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BOFORSI ETT NYTT EUROPA
Fiiredrag vid medaljutdelningen

den 6 decembet 1958

Au OueringenjiirSVEN GERDIN, Bofors

\/
V id tidigare medaljutdelningar har som regel
sammanfattande tillbakablickar ldmnats over de
senaste 25 6rens utveckling inom olika delar av
bolagets verksamhetsomride. I dagens liige, di
allas intresse mer dn tidigare dr inriktat pi vad
framtiden kan bdra med sig, har det befunnits
lnmpfigt att ersdtta de tidigare tillbakablickarna
med ett fiirsok att bedoma de faktorer, som kan ha
ett vdsentligtinflytande pi vir framtids utformning.
Att sidana forsok till frami.tblickar dock dr
vanskliga, kan man se redan av titeln till detta
foredrag. Ndr den bestimdes for nlgra minader
sedan,hoppadesman fortfarande trots allt pi att de
stridiga forhandlingarna om det europeiskaf.ihandelsomridet fore irsskiftet skulle kunna foras till
ett lyckligt slut. Vi vet nu att si ej kommer att bli
fallet.
Dessa forhandlingar och bakgrunden till dem
utgcir dvenledes en viktig anledning till att man
just nu bor vinnldgga sig om att studeraframtidsutsikternai siirskilt hog grad. For sex ir sedantogs
det f<jrsta steget till en ekonomisk, industriell och
i viss min politisk sammanbyggnadav ldnderna i
det centralaEuropa. Di bildadeskol- och stilunionen mellan Frankrike, Tyskland, Italien och de tre
Benelux-ldnderna.Det divarande steget avsig endast en effektivisering av produktionen av kol och
st&I, som utgjorde de tvi viktigaste gemensamma
produkterna dessalinder emellan. Man dr nu beredd ati ta ndsta steg och intrdder den 1 januari
1959 i en mellan dessasex ldnder bildad sexstatsunion, som i forsta hand bereder vd"gfor viktiga
tullsdnkningar och handelsldttnadermellan ldnderna i unionen. Bildandet av denna sexstatsunion
kommer pi ldngre sikt att ha ett mycket viktigt

inflytande pi den ekonomiskautvecklingeni Europas ovriga ldnder.
Avsikten med en effektiviserad industriell samverkan, ett effektivare handelsutbyteoch en successivt utokad politisk integrering mellan linderna i
Europa dr givetvis att stdrka Europas stdllning
gentemot ovriga ldnder och vdddsdelar. En snabb
overblick over utvecklingen i vdrlden i ovrigt utvisar, att detta ocksi ir en angeldgenuppgift vare
sig man vziljer politiska, ekonomiska,industriella
synpunkter eller betraktar befolkningsutvecklingen.
Lit oss ett ogonblick stannavid den senare.Jordens samlade befolkning tillvdxer med i genomsnitt 1,5 % per i.r. Om dennatakt bibehilles, kommer befolkningssiffran att efter 25 fu ha vuxit med
ca 45 % och efter 50 ir mer zin fordubblats. Tillvlxten ir emellertid ej jiimnt fordelad pi olika
ldnder och folkslag. I stora delar av Asien sker
tillvdxten beiydligt snabbare. Aven om folkrikningarna dfu ej alltid dr fullstindiga, synes man
dock kunna rdkna med att tillvdxten i stora folkgrupper sisom Kina och Indien uppgir till over
2 % och inom vissa omriden uppemot 3 %.Inom
en ej alltfor avldgsenframtid torde Indien och Kina
tillsammans inom sig rymma mer in hilften av
jordenshela befolkning.
For de l6nder, som har en si hog befolkningstillvdxt, innebdr denna ett mycket svirbemdstrat
ekonomiskt problem, nir det giller att bibehilla
hos beoch h6ja den materiella levnadsstandarden
folkningen. Man har riknat ut, att ett land, vars
folkmdngd vdxer med 3 % per ir, miste span 1O%
av sin Lrliga nationalinkomst och overfora till nytt
kapital och nya produktionsmedel for att levnadsstandardenitminstone ej skall sjunka. En stegring
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av standarden krdver givetvis di iinnu hogre sparande, nigot som sjiilvklart innebdr stora svirigheter i E-nder med en redan forut mycket fattig
befolkning. Vetskapen om sambandenmellan befolkningst-illvixt, n8dvdndigt sparandg9ch kapitalbildnin! finns emellertid hos statsledttingarntfot
minga betydande ldnder i de befolkningsrika
silunda har den indiska regeringen
o-.Id.nu.
rapporterat, att strdvandena att oka sparandet nu
ri lingt, att man Passeratden for-landet kri"att
tiska 1,0 $'grdnsen. I Kina ldr man ha kommit
dnnu ldngre.
Om arbetena pL att siikerstdlla grun'l-en for en
gynnsam ekonomliskutveckling leder till fnmglng,
de folkrika linderna och omridena i sodra
f,t--.t
och ostra Asien si sminingom att kunna rePresentera betydelsefulla och maktiga ekonomiska och
politiska enheter' Samtidigt f.oftgl'r pi ldngre sikt
^uwecklingen
pi den nordamerikanska kontinenten
med oforminskadkraft.
Om intet gores kan man befara att Europa allt
snabbare ,u.f^, efter bide i ffiga om ekonomisk
och politisk betydelse.
D'et synesalltsi lrara en angeldgen.uppgift.att
skapa gynnsammare forutsittnin }a.r fot handelns'
i"ditstr"i"s och det ekonomiska livets utveckling
inom de europeiska ldnderna. En fiirsta f6rutsittning hzirfiir uigor undanr6jandet av de hinder for
indistriell och"ekonomisk samlevnad som tullmurar, handelshinderoch andra restriktioner de olika
utgor ett
linderna emellan utgor. Sexstatsunionen
forsta steg till undarrriijandetav dessahinder' Frihandelsoriridet, som skulle kunna ha omfattat hela
det viistliga Europa, hade varit ett dnnu bdttre' Ur
industriefi syttpo-ttkt medf6r ett undanrojande 1v
dessa tullmurir och handelshinder en mihdnda
hirdare konkurrenspi ling sikt, men ocksi framfor
allt fijr varje fiireta! en stiirre hemmamarknad och
en sdkrare grund for gynnsammaavsdttningsmojIigheter, ndl man lyckats istadkomma konkurrenskTaf.tisaprodukter. Det dr givet, att detta i liingden
"tili
ett effektivare utnyttl'ande av industrin
leder
och en gynnsammarespecialiseringbetrdffande de
olika ldln'dernasoch industriomridenas inriktning'
Farhigor har f.ramforts,att en si forenhetligad
marknal skulle fora med sig en ltinenivellering'
innebdrande att exempelvis etl typiskt hogloneland
som virt skulle fi lov att anplssa sin lonenivi
nedit, till i niirheten av sydliga liglonebetonade
ldndeis nivi. Givetvis kommer vlrahoga loner och
kostnader att under den fiirsta overgingsperioden
innebdra betydandenackdelar och svirigheter-for
vir industri. Erfarenheter utifrin, exempelvis frin
USA, utvisar dock att pi ldngre sikt olika verk'
samhetsgrenaroch indultrityper kan existera vid

sidan av vanndra med kraftigt atskilda loneldgen
beroendepi de skilda kraven pi yrkesskicklighet
och arbetenasolika karaktdr. Ett land eller ett omride med skicklig arbetarstamhar pi en stot enhetlig marknad Jtdrre utsikter att dra till sig industii, som verkligen har rid att betala h6ga loner'
Hut ter sig nu allmdnt sett framtidsutsikterna
inom de tekniska omriden ddr vhra produkter hor
hemma?
Inom stilomridet kan man konstatera,att b&de
behovet av stil och resurserna for stilframstillning i vddden fortfarande dr under kraftig
utvecHtg. I Sverige vdxte produktionen av got
frin llO.OO0 ton ir 1929 till ndta 2'5OO'000ton
?n 1957.Okningen av stilkonsumtionenhar under
efterkrigstid".t iott sig om ca 4 % per ir, mojligen
med nilon mattning under det senasteirets nedgingsp""riod. Utomiands kan man konstatera,att
i"dtiitrg." i kol- och stilunionen riknar med en
fortsatt kraftig okning av stilkonsumtionen, samt
att sidana lZiider som Sovietunionenoch Storbritannien ocksi forutser kraftigt okade behov av
stil. Volymmissigt finns alltsi utrymme for en
iikad avsdttning a:v stil. A andra sidan rustar sig
minga for att Jra nytta av detta fiirhillande' Kostnade"roch kvalitet pi produkterna kommer i detta
lige att helt fa[a avgorandet be.trdffandevira
.8;ligh.t.t att hdvda oss i utvecklingen' For vir
speciJlla inriktning pi kvalitetsstil kan dessutom
-anandu f6rutses, att .tt',idgttingen av investeingarna i de folkrika, underutvecklade ldnderna
kari komma att medfora stora utomeuropeiska
marknader f6r just shdanaprodukter'
Internationellt och i storre sammanhangdomineras krigsmaterielutveckling och krigsmaterieli dag av utvecklingen a1 d5.nya robotproduktioi
'r,"pn"r,
och atJmvapen. Denna tekniska utveckling rirr sig pi ett storstrategisktomride, ddr vi av
nai'urliga it at har mojlighet att vara med'
"1
Myctet tyder dock pi att dennautveckling, ehuru
d.n a.t.ro ej avslutats^,d'r plvdg in i en itervindsgriind. De itiirsta makterria stir snart rustademed
i.ro.r", att helt lamsli vanndra i hindelse av en
konflikt. Situationen har liknats vid bilden av tvl
mdn, inlista i en tring kdllare, var och en med en
i f,anden, ingen vl'gar rimligtkraftig handgranat
"sitt
vapen. I detta ldge talar mycket
vis arienda
for att eventuella krlg i fortsittningen kommer att
inskrinkas tilt geogrifiskt begrinsade uppgorelse.r
med utnyttjandl av vad vi kallar "konventionella"
vapen. Ci""tuit kommer dessaatt dven i framtiden
utiecklas och goras effektivare dn de man nu disponerar ijver. Vdsentligt 2ir dock, att de kan f<irutatt spela en viktig roll innu mt'nga hr
i", ko--"
f.ramilt och ddrvid ge utrymme for tillverkning av

