoppadesoch vattnet
stod stilla, bidrog till vattenforskdmningen,torde
dock sti klart.
Forsvarsforvaltningssakkunniga,
kansliridet
'il/aller, krigsridet \flettergren och krigsridet Insulanderm. fl. besokteBofors.
7. Fyra flitiga forslagsstdllare vid
diplomerades,se "Nohab-biten".

Nohab

8. 38 elever, som klarat sin 3-inga yrkesutbildning pi Bofors Industriskola, mottog sina
diplom av skolans inspektor direktor Axel \fahlsteen.Av eleverna var 23 mekanister,3 metallurger, 7 kemister,2 instrumentmekaniker,vartill kom
I vuxna, som genomg&ttvissayrkeskurser.
En ny fritidsg&rd for Skrantaomri,det,inrymd i det nya affdrshusetvid Skrantahojdsiorget,
invigdes.
10. Under ovningsskjutningar med en fransk
15,5 cm haubits pi Villingsbergs skjutfzilt intriffade en explosion,varvid 1 vdrnpliktig omkom och
4 skadades.I utredningenom olyckan deltog bl. a.
arm6nskontrollofficer i Bofors.
47

Dec. KlubbterA.ranhelen pd SArantas friildsgiit.d h* honntit
igiing. Kan.rke det bl.ir t'llgare au d.e hi)r grabbtrnd. Girden.r
ledtre, lterr Olle Dahlln, .re.r12r2 lr. tt. Foto Kallskoga Ticlning.

21/12. Eleneilthusen pii Brickegirtlsant.ridet bilddr na en heJ
liten stad.rdel.Boforsfoto Falk.

8/12. lndustriskolans nyexaminerade eleaer lfrr :ina diplom aa
direktdr lYahlsteen. Ooerst Aemisten Aina Forsman (nu P3
NLD),
xederrt nteLanirten Bidrnlalk (nu P3 VE). Bof.orsfoto Falk.

21/12. StjAmhuren pA det nya Brichegdrdsomrfrd.et byggs tned
Aran och utan byggnadsstdllning. Boforsfoto Falk.

Landsfogde Blom6r i Falun stdllde sig mycket kritisk gentemot den expertis som yttrat sig
rorande explosionsolyckanvid nitroglycerinfabriken vid ExpressDynamit i Grdngesberg1 februari
1955. Bl. a. anklagadesspringdmnesinsPektoren
for partiskhet.
13. Kungl. Vattenfallsstyrelsenbestdllde 2 tutbiner frin Nohab fiir Porsi kraftstation i Lule dlv.
Effekten per turbin blir 131.000hk vid tll varvf
min. Dessa blir de kraftigaste kaplanturbinernai
Sverige.
En delegation frin finska statsjirnvdgarna
med regeringsridet \(dino Hdkkinen i spetsenbesokte UVA for att studeraSRM-vdxlarna.
F6ljande dag anordnades en provtur mellan
Falun och Raittvik med den finska delegationen,
varvid eit nylevererat 800 hkr dieselhydrauliskt
SJJok provk6rdes. Loket var forsett med tIVA:s
stora hydraulvdxelUS-D 1,2.
I ir himtades julgranen vid Bofors kontot
frLn Hoglunda pL Skjutfiltet. Granen tdndes
Luciamorgonen.
i StockVid AB Bofors styrelsesammantrdde
holm utsigs bergsingenjor Stig Casperssonoch
18/12. Det fi)rsta at de NohabtillaerAade lokomotorcma till Sl,
lix. Z 63, med dieselhydraulitk drift, leaererades. Nohabfoto
B. Johansson.

lr*

ovefngenrofef I
Carbonnier
civilingenjor
bolaget.
Luciafest pi \ilTedaverkenfor samtliga anstillda i den nya nedre matsalen.
Luciafest i traditionell, vacker och h6gtidlig
stil pi UVA. Till tre veteraner med 25 tjinsteir
overldmnade direktor Odqvist gratifikation och
blommor. Sevidare under UVA-nytt.
Tjdnstemdnnen pi Maskinverkstaden vid
Tidaholmsverkenfirade Lucia tidigt pi morgonen,
tydligen utan Luciabrud, men vi hoppas det fanns
lussekatterbland hermelinerna.

11. Barnen i Bofors Barntrddgird gjorde en
vacker insats for Ungernhjdlpen,di de samladein
kr. 835 : - pa sin lilla julbasar.

Dec. Den ny Eontorsbyggnaden uid. Bolors bar murats upp till
3 : e ad.ni n gen. Bof orsfoto Tillman.

rymmer anordningar for fosfatering, anodoxidering, milning och torkning av granatkroppar.
B-pilen torde iterkomma med en specialartikelom
o-lio--i.-o.

15/12. PA platren li;/ Pldtslageriets n1a tillbygge pdgicA borrnings- och spriingningsarbeten 'f6r lallt. Nohabfoto B. Johansson.

18. Den forsta lokomotorn
till SI frin Nohab.

levererades

Arbetsmarknadsstyrelsenldmnade AB Bofors byggnadstillstind for tillbyggnad av St8.llaboratoriet.
19. Nigra tecken till nedsatt hdlsotillstAnd
bland arbetarnainom sprdngdmnesindustrien
foreligger icke enligt en expertutredning,som presenteradesav professorSvenForsmanvid en konferens
med foretagsledningenoch de anstillda vid Nobelkrut. Ddremot forekommer subjektiva besvdr,
exempelvishuvudveirk,"dynamitskalle", som orsakas av nitroglycerin- och nitroglykolpiverkan.
20. Den s. k. citypyromaneni Stockholmoroade
Stockholmskontoretspersonal. Brand anlades i
kdllarviningen till huset Jakobstorg 3 och riikutvecklingengenom trappor och hisstrummor tvingade personalen ut pi balkongerna. Brandkiren
sldcktesnabbt.
Avtalsforhandlingarna mellan Nobelkrut
och Bjorkborns Fackfdrening (d. v. s. Allminna
Gruppen och De Forenade Forbunden) inleddes
och ajournerades.
Bakladdaren - Boforsarnas speciella jultidning - anldnde.Teckningarna var som vanligt
i sdrklass.
21. Provkorningen av appanturen i den nya ytbehandlingsavdelningen
i K 19 borjade.Byggnaden
43

22. "Under de senasteminaderna har det ekonomiska klimatet skdrpts och detta giller frimst
Boforskoncernenscivila Drodukter av smide till
bilindustrien",sadebl. a. disponentSohlmani en
intervju for DN. Inte minst var denna markerade
forsimring en foljd av Suezkonflikten.I intervjun
berordes ocksi koncernensinvestering och framtidsplaner.
Pa Stadsfullmdktigessista sammantrddefor
hret gav ordforanden bankdirektor Fritz Berggren
Endast 274 nya
en resum6over bosiadssituationen.
llgenheter har tillkommit, medan byggnation av
ytterligare 301 phgltr.
24. En extra julklapp fick itskilliga hyresglster
vid Skogsrundanoch i kvarteren Kyrkoherden och
Dovhjorten, d& den preliminira hyran debiterats
for hog och iterbetalning nu skedde.Sammanlagt
iterbetaladestiver 200.000kr.
28. Julrushen var stor i Karlskoga liksom overallt i landet, men all julpost kunde klaras, trots
tringa lokaler. Ar 195s kanske staden fir ett
storreposthusvid Katrinedalsgatanenligt vad postmdstareAgren kunde berdtta.
13/lz. Laciahat'le utan Lucia - uanligt morgonLa-ffe sdledes l6r tjiinstenziittnen pd. Mashiwerkstad.en uid Tid.aholnzsrerAen.
Foto R. Gustafsson.

13/12. Vadiir inte tariera litet med Laciabilderna? Hiir sitter
Fotogral Pontus Andersson, omgiten aa 1956 7rs skdna Luc)akand.idater.Foto S. Schiinning.

29. Overkopplingenav elabonnenternafrin Bofors distributionsomridetill Karlskoga Stadselverk
piborjades och avslutadesden 4 januail L957. I
sambandmed overkopplingenblev det vissakortare
stromavbrott.
December.
Forsokstillverkningen av p-nitrobensoesyra
igingsattes i F 29 enligt en av forskningsavdelningen utarbetadkontinuerlig metod.
doktor Alvar Laurell, kunde i
31. Stadsldkaren,
sin berdttelsefor 7916omtala, att Karlskogavarit
fritt frhn epidemiska sjukdomar och att hdlsotillstindet i ovrigt ocksi varii gotf.
Trots okad folkmdngd sjonk vattenforbrukningen per capita under I9t6 i Karlskoga. Den
kalla och vita sommarengjorde vdl sitt till.
Karlskoga Hdrads Sparbankbytte namn till
Karlskoga Degerfors Sparbank. Banken fortsatte
att vaxa under 1956 och vid irets slut var insdttarbehillningen3S,6Smilj. kr. mot35,4 den l januari.
Stadsbiblioteketslinestatistik for L956 visade, att ldslusten alltjdmt okar. Under iret redovisades122.234bokllLn eller ca 2.5oo fler dn under
fu 7915. Det blir 3,8 boklin per innevinare i
Karlskoga.
Vid irsskiftet ridde ett for irstiden ovanligt
milt vlder, med barmark i storre delen av sodra
Sverige.Vdstvindar och ligtryck fri.n Atlanten gav
denna sdregnavdderleksbild.
t3/12. Karlshoga Lucia 1956 jl)nte tiirnor ses hiir tillsammans
nzedtre unga burme.riskaollicerare. Foto R. Tilander.

15/12. IYedax'erAensLucia, lrdhen Kerstin Leuin, med tdrnor.
\Tedafoto B. rJ7esterlund.

Stddernasfolkmdngd fortsatte att oka och
vid irsskiftet noteradesfoljande siffror:
Karlskoga
295)
34.18I (+
Trollhdttan
29.357 (+
911)
Tidaholm
6.148 (+ r17)
29.560 (+ ere)
Sodertdlje
Stockholm
...794.671 (+ 8.726)
Karlskoga "segar" sig uppit 35.000och Sodertdlje och Trollhdttan gir snabbt mot de 30.000.
Tidaholm noteradeen vacker hojning, procentuellt
storre rin Karlskogas.
31. I Karlskoga finnes 17.672meinoch 16.509
kvinnor, det fattas silunda 1.163 kvinnor for att
det skall van balans. Kvinnounderskottet okar
ocks8,zivengenom fodelsesiffrorna,ty av 506ban
fodda under L956 var det 273 gossebarnoch 233
flickor. 7.546 flyttade till och 1.518 frin staden.
205 dktenskap ingicks och jdmnt 100 upplostes,
f&r
samtliga genom doden. Skilsmdssostatistiken
silunda ingen ndring harrfrhn.
Antalet anstdllda vid koncernforetaqenvar
vid irsskiftet foliande:
Timavl.

B o f o r s v e r k e. n. . . . . . . 4.865
r.225
Nobelkrut
r.619
Nohab
440
Tidaholmsverken
259
UlvsundaVerkstdder..
440
\ f l e d a v e r k e n. . . . . . . .
Summa 8.848

o&,

ffi

c6

M6nadsavl.

Summa

7.966
434
557

6.837
r.659
2.176

97
r59

52r
356
t99

3.294

12.142

81

Sarnmanfattningartill kri)nikan foljer pd sid,
45-5 5.
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Borors
Det nu tilldndalupna5.retI9J6 kan fcjr AB Bofors
del sdgasha varit etf gott ir. Utleveransernahar fortsatt
att cjka,dock i nigot lingsammaretakt an 1955, varfor
frirsiiljningscikningen
i fjol kan uppskattastill ca 8I0 /o. Av bolagetstotala produktion gir i regel 30aO /o p5, export. 1956 blev fcirslljningen till utlandet
nigot mindre dn under 1955, vilket emellertidkompenseratsgenom cjkadeleveransertill den inhemskarnarknaden.Det bcir kanske i detta sammanhangndmnas,att
bolagets
och koncernens
produkterdr av sidan karaktrir.
att vdxiingar i exportfcirsd.ljningen
frin i.r tiil nr kan
bero pi rena tillfiilligheter. Orderingingen frin s5.vdi
Sverigesom utlandet har 1956 varit tillfredsstdllande
och orderstockenvar vid irsskiftet av unqefdr samma
storleksordning,
som vid irsskiftet tgti/1ti6. Den pi
grund av oljesituationenminskadebilproduktione.rmedfrirde dock de sistaminaderna av iret en rninskadorderinging frjr smidem. m. till bilindustrin.
Bofors produktionskapacitetvat 1956tillfredsstd.llande
utnyttjad och vissa avdelningarkan notera icke ov:isentliga produktionscikningar.Bl. a. har tillverkningen av
stllgcit och stilgjutgods betydligt civertriffat 1955 &rs
rekordproduktion,som uppgick till ca 60.000 ton. Aven
produktionenav civila verkstadsprodukter
har rikat och
orderstocken
nr ailtj ?imtbetydande,varfcirlcveranstiderna
i minga fall kan bli l&nga.Produktionenoch leveransen
av krigsmateriel,som huvudsakligenmotsvarasav bestdllningartill svenskastaten,har under Sret ocksi.cikat
nlgot.
En utfcirligareredogcirelse
civerdet ekonomiskaresultatetav irets verksamhetkommer som vanligt att Limnas
i n d s t an r a v B - p i l e nl 9 ) 7 .
Antalet anstdllda vid Bofors Boforsverken och
Kilstaverken fortsdtter att cika sakta. Bristen pi.
yrkesskickliga
arbetareoch teknisk personal,som tidigale
iLr vadt ganskakeinnbar,har 1956 blivit mindre mirkbar. Rivarufcirsdrjningenhar ocks&varit i stort sett tillfredsstdllande.Knappheten pi jlrnskrot och de i anledning hirav hdga priserna pi denna ri.vara har varit
och Ir alltjdmt besvdrande.
Bristen pi vissalegeringsmetaller - frdmst nickel -- ir ocksi kdnnbar. Oljerarrsoneringenhar hittills ej orsakat nigra driftsrubbningar.
Dec. Modell au Stockbolns&ontareli nya hArdterkstad.sbyggnad.
Fotot laget p'i FAS konlor rnot laAobs Ayrka. Foto p. Flygar.
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29/12. OnAoppling au eJd)slributionen ild BjdrAborns Araftsra_
tion. Ingenjdrerna Niis/und, St.tden,t. t., ocb Lundgren, atd. X,
t. h., .rer pii. ncir nasAinntiittare Eriksson, Bj6rAborns Krat'tsrarion,
bryer Karl.r-Aby-linjen fdr onAopjtlingen. Boforsfoto Tillman.
De metallurpska

audelningarna

vtd Boforsverken

och

Kilstar,'erkenhar haft god bel2iggningoch full sysselsdttning, kanskemed undantagav Hejarsmedjani Kilsta,
under irets sista n.rinader.Stilverket har kcirt treskift.
Styrelsensbeslut om inkrip av en 30 tons ljusbigsugn
och en utbyggnadav stilverket i Kilsta betyder att Bofors stilkapacitet kommer att rjka till ca iOO.O00ton
per ir. Ugnen berlknas vara klar 1958. I Stelgjuteriet,
ddr riven produktionen kraftigt rjkat, har en ny anl2iggning fcir sandberedningoch urslagningtagits i bruk.
I Kilstasmedjanhar ugnarnai vdrmebehandlingsavdelningen (MSK 50) blivit fiirdigmonteradeoch kommit
iging. I samband hdrmed ha en del uqnar och dven
personalciverflyttatstill Kiista frin Hrirdverketi Bofors.
Riktningen av hejadedetaljer har ocksi civerflyttatsfrin
Hdrdverket i Bofors till en avdelning i anslutning tiii
hejargodssyningen
i Kilstasmedjan.
Fyn rryaskdggpressar, tvi" pi 500, en pi 300 och en pi 200 ton, hai installerats
i MSK 31.
Kilstavalsvcrkethar tillbyggts med en imnes-hall,son-r
stod rinder tak vid irets slut och d.vendelvis tasits i
bruk. I G6tverket togs den nya gcitugnen(ugn niz) i
drift i augusti. Den lyckade valsningen af titan har
redan omtalatsi B-pilen. En annan nyhet fcir kret ar, att
rnan i Mediumverketnu valsat I25-I3O mm runt via
ovalspir. I MVK har ocksi iokaler berettsfrir en filial
av stillaboratoriet, avsett f<ir driftskontroll m. m. Det
nya laboratoriet
har avd.-beteckning
MLD 2.
Dec. Tillblgget tilJ Kil.rtastfrlt,erAet bestdr iinnu si liinpe enda.r/
,tr eil :tot, d jup grop i narAen. Boforsfoto Tillman.

tivlar med de bista utldndska, fabrikat f obanrow Prets
och HeiaruerAtyg. I kugghjulsavdelningen har en Maag
kuggflankslipmaskin bytts ut mot en av modernasteutrorande.
Filtverkstaden har utokats med en Skoda karusellsvarv och ivenledes fitt ett Schannann arborrverk med
optiska instillningar.
Verktygsavdelningenhar fitt ytterligare et Droop €t
Rein koprerfrdsmaskinfcir hejardynor, en Loeue optisk
profilslipmaskin samt en Gambin universalfrdsmaskin
med optiska instdllningar.
I Bergverkstd'dernahar bl. a. installerats en Ultraljudrengciringsapparatfcjr tdndr6rsdetaljer.Apparaten
arbetar med trikloretylen som reningsvdtska. Vetskan
agiterasav ultraljud, varigenom snabbareoch effektivare
rengciringerhilles.

Angcentralen
dd Kilsta har litt eu tillbyggelr)r Aontor.BoforsfotoTillman.
I Hdrdverket i Bofors har ugnsparken moderniserats
bl. a. genom inkdp av en hdgtemperaturugnoch gliidgugn (klockugn) fcir stlngstll.
De mekaniskaverkstddernahar liksom tidigare Lt haft
god bel?iggning. Ifdga" om verkstadslokaler har inga
stiime fdrlndringar vidtagits. I Bo&sberget har dock
arbetet pibdrjats med inredning och iordningstlllande
av ytterligare en verkstadstunnel och en tunnel med
personal-och sanitetsrum,fcirr&dm. m.
Kanonverkstaden har under 6ret ej haf.t full bel?iggning med kanonarbeten,men utfyllnad har kunnat ske
med legoarbeten. Fdltverkstaden har haft tillfredsst?illande beliiggning med de normala tillverkningsobjekten.
I Ammunitionsverkstiderna hu beldggningenvarit god,
medan Verktygsverkstadenunder senare delen av iret
haderelativt liitt bel2iggning.
Moderniseringen av maskinparkenhar fortsatt. Under
Lr 1956 hemkom 85 nya verkstadsmaskiner,vilka i
huvudsak ersatt dldre maskiner. Bland de intressantare
nyanskaffningarnakan ndmnas:
Kanonverkstadenhar fitt en sttirre skrubbsvarv,fabrikat Deuttchland, vilken ersatt tvi 50 fu gamla svarvar,
ett strjrre arborrverk, fabrikat Froriep, med optiska instdllningar, tvi medelstoraarborrverk, varav ett De Vlieg
med automatiskinstdllning och ett Scbarmannmed optisk
instdllning, en stcirrehoningmaskinfcir eldrcir, fabrlkat
Gehring och en Karlskoga-tillverkadrundslipmaskinsom
1/2. Den nya ilgnen 'fdr kontinaeilig adrmebehandling au bejargods i atd. MSK 50, Kilstasmedjan. Boforsfoto Tillman.

Byggnaduudelningen har under ltr L956 haft ett synnerligen digert och omfattande program si v?il vad giiller
underhill, reparationer och tillbyggnader, som utfcirande
och projektering av nybyggnader. Semesterarbetena
var
under sommater av normal omfattning, iven om man
s?irskilt minns besvddigheterna och svtrigheterna fr&n
arbetet med grunden fcir den nya sandberedningsanl2iggningen i Sdlgjuteriet. Vidare torde noteras, att situationen p& oljemarknaden Eterverkadepi Byggnadsavdelningens arbeten s3.till vida, att den vanliga hd,struschen
med tdtningar m. m. av byggnaderresulteradei betydligt
stcirrekrav dn vad annarsbrukar vara rcgel.
Vad giiller nybyggnaderna,har verkningarna av olika
statliga regleringar sdrskilt varit kinnbara och resulterat
i stora svirigheter att planera fijr de olika nyinvesteingat, som beslutats. Under irets senare del blev det
emellertid en viss ldttnad i detta avseendeoch byggnadstillst8nd erhiills fdr tillbyggnaden av Stilverket i Kilsta,
vissa yttedigare inredningsarbeteni Boisen, tillbyggnad
av sanitetslokalertill St&lverketoch tillbyggnad av stlllaboratoriet i Bofors. Vidare erhiills utrymme i Kadskoga
stads knappa ldgenhetskvotfdr 2 stycken bostadshuspi
Brickeg&rdsgdrdetomfattande cirka 150 liigenheter. Slutliga tillst&nd fcir pibrirjande ay alla ovannilmndaarbeten
har emellertidicke erhlllits.
Arbetena med St&lverketi Kilsta och ett av hyreshusen
pi Brickeg&rdsgdrdetigingsattes under decembermtnad.
Byggnadsarbetet fcir det andra hyreshuset pibdrjades
redan i augusti minad 1955 och vid Ersskiftetbefann sig
cirka. 1/3 av fastigheten under tak. Ovriga ovan ndmnda
arbeten, frir vilka byggnadstillst&nd erhillits, berdknas
kunna sltta iging under fdrsta och andra kvartalen
1957. Pe'Brickegirdsglirdet fiirdigstdlldes vidare i bdrjan
av iret 1) egnahemoch under andra halviret p&biirjades
en andra etapp, omfattande samma antal egnahem av
kedjehustyp, vilka berdknasvara firdiga fdr inflyttning
under februari minad 1957. Den tredje etappenhyreshus
p8, Brickegirdsglrdet, fcir vilket ritningar och linehandlingar redan fdreligger, kan i gynnsammastefall ber?iknasbli pibrirjad under sistakvartalet1957.
Under ir L956 har dven de 10 styckentjinstemannavillorna intill Pr?istg&rdenpi Karls Aby f?irdigstiillts
och inflyttning skedde hdl successivtunder tiden juninovember. Ytterligare ett antal gangebyggnaderi bolagets olika bostadsomridenhar plb<irjats och till viss del
iven fdrdigstdlltsunder 1956.
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Av tidigare pibcirjade och i fciregtendetrs krdnika
omnimndaarbeten,som under iret firdigstdlldes,mirks
bl. a. raketskjutningsbanan
pi Skjutflltet vid Abborrtjdrn. Under 1956 skedde ?iventillbyggnader av MRK
och MVK i Kilsta, vilka arbeteniven blir flrdiga under
iret. Pi Kilsta har ocksi ett par fdrridsbyggnaderav
plit uppfcirts.Vidare kan niimnas, att ingcentralernai
Bofors och Kilsta blivit utcikademed var sin ny panna,
varav den i Kilsta togs i drift slutet av 1955 och den
i Bofors i borjan av 1956. Vid Sngcentraleni Kilsta
har iven en tillbyggnad utfcirts d?ir bl. a. avdelningens
r<irledningsreparatcirer
har erhillit goda och dndamilsenliga lokaler, varjemte instrumentverkstadoch kontor
fcir transportavdelningen(VTK) inrymts diir. Slutligen
kan ndmnas,att arbetenamed det nya ritkontoret vid
Brukstorgetp&bcirjadesefter semestern7956 och byggnadenberdknasvara inflyttningsklar omkring semestertiden 1957. Sedan arbetenapibcirjats, erhcills tillstind
att utfcjraoch inreda ytterligareen vining i kontorshuset.
Inom verkstadsomridethar en del vdgar permanentlagts. Pa grund av den 6kade verksamhetenhar exploateringen av ett nytt grustag p&brirjatsvid Trehdrningen.
K onstr aAti onr k onl oret har fortsatt utvedclingsarbetet
pi olika omride, filtartilleri, luftvdrnsartilleri, marinartilleri, ammunition, raketer o. s. v. enligt tidigare
uppgjorda planer. Flera viktiga konstruktioner har slutfrirts och utprovats med mycket gott resultat, ex. den
nya lo,5 cm felthaubitsen.Skjutfiiltet har bl. a. tillf6rts
den redan ovan ndmnda raketbananoch Str<imningslaboratorietkompletteratsmed en underljudstunnel.
Patentaudelningen har kunnat registrera ett mycket
stort antal patent bide i Sverigeoch utlandet.Totalt har
silunda 160 patent erhillits vanv 25 i Sverige. Ett
osedvanligtstort antal varumirken, de civervigandeflesta
frir Nobelkruts civila produkter, har sciktsi Sverige och
i ett 80-tal andra ldnder. Avdeiningen har liksom tidigare utfcirt ett stort antal cjnskaddpatentldgesundersciknlngar.
TilI Biblioteket har inkcipts 950 volymer samt ett
mycket stort antal (river 3.000) patentbeskrivningar.
Litterafurinkcipen har minskat nigot till antalet, men
inktipssummanavsevrirtcikats.I referenstjdnsten
kan en
viss nedging i antalet referensernoteras,miijligen beDe ca 1.100 referoendeoi tidsbrisi hos referenterna.
r.ns"rni har utsdnts p& ca 50.000 kort. Upplysningar
om andra fciretagstillverkningar, byggnadsprojektetc.
har samlatsoch utgivits i en nystartad "tidning" med
namnet"Notisbladet". Dessameddelanden,somkommer
periodiskt,dr i fcjrsta hand avseddafrir ledningen och
avdelningscheferna
vid Nobelkruts civila tillverkningar.
Ett stort antal litteraturundersdkninsarhar ocksi verkstdllts.
I Huaudarkitet har fortsatta fcirscik gjorts med fotografering av arkivalier p& 16 mm film. I avdelningen
frir arkivfotografertnghar ca 33.000 filmrutor tagits och
ca 18.000 fotonegativ levererats.Arbetet pi den planerade bearbetningenav vArt decimalregisterhar fortgitt.
EleAtriskaaadelninpen.Den mot slutet av 3"r 7955
hotandesituationenpi kraftfcirscirjningens
omride littade n&got vid irsskiftet pi grund av mild vdderlek och
som f<iljd av det pitagliga resultat, som den i hela
landet bedrivna kampanjen for sparsamhetmed elkraft
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Stillaboratoriet:"filial" i Kilsta, MLD 2, iir atrastad.
medalla
udjliga anord.ningar
Boforsfoto
fdr en ellektia drit'tskonnoll.
Tillman.
givit. Hiirigenom hade si mycket vatten innehAllits i
kraftverkens magasin, att mao officiellt anslg sig kunna
avbl&sasparkampanjenden 21 januad 1956. Aven ir
1956 blev det emellertid en del besvi.rligheterfiir kraftfcirsdrjningen,vilket rarijligen liter som en paradox f<ir
den som erinrar sig den regnigasommaren.Nederbdrden
fcir iret understegemellertid betydligt den normala och
utgjorde i vira traktet 575 mm eller mindre dn 8) /o
av normal. Dnrdil kom, att grundvattnet var osedvanligt
l&gt som fdljd av fdreg&ende irs torka. Sllunda blev
medeltappningen1956 i Timsdiven, vid vilken Bofors
och Bjtirkborns kraftverk dr beldgna, faktiskt mindre dn
1955. Fr&n bolagets krafttillgAngar i Nordand blev
ddremotproduktionennigot stcirrein under 195).
I sambandmed den akuta brist pi eldningsolja,son-r
intriffade i novemberpi grund av Suez-krisen,intridde
inyo risk fcir elkraftrestriktioner.Det hade ddrvid normalt varit motiverat att kcjra Bofors ingkraftverk. Med
hdnsyn till situationenpi brdnslemarknaden,
ansigs det
emellertid vara limpiigt att reserveraoljetiilg&ngarna
frjr rena virmebehov inom bolaget och istillet kdpa
kraft s& ldnge sidan kunde anskaffas.Detta var Iven
nationalekonomisktsett forsvarligt, enir ingkraft, producerad i de stora Sngkraftverkentdr mindre pi oljefcirriden dn om oijan anvdndesi Bofors jdmfcirelsevis

Dec, Den nya dntneshallen till
lttr e. Bof orcf oto Tillman.

KilstaualsaerAet lrirdig till det

MffiffitDet nld stfitliga alfdrshttset ild

Shrantahdidstot"gal Boforsfoto

Tillman.

en dyr
tilla ingkraftverk. Men det blev i alla
l/ ore.
1
uPpe
var
som
historia,med ett kilowattimmepris
Pn senare tid har det ofta funnits anledning, att i
olika sammanhangiterkomma i B-pilen med pipekande
om kraftbristen. Tyvdrr dr situationen sidan, att vi
trolisen under flera 3'r framltt m&sterdkna med besvdrlighJter pn kraftforscirjningensomride, -enir.utbyggn-adJ,r u,, kraftverk icke iketi i onskad omfattning. Kraftindustrin har vid upprepadetilifiillen fdst myndigheternas uppmirksumhefpi dessafcirh&llanden,vilka bottnar
i flera- faktorer, av^vilka de viktigaste torde vara itstramningen pi kapitalmarknaden,underbemanningav
vattendolrstolarnaoch motstind frin naturskyddsintressen. Om det icke fcir ting tid framit skall bli en Permanent brist pi kraft si snart vdderlekenicke dr sdrskilt
gynnsam, dr iet nridvdndigt, att de som makten haver
tdnker om pi dettaomride.
Aska fcirekom cjver Bofors endast 3 ginger och iskvarning f<ir v|'ra fjiirrkraftfcirbindelser mottogs 7'
ginger.
Konsumtionen av primakraft fcjr bolagets industrier
i Bofors, Bjdrkborn oth Kilttu uppgick till 13t Mk\fh
och fcjr den del av den borgediga distributionen,som
Maximiornbescirjesav bolaget, ddrutdver 20. M\Ifh
steg
k\7,
utgjorde
36.000
195)
fu
fcir
som
belastningen,
till 37.060 k\f. I elingpann-orfcirbru.kadesddr.utciver
av
sekundakraft 10 N{k\7h, med en maxrmrbelastnrng
primakraftkonsumtiouppgick
For
Nohab
13.000 kW.
nen till 14,4 Mk\Vh, Weda"lrken 9,5, Tiduholmsverken 1,1, Ulvsunda verkstdder0,8 och i filialkontorens
hdrdverkstdderi Sverigesammanlagtca 2 Mk\7h'
For att kunna tillgodose det 6kade effektbehov,som
uppstitt i Kilstaverken,huvudsakligengenom utbyggnad
i smedjan,har effekten
uv .'armebehandlingsavdelningen
p& transformatorstitioneni Kilsta cikatsgenom installeytterligare en transformator med tillhiirande
iing
",,
Mar.r. Nligra au de n1a bo.rtadsbusen onhring
Bofotsfoto Tillman.

Caitdrsgdtdn'

En at d.e nya gla..remalieradeapparaterna i F 21. En i00 I reaklionsapparat'fi)r liikemedelslntes, Bofo$foto Tillman'

Detta arbetehar utfcirts i elektriska
stdllverksutrustning.
avdelningensregi. Aven med installation av de ganska
omfattandeelutrustningarnafor vdrmebehandlingsugnarna har avd. X varit starktengagerad.
Med utg&ngen av ir 1956 awecklades, enligt ett
avtal med kuittkogu stad, bolagetsverksamhetsom detaljdistributcirav elektrisk kraft, som pAgltt under mer
dn ett halvt sekel. Det var nimligen fu LgOJ som Bofors bcirjade leverera kraft tili dnvarandeLoviselunds
En utfcirligareredogdrelse
ElektriskaBelysningsfcirening.
som nu iir ett
verksamhet,
Bofors
av
fcir denna gren
avslutat kapitel, kommer att ldmnas i ett kommande
numfiIer u,, n-pil".r. Det mi blott noteras,att Bofors
istdllet under fem lLrf nmitt kommer att st& som fiiktaftIeverantcirtill Karlskoga Elverk for omr&det <isterom
Timsilven. Denna krafileveransberdknasutgtira ungefdr
en tredjedel av vad som pi senaretid irligen distribuerats direkt till abonnenterna.
Bofors indastribrandkLr hade 14 utryckningat, dd'tav
r0 av sidan art, att dven stadensbrandknr larmades'
Stcirstatillbudet var branden i Kolhusen, som bekdmpades av all tillgZingligbrandpersonalmed 1o vattenstr&lar
frin rnotorspiutor och brandposter. Kilstave-rken hade
endastett elisvidetillbud di lirm utgick' Vi fir hoppas,
att detta bottenrekordst&r sig linge. Personalenhar vid
43 tlllfallen varit kallad till dvningar och lektioner,
kcirning av motorsPrutor,orientering pi verkstadsomridena sin.rt teori. Inom verkskyddeigenomgick 30 man
En instruktionskursi
en kurs ftir motorsprutsskcitare.
150
deltagare'En besamlade
fcir
svetsare
brandskydd
har anskaffatsuntydande mdngd brandskyddsmateriel
der iren.
Avdelning Skydd:tiiin:t redovisar under rubriken
sin verksamhetun"Meddelandln frin Skyddstj?insten"
der l9)5. Trots en mycket ogynnsam start, med ett
betydligt cjkat antal olycksfall under- fiirsta kvartalet,
ble'r,irlresultatet tillfredsstdllande,med totalt 215 olycksfall mot 2I7 I9r5. Resultatet av skyddspristdvlingen
kan utdelas
blev si passgott att 9 st. semesterstipendier
ir.
i
sompris
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I juni had.ebyggnad.en
K ry pa Nobelhrut Aomrnitsfrhlir ldngt.
BoforsfotoTillman.

Sep/. Monteringsarbetet i O4, Aratmassabland.ningen,bli;d p3 en
d.el besttiir l i ga t rdn sp ofi et . Bof orsf oto Tillman.

Nobelkrut
Pi de flesta av Nobelkruts fabriksanldggningarridde
ir 1956, vilket ju ocksi redovisatspi
god sysselsdttning
Fciretassndmndens
sammantrdden.Antalet anstdlldahar
nigot minskat, ddrigenom att ett 60-tal stdderskorden
7 jantari 1956 civerfd,rdes
till St2idbolaget.
Under iret
har annarsantalet arbetaredkat med eit 20-tal (- 35
med 8,
manliga* 55 kvinnliga) och de minadsavldnade
de flesta av sistndmndagenom d,verflyttningfr&n timtill m&nadsldn.Rekryteringenav arbetskrafthar under
iret icke m6tt nigra stcirresvirigheter.
Forsk ni ngsaud.eI ni ng en har fortsatt utvecklingsarbetet
dels
kemikalier pn l?ikemedelsomrtdet,
av hrigfcirZidlade
laboratoriemdssigt,
dels i halvstorskala.LokalbedtivningsmedletCarbocaindr nu fdrdigt och under tillverkning i
av nikoen nyinrdttadsterilavdelning.Fcirsdkstillverkning
tinsyra- det viktiga vitaminpreparatet- enligt en ny
kontinuerligmetodpigir ochskall fortsdtta.Framstdllning
av metyl-etyl-pyridin,rixan f6r nikotinsyra,har plg&tt i
halvstor skala. Hdr d'ppnar sig ett nytt och intressant
- pvridinkemi - fcir vilket Nobelkrut har
arbetsomrnde
stora fcirutsdttnirigar,bl. a. genom tillg&ng till rivaran
inom Norden. Pi oxidationsomridethar ett omfattande
arbetenedlagts,bl. a. pi isonikotinsyraoch andra oxidationsprodukter.Utrustningen p& Forskningslaboratoriet
med nya hrigtryckspumParoch annan
har kon-rpletterats
och glasapparaturunder tryck samt med glasernaljeradapparatur.Fcir den militira forskningen har en ny stor
frirsciksanldggning
och laboratorium,omfattandeett 10-tal
byggnaderZ zz 31, b<irjatplanldggas.
Fcir de citila kemitka produkternahar 19)6 inneburit
en frammarsch,som ser ut att fortsitta 1957. Leverandverstegtidigare irs. Tillverksefna av acetylsalisylsyra
ningen av formalin, prokainhydroklorid,isonikotinsyrahydrazid (lnkemedletINH) m. fl. produkterdkadeocksi
betydligt. Akrylatproduktionenoch konserveringsmedlen
Bonomoldhar haft ofcirdndradomslutning.Nobecutanets
frammarschhar ytterligarebefdsts,medan tillverkningen
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av kloramin n&gotminskats,mycketberoendepE ombyggnaden av fabriken, som nu befinner sig under inkdrning.
Produktionenav nikotinsyrahar likaledes<ikatbetydligt.
Den stdndigt stigandeefterfrigan pi dennaprodukt har
endastkunnat m<iiasgenom provisorieriffiga om lokaler
och apparatur. En ny anld"ggilng fcir nikotinsyratillverkningen ster derfdr h<igstangeldgetpi dnskelistan.Frjr
rnhngaav F-avdelningensprodukter har prisldget sklrpts,
dock kunde inte mindre an 67 /o hdrav exporterasmot
63 % 1955.
Ombyggnadenoch moderniseringenav Nitrocellulosaaad,elningenhar delvis kunnat p&b6rjas.Byggnadstillhar dock dnnu ej
stind fdr de stcirrebyggnadsobjekten
kunnat erhillas.
har bl. a. lagerutrymmet
Yid Sprkngnnanesaldelningen
fcir glycerin ordnats s&, att glycerin och glykol nu kan
tagasemot fr&n tankvagnari stillet fcjr som tidigare frin
fat. Den tids<idandeoch tunga hanteringenmed fat har
sllunda eliminerats.AII glycerin transporterasnu ocksi
(O 4) har till- och
med pumpar. Krutmassablandningen
ombyggts.Blandning, centrifugeringoch rivning av krutmassaarbetar nu kontinuerligt och all fdrflyttning av
krutmassansker ocksi mekaniskt. Det tunga manuella
arbetethar ocksi her tagitsbort.
har kn&dhusetBZ 2
Ptt Nitroglycerinkrutaudelningen
fcir nitroglycerinkrutmassa
byggts om och moderniserats.
Ovriga knidningsavdelningari B 11 och B 12 skall nu
pi sammasdtt byggasom.
har ett nytt personal'
Ph Nitrocellulosakrutaudelningen
hus uppfrirts.
N obelAruts senasteV olttobrandbil iir utruttad nted sttelsaggregal,
och liariidd.ningsred.skap,sjuAbdr ocb auspiirrningsanordningar n. nt. Karossen dr byggd pa K. lf/. Ohlstons Karosseri-

lfit-

rerAstad bd SAranta.Boforsfoto Tillman.

Iigtvis. Trdnings- och td.vlingsprogrammethar som
ligt omfattats med stort intresse av k8.rens alla
lemmar.
SAyd,dstlhn:tenhar tyvirc mest notera stdrre antal
olycksfall dn under fciregiendeir och frl.n 4,7 till i,s
per 100 S.rsarbetare.
De flesta olycksfallenhar dock varit
av lindrig beskaffenhet.Under rubriken "Meddelanden
fr&n Skyddstjinsten" redogciresutfcirligare fcir skyddsarbetetvid Nobelkrut.
Nohab

Eltet nlbyggnaden au fabriken F 39 har apparatilten d.elui: placerats utornhus. Man "Adr i 16/' hiir. Boforsfoto Tillman.

