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.konomiska samarbetsplaner,som under de
senasteiren varit foremil for en allt intensivare
bearbetning och pladeggning i Europa, omfattar
for ndwarandei stort sett trenne huvudgrupper av
internationella overenskommelser.
Romavtalet -

sexstatsgfupPen

Den forsta av dessa,som inbegripesi det s' k.
Romafialet undertecknatden 2) mars 19J7' innebdr i forsta hand, att de fordragsslutandeparterna,
bestiende av Vdsttyskden s. k. SexstaisgruPPen,
land, Italien, Frankrike och Beneluxldnderna,forbundit sig att gemensamt bilda en tullunion.
Denna medfiir, att staterna etablerar en Semensam yttre tullmur, samtidigt som de under en forhillandevis ling period - 12 till 15 h - kommer
att aweckla sina inre tullar och existerandehandelshinder av annat slag exempelvisimportrestriktioner. Vid sidan av en successivavveckling av
handelshindrenmellan ldnderna ifrl'ga, syftar detta avtal dvenledestill en rdtt llngtglrende harmonisering resp. integrering av de socialaoch ekonomiska forhillandena inom deltagarldnderna.Utan
tvekan kan man hd'r ha skil att rdkna med att,
ddrestdetta avtal blir realiserathelt efter de linjer,
som man nu utstakat, vi inom en overskidbar
framtid fir uppleva tillkomsten av ett stort och
mdktigt ekonomisktoch politiskt block inom Vdstoch Centraleuropa.Vissa tecken tyder for dagen
dven pi att detta block i sin sammanslutningkommer att driva en relativt protektionistisk handelspolitik gentemot utanfor detsammabefintliga ldnder. For fullstdndighetensskull biir tilliggas, att
uti Rom trdffades dven ett sdrskilt avtal om samarbetepi atomkraftsomridet Euratom.

fiir

i synnerhet
Bofors

V?isteuropeiska f rihandelszonen
Det andra avtalskomplexetinom den europeiska
integrationen, som for nd.rvannde dr foremil for
ofta lterkommande forhandlingar i Paris parterna
emellan, avser den Viisteuropeiskafriharudelszo'
nen. Redan innan Sexstatsavtaletblev undertecknat, foreslogsfrin engelsksida, att man inom den
OEEC i Paris
europeiskasamarbetsorganisationen
bordi undersokaom och i vad min de till denna
anslutna ldnderna kunde tdnkas vinna anslutning
till det for De Sex planerade samarbetet,givetvis
di i mer eller mindre modifierad form i forhillande till Romavtalet.Det engelskaforslaget innebar, att denna anslutning frin OEEC-ldndernas
sida skulle ske i form av ett frihandelsomride,varvid dock pf,.varusidanjordbruket undantages.Hdrvid avsig man, att de deltagandelinderna skulle
bibehilla sina tullar gentemot"tredje land", d. v. s.
mot sidana ldnder, som ej ingir i tullunionen eller
frihandelsomridet. Inom hela frihandelszonen,liksom iven gentemot Sexstatsgruppen,skulle en
successivaweckling av existerandetullar genomforas i stort sett efter samma schema,som redan
faststdllts enligt Romavtalet.
Utan att hir ndrmare gi in pi de minga och
mycket komplicerade detaljfrigor, som vederborande forhandlingsdelegeradekonfronterats med
under utarbetandetav reglerna for den visteuropeiska frihandelszonen,bor likvdl omndmnas,att
problemet om jordbrukets stdllning inom frihandelsomridet och hur handeln med dessprodukter,
som i de flesta av deltagareldndernadr underkastad mer eller mindre omfattande regleringar, pi
Idmpligaste sdtt skall kunna inpassas i planen,
torde utgora en av de sviraste stotestenarna.

En annan minst lika svirbemistrad friga inom
det tinkta frihandelsomridet utgores av transitohandeln. I och med att de deltagandeldndernaenligt det nu framlagda forslaget kommer att tillldmpa olika tullnivier gentemot "tredje land" kan
det silunda tdnkas, att ett land med relativt ligt
tullskydd fir mojlighet att importera rivaror och
halvfabrikat frln exempelvis transoceana ldnder
till ldgre kostnad dn ovriga medlemmar inom frihandelsomridet, vilket i vissa fall skulle kunna
lzinda till en icke onskvdrd snedvridning av handeln. Si vitt man nu kan bedoma,tycks det emellertid ej vara uteslutet, att de forhandlande parterna dven pi dessavanskligapunkter skall komma
till nigon form av acceptablalosningar,varigenom
mojlighet skulle skapasatt inom en ndra framticl
fi till stind det omdebatteradefrihandelsprojektet. En icke alltfor optimistisk bedomning skulle
mojligen gi ut pL, att vi bor kunna rikna med
att det europeiskafrihandelsomridet kommer att
starta omkring nista irsskifte, d. v. s. vid samma
tidounkt som den forsta berdknadetullreduktionen
inom Sexstatsgruppentrdder i kraft. Ett formellt
beslut fri.n de intresseradeparterna, att soka upprdtta ett sidant frihandelsomride samtidigt med
Sexstatsavtaletspraktiska ikrafttrddande, foreligger de facto.
En nordisk tullunion
Den tredje formen av ekonomisksamarbetsplan,
som varit under behandlingunder senasteiren och
som i mycket hog grad beror virt land, syftar till
etablerandetav en nordisk tallunion, Denna, vatom ett utforligt forslag helt nyligen publicerats,
avsertillskapandet av en gemensamnordisk marknad omfattande Danmark, Finland, Norge och
Sverige,varjdmte viss diskussionzivendgt rum om
mojligheterna att ansluta Island till denna krets.
Den plan, som nu utarbetats,omfattar ett varuomride, som taickeromkring 80 % av hela samhandeln mellan de deltagandeldnderna. Utanfor
har bl. a. limnats jordbruket och fisket samt textil- och skoindustrierna,liksom vissa delar av id'rnmanufakturen. Sedan detta forsta forslag framlagts, fortsitter for ndrvarande arbetet inom det
nordiska samarbetsutskottet
i syfte att komplettera
detsammaddrhdn, att samtliga varugrupper skall
komma att omfattas av projektet. I stort sett har
man tdnkt sig, att de interna tullarna och handelshindren mellan de nordiska ldnderna skulle upphdvas omedelbartoch helt och hillet i och med att
avtalet ratificeras, samtidigt som en gemensam
yttre tullmur skulle tillskapas. Denna senare berdknas komma att hgga ungefdrligen pi den nivi,
som vi hzir i Sverigenu tilldmpar, vilken for ovrigt

representerari det nd.rmasteett medeltal mellan
Dlnmarks och Norges tullincidenser.
Den gemensammamarknaden ansesbli ett vdrdefullt medel till utvidgat ekonomiskt samarbete
i Norden och dr dairjzimteen nodvdndig forutsdttning for ett utvidgat produktions-och investeringssamarbeteldnderna emellan. Ett sadant samarbete
har for ovrigt redan inletts pi minga omriden
inom nordiskt ndringsliv, varigenom framfor allt
den nordiska industrin har kunnat och fortsittningsvis bor bli i st&nd att dn mer konsoliderasig
och hdvda sig i konkurrensen med utlandet pi
olika marknader.
Planen pi den nordiska marknaden har utarbetats i stort sett parallellt och oberoendeav diskussionerna kring det vdsteuropeiskafrihandelsomridet. Tillkomsten av en nordisk tullunion innebdr
emellertid intet hinder for ett eventuellt senare
intrdde uti frihandelszonen.Dessa tvi planer utgora silunda ingalunda alternativ, som iet gdller
att valja emellan.Tvdrtom dr det si, att de mycket
vdl kan genomforasparallellt och ddrvid komplettera vatandra.
Den frigan kan visserligenuppsti, om det overhuvud taget ar nigon mening med tillskapandet
av en nordisk tullunion, om utsikter forefinnes att
frihandelsomridet forverkligas. Sivitt man nu kan
bedoma,finns sdkert goda skdl att rdkna med, att
ett etableratnordiskt samarbetekommer att ha sin
sjdlvstdndigabetydelsezivenom frihandelsomridet
realiseras.Av vad som ovan framforts flamgir jtt
ocksi, att tullunionen pi visentliga punkter skiljer
sig frin det sistndmnda.Icke minst syneshdrvid
inforandet principiellt utan iivergingsperioder av
den forhillandevis liga och gemensammayttre
tullmuren vara av stor betydelse,di det giller att
undvika problemen i samband med snedvridning
av handeln. Ddrjzimte bor man ej forglomma, att
en ekonomiskt och handelsoolitiskt sammansvetsad grupp av stater med geografiskt och kulturellt
si mycket av gemenskap,som de nordiska linderna, miste ha stor betydelsed& det gdller att
bevaka och tillvarataga gemensammaintressen i
det allmdnna ekonomiskasamarbeteti Europa och
inom andra delar av vdrlden.
Sveriges st?illningstagande
Ndr dei gdller adrt eget lands stiillningstagande
till de hdr i korthet berorda integrationsprojekten,
kan man i princip tdnka sig flera alternativ. For
det forsta dr det itminstone teoretiskttinkbart att
vi stdllde oss utanfor samtliga dessa samarbetsstrdvanden.VArt land kan vidare tdnkas ansluta
sig till frihandelsomridet eller till detta siail sont
Det dr dessutomtdnkbart, att
till Sexstatsgruppen.
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den nordiska tullunionen blir verklighet,
oss till denna och sedermerautifrin
;vinner anslutning till frihandelsomridet.
'iJlremot
icke tinkbart, att vinna anslutning
den nordiska tullunionen som Sexstatssamtidist.
re granskning av dessaolika alternativ
ifiir virt lands del ge foljande resultat. Av
doma miste man betrakta det som prakdnkbart att ett land, med en si stor export'av vLr totala nationalprodukt (20 iL 2,
som dessutom leveterar ca 7O Vo av sin

iexporttill OEEc-ldnderna,frivilligt skulle
som
sig utanfor den tdnkta samarbetsform,
ller pi att bildas dessa linder emellan'
lan liisning skulle med nodvdndighet medradikal fordndring och forsdmring av virt
itiska ldge av sidan art, att ingen ansvaregering overhuvud taget skulle kunna
daryh. Det fir ddrfor anses givet, att

i nigon form bor sokaanslutningtill fri
ri:det om och nir detta kommer att etabI'Frigestdllningen blir snarare,huruvida virt
'biir intr?ida uti Sexmaktsgruppenoch sederutifrin denna komma in i det europeiska
ridet. eller om vi bor verka for reali
av den nordiska tullunionen for att eventillsammansmed denna vinna anslutning till
frihandelszonen.
for Sveriges del siika anslutning till Sexrppen medftjr utan tvekan vissa konsekvensom framfor allt ej stir i overensstdmmelse

vir hittillsvarandealliansfriautrikespolitik'
Zirdet tiinkb art, att den lingtsyftande integpi sivil det ekonomiskasom handels-och
iliska omridet, som denna blockbildning
sdkerhetkommer att medfora, ei kommer att
ihop med vir allmdnna politik' Man kan i
; liige diirfor rdkna med, att virt land komatt soka andra vagar, di det gdller att vinna
ing till det projekteradesamarbetetpi hanoch ekonominsomriden i Europa dn via Sexlet.
ra sannolikt synes ddrfor v^ra att Sverige,
idigt som vi visar virt positiva intressefor en
ing till det europeiska frihandelsomridet,
fortsdttningsvismedverkar vid tillskapandet
nordisk tullunion. Av vad tidigare hdr anskulle ett deltagandefrin Sverigessida'i en
tullunion, i stdllet f.or att verka fiirsvirande
en samtidig eller senare anslutning tiil frihan, sikedigen i vissa fall underldtta en
Detta icke minst med tanke pi att de norldndernai en sidan situation kommer att ha
en av en redan faststdlld gemensamtulltaxa

och ddrigenom, itminstone sinsemellan, skulle
slippa ifrin de komplicerade problemen om ursprungskontroll och den med olika yttre tullmurar
foljande snedvridningen av konkurrensvillkoren.
Rent forhandlingsmdssigt bor existensenav en nordisk sarnmanslutning av denna karaktdr vara till
stor fordel, di det gdller att tillvarutaga de gemensamma intressenavid en onskad anslutning till det
stora frihandelsomridet. Mojligheterna for ett utvidgat produktionssamarbetevdger ocksi tungt i
vigskilen till fijrmin for en nordisk tullunion.
Sverige ej med i Sexstatspakten
Det ovan forda resonemangetsynes alltsi ge
visst beliigg for, att vi fortsdttningsvis, itminstone
hypotetiskt,kan utgi frin foljande allmdnna plan
vad Sveriges kommande anslutning till de olika
integrationsstrdvandena i Europa betrdff.a. YFnt
land kommer inte att soka intrdde uti den s. k.
Sexstatsgruppen.I stdllet nknar vi med att gL in i
nordisk tullunion, som kan komma att trdda i kraft
i borjan av ndsta ir. Tillsammans med vira nordiska grannar kan vi sedermera, antagligen kort
tid efter tullunionens bildande, tdnkas vinna anslutning till den di bildade europeiska frihandelszonen. Frigestiillningen blir di givetvis, vilka konsekvenser for svenskt ndringsliv och vira egna
industrier i synnerhetdessaitgdrder kommer att
medfora.
Vira industriella resurser
Rent allmdnt synesman ha anledning att rikna
med att ett land som virt bor ha vissa rdtt betydande fordelar av att komma med siviil i en nordisk tullunion, som kanske i iin hdgre grad i en
europeisk frihandelszon. Vir industri ir ju tekniskt
sett vdl utvecklad och har forutom betydelsefulla
stapelvaror dven ett stigande antal mera hogfiirddlade produkter att erbjuda. Di denna industri,
som redan omndmnts, till en vdsentlig del dr instnlld pi export och frdmst di till de ldnder som
beriknas bli anslutnatill frihandelsomridet, dr det
naturligt, att varje htgd,rd i syfte att undeddita
handelsforbindelsernadessa ldnder emellan bor
vara till fordel for vlra intressen.Utsikterna att
inom dessamarknader fi vidgade avsdttningsmojligheter for ett flertal av vl.ra traditionella exportvaror, framfor allt di sidana av mera bearbetad
kanktdr och vilka i dagens liige diir ofta mirter
hoga tullmurar, bcir ju verka i hog grad stimulerande pi vira exportindustrier.
Ylr uerkstadsindustri, som till inemot 5/4av sin
totala export finner avsittning pi Vdsteuropa,
torde i frdmsta rummet kunna rdkna med att uti
ett storre europeiskt frihandelsomfide f5. bittre

avsettningsmojligheter.Tullarna p6. metallarbet_
ningsmaskiner utgor exempelvis i dag i Frankrike
och ltalien_ 20 %, i Storbritannien17
/o och i
Sverigeendast IO %. Aven inom en nordisk mark_
nad kan man sdkert pl.rakna vissa bestdmd.a for_
delar for dessaindustrigrenar, kanske mera med
hdnsyrrtaget till den omedelbaraavvecklingenav
nu pi sina hill existerandeimporthinder dl som
folid av tullarnas avskaffande.
Yad skogsindustrier.na betraffat har man att
rdkna med att trdvarorna ej i nigon strjrre omfatt_
ning kommer att bli berorda av integrationspla_
nerna. Vad papperet anbelangar,kan rnun nog ?or_
utse en vdsentligt okad exportdrive frin nordisk
sida pi den vdsteuropeiskamarknaden.Si"lunda
noterar man med intresse,att engelsk pappersin_
dustri hyser allvarliga farhlgor foi den beiak.,ud.
okade nordiska konkurrensen pi egen hemmamarknad. Detta i sin sida kan medfofu, att massaindustrierna fir rdkna med att en storre del av
deras tillverkning tommer att stanna kvar pi den
inhemska marknaden.
Yad angfu jirnhanteriugen, kan man kanskean_
taga att den vzisteuropeiska
integrationenkommer
att medfora en successivtokad mojlighet for avsdttning av svenskt kvalitetsstil pi. sidana mark_
nader som Frankrike och Italien och mojligen dven
Tyskland.Ddremot dr det lika sannolikt,att redu_
ceringen av v5,rt eget tullskydd kommer att oka
konkurrensenpi hemmamarknadenfrimst betrdf_
fande handelsjdrn, varav ju importen redan i da-Aven
gens ldge dr hogst betydande.
betrdffande
viss jdrnmanufaktur samt smide kommer vi sdker_
ligen att f5, rakna med skdrpta konkurrensvilikor.
Sidana typiska hemmamarknadsindustrier
som
texti/- och skoindustrierna,for vilka det nuvarande
svenskatullskyddet dr forh&llandevis hogt, kom_
mer att mota forsvirade avseittningsmojligheter
pi
hemmamarknaden,i den min som detta tullskydd
forsvinner. Att fi tiil stind ni.gon rnera betydande
svenskexport av hithorandeprodukter pi den vdsteuropeiskamarknaden torde med sdkerhetkomma
att stdlla sig rdtt si"vanskligt. De ddr befintliga inhemska industrierna kommer sikerligen att- vid_
taga energiskaitgirder for att vidareitveckla och
forbittra redan existerandeoch tekniskt vdl utrustade foretag. Mojligen kan for vir del vissa
specialartiklar,frdmst inom textilbranschen,bli
foremil for exoorr.
Pi det kentiiAa ontrtid.et,ddr de svenskatullarna
genomgi.endeligger mycket li.gt, eller som ofta dr
fallet dr obefintliga, synesvii egen hemmamark_
nad knappastbehovarrikna med nigra storreomvdlvningartill foljd av en cjkadutldndskimporr_
konkurrens.Deiremotforefailer det att finnas skdl

som talar for att vi hdr kan piriikna en vdsentligt
okad export, frdmst till lzinder sidana som Stor_
britannien, Frankrike och Italien och delvis dven
pi sina hill inom Skandinavien (Finland). I da_
gens situation har vi, trots forekomsten bide av
hoga tullmurar och importrestriktioner, lyckats
upparbeta en viss export och ddr borttagandet av
dessahinder miste betyda avsevdrdafoidelar for
vidare utveckling av densamma.
Stora krav frin ett stiirre marknadsomride
Det storre marknadsomr&det- ndr detta nr_r
biir verklighet - kommer under alla forhi.llanden
att stdlla stora krav pi bide produktion och distri_
bution. Allmdnt okad specialiseringpi produktionssidano:h Llpptagandetav nya tillverkningar i
stillet for bortkonkurrerade dldre utgor ett-par
exempel gn mojliga iterverkningu, ai integratio_
nen.
forsdljningssidan synes kraven pi si.vdi
.Pi.
distributionsndteti utlandet som hir hemma kom_
atf stegrasytterligare. pi det personellaplanet
3a
bor teknikensmdn, antingen de ii produktionstek_
niker eller tekniskt intresieradeoch beei.vadeforsaljare,kunna rdkna med dnnu mer glllene tider
in for nirvarande.
Samarbetemellan olika foretag biir formodligen
nodvdndigt i storre utstrdckning dn hittills; i 5ve_
rige har vi ju som kdnt dr redanhi.nga god,aexem_
pel pi samarbetemellan huvudforetae och under_
leverantorer. Marknadsundersokninc;r torde bli
allt betydelsefuilarei det nya idgel som bas for
forsdljningsarbetet.Dessutom boi ett vidsat in_
tresse dgnas it konsumtionsforskninc oveihuvird
taget.
En vdsentlig forutsdttning for att vi skall kunna
_
dra nytta av den stcirremarknaden ar, att ndrings_
livets behov
kan tillgodoser. Sparu.,j.t
.1v lapital
i virt land blir ddrmedett huvridproblem.Av sta_
ten miste krdvas en foretagsvdniig politik, som
gynnar sparandetoch ger foretagen moltigt-,etatt
genom sjdlvfinansieringeller lin pi en fri "kapital_
marknad genomfcira den omstdllning som erfor_
clras.

Boforsindustrierna
Mot ba,kgrundenav vad hdr ovan anforts, ro_
rande de mera alhnzinnakonsekvenserna
for svensk
industri av de europeiskaintegrationsplanernas
genomforande,kan det vara av visst in?resseatt
soka bilda sig en uppfattning om vilka tdnkbara
verknrngar dessaplaner kan komma att ha ppaBofo rsindustriertt,r.
Det bor di forst konstateras,att av Boforsbo_
lagets nuvarandeproduktion inemot 4j
% gir pi
export samt att av denna exportandel ca 66 V/o

hamnarinom de 17 OEEc-iendetna,som nu eniigt
planernaskall bli anslutna till det europeiskafriEnbart p& den nordiska marknahandelsomridet.
den exklusivevir egen hemmamarknad- avsitter vi inemot 10 c/c'av vir totala produktion'
Dessasiffror ger tydligt beldgg for att vlrt foretag i vdsentliggrad miste vara beroendeav om
inom de beochi vad min handelsforbindelserna
rordaldndernakommer att undergi en fordndring
riktning i stil med de nu foreligi iiberaliserande
samarbetsplanerna.
allmdnna
gande
Vir viktigaste verksamhetsgren- krigsruaterieltillaerkningen- torde, si vitt man nu kan
bedoma,ej ndmnvdrt beroras av den ifr&gasatta
integrationeni Europa. Exporten av hithorande
produkterfoljer helt andra regler och foreskrifter
dn den vanligacivila utforseln, och det dr ddrfor
att rdkna med att ett eventuellt borttagande av
som importrestriktioneroch
sidanahandelshinder
tullarknappastkommer att ha r-rigotstorre inflytandepi vir forslljning av I'rigsmaterielpa fe
berordimarknaderua.Har spelar utrikespolitiska
moment.liksom speciella tekr-riskakvalitets- oci-r
tillverkningsfritgor,overl-ruvudtaget betydligt storre roll i sammanhanget.Ddremot dr det L andra
sidanickeuteslutet,att ett vidgat ekonomisktsamarbetei Norden kan bli av betydelsemed tanke pi'
det sedan flera hr existerandeproduktionssamarmellan v&rt foretag
betetpi krigsmaterielomrldet
ochvissaandraindustrieri Norden.
Yad stdlsidan betraffar, har vi anledning att
rdknamed en ytterligare skirpt konkurrenspi vir
som foljd av en eventuell redr-rhemmamarknad
svenskaimporttullarna'
ceringav de nu existerande
Ickeminst kan verknin garna hirav bli nog si allvarligafor vir omfattande produktion av olika
slagau smiden,exempelvisbil- och traktorsmide.
For att mota dennautvidgade konkurrenssynesen
fortgiendeproduktionsokninggenom hirt driven
rationaliseringav arbetsmetoderoch processerbli
ofrinkomlig. Det dr iven mojligt att en viss koncentrationi forbilligande syfte av tiilverkningsprogrammetblir nodvzindig.Vir export av stilprodukter,vilken huvudsakligen hitintills berort
lvaiitetsstil, kan kanske rdkna med att fi nigot
forutsdttningar inom ett europeiskt
gynnsammare
frihandelsomride,iven om vi ziven ddr miste
rikna med att mota skdrptakonkurrensbetingelser.
En fortsatt forstdrkning av vhra forsdljningsorgan
pi dessamarknader,icke minst med tanke pi att
kunnage vira kunder en forbdttrad service,synes
hdrvaraen nodvindig itgdrd for att bdttre kunna
vi ra exportintressen.
tillvarataga
Pi den kemiska .ridan torde man kunna reikna
med att vir under senasteir upptagna produk-

tion av civilkemiska produkter, bl. a' inorn ltikekan f& vissavdsentligafordelar
medelsbranschen,
av de europeiska integrationsplanerna.I dagens
Idge har det lyckats Nobelkrut att, trots mingenmyckethoga skyddstullar(20stddesexisterande
upparbetavdrde10 %\ oci-randra handelshinder,
fulla marknaderinom minga av OEEC-ldnderna.
Det bor ddrfor bli ett vdrdefullt incitament for
denna exDort i och med att dessatullar kommer
att succesiivtreduceras.
Samtidigt kan konstateras,att den omfattande
inl-remskamarknaden, som foretaget har pi det
kemiska omridet, knappast kommer att nzimnvzirt
Med fi
bli stord av de olika integrationsprojekten.
nigot
icke
taget
overhuvud
undantag forekommer
andr
ddremot
Det
tullskydd i dag for detsamma.
vissa
tagligt att importen av nodiga rivaror samt
halvfabrikat kan komma att bli underldttad,vari'
genom forutsdttningarna for vir civilkemiska procluktioribor bli forbdttrade'
Aveu irrom en specifik nordisk markuad kotr-rmer dessagynnsammaforutsdttningarfor viLr kemiska induitri att i viss utstrdckningbli gzillande'
Det synes,med tanke pi dessaforbittrade forutszittningar,vara av utomordentlig betydelseatt vi
zivenpi detta omride snarastoch p& effektivt sdtt
soka att effektiviseravir forsiljning och de organisationer,som vi hdrfor anviinderpi de olika utlandsmarknaderna.
synesman' betrdffandeden
Sammanfattningsvis
i allmdnhet och vira
utsikter
svenskaindustrini
mojligheter i synnerhetatt gora
Roforsindustriers
sig gdllande inom ett kommande europeisktfrihanJelsomride,viga det pistiendet att vi i stort
sett har aniedningatt reiknamed att vi pi mlnga
omriden bor fi gynnsammareforutsdttningarfor
vir export,s&vdlbetrdffandeden traditionellasom
med avseendepi den som kan bli foljden av en
mera iingtglende foridling och specificeringinom
,rarurecistret.Det dr emellertid nodvdndigt, ait vi
hdrfor i tid, dels vidtager erforderliga omstdllningar vad produktionen betraffar, och dels i mojligaste mhi effektiuiserar vnLt forsdljningsarbete
oi de olika marknaderna.
Samtidigt ffu vr sdkerligenrdkna med att virt
land i visentligt hogre grad dn vad hittills varit
fallet blir beroendeav import utifrin av for industrin och ndringslivet nodvdndigavaror' Dirvid
kommer vira typiska hemmamarknadsindustrier
att uts;ittasfor en kraftigare konkurrensinom landet dn vad tidigare varit fallet. Vi har emellertid
anledning att emotseframtiden dven hdr med viss
optimism, icke minst med tanke pi att vi under si
lSngtid varit ett verkligt ligtulland.
Bof ors i ianuari19.58,

VADSIGIIVOMKOIVCERIIE]T
TILLDRAGIT
HAVER
1957 ars kriinika i ord och bild
JANUARI
"Fattigmansuinter" enligt gantrnalt tales)itt, med milda ailstuindar och ouanligt
aarmA dagar, ilirshilt udlkomna i oljeransoneringen.Den 9 aar det *7" ocb en ny
uiirmetopp infdll ontkring den 21. Kallaste dag d.en 15 med -17)o. Normal
nederbt)rd,mest som regn.
1. Antalet anstdllda vid de olika koncernforetagen Yar:
Timavl.

UVA
\Tedaverken

Minadsavl.

Summa

r.966
434

6.83r
r.659

259
440

557
81
97

2.176
521
356

7r9

599

Summa8.848

3.294

B o f o r s v e r k e .n. . . . . . . 4.861
't
2)\
Nobelkrut
Nohab
r.619
Tidaholmsverken
440

I2.I42

Vid irets inghng hade vl.ra stdder foljande invlnareantal
Kadskoga
Trollhiittan
Tidaholm
Sodertdlje
Stockholm

34.r8r
29.357
6.148
29:60
. 794.67r

1. Det forndmliga nya marketenteriet och den
nya tjdnstemannamatsalenvid \Tedaverken togs i
bruk vid irsskiftet.
Kadskoga stir frdmst pi. listan over landets
"hemhjiilpstider". Denna virdgren lr mycket vdl
utbyggd med bl. a. 15 heltidsanstdlldahemsystrar
och ett 80-tal deltidsanstdlldahemmafruar, som
har hand om ildringsvirden.
9/1. Annu sd liinge blott en rtor grop i marAenpd platten f6r
Ki I stastdluerkets ti ll byggnad. Boforsfoto Tillman.

2. Inarbetning av de fria sommailordagarna
startar. Arbetet borjade kl. Z resp. 8 i verkstider
och kontor vid Tidaholmsverken.
4. De sista elabonnenternafrhn Bofors distributionsndt overkopplades till Karlskoga elverks
ndt.
5. Vattenfallsstyrelsensbestillning av de tvi
turbinerna till Porsi kraftstation hos NOHAB
kungjordes. Turbinerna blir av Kaplantyp, nettofallhojden dr 33-36 m och effekten hos vardera
turbinen vid 115 vfmin., 131.000 hk. Det blir
Sverigeskraftigasteturbiner i sitt slag.
6. Stadensjulgran pi. Gamla Torget i Tidaholm bliste av i stormen.
7. De stora avtalsforhandlingarnainleddesoch
pigick sedantill borjan av mars.
Suezkonfliktenorsakadebl. a. en del oro pi
brinslemarknaden och alla oljeeldade fastigheter
fick knappa in pi varmvattnet och rumsremperaturen, vilket i sin tur orsakade en del oro hos
hyresgisterna.
10. En unik motorinstallation dgde rum vid
Rysskajeni Trollhdttan, di en NOHAB-motor typ
ML-z ph 1.200 hk lyftes direkt rill sin plats onibord pi ett bogserbitsskrov.
12. NOHAB erholl byggnadstillstind for nybyggnad av sandberedningsavdelning.
lan. "Kilstafillzsv" - Miin och Stfrl D oAumentirf ilnzfestiaalen i Kapnaden.
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11/1. PA en ,railer anlAndeNOHAB-notorn frfrn d'ieselhallen
Se'16rdurigt bild i B-pilen nr 1 1957. NOHAB'
till Rysshajen.
foto.

'fiiltbafuitsen under eldgiuing. Bofors'
28/1,Den nya 10,5 ctn
fotoTillman.

11. Stilavdelningenhade kallat representanter
for forsdljningskontorenm. fl. till en konferens
slitgods.
angAende
Riksdagenoppnadeshogtidligen och finansminister String ldgger fram en rekordbudget pi
11,8miljarder kronor.
Brandchef O. Svenssonoch brandman Sven
Bjork avtackadesvid brandkirsfest pi Tidaholmsverken.
pi Bofors och No12. Tio sparklubbskassorer
plakett for
Postsparbankens
belkrut tilldelades
Karl Axel
var:
De
tio
sparfrdmjandegdrning.
Andersson,Karl Yngve Bjork, Axel Eriksson,
Gustaf Emil Gustafsson, Axel Hultgren, Bengt
Hikansson, Albin Pettersson, Birger Ziliat och
NilsJohanJulius Ohrn, Bofors och Carl Sixten
son,Nobelkrut.
Nya'Wermlandstidningens guldmdrke till
irets frdmste idrottsman i Vdrmlandsdistriktettilldeladesfor 7956 skridskoikaren Sven Andersson,
Bofors CK, som i vanliga fall iterfinns pi VerkBofors, (avd. PV).
tygsplaneringen,
"Arm6nytt" gav en orientering om arm6ledningensforslag till materielanskaffningfor 10irsperioden 1957-1966. Fjiirrluftvdrnet planeras
fi en ny I2.a frhn Bofors medan nlrluftvirnet
kompletterasmed den nya 4o:an. De dldre 10,5
cm kanonerna torde ersdttas med en ny 15 cm
kanon av sidan utformning, att den skall kunna
anvdndasfor atomgranater- om sidana kan erhillas.
13. z}:dag Knut dansades julen ut. Granen
sldcktesvid Bofors Huvudkontor och julgranarna
plundradesi hem och klubblokaler.
7

14. Den nya dmneshallen i Kilstavalsverket,
tagas
MVK 40, borjade fdrdigstdllasoch successivt
Vi
iterkommer!
i bruk.
Tomtmark till ett nytt stort bostadsomri.de
helt nlra Karlskoga centrum forvdrvades di staden inkopte det s. k. Tegelbruksomridet invid
Karlskoga station. Kopesummanvar 750.000 kr.
for 98.556m).
Jagaren"Hdlsingland", den fiarde i serieu
landskapsjagare,sjosattesvid Eriksbergsvarv.
16. Metalls insamling till Ungernhjzilpen1av ca
19.000kr. meddeladespi avdelningensforsta minadsmdie.
19. Kamratforeningen Linken, Tidaholm, hiigtidligh6ll sitt forsta irsjubileum och utdelade 1i.rsmdrkentill 5 medlemmar.
22. NSB's "hovedstyre" begdrde fullmakt att
hos NOHAB bestdlla 8 diesellok for leveransunder 1958 och 1959.
Nobelkrut fick byggnadstillstind for uppforande av en halvteknisk anldggning. Samtidigt
soktestillstind att uppfora en nybyggnadfor tillverkning av tdndlmnen for en kostnad aY ca
230.000kr.
29. NOHAB's andra bostadshuspi Hjortmosseomridet stod i det ndrmasteklart for inflyttning.
9/1, Den nya i)mneshallen aid' AIVK stod under tak och arbete,
ned golabeliiggning ocb installation aa ntaskinerna pigick'
Boforsfoto Tillman.

il
I

p/2. Tadlagsfert pA d.en nya hontorsblggnaden aid BruAsporten.
Boforsfoto Tillman.
:n6gabbar

28. Nobelkrutsgruppenpe 14 man, med ingenjor Norell i spetsen,som av den politiska oron
tvingades lamna Egypten hosten 1956, htervd,nde
till Nilens land for att slutfora sitt uppdrag.
31. Skogsmin och naturvirdare frin Ndrke och
Vdrmland samladesi Karlskoga pi en 2-dagars
konferens for att diskutera naturskyddsprobiem
m. m. Den kdnde orienteraren,ldnsjdgmdstare
Folke Thorn, inledningstalade.
FEBRUARI
Forsta aechannild med rekorduiirtuegraclen *10, Marken snoft.iden 4-8, Senat.e
ldngsamt kallare med nordliga uindar oclt
polarluft. Vat'rnare februari iin normalt,
men ocksdouanligt solfattig.
1. Pi. den nya ekonomiskakartan over Bergslagen skall kulturhistoriskt mdrkliga byggnader
utmdrkasmed "K". I Karlskosatraktenffu bI. a.
Alkveiierns herrgird, Degernds herrghrd, Gran,
bergsdalsherrgird och hytta, Gellerisens, Karlsdals och Valisens herrgl"rdar dennaan.
Sverigeskdnda malmtillgingar okar, trots
storre brytning, tack vare nya malmletningsmeroder, framholl professor I. Janelid pi. Kallskoga
Bergslagstekniskaforenings mote. Kombinationen
av Nobelkruts pentylstubin och s. k. kortintervallsprdngningar,underldttar brytningen.

1. Chefen for Flygvapnet, generallojtnant
Ljungdahl, besokte Bofors for att hilla foredrag
om aktuelia problem.
Kreditmarknadenblev allt stramareoch hotade minga planeradebostadsprojekt.I Karlskoga
planeradeseit 60-tal egnahemoch flera storre fastigheter med sammanlagtca 500 ldgenheter.
5. I en oversikt over bostadsbyggandetunder
1956 hrs 3 forsta kvartal framholls, att antalet inflyttningsfdrdiga ldgenhetersjonk med t4 % junfort med 195r. I Karlskoga blev dock I77 lagenheterklara mot 91 Ftr1955.
8. Ldrkan siog alla tidigare rekord och hordes
i skyn i Lonntorp, Tavlan och Gellerisen.
De forsta ungrarna borjade i Maskinverkstaden,Tidaholmsverken.
10. Bjorkborns Fackforening anslog pi irsmotet 12.000 kr. till Karlskoga Folkets Hus. Man
diskuterade pensionsforslagetoch valde styrelse
och funktiondrer.
11. Marinforvaltningens nya bogserbit "Hermes" levereradesfrin marinverkstadernai Karlskrona. Huvudmaskinen bestir av en NOHAB-Polar motor typ M 47I ph 630 hk vid 350 r/m.
13. \Wedaverkenstuderadesav ett 50-tal chalmeristermed professor\Wallgren i spetsen.Se foto
1 nr l/ It)>/.

11/2. Flottdnr
NOHAB-motu..

senaste isbrltare, bogseraren "Herntes",
Foto ur NOHAB's arkiv.

har

Gronvintern forsvann pi ett slag och snorojningen sattes in. Svira trafikrubbningar och
besvirligt att ta sig fram till arbetsplatserna.
14. Nobelkrut fick byggnadstillstind for nybyggnad av anlaggning for malning och blandning
av nitrocellulosa.
15. Utstdllningen "Bo i Eget" invigdes pi. Brickegirdsomridet. (Se hirom i B-pilen m 2f 1957,
sid. l9-zo). Utstdllningenblev en stor succ6och
besoktesav mer dn 10.000Dersoner.

16. Idrottsalliansensguldmedalj till Tidaholms
idrottsman under ir 1956 tilldelades Arne
'Kickon"
Kjellgren, kdnd fr&n TG&IF och Tida17. Metalls avd. 76 Bofors omvaldepi irsmotet
m. fl. funktiondrer, man tecknadeandelar
styrelsen
i FolketsHus for 46.260 kr., diskuteradearbetarskydd och skyddspristdvling samt delade ut 10
Avdelningen hade vid irsskifsemesterstipendier.
tet4.575medlemmar.
gav klarsignal for
18. Arbetsmarknadsstyrelsen
av Orebrovdgen,strickan ViIombyggnadsarbetet
lingsberg-Immetorp. Kostnaderna har beriknats
till 4 miljoner for 6 km.
23. Bofors dldste pensiontir och en av Karlskogas ildsta invinare, f. smiltsmeden Carl Anton
Jernbergavled i en ilder av nyssfyllda 95 ir. Med
Carl Jernberggick en av de allra sista smederna
frin Bofors gamlasmedjaur tiden.
I trotylfabriken, T 31, vid Nobelkrut intrdffade en begrdnsadexplosion i en separator,lyckliglvis utan personskador.Efter en minad var
driften hter iglng sedan en separator av ny typ
installerats.Under stillestindsperiodenuppfordes
enny skyddsvallvid T 3.
24. Pimpeltdvlingarna pi Ullvettern vanns av
Anton Karlsson, som fick tz poing for en gos pi
1 kg. De 19 bdsta deltagarnagick vidare till DM.
27. Pe SIF:sirsmote i BoforsredogjordeTCO:s
representanti pensionsutredningenom det nu
f.ramlagdabetdnkandet. Avdelningen har 1.885
medlemmar.
En brandjeep av mdrket Land-Rover
testill Bofors industribrandkir.
Feb.NOHAB fick be:dk frin British Polar, Glasgou. De engelsha gdsternases hdr tillsarnmans med. direktiir Odelberg och
ingenjdrEller (liing:n. Z.). NOHAB-foto.

9/2. Doabjortarna pfi. Nobelkru llir
Eleknj.rha at,d. Boforsf oro Tillman.

ncigra extra godsa(er aid

Den under hosten 79)6 om- och tillbyggda
kloraminfabriken vid Nobelkrut iterupptog produktionen.
Bofors fick byggnadstillstind for nybyggnad av betningsanliiggning och tillbyggnad av
etappglodgningsugnm. m. i Kilsta. Kostnaderna
berdknastill 64o.oookr.
MARS
Vdrlikt uiider fdrsta 10 dagarna, dlirefter
hi.rd kyla och sno med kalla nordliga ishausaindar. Medeltemperaturen liigre iin
normalt. Kallaste dygnen ontkring udrdagjiimningen.
1. Alla skolbarn,vars forildrar arbetarpi \7edaverken, fick under skollovet tillfdlle att se hur
det tar sig ut pi pappas och mammas arbetsplats.
Seiven foto i nr 2/1957.
2. Handbollsmatch Tidaholmsverken-Nohab
med resultatet 79-72.
J. Interimstyrelsevaldes for korporationsidrott
vid Tidaholmsverken.
4-9. En 20-tal elever frhn Bofors industriskola
gjorde en lyckad fj2illresatill Lofsdalen under ledning av lararna Sundstromoch Gustafsson.
19/2, Hytan aid Bof ors, ronz ilppli;rdes 1873-1874 ocb senate
llera gfrnger utdhades diindes att fdrsuinna och riuningen bdrjade.
Boforsfoto Falk.

och berdknas tillsammans med de 6 tidigare bestdllda sparain 40 inglok.
Vid \Tedaverken boriade en kurs, omfattande s&vdl teorilektioner som skjutningsovningar
for medlemmarna av verkskyddetsordnings- och

t'

l9/2. Bleckbergrttl'I?an sh'ax innan dert teas och i haluor och
'fjdrd.edelar senaie i ntai rullades ut till Biurtiiirz' Boforsfoto
Falk.

3. Abborrpinnar stora nog att vdgaspi brevOfr,f i fiske pi- Ullvettern. En Dejefiskare fick 1:a
pris med 16 podng och fru Asta Grell vann damklassenmed 3 podng.
7 . Stora vinterfdlttjdnstgoringat i Uppland och
Blekinge, ddr diverseny artillerimateriel provades'
Den tJnga haubitsen och luftvdrnets nyaste fjdrrstyrdaboforskanoner Y^t flitigt i elden.
8. Metalls avtal for verkstdderna roddes i
hamn. Foljande dag var jdrnbruksavtaletklart och
den 13 (kl. 5 Pa morgonen!) enadesParternaom
Nobelkruts avfal. Samtliga avtal gdller 2 hr eller
till hosten19)8.
9. 17 karlskogabor,medlemmar av BMK, fick
mottaga skepparbrevsom beloning for flitigt deltagande i en TBV-kurs i navigation. Fartygsin,p".kto."tt var censoroch ingenjiir K. E. Dahlbeck
(P) kursledare.
Centrala Skyddskommitt6nvid Bofors sammantridde pi Stillaboratoriet. Priserna i 1916 lus
skyddstdvlingutdelades.
11. Norska Kommunikationsdepartementetgav
NSB fullmakt att bestdlla 8 diesellok.Dessalok
skall sittas in pi Norrlandsbananoch Dovrebanan
28/3. Granden gdts fdt tillbygget till KilstastLlaetdet, dltu den
nyt 30-t0ns I jasbdgsugnen skall siittas app' Botorsfoto Tillman'

bevakningstjdnsi.
13. Staren anldnde till karlskogabygden'men
tvingadesatt itervdnda efter nhgta dagarpi grund
av den h&rdavinterkndPPen.
Bland iimnena for irets studentskrivningar
fanns bl. a. "Olika slag av plaster och deras anvdndning". Den som skrev detta dmne hade kunnat gori god reklam for Bonoplast och Nobecutan m. m.
Arsmote med Nobelkruts Centraia Skyddskommitt6 under medverkan av sprdngdmnesinspektor Billberg och yrkesinspektorAhlfors. Dit"ktOr \Wahlquist delade ut priserna i 7916 fus
skyddspristdvling.
i4. NOHAB borjade soka kvalificerad arbetskraft for konstruktionsarbeteninom atomreaktorsomridei. Tillverkning av reaktorer, en typisk stor
grov maskinkonstruktion, ligger mycket vdl till
NOHAB's verkstdderoch maskinpark.
NOHAB-GM-loken fortsatte att intressera
sivdl den danska som norska Pressen,som inte
hade lovord nog it de eleganta,littskotta, snabba,
starka och ekonomiskamaskinerna.Bl. a. sadesi
Norge, att NOHAB-loket var mer dn 7r/z ghng sit
starkt som "Dovregubben", det starkasteingloket
pi Dovrebanan.
16. De prelimindra bokslutssiffrorna publicerades under varierande rubriker. De flesta nimnde
28/3. Sttalli:etz bildade aackra oattenfall
Kilsta. Bof orsfoto Tillman.

i en schaktgrop pi

20/3. Biskop Gdsta Lund.strdm, Sn'iingniis talar i MeAani.rAa
xerAstadensrnontelingi hdJl, lY'edarerken.\(eclafoto $/estetluncl.

3. BisAop Lundsildtn frtert'ann en ganzntal Alasskantrat, Viggo
I ant t on, pI lYledauer Aen.'Wedaf oto \Testerlund.

l0 /o leveransokningunder 1956,nettovinsten8,6
milj. kr. och den ofordndradeutdelningenPe 8 %.
17. Morgon-Tidningen inneholl ett ldngre reportagefr6,n Karlskoga av sign. Osterling med
ieckningar av Lars Zederman. Nobelkruts nya
lokalbedovningsmedelCarbocain fick en frz;mttd'dandeplats i artikeln.
19. Vinterns kallaste dygn, med
fiiltetoch -24o i Bofors.

pi Skjur

19-29. Pi Industriskolan i Bofors foretogs, i
samrid med PA-ridets rekryteringsavdelning,de
andra psykologiska laimplighetsProvenfor uttag41 arbetatedeltog
ning av arbetsledareaspiranter.
i proven.
20. Biskop Gosta Lundstrom, Strdngndsbesokte
\(edaverken tillsammans med fem andra pristmdnfrin stiftet, studeradeverkstddernagrundligt
ochholl en kortare andaktsstund.
21. Yrkesinspektorenmeddeladei sin irsberittelse,att ett antal arbetslokaleri Bofors skall bulMan skulle ocksi gora forsok med
lerundersokas.
s.k. akustikplattor.
Bjorkborns Handelsforening noterade ett
nytt rekordir med en omslutning 7956 pL t,Z6
milj. kr mot 1,17 7955.De sista 10 iren ha,romsdttningenvarit 9 milj. kr. och 745.000 kr. har
limnatsi iterbiring till deldgarna.
22. Tidaholmsverkenbesoktesav tekn. direktor
N. Nicoli6, verkmdstareMaks Pise6 och forman
Andjic frin Jugoslavien.
Svetosar
11.

24. Det svenska forsvarets materiel, artilleripjdser, stridsvagnar,eldhandvapenav olika slag,
intresserar Osterrike och Vdsttyskland, som nu
stir i begrepp att skaffa vapen till sina armeet.
Olika svenskaindustrier. bl. a. Bofors. fick besok
av en grupp vdsttyskaofficerare pi studieresa.
27. Larkan sjong over gdrdena vid Bjorkborn.
Stockholmskontoret borjade lagerforsdljningen av etet, vilket ronte mycket stor uppskattning bland apotek-och droghandlare.
28. Forste hovmarskalkenErik \Tetter och disnent Sverre R:son Sohlman gjorde ett ldngre informationsbestikpi Tidaholmsverken.
Vid Jdrnbruksforbundetsirsmote i Stockholm avgick disponent E. \Wijkander som ordforande och eftertriddes av disponent Hj. Aselius.
Vid irsmotet avtdcktestvenneportrdtt, dels av den
avgiende ordforanden, dels av framlidne verkst.
direktiiren Gustaf Rudenstam.
De tre stora fackforeningarnai Karlskoga,
Metalis, Bjorkborns och Gjutarnas, inbjod sina
pensiondrertill en trevlig fest pi Stadsteaternoch
Folkets Hus. Bortit 260 veteraner roades med
sing, musik, kabarl och lekar. Vitalis Hagberg
berdttadeom sina iventyr i Egypten.
Den forsia tussilagon visade sin lilla gula
blomma vid vdgkanten,trotsandevinterkylan.
6/3. Sji)kilg:hdgskolanshdgre kurs pi Boforsbesbh.Boforsfoto
Falk.

25/3. En inrerii;tbild frin K 19, Nobelkruts n\a Ttbehandlingsoch nrfilning:anliiggning.
BoforsfotoTillman.

irsberdttelsefor 1956
30. Karlskogakrimina"lens
visar en stegrad tendens for rattfylleri, stolder,
skadegorelseroch ungdomsbrottslighet.Cykelstolderna har ddremot minskat i detta moDedernas
tidevarv.
I Sti.lverket vid Bofors borjade man riva
den gamla 25-tonsmartinugnen,som byggdes1910
och som sedan 7945 stitt oanvdnd. Vid rivningen
av ugnen jdmte tillhorande gasgeneratorm. m. tillvaratogssammanlagt190 ton skrot.
Schaktningsarbetetfor tillbyggnad av Nobelkruts oxidationsanlziggning,F 39 Nikotinsyrafabriken, borjade"
APRIL
Kall och toru md.nad,nzedidel frostnitter
ocb soliga dagar, Sirskilt kallt omkring
ntitten au mdnaden.Senai.r.
1. Teletaxorna hojdes sivil for telefon som
for telegram med 9-16 /o. Den vanliga samtalsavgiften gick upp 1 iire, frin 6 till z ore.
2. Nu borjade vi"rtecknenpS,allvar.Den forsta
blisippan hittades vid Kanongatan,och i Aggerud
fann man den forstavitsippan.
S7edaverkensSoortklubb holl irsfest och
deladeut pris m. m.
Mars. Tappning au stil lrin 25-tons tnartinugneni Bofor: stfrlterA.Foto frtin ontkring1925.Boforsfoto.

25/4. 10,5 cilt torndiltont.ltkanonen
(TAK 105) under proaskjutning pfi skjatlnhet. BoforsfotoTillman.

Ungdomarna fir det allt besvdrligare nd,,r
det gdller platser vid ldroverk, yrkesskolorm. m.
Endast I pL 4 kan fL hogre utbildning och dn
morkare ter sig mojligheterna for dem som vill
lara sig ett yrke.
4. Styrelsesammantrdde
pi \Tedaverken.Civilingenjor \7. Dan Bergman, foretagets grundare,
avgick pi grund av ildersskdl ur styrelsen.Disponent Sverre Sohlman, styrelsensordforande, och
samtliga styrelseledamiiternahyllade och avtackade herr Bergman for hans enastiende pionjzirgdrning.
Foredragsserien"Automatisering - Mekanisering", som pigitt i Bofors Samlingshussedan
den 24 jantari och som ordnats i samarbetemed
Orebro Ldns Arbetstudieklubb, avslutades.I avslutningsforedragettalade direktor Sven H. Asbrink, IndustriensProduktionsrid, om intryck frin
en studieresai USA. Stillfilmen "Elektronisk databehandling - automation pi kontor" premiirvisades.
"Gamla brukspojkarsklubb" dr pigg och livaktig. De 28 medlemmarnarepresenterarsammanlagt ca 1.910 levnadsir (och troligen ca 15001600 tjdnsteir vid bolaget). Denna dag gjorde
man ett studiebesokp& Karlskoga Tidning.
t. En epok i svenska flottans historia avsluiades denna dag, di pansarskeppet"Gustav V"
ldmnade Hirsfjirden for att avrustas.Samtidigt
utrangeradessysterfartyget"Drottning Victoria".
De tre skeppenav denna typ "Sverige" (den s. k.
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F-biten),"Drottning Victoria" och "Gustav V"
varen mycketlyckad fartygstyp och en maktfaktor
att rdkna med ainnu under andra vdrldskriget.
Konstruktionenoch tillverkningen av fartygens 28
cm kanonererbjod pi sin tid stora problem for
Bofors.En helt ny montagehall(nuv. VK 50) oclr
nyastora maskinermi.ste bl. a. anskaffasfor att
kanoner och panklaradet l-rela.Sverige-skeppens
sar,som tillverkadesunder och omedelbartefter
det forsta vdrldskriget, blev forvisso en mycket
ldrorikmen samtidigt myckei dhlig affat for Bofors.
6. Karlskoga yrkesskolorerbjuder en mingd
fortriffliga kurser for den som vill ldra ett yrke.
Menden ungdom, som slir dank och slosarbort
sinfritid, fir svirt i den hirdnande konkurrensen
omjobben.Redan nu rider brist p& ldmpliga arbeten for ungdomar. I ir skall ca 400 pojkar och
flickor ldmna folkskolan for att rycka ut i forvirvslivet.
8. Vid Kariskoga-Boforscivilforsvarsforenings
fortiinsttecken
irsmotetilldelades11 tr-redlemmar
"silvermedaljorerr-ra"
rni
Bland
och
brons.
i silver
Mauritz
kapten
F.
Dal6n,
nimnas civilingenjor
Salrlinoch sjukvirdare H. Zander, Rofors.
av
10. 3 st. nya ultral.judprovningsapparater
20
och
MVK
fabr.Krar-rt-Krdmeranskaffadesfor
MVK 40. De dr avseddafor kontroli av eimnen
ochvissagrovre stingstil.
NOHAB-montorerria piborjade montaget
avstagringm. fl. detaljeri Stornorrforsturbinerna.
1i. Wedaverkenfick byggnadstillstindfor overbyggnadav g&rdenmellan gjuteriflyglarna.Arbetet fir piborjas undet andra halviret 19J8.
20/1.Tilt piskens lrtd.irioner hdr att urrgdonarnt kl)r tt sig till
"pishgabbar och pfrshgununor". H)r iir nfigra henrka ena upp'
stillda pi parad. Foto K. Fotsberg.

1/1. Retisorerna, granshdr bokslutet. Fr. u. kanrer Henning, ret'tsor Bohlin, rer.'itor Holland, disponent Sohltnan, atniral Strdn'
becE och d)rektdr Nordqti.rt. Boforsfoto Tilln'ran.

72. Pa Mekanforbundetskongressi Goteborg
bl. a. leverantors-och mottagningsavl'randiades
C. A. 'i7ernhoff, Rofors,
Civilingenjor
kontroll.
taladehdrvid om bolagets"kontrollpolitik".
16. Nobelkrut erholl byggnadstillstindfor nybyggnadav fabrik for tillverkning av teindzimnen.
Siidestirlananliinde och bidade en szikrare
virs ankomst.
En undersdkning,som SvenskaGjutareforbundet nu slutfort, visar att silikosenalltjlmt zir
skrlmmandestor pi sinahill och att minga gjuterier l-rarusla arbetslokaler.
bokslut for 1955 forelig
17. Boforskoncernens
klart, publiceradesoch kommenteradespi tidningarnasfinanssidor.Sairskiltuppmdrksammades
de hofda leveranssiffrornafor civiia produkter,
frdmst Nohabs, som okat sin fakturering med ca

t0 %.
tog 1 :a
1!. \WedalagetHdrkaniemi-Jol-ransson
i bridge. Aven
pris i Sodertdljekorpmdsterskapen
iagpriset togs hem av \Tedaverken med Vabis pi
2:a plats.
24. En grupp colombianska marinofficerare
gistade NOHAB.
1/1. Vid IY'edarerken.r.r/)'te/te.rtuntnttiide iennt dtg tog cit'i/'
iugenji)r \Y', Ddrt Bergncrn atsked' ar .rtyelsen' Fr. u' hetrdr
Bergntan, \Y/etter, Sohlutr, Lind, Sthlin och Nordrlt:irt, lf/edafoto \X/esterlund.
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25. Det forsta loket i serienpa 8 lok till NSB
overldmnadeshogtidligen till generaldirektor H.
E. Siokke.Se B-pilennr 3/j7.
27. F altverkstadenfirade traditionsenligtvirens
ankomst med korsing under Holger Hallenbergs
ledning och virtal av EsaiasGranlund.

April. PansarsAeppet "Suerige", en gdng air
flottas rroltbet, dijnzt
atl :krot.1s. Fotat taget i slulel pfr 3T-taler sedan sAorstenal.nd
on_
byggts ach fartyget: silhuett iitzdrats. Foto Karl Sanders.

28. SvenskaDagbladet inneholl en ldngre arti_
.
kel om ingenjorsproblemm. m. och ldmnade den
uppgiften, att ASEA borjat utbilda kvinnlisa ri_
tare. Om inte B-pilen ir fel underrdttad, va"r Bo_
fors forst ocksi pi detta omride.
30. Virens ankomst (i almanackanmen inte i
vdderleken) celebreradesvederborligen fr6n morgon till kvdll, med borjan utanfor Bofors Huvud_
kontor kl 7.4i och med avslutning pi Rdviskullen
o:lr vid Ungdomsgirden. Singaria var flitigt i
elden likasi. v6.rtalaren.

MAJ
Hiiftiga udxlingar ruellan kalla och t)ru.tttd
perioder. Varntast omkring mitten och slutet du ndnaden. Solfattigare ocb ndgot
regnigare iin nornalt.

9/4. Den nye annistabschefen, generalmaior R. Akerntan, pfr in_
f.ornationsbes|k i Bofors. Frfrn uiinster i friimre rdden i;aelrre_
16jtnant Kjellgren, direhti)r af Klint, gineulnajor
AAernan,
)uerste Atalm. I baAre raden major Brand_Landin', dc,eringenjdr
Gerdin, kapten Plyhr, major lyiberg, i)aersrel6jinanr
VAhj;n,
majorerna Gylld, Skoglund, Ablstrdn
och Abnfett, Boforsfoto
Tillman.

1 Strilande soligt och klart men kallt vdder.
Majdemonstrationerna blev angendma promenader. Bofors musikk&r speladelrin morgon tilt
kvdll och inledde dagen - enligt gammil tradimed musikuppvaktning for disponenten.I
liol
_
ir for forsta gingen p6.Bjorkborns herigird.
Under t:a maj-veckanfick Nobelkrut kraft
tiil elpanna for forsta g5.ngen sedan september
1956.Yi,,r-flodeni Norrland verkade detta.
11/4. Det senasteHjortntosseltz:et i t,irso/erts glans
t'rirdigt fdr
i nl I y t ni n g. NOHAB-foto.

29/4. "NSB inn i dieselalder.et."
Det fdrsta NOHAB_GM-loAet
duerliinrnasti I I generaldirekt 6r Srock e. NOHAB-foto.

1,4

20/4. I'pitteturbiner till Indien" sade GHT ottz denna bild. Pan'
ch et H ill heter destinal i onsorten, NOHAB-foto.
'5/5.

Bof orschoaffi)rerna Hilmer Hahne oeh Ragnar N)lsson untt
Lxndin (nunzera Oppboga Pappetsbruk) ficA pfr en bdgtidlighet i 1rebro hzottagd KAKr
li)rtiiinstntiitke i guld. KK-Foto'
'R.

3. Mekanforbundetsbranschgruppfor tillverkning av reaktorer holl sitt forsta konstituerade
i Stockholm. Fr&n \fledaverken delsammantrdde
tog direktor SvenG. Lind.
lVedaverken erholl byggnadstillstind tof
nytt forrid. Arbetet mf,Lstepiborjas fore 1 juli

r9t7.
Radiotjdnst gjorde en inspelning pi. Kilsta
for skolradioprogrammet om Svartilven-Gullspingsdlven.
5. Konferens om Plastfabriken' Avdelningskontorensplastforsiljning skall avvecklasoch forsdljningenhelt skotas av Bonoplast, Tidaholm,
frin och med halvirsskiftet juni-juli.
En notis som fortalte om de Boforsanstdlldas planer att ordna en semesteranldggningpi
Vistkusien blev mycket livligt kommenterad i
Pfessen.
Missionsforsamlingeninvigde sin nya, vack'
ra och stitliga kyrka vid Rdvisen. Samiidigt iivergavsden 6o Lr gamla Salemskyrkan.Kyrkan rymmer i stora salen 375 Personer,vatav 75 p|ld'ktaren och i lilla salen 150 personer.Dessutom finns
uimdrktalokaler for fritidsverksamheto. dyl.
6. Bofors foredomligt liga frekvensfor olycksi pressen.
fall i arbetetuppmdrksammades
7. Disponent Sverre R:son Sohlman talade pi
Karlskoga Bergslags Tekniska Forenings mote i
FolketsHus om den europeiskatullunionen.
8. Allt vad Sverige har av flygtekniskt kunnande mottes i Linkoping, ddr foreningen for
och Flygteknik ordnat ett
Skeppsbyggnadskonst
"coil-oqui,..m"i samarbeiemed Saab.Aven Bofors
Yaf rePfesenterat.
Studentexameni Karlskoga. ,A.llade 32 abiturienternaklarade sig.
lf

11/5. Wedaaetkens yLesskolas klass I pil stadiebesdk pd Sepa'
rators Gjaterier i Tttllinge. Kursens ledare ingeni6r Thortnatt
ldngst t. D. tJ7edafoto ITesterlund.