VAD HANDE UNDER An re58?
En krdnikai ord ochblld
JANUARI
Den akntade kylan brots au milda uistliga
atlantuindar aid rni.nadensmitt och omkring
den 28-29. Litet sno och litet sol,
l. "Y6.ra" stider hade vid irsskiftet foljande antal
invinare:
34.729
Karlskoga
3O.3OI
Trollhiittan
30.409
Sodertdlje
.. . 799.ooo
Stockholm
4o.4oo)
(Bromma
6.240
Tidaholm
Vid irsskiftet var antalet anstdlldavid de olika
koncernforetagen 12.563 fordelade enligt vidstiende tabell.
Bofors i ett oytt Europa

Forts.frdn fiireg. sida.

sidan krigsmateriel, for vilken Bofors i avseende
pi bide tillverkningsresurser och utvecklingsavdelningar stir vil rustat.
Ett nytt tekniskt omride, som syneskunna oppna
gynnsamma sysselsittningsmojligheterfor de industriella resursernai Boforskoncerneni desshelhet, utgor atomkraftens fredliga utnyttjning fiir
energiproduktion. De avsdttningsmojligheter, som
vi i forsta hand kan se, dr begrdnsadetill Sverige,
men kan trots detta bli mycket betydelsefulla for
virt foretag. Sveriges elkraftproduktion har ju
hittilts till allra storsta delen varit baseradpi vattenkraft. Vi kan nu fiirutse, att vattenfallen vid
fortsatt utbyggnad i takt med det existerande behovet av elektrisk energi kommer att vara slutbyggda inom en tidsperiod av Li d2o 6'r.l god 1id
dessforinnan miste vi i virt land ha andra tekniska
mojligheter till framstdllning av elektrisk energi,
och atomkraften synes, av allt att diima, vid det
laget komma atlvara den limpligaste vigen.
Arbetet att genom forskning, konstruktion och
utprovning skapa forutsdttningar for tillverkning
och byggande av ekonomiska och effEktiva atom'
kraftanldggningar dr en mycket stor uppgift, som
vida oveistiger en enskild industris resurser. Hdr
i Sverige har ddrfor den enskilda industrin och
staten gemensamt skapat AB Atomenergi, diir
ekonomiska forutsdttningar finns for genomforandet av dessa forberedelser. Sedan de tekniska
grundvalarna vdl d.r klara, kan den tillverkningsmdssiga konstruktionen och den direkta tillverkJ

Fdretag

Timavl.

Boforsverken . . . . . j.106
. L26o
Nobelkrut
-Nohab
.... L.578
Tidaholmsverken . . 494
260
UVA
428
\Tedaverken
Summa 9.126

Minadsavl.

Summa

2.045 7,t5L
423
L.683
2.20L
62t
73
567
',
1.04
364
L69
597
3.437

12.163

Konstruktionskontoretsnya organisationsplan,
med tvi likstdllda och sjdlvstdndigtarbetandeavdelningar, KK och KC, tridde i funktion. Samma
dag tilltriidde overingenjor Gerdin tjdnsten som
utvecklingschef och ordforande i Forskningskommitt6n. Ovriga ledamoter i denna kommitt6 dr
herrar Caspersson,Dahl6n, Henstrcim, Krey, Kiiller och Linnemann-Janssen.
ningen av anldggningarnas stora och dyrbara
byggdelar taga vid inom olika industrier. Hdr utgor
Boforskoncernensmaskinpark och tekniska resurser
gynnsammamojligheter. Vi rdknar med att, i samarbete med annan svensk industri, kunna tillverka
viktiga och betydande delar av de blivande svqnska
atomkraftstationerna. For det omfattande ocH teksom erfordrashdrtill, har
niska forberedelsearbete,
konstruktionsoch berdkningsvi redan organiserat
avdelningar.
Det iir hiir icke mojligt att nirmare gi in pi
framtidsutsikterna for alla de olika produkter och
tekniska omriden inom vilka Bofors ir verksamt.
En synpunkt mi dock framhillas. Ndr det gzillt att
skapa nya verksamhetsomriden for virt foretag,
vilket vi alltid miste strdva efter som ersdttning
for att gamla faller bort, har vi nistan alltid funnit, att den inhemska svenska marknaden dr f.or
Iiten for att ekonomiski motivera de investeingar
och tekniska utvecklingsarbeten som miste ldggas
ned pi produktens skapandeoch framstdllning. Vi
miste alltid inrikta oss pi bide inhemsk forsdljning och export. For den stodek som virt foretag
i daghar, uigor dirfor risken for avstdngning frin
stora internationella marknader ett allvadigt hinder, medan utsikterna till ett frihandelsomride blir
ett kraftigt sttid i vir lingsiktiga verksamhet.
Som avslutning vill jag dfufor uttrycka en frirhoppning om framging for de mdn, som vid forhandlingsbordet strdvar efter att undanroja tullmurar och handelshinder och att pi ldngre sikt
skapa en enhetlig europeisk marknad.

8. Januari minad gick i hog grad i ishockeyns
tecken. Bofors-Kamraternaklarade sig i de flesta
matchernaoch beholl sin plats i allsvenskan.Denna
dag klarade man 1-1 mot det beromda engelska
proffslaget Haringay Racers.
10. Trots vintern pigick arbetetpi den nya Orebrovdgen, "riksnian", mellan Karlskoga och Villingsberg, for fullt.
LL. Statsisbrytaren"Oden" startadesin forsta fdrd
mot Bottenhavetsisar. Fartygetd,rph l.Z6Oton och
har som huvudmaskineri 6 Nohabmotorer typ
SN19, varderapa 1.700hk (max. 2.000hk).
13/1. Flera au nybyggnadernaZ 22-Z 32 till Nobelkruts nilitiira forskningsatdelning ttod ander tak, Bof.otstoto Tillman.

1. Karlskogastadsbokslutvisadei tillglngar 77,4
milj. kronorochi skulder18,7milj. kronor.Nettofcirmogenheten
blev silunda 58,7milj. kronor eller
ca I.7OO:- per invinare.
Vid irsskiftet hoidessubventionerna
till de Bo=
forsanstdllda,som ville skaffa sig egnahem eller
bostdder
i bostadsrdttsforeningar.
2. Till ny riksdagsmanefter direktor H. Nordqvist, Bofors, utsigs efter ny sammanrakningpi
ldnsstyrelsenryttmistare G. A. Hamilton, Hjortkvarn. Si nu har Boforskoncernen
ingen representanti Riksdagen.
fortfor att hilla intressetvid makt
3. Sputnikarna
och sdrskilt Sputnik II kunde tydligt skidas flera
kvlillar.
4. Mardromsliknandevd.glagiKarlskoga-trakten
efter snofall och ishalka. Minga kullkorningar,
krockaroch dikeskorningar,men lyckligtvis endast
materiellaskador.
linga rad inleddespi tretton5. Julgransfesternas
helgen.SIF-Bofors
bjodca 1.500barnochfordldrar
p6. fest med lekar och dans,saft och kakor, gottpisar m. m. i FolketsHus.
7. Piborjadesschaktningsarbetet
med utbyggnaden av Panncentralenvid Siledaverken.
Efter branden i gamla byttan iterstod endast fdrkolnade
ll/1.
ocb l6ruridna ,'ester aa dAr firadrat nzdterial. Boforsfoto Tillman.