Antmunitiontauclelningarnahar tillfrjrts en stor och
modern anldggning (nybyggnadenK 19) fcir ytbehandling av granatkroppar.Luftkonditioneringsanld
ggningar,
dyrbara men ncidviindiga ur tillverkningsteknisk synpunkt, har installeratspi flera stdlleninom ammunitionsavdelningarna,de strirstai RA 2 och RA 3.
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Byggnadsaudelningen
har som vanligt klarat av ett
stort och omfattandearbetsprogram,
dels i egenregi, dels
genom entreprencirer.
NAgra av de stcirrenybyggnaderna
har redan ovan ndmnts. Fabriksomridet har utvidgats
bl. a. genom att de gamla bostdderna(torpen) Ovre och
Nedre Kulltorp lagts innanfcirstaketet.Likasi har ingen
v?i.sterom BjcirkbornsHerrgird ned mot Timsdlven inhzignats,frdmst ur sdkerhetssynpunkt
pi grund av de ndrbeiigna krutpressarnai BZ-avdelningen.Kloraminfabrikens srjdra del har tilibyggts med en v6ning, Nikotinsyrafabrikenhar likaledestillbyggts, varvid apparaturen
delvis placeratsutomhus fcir att minska anldggningskostnrderna. Klimatet i virt land ligger tyvirr i de flesta fall
hinder ivd.genfcir ett dylikt byggnadssdtt.Parkeringsplatser for alla bilar ir ett kroniskt problem liksom i
Bofors, och mycket har gjorts fcir att ordna denna friga.
De anstdilda vid Nobelkrut till&tas j,r, p& grund av
fabriksomr&dets
storlek, att kcirafram till sina respektive
arbetsplatser.
har dndratseller nyNigra vdgstrdckningar
byggts, vissa trafiksikerhetsitgirder vid jd.rnvdgskorsningarnahar genomfcirtso. s. v.
IndastribrandLdrenhade 1956 78 utryckningar fcir
eldsvidor, tillbud eller fiirmodadeeldsvidor. Inga stcirre
eldsvidor eller nigot allvarligare tillbud fcirekom lyck-

Frir Nohabs del kan 1956 sdgasha varit ett gott i.r med
god sysselsdttning
i verkstidernaoch god efterfrigan pt
dieselmotorer,lokomotiv och turbiner. Vdrdena fiir s8.vdl
fakturerade leveranser som fcir inkomna bestlllningar
kommer att i irets bokslut visa rekordsiffror. Inneliggande bestdllningar har ett vdrde av ca 1.20mkr, vilket tryggar sysselslttningenftir minst It/2 fu framilt. En viss
ojimnhet i bel?iggningenkommer dock att r&da med
mindre monteringsarbeten,men god eller t. o. m. iiverbeliiggning pl <ivriga avdelningar, frZimst plitslageriet.
Flera st<jrrebestdllningar,exempelvisav turbiner, stricker sig minga 5,r fram i tiden. I turbinverkstadenoch
plitslageriet kommer siledes en civerbeldggningatt rida
den ndrmastetiden, varfci.rsistndmndaavdelning kommer
att tillbyggas och utvidgas fcir att trygga leveranserna.
Exportmarknaden 6r fortfarande hirdarbetad och serskilt ?ir den hcigasvenskakostnadsnivin mycket kdnnbar.
Svenskexportindustri i allm?inhethar ett betydligt s?imre
'dn
utgingsldge
andta l[nders, pi grund av att vira kostnader stigit och stiger snabbare.Speciellt fdr dieselmotorer dr vl-ra hdga priser av avgdrandebetydelsetrots att
vi i minga fallkan erbjuda bide hdgre kvalitet och bdttre
konstruktioner.
De i fd'regiendekrcinika relateradeexportsverigheterna
pi grund av valuta- och kreditrestriktioner bestnroch har
t. o. m. fcirvdrrats. Medan andra ldnder, exempelvis
Viisttyskland och USA, giir allt fijr att stimulera och
st<idja exportindustrin genom lingfristiga krediter, stir
de svenskamyndigheternahelt kallsinniga. Sverigeoch
di givefvis ocksi Nohab kommer att fdrlora och har redan f<idorat flera betydandemarknader,ddr vi tidigare
haft god fot. Kredithindren mdter siv?il pi turbinsidan,
t. o. m. vid statligautldndskabestdllningar,som pi dieselsidan,ddr redarnadnskaren fler&rigkredit.
Fcirsdljningsavdelningen
har trots detta kunnat notera
flera vackra"f nmg&ngar, frdmst betrdffande turbiner, ddr
Nohab ytterligare befdst sitt internationellt goda rykte.
Stornorrfors-turbinernasamt bestdllningar till Indien,
Kongo m. fl. linder har skapattermen"Equal to Nohab"
- Nohabstandard- nir det gdller stora aggtegat.
Till Porsi kraftstation i Lule dlv har Vattenfallsstyrelsen bestdllt 2 kaplanturbiner,de i effekt riknat stdrsta
kaplanturbinernai Sverige.En stor bestdllningtill Uruguay har kompletteratsmed en mindre, men lika hedrande bestdllning, till Brasilien. Ett stort projekt till en
kraftstation, Koui-Lou, i Franska Ekvatorialafrikabearbetas fdr nlrvarande i samarbetemed svenskaoch utldndska firmor. Viktigare in tidigare giiller vid turbinaffarer, att s<i'kakontakt med industrin inom respektive
bestillande land fcir tillverkning av vissa detaljei inom
det egna landet. Ett intimt dylikt samarbetehar bl. a.
inlettsmeden firma i Spanien.
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har fortsatt planKonstruktions-och utvecklingsarbetet
enligt. Konstruktionen av lokomotorn Z 63 till SJ ?it
klar, och den fcjrsta maskinen levererad.Fcir SJ pigir
ocksi ny konstruktion dels av ett nytt Nohab-GM-lok
med 2 fcirarhytter,en i var dnde, dels av ett nytt Co-Co
elektrolok.
Pi dieselsidanhar de tidigare omtaladeProvenmed Noch T-motorernr med turboladdningfortsatt. Slutproven
med impulsdrift har dnnu ej slutfcjrts.Erfarenhetenhar
visat,att lzingresammanhdngande
prov, pi ca 1.000 timmar eller mera, mnstekriras fcir att fL fram tillfdrlitliga
resultatpi hillfastheten. Fcirsdljningenav turboladdade
N- och T-motorer har emellertid bdrjat, och bestillning
har ingitt pi bl. a. 2 st. 9-cyl. sidana motorer pi sammrnlagt drygt 8.000 hk titl en farja melian Australien
och Tasmanien.
Turbinlaboratoriethar haft minga intressantaforskningsobjekt,bl. a. turbinerna till Stornorrfors,Panchet
Hill och Baygorria.Konstruktionen av Porsi-turbinerna
har pibrirjats. Som redan nimnts innebdr dessaturbirrer
f<ir Nohabs del, och iven Sveriges,ett nytt rekord. Nohabstillverkningsmetodav st<irreturbindetaljer,utfcirda
i svetsrdkonstruktioni stilplit i stillet fcir som tidigare
och dvenutnytti gjutgods,har mycketuppmdrksammats
jatsav andraturbintillverkare.
Den nya turbinverkstadentogsunder &reti bruk, likasi
den stora glcidgugnenfcir svetsadedetaljer (se hirom i
B-pilenm 4/56).
Frjr att minska den omtaladetringseln i plitslageriet
piborjadesi slutet av iret en utbyggnadav 2 verkstadsskeppmot cister.Likasn har en vining byggtstill pi planeringskontoret,avseddatt rymma verktygsritkontoroch
metodstudieavdelning.
Nrirmast p& listan <iverytterligare
nybyggnaderstir bl. a. fdrrid och ldrlingsverkstad.
5/12. Den nya Turbinuerkstad.en, ald.89, iir redan lullbelagd
med stora arbeten. Nohabfoto B. Johansson.

Isbrytaren "Odetz" Aomtter att t'i detta alseende, Efter teckning.

Till verkstddernaanskaffades 11 verktygsmaskiner,
frdmst fcir utbyte av lldre fcirslitnamaskiner.Bland nyndmnas,
frirvlrven mi endastden storaRaboma-rnaskinen
I sambandmed inflyttningen i turbinverkstadenhar den
storagolvsvarvenmoderniserats.
Antalet anstdlldastegunder irets fcirstaminader, men
minskades mot slutet av hret, varfcir sammailagda antalet anstillda, I.619, vid Srsskiftetvar mindre dn vid
irets inging.
Bristen pe tekniker d.r fortfannde mycket kdnnbar, och
sdrskilt synesdet vata svitt, ndra omci.jligt,att rekrytera
kunniga konstruktcirer.De storre internationellaturbinprojekten kriver ett mycket vidlyftigt utredningsarbete
kaparedan pn offertstadiet.D& konstruktionskontorets
citet redan nu 1r begrdnsad,innebdr teknikerbristenen
mycket besvdrande"flaskhals" fcjr ordertillfdrseln.
Bland stcirre objekt, som levereratsunder &ret, kan
nrimnas28 ramverk till ellok och 1 lokomotor till SJ
salmi26 Nohab-GM-lok till DSB, NSB och SJ. Flera
'ar
under arbete,
stcirreturbinanllggningar for nd"rvarande
men 1956 var fcir dennatillverkning ett "mellanir", och
endast1 stcirreturbin till Laselefakturerades.Flera turbiner kommer att levereras1957. Antalet levereradedieselhk var 50 /o stlrre an 1951. Bland stdrre fartyg, som
utrustatsmed Nohab-motorer.kan ndmnasfdrian "GRIPEN", malmfartyget"MELVIN H. BAKER" (ca 8.)00
l.rk), tankfartyget "GUDERMES" och lastfartyget
"CAROLINE SMITH". Motorer har dven levereratstill
tr&lareoch lastfartyg,
ett stort antal mindre bogserb&tar,
diiribland "M/S CHRISTOFER", en s. k. paragrafbht
- den fcirstai en serie om 3 st. Huvudmaskineriettili
isbrytaren"ODEN" befinner sig fcir nlrvarande i tillverkning.Motorleveranserna
har gitt till varv i Danmark,
Finiand, Holland, Norge, Sverige och Tyskland. En
mycketstor del av Nohabskapacitethar som vanligt tagits
i ansprik fcir Bofors-bestdllningar.
Tidaholmsverken
Verkstiiderna.
Trots relativt svag beliiggning i verkstddernaunder
1955 kan man nog siga, att iret varit ganskagott frir
Tidaholmsverken.
I bcirjanav iret hadevi i maskinverkstaden
iegoarbeten
av minga olika slag. Det rcirde sig om sivdl enskilda
detaljer som hela rnaskiner,som t. ex. scimsvetsmaskiner
fcir AB Gasackumulator.
Huvuddelen av arbetetutgjordes dock av arbetenfrin Nohab, tillhdrande sivdl dess
produktion fcir Bofors som dieselmotortillverkningen.
Aven Bofors har kunnat placcraen hel del arbetenhos
oss,som annarsej tillhctri v|,ras. a. s. ordinarie arbeten.

OvergEngentill den nya varianten av lavett, som betecknasSD har givit siviil verkstadsfolket som ritkontor
och verktygsavdelningmycket arbete och minga problem
att l6sa. Kvalitetsbestdmmelserna
f<ir denna har nddvendiggjort omldggning av metoder och nykonstruktion av
s&vil bearbetnings-som kontrollverktyg pi minga punkter och i de flesta fall medfcirtcikadeframstlllninsikostnader. Det har d.venvisat sig praktiskt tug"t oiOjligt
och direkt ol?impligt att halla tvi olika kvaliteter p5.verkstadsarbetet,varfdr successivtsamma verktyg oih kontrollfordringar infdras dven frir den "normala" lavetten.
Detta har i sin tur medfdrt och kommer fortslttninssvis
att medfdra avsevird nyanskaffning, speciellt uu -etverkryg.
I sambandmed flirdigstdllandetav det nya sliprummet
pi filarliiktaren har komplettering av maskinerna ddr
skett, vidare har en speciell gaffelstaplare anskaffats enbart fcir ldktarens behov, dirmed kan sdgasatt vi 100
/a-igt genomfcirt systemetmed lastpallar i verkstaden.
Bland andra viktigare nyheter i maskinparkenmirkes
en Herbert revolvernr 8 och en Doall smdltbandsigjdmte
en mindre borrmaskin och en gdngmaskin.6kat anial
arbetsmaskiner
har mist renoveras,bide f<ir maskin-och
ammunitionsverkstadenunder iret, beroendepi att stijrre
delen av maskinparken anskaffadesniistan samtidigt pi
3O-taletoch nu ndtmar sig grlnsen fd,r sin normala livsl2ingd.
Materialfci.rr&dethar frirbdttrats och f&tt travers i samband med flyttningen undan plastnybygget.
Tillverkningen av mantlar fcir Aurak har nu i det ndrmaste avslutats. Den fcir detta dndamil specialinredda
lokalen har kunnat delvis utnyttjas fcir sprutmilning av
lavettdetaljer, ett gott framsteg, som dock skulle kunna
gjorts ?indl blttre om liimpligare lokal stitt till f6rfogande.
Samarbetetmed Bofors' utldndskakunder och licenstagare har mdrkts dven i Tidaholm. Vi ha silunda haft
studiegrupper ffi.n bl. a. Norge, Burma, Holland och
Spanienpi besd,k,som tagit del av tillverkningensuppl?iggningoch sett virt sdtt att arbeta.
Ammunitionsverkstadenhar under iret varit bdttre
sysselsattdn fdregiende ir itminstone vad bettdffar de
mindre maskinerna.Huvuddelen av beldggningenhar
varit legoarbeten,delvis med mycket hdga kvalitetsfordringar. Speciellt har en till synesobetydlig liten skruv
f<ir AGA inneburit ett icke friraktligt tillverkningsproblem, som verkstadenlcistpi ett frireddmligt sitt.
P& hdstsidan bcirjade det synas som den lingvariga
ligperioden fdr verkstadenskulle nirma sig sitt slut.
Frin Bofors kom order pi s&vil 30 mm som 40 mm
ammunition och detaljer av olika slag. Delvis ny utrustning miste anskaffas och nya verktyg framtagas. Vid
irsskiftet hade dennautrustning delvis kommit och ncidvdndiga omflyttningar av masklnernai huvudsakgenomfdrts. N&gon egentlig tillverkning pi dessaorder hade
dock ej kommit iging.
Plastfabriken.
Arets resultat har ej blivit riktigt si gott som vlntat
var. Fcirra irets relativt goda resultat hade h<ijt fcirvlntningarnabetrdffandeirets fcirsdljning,men har ej kunnat
infrias och tillverkningskapaciteten har dirfcir ej helt
kunnat utnyttjas. Under irets sista minader har dock
orderingingenvarit bdttre.
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Atars. Frdn Byggnadsutstdllningen

i Gdteborg. -

Bonoplast i

mdnga oliAa lortner.

Det hcjsten1955 beslutadenybyggetf<ir bearbetningsavdelningenmedfcjrdeen hel del konstruktionsarbete,
som
utfd'rdesav Bofors byggnadsavdelning.I mitten av februari
var detta si lingt framskridet, att ansdkanom byggnadstillstind kunde inldmnas.Fd,rstnd.rsidant erhillits kunde
arbetet med de tv& byggnader, som meste flyttas,
sittas ig8.ng.Den 6 juni kunde entreprenciren
sitta iglng
sin grivmaskin pi. byggnadsplatsen,
varefter bygget gick
fort undan. Derr L4 sept.kunde taklagskransen
settasupp
och den 17 dec. kunde slutbesiktningav byggnadsarbelel
dga rum. Dock iterstod dnnu vissaarbetenmed ventilationen samt all milning, vilket berlknadesdraga ytterligare en minad.
Avdelningenhar alltsi ej haft nigon nytta under detta
FLrav bygget.Den kompletterandemaskinutrustning,som
bestdllts att placerasi nybygget kom dock delvis att levererasoch tagasi bruk p3.provisoriskaplatseri nuvarande
lokaler.
I sambandmed byggetkan ndmnasatt taklanterninen,
som helt nykonstrueratsfrir anvdndning av korrugerad
plast istdllet f<ir glas, tillverkadesi maskinverkstaden
fcir
att fL en hillbar kalkyl. Tanken vat att kunna sdlja icke
blott plasten utan dven kunna ge kunderna anvisning hur
korrugerad plast pi bdsta sd.tt utnyttjas ftir takljus i
industrilokaler.
En viss omorganisationav verksamhetenmot stdrre
koncentrationhar beslutatsoch kommer att genomfciras
under 1957. Aven kommer etskillisa besluta--de
f<jrbiittringar av utrustning och lokaler fcii akrylgjuteriet fcirst
att kunna genomfrirasi sin helhet under ndstair. Silunda
har maskinverkstadenen ny stor dubbelugn i arbete frir
bittre polymerisering och en ny stcirre lagertank f6r
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monomerenhar bestdllts, numera fi vi n?imligenmonomereni jdrnvigstankvagn.
Ett l[nge ndrt 6nskemil har realiseratsi det att plastfabriken f&tt en utvecklingsavdelningmed ett bra utrustat
laboratoriumoch personaltill ftirfogande.
Vi se snlundafram mot ett nytt Ar med tillfcirsikt, iikad
frirsZiljningoch billigare produktion.
Prs

UVA
Redan nu kan sdgas,att 19)6 varit ett mycket livaktigt
lr fcir UVA, dven om det ekonomiska resultatet ej kan
mlta sig med tidigare irs. Beldggningen har varit
tillfredsstdllande; pi revolveravdelningendock n&got
minskad,p& andra avdelningar,bl. a. filnings- och monmycketgod. Flera nya epokgtirande
teringsavdelninguna,
ruaskinkonstruktionerha slutfcirts, visats fdr sakkunskapen och fcirts ut pi marknaden. Hydraulvdxeltillverkliksom den
ningentill Bofors har haft full sysselsdttning,
liknande tillverkningen av SRM-vdxlar. Av slipmaskiner
har visserligen ett nigot mindre antal tillverkats dn tidigare, men de nya maskinetna dr mera komplicerade och
specialbyggda,"skrdddarsydda", varfcir det blivit mera
arbetepi varje maskin.
De nya UVA-maskinerna"Servo Sizing" och "HydroChuckless" visades pi Olympiautstdllningen i London,
dir de vdckte stor uppmirksamhet. Denna utomordentligt
ldrorika och intressantautstlllning visade fd,r dvrigt, att
UVA Hg mycket lingt framme pi slipmaskinsomridet
- vdl si lingt som USA. Av en ny bultmaskin (Bofors)
dr en prototyp fiirdig, som delvis arbetar efter nya
principer.
S2irskilt SRM-vdxlarna har vunnit vackra' fnmglngar.
Den mindre vlxeln har nu kdrts i mycket hird trafik
under ett ir med mycket gott resultat och utan anmdrkningar. Av den st<irrevdxeln (US-D L.2) d'r de ftirsta
exemplarenklara och nyligen satta i drift. Ett flertal lok
med UVA SRM-vdxlargir nu i trafik inom Sverige,dels
pt SJ och dels vid flera bruk, bl. a. Degerfors. Frin
utlandet (Colombia) har en mycket stor order kommit.
mi ndmnas,att personalmatsaAv byggnadsarbetena
larna reparerats,moderniseratsoch gjorts sdrskilt trivU 55 -

au mindre,!p UVA;s nya slipmaskin

ser bfu i

modellexemplar. UVA-foto E. Peedu.
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samma, en utvidgning av verkstadskontorethar fiirdigstdllts och vissa smlrre omgrupperingar i verkstaden,
monteringsavdelningen,har utfdrts. Till verkstaden har
nyanskaffatsett tiotal maskiner, delvis som ersittning fdr
ildre, omodernaeller fcirslitna maskiner.Bland de nya
maskinernamn bl. u nlgra nya fdsar, en Fritz Werner
och en Miigerleplanslipmaskin,ndmnas.
kopierfrdsmaskin
har rikat med ett 30-tal man, men
Antalet yrkesarbetare
fortfarande r&der stor brist p& skickliga arbetare.Personalomsdttningenhar - for Stockholmsftirhlllandenvarit mycket liten vid UVA med ca 100 nyanstdlldaoch
ca 70 slutadeunder iret. UVA har ocksi en mycketstor,
fast och god stamav yrkesarbetare.
Lirlingsverkstaden,som nu arbetarpi tredje iret, med
23 ldrlingar i 3 irsklasser, gfu bra-och fyller ett myckei
stort behov, iven om den inte ?ir tillr?icklig fdr hela nyrekryteringenav yrkesskickligaarbetare.Till viren 1957
skall den f<irstakullen ld.rlingar fi sina yrkesdiplom. Enligt planerna skall ro ldrlingar tagasin per ir och skolan
alltsi omfatta 30 ldrlingar ndr den dr helt utbyggd.
Bland yrkesarbetarnahar ett antal utvalts fcir befordran
till arbetsledareoch specialtjdnsts&somservicemdn,instruktdrer etc. Samtliga uttagna har testats f6r att man
skall f& en objektiv beddmning av deras mdjligheter och
fcir att i gdrligaste mln fiilja parollen "rett man pl riitt
plats".
Frin personalorganisationernakan intet sdrskilt nytt
omtalas. Fcirhlllandet mellan f<iretagsledningochanstiillda
har icke sattsp& nl,gra hitrdarcprov under iret, utan allt dr
gott. Fr&n idrottsfrontenkan rapporteras,att 1956 bjudit
p& flera vackra framgLngar. I bordtennis klarade sig
UVA:s lag obesegratgenom korpserienoch blev uppflyttat i hrigre klass. Fotbollslaget vann sin serie, och korptennisensseniormdstareblev svarvare Allan Svensson.
Trof6skipet har allts& f6.tt en hel del nya vackra priser.
Arets fakturering kommer att civerstiga1955 irs och
summan av inneliggande order och bestillnin gar guafiterarsysselsittningf<irhela ndstair.
Prognosernafiir UVA:s utveckling pekar pi en fortsatt exPanslon.
'Wedaverken
Det g&ngna Lret har fijr \Tedaverkens del varit gott.
Faktureringen kommer att iiverstiga fjolirets med ca 2
milj. kr., antalet arbetare har 6kat, sysselsittningenhar
varit god och efterfrigan pi de olika produkterna, slrskilt f?irdigfabrikat och stingpressade profiler, mycket
livlig. Den inneliggandeorderstockenvar vid irsskiftet
rekordartad hiig, i fdrsta hand beroende pi stora bestillningar frin Bofors pi rcir och stingpressadeprodukter. Den synestrygga sysselsdttningenunder en god
tid framdver, dock med ojdmn fiirdelning p& de olika
avdelningarna.Bokslutet kommer att visa tillfredsst?illande siffror.
Det rider fortfarande brist pi aluminium i virlden,
men tack vare l&ngtidsavtalmed en norsk tillverkare,
Ardal-verk och SvenskaAluminiumkompaniet,har rJZedaverken icke haft nigon svirighet att trygga sitt behov
f& 1957. Prisernahar dock stigit och ddrmedhar ocksi
\Tedaverkenspriser mist hcijas.
har
Bristen pi god arbetskraft,slrskilt yrkesarbetare,
under &ret varit mycketklnnbar. \Wedaverkenhar under

--VlLIET BevrsAs
4eNo^^

AT-T /1rAN I

usn Ae uPPg r eN
kot$su^4TroN
av 11kg.
?eR PERSob ^,r€pAN
vl r sv€(2lc.e HAR
c:o 5 kq.

'@l

--

F6R ATT

/'4'--

Ef
E-l AtrneroL[tNDosTetN 66R sr-oRR€
....
A st6rreE LANov(N,NtNaAR.

ORDEPTTUC4iVAEN
LOVAT{

60TI-

D.v. s. F \ ) L L
Pucc€
Averu

HANC.A 4l€o

rsvA,ruc<eu
aaAsrg RATIoNALIS€
otr\t-^e
cA/,esti

-

i:::'ffiRt
'&]H
ts<4#v'
o;o

e".d
<^^s^Kt)

Derr4 FORDR^S"
Bv4aNADS-rtcc5TAND1

VILKET
AttT(D

tN te

AR

5^.

.Arr!

(\

FTf rnou..^
Ae nr-r p{,

ARBETSKRAFT-.
FoR OETTA
FORDRAS

gos'rAoee
\7€pA
AR

scoa. vAu uT ocH r<ol44eR

ffi

ffx:t:.':1.._'" F6R.S#=

VICCIGA

aT.t slAuva rNv€sTer2Ar eG['A So\AoeR_

skuLL

FIAR NyA

4,(ATSALAR rur<Aft*fS-- U

DK'#"RI''f:'ffS::arAr.&E

8.renslopp haft mycket litet utidndsk arbetskraft men
under senare5.r har antalet stadigt 6kat och rcir sig nu
om ett trettiotal.

KoLillgjuteriet har vrsat en successivtminskad beliiggning och denna var mot slutet av iret lig, varfcir en del
kokillgjutareciverflyttades
p3.annatarbete.

Tillbygget till kontorsbyggnadenblev under &ret fd.rdigt och omfattar nya matsalar f6r tjdnstemln och arbetare, kemiskt laboratorium och ett tillskott till kontorslokalerna.
Matserveringen fcir arbetarnz startade vid irsskiftet
och ddrigenomhar en ldnge ndrd cinskanhos dessablivit
uppfylld.
Sfedaverken har innu icke fitt byggnadstillstind fcir
en civerbyggnadav gatanmellan gjuterierna som dr ncidvdndig ur rationaliseringssynpunkt.
Betrdffande de olika produktionsavdelningarnakan
ndmnas:

Prestgjuteiletr bel?iggning har varit mindre tillfredsstd.flandendr det gdller de mindre maskinerna,di diiremot de stcirre haft god beliiggning. Under iret har
dlrfcir en ny stor Biihler pressgjutningsmaskin
anskaffats. Denna maskin har ett listryck p3,4Oo ton jimfdrt
med den tidigarestcirstapi 200 ton.

Alutninium.gfuteriet har under iret haft tillfredsstiillande beliiggning.Nigra ndmnvlrdanyanskaffningarhar
icke skett.
Elektrongjuteriet har haft nigot ojZimn bel?iggning
med mindre handformning men mera maskinformning.
Orderingingen har mot slutet av Stet varit god.

Mek. aerkstad,enhar haft full sysselsd.ttning.
En del
nya maskiner har anskaff.ats,ddribland en stcire vertikalfrismaskin,Droop & Rein, med en bordytaav 80OX
2000 mm.
Antalet olycksfall har cjkatmed 11,2 /o jamfort med
fciregiendeir. Olycksfallenhar emellertidvarit av lindrigare karaktdr och antalet sjukdagar har minskat med
15 %. Statistikenfcir iret visar fdliande siffron
Antal olycksfall
27
,, sjukdagar . .. .
502
711!
,, olycksfall pr 100.000 arb.-timmar
sjukdagar
1.000
pr
arb.-timmar
0,58
,,
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Deru
Omsdttningenpi personalhar varit nigot mindre dn
fdregiende ir. Under 8.rethar 120 personerslutat sin
anstlllning pi \Tedaverken.
Det har varit livligt pi idrottsfronten,och S7edaverken har deltagit i korporationsserieri handboll och fotboll med fla'mghng. Under iret har internt en stort
upplagd m&ngkamp dgt rum. Mingkampen omfattade
skytte, miniatyrgolf, varpa, simning, rykel, orientering
och tyngdlyftning. Som segrareutgick Fred Edlund, som
silunda fick den andra inteckningeni vandringspriset.
I(edaverken segrade civerldgset i SddertZiljeskorporationsskytteoch belade en hedrande placering i Svenska
Dagbladetskorporationsskytte.
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Krdnikan bygger i stor utstrdckning pi notiser, som
hlmtats ur Karlskoga-Kuriren och Karlskoga Tidning,
Bofors bida "lokaltidningar" samt p& klipp ur svenska
och utldndskatidningar och tidskrifter som redaktionen
flr genom fci'rmedling av Klippbyrin Argus. Ett stort
antal notiser har ocks&erhillits som svar pi ett cirkuldr,
som redaktionensinde ut till ett 150-talchefstjdnstemdn
vid Boforsverken, Kilstaverken och Nobelkrut och till de
olika personalorganisationerna.
Redaktionen vill framfcira ett uppriktigt tack till
nedanstiendetjinstemin (signaturer), som llmnat mer
ellermindre utf6rliga svar:
A6e/FRK, AUFAS, Br/NVA,

Bne/NZ, Cab/NOX,

Cb/NT, DI/NZ, Dr/NB, Ekb/VT, Est/NZL, Eng/NEPT,
Ge/KK, Gi/VV, GmiS, Hahn/X, HeiNVD, HgeMH,
HIUY, Htrn/KK,

Jsh/ESS, Jns/EPI, JslddX, Knd,s/FS,
LthiGdtaverken, Ltn/NS, Parkm. Nilsson/B3, Pn/EPT,

FOTEOICEN

OVCRRASKAD€MCO

6N 2U. PCATSOCH
srLV€RP€NQ€N_
REVANScH F6R.

F.tocAPsts'pcu'qp].|

ARgT6\

fi€DALJSK6RD

FYrr0€
F.6. uPp
FATET RATT

Plyhr/KMT, Prs/TV, Pi/KKH,

Olr/EPI, Onr/S, Oos/V,
Munkby/FAG, Ringstrcirn/FAM, Rz/ME, Sh/KM, Sln/
FAO, Sy/NVF, Sgn/MSK, Sj/EFX, Tr/OA, \ValNT,
Vk/B, \fflKA, Cnn/MSK, Bln/MVK, LilMG, Nr/VT,
Ro/V2, Rsg/NF.
Redaktionskommitt6erna
vid de olika koncernfciretagen
har pi ett f<irtriiffligt sett hielpt redaktionenmed krdnikemateriel,sivll notiser,sombilder och fotos.
Bildmaterialet har till civervd.gande
delen erhillits frin
'd.r,
resp. fdretag. Som vanligt och naturligt
har de flesta
fotografierna kommit fr6.n Bofors och Nohab. De olika
fotografernas namn har, pi nigot undantag ndr, kunnat
angesunder resp. bild. Boforsfoto Falk och Tillman,
Nohabfoto B. Johanssonm. fl., UVA-foto E. Peeduoch
S7edafoto lVesterlund har ldmnat de flesta bilderna.
Enstakabilder har erhillits frin Karlskoga-tidningarnas
redaktioneroch frin olika bildbyrier. Redaktionenvill
g*na tacka,alla de som hjiilpt oss med bildmaterialet.
Sammanfattningarna om de olika koncernfciretagen,
som avslutar krrinikan, har som vanligt granskats och
godkints av resp. Bolagsledningaroch Redaktionskommitt6er.
E. Lbg
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MEDALIUTDELNINGEN

Disponent Soblnzan bdlsar ti.lAonzmen. Boforsfoto Tillman.

Bofors medaljutdelning t956 d.gde
rum vid en ovanligt sen tidpunkt pi
6ret, lcirdagen den 1 decem-ber,mbt
tidigare tr pi fdrsomrnaren.
Programmet gick i traditionell, virdig, enkel och hjiirtlig stil, med en
lagom awigning av musik, tal, ceremonier och till sist kaffe och fd,rfriskmngar, under mera otvunget hj?irtlig
stlmning. D3, medaljtirerna i er var sa
lagom minga till antalet, att samtliga
inbjudna kunde inrymmasi Samlinglhuset,hd,llsfesten ddr. De senasteiren
har annars Stadsteaternvarit festlokal.
p6,grund av det ovanligt stora antalet
medaljcirer. Stadsteaternoch Folkets
Hus festsal, som di anvdnts, dr ju
vackra och pampiga lokaler, men det
hjnlper inte: Bofors Samlingshusdr
trivsammare om ln det kan bli litet
tringt ddr.
Arets hiigtidlighet inleddes av Bofors Musikkir som vanligt kan vi sdga,
som med elegansoch sdkerhetspelade
Franz von Supp6souvertyrtill 'Sk<;na
Galathea".
Hilsningsanfcirandetholls av ilsponent Saerre Sohlman. Frirst hdlsades
alla inbjudna, de 76 medaljcirernaoch
deras anfcirvanter,chefer och arbetsledare, representanter fcir bolagsledningen och personalorganisationerna
m. fl. hjiirtligt vdlkomna. Direfter
fortsatte disoonenten:
"Att &retJstoramedaljutdelningi ir
kommer betydligt senare dn vanligt
har mlnga orsaker. Vanligen har vi
brukat samlas pi frirsommaren, omkring mitten av juni m&nad, ganska
ndra &rsdagen,den 16 juni, av Bofors
3O0-i.rsjubileumL946. Den kanske
frimsta orsakentill att vi i ir rikas si
sent har varit det rd.ttallmdnt uttalade

cjnskemiletatt denna hcietid dverhuvud tagetbordef<irliiggus
iill .n annan
tidpunkt in sommarhalviret, under
vilken tid de flestaav osshar bestimda
dnskemil, att i mdjligaste m&n flt filtt
disponera <iver veckosluten. Denna
nyordning, vad tidpunkten f<ir vir
traditionella medaljutdelning betr?iffar, kommer d.veni fortsittningen att
tilldmpas.
Under den senastetiden har, bl. a.
inom Fciretagsndmndenvid Bofors,
diskuterats om och p5. vad sdtt man
skulle kunna skapf en annan och
kanske mera modern och tidsenlig
form, fcir att hylla och belcinade dir-till beriittigade medarbetarna.Fcirslag
vdcktesom att slopa medaljetna "som inte gjorde nigon mlnniska
glad utan som kom att hamna i en
byfi.li"da" - och i stiillet dela ut aktier, premieobligationer,silvertallrikar,
guldklockor eller andra nyttiga saker.
Det dr ju ghdjande, att i detta sammanhang etf.ata, att en aktie nu anses
vara en nyttig sak, som var och en
gdrna vill iga. Denna ffi,ga, medaljutdelning eller ej, dr vil dnnu inte
slutgiltigt avgjord och vi fir slkert
skdl att iterkomma.
Ett par saker bdr i detta sammanhang dock pipekas.Medaljerna,som i
och fiir sig har ett fcirhillandevis ringa
pekunj?irt vdrde, bdr frdmst ses som
en symbol, som ett tecken pi fdretagets och samhdlletsstora ta?ksamhet,
uppskattning och fcirstielse fcir ett
plikttroget och vdl utf<irt arbeteunder
mFLnga.
ir. Den arbetsinsats,som var
och en gjort inom fciretaget,har visserligen direkt kunnat auli)nas, men
det finns tidnsterav ideell beskaffenhef, som ej kan vdgaseller mdtasmed
pengar.Det ir just dessatjinster, som
bolaget vill tacka fcir genom att utdela
en medalj, priiglad av ei ay landets
dldsta ideella organisationer,Kungl.
Patriotiska Slillskapet.
Fd'retaget och dess ledning har
emellertid ingen som helst istundan,
att vid ett tillf?ille som detta utdela
nigot slag av utmdrkelse,som ei tillfullo vdrdesdttes
av de anstiillda,ty i
si fall kan iu tanken bakom denna
handlingkommaatt helt feltolkas.Det
dr ddrfcir min fcirhoppning, att det
skall lyckas oss, att tili ett annat ir,
gemensamt
med de olika personalorganisationerna,komma dverens om en
sidan form av utmdrkelseresD.beldning, som av alla kommer att vdrde-

BOFORS

Td stdlnzdn - direktdr lyabl$een tacAar
och lycAdnskar martinmlistare Sj|gren. Boforsfoto Tillman.

sdttasoch uppskattas,si. som avsikten
verkligendr med desamma."
Direfter gav Disponenten en iterblick d,ver de gingna iren, bdrjande
med 1906, di dagensspeciellahedersgdster,)0-&rs-medaljdrerna,
bdrjadesin
tjiinst vid Bofors och Nobelkrut. Detta
ir var ingalundanigot gott eller lysande.ir i bolagetshistoria utan bolagets
ledning hademi.ngasvira problem att
brottas med. Detsammakunde i allra
hcigstagrad sdgasom 1931, startiret
inom bolaget fcir alla dem, som nu
skulle hedrasmed medalier f6r 25 fus
tjiinst. Vi citerar litet ur Disponentens ial:
"Ar 1931 var inget gott ir f6r Bofors eller fcir virt land. Efter 1920taletssvira depressionsirbdrjadekonjunkturerna f<ir Bofors att 1928 llngsamt vdnda.Denna uppging var doJk
Disponent Sohlnzan tacAar li)rman Grell
l61 5O dr: tjiinst. I baAgrunden skymtar
lru Mary Hanslin. Boforsfoto Tiliman.

I
'!

mycket kortvarig. Redan 1930 sjiink
siffrorna betrlffande orderstock,och
irsvinstenvar obetydlig.Fdr 1931 var
liget ytterligare fcirsimrat. Totalt hade
bolagetdetia ir en fakturering av endast 12 milj. kronor och rcirelsengick
Den
med direkt fiirlust. --civila tillverkningen, frimst av bildetaljer, pi vilken bolaget satsatbetydande investeringari maskiner och
byggnader, gick, trots alla tdnkbara
med stor fcirrationaliserings&tglrder,
lust. Antalet anstdllda fu 1931 var
2.500, ddtav cirka 2)O tjdnstemdnbetydligt fture d'n under f<ireg&ende
ir. Samtliga anstdllda, arbetare och
tjdnstemdn,fick nu vidkdnnasen ldneminskning p& cirka 5-IO %. Denna
l6neslnkningkunde dock senarekomDenseras
med bittre ackord fdr arbeiarna och gratifikationer till tj?instemdnnen.
Aret 1931 var ett botten&r- lyckligtvis ett enda sidant - och redan

visadeen tendensatt bevarandekrafter, somtrots allt finnas
statsinkomsterna
frirborgadeinom FdrentaNationernas
stagneraeller sjunka.
Inrikesoolitisktskeddedock en hel ram och som sdkert till det yttersta
dei saker,en hel del stora och nyttiga splnna sina krafter i dessadagari freting: avtalsfrigornasrdttsiigastdllning dens syfte, skall lyckas att fd,rhindra
studerades,arbetarskyddslagengod- vad vi alla innerst inne frukta: ett
kdndes av riksdagen,sjukkassevdsen- tredje vlrldskrig med dess fruktansdet regleradesoch sakkunnigatillsat- vlirdakonsekvenser.
tes fcir att utreda arbetsld'shetsproble- Fcjr virt eget land ha kinningarna
intogs, av det allvarltgt krisliget pi den utmei. En ny byggnadsstadga
frigan om h<iger-eller vdnstertrafik rikespolitiskafronten ingalunda utediskuterades,
liksom flera andra vitala blivit. Riskernafdr knapphetpi vissa
frigor, som dnnu i dag inte funnit
rivaror, frimst pi kol och brdnnoljor,
nigon tillfredsstdllandelcisning.
har aktualiserats.
Virt interna prisliige
Om det utrikespolitiskaldget kan kan komma atf ytterligare utsittas fiir
aTlvailigapifrestningar, som fiiljd av
endast sigas, att det litet varstansi
v[rlden ridde stark oro, men att situa- stegrade importpriser, f6r sivitt ej
tionen dock var betydligt ljusare d& krismolnen kommer att skingrasunder
nlrmaste tiden. Kraftiga htgdrdet dro
ennu.___
Vi kan nu ldmna v&r tillbakablick emellertidredanvidtagnaresp.planeoch itervlnda till nuet och fd,rsiikage rade inom OEEC fdr att medlemsl[nen prognos fd,r den ndrmastefram- derna, bland vilka Sverige befinner
sig, skola kunna fi en rimlig tilldeltiden.
ning av de jusi fdr dagen knappa
Om det utrikespolitiska ldget f6r
25 ir sedanpL m|nga hill var ganska r&varorna,si att resp. llnders viktigare
spint, gdller dettai dnnu myckethdgre industrier i mdjligaste m&n kunna
grad i dagenssituation.Med avskyoch uppeh&llasin produktion."
Efter disponentenstal iigde sjllva
harm i vira sinnen fiiljer vi hdndelseutvecklingeni Mellan-Europa,ddr ett medaljutdelningenrum. Den fd,rrdttalitet land, till synesfruktlcist,kdmpar desav disponentenoch direktijr Wahlfcir sin frihet och sin existens.Vad som steen,assisteradeav lottorna fruarna
tilldrager sig i Mellersta Ostern inger \Talborg Bergstrdmoch Mary Hansoss allvarliga farhlgor f<ir att nya ur- lin och frdken Brita Bergqvist, vilka
alla tre medverkatvid fleta tidigare
laddningar kan komma i frtga uti
medaljutdelningaroch sktittede prakdenna vdrldsteaternsenormakrutdurk,
dir en enda gnista, placeradpi r?itt tiska detaljernasdkertoch rutinerat.
Bcirjangjordesmed "50-irin gaffw",
stdlle,kan komma att fi en hel vdrldsvilka en och en kalladesupp pi podiet
brand att flamma upp. Vi hyserlikviil
litet utfcirligare.Av
alla en innerlig dnskan,att de freds- och presenterades
Medaljiirernas

medalipryder
Bergstri)nt
Fru
IYalborg
ingenjdr Sillrersparre. Boforsfoto Tillman.

1932 vd.ndesig kurvan iter uppit, fiir
att ni sin kulmen under det andra
vdrldskrigetsfdrsta &r.
I Sverige i iivrigt upplevde vi de
sista iren av "Kreugerepoken". De
tidigareoptimistiskatongingarna,spekulationernamed diverse papper pi
bdrsen,stora nyemissionerav aktier,
obligationeroch debentures,den vidgade internationella penninghandeln
o. s. v., avkjstesp& nyiret I93I av en
ekonomiskkris, som i augusti ytterligare fdrvirrades med en mycket allvarlig baisseoch SiockholmsFondbdrs
stingning. Riksbankenhiijde diskontot och affdrsbankernasvarademed
justering av sina rdntor. England oclr
senareSverige6vergavguldmyntfoten
och en mycket allvarlig valutakris
uppstod. StatsministerC. G. Ekman
och handelsminister Felix Hamrin
hade fd,rvisso inga glada dagar, dlt
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Boforsfoto Tillman.

i Bofors

Samilngshus.