21/5, En tysk kommissionstuderar 10,5 crt fdlthaubitsen Pd
:kjutfd.ltet tillsanrnans med ingenjdrer frfrn KKF, KMPS och
Kz14Z.BoforsfotoTillman.

ffi
5/5. MissionsAyrkan rid Bergrn?dilrgdt,tn lAdigbyggd
att inuigas. KK-Foto.

ocb redo

9. Bolagsstdmmai Goteborg. Styrelsensforslag om en utdelning av 8 kr. per aktie godkdndes.
Styrelseoch revisorer omvaldes med undantag av
ambassadorStig Sahlin, som avsagt sig uppdraget
i sambandmed forflyttningen till Kopenhamn.
Orebro ldns Likarsdllskap sammantrddde
pi Bofors Samlingshus.Professor Sven Forsman
talade om "Modern industrihdlsovird" och doktor
Evert Hejneman om "Bioteknologi". (Se hirom i
B-pilenm 4/tgtt.)
10. Markis E. Manca de Villahermosa frin Italienska Ambassadeni Stockholm besokte Bofors
for att bl. a. trdffa de italienska arbetarna.
Pi. sammanirddemed Metalls fullmiktige
for foretagsnrimndeni Bofors talade brukslikare
Gosta Johanssonom bolagetsldkarvird.
Pi FBU:s rikssiimma i Stockholmfick kamrer E. Spiik, Bofors, mottaga forbundets fortjdnstmtdalj i guld, forsvarsassisteniK. G. Ernevi fick
medaljen i silver, montcir G. A. Karlsson och
ingenjor G. F. Thunstrom fick fortjinsttecken.
Sammadag holl Civilforsvarsforbundetscentralstyrelsesitt irsmote i Orebro, d5,disponent Sverre
Sohlman fick moitaga forbundets fbrtjdnsttecken
i guld.
11. \TedaverkensYrkesskola,klass 1, besokte
Separatorsverkstdderi Tullinge.
Maj. KdrlsAoga Hdgre Allnlinna
KT-Foto.

LlirorerAs stitliga nya blggnad.

l8/5. Landshdudingskan Olsson och lruarna Mogren och Nordquist beundrar den skulptur sonr Fdriildralt)reningen shiinAte till
Jiirot'er6et.S. Schdnning Foto.

14. Gokens ankomst till Nolden rapporterades
fr&n minga hill.
15. Den engelskeforsvarsministernndmnde, di
han lade fram arm6budgeteninfor Underhuset,
ait Bofors gamla 40:a, som gjort en si. lysande
insatsunder kriget, nu successivtskall ersittas med
en ny modell kallad L/70. "Det dr den bista kanonen i sitt slag i vdrlden", sadeforsvarsministern
bl. a.
Nobelkruts skyddsombudoch ersdttareholl
virsammantrddepi Bofors Samlingshus.
_

16. En stor tysk studiekommission
besokteBo-

IOIS.

Immetorpsbron over Svartdlven borjade
knaka i fogarna och har nog tjdnat ut, trots att
den inte ar aldre an 32 i"r.
18. Karlskoga Hogre Allmdnna Ldroverks nybygg" invigdes hogtidligen i ndrvaro av landshovding Olsson, skolgeneralenRos6n m. fl. prominenta personer.Ett stort antal konsiverk hade doneratstill skolan,bl. a. av AB Bofors.
18-19. Ett 30-tal hemvdrnsmdn fr\.n Karlskoga-Boforsgjorde eit i.terbesoki Danmark hos
Gentofte hemvirnskompani. Man tdvlade, segrade, sig sig kring och njot av den danskagdstfriheten.
19. Metodstudiefolk flin koncernen samlades
pi Svarti Herrg5.rd for att deltaga i en MTMkurs, ordnad av Jirnbruksforbundet. Kursen p5.gick 19-25 maj.
16

, 20. Full fart p3.virbruket hos alla lantbrukare
,ochalla trddgirdsdgarerapporteradesi Pressen.
Vitalis Hagberg, Bjorkborns fackforenings
'ordfotande,nyss iterkommen frin en studieresa
till Sovjet,hade mycket att berdtta om str&lande
. glstfrihet, vd.nliga mdnniskor men ocksi om lig
och dilig kvalit6 pi konsumtionslevnadsstandard
vafof.

21. Drottning Juliana och prins Bernhard av
, HollandgdstadeSverige.ResanuPP till Stockholm
foretogs'ombord pi kryssaren"De Zeven Provincien",-ett vllkdnt faftyg for minga boforsare.
Aven de eskorterandeholldndska jagatna "Friesland" och "Rotterdam" dr bestyckademed boforskanoner.
Vaktavlosning Pe Huvudkontoret. Plastforsdljanaflyttade in pL 2:a viningen och Ritkonto18/5. Krlssaren "De Zeaen Proaincien" i Kailshrona. "Kano'
nen?ason hotfullt peAar not thyn Aommer lrdn Bofors". Foto
Atelie Olsson, Karlskrona.

23/5. Hollandskaollicerareoch underolficerarep3 Boforsbest)h,
BoforsfotoTillman.

ret, Arbetsstudieavdelningenoch Kontrollavdelningen flyttade ut till andra lokaler inom foretaget. "Utvandrarna" var ej sirdeles hinforda, men
tidens tand liikte alla sir och si sminingom blev
allt gott igen pi Tidaholmsverken'
23. En grupp sjoofficerarefrin den hollindska
eskaderni Stockholm,gjorde ett besok pi Bofors.
23-24. Centrala Skyddskommitt6nvid Nobelknt gjorde sin sedvanliga inspektionsrond med
bl. a. 1:e byriingenjcir Sangberg,Sprdngdmnesinspektionen,yrkesinspektorAhlfors och brandchef
Sandkvistsom inbjudna gdster.
21-25. Foreningen "Verkstidernas Inkopsmdn" besokteBofors.
24. En 300-tons dragpress frin \Tennbergs
Mek. Verkstad i Karlstad anldndetill Wedaverken.
25. Jernkontoret och Mekanforbundet har bildat kommitt6er och samarbetarmed AB Atomenergi, riirande tillverkning av reaktorer. I Jernkontorets kommitt6 dr bergsingenjor Tord Krey
(ML, Bofors) ordforande. Direktor Per Odelberg,
NOHAB, dr vice ordforande i Mekanforbundets
kommitt6. ASEA, Bofors och Johnsonkoncernen
har samtidigt av AB Atomenergi uppmanats att
inkomma med forslag till atomverksanldggningar
for Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA) och
Malmo stad.
25/5. En gruppbildlrfrn ldreningen"Ve&stlidernasInAdpsniins"
besdki Bofors.Foto P. Flygar.

16/5, Ingenji)r Kylberg (i bildent nitt nted r188en nzot kalne'
rax) lalar fdr med'lenntarna att det tysha kotnmissionen. Boforcfoto Tillman.

29/5. Kndppforsbron byggdeson och fdrstdrAtespi rckordtid,
KK-Foto.

24/5. Den nia 300-tou dragpressenanliindet till lYedaaetken
ned. lastbil fr'frn lVennbergs i Karlstad. \fedafoto \Testerlund.

26. Boforsforeningenskiosker ir lockande for
tjuvar. Nu var det Bjiirkbornskioskenstur att bli
ldnsad pi gotter och pengar.Efterrdkningarnablev
forvisso dyra.
29. Broarna vid Knappfors stdngdes for ombyggnad och reparation. Till midsommar var allt
fdrdigt igen.
30. Pe FolknykterhetensDag taladesallvarsord
om alkoholproblemen i samhdllet och pi arbetsplatserna.
Direktor Lind och kamrer Flock m. fl. flyttade in i sina nya vackra kontorsrum i Wedaverkens tillbyggda tredje vining.
29-30. Storonakursfor Metallarna. Forbundsordforande L. Eckerstrom, overingenjor Kjell
20/6. Det eldharjade gantla ualsuerAet Lid' Bolots. B-piien foto.

15/6. 1957 i.rt ingeni6rshull fr'Ln Karlskoga trLashinteAnisAa
FacksAola. Herrar AAe Andersson, Per Erik Bdck, Saen Rune
Carl.sson, Sune Larssort, Roland Lindlors, Ingaar Rdxn ocb Gdran
Kdllquisr. R. Tilander Foto.
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1 7 / 5. B I e cAber g.tr'/ a 9il1
bo stad r hu.r. Boforsfoto

30/6. Den t'iirdiggiatnt
p/alr. S. SchiinningFoto.

g'ittgranneln "stapelat'ldpe/'

till

sin

E. Collin och omforbundssekretelare
Strcirnberg,
om avtalsfrigor,
talade
Swedberg
budsmanJ.
gruPPforsekarbetarskyddslagen,
arbetstidslagen,
MTM m. fl. aktuella timnen.
l:rngar,
31. Karlskoga zir en av de orter i riket som
planer skall snabbutenligtCivilf6rsvarsstyrelsens
krigsfara.
i hlndeiseav
rymmas
Tillbyggnadenav F 1l for: det bioiogiska
I byggnadenryms lokafdrdigstdlldes.
laboratoriet
undersokningarav olika
ler for djurexperimentella
pyrogentestslagsisomdjurstallar.operationsrum,
samt ett mindre bibliorum, mikroskoperingsrum
tekfor facklitteraturoch kontor.
rachevt "e!gulrltete" Aunde mode/lnak,tilirlingeu
GunnarKknget'yd tisa app. Wedefoto V/esterluncl.

21/6. Ett

16/ 6. 6 st erri ki sAt nzini st er best)A. F tin uiinst er ant bassadar All ard,
lil. stad. Allard, Oberst lYaldntiiller, disponent Sohlman, kapten
Sa.hlin, doAtor Binder, Bundesntinislet Graf, generaltttaior Artnant, O berst Fussenegget, Jt.xrlsehreterdreKarle b1, JtdlJJehtete'
tare Doktor Stephani, Oberst Seitz, kaptenerna Berglund, Hierpe'
rotz Arbin och artilleridirehtdr af Klint' Boforsfoto Tillman.

1t16. Indisht besdA i Bofors ach p; Bi6tkbarns bertgircl. I trtp'
pan dispoxent Sohlntan, 'fi)fite hountdrrkalhen Wetter, general
Deuan, lraarna aon Arbin, al Klint, Sohlntan och Dewan. Liings
ricket kapten Edlund, artilleridirektdr af Klint, nr FlahertT ocl:
Aapten ron Arbin. Bof orsfoto Tillman.
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18/6. Statsfid.et Saen Anderston ihdr ingenjdr Kiillers denonstration pi SkjnfAltet. Fr.u. disponent Sohlman, sratuseAreterare
Karleby, generalmajor Armann, dueringenjdr Gedin ocb artilleridirehtiir af Klint. Boforsfoto Tillman.

JUNI
Kyliga nordliga polaruindar d.ominerade.
Ostadigt uiider, med fiirre solsAenstimmar
in norrnalt. De fdrsta dagarna i rnd.naden
och aeckan fore midsomntar bjdd dock pd
uachrdre ui)der.
2. Tidaholms Gymnastik- och Idrottsforening
segradei hemmamatchenmot lokalkonkurrenterna
IFK, vilket innebar avancemangtill div. II Vd.stra
Gotaland, ddr minga strapatser motte frampi
hostkanten.
5. Vid Kilstavalsverket MVK organiserades
"Ytkommitt6n" med uppgift att utreda orsakssammanhangen vid ytfel pi got och dmnen och att
foresli. limpliga dndringar i tillverkningsmetoder
m. m. for att silunda minska kassationerpi grund
av ytf.el. Ingenjor Lofvenberg, MLD 2, ar ordforande och en ingenjor frin resp. Stilverket, Valsverket och Smedjanmedlemmar.
29/6. I dieselmontagehallen oid NOHAB togs denna grupp au
Aet rpansAa teknologbesdhet.NOHAB-foto.

18/6. Aaen den nya i|,j cln haubitsen studerades med intresse
da rtatrt'ddet Andersson. (nr 2 l. p.) Boforsfoto Tillman.

Bolagets nya personbil Chrysler \)7indsor,
T 39849,insattesi trafik. Vid midsommartid kom
Volvo Amasonen,T 42080,i trafik.
_ Hela personalenpi Nobelkruts forskningsavdelning hade "triff" pi Bofors Samlingshus.Dr
Dahl6n gav en oversikt av arbetsuppgifterna, film
visadesoch det hela slot med kaffedrickning.
Nobelkrut erholl Arbetsmarknadsstyrelsens
tillstind att tillbygga nikotinsyrafabriken F 39 C
vid Bjorkborn.
6, SvenskaFlaggansDag-vir
nationaldagfirades i Karlskoga vid Hembygdsgirden. Diiektor Helmer Nordqvist talade krirnfullt om svensk
frihet och tradition.
Stockholms-Tidningens och Aftonbladets
chefredaktorerfilldes i tryckfrihetsmilet rorande
tvenne karlskogabor,som ndmnts i sambandmed
en spioneriaffdt t951.
Orebroexpon "Mdssan mitt i Sverige" opp!
nades av disponent Sverre R:son Sohlman. I,iitt
tal berorde disponentende ljusare sidorna av virt
ndringsliv, den okade produktionen, de sociala
framstegen, de nya tekniska framglngarna o. s. v.,
men eftedyste samtidigt en mera foretagsvinlig
instiillning hos de makthavande.Stramare tyglir
miste hillas gentemot inflationen och endasthogrintabla investeringar i industrier och niiringsliv
medgivas.Den rdntehojning, som disponentenrekommenderade,kritiseradesen hel dil i pressens
kommentarer men kom senarei juli som in blixt
fri.n klar himmel.
7-16. Nobelkrut deltog pi Orebro-Exponmed
en monter i specialutstdllningen"Likekonsten i
samhillet", anordnad av linets landsting och
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rforening. Utstdllningen visade likemedelsialiteter och i bilder utvecklingsgingen vid
illkomstenav det nya lokalbedovningsmedletCarln.

7. Ras i Giita ilv vid Lilla Edet. Giita sulfitik blev starkt skadad, 3 mdnniskoliv spilldes
dlvenkorkadestill. Detta orsakadefor Boforsdel vissa omdirigerin gar av fartygslaster
ill Otterbiickenshamn.
9-10. Karlskogahemvirnet hade en storovning
pingsthelgeni trakterna kring Vitsjon. Rijda
deltog ocksi i ovningen.
tL-2L. 139 ungdomar provades for intagning
i BoforsIndustriskola, det storsta antalet sokande
ills i skolanshistoria. Endast 56 kunde beredas
plats och 15 reserveradessom liirlingsaspiranter
for ndstair.
12. Osterrikes ftirsvarsminister exc. Ferdinand
Graf med siab gistade Bofors i samband med en
resa till svenska industrier. Ministern onskade
givetvisse de verkstdder,som tillverkar kanonerna
till den nya osterrikiskaarm6n. I sdllskapetbefann
Karleby, ambassadorAlsig dven statssekreterare
lard ochgeneralmajorC. Armann.
UVA's verkstadsklubbkunde se tillbaka pi
en 25-Lig verksamhet.
Tidaholmsverkens anld'ggningarvisades for
de anstdlldasanhiiriga. Arrhngemanget blev mycketpopuliirt och lockade641 besokare.
13. \Wedaverken besoktes denna dag av brigadier Dewan med maka frin Indien, direktor Pino
Fiocchimed maka frin Lecco, Italien, mr Dennis
Flahertym. fl.
26/6. Filare N. .t: Nl/rrrr rid sin fdrniintliga f idrrsr'yil'a nodell
at FAK 40 L/57.KT-Foro.

20/6. Tillbygget till Kil:tastdlaerket sh,6t rasAt i bdiden och stfrlhonstruktionerna fdr aiiggar ocb lraaetser Attnde tnonleras,
Boforsfoto Falk.

14. Arm6chefen, generallojtnant C. A. Ehrensvdrd, redogjorde i en presskonferensfor aktuella
materielproblem.Robotar av olika slag miste anskaffas, exempelvisluftvdrns- och pansarrobotar.
Pi. forsok ha en del dylika vapen inkopts. En del
dldre stridsva.gnar skola byggas om och fh nya
kraf.tigarc 7,5 cm kanontorn utformade med hdnsyn till atomstridsmedel.
t4-15. Storsammantrddei Bofors med samtliga foretagsndmnderinom koncernen.Se B-pilen
m 4/t917.
15. I Kilstavalsverket, MVK 20, piborjades
uppforandei av etappglodgningsugn nr 5, som dr
lik de nuvarande4 ugnarna.
. I T 5 vid Nobelkrut iterupptogs tillverkningen av mononitrotoluoler efter ca 1 irs driftsuppehill.
En ny ingenjorskull, 7 man stark, ldmnade
Karlskoga Maskinfackskola.Se gruppfoto.
75-16. Storon oppnades for sdsongenpi allvar och fick genast toppbeldgring. Over veckohel19/6. RepresenrdnrerfrAn lapan Steel l{/orhs pi Boforsbe:|k.
Frdn tdnster herar Urgur, lVaAata, Tbalin, Natsumara, Bostrdm, Nitbinaga, Dabl2n ocb Matsul'ama,Pji.sen i bahgrunden
iir d.enililhiinda 4o:an L/70. Boforsfoto Tillman.

17-25. I Z;jrich holls "The International Congresson CombustionEngines" (C. I. M. A. C.).
Foredragholls bl. a. av ingenjor Camner,NOHAB,
om den nya overladdademotorn utan spolpump
under rubriken "Turbocharging a two-strokeloopscavengeddiesel engine, using a puls systemwithout scavengingpump".
18. Den forsta kursavslutningenpi UVA's lirlingsverkstad. 10 lirlingar fick av direktor L.
Odqvist mottaga diplom for fullgjord yrkesutbildning.
19/6. En grupp metallurgiska lirlingar.frin
Bolors Industriskola
besdkte lVed.at,erhen. Nr 2 fr. a. hr yrAesldraren fi)rman Engborg.
\Wedafoto \Westerlund.

gen var varenda stuga belagd och massor av talt
uppspanda. Veckan fore pingst fick ett 100-tal
pensionareren hdrlig "semestervecka".KoksregionernAi restaurangenhar ombyggtsoch ett nytt fint
bageri har installerats.
16. Ett nytt kraftbolag for overforing av vissa
krafttillgin gar frln ovre Norrland stiftades med
SCA som storsta aktieigare. I kraftbolaget dger
f. o. Gringesberg 2t %,Bofors 7o /a och BergslagernesGemensammaKraftforvaltning 10 %.
17. Yd,stra delen av gamla valsverket vid Bofors hdrjades pe kvdllen av en haftig eldsvida,
som kunnat f5. katastrofala foljder om inte brandkirerna varit si snabba i vdndningarna och omedelbart fitt fast grepp om slickningen. De materiella skadorna blev relativt smi. Samma dag var
det dven iarm till Kilstastilverket. dlr smdlt stil
flutit ut pi golvet och till Skjutfdltei, ddr en liten
skogsbrandungehirjade.
77-19. Fiirsvarsminister Sven Andersson besokte tillsammans med statssekreterareKarleby
och generalmajorArmann, Bofors for att studera
olika nya vapen och tivervara vissa skjutningar.
Bland valsverksbrasans
upptdckare var dven statsridet sjilv, men denna extra eldgivning ingick
givetvis inte i det uppgjorda programmet.
21/6. Ett kriaande ocb drarnatishl sldckningsrnonzent dd Nobelhruts brand.Airstdaling. Boforsfoto Tillman.

19. Norska Stortinget gav NSB fullmakt att
kopa ytterligare 8 NOHAB-GM-diesellok for sammanlagtca 17 milj. kr.
22-23. Karlskoga Praktiska Ldroverk, ddr si
mlnga ungdomar fitt en grundldggande teoreiisk
och praktisk utbildning, 75-irsjubileradehogtidli8en.
24. Eorsta "gesdllprovet" fdrdigt vid \Wedaverkens Yrkesskola. Det var modellmakare Gunnar
Klangeryd som stod for den forndmliga nya modellen.
Vaktavlosnin1arnavid Nobelkruts Industribrandkir tdvlade om overingenjor Carbonniers
vandringspris. Tdvlingen omfattade sivil teoretiska som praktiska ovningar. Segrare blev 1:a
vaktavlosningenmed 4:e pi andra plats.
25. StadsldkareAlvar Laurell konstateradei sin
irsrapport stigande forstorelselustaoch dilig hut
hos karlskogaungdomarna.
Veldig rusch hos polis och ldnsstyrelsefor
att fh nya passtill semesterns
utlandsresor.
25-28. Ett 7O-tal spanskateknologer och tre
professorer frin Tekniska Hoeskolan i Madrid
gartud. NOHAB pi en studiereia.
26. BostadsrdttsforeningenNOBO's hus vid
Malmhagsvd.gen,48 radhusldgenheterpi 3 och 4
rum, stod i det ndrmaste klara och visades for
Pressen.
Boforsfilaren Nils Nilsson har de sista 4
&ren dgnat mer in 27OOtimmar av sin fritid att
tillverka en fjdrrmanovreradmodell av en FAK 40.
Modellen innehiller ca 5000 olika detaljer.
Mr Flaherty, London, och dennes sekreterare miss Hammerton besokte Tidaholmsverken
for diskussionangiende samarbetemed ICI samt
akryltillverkning och importfrigan.
28. Vid pressning av ny krutsort i BZ-avdelningen vid Bjorkborn exploderadekrutkuben ndr
pressen startades.Tre man fick lindriga skador
och de materiella skadornablev dven relativt smi.
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29. \(edaverkens sommarfest for unga och
mla gynnades av ett nigorlunda vdder. Dans
ing midsommarstingen,skimtlekar och forfriskingick i det lyckadeProgrammet.
Ett mil, som med stor uPPmdrksamhet
avjts av hela svenskasprdngdmnesindustrien,
vid Vdsterbergslagshdradsrdtt.Ritten ang, att den ingenjor, som italades i sambandmed
plosionenvid Dynamitfabriken i GrdngesberS,
gjort sig skyldig till "allminnf.ailig virdsloshet".Domen overklagadesgivetvis.
Karlskoga behijver flen ldkare for att kla:^:alkoholpolikliniken. Situationen pl denna punkt

mycketdyster.
29-30. I samband med Hembygdsfesten i
Karlskogaordnades en utstillnin g av gamla bilder
frin Bofors, Biorkborn och Karlskogabygden.
' 30. Forman Oscar Svenssonslutade sin tjdnst
ochavtackas.Han var den forste tjdnsteman,som
avgickmed pension frin Tidaholmsverken.
"Boforsloppet" pi cykel gick i strilande sol
och tryckande hetta. Manfallet blev ocksi stort'
klarade sig ganskahyggligt och
Hemmacyklisterna
vannbl. a. lagsegerni debutantloppetklass D.
En gl2idjedag for alla karlskogingar, som
bor soderom jdrnvdgen,Den nya gingtunneln vid
kyrkan "stapelavliipte" till sin nya plats. Aven
bilisternahade en angendmdag, eftersom all jzirnviigstrafikvar avlyst under sondagsdygnetoch foljaktligenbehovdeinga bommar fdllas.
I sambandmed tillbygget for marketenteri
m. m. vid \Tedaverken blev det omfattande om. flyttningar i de olika kontorsviningatna. Laboratoriet fick bl. a. utokade lokaler och i de forna
direktionsrummenflyttade tekniske chefen in.

.JULI
Tiirnligen l)arnt' men regnig. Betydligt ud''
tart id'nad i)n normalt med mi'nga i'skaiid.er.Fd' solshenstimmaroch dd'ligt semesterudder.
1. Bjorkbornskioskenblev iter utsatt for inbrott och denna ging fick tjuvarna med sig varor
for 2.000kr.
Karlskoga har milnga folkpensiondrer' Enligt senastestatistik finns 2.472 stycken,vilket gor
73 pensiondrerpi 1000 invinare.
De forsta ldgenheterna i stjdrnhusen vid
Brickegirden inflyttningsklara. Fastigheten rymmer6i ligenheter om 1-3 r. o. k. samt 9 mindre
bostdderom r. och kokskiP.
J. Mockelns badvatten var simre dn nfiLgonsin

21/6. Internationellt i Tidaholn, Pfi Uluesborg nt\tter Phoenix'
och 10 i
L i l b e c h o c h T G & I F n t e d r e s u l t a t e t3 - 3 ' N r 1 , 7 , 9
sisrniinzndalag (t.a.) iir Anders Lind'betg, Arne Saensson,Arne
Kjellgren och Roland Karlstrdrn, TV. Liniemiinnen Roland EAlall ocb Lenndrt Pelterson iit ochsfr TV-iter. Foto Stig Tidqvist'

och knappastlimpligt att bada i ensvid Labbsand.
Forst nedit Espendsblev vattnet renare.
4. Sju belonadeforslagsstdllarevid Nobelkrut
fick vid en liten hogtidlighet pi kontoret mottaga
lVahlquist.
pengar och diplom av direktijr Arvid
Pengarnakom lagom till semestern.
r22 prgga karlskogabor besokte Sdffle i
sambandmed irets Folkpensionirsdag.
Gota elv oppnadesiter for trafik sedan en
provisorisk rd'nnapL rekordtid muddrats forbi rasplatsen.
6. Med alla tillgnngliga fortskaffningsmedel,
tig, buss, bil, moped, cykel o. s. v. ldmnade alla
semestrandesiddernai snabbastetakt for att soka
sig till sjoar, skogar och strdnderunder 3-veckorssemestern.Storon, Ulvon, Slandon och andra likaggningarhade toppbeliggning.
nande semesteranl
Men i hemmastddernavankade endast en och annan turist omkring.
8. Fullt slitterphdrag tjver hela landet med
hjilp av mlnga frivilliga hdnder, som under resten
av ttet skoter kranar, rattar, verktyg o' s. Y. ifabrikerna. Skont att vdxla om frin verkstadensdamm
och buller till sol och fri rymd over arbetsplatsen'
M/S "Grandgrogg", en isbrytande hogsjobogserarelevereradesfr&n Amils varv. Motorn pi
1.200 hk ar frhn NOHAB och densamma som
ilastadesvid Rysskajeni januari.
29/6. lVedauerkens sonzmarleo. Maisuing, leAar och dans i den
t,ackra Parhen. \Wedafoto liTesterlund.
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1-3/7. En 35,000 AVA transfornt,ttor rillldr in pi sin plats,
Trunsformatornoiigde72 ton.BofotsfotoTillman.

SvenskaDagbladet inneholl ett lingre reportage fri.n Stornorrfors, diir bl. a. NOHAB-turbinerna beskrevs.
10. Riksbanken hojde rdntan f.riln 4 till j 70
utan regeringens horande. Vi ber att fi citera
Gronkopings Veckoblad :
"Yad betiliflar ffitgan om det ir riksbanken eller
regeringen som skall best2imma riintan si dr det visserligen sant, det lagstiftningen ger riksbanken r2itt
ddrtill. Men har denna paragtaf i praktiken redan
satts ur spel, och kir den di ocksi anses sisom fiir&ldrad. Ty det skulle givetvis starkt fiirsvira regeringens arbete med att bemistra inflationen om riksbanken finge beh6.lla sin mdjlighet vidtaga itgiirder,
som ginge stick om stiiv med regeringens.
Vore det emellertid bra, om man en tid kunde
hilla tvenne olika rintenivierr en som regeringen bestemde och en som sattes av riksbanken, se att man
i praktiken finge prdva vilken som vore den liimpIigaste. Rider det ju nlmligen delade meningar dirom. Skulle detta mihiinda miita vissa oraktiska svirigheter, vilka dock - anse vi - icke bdra fi sti i
v?igen fdr ett experiment, som skulle kunna ge svar i
hela det invecklade rZinteproblemet."

11. Just i semesternkonstateradesi en utredning att ryggakommor, ischias, ryggskott, stelhet,
virk o. s. v. er lika vanliga hos folk i ildern 2550 ir som forkylning. Minst 2 milj. arbetstimmar
per ar forlorades i Sverigegenom dylika ikommor,
som sillan orsakasav det tunga arbetet utan har
helt andra orsakssammanhang.
3/7. Brigadier Suban, Pakistan tillsamnaxs med hapten Sanzuel*
son, daersleldjtnant Quamber, Aaplen Linnemann-Janssen, major
Nawab ocb direhtiir Biertnes. Boforsfoto Falk.

20/7.
foto.

Gdngtunneln mot Kanongatan dppnad fi)r trafih. B-pilen

12. USA's skadestindsdomstolforklarade, att
AB Bofors har fullt rattmdtiga skadestindsansprak
pe USA, di amerikanska regeringen brutit en
licensoverenskommelse
om att icke exporteraUSAtillverkade luftvdrnskanoner av Boforstyp. Skadestindssumman kommer att fixeras vid fortsatta
forhandlingar.
15. Bofors fick byggnadstillstind for om- och
tillbyggnad av Induitii-skolan. Arbetet skall borja
senastden 1 december.
16. Vildminken, men iven uttern, tikar i vira
vattendrag och hotar krdftfisket. Siirskilt minken
gor rent hus pi krdftor och fisk dir den hillet till,
exempelvis omkring Alkvettern.
17. Gingtunneln mot Kanongatan vid kyrkan
kunde oppnas for de forsta gltngtraf.ikanterna.
18. Ldnsbostadsnimndenkonstaterade,att egnahemsbyggandetstarkt okat i Karlskoga, men att
yttedigare ett stort antal iigenheter behovs,frlmst
i anslutningtill Kilstaverken.
Vildsamma iskvider med blixtnedslag och
skyfall. Sista semesterveckanblev regnvi.t och gick
pi Storon mest i kafferepens tecken.
"FerSverigesdldsta lok, Uttersbergsbanans
na" (eller nr 6) forslades ned frin Riddarhyttan
till Vislanda for att skrotas. Loket var byggt av
Nydqvist & Holm AB 1884 som denna firmas lok
ff 206.
19. Dubbelt statsminister-besok
pi NOHAB. Se
B-pilen ff 4/1957.
24. Prcjekteringen av Karlskogas nya infartsleder lings riksnian pigick. Mot Orebro blir infarten fyrfilig med nya broar civerSvartllven.
27. Nybygget av Orebrovdgen, riksnian, pigick
for fullt mellan Klunkhyttan och Karlskosa. Arbe-
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tet betecknadessom eit av de sviraste i ldnet, med
stora niviskillnader och bergsprdngningar.Soder
om Leken miste minst 70.000 m3 berg sprdngas
bort, motsvarandeung. hzilften av alla utsprdngningar i Boisberget.
2p. Knoget borjade igen efter semestern,som
de flesta anvdnt pi. ett fornuftigt sdtt, men som en
ochannan iziktatbort.
31. Bostadskonkrymper lingsamt men sdkert i
Karlskoga.Forra irets toppsiffra, )82, har nu efter andrakvartalet minskat till631.
Som en foljd av den goda exportkonjunkturen for procainhydroklorid genomfordes vissa
rationaliseringaroch kompletteringar av apparatureni Syntesfabrikenvid Nobelkrut.
AUGUSTI
Viidret tiimligen normalt. Molnigt och
ostadigt''sensornrnara)i.der,
ocb med ouanligt md.ngai.skilider och biiftiga och hd.rda regnskurar. Flera kortare aarma perio1. Torknings- och blandningsanldggningarna
for triolja i T 36 togs iter i bruk efter omfattande
rationaliseringsarbeten.
29/7. Schahtning och grundgfutning fdr t)uerblggnaden au gjtrreri patan t i d IY edau er k en. rJ7edafoto \Westerlund.

20/7. Schaktning fdr tillblgget au Nikotin.ryralabriAen
N obelkrut.BofotsfotoTillman.

Bofors fick byggnadstillstind att reparera
gamlavalsverket,som hdrjadesav eld den 17 juni.
Bofors fick sin tredje industrilikare di dr
R. P. Lund anstdlldes,med huvudsaklig placering
pi Nobelkrut.
Vid Kilstavalsverket piborjades uppforandet av det nya bethusetmed neutraliseringsanldggning, MVK 45 resp.MVK 46.
Stockholmskontoret,liksom ovriga forsiiljningskontor, upphorde med forsdljning av Bonoplast, vilken hddanefter sker direkt frin Tidaholmsverken.
4. Bjurbickens kanal tOO-irsjubileradeoch motorbetsklubbana ld,ngsden gamla farleden samlades i Bfurbicken till en minnesfest.Storfors Musikkir speladeoch om kanalenshistoria berdttade
E. Lonnberg.
7. Krdftpremiar - gott om krdftor dir inte
minken harjat - men ont om fiskevatten,ty alla
vill ju fiska de "ldckra skaldjuren".
9. HSB hade 105 ligenheter klara i ett nytt
trivsamt bostadskvartervid Gustavsgatan.
Kometen Mrkos syntes pi natthimlen just
vid Karlavagnen.
13. Till Karlstad och Skoghall stilldes irets
folkpensioneirsresa
fri.n Karlskoga, som samlade
ca 800 deltasare.Aldste deltagarenvar "Bleking1/8. NOBo-radhu.ren
B-pilens foto.

rid Malnthagst dgen stod tdnligen -Jardiga.

9/8. Nrtgra au de nya bosradshusen aid Gustarsgatan, ldngs uiigeli ut n|o, Kilsta.KK-Foto.

Sven" SvenssonpAL9l ar med Josefina Orn pL a3
ir som veteran pi spinnsidan. Bofors musikkir
forgyllde den regniga resan med glad och kldmmig musik.
"Persienveteraflerfla"vid Nobelkrut samlatillsammansmed
des pi Bofors tjdnstemannamdss
general Ansari for att fira 25-htsminnet av den
forsta gruppensutresatill Partschin.
TG&IF vann DM-finalen mot IF Elfsborg,
Boris, med 2-0 och blev ddrmed Vistgotamdstarc 1957.
15. Hdrdverkets nya elektriska anlopningsugn
(vagnugn) togs i bruk.
18 ldgenheter,i forsta hand avseddafor an'
stillda vid Kilstaverken, klara for inflytining i
kvarteret Slagan.
16. NOHAB levereradedet forsta loket i den
senastebestillningen pL zo lok till DSB. Tidigare
har 24 lok levererats,varfor sammanlagt44 diesellok skall rulla pi de danska i6,rnvd.garna.
Direktor Sven Lind och kamrer Ake Fiock
pl. studiebesoki Norge. A/S Stormbull har tillsammansmed Bofors bildat A/S Bono, som ocksi
dr intresseratav att forsdlia en del av $Tedaverkens fdrdigfabrikat.
17. "Bergslagsmdssan" invigdes i Kadskoga
Folkets Hus. Utstillarna bjod pi diverse blandat
gods, ddrav en del nyttigt. Till det bdttre horde
konstndr \Walis mosaikliggning.
18/8. Veteranbilrallyt passerar Cenn"alplan. I baEgranden t, b.
bygget 'fi;r ett nyt srort af't'irs- och Aontors/tus.KK-Foto.

30/8. Nobelutatr n)ra ldrsbksanlliggning Z 22-Z
32 under arbete. Anliggningen bestdr ao ett antal snd enheter. Boforsfoto
Tillman.

Ett "plethus" holl ph att byggasvid Bjdllervdgen p3. Hdsdngsomridet. Verktygsfilare Hans
Gustavssonkliidde sitt Mockfjdrdshus med tunn
aluminiumplit och slipper ddrmed allt milnings,
underhill.
18. Veteranbilraliy runt Mockeln. Aldsta bilen,
en Oldsmobil m/tgoz med Kristinehamn som
hemort, vann hela tdvlingen.
78-25. Bofors Tennisklubb stod som arrangor
for svenskajuniormdsterskapeni tennis. Tzivlingarna, som gick pi banorna vid Bofors och Bjorkborn, genomfordespi. ett hogst fortjZinstfullt sitt.
20/8. Internationella
Gfateriorganisationens presid.ent J. G.
ScbwietzAe Diisseldorf , pi lYedabe:6k nzedingenjdr Grista Lind.h
sortt ci cet'on. \Tedafoto \(esterlund.

20/8. Exportli;reningens llytande utstlillning au suensha exportprod.akter ordnad.esonzbord pA M/S Blll.
Brostrdms-Foto.

OstasiatiskaKompaniets M/S "Bali" startade sin exportutstdllningsresatill Stilla Havs
hamnarna.Sammadag firade rederiet sin 50-irsdag. Bland de r.rtstdllande
foretagenma bl. a. nirnnas SKF, Volvo, Tdndsticksbolaget,Eiektrolux,
NOHAB, Hasselbladskameror,AGA, Eskilstunaforetagen,Orrefors, ASEA m. fl. NOHAB stdllde
ut en modell av Rapidloket, Skandinavienssnabbaste lok, levererat till SJ. Dessutom visades en
del fotos av foretagets olika tillverkningsgrenar.

bArdtetAstad i Ilengelo
31/8. HArdmAstaren aid Zinner-Bofors
1.\V. Aal nzottog t,id sitt 4o-drsjubilextntron? yrAesnan ett hungligt utniirAelselechen. Fr.t. herar M. Gijzen, N. Linbarg, J.
IV. Aal, T. G)jzen och A. Th. de Reu.r. Foto frin Hengelo.

20. $Tedaverkenbesoktesav en stor grupp deltagarei Internationella Gjuterikongresseni Stockholm. Herrarna studeradegjuterier och verkstdder,
medan damerna besig matsalar och park, samt
Tobaksmonopoletoch Astra.
Aag. Kon.r/niir Herbert
raz. KK-Foto.

IY'al,i.r liigger no.rdik p,i Bergslagstniis-

21. En ny transport av ett fdrdigmonterat 57
mm marintorn startade kl. I frin Kanonverkstaden med Kristinehamn som mil. Resan,som gick
planenligt och helt utan intermezzon,tog en
en hel
dag och foljande dag lyftes tornet ombord Pa
pi en
lastbit f. v. b. till frdmmande hamn.
22. En for Karlskogas del helt ny typ bostadshus, s. k. stjirnhus, har vzixt upp vid Vindarnas
viig. Byggherre var Stiftelsen Boforsgirdar. I alla
balkongrdck har vacker bll Bonowell frin TidaIrolmsverkensattsin.
23-25. Storonasdsongens
sista dagar anvande
FCO till en kurs for utbildning av propagandaledare.
24. "Kanonloppet" gick pi Gellerisbanan med
internationellt deltagande. SAAB och Volvo bilarnaklarade sig fint i sina resp.klasser.
29. BP anordnadeen trevlig trafikskola, en hel
liten stadsdelmed gatukorsningar, trafikljus, vzigskyltar o. s. v., for de allra minsta vid Loviselunds
skola. - Vi har pi kdnn att zivenganska minga
16/8. Det fdrsta NOHAB-GM-loAet i den .rena.rtebestiillningen
letererades till de d.rtnskastatsbanorna. NOHAB-foto O. Eriks-

f

av de dldre i trafiken skulle ha nytta av litet mera
kunskap i trafikforordningarna.
Arbetet med att by88u iiver gatan mellan
elektron- och aluminiumgjuteriernavid \Tedaverken pigick fijr fullt. Hdr erh&llesfor en jdmforelseviibiltlg kostnaden utmirkt hall for kdrnmakeri
m. fl. avdelningar.

20/8. N ja kontoret ild Bruk.rporten .rtod inllyttningsAlart,
Boforsfoto Fall<.

2) aug.-12 sePt. Pa internationella marinmotorutstiliningen i London deltog bl. a' Gotaverken
och NOHAB genom sin gemensammarePresentant, Bolinders Co. Ltd. NOHAB's turboladdade
6-cyl. POLAR-motor PALI.640 hk, typ I4N 16,
under
som utstilldes i original och demonstrerades
intresse.
stort
mycket
ging, vdckte
SEPTEMBER
Kytig, sur och mork mi.nad, med li'nga
perioder au nattfrost och ihdllande regn
'och
ouanligt fA solskenstimruar' Den
f 6rstasndn tdcktemarken omkring den 24'
1. Pe ammunitionsavdelningeni Nobelkrut
genomf6rdesen ny organisationsplanfor att noggrannarc planera och bereda detaljarbetet,innan
en ny order tagesi tillverkning.
Brandkirsstafetten vanns i Lt av Filarnas
l^9.

moftter pli London-utstiillningen nted den 6-c1l'
POLAR-il\o|ofl2 typ MN 16 pfi 1.640 hk. Foto Uno Tell.
1/g. NOHAB'r

1/9. Konungen besiihte Kockuns ttart i Malnt|. Colombiajagaren
synesi btkgrunden. Eoto Stenbergs,Malmd.

ABF och TBV hade srisongensstudieprogram klara. Spriken dominerade givetvis, med
engelskan frdmst. Den som ville plugga latin
kunde f.L gora detta i en TBV-kurs. Yrkesdmnen,
konst och hobby gav ocksi mycket trevligt att
bjuda pi. Sirskilt aktuell dr kurseni "Produktionsteknik;, som blir )-iuig och omfattar ca 120 studiebrev.
Den nya 2,1 tons hammaren i Smedjanvid
Bofors kom, med tillhorande virmugn, i produktion.
2. Metalls kongressiippnadesi Stockholm'Avgifterna titl forbundet hojdes for att mota morliklondagens krav. Likalonsfrigan debatterades'
io- uib.tttidsforkortning, skiftarbete,branschrid,
okat medinflytande m. fl. viktiga frt'got' Boforsarna deltog med Yngve Johansson,Gosta Nilsson,
Arne Ohlsson,Gunnar Pettersson,Nils Soderholm
och Gosta Osiling.
4. Konung Gustav Adolf gjorde ett besok pi
Kockums loaw i Malmo, tillsammans med bl' a.
\il7etter,och studerade
forste hovmarskalkenErik
di dven Boforstornen till de iagare som varvet
bygger for colombianskamarinen.
t. Den nya plltslagarverkstadenvid NOHAB
var fdrdig till det yttre.
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for forsvarsForslag om nya sekretessregler
industrin framlades i ett betinkande till forsvarsministern.
7. 1 ir hade nu forflutit utan olycksfall pi
Ammunitionsverkstaden, Tidaholmsverken, och
dennaglidjande sak firades med kaffe.
12. En grupp skyddsombud frin Nobelkrut
gjorde ett intressantstudiebesokvid skifferoljebolagetsanldggningari Kvarntorp.
I2-I5. Skyfallsliknanderegn over hela landet,
med svira riversvdmningar och katastroftillbud.
Klarilven steg och hotade hela Karlstad. Svartilven svimmade over stadsdelarnakring Immetorp.
Hillsjohyttedammen och flera andta dammar
spr[ngdes och broar spolades bort. Vdnern steg
till hogsta ddmningsgrdnsen."Gotakatastrofen"
tidigarei juni, som tdppte till Gota ilv, forsvirade
tappningen.Kulmen niddes den 18 september.

Debagarna i aerAsAyddskursensarnlade xtt.lnf6r Nobelhruts Forskningslaboratoriunt. I bildens ntitt stdr bl.a. iiueringenj6r Caspersson, 6uerste Rune, dtersteldjtnant Bordn, citil16-19/9.

ingenjdr Dal6n ocb doktor Dahl|n. Boforsfoto Tillman.

11. Inflyttningen borjade i de forsta ligenheternai Boforsgirdars II etapp i kvarteret Gdddan
i Brickegirden. Fastigheternarymmer 46 lagenheter om 7-3 r. o. k. samt 6 enkelrum.
I mediumverket,Kilsta, MVK 22, pitborjadesuppforandet av 4 st. elektriskagropugnar,vardera for 10 tons chargevikt, avseddafor reglerad
svalning efter valsning av vissa stilkvalit6er. For
att irka utnyttjningsgradenbyggesugnarna si, att
dvenmjukglodgning kan utforas i dem.
15-24. Europeisk verktygsmaskinutstdllningi
Hannover. UVA deltog med tre maskiner bl. a.
den helt nya mindre halvautomatiskahilslipningsmaskinen
U 55. Se m 6/57.
17. Kopmannaforbundetsorgan "Kopmannen"
inneholl en mycket kritisk artikel om alla varumdssor och vdnde sig di frimst mot "Bergslagsmdssan",vilken betecknadessom en ynkedom i utstdllningsvig.
18. I Stockholm oppnades en internationell
gruvkongressav disponent E. \Tijkander, som i
sitt invigningstal framholl det viktiga i att man
intresserade
ungdomen for bergshanteringen.
Karlskoga-Kuriren borjade en artikelserie
underhuvudrubriken "Automation pi vdg". Serien
inleddes med ett besok pi arbetsstudieavd.i Bofors, ddr overingenjor Kjell Stromberg introducerade artikelforfattaren, redaktor Bo Elmgren, i
Bofors rationaliseringsprogram.Rubriker i fortsdttningen blev: "Programstyrd svarv ger framtidsvy i Bofors", "Automatisk granatsmedja i
'fenomenal
Kilsta nista ir" och "Bofors skaffar
idiot' - fornimlig elektronhjirna klarar ban tvl,
rdknesdti".
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7/9. Bofors garnle rlin prins DisAul, Tbailand.pfi besitAtillsamrnansnted amiral Bunnag,ntr Katnalaainoch kaptentton Arbin,
BoforsfotoTillman.

19/9. Disponent lir lilt, I ryAanclestornt 61)er6ster:jdn och med
'fartlgen giende
i 15 knops lart ldres disponent Suerre Sohlntan
daer frfrn hrlssaren "Tre Kronor" till jagaren "Upplt/n/'.

Seltt. Delar a! rragringen till Stornonforsturbinernalastade pd
jdrnaiigsaagnat" fdr dd.arc beford.raxnotdter. NOHAB-foto O.
Eriksson.

n/9,

HAllsiibyttedammen

tenfloden. I Hill:jdhyttax

i)aersaiimntades och raserades aa aathade iitten Bofors andelar" pfr sin tid.

KK-Foto.

19. Bonoplastfabriken fick besok av direktor
Simeon Majaro, England, for diskussionom plastrivarubranschen.Den 26 kom mr N. Davis. ICI.
for konferensom akrylmonomer.
23. Boforsana fhr kanskeinnu en riksdagsman
bland sina led. Till forstakammarvaleti Goteborgs
och Bohus ldn nominerade folkpartiet som andra
namn pe sin lista Tore Billman. Enligt overenskommelseblir herr Billman frin irsskif tet1,95l/62
senator.
Generaldirektoren for de finska statsbanorna, Erkki Aalto, gdstade NOHAB i sdllskap
med generalkonsulSigurd Blomqvist, SuomenBofors. Det var NOHAB-GM-loken som drog.
14/9. Regnet fyllde alla schahtgropart,id Kilsta, s2 att griiatnaskinerna driinhtes oc/t brandhfrrenmfrstetillhallas l6r lAnrpur.npnitts. Bof orsfoto Tillman.

26/9. En sista b)ld frfrn ReAlanzaadelningens kontor ldngst app
under tahdsen i Huazdkontorct,
Under bdtten flytade audelningetz itz i nya li)rniinliga
Boforsfoto Tillman.

lokaler i den uya kontorsbyggnaden,

Maskineriet till Stornorrfors kraftverk innebdr ett tvifaldigt vdrldsrekord. ASEA's generatorer och NOHAB's turbiner ir de kraftigaste hittills i sitt slag.
24. Den forsta snon kom ovanligt tidigt i samband med en vinterkndpp som kdndes lingt ner i
Skine.
26. StiftelsenBoforsgi.rdarfick ett nytt bostadshus om 18 ligenheter fdrdigt vid Siningsvdgeni
kv. Slagan.
For 16:e iret i foljd gick Nobelkrutsbrandkirs nattliga orienteringstivling over en 3 km ling
bana med 21 kontroller, ddrav 6 med ovningsmoment. Samtliga brandmdn stdllde upp. Individuell
segrareblev Erik Ottossonmed Ture Axelssonocl'r
Rune Asbom som goda tv8or och treor. Disponent
Sohlmansvandringspristill bdstalag vanns av I:a
vaktavlosningen.
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27. Medlemmarna i det anrika Orebrosdllskapet
Concordiagjorde ett studiebesoki Bofors.
p. Tdvlingen mellan Orebro Ldns brandkir
gick av stapeln i Lindesberg.Nobelkruis Industribrandkir segradeoch erovrade ddrmed for alltid
Orebro Ldns Brandk&rsforbundsvandringspris.

) 0 - Driften i Hexogenfabriken minskade frin
3-skifttill 2-skift och senarei november till dacgitng.
Propagandan for Pensionsforslagen7-2-3
pigick for fullt i press, radio och pi arbetsplatserna. Fackforeningen engagerade sig hirt for
linje 1, medan SIF understoddelinje 3.
Prototypen till den nya kallstukmaskinen,
som konstrueratsvid UVA, fnrdig och i provdrift.

mot
21/9. NAgta au de nya stjdrnhusenpfr Brickegfrrdsonrddel
0rebrot,iigen. Boforsfoto Falk.

OKTOBER
Milda udstliga atlantuindar piliglade mi'nadensudder.Normaltmed regn,menocksfr.ndgot mildare, Tidigare aiirmerekord
fdr oktober tangeradesont.kringden 7.
l. "Boforsgirdars" bostadsomridevid Brickegirden vdxte hastigt och den 1 oktober stod etapp
II, omfattande 4 lamellhus med 82 ldgenheter,
klar for inflyttning.
SputnihII drer Bofrsen."Sputnik sig ut som hylsansjhll' sa'
Foto ing. TorstenPersson.
PehkaLangeri sdndagsradion.

&dp.o*,

utan den efter hdstregnen uib shantmande
21/9, Ingen fifilod,
Iorsen ild Bofors.Boforsfoto Falk.

Z9/9. NobelAruts segrande lag i liinets brand'hdrstiiuling fr.a.
Rune Asbom, Erih Ottotton, Arne Hdgberg, Inguar Litzell och
Erik Enoch. Boforsfoto Tillman.

14/ 10. KilrtartdluerAets tillbygge klart och stdlhonstruAtianen till
,,1pp n ) n gr bdJI en ra.rt. Boforsf oto Tillman.

8. Taklagsfest p3. \Tedaverken for overbyggnaden mellan gjuterierna for den nya kdrnmakeri,
hallen, med representanterfor SIAB's och Vedaverkensolika klubbar inbjudna.
2/10. Torn nr 1 lylts ombord pd Colontbiajagaren t,id KocLutns
t'aru. Foto Stenbergs,Malmti.

Overste Erik Rune avgick som FO-befdlhavare och eftertriddes av iiverste Georg von
Dobeln.
2. Det forsta tornet-det forliga-Iyftes ombord pi den colombianskajagwen hos Kockums i
Malmo.
NOHAB gdstadesav ett 6O-tal danska lokforare, som med stort intressestuderadede verkstdder och anldggningar ddr DSB's diesellok tillvefKas.
4. Sovjet slir vddden med hdpnad och tar USA
pi singen genom att sdndaupp den forsta, konstgjordajordsatellitenSputnik I.
8/10. Gtnla lardsil)gsbron iiyer Sutrtii/uen tid Intnelorp
rades au hdstfloden, KT-Foto.

rase-

Den gamla bron over Svartdlvenvid Immetorp, som anvints som cykel- och gingbana under
de senasteiren, rasade sedan bropelarna undermineratsav hostensregn och hogvatten.
9. Landeismest typiska industristdderdr enligt
Stadsforbundetsstatistik Huskvarna och Sandviken med 298 resp. 267 arbetarcper 1000 invinare.
Tidaholm kommer nara darefter med siffrcn 244,
medanKarlskoga endasthar 795.
10. Cheferna for bolagets forsdljningskontor
samladesi Bofors till en konferens.
72. yid ett sammantrddei Folkets Hus, med
representanterfor storre industrier och fackforeningar i Karlskoga, tillsattes en interimsiyrelse
med uppdrag att soka bilda en samaritforeningfor
utbildning av skyddsombudoch arbetsplatssamarbete. Sammankallandeblev herr Villy Sehlberg,
BNK.
13. Folkomrostningen i pensionsfrhgan, som
debatteratsoch diskuteratsnistan till leda i press,
radio och man och man emellan samlade ganska
storf intresse.Alla partiledare tillskrev sig segern,
men 1:an samlade46,4 %, 2..an 76,2/6, 3:an
34,6 % och blankrostarna3,8 %.I Karlskogablev
det f. o. blankrostningsrekordmed 10,9 a/6. Det
lonar sig att annonsera!
Bilmetet i Hillsjon konkurrerademed folkomrostningen.Forsta pris, en Opel Rekord, vanns
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tvi abborrpinnar pi sammanlagt 784 gram.
nbergsdalsIF stod for arangemanget.
15. Sputnikfeberunder mottot "UPP i ottan for
Drdtselkammarenforeslog hojd skatt i Karlskogafrin 13,70 till 14,60 per skattekrona.
Eldsvideunge i Kilstastilverket, dir kylvattenmanteln till en ugn blivit ldck och smdltan
miste tappas pi golvet, varvid en del kablar brdndesupp.
18. Frin USA kom meddelandet att Sveriges
iildste officer, kapten Olof Oxehufwud avlidit i
den hoga ildern av 101 ir. Kapten Oxehufwud
var fodd pi Bohult, vdxte upp pi Bjorkbornsherrgird och blev senareofficer vid Vdrmlands Fdltjdgare.Ett avsnitt ur hans ovanligt trevliga memoarerpubliceradesi B-pilens julnummer 1956.

#
l3/lo. Har tu bra mfrnga bakom fl6tet. Bilmetartiiuling ild
Degerlors.KT-Foto.

lerlil9i

Pi Tidaholmsverken samlades koncernens
arbetsstudieingenjorerfor att diskutera gemensammaffitgor, dziriblanden planerad tidning "Metodbladet".Se hdrom i foregiende nummer.
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20. Representationsjakten
pi Skjutfdltsmarkerna
gav 5 dlgar som resultat, Foljande sondag, pi
Wikersjakten,filldes 4 dlgar.
Gamla stolta pansarskeppet"Sverige" koptes for nedskrotning av en Hammarofirma for
723.000kr.
22. Annu en snabb ilastning av en motor gjordes vid Rysskajen,di en bogserbit frin Lodose
Yafi. forslLgsmed sin POLAR-motor typ MN 16
pi 1.260hk.
Nobelkruts nya lokalbedovningsmedelCarbocain, som forskningslaboratorietsysslat med i

i Bofors, Fr. a. nr J. O. Hitchcock,f drsdli22/10. "NicAelbesi;A
ningsdirektdr i Mond Niclel Co., ingenii)r Kignell, rnr H. S.
IYingate, president i Intemationdl Nichel Co, (Inco)' ingenidr
Tamn, duering, lYahlberg ocb nzr A. P. Gagnebin,!iirsdlinings'
direktdr bos Inco, Foto civiling. H. Pihl.

Okt. Riaxingenaa Hyttan pigick 16r f ullt. Boforsfoto Falk.
Okt. Den nya 2,5 tont hammaren nzed'tillhdrande
I onsmed.ian. Boforsfoto Tillman.

19/10. Cellulorabalagels isbrytande bogserare"Kolbjdrn",
"mfrspertpehtio". Foto ur NOHAB's arkiv.

:edd )

4/11. En grupp norsha lokmiin besbkte NOHAB
ffu att srudera
tillterh,ningen au NOHAB-GM-IaAen. Vi se denz hlir ,illsantmans
n e d i ng . . S r a l / . N O H A B - f o t o .
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4/11. "Sjdaltackrabot 304" biingande under uardera uingen pfr
"Lansen" daer Barhaby flygplats. Foto pressensBild.

4/11. Saentha "sidroboten 3Ij" (daen kallad Agaron) pfr utskiut_
,,Snriland".
,lingrlaaeuaget ombord pfr
Foto pressens
fagaren
BiId.

flera 6.r, och som undergett otahga prov och forsok, presenteradesutforligt i presien. Carbocainet
anses overtraffa allt hittills forekommande lik_
nande preparat. Ett forskningsteamunder ledning
av dr Bo af Ekenstamhar arbetat fram preparatet.
24. "Asiaten", den relativt qodartadeinfluensa_
epidemin, harjadevilt i hela tirdet. Upp till r0
/o
av arbetsstyrkanpi vissa avdelningaiiunde vara
sjukskriven.
Major Per Bjorkman holl ett foredrag om
"f9boti1 oveddgsnavapen for den underldgsne"
pi. Karlskoga BergslagsTekniska Foreningsmote.
Olika slags robotar presenterades,
vilka alla hude
ett gemensamt:de dr oerhort dyra i anskaffning
och dnnu si ldnge osdkrai anvdndning.
En ny hogsjobogserare"Pampus" for Norrkopings stad sjosattes
i Amil. Motorn pA 1,.275hk
har NOHAB levererat.
26. Bjorkbornskioskenfick sin tredje plhiilsning
av tjuvar i ir. Boven, en yngling {rh.n Kumla,
greps efter ett par dagar och rovet iterfanns.
29. Forsta omgingen av en triningskurs for nyanstdllda apparatskotare vid F-avdelningen vid
Nobeikrut. Vi iterkommer.
Byggnadsarbetetpi F 39, nikotinsyrafabriken vid Nobelkrut, pigick for fullt. Vid irsskiftet
var yttermurarnandstan fardiga.
30. NSB vill gdrna kopa ytterli garc5 NOHABGM'lok att levereras1958.Dessalok skall sdttas
in pi. Bergensbanan.
Karlskoga stads maskintekniskafackskolas
elevforening beslot att bilda en stipendiefond.
2^

J1
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NOVEMBER
Efter ui.ta mdnader korn noaember med.
torrare och soligare aiider iin normalt,
priigtat aa ett linguarigt hogtryck' KoldknApp forst rnot slutet au md'naden'
2. IF kamraterna, Tidaholm, firade hogtidli
gen 50-irsjubileum i Idrottshallen och Bibliotekhuset och uppvaktades av olika forbund, Tidaholms stad m. fl. Medaljer och fortjdnstteckenav
olika slag, ett flertal till tidaholmsverkare,utdelades.
3. Ryssarnasdnderupp Sputnik II med hunden
Lajka ombord.

7/11. PA Rdda Armdns parad.i Motku4, i anledning ao rctoJutionens40-drsninne,aisadessbiickuapenau raket- och robottlP.
Foto SvensktPressfoto.

4. En veckoling kurs for norska lokmdn startadesvid NOHAB.
Tvi svenskarobotkonstruktioner"Sjoattackrcbot 304" och "sjorobot 375", den forstndmnda
pi ett flygplat av typen Lansen pi Svea Flygflottilj i Barkarby och den senare ombord p6' jagarcn
"Smiland". Bida robotarna har konstruerats av
Roboivapenbyrin och dr dnnu att betrakta som forsoksmateriel.
8. Den nye arm6chefen,generallojtnant Tord
Bonde,besokteBofors i sdllskapmed bl. a. overste
\Wihlin, KATF.
Jentzenoch tiverstelojtnant
Karlskoga Konvalescentforeninghar ordnat
med en verkstad vid Timmermansvdgen5, ddr ett
antal partiellt arbetsfora sysslar med avsyningsochkontrollarbetenfor Boforsbolaget.
8/11. PA konualescentfi)reningensaerkslad sysslar ett 10+al piltiellt arbetsfdra, bl.a. herr Bengt Larsson, tned gradning och ausynin g au amm un i ti on sdetal j er. KK-F oto.