En eldsvida i ett forrid, inrymt i Bofors gamla
hytta, villade stora materiella skador. Dyrbara instrument forst<irdes,bl. a. sikten och mdtinstrument
till kanoner. Elden blossadealdrig upp utan pyrde
linge och slocknade slutligen av sig sjiilv.
Expertutredningen rorande orsaken till branden gav vid handen, att den med all sannolikhet
orsakats av en svetsloppa.Virdet av de forstorda
mit- och siktinstrumenten uppskattades till 0,5
milj. kronor.
13. Tjugondag Knut och julgransdans efter Boforsmusikens toner allt enligt gammal god
tradition.
14. OB godkeindearm6chefensforslag till plan for
anskaffning av materiel. Inom artilleriet sker en
forskjutning mot iett och l2ittrodigt artilleri och till
luftvdrnet skall ny mera kvalificerad materiel anskaffas.
1)/1, Konsums styrelse och bolagets rcprerentdnter intigde
Bjdrkborns restdurdng och proaade det nya bartystentet. Fr. t.
fru Cbristerson, bankdirekti)r Fritz Berggren, direAtifu Artid
lYablquin oeb ingenjbr Fritz DalAn, B-pilen-foto.

i5. Bjorkbornsmarketenteriiterinvigdes efter ombyggnadoch moderniseringav bardiskenm. m. och
omdoptes samtidigt till "Bjorkborns Restaurang".
18. Bofors Ungdomsgird ordnade en kurs i internationell sdllskapsdans,
ddr deltagarnafick ldra sig
rysk troijka, patch dance frin Texas, zcerebogar
frin Ungern, kroatisk vals, svensk hambo m. fl.
trevliga och kldmmiga takter.
22. Den nya bron over Svartilven vid Immetorp,
som miste byggasfor att ersitta den dldre och vittrade betongbron,skall bli 24 m bred och fi 4kor
filer.
SIF:s overstyrelse
deladeut 75.000kr i stipendier. Fru Brita Hellstrom, sekretercrepL ML, fick
1.500kr for sprikstudier i England.
23. Overenskommelse
slotsmellan bolagsledningen
ochpersonalorganisationerna
betrdffandesemestern
och de fria sommarlordaganatglS.

24/1.

DisPonent Sohlnzan orienterar Tysklands anzbassad.iirom

Bolors. Fr. o. disponenten, bandelyhdet Vitzthum aon EcAstaed.t,
direktdr aa Klint, anzbassadiiren dr Siegfried, maior MesAe.
Boforsfoto Tillman.

konstituerande sammantrdde.med f. kommunalborgmdstarenEric Ericson som ordforande.

En konferensi hdlso- och rehabiliteringsfrigor
hijlls i Karlskoga Folkets Hus med representanter
for ldkarkiren, industrierna, fackforeningarna,
FCO, TCO, Korpen och Folksam. Bland talarna
mdrktes redaktor Grista A. Svensson.Metallarbetaren, doktor Bertil Sjovall, herrar Gunnar Bjorck,
de handikappadesorganisationer,Gunnar Herlufsen,Korpen, m. fl.

24-25. Tysklands ambassadori Stockholm dr
Siegfried besokte Bofors i sdllskap med handelsridet Vitzthum von Eckstaedtm. fl. och besig anldggningana vid Bofors, Kilsta och Bjorkborn.

24. Postsparbankensplakett "For sparfrdmjande
girning" tilldelades sparklubbskasscjrerna
Erik Hj.
Larsson,Bofors, och GustavRosengren,Nobelkrut.

29. Avtal trdffades mellan AB Atomenergi, Asea
och Nohab om samarbetevid byggandet av rcaktorn R 4 f.or atomkraftverket Eva. Laddningsmaskinen for R3 som Nohab f.or ndrvarcnde hiller
p6.att konstrueraoch utprova, har f.ltt arbetsnamnet "Anita".

Karlskoga stadsnya Skolstyrelseholl sitt forsta
15/1, Inaigningsluncben auslutades nzed kat'fe. Pd lotot synes
Dal6n, beru Gsstaa Karlsson nz, fl.

fru Cbristerson, ingenidr
B-pilen-foto.

27. SodertdljeindustriernasVerkskyddssammanslutning - verkskyddscheferoch foretagscheferm. fl.
- sammantrldde pi \Tedaverken. Civilf<irsvarsdirektor Lofgren m. fl. deltog.

30/1.-1/2. "Tekniken dr vir tids magi, overdriven
framstegstrodr en fan for vir kultur - Omtumlad
och berusadav den makt teknikenlagt i mdnniskans
hdnder,har hon forvdxlat medel och dndamil" sade
rektor Alf Ahlberg bl. a. di han pi Orebro Ingenjorsklubbs Hindersmdssosammantrdde
talade om
"Teknik och kultur" - Fil. dr Karl-Gustaf Hilde15/1. Arerinaigningen aa Bldrdborn: rcrtaurang tnarh,eradesiitten
aa en utstiillning

aa shltddsmateriel ordnad. n, orO.
{_lorrrn_roro.

- "De tekhillandevis smi produktionsserier."
niska framstegeniker for mdnniskansskull", sade
disponentenbl. a.

nya strickning nolrut ftAn
lan. Denna modell ttisar "RiAsettans"
Si)dertdlie.Framfdr Wedaaerkenblir det en tralikplats med sii6ta
in- ocb urfarrer. \Tedafoto \(esterlund'

brand, Uppsala, och stadsantikvarieGosta Selling,
Vdnners
Stockhoim,talade pi Bergshandteringens
kulturhistoirsmote om bergsmlnnensroll i svensk
ria och vdnde sig ddrvid med skdrpa mot Torsten
Nothins pistiende, "att de Samla bruken endast
ldmnat iterila slagghogar efter sig"' Direktor
Sixten \Wohlfahrt, Domnarvet, "Vdnnernas" ordforande, inledde sammantrddetmed en redogorelse
iiver jlrnhandteringens tillstind och framh6ll diirvid den forsvagade konjunkturen sivil for hemmamarknadensom for exporten.
FEBRUARI
Striing kyla, fimbuluintet, byydligt kallare
ntinid iin normalt. Mildare luft ocb udstaindar d'e forsta dagarna och uid' mitten aa md'nad'en. Mycket in6, si)rskilt i landets dstra
delar.
3. Karlskoga Kurirens artikelserieom automationen avslutad"s alt disponent Sverre Sohlman,som
berdttadeBoforsbolagetssyn pi detta problem och
om det rationaliseringsarbete och den maskinanskaffning, som dgt rum under de senasteiren'
"Om ma-nmed automation menar fullstiindig prosramstvrninei heta fabriken, dr nog mojligheterna
"utt
ne milei ganska smi i Sverige, med vLta foruid Bruhstolset stod
!an. Li)karmottagningeni nya konrorshuser
Tillman.
otsfoto
g.
Bof
i
i.rd
I

3. En rysk delegationkraftverksexPerterbesokte
Nohab for att studera turbintillverkningen'
4. Ostasiatiskakompaniets "Bali" iterkom frin
hamnat' Ca
sin utstdllningsresatiil sydostasiatiska
8.500 besokaie i 1'4hamnar har beskidat utstillningen av svenskaexportartiklar; Nohabs modell
av Rapidloket "slog" bra.
StatstopografChristerPalm berittade pi Karlskoga BergslagsTekniska Foreningsmote om den
,ryu topog*tafiika kattan over Sverige och visade
di detipritt nya Karlskogabladeti skala 1:50'000'
5. Tre minader tar det attbygga ett eget hem vid
kollektivbygget vid Bondevdgen (mot -Kilsta) i
Karlskoga.-Hos"tt kostar ca 62.000 kr for 4-rummare och ca 55.000fijr 3-rummare'
6-7. "Alkoholen och produktionen" dvs' nlrmast
spritproblemetpi arbetiplatsen'diskuteradespi en
konf"r.t t pi B'ofors Samlingshus,ordnad av FCO
och KarlskogaAllmdnna Nykterhetsforbund'Bland
talarna mdrktes overingenjor Nils Carbonnier, Nobelkrut, Metalls ordforande Gosta Nilsson och
FCO:s ordforande Herman Kihlstrtim, Bofors, re22/1, Fdrre .Boforsdispoxen,enHans Tb' Holn
Tillman'
Boforsfoto
strong pA Aterbertik.

still going

!
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'fdr
!an. Trott uinterns kyla gick arbetetpi nya Arcbtoaiigen
f ullt. Hiir en bild f rdn Vfrtsit)n.KK-foto.

tjd.rn Le,Algsimmen 21och Kringelhult 11,civerfors
frin Karlskoga till Hidinge.
18/2. Fbr att effeAtiut leda bort det s. A. brdddauloppet i stadens
aaloppsystent Jades denna 300 m lfrnga ocl: 70 cnt grotta huluert
ned i M\cheln genom en riinna sigad i isenfrfrn Grdnleltsudd.en'
KK-foto.

daktor H. Sohlberg och Pol. mag. L Soderlund,
Stockholm. I diskussionernanemndes,att alkoholproblemet for Boforsforetagens del icke dr si
allvarligt. Sirskilt framholls att ocksi stat och
kommun bor ha ansvarfor att taga de alkoholskadadei sin tjdnst - nu dr det nistan alltid de pdvata
foretagarna som fir trddahjdlpande emellan.
9. Bjorkborns fackforening diskuteradevid irsmotet flera problem, dels anslutning till Fabriksarbetarforbundet, dels kvinnornas deltidsarbete,
pi arbetarsidan.
dels arbetsstudieutbildningen
10. "Frin vir Karlskoga-korrespondent"hette ett
program i SverigesRadio, som fru Sonja StjerneBrattstrom sammanstdllt. Disponent Sverre Sohlman, bankdirektor Fritz Berggren, musikhandlare
Birger Ojebo m. fl. berdtiade om lokala problem
och glddjeimnen.
11. Mitt i all snoyra och kyla uppenbaradesig det
forsta virtecknet: en stare. (Minne dei inte var en
koltrast ?)