50-rtrsueleranerna sitler pfr ldrsta biinAen.

l,Wi
50-irs medaljiirerna
Sittdnde lr. a,: Aruid Arons.r'on,Suen Greek, G. S. Grell och Gustau Djupt'eldt. Stiende lr. a.: Oscar Sjdgren, Eittcu Aronsson, l. S. Atplund., Rudoll Saanstrdnt ocb Carl M. Bild.
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Medaljtirer frin Nobelkrut
Sittande: Gilr'ldu Petlerrson, Brnr EAendthl, osten Bjdrkstrbnt, Tortald Norell, OsAur A. Pet/ersson, Ignatius Grell, Erik l. Karlsson
oc/t Ernst Gatlatsson. Slrlende: l. A. SandualJ, Ragnar Lindfor.r, Bertll Kar/gren, Bert)l Jobans.ron,Bernhard. Ol:son, TureB,EriAsson,
Kurt Karlsson, Bernhtrd OJ:son, Edain F, Andersson,
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Medaljiirer

frin

Byggnadsavd.,

Kontrollen,

Metallurgiska

avd., Elektriska

avd., Stilfiirsiiljningen

m. fl. avd.

ArneBrogrenocbG6teB1'Jl|.t||i)il'
Clt/S.Strr)nt,N,A,Sl/:l.rt;dltt,ochHe/geE,Ljungdlhl,StienrJeibotIreuden'.

Medaljiirer frin Verkstdderna, Planeringen, Konstruktionskontoret m. fl. avd.
S)ttlnde|r,t'..'AlutBrober2;,GutllrSji)ntll'
Ragnr Lo/bldd. St")endei rnellerstrr raden: G. F. Bjorn-Hedenblad, Axel Hanntgten. Olol Jan.r.ron,Bror l[.. Orn, Fi/)p Andersso,.,
Sten N)1.;.ronoch Ake C,tr/.r.ron.
Ftnl:e, K. A. Kii/l.rtrJtn. Ltna Lundberg och Birger Enocls.
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redan borta, exempelvislandshd,vding
Hasselroth, doktor Sven \Tingquist,
liksom minga av veteranerna,andra
har ldmnatfdretagetoch staden,sisom
disponentWijkander. Filmen har redan ett stort dokumentd.rtvdrde och
det var med bide vemod och intresse,
som man nu fick en Deminnelseom
den st&tliga300-&rsfesten.
Som avslutningspelademusikkiren
Kungl. Svea Livgardes defileringsmarschav Ille Gustavssonoch s3'blev
det tid att samlasute i foajln och uppe
i lilla salenf6'r att dricka kaffe.
Chefer och arbetsledareuppsdkte
nu sina medaljcireroch det drdjde inte
ldnge, fdrrdn lottornasutmerktakaffe
Ingeni\r ToraaldNorell framf6r medalj6rernastacA.
de 10 kallade var 9 ndrvarande:Ing- Medaljiirer som saknas pe
var Sdderqvistvar av hdlsc-och famil- gruppfotografierna
jesk?ilf6rhindnd nd;warz,Nigra dagar senare,pi sin 65-irsdag,hadehans
chef, ekonomidirektdrHelmer Nordqvist, gliidjen och d.ranatt dverldmna
hans medalj i sambandmed fddelsedagshyllningen.
Si kom turen till de 66 "25-A.rinsarna", av vilka de al|ra flesta hadetillf2illeatt ndlara. Endastniqra fi hade
av olika skZilf<irhind.r. Nn ropade
Adolf Andersson och Hetbert Berggren
RuneOlsson,assisterad
av Ivar Tegenstedt och Per Mcillberg.upp medillr;rerna 2 och z. Och sedangick denna
del av programmetocksi ra-sktundan.
Alla medalf<irernahdlsadesmed en
r z ar m

o nnl3l

Ceremoniernaavslutadesav disoonenten, som dn en glng tackadeicjr
viil utfijrd girning och trogen,tjdnst
och utbringade ett fyrfaldigt leve fcir
medaljdrerna.
Efter fanfarer bestegs talarstolen
av ingenjcir Torvald Norell, som i
samtliga medaljcirers vd.gnar tackade
bolagsledningenfdr medaljer, gratifikationer och andra hedersbetygelser.
Aven ingenjdr Norell avslutadesitt
anfiirande med att fdresli ett fyrfaldigt leve, nu f<ir AB Bcfors och dess
lyckosammaframtid.
Som "mellanmusik" speladeBofors
Musikkir epilogenur Lars Erik Larssons "Vintersaga". Si rdjdes podiet
av och mdrkret sdnktesig i salen och
Bofors jubileumsfilm, inspelad vid
3O0-irsjubileet1945, visades.Filmen
visar bolagets anldggningar och stadensutseendefcir 10 ir sedan,den ger
miLnga,vackta naturscenerierfrin stadens ytteromriden och frdmst glimtar
frin festligheternai och kring Bofors,
kulminerandei hiigtidligheten i stora
MonteringshallenVK 50-52. Minga
av de personer,som filmades di, ir

Ingttar S\derqaist licA sin 5)-drsmedalj
ndgra dagar senare, pd sin egen 65-3rsdag,
au direktdr Nordqaist. Boforsfoto Tillinan.

och dito kakor lossadetungornasband.
Men tiden led och kl. 18.00, det magiska klockslaget, di alla privatbilar
miste vara hemma. nalkades. Festarrangdrernakallade till gruppfotografering i stora salen och sedan
fotograferna Sven Falk och Clemens
Tillman gjort sitt arbete - se har
bifogade fotos - blev det hiig tid att
bryta upp och bege sig hem fdr att
ev. fortsdtta att festa av medaljerna.

RHIIAKTIONBN
Ndsta nummer

O.rAar Etihsson och lngrid Hohn

Eric Karlson och Robert Sandberp

av B-pilen skall enligt utgivningsplanen vara fZirdigtomkring 1 maj. Detta
hdfte, nr 2 L957, skall som vanligt
innehilla en redogdrelseijver AB Bofors bokslut1956.
Bidrag frin ldsekretsenoch redaktionskommitt6ernabdr vara Redaktionen till handa" senatt 6 apil. Ju
tidigare vi fir ev. fr:5,gor,insdndare,
notiser etc. desto bdttre. Adressera
endasL kuvertet B-pilens redaktion,
Boforc. Alla publiceradebidrag honoreras'
Red'
*

BRE'VIAOA

Karl Nyhzist ocb Sigtard Strbtnberg

Sign. G. O. af Ton har nu ldmnat
namnsedel,vareftervi i ett kommande
nummer kan ta upp en diskussion.
Red.
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oUeteraner
slfftslutat
s{ntjansf,s

Nohab

Nohab

Elol Berggren
N obelArut

K. A. R. Blonlluist
UVA

Jobn Bryngelsson
N ohab

JohnEllstrdrn
Bofors

CarJ And.ersson

Edt,in Andersson

Andersson,Carl Alfred., fddd 18 febr. 1882, pensionerad 1 jan. 1957. Anstdlldes rcdan I9O3 som modellsnickarepA Modellverkstadenvid Nydqvist & Holm och
hade detta yrke hela sin linga anstd.llningstid,
ca 53 hr.
Vid Nohabs 1Oo-irsjubileum 1.947 erh6,ll han medalj
och gratifikation fcir 44 tjansteitroch 1955 stora medaljenf<ir 50 tjlnsteir.
Andertson, loban Eduin, fddd 16 nov. 1887, pensionerad 1 jan. 1957. Arbetadefcirstagingen vid Nydqvist
& Holm 1913-1916 som eldare p5. avd. 19. Aterkom
I92L och var f<irst filare pi Hjulvirkstaden i 15 ir och
sedan verktygsfilare pi Verktygsavdelningen.Denna
sysslahade han tills han avgick efter ca l8 tjdnsteir.
Erhrjll vid Nohabs jubileum 1947 medalj och gratifikation fcir 29 tidnstefu.
Berggren,Anders Elof, fodd 9 dec. 1889, pensionerad
10 dec. 1956. Arbetadevid Nobelkrut 1) febr. I9I5aprrl l)l) pi Krut- och Ammunitionsavd.Ateranstdlldes
i sept.1923 pi Ngl-krutavd., kom 192, till Eterfabriken,
der han arbetadetill sin avgtng efter ca 38 tjinsteir.
Aren 1931-7935 tjrinstgjordehan som timavlcinadfiirman pi Krutapteringen.Erhcill vid Boforsjubileet 1946
medaljoch gratifikation fdr 28 tjinsteir.
Berggren,Erik Eloa, fddd 13 okt. tgs9, pensionerad
I ian. 1957. Arbetadevid Bofors | fu frin okt. 1907 i
Klensmedjanoch nigra m&nader1!11 i Tackjdrnsgjuteriet. Var anstdlld vid Nobelkrut jan. t9l5-maj
t9t9,
varefter han kom till Bofors som reparatcirpi Reparationsavdelningen.Fr8.n jan. 1935 tills han slutade var
han reparatcirp5"Elektriskaavdelningen.Rdknadeca 43

61,

E. E. Berggren
Bof ors

K. Hi. Flodrnax
Bofors

tjlnste8.r,ndr han avgick. Erhcillvid jubileet t946 medalj
och gratifikation fcir 33 t.jdnsteir.
Blomqu)st, Karl August RicAard, fddd 30 augusti
1882, slutat vid uppnidd pensions&lder6 aug. 1956.
Anstilldes 29 nov. 1939 vtd Ulvsunda VerkstdderAB,
dir han hela sin anstlllningstid, ca 17 ir, arbetat som
filare.
Bryngeltson,lohn Valrih, fitdd 16 sept. 1888, pensionerad1 dec. 1956. Anstllldes vid Nydqvist A Holm
1921 som verktygssliparepl Verktygsavdelningen,vilken sysslahan hade hela sin anstd.llningstid,
ca.35 Lr.
Vid jubileet erhrjll han medalj och gratifikation fcir 26
tj dnsteir.
Elfstriint, lohn Emanuel, f6dd 12 nov. 1889, pensionerad 1 dec. 1956. Anstd.lldesredan i juli rgoZ som
revolversvarvarcp3. Rdrverkstadeni Bofors och hade
detta yrke i 42 {r till maj 1946, dL han blev verktygsslipare pi samma avd. Vid jubileet I)46 erh6ll han
medalj och gratifikation fcir 46 tjanstefu och L9j4 stora
medaljenfdr 50 tjinsteir. Rdknadesiledesca 52 fu ibolagetstjdnstnlr han avgick.
Flodman, Konrad. Hjalmar, fddd 12 jan. 1890, pensionerad 1 febr. 1957. Arbetademaj l9t2-mars LSZO
vid Bofors med nigra kortare avbroit, innan han i april
L920 blev svarvarep5.Fdltverkstaden.I mars 1938 6lev
han avsynarep& Kanonverkstadensavsyningsavdelning
och hade denna sysslatills han avgick efter ca 45 ltt i
bolagetstjlinst. Erhrill vid jubileet medalj och gratifikation fcir 3! tidnsteir. I

Knut ,1. Cu.rlartssou

K, E. Hdgltnd

Bol ors

G. S. E. Karlsson
Bofors

Hj. Tb. Karlsson
Bot'ors

Gustautson,Knut Andr, fddd 9 dec.1889,pensionerad
I ian. 1957. Anstdlldesredan i febr. LgOi som tredgirdsarbetarei Bofors tr2idgird, .varifrenhan flyttade till
Verktygsavdelningen, der han varit verktygsfilare. Rdknade ca 54 tjdnstefu,nlr han slutade.Erhrill vid jubileet
medalj och gratifikation fcir 44 tjansteitroch erhcill t953
storamedaljenfcir )0 tjdnsteir.
Holm, Ingrid Oliila, fddd 19 dec. 1889,pensionerad
1 dec. 1956.Fru Holm anstilldesvid Boforsi iuni 1931
som staderskaoch hade denna tjdnst i 25 Lr, frir vilka
hon 1 dec. 1956 erhcill PatriotiskaSdllskapetsmedalj.
H6glund, Karl Elou, fddd 7 jan. 1890, pensionerad
I febr. 1957.Anstdlldesvid Bofors redani iuni 1903 som
valsverksarbetare
och slutadei aprll 1907. Aren 1909I9I3 arbetadehan vid Nobelkrut, varefter han civerflyttade till Bofors som svarvarep5. Kanonverkstaden,ddr
han sedermerablev borrare.Detta yrke hadehan tills han
avgick efter ca-52 Lr i bolagetstj?inst.Vid |ubileet 7946
erh<ill han medalj och gratifikation fcir 4I ir och 7955
storamedaljenf<jr 51 tjdnsteir.
Karltton, Axel Gabriel, fodd 23 mars 1889, pensionerad L jan. 7957. Arbetadefd,rstagingen vid BoTorsfrin
maj l)12 till febr. 1918 som transportarbetare
och var
direfter n8.gram&nader,till april 1919 i Stalverket.Aterkom i aug. 1937 som transportarbetare
och lastare.Har
sedan 1949 varit fd,rridsarbetarei Centralfcirridet. Fick
1954 medalj och gratifikation ftir 2) tjdnstehr.
Karlsson, Gustau Sigfrid Eugen, fitdd 15 nov. 1889,
pensioneradI dec. 1956. Arbetade 1906-1915 vid ValAsensSig och p& Villingsbergs herrgird, vilka dessair
rigdesav AB Bofors-Gullsping. Anstilldes i avg. 1934

A. G. Karlsson

Bolor.s

Bofors

l. L. Lindberg
Nohab

A. G. Land.rtr)nt
Bof ors

vid Bofors,
som grovarbetarep& Byggnadsavdelningen
dar han 1953 blev f6rridsarbetare.Erhcill 1949 medali
och gratifikation fcir 25 tjanstefu.
Karlstott, Hfalmar Theodor, fddd 16 jan. 1890, pensionerad 1 febr. 1957. Anst?illdesi Bofors i naj 1935
som diversearbetarepi Byggnadsavdelningen,fick 1937
Iiknande sysslai Hyttan och bler- i marc 1945 st&lverksarbetarei Martinavdelningen.Riknade 2L tjd,nstelr,nd''r
han slutade.
Lindberg, lobn Linus, f6dd 21 febr. 1890,pensionerad
15 dec. 1956. Anst?illdes1910 i Stilgjuterietvid Nydqvist & Holm, ddr han arbetadetill 1935. Kom ddrefter
till Maskinverkstaden,avd. 60, dlr han arbetadesom
traversfdrare,tills han avgick efter ca 46 tjd.nsteir. Vid
Nohabs jubileum 1,947erhoII han medalj och gratifikatron Ior J/ ilansteaf.
Lundstri)m,Anders Gaslau,fddd 21 dec.1891,slutade
vid uppnidd pensionsilder I juli 1956. Arbetade vid
Bofors som svarvare jan. 7)I3-aug. 1917 och jan.
1918-mars 1924. YM anstilld vid Nobelkrut 2 perioder
aprrl r924-juli 1921 och april r)4l-'mars t943. Aterkom till Bofors i sept. 1950 som kranftirare och blev
direfter riktningshj2ilpare
i Hdrdverket.
Rundquist,SuenAugust Nikolaus, f6dd 19 jan. 1890,
pensionerad1 febr. L957. Anstdlldesvid Bofors i juni
frdsaravdelning.
1913 som hyvlare pi Kanonverkstadens
och
Overflyttadei sept.som filare pn Verktygsverkstaden
hade detta yrke tills han avgick efter ca 43 tjdnstefu.Erh6ll vid jubileet medalj och gratifikation f6'r 33 tjdnstehr.
Sandstrdm, Gotthard Stellan, fddd 17 mars 1891,
pensioneradI jan. 1957. Anstdlldesvid Bofors i sept.
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Sten Rund.qti.st
Bofort

Stelltn Sandstdnt

Edith Sohlberg

E. F. Stork

Bolors

Bolor.r

B ol ar.r

@
K. I. Oberg
UVA

K. E. Orn
Bolors

1929 som konstrukt<irpi Verktygsritkontoret.Fr&n mars
I9J4 tills han avgick har han varit planeringsingenjcir
ammunitionsavdelning.
Erhcill
pi Planeringsavdelningens
medalj och gratifikation fcir 25 tjinste?Lr1954.
Soblberg,Edith Maria, fddd 17 okt. 1889,pensionerad
1 dec. 1956. Frciken Sohlberg anstlildes vid Bofors i
mars 1936 som staderskaoch har haft dennasysslahela
sin anstdllningstid,ca 20 ir.
Stork, Ernst Fritiof, fddd 29 okt. 1889, slutade vid
trppnndd pensionsilder 27 okt. 1956. Anstalldesi maj
1940 som grovarbetarepi Byggnadsavdelningen
i Bofors
och hade denna sysslatills han slutadeefter ca 16 ir hos
bolaget.
Sdderrlaist,lan Ingaar, fddd 4 dec. 1891, pensionerad
I jan. 1957. Anstd.lldesvid Bofors redan i jan. 7906
som kontorist pi Ekonomiavdelningen,dd,r han 1916
blev bokfcjrare ph Affarsbokf<iringenoch sedermera
fcircstindarefcir denna avdelning.Vid jubileet 7946 erhrill han medalj och gratifikation fcir 40 tjdnsteir och i
dec.1956 storamedaljenfcir 5Otjdnsteir.
Oberg, Karl lohn, fctdd 14 rnars 1882, pensionerad
6 aag. 1956. Anst2illdes21 maj 1,932vid AB Nomy,
senareljlvsunda Verkstdder AB, ddr han hela sin anstdllningstid, ca 24 ir, arbetat som svarvarei Maskinverkstaden.
6rn, Karl Edain, fodd 20 dec. 1889, pensionerad1
ian. L957. Anstdlldesredani okt. 1904 vid Kanonverkstaden i Bofors och har hela sin linga anstdllningstid
- )2 hr - tillhcirt Frdsareavd.som stickare.Vid lubiIeet 1946 erhriil han medalj och gratifikatton for 42
tjinsteir och 7954 storamedaljenfcir 50 tjinsteir.
b-t
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BOFORSVERKEN
April.
1.
2.
3.
4.
6.
7.
71.
73.
13.
15.
17.
21.
23.
27.
29.
29.
30.
1o.

50-iringar

Ansteld
ir

Gibton, Harald Teofil, Slipare,VK 51
1930
Henriksson,Nils Fredrih, Mek. rep., VR 90 L936
Vahlstri)m,Erns! Gunnar, Hyvlare,MSK 90 1926
Dablqui:t, Suen Oskar, Konstrukt<ir,KKV
7920
Nilsson, Helge lYilbelm,Kanonborr., VK 21 1913
Dahl (Olxon), Bror GustauTage, Ljud,provare.MH 22
1933
Storrnark,lobn E)nar, Ingenjd,r,VX
1.935
N)lston, Viktor Manfred, Pendelslipare,
MS 80 1946
lf/all, Karl Georg, Traktorfcirare,KPS
I94o
Franklin, Eric, Tnnsportarbetare,VT
1928
Nykuist, Axel Enar, Slipare,VK 10
I92I
lohantson,AndersMauritz, Fcirridsfcirm.,P70 1928
Piscator,Carl Valfrid, Synare,MSK 80
1955
Persson,Karl Kristian, Liniearbetare,X 20
l93B
Olsson, Erik Araid, Vdrmare, MVK
1956
L92,
Urger, Karl Valter, Avdeln.-fdrest.,KP
Anderston,Theodor Karl Georg, Transport7937
arbetare,VT
19ztI
Rotell, GbstaAxel V)lgot, Kontorist, X 1

Muj.
4,.
6.
9.
9.

SAanten,OsAar, Repatatdr,VT
1939
t936
lobanron, Karl Hilge, Svarvare,VF
BecAer,Bertil Vilbelm, Metallpolerare, MRK 1 9 r 4
lohansson, Folhe Ernanuel, Efterbearbetn.svarvare,VA 30
1942
1,0. Gustafsson,loltn Axel Arne, Bitr. verkm., FSK r921
lO. Karltson, Attrid Viktoria, Tempoavs.,VA g0 L949
1L. Nilnon, Helge Valdemar, Ordiingsvakt, OV 1 9 2 4
13. Tarzm, Gustaf, Fti.rsiljningschef,FS
1953
16. Petterston, Otto Holger, Milare, yK 54
L-) )+
2I. Stenqaist,Carl FredriA, Godspackare,VTK 72 1 c)1c|
23. Nbrin, loban Folke, 1:e Fijrridsman,VA 30 1946
24. Stadler, Lauritz Ruben, Smed, MSK 33
t953
26. Hjelmkuist, Ernst Anders, Jeepfd,rare,ESH
L948
28. Carlesten,Knut GustaaAlaar, Konstr., KKH 7 9 3 2
Juni.
2. Hedordnz, Tbore Guttaa Natanael, Kontrollingenjdr, KL
3. Malmberg, Edain Ferdinand, Pliltsl, Vp 20
4. Si?)uall,Karl Valfrid, Verktygsslip., W 20
8. Sundb, Bertil GustaaSiguard, Planerare,PM
). Pebrsson,Fritz Georg, Finsnickare, MG 27
). Persson,Gustau Euert, Synarc,MG 30
12. Sjdquist, Nils hdil Einar, Forman, VF L
17. lobanston, HjalmarValfrid, Traktorfdr., B p
L8. Pettersson,Elou Leand.er,Maskinist, X 40
20. Lundaall, Guttao Allan, Eldare, B 33
22. Almgren, Karl Rune lVilbeltn, Planerare,PC
22. lansson, Yngae Henrik, Avd.-fdrest.,EDX
23. Gdtbberg,GustaoAdolf , Kanonborr,.VK 21
23. StAltl, Erih Linn6, Maskinstdllare,VA 30
27. Liss, Andert, Fdrddsarbetare, MVK 30
April.
6.
7.
1.0.
L2.
16.
24.

Junr.
2. Ax_eltton,loban Eduin, Apparatsktitare,NVF
2L. lobantson, Daaid Gunnai, Tryckkokare, NVN
29. Nyberg, Eaert Axel Siguard, Laborant, NVT

1939
1934
7926

60-iringar
April.
Ll. I onsson,Berndt EinarV/ illiam, Chaaff., NX 90 1926
26. Greeh, Alice Vilhelnzina, Baderska,NOy
L%7
Juni.
1. Fortman, Bror luniut, Verkmdstare,NB qO
3. Karlston, Karl lohan, Ammun.-arb.,NVA 4
4. Bengtston,OscarHiltner, Tillsyn.-man,Nora
8. Andersson,Karl Helmer, Verkmlst., NVK 4

1910
L935
I9i2
I9I5

NOHAB
April.
L9r2
L92I
1935
r933
Ly)o

1939
L92L
1932
L930
L942
1920
1924
L935
1933
1945

60-iringar

Kellerth, Carl lVillard, Ingenj6r, KKU
Petterston, Richard Ernanuel, St?idare,MRK
Perstbn, lemt Mait, Arkivfdrestlndare, KM
Nygren, Karl Emanuef Avsynare, VK g2
Madten, Anton, Stddare,ME 20
Granatb, Guttao Holger, El. montdr, X 20

L933
1955
L94r
19rL
L952
L943

7. Engbolm, Axel Hjalmar, Avsynarc,VP 80
18. Klausen, Frarc Vilbelm, Div.-arb., MG 20
29. Vesterlund, Karl Ruben, Truckfrirare, VA 20

1910
L9r6
L952

50-tringar
l. lobantson, lobn Artur, Elektriker, Avd. E
5. Olsson, Ragnar Vilbelnz, Stddare, Avd. 60

Lg3:L956

Muj.
L. Cutafsrcn, Hjalmar Rudolf, Avsyn., Avd.79 t9i3
L. lonatson, loban lacob, Uppslagare,Avd. 40 I9j4
5. Guoafsrcn, Helge, Rdrarbetare,Avd.6f
:-p3j
1.4. lN/ennborg,Aruid, Resemontd,r,Avd. 79
Ig27
Juni.
1. loltansson,KarlEilkEm.,Trav.-skdt.,Avd. 8O 1923
5. Carland,er,Frank Osborne, Ffasare,Avd. 31 L940
1,7. Lindb, Alf Rolancl,Ritn.-utldmnarc,Avd. 67 I95I
60-6ringat
April.
Ll. Petterston,f oban Herman, Slipare, Avd. VF
25. Lathman, Victor, Verkstadsing.,Avd. 182

1927
L939

Muj.
3. Nilston, lohn, Planetingsman,Avd. f tt

L9r2

Juni.
7. Petterston,Gustat Robert,Supportsvarvare,
Avd. 156

tel I

M^j.

Juni.
3. Flodman, Runa Axelina, Mangelbitrdde, OT
5. Gu$aatton, Gutaa Fritiof , Mont.-arb., VK j0
18. Hfrkanston,f obn Efraim, Fdrman,VK 7l
L8. Nordn, Signe Vilbelmla4 Stdderska,SS
t9. Zaring, Axel Birger, Kalls&gare, MVK 20
24. Persson,Karl Rudolf, Traversfdrare,VK 23

1949
L928
1934
L953
1955
1927

NOBELKRUT
April.

50-tringar

20. Pibl, Kail Harald, Krutblandare, NVK

20

r922

Muj.
24. Ander:son, Emanuel lohan Karl, Krutbruksarbetare.NVN

1937

TIDAHOLMSVERKEN
50-tringar
April.
1,6. Karlstrdm,Karl Conrad,Automatsvarvare

l94O

M^j.
14. Karltson,SuenGi II b, F6t ridsarbetare.

1949

\vEDAVERKEN
50-iringar
April.
13. lonsson, Karl, Avsynarc

1943

Juni.
17. Brtng,Aluar, Sandtorkare

1954

April.

60-iring
23. Carltson,Georg, Fdrridsarbetare

1954

April.
70-iring
25. Gabrielston,
Aruid, Krokrdtare

t948
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->>)lN MEMORIAffi<
And,ersson,
SuenHilding, f6dd 2j juni 1896, avliden
9 nov. 19j6. Arbetade som grovarbetarepi. Byggnadsavdelningeni Bofors juni I943-febr. t944. Aterkon-r
1946 som stzidare,reffelhantlangareoch parkeriserarei
Kanonverkstaden,
civerflyttade
i juli 19t01ili Nobelkrut
och iterkom i aprjl 1954 som verktygsjusterare
i Kilsta,
avd.MRK.
Boije, Karl Luduig lulius, fddd 24 d,ec.1898, avliden
7 dec. 19)5. Hade en f<iljd av ir anstdllningvid TidaholmsBruks AB och anstd.lldes
i mars t936 16- ,rrurrru."
vid Tidaholnsverken.Blev senaremaskinstlllarei Maskinverkstaden
och vid sin bortging st&lsliparei samrna
avdelning.
Byhtnan, SttanteGec,rg,f6dd 16 nor'. 1896, avliden
30 nov. 1956. Anst2illdes1935 som verktygsfilarepi
Verktygsavdelningenvid Nydqvist & Holm och hade
dennasysslahela sin anstdllningstid,ca 2l Lr.

S. H. Anderssan
Bof ors

Karl Boile
TidabolmsuerAen

Danielssort,loban Ragnar,fiidd 19 okt. 1g92, aviiden
21 dec. 1956. Anstiilldes 25 maj I93B som elektriker p&
NobelkrutsElektriska avdelning. Denna sysslainnehade
hanhela sin anstdilningstid,ca 18 ir.
Eriksson,Bror Karl Teodor, fddd 8 april 1890, avliden 21 dec. 1956. Anstilldes t dec. tiz5 vid Nobelkrut, kom 1926 till Bofors Byggnadsavdelnrngsom
grovarbetare.
I oktober f945 6verflyttadehan till Transportavdelningensom transportarbetareoch krankcirare.
Frin mars I9j6 var han fciiridsarbetarei Plitverkstaden.
Erhrjll medalj och gratifikation fcir 21 tjdnstefu I95o.

S. C. Blhnran

Ragnar Daniellson

N ohab

N obelArrt

Halldln, lohn Valdernar, f6dd 4 okt. 1890, avliden
10 januari 1957. Anstiilldesi febr. 1949 somfrjrridsman
pi Modellfcirridet i Bofors, blev i mars t955 forridsarbetarepi Godscentralenoch var de sista minaderna pA
Centralfcirrldet.
Hjalmarsson,Gt)staTeodor, fcidd 3 j:unitgZt,avliden
10 jan. 1957. Anst?illdesi okt. 1939 pE"Byggnadsavdelningen i Bofors som smidesarbetare
och reparatcir.
Ska-schaktninssdadestill d<ids di. han civerkcirdesav en
maskinp6.Kilsta.
lantton, Bror Axel lahob C., fddd 28 jan. 1893, avliden 1 jan. 1957. Tillhdrde de yrkesarbetare
frin Tidaholms Bruks AB, som r mars 1936 anstd.lldes
vid Tidaholmsverken.Var fdrst svarvare,blev sedermcralagbas
och senastfcirman p& Bombavdelningen.Slutade Led
sjukpension7 dec.19)6.

B. K. T. Eriht.ron
Bolor:

lohn Halldin
B of or.r

Carltton, Tage B. 7., fddd 30 juli r9I4, avljden 5
januari 1957. Anstllldes vid \Tedaverken 5 februari
1940, dar han, med vissa korta avbrott pi grund av
sjukdom,arbetatsom smri.ltare
Niltson, Karl Ragnar, f6dd 7 jslj t9oz, avliden 9
jan. 7957. Anstdildesi sept. 1920 som valsverksarbetare
i Bofors, flyttade i mars tglj till Valsverkskontoretsom
kontorsbitrddeoch ddrifrin 7939 till Metallurgiskaplaneringsavdelningen.
Vid jubileet erhrjll han medaii och
gratifikation f& 26 tjdnsteir och rdknade siledes 36
tjinsteir, ndr han gick bort.
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Cdsta Hjalmars.ron
Bof or.r

Bror lanssott
T idaholntsuerhen
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Avliiningsdagar rg57
1. Timavltinade:

Tage Carlsson

R::gnar N)lsson
Bolors

lY edarerhen

lledovisn.
period

Avlciningsperiod

1

1
z

z

3
4

3

5

/l

6
7
IJ

5

9
r0

6

11
L2
73

7
A. O. Oltson
Bofors

Sren Roos
Bofors

E
9

'r4

I5
76
77
18

10

r9

11

20
21
22
ali

K. T. Zetterqttist

irh

ih o

1/L - 9/r
1,0/r-23/r
24/r - 6/2
7/2 -20/2
21/2 - 6/3
7/3 -20/3
2r/3 - 3/4
4/4 -r7 /4
r8/4 - r/5
2/' -r5/t
16/, -29/'
3o/5 -12/6
1.3/6-26/6
27/6 -ro/7
1.1/7-24/7
25/7 - 7/8
8/8 -21/8
22/8 - 4/9
5/e -r8/9
19/9 - 2/10
3/10-16/rc
17/ro-to/10

37/ro-r3/rr

t2

r3

Periodens
^h{.

7 4 / 1 1 - 2 7/ r 7

)a/11-1
1/1)
)\
26
12/72-31/12
Reservationfor ev. dndringar.

Avldningen
utbetalas

76, r7/1
30,3t/r
13, 74/2
27,28/2
13, 74/3
27, 28/3
70, rr/4
26/4
8, 9/t
22,23/'
5, 6/6
rg, 20/6
3, 4/1
17, 78f7
3L/7-r/8
14,75/8
28, 2g/8
71, 12/9
25, 26/g
9, 10/lO
23,24/rO
6 , 7/ 1 7
20,2rf7L
4, 5/L2
18,19/r2

2. M&nadsavliinade:
Olsson,Alf Otkm, fddd 7 april 1905, avliden 20 jan.
1957. Anst2illdesi jan. 1934 somrdrmontdrp& Byggnadsavdelningeni Bofors. 1 juni 1944 blev han vdrmeskcitarc
pe sammaavdelning och hade denna sysslatill sin bortg^ng.
Roos, Suen Algot Georg, fddd 2 dec. 1906, avliden
13 januari 1957. Anstiilldes i juli 1926 som ritare och
konstruktcir p& Konstruktionskontoreti Bofors. FAn 1,946
till sin bortgangvar han berdkningsingenjdr
p& Artillerimaterielftirsciksavdelningensballistiska sektion. Erhiill
1951 medalj och gratifikation fdr 25 tjd'nste&r.
Zetterquifi, Karl Teodor, f6dd 26 au,g.1892, avliden
25 nov. 1956. Anst2illdesvid Bofors i okt. t9z5 som
slipare i Avstickningsverkstaden,blev i jan. 1936 slipare
i Renseriet,ddr han slutadeI94L. Arbetaden&graperioder vid Bofors 1948, L949 och 1951, iteranstdlldesi
jan. 1952 som parkeriserarei Kanonverkstaden,
var dlrefter mangansliparei Renserietoch frin 1954 gasskdrare
och kranfdrarei Avstickninssverkstadeo.

Avloningarna kommer att utbetalasfoljande dagar:
25 januari, 22 februari, 2! mars, 25 april, 23
maj, 19 juni, 25 juli, 23 augusti, 25 september,
25 oktober, 22 novemberoch 20 december.
*

SemesternrgjT
Bolagsledningenhar nu faststdllt tid for semestern 1957.
Den kommer att infalla tiden frin och med
mindagen den 8 juli till och med sondagenden
28 juli.
Arbetet slutar for dagarbetarelordagen den 6
juli kl. 12.45 och S.terupptagesmindagen den 29
iuli kl. g.oo.
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SEMESTER
OCH FRITID - STORON
Verksamheten 1956
Storrinastiftelsens
n:imnd har infcir
Direktion och Rid redovisatverksaml.retenfdr bckslutsiret I. 17. 795531. 10. 1956.Det resultatsom framlagtsir tilifredsstlllande,vilket ocks&
framhilles i revisorernasberittelse,
som fciresl&ransvarsfrihet.Med hdnsyn tiil det d&liga v;idret sommaren
l9t6 hzr besriksantalet
varit bra, iven
o m 1 9 5 1 i r s r e k o r d s i f f r o ri n t e u p p niddes. Anscikningarnaom semestervistelsehar koncentreratstill ordinarie
vilket haft tili
l-veckorssemestern,
friljd, att ett stort antal srjkandeicke
kunnatberedasplats.
har utcikatsmed
Utbytessemestern
StoraKopparbergsBergslagsAB:s personalstiftelse,
som anslutitstill semesterutbytesf
cireningen.Ndmnda stiftelse
2 ovanfcir Orsa i
har 3 semesterhem,
Dalarna och 1 utanfcir Skutskdr i
Gdstrikland. "Utbytessemestern"fcjrfogar nu civeromkring 2.000 b2iddar,
fdrdeladep& 8 f<ireningar.En fcirndmIig siffra, som det fortfarande finns
mrijlighet att 6ka. Genom att dessa
semesterhem
dr olaceradei olika delar
av virt land, kin de mest skilda antillfredssprik pn semesterlandskap
stillas.Utbytet med Oslo innebdrdessutom att vi f&r skicka 4 familjer till
Norge.
har i likhet med tidiPensiondrerna
gare Lr erhillit 1 veckas fri vistelse
som bekostatsav bolaget. Ndmnden
vill f<ir detta framfcira ett varmt tack
till disponent Sohlman och bolagets
styrelse.
Reparationerhar utfcirts pi restaurangen,vars matsal och diskrum helt
omm8lats.Samtligagolv i restaurangen
har frirnissats,varjzimte20 campingstugor milats invindigt. Ett nytt k?illarrum under testaurangenhar iordningstdlltsfcir fcirvaringav dricka och
det gamla kdllarrummet har omgjorts
till verkstad. Lekparken har genomgitt en fullstiindig renovering.Reparationer har utfiirts p& motorsprutan,
el.-maskinen och kylaggregat. Ny
griisklipparehar inkcipts.Den planerade kdgelbananblev fiirdig tiil siisongstarten.P& grund av det liga
vattenstindeti Vinern har en ny bitbrygga mist iordningstdllas fdr att
M/S Marianne skulle kunna ligga till
vid cin.
Direktion och Rid har besdkt sevarvid en del aktuella
mesterhemmet,
reparationeroch nyanskaffningar,som
miste griras till kommande&r, disku-
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Vattendomstol
terades.Vdsterbygdens
under juni
besciktesemesterhemmet
rninad med anledning av den sulfatfabrik som skall uppfcirasi Otterbicken. Alla som deltog i bescjketvar
eniga om att allt skall gtiras fijr att
skyddaden vackraanldggningen.Metalls, Bjcirkbornsoch Gjutarnasstyrelser har haft ett gemensamtsammantrdde pi cin.
Utcjver de vanliga arrangemangen
vid veckoslut och midsommar, har
KarlskogaBridgeklubbst?ivling" Storomdsterskapet"hillits med en imponerande prissamling. Bolagets Skyddsen f<irndmlig
tjdnst hadepi semesterdn
av
som helt bekostades
veckoslutskurs,
bolaget.
Semesterhemmethar nu kommit
upp i den ildern, att reparationeroch
underhill m[ste skefortldpande.Detta
krdveren noggranntillsyn och planering, bl. a. fdr att den kostnadsram
Tack
som finns inte skall civerskridas.
vare frivilligt arbetehar minga reparationer kunnat utfcirastill l?igrekostnader.Detta har miijliggjorts tack vare
den popularitet som semesterhemmet
Stnjuter och Stiftelsen?ir skyldig alla
dessafrivilliga medarbetareett varmt
tack fcir det stora och praktiskt visade
intressetfcir semesterhemmet.
Vid Direktions- och R&dsmtitena
frarnfcirdesfbrslag om de reparationer
och nyanskaffningarsom bdr gdras.
miste
Den gamlavarmvattenberedaren
utbytas, samtliga vd.ggfasta biiddar
har diliga
i 4- och 6-biiddarstugorna
sdngbottnar som skall utbytas mot
dylika av bdttre kvalite och en del
c-stugor skall m&las invdndigt. Att
underhilla 2 motorbltar blir fdr kostsemt i ldngdenvarfcir undersdkningar
pigir om anskaffandeav en bdttre
och framfdrallt robustarebat istailet
fcir de bida nuvarande,som kommer
att fcirsdljas. Ugn och jiisskip fdr
baknins av konditorivarorkommer att
inkcipas.Planernapi d'r'rigareparationer framladesock iven dessagodkdndes av respektiveinstanser.

har sdkert inte ingrat sig. De lingre
ndtterna 96r, att man iterkommer betydligt mer utvilad efter semestern.
Semesterperioderna
blir fdljande.
2r/6-29/6
l : s t a p e r i o d e n. . . . , .
2e/6- 6/7
2:dra

6/7-r3/7
13/7-20/7
20/7-27 /7
27/7- )/B
3/8-ro/8
ro/8-r7/8

t.)^

5:te
6:te
/ :oe
8:de

1-7 /9-)

Anscikningarna om utbytessemester
skall enligt beslut pi Semesterhemskonferensen, vara inldmnade senast
till
den 25 febr. och ans<ikningarna
Storcin senast den 30 april. Anscikningsblanketternaskall inldmnas pi
Stordnastiftelsens
exp. i Vattentornet
Bofors, ddr ocksl
vid Intressekontoret
och
upplysningarom utbytessemestern
Storcinkan erh&llas.
STORONASTIFTELSEN.
Giista Niltson.
*

SAXAT

-

Varfdr aille bon inte gifta sef med
del ?
Ftir att jag bade en bfrt tatueradpd
brdstet.
Vad. speladedet fdr roll?
Hon tille bellre lta en rotn bade bil.
*

Sommaren 1957
Verksamheten l9)7 borjar den 8
juni, di semesterhemmet
cippnasf6r
bcirjar
sisongen. Semesterperioderna
den 21 juni och avslutasden 24 attg.
Ordinarie semestern,som infaller unalltid
der perioderna 1-4--5,2ir
hirdait belagdvarfcirde som har mrijlighet att ta annan tid biir grira detta.
De som en ging tagit semesteri aug.

1L/9

SKIFT-VILA,
Niir dteringenji)r lYiikander uar
cbef i Fagersta,kom han en dag in i en
ao aerkttiiderna oclt fick se en tmed
titta p3 en biink. lYiiAander blea arg,
gick fram till tmeden och frdgade:
- "Sitter ni hi)r
fi)r iiimnan?"
- "NAA", suaradestneden, "klockan LttaAommeren ocb byterau mej".