4 / 1 1 . D e n n y a 1 0 , 5 c m bergshaubitsen iir fiirdighonstruerud ocb
en proapidt frantagen. Hdt ses en au del-lasterna, eldrdret, Bofotsfoto Tillman.

Nyblggnaden'1tu Stoc€holmsAontorcts nld ldrniinzliga
to/ll.
hiirdaerkstad stod. i det ndrtnaste lArdig till det yttre. Foto FAS.

20/11. Px/blikbild.ffin upptaA,rtni),eti FolAets Hls. pfi frdmre
rad.enbl. a. aerkniistareTore Holn, JutrudreG6sta Nilssonocl:
6oering. Nil: lYzahlberg,pfr andra biinken bl.a. ing. G. Granholm, ing. T. Krel oclsombldsmanS. Sjdholn. BoforsfotoTillman.

20/11. De fya talarna pA upptaktsnzdtet',Det iir Din insars d.et
giillel' d.isponent Suerre Soblnan (blnndad au
foroblixten), suaruare Gijsta Nilssox, terAmiistare Tore Holn ocb Aanslichefen
Eri A T hdrn berg. Boforsfoto Tillman.

10. Karlskoga Kyrkokor och Karlskoga Allmenna Singforening 4O-i.rsjubilerademed en gemensam, mycket vacker konsert i kyrkan. Efter
konsertenhyllades krirerna med tal och blommor
och ett 2o-tal f.ortjdnsttecken
utdelades.
Annu ett ideellt jubileum: Logen 724 av
IOGT Pehr Lagerhjelm kunde se tillbaka pi en
75 -fuig gagnande verksamhet.
11. Driften i Trotylfabriken minskade ffin 3skift till z-skift.

20/11. Hu?ildpelrolterfllt pd Fco-ndret i Boforc Santlingsbus.
Aaering. Kjell Snanberg ocb ombudsman Lennart Ecderstriim
-flaxkerar
d.atrzerna Margareta PetrelJson, Elsa Strandberg och
l\Lafta Karlsson KK-Foto.

Not. KarlsAoga forna ndjestenzpel, Cirkusbyggnaden, shall snan
liimna plats ft)r ett modernt byesbus. KK-Foto.
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BonoplastfabrikenI f;$laholm deltog i
.73-20.
plastutstillningen,,Macro-Plastic" i Amsterdam.
Bl. a. visadessom en nyhet r<ir av glasfiberarmerad esterplast,som kan tillverkas cylindriska, koniska eller dubbelkoniskai laingderupp rill 2o m.
Roren kan finna anvdndning som underhi.llsfria
flaggstanger, bitmaster, ventilationsrdr m. m.
74. Denna dag offentliggjordes "Delegationens
for oversiktlig vZigplanering" forslag till stamvdgnet for riket. TilI stor glddje for tidaholm arna :ir
vdgen Skovde-Jonkoping, med dragning i ndrheten av Tidaholm, medtageni forslaget.
Ett forslag att oka Minnesg&vanfrin nuvarande 1: 50 tili 2: 5O per medlem vann stor ma joritet. Det kan ndmnai att de senastegi.vorna vid
dodsfall uppgitt till ca 2.700kr.
16. Byggnadsarbetet
for NOHAB's nya janvd,g
med upplagsplats borjade med springning och planering. Byggnaden kommer att kosta ca 2 milj. kr.
Byggnadstillstind har redan tidigare ldmnats till
ett Centralforrhd, som kostnadsberdknatstill 2
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mili. kr. Detta forrid skail uppforas i anslutning
till upplagsplatsen.
18. Vdrldens modernaste isbrytare "Oden",
byggdi Finland och med maskineri fr&n NOHAB
ochASEA, hissadesvenskorlogsflagg vid en overpi internationellt vatten i Finska
tagningsceremoni
Viken.
19. OB-utredningenom Sverigesforsvarsorganisationutsattesfor en vildsam kritik av kommendor MagnusHammar - pi sin tid MarinensKontrollofficer i Bofors - pn Foreningen Sveriges
Flottasmote.
Statsisbrytaren "Oden" levererades fthn
SandvikensSkeppsdocka,Helsingfors, till Kungl'
Marinforvaltningen efter lyckadeprovturer.
Det 65 ton tunga lophjulet till en av Stornorrforsturbinernalyftes frin biten i Ume& hamn
till den specialbyggdatrailern f' v. b. till krafr
verket.

2/11. Tidtholnts lFK.r 5I-irsiubileam. Bland de 7 san 'nottdger
d ) p l o n r l i r i n t e t t t i n d r e i i n 5 T i d a h o l m s t e t A a t e .N r 1 , 3 , 4 , 6 o c h
7 kinner ti igen sonz Brynolf Antonssott, Karl-Herbert Edgren,
Roland E|tall, Karl-Erik Gustat'ssottoch Rane Gastafsson' FoIo
Folke Bjorklund.

1g/11. Ett l6rniimligt prou pi Stiilgiateriets hannande. Ett 1'5X
2)X0,2 nt :tort .rtiid at nicfrellegetat specialstil iligande 17,5
tofi. Fijnnan Einar Andersson, MG 23, stir bredtid som "skala" '
B o f o r s f o t oT i l l m a n .

10/11. N;gr.t att reteranet'nd sont JicA ntetlalj uid AJlmdnna
Aonserl i Karlshoga'
Singeus ocb KykoAdrens SetnenJ4'/12112a
Fr. t. herrdr Brandell, Hallenberg, Boslri)tn, Stfilhandske, Ranberg, Kurnirzg och Sundemar. KT-Foto.

26/11. PA dagen 25 tir elter sitt fdrsta santntantriide den 26/11
1%2 h()tl Stilgjuteriets .rAlddskontntittd ett Jitet hdgt)dligare
santntantriidepi. Mi)ssen. Boforsfoto Tillman.
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21/ 1 1. De nya bottadshtsen aid Filipstad:udgen-Knektdsaiigen
up p m ur ade ocb ander ta h. Bof orsf oto F alk.

Taklagsfest pa Stiftelsen Boforsgi.rdarsbostadshusvid Bleckbergs-och Boisvdgarna.
20. Den stora arbetarskyddskampanjen
vid Bofors och Nobelkrut inieddespi. ett upptaktsmotei
Folkets Hus A-sal. Efter musik av Populdrorkestern och hdlsningsanforandeav disponent Sverre
Sohlman, talade Metalls ordforande Gosta Nilsson, Arbetsledarnasordforande verkmdstareTore
Holm och kanslichefen Erik Thornbers. Stockholm.
I Bofors Samlingshushotl FCO en kvinnokonferens, ddr ackord,*arbetsvdrderingoch automatisering diskuterades.Metalls ombudsmanLennart Eckerstrom, Stockholm, overingenjor Kjell
20/11. Ett iAxefuft. Ldphjulet till en aa Stornorrforstarbinerna
lossasi IJmed hamn frfrn biten i)uer till en specialtrailerfi)r ildare befordran illl hraftstationen. Folo Vdsterbottens-Kuriren.

14/11. Bonoplatt pfr atstdllningen Macro-plasric i Anzsterdam.
-roto !'. Asbers.

Stromberg och ingenjor C-A. \fernhoff,
holl foredrag.

Bofors,

Prisutdelning dgde rum i Monteringshallen,
-23.
efter korpidrottens forsta sdsong pi TiJaholmsverken.
24. Arbetarsingforeningen i Karlskoga firade
sitt t5-irsjubileum med en vackerkonsert i kyrkan.
25. SvenskaMorgonbladet inneholl en ldngre
artikel om Bofors-Nohabs planer att deltaga i konstruktionsarbetetoch tillverkningen av aiomreaktorer. Bofors har alla tlnkbara forskningsresurser
och svarar for materialsidan,medan NOHAB tar
hand om de tunga jobben pi tillverkningssidan.
26. Sti.lgjuteriets skyddskommitt6sammantridde pi Tjdnstemannamaissen
under ingenjor Ljungdells ordforandeskap och firade samtidigt sitt
25-irsjubileum. Forutom konrmitt6ns ordinarie ledamoter deltog dr Johansson,dr Lonnberg, Gjutarnas ordforande Olov Carlsson och Giutarnas
representant i Centrala Skyddskommitt6n Axel
Engholm. Herrar Ljungdell och Engholm deltog i
kommitt6ns forsta sammantrdd
e den 26 .rou"mb"t
1932.
27. Babtista Schreibers fastishet med cirkusbyggnadinkoptesav Karlskog" rtua.
Metalls avdelning i Bofors anslog pL mLnadsmotet ett stort belopp till julgivor it sjuka
kamrater.
28. Gamla Brukspojkars Klubb gdstade disponent Sohlmanshem pA Bjorkborns herrgird. Man
drack kaffe, sjong, spelade och berdttide roliga
historier.
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En utbildningskurs for kvinnliga ritbitriden
startadevid NOHAB. Kursen omfattar 12 veckor.
\Tedaverken fick byggnadstillstind for tillbyggnadav Centralen.Rygget miste piborjas fore
I januarr1918.
2). Jdrnbruksforbundetoch Metall enades om
att faststdlla de 6 fria sommarlordagarnaunder
tiden7 juni-30 augusti1958.For Bofors del blir
dei den 7/6, 14/6, 28/6, 5/7 (som slis samman
med semester7-26/7), 2/8, 9/8 och 16/s.
30. Ur anslagettill foretagsskolorbeviljade regeringenBofors Industriskolakr. 94.500:-Medaljutdelning vid Bofors. Se specialreportage.
DECEMBER
Hiiftiga omslag ntellan oaanligt milda och
ouanliga kalla perioder - ett ur biil-ro'
synpunkt ogytnsdntt udder. Luciaueckan
mycket kall rued temperatilrerp; -20".
lulueckan mild och snofri' Koldkniipp mot
nyi'r.
1. Kyrkoherdetjdnsteni Karlskoga efter prosten Folke Malmgren,som avgir med pension1p58,
samlade6 sokande.
Karlskoga Missionsforsamlingfirade sitt
100-irsjubileumi den nya, forndmliga kyrkan.
2. Tillbygget till Bofors Industriskola, som
bl. a. skall omfatta lokaler for den metaliurgiska
ldrlingsutbildningenborjade. Vi iterkommer.
"20 de Julio", som Kockums varv
Jagaren
bygger for colombianskamarinen, gick sin forsta
provtur i Oresund och sodra Kattegatt. De forsta
provskjutningarnautfordes den 17 december.
TrAll pi Konsantrestattrd118eil
t'6t pensionerade arbetsle(aktiu
) SAF)' G' A' Tillttan
G.
IYahlstrtint
t.
herrar
dare. Fr.
och G. A. Giilrert. Boforsfoto Tillman'
zg/ll.
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3o/ll. Statsisbryaren "Oden" ilte p,i i)ppet rdttett. Sttirarc lick
den ntot Bot/etthatels isar sentre i uinler' Foto ur NOHAB's
arkiv.

NOBO's 48 fastigBostadsrdttsforeningen
heter vid Malmhagsvlgen overtogs av Karlskoga
Bostadsaktiebolag.
3. Mekanforbundets gjuterikongresssamlades
i Orebro for att bl. a. diskutera kalkylfrigor. Forhandlingarna leddes av gjuteriavdelningensordforande, overingenjorUrban Molin, \Tedaverken.
Eldsvida i samband med kakelsdttning av
karen i neutraliseringsanldggningenfor syror pi
Kilsta, MVK 45, med sl omfattande skador i konstruktionen, att betongarbetetfor karen miste goras om.
En jugoslavisk jdrnvdgsdelegationforetog,
tillsammansmed repr. for NSB och NOHAB, en
provtur pi Bergensbananmed ett NOHAB-GM
dieseleleltriskt lok. Proven visademycket goda resultat.
1 1/ 12. Jagaren " Ostergdtland" tnder leueransshiatningatnautan'
t'dr Vinga. G6taverken Foto.
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3/12. Ingenjdt" Halttorssen, NOHAB tillsantntans nted en nor.rh.
och trc jugoslat,iska ji)rnt,rigstjiinstentiin .frantli)r etr au NSB's
NOHAB GM-loA i de norsha f jrillen. Foto ur NOHAB's arkiv.

5/12. Direhrdr Saen Lind tlilsignar ( ?) gjutf ormen. T. t. generall|jtnant Ljungdabl och t. h. direAt\r Axel lvahlsteen. Weda_
foto rVesterlund.

5. Chefen for Flygvapnet,generallojtnantAxel
Ljungdah-l,i sdllskap med generalmajorT. Rapp,
kommendor S. O. Rosenberg,civersteA. HenrGson och inkopsdirektor \7. Hildebrandt studerade
\Tedaverken. Disponent Sverre Sohlman och direktor \Wahlsteenfri.n Bofors deltog i besoket.
6 USA misslyckasi sitt forsok att sdnda upp
en jordsatellit med raketen Vanguard. Satellitin
doptesinom kort till "Kaputnik".
Bostadskoni Kadskoga har krympt betydligt under 1957 konstateradespj. sammantrdde
med representanterfor ldnsbostadsndmnden
och
de kommunala bostadsorganen.Den l/7 1955 var
5/12. Fltp,Tpenchef en besijAte IVedater|ett. Fr. a. dispottent
Sohltnan, generalrnajor Rapp, generalI|jtnant Ljangdahl, tlirekrdr

8/12. Bj(ilhbat'ns FacAft)renittgs ordldrande Vitali: Hagberg rar
enot atdelnittgens n1a f aua. KK-Foto.

Lind, direktdr lY/ahlsleen, ijaer:te Henricson ocb hontnend.dr
Rosen ber g. \fedaf oto Westerlund.

7/12. Colombiajagaren lrin Kockatns pfr proutur och prottsAjur_
ning. Hiir prous AU-raAe/hasttren. Foto Stenberqs.Malmij.
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21/12. Den nya stadsplanen daer EAebyomridet,
f.d. Tegelbru_
Aet, atttogs aa stadsfulltniktige. Den breda raka l)agen rnett ij1)er
bilden iir Kungsttigen-Vi)rnlandsaiigen
(Rih:nian). SAossrun_
d.an s1,nes
liingst t. Z. KT-Foto.

11/12, DireAtdr IYtablquist 6terliitnnar posrsparbankens
ldrtjinstplaAeu till herr Gustau Rosengren, NVT. B-pilen foto.

953 personerantecknadeoch den 3O/9 1957 j4L.
Balans mellan tillg&ng och efterfrigan blir det
dockforst omkring 1960.
7. Bofors Industriskola avslutade hogtidligen
ett ldsir och 34 elever fick ur inspektor-s,d;ktor Wahlsteen, hand mottaga diplom for genomgingen yrkesutbildning.
Det nya stora affdrshusetvid Centralpiani
Karlskogasiod inflyttningsklart.
8. Bjorkborns Fackforening fick pi. minadsmcitetmottaga en ny fana av ForenadeForbundets
ordforande,Sture$7. Lantz.
9. Stockholmskontoretsnya forndmliga hdrd,
verkstad stod si pass fdrdig, att inflyttningen
kundeborfa.

13/12. Lucia med blonda tljrnor aar'l6nisso ett stor och ltpprkat_
tad iiterraskning f br tiu indi.rka giister. Boforsfoto Tillman.

10/12. En n1 NobelAratsprodaAt, sttjds*eta nted nacA.rkfid dr
f
lrttll:!ort au skadade.Boforsfoto f illman.
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29/12. Bilden ritar hur IndastrisAolatt.r titlbygge honntzer an
ligga sont en t'l1gel nzot den tjldre uerkstadsblggntden. Boforsfoto Gillberg.
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hoghus, 3-viningshus och egna hem, forutom skolor, parker och rikligi tilltagna parkeringsutrymmen.

Dec. Tillbygget aid NihotinsyrafabriLen, F 39, bade konrnit
ginska lLngt ild frr:skiftet. Boforsfoto Tillman.

13. Skall Tjdrno utanfor Stromstadbli boforsarnas semesterhempi vistkusten? Planerna plt
borjade mot irsdenna andra semesteranldggning
fastare
former.
attt^ga
skiftet
\Tikers Aktiebolag beslot pi bolagsstdmman att hiija aktiekapitaletfrin nuvarande 1 milj.
kr. till 2 milj. kr., dels genom nyteckning av 430
aktier i 1.000 kr., dels genom fondemission p&
t70.000 kr. Hela aktiekapitaletdgs av AB Bofors.
StockholmskontoretsDersonal firade tradi
tionsenligt Luciadagen i ndrvaro av disponent
Sverre Sohlman och direktor Per Odelberg.

11. Ett avtal av "Saltsjobadsmodell"slots mellan SIF och SAF.
"Ostergotland", byggd pi Gotalagaren
verken och med artilleri, t2 cm torn, 4o mm luftvdrn och lysraketkastarefrhn Bofors, gick provturer for att i huvudsakprova bestyckningen.

16. Nobelkruts skyddsombudsamladestill en
sen hosttrdff pi Bofors Samlingshus.Herr Sehlberg talade om den planerade samaritforeningens
verksamhet,doktor Lund om Nobecutansom handskyddsmedeloch herr Lonnqvist om den pigiende
skyddskampanjen.

Vid sammantridet med Nobelkruts foretagsndmnd ndmnde direktor \Tahlquist, att man i
janu.afi 1958 blir nodsakad permittera ett 30-tal
man pa Krutavdelningen.

20. Skinska Cementgjuterietantogs entreprencir
for Industriskolanstillbyggnad.
De nya topografiska kartbladen ijver Karlskoga-trakten,tryckta ifyrufd.rger i skala 1":50.000,
borjade komma ut.

12. Stadsplanenfor Ekebyomridet, f. d. Tegelbruksomridet i Karlskoga, forel6.g klar. Hdr kan
byggas 1"260ld.genheteri bostadshusav olika typ,
13/12. StocLholnskontoret hdU sig bdde n.ed' Lucia ocb tontte
och hdr ffrr tomten (ing. Olle I'agergren) gott kalfe au Luciax
(fru Margit lonsson). Foto PressensBild.

21. KrutbruksarbetareArne Piscator valdes av
Stadsfullmaktige till ndmndeman efter svarvare
Gunnar Johanssonoch blev, med sina l1 3:r,samtidigt Sverigesyngste ndmndeman. Kapten Axel
\Tickstrom valdes samtidigt till ndmndeman.
23. Sedan mindagen den 23 decemberinarbetats, kunde samtliga anstdllda inom koncernen fi
julledighet.
5 dagarssammanhdngande
24-26. "Gron" jul i hela landet med mildvider och barmark.
30. Karlskoga behover flera tjdnsteldkare.Hostens influensaepidemier"har hillit ph att taga livet av de jourhavande ldkarna", framholl stadsldkare A. Laurell i en intervju.
31. Bofors mister sin riksdagsman,direktor Helmer Nordqvist, som funnit att han ej kan forena
den krdvande tjdnsten som ekonomichefmed riks'
dagsmannaskapet,frintrddde vid irsskiftet sistndmnda uppdrag, som han innehaft i 5 ir, eller
sedan 7952. Han eftertriddes av friherre Fr. A.
Hamilton, Hjortkvarn, som stod som andra namn
pi hogerns lista.
Brandkiren i Kadskoga hade ett arbetsamt
ir med 886 utryckningar,mot 707 Lr 1956.
Karlskoga-Degerfors sparbanks insdttarbehillnine okade rekordartat under Lret med 3,79
Aa
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Gilsrda ArensAog fZr aa dueringenidr Sten
13/ 12. tlvA-teteranen
nnctraga blomrnor och gratifikation ldr 25 tiiinslefrr p3 UVA's
Luciafest. Foto Rune Abefors.

milj. kr. och uppgick vid irsskiftet tlll 42,315
milj. kr.
Trots all propaganda okade fylleriforseelsernaI9t7 frLn 373 tilI393 finkade. Aven mopedfylleriet okade starkt, medan rattfylleriet holl sig
tiimligen konstant.
Lislusten stiger i Karlskoga och Stadsbiblioteket noterade under 7957 137.907boklin mot
128.2341916.
'

Karlskogaborna konsumeradevin och sprit
for 6,18 milj. kr. mot 5,73 milj. kr. 1956. Starkspriten gir ned, men vinkonsumtionenokar.
Vattenforbrukningen steg under 1957 hogst
avsevdrti Karlskoga.
Stddernasfolkmiined okade under 1917 och
var vid irsskiftet:

34.729(+ r-70)
30.301(+ 984)
30.409(+ 830)
799.ooo(+ 5.ooo)
4o.4oo(- r.435)
6.240(+
90)

Karlskoga
Trollhdttan
Sodertilje
Stockholm
Bromma
Tidaholm

Trollhittan och Sodertilje okade kraftigast och
passeradet. o. m. 30.000-strecket,medan Karlskoganu endasthar ett tuppfjiit till 35.000.
Antalet anstdllda vid de olika koncernforetasenvar vid irsskiftet:
Timavl,

M6nadsavl.

B o f o r s v e r k e n . . . . . . . . ,.106 2.045
423
r.260
Nobelkrut
1..578 623
Nohab
494
73
Tidaho[msverken
ro4
260
UVA
tWedaverken
428
769
Summa 9.L26

3.437

Summa

7.15L
7.683
2.20r
567
364
'97
72.563
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BOFORS
ha varit ett i huvudFdr AB Bofors del kan l9)7 sd"gas
sak gott &r. Orderingingen pi sivdl krigsmaterielsom
civila produkter har varit tillfredsstlllande och vlrdet av
inneliggande orderstock ir vid irsskiftet nigot hdgre dn
vid irsskiftet 1956-1957.
St&lfiirs?iljningenhar dock under hela &ret priglats av
en h&rdare marknad och det har blivit svirare att fylla
verken med en tillriicklig och jiimn bel?iggning,speciellt
pi valsadeprodukter.Tack vare den svenskabilindustrins
relativt hdga produktionstakt, har dock beliiggningen i
Hejarsmedjanblivit tillfredsst[llande. Priskonkurrensen
pi hejarsmide har varit mycket svir, icke endast frtn
Tyskland och England, utan ocksi frin inhemska verk.
Bolagets totala utleveranservisar en tikning - dock
13/12. 1957 Lrs Lucia tid. UVA
ilppaaAtning. Foto Rune Abefors.

lrdken Gunaor Carlzon nzed

ir och ca I4.0OOton imnen fiirbrukadesmot ca 13.000
ton 19)6. Efter en viss nedging i hejarsmideti bdrjan av
iret blev beldggningenallt bdttre. Huvuddelen av hejarnahar efter semesterngitt i 2-skift. En ny utrustning,med
ugn, hi.lpress och dragpressfdr smidning av hilade imnen har installeratsi Kilstasmedian.Vid irsskiftet var
denna anliggning i det nirmaste f?irdig.
Ett tillbygge till avd. MRK, vaigenom denna avdelning fick ca 3O-40 /o stlrce golvyta,blev fZirdigt 1957.
HiirduerAet har haft full bel?iggning.Hcigtemperaturugnen som installerades1956, kom i produktion under
1957. Bland stdrre ugnsfdrvdrvmi ndmnasen elektrisk
ankipningsugn(vagn-ugn).
Feb.Boforsindustribrandkfrrs
nyajeep.BoforsfotoTillman.
rnindre dn under fciregiende 8r - varfdr fiirsiiljningscikningen kan uppskattastill ca 6-7 %. Av bolagetsprodukter har en mindre del gitt pi export. En utfdrligare
redogdrelse dver 1957 trs ekonomiska resultat kommer
att som vanligt ldmnasi n[sta nummer av B-pilen.
Antalet anstillda, si.vdlminads- som timavldnade,har
<ikat. Rivarufcirsdrjningen har i stort sett varit tillfredsstdllande.Den hotande oliesituationenvid irets bcirian
lettade snabbt, sedan Suezkonfliktenbilagts. Legeringsmetaller har kunnat erh&llas i full utstrd.ckning,medan
bristen pi svensktk6pskrot allt fortfarande bestir. Utliindskt ktipskrot har dock i mindre omfattning kunnat
crhillas som kompensation.
Metallurgiska avdelningarna
vid Boforsverkenoch Kilstaverkenhar haft n5.gorlunda
god - tidvis mycket god, tidvis ojdmn - bel?iggning.
StLlaerketuppnidde ungefdr samma produktionssiffroi som 1956. I Bofors har den gamla martinugnen,som
sedankriget stitt oanvdnd,rivits och det friblivna utrymmet disponeratsf<ir andra dndam8.l.Rivningen av den
gamla hyttanllggningenhar likaledespigitt under stdrre
delen av iret, varvid stora mlngder skrot tillvaratagits.I
Kilsta blev tillbygget fdr den nya 3O-tonsljusbigsugnen
nara.fardigt till det yttre; endastvissa arbetenpi tappningshallen iterst&r. Monteringen av ughens elutrustning
pibdrjades mot slutet ^v 1957.
Valsoerketi Bofors eldhiirjadesi juni, men reparationsarbetet vidtog omedelbart och verket var efter nigra veckor iter i drift. Kilstavalsverket rapporterar god bel[ggning i gd,tverket,ddr toppsiffran ca 43.20Oton (ca 34.800
ton 1956) noterats.Fin- och mediumverkenhar haft simre
beliiggning och i allmdnhet kan en klnnbar nedging i
Ar 1957 fiirdigbestdllningarnapi valsatst&lkonstateras.
valsadesca 18.64Oton mot ca 19.440 ton 1956.Den nya
ImneshallenMVK 40 med modernasliomaskinerm. m.
togs under iret i bruk. Byggnadsarbeteipi det nya bethuset,MVK 45, plb6rjades.
Stilgjuteriet har haft god beliiggning och sysselsdttning
och noteraren ny rekordsif.fn,4.269 ton gjutgods.Bland
st6rre och fiirndmligare produktionsresultatmi ndmnas
ett stld av nickellegeratspecialstil, 450OX2500X200
mm stort och vdgande 17,5 torl och med ytterst sndva
toleranser.
Smedjornai Bofors har haft normal beliiggningi de
mindre hamrarna,men under senaredelen av iret slmre
belZiggningi smidespressen
och 2,5-tonshamrarna.Kilstasmedjansproduktion blev 1957 hcigredn nigot tidigare

De mekaniska verkstiderna
har i stort sett ocksl haft god bel?iggning.Iordningstiillandet av de nya verkstadstunnlarnai Boisberget har fortsatt under L957, i d,vrigt har inga nya lokaler tillkommit.
Moderniseringen av maskinparken har fortgltt i normal
takt och ett 80-tal nya maskiner har installerats,de flesta
i utbyte mot [ldre maskiner.
Kanonaer€stadenhar bl. a. fitt 2 st. Froriep karusellsvarvar med elektrisk kopieringsanordningsamt en stdrre
vertikalfrds, Droop & Rein, ocksi ftjrsedd med liknande
anordning.
Tlll FiiltuerAstadenhar kommit en stijrre svarv, fabr.
Skoda. tv& karusellsvarvatav fabr. \Tebster & Bennet
resp. Froriep, den senare med elektrisk kopieringsanordning samt en VDF-"Monocop"-svarv med elektrohydrauliskkopiering och programityrd arbetscykel.Vevaxelsvarvningenhar lagts ned och tillhcirande maskiner
flyttats ut. Det ledigblivna utrymmet skall huvudsakligen
anvindas till maskiner f6r bearbetningav s. k. slitgods
frjr bandtraktorer,en tillverkning som starkt dkar.
Verktygsuerkttaden har bl. a. fltt en ny gingslipmaskin fabr. Matrix och en 14'l VDF-kopiersvarvfcir svarvning av hejardynor.Dessutomhar en iel stcirremaskiner
under 1958.
bestdlltsf<ir att <ikahejardynskapaciteten
Ammunitionsaudelningarnar st<jrstanyhet ir, att tunneln fdr mekaniskbearbeiningnu ndrmar sig sin fullbordan och att alla viktigare maskinerstod pi sina platser vid
irsskiftet. Maskinuppsdttningeninnefattar bl.a. "Sundstrands" halvautomatiskaspecialutrustadeflerst&lssvarvar.
licenstillverkadei Kdping bch en speciell,vertikal kopiersvarv frin Erik Eriksson J:r i Torsh?illa.Yttedigare en
verkstadstunnel,avseddfdr projektilverkstaden,ir under
fiirdigst2illande
i Boisen.
Yid Transportaadelningenhar moderniseringenoch
rationaliseringenav vagn- och truckparken fortsatt. Bland
mdrkligare transporter mE.nlmnas k<irningenav dnnu ett
firdigmonterat kanontorn frin VK landsvdgentill hamnen i Kristinehamn.
Byggnadsavdelningen
hadeunder fu 1957 ett osedvanligtdigert program omfattande sivdl reparationer,ny- och tillbyggnader som stora
och viktiga projekteringsarbeten.
Den pig&endeskyddskampanjenhar iven bidragit till en ytterligarebelastning
av avdelningensresurser.Vidare har tvenne stdrre eldsvidor, som intrdffade synnerligen ol?impligt, ytterligare
fdrryckt det ordinarie arbetsprogrammet.Den statliga regleringsverksamheten
pi byggnadsomridethar fcir fu L957
medftirt vissa mindre ldttnader,vilket i nigon min har
underldttatplaneringen.
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Yid BoforsuerAenhar det nya ritkontoret vid Brukstorget fdrdigstellts.Arbetenamed nya sanitetslokalerfcir
ME har pibcirjats,vilka berlknas vara klara under forsta
kvartalet 1958. Takombyggnadenfcir elektriskamotorftjrridet pigir och i sambandhdrmed har vissa nya utrymmen skapats.Efter brandeni gamla valsverketbeslijtsatt
&teruppfcirade brunna delarna, vilket nu skett i en mera
brandslkerkonstruktion.Arbetet har varit ganskabesvdrligt, di det miste ske samtidigt som driften pigick. Pi
gamlahyttan har diversencidvdndigarivningsarbetenvidtagits.I sambandhdrmed har byggnadenomplanerats,si
att den blivit mera l?impadtill lagerlokaliin tidigare.Tillbygget, rymmande lokaler fcir den metallurgiska liirlingsuibildningen vid Industriskolan, kunde under december
piborjas.
I Bofuen har mycket storaarbetendgt rum. Siledeshar
en tunnel i huvudsak fiirdigstiillts ur byggnadssynpunkt
under 1957 och arbetenamed ytterligare2 verkstadstunnlar p&bdrjatsunder synnerligenpressandefcirhillanden
ndr det giillde fiirdigstlllningstiderna.Vidare har transformatorstationeni Boisen ombyggts.
Yid Kilstaaerken har arbetet pi Stilverkets tillbyggnad
pigitt programenligt.Vidare har ny transformatorstation
utf<irts och arbetena frir Granatsmedjan fiirdigst?illts. I
slutet av iret pib<irjades Iven gropugnarna i Valsverket.
Den nya betanldggningenvid Valsverket pibdrjades och
arbetet pigick programenligt till dess en eldsvida intrlffade, som i viss min kommer att frirskjuta f?irdigstillningstiden. Aven tillbyggnaden ftir etappgl<idgningsugnarnahar p&bdrjatsoch slutfdrts under &r 1957. Vissa
nya vigstrdckor har permanentats. Ombyggnaden av
MSK:s sanitetsavdelning,
som blivit mcijlig sedanKK:s
avdelningarflyttat till Bofors, har likaledespibdrjats.
PL bostadstidankan antecknas,att de tvi i tidigare irs
krOnikaomndmndahyreshusenpi Brickeg&rdsg?irdet
bliunder
vit fdrdiga, si att inflyttning kunde ske successivt
andra halviret. Inflyttning skeddeiven under slutet av
1956och omkring 1) mars i ir i andra etappenegnahem
av MockfjZirdstyp,likaledespi Brickegirdsgdrdet.Den 1
septembererhcills tillstind att pib<irja ytterligare 18 stycken egnahem,vilka sedermerautdkadesmed ytterligare 7.
Arbetenapi dessahus, som tillverkats av Amils Sigverks
AB (ASA), pig&r och husen berlknas vata fd,rdiga f'dr
inflyttning under ftirsta halviret 1958. Vid Siningsvdgen
har ett hyreshusuppfcirts, omfattande L8 ldgenheteroch
inflyttning skeddehir under andra halviret L957. D'drjimte har byggnadsarbetenapibdr.iats f<ir 2 bostadshusi
kv. Missiondren pi Karls-Aby. Ligenheter hIr beriknas
vara inflyttningsklara omkring den 1 april 1958. Vidare
uppf<irts och ytterligare ett
har ett antal garagebyggnader
mindre antal sidana kommer att uppfcirasunder 1958.
P3, Skiutfiiltel har en ny lagerbyggnad och projekteringsarbetenafcir en krutkonditioneringsanllggning p8biirjats. Dessa arbeten torde kunna igingsdttas under
frirstahalv8ret 1958.
I slutet av iret inkciptesen ny vighyvel som erslttning
frir den tidigare starkt fcirslitna hyveln. Vid grustaget i
Gellerisen har renovering, ombyggnad och flyttning av
pibcirjats.
det gamla sorteringsverket
Konstruktionskontoren
ha fortsatt sina utvecklingsarbeten
efter uppgjorda riktlinier.
En del av dessaarbetenbedrivspl uppdragav de militdrafdrvaltningarna,medanandraiter bedrivsi egenregi.
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Dec. Stockholntskunderna lfir en pd.nzinnelseonz at Hdrd.uerkstaden flyttat. Foto P. Flygar.

Ammunitionsavd.(KKA m. fl.) och Marinartilleriavd.
(KKM, KKY) flyttade under hcistenin i nya kontorsbyggnadenvid Bruksporten.I sambandddrmedskeddeen
del omflyttningar av KK:s dvriga avd. inom Huvudkontoret.
Patentavdelningsn
har under iret organiseratssom en sd.rskildavdelning,
med uppdrag dels att handl?iggaBofors, Nohabs och
Tidaholmsverkens
patentdrenden,
dels att yata rivrigadotterbolagbehjelplig i hithdrandefrigor. Avdelningen har
handlagt ca 800 patentanscikningar
och dessutominlimnat 389 patentanscikningarr Sverigeoch utlandet. Bolaget
har 1957 beviljats 146 svenskaoch utldndskapatent, si
att det vid irsskiftet sammanlagthade 1.141 patent i
kraft. De intressantaste
patentenoch patentanscikningarna
har varit de som rrjrt viit nya lokalbedcivningsmedef
Carbocain.
Biblioteket
gjorde under fu 1957 I.365 littetaturinkd,p,varav I83
rapporter.Frin utomst&ende
bibliotek linades 1.161 bdcker och tidskrifter. Referattjd.nstenhar fortgitt utan
pitaglig avmattning. Av vira referenter gjordes 1.008
Transportardelningen har ldu 't'lera nya nzaskiner till sin tagnparA. Hiir ir den nodernaste typer aa galf eluuck nted Bolinders
dieseltnotor, autontatish aiixellida ocb ttridbara gafflar. Boforsfoto Tillman.

;.:

24/7, NobelLrurs
nla fina tankuagn
aa aluminium.Boforsfoto
Tillman.
tidskriftsreferat och 38.3L0 referatkort utsdndes.Fdr arkivfotograferingen har framkallningsutrustningenmoderniserats och en ny kamera f& 35 mm film inkcipts.
32.278 filmrutor togs och 1,9.535kopior utsindes.Huraudarhiuetsutrymmesfr&gorhar fcir stunden ltists genom
en ingripandegallring. Den tredje upplaganav decimalregistret har ldmnats till tryckning.
Elektriska avdelningen
I bdrjan av iret befarades,att svirigheter med kraftfcirsrirjningenskulle uppsti framit hcistenfcir hela landet
p& grund av eftersllpningen med krafwerksbyggen och
de diligt fyllda sj<imagasinen.I god tid fciretogs dirfrir
vissa f<irberedelserfcir en elransonering,som med kort
varsel skulle kunna sittas i kraft.
Ett markant omslag i situationenintrdffade under 3:e
kvartalet, som blev det blcitastei mannaminne. Vattenmagasinenfylldes till inte mindre an 97,9 /o, 1roligen
den hdgsta siffra som nigonsin registrerats. Vdnerns
hdgsta vattenstind var ca 35 cm 6ver det fiir irstiden
normalt tillitna, vilket dock till en del beroddepi den
minskade tappningen i Gcita dlv. Arsnederbctrden
blev
dock bloti 646 mm eller nigot under normalt, endr b<irjao av iret var nederbd,rdsfattig.Aska ijver Bofors fdrekom 5 ginger och lskvarning f<ir fjiirrkraftfdrbindelserna
mottogs L3 glnger. Hdstregnen medfcirdekraftiga flijden
i dlvarna (se fotos). Max. nlddes i Timsilven den 13
september med 83,4 mfsek. och i Svartllven den 18
septembermed 208 m3/sek. Till j?imf<irelsekan ndmnas,
att utbyggnadsvattenmdngden
vid Bjdrkborns och Bofors
kraftverk dr 37,5 mfsek., och fcir Kartsen 60 m3/sek.,
varfcir avsevdrdavattenmingder fick tappas fdrbi.
Produktionen i bolagets kraftverk blev fcjr iret avsevdrt htigre In den normala och fr&n krafttillgingarna i
Norrland ungefdr normal. Pi grund av den rikliga vattentillgingen under senhcjstenkunde avsevdrdiiverskottskraft utnyttjasi elpannorna.Bofors ingkraftverk behdvde
inte kcirasn&gonging under 19J7.
Konsumtionenav primakraft vid Boforsverken,Kilstaverken och Nobelkrut uppgick till 142,1 Mk\7h, fdr
bolagets borgerliga distribution gick 0,9 Mk\fh it och
d?irjiimte levereradestill Karlskoga elverk 6,4 Mk\fh.
Maximibelastningen,som 1956 utgjorde 37.000k$f, steg
I9r7 tlll 40.000 kSZ. I elingpannan fcirbrukadesdiruto'rer 30,4MkWh sekundakraftmed en max. belastningav
13.000 kSZ. Primakraftkonsumtionen
vid NOHAB uppgick till 14,8 \7k\7h, \Wedaverken!,2, Tidaholmsverken

1,4, UYA 0,9, Larsbo Kalk 0,3 och i hdrdverkstdderna
sammanlagttill 2,1 Mk\7h.
Fcir att pi l2ingre sikt sdkerstllla vlta mdjligheter fcir
mottagning av fjarrkraft har en avsevdrdutdkning av hlrfdr erforderliga transformatoranldggningard:gtrum under
iret. Likasi. har en av l3O kV mottagningsstationerna,
som hittills haft provisorisk uppstiillning, nu flyttats till
definitiv uppstellningsplats
i bergnisch.Dessaarbetenhar
utftjrts i egen regi. En fcjrstdrkning av driftsdkerhetenfcir
fj[rrkraftfcirbindelsernahar dven utfcirts, genom att de
tidigare pi den s. k. kabelbron dver Timsdlven fiidagda
hcigsplnningskablarna numera ersatts av luftledningar
civerdlven.
Di bolagets nuvarande kraftresurser, egna jiimte tillglngar genom avtal med andra kraftfdretag, icke kommer
att rdckafiir det kraftbehov, som berdknasupptrdda redan
inom fi ir och det visat sig, att nigon acceptabeldkning
av dessatillgingar ej st&r att f.L, hat sedanett par ir tillbaka underscikningarpigitt att frhn annat hlll skaffa elkraft. Ddrunder har bolaget mottagit erbjudande att ingi
som deldgarei ett nytt kraftfd,retag.Dl f<irutsittningarna
syntspassaoss,inleddesndrmaref<irhandlingar,vilka &r
1957 resulteradei att Bofors traffade avtal med ett par
andra intressenterom att ingi som deldgarei ett nystartat
kraftfdretag bendmnt KorsselbrdnnaKraft AB, vilket
skall bygga kraftverk i Norrland. Dl i ett kommande
nummer en nd.rmareredogcirelsedver hela ktaftfrltgan
kommer att ske, begrlnsar vi oss att i denna krtinika omnlmna, att Bofors andel i det nya kraftfciretagetblir tillsvidare 10 /o, varigenomvi fr. o. m. slutet av hr 1961.kan
sdgasha tillfrjrsiikrat oss betryggandekrafttillgingar fcir
dverskidlig tid framiiver och samtidigt fitt en inkcirsport
till att bli dellgare i atomkraftverk, di tiden hdrfcir kan
ansesmogen.
Som tidigare ndmnts, avveckladesmed utg&ngenav ir
1,956t huvudsakbolagetsverksamhetsom detaljdistributdr av elektrisk kraft till abonnenteri Karlskoga, vilken
rrirelsenumera <ivertagitsav Karlskoga Elverk. Tekniskt
18/9. Kard.sforsenskutnnade oilt som i forna.dagar und.er hdstens iiaersaiimningar, 208 m3/seA. raxn i iltffrran, ddrao 143 mB
spilltattex och 60 ns dritaatten gexom turbinerna. Boforsfoto
-ralK.
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genomfdrdes omkopplingarna frhn bolagets niit till Elverketsunder ett par ndtter och avslutadesnatten mellan
den 3 och 4 januai 1957. Tack vare noga planeradefcirkunde dessadvetkopplingar ske med i
beredelsearbeten
allmdnhet blott f& minuters avbrott fcir abonnenterna.
Fiir nyanliiggningarhar elavdelningenunder iret bl. a.
varit engageradi montaget av den elektriskautrustningen
f<ir 3O-tonsljusbigsugneni stilverket i Kilsta, och f<ir en
i Boisen, samt
320 kNf induktionsvdrmningsanldggning
dessutomav installationer av mera konventionell art inom sivil Boforsverken som Kilstaverken. Ombyggnad av
till lysrtirsbelysning
verkstddernas
belysningsinstallationer
har fortgitt och omfattatVK 12, VK t4, VK tt jdmte en
del mindre utrymmen.
Bof ors Industribrandkir
hade 24 utry&ningar, ddrav 18 av sidan art att dven stadensbrandk8rlarmades.Vid en skogsbrandllngst i norr
pi Skjutfnltet den 19/6 larmadesNoraskogsbrandkir.
De stdrstaeldsvidorna var i gamlavalsverketoch i Kilstavalsverkets neutraliseringsanldggning. Under &ret har
Karlskoga Brandstation inkopplats p3.Bofors interna telendt med nr 1300, vilket underldttaralarmeringenoch fcirkortar utryckningstiden. I vissa delar av Kanonverkstaden
har automatiskt brandlarm, en s. k. jondetektoranldggning, installerats.Aven Byggnadskontorethar fitt automatiskt larm, med termokontakterav vanlig typ. Brandkirspersonalen har varit flitigt kallad till <ivningar och
lektioner,omfatiandeteori och praktik, kdrning av motorsprutor m. m. F6r svetsareordnadesen sdrskild kurs i
brandskydd.Samtligaf<irmdn,skyddsombudoch tidskrivare har instruerats hur brandkiren larmas och hur olika
handeldsldckningsapparater
fungerar.Kirens medlemmar
har flitigt och med framglng deltagit i olika tdvlingar.
Bland nyanskaffadmaterielmi ndmnasen brandjeepmed
L pulversldcvattentankoch pump, 20 kolsyresndsldckare,
Kafe m. m.

Skyddstjiinsten
redovisarp& annan plats i denna tidning de gliidjande
llga siffrorna i olycksfallsstatistiken.Antalet olycksfall i
arbetet,inklusive fiird till och frin arbetet,minskadefrln
2L6 L956 till 181 1957 och frekvensenper 100 i.rsarbetare sjdnk friln 5,6 1956 till 4,6 1917, vilket dr utomordentligt l&ga siffror.

NOBELKRUT
Det nu fcirflutna iret kan dven fiir Nobelkruts del
slgas ha varit ett gott ir. Beldggningen och sysselsdttningen pi de flesta fabriksavdelningarnahar varit ovanligt jiimn. Medan de civila produkterna,frdmst farmaceutiska och liknande preparat,mdtt god och stigandeefterf rlgary har de militlra produkterna,frdmst springimnen,
b<irjatfi kinning av de svenske-mllitara myndigheternas
knapphetp& medel och minskadebestdllningar.
Flera nya ldkemedelspreparat
ha fcirtsut pi marknaden,
bland annat Carbocain,Hexanicit i tablettformoch Nobepyrol. Hexanicit ar ett preparat frir visse cirkulationsbesvdr,Nobepyrol ett tjdrpreparatpi plastbas,liimpligt ftir
minga hudikommor och Carbocain det nya lokalbedcjvningsmedlet.Ett viktigt cimsesidigtsamarbetsavtalhar
trdffatsmed den storaoch kinda amerikanskalikemedelsfirman E. R. Squibb & Sons,New York.
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En bild. som liter bliuit aktilell. Venezuelas srtirtade prcsident
Periz J)meniz stud.erarBolors 40 mm akan L/60 i Carucat 1950.
I n geni 6r T b ali n d enzonstrerar.

Antalet anstillda har totalt dkat med ett 20-tal. De
minadsavl<inade
har minskat med 11, de flesta genom
tiverflyttning till Bofors, medan timavld,nadetikademed
35. Inga svirigheter ha m6,tt att rekrytera arbetskraft under &ret.
Forskningtaudelningenhar i stor utstrickning sysslat
med hcigfcirZidlade
kemikalier inom llkemedelsomridet.
Tillbyggnadenav F 13 fcir det mikro-biologiskalaboratoriet har fiirdigstiillts. Pi den balateAniskafdrs|ksanliggningen har bland annat tillverkning av nikotinsyraamid igingsatts, varvid som utgingsmaterial anvints
nikotinsyra av egen tillverkning. Nikotinsyraamid ingir
i vitaminpreparatoch leveranserha redan 1957 kunnat
En
ske till svenskaoch utlindska ld.kemedelsindustrier.
betydande<ikning av tillverkningen planeras1958. F<jrsrikstillverkning har iven pigitt av 2-metyl-5 eglpyridin
(MEP), som dr r|vara f6r nikotinsyra.Mdjligheten undersdks att avsevart tika denna tillverkning fd,r att giira
oss oberoendeav import. Som biprodukt erhilles c-pikolin, som dr en av rivarorna fcir Carbocainsamt en blandning av h<igkokandepyridinbaser. Anvindningen av de
sistndmnda som rostskyddsmedel,sparbetmedelm. m.
hiller fdr ndrvarandepi att studeras.
Vid Ftjrsciksanldggningenhar dven ett omfattande arbete lagts ned p& den tekniska utformningen av nya llkemedelssynteser.Den komplicerade flerstegssyntesenav
Carbocain har genomarbetatsoch tillverkning av frirh&llandevis stora kvantiteter Dlanerasunder 1958. Aven
syntesenav Hexanicit, ro- at en fcirddlingsproduktav
26/9. De ld.nga plastrdren som "saetsadef' ibop ocb pre$ades
in i aaloppsledningen dd Nobelkrut. Boforsfoto Tillman.

nikotinsyra, har genomarbetats.Tillverkning av relativt
storamdngderkommer att ske i F 21 under 1958.
De ciaila Aernishaprodukterna gick under 1957 ytterligare flamlt Ndra 2/, av dessaprodukter nidde under
fjol'iret nya hcigsta siffror fcir tillverkade mdngder.
Vdrldsfcirbrukningenav acetylsalicylsyra
stiger fortfarande, likasi vir tillverkning, som i stor utstrdckning kunde
drivaskontinuerligt och pifallande stcirningsfritt.Mer in
hiilften av den tillverkade kvantiteten gick pi export.
Tillverkningen av kloramin har ytterligare ijkat, trots en
del igingk6rningsstdrningar efter tillbyggnadsarbeten,
som piverkade produktionenunder en del av iret. Prov
och utredningarfcir detaljprojekteringenav den nya fabriken fcir tillverkning av niacin (: nikotinsyra) std,rde
produktionen, men den tillverkade kvantiteten blev likavdl stcirre dn iret innan. Den utan tvivel mirkligaste
framglngen hade prokainhydroklorid, som kunde framstdllas i nlra fijrdubblad kvantitet mot tidigare. Stdrsta
delen av denna produkt gick pi export till 17 linder.
Goda tillverknings- och fdrsiiljningsresultat visar iven
tuberkulosldkemedlet
INH. BonohartsE 50, en plastprodukt, som ingfu i Perstorps-plattan,noterade ockse en
stor tillverkning.
N i tr oceJI uI ot aaud eI ni ng enr ombyggnadoch modernisering pib6rjades och vid irsskiftet var grunden fcir det
nya tvltt- och malningshusetR 4 f'd,rdiggjuten.
Yid Sprnngiimnesaadelningen
har arbetet pigitt i normal.omfattning. I Nitroglycerinfabrikenhar installerats
en automatisk tcimningsanordning,som samtidigt stdnger
av tillfiirseln av glycerin och nitrersyratill nitreringsapparaterna.Mot slutet av Lret noteradesen minskad efterffitgan pi krutmassa.
Nitrocellulotakrutatdelningen har fett ett nytt torkhus
som ir sivdl vdrme- som arbetsbesparande.
NitroglycerinArutaudelningensknldningsavdelningar B 11 och B 12
har ombyggtsoch moderniseratsi likhet med <ivrigaknidningsanldggningar.
Amm uni,ionuu d elningenr fabrik fcir ytbehandling(K
19) har tagiis i bruk. (B-pilen hoppas kunna iterkomma
med en siirskild redog6,relse).Den nya fabriken frir framsiiillning av tdnddmnen h&ller fdr ndrvarandepi att uppftiras i direkt anslutning till NQ-18. Tillverkning av blyazid skall hir ske efter en ny metod. Ett intensivt arbete
har under iret bedrivits f<ir att sfudera och rationalisera
tillverkningsmetoder, arbetsgnngm. m. De flesta av avdelningens arbetsledareoch ingenjdrer har deltagit i bolagets kurser i arbetsfdrenkling och arbetsanalysenligt
MTM-metoden. En ny organisationfcjr avdelningeninfcirdesden 1 september.
Noo. Full ruscb i NOHAB's
norsAa NOHAB
NOHAB-foto

GM-lok

O. Eriksson.

lokomotiaterkstiider. DansAa och

ander olika stadier au tillaerAninp.

Yid Trotylaudelilngenhar vissadndrings-och rationaIiseringsarbeten
fciretagits.En begrlnsad explosion i en
separatorfciranleddeett stillesti.ndunder tiden 23 f.ebrut[L-26 mars. Driften i Hexogenfabrikenoch Trotylfabriken minskademot slutet av &ret.
Byggnadsaudelningenkan konstatera,att 1957 varit ett
rekordir vad betrdffar nybyggnader,stcirrereparationsarbetenoch projekterandeav nya fabriker. Flera av nybyggnadernahar redan ovan beskrivitsi ord och bild i
krcinikan. Bland stcirre nybyggnader, som fdrdigstd.llts
eller pAbdrjatsunder Lret, m2.nlmnas nya tvltt- och malningshusetR 4 f<jr lacknitrocellulosa,tillbygget till nikotinsyrafabriken F 39, fdrsciksanliggningenZ 22-32,
omfattandeett 10-tal byggnader,titlbygge till kloraminfabriken F 11, nytt modernt torkhus NCC 14 fcjr nitrocellulosakrut, ombyggnad av knidningsanldggningarna
samt den stora ytbehandlings-och milningsanldggningen
K 19. Ett intressantreparationsarbete
under ltetvat 7agningen av syraavloppsledningen
i kanalbankenvid huvudkontoret, ddr en plastledning pressadesin i de djupt
liggande gamla rdren. En normalspirig tankvagnav aluminium har anskaffats.De frin sista vd.rldskrigetkvarstiendevedtransportorerna
vid ingcentralernaG 4 och G
9, som under erens lopp hunnit bli livsfarligt murkna,
har rivits. I huvudkontorethar som vanligt vissaombyggnadsarbetenvidtagits, bl. a. fcir att bereda Personalavd.
och Speditionsavd.
nya lokaler.
IndutribrandhSren hade 23 utryckningat for eldsvidor, tillbud eller fcirmodadeeldsvidor. Inga eldsvidor av
stdrre omfattning fcirekomlyckligtvis.
Avdelning Shyd.dstjtinst
har registreraten betydande
slnkning av olycksfallen,frin 6I 1956 tjll 47 7947, vjlket ger en frekvensp& 4,4 olycksfallper 100 irsarbetare
eller 18,2 per L miljon arbetstimmar.Se vidare under
rubriken "Meddelandefrin Skvddstidnsten".
NOHAB
NOHAB har under 1957 fi,ft kdnna av den alltmera
hirdnande marknaden i Europa och Sverigefcir de branscher, som representerasav fd'retagetsegna produkter,
dieselmotorer.lok och turbiner. Pristrendendr fallande
och d?irtill stllles ofta krav pi kreditgivning i samband
med leveranserna,vilka krav den svenskaindustrin har
mycket svirt att tillmcitesgi pi grund av vir kapitalmarknads nuvarandestruktur. De nu ndmnda fd,rhillandena
har satt sp&ri NOHAB's ordering8.ng,
vilken liksom v[rdet av fullgjorda leveranservarit lagre 1957 dn tidigare
ir. Aven om vdrdet av inneliggandeorderstockteoretiskt
ricker fcir mer ln ett 8.rssysselsdttning,kommer belnggningen att bli ojiimn och ticker for nlrgra avdelningar
endastde ndrmasteveckorna.PFtandraavdelningar,exempelvis pi Maskin- och Dieselverkstdderna,rider tempordr
civerbeldggning,som tvingar till skift- och dven tjvertidsarbete1958. Montageavdelningen
har under de ndrmaste
m8.nadernagod belnggning bl. a. fcir lokleveransertill
DSB och NSB. Arbetarstyrkanhar minskat med nigot
100-talman sedankulmen niddes i januari L955.
Under 1957 startadeNOHAB sin verksamhetinom
atomreaktoromridet.Bcirjan gjordes med en konstruktionsgrupp pi sex man, som skall fullfdlja det uppdrag
NOHAB erhillit av AB Atomenerqi att konstrueraoch
berdknaden maskin,laddningsmaski-nen,
som ombescirjer
utbytet av brinsleelemententill reaktorn R 3, vilken skall
placerasvid Agestautanf<ir Stockholm.I uppdraget ingir
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lven tillverkning och Prov av en fcjrsdksanordning.,F6'r
dessaprov, sorrrskall ga i tutt skala,krivs stor h<ijd,,ca
tz-l> m. Som provningslokalskall det forna ackumulatortornetinvid kompresiorcentraleni pl&tverkstadenani den utredningsvdndas.NOHAB er vidare representerat
qrupp,som tillsammansmed ASEA och Atomenergiskall
6.rt'a--t tvp och utformning av nista reaktor i det
svenskaatomprogrammetR 4,;iften sannoliktskall f<irtill Tiveden. Vid detta arbete,som bdrjar i januari
l?iggas
t95g, har ett samarbeteetableratsmellan Bofors Konav
struktionskontoroch NOHAB, diir KK tepresenteras
ing. Henstrdm.Aven arbetenafiir R 4 krlver prov i full
skala, som kan komma att fdrleggas till Bofors eller
NOHAB.
Konstruktionsarbetet har ocksi omfattat flera lok-,
diesel-och turbinprojekt. Fdr dieselmotorerhar ett samarbetsavtaltriffati med en dsterrikisk konstruktionsbyr&
fiir att snabbaredriva fram nykonstruktioner inom dieselmotoromridet.
Fiirsiljningen av dieselmototernahar varit trrig, sdrskilt mot slutet av iret, beroendepl den kdnda konjunkoch varvsindustrin.
turnedgingeninom skeppsbyggnadsAven l,okfrjrs?iljningenhir kanning av idrnvd'gatnasdiliga
koniunktureroch brist pi likvida medel. DSB och NSB
har uttikat sin lokpark hed nva NOHAB-GM lok, och
flera andraliinder bl. a. Jugoslavienoch Finland har visat
stortintressefijr dessalok och derasgoda prestanda.SJ:s
lokanskaffninghar inskrinkt sig till 10 Ma-lok, stora
elektriska lok, fdr vilka ordern fiirdelats pi ASEA och
NOHAB samt de tvi civriga svenska lokverkstdderna.
Sombevis ftjr hur hird lokmarknaden ir, kan ndmnas,att
tv& av de st<irstaeuropeiskakonkutrentfirmorna betrdffande dieselelektriskalok under t957 tvingats gi i likvidation.
under iret kan noterasatt den
Bland byggnadsarbeten
plitverkstaden
avd.
nya
9) med en byggnadsvolymav
Ca 10.000ms berg miste sprdngas
zb.oooma f2irdigstzillts.
bort fiir dennaverkstad.I gjuteriet pigir nu arbetenmed
den nya sandberedningenoch i anslutning till det nya
fdrridet pibcirjadesi slutet av Lret springningsarbetenfcir
planeringav den nya upplagsplatsensamt fcir en jirnvdg
frir det blivande ftirr&det.
En st6rre nybestlllning p& dieselmotorerhar erhillits
frin Fredrikshavn-Linjen,som iven fcir sin nya fd'tia-vaIt
NOHAB motorer. 2 Polar-motorerM65T kommer att installeras.Bland andra kunder som lterkommit med order
kan nimnas F. T. Everard& SonsLtd., London, som fdr
M/S "Fred Everard" och M/S "Ethel Everard" beordrat
turboladdadePolar-motorertyp MN16S.
Sverigesstdrstaisbrytate,den nybyggdaOden, kom i
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Tre stadier at bygget l6t det nya plfuslageriet aid NOHAB'
- Maj: gola
Febr.: byggnadsplatsen renspriingd. ocb auscbaLtad.
ocb grund'fdrdigg:iutna och resningen au adggkonstruktionen pfi'
Nou.: blggnaden under tak, inredningsarbetet pdgdr'
gAr. NOHAB-foto.

tjinst under 1957. Sl,v'dlhuvud- som hjiilpmotorer ir av
NOHAB's fabrikat.
Vidare har ett stort antal mindre fartyg utrustademed
Polar-motorersjdsatts.
Det fcjrsta l<iphjulet och stagringentill Stornorrfors
kraftverk har levirerats.Aven leveransenav turbinernatill
PanchetHill i Indien har pibcirjats.Den frin NOHAB
beordradeturbinen till Maels kraftstation har levererats.
Den dr Norges f<jr nirvarandesttjrstaturbin'
Som ett led i det alltmer intensifieradeforsknings-och
installeradesi provstationenen elektroutredningsarbetet
som 1r den f<irstai sitt slag i
nisk avldsningsanordning,
virlden.
till SJ.
Otdern p& lokmotorer lrtt Z 63 slutlevererades
ett
levererades
DSB
och
NSB
frin
order
Av inneliggande
flertal loli av den stora NOHAB-GM-typen' Ramverken
till den omfatiandeserienellok litt Da och Dm slutlevererades.
En stor del av produktionenhar som vanligt gAtt till
moderfciretaget.