I

12. }verld,ggningarna om den nya forsvarsbudgeten resulteradei allvarliga bekymmer.De tvl" nya
jagarna, "Lappland" och "Virmland", till vilka
materiel redan bestdlltshos olika industrier kanske
miste helt avbestillas,inkop av ny artillerimateriel
skjutaspi framtiderl o. s. v. Sivdl Bofors som andra
industrier kommer att kraftigt berorasav inskrinkningarna.
Ett 30-tal chalmerister,med professor \Wallgren som ledare, besokte\Tedaverken, studerade,
it middag, gasquemed bl. a. "pilsnerhivning".
14. Regeringen faststillde den nya grdnsdragningen mellan Karlskoga och Hidinge (Vdrmland
och Ndrke), varigenom 3 smifastigheter, Abborr.7

1"5.Sedanbilskatten 1958 betalatskunde konstateras, att Karlskogasbiltdthet dr "amerikansk" eller
4,4 invhnare per fordon. Ocksi detta ett bevis pi
den hiiga levnadsstandarden.
16. Hindelserik sondagi Karlskoga med frigedag
infor kyrkoherdevalet,2O-irsfest med Hyresgdstforeningen och irsmijten med Metalls Bofors-avdelning (protest mot de nya planeradepunktskatterna) och Arbetsledarnaslokalavdelningar.
En samordningmellan av landstingetsoch stadensyrkesskoleplanerdiskuteradesi Karlskoga.
Bostadskoni Karlskoga rdknade4pl personer,
varav 42Onyregistrerade1'957.Av de sokandevar
307 helt utan ldgenhet, medan 180 dnskadebyta.
Jdmfiirt med 1 jan.1'917har kon minskat med 394.
20. Arbetstillgingen vid Klensmedjani Bofors har
ldnge varit dilig, varfor varsel om vissa permitteringar miste utfdrdas. Ca 3Oman berordes.
Vid Stadsfullmdktigessammantridei Kadskooch
ga berordesforhillandena pi arbetsmarknaden
for att m<jta
mojligheterna till beredskapsarbeten
en eventuell arbetsloshet.Man beslot dven att inrdtta en kommunal bostadsnimnd och en verkstad
for partiellt arbetsfora.
En oereran bland aerktygsmasAiner. Bordbyael nt 62 i
IIIG 24, 25, tillrerhad 1884, som tidigare stitt i Kanoxaerkstaden. gick sina sista skift. Den skall ersiittas aa en nzodernare
masAin som iiaen den omllyttas fr1n VK 2-1. Boforsfoto Tillman.
24/2.

Febr. M/S Etbel Eteraald pi protttur. Foto Nohabs arkiv.

2L Ordentlig koldkn?ippmed - 24 ph Skjutfiiltet och - 26o i Storfors.6 dagarsenareuppmettes
- 38o i Granbergsdaloch - 28,50pi Skjutf2iltet.
Vid lonsparandetsdragning erholl 4O deltagare
i postsparbankenslonsparande vid Boforsverken
och Nobelkrut vinster. V. G. Andersson,VY 20,
och L. O. Sjoberg,VA 40, fick 5OO:- kr.
Beslots att ingenjor KarI \Tilhelmsson skulle
utndmnas till chef for Bofors ltaliana fr. o. m. L
janaafi 1.959.
22. Nohabs provstation och hydrauliska laboratorium for vattenturbiner, som erhillit en fornimlig
ny elektronisk mdtutrustning, visadesfor pressen.
23. Kadskoga Kopmannaforening5O-irsjubilerade
med medaljutdelning,specialskyltningar,
givor och
uppvaktningar samt festbankett.
Vdrmlands bdsta pimpelfiskare finns i Karlskoga, enligt vad DM-metet i Larbergsviken vid
Karlstad gav vid handen.Sivzil herr- som damklasserna vanns av Karlskogabor.
Karlskoga Allminna Nykterhetsforbundfirade
sitt 7o-irsjubileumpi FolketsHus med sing och tal
m. m. Rektor T. Karlbom talade under rubriken
"Historiska, ekonomiskaoch kulturella synpunkter
pi alkoholproblemet".
5/3. AttacAllygplanetA 32 Lansendr ett slagAraltigt aapenbdde
till lands och till sjdss.Bilden ilsar beMpningen,4iltonatA.tnoner, botnberau oliAa ,lper, iakt- och ailackraketer,robotar, sont
i oilha Aornbinationer
kan medldras.Foto Text och Bilder.

18/2. Land.stingets ocb stadens representdnter bade en fi)rsta disAussion onr sarnordningen au yrkesskoleplanerna. Sittande: landstingsdirektdr G. Nil:son, riAsdagsman L. Lindabl, DK:s ordldrande Elof Ericson, 'fdrre borgmdstaret Eric Ericson, Stdende:
rektor l. Folknzarsson, herr Artur Grell ocb reAtor E. Biich.
KK-foto.

24. Landstingetshdlsovirdskommitt6beslotom itgdrder mot den hilsovidliga fetman. En undersokning har visat, att en betydandeovervikt finns hos
alltfor rnlnga personer- en 17-6.ring,som undersdktes,vdgde 135 kg! - och att ungdomarnarct
sig och spinstar alldelesfor litet.
28. Som en foljd av nedskirningen av de militdra
anslagenmiste en stor del av flottans fartyg utrangeras eller liiggas i reserv. Likasi. miste flera
kustartilleribatterier ld.ggasned. Materielanskaffningen blir ocksi obetydlig.
Norska Stortingetskommunikationsutskotttillstyrkte att NSB koper 5 Nohab-GMlok for 6,1
milj. kr. NSB skall silunda fa 19 dylika lok och
DSB 44.
Minns Ni montor Nils Nilssons miniatyrkanon? Se annars B-pilen nr 1 L958, sid. 21. Denna
fina modell var ett av slagnumrenpi. TekniskaMuseetsutstillning "Teknik i miniatyr" i Stockholm.
Statistikenfor borsiret 1957 var klar. I likhet
med ovriga verkstadsaktierskeddeen vissiterhdmt
ning i kursenefter nedgin gen 1956.For Bofors var
lZigsta betalkurs under Lret 133: - kronor och
hogsta158:-kronor.

MARS
Kall och torr mdnad.,den kallaste marsmhnaden pi.70 d.r,med flerstiidesrapporteradenya
koldrehord. Klara och soliga dagar, med
starka temperaturskillnader mellan natt oclt
dag ki)nnetecknad.emdnaden.
1. Nobelkrut tvingadespi grund av orderbrist att
permittera 22 man. Ett flertal av dessakunde ompl"cetustill Bofors.

1-2. ABF, FCO och Roda Korset i Karlskogaordnade en kurs i arbetarskyddfor skyddsombudm. fl.
F6reldsarevar bl. a. sekreterareni Roda Korsets
overstyrelseGustaf Nordstrom och Fabrik's ombudsmanEinar Sandberg.
2. Den rafflande finalen i korpbridgen vanns av
paret Barkskog-Soderlund, "Mdssen" (Bofors),
med Djurberg-Andersson (Nobelkrut) som 2:a.
4. Den nya stadsplanenfor Karls-Aby-omridet
var klar. En ny stor idrottsanlziggningdr tinkt att
forldggas vid Timsisarna vister om kyrkoherdebostdllet.
6. For att friska upp dovhjortstammeninom Nobelkruts fabriksomride sldpptes2 hindar, som infingats vid Ottenby.

3 / 3, Kon stl riinr jand ets uandri n gsut stiill ni n g " Suensh gral i k", F drman E. Gtstart.tlotz ?n.'t'|. tar :ig en titl pA konslterken. Bofots-

9-15. 28 elever vid Bofors Industriskola gjorde
en fjdllresa till Hdrjedalen. Foddggningsorten,
Fjdllnds, var dFLlandets kallaste plats med - 3r"
pi ndtterna, men soligt och klart om dn bistert pi
dagarna.
10. Samtligaanstillda vid -Wedaverkengenomgick

hillsfri. Stdngerav dennakonstruktionoch av detta
material kan bli en virldsartikel.

genom optiker Sandh, Sodertdlje, en kostnadsfri
undersokningav ogonen.Det visadesig att mhnga
behovdenya eller bdttre glasogon.
Fackforeningarnasfullmdktige for utseendeav
medlemmar i Foretagsnimnden vid Bofors hade
mote pi Bofors Samlingshus.Rapporter ldmnades
frin Samarbetskommitt6erna(SAKO) och Forslagsverksamheten.
Utanfor Malmo Stadion restes en flaggsting
av plast, tillverkad av Plastfabriken, Tidaholmsverken. Den smdckrastingen dr ld.ttoch helt under10/3. OPtiherSandhundersbkerlru Ruth Larssons6gon.Fru L.
arbet ar pi. Pr essgj uteri et. $7edafoto \Westerlund.

foto Tillman.