Meddelanden
frdn

mlnga ginger svira men viktiga uppgift. Framfcirallt synesdet vara viktigt
att alla scikerpiverka de anstdllda att
iakttaga omtdnksambet och f drci kil gbet i arbetet.
De utredningar, som fciretagits i
samband med intrdffade olvcksfall.
Slutligen har ArbetarskyddsnlmnSkyddsarbetet
1956
visar dven under det gitngna.5.ret,
att
dens skyddsfilm "En vanlig vardag"
Den liga olycksfallsfrekvenseninom visets pi Bofors Samlingshusfcir tv8' ofcirsiktighetoch bristande omtanke,
bir skulden tiil de allra flesta olycksBoforsverken, med frltn fu till ir
tusen boforsaremed familier.
fallen. ScikdZirfrirp3,alla sitt dvertyga
minskat antal olycksfall,visadeunder
De itgdrder, som vidtagits frjr abt
om att det f<irnimsta villkoret fcir ett
7956 Lrsfcirstakvartal en ovdlkommen iter sinka olycksfallsfrekvensen,
har
olycksfallsfrittarbetedr att sikerheten
tendenstill utveckling i motsatt riktej varit fcirgdves.Den tidigarendmnda
ning. Silunda intriffade under irets stegringenhar hejdatsoch olycksfalls- i arbetetalltid beaktas.
En sdkerarbetsolats[r en av fcirutfdrstakvartal 79 olycksfall,mot endast frekvensenvisar iter en fallande tensdttningarna
fdr in hcig produktion.
49 under motsvarande
tid 1955.
dens.En prelimindr berdkningger vid
Detta mindre tillfredsstdllandere- handen,att frekvensenfdr ir 1956 ei
Oy
sultat fciranledde naturligt nog en kommer att riverstiga6 per 100 irs<ikadaktivitet frin skyddsorganisatio- arbetare.Parollen, som utgick om att Yrkesskadorna
iikade 1956
nens sida. Vid flera konferenser,var- frekvensenmiste slnkas under 7, har
vid Nobelkrut
vid representanter
frin arbetsledning- vi alltsi lyckatsinfria.
en, klubbstyrelseroch skyddsombud
Under fjolirei intrdffade vid NoDd.rmed har ocksi det stioulerade
ndrvor, enadesman om att skyddsar- villkoret uppfyllts frjr de semestersti- belkrut 61 yrkesskadori arbetetsamt
betet miste ges cikat utrymme och pendier som i ir fdr fcjrsta g&ngen vid f?ird till och fra.n detta. Det motaktualitet.Genom cikadupplysningom skall utdelas. Stipendiernaiir nio till
svarar en frekvens aY 5,8 per 100
fd'rekommandeolycksfallsrisker,bdttre antalet,varav ettbi 1.000 kr. och itta
irsarbetare.Berdknasskadornaper en
instruktion av nyanstdlld personal pi loO kr. Stipendiernakommer att miljon arbetstimmar erhilles 24,2.
samt skirpt dvervakningoch kontroll utlottas av Metalls och Giutarnas avd. 1955 var motsvarandeantal yrkesskaav att utfirdade skyddsfcireskrifter under februariminad. I den ordinarie dor 49, med en frekvens av 4,7 per
fciljdes, skulle skyddsarbetetintensi- pristdvlingen har 28 avd. sdnkt sin 1OOirsarbetare.Silunda en icke obefieras.
frekvens och kommer att erhilla sed- tydlig uppging. Det bdstadr dock, att
Det beslcitsvidare vid ett extra v anliga.penningpriser.
olycksfallen under iret inte krlvde
sammantrddemed Centrala SkyddsBetrdffande antalet olycksfall visar nigot dddsoffer. Endast ett olycksfall
kommitt6n, att en arbetarskyddskurs det sig, att 2L5 olycksfall intrdffade har varit invalidiserande.
skulle anordnas.Kursen f<irladestill
under 1956. Detta innebdr en sdnkYrkesskadornaf6rdelar sig med 5t
Stordn och pigick dagarna"2-3 jlni
ning med 2 olycksfall, jiimfdrt med i sidlva arbetet och 10 vid fiird till
med 70 skyddsombud,30 arbetsledare 1 9 5 5 d e 2 1 7 n o t e r a d e s .
och frin. F2irdolycksfallenvisar en
och 20 avdelningsingenjcirer
som delDen dkade aktivitetenfrin skydds- klar sinkning sedan 1955, d5' antalet
tagarc.
organisationenssida visar tydlig att var 14 stycken.En glZidjandetendens
P6. en del avdelningar har arbets- Skydd:arbeteli)nar sig. Det dr dirfcjr
i den alltmer tilltagande trafiken,
platsm6ten ordnats, varvid korta an- vir fcirhoppning att samtliga fd'rmdn, tydandepi dkad fcirsiktighethos den
fcirandenhillits av representanter
fcir skyddsombudoch avd.-ingenjcirerbe- enskilde. Mooederna svarar f6r de
resp. avdelningaroch SkyddstjZinst. aktar detta, och ei fdrtrcittas i sin flesta av f2irdolycksfallen.
Forts.

SKYDDSTJANSTEN

Svitt olycksfall orsakat av
felaktig koppling

pArr

En knippa valsad tr8d, som vigde
4oOkg, hadekopplatsi knipptridarna.
Den enaknipptriden brastoch stdngerna fdll ned och skadadesv8.rtarbetaren L., som var ovetandeom att man
transporterade
lasten6ver honom.
TANK PA ATT DU UTSATTER
DINA KAMRATER FOR LIVSFARA GENOM ATT KOPPLA I
KNIPPTRADEN!
TILLSE ATT ALL KRANKOPPLING BLIR UTFORD SA ATT DU
SJALV KAN KANNA DIG SAKER
- DET LIV DU SPARAR KAN
VARA DITT EGET!

6B

rI

Ftirslagsverksamheten
1. Boforsverken
Som redan kunde meddelasi fiiregiende nummer av B-pilen, hdll Ftjrvid Boforsverkensitt
slagskommitt6n
sista sammantrddefiir 79)6 den 29
nov. Di behandlades L, inkomna
fcirslag,av vilka ett tidigarebehandlats
och di bordlagtsoch 14 var nya fcir
ett
dagen.Ddrutiiver slutbehandlades
fcirslag,som belcinats,n-renfcjr vilket
bel<iningssummanenligt norfilerna
skullefaststdllaspi ett irs produktion.
Fiiljande fcirslag fcireslogsfi bei<jningarmed sammanlagtI.465 kronor.
9131 Cml Maxe (VP 27): Spannanordning vid frdsning av lock till
utrustningslidor. (Reg. 25/r6.)
19752 Wincent Frt)ddn (X 25):
Andrat utfrirande av gummislangar
(Reg.
till gassvetsningsaggregat.
28/16.)
3236Haluard O:tlund (VK 25): Specialslipning av spiralborr. (Reg.
2e/56.)
2365 Rune Gyll:tri)nt. (VK 23): Metod frir centrumscikning
i arborrmaskiner.(Reg. 30/56.)

Tvi fdrslagbordladespi begdranav
fcirslagsstillarna,
di drendenaej kunnat utredas ocir fordrade ytterligare
prcivning.
20141 Karl l. Blaba (VV 20): Stopp14876 Granberp (MSK) fcirslag
anordning vid skruvstycken.(Reg. till "Andring av zimnesgravyr"hade
31/56.)
nu verit i anvdndnine
gtt ir, varefter
enligt
normen kunbelciningssumman
3833 Emil Zander (VV 20): Fast- kronor.
splnningsanordning vid sp&rfrds- de faststdllastill )40
med korta skaft.
inte mindre
ning av gd.ngtappar
Under 1956inldmnades
( R e g .3 z / 5 6 . )
rin )(r fcirslegvilkrt visrr, att intressc
nu iter bcirjat
frir fcirslagsverksamhet
17355PelleMolin (KA 75): Glappstiga efter ett kortare stillest&nd.
(Reg. 33/ 56.)
mdtningsverktyg.
E. L.
15924 Hilding Eriksson (VK 80):
2. Nobelkrut
Mettskenklarfcir spirmdtning.(Reg.
Vid fcirslagskomn-ritt6ns
sammantri34/56.)
de den 18. 12. 1956,underdaeringen9132 A. H. Ericsson(VP 20): Svets- jdr N ils Carbonniertordfcirandeskap,
fixtur (Reg. 15/56). Slutlig belci- behandladesdels tvA tidigare bordningssummaskall faststdllassedan lagda och dels sju nyinkomnafcirslag.
fixturen anv[nts 1 ir.
Konrmitt6n beslcitatt rekommendera
fyra forslag till belcining med sam3857 Arild Lundberg (VV 20):
manlagt650 kr., tv8.fcirslagbordlades
ftir
sndckvdxlar.
Justeringsmetod
fcir ytterligareprrivning och tre fcirslag
(Reg.36/56.)
avbcijdes.
9642 Lennart Eilksson (KA 75):
De belcinadefcirslagen?ir fciljande:
Verktyg till peggning av riktbygel.
54970 GdstaNygren, NVK 20: for(Reg. 37/56.)
slagtill mdrkningav tyg f or scimnad
15728Torilen lohansson(MSK 83):
av karduser(reg. m l24).
Hjdlpverktyg vid riktning av bl. a.
54286 Euert Alexandersson,NVT:
monoblockskivor.(Reg. 40/56.)
frirslag till anordningfcir reng<iring
av produktledningar(reg. m I2)).
2316 Nils Hjelm (VK 23): Anding
av frdsfixtur fiir lock. (Reg.a1'/56.)
Forts.pd ndstasida.

som framg&r av en vidstiende notis. I
jdmfcirelse med medelfrekvensen fcir
Trots det cikade antalet olycksfall den senaste 10-irsperioden har dock
har sjukdagarnaminskat med i det samtliga grupper ulom en kunnat nonirmaste100 dagar. Svirighetsgraden tera
sdnkt frekvens. Personlig premie
var i genomsnittz4 fcirloradearbetsutgir dlrfcir till 37 av de 38 skydds-

Yrkesskadorna...

Forts.

dagarper olycksfall.
Brisansavdelningen,
kontoret samt
fiirriden hade inga olycksfall under
1956.
Ltn

1956 irs skyddst?ivling

vid Boforsllobelkru(
Yrkesskade{rekvensen
t944- t956

vid

Nobelkrut
,(J
i
Den sammanlagda
premiesumman
(u
fjolirets tivling utgjorde 8.900:I(kronor. Framg&ngsrikastblev NVK
(o
(4
20, grupp 24, som erh5.ller750:oo
kronor.Nirmast kom 1955 irs segrare
sl0
NVF och NVT med vardera600:kronor intjdnade.Samtliga30 grupper
qr
i tivlingen har fitt premier. Den
ldgstapremiesummanutgjorde 100:€( s] kronor. Kontoret, grupp 31, fullbor\tt
dade sitt tredje olycksfallsfria &r i
v)
AJ
fdljd.
Prissummani 1956 irs tlvling dr +nigot ligre dn f<ir 1955. Antalet
olycksfallcikadeocksi rdtt vdsentligt,
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ombuden.Prisutdelningeniger rum i
samband med Centrala skyddskommitt6nsirsmdte.
Skyddst2ivlingenfortsdtter under
1957 med ofrirdndraderegler.
Ltn

/\

,.

/

Stig CasPerston

Nils Carbonnier

Nya iiveringenjiirer
av rostfritt stil. Plittiockleken varierar i dennamellan 2 och 3,5 mm. Fcir
att dttiksyraninte skall stelna dr behS.llarenfcirsedddels med en vdrmande rrirslinga och dels dessutompi hela
sin yttre fria yta kliidd med isoleringsmattor. (Dessair borttagnapn bilden.)
Ny skyddsinspektiir
Behillaren har pi toppen avluftfcir att undvika dvertryck i
ningsrdr
Huvudtidigare
Olson,
Ragnar
skyddsombud vid Boforsverken, dr behillaren vid inpumpning av syra
fr. o. m. L januari 1957Sk@dsintPek- eller vakuum vid utpumpning. Liksom
tur peLavdelning Skyddstjiinst,med vatten vid alla temperatureravg&rfrin
uppdrag att bitrada skyddsingenjciren en vattenyta,avdunstarocks&dttiksyraoch bruksldkarenvid handldggandet 6ngor frin behillarensinnehill. I avluftningsrdretluktar det silunda starkt
av skydds-och hilsofr&gor.
av dttika. Vid l5.g yttertemperatur
civergir dttiksyraingorna vid mcitet
Smfl orsaker och stora
med den kalla luften till fasta fjnil,
verkningar
som avsdttersig pi avluftningsrcirets
och dvriga stutsarsinre vdggar. Vid
Huvudrivaran vid Nobelkruts tilllhngvariga.kdldperioder, under vilka
verkning av ittiksyreanhydridiir kondesse
dttiksyrakristalleraldrig uppnir
centrerad dttiksyra, som stelnar vid
den temoeratur di de smdlter och
Denna
fdrvaras
15-160.
dttiksyra
+
droppar'ned i behillaren, kan det
utomhus bl. a. i en 50 m3 behillare
hdnda, att avluftningsrciretblir helt
igensatt,om man dessfcirinnan
pi mekanisk vdg inte tagit bort dem.
Fiirslagsverksamheten. Forts.
Under den ovanligt linga och svira
51183 Tore Akerberg, NZE: forslag k<ildperiod, som vi upplevde fd,rra
till iindring av sammanbindningsdel vintern. intrlffade twirr ovan skissetill tubreaktor(reg. nr 130).
rade fcirhillande med verkninsar som
51851Herbert Karltson,NB 90: f or- f ramg|,rav bilden. Sammafd;hallanslag till verktyg fcir fastspinningav de har beskrivitsutomlands,och dven
i Sverige har oavsiktlig evakuering
matriskorsi svarv (reg. nr 131).
skett vid lagring av dn mer ligstelUnder 2r 1956 har 22 fcirslag innande produkter. Smi kristaller har
ldmnats, av vilka 15 bel<inatsmed silunda fitt en stor och vnlbyggd besrmmanlagt1.800 kr., 1 bordlagtsfcir h5.llareatt kldmmas ihop. En trcist i
utredning och 6 ej kunnat belcinas. bedrcivelsendr dock, alt Nobelkrut
J2imfcirtmed fciregiendenr betyderdet inte dr det enda fciretagsom drabbats
en iikning av antaletinldmnadefcirslag av vinterns phtagliga,gastkramning av
med 5 st., men &r 1953 inkom 28 st., lagerbehillare.Som ett annat lysande
och kommitt6n hoppas, att FLr1957 och avskrdckandeexempel pi Kung
skall medfdra ett okat intressefcir fcir- Boresfiirstdrelselusta
kan nimnas den
slagsverksamheten,
si att denna siffra stora oljebrandeni Nynlshamn under
kan dvertr[ffas betydligt.
Sho sammak<ildperiod.
Mok/NVF
Vid Styrelsens
i Stocksammantrdde
holm den 13 dec. 1956 utndmndes
civilingenjdr Nils Carbonnier och
bergsingenj6r Stig Caspersson till
<iveringenjcirer.

BrandkfirsteteranernaFoJke Gustaussonocb
Olof Lagerstrdm, Bolors Ind.a-rtribrandkir.
Boforsfoto Tillman.

Veteraner i Bofors industribrandkir
Vid &rsskiftet"pensionerades"tvi
brandmdninom BoTorsindustribrandkir, sedande under 19>6 tyllt So F,r
och ddrmedDasserat
ildersstrecketfdr
aktivt medlemskap. Det var Folke
Gustafsson,
fcirmani MVK 2 och Olov
Lagerstam,fcirmanpn VK 52, som silunda slutadeefter m&ngairs intresserat medlemskapav ki.ren.Herr Lagerstam bcirjade rcdarl 1934 i industribrandk&renoch var dennas "nestor"
ndr han slutade.
Cisternen ldr koncentrerad iiilihsyra t)d
Attihsyreanhyd.rid't'abrihen tillknycAlad p,i
grund aa den :tarka kblden. Boforsfotr>
-Iillman.
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tidigare beliinatsav fciretaget.I frame{\'l
tiden skall varje f<irslagsstdllare,
som
B,t:r'4,
Fiiljandef cirslagsstdilare
ha belcinats uppnir sitt femte, tionde etc. frirslag,
med sarnmanlagt
kr. 2.730:-. Herr erhilla liknande uppmuntran
E. Gustavssons
fcirslagbelcjnades
med
De diplomeradevar:
K r . / ) O ._ .
reparatcirenEvert Holmberg, 10 fcir- -d**
EfraimGustaurcn( 1515), Aad. 214:
slag,
Justerverktygfcir invdndiga svarva- dieselmontciren
Gillis Karlsson,8 frirde spir.
slag,
Kjell Saxrnar(1190), Aud. 31: S$I- bo.r#n Hjalmar Hermansson,6 frir&s"
fdstefiir tvi stil till kipphyvel.
srag,
Anton Kucera(1224), Atd. 79: Fix- hyvlarenKjell Saxmar,5 fcirslag.
iur fcir svarvningav spdnnbalk.
Hitintills har ca 325 fcirslaginlin*\
Herbertlacobsson(3069), Avd,6t:
nats, varav 48 st. under 1956. Av de
Lyftanordning f<ir liiphjulsskovlar. inldmnade fcirslagenbrukar 7 av L0
Rickard Ablin ( 3757) , Aud. 80 C: D e I O n a s .
Utdelningen av diplom jimte penFlyttbar hdngande hylla fcir verkningpremier
for flera beld,nade
fcirslag
ryg erc.
dr
ett
led
fciretagens
i
striivan
att stiOlle Augutts:on (3306), Aacl. 80 C:
rnulera till 6kad fcirslagsverksamhet .1:y
Verktyg fcir lindning av trid till
och det dr att hoppas,att bide frirekrokar.
taget och dessanstdlldafir nytta och
lohn 6tman (2004) ochFritz Elling- glndje av det initiativ, som nu tagits.
ton (2112), Aad. 31: Anordning
frir frd.sningav skovlar till modellturbiner.
Idag ba ui ndfet att hedertplatsge
CarlLartson(476), Aud.79 M: Styr2t "Birgel' pd ett-nio-Ltta,
och inskavningsdornar
fcir ringkolvHan bruhar rnot alla att aiilailligt le
kompressorer.Montagebock, lyftoch anuiindertuiirord med mitla.
och demontageverktyg.
Niir uerktyg clet giller, han t,et t,atl
Bji)rn Angqui:t (2600), Ald. 79 F:
ban u)ll
Spinnverktygfcir filning av mellanoch thger: "52 hlir skall det tara" !
lugg.
For jiggar,fixturer ochallt sombdr till,
Flitiga fiirslagsst?illare
fdr Birger, sotn chet',ocksd.ruara.

Fiirslagsverksamheten

o. s.

diplomerade
Den 7 decemberpA kvziilendgdeen
h<igtidlighetrum vid Nohab. Det var
Veteranen Karl Andersson, Sista arbetsdafyra flitiga frirslagsstiliare, som ur
gen pci Nohab. Nohabfoto Jerkenstam.
direktcirPer Odelbergshand fick mottagadiplom och penningpremiersorn Nohabveteran ger
erkinsla f<ir minst fem fcirsJ.ag,son-r
De 'fyra beldnade 'f|rslagsstlillarna Je tnotr
'fotogralen. Nohabfoto B.
Johansson.

Nohab-veteranen
Karl Alfred An-

derssonavtackades
den 2)/12 1955 av
arbetsbefdloch kamrater efter 53 nrs
trogen tjdnst sisom modellsnickare.
Han anstllldes 1903 och dr fcidd den
78/2 7882. Vid loo-ersjubiieetfick
A. medalj f or 44 tjanstehr.

*
Personalnytt
HelgeTapper(933) har den 8. 1.
1957befordrats
till fdrmani montageavdelningen.
Fcirman Ttirner Suensson civerfcires
sarntidigt att under verkmdstare Krafft
leda arbetet med slutmontage, kontroll
och provkcirning av lok.

Idrottsnytt

Det hdnder bide minga och stora
saker p& Nohabs idrottsfront. Vir
En ny kurs fcir blivande arbetsle- frirtrdff lige medarbetaresignaturen
dare och medarbetarepi arbetsstudie-, "Fors" berlttar i ett antal notiser om
metod- och planeringsavdelningarna spdnstigaflickor, framgingsrikahandkommer att pibrirjas i bcirjan a\/ bcllareoch NohabsIF:s julfest m. m.
februari 1957.Utbildningenutstr;ickes Vi rn&stetyvdrr pn grund av platsbrist
iiver fem terminer och skail omfatta Iita dessanotiserst5.<ivertill ett komen teoretiskoch en praktisk del.
mande nlrmmer.

Ny kurs

71.

IIela audelningens personal santlad rned ldrrnan Erland Hansson i nitten och sAydd.rottbadet Herbert Matt.tron liingst t. a. Nohabfoto B. Johansson.

dagar
5oo olycksfallsfria
Nohabs olycksfallsstatistik

1956

Det gingna iret har varit pi bide
gott och ont. Olycksfallsfrekvensen
(preliminirt berZiknad) visar lingt
ifrin tilltalande siffror. Fdr hela fdretaget visar antalet intrdffade olycksfall
en kraftig stegring och det finns avdelningar, ddr olycksfallen jZimfcirt
med t955 frirdubblats. De flesta av
olycksfallen har dess bdttre varit av
mer godartadkaraktdr,med ett mindre
antal sjukdagarsom fdljd. Tyviirr har
dock under iret intrdffat ett olycksfall
med dddlig utging, nigot som dess
bdttre hdr till sdllsyntheterna pi
Nohab.
Aven om olycksfallen i allmdnhet
varit av mindre allvarlig art, si ir dock
Fdrrnan Erland Hansson och tAyddsornbtdet Herbert fulattson,aud.79, tar ex belSten
,irt pA olyckslallstattlaz. Nohabfoto
B.
Johansson.

uden man tku' be' orn Henstand.
Man ku' ogr,t(l,i Rabatlen,
plukke en Buk,ettil Skatten.
Stod en Ko og skuldenoget
midt paa Sporet,uented' Togel,
til d.etpatsed.'den at fierne
sig med aelforrettetAEr'nde.
Dut!
Ak, rnendet er lenge siden,
ogTrafihen fol't med Tiden.
Nu skal Toget flintre, fare
- Tid er jo en Mangelaarenaarlnan horer Toget hyle,
er det, tom der nikkes Syle
i ensarmeTrommebinder,
huis rnanbor aedBanetAinner:
Dyyyyyt!
Nip:et rasleraf Buffet'en,
Spejletreuneri Entrden,
Glassetgaar i FatrercBriller,
Mutters Mayonnaite tkiller,
Barontetret fiaar paa lord&ela,
allerueril det gaar dog Mor tela,
\
lordemoderenmaahentet,
lenge farend Barnetvenler,
Dyyyyyt!
Tagstenflekker,
Mare sprekker,
Master brekker,
TraadeAnakker.
Dore smekker,
Ure uekker,
Penneblekker,
Srnaabornlekker,
Dtytytwlll!
Maalet paa Rekordtid.naar ma?l.
Roligt ud af Toget gaar nzdn.
Et Par kopper Kaffe faar man.
Det ltar ingen Hast, forstaarman."

rikningen bet?inkligoch bcir uppmdrksammasav alla Darter. Men dven om
statistiken ger en hel del d,vrigt att
<inska,si finns det gl2idjandeundantag, avdelningar som ligger mycket
bra till. En speciell sildan ar 79 B
(kanonmontaget). Denna avdelning
kunde den I2/I 1957 redovisa 500
olycksfallsfriaarbetsdagari fdljd. Att
sivdl arbetsledare,skyddsombudsom
alla dvriga pi avdelningendr glada
och i viss min stolta 6ver resultatetdr
sjiilvklart och man fir hoppasatt deras
prestation pi nigot sdtt uppmdrksammas.
M5. vi ocks8.hoppas,att derasexempel skall smitta frin sig, si att erets
olycksfallssiatistik skall fi ett hyggligare utseende.Att olycksfallkan intrdffa och kommer att intraffa ar "Kan muliguis gaa paa Lumbyet lernodiskutabelt,men frigan d.r,om man banegalop- lnen jeg bar nu ikke
inte med en intensiv insats frtn alla prouet."
parter skulle betydligt kunna reducera
*
antaletintrdff ade olycksfall.
?
med mayonnaisen
I. L. Jo, men hvad
sPufgteKongen.

"Expres-Mayonnaise"
Nohab-GM-loken i Danmark - MYloken uppmdrksammades mycket,
men vdckte inte odelad tillfredsstiilelse. Se notisen i kr6nikan den 9/6.
Den danska pressen kommenterade
"Expres-Mayonnaisen" pi sitt o6versettliga och speciella sZitt. Vi citerar:

"De nye Lokomotiaer byler va forferdeligt, at Mayonnaitenskiller'for
Hutmodrene langs Banelinfen.
Frederik IX"
Provins-Pressen27. 6. 1,956.

I de gode, garnleDage,
sont ui aldrig faar tilbage,
karte Toget pent og stille,
og n?an kunde, ltais ntan ailde,
boppe af og faa en Genstand,

Under opholdet i Nykobing F. underholdt Kongen sig med stationsforstanderLarsen:
- "Hvordar gaar det med MYlokomotiverne?" spurgteKongen. "Jeg
har hart, at de hyler saa forferdeligt,
at mayonnaisen
skiller for husmodrene
langs jernbanestrekningen.Det kan
vi ikke have.Er der gjort noget for at
avhjelpe ulemperne?"
- "Endnu er der ikke sket noget
afgarende, svarede stationsforstanderen, "men mon ikke beboernevenner
sig til stojen?"
- "Jo, det er muligt", replicerede
Kongen, "men hvad med mayonnaisen?"
Dagens Nyheder 20. 6. 1956
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"Mohammed

till

Berget"

En Nohab-motor levererades den
l0/l 1957 pl ett mindre vanligt sdtt.
Det var en 7-cylindrigmotor typ ML-7
p3,1.200hk till den isbrytandebogserbit som AB Asi-Verken, Amil, bygger
fcir A. F. S<iderstrdmsSkeppsstuveri
AB, Stockholm. Tack vare att skrovet
ttansporteradesSjciledestill Nohabkajenvid Akerssjcikunde motorn lyftas ombord med Nohabs stora kran
komplett hopmonterad. Hdrigenom
sparades
dyrbar montagetid.

Lussefesterpi Gullriset
F6r att inte nohabiternaskulle bli
helt utan luciafirande hade pi Gullrisetordnatsen lussefestpi morgonen
den 13 december.Det blev en rekordartad anslutning och fdrvS.nansvdrt
m&nga kom ut till Gullriset redan
klockan 6 pi morgonen. Marianne
Lundgren var en vacker lucia och
Hogstrandstrio spelade.
Nir dcirrarna cippnadespi morgoner var yttre hallen fullpackad och
ingen kunde vd.l ha drcimi om att si
mlnga skulle komma, men allt klaffadebra och slkert var alla mvcketndida
ochuppskattadedet hela.
I andrav&ningenhade Planeringen
ordnaten egen lussefestoch i den deltog ett 60-tal personer. Lucia hade
manocksi ddr och stlmningenvar god.
Som synes gick alltsi Luciadagen
1956inte spnrlcistfdrbi pi Nohab.

Nobabmotorn

fults ontbord liirdigmonterad. p,i skrotet
Nohabfoto B. Johansson.

300 personer deltog. Naturligtvis
hd'lls dven denna fest pt Gullriset.
Man bcirjadeklockan t7.oo och di
binkade sig de vuxna kring kaffeborden, medan barnen togs om hand av
stadens"lekpappa" Charlie Bid,rnstad
och roadespi blsta sltt med dansoch
lekar. Dd.reTterfick barnen sltta sig
till bords och de bjcidsp& saft, kakoi
och tirta. Alla hade fitt pappershattar
och det var mlnga glada fdrger, som
syntesi lokalen. Under tiden passade
de. vuxna pL att ta sig en svdngom
Kflng gfanen.

Barnen fick iven gratis fiska upp
leksakerur en fiskdamm. Natudigfvis

till

den isbryrande bogserbiten.

skulle den nyfcirvirvade"fingsten".
omedelbartprovasoch det blev stund-'
tals rltt bullersamt.En del hade fitt
pistoler och gick runt, knallade och
sk6t, medan andra lekte med bilar
och motorcyklar. M&nga flickor sigs
"passa" sin nya docka och alla hade
verkligen roligt. En del ungdomar
visade sig pi styva linan och bidrog
frirtjZinstfull till underh&llningen.Uno
Flansson spelade dragspel och mot
slutet av festen kom tv& jultomtar och
delade ut gottpisar till alla barnen.
19.30 skildes man et och att a71avar
ncijdakunde man inte ta miste pi.
Fors.

Fors.

Julfest fiir barn

TJANSTENNANNNNSLUSSEFESTBLEV SUCCE

Yatje fu brukar Nykvistens tjinstemannaklubb anordna en iulfest fcir
Traditionsenligthar lussefestenfcir
medlemmarnas
barn och anhdriqa
och Nohabs minadsanstdllda
.-dennu
gitt av stainte heller i ir fringick -u.,
vana. Anslutningen var god och cirka peln. Minga at villiga att skriva under
pi. att det var den trevligasteoch mest
lyckade festen hittills. Man kunde
13/12. Nohab: Lucia, frdAen Gun Bjur- glZidjasig it i runt tal
3oO deltagare
bd.ck, med- ,iirnor. Foto Ake Nilsson.
och som vanligt hade pensionlrerna
inbjudits. Fcir en ringa slant bjdds
kaffe och traditionsenligt dopp. I ir
hade de anstdllda filtt van med i en
omrdstningstiivlingfcir att kora Lucian
och intresset fcjr denna rdstning var
stort. R6stpriser deladesut och det
blev vd.lkomnasaker.
John Juter bidrog f6rtjanstfullr till
underhillningen med att fciredragaen
speciellfesfvisa,som innehijll bide ris
och ros 5.tminga pi fciretaget.Naturligtvis medverkade iven luciakciren.
Ann-Britt Bjdrk deklameradeoch en

ft

del egna fd'rmigor ytterligare svarade
fd'r bra underhillning.
Till Nohabs Lucja 1956 valdesGun
Bjurbnck. Krdningen skcittepersonalchefen Bertil Orelius om. Uppvaktande tlrnor var Ann-Britt Bjtirk, Monika
Andersson,Gull-Britt Andersson,Barbro Karlsson,Eva-LisaAnderssonoch
Birgitta Ohlsson.
Under festen passademan iven pi
att hylla ett fcjdelsedagsbarn.
Sedan
svdngde man om till tonerna av Rasmus kvartett och refrdngsingerskan
Anita Johanssonsjcing trevligt. Tyvart
gick kvZillenallt f<ir fort och snart var
det dags att tlga" hemit igen. Sillan
har vdl luciakommitt6n fitt si mycket
bercjm fcir sitt arrangemang,som vid
detta tillfiille.
F ors.

AJ
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V-m
Brandkirsnytt frin TV
Tvi veteranervid industribrandkiren avgick frin sina poster i och med
irsskiftet.
Det var vice brandchefen Oskar
Svensson och brandmannen Sven
Bjrirk, sorn efter ett vdl meriterat arbeteinom kiren fcill fdr ildersstrecket.
FcirmanSvensson,
som tills fdr 3 Lr
sedaninnehaft postensom brandchef,
var med di kiren bildades1939. Han
har tagit stor del i organisationenav
densamma.
Till de verkligatrotjinarna
hcir d.ven Sven Bjdrk som likaledes
varit med frin starten.

Nytt avloppsreningsverk taget
i bruk i Tidaholm

I maj minad 1956 togs det nya
avloppsreningsverketi Tidaholm i
bruk. Di fr5.gan om rening av avloppsvatten dr av stor aktualitet fcir
hela virt land och di detta reningsverk 1r av en typ, som tidigare icke
prrivatssi lingt norrut, kanskeen kort
redogcirelsekunde vara av nigot intressefcir B-pilenslisare, di vi i detta
nummer gcir en iterblick pl det gingna iret.
Arbetetpibrirjadesomkring irsskiftet t954-1955 och har drasit en
kostnadav 900.000:- kronor.bet ar
av typen h6ggradig biologisk rening
och frir nrirvarandeavsettf<ir en folkmdngd av cirka 6.000 personer.Det
kan utan dndrinsar anvlindasfcir en
stadmed cirka TOIOOo
invinare och dit
troligen icke Tidaholm si
ffl"r
Frin stadenkommer en inkommande ledning av 7OOmm o till brZiddavloppsbrunn.Vid kraftigt regn eller
eljest,di det kommeronormaltmycket
vatten, gir det vatten som ej verket
kan tagaemotut iTidan.
Frin brd.ddavloppsbrunnenghr vattnet vidare till sand- och fettfingare,
diir luftinblisning sker, vilket 96r att
sandeni vattnet faller till botten och
fettet flyter upp till ytan. En rensskdBrandhdrsle.rtenpd Tidaholnsuerken. Fr. r.
rare skir sdnder de fasta best&ndsdet,. brandchef Otcar Suensson,brandchel Stig
larna som medfdljer vattnet, varefter
Hansson och brandntan Suen Bjdrh. Foto
pumpning frin rensskdraren
till sediRune Gustafsson.
menteringsbassdngerna
(2 st.) d.ger
rum. Pumparnasstodek dr 3O,60 och
Ett fint tillfiille att tacka dem f6r
I2O \/sek.
deras insatser fick brandchefen Stig
I sedimenteringsbasslngerna
sediF{anssonpi kirens idiga kamratfest, menterar(sjunker till botten) de fasta
som hdlls i Personalhuset
den 11 ian. bestindsdelarnai avloppsvattnet.Det
Det blev minga blommor i tacktalet bottenlagersom d& bildas kallas slam.
Det avslammade
vattnetgir till oxidatill de bida veteranerna,och bokstavtionsdammarna.Slammetpumpas till
ligt talat dven frin friretagsledningen.
slamrcjtdammen,
vars volym dr 1.000
Veteranernahyllades vidare i ord mir. Slammetftirvaras hd,ri 6 m8.nader,
och toner pi den glada och trivsamma varundermetanbakterier
bryter ned de
festen, ddr kirens egna fcirmigor sva- organiska bestindsdelarnai vattnet.
rade fiir underhillningen. Och detta Denna processkallas r6,tning.
Vir och hd'st tappas det utrcitade
gjorde de p& ett utmdrkt s1tt, alltifr8.n
slammetur slamrcitdammen
och ut pn
historieberdttarnaTage och Bill till
trubadurernaBengt, Roy och brand- slamtorkblddarna,ddr det efter luittorkning kan anvdndasfcir gddning
chefenhim self.
och jordf6rbdttring.
Brandalarmet fcirh<jll sig tyst och
Vad som nu skett kallas liggradig
det skall det ju gdra i allmdnhet,och rening. Si tillkommer den hdggradiga
di brandmdnnenhiller gille i syn- reningen.
nerhet!
I tie dammar av storleksordningen
c. -t. 7.000,15.000och 21.000m2 syresitts

:Fru

Tidabolms reningsuerk 'f6r auloppsaatten.
Sedimentationsbassing. Foto

P. Eriksson.

vattnet av algvixtlighet och mikroskopiska djur. Dessa organismer fdrtdr
i avloppsvattnet kvarvarande dmnen,
varfcir vattnet dr rent d3' det limnar
den sista dammen och qir ut i in
Tidan.
Efter tillkomsten av detta reningsverk undgir man all uppslamning av
Tidan, syrebrist med fiskdcid, man
slipper illaluktande vatten och diligt
badvatten.I dammarnauppkommeren
livlig planktonframvd.xt
i det ndringsrika vattnet och dessamikroorganismer, som endasttrivs i rent vattEn,ir
god fdda fcir fiskyngel.
De totala kostnadernafdr reninqen
av Tidaholms avloppsvatten upp"gir
till 10 ore/m3 eller cirka 14 kronor
per person och ir. Verket skdtesav en
heltidsanstdlldmaskinisc.
De som dr intresserade
av hithd,rande frigor kan beredastiilfille att bese
verket. Detta gdller slvdl Tidaholmare
som resenlrer frln koncernf<iretaqen.
tinon
Slanrtorkbiiddar uid Tidaholnrs n1a reningsrerk fdr ailopptuatten. Foto P. Eriksson.

ET\74-@
UVA-veteraner
Luciafest pi

V)ktor Edluntl hat frl,n I januari
1957 anstdiltssom fcirridsfdrman pi
Avd. VL (Exp. f<ir avgiende och
ankommandegods samt Rimaterialf<irrld).

hedrade

Avd. LS, vars tidigarechef, ingenjor Gdsta Fredriksson,ldmnade sin
anstdllninghos bolagetden 1 oktober,
har uppdeiats i tve sektioner, Avd.
LSX och LST.

UVA

Alla anstillda vid UVA hadeinbjudits till en hcigtidligheti matsalarna
Luciamorgonkl. 6.30 och ca 300 personer satt bdnkade vid borden, di
direktcirLennart Odqaifi hllsade alla
hjiirtligt vlikomna i den tidiga morgonstunden.SZirskiltvdnde sig herr
Odqvist till dagens tre hedersgdster,
som i ir uppnidde 25 tjdnsteir vid
f<iretaget
eller inom koncernenoch nu
skullemottagagratifikation fcir denna
linga anstillningstid. Direkt6r Odqvisttackade"veteranerna"varmt och
uppriktigt fcir derasinsatseroch fogade dven en vacker blomsterbukettlill
gratif ikationskuvertet.
De tre hedrade"\.cterancrna"
hctcr:
Guttauttott,SuenErnanue/, fcirridsarbetare(anst. vid AB Non-ry 193I).
Mdller, lobn Vilbehn, sliparc
(anst.vid UVA 1953, tidigare vid
Nohaboch Bofors).
Sandberg, Harry Oskar Matteu.r,
ekonornichef(anst. r'id AB Nomy
193r).
Kamrer Harry Sandbergtackadei
"veteranernas"vlignar och gav en
liten Sterblickcjverde g5.ngna25 aens
13/ 12. UVA:t Ltcia, t'roAen Gerd Iuarssotz,
n.ed stjlirngosse och tiirna. I.fVA-foto Fr.
Fischer.

Avd. LSX har civertagitalla avd.
LS' funktioner betrlffande kund- och
Iagerorderging.Orderavd.SE sorterar
under denna avd., vars chef ir ingenjor Bdrje Lardner.
Ny man i UVA-redaktionen

ffi1i I;,'=

l3/12. Direhtbr Lennaft Odqaist i)aerldnznar b/ont.nor ctcb gratifiAation fdr 25 irt
trogen tjlinst till Suen Ga.rtat,sson.lJyAfoto Fr. Fischer.

utveckling frin Non-rytill UVA, som
han pi ndra hill haft tillfiille att f6lja.
Nir denna del av programmetvar
avslutad, intrddde Lucian, frrjken
Gerd Ivarsson,fciljd av tlrna, stjdrngossaroch civriguppvaktning.Och si
bJevdet kafledrickningoch angendmt
samtal om forna tider och nuvarande
problem, allt till klockan pekademot
halv B och arbetstidenb<irjade.
Personalnytt,

UVA

Gu:taf R)cbard Lartson, tidigare
fdrman p5. Svarvareavd.,har fr{n I
januari 1957 befordratstill verkmistare pi sammaavdelning.
Bengt Albin Olsson har frin 1
januari 1957 utndmntstill fcirrnanpi
Svarvareavd.,ddr han tidigare vaiit
svarvale.
Erik Allan Hiortstad har frin 1
. ; a n u a r1i 9 1 7u t n d m n t st i l l f c i r m a np l
Monteringsavdelningen,
diir han tidigare varit filare och blnkarbetare.
Lennaft Thdnt, civilingenjcir, har
i r d n I l a n u a r i1 9 1 7a n s t d l l tsso mc h e f
f6'r avd. LST (Sliptekniskaavd.).
f o

Oscar EAland, tngenj6r, dr sedan
14 augusti 1956 anstZilldpi Avd. TA
(Arbetsstudieavd.
).
Rune Arrbo, ingenjcir, lr sedan 6
augusti 1956 anstiilld pi. Avd. LH
(Fdrs2iljningsavd. fcir hydrauliska
vd.xlar).
7\

=-','' r ::::'i.::-

Borje Lardner

Till ny ledamot av redaktionskommitt6n vid UVA efter ingenjrir Gd,sta
Fredrikssonhar SIF- och SAF-klubbarna vid fciretagetfrin den I januari
1957 utsett ingenjd,r B6,rje Lardner.
Ingenjcir Lardner ?ir fcidd den 28
mars 1917 och anstdlldespi UVA:s
fd'rsdljningsavdelning
den 16 oktober
1954. FrFLnden 1 oktober 7956 ar han
chef fcir en av fd,rslljningsavdelningens sektioner.Ingenjcir Fredriksson dr nu verkstd.llandedirektcir fcir
den storamaskinfirmanAB V. Liiwener, Stockholm.
Vi tackar Gcista Fredriksson fcir
utomordentligtgott och trevligt samarbete under mitnga ir och hdlsar
Bdrje Lardnervdlkommeni kretsenav
medarbetare.
Ungerninsamlingen
vid UVA gav ett vackertresultat.Frin
tjdnstemdnoch arbetareinsamladesi
rnnt tal 2.250 kr., varefter bolaget
skdnktesammasumma.4.100 kronor
blev silunda slutresultater.