ITVA
av ett betydAt 1957har f<jr UVA's del k6nnetecknats
ligt lugnare expansionstempodn under ndrmast f<iregii verkstddernaharvarit god, dock
etrdeai. Bel?iggningen
med en viss minskning pi friisavdelningen.Arets fakturering uppgir till ca 9 miljoner kronor,, vilket ir nigot
hdgre en 1956. V2irdetav inneliggandebestlllningar vid
irsskiftet pekar mot en tillfredsstdllandebeliiggning i
verkstddernaunder st<irredelen av fu 1958. Underleve- fatdigfAr
- protor)tpen
i n7 uersion
Noo.Kallsttkrnaskinen
prouhdrning.
UVA fotoFischer.

i provdrift hos kunden. Prototypenpi rullgingmaskinen
var fdrdig vid irsskiftet. Av SRM-vdxlarnaav mindre typ
har de fcirstaexemplarenpi den stora Colombia-ordern
bcirjatlevererats.
I verkstddernahar ett rnindre antal maskinernyanskaffats, ddribland en stcirreClark-gaffeltruck,en rundslipn-rrskinVMAB till llrlingsverkstaden,en strjrre \fotanplanslipmaskinn-redroterandebord och en Max Miiller
KOPlefsvarv.
Antalet anstillda, sivil minads- son-rtimavkinade,har
h&llit sig relativt konstant och personalomsdttningen
har
som vanligt varit rnycket lig. Liirlingsverkstadensysselsdtter fcjr ndrvarandeett 25-tal ynglingar, fcirdeladepi
tre irsklasser.Den frirsta lirlingskullen fick sina diplom
vlLren7957. Fcir vuxna yrkesarbetare
har en kurs i ritningsldsning ordnats. Kursen omfattades med mycket
stort intresseoch vann god anslutning.
Antalet olycksfall- yrkesskador- i arbetethar varit
ligt, 10 under 1957 eller sammaantal som 1956. Fd.rdolycksfallentenderardock att rika och 5 dylika olycksfall
anmildes mot 2 fciresiendeir.
Personalorganisationerna
rapporterarnormalt goda fcirhillanden. Verkstadsklubbenkunde 19j7 se tillbaka pi
en 25-Ftrigverksamhetvilket hrigtidlighcillspi klubbm<ifer
i juni. Deltagandeti olika korporationstivlingarhar varit
livligt och de vunna resultatenvlxlade. Goda frarngingar
noteradesbl. a. i bordtennis,cykling och orientering.En
intern bordtenniscupvdckternycketstort intresseoch bjdd
pi splnnandc matcher.
L. Oqt
UVA har Jfitit siitta ilpp elt pdr kallebarmasLiner i urkstdderna.
Fdr 25 dre fir ntan en biigare aa,nlt, stajkt och aiilstnahande
Aalle. UYA foto Fischer.

ransernatill Bofors har cikati betydlig omfattning,under
det att de egna tiiiverkningarna av slipmaskinernigot
minskat. Bland irets leveranserav slipn-raskiner
miirks
fleraspecialbyggde.
Konkurrensenpi verktygsmaskinomredet
dr f<ir nlrvarande utomordentligt hird och kciparnadr dessutomnn
mycket iterhi"llsarnrnavid sina inkcip. Utvecklings-och
nykonstruktionsarbetet
har emellertid fortsatt i ofrjlninskad takt. P5"den stora europeiskaverktygsmaskinutstdllningen i Hannover visadesUVA's riya maskin U-j5 f<ir
fd,rstagingen. Dessutomutstdlldesmaskinerav typerna
Servo-Sizeroch Hydro-Chuckless.Samtligautst?illdamaskinervdckternycketstor upprndrksamhet
med minga fcirfrigningar som fciljd, vilka senareresulteradei offerter
eller order.
Aven verktygsmaskinerna
p5" Bofors program har vidare utvecklats. Av den nya kallstukmaskinenhar en
prototyp tillverkats, som sedanflera rninader tillbaka dr
lYledaaerAensfdrniinliga
luncl.

nl/1 intrketentsd. V/edafoto lJ/ester-

.wEDAVERKEN
Det gi.ngna iret har fdr \Tedaverkenur omsd.ttninqssynpunktvarit gott. Ett nytt rekord har slagits,di faktureringenciverstigit21,5 milj. kronor. Sysselsittningen
har
under fcirstahalviret varit god, men under senarehalviret bcirjadekonjunkturavmattningengdra sig gZillande.
Orderingingen minskade liksom givetvis dven beldggningen.Framf<irallt har tVedaverkenssandgjuterierdrabbats av den minskadeordertillgingen. En mycket skarp
tysk konkurrens ifriga om handelsgjutgodshar bdrjal
gcira sig kdnnbar i vi.rt land. Gjutgods offereras frin
Tysklandtill priser, som ligger lingt under I7edaverkens
sjdlvkostnader.
Vid direktkontaktrnedtyskakonkurrenter
har bolagsledningenkunnat konstatera,att de tyska gjuteriernakan kalkyleramed vdsentligtldgre ld,nekostnader
och ziven att den tyska produktiviteten dr hiigre. Trots
svirigheternahar arbetsstyrkanvid $fledaverkenkunnat
bibeh&llasdven om vissa omplaceringarhar mist fcjretagas. Klubbstyrelsernahar kontinuerligt hillits underrettade om det fcirsirnradeldget.\Tedaverkensiivriga avdelningar - stingpressen,pressgjuteriet,pressmedjanoch
verkstdderna- har hela iret haft god ordertillging, och
si zir dven fallet vid irsskiftet.
ir rider nu riklig tillging pi
_ I motsatstill fcireg&ende
aluminium i vdrlden. \Tedaverken tar fortfarande sltt
vlsentliga behov frin Ardalverk. Priserna har visat en
neditsiende tendens.
Under i9:Z har $/edaverkensnva matsalar.laboratorie- och kontorslokaler tagits i biuk. Overbyggnadav
gatan mellan gjuterierna l'rar friretagits och riven visslL
lagerlokalerhar tillkomrnit. Storainvesteringarhar gjorts
i maskiner frjr tillverkning av vissa detaljer till Bofors.
Bofors har under det gingna iret utgjort den strirstabestlllaren hos rJ/edaverkenoch fcirpassatSFA till andra
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plats.Som god trea bland avndmarnaligger Saabi Linktiping.
^Boligsledningen
emotser1958 med en viss oro' Hdrtill bidiager icki blott den f<irut omnimnda konjunkturavmattniigen och den tyska konkurrensenutan dven den
sannolika nedgingen i f<irsvaretsmaterielbestdllningar
hos industrin.FOr utt gtira gjuteriernaytterligarekonkurrenskraftiga fortsdttes med all kraft rationaliseringen
under dei kommande lret, speciellt av kdrnmakerierna.
Den ftir fleraFLrsedanp&bdrjadetillverkningenav fdrdigfabrikat har under det gingna &retuttikatsmed linspumpar.
Aven andra projekt dr under fcirberedande.
nya ld_nspumpar
Exportf<irsiiljningen av \Wedaverkens_
har lagts i hdndernapi SvcnskaMotorborr AB i Solna'

51

T j iin st eman nanat sal en ai d 1(/ed aaer k en el t er o nzb7g g nad en.
ril(edaf oto lJ(/esterlund.

ffftnff:',.st9urat

6^l

)gzlI

11

ii

gFTgR,

ic-)

rR6 RAKA

,' j*l

,rail:GfellpeN KUND6
.S€aRAR t
FRED €DLUND tsARA R€,1A

|

V A N D R I N A S P R I S € T_

IRAKE SPAECT KAN
A4AN S6,AA,.!(

s.t.

TIDAHOLMSVERKEN

.AM--.-.
t"

€N

BARA-.tt

osts-

Chefen fcir detta friretag heter MagnusNystrcim,och det
kan som en kuriositet omndmnas,a1thans'fafiat vat Lancashiresmed
i Bofors, att hans far var konstruktdr i Bo_
fors samt att hans farfars bror omkom vid den stora
skjutf:iltsolyckan,1.9O2.Nystrcim sdljer sedan flera ir
bergborrmaskiner
i 45 olika ldnder, och rnaterialeti dessa
maskiner dr huvudsakligenav Bofors och \Tedaverkens
tiliverkningar.

W

Fciretagetsalla tre iruvudgrenar, maskinverkstaden,am_
munitionsverkstadenoch plastfabrikenhar varit vil sysscl_
satta.

c,te*
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Maskinuerl<staden
har
.itte sedanberedskapsirenvarit si.
hirt-belagd och har ocksi
presterattidigareinte uppnidd
produktion. Detta resultathar uppnitts"tack vare
stdlldasintresseoch vilja atr klara uppgifter, som "li"
"rr_
faktiskt
inneburir i det ndrmasre.} fordubbli,rg
p;o_
""-tidigare
duktion. (Jnder iret instaileradenya m"askiner,
forrrt.ok_
tion och tiliverkning av_nyaverktyg pi _ i rninga fall _
rekordkort tid och en i deralj gie,rdJ jla,r.rnrg haigirreirris
starkt bidragit tiil det goda iesultat.i, ,rr.r, idrst o.h sist
bcror dctta pi personalenoch dcssgoja hgarbct..
Fcjr att kunna fortslrta i uppnidd produktionstaktoch
om m6jligt cika demra, Ira ctt antaf itglrdcr plancrars,
men endast delvis hururit genomfciras.il.nd J.rr" k",i
ndmnas: tvi, nya lagerbyggnaderfcjr material, varav dock
det ena ej. hann fi golv innan frosten lindrade vidare
arbete, tillbyggnad av pl5tslagerietrned en speciell lokal
rned ijuddimpande vlggar o.l, t"k fcir riltn'ing av plir,
denna lokal har i-dagarria kommit ,r,.d", t"l, andrini av
hus rrr 16 till mSlarverkstad
och lokal fcir slutprovuing
och kontroll av lavetter.
In- och utlilrdska studiedelegationeroch rcpresentanter
fdr blivande och nuvarand. kontrollmyrdighelr ha flitigt
besdkt verkstddernaoch i minga fall'st"rr"n"t liingre tii.
Ammunitionsuerkstadens
behggning har ocksi under iret
okar.vdsentligt, Iven otrr l"rr.r"nrJ, av firdiga granarer
och delar fcirst under irets senaredel borjat kJmma iging
i cjnskad,
utstrdckning.Hlrvid har i forsta hand startsvirigberorrpe att, pe ett par undantagndr, alla typ",
lete,r.na
dctatJeroch granarervarit helt nya, vilket inneburit instal_
""..
lation av etr alral nya maskinei och, iiksorn betriffande
maskrnverkstaden,konstruktion och tillverkning av
idel
nya verktyg.
I, detta sammanhangfcirtjdaar verktygsritkontoret
och
verktygsavdel"Tg."_ en eloge fcir snabbt och fciljsamt
arbete.som dock ej kurnar klarasutanbctydandehjeip
av
underleverantcirer.
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. ,Plastfal:rikentog i februari sin nybyggnad for formgods
r bruk - varom ett rcportagetidigarepubliceratsi B_pilen
- ocir mot slutet av iret v", derrna
byggn"d Uot rt""ig"r,
fylld frin golv till tak av dc ,ry.k.i?.yrr-r"od.
p"ro_
dukterna av denna hantering. Ny" ,rr"r..i"l krever
nya
nretoderoch nya verktyg.,utvecklirigengi, i r"r"nd. t.rlrio
pa plastornridet, knappt ha svirigheternarned en
material_
typ civervunnits f6rrdn nya varianter framkom.ncr,
som
krlvcr indringar i metodik och rltrustrirrg. E,, special_
har rrrisrrrrexperirirenr.,ras,
dnrru
]tl.tkll] ftir djupdragning
lcKetarcllg.Nu rneddelas,att pi andrahill i Europa
lik_
nande och kanskeblttre konstir,rktionerframkommrt.
Man miste nog slga att svirigheternafcjr dennadel
,
av
plasthantcringenendast med ncid och ndppe kunnat
be_
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ras, under den hirda pressden expauderandefors:iljut6var.
Under lil<nandefijrhillanden har den 6vriga plastverkarbetat. Siv?il akryl- som polyestertillverkningen
ubetar sig upp mot stcirreproduktion under mycket tidsbdandeexpeiiment med metoder och utrustning. Betrdffurde akrylglaset (Bonoplexen) stir siktet ilstdllt pi ung'
75 o/j prodrktions6kning samtidigt som konkurrensen
krever nedpressningav priset och h6jning av kvalit6n.
F6rstirets sistaminad kom produktionstaktenupp i ndrhetenav den dnskadesiffmn.
Likaledesunder december kom polyesterproduktionen
upp mot den fordubbling, som planeratsoch.som mtijligglortr g"tro- flyttning och omldggning av tillverkningen.
tiiit fi"ttr Innu minga intressantaoch krdvande i6rbattringar i sikte, vilka kan ge ledning och personal fullt
arbeteunder innevarandeir.
Under hiisten genom{i;rde den "iterupplivade" korporationsidrottsf6reningenen lyckad t?ivling omfattande
bl. a. sidana -"icke fiirstijrande prov"- som varpakastning, po?ingjakt och annat. Det glller ju kondition och
iote p..tt"tiott. Bolaget har stillt visst anslagtill fcirfogande
fdr siartenoch intressetsynesvara bide stort och stigande,
varfor fortslttningen sdkert blir bide nyttig och givande'
Men lven de, som till lventyrs inte 1r si iltresseradeav
kroppsliga6vningar, har haft miijligheter till fritidsutbildnittg pi bolagets initiativ. Grundliggande kurser i matematik och mekanik och tilhmpnittg pi yrket har bedrivits och letts av nigra av vira ingenjbrer. I dessahar ett
glldjande stort antal fijrmdn och andra anstdlldadeltagit'
Fijr i6rmiinnens del har detta lett till vidareutbildning vid
Arbetsledarinstitutetdit intresseradefdrmdn skickas pi
4-veckorskurseri omgingar. Det finns ingen tvekan om
att dessa,sivitt man hittills kunnat se,varit deltagarnapersonligentill nytta, vilket i sista hand iterverkar pi det
dagligaarbetet fcir virt gemensammamil.
Det gingna iret har varit arbetsamt' men i stort sett
lyckosamt och vi hoppas och tror att det ilnevarande
even skall bli si.
prs.
*
Summerarman ner alla skiftandenotiser frin koncernfdretagen1957kar- man konstatera'att ereti det stora hela
har varit livlig
varit ganskagott. Byggnadsverksamheten
har skafabriker
och
verkstlder
fcirndmliga
och flira nya
patsvid Kilstaverken,Nobelkrut, Nohab och'Wedaverken'
Syselsiittningenhar ocksi varit god och de goda forhillandenamellan arbetsgivareoch arbetstagarehar icke utsattsfcir nigra stcirre pifrestningar. Vira fciretag har inte
llmnat dagitidningarna nigra nyheter av sorgligare eller
olustigareslag.
Aret har f. ii. bjudit pi miirkliga nyheter. Vi bortser
nu helt frin hendelsernapn det politiska planet, utan tdnker
ndrmast pi vetenskapens och teknikens framgingar'
Miinniskan har for f6rsta gingen tagit steget ut i vdrldsrymden. Ett nytt slagord har skapats:Sputnik.
Notiserna i kronikan har som vanligt hdmtats ur Karlskoga Kuriren, Karlskoga Tidning och ett flertal andra
tidningar av lokal- eller rikskarakter.Ett stort antal notiser
har giietvis lemnatsfrin de olika avdelningarna.De kanske
vlseirtligastenyheterna,som rcir f<iretagensutveckling, har
komrnit frin ett antal chefstjinstemln, som svrr pi ctr
rundfriga.
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Redaktionen vill i sambandhermed framfora ett uppriktigt tack till alla medarbetare,vars signlturer fciljer
h'r nedan:
A6e/FRK, A1/FAS, Bme/BAB, nln/ii,lvr, Bnc/MV,
BI/NVT, Bn/NVA, Bne/NZ, Cab/NOX, Cb/NT, Cn/T,
Coc/EPM, Dn/NB, Eng/NEPT, Est/NZ, Fdg/A, Fgh/
MVK 3, Gm/S, Hahn/X, Hje/KM, H11/Y, Hge/MH,
He/NVD, Jsh/ES,Jns/EPI,lsk/Ox, af K/I(M, K1/IK'
Ltn/
Krey/ML, Kpe/VK-Kockums, Lth/V33-Gcitaverken,
Pn/EPT,
NS, LqlNT, Lj/MG, Lau/Patent, Nk/VT,
Plvhr/KMT, Oos/V, Onp/VK, Olr/EPI, Onr/S, Ro/V 2,
Rsg/NFC, Rz/ME, Sh/KM, Svn/MSK, Sjn/NVK, Snf/
NZM, Sy/NVF, Tr/OA, Thn/KMPS, Tamm/FS, Wa/
ND,'Wn/DW,'Wgn/M,

Vk/B.

Redaktionskommitt6ernavid koncernforetagenhar satnlat in och redigerat text- och bildmaterial och pi rningahurda sltt underlettat fiirfattandet av kr6nikan. De samman{attandekapitlen rdrande de olika koncernf6retagen
har granskats,godkdntsel1erskrivits av resp.verkstdllande
har granskats
direktcir. Bofors- och Nobelkrutskapitlen'Wahlsteen
och
av disponent Sohlman och direktorerna
Waruqurst.
Bild.rna har till stor del kommit frin resp. foretag.
Iledaktionen tackar i detta sammanhangiotograferna TillOlle Eriksson(Nohabman, Falk och Gillberg (Boforsfoto),
-Westerlund
(Weda-foto).
(UVA-foto)
och
foto), Fischer
Karlskoga Kurirens och Karlskoga Tidnings fotografer ha
dven i ir llmnat ett stort antal bilder, liksom fotograferna
S. Schcinningoch R. Tilander m. fl. Si l5ngt det har gitt,
har resp.fotografs namn angivits i bildtexten. Reklamtecknare Gunnar Lindblad har pi sedvanligt fdrtriiffligt s:itt
illustreratvad som hlnt inom'Wedaverken.

NBDAKTIONBN
NASTA NUMMER,
som blir m 2 av hrgLng 1958, berdknasutkomma
i sluiet ^y april. Hdftet skall som vanligt innehilla
en redogorelseover bokslutet 1917.
Redaktionen dr tacksam aft fe ldsekretsensev.
bidrag snarastmojligt. Har Ni nigot pi hjdrtat frl.gor, insdndare,meddelandeno. dyl. - si skriv
ned detta snarastmojligt och sind det under adressen" B-pilens Redaktion,Bof ors". Tidningen miste
ld'ggas i press omkring den 20 mars och manuskript som kommer senaredn detta datum, kan ej
med sdkerhetberdknasf& plats i m 2, utan miste
stl overtill nr 3.

GAMMALT OCH NYTT INOM SJUK- OCH HALSO-

vAnoEN vrD BoFoRSocH NoBELKRUT
Au Brukskikttren,
Dr COSfA

I borjan av fu 1958 kommer en nyorganisation
av sivil sjuk- som hdlsovi.rdenatt trdda i kraft vid
vint foretag. Nigon revolution dr det icke friga
om, eftersomen utveckling hela tiden skett i denna
riktning, men di. fordndringen mot tidigare r5,dande forhillanden blivit alltmer markant, torde
det vara motiverat med en orientering i hithorande
frigor, vilka har intresse for alla inom foretaget
anstdllda.
Sedan sekletsborjan har, som alla vet, sjukvirden utgjort en naturaformin for timavlonade anstdllda inom foretaget. Samma har forhi.llandet
varit vid liknande bruk i hela landet. "Brukets frie
doktor" var ett vdlkdnt begrepp for otaliga bruksarbetare,och denna institution har sikerligen haft
mycket bide gott och ont inom sig, dock sdkert
mest gott. Man miste emellertid komma rhhg, att
de sociala forhillandena vid sekelskiftetvar helt
annorlunda dn vad dagens samhdlle har att erbjuda. Dels p5.grund av ldkarbristeninom landet,
men kanske dnnu mera pi, grund av den ekonomiska situationenfor den tidens bruksarbetare,utgjorde sdkerligen bruksdoktorn den nodvindiga
losningen av Idkarvl,rdsproblemetfor honom sjdlv
och hans familj.
Inom virt foretag kdnner vi nog ocksi. alla till,
vilket oerhort arbete i sjukvirdens tjdnst som den
gamle bruksldkarenO. Wiman nedlade.Hans bild
framstir innu frisk bland bygdens folk, och otaliga d.rde personligenupplevda minnena av denne
jdktade, till synes litet vresiga doktor, ddr dock
ingen kunde undgi att uppticka mdnniskovdnnen
B:fors Poliklinik uid drcbrotcigcn, tilitt enrct Rosendal,rrypfi;rdcs.fiir
ca 20 dr sedatt.Liikarnrottagtingut urcd yiintrLutt,laboratoirrur, ornItiggtringsrunt ilt. nt. upptdr hcln bottcnudningcn.
Boforsfoto Tillman.

/OH,.1I/SSON, Bofors

och den alltid hjnlp-bereddelikaren bakom den
litet buttra fasaden.
Flera faktorer har bidragit till att den gamla
bruksldkarinstitutionenblivit forildrad och icke
passarin i ett modernt samhdlle.Nigra skola hir
ndmnas.Vad di frdmst kan antecknasspecielltfor
Karlskoga stad ir sjukvirdsforhillandenas ombildning. Virt lasarett, som oppnades 7)42, ar ju
den storstarevolutionenddrvidlag, vartill kommer
utokningen av Iakarkl.ren med specialister och
tjdnsteldkare.Deirmedforsvann den tidigare tvingande nodvindigheten av egen foretagssjukvird.
1955 fick vi den obligatoriska sjukforsdkringen
och den ddrmed sammanhingandeavlcisningenav
den fria siukvirden.
Di dessaforutseddahdndelseroi forhand overvdgdes,var nog mlnga av oss overtygadeom att
bolagets egen sjukvird skulle snabbt minska i betydelse och kanske kunna helt avvecklas.Typiskt
dr, att dven inom industrildkarkretsar(den gamle
bruksldkarensmoderna titel ir ju industrildkare)
v4r mhnga for ett fullstdndigi avskaffandeav all
slags sjukvird och bibehillande enbart av hdlsovirden inom foretagen. Sjdlv var jag motstindare
mot denna "extremistgrupp" inom industrild-karforeningen, och visst bidrog dirvid en ling tids
siukvirdande verksamhethdr i Bofors och den ddrunder framvuxna kdnslan av att en sfukvird i boIagets regi alltjdmt behovdeshos oss. Men dessutom Zir jag fast overtygad om, att en industri
sisom en organisk enhet,eller snararesom ett litet
eget "samhille", har otaliga sjukvirdsfrigor, som
lzimpligenhandleiggasav den inom foretaget verksamme likaren.
Genom den samhci,righetskdnsla,
som de inom
samma foretag anstillda kinner gentemot varandra, kvarstir ocksi.nigot av den gamla familjeldkarinstitutionen over foretagets egen sjukvi.rd.
Och idag rider inte ldngre nigra deladerneningar,
utan man har kommit fram till att enbart hilsovltrd icke med framging kan bedrivas,sivida inte
ramtidigt sjukvi.rd bedrivesinom sammapersonalgrupp. Si har det ocksi blivit hos oss.Sjukvirden
har bedrivits i oforminskad skala vid vir klinik,
och problemet har, som tidigare, mest varit svirigheten att kunna bereda tid for alla, som onskar
komma under ldkarvird. Framfor allt har tidsno-
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denmarkeratsav en annan faktor, som har betytt
dnnu mera vid omvandlingen av "brukslikaren"
till industril akare, ndmligen hdlsovirden, och di
dettabegrepp kanske for de flesta alltjdmt dr nigot diffust, torde det vara pi sin plats^att hdr
nernn"nigra ord om vad modern hzilsovlrd innebdr.
Yrkeshygien
Ett foretags hdlsovird inriktar sig pi forhirud'
randetaa ohhlsa,men omfattar icke sjukvird' Hdlsovirdsldkarensenda uppgift dr silunda att forsoka att tillse, att arbetet (yrket) sivitt mojligt
inte utgor en anledning till sjukdomarsuppkomst'
Han kan ddrvid anvinda sig av tvi metoder:
1. Kontrollera arbetsmiljon,ddri inforstitt maskiner, arbetsstdllningar,luftfororeningar, arbetsprocessef,produkter m. m.
2. Kontrollera atbetaren.I dagligt tal benimnes
denna senareverksamhethdlsokontroll'
De under punkt 1 upprdknadeuppgifternainghr
i vad vi i dagligt taf ka[ar yrkeshygien'Yrkeshygienenir inte nigon ny vetenskap'-Man har sedai irtr"ndranden t:int till miljiins betydelsefor
den i yrket verksamme.Silunda kdnde Carl von
Linn6 redan 1734 tlIl sambandetmellan lungsjukdom (senare klarlagd sisom varande stendammlunga, silikos) och sandstensslipning,en iakttagelie, som han under sina resor gjorde vid ett
[esok i Orsa, ddr pi den tiden ortens befolkning
Linn6
till stor del arbetadt i sandstensbearbetning'
"Orsasjukan"
' Ja, dnnu
gav sjukdomen namnet
iryck"i ldngre tillbaka i vir civilisations historia
- sjukdom'
finns iakttagelserav sambandetmiljo
Vi vet aIla, att just under vir generationen utveckling inom ldkarvetenskapenskett, s.omknappast ki overskidas. Utvecklingen dr till stor del
en folid av framstegen inom de tekniska disciplinerna. Den medicinska uppryckningen drog dven
yrkeshygienenmed sig. Inom Siatqn; institut for
fokheisan inrdttades en specialavdelningfot yr'
keshygieniskforskning, viriftl'n-impulser till de
p"rii"it arbetandeindustrihygienikerna.utgir'Frin
LOtlu.tvilade den hygieniskaovervakningen^Y aF
betiplatsen till sior del endast pi ldkaren' Snart
nog utkristalliserades en logiskt riktig uppdelning i:
1. Den tekniska'yrkeshYgienen.
2. Den medicinskaYrkeshYgienen.
Den tekniska yrkeshygienensarbetsuppgifterdr
- mdti fiirsta hand att med - ofta invecklade
metoder kontrollera exempelvis luftfororeningar
(gifter, gaser, damm), ventilaiion' luftfuktighet'
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pi Bofors Poliklinik' Dt
Interitir.frin kirtrrgkkri bahentllingsrutnrct
Tillman'
r'.
Boforsfoto
t.
Siii
ses
och
Systcr
Johansson

temperaturforhillanden, belysning, buller, rontgen- och andra strilningsrisker m. m. Inom det
bioteknologiskaomridet arbetar teknikern for att
losa arbetsfysiologiskaproblem (arbetsstdllningar,
arbetsmetoder,maskiner), ett oerhort viktigt omride, for vilket dr E. Hejneman tidigare redogjort
i denna tidning.
Den medicinskayrkeshygienen,som ldkaren silunda svarar for, samarbetarintimt med den tekniska yrkeshygienen.I korthet kan detta samarbete
forklaras si, att ldkaren, med sin kdnnedom om
fysiologiska och biologiska forhillanden, uppstiller vissaonskemil betrdffande arbetsplatsen,vilka
onskemil den tekniska yrkeshygienikernforsoker
planera dels via mitningar, dels via forslag till
tekniska forbdttringar.
Hiilsokontroller
Under senastedecenniethar mycket talats om
vdrdet av periodiskahdlsokontroller'Det skulle
krdva alltfor stort utrymme att hir diskuteradetta
omfattande problem. Jag vilt ddrfor endastunderstryka, att man kan uppdela hdlsoovervakningeni
tvi stora SrLrPPer:
1. En allmdn, for alla likartad hilsokontroll.
2. Den s. k. punktkontrollen av vissa, slrskilt exponerade grlrPPer,varvid undersokning ftamfor alit inrikias p& den speciellayrkesrisken.
Sjrilvfallet tdcker dessatvenne gruPPervatandra
delvis: Vid en punktformig kontrofl fir man silunda oftast en rdtt god allmdnkontroll.
Som exempel pi en omfaitande allmdnundersokning kan ndrnnas vir undersokning av alla
nyanstdllda. Den nyanstdllde underkastasen ing&endeundersokning och kontroll av hela hdlsotillstindet, varvid man dock specielltnoga kontrolierar de organ, som har sdrskildbetydelsei hans
blivandeyrke.

I santb
and medsktirnft ildsundersdkningen
tages tuberkulinprou.
Boforsfoto Tilhnan.

Vid virt f.oretaghar vi framfor allt mast inrikta
osspe den punktformiga hdlsokontrollen.En dylik
undersokning, som omfattar samtliga vid foretaget anstdllda, ar vir skdrmbildsundersokning.Ursprungligen riktade sig denna undersokning framfor allt mot lungtuberkulosen. Som a.lla veta,
befinner sig denna sjukdom pi. snabb retur i virt
land. Si mycket viktigare dr det di. att minutiost
overvaka denna speciella sjukdom sh, att uarje
uppdykande smittokaila snabbt isolerasoch framfor allt botas.
Emellertid dr skdrmbildskontrollen iven delvis
en allmiin hilsokontroll. Rontgenologengranskar
ndmligen forutom lungorna - inom vilka tyvdrr
dven andra farliga sjukdomstillstind kan uppsti,
som krdva snabbt ingripande - dven exempelvis
hjd.rta,stora blodkirlen, skelettdelarnam. m. Han
kan upptdcka en struma, som utvecklatsnedit bakom brostbenet.Nigon har sagt, att en rontgenbild
av brostkorgen nan nog som en spegel iterger
kroppens hdlsotillstind. Minga vet ocks6.,att de
pi grund av nigot diskutabelt pi skirmbilden,
blivit nedkallade till kliniken for fortsatt undersokning. Skirmbildsverksamhetendr silunda av
utomordentlig betydelsefor overvakningenav hdlsotillsti"ndetinom foretaget.lngen har rid att forsaka denna hdlsokontroll.
Av ovriga punktkontroller kan foljande ndmnas.
Den tidigaste av dylika undersokningarinom foretaget dr kontrollen av stendammexponerade
arbetare. Har arbetar den tekniska och medicinska
yrkeshygienen,respektivehdlsokontrollen, hand i
hand. Det ir givetvis inte tillfyllest, att den medicinska overvakarengor om dn aldrig s5.tdta kontroller. Det rdcker heller inte med att sli larm
forst di nigon arbetsplatsblir riskfylld, d. v. s. att
fall av yrkessjukdom upptrdder. En arbetsmiljo
skall icke studerasmed arbetarensom "provror".
Di. man nu tdmligenvdl kdnnersambanditmellan

yrkesriskoch damm, ddr framfor allt den kemiska
sammansdttningen(kvalitet) och koncentrationen
(kvantitet) ir viktigast, miste dessaforhillanden
klarlziggasmed t ekni ska underscikningsmetoder,
ej
medicinska.Vi har inom virt foretag helt nyligen
tagit upp dessadammbestdmningar.Metodiken zir
dock mycket komplicerad, bl. a. miste den kvalitativa undersokningenforetagasp6."Folkhdlsan",
och pi grund av overbelastninghos denna institution blir forseningenmycket stor. Vi fcirvdntar oss
dock viktiga resultat av dessadammkontroller.
De bensolexponeradearbetarnainom Nobelkrut
undergir likasi en punktkontroll, dir i forsta hand
blodet kontrolleras. Bensol dr nimligen framfor
allt ett blodgift. Med olika intervaller kontrolleras
blodet med avseendepi blodprocent,blodkroppar
m. m. For detta dndamil dr en skoterskamed soeciell laboratorieutbildninganstiilld.
Den tekniska yrkeshygienengor en synnerligen
viktig insats vid kontrollen av luftfororeningarna.
Inom de s. k. bulleryrkenaplanerasfor nlrvarande
som bist en sivdl yrkeshygienisksom yrkesmedicinsk kontroll. Genom bullermdtningar uppspiras
de fadigare bullerkdllorna. Forslag till bullerbekimpning utarbetasav en teknisk yrkeshygieniker.
Genom horselkontroller skall hdlsotillstindet betrdffande horselorganet regelbundet kontrolleras
hos de i dessayrken verksamma.Man anvdnder
sig dirvidla g fnmfor allt av s. k. audiometrisk
kontroll, for vilket iindami.l vi har anskaffat dels
en audiometer,dels litit utbilda en "audiometris",
som just i dagarnapi Karolinska sjukhuseti Stockholm fitt sdttasig in i metodiken.
Ovanstiende utgor endast en kortfattad redogorelse av nhgra av vl.ra arbetsuppgifter inom
sjuk- och hd.lsovirden.Men den summariskaupprikningen torde dock klargora, hur arbetsuppgifterna okat och troligen kommer ait oka ytterligare.
For att kunna motsvara kravet har en awdgning
av arbetsuppgifternam&st goras samt en utbyggnad sivdl betrdffande lokaler sorn personalplanerats och delvis verkstallts.Var nuvarandeorganisation har foljandeutformning:
Sjukvird
I enlighet med vad ovan sagts, kommer vi att
dven i fortsd.ttningenbedriva sivdl sjuk- som hdlsovird. Den sjukadrd.,som i forsta hand bor tillgodoses, beror givetvis den i fofetaget anstdllda,
aktiva personalen,d. v. s. ungefir "sjukvird under
arbete". Beirdffande fordelningen av tiden mellan
sjukvi.rd och hilsovird har vi anslagit nigot mer
zin hdlften av arbetstidentill sjukvi.rden.Man kan
f. o. inte strdngt skilja pi sjukvird och hdlsokontroll. En hel del sjukvird kommer silunda att
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meddelasvid hilsokontrollerna. Akuta sjukdomsfatt miste likaledes omhdndertagas.Betrdffande
familjesjukvirden kommer en sidan att limnas
inom ramen fot vlra resurser.
Sedansistlidna host har ldkarstabenut6kats med
ytterligare en man. Tre ldkare ir silunda nu anstdllda for att ombesorja sivdl sjuk- som hllsovird samt konsultativt medarbetai yrkeshygieniska
f6gor Den senastanstillda ldkaren (dr P. Lund)
har sitt huvudsakliga arbetsfilt inom Nobelkrut.
For att effektivisera framfor allt sjukvirden inom
Nobelkrut skall under 1958 en ldkarmottagning
byggastill det forufvarande forbandsrummet' Dr
Lund kommer dessutom att tills vidare 3 dagar i
veckan ha mottagning (tidsbeste[d) i Polikliniken (invdrtes sjukdomar).
Inom Bofors har det gamla forbandsrummet
flyttats upp till den nya kontorsbyggnaden vid
Bruksporten (Brukstorget). De nya lokalerna har
givits en sidan utformning, att ldkarmottagning
kan bedrivas dir. Det gamla namnet "Forbandsrummet" har ddrfor indrats till "Liikarmottagning". Hdr bedriver efter 1 januari 1958 de tvi
ovriga Idkana (dr Johansson och dr Hejneman)
alternativt med verksamheten i kliniken mottagning, tills vidare fyra dagar i veckan.
Jag vill forutskicka foljande betrdffande denna
nya mottagning: den dr i forsta hand avseddfor
littare akuta sjukdomsfall,olycksfall, efterbehandlingar m. m.
Den mera kaalificeradesjukvirden, framfor allt
invdrtes sjukdomar, livfiirsiikringsintyg, korkort
m. fl. tidsodanderidfrigningar, hdnvisasalltjiimt
till kliniken. Beiriffande likarstaben vill jag iven
nimna, att vi fiir vira bullerproblem och horselskador knutit dr Thure Nordstrand som konsult till
vhft f.oretag. Pi liknande sitt planerar vi att knyta
en psykiatriskt skolad ldkare som konsult.
Den tekniska yrkeshygienen har likasi forstdrkts.Skyddstjiinstenhar silunda forstdrkts med
en skyddsinspektor(Ragnar Olson). Ingenjiir Frykskoghar, efter specialutbildningpi Tekniska Hogskolan och Folkhdlsoinstitutet, anfdrtrotts omhdndertagandet av damm-mdtningarna. Han kommer
dven att anlitas sisom sakkunnig i bullerbekdmpningsfrigor. Som tidigare nimnts tillkommer hdr
ocksi en audiometris,anstdlld frln'l' januari L958.
Vi m6ter silunda det nya iret med okade, nya
uppgifter, men ocksi med nya kamp-grupper. Nigon slutgiltig organisation har vi icke pL lhnga
vdgar kommit fram till.
Det fiirebyggande skyddsarbetetav i dag kdnnetgcknas av en utomordentlig labilitet, och nya omgrupperingar kommer sdkerligen att allt som oftast
fL forctagas. Det vikligaste hdrvidlag synes mig
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vara en samord.ningav alla inom dessagebit verksamma. Hur denna samordning kommer att se ut
organisatoriskt,ddrom vet vi idag ingenting. Milet
stir dock klart: Storstamojliga trygghet och trivsel i arbetetf.orvarje"boforsare".

BOtAGSffiNNINffBN
Meddelande angiende sjuk- och hllsovirden
vid Aktiebolaget Bofors
Fr. o. m. den 1 februari 1958 skall foljande ordning gilla for bolagets sjuk- och hdlsovird.
Siuk- och hdlsovirden kommer som hittills att
handhavasav de vid bolaget anstillda ldkarna dr
Johansson,dr Hejnemann och dr Lund jiimte sjukvirdare, sjukskoterskoroch ovrig personal.Under
storre delen av arbetstiden komma likarna att
igna sig it sjukvird och i ovrigt it hilsovird med
bl. a. periodisk hdlsokontroll, nyanstillningsundersiikningar, omplacering i arbetet etc.
Fiir sjukvirden disponerassom hittills Bofors
poliklinik samt fdrbandsrummet vid Nobelkrut,
dvensom de lokaler, som for dndamilet inretts i
den nya kontorsbyggnadenvid Brukstorget (stora
verkstadsporten).I dessamottagningslokalerkommald'kana att meddelasiukvird under tills vidare
nedan angivna tider:
Bofors poliklinik:
Medicinmottagning efter tidsbestillning.
Olycksfalls- och kirurgmottagning:
dagligen kl. s-12.
Likarrnot t agni ngen, Br ukst org et :
Mindag-tisdag kl. 8-t2.
Torsdag-fredag kl. 8-72.
Liikarmo ttagningen, N obeI krut :
Tidsbestdllning.
Endast vid AB Bofors anstdllda tjdnstemdn,arbetsledareoch arbetare jimte deras familjer dga
i fortsdttningen anlita Boforslikarna och diirvid
skall den aktiva personalen iga fortursrett att
komma under behandling av likarna.
Ld'karna iro avlonade genom bolaget, varfor
nigra sirskilda arvoden icke skola eddggas till
dem. Sjukkassekvittonkomma silunda i fortsdttningen icke att utfdrdas.

I ovrigt gdller, att vid Boforsuerkenkollektiaautalsanstiillda arbetare .ramt deras hemmauarande
fantiljentedlernntar,med undantag for dem som
iro i annans tjdnst, eller barn, som uppnitt t5
irs ilder och dro arbetsfora, icke erldgga nigon
sdrskild ersittning for att anlita Boforslikarna.
Ndmnda personalgrupp jdmte familjemedlemmar
erhilla dven som hittills enligt gdllande regler ersdttning av sjukfonden vid anlitande av anvisade
lakare i staden.
T jdnstemdnnenoch arbetsled.arna
uid Bof ors och
Nobelkrut samt arbetarnaaid Nobelkrut och deras
respektiuef amiljenzedlemtnarkomma att debiteras
en kostnad, motsvarandeden fjdrdedel av kostnaderna, som normalt icke bestridesav sjukkassorna.
Detta tillgir pi si sdtt, att vederborande,efter an'
mdlan frhn lakana angiende foretagen konsultation respektive behandling, debiteras den iffigavarande ersittningen via bolagets intressekontor.
Hemsjuku,irden omfattas icke av ovan angivna
sjukvird, utan hdr gdlla sammaregler som hittills
betriffande utfdrdande av siukkassekvittonoch ersdttningar.

Meddelande ang. arbetstidsfiirkortningen
kollektivanst?illda under ir 1958

fiir

Med resp.Fackfdreningar
har civerenskommelse
trdffats om att mednedanstiende
reservationer
fcirl2igga
den
avtaladearbetstidsfrirkortningen
for ilr 1958pi friljande
sdtt:
Dagtid

Personal,sonr erfordras [6r reparalionsarbeten,
trant.
porter ocb andra arbeten,som miste utfcirasfcir driftens
uppriitthillande och pi tider, som driftsfcirhi.llandena
p5.fordra, kan icke bestimt rdkna med ledighet i enlighet
med ovan. Arbetstidsfcirkortningen
fcir dessapersonerf8.r
civerenskommas
med resp. avdelningschef.
I den hindelse att produktionsbetingelserna
av olika
skdl under Lret skulle krdva en indring i fci,rl?iggningen
av ledighetsda,g
rna.kommer fcirhandlingarofcirdrdjligen
att tas upp med resp.Fackfcirening.
*
Meddelande

angeende fria sommarliirdagar

rn. m.
I sambandmed att dverenskommelse
trdffats angiende
arbetstidsf<irkortningen1958 har framstdllning gjorts
frin SvenskaIndustritjdnstemannafdrbundets
lokalavdelning i Bofors om rdtt fcir tjdnstemln med 42 timmarc
arbetsvecka
att inarbetamotsvarandeledighet. Bolagsledningen har beslutattillmcitesgidennaframstillning under
fcirutsdttningatt inarbetningensker p& ett ur arbetssynpunkt tillfredsstdllandesdtt och att vissan6,dvd.ndiga
arbetsuppgifter icke bli eftersattaunder de f da l6rdagana.
Sedande anstillda haft tillfiille att genom rristninguttala sin mening om inarbetningensstorlek per dag och
fdrliiggning i f<irhillande till nuvarande arbetstid, ha
efter fortsatta d,verldggningar med representanter fcir
tjdnstemannaorganisationen
fciljandearbetstiderfaststdllts
att gallaunder 1958.
Under tiden 23 januari-3} april d.rordinariearbetstid:
vardagarkl. 07.45-LL00 och t3.30-L7.OO
lcirdagar,, 07.45-12.30
Under tiden 1 teptember-l2 d.ecember:
vardagarkl. 08.00-12.00 och 1,3.3o-I7.I5
lordagar,, 08.00-12.30

F<iljande
etta(8) l<irdagar
blir arbetsfria:
Den 7, 14, 28 |uni, 5 jluJi,2,9, 16 augustisamtden
27 december.
Dessutomskall arbetstiden
dagenf<jremidsommarafton, torsdagen
den 19 juni, varasompi en vanligldrdag.

Under resten aa frret eeiler den nuvarandeordinarie
arbetstiden:

Tviskift
Fdrmiddagsskiftet
instillesl.reltundersammalcirdagar,
somrir fria f6r dagarbetet
enligtovan.

Den allrniinnaremerternaid. bolagethar fdr 1958fdrlagts till tiden 6 jali-27 juli.I anslutninghd,ftillha de
fria lirdagarna flrdelats enligt fdljande, ndmligen:

De sex nirmaste lcirdagarnaf<jre och de sju ndrmaste
lrirdagarna efter de flja ldrdagarna avkortas arbetstiden
rned tvi timmar pi morgonen,si att skiftet b<irjarkl. 6 i
stlllet fcir kl. 4. Den fcirsta"avkortadekirdagen" ir den
25 april och den sista dr den 4 oktober.
Den under avkortningsperiodeninfallande torsdagen
den 19 juni har lirdagstid, vilket i detta fall betyder,att
fcirmiddagsskiftetbcirjarkl. 6 liksom de ovanndmndaavkortade l<irdagsskiften,
och slutar som vanligt kl. 12.4i.
Eftcrmiddagsskiftetir som pi vanliga lcirdagarinstdllt.
Treskift
Eventuelltkan tvi (2) f ria lordagarinarbetas.Orn och
hur s5.daninarbetning skall ske flr g6ras upp lokalt fcir
resp.treskiftsg&ende
verk.

vardagarkl. 08.00-12.00 och 13.30-17.0o
lcirdagar,, 08.00-12.30

den 7, 14 ocb 28 juni, den 5 juli samtden 2,9 och
16 augusti.
Inarbetningen giller hdrutciverlcirdagenden 27 december samt dagenfrire midsommaraftonsitillvida, att denna
dag endastskall arbetassom vanlig lcirdag,d. v. s. till kl.
12.30.
Fcir vissaavdelningarresp.vid vissatillfdllen torde det
bli nddviindigt att arbete i mindre omfattning utfcjres
dven de fri lcirdagarnaetc. Detta torde specielltgdlla en
del avdelningar med externa kontakter sisom fdrsilfningsavdelningar,
inkcip,ekonomiavdelningar
m. m. Passning miste givetvis lven ordnas frir telefon, telex, post
n.r.m. Beskedhdrutinnankommer att ldmnasav resp. avdelningschefer.
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MEDALJUTDELNINGEN
r!J7 irs veteraner och trotjenare
Bofors irliga medaljutdelning ?igde
rum pi Samlingshusetlordagen den
30 nor.. Festen gick enligt hivdvunna
former och przigladesav vdrme, hjdrtlighet, trivsel och samhtirighet' Sedan
alla inbjudna benkatsig, inleddesprogrammetav Bofors Musikkir, som spelude e.t medryckandefransk marsch.
Disponent SuerueSoblmanbestegpo'
diei och hilsade de ndrvarandevllkomna i fciljandeord:

hedrades

halsenbdras", 34 skall fi den mindre
rnedaljen,som bdresp& briistet.Veteranernafick redanvid Bofors 300-irsiubileum 1946 den sistndmndamedalien f<ir 39 tjiinsteir och har nu lagt
ytterligare11 ir till sina meriter.

Det kanske me tiletas mig, att
bland " z5-l,ilngern " slrskilt fE viinda
mig till min vdrderadevdn och fiiretrd*dareEvert \Tijkander. Han har i
m&nsa lr - 10 ir - vid medaljut'
stait pe sammaplats som
delni-ingarna
Medaljfestens giister hdlsas
h?ir
i dag' Han b6rjadesin
iag n;stir
vdlkomna
inEtallursiskabanai Bofors fiir mer In
"Sent pi &ret, iust i vintetskarven, 40 tr sJan, som Praktikant i hYttan'
nlgra Lr mattiningenfiir hlr,
har vi i dag samlatstill Boforsbolagets var sedan
sedan bortit Li Lr av
dgnade
nren
irliga och traditionella utdelning av
&t andra bruk,
mannailder
fdtita
sin
medalj
Kungl. Patriotiska Szillskapets
innan han
Fagersta,
och
till de veteraner och trotidnare, som Uddeholm
att intaga
f'&
Bofors
till
iterkom
1935
uppnitt
-jag 25 resp.50 tjlnsteir i bolaget.
fader Pi
hans
som
chefsPost,
samma
alla
Eder
ber nu att fl hdlsa
iret
f6'rra
han
Nir
inneliade.
sin tid
hjirttigt vilkomna hit och vlnder mig
23
tj?instebortlt
han
riknade
avgick,
di sarJt<ilttill dagenshedersgister,de
jag ttor mig veta, att han med
blivande medaljdrerna, av vilka de lr,"och
konsiaterade,att han ej
vemod
nisot
flesta ocksl haft tillfZille komma. Vi
medalj, som han under
fa
den
mide
har ocks& glZidjen att hdr se medaltill mer in 2.000 av
utdelat
lopp
&rens
rePresentanter
l<irernas anfdrvanter,
medarbetare.
frir bolagsledningen,medaljdrernasav- sina
Men Evert \Tijkander kvarstod sidelningscheferoch arbetsledare,repreledamot av stYrelsenoch har nu
som
sentanterfdr personalorganisationerna
ytterligaretvenne tr f6ljt bolaunder
m. fl.
'dr
och 6den med ofdrutveckling
sets
i fu inte s&
Antalet medaljtirer
Han har s&lunda
intresse.
stort
irinskat
legsta
hittilh
det
stort, endast 42
"magiska"
25 iren och
de
uppnttt
nu
antaletnigot &r sedanvi biirjat medaljjag
kan 6vernu
glZidje
med
stor
Zii
det
beroende pi att det
utdelningirna
till honom f6r lingmedalien
ldmna
daav
flesta
det
vilket
ilr, L93i, fr&n
tjinst."
gens "25-tringar" rdknar som fdrsta varig och trogen
inst?illningslr, var ett svirt och bekymDisponentenrelateradedlrefter de
mersamtdepressionsiri bolagetshistoria. Atta viteraner skall f& den stora diskusiioner som fiirts om medaljetnas
medaljen"att i gult och griint band om vara eller icke vara och fortsatte:

Bofors hedersnil
"Fr. o. m. nista &r kommer vi att
kompletteramedaljenmed en s?irskild
qvllene hedersnil, bdrande Bofors
Ieionmarkeinom en lagerkrans.Kvalifitationen fdr denna hedersn&I,som
iimvll skall dverldmnastill alla tidieare medalittrer,skall ocksi vara 25
iinsteflr. och denna hedersnil, "Boforsnillen",kan iu var och en med
territtigad stolthei b?irap&.rockuppslaocn
qet vid kamratligasammankomster
Zillen.
tillf
hdstidlieare
E.t .tl.-n.ttoch som jag hoppasgl?idsom reiande dndring i ceremonielet,
vi hdit
att
dr
infdrts,
ir
f,ar
hu., nt i
frln tidigare2t0 till
sratifikationerna
ito ktonot. Detta for att i nigon min
kompenseravir kronasminskadekdpkraft.
Det har ocksi ndstanvarit tradition
att denna dag ge en liten iterblick
iiver de fOrflutnl iren. S& skall inte
hijra
iag g6ra'i dag.Vi skall i stzilletfi
\wahlberg
nigra
ge
o.[r]nsenidiNils
slimtai fiett den metallurgiskaavdeliinn.t. utvecklingunder 5o ir'
Iilt korthet kan vi i dag dock konstatera, att tiden eftet 1932 varit en
god och lyckosamperiod fiir virt fdreiae med iortsatt expansion och framn{nn^r, slvZil pi deh militiira som-pi
E.ti.iuitn tillvlrkningssidan'Man kan
noq utan tiverdrift sdga, att Bofors
intirnationella namn skapats under
dennaperiod, men svirigheteroch bekvmme? har inte saknatsoch ingen av
ols iinskar vil f& tillbaka en s& pressande och hektisk tid som under det
andra virldskrigets &r.
Dasens )0-&rsmedaljtirerminns ju
en l?ifure dd _- frln I9o7 - och har

ochftuOscarLundberg'
HiId Wijkaniler,-kapten
o-ch
fru Sohlman,.fru
fr. u.,disponent
Ett parfotosfr6n StoruSalen,pfrfriimstabdnken'sitter
NiIs wahlberg'- S}-dringarna
pd andrabiinkensern on airliptiriri,yri ua*u N*aiuit, ko,pLnorhfrr'Mouritz sahiinsamtd,ueringenjii.r
ClasA' Jansson'
Josef
Jansson,
Riiknatfrdn h6gerkant!!nr- K: i-.- rlit'tUirg,k*t 1. 1<*t;*n, Aruid Karlsson,-Tirkel
harfitt sinaarcdaljer.
HaglundochK. G, Gree&'BoforsfotoTillman'

Gamla boforsare
Sittande:KarI J. Karlsson,Karl Arthur Kihlberg,Euert WijkanderochJosefHaglund. Stiende: Axel Bergkuist,K. G. Creek, Aruiil
Karkson, TorkelJansson
o. ClasAruidJansson.

sd.kert en del dystrare minnen frin
storstrejksir, det fd,rsta vdddskriget
och den d[rpi fciljande depressionen
med arbetsldshetoch stdngda verkstdder.
Framtidsutsikterna svira att
bediima
Yad framtiden har i sitt skcite ir
alltid vanskligt att sia om. Icke minst
giller detta dagens siLuation,di lZiget
pi olika fronter dr si utomordentligt
labilt.
Den sedanen fiiljd av ir bestiende
utrikespolitiskaspdnningeni vdrlden
Montiir T. T. Johansson
(t. h.)jck sdntidigt
sinntedalj
aucheJenf|r
Hollandsgruppen
ingenji;r GiistaMalaise(t. u.) Foto ClasEl1m6n.

och det s. k. "kalla kriget" har knappast mattats, iven om man g[rna vill
se en viss ljusning hirvidlag, itminstone i fcirhillande till den situation.
som var ridande d3. jag pi medaljutdelningen ftir ndstanj?imt ett ir sedan,
nigot bercirdeden divarandeallmdnna
slruauonen.
Med beundran, men sikert ocksi
med viss bdvan,har vi fiiljt hur vetenskapsmInnen,genom de nya rymdsatelliterna, d.r p3, vd.g^tt tag ett stort
stegut i den del av vdrldsrymden,som
Itminstone hitintills i stort sett varit
outforskat omride. Sikert stlr vi hIr
endastinfcir en biirjan pi. en teknisk
utveckling, som kanske inom en ijversk&dbarframtid kan bringa liisning pi
problem och gitor, som i vlr egen
barndom betraktadessom rena utooier.
Men dessagigantiskaframstegiiom
vetenskapenhar tyvdrr ej blott positiva
sidor. Vetenskapsmdnnen
har fdrvisso
lyckats att sl?ippi loss krafter av oanad
storleksordning, vars regelrdtta timjande i r4dnniskanstjdnst f6r enbart
nyttiga anvdndningar kanske ej alltid
gfu att realiseraenligt uppgjorda planer. Otvivelaktigt Oppnarsig hiir fruktansvd.rdamdjligheter i destruktiv riktning, som vi i dag knappastkan bilda
oss en klar uppfattning om.
A andra sidan vill man vdl gd,rnage
de personerritt, som uti dessanya och
oerhdrt betydelsefulla tekniska framsteg ser ett medel till en politisk avspdnning sett pi lingre sikt uti vir
v[rld - detta fdr sivitt nieot uns av
mdnskligt fcirnuft innu fi-nneskvar
hos dem som dirigerar vlirldspolitiken.

__ En miljard ir fcirgickpi jorden,
tills ur mikroberna uppstod vd.xter,
djur och mdnniskor. . .. miliontalsir
behijvdemdnnjskanfiir att lZirasig gi
uppr?itt.. .. tiofusentalslr tills sprlk
utvecklades
ur hennesllten. . . . sedan
nigra lrfusendenkan hon skriva .. . .
sedannlgra irhundraden trycka skrift
. . . . sedannlgra Srtionden flyga . . . .
sedanett par ir klyva atomer. . . . Och
om hon i dessadagar inte ldrt sig att
tinka - si kan det driija en miljard
ir pi jorden, till ur mikroberna. . . ."
Disponentenlimnade ddrefter rymdsatelliternassnabbakretslopp runt vir
planet och ltervinde till jorden och de
aktuella konjunkturproblemen. Efter
en kort redogd,relsefiir liiget i USA,
Visteuropa och Sverige, ddr en nedDisponenterna
Sohlnw och Wijkandertacka
varandru. Boforsfoto

Tillman

Medaljiirer frin Nobelkrut
'I'h.
Karlssott, Aina EriksSittantle: Ctrstau
sonoch Allan Dahlln. Stiendc: Vitalis Boox,
Adolf Eriksson, Nils Arlolfsson och Pt Paul

t

Karl-s-rort.

dylikt - en nigorlunda normal syssel- vi tidigare klarat minga andra svira
av liknande karaktdr.
sdttning f<ir de narmasteminaderna uppgifter
Samtidigtmed dessaarbetenpi virt
framcjver. Vissa omflyttningar och
kanske dven fristiillningar av relativt gamla traditionellaomride, som bertir
iapen och ammunition,kommer vi att
nyanstdlld arbetskraftkan tdnkas bli
ncidvindigain pi ndstair, frdmst sorn fortsettav&ra strdvandenatt vidga baf<itjd av omldggningav vissamilitdra sen fcir vir civilproduktion, slviil pi
den metallurgiskasidansomvetkstadsbestdllningar.
Sett pi n&gotllingre siAt [r det f<ir- och kemiskaomridena. Med de framklarligt, att virt ftiretag i mycket htig g&ngarvi hir under de gingna &ren
Boforsindustrietnas framtid
i vad kunnat inregistrera,vhgar iag hoppas,
"Vad si till sist virt eget fciretag grad blir beroendeav om och
att vi [ven under kommandeir skall
det milikund
pi
viktigasie
vir
min
betriffar vltgar iag nog, mot bakgrunkunna lyckas med att ytterligare utftirsvaret
svenska
tira omr&det det
den av vad jag nysssagt om konjunk- vidga dessaviktiga produktionsgrenar.
att
nyfi
mtijligheter
att
fts61161
turerna i alln-rdnheti virlden och hir
Hirigenom bdr det bli ossmdjligt, att
Trots
ammunition.
och
vaDen
anskaffa
i virt land i synnerhet,konstatetaatt
i n&gonmin kunna komPenseraevenjust
ldge
i
dagens
att vir fcirsvarsn-rakt
vi fiir den niirmasleframtiden befinliknande
uti
nigot
sig
befinna
tycks
ner ossi en relativt god situation'Virt
en kris, ^nser jag dock att vi ha viss
orderhge dr fiir dagenrdtt si bra och
anledning att rikna med, att denna
intrdfrnedsei- om intet ofiirutsett
viktiga friga inom ndrmasteframtiden
far iform av orderannulleringareilcr
kommer att fi en sidan l<isning,att
virt fciretag skall kunna rdkna med
iidalj
nc
scnare
.franYfdtdc'
I oscf H aglund, sonr
fortsatta leveranserav fcirsvarsmatercrnas tack,.fir hiir nrcdaljcn kniippt on halsctr
riel till landetsf<irsvar.
av ;fnt Wahlborg Bergstriint.B.-foto Tillman.
Jag bcir kansketillfoga, att det hirvidlag icke blott ir m<ijligt utan mycket sannolikt att vi, vid sidan av de Dessa
Jyra ncdaliiiru sakrmspd gruppkorten.
vapentyperav konventionelltslag som Nobclkn.ilarna Ake Litfstnnd och Bcngt Jott'I'.
vi nu tillverkar, iivenkommer att fi gn
ssott (duer*) och boforsarna T.
Johanssotr
in fcir helt nya konstruktioner,fram- och Rapnar Weuterbltnt (rcddn).
fcir allt pi robotomridet.Att dettafciren rad
hlllande kommer att n.redf<ira
ochproduktionskonstruktionstekniska
mrissigasv&righetertorde vara ofrinkomligt. Fcir dagen kan jag endast
rneddela,att vi redan delvis gett oss i
kast med dessaproblem, och det dr
min bestdmdafcirhoPPning,att det
skall lyckasatt l<isadem, likavll som

ddmpninsav den hittills ridandehcigkonilnktircn alltmer b<irjargcirasig
nTirkbar,bl. a. med minskad efterfrigan frin vissadelar av vir jlrnhanteiit-rs och vira verkstdder,dock med
bil-l traktor- och varvsindustrin som
Ijuspunkter,gav disponentenen kort
prognosom Bofors:

Medaljiirer

frin

Boforsverken

och Kilstaverken

Sittande-fr. u.: GiistaAndred, Gwmar Nyquist,Hilding Munkby, Erik l,iungdell, Dauid Blongren, Oskar Borg, Victor Ericksonoch Cdsta L
Eriksson,
Stfrende:Nils Karlsson.Ake Gustavsson,
Arne Myhr,AxelTiderman,OIof Andersson,HelgeLundell,BertilKarlsson,ErikSundman,
Karl Andersson,Suen Tallberg,Bertil Hedlund,Arent Maxe, SuenOlle Janssonoch Turc Palnqvist,

tuella nedgingar i koniunkturen fcir
vir betydelsefulla huvudtillverkning
av krigsmateriel."
Metallurgiska avdelningarna under
50 ir
OveringenjcirN )ls A. lV ahlberg gav
direfter nigra "glimtat flhn den metallurgiska avdelningen under 50 ir"
och illustreradesitt fd'redragmed ljusbilder, dels gamla bilder frin iren
nd.rmastefter sekelskiftet, di Bofors
dvenvar en'relativt liten industri "ddr

aila kdnde verandn"", dels nyare bilder
frln Kilstaverken och dels grafiska
sammanstillningarvisande hur produktionen stigit under perioden. De
gamla fotografiernafrin sekelskiftets
Bofors vdckte minga igenklnnande
leenden.

ten, assisterad
av lottorna frcikenBriia
Bergquist och fruarna \Talborg Bergstrrim och Marianne Stenberg.De 8
"50-lringarna" ropadesupp fdrst, presenteradeslitet utfddigare, fick sina
hedersutmdrkelser
och en varm applid.
Ddrefter friljde de 34 "25-futngarna.".
Endast 4 hade fcirhinder, 2 vistadespri
Medaljerna iiverliimnas
utrikes ort i bolagetsdrenden och 2
Bofors Musikkir speladeett par vihade drabbatsav "asiaten". En sirsor av Lille-Bror Sciderlundi arrange- skild varm appledfick disponentEvert
mang av dirigenten Stig Gustafsson Wijkander. Disponentenavslutadeceoch si vidtog sjdlva medaljutdel- remonin med att dn en glng ta&a
ningen. Den fdrrdttadesav disponen- rnedaljcirernafdr r'[l utf<ird g?irniirg

I Turkict ordnadeingenj|r Toruald Norell ut
Iitenfestlighet i sambandnrcd iiverliinnandet
au nredaljentill nurare Ake Lii-fstuand.
De tuA
synsi mittenaufotot, otrrgiwtaau svenskaoch
turkkka uhuw oeharbetsleanra\cr.
Foto Biirie Holm.
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BOFORS-MASIERSKAPETI FOTOGRAFERING
B-pilensredaktionhar hdrmedn6jet att kungdranedanstii fotografering".
endeinbjudan till "Bofors mdsterskapet
Arrangt)rer: Bofors Ungdomsg&rdi samarbetemed Bpilen, Karlskoga Fotoklubb, Fotoklubben Reflex och fotogtaf Pontus Andersson.
Ti)ulin gens t yf t ernSl: stimulera intresset f cir fotografering. Gciradennahobby mera intressantoch fotografierna
kvalitativt bdttre.
Tiiul)ngeniir indiaidaell och omfaitar f<iljande3 klasser:
L. Fiirg (Diapositiv):
A. Prisbeltintai tidigaretdvlingar.
B. Ej prisbeldntai tidigaretdvlingar.
C. Ungdom uPp til 20 er.
Forntat: 5X5, 7X7. Tv& bilder fir insdndas,varav
en bild bedtimes.
'2. Suart-aitt:
A. Prisbeldntai tidigaretdvlingar.
i tidigaretdvlingar.
B. Ej Prisbelcinta
C. Ungdom upp till 20 ir.
Forntat: min. 10X15, max. 24X30' Tvi bilder fir
insdndas,varaven bild bediimes.
Beriittigadeatt deltaga i tiiulingen ir alla som [r bosatta
inorn Karlskoga stad.