12. Arbetsmarknadsldgetingav vissa bekymmer,
men arbetsloshetssiffrorn^var ainnu inte orovdckande stora.
13. De prelimindra siffrorna i Bofors bokslut
ndmnde de okaoublicerades.Presskommentarerna
de leveransernaoch avsdttningenpi tO milj. kronor
till Pensionsstiftelsen.
Vintern holl i sig och tjdlen gick nu 1,5 m djupt
i marken.
16. Kyrkoherdevaleti Karlskoga gav komminister
S. Bergstrom 1.280 roster och vice komminister
R. Jansson1.155 roster samt stdnkrostertill de
ovriga pi forslaget.Det "oavgjoda" resultatetgav
mojlighet for Kungl. Maj:t att utnimna en "tredje
man" till kyrkoherde. Si skedde dven - se juni.
En stare (saker!) visadesig i Linnebdcksom
det forsta virtecknet.
17. USA lyckades sdnda upp en ny satellit med
raketen Vanguard. Pipsignalerna uppfattades i
flera ldnder. Stdllningen 2ir nu 2-2 i satellitkampen USA-Sovjet, men Sovjetleder i storlek.
25/3. Kilstandlaerkets (MEK lI) tappningshalllardigbyggd oclt
BoforsfotoTillman.
tral)erlernaundermontap.e.

Karlskogaborvar sjukskrivna. t957 5,ssjukstatistik
toppadesav forkylningssjukdomarna.
19. Nobelkruts centrala skyddskommitt6holl irsmote i ndrvaro av yrkesinspektorAhlfors, byriingenjor von Krusenstierna,brandingenjorNyman
och brandchef Sandberg.Stort utrymme dgnades
brandskyddsfrigorna.Ordforanden,direktorS7ahlquist, deladeut 11.750:- som pris i 1957 irs
skyddstdvling.

27/3. Fdrsuarsstabschefenpd Boforsbesdk. Fr.t.direAti)r af Klint,
generalmajor Gdransson, disponent Sohlnan
ocb ingenjdr Kylberg. Boforsfoto Tillnan.

dtersle Mlhrnan,

Styrelseni Pappersavd. 108Alfredshem gjorde
ett studiebesokp6.Nobelkrut, avslutatmed en middag pit Stadshotellet.Bolaget bjod.
1.8/3-2/4. I tvi repriser pigick de psykologiska
limplighetsproven for uttagning av arbetsledaraspiranter pi" Industriskolan i PA-ri.dets rcgi. 38 arbetaredeltogo i proven.
18. Grupp 13 i Nobelkruts skyddstdvling, eller
personalen i T 7-T 10 vid ammunitionsavdelningen, uppnidde 1000 olycksfallsfria arbetsdagar.
Se B-pilen rc 2'/1958.
Bjorkborns Handelsforeningholl irsmote och
konstaterade,att omsdttningenstigit till 1,3 mllj.
kronor och att affarerna g6"rbra.
"Asiaten" grasseradefortfarande och ca 1.600
28/3. 6jebohdren, med.dirigenten Birger o jebo l;ingst t. tt., :jdng
i "FruAostAlubben" ocb gjorde senare und.er frret mdnga uackra
Il A m 4 A4dnA e |t.

t\ l -IOIO.

20. Stadsfullmiktige i Karlskoga behandladepi
sitt sammantrddebl. a. markbytet mellan staden
och kyrkan omkring Timsi.sarna.Boforsbolagethar
vissaintressenatt bevakai sambandmed detta byte.
I yrkesinspektorens
i 8:e distriktet irsberdttelse
fick skyddstjdnsten
vid Bofors betygetatt vara foredomligt skott.
Hdrdverkspersonaleni Stockholm firade den
nya hirdverkstidens firdigstillande med en fest pi
Vdstbergavdrdshus.
21. Mildare vdder med atlantvindar fr6.n norr signaleradesdntligen frin Vdderlekstjdnsten.
22. Bofors centrala skyddskommitt6sammantridde under overingenjorNils $Tahlbergsordforandeskap. Sedan ordinarie friLgor behandlats, hitll
ingenjor Frykskog foredrag om "buller och bullerbekimpning". DirektorAxel\Wahlsteen avtackades
for ett mingirigt och intresseratordforandeskap.
I Sodertilje ordnades en social-etiskldnskurs
med stort deltagande.Direktor SvenG. Lind talade
dennadag om "Mdnniskan i det nutida arbetslivet".
Mars. Imtnetotpsbron'fdrstdrktes f6r dlt klara tralihen yterligarc
nrigra ir. KT-foto.
*
;"1

11/1. Aagust Ahling berlittar'ldr fru Stjerne-Brdttrtt'6nt, Sueriges
Radio, Karlstad, orn Bjdrkborn pti Alt'red Nobels tid. KT-foto.

23. ly'id Nordiska Amatormusikunionensmesterskapstdvlingari Trollhittan placerade sig Bofors
musikkir som god 2:a efter KopenhamnsHarmoniorkesteroch blev ddrmedinofficiell svenskmistare.
24. Schaktning och pilning for Goteborgskontorets nya stillagerbyggnadborjade.Anslagtill denna
byggnad erholls i december 1917. Byggnadstillstind i februari 1958.
25. Pe sammantrdde med Nobelkruts Foretagsnimnd meddelades,att BjorkbornsDaghem fr. o. m,
rsemestern1958 skall laggas ner. De 20 barn, som
f. n. tages emot, kan placeraspi stadensdaghem.
Den silunda ledigblivna byggnaden behovs till
kontor for den civila forsdljningen, en avdelning
som starkt expanderat.
Dr E. F. Emley frin MEL gdstade\Tedaverken
och holl foredrag pi Teknologforeningeni Stockholm.
27. Slutrekningen pi KarlskoBa nya ldroverksbyggnadvar klar och slutadepL 7,5 milj. kronor.
Den nyutndmndeFcjrsvarsstabschefen,
generalmajor Goransson,besokteBofors och besig bl. a.
Ammunitionsverkstdderna,Kilstasmedianoch Nobelkrut.
31. Kungl. Sjokrigsskolansalimdnna kurs besokte
Bofors och besig verkstdder,fabriker och laboratorier, skjutfdlt m. m. samt fick en orientering om
moderna kanonkonstruktioner och ammunitionstyper.
"Grupp i3" i Nobelkruts skyddstdvlingfhade
hogtidligen sina 1.000 olycksfallsfria dagarvid en
kaffefest pi Bjorkborns Restaurang.
Under mars minad genomfordesen stor propagandakampanjfor Lonsparandet.
11,

Mdrs. Lbphjulet till Panchet-Hill-turbinen iir en kreftig sah, rten
.rii blir ocksrt twbinen Ind.iens sltir.sla.Ingenjdr Euld Ander.r.ron
stdr sotn r,{a/a. Nohabfoto O. Eriksson.

APRIL
Kall, torr och solfattig minad, domineradau
nordI i ga kalI a aindar,m ed mede/t e?nperataren
1-2" under den normala. Vdren bleu ca 3
ueckorft)rsenad.Helt snofritt fdrst i slutet aa
mfr.naden.
1. Automatiseringenav rikstelendtetfortskred och
nya riktnummer blev klara. 80 % av rrkstrafikenpl
Karlskoga telestationgir nu automatiskt.
Karlskogapolisensrapport for 1957 var klar
och upptog 70.923drendenmot 11.30319J6. Ansokningar till pass och svenskt medborgarskap,
cykel- och mopedstoldersamt trafikolyckor visade
de hogsta siffrorna, liksom tyvdn ocksi fylleriet.
Resultaten frin en forskning rorande de industriella olycksfallenladesfram av en forskningsridet
grupp, som tillsatts av Personaladministrativa
(PA-ridet). Man har bl. a. funnit, att begreppet
olycksfall dr oklart definierat. Ett olycksfall har
aldrig en orsak.Det uppkommergenom ett samspel
av flera samtidigt upptrddandeoch verkande fak1/4. StockholnsAontorets nya hiirduerkstad aar Jiirdig och i fall
p r oda hti on. Bof orsfoto Tillman.