WIDA

@o'

Gunnar lVelander

Slen Larsson

Nya \ffeda-redakttirer
fcir SIF:s f6're- Efterkalkylavd. Carl Bergqvist, som
Som reoresentant
-har
tagsklubb
ingenj<ir Sten Bertil avsagtsig pi grund av bristandetid.
Sten Larsson2ir frjdd L922 och anLarssonfrin och med den L januari
1948, dit han
1957 intrdtt i redaktionskommitt6n. stllldes vid \Wedaverken
Han eftertrdder fcirestindaren f cir kom frin AB Pumpseparatori Katri-

Frfln PERSONALORGANISATIONERNA
Efter irsmiite der. 3. 12. 1956 och efterfdliandekonstituering av styrelsengdller nedanstiendefcjrdelningav
funktioner inom Nobelkruts Tidnstemannaklubbfcir ar1957:
betsFLret
Styrelse m. fl.
Ordforande:
v. Ordf<irande:
Sekreterare:
Kasscir:
Ledamiiter:

tel. 3 L 5 r
Torsten Jansson, NFM
4)14
Roland Svensson,NZL 70
NB1
3217
Olof Strith,
Folke Edstrcim, NEE
3r85
NB8
3305
Anna Jonson,
1299
Arne Sjcibom, NZL
NZK
329r
C. G. Olsson,
3117I
NZS
Suppleanter:
Giista By,
NZK
3437
SigvardBerntsson,
Revisorer:
NEFK
3146
GostaNilsson,
Manfred $7i16n, NFC
32L1
Hilding Magnus- NEDV
3278
Suppleant:
son,
: Torsten Jansson, NFM
F-ciretagsnimnden
3rtr
Folke Edstrcim, NEE
3185
NB1
Olof Strith,
3217
Suppleanter:
NZL
3299
Arne Sjcibom,
NEFK
3146
GcistaNilsson,
Kapten $Vatz
minnesfond:
Bengt \Wieweg, NEPI
3r74
Matridet:
Skyddsombud:
I(ontoren:
Suppleant:
Mil. lab.:
Suppleant:

RagnarLindfors,
BernhardHolmquist,
Bror Ekendahl,
Ivan Sandvall,

NEFP
NEFP
NLD
NLB

3157
3160
tel. 3406
3355

neholm. Var under Ftren1948-1951
verktygskonstruktrir plt Ritkontoret
och dr sedan1952 assistenttill chefmetallurgGcistaLindh. Han dr bibliotekarie, skciter viss gjutgodskontroll,
vissa reklamfrigor och har f. ci. en
rningd arbetsuppgifter.Han har de
senaste&renflitigt verkat i vir tidning
med teckningar,notiser och div. uppgrrrer.
Gunnar $Telander
Verktygssvarvare
har intrdtt i Wedaverkensredaktionskommitt€, som representant fcjr Metalls fdretagsklubb, efter elektriker
Gunnar Axelsson,som slutat vid f6retaget fdr att d,vertagaen elektrisk installationsfirma.
Gunnar Velander iir infridd "t?iljetok", fcidd L92I och anstdlldp& Verk1945. Ar 1948 blev
stadsavdelningen
han kass<iroch 195t ordftirande i
klubben. Han har varit "metallare"
sedan1938, de ftirsta iren pi Svenska
Maskinverkstddernaoch tillhdr dven
styrelsenfcir avdelning30.
Vi 6nskade nya "medredaktcirerna"
vdlkomna och tacka samtidigt Gunnar
Axelsson och Carl Bergqvist fdr trevunder flera hr.
ligt och gott samarbete
R,

Civ. lab.:
Robert Krisell,
NZL
,, 32,4
Suppleant:
Roland Myrbdck, NLD
,, 3258
Fabr.-kont.suppl.:SvenNilsson,
NVA 41 , , 3 4 3 4
343L
CentralaSkydds- Bror Ekendahl, NLD
,, 3406
kommitt6n:
Suppleant:
Robert Krisell,
NZL
,, 3254

Arets semesterstipurailt""
Som redan meddelatsgav Skyddspristivlingenvid Bofors det resultatet,att de utlovade9 semesterstipendierna
kunde utdelas.Ett av villkoren fcir att komma med vid
dragningen var, att vederbdrandekunde uppvisa 2.000
olycksfallsfriaarbetstimmarunder 1956.
Torsdagen den 14 febr. fcirrdttadesdragningen av
representanterfrin Metalls- och GjutarefrirbundetsBoforsavdelningarsamt skyddsinspektcir
Ragnar Olson. De
9 lyckliga innehavarna av Bofors ftirsta semesterstipendier blev nedanstiende:
Avd
Vinst Arbetsnr
Namn
7
22 SmedenJ. G. F. Adolfsson B
2
23I Yagnvd,gareT. N. Jansson ME-zo
MG-20
757 FcirmanA. E. Forsberg
3
MSK-90
4
6690 ReparatcirK. I. B. Hultin
5
3853 Verkt.-fris. G. H. G. Kareng&rd VX
VV
6
9836 Verktygsslip.A. B. Nilsson
VK-25
7
7903 FrlsareK. G. FZillman
Margareta
8
3449 Tempoavsynerska
VA-80
Pettersson
3438 TempoavsynerskaKarinForslundVA-80
9
Herr Adolfsson fir 1.000 kronor och de tivriga 300
kronor var, att spenderapi en angendmsemester.
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-

Saxatochciterat

en fiiljd av infationen
nge ingenjdr X ocb gamle sAicA{aaraare Y diskuterar en detali i
et. Ingen uill ge sig.
'ill
slut Aldmnrer ingen,jdr X till
Det mLtte ail jag aeta biittre,
kostat ph 10.000-talshronor ph
Ett dgonblickstyfinad ocb sfr suarar
gliruten i 6gat:
,- Ingenjirn - en fLr inte mycke
penganu fdr tien!

,;j::"
''.'l'
,s$

-"#1"

-Sih& i

li'
q

,Som bekant finns det minniskor.
nir de en glng fattat en sttndinte kan fatta nlgot annat.

(okand)
-

Det dr ofattbart, att han skulle
si begflvad.Han ger ett si scirn-

.-

Det Ir nog talangerna, som
i honoml

(Lrv)

- VaedeJean?
Jngkan meddelaherr greven,att
nnesnid nedkommit med en liten

f i , k g 7 h g o c h Tg r .

- Sidir, siddr, kan undra vad det
somvdger 7 gr.
( U r Sdndagsnis
t e-Strix )

Den aerhliga fisAelycAan.Ur The New-Yorker

Automation

Teknikens

- Sthr bela ufrr belautomatisAaaudelning still?
fa, starthnappeniir trasig!

TeLniken bar obegriinvd.e mdiligbeter. Flyget har giort oiirld.en liten
ocb radion gdr den iinnu ntindre. Ocb
uiitebombenbotar att helt fdrinta den.

Specialisering
En av de farligste fejl man kan
g6re, er at tro, at man bliver dygtigere
i sit fag, hvis man kun holder sig til
sit fag'
Albert Brocb-[Jtne

Hiint

miijligheter

pi Nohab?

*
Specialist dr en person, som ver
mycket och lir sig mer och mer om
mindre och mindre tills han vet allt
om ingenting.
(Skhnegripen)
En streber
behandlar sina medhjdlpare som
pinnar i en stege.Fdrst tar han dem
i hand - och sedan trampar han p&
dem.
;4

Talmaskinen
En dam talade en ging med uppfinnpLur{D naren Thomas Edison'
- Niir uppfann ni den ftjrsta talmaskinen? frlgade hon efter att ha
- Fdrht, jag kommerfrfrn FrSge- pratat vitt och brett.
- Talmaskinen dr av gammal uppitutet. Vad har fri)Aen fdr tuiLt
finning, svaradeEdison. Den fdrsta
d,enfria Aiirleken.
- Att man Stminttone bdr g3 p3 gjordes ay ett av Adams revben. Jag
har bara gjort den fdrsta som man kan
fdrst.
(Civila f6rsvarstjiinstemannen
11/56)
stdngaav.

Otto: Finns de n6t arbetebiir?
Ingenjdrn: F6r tillfiillet bar ai inget.
Otto: la d lika ni)jde, ser d.u, nten
dii ii farsgubben sonr. tjitar 3 tjbtar.

NOVEMBER KRISS-KROSS
Atskilliga hundra liisningar till vir
1956:'
tdvling "November-Kriss-Kross
hade kommit in vid tdvlingstidensutging. Redaktionen hade fdljaktligen
en mycket stor samling kuvert att fdrst
blanda och sedan dra de rdtta l6sningarnaur.
Granskningenav de fdrst dppnade
rdtta l<isningarnagav ftiljande prislista:
1. Skjutfiiltsarbetare Harry Stenstriim (5512), Avd. KPS,Bofors.
2. Laborant Evald Callenhag
(75241), Avd. NLD, Bofors.
3. Plitslagare Bertil Eliasson
(9304), Avd. VP, Bofors.
4. FcirmanTorsten Johansson
(210), Avd. 122, Bofors.
5.' Kontorist Siv Johansson
(884), Avd. Bp, \Wedaverken.
6. Kontorist Ingmar Johnsson
(T L399), Avd.2r2, Nohab.
7. Ingenjdr Sven Bergvall
(82493), Avd. KKY, Bofors.
8. Frisare Georg Skoog
(3816), Avd. MRK, Bofors.
Hans Svensson
9. Bonoplexarbetare
G4ra), Avd. 6ot, Tidaholm.
10. Kontorist Arne Quarfordt
12. Hdrdverksarbetare Helge Karls(83362), Avd. EIF, Bofors.
son, Bofors Hd.rdverkstad,Stock11. F6rarbetareTotsten Hedstrdm
holm.
Avd,.
Nohab.
79:an,
(45r),

BOFORS-BYGGET 1956
Tlvlingen "Bofors-Bygget 1956",
som medfiiljde B-pilens julnummer,
samlade drygt ett 100-tal liisningar.
Nigra dagar efter tdvlingstidens utging samlades Redaktionskommitt6n
fdr att granska de inkomna liisningarna. Prislistanblev fdljande:
1. Ingenjdr Eric Svanberg
(801t9), Avd. VF, Bofors'
2. Kontorist Eva Andersson
(83406), Avd. A 3, Bofors.
3. FrdsareLage Johansson
(5I3r), Frdsaravd.,Tidaholmsverken.
4. Kontorist Lars Eklund
(832oL), Avd. FB, Bofors.
5. Herr Lennart Nilsson
(274), Avd. 61, Nohab.
6. Brukstj?instemanFolke \Tilson
(80t36), Avd. P 1, Bofors.
7. Byggnadskontr.Lennart Persson
(84L03), Avd. B 1.,Bofors.
B. Brukstiinsteman Folke Edstrdm
(75107), Avd. NEE, Bofors.
9. Ingenjtir Tage Lind
(80326), Avd. KA 7), Bofors.
10. ArbetsstudiemanSune Larsson
( 8 4 1 5 0 ) ,A v d . A 3 , B o f o r s .
Vi lyckdnskarvinnarna!

1,xL ,u

,

B B

E4
Prisetnakunde delasut i lagom tid
fcir att bli en liten extra julklapp. Vi
gratulerar pristagarna.
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KRISS-KROSS VAREN

Anvdnd ocksi "vanliga" brevkuvert (i format

att val.ieffi litet pi Kriss-Krossen har vi i
tivling inte meddelat de liingsta orden, de
7 och g bokstdver. Vi ger isteillet nilgra anvis-

och hoppasatt dessaskall rdckafor att ge
rdtta orden.
pris blir 25 kr, andra 2O kr. och tredje

kr. Ddrutover blir det ett antal trostpris.Los-

Tg57

A 6 eller liknande). Storre kuvert miste vi liigga
it sidan vid dragningen. Frankera helst ocksi. med
25-ores frimdrke (om Ni inte anvinder bolagsposten), si att vi slipper losa ut en del kuvert pi
posten. Pryd gfuna kuverten med nigot "vdlgorenhetsmdrke", Roda Korsets, IM's eller Scguternas!

skall vara inldmnade senastden 25 mars.

Lycka till !

Klipp hlr

-G,h-

Nr111957.

a
KRISS.KROSS VAREN Ig57

Ldsningen insdnd
k

q

v

Namn
Titel

Bostadsadress-----------:
(Gata,box-nrochort)

vAR-KRISS-KRoss resT
Ord om 2 bokstiiuer:

Ord ottt 7 bokstiuer:

bfrt,w,€K-PJ

lantttgli+k"e-etlerrite-f
Amnade zirett annat ord
St&r-vi4.maskin som-gtir h&1.

Ord om 3 bokstduer:

.ffi, FRA,BE, t{i4, go;esq

g1-Kr,
m,
@,#*A

SrarrrHerrgamla-vdlkindall--nrod-ellen
-Sagsf otdom vid hyttorn a
Handlar om SKF

Ord oru.4bokst)iaer:
4JNq

ffiFeR,

'EE:ER,
W',

Affi,

A{FM,

GffireM,

#@s,

BRBK,

I{ffiJ{4TS,'

Ord onr I bokstliuer:

resA,yav, r$'nf.,-g.

@t
Chef {ix-koneernbolag-sorrr ndmnts'fidn

Ord on 5 bokstiiuer.

Hpns-FBufers;+.-o-m.4*
r-ett-kenee++firt etag
l#tgge

l€ffi,

@+A,
wH*.,

ANLAG,

,{*&l}LS, MRK4.,

ffiI,

tr{tEffT,
GAF, @{,,WTA,
tyorian, RHA, sffiFF, SNOBB,

SPE+T, STTFT, TOLI(A, FR+@R.,ULVON

Ord om 9 bokstiiuer:
KONTOR+ST,
RESFERADE

LOIAHFET,

OMSKAPAEE,

Kipp her

n
ro
tsd

4
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EDAKTIONSKOMMITTEER:
L ANDERSSON, Expedit6r
fcir Bjiirkborns Fabriksarbetarefackf6rening

TA ANDREE, Fil. kand.(FRK)
fiir avd. 24 av SvenskaIndustritjdnstemanna-Fcirbunder
NAR LINDAHL, Fcirman(y 20)
. fcir Avd. 153 och 281 av SverigesArbetsledarefcirbund
SODERHOLM, Svaryare(VR 90)
r, f6,r Avd. 76 av SvenskaMetallindustriarbetarefcirbundet
Yrcrarunoustnafl

D \ZAHLQUIST, Direktdr(ND), Or4
tresentanr.fiir
AB Boforsledning
Redaktiir och ansvarig utgivare
L LoNNBERG,

Fil.lic., (ER)
adress: B-pilens redahtion,Bofors,

N LARSSON, Ritningsutlimnare
t f<ir Nydqvist & Holms Verkstadsklubb
GT MOSSBERG, Servicechef
ftir SIF Nohabs fdretagsklubb
SKILD, Verkmlstare
tant fdr Nohabs.Arbetsledareklubb
TELL, Ingenicir,Ordf.
f<ir Nydqvist & Holms AB:s ledning

L SJOGREN, Montcir
:pr. f6r Avd. 163 av SvenskaMetallindustriarbetaref6,rbundet
n.E JOHANSSON, Fcirman
. fcirArbetsledare(SAFavd.Z0)o. Tjlnstemln (SIFavd. 19)
D MOLIN, Korrespondent,Orf
f6r AB TidaholmsverkensIedning

A\TERKEN
N AR \f ELAN DE R, Verkrygssvarvare
. f6r Sv.Metallindustriarbetarefcirbundets
verkstadsklubb
LARSSON, Ingenjdr
. fiir Sv. Industritjlnstemanna-Fijrbundetsfciretagsklubb
JOHANSSON, Klrnmakare
fcir SvenskaGjutaref6rbundetsfdretagsklubb
A LINDH, ChefmerallurgOrdf.
fitr AB $tr. Dan Bergmansledning
E NICKLASSON, Fdrman
fiir SverigesArbetsledaref6rbundsfciretagsklubb

LARDNER, Ingenjiir
fiir SIF-klubben

Y O. SANDBERG, Kamrer,Orff
fcir UlvsundaVerkstdderAB:s ledning
D STOHR, Svarvare
f6r UVA: s verkstadsklubb

l/

slttdelar
ftir

","\

&s,

Ila,lrd-

e

traktorer

s

r\\-

pd, rya
Svetsa
karnprof
ilstil
och harnhalrror

au speciallegerat

BbM
Ndr plattorna i ett band har
nedslitna kammar men i iivrigt inte Ir utslitna, kan de
repareras genom pisvetsning
av virt kamprofilstil eller
vira kamhalvor. Dessa tillverkas av samma stil som
vira bandplattor samt specialhlrdas. Materialet Ir llmp'd.r
ligt fc;r svetsning och
mycket slitstarkt och Indamilsenligt.

Boforsstti,letsci,tterbd,rt mot bd,rt
Den svenska terrlngen krlver delar, som har
extra slitstyrka. Varje bandtraktorlgare vet, att
slitdelar, som tillverkas enligt vanliga normer,
icke visar tillfredsstlllande hillfasthet och slitstyrka, di traktorerna arbetar i den hirda
'a'r
framfijrallt dette f6rsvenska terrlngen. Det
hillande, som Bofors tagit hlnsyn till vid framstlllning av delar fcir de vanligen fijrekommande bandtraktorerna. Samtliga delar framstlllas av legerade stilkvaliteter och specialhlrdas.
Delarna ha ocksi i praktiskt bruk visat sig tila
de hirda pifrestningar, som kommit ifriga, och
kunna betraktas som synn€rligen driftsehonomiska. NMNNER
PA ATT VAGA PRIS
MOT KVALITET.
Diskutera Edra slitgodsproblem med nlrmaste Boforskontor.

STANDARDPROGRAMMET
OMFATTAR: Kompletta band
ocb kedjor, bandplattor, -liinkar, -buhar, -bussningar och
bandshobuh,
KamprofilstSl och kambalvor
lijr reparation ao l6rslitna
bdndplattor. Underrullar med
axlar ocb kraglager. Scbaktbladsskiir,b6rnstdl ocb bub fdr
dessa.
Skopskiir ldr lastmaskinersam.t
tiinder, nit och buh fdr dessa.

AB BOFORS, Bofors
STOCKHOLM
Tel z3 44 8o

GOTEBORG
Tel. ry h 6o

MALMO
Tel. 382ro

OREBRO
Tel. rz 4r z5

ESKILSTUNA
TeL 3774o

SUNDSVALL
AB N. O. RONNE
T e l . 5 y 85 o

Kdrlstad 1957. Nernans Trycksaket99980
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BOFORSVERKEN
Fdretagsnimndenvid Boforsverken
hiill, under ordfcirandeskap
av ditponent SaerreR:son Soblman, ml"nda.gen
den 17 december 1956, sitt fjiirde
orciinariesammantrd.defdr iret.
F orsI agsa erk sam b et en.
Direhtdr Wabltteen meddelade,att
fdrslagskommitt6nvid sitt sista ordinarie sammantrddeden 29 november
1956behandlat15 olika frirslag,varav
ett tidigare bordlagt och t4 nya. Av
fdrslagenha 13 ansettsbdra beldnas,
medtn 2 pi begiran av respektivef<irslagsstdllarebordlagts fcir vidare cjverarbetning.
Till behandling hade dven fdrekommit 2 fcirslag,som redantidigareblivit
bekinade, men fcir vilka den slutliga
belciningssumman
icke definitivt kunnat faststillas. Med de besparingar,
som det ena fcirslaset medfdrt fcir
bolaget,kunde faststillas, att slutbelciningen enligt gdngseberikningsgrunder kommer att uppgi till 540:- kr.
Det andra fdrslaget skulle tagas upp
till ny behandling, sedan ytterligare
siffror blivit tillgZingliga.
I detta sammanhang kunde det
ndmnas,att hitintills i 3"r )O fcirslag
inllmnats, och att man hade att emotse
ytterligare ett par fcirslag. Detta innebure en viss dkning av fcirslagsverksamhetenjZimf<irtmed fcir 7952 19,
195345 och 1955 34 forslag.
Slutligen meddelades,att ingenjcir
Stig Olsson eftertrdtt tiveringenjrir
Bengt Striimberg i fcirslagskommitt6n
samt att riveringenjcir Stig Caspersson
utsettstill ny ledamot av kommitt6n.
Vidare hade herr Gdsta Ostling ersatt
herr Artur Grell i kommitt6n.
Det skulle antecknas.att frin fciretagsndmndens
sida intet fanns att erinra emotde personellafririndringarna
i kommitt6n.
Herr Gijfia Nilron framhrill, att
dven om jdmfdrelsevis flera fcirslag
framkommit under innevarande dn
tidigare 8r, fd,rslagsverksamheten
likvil borde kunna vara mera omfattan-

de. Fcir att stimulera fcirslagsverksamheten kunde ifri.gasittas, om man inte,
sedan SAKO-kommitt6erna nu undan
fcir undan trlida i funktion o& de olika
arbetsplatserna,
kunde lita iessa kommitt6er taga hand om och bedcima i
varje fall de smdrre frirslagsdrendena.
En hel del andra smdrreirenden. som
tidigare fd,rekommit i fdretagsndmnden, har genom SAKO:s verksamhet
kommit att behandlasmera lokalt, och
det skulle sdkertvara mycket att vinna,
om man hte decentraliseradven de
smdrre fdrslagsdrendena.I de flesta
fall skulle sdkertde representanter
fcir
den ifrigavarande arbetsplatsen,som
sutto med i SAKO-kommitt6n, ha
bZittrem<ijligheter In fdrslagskommitt6ns herrar attur alTaasoekterbedcima
ett fcirslag. Vidare kunie man vdnta
sig snabbarehandliiggning av drendena. Den stdrstavinstenskulle emellertid vara att sannolikt flera f<irslas
komme att redovisas.
Direhtdr lVablsteen anseg, att
SAKO-kommitt6erna, som just kommit ig&ng med sin verksamhet,borde
f6. verka en tid och stabilisera sig,
innan man anfcirtrodde kommitt6erna
nya, frln bdrjan icke avseddauppgifter. Den i{fiigasatta decentraliseringen
av fcirslagsirendena skulle sannolikt
leda till olika beddmandenpi olika
arbetsplatserav framkomna-firclag,
och vidare skulle man aldrig erhilla
sammaenhetligaoch objektiva bedcimning av fcirslagen,som inom fdrslagskommitt6n.

Filmuisning.
Visades KVE:s stillfilm om automation.
Kontrol la erksam het en uid bolaget.
Ditponent Sobhnanerinradeom, att
man tillskapat en ny organisation fiir
kontrollverksamheten inom bolaget
och att ingenjiir NTernhoff var chef
f<ir densamma.
Ingenji)r lWernboff ld.mnadeen redogdrelse dver kontrollavdelningens
verksamhet.
Kontroll dr icke n&got sdrskilt populdrt begrepp, beroende pi f<ir det
fdrsta, att det inte sdrskilt vd,l synes
passafdr det svenskapsyket, och f6'r
det andra. att ordet kontroll i svenska
spriket har fltt en dubbel betydelse.
Det betydersilunda en undersdkning,
att allt befinner sig i rZitt skick, eller
fdrliiper pi r?itt sdtt. Vidare har det
fitt betydelsenatt gripa in och stdlla
tili rdtta, att vara herre 6ver eller bestdmma iiver, sisom exempelvis nlr
man genom fjiirrkontroll styr ett kraftVCIK.

Den kvalitetskontroll, som vir kontrollavdelning utdvar, avser emellertid
endastden fdrsta definitionen pi kontroll, ndmligenatt se till att alli befinner sig i rZittskick.
Den kontroll, som kontrollavdelningen sysslar med, ir kontroll av
kvaliteten. Ordet kvalitet kommer utav
det latinska ordet qualitas och betyder
nermast egenskap,d. v. s. i praktiken
begrdnsat till en god egenskap eller
Herr Arne Ohlston, som anslcitsig
goda egenskaper.Nir det giiller inherr
G<jsta
till
Nilssons fdrslag, ansig
dustriprodukter, tdnker man nog pi i
fdr sin del, att fd'rslagsverksamheten
fcirsta hand funktions-, hillbarhetsskulle stimuleras. om SAKO-kommitoch utseendeegenskaperna
utan att se
t6erna finge befogenhet att utdela
nlgon av dessafcire de andra.
mindre beldningar frjr till kommitt6erSyftet med arbetetpi kontrollavdelna redovisadefcirslag.
ningen d.r den positiva fciresatsenatt
Disponent Soblman ftjrklarade av- van till produktionens hjnlp, att plaslutningsvis, att fdrslagskommitt6n nera in kontrollen pF"{att st?illei prosjZilvlZimpligenborde taga upp det nu
duktionsprocessen,att ge den sivil
framlagda fcirslaget till nya arbets- tekniskt som ekonomiskt rdtt omfattformer till behandling samt att ftirning. Vidare vill kontrollavdelningen
yara efl garatti fcir att kunden f8r rdtt
slagskommitt6nsenarefinge iterkomma till fciretagsndmnden.
kvalitet.

Innan kontrollens organisation berdres, mt ndmnasatt kontroll av militdra produkter stdller speciellakrav pi
a) funktionsdugligheten,

b) sdkerheti anvlndningen,
c) i viss utstrlckning utbytbarhet,och

d2irtill fir tilliiggas, att vi minga
gS.ngeri produktionen miste omsdtta de senastetekniskardnen oi
laboratoriestadiumtill produktionen.
De vdsentligaf6rdndringar, som skett
i kontrollavdelningens organisation,
iro att det gamla KA och verkstidernas
avsyningsavdelningarnu slagits ihop
till en gemensam kontrollavdelning,
parallellst?illd till produktionsavdelningarna. Vidare har ur den gamla
kontrollavdelningen en grupp brutits
ut, kund- och leveranstjiinst (KML),
vars uppgifter bl. a. dro att ijverllmna
kontrollresultaten i fd,rdiga leveranshandlingar.
Vid Tidaholmsverken har den ftirdndringen intrdtt, att kontrollverksamheten organiseratssisom en sjilvstlndig kontrollavdelning i likhet med
kontrollavdelningen i Bofors.
Kontrollens nuvarandeorganisation
framgitr av organisationsplanen,fig. 1,
Se ndstasida.
Kontrollen dr fijr nirvarande uppdelad i 4 huvudgrupper, ndmligen
mottagning&ontrollen, varmed avses
den kontroll, som ser till, att den materiel vi kiipa utifrin motsvarar vira
kvalitetskrav, vidare pn pj?issidan
aerkttadshontrollen,som i sig inkluderar'dven fdltverkstadenoch plitslagarverkstaden och sluthonrroll aa pjdsen,
som omfattar s&vIl all pjiisprovning
som servotekniskprovning av torn och
pj?iser.Den fjiirde gruppen, ammanit iou k ontroI I en. omf attarsivll kontroll
av verkstdderna som slutkontroll av
deo f2irdiga produkten.
Att mottagningskontrollenbildar en
egen grupp beror bl. a. pl en strdvan
att tilliimpa enhetliga riktlinjer emot
undedeverantiirerna(kontrollpolicy).
Milsdttningen'dr h'ir, att leverantiiren
skall leverera materielen i lika god
kvalitet, som vi sjdlva gd,ra och som
motsvarar kundens krav. Ftir att ern8.
detta, ha vi tvingats att av leverantdtrrna kriva en kontrollstiimpling av
Drodukternafdr att vi skola vara sdkta
pa, att leverantcjren dverhuvudtaget
kontrollerat vlr materiel. Vi dnska
nlmligen inte i Bofors upprdtta en
kontroll, som har till uppgift att sortera leveransensfelaktiga materiel frin
den riktiga, utan vi vilja helt ld.gga
ansvaretfcir detta arbete pi leverantdrerna. Vidare striva vi eTter,att i si
stor utstrlckning som mcijtigt giira all
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materialkontroll i Bofors fdr att kunna
arbeta med vir egen provutrustning.
Leverantdren skall ha gjort kontroll,
innan vir kontroll gilres. Att mottagningskontroll har mycket stor beiydelse, framgir kanske bdst av att vi varje
ir k<ipa mateial f<ir mer nn 100 milj.
Kronor.
Betrd.ffande tillverkningskontrollen
miste man av s&vdl kontrolltekniska
som tillverkningstekniska sk?il skilja
pi pj?istillverkning,som giires i mindre
serier och mera hantverksmissigt,och
ammunitionstillverkningen,
som gcires
i st6rre serier eller i massproduktion.I
fcirsta fallet ha vi att lita oss till i hci-e
grad yrkeskunnig personal med utvecldadklnsla fdr kvalitetskraven.medan man i andra fallet i stdrsta utstrdcJ<ning formar materialet efter
verktyg, som bestimmer arbetssty&ets
form. Fijr all kontroll gdller emellertid en strivan att ldgga.kontrollen si
t?itt intill tillverkningsprocessensom
mdjligt. Genom att varje vecka eller
var L4;de dag p& s. k. "skrotmdten"
gi igenom kassationerunder motsvarande tid, sdka vi att i tillverkningen
pi ett si tidigt stadium som mrijligt
finga upp de tillverkningssvirigheter,
som uppst& och ddrigenom ocksi gcira
kvalitetskraven mera levande. I samband med monteringen ha vi organiserat en speciell gruppkontroll, som
avser att g6ra kontroll pi fZirdigmonterade grupper, innan de i sin tur
monterasihop i en pj?iseller ett torn.
Denna grupp, 'som helt nyligen organiserats, avser att fdrhindra, att man
vid provning av fdrdigmonteradepjZiser och torn skall beh<ivag6ra justeringsarbeten,som kunoat gdras pl ett
tidigare stadium.
Kvaliteten har den allra stcirstabetydelsefcir fd,retagetsgood-will. Alla
fciretag med sj?ilvaktning dro ddrfcir
angeldgnaom att hilla hiig kvalitet,
och mnnga ha skapat sig ett slagord
frir att drastiskt podngtera betydelsen
av hcig kvalitet. Si t. ex. resonerarett
friretag, att det dr bdttre "att foilora
en kund pi grund av hdgt pris iin pA
grund av lig kvalitet". Ett annat f6retag siger "att vhra kunder iro ledsna
bara en ging, och det dr ndr de fi fakturan, medan vira konkutrenters kunder Iro gladabara en ging, och detdr
ndr de fi fakturan". Detta stdmmer
vil <iverensmed de slagord man ofta
ffu h6ra i USA, nlmligen att priset
pi en produkt glcims, men kvaliteten
glcimsej. Dlr har man fdr dvrigt ocksi
priiglat slagordet att "kontrollen ir
kundensrepresentanti fdretaget".Ett
motsvarandeuttryck hir i Bofors skulle
kunna vara "kvalitet i varje detaij",
som ett lZimpligt uttryck fiir just vad vi

i Bofors strdva efter. Vi lro nimligen
hos vira kunder k?indaf<ir htig kvalitet, och det bdr ocks&alltid vara vit
strlvan att beh&lla detta goda anseende.
Ar vir kvalitet idag god? Niir det
glller ytfinishen, si miste man obetingat svara ja pi den fr8gan. Likasi
nlr det gZiller funktionen. Ddremot
ndr det gdiler dverensstdmmelsen
mellan ritning och detalj llmnar verkligheten en del iivrigt att cinska. Detta
inneblr emellertid inte alltid, att detaljen har dilig kvalitet. En toleransundersdkning,som gjordes i fjol pl
utfallet av detaljer till SD pjiiser bekraftar detta. Understikningengjordes
p& detaljer, gjoda i Bofors, Nohab
och Tidaholm med ungefdr likartat
resultat, vilket har genomgitts med
verkstadsledningenp& respektiveplats.
Vi ha alltsi hdr en mera vdsentlig
uppgift att i stdrre utstrickning dn
hittills betraktaritningen som "helig",
detta bl. a. ddrftir att kunden skall fi
just det han har bestiillt enligt ritningen. Vidare m&stekonstruktcirerna
kdnna sig iivertygade om, att deras
konstruktion utfallit s3. som de ha
tenkt sig.
Vilka brister hota di vir kvalitet?
F<iljandefel dro de vanligaste:
1) materialfel
2) konstruktionsfel
3) arbetsfel
4) verktygsfel
5) planeringsfel
6) fel pi inktipt material
7) kontrollfel
8) transportfel
9) frirkomna och sdnderslagna detali er.
Alla kategorier anstl.lldainom fdretaget lro ansvarigafdr kvaliteten, f6retagsledningen,somger fdrutsittningarna, tjiinstemdnnen,som genom sin
konstruktiva verksamhetgenom planeringsavdelningen, inkdpsavdelningen,
fcirsdljningsavdelningen
och kontrollavdelningen ser till, att den tillverkande avdelningen fi,r ett riktigt
underlag att arbetamed, arbetsledarna,
som dro ansvaiga fdr instruktion och
ledning av arbetarna, och arbetarna
sjilva, som med noggrannhetoch uppmd.rksamhetskola se till, att arbetssty&et ir riktigt, ndr det ldmnar hans
hand. Fel kan vdl adrig helt undvikas
och fel gciresocksi utav oss allesammans, t. ex. felaktig inkd'psorder,felaktig konstruktion, felaktig planering,
felaktig kontroll etc. Aven mannenvid
maskinenkan vara mer eller mindre
noggrann. Men 6ven om arbetareninte
fir betalt fcir eller miste gdra om ett
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bristfZilligt utfiirt arbeteutan betalning
ligger den v[sentliga fcirlustenddri, att
man m&nga ginger spolierar dyrbatt
material och hciga nedlagda iivriga
kostnader. En av de minga anledningar, som bidraga till detta, dr en
stark tempouppdelning av arbetet, en
utveckling mot en specialisering,som
gjort att man i alltfcir htig grad litar
p3, vanndra jiimfiirt med tidigare, d&
man kunde f<ilja sitt arbete fram till
f?irdig produkt i betydligt stcire utstrickning. Detta gav ett sttjrre ansvar
fdr slutresultatet.Aven kontrollen har
blivit en speciell funktion i tillverkningsammanhanget.Vidare ha vi den
under de senareSren si aktuella <iverrdrligheten pi arbetsmarknaden,som
har gjort att man inte alltid har fitt
den rltta arbetskraften.Den kdnslafcir
ansvar,som finnes hos stiirre delen av
v&r arbetskraft, finnes inte alltid hos
dessamera tillfeligt anstdllda.Diirtill
komma givetvis de uppliirningssvirigheter man alltid mlste rlkna med.
Kvalitet f&r icke v^ta ett ideal man
n&r utan hdnsyn till kostnader och
dlrf<ir mtste kontrollavdelningen ocksL taga hinsyn till dessa.Vira kontrollkostnader och vira kassationskostnader dro i samma storleksordning,
eller i runt tal ca 6 milj. kr. per ir.
Inom kontrollavdelningen r<ira vi oss
ofta med begreppetkvalitetskostnader,
som vi fdrsdka f3,sL thga som miijligt.
De definieras som surnman av kontrollkostnad och kassationskostnad.
Kassationskostnadinkluderar dven
Hdr mi nimnas
allt justeringsarbete.
nhgra. i och fcir sig inte vdsentliga
kassationsorsaker.
sisom kostnaderna
pi grund av transportfel, kostnader
f6r fcirkomna och scinderslagnadetaljer, de senaredver kr. 100.000:- per
ir, men som med bdttre upprndrksamhet skulle kunna minskas eller i blsta
fall elimineras.
Vi avse att inom den ndrmaste
tiden gd,ra en sidan omldggning av
att man pekassationsredovisningen,
riodvis skall kunna fdlja kassationskostnadernasutveckling, dven si att
kostnaderna kunna redovisas avdelningsvis och stillas i f<jrhillande till
fdrldlingsvdrdet pi avdelningen.En
fdrutsdttning dr emellertid, att kassationskostnadernakonteras ratt, vilket
icke minst giiller fiir justeringsarbeten.
Vir slutkontroll, som i vissa fall
verkstilles tillsammans med kundens
kontroll, sker mot bakgrunden av
mottagnings-,tillverknings- och gruppkontrollbestimmelser,som uppgjorts i
samrid med KK. Vidare utg& vi frin
de tekniska bestdmmelser,som gdlla
fdr respektive leveranskontrakt. Som
regel gcires en kontroll strax innan
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kundens kontroll sdttesin, och denna
kontroll g6res i vissa fall stringare
och mera omfingsrik dn den kunden
96r. Vid skjutprov gcires vanligen
kontrollen tillsammansmed kunden.
Virt sdtt att g6ra kontroll blir i viss
m&n beroendeav de siitt, pi vilka kunden tinskar g<ira sin kontroll. Di vi
hdr i Bofors ha olika kontrollkommissioner, dr det kanske inte att f6rvina
sig dver, att vi ocks&ha olika kontrolltinskemil p& samma slags produkter.
Om vi bara se pi Arm6ns, Marinens
och Flygets sdtt att se p& kontrollen, si
sammanfallainte deras &sikterinbcirdes, och vira utldndska kontrollkommissionerkunna ibland ha ytterligare
awikande dnskemil, som skola tillfredsstlllas.
Frir att emellertid kunna utfiira kontrollen si praktiskt som mdjligi, scika
vi fr&n kontrollavdelningenssida att
framf.lra sidana nya punkter pi kontrollen, att dessaolikheter elimineras
si lingt mdjligt.
De kontrollmetodervi anvlnda oss
av i mottagnings-,tillverknings-och
slutkontroll kunna karakteriserassom
en allkontroll, vilket innebdr, att man
mdter alla detalier och sorterar ut de
felaktiga.Vidare tillgriper man i vissa
fall s. k. partiell kontroll, ddr man
geoom ett provuttag bryter ut en provgrupp. Med ledning av kontrollresultatet frin denna provgrupp kan man
med viss sannolikhetbedcimakvaliteten. I en del fall nterkan man anvdnda
sig av en stickprovskontroll,dir man
mer eller mindre systematisktbryter
ut ett mycket litet antal detaljer fiir
kontroll och ddrigenom bedcimerom
processeneller detaljerna dro av god
kvalitet. En allkontroll, ddr man kontrollerat alla detaljerna,dr icke alltid
detsamma som en IOO /o-ig garanti
f'6r att tlln detaljer, som godkdnts,dro
riktiga, detta bl. a. beroendepi rent
mdnskliga fel, som kunna uppsti i
sambandmed mitningarna. De partiella kontrollmetoderna,som basera
sig p& rent statistiskagrunder ha under de senaste15 nren vunnit en alltmera utbredd omfattning, och en speciell teknik har utvecklatskring dessa
metoder. En del av metoderna Iro
sdrskilt l?impliga f<ir kontroll av tillmedan andra iter
verkningsprocessen,
dro sirskilt liimpliga fdr slutkontroll
av detaljernaeller f2irdigaprodukterna
- den s. k. garantikontrollen.
Nir det giller mitdon och mdtapparater konstruerarmafi ofta dessase,att
de efterlikna funktionskravenpi mitten si mycket som mcijligt, t. ex. utforraning av de fasta mdtdonen fcir
hil och axlar. I andra"fall &ter tvingas
man griram[tningar, som vdl motsvara

normerade provningsfiireskrifter, slsom vid h&llfasthetsmd:tningar,diir
man traditionellt g<ir exempelvisdragprov; man mdter brottgrdns, strdckgrd.nsetc.,och man tror sig ddrigenom
ha fitt ett grepp om de iinskade materielegenskaperna.Detsamma gdller
mdtning av ytbehandladedetaljer,dir
man ofta ntijer sig med en skikttiockleksmdtnins.I en del andrafall at man
av tekniski skll tvingad till fdrenkVid
lingar t. ex. vid g?ingmZitning.
iter andra f.all ha vi inte tillr?ickligt
fina kontrollmetoder,s&somvid kontroll av svetsar.Vi ha s&lundai waktiken vissa faII, ddr man kan tillverka
en produkt, men inte ndjaktigt kontrollera den, och i en del andta fall
kontrollera produkten men inte tillverka den nOlakUgt(t. ex. sv&righeter
ait innehilla vissatoleranser).
Utvecklingen pi mitdonsomridet
pekar hdn mot en stcirre anvdndning
av indikerandemltdon i tillverkningen
och en anvdndning av fasta och indikerande mitdon i slutkontrollen. Man
tdnker sig ndrmast med indikering
optiska och akustiskasignaler fdr att
gcira mdtningen si snabb sorn mcijligt.
Fdrutom de numera vanliga. visarinstrumenten anvdndes iven pneumatiska, optiska,akustiskaoch pi senare
tid iven elektroniskamdtapparater.De
sistndmndalro i vissafall dven utrusvid automatisk
tademed sorteringsverk
kontroll. Aven helautomaterfiir kontroll b<irjaatt mer och mer vinna insteg
och utvecklasparallellt med de helautomatiska tillverkningsprocesserna;
man har till och med bdrjat med kontrollinstrument, som placeras p& maskinerna och via den statistiskakontrollmetodiken styr maskinerna.
Vi fe i detta sammanhang aldrig
glcimma mdtnoggrannhetenoch mltosdkerheten.Vad betriiffar den sistndmnda, sn ha vi att beakta sivdl
instrumentfelsom rent mdnskligamdtfel och vidare omgivningensinverkan
p& mitresultatet,s&somtemperaturen,
fuktigheten, tryck och ljus. Vidare
miste man vid bediimningenav kon'dveo
taga hinsyn till,
trollresultaten
var mdtningen skett p& arbetsstycket.
Vid olika mdtresultathos leverantdr
och kund miste man ocks&beakta den
mdtmetodsom anvdnts.En strlvan bcir
vata, att kund och leverant<iranv?inder
sig av en likartad mltmetod och helst
dven likartad mdfutrustning. Pi virt
program fcir kontrollavdelningenstir
ei.venen utrikning av matapparateroch
mdtdon, si att vi bdttre kunna ni
rnilet: Hiig kvalitet.
Det rdcker emellertid inte enbart
med att ha tillr?ickligt med fdrnlmliga
mdtdon, utan dessamiste ocksi syste-