Priser: De tre blsta erhlller diplom, dlr utdver kommer ett antaltrevligapriseratt utdelas.
Speciellapriser kommer att utdelasfiir de bestasemester- och fritidsbilderna.
AIla bilder, som publicerasi B-pilen honorerasextra.
Titulingbilderna skall aara intdnda till Bofors Ungdomsghrd,Boforc, senastl\rdagen den 12 april 1958kl.
18.00.Miirk fcirslndelsen"Bofors M".
F6rpackning, montering, mdrhning. Saart-aittbildetna
inldrnnas omonterade.Fiirg: Diapositiven monterade enligt standard,vilket innebdr,att ndt bilden betraktasrdttvlnd skall den upptill vara fijrsedd med en 3-5 mrn
bred vit rcmsr, f<ir f6rekommandemdrkning. Denna
rcmsafir gd.rnagltuPP Pe dverkanfen,men ej ner pi baksidan.Nigon annanvit mdrkning flr ej fiirekomma.
Till varje inslindbild skall vara bifogat ett slutetkuvert
namn och adress.Utanpi kuverinnehillandeavsdndarens
tet och pi bilderna, (svart-vitt p& baksidan,fiirg enligt
ovan), skrives avsdndarenssignatur, fantasi- eller tdcknamn.
Bilderna skall vara fdrpackademed tillfredsstlllande
skall vara vdl fiirpackade
F?irgdiapositiven
skyddsomslag.
i kartongeller ask.
T AVLIN GSKOMMITTE: Herrar Pontus Andersson,
Ake Borgefalk (sekr.), Artur Grell, Tryggve Gustafsson
(ordf.), Frank Kylvik och Egil Lcinnberg.
I och med insdndandetav tivlingsbilderna,har deltagrrna i tivlingen underkastatsig tdvlingsbestimmelserna.

skick. De enda hus, som [r sig lika i
nirheten av verken, Ir bruksglrden gamla herrg&rden- och de tvi slaggEtt tack ftEn medaljiirerna
stenshuseninvid stora porten. InteriEn av dagens "50-iringar", den iiren dr ocks&helt olika i samtliga hus
och verkstider.
gamle fackftireningsPamPen lotef
Lika rnarkant skillnad iir det i fdrHaglund, framfdrde medaljd,rernas
stlelsen emellan arbetsgivareoch ar'
tack i ungefdr fiiljande ordalag:
"P& medalj<irernasvdgnar ber jag betstagaredi och nu. Parternahar mer
att fi framfiiravLfivatma. tack f<ir den och mer kommit underfund om att de
sitter i sammabet. Vi har sammamil
drebevisningsom vederfarits oss hdr i
- vi miste ftirsti varandra.
dag.
Nnr jag biirjade vid Bofors blev
Det ?irb&detrevligt och tackndmligt
att f& blommor ndr man lever, ndr jag smideshjiilpareoch detta jobb var
man ligger med ndsan i vidret har ingen sinnekur. En smideshjdlparcvar
man f.6ga.nd,je av rosor och inte kan pi den tiden ett nddviindigt ont, som
iniste finnas till ftir att viltra alla fel
man tac-kaheller fiir dem.
Ndr man varit P&sammaarbetsPlats pt och man fick inte i de dagarna ha
t 50 &r, miste man vdnda sig om ett cimt skinn pl kroppen.
halvt varv och se sig tillbaka ett tag.
Jag har ett minne ifrin den tiden;
jag
var smedhalvait smedenJ. L. Vi
jag
en
runda
Av den anledningengick
6ver Boforsverken hdrom dagen och stod och skrotade P& en bit som var
ojdmn. Ftirmodligen biijde L. fram
gjorde i fantasin en skiss 6ver anligg'huvudet fcir lingt, si sliiggan tog i
att
fann
ningensom den var 1907.Jag
vad exteridren betrdffar inte en enda hans bakhuvud. Han somnade av en
stund och blev hlngande dver st6det.
verkstadslokal ir kvar i ofdrindrat

och utbringade till sist ett fyrfaldigt
leve.

63

Detta var olyckanr 1. Olyckannr 2
kom i skepnadav en ingenj<irS. Han
sig omedelbart vems felet var, rusade
fram och var samtidigt b&de domare
och biidel och rdt till: "Jag skall ge
dig en jnkel si du hlller dig vaken
resten av dagen", och meddetsamma
smillde en ordentlig drfil pt min kind.
Sidana hdr saker varken kan eller
f&r h?indai nuvarande tid - och det
tu jtg enbaft glad &t. Med dessaord
litet vid sidan om, ber jag dn en ging
att pt allas vagnar varmt fi tacka fdr
medaljerna."
Festen avslutas
Kungliga Flottansdefileringsmarsch
klingade som avslutning pi programmet i stora salen och si bdnkade sig
alla i foajdn och lilla salen fdr att
smaka pi lottornas goda kaffe och
kakor. Innan alla skildes lt tog vira
fotografer Tillman och Falk de tre
grupperm som pryder detta korta referat.

BELONADE

FORSLAG

anvdnda siirskild fixtur fcir varie enskild bladryp.Beliining: kr 100:-.
Reg. nr 57157 - 9116 CarI Falk,
VP 22: Fdrenklad miirkningav utrustningsdetaljerav trii. Trddetaljer, som
ingir i armdns utrustningslidor, ex.
hammarskaft,filskaft etc. mirkes med
kronstlmpel. Denna mdrkning utftjrdes
tidigare genom att metallstlmpeln
uppvdrmdespi en gaslSga.Genom denna metod blev emellertid mdrkningen
ojdmn och vidare brdndesofta stdmplar
s6nder. Falk fick di id6n art sdtta ir1
stimpeln i kasseradel6dspetsar frin
el. lcidkolvar med resultat, att mirkningen blir snyggareoch att stdmplarna
hiller llngre. Beltining: kr 100: -.

Reg.nr 51157- 19425Artur Karlsson
och 20383 Ciista Ahman. bida VR 92:
Vid F<irslagskommitt6ns
samrnantrd- Fcirenklat
pfr trucl<ar.
byte au bromsband
de den 18 dec. 1957 belijnadesf6ljande
Genomdenf6reslagnametodenminskas
inkomna ftirslag.
tiden fijr bromsbandsbyte,dels genom
Reg.nr 38156- 19767Herbert Wer- att bromsbackarnas centrering kan
manr och 475j Henry Eriksson, bida bibehallas,dels genom att en instdllVK 21 : Andrad uppspiinningau detalj ningsfixtur anvdndes,som ger lika spel
4.028.547(nedmatningsgejd)
till AK 40. rnellanbromsbackaroch bromstrumma.
Den Indrade uppspdnningenmedfdrde Bel6ningssumma:
kr 50: - vardera.
tidsvinst vid svarvning av detaljen i
Reg. nr 52157- 2691 Inguar Dahl,
karusellsvarv.Beldningssummandr beVE: Utdragarefiir giingadekonpinnar.
roende av kommande irs produktion.
Di den fdreslagnaanordningenrelativt
Som fcirskott utgick kr 100:- per
sillan kommer till anvendning ansig
person.
sig kommitt6n icke kunna utdela penYtterligare tvi ftirslag behandlades
Reg.nr 47157- 15139Harry Drugge, ningbeldning, men ville gdrna uppmen
bordlades fcir ytterligare prov.
MSK 81: Upphiingningsanordning
uiil muntra ftirslagsstdllaren,
som erh6ll en
Ett fcirslag var pi f6rslagsstdllarens
magnaflux-prouning
au ringar. Tidigare plinbok.
beglran upptagettill omprcivning betr.
anvdndesvanlig stropp ftir upph?ingReg.nr 53157- 16492VagnAndersen, ytterligare beli;ning. Kommitt6n fann
ning av ringarna. Metoden var emellertid olSmplig framfijrallt vid hantering MVK 90: Auilragareatt anuiindasuiil efter verkstllld utredning, atr ytterliarbetenpd Atlas-gtumpar.Kommitt6n
gare beliining enligt gdllande regler
av tunga ringar. Drugges ftirslag gir
ut pe att ersdttastroppenmed en bygel ansig liksom i ovanstiendefall, att an- icke kunde utgi.
rned rulle. Anordningen 5r anvdndbar ordningen var av si speciell art och
Jhk o. Fdg
Iven inom liknande hantering pi andra hade sipassliten anvindningsfrekvens, NOBELKRUT
arbetsplatser inom f6retaget. Beltj- att beldningen dven her blev en uppmuntran i form av en plinbok.
Fiirslagskommitt6n vid Nobelkrut
ningssumma:kr 50: hade
sitt sistasammantrddefcir Lr 1957
Reg.nr 54157- 654 Frank luarsson,
Reg.nr 48157- 1614OlouLundkuist,
den 6 december under iiveringenj6r
av bussVV 24: Anordning uid giingslipningav VK 58: Verktygfi)r inpressning
Nils Carbonniers ordfcirandeskao.F6giingtappar.
uiinstergiingade
Den fdreslag- ningar i FAK 40 mellanbalk.Tidigare redragningslistan
upptog ej minire ilr
na anordningen inneblr, att risken f6r har en tenn- eller gummiklubba an- 10 fcirslag,av vilka 4 tidigare behand"briinning" av skfuytan eliminerats, vlnts f6r indrivning av bussningarna,
lats och bordlagts, medan 6 var nyinen metod som bl. a. fordrade justering
varjlmte kontrollmetningen av gingkomna. Detta visar, att intresset iter
tappens ritningsmlssiga udtjrande un- av vissa lagerytor. Ivarssons fdrslag 6kats under november minad efter
inneblr, att2 st bussningarkan indrivas
derhttas. Belciningssumma:kr 50: -.
avmattningen under tiden juli till oksamtidigt med en mekanisk inpresstober. Av de 10 fi5rslagenbordlades5
Reg.nr 49| 57 - 2365RuneGyllstriim, ningsanordning.Belcining:kr
70: -.
fiir ytterligare utredning och prov
VK 23: Frikopplingsanordning
f\r *adReg.nr 55157- 17484Sixten Fors- under drift, 1 ansig kommitt6n ej kunna
dockapi Scharmannarborrmaskin.F6rslagetinneblr, att maskinenssttiddocka berg,KA 62 (tidigare MRK) : Enklare fcirorda till beltining och nedanstiende
miitningau raketfenor.Under sin anstell- 4 fcireslogsbli belijnademed sarnmaninte behciver Ignas daglig tillsyn, di
den kan frikopplas frin huvudspindeln ning vid MRK syssladeForsbergmed lagt 7.275kr:
vid sidana arbetsoperationer,dir st6d- mitning av raketfenor. Pi den fixtur,
53986 Ebbe Olsson, NZF: Metoddockan inte har nigon funktion att som dirvid anvlndesfannsen fjiidrande ?indringvid framstillning och isolering
arm, som hijll fenan tryckt mot mdtfylla. Beliiningssumma:kr 50: -.
av prokainhydroklorid (reg. nr 161).
punkterna. Forsberg menade, att den
Beliining 400 kr.
Reg.rtr 50157- 9916 BengtLarsson,
fjiidrande armen var oniidig, di man
KA 83: Miituerktyg fdr spir, friimst
50411Karl Skirberg,NVK 20: Handkunde hilla fenan mot mitprurkten
O-ringspdr. Tidigare kontrollmdtning
med fingrarna, varigenom mdttiden verktyg fcir kilning av krutladdningar
med skjutmitt har inte medfiirt nigon
(reg.nr 162).Beliining 75 kr.
kunde minskas.Belcining:kr 75: -.
stdrre mdtnoggrannhet. Larssonsfcjr56180JohnHdgbug,NVK 21r Skrotslag medger anvdndning av indikatorReg. nr 56157- 7902 Cijsta Warnklocka med 100-delsgradering, vilken qubt, MRK 82: Fixturfiir brinellprouning avskiljning vid eftersiktningav saltkmt
(reg. nr 163).Belcining700 kr.
avhses sedan ett par mdtstift ansatts au kompressorblad.
F6rslagetinnebdr en
rnot spirkanterna. Beldningssumma: stillbar fixtur anvlndbar fijr olika typer
50096EuertEriksson,NVK 21: LyftKr /): -.
av kompressorblad.Tidigare miste man verkryg fcir glander och plungehuvud
BOFORSVERKEN
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.li
kon-rmitt6nhar nedlagt ett virdefullt
arbete och hdrvid kan nimnas att sekreterare och utredningsmanhar hela
Det gingna iret har varit ett rekordtiden varit ritare Bror Olausson,som
1316Etio D'Imporzano,aud. 60: For'
ir i alla avseenden.Hiigbergs bel6ning
icke minst har hedern av att fdrslagsIr den hiigsta, som har utdelatsoch dr skjutbar centrumdubbi supportsvarvar' kommitt6n kunnat arbetamed effektiberiiknad efter bestlmrnelseu om en Beloningkr 25: -.
vitet och framglng.
beliining med 20 /o pi inbesparadaraud. 80: Kdrra
6125DauidJohansson,
Nedanstiende fdrbdttringsfdrslag
betslcinunder ett ir. 34 firrslag har inoch gripverktyg f6r skrot vid sklrvid senastesammaniridet:
beldnades
llmnats, vilket 1r 6 mera In tidigare apparater.Beloning kr 25: -.
Ldugren
och Uno Nilsson: MdtAxel
hiigsta notering, ir 1953. Minga av
D:
autl.
79
Andersson,
Gerhard
signalanordning.
425
elektrisk
ur
med
fiirslagen har varit mycket goda och
Belciningvarderakronor 75: -.
totalt har 20 bel6natsmed sammanlagt Montageverktyg for dieselpumpar.Be-.
Tage Kristoff errron: Ljuddimpare ftir
3.725 kr, 5 bordlagts fcir ytterligare Itining kr 25:
evakueringstryckluft vid Press i
utredning och 9 ej kunnat fcirordastill
376 GeorgBji;rkoch2501EuertSucdBonoplastf
abriken. Beldning kronor
beliining.
berg,aud.79: St6dringfcir godsvid inKomrnitt6n hoppas, att intressetfdr valsning av glidring. Beliining kr
f6rslagsverksamheteninte bara skall 300:-.
Georg Hagttri)m: Anordning fdr debesti utan ocksi ytterligare 6kas under
montering av konisk plugg. Beld5442 Arne HaIl, avd. 60: Flytrban
ir 1958,si att bide minga och goda
ning en portfdlj.
mltning.
fcir
inoch
utvtudig
stickmitt
fiirslag kan behandlas.
Valter Andertson: Hlllarc fdr monte250: -.
S/ro Bel6ningkr
ringsstift i gjutform. Anslutningsaud.80;Special3746EuertHolmberg,
lock, styrmagnet,ritning 40317i3.
NOHAB
borr fiir hil genom ledskenorf6r turB e l d n i n gk r o n o r) 0 : - .
Fdrslagskommittdn vid Nohab har bilrer. Beltining kr 200: -.
Lage lohanston: Backar fdr frdsningsunder de senastemlnaderna h5llit 3
aud. 16: Sticka
1743 Harry Jonsson.,
dragkrok 4015544, bakre balk,
sammantrlden och ddrvid beslutat be- for mltning av parallella invindiga
FAK 40. Bekining kronor 50:-.
l6na nedanstiendef6rslag
spir. Belciningkr 200: -.
Georg Hagstrdm: Anordning f6r av191 RagnarBiickerbo,aud. 61: Hylla
476 Cail Larsson,aud. 79: Avdragare
gradning, avsti&ningstapp n detalj
och hylsnyckel fijr diversemontage pi
6159986.Beltining kronor 150: -.
fiir koppling pi ringkompressor. Be40AK. Belcjningkr 200: -.
lciningkr 100:-.
Karl Lid.berg,' Bockverktyg fiir plit
enligt ritning ,o7676r, 5076768,
6088 Erik. Olsson och 2i16 Torstert
baklykta FAK 40. belciningkronor
Hjiilmeretl, avd. 67: Konsvarvnings- TIDAHOLMSVERICEN
1 0 0 :- .
apparat fdr supportsvarvar. Belijning
E. M.
sammantrdde
Vid f ciretagsndmndens
kr 150: gemensamt.
det 6/tz 1957 vat fd'rslagsverksamhe*
425 Cerhard Andersson. aud. 79: ten vid Tidaholmsverken,som vanligt
Lagerstcidf6r kolvdemonterade diesel- och som sig b6,r,fdremil fiir d'veddgg- KURSVERKSAMHETEN
ning. Hiirvid visadeslven en del statimotorer. Beldning kr 100:-.
16 deltagare i virens MTM-kurs
stik frin de gingna iren av vilken
1i13 Karl
f ramgl,rf<iljandesiffror:
Utbildningen i MTM fortsdtter i
Ldngdmitt
BeldningsInliimnade
Beldnade
AU:s
regi. En ny kurs startademin-.
kr 50:
summa
fdrslag
fdrslag
dagenden L3 jan. pi Svart&Herrgird
aud. 764: lnner
4
174j Harry Jortssott,
r95r 4
5 0 0 :med L6 deltagare: 5 frln Bofors, 5
2 . O 7 )-:
mltningsinstrument f6r svarvadespir.
1952 40
30
frin Nobelkrut, 3 frin NOHAB och
1 . 4 0 0-:
L2
Bel6ning kr 50: -.
L9r3 13
vardera 1 frin UVA, \Wedaverkenoch
8
7 2 5 :Tidaholm. Kursledare iir ing. Bjtirn
4774OscarSiiwstrdm,aud.164: L:dpp- L954 1.O
r
O
7
62:L
9
t
5
9
Fornanderoch som assistenthar han
ningsdorn. Beliining kr 50: -.
L . t 4 5 :1.4
1956 16
ing. RolandJonsson,som fr. o. m. virj j0 PercyKjdrnsberg,
avd.79: Andring 1957 2l
1 . L 7 5-:
16
terminen 1958 tiverf6rts frin arbetsav rnodell.Beliining kr 25:-.
Under ir 1957 har man fdr mindre studieavd.i VK 52 till AU. I kursen
449 Roy Aronsson och 6184 Egort fdrslag dessutomutdelat 2 resqrvoir- deltar f<iljande:fr&n Bofors ing. AmuSpets,auil. 322: Demonteringsverktyg pennoroch 2 pottfdljer.
lio Bientinesi/43, ing. Yngve Ericsfiir branslepumpfcir T- resp. E-motor.
Intresset och livaktigheten har som son/VF, ing. K. O. Johansson
/4, ing.
Vartderaf6rslagetbeliinasmed25: Arne Karlsson/VX och ing. S. A.
synesvarierat och ser ut att stiga di
gemensant till de tvi fcirslagsstlllarna. nya tillverkningsobjektfrireligger.Di
Karlsson/A LL, ffi.n Nobelkrut ing.
Rune Carlsson/NA, ing. N. O. Magtenvisar
neditgiende
arbetstillgingen
3644 hik Hult, aud.80: Anordning
dens synesantalet inldmnade f<irslag nusson/NVA 1, ing. Janne Persson/
fijr battre utnyttjande av plit vid sklrminska. Helhetsintrycket dr dock myc- NVA 4 samt fcirmdnnenGunnar Olsmaskin. Bel6ning kr 200: -.
ket sott och Tidaholmsverken har sd- son/NVA 4l och Olle Ohlsson/NvA
356 John 6st,.oud. 79: Kontrollmdtkerlrten hivdat sig v?il dven pi detta 2, frln NOHAB ing. Erik Carnedal
verktyg f6r lagerramar. Belcining kr
omride. Den hcigstabeltining som ut- och Arne Eriksson samt klubbordf.
200:-.
Sven Andersson och frin Tidaholn
gitt under Lren dr kronor 500: - vilForts.pfr sid.. 71.
169 Knut Lorentzon,aud.61; Instlll- ken tilldelades maskinstdllareGeorg
ningsverktyg till brlnslepump for Gtvt- Hagstrd,m fcir ett automatiskt stimpFolnot: AU:Arbetsstudieavdeiningen, utlingsverktyg f<ir tlndskruv. Fdrslagsmotorer.Beliining kr 100:-.
bildningssektionen, Bof ors.
till krutpressi NC 5 (reg. nr 164).
Beliining 100 kr.
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306 GustauLhdberg, aud. 79: Klanmer pi borrjigg 17660.Belijning kr
-"

t^
Meddelanden
frdn
oo

SKYDDSTJANSTEN
,,DET

AR DIN INSATS DET GALLER"

Vinterns skyddskampanj vid Bofors och Nobelkrut
I fciregiende nummer av B-pilen
presentcradcskarni:anjcns
"ppiaggning. Vi stod dn infcir starten.
Nir
detta ldses har vi nitt kampanjens
fjiirde minad och kan nu n8.got<iverblickavad som hdnt och hur id6n med
skyddskampanjenmottagits p5. vi.ra
arbetsplatser.
God ordning iir A och O i
skyddsatbetet.

Personlig skyddsutrustningoch
kladsel
var ternatf cirkampanjensandran.r5"nad
.
Utredningar av intriffade olycksfall
visar i allt ftir hrig grad att uraktl8ten- S3hd.rffu aiktigaanslaginte seut. Boforshet att bdrapersonligskyddsutrustning foto.
varit den direkta skadeorsaken.
SoeciUnder den gitngna minaden har
ellt talrika har cisonskadorna
varit.
Lyckligtvis har dei stora flertalet av utfdrdade skyddsfdreskrifter6versetts
dessaskador inte fciranlett siukskriv- och kompletterats ddr s5. befunnits
n i n g u t a n e n d a sbt e h a n d l i n g
Nya fcireskrifterhar ockp l k l i n i - ncidvdndigt.
si utarbetatsddr sidana saknats.
ken.
Skyddsfcireskrifterskall dock inte
Minaden dgnadesit dversynav utlzirnnadskyddsutrustningsamt diskus- bara finnas. De skall ocksi efterlevas.
Hir kommer kampanjensmotto, "Det
sioner om de fcir olika arbeten bist
limpade typerna. Arbetsplatsrnciten ir Din insatt det giillel' vzil till pass.
har ordnatspi ett flertai avdelningar Mycket arbetehar underminaden nedoch ddrvid har bildband behandlande lagts av arbetsbefil och skyddsombud
ftir att dka arbetstagarnas
fcirst&else
rigonskyddoch skyddsskorvisats.Utstdllningar av personlig skyddsutrust- fcir nrjdvindigheten att folja utfirdade
ning har dvenanordnatsoch cirkulerat frireskrifter. En bdttre skyddsdiciplin
i stcjrrepersonallokaler.
De har siker- hoppasvi skall bli resultatetav denna
ligen verksamt bidragit till att dka kampanjminad.
kdnnedomenom den rika floran av
modern skyddsutrustning,som kom- Instruktion, speciellt av nyanstiillda
och ovana arbetare
mer till anvindning inom bolaget.Hdr
kan ocks8.nhmnas,att sdkerhetsskyltar [r mars minads avsnitt
i skyddskamoch lis fcir sdkringav strdmbrytarevid
panjen. Den blir i viss m&n en naturreparationerhar "faststdllts"vara per- lig fortsdttningpi fdregiende
minads
sonlig skyddsutrustning.
iiversynoch kompletteringav skyddsR2ittkl?idseli arbetethar inte bety- fcireskrifterna.Det dr vdl kdnt att
delse enbart ur trivselsvnpunkt.Den den nyanstdlldeoch vid arbetsplatsen
ar dven viktig, di. det gZiiler att fcir- ovane arbetaren l;ittare drabbas av
hindra olycksfall och yrkessjukdomar. olycksfall.

Karnpanjensfcjrstarninad ignades
"ordningen prt arbeltplal:en". Det var
s:ikerligenen logisk och riktig bcirjan,
som lagt god grund fcir det fortsatta
arbetct.Den synesocksi ira ornfattats
med stort intresseav olika kateqorier
anstdllda,som alla velet varamed och
dra sitt stri till stacken.Mottot och
viidjan "Det dr Din insatsdet gziller"
har tydligen "gitt in" och ej fallit pi
hilleberget.
Uttryck sidana som "Man klnner
knappt igen sig pi jobbet" eller "aldrig kunde jag tro att det kunde bli
si'n ordning som hdr s&g ut" vittnar
viiltaligt b&de om nddviindighetenav
storstldning och uppnidda resultat.
Konkreta bevis ldmnadesfrin transportavdelningarna som rapporterade
kraftig <ikning av soptcimning och
borttransportav skrot och avfallsprodukter.Det skall dock inte fcirtigas,att
man pi en del arbetsplatser
hade vintat strirre aktivitet och mera oositiva
itgdrder betriffande ordningen. Skyddsfiireskdfter och deras
Men dnnu dr det inte frirsent.Allt kan eftedevnad
ju inte "ordnas" pi en minad.
behandlades
i skyddskampanjens
tredje
etapp, som pig&tt under februari miTunnorned briinnbart:Ariip ochat,fallf ir
nad. Arbetarskyddslagen Fid"ggerav
inte placeras ander fdnster - Aaen ont iltan
betsgivarenatt tillse, att arbetstagare
lror, att de skall bAmtd[ snart, Boforsfoto.
fir kdnnedomom de risker frir ohdlsa
och olycksfall,som dr frjrbundnamed
arbetet.
Maskiner och arbetsprocesser
blir
mer och mer komplicerade.Nya produkter kommer fram i en allt stridare
strcim. Arbetskraften har i vlra dasar
alltj?imtstor rcirlighct.Allt dettam;dfcir svira problem ur skyddssynpunkt.
Utan ordentliga fcireskrifterfcir arbetenasriktisa och sdkrautfcirandeskulle
vi knappaJtkunna klara oss.

FAedi)n2ligt god ordning pA eil Qplag f i;r
oljor och rdmateriel i tunnor ocb tankar.
Boforsfoto.

t,
I

I
En god arbets)nth'uktioniir den
bii;ta thyddsinstruktionen ir ett ofta
anvdntuttryck. Arbetsinstruktionoch
hijr i regel s&intimt
skyddsinstruktion
sammanatt de ej kan itskiljas. Minadenskampanj riktar sig i fcirstahand
till arbetsbefdl,skyddsombudoch den
vaneoch erfarne arbetaren.Det dr de,
skall sdria fdr att den
somi samarbete
nyanstilldeoch ovane fir de instruktioner han behdver. Nafurligtvis dr
hdr den huvudansvarige.
arbetsledaren
Dei arbetesom nedldggespi instruktion brukar vil f<irrinta sig, di man
ddrigenomsnabbarefir en kunnigare
ochmera anvdndbarmedarbetare.

Skyddst?ivlingen

vid Nobelkrut

Den sammanlagdapremiesumman
fdr 1957 blev 8.930 kr. Framgingsrikastegrupp var NVF med 7oo kr. intjdnade. De ddrndst hdgsta premiesummornaerhdll NVK 20, gtupp 24,
som fick 660 kr. och NVT med 600
kr.
Tolv av de trettio tdvlingsgrupperna
hadeunder iret inget olycksfall.
Trafiken
Tdvlingen fortsdtter under 1958
ofdrdndraderegler. Ett par dndmed
Kampanjens sista minad, april,
ringar
i gruppindelningengenomfdres
Motorit
trafiken.
skall vi helt igna
dock.
fordonenshastigatikning gdr att trafiSkyddsombudeni de grupPer, som
ken p& vira vdgar blir allt intensivare.
jiimfcirelse
med utg&ngstaletsdnkt
i
andel
procentuella
F2irdolycksfallens
av intriffade skador 6kar alltidmt. sin frekvens,erhiller en personligpren-riep& 5o kr.
Med tanke pi den tid vi vistaspi v[Ltn
gar och gator, l<ipervi idag betydligt
*
st<irrerisker ddr dn pi arbetsplatsen.
Programmetf<ir trafikminaden dr (ndr Bofots siinkte olycksfallsdettaskrives)ej klart. Avsikten lr dock
kurvan
Ltt affangetu den i samarbeie med
Nationalfcireningenftir trafiksikerheOlycksfallskurvan vid Boforsverken
tens frlmjande, Kadskoga Trafiksd- pressades
under 1957ytterligarenigot
Polisen och NBJ.
kerhetskommitt6,
nedit. Totalt anmdldes181 olycksfall
i arbetetoch pi vdg till och frin arbetet
Resultat ochsi pi ling sikt
mot 276 under fiiregiende ir 1956.
samtidigt antalet irsarbetare stigit
Di
Det dr inte alltid man vid en skyddsfrin
3.848 trll 3.942 och antalet arbetskampanjomedelbartkan avlisa resultatei i form av sdnkta olycksfallssiff- timmar ijkat frin 9,2:z milj. till 9,+oz
milj. visar frekvensen en betydande
ror. Tillf2illigheter spelar hir ofta in.
rnycket
Nigon anledning att misstrtista,om siintning av de redan tidigare
lSga siffrorna. Rdknat per 100 irsarbeman p& nlgon avdelning rlkat f& fler
olycksfall under^ kampanjen, finns tare blev frekvensen1957 4,6 mot 5,6
inte. Det arbeteoch de anstrdngningar, 1956, alltsi en hel enhet ldgre. Rdknat
som under dessa mlnader nedlagts, per 1 milj. arbetstimmarblev frekvenhar utan tvekan bidragit till att h<ija sen 19,1 rnot 23,4. Fdrdolycksfallen
och intar en alltftir stor andel av det totala
de anstdlldasskyddsmedvetande
antaletolycksfll,32 av 181, Iven om
resultatethirav kommer pi ldngre sikt
de rninskat med 5 j?imftirt rned 1956.
att bli fdrre olycksfall.
Ltn/NS
Firljandeavdelningarvar helt olycksfallsfria:XK 30,BAM, KMPS, ES,MG
_J?
22, MG 27, VK 24,YK 52,VE, VA 50
OV och Ot, alltse 72 x de 46 avdelningar som deltar i Skyddstivlingen.
Liigre olycksf allsfrekvens
Frinrdknas ferdolycksfallenblir yttervid Nobelkrut
ligare 2 avdelningar olycksfallsfria,
nrmligen KA och VK 25.
under 1957
Yrkesskadefrekvensen
*
var den ldgsta,som hittills noteratsvid
18,2 yrkesskadorper en milf<iretaget,
jon arbetstimmar(4,3 per 100 ersar- 2o.oookronor i pris i skyddsbetare). 1956 var motsvarandesiffror prist?ivlingen vid Bofors
2 4 , 2( r , 8 ) .
Resultatetav 7957 irs SkyddstdvDet totala antalet yrkesskadorvar
47 drrav 10 fiirdolycksfall. Yrkesska- ling Zirnu klart och prissummornautdorna medfcirde en f<irlust av 9947 rdknade.Till de olika avdelningatna
arbetstimmarmotsvarande0,4 Vo av kommer cc, L4.435 kr. att utbetalas,
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den totait utfcirda arbetstiden.Under
iret intriffade inget olycksfall, som
krdvde dddsoffer. En skadamedfd,rde
to/o-ig invaliditet
Ltn

3t yterhliider
Det iir inte ldtt att Aonzma
ochandrailllhbrigheter,nkr goluetframfar
nzedaerktyg,Aiirror
AlAdhillaniir belanzrat
och mas
Ai ner. Bofotsfoto.
ca ).700 kr.
dlrtill fir skyddson-rbuden
i prernieroch beltining.
Grupp A, den svirasteklassen,vanns
av BAM som sdnkte olycksfallsfiekvensenmed 1oo /o (avd. var alltsi
helt fri frin olycksfall) och fick 409
kr. Tvia blev MG 21, 458 kr. och trea
MSK 80, 430 kr. Hrigsta penningsumma i denna grupp fick Byggnadsavd. som fick 1.430 kr. f& 56 o/o
slnkning. MSK, som hade samma
fick L.027 kr.
sdnkningsprocent,
Grupp B hade 3 avdelningar helt
olycksfallsfria,MG 27, XK 3o och
KMPS, vilka fick resp. 215 kr., 151
kr. och 306 kr. Hdgsta summan,737
kr., fick VK 5o f& 56 /o srinkning.
Grupp A uppvisade5 olycksfallsfria
avdelningar,VA 50, VE, OT och KA
s-KA 9. Sistnimnda tvi avd. rlknas
som en tdvlingsenhet.Prissummorna
b l e r ' r e s p 8. 7 k r . , 1 O 1k r . , 1 1 0 k r . o c h
806 kr. KA 8-KA 9 fick silunda iven
den hd,gstasumman.
L,
*
En g&ta, insrind au E. M.
Brokigt och krokigt
i skogen iir det uuxet
lamrnat i fdhus
folat i stal1.
*
Tyd gitan och sind in svaretunder
adress "G&tan", B-pilens Redaktion,
Bofors. Vi delar ut minst 3 pris !

11.
11,.
13.
25.

GRATULERA
5O aelt 6o-dzi^r,t4az
II kvartalet

1958

BOFORSVERKEN
April

50-iringar

Anstilld

1. Nilsson
1937
, Lars Gurumr
, Synare,MVK 30
4. Biickstrrim,Hugo Eilertz, Kontorist, PV
1937
5. Wohlander,
FolkeHelmerMauritz,Repxatcir,B 9 1946
9. Lundell, Helgc InguarFilare, VK 50
1953
13. Jactt[s56p,
ArnoldHilding,Tempoavsynare,
KA 91 1925
1.3. Soderbcrg,
SiguardArtur Emanuel,Ugnsskcitare,
MH 20
1953
13. Stenberg,
CustauAdolJ-,
Borrare,VI{
1947
1,4. Hiimqvist, VcrncrOlaus, Grovarbetare,B 9
1939
16. Kihlstrrint,Erik Herman,Slipare,VF 20
1936
1,7. Abrahant
sson,
r, YR 95 1942
JohnSigfrid,Mek. reparatci
20. Eriksson,Bcrtil Olttf, Verktygsslipare,VA 40
1948
22. Karlssort,
Krtut Arut, Avsyrare,VF 80
1932
22. Klacssttrt,
KarlErik, Stat.kontrollant,KA 91
1949
22. Custaussttn,
Krut Albcrt,Fdrgstdr.nplare,
MVK 30 1950
M"j
4. Bergquist
, HarryBirgerEtnanucl,Forman,MS 22
4. Nordin,Erik Rune,Hejarsynare,
MS 80
8. Casperss<tn,
StigCarl Oslar, Overingenjor,T
10. Lilja, AdolJ'Berfi/,
Fiirman,VF 1
1,1,. Florio,Alfonso,Automatsvarvare,
VA 30
13. Korlsson,
Karl Hcruing, Stldare,VT
15. Karlssort,
AlfredEdufu,Smdltare,ME 20
15. Bergstrdm,Karl Erik, Frdsare,VF 20
16. Pettersstm,
Gunhild Miirta Margareta,Tertpoavsynare,KA 91
24. Karlkuist, Knut Ojar, F<irmau,MG 23
25. SunrLlterg,
Johan{JrbanEngclbert,Fr5sare,VK 52
26. Lundntark,OstenFredrileTeodor,Efterbearb.
svarv, VA 30
27. Sahlberg,
Carl GustauIngennr,Konstruktcjr,KKT
Juni
4. Hagelin, SigridEluira, Linderska,X 20
12. Andcrsson,
ErnstFilip, Kranfdrare, ME 20
13. Pettersson,
Erik Elou, Kranfcirare,MG 21
15. Jonsson,
Folke,Galvanisrjr,
VA 40
21. Johansson,
Erik Gunnar,Reparat6r,B 39
21. Ryman,HennanSigurd,Hjdlpstdllare,MVK22
26. Myhr, Elon YngveTage,Portvakt, OV
27. Frdbcrg,Brttr Ceorg,Laborant, MLA
29. Karlsson,
Karl Gustau
X 20
, Linjearbetare,
April
6.
6.
7.
16.
22.
27.
M"j
1.
3.

1924
1949
1941
1927
1955
1943
1934
1933

Zandcr,CustauEtnil, Vcrktygsfrlsarc,VV 20
Swdberg,Robert,Lab.-ingenjor,MLK
Lekberg,CiistaAmandus,Verktygslodare,VV 20
Karlssrtn,CustauAdolf, Smcirjare,VT

1912
1931
1972
7919

Juni
5. Siik,JohanLeo, Kran{cirare,
VT
.
13. Katrsorrcn,
AnrneAntti, Montijr, VK 59
15. Ld.fstrdm,
CustauEdvin,Modellsnickarc,MG 27
1,9. Johaussort,
JohanEnfrid , Sliparfcirman,VA 40
19. Gibson,GustauHaraldNatanael,Ingenjor,
KKM
20. Lwilstrcim,Eduin Natanael,Reparatcir,MVK
20. Eriksson,
Karl Valdemar,
Mek. reparat;3r,X22

1950
1954
1912
1919
1925
1,949
1972

NOBELKRUT
April

5O-iringar
Ahlstrand,JohanAlbert,Krutarbetare,NVK 21
Forsman,Ake Gudmund,Reparat6r,NB 90
Kjellman,Iuan Ferdinand,Krutarbetare,NVK 21
Eriksson,Erik GustauBerril,Krutbruksarb.,NVN
Pettersson,
Gusta! Vilhelm, Nitrerare, NVN
Erlandsson,
GustauRagnar,Arnmunitionsarb.
NVA 4
25. Pcrssort,
Knut Erik Harry, F6nidsarb.,NP 10

1922
7937

M"j
9.
77.
1,9.
23.
24.

1.939
1943
7928
1932
1937

7.
2.
3.
4.
1,2.
25.

Crorn, Albhr Fcrdirnnd,Krutarbctare,NVK 21
Starilterg,
Bo Carl Otto Mclker,IngenjcirNVK 3
Kailsson,Eucrt Fritiol', Svarvare,NB 90
Ekendahl,Bror OscarHemming,Laborant, NLD
Jeruberg,Carl Emanuel,Vaktmdstare,NZL 90

1938
1924
1933
1934
1926

Juni.
3. Eriksson,
JohanHerbert,Ammunitionsarb.NVA 4 1924
8. Karlsson,Rtty Oscar,Transportarbetare,NVF
195I
26. Kjellberg,GustauAdolf, Laborant, NLB
1926
April.

60-iringar

1946
1930
1925

5. Hcdman,CeorgEmanuel,
Ingenjiir,NVD
23. Sundkuist,Karl Emil, Krutarberare,NVK 21

t939
7929

Maj.
9. Custausson,
Erik Johan, Amm.-arbetare,NVA 4 1924
14. Karlsson,Karl Julius,Byggnadssnickare,
NB 5 1940
28. Jonssort,
Karl Theodor,Krutbruksarb., NVN
1938

1955
1934
1956
1939
1.943
1"949
1945
1923
1939

60-iringar

Parssort,
TaodorIsedor,Krankopplare
, YK 23
Striim,CustauHarry,Plarerare,PK
Andersson,
BrorAxel, Mek. reparatcir,
X.
Sucdberg,
SdlueRudolfluar, Kapten,OF
Elustriin,CustauAdolf, Stddare,VT
Piscator,Karl Fritiof, Hlrdare, MH 22

1952
1917
7934
1.933
1913
1936

Erikssott,
GustauEmanuel,Hemarbete,699
Ek, Iuar Torstut Valdemar,Slipare,VK 21

1.957
1929

Juri.
6. Eriksson,
Erik Gustau,Ftjrkokarc,NVN

7920
7917

1934

NOHAB
April.
1.
10.
12.
17.

50-iringar
Berg,Holger,Truckfcirare,Avd.256
Agren, Vendel,Vakt, Avd. V
Dahllaf,Gurumr,Resemontcir,
Avd. 61
Tutgblad,Erift, Kalkylator,Avd. 141

1935
1955
1927
1937

M"j.
3.
8.
24.
31.

Karlssrtn,
Tage,Reparatijr,Avd. R
Ehrle,Ake,Ingenj6r, Avd. 192
Andarsson,
Aruid, Rev.-svarvare,
Avd. 60
Karluiltcrg,Sigurd,Ytkt, Avd. V

1955
1939
1928
1939

Juni.
4. Bjiirk, Suen,Fitrman, Avd. 80
28. MagnussLtrt,
Karl, Mllare, Avd. 11

1923
I 950

6B

oUeteruner
stntjansf,c
slmslutat
x;:
.
a
:l :*

,::

Vi

gratulera.

60-iringar

Eduin, Snickare,Avd. 75
Eril<ssot't,
Keller, Rickard,Overingenjcir, Avd- 144
Knut,Repantijr, Avd. R
Wennergren,
Avd.80
Transportarbetare,
Kari,
Johansson,

Maj.
Avd. 61
4. Dahlberg,Harald,Resemontcir,
9. Mattsson,Erik, Forrnan'Avd. 60
10. Lidman,AndersJohan,Godsinvlgare,Avd' 40
12. Kopp, Elof, Filare, Avd. 61
12. Ltmdgren,Hugo,Ijiitare,Avd. 151
23. Andisson, Venter,Materialutllmnare, Avd' F

1928
1946
1920
1955

1.921.
1.920
1921.
1920
1.935
1,929

TIDAHOLMSVERKEN
SO-iring
Juni.
Reparatcir
Erlanl,
Gotthnrd
Per
16. Lust,

1.937

60-iring
Chauffor
GustauValdemar,
13. Johartsson,

1.940

M"j.

WEDAVERKEN
M"j.

50-iringar

28. Lwtdgren.,Tycko, SPetsare

1,948

Jruri.
1. M/ssor, OloJ AvsYnare

1943

M"j.

60-iring

Anton, Bortare
25. Anderssort,

1948

uvA
50-itingar
M"j.
3. Riss,Paul,Verktygsfilare
Fritiof Ture, Fcjrmau
4. Johanssort,

1953
1946

Juni.
10. Olsson
, Emil Sigvald,Verktygsfilarc
1,6. Lampy'n,Axcl Sigurd,Filare, reparatijr

1946
1.956

60-iring
April.
23. Widcll, CustnuAtttott,Ovcrnrotltcjr

1934

69

David E. Ericssott
Bofors

hq

Forts.

April.
1.
10.
24.
27.

SigurdEngstriint
Bofors

Erik A, Brogren
Nobclknrt

Nils Anrcnntt
Bofors

C. A. Flink
Nohab

Nils Olou Hagberg
Nohab

Arneman,Nils Edvard,fddd 6 dec. 1893,pensionerad1
jan. 1958.Anstdlldesvid Bofors i september1915som bitrddande korrespondent pi Direktionssekretariatet,civerflyttade i febr. 1919 till Inkdpsavd. som expeditionsfdrestlndare och blev i jan. 1930inkdpschef. Erhijll vid Bofors
300-Srsjubileun 1946 medalj och gratifikation fijr 31
tj?insteiroch rZiknadesilunda 42 tjdnsteir, ndr han avgick'
Brogren,Erik Artwr, lodd 29 nov. 1892, pensionerad30
,rorr. 1957. Arbetade pi Byggnadsavd.och Martinverket
i Bofors 1913-1924, ijverflyttadesndmnda ir ti1l Nobelkrut, dlr han arbetadepi lliirapterilgen och Tdndhattsfabriken. ftir att 1940utnlmnas till fijrman pi Tdndmedelsavd. Denna tjdnst hade han tills han avgick efter ca 44 1r
i bolagetstjiinst. Erholl vid jr"rbil6etmedalj och gratifikation for 33 tjdnsteir.
Engstrdm,SigurdAlvar, fddd 10 jan. 1891,peusiouer:rd
t febr. tqSg. Anstllldesi Bofors i maj 1910och har hela
sin linga anstlllningstid,ca 48 ir, arbetat pi Elektriska
avdelningensom elektriker och lindare' Erhdll vid jubil6et
1946 rnedalj och gratilikation for 36 tjdnsteir.
Dnvid Euald,fddd 17 nov. 1890,pensionerad1
Eriksson,
dec.1957.Anstdlldesvid Bofors i mars 1915som hjilpare
och civerflyttadetili Nobelkrut i aprll1976,
i Smidespressen
ddr han arbetadetill iuli 1917.nterkom till Bofors i mars
1937sornelektrikerpi Elektriskaavd., ddr han i okt. 1942
utnlmudes till ftirman. Denna tjdnst hade han tills han avgick eftcr cr22 tldnstelr.
OskarEumnuel,fodd 5 iuli 1891, slutat med
Erikssott,
invaliditctspension1 juli 1957. Anstiilldesvid Bofors i
januari 1940 som diversearbctarepi Skjutflltet, kom

Johan Herkules
Bofors
"

Artlur Jonssott
Nobelkrut ,i

Albin Pettersson
Nobclkrut

K. J. Pettersson
Bofors

SuenEniI Larsson
Nohab

Mauritz Sdhlin

Frans Sitnonsson

Bofors

BoJbrs

sarnma ir till Smedjan, ddr han var hantlangare,truckforare och oljeservicernan
tiil augusti 1.949,de.han blcv
pi Byggnadsavd.
kompressorskcitarc

10 iren stddarepi Snickarvcrkstadcn.
Erhcill medalj och
gratifikation for 25 tjlnsteir vid medaljutdelningen 30
nov. 1957.

Flink, CustafAdol.f,fAdd 4 uov. 1890,pensioneradi dec.
1957.Anstilldesi Smedjanvid Nydqvist & Holm 1,91,2
och
lrar lrela sin linga anstlllningstid, ca 46 ir, arbetat i demra
avdelning som smed och hammarreglerare.Erhijll vid
Nolrabs 10O-irsjubileun 1947 nedalj och gratifikadon

Larssort,Sucn Enil, fddd 29 febr. 1892, pcnsionerad
31 dec. 1957.Borjadc vid Nydqvist & Holm 20 maj 1905
som ldrpojke i gamla Maskinvcrkstaden,der han senarc
blev skicklig svarvare. Overf6rdes 1928 tlll div. Verkstadskontoret,sedermeraPlaneringen.Hdr har han huvudsakligen sysslatmed lok och turbiner. Fackligt och kommunalt intresserad,bl. a. ordf. i Verkstadsklubbenpi
7920-talet, mingirig ledamot av Stadsfullmlktige och
ordf. i Korrsunl 1.933-1.945.Erhijll medalj och gratifikatiorr for 42 tjlnste5r vid Nohabs 10O-irsjubileunt1947
och rlknade s.llundaca,52,5 nr i bolagetstjdnst nir han
avgick.

t..

IOr J5 Uallstear.

Hagberg, Nils Olou, fijdd 29 jrli 1.892, pensionerad
31 dec. 1957. Anst[lldes 20 okt. 1916 vid Nydqvist & Holm
sonr fcirnran i gamla Maskinverkstadcn, kom l ryrtl 1929
till div. Verkstadskontoret, sedernera Planeringen, vars
chef han blev. Vid Planeringens uppdelning blev han chef
fcir detaljplaneringen och har ddr fciretrddesvis sysslat med
BoforsbestSllningama. Vid Nohabs jubileum 1947 erholl
han medalj och gratifikation fcir 31 tjinsteir och r5knadc
sllunda 41 tjlnste.ir, nir han avgick.
Hcrkulcs, Johan, lodd 30 nov. 1890, slutat vid uppnidd
pensionsilder den 30 nov. 1957. Anstdlldcs i jan. 1940 vid
Bofors sorn smidesarbetarei Smedjan. Overflyttade 1946
till Valsverket och senare Kilstavalsverket, ddr han arbetat
som smcirjarc, traversfcirareoch diversearbetarc.

r!

C. Th. Karkson
Nobclkrut "

Arthwr Valentfu,{odd 17 nov. 1890, pensionerad
Jtutssttrt,
27 dec. 1957. Anstiilldes vid Nobelkrut den 25 le&. 1937
som byggnadssuickare pi Byggnadsavd. De sista 2 iren
frin juni 1956 arbetade han pi verktygsfcirridet pn samma
avd. Rlknadc ca 20 tjdnsteir, n1r han slutade.
Karlsstttt,Custaf Thcodor,fodd 9 nov. 1890, pcnsionerad
28 dec. 1957. Arbetade vid Bofors 1915 sor.ngranatsvarvare,
nov. 1918-1920 pi vedgirden och 1920 som svarvare i
verkstaden. Arxtllldes 1935 vid Nobelkrut, dir han till
jm. 1947 var grovarbctare pi Byggnadsavd. och de sista

Larssttrr,
Karl Ragnr, fciddden 23nov.1890,pensionerad
1 dec.1957.Anstllldes i Bofors i attg. 1927som srred och
hade dcma sysslatill febr. 1933,di han blev f6rridsnran,
forst pi Centralfdrridet och frin 1947 plt Elektriska avd.
De sista 5 iren frin aprll 1952 var han kontrollarbetare
pi Kontrollavd. Erhcjll vid jubil6et medalj och gratifikation for 25 tjdnsteir och rdknadesilcdes36 ir i bolagcts
tjdnst,ndr han slutade.
Pctterssott,
Albhr Laonard,fddd 16 dec. 1890,pensionerad
16 dec. 1957.Arbetade1,912pi Krutavd. vid Nobelkrut
och 1914 i Martinverket ocir Granatverkstaden
i Bofors.
Aterkom till Nobelkrut 7915,dir han fcirst arbetadepi
Syrafabriken,frin maj 1916pi Eterfabriken sorn appararskbtare,varifrin han i sept.19476verflyttadetill Centralfcirridct. Hdr arbetadehan tills han slutadeefter ca 44 ir
i bolagetstjdnst.Erhcillvid jubil6et 1946mcdalj och gratifikation fdr 33 rjensteir.
Pcttcrssort,
Karl Joscf,I:ddd22 nov. 1890,pcnsionerad1
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Erik Forslin
Bofors
v

Ejrnr Johanssott
UVA

Forslin,Erik Oskar,I:6dd 2 dec. 1899, avliden 18 dec'
1957.Anstiilldesvid Bofors i sept' 1925 som rornlontdr
Overf lyttade 7926trll Nobelkrut
pi ByggnadsavdeJningen.
i r"--" yrke och stannadeder till 1'937,d|han utnrmldes
,i[ tOr-"o i Bofors. Blev i jan. 1939verkmlstarepi Angcentralen och hade denna tjinst till sin bortging' Erhiill
1950medalj och gratifikation fcir 25 tjinsteSr.
Alfred,fitdd14 juni 1898,avliden27 nov'
Johansson,Ejnar
forsta arbetarna'som 1 sept' 1928ande
av
7957.Yar en
stilldes vid divarande AB Nomy, sedermeraUlvsunda
Verkstlder AB. Arbetade hela sin anstdllningstid,ca 30
ir, som svarvareoch var vid sin bortging UVA:s till
tjlnsteiren ildsta anstillda.
Nordn,Johan Folke,lodd 23 mul 1907, avliden 11 dec'

Veteraner.

. . Forts.

dec.1957.Anstdlldesi Bofors i maj 1910 som hjdlparei
blev i okt. 1'91'2plitslagare -pl PHtverkSmidespressen,
denna syssla,tills han avgick eftet ca 47
hade
stadenoch
tjlnsteir. Erholl vid jubil6et 1946 rnedalj och gratifikation
fijr 36 rjdnsteer.
Salrlin, Otto Mauritz, fodd den 25 okt. 1892,anstdlldes
vid Bofors i arg. 1'922,pensioneradden 1 jan' 1958' Har
r,rnderhela sin airsteilningstid,35 ir, tillhijrt Krigsrnaterieiavdelrringen,men var derjamte under de senaste15--20
Sren beiaknings- och slkerhetschef i Bofors och hade

sid.65'
Forts-.fr.
\Wedavering. Einar Strdm samt frnn
ken arbetsstudiemanFolke Tivner.
Kursen p&gir tiden I3-L8/L, 3(teoretiska delen)
8/2, 2472-I/3
samt17-29/3 (praktiska delen).

Kursverksamheten.

FolkcNortn,
Bqfors v

Altlo Akcrbcrg
Bofors
\

1957.Anst?illdvid Wikers AB okt. 1944-dec.1945 och
i Smedjan'
kom till Bofors r jan. 1946som srnideshjdlpare
Arbetade sedan pi Flrdigstlllningsavd', Vaktavd. och
Byggnadsavd.,imau han i febr. ijverflyttade till Automatavd., dir han varit svarvareoch f6rridsman.
Aherberg,Aldo Alexander,fOdd 16 aug. 1892' avliden
7 ian. 1958. Anstdlldesi dec. 191,2som grovarbetarepi
Byggnadsavd.i Bofors. Overflyttade i juni 1917 till
Nobelkrut. men Sterkom efter 1 ir till Bofors som hantlangare i Stilgjuteriet. Hir arbetadehan till 1941, di han
6veiflyttade fijrst till Transportavd. och senaretill Byggnadsavd., ddr hur var grovarbetare och de sista iren
f6rridsarbetare.Rdknadeca 47 tjlnsteir vid sin bortgnng.
Erhijll vid jubil6et medalj och gratifikation for 34 tjensteir.
nlrmaste 6veriuseendeav bolagets hotellrcjrelseoch av
lleklamavdelningen. Foretog under 1920- och 1930-talen
en mingfald a{fersresor,frlmst till Sydamerika, Balkan
och de baltiska statena. Erholl medalj och gratifikation
fcir 25 tjlnsteitr 1947.
Frans Oskar,f6dd 5 jan. 1891, peusionerad
Simonsson,
vid Nobelkrut jan.-nov. 1926 oclt
Arbetade
1 febr. 1958.
overflyttade di till Bofors som mejslarei Valsverket.
Dema avdelning dllhijrde han senare, frin 1935 som
sliparbas,tills uppnidd pensionsilder.ErhOll 1951 rnedalj
och gratilikation for 25 tjdnsteir och riknade siledes ca
32 tjat"steLr,nlr iran slutade.

ingenjiirer och tio verkmdstareeller
fdrmin.

dersson,VTK, Tl-lastaren dr en skoplastare, avsedd fdr byggnadsarbeten
och snd'rdjning.

Personalledning i produktionen
Ing. Rune Johnson/MSK ) och ing. Bergsskolan i Filipstad
Holgir Ahling/VK 2) deltar tiden har en kurs fdr fdrmdn och fdrrnans13-17 /I samt3-7 /3 i en av Svenska aspirantertiden 2L/I-4/3
-58 och i
cireningenanordnadkurs denna deltar stilprovare Bertil ForsArbetsgivaref
6 st. kurser fiir arbetsled^re ^rt^nunder rubriken "Personalledning i
man, MS.
geras av Jiirnbruksfiirbundet
produktionen".Kutsenhilles pi SAF:s
Tlrnbruksfcirbundetsweekend-kur- kursgird Yxtaholm vid FIen.
Sveri ges Mekanfiirbunds
,.i f,i. arbetsledarehiiles i ir pi ftilStockholm
i
nya pibyggnadskursfcir smidesingenTl-lastarkurs
jande tider: i Svarti 16-19/r, 27jdrer den 2o/r-27/5 1958 hat so1Tt
en
AB
anordnade
SvenskaTraktor
30/3, 8-11/r, 4-7/9, 23-26/10
deltagarefrin Bofors ing. Villy Malm17-22/3-58.
den
Tl-lastare
fdr
kurs
srmt i Grangarde4-7/12. Vid varje
qvist, MSK.
Till dennareserfrin Bofors Rolf Antillfltle representerasBofors av tvi
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Saften ocb Aakorna srnakade hiirligt.
Bengt Johansson.

--.tit
Foto

Trevlig julfest pi Gullriset
En trevlig juifest anordnade NykvistensTjdnsternannafcirening
den 10
januari fcir sina medlemmarmed barn,
pi NOHAB's personalrestaurang
Gullrisit.
Den ledandefestarrangciren
var servicechef Bengt Mossberg, som hade
gott bistind av en del av fcireningens
medlemmar.
Julfesten, som blivit nigot av en
tradition, 2irlivligt efterldngtadavbarnen. Den tycks ocks&bli allt popul2irare hr f rln fu. I irets fest deltog river
200 barn och 170 vuxna.

Dansaderunt granenoch sjungande
de gamla kiinda julsingerna inledde
barnentillstlllningen. Mammornaoch
pappornafick, under tiden de vdntade
pi att sj?ilvafn dansa i ring, dricka
gott kaffe och dta kakor och tirta. I
den vdlbehcivligapauseni ringlekarna
serverades
barnenglace,saft och tirta.
Mete i fiskdarnrnenmed gliidjande
f8.ngstervar ocksi ett uppskattatinslag.
Klockan 20.00 avslutadesjulgransplundringen och i extrabussarftirdes Decemberkf umelurer
de bel5.tnabarnen hem, fcirseddamed
de stora gottpisar, som tomtarna de- Luciakvlllen pi Nohab
I a tu t .
Den hrigsteChefs-Nohabiten
R t
stfirredomedsmycketi hand.
Mot honomLucia iir liten
ochrodnarhongdr lite grand.
Snartiir ju deti)gonblickinne

-^%':
T""
dfr Odelberguarligtltar hiingt
,:,;'iistft
;;;.P
i rilr':

kring njiilluita halsensomnhnrc
tletsntyckesom Nohabhar skankt.
Kan sjungastill melodien:
"Se, SvarteRudolf"

Tonteiar, aiil ttadderad och nzaskerad.,bleu
ex popaliir ligur. Litet reseruerad ser doch
den unge tndilnen xtt sonz ,tu hiilsar, Foto
Bengt Johansson.