Ap r i l, B oArgAtd ar na, St if t eI sen B o'for sgfrrdars sI ora b1tg gn ad er tti d'
Bofrsaiigen-Bleckbergsad.gen, aa folkhuntorn ddpta till "Lfrng'
holmen" m, 'Jl. namn, stod niistan inflyttxingsAlara. KT-foto.

torer. Anvdndningen av begrePPet"den mdnskliga
faktorn" har forsvirat logiska angrePPpi olycksfallen.
2. TBV:s kurs i navigation slutadeoch de 14 deltagarna fick skepparbrev.Av de 4 damerna fick en
t. o. m. skepparbrevav 2:a klass,di hon hade 12
sjominader.
Skoldirektorstjinsten i Karlskoga lockade 21
sokandeoch de 4 rektorsijdnsterna19 sokande.Till
skoldirektor utsigs sedermerafil. lic. Jerker Robertsson.
Arbetet pi utbyggnaden av Strdngpressavdelningen, med ett skepp for induktionsvdrmugnar for
got, piborjades.
3. Betydelsenav ungdomens yrkesutbildning dr
storre idag dn nigonsin tillforne, saderektor Erik
Bdck, Karlskoga Stads Yrkesskolor, i en intervju.
Herr Bdck onskadeocksi storre och bdttre lokaler
for Yrkesskolan.
Arbetet pi utbyggnaden av Bofors Industriskola pigick nu for fullt och gjutningen av grunden
var avslutad.
8. Forste hovmarskalkenErik \(etter och dispoDen
nent SverreSohlmanbesokteTidaholmsverken.

2 septembergjorde hela bolagsstyrelsenett grundligt studiebesokddrstddes.
8-9. Nu strtrmmadev&rtecknenin. TussilagoraPporteradesfrin Briten och Nobelkrut, tofsvipan
frin Skrimmen, sddesd.rlanfrhn Karls-Aby och
transtrick 6ver Degerfors. Kulspelet borjade och
glasskioskernafick fart pL affarerna i virsolen.
9. Den som vill traska lings Karlskoga stadsalla
gator och vdgar har 218,1 km till sitt forfogande
enligt Stadsforbundetsstatistik.Vdg- och gatundtet
dr ndstan lika lingt som mellan Karlskoga och
Sodertdljeresp.Trollhittan.
10. "Gamla Brukspojkars Klubb" besokte Stadsbiblioteket i Khdskoga och studeradelitteraturen
med storstaintresse.
11. "Nobelkrut skjuter nya skott" hette ett ldngre
program i SverigesRadio, ddr disponent Sverre
Sohlman,direktor Arvid \Wahlquist,doktorernaBo
af Ekenstam och Allan Dahl6n, ingenjor Ludvig
Sterky,skyddsombudetA. Reinholdssonm. fl. talade om Nobelkruis nya produkter inom ldkemedelsomridet, aktuella forskningsuppgifter m. m. Det
utmdrkta programmet var sammanstdlltav fru S.
Stjerne-Brattstriim,Kadstad. Samtidigt inspelades
en ling intervju med veteranenAugust Ahling, en
av de fi, som dnnu minns Bjorkborn p6. Alfred
Nobels tid.
r2. Ytterligare ett 30-tal arbetare vid Nobelkrut
kan frhn maj mhnad riskera att bli uppsagda pi
grund av arbetsbrist, meddelade direktor Arvid
\Tahlquist.
13. Fjdrrkontrollanldggningen vid Bofors kraftverk togs i bruk.
14. Besokav Mr. Morgan J:r och Mr. Jacksonfrin
CartemEngineeringLtd", London, samtMr. Millar,
London, och ingenjorernaNystriim och Lagerkvist
frin Motorborr for diskussion om \fledaverkens
ldnspumpar.
22/4. Std.luerketsn\a personalhus i Bofors, modernt och praktisAt
inrett, stod liirdigt. Bof orsfoto Tillman.

22/4. St1herksarbetarnas nld n dtlllrn. Viiggarna kotn senare un'
'fiilgglada tartlor. Boforsder hdsten al, prjdds med aacLra ocb

1,2

30/4. V7rsfrngen aid HwudLontoret saml.td.een rlor publik i d.et
soli ga afuilidrel. Boforsfoto Tillman.

13. Ldkarmote i Orebro och Karlskoga. Medlemmat ay Svenska foreningen for invdrtes medicin
gjorde ett studiebesokpi" Nobelkrut och besig dven
Rergverkstdderna.Doktorerna Bertil Sjovall, Karlskoga Lasarett,samt Dahl6n, af Ekenstam,Bengtsson och Marckert m. fl.. Nobelkrut. informerade.
15. Karlskoga BergslagsTekniska forening 75-hrsjubilerade p5. Folkets Hus och ihorde samtidigt
det 100:e foredragetpi foreningsmotena.
Det var
ingenjor B. Langefors,SAAB, som talade om matematikmaskiner och deras anvdndnins. Till ordforandevaldesingenjorLudvig Sterky.
16. Tekniska Hogskolans avdelning for tekniskfysik besokteBofors och studeradessdrskilt forskningsavdelningarna ML, KMP, KMPC, KMPS,
NZM m. fl.
17. Stadsfullmiktige antog, efter en kort och osakkunnig diskussionbl. a. om gasernaoch dimmorna
frin Bjorkborn, forslaget om den nya stadsplanen
for Karls-Aby-omridet, 6ven innefattande en
idrottsanliggning vid Timsisarna.
17-78. Storademonstrationsskjutningar
med tindror for representanterfrin Sverige,Norge, Danmark, Frankrikem. fl. ldnder.
20-25. \WedaverkensYrkesskola, klass 3, gjorde
en studieresatill Bofors.
n. Pe Metalls minadsmote i Bofors utdelades
priserna i 1957 i.rs Skyddspristdvlingoch meddelades namnen pi de lyckliga vinnarna av semesterstipendierna.
24. Bofors definitiva bokslut oublicerades och
kommenteradesi pressen. Se f3r ovrigt B-pilen
m 2 7958.
Forsta spadtaget- grdvmaskinstaget- till
Karlskoga nya posthusvid Katrinedalsgatan-Viaduktsgatantogs.
IJ

28/1. SchaAtningen fdr tillbygget till Stringfue:sen uar klar,
grunden giaten och arbetet nred. aiiggama kand.e bdrja. rVedafoto
\Testerlund.

Mopedskolan och trafikpropagandami.naden
borjade pi. ett mote pi. Bofors Samlingshus,ddr
Cykel- och mopedfrdmjandetsldnsordforandeRoland Eklund, Orebro, och poliskommissarieArvid
Svensson,
Karlskoga,talade. (SeB-pilen ff 3 1958).
25. Den glngna vintern for ganskaskonsamtfram
over grdsmattot, vallar och ikrar, trots mycken
kyla, men den senaviren hindradevirarbetet.
Pensionsfriganfoll i riksdagen,vilket gav anledning till riksdagsupplosningoch nyval den 1
juni. Propagandamaskineriet
satteomedelbartiging.
25-26. Indiens ambassador i Stockholm, exc.
Chopra med familj, besokteBofors.
26. Chalmeristernakom till Kadskoga och spelade
sitt spex "Lucretia" (ldtt omvzirderad) infor en
fulltalig och jublande publik pi Ldroverketsaula.
30. Traditionell virhyllning - for en gings skull
i solskenoch en aning om virvdrme.
Maj. Nobabs nya slangrensm.asEin Taif am i gfateriets sandberedntnP. J\.onaDtotoL.r..EnKsson.

2-11/5.

Pd Transportutstiillningen i Stockholm aisade IYedaaerAen lyftaagnar, kylboxar och hopldllbart etnballage, Retembalddor och -pallboxar. Foto Atel,6 Uggla.

29. Konferens i Bofors med reDresentanterfrin
NOHAB, ASEA, Atomenergi, Vattenfall m. m.
angaendeatomreaktorkonstruktioner.
Almanackan over flyttfiglarnas ankomst fick
foljande anteckningar:den 8 tofsvipan,9 bofinken,
l-0 lirkan, 14 skrattmisen, 17 sidesdrlan och 20
rodhaken.

5/5. Danske konpanichef en Jdrgen Krohn f i)rriittade prisutdelningen i Henndrnsriialingen. Fr. a. Hans Lindberg, " Masen"
And.ersson och Oskar Lo.rrrand. Foto frin Eri,zOF.