blivit belyst, kunde
PL frlsa av aerkmArtdreHolrn f lz'm' friqan innu inte
matiskt kontrolleras, vilket ocksi sker
detta beroddeP&
om
sigas,
inte
hdrhtlll inge"njc;rI7ernhoff, att kontroljkontroll eller
string
'pI kontrollavdelningen.
eller
arbetE
diliet
samrida
verkstiderna
Det [r slutligen att hoppas,att alla avdelni'rsen och
mdjligen bidadera'
o; kontrollverktYg av olika
bertjrdaparterikola medverkatill och ifr[ea
inrymts
budget
irets
i
att
samt
slas"
Difi onent Soblman framhijll slutliintensifierav&r gemensammastrdvan
verkstdder- s"n, itt han vore dvertYgadom, att
fdr
anskaffande
om
fOrilae
bidnga
mot hiis kvalitet och samtidigt
dEl av motsvarandekontrollverki.rr' ttyt kontrollavdelningen skulle
till att iedbringa kvalitetskostnaderna' nas
tyg, som kontrollavdelningen fdtfogar
som en hjllpavdelning komma att v[l
Disbonent Soblman framhdll' att civer.
fungera ocd bidraga till, att bolaget
ingenidr Vernhoffs anfdrandegivit
flrlram de rdtta Produkterna.
frcmhllI
Guttausson
Lars
Ingenjdr
ledamciteren god
fiiTetassndmndens
mdjligheteratt
kassationer,
om
tal
o&
inblic[ i hur den nya organisationen
att i automatmaskinernahilla tole- SAKO-aerksamheten.
iir uppbyggd och fungerar. Det vore ia
inte minst beroddepi kvaliDire httir lY ahlsteen meddelade,att
."autt utl.-ftoppas,att kontrollavdel- ranserna
p&
det material, som skulle
teten
inom bolaget nuninsen val skulle fylla sina uppgifter,
SAKO-verksamheten
"medelst
kvaliteten hos
en effektiv kontroll tillse, bearbetls, liksom pi
fastareformer samt att herr
f&tt
att
mera
verktygen. Ett ytterligare-problem i
Artur Grell anf<irtrotts uppgiften att
att kvaliteten p& Bofors produkter
vore bristen p&
gemensamsekreterarefcjr samtftirbliver hde. Det kunde inte nog detta'*sammanhang
som -kommitt6er
t'
kvalificeradarbetskraf
fiilja uPP SAKOliga
betonas,att Bofors goda namn dr ftjro uer)ngenidr G erdin betonadebety- verksamheten.Vissa riktlinjer ha utknippatmed kvalitet pi de olika produftltnu. En betydelsefulluppgift for
delsenavl ati kontekt fcirelige mellan arbetats f6r denna verksamhet, och
vore att hilla nere konstrukttirerna och verkstddernas har man diirvid utgitt frin och byggt
kontrollavdelningen
kassetionskostnaderna.
folk. Det hade minga g&nger f<ire- vidarep& de tidigareav fdretagsndmnI(assationsfrigorna borde vidare kommit, att man i verkstddernaftl''n- den faitst2illda normerna fiir denna
gitt konstruktdrernas ritningar, utan verksamhet.
bliva en viktig uPPgift fiit SAKOitt detta f<irhillande meddelats konkommitt6erna.
SAKO-kommitt6erna skulle Yara
konfortsatta
det
Under
som
struktdrerna.
av avdelningschefen
sammansatta
Herr Gritta Nilsson var n&got dverfdljd
som
man
hade
t i
struktionsarbetet
z
driftsingenjdrer,
r
i
piordfdrande,
raskad 6ver ingenjdr \Ternhoffs
frin felaktiga fijrutsdtt- 2 arbetsledaresamt I d 3 arbetarc'
utg&tt
hdrav
proBofors
&
kvaliteten
att
stiende,
ninqar, och detta har i sin tur medver- Overingenjdrenoch avdelningschefen
dukter idag nog inte alltid vore riktigt
kat till bristande civerensstdmmelseutser i iamrid deltagandedriftsingenundaldrig
bra. Man tan naturligbvis
mellan ritning och verkstadsprodukter. i6rer och arbetsledare,
medan arbetartillverki
uppsti
fel
vissa
vika att
respektive
ningen, inte minst sbin fOlld av de
In penii)r lV ernhoff framhiill bety- partens deltagareutses av
i
ledamirter
samtliga
Fdi
pi
tl,.tbbut.
kraven
und*anfcir undan stegrade
delse"nav, att konstruktionskontoret
sdrskilda
utses
skall
den
f6r
kommitt6erna
Aven
smitoleranser.
verkstdderna
allt snivare
vid kontakten med
vore det intc digt anprssadesig efter verkstadsfol- suppleanter.Ledamciternaoch suppskickligasteyrkesarbetare
a[tid ]att att h&lla dessetoleranser' kels iinskemil att i fall av behovinfcira l"untetnaviiljas pi minst eit kalenderEmellertid kunde i&e fel, som uPP- erforderligadndringar pi ritningarna' ir. Vissa SAKO-kommitt6erha redan
stodo pi grund av slarv, pi. nigot sdtt Ritninqarnamlste vara riktiga fdr att trdtt i funktion och totalt berbknas
fcirsrraiasltanman m&sfegijra allt fcir verkstadsarbetetskall ge gott resultat kommittderna fdr Bofotsverken och
Kilstaverken komma att uppg& till ca
att undvika dylika fel. Man miste utan nigra kassationer
se till,
18 stycken.
emellertidvid ackordsdttningen
Oaeringenit)r G erdin fdrklarade, att
Under SAKO-kommitt6erna kunna
att man icke pressarfram en arbetshan for si.t d"l var helt infdrst&ddmed organiserassdrskildagruPPer' normalt
slarvtill
leda
miste
sinlur
i
takt, som
att man, i den m&n si vore mdjtigt, sairmansattaav f. ingenjtir, 1 arbets'
fel. Om man upPretthdlle principen
skr-rllelimpa ritningarna efter tillverkledare och 1 arbetare.Ledamdterna
att fordra ritt kvalitet pi rdtt stille,
ningenscinskem&I.
pi. samma sett som ledamiiterna
del
hel
en
utses
undvika
sdkert
skulle man
DireAtor lVablsteenerinradeom, att i SAKO-kommitt6erna.Vid behovkan
ontidigt arbete. Det var sjiilvfalle^t
tillkallas sdrskilda utomst&enderidkontrollavdelningen tidigare tillhdrt
kundeina, som uPPstillde kraven Pi
bolaorganifor
nya
det
att
den
g2illde
men
hir
men
verkstiderna,
kvalitet,
-givare.
SAKO-kommitt6erna sammantrlda
att civertygaleder- sationen gjorts fristiende. Ddrmed
gets rePresentanter
2 gltngerom iret, medan gruP'
fitt
stdrinte
behdvde
ha
minst
skulle kontrollavdelningen
SOtund" om, att man
d& nigon av Parperna
kvasammantrdda,
krav
p&
pi
bdsta
att
miijlighet
lingtgiende
och
frihet
alltfdr
re
stZilla
litet for att den levereradeprodukten sdtt uttiva sitt kontrollarbete. Man ierna si beser. Sammantrldenami,
st?illeridag allt stijre fordringar pi de ndr si ansesliimpligt, h&llasi arbetsskall fungeraP&blsta sitt.
ldmnas
till
sig
ansltit
Nilsson
Gdsti
Herr
i slutprodukteningiende olika elemen- tid. Fcirfcirloradarbetsfdrtjdnst
disoonent Sohlmanstanke, att kassa- ten ifr&ga om utbytbarhet etc., och det ersdttning motsvarande semesteddn,
i icke arbetstioisfrigorna borde bliva angeld'gna dr iven av sidana sk?ilniidvZindigtatt medanfiir sammantr2iden
som enligt
ersittning
verksamma
Denna
utg&r
tid
SAKO-kommitfor
kontrollorganen.
ut
bygga
arbetsuppgifter
samhetkostargivefvisPengar,men ett friretagsnlmndsavtalet.Protokoll skall
t6erna.
fdras vid SAKO-kommitt6ernas samrationelltkontrollorgan,som i och fdr
av herr Karlkvist framhcill
PL frFLs.a
sig.
mantrdden och avskrift tilldelas samtvdl
betala
bdr
nddvindigt,
dr
sig
ingenjdr-lYernbolf, att han hittills inliga ledamiitersamt fdretagsnimndens
att
jnom
nlmndes,
kassationer
Pi
tal
om
bolaget
formerat en del grupper
seKretefare.
det
under
hittills
kassationskostnaderna
och
fter
uppgi
om kontrollavdelningens
Inom SAKO-kommitt6erna behandsamt att han imna- g&ngna &ret inom automatverkstaden
kassationsfrigorna
frigor, som ha med Produktionen
las
anmdrkningsvdrda
den
till
uppeaft
de fortsdtta med denna information
-. Di
g6ra sisom organisatoriskaftlgor,
att
460.000:
kr.
av
summan
h'cisi
inom alla avdelningar.

sparsamhetsfrflgor,allmdnna kostnads[ fi,got, f fitgor anghendemaskinanskaffning, bel2iggning, fci.rbdttingar, {drflyttning avarbetskraft o. dyl. Ddremot
skall icke till behandling upptagas
rena ackords-och ldnefr&gor, ej heller
sdkerhetsfrlgor eller fdrslagsverksamheten, fdr vilka frigor sdrskildaorgan
redan finnas.

Herc Gdrta Niltton framhdll, att
man vore tacksam fdr att ett qemensamt sammantrdde med konlernens
fciretagsndmndernu kunde komma till
stind samt att man skulle iterkomma
med fd,rslag om eventuella ytterligare
frigor, som det kunde vara av intresse
for alla parter att f3. ndrmarc belysta.

I anslutning till den ldmnade 6ver- Konjunkturlliget.
sikten av SAKO-kommitt6ernasorgaDitponent Soblman berdrde under
nisationoch verksamhetm. m. l2imna=de dennaprogrampunkt vissasidor av det
notarie Sii;bolm en kort redogrirelse aktuella politiska och ekonomiskal?iget
fiir de frigor, sorn varit uppe till be- under innevarandedecembermanad.
handling vid sammantrddenai november med respektiveKA:s och VK:s
Utrikespolitiskasynpunkter.
SAKO-kommitt6er. Hdr hade bl. a.
Vid det senastesammantrddetbeavhandlats trl,got angilendekassation
rdrdes
ldget i vissa delar av vdrlden
och kostnadernafcir kassation,mottagningskontrollfrigor, anskaffning av och framhdlls sd.rskiltriskerna fcir en
maskiner, centralisering till fcirrid av allvarlig utveckling av frirhillandena i
diver*e verktyg, lokalfrtgor, arbetsbe- satellitstaternasamt Mellersta Ostern.
Ingen kunde vdl d3"ana,att situationen
raggnlngen.
just i dessa trakter skulle si hastigt
Herr Giista Nilston fcirklarade, att Iedatill nigot av en katastrof.Ld,mnir
man frin arbetarnassida hyste stcirsta man idag det ungerska
dramatoch alla
intressefdr SAKO-verksamheten.
dlnned fdrknippade td.nkbarakonsekvenser, beror detta givetvis ej pi att
D itp onent Soblman uttryckte slutliman pi nigot sdtt ur allmdn potitisk
gen bolagsledningensdnskan om all
framghng fcir SAKO:s arbete inom synpunkt vill fd,rringa betydeisenav
vad som idag hZinderoch m&hdnda
bolaget.
snart kommer att yttedigare utspela
sig
i dessa trakter av Europa, utan
G emensamt Jammantr;de rued
detta
beror uteslutandepi. att den
k o n cern en s f dr etagsniinznd er.
andn ffi.gan ur rent eko'nomisksynDisponent Soblman meddelade,att punkt kanske representerar iven ur
man numera tagit stlllning till frigan
svensk synpunkt den stiirsta aktuaom ett gemensamtsammantrldemed Iiteten.
koncernens fdretagsndmnder, och att
Sedan Israel i slutet av oktober geman planeradehilla ett sidant sam- nom en kraftig offensiv p3, nl,gra""ti
mantrlde under f<irstah?ilften av juni
dagar satte sig i besittning av SinaiL957. D'd.rvidskulle de ordinarieleda- halvd,n och de fti vdstallieradeEngmdterna i fdretagsndmndernafbr Bo- land och Frankrikekort dd.refter,sedin
forsverken, NobJlkrut, Tidaholm, Noman fdrst tillst?illt Egypten ett ultimahab, NTedaverkenoch UVA, tillhopa
tum om Suezkanalen,vilket av dess
102 personer,sammankomma
i Bofois, diktator besvaradesnekande, igingDe resandefdretassnimndsledamd- sattebombnins av militala mil i lanterna skulle kunna i*ntrd.ffa i Bofors det, itfriljt an-fullskarmslandningar i
den senarebestdmdadagen i juni vid Kanalzonen, intrdffade det nog si
13-tiden, och skulle besdket inledas mdrkliga.att vlsimakternaliksom d.ven
med en gemensamlunch.
Israel infdr trycket frin FN och di
Ddrefter skulle fdlja visning av frl.mst frin USA gingo med pi att
Boforsverken,Kilstaverken och Nobelfdrst instdlla hela operationen och
krut samt i den min tiden rickte till
sedermeradraga tillbaka sina samtliga
ZivenSkjutf?iltet och Boisverken.
trupper.
Kl. 18.00 skulle det gemensamma
H2ir skall vidare berdrasekonomiska
fiiretagsnd.mndssammantrldet
konsekvenserav Egyptenkonflikten.
b<irjapi
Bofors Samlingshus.Diirvid skulle som Suezkanalendr dels genom sdnkning
huvudprogrampunkterf cirekommadels a"v fartyg (47 st.), dels till ftiljd av
en allmd.n d,versiktav koniunkturerna sprdngning av tvenne stora broar stopoch koncernfciretagen,dels koncern- pad fdr trafik fcir relativt ling tid
fdretagensbokslut.
framlt. En upprdjning av kanalenEfter sammantrddetskulle f6lia en om och nlr den en ging pibdrjas gemensam avslutande sup6, varefter torde taga 3-6 mlnader i anspr&k,
de resandefciretagsnlmndsledamd'terna beroende pi vilka slags fartyg man
ndstamorgon skulle itervdndatill sina siktar pi att fi igenomkanalen.Av de
respektivehemorter.
fyra stora "pipelines", som frin Irak
6

och Saudiarabiengi 6ver Syrien, Jordan, Libanon och Israel iro tre stycken
fcirstdrda.Endast den linje, sora gir
frin Saudiarabien
via Jordantill Sidon
i Israel dr dnnu si ldnge hel. Fd'r vlrldens oljefrirsiirjning betyder detta fciljande, om man utgir frin tillg?ingliga
skeppningssiffrorfdr fijrsta halviret
7956.
Totalt ber[knas oljetransportenper
&r genomSuezkanalen
till 77 mili. ton,
vartill kommer /+1miljoner ton genom
de fyn "pipelines", som mynna ut vid
Medelhavet.Av dessa118 mili. ton
g5.r endast 13 milj. till USA, samt
resten, 105 milj. ton, till Europa,
d. v. s. ndn 90 /o av totalkvantiteten.
Efter stoppeti Suezetc. kommer endast 11 milj. ton till Europa genom
denna Innu dppna sydligaste"pipeline". Detta betyder med andra ord,
att den europeiska kontinenten blott
kan pirdkna ca lO /o av sitt normala
importbehovpl dessavdgar.
Vissa ldnder i Vdsteuropabli s?irskilt hirt trdffade.Storbrilannienerhdll tidigare 67 /o av sin olja pi h?ir
angivna vdgar, Frankrike 90 /o och
Italien ungefdr lika mycket. Fdr Sveriges del rdkna vi med, att ca 6) /o av
virt totala oljebehov,som frjr ndrvarande uppg&rtill 9 a 10 milj. ton per
5.r, komnrer direkt och indirekt fiSn
dessatrakter. Av resten himta vi normelt 25 % illSA och Venezuelasamt
ca 7o /o frin Ostblocket.En omliggning av det tanktonnage,som tidigare
seglade genom kanalen och hdmtade
olja vid de cistramedelhavshamnarna
till routensyd Godahoppsudden
skulle
antagligen medfcira en totalreduktion
av den ndmnda kvantiteten per 3.r av
storleksordningen50 /o.
Dessa siffror ge belZiggfd,r att en
ganska allvarlig ekonomisk kris frir
Vdsteuropabefinnersig under uppsegling. Fdr att si l8ngt som mdjligt
undg5. denna kris, har man inom
OEEC inlett en kollektiv aktion i syfte
att ersdtta den bortfallna arabolian
med cjkadeoljeleveranser
dver Atlanten. Flaskhalsenhdr dr dels tanktonnage, dels dollarbristen. I gynnsammaste fall rdknar mao med att pi
denna vdg kunna tdcka Vdsteuropas
oljebehov till 7, %. En viss ytterligare kompensationtorde kunna nis
genom dkad kolimport, men d.vendessa
mcijligheter lro i dagens l2ige begfansaoe.
Ndr det giller iterverkningarna p5.
produktionen komma givetvis ldnder,
som i likhet med virt eget land dro
mera oljeberoendeln andra, i en sdrskilt prekzirsituation.FcirSverige,som
fcir sitt totala energibehov tlll 45 /o
ir beroendeav oljan - sammafdrhil-

lande giiller Danmark - skulle en
nedskdrning med zo-25 /o av oljeimporten fi mycket allvarliga konsekvenser.I Vdsttyskland,dir oljan endastsvarar f6r 9 % av energif<irbrukningen liksom iven i viss grad i Storbritannien, ddr motsvarandesiffra dr
13 /o, dr liget givetvis ej pL llngt ndr
si allvarligt. Det dr emellertid att
hoppas,att dessahdr angivna siffror
beaktas
,kifu ko--u att vederbd,r'ligen
och
ransoneringsvid de gemensamma
kvoteringsfrigornas avgcirande,vilket
fcir vir del synbadigen dr av allra
st<irsta
betydelse.
Efter denna mera oljebetonade exoos6 dver verkninqarna av Mellersta
'Ostern-konflikten,
ikall med nigra ord
berdrasdet ekonomiska l?iget i nl'gra'
ldnder,som ha specielltintressefcir oss.

USA.
Fortfarande rider hcigkonjunktur,
vidare toppnivi betrlffande investeringar, ytterligare minskad arbetsldshet
- 3,0 % mot 4,4 /o ib'dtjan av iret.
Prisldgetdr i stort sett stabilt med en
viss dragning uppit, sdrskilt p& rivarusidan. Sedan krisen biirjade, har
index fiir r|varrr stigit med ungefdr
5 /o.NBLgonprishaussei stil med under Koreakrisenbefaras dock ei. En
viss risk synesdock ligga i att konsumiionsefterfrigan ej synes hilla j?imna
steg med tikningen av produktionskapaciteten.Bilf<irsiiljningenhar under
ienaste tiden legat pl en relativt lig
nivi. Aven betrdffande lantbruks- och
hushnlsmaskiner mdrkes avsdttningssvirigheter antagligen som fdljd av
den stramapenning- och kreditmarknaqen.
Storbritannien.
Intill Suezkonflikten hade den
engelskaregeringen, om man bortser
frin vissa nog si allvarliga lijne- och
prissteqringar,lyckats att successivt
Expori.;rbattiu s*amhiilisekonomien.
ten 6kade,och valutaldget fcirbdttrades
avsevirt. L?iget fcir sirskilt bilindustrien var dock preklr. Nu har situationen vdsentligf ftirvdrrats. Suezkrisen
har enbart under november kostat
landet 279 milf. dollar, varigenom
gitt ned med tzt/, /o.
valutareserven
En sidan valutaavtappningmiste anses
som mycket allvadig. Engelska regeringen har d[rfdr vidtagit extraordindra htgdrder. Man har s&lunda vdnt
sie till internationella valutafonden
och begiirt att fi utnyttja en betydande
del av den brittiska kvoten (1.300
milj. dollar) fijr stirkande av valutareserven.Vidare undersdkerman mojligheterna att genom Export-Import-

banken i USA fi upptaga ett stcjrre
dollarlin, och slutligen har man hemstdllt att fi anst&nd med detta irs
rdntebetalningar i vissa amerikanska
krigslin. Finansmioch canadensiska
nistern bebidar dessutomhdjning av
vissatullar (oljor) samtlikasi betrlffande inkomstskatten. Dessa givetvis
mycket drastiska&tgdrderkunna sikerligen komma att fL allvarliga iterverkninsat h Storbritanniens handel med
o-iatld..r. Mycket hird bensinransonering har infdrts, 200 miles Per
mAnad.
For Sveriges del - av v&r totala
export gir 20 % ttll Storbritannienkan detta komma att medfti'ra allvarliga konsekvenser. En sinkning av
Englands importmdjligheter kommer
att omedelbart gi ut iiver vira skogsindustrier, frdmst d& massaoch tr[vafor.

svarandetidpunkt 1955 - o,7 /o mot
o,t % ett ir tidigare. Under oktober
minad var antaletlediganm?ildaplatser
7 /o mindre dn motsvarandem&nad
ett &r tidigare. Under senastetiden har
inom vissa delar av industrien korttidsarbetemist infdras.Totala antalet,
som berdreshdrav, torde rtira sig omkring 9 A 10.000 man, varav 6.500
komma o& bilindustrien samt resten
oi textil- och bekl?idnadsindustrierna
samt inom metallindustrien och vid
gjuterierna.
NedgEngen vad bilindustrien betrdffar dr iu markant och fijranledd av
fcirhillanden, som tidigare beriirts. Det
kan ndmnas,att fdrs?iljningenav bilar
oi den svenskamarknadenunder de
'allra
senaste veckorna beriknats ha
g&tt ned med 60 /o iamf.oft med vad
den borde vara under normala fdrhillanden vid denna tidpunkt.

Vdsttyskland.

IJtr i k eshand eln. Y ltr handelsbalans
visar inga ndmnvdrda tecken till fijrbzittring. Totalt uppg&r importdver'
skottet under Sretstio fdrsta minader
till 1,1 miliard kronor, vilket ir nigot
sdmredn fdrn hret. Importdverskottet
berdknasvid irets slut uppgi till ungefdt 1,4 miljarder ktonor. N&gon htijning av vLr redan tidigare svaga
valutareservhar s&lundaej kunnat ske.
Aven om exDortenunder fiirsta delen
av innevarande&r fdrldpte pi ett relativt tillfredsstdllande sitt, har marknadsldget under senastetiden fcirsvagats. Fdr trdvarcr dt ldget allt fortfarande bekymmersamt,och situationen
i England kan som ndmnts yttedigare
f'6rvdtlra detsamma. Men dven vad
massabetrdffar, f.nmtrdtda tecken pi
minskad eftefirlgan med ty itfiiljande
prisreduceringar.F6,r j?irn och stil ha
exportsiffrorna fdr detta lr legat pi
en hOg niv&, och sammagiller i stort
Aven malmsett verkstadsDrodukterna.
exporten har-under Sret legat vid en
rnycket hiig nivi. Mot slutet av Etet
synes dock vid s&vZilverkstlder som
jdrnverk en viss nedgtng i orderingingen ha intrdtt, och detta gdller
sivil de inhemska som utldndska
marknaderna.

Fortfarander&der hir h<igkonjunktur, dock med vissa tecken pi avma-ttning. Industriproduktionenunder januari-oktober i Lr, drygt 8 /o 6ver
vdrdet fd,r motsvarande period fdra
iret. Den relativa nedgingen 1r mdrkbar sdrskilt inom kapitalvaruindustrierna, ftir vilka avsdttningenpi hemmamarknaderta glrtt ned vdsentligt.
Ddremot fortsdtter exporten att ijka
som tidigare. Fdr september minad
var silunda exportvdrdet 24 /o hogre
rn under seDtember1955' Priserna
synasvara pfuppgiende, sirskilt gdller detta kol och stil. Stigande ldner
och vissa andra kostnaderansesvara
huvudorsaken. Arbetstillgnngen d:t
fortfarande god och arbetsld'shetssiffrorna ligre ?in pi l?inge. Oljekrisen i
och ftir sig har inte medfcirt nigra
stdre sv&righeterfdr V2isttyskland.
Sverige.
Yfu induilriproduAtion ligger f<ir
irets fiirsta tre kvartal endast 2 Vo
dver motsvarandefjolirsperiod, vilken
kan jdmf<iras med en uppglng av 4
och 6 /o under iren 1954 och 1955.
Utvecklingen dr mycket olikartad.
Jlrnmalm, jdrn- och st&lverkvisa L1
respektive9 /o stegring,under det att
fdi trdvaror fdreligger en nedging av
visa
lL %. Konsumtionsindustrierna
fdr textil en mindre uppging, under
det att lider- och skoproduktionen
ligger under 1955 &rssiffror.
Arbettntarknaden visar en minskning i den tidigare konstateradeijverfulla sysselsittningen.Totala antalet
arbetsldsaangavsi mitten av november
trll 23.600 personer,vilket innebdren
mindre iiknlng i fdrh&llande till mot-

l&g
Pr i il dg et. Konsumtionsprisindex
fdr oktober i ofd'rdndrat139, vilket
betyder knappast 2 /o stegring ffin
nrets bdrjan. Uppgnngen sammaohdnger huvudsakligenmed de stegrade
brdnslepriserna. En viss ytterligare
prisiikning 6r sdkert ofrinkomlig som
f6ljd av Suezkrisen.
Hur den ndrmaste framtiden ur
ekonomisk synpunkt kommer att utveckla sig fdr v&rt land sammanhdnger
givetvis i hiig grad med utvecklingen
pi det internationella planet. Risken
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fiir ytterligare dkning av r&varupriserna, frimst d3. fiir brdnsle samt en
skiirpning av redan giillande tilldelningsplaner h?irn, tillika med dkade
svirigheter att hilla vir export pi
ijnskad hdg nivi, den enda fdrutsdttningen fiir bibehillandet av vir nddvlndiga import, kan naturligtvis tdnkas
medfiira, att vi flt ytterligare svirigheter, och i fijrsta hand d& inom v8.ra
stora exportindustrier, att hilla den
fulla sysselslttningen.Skulle i andra
sidan handelsvdgatna och frdmst di
via Suezkanalen komma att dppnas
inom en relativt snar framtid, kommer
detta sdrskilt fdr vir del att betyda en
oerhd'rd llttnad, dels direkt fd,r vir
brdnslefd,rsd,rjning,
och dels indirekt,
sitillvida att vi i s&fall kunde se fram
emot en successivkonjunkturuppging
dven p3.f<ir vir export utomordentligt
viktiga avsittningsmarknader.

Bofors.

hejarsmedjanmed L5 /o. Yi t3, nu
hoppas, att Volvos produktionsminskning ej skall behciva.vatamer dn 6ver
ndsta halvir. Under tiden giiras alla
anstringningat att t^ga in andra order
fcir aft tika sysselsdttningen.
Som vid tidigare tillfiillen omnimnts, har man inom bolagsstyrelsen
diskuterat om och pi vilket s[tt en
vidare komplettering av Kilstaverken
l?impligen bdr ske, fd'r att dessaskola
kunna omhdndertaga de 6kade st&lmdngderna,som berdknasflyta genom
verken, ndr den nya stilugnen blir
fiirdig i mitten av 1958. I frdmsta
rummet har det h?ir g?illt vissa ombyggnader av valsverken samt ut6kning av f?irdigstiillningsavdelningen
fdr stS.lproduktionenj2imte flyttning
av stillagret. Dessutom har man dven
behandlat planerna pi uppfd'randeav
ett nytt bethuspi Kilsta. Pi samtliga
dessapunkter har definitivt beslut nu
fattats.

man icke av hdlsoskll kan fortsitta att
arbeta"
i dessalokaler.
Herr Olou Carltson erinrade om, att
det alltid vore ett stort problem i gjuteriernamed den risk fdr silikos. som
fiireligger. Inom den lokala sikerhetskommitt6ni gjuteriethadede pitalade
missfcirhillandenai MG 23 varit aor,e
till behandlingvid tv8 olika tilfelien.
Det var nddviindigt att snarastvidtaga
erforderliga Etgdrder fdr att fdrblttra
f<irhillandena
iMG 23.
Oueringenjdr lYahlberg framhrill,
att till f<iljd av installeringenav den
fcir driften erfordediga skakmaskinen,
utrymmet i lokalen blivit negot trengt.
Fd'rhillandena idag voro mindre tillfredsstdllande,
och miste man si snart
sig gdra l5.ter,vidtaga lampliga 8,tgd.rder, antingenmed insugning av friskluft eller DL ^nnet sdtt sdka finna en
ldsning.

Direktor Wablsteen meddelade,att
han fdr kort tid sedanfi.tt kdnnedom
Ordersituationendr fortfatande tillNobelkrut.
om att fdrhillandena i MG 23 icke
fredsstdllande. P3. d.en militdra sidan
Dr JohansGod bel?iggningfrireligger pi s&v?il voro helt tilifredsst[11ande.
har orderingingen under detta &r varit
son
och
representanter
fdr
skyddstjiinsden
militdra
som
civila
sidan.
Betynigot stiirre In fdr 195), och utsikdandenya order ha pi sistonekommit ten hade besdkt platsen och nlrmare
terna beddmasgoda fdr nya order unorienterat sig om liget. Utredning
der den allra ndrmasteframtiden, av- frin svenska fdrsvaret i krut och
piginge f'6r narvannde f6r att man
jimn
sprdngimnen,
vilket
medger
sysseende i fd,rsta hand ett betydande
selsdttning fdr motsvarande avdel- skulle s<jka finna n&gon l<isning pi
antal 40 mm akan i marin-flltversion.
denna lokalfr?,ga.Hdr kunde ndmnas,
Vissa ytterligare ammunitionsorder ningar under hela nista 8r.
att
en ombyggnad av lokalerna skulle
Den
civilkemiska
delen
kan
gliidja
torde vara att fdmdnta. Sivitt vi nu
sig it fortsatta. frumglngar, framfcir- draga betydandekostnader och hiirtill
kunna se, bdr detta medfd,ra, att vlra
allt pi de utllndska marknaderna,trots skulle s5.komma avsevdrdakostnader
KM-avdelnin gat b'dra fi en relativt
per ir fdr att fcirselokalen med erformycket
hird priskonkurrens. Inom
god bel?iggning fdr den ndrmaste
framtiden, d.ven om vissa omkast- dessaavdelningar rlder till och med derlig varrnluft. Den mest radikala
vlgen att fi en snabb ldsning skulle
ningar och snedbelastningartidvis en viss brist & llmplig arbetskraft.
vara att l&ta rensningen ske utomhus,
kunna tinkas ifrigakomma.
dven om man pi ling sikt naturligtvis
Auriga
fri.gor.
Yad den ciaila sidan betrd.ffar, hat
inte ville rekommendera en s6.dan
iven hdr totalt sett orderingingen Lokalffiga.
etgerd.
under 6ret varit god och nigot stdrre
Disponent Sohhnan fd'rklaradeavHerr GdstaNilron framhd,ll, att de
in frirra Eret. Under de senastem&naslutningsvis,
att man skulle awakta
renderna ha marknaderna fdr flera av lokala fiirhillandena i MG 23
utredningen,
som satts igl.ng iffi"ga
seriet
icke
voro
tillfredsstZillande.
hithd,randeprodukter emellertid hirdom MG 23, samtatt man si snart detta
Sedan
den
nya
skakmaskinen
installenat avseviri. Detta gdller exempelvis
var mdjligt skulle vidtaga liimpliga
trldleveranserna,vilket berdrdesredan rats, har luften blivit betydligt fciritglrder betrdffanderenseriet.
sd.mrad.
Luften
Ir
silunda
Dermanent
vid fdrra sammantrldet. Fdr valsat
Sms
bemlngd
med
damm
frin
skakmaskistingstil accepterakunderna numera
nen, och det rider bland de berrirda
endast korta leveranstider, varfdr vi
ofta ha svirt att f3. vata med. Lager- arbetatna missbel&tenhetmed dessa NOBELKRUT
f cirsiilj n ingenf firn vhraavdelningskon- fcirhillanden. Lokalen dr. f6r nd,waFciretagsnimnden vid Nobelkrut
rande icke liimplig som arbetslokal, i
tor av stingstil dkar emellertid forthrill sitt sista sammantride fcir ir
f6,rsta
hand
beroende
den
oi
silikosfarande. Orderingingen i stilgjutgods
1956 den 20. L2. undet direAtorAruid
Zir tillfredsst?illande.Vad hejarsmidet risk, som fdreligger. Till dessde lokala
anordningarnablivit tillfredsstillande, W abI qui st s ordfd'randeskap.
betrdffar, hade vi Zindatills fdr nigon
mlste
man fd'rscikaplacera personalen
m8.nadsedangoda fd,rhoppningarom
i
denna
avdelning pL annat hill, och Konjunkturriuersikt.
en tillfredsstlllande belZiggning fdr
med
hdnsyn
till silikosriskenb<irman
Huvudpunkten p& fdredragningslisndsta ir. Vir st6'rsta kund, Volvo,
m6jligt.
tan utgjordes av en konjunkfurdverhade dt inplanterat en <ikning av sina handla skyndsammast
tidigare order med i runt tal 50 %.
Herr Arne Obltton understrdk vad sikt, vilken ldmnades av disfonent
Sedan dess har bakslaget kommit i
herr Gdsta Nilsson framhillit samt Sohlman.
samband med oljekrisen. Fijr Bofors tillade, att arbetarna i renseriet fdr
Di denna riversikt iven f<irekom
del betyder detta en nedging under honom understrukit vikten av att en vid Fd,retagsn[mndensvid Boforsverfdrsta halvfuet ay belZiggningeo i
skyndsamdndring kom till st&nd,di
ken sammantrddeden 17. 12. och
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ing&r i referatet ddtifrln, utllmnas
den hdr. Intresserade hdnvisas till
nlmnda rcferat.
FrEn den efterfiiljande "frigestunden" kan friljande anfciras:
Hen Hanstoa fdrmodade att importtiverskottets sdnkande verkan pi
valutareservenmiste leda till konsumtionsminskning. Men vilken konsumtion b6r trdff as,bostadskonsumtionen,
bilkonsumtionen,industriinvesteringarna eller konsumtionen rent allmdnt?
Nigot miste vil giiras fcir att lcisgora
varor frir exoort och fdr att minska
importen. Den stora bilimporten har
vZili hog grad verkat ofdrdelaktigt pi
handelsbalansen
?
Ditponent Soblmansvarade,att man
principiellt sett har tvi, vdgar att gL,
ndr det gdller att stdrkahandelsbalansen. Den ena dr att dka exoorten och
den andra dr att se till att importen ej
blir fijr stor. Det beror bide pi oss
sjZilvaoch p3"vLra"kunder om en cikning av exporten skall kunna komma
till stind. Tullar och importrestriktioner dr hinder, som vi i internationella sammanhangmiste arbeta plt att
minska. Trots alla dystra utrikespolitiskaaspekterfinns det dock anledning
att hoppas p&, att vi sminingom kan
f& en fri marknad i Eurooa.Kommer
vi dit och tullarna fcirsvinner.kommer v8rt land s?ikedigen att i stort
vinna pi detta. F6,r att exporten skall
tika miste vira exportindustrier fdlja
med i utvecklingen och icke hdmmas
i denna utan f& mcijligheter att investera utan att detta medfd,r extra ekonomiskabelastningar.
Att infdra irnportrestriktioner vore
icke lyckligt. Konsumtionen 6kar undan fd'r undan och man ft|gar sig om
man icke borde sdtta en broms fdr
denna d'kning. Utomlands har man i
s8dantsyfte infcirt omsdttningsskatten,
men detta har hdr i landet icke ansettspolitiskt framkomligt. Vissavaror
2ir dock belagda med sidana skatter
t. ex. spritvaror och bilar.

Diuersefri.gor.
D ir ekt dr lV abI qui: t meddeladebetr.
fiiljande vid fdregiende ordinarie
sammantrlde upptagna fr&gor:
1. betr. mooedstill
2. betr. skydd fiir cyklar
3. betr. truck i NVN
att dessa behandlas i samband med
uppgdrandet av t957 irs budget, vilken icke dnnu dr klar, varf<ir besked
iinnu ej kan ldmnas.

)uerflyttning till Bofors.
Kamrer Bjdrndabl erinrade om, att
han vid fdregiende ordinarie sam-

mantrdde meddelat, att det i f6'rsta
hand var lokalfrlgan, som lagt hinder
i vdgen fiir att lzimna en ndrmare information till dem. som bertires av
dverflyttningen. I stort sett har nu
klarhet vunnits i riktlinierna frir 6verflyttningen. Sammanslagningenmed
Bofors motsvarandeavdelninsar skall
ske av vir driftsredovisning-omfattande fdr- och efterkalkyl, materialbokfdring, hilkortstansning samt viss
del av avldningskontor. De direkt
personalbetjdnandeavdelningarnaskall
bli kvar vid Nobelkrut. Detta har
nyligen meddelatsbercirdpersonaloch
vi tror oss ha lyckats rdtt bra betr.
placeringen av vederbcirandei Bofors.
De flesta fi"r behi,lla samma arbetsuppgifter, som de haft hdr, och endast
ett fe:al har fitt andra sysselslttningar. Vi ?ir fullt medvetna om att
en sidan hdr omorganisationej kommer att gi helt friktionsfritt i bdrjan,
men svirigheterna kommer slkert att
dvervinnas.
P6"ffi,ga av berr Hanston meddelade karnrer Bfdrndabl, att avldningsutldmning etc. kommer att ske i samma
ordning som tidigare.

Betr. frigan om ombyggnad till
stcirregrad av sjdlvserveringi marketenteriet, meddelade ingenjiir Dal6n,
att medel diirtill upptagits i budgeten
och avsikten ?ir att p&b6rja ombyggnaden under senare delen av fdrsta
kvartalet 1957. Aven hdr ir dock
restaurangchefens medverkan nddvZindig.
F drslagskornrniftAn.
6 aerin genj dr Carbonni er rapporterade att Frirslagskommitt6n vid sitt
sammantrldeden 18. tz. haft att behandla tvl bordlagda och sju nyinkomna fdrslag. Av de tvi bordlagda
f6rslagen kan det ena icke rekommenderas till beliining och det andram&ste
bli fdremil fdr yttedigare utredning.
Av de nyinkomna fdrslagen kan tvi
icke belijnas, ett har bordlagts fiir
ytterligare utredning och f6r f.yn f.6rslag fdreslis belcining.
Se vidare under rubriken "Fdrslagsverksamheten" i B-pilen.

Auriga frigor.