Fall fart pd d.ansenkring granen p,i Gullriset. Foto Bengt Johansson.

Hiirt pi maskinverkstaden
-

Vad trttrdu omdcndArsputnikcu?

-

Dii' ii' m fiir---c li;gualltih<''pn,
tnut dA' ii' sytutotn htuutctt.
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Au "RIPOST".

au "S TIG
Teckningar

Livet var inte alls som nu ndr jag n-redatt anslutatill detta helt privata
belysningsndt.
ftir omkring )0 lr sedan (samma ir
Vatten till tviittpytsarnakunde man
iae eick och lestefcir prdsten)b<irjade
"sopepojke"
i den avdelningennlrmast bdcken.
ta
vid
Nydsom
rti ^'tU.t"
"kraftkanalen", ty
qvist
& Holms verkstad i Trollh?ittan' Dricksvattentogs i
'Trollhlttan
trots att vi
vara
renast,
ansigs
det
utan
d&
stad
var inte
som
llckerheter,
poikar
allehanda
slg
var
Det
ir
senare.
flera
fiirst
det
blev
avskride
annat
och
fcittbullar
vad man nu kallar ett typiskt bruks- sronvita
vi unsamhdlle.Det fiirekom bara tvi klas- irdnnan. Men sidant skvalpade
"trdbyttor" rned
ser: arbetareoch andra. Till de andra dan och fyllde vira
den s. k. iiverklassenrlknades alla de "friskt" vatten och placeradebyttorna
dem de
mera betydande gubbarna samt dven pi bestdmdaplatserbch sattei
som
skopor.
eller
kopparslevar
i<irtenta
bideras
och
affdrsidkare
telefonister,
anvinda.
skulle
alla,
arbetarna.
trlden samt alla pL kontoren anstdllda'
Flertaletav arbetarnavar "verkstabor"
och valsverkare och ett fetal arbetade
vid oljeslageriet och pappersbruket,
"kn6ket" som det kallades.
hadetill uppgift bl. a'
Vi sopepolkar
alj spin
och
att sopiundan
-maskinerna. kiira bort
var
det att
Tyngst
frln
frin svarvar,
kdraundan tackjdrnssp&n
hyvlar och stickmaskiner.Med "sopekhrcan" fylld av sidan last, var det
inte utan itt mutt vinglade hit och dit
rnellanskalmarna.
Var och en av arbetarna hade en
uvts att tvdtta sig i och den skulle vi
irfftar tomma iarje dag samt fYlla
ined nvtt vatten. Det var lingt att gi
f<jr ati utfdra det jobbet. Det var antingen att ta i "verkstabicken", som
rain ffirn kanalen och genom dockan
ned till ilven, eller i "kraftkanalen",
som cick frin segelkanalenoch ned
--til vErkstadett niu kraftverk, vilket
qav kraft till det fital motorer n-ran
f,unnit att installera och gav lyse i de
tltaliga koltridslamporna man ritt
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ffir'

UNO"
I porten satt en Senom olYcksfall
skadadperson,och han hade rdttighet
att sllji svagdricka i olika mitt, ett
kvatter eller ett halvstop.Mojligheten
att gi dit och fi sig ett mett utnyttjaMen tre cire
desiv itskillisa anstdllda.
eller fem var !n stor utgift och det var
mlnga som sparadeden och i stdllet
- gick pi dass.
Mu.t Le.rdeju till, att vid en viss tid
pi eftermiddagenkom gingare Stolt
iit och dvensmeden"Sua" och ganska
ofta dven svarvarenAnders Hansson
samten och annanglng ocksi smeden

Karl Frl.ndberg.Di. vissteman, att det
skulle bli diskussionom aktuella angeIdgenheter.Stolt var liberal, av den
gamla stolta sorten, "Sua" vissteman
inte si mycketom. Bara att han var en
ivrig och nog si sd.kerprickskytt, som
hade l2itt fcir att tala. Anders Hansson
och Karl Frdndberg var civertygade
socialisteroch de kunde hdvdasin.mening och fcirsvaraden. Aven pi dass.Med doftenav Stoltspipa i nlsan
gick vi unga, som st&ttute i korridoren
och lyssnat,iter till vira arbetenoch
begrundadevad vi fitt hcjra. Att vi
hijll med Kad Frlndberq och Anders
Hansson-var
givet.Och dinna uppfattning Zndradesicke av att man b6riade
siilja och dela ut Valfrid Sp&ngbergs
Aftontidningen till oss.
Ett tag rnedarbetadeStrindberg i
den och vi llste med omsorgvad han
hade att sdga den svenskanationen.
Men Ny Tid bdrjade ocksi att spridas
orn dn fcirsiktigt ot h i skyrnundan.
L)en sorl ertappadesrned att dela ut
den tidningen riskeradeju att bli avskedadoch det betyddeju en del.Trots
att avlciningenhdll sig omkring 9 kr.

\t

-{-::

gick det an att ha en vanlig civerrocki
gjuteri i Sundbyberg,och Qvarfort,
arbetet.Nej, den skulle kapas av en som nu iir urmakarei Uddevalla, var
decimeteroch fd'rvandlastill - kavaj. ett par som trotsadetraditionen.
Att clever och andra hade dverrock
Niir jag 1905 fett arbete i Scideroch krage pi sig ndr de gick till och t:ilje, sade en av mina kamrater till
frin arbctetfann nransig i, lnen nog rnig: - Kcip er-rknallhatt och ha pi
kunde det hdndaatt di nison blivande dig ndr du reser.Kommer du till Sriingenjcircller Iokicirarcorn kvillcn dertZiljeoch 2ir kliidd i vegamcissafir
skulle taga pi sig kragen att den var du simre betalt. Jag lydde ridet och
l:CKan.
milad i rutor med rncinjaoch ej kunde kcipteen knallhatt f6r 3: 50. Men jag
Min far kom hem en dag och med- anvindas.
vigade inte ta den pi mig i Trollh?itdelade att han ertappatsiled att ha
Att ha hatt pi sig i arbetetvar av- tan utan tog pi den fd,rstinne pi toaspritt "Folkviljan" och fitt sparken. skyvdrt
och kunde endast tolereras av
,"t jdrnvdgsstationsn
I - OxnqMan ville inte se honom meri. Han frdmmande
gjutare och andra "fnml:fr
gick ddrhemmaett par dagar och sig lingar". Axell,
som nu har ett stcirre
Ripo:t.
litet molokenut och mamma,hon grlt.
-kom
Vad skulle vi vdl leva pi ? Men si
det ett bud frin verkstanatt han skulle
komma dit och arbetaiqen. Di som nu
hade man bruk fdr dukdsa arbetare.
Och han blev fdrman en f,d derefter.
Det var si underligt pi den tiden
att alla, arbetare skulle ha "vegamdssor" i arbetet.Den som inte hade det KORPIDROTTSGLIMTAR
FRAN TIDAHOLMSVERKEN
betraktadessom en snobb. Inte heller
Korpidrottens bordtennisturnering Tre bilder frlin "Korpens" fdrtta pri:atdelhar blivit en stor f.ramgilng. Inte ning aid.TV den 13 nott. 1957.
mindre in 90 deltaearei fem olika
klasseranmdldesig och sedanhar turneringenpigitt med full fart. Hittills
har alla matcher gitt i Personalhuset
och allt har klaffat bra, fastd.n man
kanskefrin korpenssida ijnskadelitet
mera smidighet i en del "nyckelfr&gor
I Elitklassenfinns 12 deltagare,Bklassenhar 30 och ir dirmed std,rst,i
C-, Oldboys- och Juniorklasshar anmdlts resp. 28, IL och 9 deltagare.
Turneringen har utmdrkts av hirda,
jdmna matcher i 3 set. I skrivande
stund har Oldboysklassenkommit
lingst och dlr dr det nu ftudigt fcir
final i vilken deltar Evert Sand,Gcista Berndt Bergstrdm, Ingentar Johansson ocb
Roll Karlsson, Jtdrtepelarnd i suaruarna!
Ahlander och Erik Pettersson.Elitsegraxde lotbollslag, ffrr sina iltntfukelrer
klassenhar mycket goda spelareoch au dueringenjdr
ProJliu. Foto G. Karlutgdr i stort sett eliten i staden.
stfom.
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rademed 2 mils iivervikt,Vulcan vann
med z5-23 i Idrottshallen' Vulcans
"p-roffs"'
iaq inneholitydligenen del
forlora'
sdllan
fV
pe
brrk"r'vi
an"nars
Beldt'
Stig
.r-isade
sig
-utch"n
i d".t
Leif Strdm, Bertil Sandbergoch Lage
som de frlmsta milg<irarna
Tohansson
lag.
Maskinverkstadens
i
juSedanskulle Maskinverkstadens
s
e
n
i
o
r
e
r
n ia
u
r
n i o r e r s p r i n g al u f t e n
efter
alls
inie
gick
det
m"en
cn matcf.t,
ritningarna,utan de gamle vann med

Det segerrikalaget i podngiakten,Yngte
Andersson,
lan Perssonoch Lars Landgren,
hi)mto sina priser. Foto G. Karlstrijm.
Man saknar i bordtennisen damerrlas deltagande, Iiksom fcir civrigt damcrna lvier rned sin ltrlnvaro i alle
korpeus arrangernarlghitiills. nren dct
blir vdl snart e"ndndiine till det blttrc.
M o t i o n s p r o m c n a d c r h- a r a r r o r d n a t s
r a r i c f r e d a g r n e d e t t I 5 - t a 'l d c l t a g a r t "
Man har cett "lilla r.rnden oth arr'lra
strik i och utom stadeu.
Instruktion i tennis har givits varjc
onsdag. Instrukt<irer har varit tennissoehrE frin TTK, frlmst stadsingenibr Sune Carstell, tidigare flerfaldig
skaraborssmdstare.Fram mot fcirsommare.t k6mmer det tydligen att bli dcn
vcrkliga farten pi tennisspelandet'
H^idbollsspeict har inte fcirsurnrnats. Hir har Maskinverkstaden och
Bonoplastfabriken stillt upp var sitt
lag. Kraftmetningen dem emellan slutaie 18-18. I n-ratchen mot Vulcan
fick Maskinverkstaden se sig beseg-

28-18.
(vet Ni vad det
I HockeY-PockeY
T
idaholmsverken
s
i
o
g
n
n
g
o
t
?
)
nr fdr
tac1.1 Korpordlbranden Gannar ChristensJen
Ulres mei 7-6' Matchengick dcn
kad) bt,eringenjbr Prollius ft)r bolagets stdd
tntor
lan. pi Tidavallensishockeybana
it korpidrotten. Foto G. Karlstr6m'
'"tt
iiver
jublade
sorn
&skidare,
rbo-tut
den fart och kldm som visadesPi ba- s t y r e l s e r s o r n o n t b e s c i r j c r v a r s i n g r e n '
nan.
Man hoppasp& ett allmlnt deltagand-e
P& Hvita-sicinspciadesbandy nrot och hrii ,rend.. rnan sig sirskilt tili
H&r'en,som givctt:isfick stryk, nrcd dem sotl rinnu ej vakt.ratupp, det hr i
resultatet8-5. TV Yiljcr sina mot- fcirsta hand Arntnunitionsvcrkstadcu
sotnIngc- och Plastfabrikcnsarnttjiinstetninnctr'
strelarcmed satl-luafcirstir-rd
I ttratchenrnrirktess:ir- Att daurcrnarir efterlingtadci korprnar Tohansson.
skilti TV:s lag briidcrnaBo och Bcirjc idrottenhar framhillits forut.
Framit vircn och sotnt-tlarcukor
C a r l s s o ld
r ,c n f c i r r es o r nl n a t c h v i n n a r t
och dcn senarendstanson-r5:tekolon- rurani girrg rned fotboll, simning,tcnnis, r.ripa.ochskytte.Onr rnandi bcirnarc.
intresset
har
iar si smitt med mindrekonditionsTack vare TV-korPen
i
stahlll
motion si blir det mindrc
andra
trdvande
pi
lven
liv
till
vaknat
:ir t justeringaroch mera ncije-av idrotten
dcrr och cn bordtennisturncring
viig
s i n g r n e l l a nT V . V u l c a n .M a r b o d a l ' ienst" ftu- och man nr di Pi god
att'bygga upp sin helsa.i958 er tu
51. Folisenoch Vcrkstadsskolan'
12 marsinledeskarnStvrelsenir tacksamfor det intresse halsoerJtocli dett
panien
med film och fcireTidaholn
i
som har visatsoch ftir den hjilp som
ir SIF, FCO och
Atrangcirer
hrug.
arbetc'
dess
lninca ldmnat styrclseni
vara med i dennahilsokan
ala
Sli.
alla
av
sk6tseln
och
Di Jrsanisationen
aila bijr vara med.
^rrun{"^ung blir ganska omfattande karnpanj och
No Itt)t.
sektionsman att tillsdtta
civerv-eger
StardnJ /oiltte och tusettkonstniir, Edain
Tetl, t,id. arbetsbiinken. Men det iir inte rdr'
noketi batz sysslar med ilr/tn riktning a! ell
lieorr. B-pilen foto.

och Aruc Ohlson Metall och Vitalis
Hagberg, Bjiirkborn, som represenDircktioncrroch l{idct fiir Storcina- tanter for arbetarPartcn.
Det kan ocksi nlmnas, att 1957 blev
lrar haft irsttrcitcoch godkent
stiltelscn
ckouonriska
dcr
nvtt rekordir. m/s Marianne fraktaoch
ctt
v.'rksanthetctt
dc Z.OOOpersoner mellan iirl och Otterfiir 1957.
re,sultatet
bicken och 40.000 miltider scrverades
I ulmndcu onrvaides Axcl Engholm
Sveu-Arnc
i restaurangeu.
oi 5 ir och nYvaldcs
ForUr den framlagda arbetsplanen, som
F6rcnade
for
repr.
som
And..rron,
godkrnts fc;r 1958, mlrks bl' a: om.burdens avd. Bjdrkborn, istlllet fijr
s
i
g
'
a
v
s
a
g
t
byggnad av restaLuangensveranda och
H e l g e l . K a r l s s o t r .s o r r r
av
nlmuden
foaj6, milning av restatlrallgen' nya
bcstir
tvi
dessa
Uttivcr
irrvt'tttarierti[124 strrgoroch rcstattratrg-f-of.i.
Gosta Nilsson, Niis Gullbrand och Lars

Stotiinaglimtar

Lundquist.
Direktionen bestir av disponent
Sverre R:sou sohlman, direktijr Helmer Nordqvist, i.ngenjor Olle Nordstr6m som represclltxntcr for foretaget

75

bvggatv'l ffi
via-e trnkJr urarr.

badhyttcr pi badplatseirvid bryggan,
b.yggottta - dcn krafreparation
"t
tisa hijststormeubliste bl. a. upp Gissk-drrbryggattpi 1and. Eu nyhet, som

ffi

kommer att si sminingom giedja alla
bes6kare,ir att man succesivtkommer
att anskaffa sdnglimre fcir alla glster.
Aven i ir kommer bolagct bekosta en
veckas vistelse fiir pensionlrerna.
Storcinas vaktmdstare, tusenl<onstnir
och tomte Edvin Karlsson (Tell), som
iuuehaft vaktmdstaresysslan
och arrcndet av gnrden allt sedan semesterhemmets tillkomst, kommer att pi egen
beglran sluta sin tjdnst frin t apiil.
Karlssonhar varit sorrrklippt och ikuren fcir sin syssla,si underiecknad ber
att frin de tusentals ghterua framfcira
ett varmt tack fcir de gingna lren.
Till Edvin Karlssons eftertrddare har
utsetts Karl Ivar Keml-ragen frin Hova.

l{$

J-/t/.

Personalnytt
- Herr lohn Hdgber3 fcirordnades

den 1 nor'. 7957 tlIl fcirman pi avd.

NVK 4.
FrirrnanAnders BjorLlunl NB 70
fcirordnadesden 1 nor...1957 till vcrktnistare pi avd. NVK zr.
Verkmdstare Helmer Andertton
civerflyttadeden 11 nov. t957 fr|.n
avd. NVK 4 till avd.NB 70.
Ingenjrir Suen Englund.nyanstilldes
16 jan. 1958 som chef fcir instrumentavd.NB 93.
Ingenjcir Bertil Olander nyanstrilldes 1 febr. 1958 som chef fcir vdrrreavd. NB 3-NB 71 efter ingenjor Raymond Aberslrdm sont 16 nov. 1957
flyttade till StenungsundsKraftverk.
Ingenjrir lY i ll y Malmqilt t }vefilyttade 2 dec. 7957 f riLnA 11 till MSK
som smidesingenjcir.

Teunisbttorna t,id Bolars Hotell tnder f uniorntilstersktrpstiitlillgayzai aug. 1957.
Foto L.
Elofsson.

film, kaffe och danssamtenkvdll i LabbBland plancrna f<jr 1958 srnr rdvlingssandstugan,med thesup6 och under- utbyte med civriga fciretag inom konhillning, ingick i programmet fdrutom cernen.
en jubileumsmiddagpi Labbsandefter
tdvlingarnasslut. Inkvarteringenkunde
*wr
i stor utstrdckrilrg
ordnasprivat.
Ett forndmligt prisbord hade an- Ishockeyintresse
skaffats och som prisutdelare tjlnstUnge sonenkommerhem efter att
gjorde artiileridirektcir Bcirie af Klint
ha
varit i Kariskoga
kyrka 1:aadvent,
i srllletfcir disporrent
SverreSohlman,
som i sistasttind blev fcirhindrad av en en dag di kyrkanalltid ?irvdlbesdkt.
Hao berdttar:
utlandsresa.
- "De va' si. mycke folk, si. en dei
Svenskajuniomr:istare1957 blev i
single Thomas Haliberg/SALK resp. satt inda fram ve sargkantenl"
(Sargkanten : altarringen)
Anita
Carlefred/ldnkoping.I dubbel E.
Herr Nl/r Persson(84800) frjrordnades2 jan. 1958 till fcirman pi avd. Ekman-S. Thorin/SALK resp.Katarina
*
Frendelius/ Elfsborg- Astrid JohansMb 24-2i.
son/Djursholm. Sivll deltagarnaoch En histora
frin TidaholmsHetr llan Brandin (84801) frirord- representanternafrin Svenska
Tennisnades2 jan. 1958 till f6nnan p3.avd. fcirbr"rndetsom rikstrlnaren
Bill Lufler verken
vY 24.
hade idel bercjm fcir arrangenangen.
Frdn Braltslsteruet: tid, aubrott i
Avd. T 3 och T 33 fick fr. o. n-r.5
Vid jubileumsmiddagen frarnfordes
jan. avdelningsbeteckningen
underhandling.
KMTU.
frin fcirbrurd, fcireningar och vlnner
gratulationer, utmlrkelser och blomIngenjrir F. p3. TidaholmsBruk,
nlor till den jubilerandearrangcirsklub- somabsolutinte var nigon
Bofors Tennisklubb 3o ir
absolutist,
ben. De flesta"rosoma" gick sjdlvfallet underhandlar
medavdelningens
repreBOFORS TENNISKLUBB fvllde till dem som sritt i spersen{Or JStizt: sentanter
om ett ackord.Man d.renvis
fcirra nret 30 ir och firade sitt iubiieum I. Lilja, K. O. Akerstrcim,H. Johansson, pn
bida sidor om 2- eller 3 rireshcijgcr)onrart den 18-25 augustisti sonr Y. Palmer,B. K?illberg,H. Lidengren,
ning av ett styckepris.Telefon till
arrangcirfor SVENSKA MASTER- l{. Wedin, E. Sjcigrenrn. f1.
ingenjcirF. Dennesvarar:
SKAPEN I TENNIS fcir juniorer.
BOFORS TENNISKLUBB har f. n.
- "JasFL,
du har skaffat 2 liter. Det
Deltagarantaletvar rekordartat stort ca,225medlernmar,varav ca 25 st i en var fint
det, di kommer jag klockan 5
med tillsammans108 st deltagare,flicspeciell juniorsektion. Klubbens med- direkt, ja, hej di si ldnge."
kor och pojkar, fordeladepi sexklasser. lemmar har under hcisten 1957 fcir
- Till underhandlarna"Ja, di kan
Vddret var strilande hela veckan och frirsta gingen haft tillfalle till inomhus- yi vara klara med
det hir, ni fir den
endast finaldagen beh6vde en match spel pi orten i och med tiilkomsten av ddr 5-ciringen,
det dr ju inget att tala
uppskjutaselr stund f6r regu.
Hcigre Allmlmra Ldroverkcts gylrnaoln."
En kv?ill pi Bofors samlingshus,mcd stiksal.
E.

I.
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STORON SOMMAREN 1958

SEMESTERHEMMET

ning tittdelas nzedlenunar3 Metallut'gitka audelningar,
't'Aiindrad ternestertid.
ailia ej har mbjligbet att
L(t-dagarsvistelsekan beviljas under m&nademajuni
p& annantid ln under ordicch augusti.Tag Din semester
det finns bdttreplats pi semesterhemmen
narie semestern,
och blir dlrfcir trevligarebide for Dig sjiilv och Din familj.
kan erh&ilasp& f<iljandesemesterhem:
Semestervistelse
Liila-Brattcin och Ulvcjn pi vdstkusten,Engeltofta och
Sigarbo utanfcir GZivle, Lappetorp utanfcir NyJ<ciPing'
Bj6rn<ini Mdlaren,Bicka och Fredshammarovanfiir Orsa
i Dalarna. Sitilunda och Storcjni Vlnern samt Langebit
och \Teibriten i ndrhetenav Oslo i Norge' Ndrmareupplysningarkan erhillas pi expeditionen.Anstikantill desse
skall vari inldmnadesenastden 22 febt:uail.
semesGrhem
restaurangserverarmat och kaffe till
Semesterhemmets
l?igstam<ijligapris. Begdrveckokortoch intag Din mat pi
si erhiller Din fru ocksi semester.
restaurangen,
Orn sjukdomeller annatgiltigi fdrfall intrdffar fcir den
miste detta omedelsom blivit tilldelad semestervistelse,
anledning
Pi
fcirekommen
ndmnden.
till
meddelas
bart
kommer de som scikervistelseoch ej utnyttjar denna att
avstingasfdr vidare vistelsei tjn.
Tigiiderna till Otterblcken kommer i vanlig ordning
I
att annonsefas
STORONASTIFTELSEN.

Anscikningsblanketterom vistelse i semesterhemmet
ffu avhimtas hos respektiveuppbdrdsmin. Anscikningarna skall inldmnassenastden z6/a pB'Storcinsexpediunder och efter
tion. Ansiikningar om scindagsvistelse
1.0dagar f<ire
tillhanda
exp.
periodernaskalfvara
1ena1t
uirt.lr.rr, De som resermed bil till Otterbdckenskall anmila detta pi exp. Expeditionstiderfr. o. m. den l9/425/4d.rdagligenkl.t6.lo-t8.00, lcirdagenden26/4kI'
gdiler
Fdr anscikanom midsommarvistelse
tz.t>-lliri.
sammatid. Expeditionendr inrymd i nedre viningen av
Bofors).
vattentornet(intitl Intressekontoret,
f<iljande
perioder:
i
dr uppdelad
Semestervistelsen
1:a periodenfr. o. m. den 2 0 / 6 t . o . n . d e n 2 8 / . 5
' /1
28/6
L.&
,,
L
2/7
5
,
,
,,
J.e
/7
t,
tt
,, 1.9/7
,,
, , l2/7
r9/7
,, 26/7
,,
e
/
,t
2/8
26/7
,,
,,
9/8
2/8
,,
,,
,
,
>
)
,,
a.p
9/8
), 1,6/8
,,
,,
,t
rt
O.p
16/8
,, 23/8
,,
,,
/.e
,,
)t
Storiins restaurang ciPPnarfdr sisongenicirdagenden
11 mri

1958

Semesterhemmetstdnges sdndagen det 24 aug.
Ordinarie rentertern mrtste i stt)rcta nzi)iliga utsh'lick-

11. F<irmanJonasEriksson(7631'8),
NB 8, Nobelkrui.
1 2 . AvsynareErik R. Larson(L46i),
Avd.2)9, Nohab.
Riitta 16sningen
L 3 . Fru Vanja Ohlsson (80922)
KKX, Bofors.
Julkryssetsamladeett mycket stort
antal lcisningar, varfdr Redaktions- 14. Kapten S<ilveSvedbery(80496),
kommitt6n hade en forsvarlig h<igkuOF, Bofors (Frankrike).
vert att fd,rst blanda och sedandraga
LAIT6D SKONI
de rdtta ldsningarna ur. Det beslcits
nlrr
T
5
P
ddrfcir att, utijver de tre penningpriPrislistan
sen,delaut 12 st. trdstpriser.
U L t< L A
fick ftjliande utseende:

JULKRYSSET

FijrmanBeriil Karlsson(83808),
W 20, Bofors.
Kontorist Ulla-Britt Mo11d6n
(10368), Kontr.-avd.Tidaholm.
FcirmanMarshall Eriksson
(82498), VT 6, Bofors.
Kontorist G6sta\7. Ohlsson
(7 5Io3), NEPI, Nobelkrut.
Verkst.-arb.Gunnar Nilsson
(22128), vK 21, Bofors.
Fiirman Oskar Blixt (T. 998)
Avd. 79, Nohab.
Ingenjdr Nils Sj<igren(822)0),
KKA, Bofors.
8 . F r i s a r eL a g e J o h a n s s o (n5 1 3 5 ) ,
Frlsavd. Tidaholm.
Ingenjdr Sven Kull (84076),
Xl, Bofors.
1 0 . Krutbr.-arb.Lilian Eriksson
(51965), RA 2, Nobelkrut.
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15. Herr Folke Tivner (1046), Avd.
BA, Nfedaverken.
En sZirskild eloge skall ingenjdr
Sven Kull ha, fdr det att han f<irsig
sitt kuvert med 20 st. vdlgrirenhetsmdrken.Kuvertet var mycketprydligi
dekorerat.
Pristagarnagratuleras!
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SKYDDS-KORS ORD 1958
Redaktionen kan hrr bjuda en tiivling som b6r
vara hdgaktuell under den nu pigiende Skyddskampanjen. Vi har fitt tlvlingen frin AOO.
Tre penningpris pi resp. 50, 40 och 30 kronor
kommer att delasut. Dessutomblir det som vanligt
ett antal trevliga trcistpriser.
T5vlingstiden gir ut den 1 april 1958.

Adresserakuvertet: SKYDDS-KORSORD

*&/.-

1958

Redaktion,B O FORS

Anvdnd vanliga smi brevkuvert.
Frankera gdrna med nigot vdlgorenhetsmlrke.

Ly cka till !

58. Bcir rid ofta.
Vigtiitt.
59. Ett viktigt mdnskligrorgan.
1. Viktigt skydd som miste tagaspri
60. BrInsle.
exempelvisvid sliPning.
6 1 . E n o c h a n n a nI r v I n s t e r . . . . . .
Utsikt.
12.
62. Brukar fi minga kultingar.
14. Glzidje-och hyllningsroP.
Att'dga.
63.
16. Gdr de flestaolycksfall.
64.
Ville
man nog helst att flera djur
fcir
framhysa
invaliden
17. Miste
vore.
tiden.
66. Giir sniin ibland men skall man
18. Husdjur, alltmera sillsynt nu fcir
inte vara i jobbet.
tiden.
67.
Matteuspojkama, Iven engelsk
19. Fir man inte gdra rned skYddsriksdagsman.
utrustningen.
69.
Penning,
som minskat i vdrde.
20. Grusrygg.
70. Har verkstdderi Linki;ping.
och try gghetensf drg.
22. YJarsignalens
72. Ftirklarandebindeord.
23. Ar den som lr sisti kullen.
73. Ett litet, rnen viktigt ord.
helst
skyddsombudet
nog
24. .... .
74. Miste soldatenkuma.
att alla fiiljde hansrid.
I detta fall en uppmaning. Sidan
75.
25. Osyrnpatiskrovfigel.
bil s?iljesbilligare.
s
a
m
a
n
'
'
.
.
.
e
j
s
i
.
.
.
m
a
n
26. Har
77. Fir icke komma frin kamin.
CajsaWarg.
78. Skyddar man sig mot med respi28. Vissa persollerkan ha denna oberator.
egenskaP.
stlmbara
80. Bakorn vindskvdd.
29. Verbform.
81. Skrives di elektrisk iir f6r lingt
31. V?ilkent, stort fdretag.
ord.
som
(kemisk
benimning)
32. Metall
82. Skall vara klart och tydligt.
Iinns i koksalt och i farlig lut.
83. Slag eller sort.
33. Har god h6rsel och linga bakben.
84. Bergslagen1r en del av detta.
gamen.
34. Ater
87. Biir man sli vid fara.
35. Gir att ika pi men ger farliga
88.
Stor tivling.
tappar.
89.
Ej
allmiin utan f6r eget bruk.
plagg.
nringa
37. Firursi
91. Vlderstreck.
39. Skyddasmed tryckluftmask.
92. Niir det dr si, bcir marr se upp i
41. Idrottsgren och indisk folkindeltrafiken.
ning.
94. Tidsmitt.
43. Stor idrottstlvling.
96. Ett a till och det blir en bil.
44. G6r kvinnorna ofta (och gdrna)
99. Slangordfcir bra eller rolig.
ibland.
miste
lSkare
och
102. Kan ibland vara farligt att vara
45. En enkel stdngningsanordning.
a1ldOri arbetet.
48. Liivtr?id.
Ocksi ett s1tt att ta sig fram.
103.
49. Fcirvaringsktul.
105. Skyddstjdnst har dylik fiir att
50. Vilket som helst duger inte till
sporraoch sdmuleraskyddsarbetet.
livlina.
107.
Borde
allmdnt anvdndasvid alla
skivstingen
51. Finner tyngdlyftaren
arbetenddr skaderiskerf iireligger.
efter trdning.
52. Mot stink av detta miste man ha L12. Yid sidanaIr det ofta ntidviindigt
med skyddshj?ilm.
skyddsutrustning.
114. Btjr vi alltid vara i skyddsfrigor.
55. Liten dylik kan ha stora verk115. Skall bide kropp och sjll vara.
ningar.
116. Barmhiirtig individ, som dvenb6r
56. Medelpunkt.
finnas pi varje arbetsplats.
57. Gtjr mingen med kameler men
ejmygg.

REDAKTIONEN
Lodr?itt.
2. Overdrivna, ofta komiska trttryck.
3. Titelfijrkorrning.
4. Yarje. . . pi sin plats.
5. Skijnt att ha, ej minst nattetid.
6. Bokfdringsterm.
7. Skyddar mingas tir.
8. Vattenom{luten.
9. Vill man att go-sakenskall vara.
10. Vissaviktiga sidanamiste ha speciell skyddsutrustning.
11. Att anvdnda personlig skyddsutrustning 1r teckenpi
omtanKe,
12. Under dylik blir sekundernalinga.
13. Gijr man i mejerier.
14. Karr vara nddvlndiga sorn skydd
pi vira viktigare "gripverktyg"
15. Skyddsfiireskrifter b6r fiiretaget
tS. Biir'r"r" torrt om det skall gillas
som foder.
19. Kunde forna tiders korpraler.
27. Ytlle nog varje avdelningha gjort
i skyddspristiivling.
24. Miste man skydda sig fcir i vissa
arbeten.
25. Som g lodr?itt.
27. Bntkar afflrsmimren g6ra minst
en ging irligen men var och en
alltid betriiffande fdresatsernaatt
blra skyddsutrustning.
30. Biir anvlndas som skydd vid arbete i dammbemdngdluft.
33. Kan ge gott skydd mot eksem.
36. Vanlig {drkortning - dven fcir
huvudstadsavisa.
38. Gruvmalnen och husmodernkdnner detta ord.
40. Siiger skyddsingenjitrenatt det Ar
om inte skyddsfiireskriftero. dyl.
itlydas.
42. Tycka kan man ocksi sdga.
43. Halva Erik.
46. Hus f6r matnyttiga djur.
47. Kan man sitta pi. 86r man ocksi
sti i blisv?ider.
49. Fiskasbide pi cist-och vlstkusten.
53. Ton.
54. Biir rnan ha ndr man fiskar.

78
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100. Skall skyddsombudpi alla verkstider.
i regel
101. Biir nog skyddsglas6gon
vara f6r att gillas.
104. Skogensspeciellaljud.
106. Uttryck fdr sorg och smlrta.
107. Nr 1 vigrdtt ar till for att rddda
denna.
108. Viktftjrkortlring.
109. Kiind tidning.
110. Ublt.
111. Kvimronaml men ovanligt sidant'
112. Anhilla.
i13. Det vanliga tilltalsordeti jobbet.

79. Inte hel.
85. Miste man ha vid arbete pi hiig
hdjd eller pi tak.
86. Gjorde slkerligen den som fcill
frin vlrldens hiigsta byggnad.
88. Bdr skyddsutrustningen.
89. Postskripturn.
90. Har mau bara ett - och dctta
miste man skydda.
92. Vacker dylik vill nog varje kvimra
ha.
93. Kilurer sig den som skyddar sig.
95. Stor risk f6r dylika kan fiireligga
t. ex. i grustag.
97. Ert sidan man kan lita Pi som
skyddsombud.
9U. Inte pi alla trld.

56.Liimpligt att ordna i sambandmed
skyddspropaganda.

57.Mangaskadorkunde undvikasom
man anvdnde dylika.
61..Borta Ir nog bra, men hlr 1r bdst.
oJ, Skyddandehuvudsak.
65.Smilog kan mau ocksi sIga.
68.Ytterligare tillskott.
69.Typiskt darnplagg,ibland ol1rnpligt att ha i arbetet.
70.Bijr man hilla redapi vid rlkning.
71..Skall skyddsombudet ha Pi sin
framstdllning.
Biir uppmdrksammas.
75.Riktar sig detta korsords maniug
till.
76. Alltid fcmininurn.
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SKYDDS-KORSORD 1958
Anvlnd smi kuvert, format C 6 eller vanliga brevkuvert, ndr
Ni srnder in lcisningen. Alla stcirre kuvert legges it sidan innan
dragningen. Frankera gdrna med nigot vdlgorenhetsmlrke.
Tlvlingstiden utgir den 1 april 1958.

Klipp hlr

SKYDDS-KORSORD 1958

Lcisningeninslnd av:

Namn
Titel
Aud.
Bostadsadress
(Gata, hus-nr och ort)

Adresscrakuvertet:

SKYDDS-KORSORD 1958
-&*

Redaktion
BOFORS

k

Katl*ad 7958. Nennans Tryckshker 8A1099

R E D A K T I O N SK O M M I T T E , E R :
BOFORS
ARL ANDERSSON, ExPedittir
Representant f6r Bicirkborns Fabriksarbetarefackfiirening

cOSTA ANDREE, Fil.kand.(FRK)
Repr. ftir avd. 24 av SvenskaIndustritjdnstemanna-Fijrbundet
(Y 20)
RAGNAR LINDAHL, Fcirman
Arbetsledarefcirbund
av
Sveriges
281
Repr. ftir Avd. 153 och
(VR 90)
NILS SODERHOLM, Svarvare
Repr.fcir Avd. 76 av SvenskaMetallindustriarbetarefrirbundet
Direktcir(ND)' O//'
ARVID \IAHLQUIST,
fijr AB Boforsledning
Reoresentant
Redaktiir och ansvarig utgivare
E G I L L o N N B E R G , F i l . l i c . ,( E R )
s: B-pilensredaktion,Bofors'
adres
Redaktinnens

NOHAB
JOHN LARSSON, Ritningsutlemnire
fiir Nydqvist & Holms Verkstadsklubb
Representant
BENGT MOSSBERG, Servicechef
{ijr SIF Nohabs fciretagslilubb
Representant
OTTO SKILD, Verkmistare
f<ir NohabsArbetsledareklubb
Representant
UNO TELL, Ingeni6t, Ordf.
fdr Nydqvist 6c Holms AB:s ledning
Representant
TIDAHOLMSVERKEN
THORE JOHANSSON' Fcirman
(SIFavd' 19)
(SAFavd'70)o. Tj enstemrin
Repr.fcirArbetsledare
EVALD MOLIN, Brukstjlnsteman,Ordf'
ledning
Representantfijr AB Tidaholn'rsverkens
CARL SJoGREN, Montcir
Metallindustriarbetarefrjrbundet
Repr.fcirAvd. 163av Svenska

\vEDAVERKEN
TORE JOHANSSON' Kirnmakare
foretagsLlubb
frir SvenskaGjutarefcirbundets
Representant
STEN LARSSON, Ingenjtir
f<iretagsklubb
Repr.f6r Sv. Industrit.iinstemanna-F<irbundets
orfl
GOSTA LINDH, Chefmetallurg
ledning
fijr AB \7' Dan Bergmans
Representant
HOLGER BACKMAN F<iTMAN
foretagsklubb
for SverigesArbetsledaref<irbunds
Representant
GUN N AR VE LAN D E R, Verktygssvarvare
verkstadsklubb
Repr.fiir Sv.Metallindustriarbetaref<irbundets

UVA
BORJE LARDNER, Ingenjcir
Representantfdr SlF-klubben
HARRY O. SANDBERG, Kamrer,Ordf
f6r UlvsundaVerkstlderAB:s ledning
Representant
BERNHARD STOHR' Svarvare
Representantfijr UVA : s verkstadsklubb
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hos sr

Nu kan Ni skicka Ert gods pi ett nytt, rnera ekonomisktsitt
- i den kombinerade transportlSdanoch lastpallenRETEMBA
PALLBOX. Den 1r tillverkad enligt svenskstandard.

Latt att fiilla upp och ihop
- vem som helst kan snabbt gora
det. Inga hjllpmedel behovs. Och
pi en uppfalld RETEMBA gir det
fyra hopflllda.

Siink transportkostnaderna!
UnderLitta

hanteringen!

Transportkosrnaderna
blir l?igreddrfciratt Ni slipperbetalafrakt
hos SJ for sjilva emballagetom boxen innehi.llerminst 150 kg.
Aven returen dr fraktfri. Det betyder alltsi att RETEMBA
PALLBOX iker gratis hos SJ - bide fram och &ter!
Stark konstruktion

skyddar

briickligt

gods.

Vdggarnadr av 10 mm tjock, konsthartslimmad
bjcirkplywood
(15 mm i botten). Plastlackerade
ytor skyddar mot vdta och
smuts. Boxen har kraftiga beslagav underhillsfri aluminium.
Effektiv l5sanordning.Kan fcirseglas.Stapelbar. Paliboxen kan dven levererasrned
halva framsidannedfdllbar och ldmpar sig
di utmdrkt som tillfiillig lagerhillare.
Lig vikt
gcir pallboxenldtthantcrligoch mcijligg6r
ekonomiskabil- och vagnslastsindningar.

WEDAVERI(EN
SODERTAT;n - Tel. oTssl32sso

Korktad 1 958. Nermqns Trycksaker801099

T I D N I N GF U R D E A N S T A T L D IAN ( ) M B O F ( ) R S K ( l N C E R N E I I

REFERAT
frin

FORETAGS NAMNDERNAS
SAMMANTRADEN
4:e kvartalet rg57

Bitosonr , ,u,&b

nr I . t95B

BOFORSVERI(EN
Foretagsndmndenvid Boforsverken
hcill, under ordfijrandeskapav disponent
SverreR:son Sohlman,torsdagenden
19 december1957, sitt fjlrdc ordinarie
sammantrldefor eret.
Konjunkturldget
DisponentSohlmanlemrude en allmSn
dversikt over konjunkturliget och berdrde ddrvid Sverige, vissa av vira
storre handelspartnersoch fctrhSllandena for Boforsindustrierna.
Den allmlnna nedddmpningi v[rldskonjunkturerna, som fcjrmlrkts under
minaderna, visar pi minga hill
senaste
rydliga tecken att ytterligare sk?irpas.
Den industriella produktionen, som
underforstahalviret uppvisadestigande
siffror, tycks nu pi minga hill gi mot
en viss stagnation och i vissa fall 1r
trenden direkt neditriktad. Orderingingen dr pi minga hili vdsentligt
hgre dn vad man varit van vid under
fcirra delen av detta ir liksom under
1956 och verkningarna hdrav torde
flerstideskomma att bli minskadsysselsittning lengre fram under 1958. Rivaruprisernahar Iortsatt att falla och
en rad av Vdsteuropaslender har fortfarandevalutasvirigheter.En kort analys av ldgetinom de ur svensksynpunkt
viktigaste avslttningsmarknadernager
i stort sett fi;ljande bild.
U. S. A.
Det finns tydliga tecken pi avmattning i den amerikanska ekonomin.
Slvdl industriproduktionen, ndringslivets investeringar som allmdnhetens
varue{ter{rigan tenderar nedit. Index
for industriproduktionen ligger fctr
oktober mlnad sSlunda fyra enheter
(:3 %) hgre In ett ir tidigare, med
ijkad arbetsliishetsom fdljd. Arbetsl6shetssi{fran1r nu uppe i 3,7 % rrlot 2,9
o/o,motsvarandetid fijrra nret, och risker fdreligger fcir ytterligare 6kning
undervintern. Fcjr stilindustrin dr l5get
ganskabekymmersamt, med ett kapacitetsutnyttjande for nlrvarande ^v
'dr
endastca 70 o/,, vl7ket ndta.1/5 iiigre

In samma tid i fjol. Den andra nyckelindustrin - bilirdustrin - visar trots
allt en nigot gymsammare bild. F6r
1957 rlknas med 6,0 milj. motorfordon,
j?imfiirt med 5,8 nilj. 1956 samt 8,0
milj. enheter under rekordnret 1955.
Ftjr 1958 ser man relativt optimistiskt
pi utsikterna, och fcirslljningen av de
nya modellerna, sonr nyligen sl5ppts
ut, tycks ha gitt nigot bdttre dn vad
man vdntat.
En nedging i ndringslivets investeringar synes av allt att donn vara ofrSnkomlig. De senastc irens vildsamma
expansion pi detta omride har gitt
avsevdrt snabbare In okningen i efterfrigan. Sivdl inom stlLindustrin, bilindustrin - utnyttjar i dag 65 9o av den
tekniska kapaciteten - vissa metall-,
papper- och massaildustrier 1r silunda
marginalen mellan teknisk kapacitet
och aktuell produktionsnivn betydande.
har
Vad konsumtionen betrlffar,
denna inom den privata sektorn under
de senaste iren visat en jdmn stegring.
IJnder senare delen av detta ir har en
neditgiende trend framtrltt betrdffande mera varaktiga konsutnrionsvaror
sisom TV-apparater och hushillsmaskiner. I stort sett har dock detaljhandelns
omsdttning befunnit sig pi en nivi, som
ligger nigot hcigre dn ett 5r tidigare.
Inom bostadsbyggander, soln ur
konjunttursynpunkt
spelar en mycket
viktig roil, har en viss nedging gjort
sig gdllande lnda tills pi allra senaste
tiden. Sedan kreditvillkoren for dessa
investeringar numera nigot ldttats, har
silunda en markerad nterhlmtning lgt
rum, och man ligger nu pi en nivi,
som snarare ligger 6ver In under det
"kritiska"
talet 1,0 miij. ldgenheter
per ir rlknat.
FIur kommer den amerikanska konjunkturen att se ut fdr 1958 och vilka
verkningar kan den ha med sig pi
iivriga delar av vlrlden?
En viss och kanske iven fortsatt avmattning Ir nog att rlkna med, itminstone fcir det ndrmaste halviret.
Med de finans- och penningpolitiska
medel, som amerikanska regeringen
resp. Centralbanken har till sitt fcirfogande och som vederborande tycks

vara fast beslutna att gora bruk av, i
varje fall fcjr att avv'drja en djupare
kris, synes man ej behciva se allt f6r
miirkt pi hget. En betydande stimulerandeverkan berlknas lven de iikade
f cirsvarskostnaderna
att f i.
Frir att kuma bedoma vilka verkningar en avmattning i USA-konjunkturen kan komma att fi inom andra
delar av vfulden under nirmaste tiden
framciver,kan det vara av intresseatt
undersokaliiget vid tvi andra tillfdllen,
1948149och.1.953154,
d5 en mirkbar
nedging i den amerikanskaekonomin
intrlffade. Vid det fcirsta tillfIllet var
verkningarna, Stminstone vad VIsteuropa betrdffar, ganska betydande
och utl6ste en allvarlig doliarkris, med
ty itfoljande devalvering av ett flertal
av vlrldens valutor. Krisen 1953/54
passeradedlrernot ganska smirtfritt,
vilket dock beroddepi sidanafaktorer
som Vdsttysklandsuppsving och allmlnt stabiliserande inflytande samt
gynnsammaverkringar
Korea-haussens
i ett flertal lenders guld- och dollarreserver.Dagens ldge dr i detta hdnseendemindre gynxsamt. Man fir dlrfor rSkna med att dven om en avmattning i den arnerikanskakonjunkturen blir av nigot mindre om{attning
In vid detta tillfdlle (10 o/" nedging i
industriproduktionen) den likvdl kommer att fi kinnbara fdljder fcir ijvriga
delar av vlrlden.
England
Till de mera ljusa rnomenten i den
engelska konjunkturen f5.r man vdl
rdkna det ntervlndandefortroendet fcir
pundet efter den under forhcisten
mycket allvarliga baissespekulationen
mot denna valuta. Under de senaste
minaderna har ett icke obetydligt
valutaiterflcide igt rum, vilket medfcirt en betydande stegring av landets
valutareserv. For denna ging rycks
pundkrisen alltsi vara ijvervuuren.
Emellertid ser det ut som om denna
omsvdngningi valutastrdmmenej skulle ha sin naturliga motsvarighet i f6rbettrad handelsbalans.Handelsstatistiken visar alltsi ett cikat minussaldo

under irets tio fcirsta minader i fcirhillande till samma tid i fiol.
Till de mijrkare inslageni den engelska ekonomin hiir den stagnarionstendens,som f6rmdrkts i den industriella produktionsuwecklingenunder den
gingna hcisten. Trots en viss iterhamtning f6r konsumtionsvaruindustrin, slrskilt bilindustrin, visar index
fcir oktober i ir endastI-Uz To uppging mot samma tid i fjol, under det
att samma index tidigare under iret
uppvisat 2 iL 3 % <ikning. IJnder en
mera ndrliggandeframtid 1r det svirt
att se hur produktionskurvan skall
kunna vdndas uppnt. Lcine- och prisutvecklingen inger likaledes allvartga
bekymmer fcir de ndrmasteminaderna.
Viisttysldand
Den vdsttyska konjunkturen synes
alltjiimt verka stabiliserandepi hget
i Vdsteuropa. Dock kan man dven i
detta land konstateraen viss nedddmpning i industriproduktionen under de
allra senasteminaderna i ilm"fcirelse
med si-ffrornafiir det fcirsta halviret
i ir. Utrikeshandeln, som under den
tidigare delen av detta ir gav ett mycket stort civerskott i handelsbalansen,
tenderarnu att sjunka, varigenom den
snedvridning av valutaldget,som forelig under sommarenoch h6sten,synes
vara pi veg att i viss grad rdtta till sig.
Antalet arbetsl6sa1r rekordartat ligt.
Orderingingen inom vissa delar av
industrin tycks dock vara pi nedging,
vilket pi lengre sikt kan ha vissa allvarliga konsekvenser.Prisldgetdr fortfaranderelativt stabilt. Den tyska konkurrenskraften, icke minst pe utom'dr
landsmarknadema,
druru si ldnge
mycket stark. Vissa lcinefilrhcijningar
5ro att vlnta infcir nlsta ir.
Ostblocket
Det dr som vanligt svirt att bedcima
ekonomiskaliget inom dessaomriden.
I sovjet dr av allt att ddma produktionssiffrorna mycket uppitgiende. Konsumtionsvaruindustrierna tycks dock
fi sti pi svdltkost. I Innu h6gre grad
gdller detta inom satellitstaterna.Sveriges handelsutbytemed denna del av
Europa 1r allt fordarande ganskaobetydlig. Vir export under de tre f6rsta
kvartalen 1,957 til, dessalender uppgick endast t111,
ca 4 o/o av virt lands
tohlexport under det att importen
uppgick ti71.ca 3,6 %. Ylka Ir skdlen
till dessalSga siffror?
1) Olikheten i sdttetfdr affirskontakter och afflrsuppgtirelser;
2) Viisendigt hgre lermadsstandard
och ddrav ftiljande smak och konsumtionsvaror;
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3) Fran &r till ir vlsentligt vdxlande
export respektive inkcipscinskemil
;
4) Bristande formiga att moderera
exportpriserefter vdrldsmarknadspriser.
Det mi h6r tilllggas, att man frin
svenskthill gjort allvarliga fdrscik att
fl i ging ett cikat handelsutbytemed
oststaterna.
Suerige
De nyss skisseradefijrhSllandenapi
det ekonomiskafdltet inom vissa av
vira viktigaste marknadslinder har
givewis i hiig grad piverkat konjunkturfcirhillandena inom virt eget land.
Den markerade hogkonjunktur, som
ridde hos oss under fcirsta halviret
1957, hx silunda under de senaste
minaderna civergitt i nigot som man
utan vidare biir betecknasom vdsentligt d?impadkonjunktur.
Vad den industriella oroduktionen
betrlffar, kan man silunJa konstatera,
att den tidigare snabba expansionen
nu mattatsoch eftertrltts av en lugnare
uweckling. Medan cikningenunder de
tvn {6rsta kvartalen i ir uppgick till
5 o/orespektive6 %, starmadedensamma f6r tredje kvartalet vid 3 o/o.For
hela Sretkan man fdrutse,att bkningen
blir nigonstans omkring 4 o/o.Derna,
vikande tendens fcirklaras framfiirallt
av en minskadproduktion inom skogsindustrierna. frlmst di trivaru- och
massaindustrierna.
P3. alha senastetiden har stora delar
av vir jdrnhantering dven trdffats av
liknande nedgingstendenser, vilka
fram{ijrallt sammanhlngermed en f6rhillandevis alltfcir tyngande lagerhillning. Arstillfcirseln av j6rn och stil
berlknas bli ca 100.000ton civer konsumtionen. Llget for ndrmaste minadernaframciver 1r pi dessaomrideu
svirbedombart.
Vad den f6r vir del si viktiga verkstadsindustrinbetrdffar, har denna under stcirstadelen av iret arbetat under
ri,tt si gyrulsamma avslttningsforhillanden. I dagensldge tycks emellertid lven hlr en viss kulminationspunkt
vara nidd och viss anledningf6religger
att befara e1r kommurde nedging
inom flera viktiga omriden av denna
industrigren, Iven om man kanske ej
behdver rdkna med mera allvarLiga
stcirningarav den nuvarande produktionsutvecklingen. Av dlt att dcima
kommer bil- och traktorindustrierna
att fortsettningsvisha rltt goda konjunkturer under de ndrmaste minaderna. Varvsindustrin har fortfarande
god beliiggning, men orderingingen
har minskat.
Det samladeintrycket av ldget inom
stora delar av vir industri for daEen

synesnog vat1 att vi har att giira med
en rdtt pitaglig nedddmpning av den
tidigare under Sret och under slutet
av 7956 si expansivautvecklingen vad
produktionen betrlffar. Fiir ndsta ir
bjuder nog f6rsiktigheten, att vi f6r
det nirmaste halviret rdknar med en
fortsatt neditgiende trend i utvecklingen, dven om nngra omedelbara
risker fiir en mera katastrofartadneditsvdngning knappast behciver befaras.
Vad vir utrikeshandel betrlffar,
tycks vi fcjr detta ir, trots ett stort
minussaldo i handelsbalansen,
i stort
sett fi balans i utrikesbetalningarna.
Nigon valbehovlig tikning av vir valutareservhar vi dlremot ej att rdknamed.
For nlsta ir Ir utgingsldget tlwirr ej
det mest gynnsamma. Risker foreligger silunda fcir att vira exportinkomster kommer att minska, som en
foljd av de hirdnande marknaderna
for vissa av vira stapelvaror. Ddrtill
kommer, att v5rt tidigare snbetydande
sj6fartsnettomed all sannolikhetkommer att gi ned berydligt under ndsta
ir. Dessafaktorer kommer givewis
att mycket allvarligt piverka vir redan
svagavalutareserv.
Mot de her skildradedeflationistiska
tendensernai vir ekonomi stir i andra
sidan fordarande en del exoansivaelement.Till dessa
senareh6r bosradsbyggandet, som under innevarandeir berdknasni en rekordsiJfraav ca62.000hgenheter. Hdr miste lven inrdknas det
scorabudgetunderskottet,
sonl rvingar
staten uppldgga stora kordristiga l5n
hos Riksbanken och affersbankerna,
med ty itfdljande kraftiga in{lationsdrivande pispddning av likviditeten.
Il.isk fiirefinnes afltsn, att vi fram6ver
kommer att fi kdnna av vissa in{lationstendenser,samtidigt som vi kan
befara att rika ut fcir en viss deflation,
kdnnetecknadav avsettningssvirigheter
for vir export med vissasysselslttningsproblem som foljd.
Boforsindustrierna
Fcir stcirredelen av nlsta nr s).nesnu
inneliggandeorder ge en jdmfiirelsevis
god beliiggning for stcirsta delen av
uerkstiiderna.
En viss nedging i behggningen under senare delen av 1958
vad krigsmateriel betrdffar, torde itminstone delvis kuma kompenseras
av vissacivila objekt. Fcjr 1959 iir den
nu bedombara behggningen dock betydligt under fullgod sidan. lnom
ammunitionsverkstddernardknas med
i Bofors liksom i Tidaholm god beleggning av disponibel kapacitet fcir
stcirredelen av 1958.
Gcitbehovet f6r nlsta ir berlknas
till ca 85.000ton. I stllverket b6r, med
den nya elektrostilugnen pi Kilsta
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satt i drift, under sommaren kunna
producerastotalt 70 ) 75.000ton gdt.
En viss gdtbrist skulle silunda enligt
denna prognos komma att fcireligga.
Stfrluerketborde fdljattligen kunna
rdknamed en god beliiggning fcir ndsta
ir. Xmellertid kan situationen {iirendras, dlrest de st6rre kunderna, exempelvis Volvo och Scania-Vabis, ej
skulle fullfolja sina tillverkningsprogtam.
I ualsuerken
?ir bel?iggningenmindre
god i fin- och mediumverken, medan
f6rh51landena1r bdttre i gdtverket.
Hdr gijres betydande anstrlngningar
fcir att skaffa order i bl. a. trid.
I smedjornaiir beliggnfurgenf6r det
nlrmaste halviret god inom hejarsmedjan,medan fcirhillandenaIr nigot
sdmre fcir hammarsmedjan. En viss
mindre ljusning kan dock sk6njasfcir
beldggningeni hammarsmedjan.
For Nobelkrut dr ld,get till{redsstdllande pi den civila sektorn. Beliiggningen inom ammunitionsverkstdderna
iir hygglig och samma er f6rhellandet
betrdffande sprdng?imnen. En viss
minskning foreligger emellertid fcir
nitroglycerinkrutet, och detta kan leda
till en fristlllning av personal, huvudsakligentillhcjrandede kategorier, som
Ir tdmligen nyanstillda.
Ifriga om inuesteringarna
miste bolaget allt fortfarurde vara iterhillsamt.
Bl. a. kan ndmnas, att ett anskaffande
av viktiga men kostsamma metallograliska instrument miste stdllas pi
framtiden. Inredningen av den fjdrde
tunneln i Bonsen f6r ammunitionstillverkning hiller pi att fullbordas.
Detta kommer att medf6ra om{lyttning av vissa verkstdder. KKH 70
kommer att utvidgas med hdnsyn till
den militdrtekniska uwecklingeir. En
ny hdrdverkstadi Stockholm har helt
nyligen blivit ferdig, och detta bcir
verksamt bidraga till en stcjrre fcirsiljning av civila stilprodukter. I
Gciteborghar en tomt prelimindrt inkciptsfor uppforande av en ny lagerbyggnad.
Herr Arne Ohksonfrigade, om man
kunde dra den slutsatsenav disponent
Sohlmanskonjunkturiiversikt, att man
bijr kunna rdkna med en god sysselslttning i Bofors nista er, ddrestintet
o{iirutsettskulle intrdffa.
DisponentSohlmanbejakade i stort
sett detta men tillade, att st6rningar
utifrin givetvis kan piverka ldget dven
i Bofors.
Herr Kihlstreimfrigade, om det var
riktigt, som han hiirt pistis, att tyskarna
tog en del order fran Scania-Vabis,
som varit dmnadef6r Bofors.