MAJ
Senaintern eftertrdddes direAt aa t,iirme oclc
udten bleu nAstan duerhoppad, Kyligt ocb
molningt de forsta aeckorna, rekorduiirme
omkring 25-27.
1. Det soliga ochvackravirvddret drog storpublik
till allt vi.rfirandet.
2. TransformatorstationenTR i01 borjade byggas i Tidaholm for att ersdtta den tidigare transformatorstation som blivit forildrad och for liten.
3. Mockeln "rensade", kastadesitt isticke, ovanligt sentpi iret.
Hemvdrnsutbytet mellan Danmark och
3-5.
Sverige (Karlskoga) traditionellt, trevligt och givande ur alla synpunkter,bestodi 6,ri att ett 30-tal
danska hemvdrnsmdn besokte oss for att td:vla,
studeraolika sevdrdheteroch ha "hyggeligt".
Man besokte Lunedet, Alkvetterns herrgird,
Labbsandm. fl. platser. Felftevlingen i lag vanns
13/5. Byggnaden F 39 c, den utaidgade oxidationsanliiggningen,
uar ldrdig far infllttning
ar dppdratilr m. m. Fdrst i oAtober
sattes docA monteringsarbetet igdng pd. allaar. Boforsfoto Tillman.

r:,;

ofint nog av v:irdarna,men de danskaindividuella
prestationernavar fina.
6. I en intervju i Nya \Wermlands-Tidningenberittade disponentSverreSohlmanom Bofors civila
tillverkning; kvalitetsstil, (bl. a. fri"n virldens
storsta hogfrekvensugn), hejarsmide frln norra
Europasstcirstahejarsmedja,Nobelkruts farmaceutiska produkter m. m.
Bofors Ungdomsgird avslutadearbetsiret med
en fest, som samtidigt blev en l5-irshogtidlighet.
7. JordbruksministernGostaNetz6n valtaladefor
Metalls medlemmarpi, Folkets Hus och angrep de
alla " nejsd.gare"
.
Minaden gick for ovrigt i valpropagandans
tecken, tyvdrr med alltfor mycket tongingar frin
klasskampenssvunna dagar.
8. Konferens for foretagsledare inom atomenergifrigor i Stockholm,ordnad i samarbetemed
Industriforbundet,Arbetsgivareforeningenoch AB
Atomenergi.Dir konstaterades
bl. a. att de svenska
reaktorprojektenblir l6ngt dyrbarare dn berdknat.
OverstelojtnantBo \Testin talade pi SIF:s mi.nadsmote i Bofors om "Sverigesforsvarsproblem
1958 och deras S.terverkanp6. ndringslivet". Samarbetedr nodvdndigt for attfLfram nya och effektivare vapen.
9. Bolagssiimma i Goteborg. Till ny ledamot i
styrelseninvaldesdirektor Joel Larsson,SKF.
Ingenjorer och arbetsledarevid Nobelkruts
drift- och hjilpavdelningar trd,f.fades
pi Samlingshuset, ddr overingenjorCarbonnierorienteradeom
I+

21/5| Studerandena uid Nalionalekouomiska lnstitutionen ild
Lunds (Jnitersitet pd Bolorsbesi)A. T. t. ont direhti)r Nordqtist
stdr prolessor loban Ahertnan. Boforsfoto Tillman.

samtliga personalorganisationervid Bofors och
Nobelkrut var inbjudna.
14. Studentexameni Karlskoga med 4o nykldckta
vitmossor.
Mai. IVed.auerLens grundare, citilingenjdr IV. Dan Bergman, iich
en gxta i Ostertiilje appAallad. efter .rig. l}/edafoto \Testerlund.

det aktuella ldget betriffande beldggning,nybyggnad, nytillverkning m. m. Ingenjor Dal6n berdttade
om Nobelkruts forsorjning med vatten, inga och
tryckluft och redogjordefor problemen i samband
med avloppen frin fabrikerna.
Aktiesparandetdr en virdefull och nyitig form
av sparandeoch att en aktie (eller flera) kan bli
var mans egendomdr ingen utopi. En limplig form
for detta sparandedr medlemskapi en aktiesparklubb.
10. Allt sdkrare virtecken. Svalan anldnde till
Kortfors och den 12 hijrdes goken i Bjorkborn.
AKO, dvs. All Kristen Offensiv, borjade en
minadsling propagandakampanji Kadskoga.
12. Sedvanlig vlrtrdff med Nobelkruts skyddsombud pi Bofors Samlingshus.SkyddsinspektorLonnqvist talade om olycksfallen 7957 och overingenjor
Carbonnier redogjorde for trafikpropagandans
uppliggning. Vidare diskuteradesalkoholproblemet med doktor Gosta Johanssonsom inledare.
Vdsttysklandsluftvdrnsartilleri kommer att besti av automatiska 4O mm Bofors-kanonerL/70,
som skjuter 240 skottfmin. och har en rdckvidd pi
12.600m, meddeladesfrin Bonn.
t3. PFLBjorkborns fackforenings minadsmote informeradeFabriksombudsmanVald. Lundberg om
detta forbund. Som bekant skall ForenadeForbunden upplosas.
Pi Folkets Hus holls ett storre informationsmtjte om arbetsstudiernassenasteutveckling, rationaliseringsfrh gor, f rekvensstudier,arbetsforenkIing, metodstudierMTM, arbetsvdrdering,bioteknologi m. fl. aktuella ffigor. Representanterfrin
15

15. I Sv. Dagbladetskorpskytte skotte sig S7edaskyttarnahogst fortjdnstfullt och placeradesig som
4:e i grupp A med nytt lagrekordp3"szt p. Sefoto
im 3/58.
Sovjetfick upp sin tredje Sputnik, en bjdssepi
1.327 kg, si nu leder Rysslandbide i antal och
vikt. Sputnik III gir runt jorden pFL106 min. Dess
livsldngd kommer dock att bli kort.
Kristi Himmelfdrdsdag konserterade Bofors
Musikkir enligt gammal tradition vid Karlskoga
kyrka.
FolknykterhetensDag. "Dystra siffror ur fylleristatistiken framivingar snart kraftiga FLtgdrder
mot superiet."
16. Civilingenjor Curt B.iornemark,forsdljningschef for dieselmotorerpi Nohab, forordnadestill
handelssekreterare
i }{.avanna.
18. "Trafikens Dag" pi. Gdllerisen med mopedrally, tdvlingar, biltestning m. m. och i allt en stor
folkfest. Se B-pilen m 3 7958.
79-20. Nobelkruts centrala skyddskommitt6 pi
irsinspektion. Se foto I YrkesinspektorAhlfors och
forste distriktsingenjorSjoberg deltog.
10-18/5. WedauerLen aisade pi SuenshaMiissan i Gdteborg en
tac Aer monter nted I yltuagnar, liins p atnpar, bopldll bart emballa.ge
rdmt silangpressade och gjatna bel' och balufabriAal. Foto Roslund-Nordin
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'fordon au oliAa hii:tkrat'tantal stod medlem'
19/5. Fbrsedda med
narnd aa Centrala SkyddsAonzmittin aid Nobelktilt rcdo ltt stdrtd
sin Srliga inspektionstur' Boforsfoto Tillman.

19. Ett 25-tal eleverfrin National FoundryCollege
i \TolwerhamPton med Mr. Mc Intyre i spetsen
studeradepi \Wedaverken.Direktor Lind fick som
gilva en speciellt gjuten hatt av magnesium. (Om
d.nnu hatt skall vi si sminingom iterkomma.)
20. Ett 20-tal nationalekonomiestuderandevid
Lunds Universitet besokte Bofors i sambandmed
en studieresatill svenskaindustrier. Gruppen leddes av professorJohan Akerman, som nu Aterupplivade -in.r".t frin den tid, 1918-7919, dL han
var boforsare och assistentit divarande ekonomichefen I. Lindeberg.
Ett 50-tal medlemmar av Verkstadsingenjorsforeningen i Finland besijkte Nohab och SAAB i
Trollhdttan.
40 studenter friln Finlands Tekniska Hogskola
besokteNohab.
22. Wedaverken hade tvi stora studiebesok,dels
av en grupp deltagare i European Pressure Die
Casting Committ6e, dels av ett 30-tal teknologer
frin KTH, avd. Bergs 3, med bergsingenjorLisell
i spetsen.
Tekniska Fiireningenhade vi.rutfdrd till Otterbicken med studiebesokvid vdrldens storsta gasturbin (lo.ooo k\7) och oljelagringsanld'ggningi

19/5. Mr Mc Inrye, National Foundry College, bat iust 6rcrtill direktijt Lind, lYedauerUrJ;ro
lii.mnatmagnesiumhatten
*aa.

bergrum (z:.ooo m3), som lgs av Kraft AB Gulllping-Munkfors.. Nigra dagar senarevisadesanldggningenfor pressen.
23. Expon i Orebro, som hade en folkhilsoinriktad
propaganda,invigdes av medicinalridet R. Bergman. Nobelkrut deltog med en specialmonter
f armaceutiskaartiklar.
Testningen av ungdomar for intagning i Industriskolan borjade. Av 732 siikande uttogs 72
som ordinarie eleveroch 15 som ldrlingsasPiranter'
Denna intagning var den hittills storsta i skolans
historia.
24. Nobelkrut dmnar utoka tillverkningen av de
civila produkterna,frdmst likemedel och liknande
pr"pa*t, ndmnde forskningschefendr Allan Dah16ni en intervju med Karlskoga-Kuriren'
18/5. Barnen larde sig trafikaett pfr ett tealigt och lekfullt siitt
i sambandmed Trafihensdag pd Gelletisen'KT-foto'

18/5. En att h,ontrollerna i Tra-fihpropagand'ans aaslulande ttto'
b edrall v. Boforsf oto Tillman.