Herr Hagberg framlade nlgra fdgor fd,r upptagande till behandling:
Ingenjdr lauton anfdrde, att man
1) Klagomil har framfiirts mot
vid ett par tillfiillen ldmnats mera Siiblv?igen,vilken varit bide hal och
detaljerade redogiirelser fcir omorga- smutsig. Nigot b6r gdras dir&t.
nisationen. DFLf fi',ganfdrst kom upp
2) Personalen,som arbetar ldngst
hyste man pi sina h8.ll vissa betdnk- norr ut pi fabriksomridet har framligheter betr. en del av den beriirda stdllt dnskemil om att en busshillolats
personalensf nmtida utvecklingsmcij- ordnasndrmarearbetsplatsen.
Som det
ligheter i Bofors.
nu ir har if.rFtgavarande
personal sv&rt
Ingenjdr Janssonville understryka, att hinna med bussarna.Man har haft
att det i stort sett f<irefaller som om kontakt med NBJ i {fitgan, som stdllt
d,verflyttningsfrigan fitt en tillfredssig vnlvillig till densamma.
stillande ld,sning och att den avsedda
3) Frin NBJ:s sida hade framfcirts
effekten troligen kommer att uppnis.
rinskemil om att arbetet vid NobelEn dnskvdrdrationaliseringsitg?irdhar
krut p& lcirdagar avslutaskl. 12.4, i
dd.rmedvidtagits och det ser ut som
stillet fd,r som nu kl. L2.50. Orsaken
om personalens
intresseni strirstamcijhZirtill ?ir, att eftersom man i Bofors
liga utstrdckning har tillgodosetts.
slutar kl. t2.4) fi,r man ddr vdnta pi
Karrtrer Bjdrndahl framhdll, att bussarna,som kommer frin Nobelman, fdr att underldtta frigans kis- krut. Arbetaroarten ville bitrd.dadetta
ning, under utredningstidenvarit myc- dnskemil, vilket kan istadkommas
ket iterhillsam betr. nyanstdllning av genom att avkorta frukostrasten med
personal, vilket bidragit till en lycko- fem minuter.
sam kisning.
4) Onskemll framfdrdes att belysningen vid NVT tdndes kl. 2L.30 plt
scindagarnai st?illet f6r som nu kl.
Marketenteriet.
22.00, de arbetetb6rjar. Man fir nu
ika
i mdrker till arbetet diir.
Ingenjor Dal6n meddelade,att ca
Herr Hagberg ft|gade om de
5)
50 personernu begagnarsig av distributionen av fdrdtga matportioner. inskrinkningar som f6retagits i NVN
Denna sker nu i alla ammunitionsav- 6,r av allvailis art och blir lingvariga.
delningarna och meningen dr att utijka
6) Ar det byggnadstillstind som
distributionen i fdrsta hand till nglsaknas eftersom byggandet av nya
krutbruket med utldmning i A L9, tvitt- och malningshusetej blivit av?
men den ffitgan har tvingats vila
Man hade rd.knat med att fL gamla
t. v. pi grund av chefens frir Konfvdtt- och malningshusetombyggt, di
sumrestaurangensjukdom.
en del av verksamhetenflyttades iiver

till det nya. Arbetet i det gamla d"t
synnerligen hirt och iir skuld till
ml,nga fcirstdrda ryggar. Det ir iven
mycket dragigt, varfcjr det bcir fcirbdttras, vilket icke torde vara omrijligt.
Direktdr Wablqui:t meddelade,att
inskrdnkningen i NVN Zir tillfZillig
och torde ej racka ldngre d.nh6gst ett
par minader in pi nya &ret.
Byggnadstillstind fdr nya tvd.tt-och
malningshuset har dnnu ej erhlllits,
trots upprepadeframstlllningar. Kostnadssumman dr av den stodeksordningen att frl,gan miste behandlas i
regeringen.Nu underscikes
mdjligheterna till en nedskdrningav projektet,
s& att det kommer i sidan kostnadsgrupp att ArbetsmarknadssLyrelsen
kan
avgdta,lrendet. I brirjan av hr 1957
kommer ny ansdkanatt inldmnas.
Genom det nya tvitt- och malningshuset kommer dock ej allt tungt arbete att eliminerasi det gamla, men
man kommer att undersd,kamdjligheterna till fdrb?ittringar.
Herr Hanston znf'6rde betr. busshillplatser att man tidigare k<irt till
NU 8-10 och NU 42, medan man
nu ej kdr ldngre dn till korsningen
Patronvigen-Siiblv?igen. Man har
fdrsdkt att fi rdttelse utan att lyckas.
Han framstlllde d'nskemilom'bolagets medverkan att fL bussarnaatt g3.
som de tidigaregjort.
llerr Hansson pipekade att vid
ttivider vatten flyter dver vlgen vid
Firhagen. Ndr detta sedan fryser blir
vdgbanan fadig och flera kullkcirningar har intrdffat. Han fdreslog att
en trumma bygges fdr uppsamling av
smdltvattnet.
Direktdr lY/ablsuitt utlovade bolagets medverku., id,. att sdka ordna
busshillolatserna.
Ovrigi framstillda frigor bordlades fd'r utredning.
Eo&'
NOHAB
Fciretagsnimnden vid Nohab hijll
sitt fjZirde sammantrldefd'r iret den
7 decemberunder direktrir Odelberpt
ordfcirandeskap.
Fdrutom nihndens ledamdterndrvar vid sammantrddetherrar Hialmar
Hermanston, Eaert Holmberg,' Gillit
Karlston och Kjell Saxntar fdr att
mottaga nedan omndmnda belciningar
och diplom till fiirslagsstdllaremed ett
flertal belcinadefd,rslag.

Konjunkturliget.
I sin koniunkturdversikt framh<ill
direAtdr Od.elberg,att de fd,rdndringar
i konjunkfurbilden, som intr[ffat se-
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dan nd.mndenssammantrddei september, huvudsakligen fdrorsakats av det
spinda politiska liget och ndrrnastav
krigshdndelsernakring Suez och i
Ungern. Dessahar kullkastattidigare
uppgjorda planer inom minga omr&den, som direkt bercirsav oliesituationen. Ldget dr dnnu ytterst labilt, och
man kan inte ens ftir den nirmaste
framtiden gd'ra prognoser med ansprik pi tillfdrlitlighet.
Vad Sverigebetfi.ffar ar tonglLngar
na i Konjunkturinstitutets &rsrapport
i ir mdrkare dn tidigare. Investeringsvolymen har sjunkit under 1950 &rs
nivi, och valutareservenmotsvarar nu
blott ca tv6. minaders normal imoort.
Exportenhar under de fdrsta 8 minaderna i ir visserligenstigit med ca
15 /o jlimfirt med samma tid i fjol,
men andra ldnder uppvisar samtidigt
betydligtstdrreexportstegring.
Brdnsleoch elkraftsituationen innebdr betydanderiskerfcir den svenskaindustiiproduktionen.
Nohab uppnir i ir stdrre faktureringssiffror dn nlgonsin tidigare, i
vilka dock de amerikanskaoch danska
undedeveranserna
fdr diesellokeningir med stora belopp. Orderingingen
dr nigot mindre in utfaktureringen.
Vad situationenfcir de olika oroduktslagen vid Nohab betrZilfar, ?ir
ordering&ngen f'6r dieselrnotorerej
fullt tillfredsstillande. Prisldeet dr
mycket pressattill f6ljd av den*herda
konkurrensen frin framftjr allt Tyskland. Med Turkiet fcirdes fd,r nison
tid sedan fdrhandlinsar om lever-ans
av tlieselloh, vilka leJde till en prelimindr bestdllning.Till fdljd av f<irdelaktigt konkurrensanbud skd.rptes
emellertid sedermerade turkiska anspriken i si hdg grad, att Nohab ej
s&g sig i stind att acceptera dem.
Affd.ren dr dock innu ej slutbehandlad. Bestd.llnin
garnapL de storaturbinanliiggningarna Stornorcforsen, Baygorria m. fl. har medfii.rt, att Nohab
blivit alltmera k?int pi den internationella turbinmarknaden.Fdr en mycket
stor anldggning, som projekteras i
Franska Ekvatorialafrika, har den
franske kunden silunda begdrt, att
Nohab skall deltagai anbudsgivningen
sisom den mest erfarne och kvalificerade tillverkaren av aggregat av den
storleksordning,som ddr fcirekommer.
Prisldget dr mycket pressat d.ven fdr
turbiner, och flertalet av de anbud, vi
ld.mnatfdr anlZiggningari Sverige,har
icke lett till best[llning, eniir bide
svenska och utldndska konkurenter
erbjudit liigre pris.
Pi begdranav berr HernaanAndercrcn redogjordedirektdr Odelberg nar-

mare fcir situationen betrdffande v8ra
dieselmotoreroch fd,rsdkrade,att frin
fdretagsledningenssida ett intensivt
arbete nedldggesfdr att eliminera de
svirigheter som uppstS.tt.Dessa fu pn
intet sdtt enastiende fcir Nohab, utan
varje fabrikant miste rikna med att
"svaga"punkter", omdjliga att fiirutse,
kan visa sig p& nya produkter. I vlrt
fa,ll har grundliga och hirda prov utf6rts i forskningslaboratoriet under
frirhillanden, som vi ansett s3, ndra
som mcijligt motsvarat verkligheten,
men tydligen har driftspifrestningarna
dock varit dnnu stdrre.
Herr lohan Niluon p6.pekade,att
arbetetsynbarligenbdrjar bli knappare
pi. vissaomriden i plitslageriet.
Oueringenj t)r H olm quit fcirklarade,
att en viss fdrskjutning uppstett till
friljd av fdrseningav de danskaunderleveranserna
till de norskadieselloken.
En del dieseldetaljer,som tidigare
tillverkats i plitslageriet, har fallit
bort, och beldggningenmed de mycket
stora furbindetaliernakan dven ha inverkat.Under de tidigare bercirdafcir,
handlingarna med Turkiet miste dessutom en viss kapacitet hillas d,ppen,
eftersom mycket kort leveranstid var
en av f<irutsdttningarna fdr best2illning. De luckor, som ev. uppstitt i
beldggningen, torde dock ldtt kunna
fyllas.

Filmuisning.
Efter konjunkturredogdrelsenvisades stillfilmen "Ekonomisk Hd'stlournal 1956". De nlrvarande uttalade siq
positivt f<ir dylik information genoti
filmband, som de ansig borde upprePas.
Byggnadsiirend.en.
0 aeri ngenj dr H ohn quist redogjorde
f<ir nu aktuella byggnadsfrigor. Pibyggnadenav en kontorsvining ovanpi planeringskontoret nr i full ging
och synesgA programenligt. Byggnadstillstind fdr plitslageriets nybyggnad
har erh&llits,och grundspringningarna
berlknas vara klarc" fiirsta veckan i
februari. Byggnadenuppfciresi stringbetong,och balkar,pelareo. dyl. krips
fdrdiga fdr monteringpi platsen.
Fcirndrvarandeplanerasuppfdrande
av ett kallfrirrhd av korrugerad plit
intill avd. 79 att anvandasfcir emballagelidor, rcir och liknande detaljer,
samt fdrstirkning av den nirmast
avd. 89 beldgnadelen av traversbanan
i a.vd.79, som beh<jverutnyttjas fd,r
lyft av tunga turbindelar.
En ny sandbldsteranldggning,
avsedd
f<ir stilsand,har anskaffats.Den kom-

mer att inrymmas i den lokal, som
hittills disponeratsf6r metallgjuteriet.
Ca 80 /o av all sandbldstringberdknas
ske i den nya anldggningen, i vilken
detaljerpe opp till 5 ton kan bldstras.
Herr lohan Nilron uttalade sin
glZidje 6ver att sandbldstringsfrlgan
nu synesbli kist. Ifriga om nybyggnaden fdr plitslageriet hoppadeshan, att
hinsyn redan frin biirjan tages till
behovetav sanitdraanordningar.

framkomlig, vilket den nu knappast
ansigsvara, specielltvid regnigt vdder.
Hen Pressellframhcill olycksrisken
till fitljd av den d1liga belysningen,
vilket lven understr6ks av berr Herman Andersson. Avensl pipekades
risken fdr olycksfall vid korsningen
med ktaftverkets uppfartsvlg.
DireAtdr Odelberguppdrog it byggnadsavdelningenatt gdra upp ett f6rslag till l?impligaitgdrder.

Samma synpunkter framfcirdes av
uice ordfdranden lolin Larsson, sem ABF:s kurs "Vi i Fdretaget".
ocksi pitalade det oliimpliga i att rosABF hade pl sin tid hiinviint sig till
tiga arbetsstyckentagas i verkstdderna fdretaset fd,r att fi studiematerieltill
f<ir renslipning. De borde i stdllet en kurs kallad "Vi i Fciretaget".Direksandbllstras.
t1r Odelberg beklagade,att de persoHerr Larsson var besviken civer att ner, som skulle utarbeta studieunderingenting etgjorts fcir att minska det laget, varit sE hirt engageradeav sina
vid nlmndens sammantride i maj pFL- ordinarie arbetsuppgifter,att de icke
taladefdnsterdrageti avd.6t och 80a. kunnat iigna tillr?icklig tid &t kursen.
Han berdknadeatt allt studiemateriel
0u eringenj dr H ohnguisI fdrklarade, skulle
bli klart, si att kursen kan starta
att fiirsdk skall utfdras med det nya efter irsskiftet.
isoleringsmaterial1'usgenomsldppande
let "Isoflex". Visar sig detta bra, Ljusreklam,
kommer fdnstren att isolerasddrmed.
Herr lohan Nilsson anstg, att den
skylt "Nohab Diesel", som uppsatts
Extra beI rining til I f orslagssthllare oi den mot slussarnavettandefonden
med ett f,lertal bel6nadeforslag. av dieselverkstaden,borde vara utfd,rd
med neonljus.
Fdretagsledningenhar beslutat att
Det f6rklarades, att en strilkastare
till fdrslagsstillare med minst fem
anskaffats ftir belysning av skylten.
beldnadefdrslag ldmna en premie om
DireLtiir Odelberg uttalade till slut
200kr. j2imtediplom.
f<ir god
sitt
tack till nZimndledamdterna
utdeladesDremie
Vid sammantrddet
1956.
verksamhet
under
och
givande
ochdiplom till
r. I.
3745 Evert Holmberg, avd. 80c
med 10 beld,nadef<irslag,
154 Gillis Karlsson, avd. 79 med TIDAHOLMSVERKEN
8 beldnadef6,rslag,
Fdretagsn[mnden vid AB Tidat784 Hjalmar Hermansson,avd.79 holmsverken hiill sitt sista sammanmed6 beltinadeftirslag,
trlde under 31 1956 pi StoraHotellet
i490 Kjell Saxmar,avd. 31 med 5 torsdagenden 29nov-.Ordfdrandevar
daeringenjt)r H. Prollius. I sammanbelijnadefd,rslag.
trddet deitog direktdr A. lVahlsteen,
Bofors, som hdlsades hjZirtligt v?il)nskemi.l om f drbittring aa ukgen
kommen.
till porten aid.aufrin Gr)tgata.n
Sedanhrr Bergstrtim och \Trangend.elning
31.
feldt valts att justera protokollet gav
'
ordfdranden en ekonomisk tiversikt.
Vice ord.fi)randenlobn Larssonerinvig
fthgan
om
denna
om
att
rade
EkonomiskiiuersiAt.
behandlats i ndmnden for nlgra FLr
1aeringeni|r Prollius utgick fr&n
sedan. Betongplattor lades d& vid
jlrnvigskorsningen, och det utlovades det allmdnna ekonomiska ldget, beatt vdgen skulle underhillas biittre. rdrde Boforskoncernensf<irhillanden
samt slutade med AB TidaholmsStadensmyndigheter studerar fd,r nlrvarande ett fdrslag om indring av verken.
Vdrldens ekonomi har icke oL flera
korsningen vid Gdtgatan. Herr Larsir hotatss[ allvarligtsom just denna
sonville dlirfdr icke nu yrka pi nigon
genomgripande vdgomldggning, men hdst. Koreakrisenfdr nigra 6r sedan
sEsnart stadenir klar med sin utred- innebar ett liknande hot, som utspening, dnskar mao fL vdgen permanen- lades pE ldngre avstind frin oss ocl.r
dess inverkan kdndes ej si omedeltad. Till desssi kan ske borde vigbabart. Vad dagens situation p& viirldsnan underh&llas, si att vdgen blir

marknadenkommer att innebdra synes
trotsa ekonomiska experters fdrm&ga
och manar till stdrsta
till f<iruts?igelser
fdrsiktighet. Politiska avgdranden i
desperationenstecken fr&n olika parter i vdddspolitiken har gjort varje
ekonomisk planlZiggningomcijlig, men
trots detta rider i de flesta av vdsterns llnder dnnu jlmftirelsevis goda
koniunkturer.
I USA har valet avgjorts till republikanernasfcirmin i det att Eisenho*er itervalts. Det amerikanska
niringslivet sltter iter full fart efter
den stagnation som ett presidentval
alltid v&llar. Inflationstendenserfinnas iven dir och ett par elakartade
strejker bl. a. vid stilverken giir sitt,
meo man ser framit mot innu bdttre
tider.
Englandt export fcir oktober slttei
rekord med ungefdr 308 milj. pund
och valutareservenvdxer stadigt. Londonbdrsen har naturligfvis reagerat
men ganskasvagt.
I Viisttykland arbetar man tyst och
intensivt och hiller sig anmirkningsvdrt reserverad infd,r allt buller och
bnng i vdrlden i iivrigt. Man h&ller
konstant prisniv& och har en valutareservp& 1: miljarder DM.
Men endastett s$cke in i november kom rapporterna om den engelska
bilindustrienssvtrigheter, om bensinoch oljeransoneringm. m. och motsvarandehar hdnt d.veni v&rt land.
Utan att vilja m&la i allt ftir md'rka
fdrger kan man konstatera, att utsikterna till minskad bensinimport inverkat omedelbart pi handeln med
bilar och dirmed p& tillverkningen.
Fcirr i tiden betraktadesbyggnadsindustrien som en nyckelindustri, som
gav sysselsdttningit allskdns andra
hanteringar. Jag vet inte hur det siffermdssigt ligger till i dag, men fiirestdller mig att v&r egen bilindustri
utgcir en lika viktig faktor i detta avseende, f6r iivrigt har ju byggandet
bromsatsav alla regleringar.
Vira svenska bilfabriker baserar i
stor utstrdckning sin verksamhet pi
undedeverantdrer, som alltsl ocksi
drabbas av produktionsminskningen.
Detta dr vad som omedelbartsynesha
intrdffat. Vad som sedan kommer att
hdnda, kan man med nigodunda visshet sdga,att med olja blir eller dr det
redanknappt. Blir dennaknapphetav
ldngre varaktighet kommer vira stilverk i f6rsta hand i farozonen och
sedanndstanall uppvdrmning b&deav
industrilokaler och bostider. V&r redan f6rut knappa elkraftfdrsdrjning
kommer att bli hirt anstrdngd.
Inf<ir de risker som ansesfdreligga
har vht riksbank hcijt diskontot och
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praktiskt taget alla andra rdntesatser vissa svirigheter med att sysselsdtta
ftiljer med. Hiijningen dr visserligen smedjan, som' ju i stor utstrdckning
endast 1/+ /o det finns de som arbetat fdr bilindustrien. Denna har
inena att detta dr fdr liiet.
funnit det fd,rminligare att importera
Anledningen anges vara. virt rent smidet, d. v. s. v&ra priser dr ej konut sagt d&ligafinansiellalZigemed en kurrenskraftiga.
sedan iratal underndrd valutareserv
Tidaholmsverkens
mekaniskaavdeloch en statensvd.xelskuld
Da 1000-tals ningar har ju under fcirra delen av
miljoner kronor, vilken Riksg?ildskon- iret i viss utstrdckning fyllts ut med
toret bl. a. vill permanentagenom ett legoarbetei vissa fall till fdga
samtidigt upptaget nytt statsl&n.Man
tillfredsstdllandepriser - men nu pi
vill d.ven passa pE att blockera den hdsten har leveranskravenfrin molikviditet som eljest skulle kunna leda derfciretagetijkats och ger full sysseltill spekulation och inflation. Den sittning varjdmte viss 6kning av delhcigre rdntan skulle hindra kapital att
tillverkning ocksi anbefallts.Ammusittas in i frirhillandevis mindre ld,- nitionsverkstadenkan nu intlisen
nande affdrer, m. a. o. strama it kre- bcirja komma i ging med installatioditen utan att tlllgripa ytterligare fdrner av den nya utrustningen f<jr 30
bud och tvingsregleringar.
och 40 mm granaterna.
Det har inte klart utsagtsfr8.nn8.got
Plastfabriken har icke haft nigot
hill, men itgdrden kan ocks5.tdnkas gott ir, fcirsdljningenhar ej blivit vad
utgdra ett tjockt streck under LO:s vi hoppats. Nybygget nalkas sin fulluttalande, att det finns mycket liten bcrdan och vi hoppas att produktiomatginal frir lijnedkningar i den kom- nen i den nyaverkstadenskall komma
mande avtalsrcirelsen.
Det dr vdl inte i gl.ng strax pn nyiret och fdrb[ttra
fullt klart vad produktionsrikningen resultatet. OI Prollius gav ddrefter
blir, men den ir mindre dn tidigare ordet it avdelningschefernaatt ndrir och stannari bdstafaII nigonstans mare redogcira fii'r en var sin avdelmellan 2 och 3 /o. Enahandair fd'r- ning.
hillandet i England, ddr produktionsdkningen fijrsta halviret i ir var unge- Ammuniiionsverkstaden.
fat lt/2 /6 mindre in fciregiende ir.
lngenf dr larlesten meddelade att
I Viisttyskland &ter steg produktionen l?igetfrir Ammunitionsverkstadens
del
under Sret men lig vid endast cirka fortfarandevar gott. Den omedelbara
ro /o mot fjolirets L6 %. I USA
ordertillgingen omfattade90.000 masattessom ndmnts genom stilstrejken skintimmar, varav 12.000 i gruppen
praktiskt taget stopp fcir ndstan all
6-spindligaautomater,34.OOO
i 1-sp.
industriell produktionscikning.Strej- rev.-aut., i civriga maskiner 43.ooo
ken kostadeUSA ca 11 milj. ton st&I. och gradning 1.000 timmar. Di anHar vi otui och rnkar in i en eko- talet direkt produktiva arbetare uppnomisk kris utgiende fr&n omvirldens gick till 44 betydde detta full beHggpolitiska trassel,dr det sorgligt att vi
ning f6r cirka 8 minader.
mdta den med si d&lig beredskap,
Det var anledning till glZidje att
trots alla varningar och all kritik som man nu fick en hel del ny maskinut6vats frin sakkunnist hill. Man kan utrustning. Silunda var en ny h6gja jnmfdn dagens valutareserv med frekvensugn p3" v'd,g och en anld,pimporten fdr oktober.
ningsugn redan levererad. 1 st. PeReserven utgcir i dag citka 2.400 ningsmaskin, av folkhumorn dcipt till
milj. och oktober minads import var Stora Bullret, hade installerats.1 st.
1.093 m1lj. och exporten 947 milj.,
1O0-tonspress
var levererad,men lnnu
alltsi ett importciverskottav L46 milj. ej tagen i bruk. Man vdntade dessHittills i fu har vi kdot f'6r 1,.165 utom leverans av 1 st. kopiersvarv
mili. mer dn vi har silt. Ddrav: Ben- och 1 st. 25-tonspress.
sin 130 milj., bilar 608 milj. eller
Ld,get var tillfredsst2illande, men
8 1 . 3 5 3s t . e t c .
det gillde att kunna hivda sig i konVad som 1r det ledsammaoch far- kurrensen. Fcir den nlmnda tillverkliga dt, att vi ir efter 3.r kdper mer ningen av 30 mm granatermiste man
6n vi sdljer, det dr dlrfd'r vir valuta- kunna konkurrera med statens fabrireserv sjunkit s5.att den i dag endast ker och den prissittning som dessa
rdcker frir tvi m&nadersimoort.
tillZimpade.Fdr all tillverkning giillde
Samtidigt tar staten i skatter ut av nu mera dn nigonsin att man miste
medborgarnaoch nlring;slivet 1.100 istadkomma hdg kvalitet, hdg levemil;'. kronor mer dn vad som enligt ranstakt och ligt pris.
riksstaten behd,vsoch miste indi utVid hysolavdelningen \at ldget
fd.rdavdxlar pi 1.000 mil;'oner.
ofrjrdndrat. Hysolen fir i vissa fall
Betrdffande virt eget fd,retag kan konkurrens av ett material, glimmer,
anfdras,att moderbolagethaft och har vilket dr billigare.
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Maskinverkstaden.
Ingenji)r Claetton konstaterade,att
beldggningen var ungefdr densamma
som i september,d. v. s. god. Tillverkningen i maskinernasldpar nigot
efter planerna, beroendepi civiltillverkning som mist avslutas.Filningsoch monteringsavdelningarnavar numera fullbelagda. Alla maskingrupper
var sysselsatta
under hela L957 och en
del av dem in pe 1958. 4o mm lavetterna fortsatte som fcirut. Legoarbetena fcir Nohab skulle snatt vara
fullevererade.Ett oar maskiner var
sysselsattaf6r Saabs arbeten. Frin
Boiinder-Munktell hade man fitt order pi 7.000 sdtenfcir leveransunder
L95i. Man kunde vdnta ytterligare
bestdllning av Bofors rullgdngmaskiner. Bombtillverkningenvar avslutad
och stod f. n.
F6r Maskinverkstaden
var bestdllda
men dnnu ei levererade:1 st. Herbert
horisontal revolvetsvatv nr 8, 1 st.
Zbroiovka horisontal frdsmaskin, 1 st.
Osmund oljeeldadugn.
Ingenjcir Claessonansig att det ej
ldnade sig att nigon llngre tid renovera ildre maskiner utan att det var
mere ekonomisktatt kripa nya, moderna.

Bonoplastfabriken.
Ingenjt)r Norenhag bdrjade med
gjuteriet som till nyir skulle fdrses
med ny polymerisationsugn.Man gtr
in fdr ugnar med stor luftvdxling,
varigenom rnan lyckats ftirkorta gjutningstiderna avsevlrt; snlunda hade
tiderna frjr 30 mm skivor nedbringats
stegvisffin 39 timmar till 17 timmar
och Drov visar att kvaliteten ?ir lika
god. Formtillverkningen scikte man
rationalisera.Ndsta ir skulle bli gott
ptoduktionstekniskt och dven ekonomiskt om avsdttningenkunde hrijas.
Dilig bel?iggningtidde i vacuumHdr behcivdes
forrnningsavdelningen.
stora serierfcir att resultatetskulle bli
ekonomiskt gott. Man hade mycket att
ldra i fdga om vacuumformning. 3
stora order l&g inne fcir ndsta ir och
sv&righeternam&ste bemdstras.V&rt
material utm[rkte sig fdr god kvalitet, vilket man fitt bekrdftat av en
schweizaresom utf<irt experimentmed
fabrikat frin olika tillverkare och
olika linder.
Pressarnaeir i 2-skift. Hd.r skulle
skaffas en dil ny utrustning: en liggande bandsig samt en mindre press
fcir sm&stansningar
och uppbl8sning
av smikuooler.
Bearbetningsavdelningen
var fullhademan
belagd.Fijr modellsnickarna
fatt tilktand till utstrdckt dvertidsarbete.

Tillverkning av glasfiberplattor bedrevs i 2-skift. Orderdkning har intrdtt o& detta omride. I ir hade man
haft ?<;r litet lager vid virsdsongens
b<irjan.
Skyltar sildes med allt st6rre framging. Metodstudier och fcirenklingar
skulle leda till lZigre tillverkningskostnader.
I den nya verkstaden bleve maskiner och annan utrustning mera rationellt uppst2illda.Dessutom skulle en
del ny utrustning anskaffas:1 st. radialborrmaskin, 1 rikthywel, 1 frdsmaskin,en pressbyggd pi Tidaholmsverken. Fasta ugnar var ej liimpliga
utan de nya som anskaffas blir uppst?illdapi hjul eller svingplint, varigenommaterialetkan gi direkt fr&n
ugn till press.
1ueringenidr Prolliut ndmnde att
en ny stor kompressorskulle anskaffas
och stdllas i Maskinverkstaden. varefter den stcirsta av de nuvarande
kompressorernaflyttades till Bonoplastfabriken. Den mindre, gamla.,
komprcssorn
stir sedani reserv.
I'Ierr lohn lobansson ftlgade om
Tidaholmsverkenhade fitt ordern p&
30 mm granater. Han ville ha nermare uppgifter om den konkurrens
som sadesfcireligga. Med hiinsyn till
att det fanns vant folk och god kapatrodcitet pi Ammunitionsverkstaden
de hin att det skulle gi bra att konkurrera. Han uttryckte sin tillfredsstillelse med att sysselsdttningen
blivit
bdttre.
Han ville dven ffitga om det i den
nya fabriken beretts plats fcir ytterligare modellsnickare,si att civertidsarbetetkunde minskas.
)ueringenjdr Prollim: Det fanns
plats fcir flera modellsnickare,men
man hoppades att f& std'rre tillverkningsserieroch d& skulle det ldna sig
att rivergi till stil- i stiillet frir trdmodeller. Betrdffande 3O mm granater si hade order llmnats parallellt
till Tidaholmsverken och Frirsvarets
Fabriksverk.Den som klarade av arbetet bdst och billigast fick orderna i
fortsdttningen.
Direktiir lYahlseen upplyste att
FdrsvaretsFabriksverk fiir ndrvarande
llg b?ittretill. Man hade fitt besked
att Tidaholmsverken lig efter med
levetanserna.
Herr Hagstrdrn undradevarfiir man
kript en hdrdugn som var ol.ieeldad,
dt man nu sng hur oljan kunde tryta.
Bordeman inte liigga upp ett lager av
kol som reservbrdnsle?
Oueringenjt)rProllius: Det var inte
liimpligt med en elektrisk hdrdugn,
som anvdndessporadiskt.Vad g[llde

annat brdnsle sl var det praktiskt taget
lika svirt att anskaffa kol som olja i
dagens ldge. Man hade emellertid
skaffat ett par hundra mB ved, som
kunde eldasi den ena pannan,om det
behcivdes.
Herr Hagstri)m f Agade om det var
ncidv2indigi att anvinda si dyrbart
belgiskt formglas vid skivtillverkning
i Bonoplastfabriken.Finns det ej annat mateial?

F dr sI agsu erksarn h et en.

Aueringenjdr Prollius gav en kort
sammanfattning &v situationen pFL
virme- och elkraft-omridet. Vira resurservar hirt anstrd.ngda.Kraftverksbyggandet hade ej hnlit jiimna steg
med fcirbrukningen.Visserligen var
vira vattenmagasin rdtt vd'l fyllda,
men den fortgiende rationaliseringen
inom industrien ledde till stZindigt
<ikad fiirbrukning, Iiksom var fallet
dven fdr hushillen. Inom Tidaholmsverken hade den anslutna effekten
cikat fr&n 220 kW tlll 425 k\7 pi
nl.gra 3.r.Tidaholnsverkenlig redin
nu pi grdnsentill vad det kunde ta
ut enligt kontrakt med Elverket. Vad
man ddrut6ver fcirbrukadefick betalas
med avsevlrt hcigrepriser.
Alla k2indeju till att fdrbrukningen
av olja fd'r uppvdrmning miste nedskiras. Det blir nijdv2indigtatt sdnka
tempetaturen frir att spara brdnsle.
Elkraft krdvde ocksi olja pi grund av
att ingkrafwerken fick gi f<ir fullt
fd,r att klata frirbrukningen av elenergi. Man miste beslutsamtgi in
fcir sparsamhetmed elkraft och vdrme. dveringenjd,rProllius vndjadetill
alla att dels tolerera en ldgre temperatur dels aktivt gi in fdr alla m<ijliga
sparsamhetsitgdrder.
Bort med elkaminerna, stlng fldktar, stdng fonster,
sldckliusetl

Oueringenj tir ProI li u uttalade fiiretagets tack till fcirslagsstdllarnaoch
vilkomnade ytterligareinitiativ.

Ingenjdr Bergstrt)m rapporterade
frin Fcirslagskommitt6natt 4 fdrslag
inkommit. 3 frltn Maskinverkstaden
och 1 frin Bonoplastfabriken, vilka
kommitt6n ans&g si goda att bel<iningar fdreslagits. Beldningarna ha
dven beviijats av platschefen.
6827 loel Hi)glander: Hyllor fdr f2istskruv till svdngbart bord, jigmill
maskin 3306i anvdndesftir arborrIngenfdr Norenbag: Polerade mening stativ,Avos.
tallbleckanvindespi en del hill, men 6827
loel Hi)glander: Ritsmall fijr
kvaliteten blir liigre pi skivorna. Man
ritsning ovala h&l i stativ detalj nr
kunde tdnka sig att fdr vissa slag av
2OOBO49.
saxBS-100
produkier, ddr kvaliten ej var av si
5098 Lennart Sjt)tedt: Stickfixtur fcir
stor betydelse,anvdnda annat formstickning kilspir i kopplingshalva
material, men det var tvivelaktigt.
detalj nr 5051101 och ,069357,
Virt materialskvalitet var glddjande
iiverf6ringsvdxel.
hdg och det var llttare formbart dn
10241
Elis Karlston, St?illbart stopp
anofa.
fcir
borrmaskiner.
Oueilngenjdr Prollius framhcill, att
tjocklekstoleranser och ytfinhet fdrIngenjcir Bergstrcimndmndevidare
sdmrades om mao anvdnde annat att under iret 1) fcirblttringsfdrslag
formmaterial in det nuvarande. Vid
inldmnats, av vilka 11 belijnats och 1
den vidare bearbetningen uppstod blivit bordlagt. F<irslagskommitt6n
kassationer, om ej utgingsmaterialet hade nyligen avlagt ett besdk hos
hcill toleransernaoch hade jdmn kva- Nohab, Trollhd.ttan, och ddr under
litet. Ir{an dmnadefi ned kostnaderna ciceronskapav sekreterareni Nohabs
g.ryT bdttre metoder vid formtillfcirslagskommitt6studerat verkstidervefKnlngen.
na och fcirslagsverksamheten,vilket
varit mycket intressant och impulsVhrme- och elkraftsituationen.
glvande.

Ingenjor Claetson upptog frlgan
om nya uppslag fdr fcirslagsverksamhetens popularisering och yttedigare
framvixt. Alla anstdlldabdra intresseras fcir detta och arbetsledarnabd,r
uppmuntra och st<idja denna viktiga
verksamhet.
Alla var ense om det vdrdefulla
och nddvd.ndigai att fdrslagsverksamheten fcjrkovradesoch fdrman Stri)m
meddeladeatt arbetsledarna
var mycket positivt inst?illda hirtill och ofta
behandladedmnet pi sina sammankomster.
SamarbetskommiftAer.
Oaerin genf i)r Pr oll i us relateradedet
fcirscik som fcir ganska llnge sedan
gjorts att fi till stind samarbetsorgan
ute i verkstlderna. Det hade blivit en
ganska olycklig start, men tanken var
f6r god att ej komma ut i verkligheten. Fdretagsnimndens
arbetevargott,
men mellan kvartalsmdtena siunker
intressetoch man behcivdeeti mera
permanentoch direkt samarbete.Nigon plan var ej uppgjord, men man
borde bdrja enkelt och obyrikratiskt
genom att nigra stycken pL varje av-
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delning kom tillsammansoch diskuterade trivsel- och produktionsfrigor
och ijverhuvudtaget allt som faller
inom F<iretagsnlmndensarbetsomride. Ledamciternai Fciretagsndmnden
kunde ta initiativ till detta var i sin
stad. Genom dessasamarbetskommitt6er kunde mycket gott komma fram
som eljest fcirsummades.Frigor och
problemstlllningarkom pi dennavdg
att ni Fd,retagsnemnden
utan att man
beh<ivde till varje fdretagsndmndssammantrdde anstrzi.ngasig fd,r att
hitta pi nigot att ta upp. Sidana smi
kommitt6er skulle verka pi, exempelvis, plastfabriken, frlsaravdelningen,
verktygsavdelningen
etc.

Talaren understrdk riveringenj<ir
Prollius maning till sparsamhetmed
vdrme och elkraft. Olja, kol, koks och
elkraft hade gitt upp oerhcirt i pris
och brist ridde som bekant. I Bofors
hade man vid fdrra sparkampanjen
uppnitt goda resultat.
F6rslagsverksamheten
fungerade ej
heller i Bofors si som man skulle
cjnska.Det var nog nigot blttre vid
Tidaholmsverken. LO hade nyligen
gett ut en broschyr "Det lcinar sig"
fcir att stimulerafdrslagsverksamheten.
Fciretagsndmnderna
var bra, men
passadeej alltid fci,r"smifrigor". Informationenvar svir att ordna. Referaten i B-pilen kommer trots allt fcir
Direktor lYablsteen tackadefcir inHngt eftei och ldseskanskeei. I Bobjudan till dagenssammantrddeoch fors hade kommit till stind lokala
uttaladesin gliidje dver att kunna vara samarbetsorgan,smi fdretagsndmnder
ndrvarande i dag och beklagade att pL vatje avdelning, s. k. Sako-komhan icke haft tillfiille att deltaga i
mitt6er. De hade fungerat vil. Det
tidigare sammantrdden.
icke minst viktiga vat att varje anOveringenjdr Prollius hade redan stiilld blev kostnadsmedveten.
Hade
berrirt det politiska lZigethiir i vddden man reda p6.vad en maskin kostar i
och de frilider hdndelserna fitt fdr
drift per timme? Vilken summaupposs. Direktd,r \Tahlsteen ville endast tar budgeten fcir varje avdelning lill
framhllla" de verkningar hdr i landet, omkostnaderav olika slas? Kunde
som oljekrisen fitt och kan fi. I Bo- man spara h:ir, pi oljor, tiassel, och
fors har vissa driftinskrdnkningar i
allskd'ns fdrnodenheter si fdrlorade
smedjan mist vidtagas,endr bilfabri- ingen anstilld h2irpi, men kostnaderkanterna stoppat en del order, och na kunde gl ned, fciretaget bli mera
man dvervlger att inf6ra kortare ar- konkurrenskraftigt och de anstd.llda
ttyggare. I Bofors hade man en sekrebetsvecka.Konsekvensernakunna ftir
dagen icke dverblickas, di slutgiltiga terare som skiitte informationen och
som hade verkliga uppgifter att ldmleveransiinskem&llnnu icke erhillits.
Produktionsdkningeni landet utgcir na kommitt6erna, vilka uppgifter sevdl knappa 2 /o, och det dr litet 6,ver- dan kunde diskuteras.Det hade blivit
raskande att arbetatparteni den f<ire- ett livligt intresse fdr dessakommitvarande situationen kommer med krav t€er och de hade fackfijreninqens
fulla st<id.I stZilletf6r kverulansfom
pi en ldnefdrhdjning av hela 5 /o.
Inflationshotet 1r stort nog dndi med ett fritt utbyte av tankar och erfarende stigande rivarupriserna, som utan heter om den lokala arbetsplatsens
tvivel miste sli igenom i slutpriset, problem. Kommitt6erna hade gjort
stor nytta fdr att undvika irritation
och si ir skruvningen i ging.
vid omflyttningar o. d.
Vad det gdllde arbetstillgingen vid
Tidaholmsverkensi var den eod. Det
Pi Tidaholmsverkenridde andra
fanns goda utsikter att fi order si
fcirhillanden dn i Bofors och man
att TidaholmsverkensMaskinverkstad hade stdrre m<ijligheteratt n3.kontakt
skulle vara belagd 3 ht fnmht.
med varann h?ir i Tidaholm, kdnde
Betrdffande 30 mm granater, som vatandta o. s. v., men talaren var
ndmnts tidigare, hade Tidaholmsver- dvertygad om att samarbetskommitt6er
ken och Fdrsvarets Fabriksverk fitt
skulle visa sig kunna dven i Tidaholm
halva ordern var. Prisliget var mycket g6n nytta fcir information, trivsel,
tryckt. Arbetet meste gi perfekt, och trevnad.
man miste rdkna med ldgre priser, om
Herr Malnzefeldt deklarcrade att
man skulle ha nigon chans vid ndsta
han trodde dylika kontaktkommitt6er
upphandling.
Plastfabriken startades1949 for be- hade en stor uppgift att fylla, och ansig att sidana bordekommatill stind,
arbetning av rlvaror som ingick i
Iven om fiirsciket fd,r nigra ir sedan
Nobelkruts tillverkningsprogram. Man
trodde att det skulle kunna bli en god inte lyckats.
af fdr, men resultatet hittills vai ej
Herr lohn lohansson:Dessakomlysande. 1956 fus fij.rlust kommer att mitt6er kan ha stort vIrde. Misslyckanbli betydande och frir att fe betfte det 1953 berodde p3, att ej de rdtta
ekonomi miste en grundlig omorga- informationerna gavs. Arbetarna pi
nisation genomfiiras.
verkstadenvinner minga erfarenheter
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och kan se mycket som kan tagas till
vara genom samarbete,b&de di det
gdller planering av arbetet och annat.
Samarbetsuppgifterfinns. Han f<ireslog att frhgan bordladesoch att dveringenjdr Prollius nigon ging efter
jul tar upp den till behandling med
nigra ledamciterav Fciretagsndmnden,
vilka tillsammans kan undersd,kandrmare och fe, Sako-kommitt6er till
stind.
dueringenfdr Prollius itog sig att
kalla till sidana sammankomstervid
l?implig tidpunkt.

Ouriga fr,i.gor.
H err lY/rang enfeI d t : Med anledning
av ett fall di en anstilld vid AB Tidaholmsverken nyligen anhhllit att fFr
h y r a e n l e d i g b l i v e nl i i g e n h e t
i
Bruksgirdar,
men fitt avslag,
enir denna ldgenhet redan lovats bort
till en fru frin Dimbo. ville herr
\Trangenfeldt stdlla f.r5,gan,om Bruksgirdar byggts i frirsta hand fdr de
anstillda vid bolaget eller om det var
fdr allmdnheten.
Ot eringenj t)r ProI I i u : Bruksgirdar
byggdes i fcirstahand fcir de anstlllda,
men genom ldgenhetsbytenoch andra
omstdndigheter hade enstaka utomst8endeocksi fE.tt bostdderddr. Det
akruella fall, som herr \Trangenfeldt
talat om, k?indehan ei till.
Hem Kurt Pertson hade sig bekant
att en ny skyddsbroschyr
var
under utarbetande och fd,reslog att
man skulle undersdkamdjligheterna
att kombinera dess uppgifter med
uppgifter om fciretaget,fackfdreningen, grupplivfcirsdkringen,semesteranldggningar, sjukkassaetc.
Ingenil)r larlesten fick i uppdrag
att ndrmareutreda frigan om skyddsoch introduktionsbroschyrsamt rapportera hiirom till nlmnden.
E. M.