Dir ektiir Wahlsteenf iirklarade hartill.
att konkurrensenom bilsmidet 1r oerhort hird, och att man efter ingiende
diskussionermed Scania-Vabismnste
sdn}a priserna en hel del. Detta gdller
bl. a. framhjulsspindlar. Trots prisslnkningen ligger vi icke viil till i
{<irhillandetill ex. tyskarna,och ytterligare itgdrder fiir fcirbilligande av
produktionen miste vidtagas, om vi
inte skall fcirlora en del order.

protokollet endastkommer att eterge
vissa allmdnna delar av anfcirandet.
Direkti;r af Klint borjade med att tala
om, varfcir boiaget tillverkar och forsdljer krigsmateriel, hur ett nytt tillverkningsobjekt tar form, hur fiirsiiljningen tidigare tillgitt och hur densammabedrivesidag.
Vir alliansfriapolitik krdver, att virt
f6rsvar kan rdkna pi en inhemsk av
utlandet helt oberoendekrigsmaterieltillverkning. Om inhemsk tillverkning
Ftirslagsverksamheten
ej finnes och materielanskaffning ej kan
ske genom ett fijr flera ldnder gemenDirektijr Wahlsteenmeddelade, att
samt internationellt organ, som t. ex.
f6rslagskommitt6n vid sitt sista ordigenom NATO-organisationen, komnarie sammantrlde behandlat 15 fiirmer landet i beroendestdllning av utslag,varav 13 nya och 2 tidigare bordlagda. 13 av f6rslagen ansigos vdrda liindska f6retags kvalitet, leveranstider
beliining, medan2 pi beglran av respek- och priser
Bofors huvuduppgift som krigsmative fiirslagsstlllare och berdrda avdelning bordladesfdr vidare utredning. terieltillverkare 1r s5ledes att hilla
Intresset ftjr fiirslagsverksamheten svenska fclrsvaret med moderna och
har i stort sett varit till{redsstlllande, fullgoda vapen med goda leveranstider
och under iret har hittills inlemnats och till hyggligt pris.
F6r att kunna blra de dryga kostna63 olika fdrslag. ]?imfcirt med tidigare
ir ha de under iret inkomna forslagen der, som sjiilvstlndig forskning, kongenomgiendevarit mera kvalificerade. struktion och utveckling drager,{ordrar
inhemsk krigsmaterieltillverkning en
Vid f6retagsndmndssammantrideti
mars 1954 redovisadeherrar Sjoholm st6rre marknad In vad det egna landet
och Ragnar Olson ett av dem utarbetat kan erbjuda, och avslttningsmdjligf6rslag till folder fcir aktivisering av heter miste beredasdven pi den utfcirslagsverksamheten,vilket vidare- lindska marknaden.Detta dr den enda
miijligheten att finansiera verksambefordradestill fdrslagskommitt6nfijr
heten, sivida man ej fiiredrager xtleta
vidare behandling.
I bcirjanav 1955distribueradesdenna svenskastaten ste for det hela, som t.
folder genom fiirslagskommittensfcir- ex. Ir fallet vid flygplanstillverkning
hos SAAB.
sorg sedan nigra smirre punkter i
Ett nytt stridsinstrument dr i vira
densammaiiverarbehts.
dagar
i allmlnhet en si komplicerad
Herr Grell har nyligen redovisat
och
dyrbar
maskin, att bolaget ej orkar
vissa tankar med fiirslag till itgdrder
ftjr aktivisering av forslagsverksam- med att konstruera och urveckla mer
en ett fetal olika typer samtidigt. Utheten, sparkampanjetc.
vecklingstiden ir dessutom ling och
Di nu en viss tid fiirflutit sedanituwecklingskostnadernaansenliga.Det
girder vidtagits fiir propagandakring
gdller siledes att noga tdnka sig for,
forslagsverksamheten,
kunde tiden vara
innan arbetet igingslttes, si att resulinne att komma med nigra nya id6er
tatet av arbetet inte endastblir teorepi detta omride. Man borde dlrfdr
tiskt godtagbart, utan att det dven gir
tillsdtta en kommitt6, som fick i uppatt fcirsllja i stora serier.
drag att utarbetariktlinjer for itgerder,
Utgingspunkten 1r i allmdn-het ett
som stimulerartill flera fcirslagfijr fijrtaktiskt beddmande i samrid med
enllurde och {iirbdttrande av orosvenskafdrsvarsmakten.Man vill vara
duktionen, sparsamhet,minskning av
f6rvissad om att materielen dr iinskkassation etc. Det fcireslogs att till
vdrd och anvlndbar enligt den svenska
kommitterade utse ombudsman Siiimilitira sakkunskapensuppfattning.
holm, herr Artur Grell, civilingenjor
For att mtijliggiira export pi utlandet
Stig Olsson och verkmdstare Holm.
underscikes dven, vilka taktiska synFdretagsndmnden beslcit tillsltta
punkter, som mer internationellt kan
nlmnda kommitt6 enligt det av direk'Wahlsteen
l?iggaspi materielen, och om miijligt
t6r
avgivna f6rslaget.
tager man hinslm hdrtill, utan att dock
gciraavkall pi. de svenskas1'npunktema.
Bolagets krigsmaterielftirciiljning
Underscikningenfcjresvidare fijr att
DisponentSohlmanbetonade,att den utriina vilka miijligheter, som f6reinformation. som artilleridirektiir af ligger att inkiipa flrdigkonstruerade
Klint skulle hmna vid dagensfciretags- element utifrln, eller fijrutsittningarna
nlmndssammantrddemiste behandlas ftjr att utveckla sidana inom bolagets
som helt konfidentiell. varfcir dven konstruktionsavdelningar.

Ett noggrant bedcimande rniste ocksi
ske fcjr att konstatera, att bolagets
maskinpark ldmpar sig f6r tillverkningen i{riga samt att orn mcijligt tillverkningen ligger inom omriden, dar bolagets personal har kunskaper och
erfarenheter.
Ekonomiska synpunkter miste ocksi
beaktas bide betrnffande konstruktion
och tillverkning samt betriiffande finansiering av hela projektet.
Slutligen gores ett noggrant civervigande angiende forslljningsmojlighetema, varef ter bolagsledningen f attar
beslut om ett igingsdttandc av konstruktionsarbetet.
Bedomandet 1r svnrt och fordrar
egentligen insyn i framtiden under en
1O-irsperiod. Men sidant stir ju inte
i mlnskiig makt att fi s?irskilt i vnr tid,
di tekniken rusar framnt hka fort som
de politiska situationerna vixlar och
forutsdttningarna helt dndrar karaktlr.
Den framsyntaste och skickligaste
bedomning, som gjorts i Bofors var
1,932, ndr man bestdmde sig f6r att
gcira en helautomatisk, snabbladdad
och ldttriktad Lv-kanon av 40 rnm
kaliber.
I gamla tider arbetade boiaget enligt
den principeir att pi egen risk scika
som erbjdds
tillverka en prototyp,
myndigheterna sedan den {irdigstdllts,
Fcirslljningsarbetet bcirjade i allmdnhet
pi skjutf:iltet, ddr representanter fcir
ifrigavarande forvaltning inbjtjds att
fcilja av bolaget ordnade uppvisrringar.
Om pjisen hervid intresserade studiekommissionen, linade forvaltningen
pjlsen fiir prov i egen regi. Of{ert avgavs med angivande av priser och
leveranstider. Det hende ofta, att minga
dndringar miste infciras, och att pjdsen
inte alls var ferdig, ndr priser och
leveransdder angavs. Om forvaltningen
herefter meddelade, att negot intresse
ej fiirelig for pjlsen, fick bolaget ensamt bdra alia dryga kostnader fijr
utvecklingsarbetet och prototypbygget.
Om i andra sidan kontrakt tecknades,
saknade bolaget kdnnedom om det
verkliga seriepriset och om tillverkningstiden, varfor affiren blev chansAven betrdffande utlandet dr risken
att ej fi avsdttning f6r en produkt, som
bolaget framtagit pi eget bevig, alltfcir
stor och bolaget har erfarenheter bide
betrdffande osilda prototyper och betriffande felberiknade priser och leveranstider. Systemet hade dock dven
sina fdrdelar.
Bolaget har nu scjkt infora ett nytt
fdrsiiijningsfdrfarande, som ger en sdkrare garanti fcir att den utvecklade
materielen verkligen kan fcirslijas, och
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att angivna leveranstider och priser dr
rrKuga.
Det nya forfarandet gir ut pi att
bolaget, tillsammans med en fcirvaltning, genom vittgiende analyseringar
gemensamt bestimmer vad som skall
tillverkas. Hdrefter upphgges ett projektarbete, som betalas pi lopande riikning. Detta arbete fortslttes i konstruktionsarbete och tillverkning av prototyp. Aven detta utf6res pi liipande
riikning. Sedan prototypen utprovats
dr det m6jligt fcir bolaget att med
ganska stor sdkerhet angiva priser och
leveranstider vid en f6ljande serietillverkning. SZirskiltn5r det gdller rnindre
enheter och st6rre serier, snsom ammunition och raketer, gir man ytterligare
ett steg llngre och anstir med den slutgiltiga prisberdkningen tills ettvisst antal
enheter serietillverkats och tillf6rlitlig
efterkalkyl erh5llits.
Detta system ger trygghet. Slrskilt viirdefuilt rr det fdr bolaget, om
redan frin b6rjan garanti kan erhillas
for serietillverkning, sedan prototypen
godkdnts. Systemet ir ej lgnat att ge
stora vinster {6r bolaget, men det ger
sdkerhet mot ekonomiska bakslag och
Ir ddrfcir att rekommendera.
Givewis har medaljen Sven sin baksida och den chans, som staten f5r
genom att den varit med och betalat
en del av utvecklingsarbetet, dr staten
ej helJer sen att begagna sig av.
Till ersittning fcir den penninginsats,
som staten gjort och ocksS fijr att fdrhindra monopolbildning, uppstells en
hel serie krav, vilka Ir mindre angenlma fcir industrien. Exempel pi sidana
krav Ir rett att fiirlegga tillverkningen
till annan firma, rltt till granskning av
det angivna priset och rltt till licensavgift vid utomlandsforsiiljning.
Vid fors?iljning till utlandet gir det
normalt ej att pirdkna bidrag till utvecklingsarbetet av kunden. Hdr miste
bolaget sjdlv finansiera konstruktionsarbetet och prototyptillverkningen, sivida inte en kombination kan lga rum
och just den svenska materielen passar
pi lfuigavannde utiindska marknad.
Fiirsdljningen pi utomlandsmarknaden borjar i allmdnhet genom kontakttagning 6ver nigon av bolagets representanter. Bolaget Ir genom 5 utlendska
dotterbolag och ett 50-tal representanter vdl representerat i alla 5 vdrldsdelarna.
Representanterna fciljer i sina olika
lender, hur intresset fcir krigsmaterielanskaffningen pendlar. Detta g6res
genom att man hiller sig informerad
om budgetdskanden och medelsbeviljningar till fcirsvaret. Det 1r ocksi
av vikt, att de militlra mlmdigheterna
direkt kontaktas. F6r representanten

stdller sig detta svirt, emedan han i
allmdnhet ej sitter inne med nigra
militdra eller tekniska kunskaper.Han
1r oftastaffdrsman,helstsvenskgeneralkonsul, och han miste ddrf6r ha militlrtekniskt stod.Detta ordnaspi si sltt,
att han till sin firma knyter en militlrteknisk medarbetare.Denne s6ker genom bes6k i de militera imbetsverken
fi del av myndigheternasplaner betrdff ande anskaff ningar.
Genom krigsmaterielavdelningenerhiller representantenbroschyrer, datalistor samt 6vrigt tekniskt underlag,
vilket kan presenteraskunden f6r att
giva honom en allmdn uppfattning om
bolagetsmiijligheter. Om det visar sig
att kunden hdrvid har intresseav nigon
speciell sak, utsdnder bolaget i?implig
person f6r att tillsammansmed representantenndrmare diskuteraproblemet
ifriga med kunden.
Ndsta steg i uwecklingen av f6rsdljningsarbeteter att bolaget, efter uppmaning av sin representant,utarbetar
och civersdnderen offert idtiljd av diverse tekniskt underlag samt inbjuder
en studiekommissionatt komma till
Bofors fcir att ndrmare studera materielen pi platsen.
Om det dr fuiga om stdrreleveranser,
kan bolaget lven erbjuda sig att till
kundens fcirfogande stella ett provbatteri fcir uppvisningoch for utfcirande
av egna prov. Hdr vidtager ett lingvarigt och mcidosamtarbete med omvldande besoki det frlmmande landet
och omvddande besok i Bofors. Det
giller att diskutera tekniska detaljer,
leveransspeci{ikationeroch kontraktsparagrafer.Ndr kunden 1r ett exotiskt
land, fir man ej tveka in-fcjrett arbete,
som strdckersig dver en 10-irsperiod.
Ofta kan det vara bagateller,som diskuteras. Bolaget kan ej lova kortare
leveranstid dn 24 nlna'der. men kunden insisterarpi 20. Hdrom kan forhandlasi minga ir. Stundom kan det
emellertid intrdffa, att fdrhandlingarna
bero av helt andra bevekelsegrunder
dn de som redovisasvid fiirhandlingsbordet.
Fcir bolagets representanter, som
ligger ute i avhgsna ldnder och segdragna dylika fcirhandlingar, kan det
vara ytterst pifrestande. Det fordras
bide tilamod, kumighet och gott
hum6r och kanskefram{6r allt en god
helsaf<ir att i lhgden sti ut med sedant
arbete i ett pressandeklimat med dysenteri-infekteradfoda och hird nervspdnning. Det finns de av bolagets
tjlnstemdn, som tillbringar stor del
av sitt liv med dylika f6rhandlingar.
Slrskjlt om provbatterier skall utsdndastill avllgsna lender, 1r dessa
ekonomiskt krlvanaffdrsfcirberedelser
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de fiir bolaget. Man flr vara beredd pi
att ud6ra om{attande utredningar, utarbeta beskrivningar, tillverka filmer
och pi allt sett sti kunden till tjdnst
med upplysningar. I samband med
provbatterier miste hela grupper av
experter ligga ute i mlnader f6r att
demonstreramaterielen och instruera
kunden. Omfattande provskjutningar
udiirs dlr ammunitionen fir bekostas
av bolaget, kunden miste kunna konstatera pjdsens liimplighet under for
honom typiska taktiska fijrhillanden.
Under irens lopp har s5lundaBofors'
provpjlser rullat pi fartygsdeck i
Atlantens vigor, burits av isnor p5
stigar i Turkiets bergland, dragits av
hlstar 6ver Sydamerikas sletter och
shpatsav vattenbufflar civer]avassumpiga risfdlt.
Sedan kontrakt blivit tecknat och
tillverkningen skall igingslttas, utsdnder kunden en mottagningskommissiontill Bofors. Denna har till uppgift att kontrollera tillverkningen. Sjiilva mottagandetav en dylik kommission
kan vara ett besvlrligt problem.
I tivrigt redovisadedirektdr af Klint
bolagetssyn pe krigsmaterielllget fiir
dagenoch fcir den nlrmaste framtiden
och de olika tillverkningsobjekt, som
f6r bolaget kunde bli aktuella.
DisponentSohlmanfcirklarade,att det
fanns anledning att rdkna med, att
bolagetskulle fi tillverka de nuvarande
krigsmaterieltypernaytterligare n5gra
ir framit. Pi liingre sikt miste man
emellertid inrikta sig pi att utvidga
tillverkningsprogrammet med nya
krigsmaterielprodukter.Detta kommer
givewis att fi konsekvenserfcir konstruktionssidan liksom for produktionen. Aven om svirigheterna kommer att vara betydande,borde bolaget
ha miijligheter att fi fram fullgoda
produkter.
SAKO-verksatnheten
Herr Crell. sekreterareinom Boforsverkens SAKO-kommitt6er, ldmnade
en redogcirelsef6r verksamhetenunder
1957. Yid foretagsnlmndssammantrldet i april erh6ll fdretagsnlmnden en
kortfattad redogcirelsefor SAKO:s
dittillsvarandeverksamhet. SAKO-orgarrisationenhar efter denna tidpunkt
ytterligareutbyggts, och fcir nirvarande
firurs vid Boforsverken tillhopa 19 st.
kommitt6er. Det kan bli friga om
ytterligare en eller hcigst tvi kommitt6er.
Kommitt6erna inom respektive avdeLning har, snsom forutsatts, h5llit
tvi sammantrlden detta ir, och ett par
har f6r behandling av specielladrenden
haft ett tredje sammantrlde. Alla sam-

mantrlden med undantag av tv3 har spin miste lgnas all uppmlrksamhet.
hillits efter arbetstidensslut. Frin de Inom transportavdelningenhar en del
protokoll, som avfattas efter de olika
praktiska fi;rslag framkommit fcjr att
SAKO-kommitt6sammantrldena,fims
underldtta och ftirenkla detta arbete.
att anteckna en hel del olika frigor.
Inom Kilstasmedjanhar kassationsVissa speciellafrigor har Sterkommit kostnaderna,sedan samarbetetfor att
rninska kassationernapibiirjades, sjuninom samtliga kommitt6er, bl. a. inf ormation om beldggning,personalom- kit fran 14 till 10 To, och det fims anledning att rikna med snar ytterligare
flyttningar och nya investeringar.
Direkt6r'Wahlsteen och dveringen- minskning. Man har inom SAKO funjdrerna har deltagit i flera sammantrd- nit en platdorm f6r samarbetemellan
den.Personalfrin bolagetsfcirsiiljnings- produktions- och kontrollavdelningarhar repreoch planeringsavdelningar
har medver- na och till sammantrd.dena
sentanter frin respektive avdelningar
kat med in{ormationer vid nngrakommitt6samrnantrdden och vidare har inbjudits ftjr behandlingav lrenden av
kalkylatorn vid EOE, Nils Wahlberg, gemensamtintresse.
Lokal- ochtriuselfrigorhar diskuterats
vid flera tillfellen givit ledamciternaen
mera ingiende orientering om de olika inom de flesta SAKO-kommitt6erna.
avdelningarnasekonomi. Ingenjiir T.
Inom P 10 har frigan om belysningen
Anderssonifrin arbetsstudieavdeJning- och sanitetsf6rhillandensamt transporen har vid flera sammantriden talat terna forts pi ta1. En sdrskild grupp
inom P 10 har tillsattsfiir att gi igenom
om arbetsfcirenkling.
En hel del filmer har {drevisatsbl. a. forriden och ddrvid fi klarlagt, i vilken
"Den sklrande eggen" i VK, "Dollars
utstrdckningdet f6rekommer material,
and sense" i KA, "Lokalplanering" i
som icke hngre vlntas komma till
anvdndning.
MVK, "Hur man monterar kullager"
Lokal{rigorna i MG ha varit aktuella
och "Var rddd om verkrygen" i VR,
"Hopslttning av gaskran"i VP, "Sipoinom SAKO-kommitt6n. Frin BAB:s
rex. Hur man bygger med strlngbe- sidahar man framlagt vissaf6rslag,och
tong" pi B, "Kanontornstransporten en SAKO-grupp har hlr tillsatts fcir
Bofors-Kristinehamn" i VT och att bearbeta de framlagda fcirslagen.
"Montering av gasramp" i MRK.
Hdr hoppas man komma fram med
Av ytterligare programpunkter som ett fdrslag, som fcir en relativt ringa
fijrekommit nlmndes redogcirelserav kosrnadleder till fdrblttringar.
Inom VR har lokalfrigorna behanddr N. Lounamaa f6r Quantometerns
lats, och hlr har man funnit, att lokaprinciper och anvlndningsomride, ingenjcirernaO. Knos och P. Stakefcir det lerna fcir reparation av truckar dr i
aktuella marknadsldget fcir valsade diligt skick. Det har dlrvid framhillits,
produkter, ingenjcirerna R. lMenner- att VR skulle ha behov av en verkstad
blom och B. Rutgerssonf6r FS upp- med miijligheter att taga in en del
fattning om marknadsldgetbetrlffande rnaskinerf6r kontinuerLig dversyn.
Maskin-, verktygs- och bearbetningsingenj6rC. A.'Wemhoff
boforssmidet,
fijr AB Bofors irsredovisning,ingenjcir frigor hor till de frigor, som livligt
diskuteratsvid sammantrddena.I W
T. Hahn for An Bofors kraftfiirsiirjverkstdllt
ning, ingenjiir A. Norblck fijr utveck- har arbetarrepresentanterna
lingen pi transportomrSdeti Bofors och en grundlig undersdkning av avdelKilstaverken, civeringenjcirE. Bergen- ningensverktygsbehov.
I MRK har en grupp i anslutning till
dal for f6rridsfrigor, iiveringenjcirN.
Wahlberg fcir lerlingsutbildningeni de iivergnng till bearbetningav nytt mametallurgiskaavdelningarnaoch ingen- terial, analyseratfregor, sorn sammanjOr H. Ekl6f for synpunkter p5 mitthlnger med utrustning av slipmaskiner
och civrig sliputrustning.Man har hlr
sdttning.
Frigan om kassationskostnaderna
har kommit fram till en l6sning pi en del
varit f6rem51for behandling inom de tekniskafrigor och ddrmed eliminerat
flestakommitt6er och her har betonats, en besvdrlig flaskhalsi produktionen.
I MSK har behandlatsfrigan om
att man for att hilla kassationerna
inom
rimliga grlnser stlndigt miste tillse, dversmcirjning.Man har vidare beslutat gciraen inventering av slipmaskinsatt order och ritningar 1r riktiga, att
maskiner och verktyg dr dndamilsen- bestindet. Det har fcireslagits, att
reparat6rernaskulleutrustasmed sparkliga och i fullgott skick, att kontrollitgirder och mltverktyg fungerar per- cykel, varigenom gingtiden firr de 34
fekt samt att den mlnskliga {aktorn reparat6rernaborde minskas{rnn 3.000
till ca 1.000 timmar.
kanske har den stclrsta betydelsen i
sammanhalget. Inte minst har kassaI MH och VP har arbetarparten
tagit
tionerna varit pn tal betrdffande stilupp frigan om planeringenoch bearverket. Hdr har man sdrskilt {ist uppbetningen av plitdetaljer, vilket b.l a.
mlrksamheten pi att transporternaav resulterat i att en del arbeten numera

utfdrs i mindre kostnadskrdvandeaggrcgat
I minga kommittder har frigan om
behov av sdrskilt kualificeradarbetskraft
behandlats. Anvdndandet av alltmer
komplicerademaskinerhar aktualiserat
behovet av reparatdrer,som behdrskar
bide de mekaniska, elektriska och
hydrauliskaomridena. Lilnande behov
har framkommit inom byggnadsbran
schen.
Transportfrdgornahar behandlats i
minga SAKO-kommitt6er. Fcirde olika
avdelningarna inom bolaget, som ir
utspridda 6ver stora omriden, dr
transpordrigorna stendigtaktuella.Alla
ir medvetna om, att transpofterna
miste fungera f6r att var och en pi
sitt hall skall kunna hinna med sina
arbetsuppgifter. Avdelningschefen miste se till, att man hiller leveranstiderna,
arbetsledarnaatt driften pi avdelningarna kan hillas igang och fijr arbetarna
gdller det att arbetetflyter si, att de kan
intj?ina sin lijn. Alla :ir medverna om
vad ffansporternabetyda f<ir fciretaget
sjdlvt. Transporternafungerar icke alltid pi biistasetr,och bland pitalade fall
mindmlas vattentransportertill KMPS,
spintransporter till ME, transporterna
inom VP och till fdrriden samt transporterna i MG.
Inom SAKO har vidare grugtpuerksamhetenutbyggts och tagit mera fast
form. Bland de arbetsuppgifter, som
grupperna sysslarmed, mi hir nlmnas
fcirridsfrigor, reparationer, maskinfrSgor, bearbetningsproblem och verktygsfrigor, kassationer,lokal- och ombyggnadsfrngor, samarbetsfrigor och
disciplinfrigor.
En studiegrupp frin VR har bescjkt
KcipingsMekansikaVerkstadoch erhdll
dervid en fullst:indig uppslttning ritningar, avseendealla maskiner, som
Bofors k6pt fran Kcipings Mekaniska
Verkstad. Fcir maskinernasskdtsel har
en instruktion utslnts, enligt vilken
vederb6randeskallanmdlasig till ingenjtir Ros6n,direst nigra problem skulle
uppsti, vilka fordrar medverkan frin
sakkunskapen.
En programpunkt, som st:indigt
'dr
iterkommer,
Stgiirderuidtagnamed
uid ft)reanledningau duerliiggningarna
gfiendeSAKO-sammantuiide.
Ordforanden i SAKO iir h:ir mojlighet att redGvisa vad som itgjorts i de frigor, som
tagits upp till behandling vid tidigare
sammantrdden.Denna programpunkt
har sin stora uppgift att verka stimulerande fiir SAKO-verksamheten.
Det dr gladjande att konstatera,att
SAKO-arbetet har all fcirstielse och
allt sttjd frin bolagsledningenssida,
och man vigar nog dragaden slutsatsen
av den hittillsvarandeSAKO-verksam-
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heten, att man i alla led inom bolaget
hyser respekt fcir och pi allt sltt vill
fortsltta med SAKO-verksamhetenefter de principer, som tidigare uppdragits av fiiretagsndmnden.
Till slut mi blott tilleggas,att SAKOverksamhetenhar sin stora betydelse
lven di det gdller att skapaen god anda
inom bolaget till foretagets och de
anstdlldasbesta.

fiirhillandet Ir rvdrtom betrdffande
konsumtionspriserna.
Betr. leget vid Nobelkrut airkndt
direktijr Wahlquist till sitt uttalande i
Ndmnden vid fiirra sammantrddet.
For nc-kruthade di angivits, att fiirhoppningar pi ytterligare order f6refanns.Fcirhoppningarnaf6religger fort{arande, men nigra sidana order har
dnnu icke inkomrnit.
Disponent Sohlman f6rklarade, att
Trotylfabriken har order fijr hela
man frln bolagsledningens
sida mycket nlsta 5r med wiskiftsk6rning, till viluppskattat arbetet inom SAKO, och ken skifdorm man nu gitt ned.
det 1r tydligt att det icke saknas
Hexogenfabriken,
sor:l nu endast arproblem och frigor fcir denna verkbetar pi dagging, miste stoppa nigon
samhet.Det 1r ocksi ghdjande, att en ging i februari, om icke nya order inhel del frlgor, som tagits upp inom kommer.
SAKO fitt en god liisning till gl?idje
fiirutses
Fdr ammunitionsaudelninger
fcir fciretagetoch de anstlllda. Av sdrnu
ingen
dndring.
Sivitt
kan
bedomas,
skild berydelse1r det givewis, som
kunb6r nuvarandesysselsdtmingsgrad
herr Grell framhillit, att inom SAKOna hillas.
arbeteterhilla redovisningav de itglrprognos f6r
De civila audelningarnas
der, som blivit vidtagna med anledning
aning
f& 1957.
1958
ser
en
bdttre
ut
av tidigare f6rslag, som framkommit
Betr. lack-nc rider en mycket hird
inomSAKO.
konkurrens och det har sagts,att denna
Herr Holm ifrigasatte, om icke produkt nu sett sina blsta dagar. Nya
SAKO-protokollen borde givas st6rre material har kommit i stdllet.
spridning for att ddrmed tjdna vidareFor ngl-krutaudelningen
har en marinformationen, och her kunde man
kant
fcjrsdmring
intrdtt.
Vi
har mist
eventuellt tdnta sig att hilla nngra
att vi i januari wingas fiireexemplar av protokollet tillg?ingliga meddela,
ta.g en nedskirning av arbetsstyrkan.
pi arbetsplatserna.
Vi har preliminert berdknat att nedDisponentSohlman{ijrklarade hdrtill,
skdrningen kommer att omfatta 35
att man finge ndrmare 6vervlga itmanliga och 7 kvimliga arbetare.Det
gfuder fcir spridandeav kdnnedom om
ser ut, som om de 7 kvimliga skulle
SAKO-verksamheten.
ktrrna ijverflyttas dll ammunitionsavdelrringen. Anledningen till nedSohlman
Slutligen tackadedisponent
fijr allasmedverkani dagensdiskussion gingen beror, sisom f6rut sagts,.pi
och fcirklaradesammantrddetavslutat. medelbrist hos de militdra mpdigheSms terna. Reellt sett berydernedsklrningen
en iterging till mera normala fcirhillanden.

NOBELKRUT

Herr Hanssontackadeftir redogcirelsen. Han pipekade, att det var fijrsta
gingen i Ndmndens historia, som ett
meddelandeav det slag, som det betr.
nedsklrning av arbetssryrkan,beh6vt
llmnas. Han framhijll att tidigare under
Konjunkturliiget rn. m.
Direktiir Wahlquistbercirdefctrstmed hcistenrykten om uppsdgningarfcirekommit i ortspressen,men att dessa
nigra ord det allmdnna konjunkturomedelbart dementeratsav bolagsledhget. Han framholl, att man trots att
Herr Hanssonansig, att man
ningen.
produktionsuwecklingen i ir varit
mcijligen
kunnat stoppa nyanstiillning
bettre dn under 1956, dr det med viss
arbetarpersonaltidigare f6r att undoro man ser framit. Orderingingen av
vika uppsdgningar.Arbetsgivarensrltt
har forsdmrats,och civerallttalasom en
att fritt antaga och avskeda arbetare
diimpad konjunktur. Arbetslosheten
ansvar.Vidare
har okat och ligger nu vid ca 30.000 innebdr ett stort socialt
Hansson
fcirhoppningen
uttalade
herr
mot ca 25.000sammatid i fjol. Antalet
ledigaplatser om att urvalet av dem, som kommer
vid arbetsfdrmedlingama
helt
i fiiretagsnimndshar sjunkit. Antalet arbetsltjsai procent att uppsegas sker
gtirligastemin de
avtalets
anda,
si
att
i
Ir i
av antalet arbetsliishetsf6rsdkrade
sist anstdlldakommer i friga.
dag 1,,7mot 1,2 i oktober i ir och 0,9
Direktr;r Wahlquist meddelade att
salllma tid fdrra aret, alltsl en kraftig
Llnsarbetsnlmnden underrlttats si
tikning bara pi sistaminaden. Rivarupriserna dr i stort sett sjunkande,men
snart det stod klart, att denna etgerd
Det sista sammantrddetlor iLr 1957
hiills den 11 dec. Som vanligt skcitte
direktdr Arvid Wahlquist klubban.

miste vidtagas. Betr. tidningsryktenas
dementering an{cirdes att ldget vid
den tidpunkten var sidant, att man
pi goda grunder hade anledning till
dementier. Nigon tanke pi uppsdgning fijrefanns icke de. Emellertid
stramadessituationen till mycket hastigt.
Betr. nyintagningar meddeladeherr
Engstri)m,att de intagningar, som skett'
senasteminaderna, gillt yrkesfolk.

och halvfabrikat och ddrjlmte en viss
kontroll under produktionens ging.
Ftjr vira militdra produkter Ir det i
allmanlet med kunden i fcirvlg uppgjorda leveranshandlingar,som anger
kvaliteten. Slutproduktskontroll, utfijrda hiir i Bofors av kundens egna
kontrollanter, dt regelvid militlra leveranser, och det fcirekommer endast
undantagsvis,att leveransenifriga unders6kesi vederbtirande kunds hemland.
Fcir detta lndamil disponerar
Direktiir Wahlquistframhijll, att urNLD
byggnaden
X 7 och en del av
valet av dem, som kommer att segas
upp, givewis kommer att ske efter Z 2, i vika finnes inrymda 4 kontrolllaboratorier med tillhcirandeutrustning
glillande bestdmmelser.
for utliindskaoch svenskakontrollanter.
Pi friga av herr Hagbergmeddelade Leveransmot provningscertifikat,som
direktar Wahlquist,att om ej nya nc- utstdllasav NLD och dverldmnastill
krutorder inkommer, kommer ned- vederbcirande
kontrollavdelningari Bosklrning att berdra lven avdelning fors, har pi senareir blivit vanligt, itNVN.
minstone ftjr de kemiska p.,,rve.r,v".dr Lindquist meddeladeatt vid dock stickprovskontroll ftjrekom6u eringenj
nc-avdeJningenkiir pi lager, frir att mer frin kundens sida.
F6r vira civila produkter finnes i
kunna mcita ev. inkommande stcirre
regel s. k. normblad, som upptager
order.
fordringarna pi produkten och siledes
Pi friga av herr Hagberg upplyste
reglerar kvaliteten. F6r minga av vLra
direktor Wahlquist, att kontakt givetfarmakop6-produkterfinnesdessafordvis tagits med Bofors fcir att s6ka omringar redan stipuleradei svenskaeller
placera6verbliven personal dit.
annat lands farmakop6. Datauppgifter
Herr Hanssonanfcirde,att enligt uppoch kvalitetsfordringar sammanstellas
gift pengar saknasf6r de militlra m1m- dessutomofta i katalogereller katalogdighetema. Anslagen till nyanskaffblad. Dessadatablir bindandegentemot
ningar torde dock ej ha minskat utan kunden, om intet annat har uppgjorts
f<iljt penningvdrdef6rsdmringen.Om
i f6rv?ig.
inkiip pi en vara mirskar borde mcijPrincipiellt iir NLD ansvarigt fcir
ligheternaatt kdpa en annanvara cika. att kvalitetsnormer utarbetas f6r alla
Den sammanlagdaordersummanborde produkter i samrid med driftsavdelvara den samma. Ar anledningenden ningarna.
att man vdntar sig annat en kanonkrut
till vapnen?
Riuarukontrollen

till NLD fiir analys och bedOmning,
men det firrekommer dven att &iftspersonalengenom provuttag och enlla
driftsanalyserfcirvissarsig om att processenfortskrider pi ett planenligt sdtt.
Den slutliga kontrollen av de flrdiga
produkterna sker alltid pi NLD, varvid fijr krutens och sprlngdmnenas
vidkommande vissaprov - exempelvis
skjutprov - utfdres pi NLR eller
Skjudiiltet.
Dr iftslaborator
nsplan
i ets organisatio
Det 1r uppenbart att en sidan verksamhet,som det her er friga om, kan
organiseraspi olika sItt. Vi har valt
vdgen att dela upp produkterna i 3
olika grupper, nlmligen eiuilaprodukter,
spriingiimnenoch krut. Inom varje arbetsgrupphar vi bildat enheterpLl \2
personer, vilka har ansvaret fdr vissa
typer av produkter eller produkter frin
vissa fabriker. Pi gruppen vilar dessutom ansvaretfiir de rivaror, som h6r
till fabriksenleternaifriga samtgivetvis
dven mellanprodukterna.Pi detta sdtt
har vi ansett,att vi Sven frlmjar samarbetet med vederbiirande driftsavdeJrringar.
T1'vIrr har det dock icke giltt att
genomfdra denna princip generellt.
Vid kontrollen av krut t. ex., har slrskilda speciallaboratoriersisom mltrum, kalorimeterrum, testrum m. m.
inrdttats.
Proutagning

Fijr de civila produkterna finnes en
sirskild provtagare. Arbetet dr mycket
Direktijr Wahlquist anfijrde, atr anKontrollen av ankommande gods viktigt och fordrar sivil uppmirksamhetsom skicklighet.
slagenicke torde ha stigit i takt med dr av stor betydelse,di detta gods till
Man kan di' fuAgasig, varfcir vi icke
det sjunkande penningvdrdet. Men
stor del bestnr av kemikalier och 16shar sdrskildaprovtagare fiir alla prodven bortsett frnn detta, rider det ningsmedel.Dessavaror fir ej tagas i
dukter och rivaror. Detta beror pi
egendomliga fijrhillandet, att medel bruk, fcirrln de godkdnts av NLD.
finnas anslagna, men pengar saknas. Det slger sig sjiilvt, att NLD vid even- att det stora antalet fabriksenheterutBofors fir nu hmna krediter och fiirtuell reklamation pi en rivara hjalper spridda iiver ett vidstrdckt omride,
gcir det mera ekonomiskt att lita
skottsbetalningarna
har minskat.
inkcipsavdelningenmed utredningar.
avdelningarna sjllva skiita provtagDriftslaboratoriet
ningen. For rivarans vidkommande 5r
ging
Kontroll wtderprodoktionens
det i princip Central{6rridet resp.
Direktiir Wahlquistanfdrde,att driftsI
beskrivningarna
civer
de
kemiska
mottagande
avdelningar, som Ir anlaboratorietspelaren mycket viktig roll
processerna
finns kontrollmoment upp- svariga for att provtagning sker och
fiir bolagetsverksamhet och 6verlimatt annan kontroll, sisom mdngdnade ordet tlll. doktor Ragnar Hauan, t^gua, t. ex. volymmlrning med i prorotametrar
cessen
inbyggda
eller
tryckeller viktskontroll uddres. Provtagsom llmnade en ingiende och intreseller
temperaturmltning
med
hjiilp
av
ningen
skall dock alltid utfiiras enligt
sant redog6relsefdr denna avdelning.
pi l?impliga stdllen inplacerademano- de principer, som har utarbetats av
DoktorHauanyttrade bl. a.:
metrar ocn termometrar.
NLD i en skri{t, som heter "Allmdnna
Den huvudsakliga uppgiften f6r
Vid ngl-krutbrukethar vi ett exem- regler fcir provtagning vid F-avdelst6rre delen av avdelningen,som ompel, der krutrdren kontrolleras pi ihiningen".
lattar leontrollaboratoriet
NLD 1. dr att ligheter ute pi driftsavdelningen.Detta
Nd, p.orr.r, anhnder till NLD fijrkontrollera, att de kemiska produkter, sker genom s. k. ultraljudkontroll. I
delasde pn de olika laboratoriernafcir
processeninbyggda kontroller 1r emel- analys. Alla analysdata samlas och
som framstllles vid Nobelkrut, har
uppnitt den avsedda kvaliteten. For
lertid icke tillrdckliga utan miste komattest utferdas. vilken utskickas till
att kunna genomfdra detta miste kvapletterasgenom provtagning av reak- vederbdrande fabriksavdelning och till
litetskontrollen dven omfatta rivaror
tionsprodukterna. Dessa prov skickas NLD:s sekretariat,som arkiverar dem

r"

ningen och fcirserdennamed det ncidanmdrkningar och reklamationer frin
vdndiga tekniska underlaget fijr fijrkunderna.
s?iljning av vissa av vlra produkter
Hur har vi det nu stdlltvid Nobelkrut
Anmdrkningar, som samt inkopplas, si snart tekniska
i detta hdnseende?
irkommer till fciretagetutredasmycket problem dyker upp hos kunderna.
noga av NLD och varje reklamation
Doktor Hauan ndmnde nigra av de
Referensprorfiirrid
behandlasutfijrligt i en slutlig rapport viktigaste uppgifterna NLD-2 har:
som gnr till berorda Parter' vid..utredNdr analysenpi de fardiga produk1.
-' Utarbetandeav broschyreroch tekkommer referensprovfiTTtt
ningen
terna har slutfcirts, tages ett prov pi
;k"service-meddelanclen.
^ :"'
produkten. Detta f6rvarasi ett referens- vIl till passliksom de data,som NLD:s
2' Bes6k hos kunderna for att med
eget seiretariat har samlai o.h d.
provfdrrid I Z 16 i 2 ir. Krutproven
"rrderas tekniker diskutera tekniska
io.rar:"ittgrsparasInnu llngre och kommer bland ,ald"nd. {ijrridens *rp.
problem'
amrattill anvdndningsom referensprov avdelrringensanteckning:ar.
Vad beror nu de berdttisade rekla- 3. Att i laboratorieskalakunna bearvid skjutningar. Vi har t. ex. krutbeta kundens problem, som ofta 1r
pi? F6rst och Trimst kan
mationema
prover, som htrstammarfrin ir 1.904.
sndana,att de ej.kan besvarasutan
d.t icke gir att f6ra
konstateras,
"tt
ingiende
undersdkningar'
pd NLD
dem tillbaka pi fel pi rivarorna. EmBelastningen
f6rs?iljnings-och kontrollAtt
bisti
och
fijre4.
forekommit
har
ballage-fel
Antalet personer pn kontrollavd.
avdelningarna vid utredning av
men de viktigaste orsakerna
kommer,
NLD 1 Ir 38 st. och antalet enskilda
reklamationer av anvdndningstek1r pi ett eller annat sltt i produkten
fukomna prover utgor ungefir 60.000
nisk karaktfu.
si
fdroreningar,
mekaniska
intomna
per ir eller i genomsnitt ca 200 prover
som borsthir, trdflisor m. m. samt sa- 5. Sist men darf6r icke den minst vikper arbetsdag.
dana subjektivafenomen som produktiga uppgilten er att hitta nya antens utseende,ferg, fcirekomstenav
vlndninesomriden fcir serviceproAnalysmetoder
kJumpar och lukt. Det gdller ddrfctr
duLtern"'.amrsamarbetamedforskF6r att kunna genomfcira analys- att vara ytterst p5passlig,med dessa
ningsavdelningen fcir att utveckla
arbetet effektivt och pi ett riktigt sitt
fcireteelser.Tyv1rr 1r de ofta svira att
och fctrbettra dessafrln grunden.
behijvs standardiseradeanalys- och kontrollera, de de minga glnger
- _
provmetoder, och sidana fims sam- undandrar sig en objekti" Ui.d6in;ig.
D" av vira produkter, som faller
/
manstelldai "uralyspdrmar", placerade
ramen av NLD-2:s verksamhet
Kvalitetsproblemerdr viktigt fo.
pi de olika sektionerna.Vid introduk"li" \ T:t,
liisningsmedelspof6retag ocil ej rninst fO. f..f-.U.ff.."i I ar lacknitrocellulosa,
Bonotex-emultion av nya produkter 6vertar NLD
Bonosol,
lymerisaten
,r* |
.o iOrnli""a."i,
,.- .""p."*",
^p.oduktionen
metodernafrin forskningsavdelningen,
och
i nigon min
Bonohartser
tio".."a,
..t ,.- *0i..
del av
I
nren trots detta behciver NLD nedkonkurrens pi vdrlds- | iiven perit B
-y.k.t'hird
t Ett pa. saker av-intr-essei samband
ldgga ett visst arbete pe metodf6rbett-"rlaraden. Det har oft" rrg'tr, att kvaringar och metoddndringar.Dessutom
hdr upprdknade produkterna
tT:d
liteten dr viktigare ao p."iret, ty .tt
*"
miste NLD sisom hjdlpavdelningbistn
ndmndes:
glijm;er
kunden
si
smnningpris
hcigt
driftsavdelningarna med speciella utInom mcibelindustri' har lacknitrooJ, -."""j e. dilig kvalitet.
driftsredningar och rid, t. ex. vid
cellulosa bi;rjat fi konkurrens frnn
st6rningar.
Laboratoriuntfdr lackrfruaroroch liider- plastlackerna,men det 5r dnnu ftjr
F6r att ta hand om dessaproblem
tidigt att sdgaom det dr friga om en
hjatpmedel(NLD-2)
har vi skapat ett slrskilt organ omUwecklingen
fattande 2 ingenj6rer.
Doktor Hauancivergicksi till att ATfH;|:*ffi;.
berltta om nlsta sektion inom avd.
Vir" Bonoroler dr-lackrivaror med
Luftanalyser
NLD, niimligen NLD-2.
mycket speciellaegenskaperoch har
De flesta produkter, som Nobellrut
Forutom dessauppgifter har denna
darfo, o.kra fftt r{tt rp.ci.ll, anvd'dgrupp hand om en viktig uppgift, tillverkar och sdljer, kan i stort sett nirgsomriden, sisom exempelvis fcir
nimligen att sk6ta de luftanalyser,som karakteriserasmed nigra fi kemiska tvlitbara tapeter,snsombetoriglackoch
iir n6dviindiga fcir kontroll av halten ochfysikaliskadataellerforfarmakop6- i s. k. zfulrika ltuget f6r rostskyddsgiftiga gaseroch ingor, som kan f6re- produkternas vidkommande med en
milning. Ett stort anvdndningsomride
komma i fabrikslokalerna.Vid behov enda betecknhg.
har seglat upp i Amerika. Det glller
utarbetasanalysmetoderoch fcirfaranAnnorlunda ligger fitrhallandenatill
billacker och en amerikanskfirma och
passar
forhillanden
vira
vira
den, som
ndr lackrnvaror, som exempelvis
Du Pont - hevdar att b/:ar med metgruppen ir ansvarig f6r att vi har Bonosoler, utbjudes till fiirsiiljning.
akrylatlack hiller glansen 3 ginger
Sndamilsenlig apparatur. F6rutom att Det rdcker icke ldngre med nigra
ldngreIn de bdstanuvarandebillackerna
vi systematiskthar gitt igenom alla enstaka data, utan kunden vill veta och di skall vaxning under tiden ej
fabrikslokalerna, i vilka giitiga gaser mycket mera: han vill ha reda pi lackvara ncidvdndig. Vi haller f. n. pl att
och lngor kan finnas, fcirekommer tekniska detaljer, om produkten ifriga
undersijkadetta, som ju onekligenliter
gbr att kombinera med andra produkrdtt ofta utryckningar pi begdran av
lockande.Ftir civrigt anvindesBonosol
den nya produkten i Sverige som skydd fijr fiirkromade
dri{tsavdelningarna fcir rtt gora underter, vilka egenskaper
sokningar pi ort och stllle. I ir har kan antasfi o. s. v.
bildelar och som skydd fOr kopparredan ett 70-ta1utryckningar fciretagits
och silverf6remil i hemmen.
Det dr d:irfor nijdviindigt att ha ett
och ca 130 prov underscjkts.
Vira Bonotex-emulsioner anvdndes
organ, som kan ta hand om dessa
mycket speciellaproblem och ett sidant i huvudsak f6r llderimpregnering och
Reklamationer
forskoreparationsfdrgerochispeciallim.
kundserviceorgmdr just NLD-2. Sisom sidant fungerar laboratoriet som Vi hoppas dven pi ett nytt omride,
Hur v1l en kontroll 5n fungerar, Ir
- ett
det knappast m6jligt att helt undvika en hjtilpavdelningfdr forsriljningsavdel- nSmligen fcir fdrbandsmaterial
eller bearbetarmaterialetpe aru1atsltt.
Sekretariatetutskriver alltid attest pi
rivaror, varvid kopior gir sivll till
Inkiipsavdelningen som dll ber6rd
fabriksavdelrring.
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omrede, som forskningsavdelningen
harhillit pi att utvecklaunder senareir.
Virt BonohartsE har fitt ett mycket
intressantanvdndningsomrndei samband med Perstorpplattan,der det ingir som komponent.
Nobecutandr i och fclr sig ingen serviceprodukt, di den sdljs som en f6r
konsumtion ferdig vara. NLD-2 har
trots detta lagt ned mycken tid pi att
gcira de av Forskningsavdelningen utexperimenteradeprodukterna liimpliga
ftir sprutning i aerosolform, och en
apparatfdr konffoll av sprutningsegenskapemaav sprayburkarnahar uwecklats.
3 personer1r sysselsatta
pi sektionen
in*lusive chefenfcir laboratoriet. vilket
Ir inhyst i kontrollavdelningen! lokaler iZ 1.5.

ligen produktionsmilning ocir lackering
sdrskilt di kanonmilningen i Bofors
och granatlackeringenvid Nobelkrut.
Aven hdr fungerar NLD-3 som r5.dgivande och kontrollerandeorgan samt
utarbetarnormblad och fcireskriftertillsammansmed sektion KKD vid Konstruktionskontoreti Bofors. Det dr fiir
iivrigt ej ovanligt, att andra koncernfciretag kontaktar NLD-3 fcir att inhdmta rid och fi del av sektionenserfarenheter.
F6r att kunna praktiskt fullfolja de
hdr nlmnda uppgifternafcirfogarNLD3 6ver ett laboratorium fcir galvoteknisk ytbehandling,ett fcir lackprovning
med tillhcirandeutestationeroi 3 olika
stdlleninom fijretagetsamtett rum fcjr
allmlnna kemiska analyser av oljor,
{etter, ytbehandlingskemikalierm. m.
Pi senaretid har lven tillkommit ett
Laboratorium
ochkorro- provrum for gummidetaljer.Alla dessa
far yfuehandling
sion(NLD-3)
laboratorielokalerfinns i X 1 och totala
Nlsta sektion inom avdelrringen, antalet sysselsattainom NLD-3 ?ir 5
personer.
NLD-3, dr en intern service-eller hjilpavdelning,som har tillkommit fcir atr
Verkstadfar modellbygge
och reklamarkunna handkigga korrosions- och ytbehandlingsfrigor inom AB Bofors. tiklar (NLD-4)
Vid ett flyktigt betraktandekan dessa
NLD-4 Ir inhyst i killarviningen i
ytbehandlings- och korrosionsfrigor
X 1 och har tillkommit som en serviceftjrefalla smn och obetydliga jim{ort
verkstad fcir Reklamavdelningeni Bomed andra produktionsproblem, men {ors. Bolaget har nlmligen vid flera
tyvdrr dr det si, att om de ej beaktas tillf:illen Stagitsig att levereramodeller
tilkeckligt, kan de bli den lilla tuvan,
av vissaav virakanontyper till kunder.
som vdlter det stora lassett. ex. iterDenna uppgi{t 1r fortfarande den vikvisning och revidering av dyrbar krigstigastefcir verkstaden.
materielpi grund av ytbehandlingsfel.
(En modell av Bolors 40 mm FiiltLaboratoriethar snsomen av huvudluftautomatkanon L/60, M 36 i skala
uppgifterna hand om korrosion och
1:7,5 visadesliksom en modell utfdrd
rostskyddi sambandmed anvlndningen i Bonoplex av automatmekarrismen
till
av rostskyddsoljor,smiirjoljor, hydraulBofors 57 mm automatkanon,L160,
oljor, kullagerfetter, vaselin, avfett- M/50, skala1:1.)
ningsmedel,avrostningsmedeloch dyDessutom har verkstadenbl. a. tilllika material. Fijrutom en ridgivande
verkat den modell i skala 1:10 av 15
verksarnhetf6r verksttdernavid Bofors
cm marinkanon L/50, M/53 i trippelochNobelkrut kontrollerar laboratoriet torn, som skdnkts till Sjohistoriska
hithtirande material si att dessadr i
Musdet i Stockholm samt i samma
dvererxstlmmelsemed vira normere- skala den 1,2 crn Marinautomatkanon
radefordringar.
L/50, M/50 i dubbeltorn, som dr placeEtt annat viktigt omride 5r den galrad i utstlllningslokalen i Bofors.
vanotekniskaytbehandlingen,som har
Fijrutom rnodellbyggen tillverkar
expanderatkraftigt inom fciretagetde verkstadenmindre reklamartiklar samt
senareiren. Det finns ett flertal gal- hjiilper till vid utstlllningar genom arr
vanotekniskaprocesseri bruk i Bofors, medverka vid byggandet av utstdllfcirzinkning, fi;rnickling, f6rkoppring,
ningsmontrar.Personalenpi verkstaden
elektrolytisk polering, anodoxidering, utg6res av 2 personer.
alodinbehandling,kromatering och fosRedog6relsenbeledsagades
av ballopfatering m. fl. och ett hundratals yttikonbilder, och demonstrationav olika
behandlingsbadIr i anvdndning i olika
produkter och modeller.
verkstlder.
DirektcirWahlqui* uttaladenlmndens
Pi detta omride har NLD-3 en ridgivande och 6vervakande verksamhet tack fdr det vdldisponeradeoch inoch utarbetarfdreskrifter och metoder tressantafiiredraget.
samt kontrollerar alla ytbehandlingsSamko-vedrsamheten
kemikalier.
Till ytbehandlingsomridet hcir dven
Herr Engstrdmldmnade en rapport
en rdtt omfattande specialgren,ndmfrin Samko-verksamheten.

Av denna framgick att tre kornmitt6er sedanfciregiendenlmndsammantrlde avhillit sammantrdden,nlmligen
NVD, NVA och NB.
NVD hade sitt f6rsta sammantrdde
den 4. 12. Inga frigor hade anmdlts.
Ingenjiir Hedman redogjorde der ingiende {irr avdelningens beliiggning
och fcir under Sret verkstlllda investeringar.
I NVA sammantrldde man den 29
nov., varvid foljande behandlades
:
Ingenjrir Bergstrdm. redogjorde fdr
bel?iggningen.Han meddeladelven att
samtliga sektioner av NVA genomgetts av doktor Heineman och skyddsinspektcirL6nnqvist ur bioteknologisk
synpud<t. Efter deras rekommendationer har sedanvissa rittelser f6retagits. Klubbarnaombadsatt komma med
tips 6ver ytterligare arbetsplatser,dlr
mnhiinda Ltgdrder behijver vidtagas.
Vidare meddeladesatt informationer
llmnats skyddsombuden om hur de
olika komponenternai ammunitionen
fungerar och man diskuteradehur en
sidan information skulle kunna delges
en vidare krets. Man f6reslog bl. a. att
fcirmdnnen skulle lemna sidana in{ormationer och att besiik pi andradn den
egna avdelrringenskulle ordnas.
Vidare diskuterade man slttet fiir
arbetsstudiernas
bedrivandeoch fiirslag
om att bolaget skulle bekostastudier i
lmnet fiir klubbmedlemmar framfdrdes.
Ixperimentavdelningarnasldnsamhet
diskuterades och ordf6randen redogjorde fdr derasarbetsuppgifterm. m.
Kassationer som f6rekommit och
undersdkningar med anledning dlrav,
samt Iregan om erslttningar vid ev.
slarv frin arbetarenssida, var ftiremil
fcir en Livlig debatt.
Fcirekommandespill vid troryltransport och itgirder deremot var ocksi
en friga man ventilerade.
Vidare taladesom Luciafest.musiken
under arbetet, belysning, tidskri{ter
Komrnitt6n fOr l,ltr sammantrldde
den 28 nov. Inga diskussionsfrigorhade
inhmnats.
Meddelandeldmradesatt urrustninE
f6r bilsmdrjning bestdllts,men dnnu e]
levereratsoch att en s. k. snabboljebytare bestlllts i tippet kcip pi prov.
Rapport lemnades iiver llget betr.
best?illda, men lnnu ej hemkomna
truckar samt om den framstdllrringsom
gjorts till lastbilsigarnai Karlskogaom
bdttre service.Detta senarehade ei lett
till nigot resultat.
Ftirdelningen av arbeten pi olika
yrkesgrupper diskuterades.l
Man valde
ett konlret fall, dEr bestdlliren - fiir-
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utom till orderkontoret - vdnt sig till
olika grupper inom NB fdr att fe ett
arbeteudcjrt. Respektiveinstanserhade
hlrigenom ej blivit s1'nkroniserade,
vilket isamkat vlntan och irritation.
Vikten av att berordagrupper 96r en
gemensamgenomging av arbetenf6re
desspiborjande framhcjlls.
Arbetsledarnapipekade, att de ofta
miste rucka pi grdnsernamellan olika
yrkesgruppersinsatser,vilket arbetaruttalade full forstielse
representanterna
fijr. Det polngteradesdock, att i slkerhetensintressefackmdn alltid miste anlitas, di fackkunskaperfordras.

I ett fall har det dessutomvarit svirt
att avgdra vem som i sjllva verket
upp med fcirslaget,beroende
kommit
IngenjiirJanssonefterlystesamarbetspi att ling tid forflutit sedanf6rslaget
pi
kommitt6er fiir tjdnstemdn kontor
ftirst blev aktuellt. Kommittdn beklaoch laboratorier.
gadeatt det drcijt si ldnge,innan beslut
Direktijr Wahlquistanlorde,att tanken kunnat fattas i dessafall, men det har
varit den att gi fram stegvisoch att man varit ncidvlndigt.
borde awakta uwecklingen i Bofors,
Av de itta fcirslag,som slutbehandder ennu ej tillkommit nigra tjdnste- lats har sex rekommenderatstill beldmanlakommitt6er. trots att verksam- ningar. (Se under "F6rslagsverksamheten der 5r av Sldre datum dn vir.
heten" i B-pilen).
Fcirmodligenstdllersig frigan om sam}ueringenior Carbonnier meddelade
samarbetskommitt6ersvirare att losa,
att
under iret fram till den 9. 1'2. ngiiller
5n
di
det
tjlnstemdnnen,
di det
gdller fabriksavdelningarna.Pi grund kommit 34 fiirslag, d. v. s. sex flera
Ingenji)r Daldn uppdrog frigan orn
av lokala fijrhallanden och divergerande dn nigot ir tidigare,vilket dr glidjande.
vidareinformation betr. Samko-verk- arbetsuppgifter torde kommitt6ernas Sammanlagthar kommitt6n i ir ftjrsamheten.Man hade pi NB gjort si,
ordat belciningar till ett belopp av
antal bli ftrrhallandevis stort.
att man utdelat protokoll - forutom
3.725:- kr. ftjr 20 f6rslag.Detta 1r
IngenjdrJanssonansig det ej niidviintill medlemmarnai kommitt6n - dven digt att awakta utvecklingen i Bofors. det st6rstairsbeloppet hittills.
till arbetsledarna.Vidare hade man F. 6. liir en utredning ddr vara iging.
Den vid f6rra sammantrddet omhdngt upp protokollsexemplar pi alla Kommitt6erna skulle nddviindigwis
ndmnda propagandaaffischenhar nu
NB:s verkstlder. Alla intresseradefick
med de orga- framtagits,men kommitt6n avserdock,
icke beh6vasamman-fal1a
derigenom tillfalle att ta,g del av pronisatoriskaenheternaeller de geogra- att den ej skall sittas upp fcjrrdn nu
tokollen.
pigiende skyddskampanjslutf6rts.
fiska fdrhillandena. F6rmodligen komE{ter redogcirelsenuppstod en stunds mer frigorna att bli av annan typ, en
Doletor Ldnnberg meddelade, att i
diskussion:
dem i fabrikskommitt6erna.T. ex. en kommande nummer av B-pilen en
Herr Hanssonansig NB:s itglrd vara sidan sak som de olika tjdnstemanna- sida benlmnd "Metodsidan" skall ingruppernaskennedom om andra grup- {ijras, ddr en del nyheter pi rationalien god losning pL hlgan om vidarepers arbetsuppgi{ter. Tjlnstemlnnen
information och som kunde rekomseringsfrontenskall presenteras.Denna
har - forutom Fciretagsnlmndenmenderastill andra kommitt6er.
skall kompletterasmed ett sdrskiltblad
inget forum fcir diskussionav tjdnste- f6rslagsviskallat "Metodbladet", avsett
Herr Hansson redogjorde nirmare
for frigan om spill vid troryltransporter. mannafrigor.
att delasut till arbetsledandepersonal,
Spillet uppstir ddrigenom att troryl
klubbordioranden, Foretagsndmndens
KamrerBjdrndahlpipekade de minga
under transporten kommer in mellan berciringspuntterna med Bofors som ledamciter, vissa konstrukt6rer m. fl.
den pappersslck,som finns i kaggenoch som skullekomma att g6ra sig giillande inom samtliga koncernfciretag. DIr
sjllva kaggen.Detta beror pi att sicken i detta sammanhangoch ansig att man skall nya metoder, bel6nade f6rslag
ej fcirslutesordentligt, den endastvikes borde awakta hur det blir i Bofors.
o. s. v. uddrligt beskrivas.Det har hdnt,
ihop. Det huinder ocksi att tr#lisor
att
man vid olika foretag inom konEfter ytterligare diskussion enades
frin locket kan komma ned i sprdngcernen belonat fiirslag som varit lika
Ndmnden pi dir. Wahlquistsf6rslag,
lmnet. Herr Hansson ansig, att man
varanora.
att unders6kahur frigan ligger till i
borde inlcira en tilHorlitlig tillslutansig dettavara en inBofors och att man dir Ir positivt inHerr Hanssorr
ningsmetod.
st?illd att utarbeta ett f6rslag giillande tressaritsak. Han framhijll att FiirslagsHerr Rosengrenansig det svirt att fi
Nobelkrut. Ftirslagsvisskulle di en utkommittdn di miste ta hlnsyn till att
en god f6rslutningsmetod. Man har redningskommitt6 bestiende av direk- inkommet fdrslag kan komma till an{orsokt med ett klistringsfcirfarande, tcir Wahlquist, kamrer Bjdrndahl, vdndning vid flera fciretag,vilket kan
men det visade sig icke pilitligt. Stor ingenjdr
fijranledadndradebedomningsgrunder.
Janssonoch verkmlstare Hellbridska fcireligger vid kaggfyllningen, str6m li i uppdrag att utarbetaett forDoktor Ldmberg ansig detta bli en
varfcir en tidscidande hopfdstning ej
slag, till Samko-verksamhetfcir tjdnsteautomatiskfiiljd.
medhimes.
mdn.
Herr Hanssontrodde. att ett elimiOvediimnande av plakett
Fiirslagskommitt6n
nerande av spillet skulle betala merkostnadenfcir en ordentlig tillslutning.
Direktdr Wahlquist meddelade, att
ordfijran de,duerFdrslagskommitt6ns
f6retaget av Kungl. GeneralpoststyrelIngenjiir Sterky meddelade, att man
ingenjdr Carbonnierlemnade f6ljande
sen ombetts att till herr Gustav Rosenpi NVF for utgiende farmakop6pro- rapport:
gren, NVT 6verlimna plaketten "Fcir
plastsdckar
i kaggarna.
dukter anvlnder
Tvi sammantrlden har hillits sedan
Dessasickar hopknytas med bomulls- senasterapportenlemnades.Dlrvid har sparfrlmjandetsgdrning" som ett bevis
pi uppskattningav hars oegennyttiga
band. Vid mellantransporteranvindes sammanlagt fyra bordlagda och
^nio arbete och visade intresse som sparpapperssdckar.Ingenjtir Sterky trodde nyinkomna fdrslag behandlats. Atta
klubbskasscir.
att forslutning av pappersslckarsnabbt fiirslag har slutbehandlats
och fem bordoch tillfredsstdllandekan ske med tape. lagts. Av dessasenarehar fyra varit
Sedan herr Rosengrengivits tillf5lle
bordlagda en lengre tid. Fdrklaringen att lemna en kort redogcirelsefcir sparIngenj\r Janssonpipekade, att t. ex.
till detta dr att vissa tillverkningar klubbsverksamheten,dverhmnade disockerslckarklistras ihop. Det finns i
rektdr Wahlqr,s/ plaketten med nngra
marknaden mycket snabba klistrings- miste iter bli aktueila innan stdllning
kan tagas till vdrdet av dessafdrslag. uppskattandeoch varma ord.
metoder.
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Ndmnden ansig att frigan b6r av
NVA tagasupp med NVT.

I

I
Ndmndens ledam6ter hyllade herr
Rosengrenmed en varm applid.
Ungdornssparandet
Kamrer Bji;rndahl meddelade, ^tt
postsparbankensbundna ungdomssparande dr mycket livaktigt vid Nobelkrnt. Under 1,957har 68 ungdomar
regelbundet avsatt av sin avltjning i
sparmedel sammanlagt ca 60.000:kr. Postsparbankenspropagandaman,
som regelbundetbes6kerfciretaget,har
lyckats vIl och berdknar att ndsta ir
117 ungdomar her kommer att inge i
dennasparverksamhetoch att det samladesparkapitaletdi kommer att uppge
till ca 100.000:- kr. IJngdomarna har
genomdettabundna sparandeen sparad
slanttill bosdttning,insatsligenlet eller
annat. Kanuer Bj6rndahl hemstlllde
om Nimndens stod ftjr detta sparande.
PL higa av herr Hanssonmeddelade
kamrerBj iirndahl att bolagetssparkasserlnta samtidigt med rdntehiijningen i
bankenhOjdestill 5,5 o/,.
Avslutning
Direktiir Wahlquist tackade fcir det
fbrtroende som visats honom frln
Ndmndens sida under det fiirflutna
iret och hoppadespe ett gott kommande 5r. N?imndensledam6tertillcinskades
en god jul.
Efter sammantrddet var deltagarna
inbjudna till julsup6 av direktor och
fru Wahlquist i derashem.
Eng

NOHAB
Fciretagsnlmadenvid Nydqvist &
Holm Aktiebolag htjll sitt sistasammantrlde fcir iret mindagen den 9 december 1957 l:rnder direktijr P. Odelberrs
ordfrirandeskap.
Ddrvid fcirekomfoljandesexIrenden:
Arbetarskyddsf iireningens
fiitjiinsttecken
Fdreningen fcir Arbetarskydd hade
beslutat tilldela herr John Larsson sin
medalj f6r mingirigt arbete inom arbetarskyddet vid Nohab. Medaljen
jdmte tillhijrande diplom dverhmnades
av dir. Odelberg, som hyllade medalj<irenfcir dennesinsatser.
Herr Larssontackade fiir uppmlrksamhetenoch uppskattningen av verksamhetensom skyddsombud.Han hoppades,att sammautmdrkelsedvenskulle
komma hansmingiriga kamrater inom
arbetarskvddettill del.

Rapport

frin

Fiirslagskommitt6n

kommer till anvlndning. I dennastycklista ingir nImligen en kolumn, benlmnd "Fiirdig dimension".

Oueringenjdr Holmqvist redogjorde
ftjr Ftirslagskommitt6ns verksamhet.
Uwecklingen belysesav nedanstiende
Kalkyleringau uinklar
sifferuppgifter fijr de tre sisrairen:
Det av herr ]ohan Nilsson pntdade
1955 1956 1957
f6rhillandet ^tt arbetare i plitslageri
Antal inlimnadefcirslag 50
50
9s och maskinverkstad
ofta fir dgna sig
Antal belcinadefcirslag 29
35
50 it kalkylering av vinklar, torde i de
Total belijningsflesta {a11vara beroende av att kons u m l n a . . . . . . . . . k r . 3 . 6 5 0 O,f,Jf, J.YJf,
struktijrema mittsltter pn ett sidant
Genomsnittlig bel6ning
sItt, att en detalj, som tillverkats efter
per belcinatf6rslag kr. 160 187 Ir9
mitt, uppfyller funktionskraven. TyUnder Sret har avsynare Harry
vlrr samman-fallerinte alltid de mitt
jonssonfitt diplom och bel6ning for 5
konstrukt6ren anser vara riktiga med
godkandafcirslag.
de mitt verkstadenskulle vara betilnt
av vid tillverkningen. Som exempel
fti1nin garnas materiallistor
hdrfcir kan angesmittsdttningen av en
Detta drendetogs upp av herrJohan konicitet, vilken ofta angesgenom en
Nilsson pi ndmndens sammantrddei
viss lutning pi en bestlmd l?ingd eller
septemberI956. Ftjrhillandenahar se- genom en viss diameterskillnadpi en
dan dessutretts av standardiseringsav- best5mdliingd. En virkelangivelse,vildelningen. Dess yttrande, sorn S.terges ken verkstadenskulle ha nytta av f6r
hirnedan, lestes upp av iiueringenjr)r maskininstdllning eller uppspdnning av
arbetsstycke,fir man di fcirutsltta inte
Keller:
"Med referenstill de i fdretagsnimn- ger tillrlcklig noggrannhet. Silunda
denssammantrdde,torsdagenden 7 sep- ger exempelvisen si stor koordinatavvikelse som 0,1 mm pi 123 mm lZingd
tember 1956,framfijrda cjnskemilenom
enhedigareoch i visst fall dndrat udci- en vinkelavvikelse av 0,20o,vilken Ir
randeav produktionsritrringar,meddelas svir att konstateramed hj:ilp av verkfoljande,vilket f6rutsdttsge erforderliga tyg avseddafiir vinkelmZitning.
Fastdnverkstadensilunda skulle vara
svar pi dessa6nskemil.
betj?intav andra mitt dn de konstrukOlikheter ifriga om ritningarsutfdrande t6rerna anger, fir en rirning inre uppta
ft;r olika produktslag.
tvi mittangivelser {tjr samma sak. Av
De av herr johan Nilsson pitalade denna anledning kan det inte undvikas,
olikheterna i ritningars uddrande fcir att verkstadspersonalenfir rlkna ut
olika produktslag dr, vad betrdffar Bos. k. "hjdlpmitt", som de ansersig ha
fors- och Nohabs egnarirningar, mest anvdndning av i varje slrskilt fall.
beroende av att Bofors tilhmpar s. k.
Andrader itningsblanketter
en-detaljsrimingar,medan Nohab fijr
lok- och turbinritningar av tids- och
I samband med ovan angivna pikostnadsskeltilldmpar flerdetaljsritpekanden pi fijretagsnlmndens samningar. Fcir produkter, som mer eller mantrlde upplyste undertecknad om
rnindre seriedllverkas.sisom dieselmo- att hittills anvdnda ritningsblanketter
torer, regulatorer och styrverk, tilltroligen skulle komma att dndras,samt
limpar som regel dven Nohab ende- att ritkontors-, planerings-och metodtaljsrirningar, dock med undantag av
avdelningarna anmodats ldgga fram
ritningar fijr svetsadekonstruktioner sina synpunkter pi frigan, om ferdigt
samt r6rdragning.
mitt eller inre skulleangesi rimingamas
Olikheterna i udcirandemellan loksrycklistor. Efter det att utredningar
och turbinritningar bestir i att olika
fciretagitsoch diskussionerfiirts, bide
system pi senareir har tilldmpats vid
fijre och efter tidpunkten f6r fiiretagsutskrivandet av ritningars stycklistor. nlmndens sammantrlde den 7 septemTrots att stycklistorna saknar herfcir ber 1956,om liimpligheten av att ange
avsedd kolumn, har det pi lok- och
dimensioni stycklistor samt om lempturbinritkontoren bland vissaritare och
ligt forum fcjr dimensionersangivande
konstruktctrer blivit praxis, att i den i de med ritningarnaintimt sammankolumn, som Ir avsedd fi;r detaljens hdngandedetaljlistoma,har man enats
bendmning, ange dimension. Fdr anddrom och ett nytt utfijrande av ritgivandet har nigot system inte tillningsblanketterfaststlllts.Detta medf6r
ldmpats,var{ijr det blivit si, att diffien- att ritningsblanketternas
srycklistorf 6rsion med eller dimensionutan arbetsmin
setts med en sdrskild kolumn f6r att
har angivits. De si uppkomna olikgcira det miijligt att infcira ferdig diheterna kommer att bordalla, ndr ritmension pi alla fler-detaljsritningar
ningsblanketter med annan utforrnning
samt pe de en-detaljsrimingar,av vilka
av bland annat stycklistan inom kort
erforderlig dimensioninte firekt fram-
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gbt zv mlttslttningen, exempelvis
bockade detaljer.
Pi de nya ritningsblanketterna,sonr
inom kort kommer till anvlndrring,
har dven,i enlighet med det ursprungliga fiirslaget till ritningsblanketter,inavsettfdr Sndringsfdrts ett ?indringsf?ilt
noterixgar. Ett sidant fdlt framfcirde
som bekant herr J. Larsson6nskanom
att fi inftjrt pi rinringama vid tidigare
angivet sammantrdde med fciretagsnimnden."
OueringenjdrKeller visade prov pi
den nu faststlllda ritningsblanketten
med modi-fieratritningshuvud och endringsfSlt for notering av ritningslndringar. Herr Keller demonstreradedessr-rtom den blankett "Forslag till ritningslndring", som funnits sedan1954
men som synesvara foga kand. Herr
Keller rekommenderadeblanketten till
flitigare anvlndning och forklarade
dessfunktion.

Pi frigor av herrarModig och C. E.
CarlssonfcirklaradekamrerMdnsson,att
subvention kan utgi lven for radhus,
byggt som egnahem,och f6r hus byggt
i kommunalregi men sisomnytt civertaget av Nohab-anstllld, fcirutsatt att
i
vilikoren for egnahemssubventionen
civrigt uppfylls.

iinskade
Aven herr HermanAndersson
gdna, att bostadsrdtterskulle subventionerasocksi i Trollh2ittan.
Rationalisering
6lningen

av avliiningsutbe-

Kamrer Mdnssonredogjorde for hur
ekonomiavdelningentdnkt sig fi perHerr John Larssonhade hoppats, att
sonalensmedverkan ti1l en rationalisesubventionskulle gesdven fdr bostads- ring av lijneutbetalningen.Onskemilen
rltter. Han viidjade till foretagsled- gir ut pi:
ningen att ta denxa friga under omprovning och att dessutomcivervdga, 1) Slopandeau viixelmynteni aul\ningsej skullekunna pdsarna
om egnahemsubvention
hmnas dven vid byggnation utanl6r
Tidigare har 6retalen slopats, nu
Trollhdttansstad.
ijnskar man elirninera alla vixelmynt
och betala i j?imna tior. Detta skulle
Aven herrJohan Nilssoncinskade,att
egnahemsbyggenutan{6r Trollhdttan kunna genomfciraspi si sltt, att bolaget
limnar varje anstllld ett f6rskott pi
skulle kunna subventioneras,om villkoren i iivrigt uppfylls, eftersom han 10 kr, som kvarstir si linge tjdnsten
hos bolaget varar. Den fiir varje liineansSgett dylikt fcirfarandemera rdttperiod utrdknade l6nen skulle avrunvist, t. ex. vid inkorporeringar.
dasnedit till ntumast ldgre 10-tal kro)relius framhijll, att de
Personalchefen
nor. Det silunda strukna civerskjutande
Herr Johan Nilssontackadefor redo- som bygger utanfcirTrollhdttan, komgcirelsenoch uttryckte sin tillfredsstll- penserasgenom ligre tomtpris. Efter- beloppet skulle tas med vid ndstalcinelelse med att det mil nitts, som han som resorna till arbetsplatsenofta 1r avrlkning. Eftersombolaget lemnat ett
fijrskott pi 10 kr, har den anstdllde
isyftat. Han skulle dock glrna se, att
svira att ordna, ligger det ej i f6retagets
vid varje lonetillfalle fitt ut ett belopp,
konstruktdrerna ville lgna mera tid it
intresseatt uppmuntra dylik byggnasom nigot 6verskjuterden f6r varje
utrlkningen av vbllar.
tion. Dessutom borde skatten betalas
lcineperiodintj?intalcinen. Bolaget har
Keller, till Trollh1ttans kommun.
Hiirtill genmllde dueringenjrir
utgitt frin att ett sidant systemldttare
att man miste skilja mellan svarvningsfanl, att perso- skulle kunna accepterasav de anstlllda
Herr SuenAndersson
arbeteoch plitslageriarbete.Ett koniskt nalen i flertalet av Bofors-koncernens fu ett fdrslag om att lita vlxelpengarna
arbetsstyckekan ej svarvas efter en f6retag fStt sinaonskemil tillgodosedda sti inne hos bolaget till dessde uppgir
vinkelangivelse.
och forvinade sig civer att Nohab ej till 10 kr, utan att forskott ldmnas.
kunnat inrangeras bland dessa. Vid
Meddelande orn nya regler fiir
sammantrddet i Bofors fram{cirdes 2) Ldnebetalningmed liingre tidsintcruall
bostadssubventioner
iinskemil om att koncernfdretagen
Detta cjnskemilhar diskuteratsminga
jiimst?illassinsemellan.Han vidskulle
glnger
tidigare men ej vunnit bifall.
Vid det gemensammandmndssamjade till foretagsledningen att enyo Ekonomiavdelningenanser nu, att simantrddet i Bofors i somrashade bl. a
frigan, si att subventionkan
danaforskjutningar i lcineftirhillandena
dryftatsfrigan om bostadssubventioner. 6vervdga
och
vid
{ijr
bostadsrdtter
lven
utgi
att tiden ir mogen fcir en ijveriltrltt,
Sedan dess har fcir Nohabs vidkomutanfcir Trollhdttan.
egnahemsbygge
ging
till
minads- eller Stminstone1.4januari
den
1
att
frin
bestdmts,
mande
1958fiiljanderegler skallgdlla:
Direktdr odelbergforklarade, aff de dagarsbetalningav lcinen lven till kolsynpunkter som fram{cirtsav personal- lektivt anstdllda. Ett dylikt system
7. Egnahenr.
chefenOrelius dvenkan ansesrepresen- praktiserasav en del f6retag. F6r att
eiiminera de svirigheter, som kan uppFr. o. m. den 1 januari 1958 utgir
tera f6retagetsuppfattning. Frigan om
under 6vergnngstiden,skulle
komma
subventioni form av lin med 40krln..z bostadssubventionernahar civervdgts
limna ett fcirskott, som
kunna
bolaget
kronor
iinskar
rnycket noga. Fiiretagsledningen
hgenhetsyta, dock minst 3.000
och hiigst 5.000 kronor. Storleken av fi i ging egnahemsproduktioni eller nterbetalassuccessivtunder en ldngre
ldgenhetsytanskall bestyrkasav Trollndra Trollhlttan fcir att derigenom tid medelst avdrag av mindre belopp,
hlttans Drltselkammares formedlings- tillfcira bolaget en stabil arbetarstam. i likhet med vad som skedde,di loneorgan f6r bostadsbyggen.
I Bofors finns stcirreskiil :in hrr att sub- utbetalningenflyttades till torsdagar.
tvi reformer,somber6r
Genomdessa
I iivrigt gdller samma villkor som ventionera lven bostadsrittsldgenheter.
anstillda, skulle minst
kollektivt
endast
alltlimnas
kan
fcir nlrvarande. Subvention
Si liinge dessaforhillanden bestir,
3 personersarbeteinbesparas,varjlmte
si inte f6r egnahemsbyggeutanf6r nigot liifte om omprtivning ej ges.
betydandefcirdelarskulle vinnas i friga
Trollhrttan.
Herr John Larssonfann foretagsled- om maskinernasufnyttjande.
ningens inst?illningbeklaglig och sade
2. Bostadsriitter
sig ftirsti den irritation, som kan upp- j) Insiittning au lonen pfi checkriibting
Fcir bostadsrdtterutgir liksom hittills
sti bland personalen,eftersom FlygDetta cinskemil avser sivil mnnadsingen subvention. I undantagsfallskall motor lenxrar subvention till byggen
som kollektivt anstdllda.Tananstdllda
fcir
borgen
dock bolaget kunna lemna
dven utanfdr Trollhdttan.
ken dr da-rvid,att fdr varje myndig anlin i SkandinaviskaBanken,Trollhdttan
Herr SuenAnderssonansig, att kost- st?illd checkkonto.cippnasi Skandinapi 2.000-5.000 kr, varvid bostadsrdtten
viska Banken, pi vilket l6nen sdttsin.
f6r dylik subventionej skulle bli
naden
skall
vara
vilket
oanrfcirskrivsfctr linet
Varie anstdlld fir ett checkhlfte och
avskrlckandestor.
slutbetaltDazaJaf.
1 0 ^ \ 4 0
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disponerar kontot efter gottfinnande. genom utbetalning av lcinen en dag
tidigare, vilket kamrer Minsson dock
Detta system tilhmpas itminstone for
fcirklaradevara om6jligt.
de minadsanstdlldahos Saab, Linkciping. Ett informationsm6temed repreHerr Suen Anderssonutlovade, att
sentanterf6r personalorganisationernafcirslaget om vlxelmynten skulle tas
avseshillas pi nyiret, varvid Skandi- upp till ny behandling pi klubbmiite.
naviska Banlen kommer att ndrmare Nigot lcifte om reformens genom{6redog6ra for fcirslagetsinnebcird.
randekunde ej gesnu, men herr AndersEfter kamrer Mnnssonsredogcirelse son fcirklarade sig firr sin del beredd
att f6rs6ka driva den igenom.
utspannsig en livlig diskussion.
Pi fuLgaav herrJohn Larssonfijrklalade kamrerMdnsson,att de som ej vill
ha fijrskottet om 10 kr, kan slippa det,
f6rutsatt att lcinen iindi fir jimnas av
till nlrmast legre 10-tal kronor. Det
blir dock enklare f6r ekonomiavdelningen, om alla accepterarforskottet.

I friga om l<ineutbetalning med
ldngre tidsintervall fdrklartde herr C.
E. Carlsson,att de anstdlldaej tyckt om
arrangemangetmed forskott, som sedan
Sterbetaltsmedelst lcineavdrag under
en ldngre tid. Han trodde, att det skulle
bli svirt att genomf6ra forslaget.

Herr Suen Anderssonf6rklarade, att
klubbstyrelsenfitt utsti mycket klander fcir sitt medgivande i friga om
ackordsutrlkningen, ndr avlciningsutbetalningensist ladesom. Klubbstyrelsen 1r inte ovillig att medverka till
rationaliseringarmen vill inte strlcka
sig alltfcir lingt, ndr man konstaterar
motstend pL andra omriden. Klubbstyrelsenhade velat fi frigan behandlad i det stcirresammanhang,som fciretagsndmndenkan erbjuda. Mcijlighet
torde finnas, att 6nskemilet om vdxelmyntens slopandekan accepteras,om
personalen bearbetas och informeras
om reformens verkningar.

HerrJohnLarssonmenade,att belitenej 1r
heten med 14-dagarsbetalningen
genomgiende i de fiiretag, som inf6rt
sidan. Om Nohab ijnskar fi igenom
vdxelmyntens slopande,bdr man nog
vdnta med fiirslaget om dndring av
avlciningsperioderna.

Herr C. E. Carlssonerinrade om de
flerfaldigadndringar, som gjorts i friga
om l6neutbetalningen.En tid rundade
man av till nfumastefemma, iivergick
dlrefter till ndrmastekrona, och nu vill
man runda av till nlrmaste tia. Herr
Carlsson trodde, ^tt de upprepade
dndringarna skulle medfcira ett visst
psykologiskt motstind. Dessutom cinskarman nog fi ut den lon, man tjdnat
in.

KamrerMinsson genmdldehdrtill, att
miijlighet finns att fi ut fcirskott pi
lingtidsackord.

Hdrtill genmllde kamrerMdnsson,att
avrundningen till nlrmaste femma pi
sin tid hade betingats av bristen pi
vdxelmynt under krigsiren.
Herr Johan Nilsson fcirklarade, att
man givetvis ijnskar medverka till
rationaliseringar.Han trodde, att f6rslagetom vixelmyntens slopandeskulle
kunna accepteras,om personaleninformerasom systemetsinnebdrd, men
man har lnnu inte glcimt den ftirskjutning av ackordsutrdkningen,som uppstod ndr hilkortsmaskinerna biirjade
anvdndasvid lcineurdkningen.
Herr HermanAnderssonpolngterade,
att {rigan miste behandlaspi klubbmdte, varvid styrelsenfir forsijka fcira
den framit.
HerrJohnLarssonundrade,om nigon
kompensation kunde ldmnas, t. ex.

Herr Johan Nilssonframhcill, att en
vdsentligskilllad - trots utjdmningen
av lcinenivin - dock fiireligger mellan
minadsavl6nadeoch kollektivt ansdllda. De minadsavldnadehar sin bestdmda ltjn, medan lcinebeloppenti1l de
kollektivt anstdlldai synnerhetfdr dem
som arbetar med l5nga ackord - kan
variera visentligt frin vecka till vecka.

Uppgingstakten inom den tyska industrin har likaledesavtagit.
F6r Nohabs del har itstramningen
fcirmlrkts inom alla omriden, och den
hirdnande konjunkturen 96r nu besparingsitgirder ncidvlndiga.
Frin dieselomridet kan rapporteras,
att vi fitt bestillning fran Rysslandpi
en M68T-motor, dvs den typ, som
tidigare levereratstill ryska kdpare via
Finland.
I lufw?irnskanonerna fcirekommer
ett antal elektriskakomponenter, som
utexperimenteratsav Bofors. Experiment har pigitt flera ir i laboratoriet
i Grdndal, men nigon tillverkning har
ej fiirekommit inom koncernen, utan
komponenterna har kiipts frin radioindustrin, som dock ibland haft svirigheter att Sstadkomma{ullgod kvalitet.
Nohab har civervlgt att ta upp denna
tillverkningsgren och har nu beslutat
sdttaiging en mindre provtillverkning
av smi transformatorer. En mindre
lokal i plitverkstadenskontorsavdelning
tas i ansprik f6r detta Sndamil. Tillverkningen avseskomma iging i januari. Det 5r dnnu friga om ett litet
objekt, men bolagetavseratt underscika
fcirutsdttningarnaf6r en utbyggnad av
tillverkningen.
Sammantrddet avslutades med utvixling av tack och jul6nskningar
mellan vice ordfciranden och ordf6randen.

r.J.

Herr HermanAnderssonansilg,att L4TIDAHOLMSVERKEN
dagarsbetalningenIr en svir sak att
genomdriva. Ndr frigan dryftades
Fredagenden 6 december1957 samt949, hade herr Andersson fcireslagit, lades Foretagsndmndentill sitt sista
att en kompensationskullehmnas pi si
fiir iret underordf cirandesammantrdde
sett,att heHtenav den genorn reformen
av \ueringenjdrH. Prollius.
skap
uppstiende vinsten skulle avsdttastill
De ndrvarande hdlsadesvllkomna.
Indamil, som kom arbetarnatill godo.
slrskilt
kamrerLennart Warnstam.som
Herr Suen Anderssonforklarade, att
gingen deltog i fciretagsfcir
fcirsta
en f6rutsdttning for f6rslagetsgenomnlmnden.
fijrande nog vore att en kompensation
av nigot slag ldmnades.
Filmftirevisning
Personaladministrativaridets hcistjournal 1957hade Hnats frin AktieboPn grund av den livliga diskussion,
laget Bofors och visadesnu under stort
som f6rekommit vid behandlingenav
instruktiv
r'lgrl- zv de f6regiende drendena,hade intresse.Den var som vanligt
och
innehSllsrik
fdr
de
som
1r intrestiden blivit lingt framskrrden.Direktc;r
serade
av
ekonomiska
sammanhang.
gjorde ddrfiir konjunkturciverOdelberg
sikten mycket kortfattad. En noggranEkonornisk iiversikt
nare genomging avsesske vid nirnndveringenjdrProllius hade utarbetat
densfiirsta sammantrdde1958.
Den svenskaverkstadsindustrinhar ftiljande ekonomiskacjversikt:
Manga smi tecken som kommenhittills haft god mlngdmlssig beldggning, ehuru pn sistone till pressade teratsi pressenoch uttalandenav olika
priser. Nu tycks lven sysselsltrningen nlringslivets fdretrldare ryder pi att
bilrja sjunka, och man kan befara en en viss d:impning av aktiviteten hiller
fortsatt uweckling i den riktningen. pi att bli mlrkbar.
Konjunkturliiget
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I vissafall har helt naturliga och lettfctrklarade hdndelser avsevdrt 6verdrivits till sin betydelset. ex. permitteringar kring jul och nyir. Andra
betydligt viktigare fakta har i andra
sidan fitt passerautan nigra kommentarer.
Serman pi borskurvan- den brukar
vara ett kansligt instrument frir registrering av ndringslivets tillstind - si
har den varit i fallande praktiskt taget
sedan ir 1955, men si har ocksi alla
medel anvlnts for att dlmpa den s. k.
civerhetrningen,
kreditrestriktioner,rdnteh6jningar, utliningstak, beskattning
etc. Verkan gcir sig nu kdnnbar. Man
har velat ddmpa inflationen.A andra
sidanhar inflationen pi sitt sltt bidragit
till att giira praktiskt taget alla investeringar l<insammaoch pi si sdtt iikat
produktionskapaciteten pi alla omriden. I det avseendethar vi i Sverige
haft gott sdllskapav de flesta hnder.
I USA har det gatt dirhen, att den
cikade produktionen i det nlrmaste
tagit diid pi inflationen och att man
ddrfor rnist stimulera nlringslivet en
smula genom att senka diskontot. I
Tyskland har en viss dlmpning intrdtt,
engelsminnenbOrjar fi ordning pi sin
valuta, medan fransmlnnen fortfarande
lider under det kostsamma kriget i
Algeriet och den politiska oformigan
till en samlad insats.
I Sverige har vi haft goda produktionscikningar att notera i bcirjan av
5ret, men tredje kvartalet sj6nk denxa
nll,3 % och fj:irde kvartalet synesden
sjunka dn mer. Exporten av trd, massa
och papper gnr ktuvt och den pi export
instlllda metallindustrin har fitt kdnning av fiiljden av de sjunkanderivarupriserna.Detta hdnger ihop med att de
rivaruexporterandelendernaf ir mindre
fcir sina varor och alits& ej kan k6pa
lika mycket som f6rr.
Vir guld- och valuhreserv har
smultit ihop ytterligare, samtidigt som
virt importciverskott cikats och vira
sjcifartsidcomsterminskatspi grund av
de just nu starkt sjunkande frakterna
m. m. Detta kan tyda pi att de stora
krediter vi {itt i utlandet och de f6rskott t. ex. vira varv kunlat arbeta
med nu bcirjar sina.
Pi arbetsmarknadenmlrks konjuntturddmpningen redan: arbetslcisheten
var bland fcirslkrade i oktober 1,,2 o/o
rnot 0,9 % 1,956och 0,6 % 1955,
Bostdderbyggs fordarande i rask takt,
62.000nya ldgenhetervdntasbli fardiga
i ir, det dr rekord och haller hjulen
rullande. En viss in{lationsinjektion fir
vi ocksi i det jdttestora budgetunderskottet, varigenom statentvingas skaffa
pengar i Riksbanken i form av s. k.
skattkammarvdxlar.

1.6

Det kan bli en svir situation med fall skulle bcirsbarometernicke bara
- om industrins av- ha skllvt till utan ramlat ned pi storm.
bide arbetslcishet
sdttningssvirigheterfortsltter - och Den dr i stdlletganskalugn och - sonr
samtidigt prisstegringar."Det kom en det heter pi fackspriket - awaktande.
sk?ilvningi barometernilen i oktober"
Den awaktar en viss iterhdmtning,
konstaterar professor'Westin-Silver- f6rutsatt att de som makten haver lossar
stolpe.
en smulapi bromsen.De gingna Srens
Servi pi virt egetfdretag,jag tinker
oavbrutna framstegstaktfir man nog
di pi Bofors som helhet, kan man till
icke vinta sig fortsltta - en tids konen b6rjan konstatera,att aktien, som i
solidering 1r nog bide nodvlndig och
maj i 5r virderades till 158 och 1955 hdlsosam.
t. o. m. tangerade2O0-strecket,i dag
Ni kansketycker att nlr det Ir goda
stir i 134, en vdrdering.som rog dr tider si ir vi pessimistiskaoch "mXlar
en smula pessimistisk.Nigon tia mer
hitr pi vdggen", men ndr det bc;rjar
motsvararnog vad irets vlntade cjver- se sdmre ut si blir det lugnare tonskott kan ge i forrdntning.
gingar.
Statensbestdllningarhar ju som vi
Det dr nog icke s5. ordtt. Gamla
vet dragits ut och innebdr alltsi en viss romerska kejsarehirll sig med en slav
minskning. A andra sidan har vi ju
pi triumfvagnen, som hade till uppfitt andra order som kompensation gift att stdndigt viska i kejsarenscira:
"Giom inte att Du Ir mlnniska!"
vilket ju speciellt gllder oss htu i
Tidaholm.
Vi i foretagsledningenvill glrna fcirI friga om "civilt" st51har Bofors scika se litet ldngre In till stundens
liksom alla andra stSlverkfitt se ordertrium{ och framging. Vi vill ocksi se
ingingen minska, kanske 10 '/o eller till att det finns reserverkvar att ta till
di det stundar till hirdare tider. Det
Den "civilkemiska" produktionen fu darfcir vi gruffar, di dessareserver
har i ir utokats med nya hkemedels- tullas for hirt under de goda tiderna
preparat t. ex. ett nytt bedtjvnings- och varna fcir panik di det morknar.
medel Carbocain,som rijnt stor framHerr Ldugrenkonstateradeatt detta
ging och Iven det nya plastfcirbandet
var den mest optimistiska redogtirelse
Nobecutan har blivit en succ6s.Ldkehan hirrt frin ordfcirandenssida i Fciremedlen torde nu utgcira 5 i 10 '/o av
tagsndmnden.Vad importen betrlffade,
bolagets totala omsdttning. Bolaget
si var det ju enbartnyttigt, att man imrustar sig ocksnailtmera for civil proporterade moderna maskiner och moduktion. Kilsta fir en ny 30 tons ljusdern utrustning. Virt egetfdretag hade
bigugn, varigenom den itridda kapa- ju
ocksi irrstalleraten hel del nya
citeten av 100.000ton stil per ir torde
maskiner rill ftjrdel f6r produktionen.
kunna uppnSs.
Men si kostar det ocksi pengar att
Inforrnation om fiiretaget
utveckla och forska. Enligt nrsberlttelMaskinuerbstaden
sen f6r 1956 gick forskningen pi omkring 8,5 miljoner. Det dr dock ej sn
Ingenjiir Claesson:Hir ridde god
mycket, on man j:imfor med de stora belZiggningoch det syntesfiirbli gott
foretagen i USA der 4-5 o/oav omom arbete omkring 1./z fu framit.
sittningen legges ned pi forskning, Man strdvadeefter att halla god kvalitet
svarar vir siffra bara mot ca 2 o/oav pi produkterna och att hilla leveransomsdttningenpi 340 milj.
tiderna. Nu var man i kapp leveransDe som var med vid ndmndmcitet planen, och hoppadesatt dven i forti Bofors vet jll att dven atomreaktorer sdttningen - om ej speciellasvirighaller pi att intorlivas med tillverkheter motte - kunna fcilja given leveningsprogrammet, i detta fall f6rlagt ransplan.
till Nohab.
Av civila tillverkningar finns spirAven plasttillverkningen borjar bli
frds-, kallstuk-, rullgiing- och runden faktor att rdkna med i bokslutet.I ir
bocksmaskinerklara fcir leveransmed
serdet ut som om orderingingen skulle relativt kort varsel. 5 saxar berlknas
uppni 5-miljoner-strecket. Resultatet vara klara under fcirstaheiften av februkanske ?indi icke bLir si strilande, dels ari. Krypprovmaskiner finnas 20*40
pi grund av eftersldpningeni fakture- i order att levererassuccessivtunder
ring, dels pi grund av en del gamla 1958.
fctrluster,vilka helst bor avskrivasi ir.
Bland maskiner som under senare
Jag bijrjade med bdrskurvan och det delen av iret installeratskan nimnas
ser ut som om jag fir avsluta denna UVA innerslipmaskin,vilken visat sig
lilla kommentar med den ocks5. Utsynnerligen effektiv liksom dven De
sikterna synas, som nyss framhillits,
Moor glngsvarv och Stellamaticrevolha fordunklats en smula,men det finns verborrmaskin med hel- och halvautoknappast anledning till panik -i si
matisk arbetscykel.
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Nyanskaffningsprogrammet upptar
fiirst en bes*illd Herbert revolversvarv
Drop &
nr 3 och 1 st vertikalJrdsmaskin
Rein. Dessa ersltter ildre maskiner.
Onskvlrda 1r vidare en, helst wi vertikalfrlsmaskiner som ersdttning fiir
nedslitna.Dessutom1 vertikal revolversvarv Pitder och 1 rundslipmaskin.
Ammuniti onsuerkstaden
Ingenjdr
: Ldget var i stort sett
Jarlesten
ofijrdndrat, det vill sdga ganska gott.
Sedanfijrra sammantrddethade ytterJigare1 maskin B 42 Index installerats.
God bel?iggning rider f6r ndrmaste
halviret och det finns gott hopp fdr
tiden dlrefter.
Verktygsavdelningen hade icke hunnit levereraverktyg till Ammunitionsverkstaden pi de leveranstider som
beglrts.Det vore 6nskvdrt att det meddelades de svirigheter uppstod pit
grund av dess civerbeldggning,si att
av verktyg itminstone finge
bestdllaren
redapi i tid att leveransernaicke kan
hillas drrifrin.
Hysolaudelningen
Om ej ytterligare order inkommer
kanskeman fir minska frin nuvarande
wi till en man. Prisftjrfrigan fiireligger
frin Bofors pi hysoldetaljer och kan
medfdra ytterligare bestdllningar. IngenjrirJarlestenhade lven h#t kontakt
med Lrstrumentlaboratoriet i Stoclcholm f iir ytterligare dllverkningsobjekt.
Bonoplastfabriken
IngenjiirNorenhagmeddelade,att intet ir varit bettre fcir Bonoplasdabrikens del en det nu snart gingna iret.
I gjuteriet har borjat tilldmpas nya
formningsmetoder. Polymerisationskapacitetenkomrner nlsta nr att uppni
den kalkylerade nivin. Efterfr&gan dr
god pi akrylglasoch lagret Ir fijr ndrvarande litet. Trots detta har nigra
nlmnvlrda leveransfcirseningaricke
uppstitt. Polyesterfabrikationen dr
staddi Okning och kommer att flyttas
till annan lokal. Manufaktureringen
kommer att fi svir konkurrens nista
ex. Fdr manufaktureringens del er
decemberen pifrestandeminad genom
kraven pi snabbaleveranser.For skyltar har leveranstidenvarit 3 veckor allt
sedanseptember.I dagens ldge Ir 4
dagar ett gdngseleveranskrav.Belysningskuporhar haft en f6rvenandestor
efterfrigan. Kylskip antages bli en
-ljusptrnltunder ir 1958. Fdr vacuumformningen har ett par projekt kommit fram i dagarna. Anskaffning av
verktyg beredervissasvirigheter di de
miste bestlllasoch gjutaspi annat hill.
Den nya verkstadenvisar sig redan fiir
litei. Montering av maskiner pi hjul

pigir. Ett fijrrid eller lager behcivde
anskaffas.
Herr Lciugrenst?illdei anledning av
den hirdnande konkurrensen den fr5gan, huruvida man icke let kunder fi
se alld6r mycket av fabrikationen, di
ddrigenom tillverkningsmetoder o. d.
kunde komma till konkurrenters kennedom.
IngenjrirNorenhaginvdnde, att man
icke glma kunde neka stcirre kunder
att fi se fabriken. Funnes det nigra
verkliga nyheter ifriga om fabrikationen si visade man icke fram dessa.
OueringenjcirProllius betonade, att
man hade fordel av ett utbyte av erfarenheter. Man behcjvde sj?ilv ldra av
andra och kunde di icke vara njugg
med det man eventuellt sjdlv hade att
visa. Han trodde mera pi vdrdet av ett
dytkt iimsesidigt utbyte In pi hemlighetsmakeri.
E. M.

\vEDAVERKEN
'Wedaverkens

fciretagsnlmnds sista
ordinarie sammantrlde fiir iret hiills
den 9 december1.957under ordf6randeskapav direktiirSuenLind.
Direktiir Lind hdlsadede ndrvarande
vdlkomna till sammantrldet och vlnde
sig slrskilt till suppleanterna, som
enligt tradition brukar nlrvara vid
irets sista sammantrdde.Efter val av
justeringsmln och genomging av fciregiende mcitesprotokoll foljde en redogcirelse civer det allmdnna konjunkturldget.
Konjunkturliiget
Direktdr Lind hledde redog6relsen
med fiirhillandena i Fdrenta Staterna.
Den europeiskakonjunkturens ijkade
sjiilvstiindighetskymmer icke faktum,
att slmre konjunkturer i USA medfcir
en importminskning, som procentuellt
dr flera ginger stdrre In den amerikanska produktionsminskningen.Minskade
amerikanskarivarukcip medfcir sdnkning av rivarupriserna. Kedjan blir
sedan den, att de rivaruproducerande
lenderna minskar sina inkcip av industrivaror. Hurdant iir di l?igetjust nu
i USA? ProfessorOhlin har i en artikel
den 6 dec. framhillit, att den industriel1a produktionen ir 15gre ?in i fjol.
Med en befolkningsokning av 2 o/o
borde den stiga med 4 7". En fortsatt
mild konjunkftravmattning dr att rlkna
med. Arbetsliishetenhar iikat, men man
har tagit denna risk med beritt mod
f6r att hindra fortsattaprisstegringar.
Dessahar varit 5 \ 6 "/. pi halvtannat

ir. Om lonernastigermed 6l, per ir
och produktionen endast2-3 f. bhr
det inllation med penningvlrdesfijrsdmring och prisstegringari sllptig.
Hur bedoms framtidsutsikterna i
detta ldge?Det dr valir 1958, och den
republikanskaregeringenvill nog icke
gi till val med en arbetslcjshetskris.
Man kommer derfcir slkert att ldtta pit
skruvarna genom stimulerandekreditpolitik. De ryska satelliternafir den
fiiljden, att f6rsvarsutgifterna,som nu
ligger vid 38-39 miljarder dollar, <ikar
till dver 40 miljarder. Stora offentliga
investeringarkommer att g6ras.I mitten av 1958stigertroligen produktionskurvorna, med stigande tendens fcir
rivarupriserna. Bilproduktionen 1r alltid intressantatt folja. En mindre okning
kan noteras,vilket tyder pi optimism.
500.000vagr.e;rav modell -57 ?ir dock
os5lda.Tendensenatt overgi till sml'i',t
p|taghg. Fran fackhall uppvagnar
skattas, att 7,5 o/o av {drbrukningen
ndsta ir kommer pi smivagnar. De
stora vagnarnash6ga priser st6ter pi
kdpmotstind. I stort utnyttjas emellertid industrikapaciteten endasttt1782 o/o
mot 90 %, som ansesnormalt.
Vad l?igeti Englandbetrdffar mlrks
endasten ringa f6rsvagningavkonjunk=
turen. Of6rminskad sysselsdttrringi
stort sett och minimal arbetsldshet
{iireligger. Rlntorna dr dock fordarande
hciga.Detta och fcirtroendetfcir pundet
gcir att pengar lockas till London. Ett
statslinhar utbjudits ttll.98 % och6 o/o,
vilket Ir de besta villkoren pL 35 ir.
Bilbranschen glr bra med en tillverkning av 1 milj. vagnar per ir. Engelsmdnnen satsarhirt pi fjlrrstyrda raketer och atomkraftanldggningar, och
landet 1r instiillt pi export av bida produkterna. Gruvdriften i England har
mekaniserats
avsevirt och man behciver
icke importera kol frin USA. Kollager
finns fiir 6 minader.
Den samlade industriproduktionen
f. n. ligger pi liigre nivl dn hcisten1955.
Orderstocken hos de engelska verkstdderna har ocksi sjunkit kraftigt.
Frin febr. -57 tdl arg. -57 har leveransernasilunda minskat ca 1 milj. pund
per minad och orderstockenfrin 96,16
till 88,19 milj. pund.
Industriproduktionen i Tysklandvar
i oktober i ir 5 f" h6gre in i oktober
1956, och arbetsl6sheten14 o/o ld;gre.
Orderstockenvar 5 o/ohtigre vid samma tid. Den med 11 "/" iikade importen
under oktober i 5r motsvaradesav 1,4o/o
exportijkning, resulterandei ett exportdverskott pi 132 mtlj. DM. Bilproduktionen 1r hdgre hdr dn i England, och
i oktober 1.957kimntde 115.000bilar
banden. Fijr 1958 berdknas 1,2 rrrlli.
vagnar bli tillverkade, av vilka 50 e/o
't '7

fiir export. I motsatstill fOrhillandet i
USA har stilverken i Tyskland full
Orderingingen har emelsysselslttning.
lertid minskat inom de tyska verkstddernaoch industriernatrots allt. OrderngSngen i procent av verkstdllda
leveranservar II7 i januari men har
sjunkit till 91, % i september,vilket
betyder 6kad konlurrens f6r vnr industri sivll i{riga om leveranstidersorri
priser, dn man 96r allt fijr att havda
sig pi exportmarknaderna.Detta fijrhillande 1r viktigt f6r ossatt konstatera.
lJnder en 12-minadersperiodhar lonerna dkat 9 o/o.
For Suerigesdel dr utrikeshandelnav
stor betydelsevid bedOmningenav det
nuvarande liget. Importpriserna sjcink
under oktober 3 enheter, si att index
blev 4 enheterhgre 6n i oktober 1956.
Exportprisindex har likaledes sjufit
men med endast 1 enhet i jiimf6relse
med oktober 1956och silfran 5r nu 154.
I j?imfiirelsemed hela perioden jan.sept.1956fiireJiggeri ir en prisstegring
f6r importen med 4 o/o mot endast
2,5 o/o16r exporten.Den totala exporten
ftjr 3:e kvartalet uppgick till8243 mi1j.
kr. Den procentuella {drdelningen av
vir export var fciljande:till Vlsteuropa
72,6 o/o, varw 17,7 till England och
13,9 % till Tyskland. Till de nordiska
lendernadr silfran !7,3 yo, till Osteuropa 3,6 o/o,ttll Nordamerika 6,0 och
Latinamerika 7,5 o/, och iivriga ldnder
3,6'/o. Importciverskottetjan.-okt.
var !250 milj. kr. d. v. s. 110milj. mer
'dn
1956.
Rent allmdnt betr. leget i Sverige
kan sigas, att den svenskaindustrien
befinner sig i en period av vikande av"Miingdkonj unks?ittningsmiijligheter.
turen" slger tidningen "Affdrsvlrlden"
"6r i flrd med att f6rsvagas".Tendensen
Ir klar och torde bli ytterligare markerad ndstair, beroendedelvis pi konjunkturavmattningen i en rad hnder,
dit vir export gir. Vir stcirstaexport
utgdres av skogsprodukteri oli.ka former, och {6r dessahar utsikterna f6rsemrats. Sivdl trdvaror som cellulosa
och papper har avsittningssvirigheter.
]drn- och stelndustrin har bekymmer, vilket ocksi tagit sig uttryck i
omfattande helgpermitteringar. Gruvorna har dock inga stcirresvirigheter.
Verkstadsindustrienhar i ir haft det
vll stdllt men kulminationspunkten
torde ha nitts. Orderingingen pi exportsidan har minskat redan under
andra och tredje kvartalet. Konkurrensenhar hirdnat dverallt och detta gdller
[ven den svenskahemmamarknaden.
Den tyska verkstads- och gjuteriindustrin dr oerhdrt konkurrenskraftig,
och under nista ir firrutspis att ijkningen helt upphdr i vir produktion
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och att lnan ster inJcir en recessionliknarrdeden ir 1952.
Lcinsamhetenhar rninskatsoavbrutet
trots en h6g och stigande avslttning.
Vid en minskning av omsittningen kan
situationenbli kritisk. Detta fir fciljder
f6r nyinvesteringar och sysselslttning.
Produktionsindex f6r hela industrin
har endast dkat 2,5 "/" fuln september
1956 till september 1957. Ftjr hela
tredje kvartalet kan en produktionsdkning pn 3 o/okonstaterasmot samma
tid i fjol. I stort sett stegantaletarbetstimmar mellan fdrsta halviret -56 och
-57 med cz3 o/o.Under tredje kvartalet
sjonk sysselslttningen1 o/o.Tendensen
har siledeshittills i stort varit bra men
ftir dagenir denldpandeorderingingen
mindre gynnsam.
f ijr verkstadsindustrin
Enligt tidningen "Affdrsvdrlden" 1r
ldget sidant, att om inte en fcirbittring
pi forsiiljningssidanskulle intrdffa relativt snabbt - och utsikterna hirtill
iir diliga - ler produktionsinskrdnkningar tlmligen snart bli aktuellainom
vissa sektorer. Till dem hcir bl. a.
gjuterierna och verktygsmaskinbranrapport nr
Arbetsmarknadsstyrelsens
konstaterar,att det rider bdttre
1411,957
jiimvikt mellan tillging och efterfrigan
pi arbetskraft.I mitten av oktober var
arbets1,2 o/, av arbetslijshetsfcirslkrade
I6sa mot 0,6 % 1955 och 0,9 o/o i
oktober 1956.Novembersiffranarbetslosa dr 30.270. Fortfarande redovisas
brist pn yrkesarbetare.En ijkad arbets16shet under vinterhalviret fcirutses.
Man har konstaterat,att gjuterierna Ir
i farozonen.Detta kan utlesasav statistiken civerarbetstimrnarnainom verkstlder och gjuterier. I oktober i ir
var siffran 4.845 milj. mot en hcigsta
siffra under april pi 5.016 milj. Skillnaden dr icke stor men dock pitaglig.
Vir inhemska prisnivi har icke stigit si mycket i ir men fortsltter i alla
fall uppit. Under de senaste20 fuen
eller frin 1,938 rir penningvdrdesfcirsdmringen s5dan, att en krona idag
5r vlrd lika mycket som 40 ore nlmnda
visar att upp5r. Konsumentprisindex
gingen mellan oktober -56 och samma
':it
mSnad 1957
5,78 %. Hdrav faller
pi
hiljda
skatter.Energibeskatt1,,33%
ningen har gjort 0,46 %. Medelinkomsten fortsdtter att stiga. Ar 1956
var den 9.446 kr mot 8.009 Lr 1955.
70 o/o har over 15.000 kr och 3 '/o
tjver 20.000.Endast0,4 o/oav inkomstt^garlahar 6ver 50.000kr i irsiirkomst.
Dn fijrsvarsfrnganslcisningf6r ossIr
av st6rsta berydelse,fortsatte direktcir
Lind, vill jag ldmna nigra uppgifter i
sammanhanget.I 6B:s eget fiirslag
minskas marinens enheter rned 25 o1o,
arm6ns med 15 lo och flygets antal

plan med 20 %. Medelhcijningeninom
samtliga huvudtitlar har de tre sista
iren varit 38 '/o medandenfcir fcjrsvaret
endastutgjort 1,3%. Omrdknas anslagen till f6rsvareti 1953nrspriser, visar
sig minskningenvara idljande:
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Det bcir alltsi observeras, att de fasta
kostn.adema utgiir 50 "/o.
Om anslagen minskar gir det ut
6ver materielanskaffningen.
I USA utg6r fcirsvarskostnaderna
1,0 o/, av bruttonationalprodukten.
F
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Fcir virt land er alltsi anslagenldgre
In medeltaletfcir andra lender.
Direktor Lind ansig, att de viktigaste
negativa faktorerna f6r Wedaverkens
del var nedskrrningen av fdrsvarets
anslagoch konkurrensenfrin Tyskland.
Ordertillgtng

och faktutering

Betr. Wedaverkensverksamhet i ir
kan noteras vissa ghdjednrnen. Faktureringen per den 30/11 har siledes
ijkat med ca 4 miIj. gentemot fiiregiende ir och den avslnda vikten av
aluminium har okat med I o/oochma.gmed 27 o/o.Antalet
nesiumlegeringarna
arbetstimmarhar deremot minskat en
del mot slutetav iret. I maj var antalet
1,9.718tirnrnar och i november 18.471
tim. V6rdet av inkomna bestdllningar
under tiden 1.11.40,11 var nlrmare
15 milj. kr och ofakturerat dtygt 20
milj. kr.
Beldggningen
Beldggningen pi de olika avdellringarnadr ojimn. Fdr ndrvarandedr
det diligt med arbete pi aluminiumsidan i sivil hand- som maskin-formningen. L?igeti magnesiumgjuteriet5r
bettre, men lven ddr blir beliggningen
fijrsimrad i och med att takten pi
leveransertill vira tvi stcjrstakunder,
SFA och SAAB, torde komma att
minska pi grund av ovannlmnda tro-

liga nedsklrning av anslaget till fOr- garsvecka.Fcjr att erhilla arbete har
'Wedaverken
svaret.Pressgjuteriethar bdttre beiaggtagit order till mycket
ning dn nigonsin och utgdr f6r dagen diliga priser och korta leveranstider.
inget bekymmer. Detsamma Ir fcirFcirslljarnahar fitt fullmakt att g5,avhlllandet pi avdelningarnafor stingsevdrt under vira sjdlvkosrnaderfdr
pressningoch smide. Mekaniska verkatt hilla de anstdlldamed arbete.
staden, sivdl verkrygs- som bearbetVarje ging det blir besvlrligt talas
ningssidan,har relativt god beliiggning.
det om skillnadeni lcineroch arbetstakt
I samband med orderinging och
mellan ossoch de tyska arbetarna,sade
bel?iggningnlmnde direkttjr Lind, att
herr Welander.Vi som stir i produkhanvid bescikhos ett konkurrenrfciretag
tionen blir utpekade som "boven i
i Tyskiand hade begdrt att fi deras
dramat". Pi grund av vira hcigal6ner
sjdlvkostnadsberikningar och antalet
1r det svirt att konkurrera. Det miste
minuter en arbetare behciver fcir att
nog ligga en hel del andrafaktorer i den
gdra ett visst arbete, vilket han blivit
tyska konkurrensen. De som studerat
lovad att fi. Arbetstakten dr mycket
produktionen i Tyskland kanske fitt
hdg i Tyskland och l6nerna avsevirt
en del impulser. Detta kanske1r en sak
ldgre dar en her i Sverige. Om siledes
som skulle kunna behandlasi samarlcinernadr hgre och arbetstaktenhogre
betskommitt6erna.
har tyskarna ingen st6rre svirighet att
konkurrera ut oss.
Samarbetskommitt6erna
Betr. rninskningen av {cirsvaretsanslag kommer detta givewis att ge ur
Anldggningsavdelrringens
samarbetsciver materielanskaffningen.I enlighet
kommitt6 har nu kommit ig5ng och
med ovanstiende uppstdllning av fcirsammanlagtarbetar nu 5 kommitt6er
svaretsfasta kostnader och materielinom'Wedaverken.DirektdrLind ndmnkostnader blir fiiljden av t. ex. en
de, att det i Bofors finns 19 kommitt6er,
70 f"-ig anslagsminskningatt material'Weda- varifrin direktcir'Wahlsteen meddelat,
anslagetminskasmed 20 "/o.For
att foretagsledningendr mycket nijjd
verkensdel betyder detta, att dven orn
med dessasarbete,vilket varit till stor
OB:s fi;rslag gir igenom, kommer
hjelp, di det gZilltrationaliseringaroch
mellan 25 och 30 man i riskzonen.
fdrbilligande av avdelningarna.DirekKlubbarna kommer givetvis att hillas
tijr Lind ansig det ytterst tackndmligt,
underrdttadeom ldget.
om de fina resultatenfrinBofors kunde
gjutareklubbens visa sig dven hdr.
Herr ThoreJohansson,
ordfcirande,yttrade, att det var trikiga
Herr Welanderndmrrde, att arvodet
sakerhan fitt hcira. Han undrade om
vid foretagsndmndernassammantride
de ryska gjuteriernaverkligen arbetade enligt
uppgi{t fr. o. m. 1958 er hijjt
mycket hirdare In hdr, ty sjdlv tyckte fran kr 6:
till kr 10: -. Detta arvode
han inte att arbetstaktenvar si dilig.
skall dven utgi till underkommitt6erna.
Det miste nog vara andrafaktorer som
IngenjdrLjungdellframlcjrde en 6nsspelarin. Det miste ju ocksi vara svira-Weda- kan frin samarbetskommitt6n gjutei
re fcir ett mindre fciretag som
verken att kunna konkurrera med de riet, att en kurs i likhet med "Fciretaget
stora tyska verken. Vidare fortsatte frin insidan" skulle anordnas.
herr Johansson
att det skullevara ytterst
Direktijr Lind ansig, att beslut inte
lerorikt om nigon av ossarbetarekunde kunde
fattas just nu, di detta miste
fi fi;lja med till utlandet och studera arrangeras
som en mera brett upplagd
fcirhillandenadar. Vi vill naturligtvis fcirelSsningsserie.
inte hllla igen pi arbetstakten, det
Herr Welanderframhoil vikten av att
tjlnar varken vi eller bolaget pi. Det
dr heller inte roligt att hora orn den sprida kinnedom hos de anstillda om
hur fiiretaget arbetar.
dSliga belaggningen i aluminiumgjuteriet. Vi kur inte giira nigot it att
DirekttirLind Tovadeatt frS.eanskuile
skaffaorder, men vi Ir villiga att gcira vidarebehandlas.
vad vi kan fcir att blttre kunna konkurrera med andra firmor. Di det nu
kanskemiste bli permitteringar hoppas Fiirslagskommitt6n
vi. att dettakommer att skei blsta samIngenjcirLind ldmnade fdljande rapforstandoch rned sammakontakt som port frin fcirslagskommitt6nsdamman{6rut sn att vi blir vll fcirberedda.
tride den 6 dec.1.957.
Sex fcirslag diskuterades,varav tre
Direletiir Lind rcpltkerade, att det
vlrsta som kunde hiinda var att behiiva fcireslogstill beloning, ett fcireslogsen
uppmuntran, ett avbijjdesoch ett bordgijra permitteringar. En del andraforetag skulle emellertid g6ra detta 6ver ladesfcir vidare utredning.
helgen och direfter t. v. arbeta 4-daFiirslagnr 111innebar en komplette-

ring av en vissborrfixtur med utbytbara
bussningar.Fdrslagetsfiirtjinst: blttre
passningmellan de olika detaljemaoch
en 20-25 o/o-igfiirkorrning av arbetstiden. Kommitt6n fcireslog bel6ning.
Forslag nr 115 utgjorde en f6rbdttring av befintLigakarnlidslSs.Fcirslagsstdllarenfdreslogsen mindre beldning.
Fcirslagm 1,1,6innebar att tillverka
monteringsbara handtag fijr stijrre
trlbrdtt. Till handtag kan gamla flaskdubbar anvdndas.Beliining av fcirslaget
fcireslogs.
Samtligaav kommitt6n fattadebeslut
var enhrlliga.
Diverse
7. Panncentralen
Direktijr Lind rcdogjorde f6r anledningen tili att Wedaverken trots leget
vill bygga ut panncentralen.Enligt uppg6relse med SvenskaMotorborr AB
skall denna firma ta hand om exoortfors:iljningenav llnspump"rnr, ie d.
har en vdrldsomfattande{6rs?iljningsorganisation till sitt fiirfogande. Den
svenska marknaden skall vi {orscika
klara sjdlva, men di miste vi ocksi
hilla en serviceavdelning.Denna avdelning kommer att f6rhggas till den
nya tillbyggnaden av panncentralen.
OveringenjdrMolin forkltade, att di
vi i flera ir uwidgat och byggt produktionslokaleroch lagerlokaler,miste
iven panncentralenfcilja med i utvecklingen. Ddrefter genomgicksoch diskuterades rirningarna till nybyggnaden.
2. EgnaHems-lfrn
Direktijr Lind tog upp frigan angiende egnahemoch hjiilp till sidana och
meddelade,att Wedaverken arbetar pe
fcirslagatt bisti de anstdlldamed finansiell hjalp i form av l5n och borgen.
Frigan Ir dnnu icke riktigt klar, men
han lovade att iterkomma s6. snart
linjerna var klara.
ytterdi)rr
3. Verkstadens
Herr Welanderpitalade,att varje ging
verkstadenssddra ytterdcirr dppnasgir
den nya innerddrren upp och kalluft
bliser in. Han beglrde att likadana
dcjrrar som pi norra delen av verkstadenskulle sdttasin.
IngenjiirBergstrommeddeladehdrp5,
att samarbetskommitt6nhadefdreslagit
att scidrad6rren skulle ordnaspi samma sdtt som norra. Sjiilv hade han
ingenting vetat om de nya dtjrrarna
fiirrdn de var ditsarta. Han hiill med
om att de inte var bra.
Oueringenjdr Molin for&arade, att
olika dijrrar hiller pi att provas.Denna
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typ iir smidig, men den ger med sig,
varfiir den kommer att bytas ut. Onskemil framkom om att sidana prov skulle
gdraspi sommaren.Sammafiirhallande
pipekades dven angiende d6rrarna i
Al-renseriet.Denna {riga bdr tagasupp
av sdkerhetskommitt6n.

5. F ilmfiiresti)llning
Efter sup6nvisadesett par intressanta
filmer om ammunitionstillverkning i
Bofors. Ddrefter fiiljde en livlig diskussion, frin vilken flera uppslag kunde
noteras.

6. Sparsamhetspropaganda
Sedan kom talet in pi att omsdttningen av fcirbrukningsmaterialmiste
Herr Thore Johanssonfrarnforde ett
ijnskemil frin ledamijterna i fciretags- nedsklrassn mycket som mdjligt. Herr
Welanderansig, att en tavla pi ftirbrukndmnden, att sammantrldena Sven i
fortsrttningen skulle borja kl. 17.00, ningsmaterielborde sdttasupp pi varje
avdelrrins. Pn dessaborde dven kostvan1tl.direktiir Lind samwcktq
4. Sammantriidestiden
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naden fcjr materielen angivas, si att var
och en fick en uppfaturing om vlrdet
pi de materiel de fijrbrukade.
7. Nya gjuterihallen
Ingenjdr Ljungdell ldmnade dlrefter
en rapport om den nybyggda hallen
mellan gjuterierna. Denna skall anvdndassom klrnmakeri gemensamt{6r
aluminium- och magnesiumgjuterierna.
Direktiir Lind fcirklarade ddrefter
sammantrddetavslutat.
H. L.