\vEDAVERKEN
'WedaverkensFdretagsndmndsfjiirde ordinarie sammantrdde fcir tret
h6lls den 4 december 1956 under
ordfrirandesktp av direAtdr SuenLirzd.
Direktdr Lind oppnadem<itet,som
h6lls i den nya arbetarmatsalenoch
meddelade samtidigt, att inviggringen
skulle ske i sambandmed Luciafirandet samt att serveringen skulle biirja
pi nyiret. Efter val av justeringsmdn
och genomging av fiiregiende m6'tes
protokoll iivergick direktijr Lind till
att redogdra fcir det allmd.nna konjunkturldget.

Konjunkturliiget.
Allmdn oversikt.
Sedanvi senastsammantrddde,
sade
direkt<irLind, har stora utrikespoli-'
tiska hindelser dgt rum, som ju alla
kdnnertill. Suez-och Ungernfrigorna
har blivit ytterst allvarliga. Det dr fcir
dagen svirt att beddma hur utvecklingen kommer att ske, men att vi fir
stora svirigheter runt om i vdrlden
med oljefrirsdrjningen stir klart. I
Sverigeanvdnds 1.113 kg olja per
invinare och ir mot 4I9 i England,
357 i Fnnkrike och endast 194 i
Tyskland. I USA ir f6rbrukningen
2.600 kg per invenare och 8r, men
ditu iir oljan icke nigot f6rs6,rjningsproblem.
Fortsatt inflation i Europa villar
stora svirigheter. I Fijrenta Staterna
har partipriserna gltt upp 3 /o under
tiden januari-augusti 1956 och konsumentpriserna
2 To.Under min resa
kunde jag konstatera den oerh6rda
aktivitet, som rh.derinom ndringslivet
i USA. Produktionsd,kningeng&r emellertid i en l&ngsammaretakt iin tidigare. Det enskilda sparandeti USA
dr minst dubbelt si stort som i Sverige
och utgd'r en god grund fiir fortsatt
progressivitet.60 % av alla famlljer
i USA bor i egna hem och antalet
invlnare per bil ?ir sE ligt som 2,6. I
detta sammanhang kan ndmnas, att
$Tedaverkenskund Volvo berdknar
att sdlja6.000 bilar 1956 och 12.000
ilr 1957 ddr ute. Som sammanfattning
om ldget i USA kan nog sdgas, att
man itminstone har att fcirvdnta en
fortsatt uppging forsta halvitret 1957.
England stir infdr stora ekonomiska
problem, dels beroende pi oljesituationen, dels pi att kolindustrin har si
stora svlrighiter att rekryteru arbetare.
Man grir emellertid allt f6r att sdkra
pundet och kan i virsta fall ta till
valutareserveri samvd.ldetsamt dven
mobilisera enskilda tlllglngar. Anmdrkningsvd.rtar, att exportenav flygplan och flygplansdetaljer var 64 /o
'do
sicirre1956
L95), vilket markerar,
att England fortfarande dr med ndr
det griller utvecklingen pi detta omride.
Betr. Frankrike s& har detta land
alldeles slrskilt legat bakom anfallet
pi Egypten, som ju understd'tt upprorsrdrelsernai Algeriet och Marocko.
Man gcir ocksl i Frankrike allt fcir att
fdrsiika rddda valutan, bl. a. genom
att pFLalla sdtt spara dollar, med resultatet att bl. a. importen av bilar
frln Fcirenta Staterna delvis stoppas
upp. Man har mycket stora sv&righeter
med bostadsfrigan.Det hade berdk-

nats att 300.000 nya bostlder skulle
byggas L956 men man kommer knappast upp till 240.000.
Som framg&r av tidigare ndmnda
siffror dr tyskarnainte sdrskilt beroende av oljetillfcirseln.De har emellertid bekymmer av andra slag. Deras
utldndska fordringar har blivit si
stora, att de fdr nirvarande miste
frilista all import. EfterfrF'gan pFLarbetskraft ir fortfarande mycket stor
och liksom i England dr det svirt att
fi folk, som vill arbeta i gruvorna.
Man har t. o. m. importerat japaner
frjr detta arbete.Visentliga arbetstidsfcirkortningar ar igitng och dverallt
fd,refinnes samtidigt ddrmed dkade
lcinekrav.

ningen per capita, men givetvis kommer alla de nya anvdndningsomriden
man der finner, att dven si sminingom bli till gliidje fdr dem, som arbetar i ldttmetallbranscheni Sverige.
Byggnads-ochtransportbranschen
sairt
motorindustrin Ir de tre stora anvdndningsomridena, ddt man ser en oerhdrt cikad f<irbrukning av ldttmetall i
olika former, slutade direktdr Lind.
Ordertillging

och fakturering.

DireAtdr Lind meddelade,att det
under tiden L/I-|7/L!
inkommit
bestdllningarpi sammanla
gt 27,3 miljoner kronor inklusive virdet av raketbest?illningarnafthn Bofors. Orderstocken har ddrmed slagit alla rekord
I virt land har vi alla sett att hcig- fcir \X/edaverkensdel och dverskrider
konjunkturen hiller i sig. Men iik- silunda fciregiende irs bestillningssummamed ca 11,5 miljoner kronor.
ningen i industriproduktionen torde i
Faktureringen hittills i ir ger fcirir icke bli mer an 2 /6. Mellan
19r4--r5 var dkningen som jdmfci- hoppning om, att den vid irsskiftet
kommer att uppn& ca 20 miljoner och
relse6 % oohmellan 1953-54 4 %,
Nigon iikning av arbetsldshetenkan dlrmed dverskrida 1955 Lrs med ca 2
konstateras.
I augusti1955 var det 85 miljoner kronor. Om man i2imfdr inkomsterna av de olika produktslagen,
scikandetill 100 lediga platser och i
mdrker man, att den stdrsta dknineen
augustii Lr var siffran 103. Vi har i
landet mycket stort importci.verskott skett p[ f<irsiiljningen av helfabrifat,
d. v. s. Mobilapumpar.under det ait
p& 1 miljard och fortfarande en alldeles frir liten valutareserv.Prisniv5.n den civriga proiuktion"n huvudsaklivar i augusti 2 /o hdgre dn vid irets 9.11 uppehelles vid fd,regiende irs
bcirjan och kommer troligen att g?t slttfor.
upp ytterligare 2 % pt grund av stiBeldggningen.
gandeoljepriser.
Betr. verkstadsindustrinkan noteras, att orderingingen fr5.n hemmamarknaden i allmd.nhetminskat, men
att exporten heflit sig fdrvinansvdrt
vlil uppe. VerkstadsindustrinsbestZillnrngar av maskiner fdr eget bruk har
mdrkbart minskat, vilket har att g6ra.
med dkade bolagsskatter,investeringsavgifter etc. Som srmmanfattning fdr
liiget i virt land kan sdgas,att let i
stort sett rider ganska stabila frjrhflllanden, men att minskningenav stegringstaktendr oroande.
Virt f ciretag Zir ju till stor del
leverantcir till den inhemska verkstadsindustrinoch siledesberoendeav
tillgtngen pi arbete hos densamma.
Nigon minskning av den civila orderbeldggningen f&r vi rlkna med, men
densammauppviigs genom <ikadebestillningar ffi.n vl.n stora kunder,
Bofors, Flygmotor och Aeroplanbolaget. Ser man frigan pi lZingiesikt dr
det virt att notera, att amerikanarna
berdknar en frirdubblad frirbruknins
av aluminium frir olika anvdndnings-omreden inom de nirmaste 10 irJn.
The National Associationof Aluminium Distributors har kommit fram
till denna gl?idjandeprognos. USA ;ir
ju ledande ndr det glller f<irbruk-

Planeringschet' Gut tat'sson redogjorde fdr bel2iggningen
oih konstate"rade
ddrvid en nigot ojdmn fcirdelning pi
de olika avdelningarna.
Aluminiumg juteriet.
Den marknadsmdssiganedg&ngen
av behovet pi aluminiumgjutgods har
nu kommit till synes dven i vir bekdggning.Vi har fortfarande full sysselsdttningfcir frd.mst handformaina
med gods till Flygmotors RM I, men
eftersom denna motortyp fiir vir del
kommer att bli avslutad under fd,rsta
halv&ret 1957 och d& inte efterfcilies
av nigon annao som krd.ver dd.remot
svarandearbetsstyrka,kommer det troligen att bli niidvnndigt att vidraga
vissa omdispositionerav personalen.
Med tanke pi att hilla bZistamdjliga
kapacitet iippen fdr nya order pi
korta leveranstider kommer en stdin
Zindringej att gcirasf<irrdn si d.r ncidv2indigt. Beldggningen i maskinformningen utgir fd'r nirvarande under
februari-mars men innehiller dessutom vissa kortare perioder fcirdelade
pi hela iret.
Elehtrongjuteriet.
Denna avdelning ir bdttre belagd
dn tidigare ir och har full sysselsdtt-
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ning frir hela styrkan till mitten av
1957. Det dr dessutomnddv2indigtatt
under fcirsta halv&ret 1957 6ka kapaciteten frir att tillFredsst2illa
efterfrigao frln en del stora kunder sisom
Flygmotor och Saab.Det dr sannolikt
att detta kan gdras genom <iverfdring
av frdmst nigra handformare frin
aluminiumgjuteriet.
StSngpressen.
Programmet fdr denna gren av vir
tillverkning dr tillfredsstdllande belagd lven p3, l2ingre sikt. Den kommer att under 21 veckork6rasi 3-skift
uppdelad pi 7 perioder om 3 veckor
med mellanliggandetid i 2-skift. Beliiggningen upptagestill stor del med
order frin Bofors.
Prestmedian.
I likhet med stingpressenhar denna avdelning en mycket god beliiggning, varfdr vi sannolikt kommer att
infcira 2-skiftskiirning. Programmet
omfattar till std,rstadelen tillverkning
av rakeidetaljertill Bofors.
Prest- och hokilIgjut eilet.
Dessaavdelningat dt de svagastbelagda. Om man komprimerar beliggningen stricker sig denna endast
t. o. m. januari L9r7. De"vi emellertid har haft denna mindre goda
beliiggning under en ldngre tid, har
vi under hand minskat gjuteripersonalen si att de, som nu dr i arbete,har
sysselsdttninglZingre tid in den ovan
angivna. I likhet med aluminiumgjuteriet kan vi lven hir locka kunderna
med korta leveranstider,vilket vi hoppas snart skall ge 6kad orderinging.
MeAanisAaaerkstaden.
Verktygsavdelningendr mycket vd.l
belagd t. o. m. februari och kan dlrefter rikna med ett flertal aviserade
bestdllningar,varfdr vi redannumiste
anlita kapacitef utom fciretaget.Detta
motiveras med att press- och kokillgjuteri, som dr diligt belagda, si
snabbt som miijligt skola erhilla sina
gjutverktyg.
Aven bearbetningssidanhar en mycket god bel?iggningmed undantag av
frdsmaskinerna,som dr svira att fi
order till, di kunderna knappastbestdller enbart frlsningsarbeten utan
dven svarvning och borrning. Sammansittningen av vl-ra order pi bearbetning dr mycket bra med arbeten av
varierande karaktir till Bofors, Nohab, KFF och Separatorfcirutom vira
egna produkter av vilka Mobila UP-6
och UP-12 gir i full produktion och
andra objekt d.r under utarbetning.

Rapportfrdn Ft)rslagskommittdn. samarbetskommitt6erhaft sammantrd-

den sedanfd,regiendem<itemed f<jreIngenjdr Lindb npporterade, att
tagsnd.mnden. En del diskussioner
sammantrddemed fcirslasskommitt6n
kring interna problem utspann sig.
hade hlllits d,en 29 nov., varvid 6
Bl. a. diskuteradesfrigan ang. underfcirslagbehandlats.
srikning av personalens synfcirmiga.
Fdrilag nr 69 gdllde att tillverka
En av verktygsarbetarnapipekade hur
en plasthylsa att ttada" pA svarvstil
viktig en sidan underscikningkan
som skydd vid riggning. Fcirslagetrevan for fdretaget.Han framdrog hdrmitterades till skyddskommitt6n fcir
vid ett exempel fr8n ett annat fdretag
yttrande.Denna ansl.gatt ingenskulle
ddr av 522 underscikta215 visadesis
komma att anvdnda sig av skyddet,
vara i behov av glasdgon.
men med hdnsyn till att fcirslaget ur
sdkerhetssynpunktinte var si odvet
D)rektdr Lind lovade lita underborde fiirslagsstdllaren belcinas. Fcir- srika sakenoch senareiterkomma med
slaget tillstyrktes fd,r beldning.
besked.
Fdrslag nr 97 avseendeen anordning frir signing av sk2iggpi smidda
Diuersefrd.gor.
detaljer, som inte kunde skiggas i
press,tillstyrktesen mindre belcining.
En fdrfriean framfcirdes om det
Fi)rilag pr P2 gallande en bromsfanns nigon mr;jlighet att ordna med
ventil p5.dcirrstzingare,
som lnancivreel-uttag fcir bilmotorvdrmare pi parras med luft, tillstyrktes frir beldning.
keringsplatsernasamt en smdrjbrygga.
Frirslagets f<irtjinster: d[ tryckluften
avstinges om nd.tterna trdder dcirrIngenjdr Alfheim fick av direktrir
stdngarnaur funktion, varvid dcirrar- Lind i uppdrag att gdra en utredning
na kunna dppnas av drag si att loka- och inkomma med kostnadsfdrslag
lerna blir utkylda. Detta fcirhindras till ndsta sammantrlde. Samtidiet
medelstpnmonteringav ovannimnda skulle undersrikashur m|,ngabilegei.e
bromsventil. Kommitt6n ansig fcir- som var intresseradeav saken.
slaget vara bra, trots att det kanske
inte [r helt tekniskt icist.Beliining tillForedrag.
styrktes.
Fdrslag nr 93 gdllde tillverkning av
Efter sup6n, som f6r fdrsta gingen
utbytbara anslagspinnarfdr olika indukades
i tjdnsteminnensnya lunchspiinningsdjupi mjuka backar. Med
rum, berdttade direAtdr Lind om sin
de fdreslagna pinnarna behdvs bara
resa till USA och Canada.Han hade
en sats mjuka backar i stdllet fdr tre
satser.Uppriggningstiden minskasoch bes<jktett stort antal fciretae i samma
tiden fcir tillverkning av flera back- bransch som \Tedaverken slamtdeltagit i tv& ldttmetallkongresseri Chicago
satser bortgir. Kommiit6n tillstyrkte
och Cleveland.Den stdrsta firman i
fdrslaget fcir bekining.
magnesium-branschen,
The Dow CheFdrslag nr 94 avseren omkonstrukmical, som tillverkar ca 65.000 ton
tion av locken pi smiltugnarna. Som
magnesiumper &t, hade det varit sdrdet nu dr miste locken vridas it sidan
vid cippnandet,vilket 96r, att de tar skilt givande att fi bescika.Direktdr
Lind omtaladeiven, att metallentitan
fcir stort utrymme av glngar och arbetsplatserkring ugnarna. Det fijre- bdrjade komma i marknadenoch pipekade,att vi uppmd.rksamt
misie unslis d2irfdr, att locken skola delas i
derscikavilka anvdndningsomridenden
tvn dehr och fcirsesmed ging.f?irn,sn
kan tdnkas erdvra frin aluminium och
att de kunna sl6s upp. Hdrigenom
magnesium.I stort sett kan emellertid
blir utrymmet kring ugnarna fritt och
det d.r ld.ttareatt hantera locken. Fdr- sdgas,att frin metallurgisk synpunkt
sett har vi hir i landet icke si mycket
slagetbordladesemellertid fcir vidare
att ldra, men amerikanarnaligger, pi
utredning.
grund av sina stdrreserier,lingt framFi)rslag nr 95, inld:mnatav H. Eriksftir oss,nd.rdet gdller att transportera
son, glller en anordning frir slingern
och med fcirenklademetoderbehandla
se att slitpHtarna fl.r dubbelt si ling
"livsliingd". F<irslagettillstyrktes fcir de framstdllda produkterna. Direktd,r
Lind visade2ivenstillbildet ifdtgfrhn
bekining.
sin resa. Fdredragetoch bildfijrevisningen rrjnte stor uppskattning och
Rapport fri.n V erhstadens
fciredraeshillaren avtackadesmed en
ochStfrngpressens
kraftig appHd.
samarbets
kommittder.
Ddrefter fcirklaradessammantridet
Ingenjdr Bergstrdm rapporterade, avslutat.
att b&destingpressens
och verkstadens
H. Lqt
Karhtad 7957. Nermaw Tryclesaker701072

Bilaganr 2 till&a,nr

111957.

Frdn
ao

FORETAGSNAMNDERNA
TloilrilcFon0EAilsTatt0A
tiloil|
BOF{)RSK{)IICER}IEII

4:e kvartaletry56

Nr | . 1957

UVA
Fdretagsndmnden vid UVA hdll
under ordfdrandeskapav d.irektiir Lennart Odqui$ torsdagen den 27 december sitt 4:de ordinarie sammantrdde
fiir iret.
EkonomisAa li)get,
Herr Ordfdranden pipekade, att
konflikten i mellersta iistern och hindelsernai Ungern medfd,rt svira rubbningar i Vlsteuropas ekonomi. Suezkanalensstdngning har villat kaos pi
fraktmarknaden,i all synnerhetbetr2iffande tonnaget. Vdsteuropas fcirsdrjning med olja kommer att krlva
kostsammaomdirigeringar av importen med hiijda frakter och fcirsenade
leveransersom fd,ljd. Suezkanalenhar
ndmligen med &ren fett allt stdre betydelsesom transportled. Det tonnage
som irligen passerar genom kanalen
har iikat FLtf6r Er. Ar L938 transporteradessilunda via kanalen 34 hill.
bruttoton och ir 1955 115 mill. bruttoton, eller mer dn 3 glnger si mycket,
Sverigesfd'rscirjningsldgeIr mycket
starkt beroende av en idmn och normal import av flytanie brdnste. Vi
saknarndmligen egna resurseroch har
stora sv&righeteratt sikra virt importbehov av kol, varfiir tyngdpunkten i
allt hdgre grad lagts pi oljebr?insle.
'dn
Inte mindre
44 /o av v&rt lands
energibehovtillgodoses genom import
av olja och bensin.Till jlmfcirelse kan
n[mnas, att motsvarandeprocentuella
vdrden dr fdr Frankrike 20 /o, fdr
Storbritannien 13 /o och fdr Viisttyskland 9 Vo. Att f<irsii'ka ldsa virt
brdnslebehovgenom att anvinda kol i
stillet f<ir olja tit knappast miijligt.
Sveriges europeiska kolleverantdrer
kan fiir ndrvarande ej iika sina leveranser hit. Skeppningarnafrin Polen
har under senare tiden gitt mycket
trii'gt och eftersldpningarnaph leveranser ddrifrin berlknas vid Srets slut
utgdraca 80.000ton. Om vi serp& hur
olian fcirbrukas inom landet och anvlnder oss av fu 1955 som utgings-

ldge, s& konsumerade vir industri
4L /p av den totala fdrbrukningen av
flytande brdnsle.Av &terstodenanvdndes36 /a till hush&II,jordbruk m. m.
och z3 Vo for kommunikationslndadndam&I.Av det sagdatorde fru'mgl,
att oljan blivit allt mer livsviktig ftir
vir industri och virt samhdllsliv. Ldtt
nog kan allvathga produktionsstd,rningar intriffa, om oljesituationen ej
kan ldsaspi relativt kort sikt.
Inom OEEC (Organisationen fcir
Europeiskt Samarbete),till vilken virt
land 1r anslutet, arbetarman som bekant p& att samordna det vdsteuropeiskaniringslivet. Man strdvarbl. a.
efter att skapa ett frihandelsomride i
Vdsteuropa. Om utvecklingen gir i
efterstrdvadriktning, kommer detta att
starkt p&verka det svenska nlringslivets framtida struktur och produktionsftirhillanden.
Valutaavrlkningen med EPU (Europeiska Betalnings Unionen) ger vid
handen, att ett flerial av de anslutna
ldnderna har betalningsunderskot.
Siirskilt Frankrike och England ir h&rt
belastade.Fiir Sverigesvidkommande
har stlllningen fijrbdttrats, och man
har till och med kunnat registrera ett
iikat nettotiverskott.
Konjunkturl?iget i V[steuropa ir
alltj'dmt oenhetligt och svirbedcimt. I
Frankrike, vars ekonomi befinner sig
i ett svlrt ldge, siiker man bekimpa de
ekonomiskainflationstendenserna
genom en restriktiv kreditpolitik, som
dock icke medfcirtnigon diskontohcijning. Aven om landet dr inne i en
industriell expansionsperiod,har priser och ldner dkat i betydligt snabbare
takt an produktionen, vilket betytt
bristande balans mellan tillging och
efterfrigan pi varor och tjinster.
I England har Suez-krisenfcirorsakat en stark fdrsdmring av det ekonomiska ldget. Oljebristen har tvingat till
permitteringar och arbetstidsfdrkortning inom industrin. Englands handelsbalansvisar fortfarande underskott
men har dock ftirb?ittratssedani fiol.
Industriproduktionentenderaratt s[ag-

nera och berdknas blott vara L /o
stijrre in 19)5. Bilproduktionen har
minskat och utgjorde under oktober
minad icke mer dn /3 av den normala
minadsoroduktionen.
I Visttyskland har produktionen
fortsatt att dka, men priser och lciner
har f&tt underkastasig en strdng kontroll, varfcir landet endast haft en
obetydlig inflationistisk utveckling.
Under senastetiden har produktionen
dock minskat, vilket bl. a. tillskrives
den fortskridande arbetstidsfiirkortningen.
I USA har den ekonomiskautvecklingen varit mycket gynnsam under
den senastetiden. Den industriella
produktionen, som gick starkt tillbaka
under stilstrejken, har oavbrutet gitt
upp och iir nu tillbaka vid full kapacitet. Efterfri"gan p3' maskiner och
kapitalvaror har verkat stabiliserande
pi konjunkturutvecklingen och haft
stort inflytande ur syssels[ttningssynpunkt. Fiir nlrvarande dr flera personer sysselsattainom industri och serviceomr5.detdn nlgonsin tidigare. Det
totala antalet arbetsldsahar sjunkit till
1,5 mill. personer,vilket dr den ldgsta
siffra som noterats plt flera. Lr.
I Sverigehar den restriktiva ekonomiska politiken, som successivtskirpts,
verkat hlmmande pi den ekonomiska
aktiviteten. Totalt'sett berdknas industriproduktionens volym ha <ikat
med endast 2 /o, vllket betyder en
nedging jiimf<irt med tidigare ir. Utrikeshandelnhar visat en r[tt gynnsam
utveckling och exporten har <ikatmed
ca 9 %. Importtiverskottet dr dock
markant och utgdr fcir irets fcirsta 10
minader 1.165.000.000:
kronor.
Bytesbalansensutfall torde bli bdttre
in som frin b<irjan fiirutsetts. Underskottet berdknasendast dverstiga fjolirets med nigra lO-tals mill. kronor.
F oretagsrapport.
Fiir UVA har orderingingen pi
verktygsmaskinerfcir export minskat i
jdmfcirelsemed t955. Detta giller
specielltden engelskamarknaden,dir

tillbakagingen dr mest framtrddande.
Nedgingen i vir fdrsliljning pi England beror mycket pi den penningknapphet som industrin ddr kdmpar
med. Vidare har fiirsiiljningslZiget
starkt piverkats &v tillbakagingen
inom den engelskabilindustrin, ddr vi
tidigare rdknat m&nga.av vl.ra bdsta
kunder. Denna bransch har haft stark
kdnning avkredititstramningarnasamt
investeringsbegrdnsningen
och har haft
svirt att vinna avsdttnins fdr sina
-orodukter.
Betrdffande tillverkningen av SRMhydrauliska vdxlar, har numera order
erh&llitsoi ett stcirreantal sidana fcir
Columbia genom AB Svenska Jdrnvdgsverkstddernai Link6ping. Eventuellt kommer senareColumbia-ordern
att kompletteras med ytterligare ett
antal v'dxlar.
Fr&n Bofors har vi ej fltt nlLgranya
order under 4:e kvartalet. Vi rdknar
dock med att erhllla en del nya bestdllningar i bdrjan av nd.stair. I sin
- trots
helhet kan orderbeldggningen
den som vi hoppastillfiilliga tillbakagingen pi hilslipmaskinfcirsiljningen
- ansesrdtt god.
Det ekonomiskaresultatetav UVA:s
verksamhet f6r 1956 fcirefaller, si vitt
man nu kan se, att bliva betydligt
simre in fcir de ndrmast fciregiende
iren. En naturlig fdljd tyviirr av den
ridande hirda konkumensenDi viddsmarknadenoch det pressade-prisliget.
Med virt i jiimfdrelse med dvriga
vdsteuropeiskallnder hdga kostnadsoch ltineliige ffu vi allt svirare att
hdvda oss i konkurresen. I England
stdller man sig mycket reserveradgentemot varje fcirsdk frin vir sida till
prishiijningar och kdper hellre billigare maskiner ftln andn hill, Iven
om de icke skulle vara helt idmfdrbara
med vira ur produktionssynpunkt.De
utldndska producenternaldgger emellertid ned mycket stora kostnaderpi
att fcirbittra och fiirbilliga sina produkter, vilket gcir frirsnljningsm<ijligheternaoA den internationella rnarknaden allt'svirare. Om vi skall ha utsikt
att vinna avsittning fdr vfua produkter utomlands, miste vi oavbrutet taga
sikte pi att fd'rbdttra v&ra maskiner,
<jka v&r kontroll och planeringsdvervakning, fcirbdttra vira konstruktioner
samt intensifiera vir fcirs?iljningoch
service verksamhet. Fiir att allt detta
skall gi att genomfcira.tawas en genomgripandedversynoch effektivisering av bearbetningsmetoderoch arm. m. Fdr detta dndamil
betsorocesser
behdver vi vissa fdrstdrkningar av
personalen p3' den produktionstekniska sidan. Vi har redan en grupp
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ingenjd,rer,som under hand genomgitt MTM-kurser i syfte att bitreda
med utredningar, analyseringav arbetsmetoder samt omldggning och
rationalisering av tillverkningsprocessen. Milsdttningen dr uteslutandeatt
frirbdttra och si lingt rndjligt volymmissigt cika vir produktion fcir erniende av ett fdrminligare kostnadsldge
och fcir skapande av bdttre blrkraft
f6r vtut lcinel2ige.Vi hoppasdiirfdr pi
stcid och fcirstielse frin ndmndledamciternassida for de itgdrder i produktionsfrdn-rjande
syfte som hdr planeratsoch skisserats.
Som ett led i den nya given kommer
frin 1 jan. 1957 vissa personaldndr.ngar att ske i verkstaden.Pi svarvaravdelningenblir Rikard Larssonverkmristare och ffu till hjelp Bengt
Olsson,som befordrastill f<jrmanfrin
sammatidpunkt. VerkmdstareBirger
Cadsson flyttar 6ver till metodavdelningen pi kontoret fcir att bitrdda med
arbeten av produktionsteknisk natur.
Han ersdtteJi verkstadenav fdrman
Hedman, tidigare pi SRM-monteringen. Till fcirman Hedrnans eftertrddare har som fdrman utsetts Erik
Hjortstad.

permitteringana fdrrdn i vir. Fd'rsd,k
hade iven gjorts att f5. arbetskraft
frin ett annat fdretag, ddr det ryktats
om arbetsinskrdnkningar,men tills
dato hade vira bemddandeni detta
avseendeslagit slint.
Herr Hansson frlgade, hur minga
nya arbetare man beriknade kunna
sysselsdttai fiirhillande till den utdkning av personalenfrir arbetsledning,
kontroll och planering m. m., varom
nysstalats.Det brir vdl totalt rcirasig
om ca 300 man i verkstadenfrir att
sti i proportion till antalettjdnstemdn.
Herr Stohr nimnde, att han ville
minnas, att direktcir Janson nigon
ging angivit proportionen 1:3 sisom
uttryck fdr ett normalt relationstal
mellan antaletarbetareoch tjdnstemdn.

Herr Ordforanden tnderstrdk, att
det i ett modernt arbetandeindustrifciretaginte gir att faststllla nhgrabestdmda axiomatiska regler fiir hur
proportionerna skall van mellan arbetare och tjdnstemdn. Utvecklingen
gir st?indigtmot en effektivisering och
rationaliseringav tillverkningsmetoder
Detta stdller oss
och arbetsprocesser.
infdr helt nya aspekterifriga om antalet arbetare resp. tjinstemdn. Vad
Herr Stohr efterh<irde,om UVA i
anslutning till de permitteringar som som kanske var riktist frir 8-10 ir
varslats om inom bilindustrin i Stock- sedaniger ej tillZimpningidag. Man
fl.r hat,liksom pF'alla andra omriden,
holm, gjort nigra fcirsrik att fiirstlrka
anpassasig efter tidens krav. Vad som
sin arbetarpersonal.Det kunde ju
tinkas, att bland dem som perrnitte- dr av intresse i detta sammanhangdr
ras kunde finnas en del bra yrkesfolk. inte hur minga anstlllda vi har av den
ena eller andra kategorin, utan vilka
Herr Ordfdranden fnmh6ll, att tilldispositioner som bdst ftamjat bolagingen p& yrkesutbildad arbetskraft gets fran-rtida utveckling och bidrar
fdr verkstadsindustrin i Stockholm till h<ijandeoch fcirbdttrandeav prosedanmnnga Lr varit rdtt knapp. Han duktionen.
trodde frir sin del inte. att de bilinHerr Sten anfrirde, att man givetvis
dustrier som det hdr ar frhga om, och
alltid r?ikvilka mest sysslarmed hopsdttnings- vid produktionsplaneringen
nade med ett visst antal irsarbetare,
arbeteo. d., skulle flfioga civernigon
frir verkstadsindustrin
lZimpligoch ut- F6r L956 hade man rdknat med ett
arbetskraft.
Vi
bildad
skall emellertid n-redeltalav 225 och fcir 1957 var motinte gi h[ndelserna i fcirvZigutan hdra svarandeantal berdknattill 250.
Denna sysselsdttningsgrad
innebdr
vad.verkstadsledningenhar att anfora
dock inte nigra absoluta garantterfor
1 SaKen.
att beliggningen i verkstadenalitid
Hen Geller meddelade,att han pi
kommer att van tillfredsst2illandepi
ett tidigt stadium, si snart som det alla avdelninsar.Aven under ett ur
blev bekant,att permitteringarvore pa sysselsdttningssynpunktbra ir kan
tapeten inom bilindustrin hdrstddes, bristsituationer intrida DL enstaka
srikt kontakt s&vdl genom arbetsfrir- platser inom produktionsliedjan.
som
medlingensom med personalkontoren kan medfrira trllfdlhga, stcirningaroch
hos vederbdrande fciretag. Nigon
sysselsittningssvirigheter.
l?implig personalhade emellertid inte
Herr Hanston eftethcirdevilka nya
kunnat spiras upp, inte ens till f6rr&arbetsuppgifter
verkmdstare Carlsson
det. I varje fall hade hittills ingen
enda sdkande frln vare sig General skulle fi p& kontoret.
Motors eller Ford litit hrira av sig.
Herr Ordfi)randen beklagade, att
Hos Ford skulle fcir <ivrigt enligt vad tiden inte medgavett ndtmareingiensom upplystsdet ej vara aktuellt med de pi dennafriga just nu. Han hoppa-

I

'{
1
l
des att n8gon annan ghng fe tiilfeile
iterkomma till tjZinstemiinnensarbetsfunktioner inom bolaget.
F drsI ags uer ksam b ete u.
Herr Sten redogjorde fcir frirslagskommitt6ns verksamhet och meddelade, att fciljande fdrslag behandlatsvid
kommittdnssenastesammantrdde:
Fi)rilag reg.-nr 58, ittldmnat av nr
125, B. Magnusson: Fiistjiirn ftir
bromsbandtill SRM-viixel. Detta fcirslag, som berdrdes vid fciregiende
sammantrdde, var innu ej provat.
Detta berdknaskunna ske fcitst under
februari minad nlstkommande ir.
Ft)rslag reg.-nr'59, inldmnat av
m 55,H. Riedel: Andrad bearbetning
av detalj 5221971 och liknande f<jr
SRM-vdxlarna.F6rslaget,sorn tidigare
bordlagts fijr nirmare underscikning,
var Innu ej slutprovat, men kommitt6n
ville trots detta fdrorda bel6ning redan
nu fdr de framfcirda id€erna. Om det
vid fortsatt prov skulle visa sig, att de
fiireslagnafdrindringarna ur bearbetningssynpunkt skulle medf6ra betydande tidsvinster, b6r man dvervdga
frigan om ytterligare beldning till f<jrslagsst[llaren.
Fdrslag reg.-nr 60, inldmnat av nr
213, Stoor: Utfti'rande av stickel. Fiirslagetinneb[r, att i finborrverket utfd,r tillverkning
slitna stil tillva:o;ta"gas
av sticklar till graveringsmaskinerna.
Till fcirslagetd.r,fogad en skiss,som
visar hur stickeln liimpligen utfcires.
Med hinsyn till de materialbesparingar som gdras om fiirslaget kommer till anvdndning,fd'reslisen bel6ning till forslagsstdllaren.
Ft)rslag /eg.-nr 61, inldmnat av nr
21j, Stoor: Pappersskdrarefcir avskirning av kopiepapper i nya kopiermaskinen. Fdrslaget avser utbyte av
maskinensavskdrningsknivmot en
roterande skdrtrissa. Den fdrdel som
ddrvid vinnes dr, att den roterande
trissan,som ej nir ned till botten i
rinnan, hiller sig ldngre skarp in
kniven, vilken liitt blir oskarp genom
kontaktenmed rdnnansbotten.Fd,rslaget har prtivats och visat sig mera
dndamilsenligt,varflr en belciningrekommenderastill fcirslagsstdllaren.
Fdrilag reg.-nr 62, inl)imnat av m
55, H. Riedel; Komplettering av kopiermallar frir roterande hus 522583.
Fdrslagetinnebdr, att mallsatsenkompletteras med en snedmall ftir yttre
mantelytan pi dess stijrsta diameter.
Denna del av ytan fick tidigare svarvas
med snedstdllningav toppsliden och
handmatning.Nu kan dven denna yta

kopiersvarvas.Ytan blir jdmnare och
nigon tidsvinst brir dven erhillas. Hur
stor denna dr, dt [.dr ndrvarandeomdjligt att avgora med hdnsyn till de
materialsvirigheter som fcirekommit
med detaljerna iffiga. Kommitt6n
fiireslir dock att fcirslaget beld,nas.

Amerika, att detta ej Zir nigon tillfredsstdllandeltisning. Den naturliga
utvecklingen gir i stiillet mot uppsdttande av automater fd'r kaffe och
drycker, av vilka man pi flera hill har
goda erfarenheter.

Herr Stobr meddelade betrlffande
lunchrastensuppdelning, att man tdnkt
sig de bida rasterna fdrlagda i omedelbar anslutning till varandra. En
grupp av de anstdllda kunde t. ex.
b:d\a"L5 min. tidigare in den andra,
varigenom tidsfcirskjutningen blev relativt obetydlig. Det ir givet, att man
Testning au personal,
i nddfall kan klara sig med 1 rast i
dagensldge, men hur blir det vid en
Herr Ordfdranden berdrde frlgan
eventuell utcikning av personalen.Beom resultatet av de testningar som
trdffande ffi,gan om kaffevagn eller
friretagits bland en del anstillda. Testserveringsautomatsi fcirefaller bida
ningarna-,som utfdrts av Personaladalternativen att erbjuda tdnkbara och
ministrativa Ridet, har konfidentiell
acceptablakisningar. Visserligen hade
karaktdr och resultatet av den indiviman frin biirjan haft tankarna pi en
duella testningen delgives ej utomserverlngsvagn,ettersom automaterna
stiende. Bolaget erhiller endast ett
hittills inte vunnit nigon stdrre utallmdnt utlitande om de testade-frir
oerbredning hir i Sverige.Det ir emelsonernas eventuella l?implighet
lertid m<ijligt, att dessabliva framolika befattningar inom fdretiget. Fdr
tidensmelodi.
att nirrnare orientera ndmndledamiiHerr Ordfi)randen ndmnde,att han
terna om testningensm&l och syfte har
ett par ginger vatit n'i.warande vid
friretagsledningen fdr avsikt att vid
nigot passande tillfiille tillkalla en utserveringen i arbetarmatsalenoch
konsulent frin den institution, som f&tt det bestdmdaintrycket, att serveverkstdller testningarna,samt lita ve- ringen i stort sett f<irl6pte tillfredsderbd,randeredogdra f6r metodiken stdllande. Man kan sjiilvfallet ej undvika, att det stundtalsblir rusning och
och efter vilka linjer man arbetar vid
std'tbelastningarvid serveringsdisken,
testningsproven.
men det intrdffar dverallt och gir
Hen Stobr tackade f<ir upplysknappastatt undvika.
ningarnaoch fiirstod sekretessen
kring
de individuella oroven. Han fcirmoHerr Holmberg pilpekade, att de
dade emellertid, itt man utan att bryta nya anordningana"i matsalenej medmot dessabestimrnelserbcir kunna fi
fiirt n&gra fcirb[ttringar eller tidsavupplysningar om t. ex. hur minga av kortningar vid serveringen. Det tar
de testade som ansetts l2impliga att fortfarande lika ling tid som fcirut att
utbildas till frirm2in resD. instrukt6- hdmta mat och dricka. Han sade sig
rer etc.
icke kunna fcirsti, att det skulle behriva medfcira nlgra iikade kostnader
genom att uppdela lunchrasten pi 2
U ppdelning aa lunchrasten,
lag. Trodde sdkert man kunde klara
Herr Ordfdranden flrklarade, att
sig med nuvarandepersonal och anman dnnu ej var beredd att taga upp
ordningar i matsalen trots en uppnigon omfattande diskussion,di fr&delning.
gan anmdlts si sent att man ej hunnit
Herr Ordf c)randen genmd,lde,att
f<irberedadrendet.
Upplysningsviskunde nimnas, att eftersom matsalenoch dess personal
man fann fcirslaget om infcirande av vid en uppdelning av lunchrasten
dubbla lunchraster rdtt svirgenomfdr- miste sti till fdrfogande under en
bart och betungandef<jr lunchrummen lingre period, sn kunde han icke se
ant:'tt dn att detta miste medftira bide
med nuvarandeoersonalbestind.Den
omlZiggning och den utdkning av dkade kostnader och svirigheter fcir
som blev erfor- engageradeparter. Dessutomblir det
serveringspersonalen,
derlig vid en uppdelning pi z lunch- en del komolikationer fdr verkstadens
raster, m&ste dven bli betydligt kost- vidkommande. En del servicefunktiosammare fdr bolaget. Betrdffande ner t. ex. mtste di fd'rstirkas persofdrslaget om anskaffande av serve- nellt si att verksamhetenej hindras
ringsvagn fdr kaffe och ldskedrycker under de partiella rasterna.Vid nuvarande gemensammapauser uppsti ej
si pekar erfarenhetenpi, sdrskiltfrin

Herr Sten beklagade,att Frirslagsverksamheteniter visat tillbakagiende
tendenseroch vddiadetill nlmndledamriterna att efter blsta fdrmisa sdka
piverka intressethos de anstdlldafcir
utvidgat frirslagsarbete.

s8danaproblem. Av bl. a. detta skdl
kommer en uppdelning att verka kostnadshiijande. Om antalet anstdllda
skulle iika i stdrre grad, kommer saken
i ett annat l6ge, och man flr givetvis
d& pt nytt dvervdga ffigan.
Diskussionenom detta problem ans&gshlrmed avslutad.

Bordlagd.afri.gor.
Her Hansson efterhiirde, om frigor
som eventuellt bordlagts, automatiskt

blev upptagna vid nytt nimndsam.
mantride, eller om det lllge resp.
n[mndledamot att piminna om saken.

om det natudigtvis stod var och en
fritt att hiira sig f<ir hur lhngt ffigan
avancerat.

Herr' Ordldranden meddelade. att
Irenden som prelimin?irt behandlats
inom niimnden samt bordlagts i avvaktan pi utredning eller dyl., p& nytt
skall tagas upp fdr slutgiltig behandling si snart erforderliga utredningar
fiireligga klara. N8gon s?irskild piminnelsefrin ndmndledamdternas
sida
behdvsalltse i princip i&e gdras, iven
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