L6

19/5. Kdrntnakare JYaldenar Eksndrns arbete ttuderas hiir inlretrerat at nigra stud.erande lrin National Foundry College.
\i/edaf oto Vesterlund.

28. Taklagsfest pi tillbygget till Panncentralvid
\Tedaverken.
I Orebro holls en storre informationskonferens
i frltgor rorande rationaliseringsteknikenoch dess
praktiska tilldmpning med bl. a. overingenjorKjell
Stromberg, Bofors, som talare. Arcangor yar Arbetsledareinstitutet,Orebrodistriktet.
Minaden gick i trafikpropagandans tecken.
Stadenstrafiksdkerhetskommitt6,MHF, och representanterfor olika industrier, frdmst Bofors, stod
for organisationenoch arrangemangen.I propagandan pitalades sirskilt de onodiga trafikolycksfallen, som orsakasgenom onodig hets pi vdg hem
frin arbetet.
Bofors industriskolaannonserade,att ett 70-tal
17i5. FisAetdaling i Tinzsiilaen t,id. Bji)rkborns laEtori, Fiskarna
ur diliga att nappd. B-pilen-foto.

hdr sanlad.e pti
Sparbankslolk lrin hela Srerige 1-5/6.
Aonfererade i KarlsAoga tned KarlsAogaStadshotellets gdrd Degerf ors Sparbanh son ilird. StudiebesiiApi Kilstatterken, Bodsrerkstiiderna och uisning aa Bolorslilner ingicA ocA.rfri progrdnmet. KK-foto.

Idrlingar kunde tagasin i ir for metallurgisk,verkstadstekniskoch kemisk yrkesutbildning.
Norsk Hydros kraftverk SvaelgfossIII, dit
Nohab levererar2 st. Francis-turbinerDa 60.000hk
vid 68 m fallhojdholl pi att monteras.
JUNI
Relatiut torr minad, med.mindre nederbiird
iin normalt, clock forrlelad pi. ett stort antal
dagar,Flera snabbaomslag me/lan udrmeoch
kyla, ostadigt adder. Sista aeckan solig ocb
!ar?n,
1. Riksdagsmannaval,sedanpensionsfriganspruckit och nyval bestdmts.Valdeltagandetblev livligt.
Centerpariietoch hogern vann ett stort antal nya
mandat,medanfolkpartiet och kommunisternagick
tillbaka. Socialdemokraternabeholl sin stdllning.
Efter sammanrikningenblev stdllningen115-115
i andra kammaren.
Dr Alvar Laurell, forste stadsldkarei Karlskoga,konstateradei sin irsrapport till Medicinalstyrelsenen stigande frekvens av alkoholmissbrukare. Sdrskilt skrdmmandedr det okade fvlieriet
bland unga flickor.
5/6, StdlAonstrtktionen reses till KilstastilrerAets nyillblggda
norra llygel. Byggnaden :Aall bl, a. anriindas sonz intneshall li)r
uaJ.ruerh eL Boforsfoto Tillman.
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ndmndens sammantrdde i Tidaholmsverken och
informerade om den allvarliga forsdmringen betrd'ffande arbetstillgingen i Ammunitions- och
Maskinverkstdderna.

under bygg'
5/6. Bethaset uid KilstacalsaerAet (A4VK 15-16)
nad. Hela kdllarplanet appldges aa en neutraliseringsanliggning
f tu betry'or. Boforsfoto Tillman.

vid Nobelkrut
2. Ldkemedelsmanufaktureringen
organiseradessom en sdrskildavdelning,NVM.
Arbetsmarknaden har hl"rdnat till och det var
smattom arbetstillfdllenfor alla skolungdomarsom
ville ha feriejobb pi kontor och verkstider.
3. ABF i Karlskoga kunde se tillbaka pi ett gott
studieir, med t51 cirklar och ca 7.540 deltagarc.
Till ny ordforande valdes brukstjdnstemanBertil
Krona.
4-5. Sparbanksfolkfrin hela Sverigekonfererade
i Karlskoga, med Kadskoga-DegerforsSparbank
som vdrd. Studiebesokpi Kilsta och i Bergverkstddernaoch visning av boforsfilmer pi Samlingshuset
ingick i programmet.
5. Kamrer Ernst Arneman, Bofors, tjdnstgjorde
for sistagingen som revisot vid \Tedaverken.
5-6. Hd.rdverkstrdffi Bofors med deltagare frln
koncernenssamtligahdrdverkstddersamtA/S Jernkontoret i Kopenhamn och Ronnesi Sundsvall.
6.

Direktor Axel \(ahlsteen deltog i foretags-

15/6. Bii;rkborns lackfdrenings reprerentanter pfr De Fdrenade
Fiirbandens sista kongress. Friirnre raden: Nils Olsson, Rut lons.ron, IYilly Sehlberg, Vitalis Hagberg, Ingttald Runniila' Bakre
raden: Karl Andetsson, Martin Nilsson, Tage Holmsledt, Ahe
Bet'ggren, Henrl Carlsson, Erik Larsson och Ragnhild Pollack.
Karl Hansson, Linas Karlsson och Saen-Arne Andersson saLnat
1tdlotot. Foto Lundquist-Bild, Solna.

I dagenskonselj utndmndesforre missiondren
i Sydafrika teol. lic. Gunnar Helander till kyrkoherde i Kadskoga.
Forstatligandetav NBJ var iter uppe och spokade.Jdrnvdgsmannaforbundets
avdelningari Nora
och Karlskogaskrevtilll Kommunikationsministern
men fick det beskedetatt hela denna frl.ga var
"lagd pi is".
I Hanobukten ordnadeFlygvapneten pressvisning, demonstrationsskjutningav Bofors jakr och
attackraketer frhn plan av typ J 29. Trziffsikerheten var stor och verkan forodande enligt referaten.
7. Fyra ynglingar forsokte under natten oppna
kassavalvetmed svetsliga pe \iledaverkens avdelningskontor, sedan de overmannatoch bakbundit
nattvakten,anstdlldhos StddernasVakt AB. Kassavalvet motstod dock forsoken, men tjuvarna tog
med sig cigaretter och chokladkakor frin marketenteriet. Senare avslojades att nattvakten varit i
komplott med tjuvarna.
Forsta fria sommarlordagenorsakade trafikruschfredag och sondagkvdll och lockadetill ettoch
annat bad i de dnnu svalaboljorna. For af.f.drsmdnnen och hantverkarnablev det dock en brid dag.
8. SdsongpremiarpL Storon. Under vintern har
ett omfattande byggnadsprogram genomforts:
Restaurangenir ombyggd,nya badhytteruppforda
och flera av stugornaommilade.
12. Barnens Dags-festligheternai Karlskoga oppnades. Som vanligt bjod programmet en hel del
trevliga saker.
21/5. TegelbrakssAorsteneni Karlshoga faller fdr ett par aiih'iktade dynarnitgubbar. Ddrned. l6rsuann en markant silhuett i
stadsblden. KK-foto.
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10. Karlskoga Tidning inledde 75-irsjubilerandet
med ett stort specialnummer,innehillande en rad
virdefulla uppsatserom bygdensindustri-, Person-,
konst-och kulturhistoria.
Bjorkborns brandkir tdvlade om overingenjor
Carbonniers vandringspris. De fyn vaktavlosningarna deltog med 7-mannalag i tdvling, som
omfattade si:vdl teoretiskasom praktiska prov. II:a
vaktavlosningen (T. Axelsson, A. Hogberg, B.
Karlsson, L.-E. Karlsson, S. Lindvall, O. Karlsson
och O. Dahlskog) vann.
En grupp hogre officerare frin Thailand,
chefen for fdltarm6n m. fl. bearm6stabschefen,
sokte Bofors.4 dagarsenaregjorde generalfdlttygett besok.
mdstareSchaimangjungse
t1. Under skarpskjutning pi Villingsberg med
10,5cm haubitsarintrdffade en svirolyckshindelse,
varvid en officer dodades och ett par skadades.
Pjdsenvar felriktad.
14. Bofors Musikkir 4O-irsjubilerademed morSonkonsert for torgpubliken, eftermiddagskonsertmed
recitation av Gunnar Berggren pi Stadsteaternsamt
slutligen en trevlig och glad sup6 pi Labbsand.Sex
av kirens veteraner,John Edeskog,Harry Eriksson,
Harald Kinell, Erik Landin, Bertil Petterssonoch
Sixten Noredn, mottog Sveriges Amatororkestrars
guldmedalj.
15. Projektet om en ny bro 6ver kraftverkskanalen
vid Tidaholmsverken tog fast form och den gamla
bron borjade rivas. I sambandddrmed ombyggdes
Smedjegatanp& omse sidor om bron samt infarten
till Tidaholmsverken.
L5-79. De FijrenadeForbundenholl sin sista (?)
kongress i Stockholm. Beslut fattades ocksi om
DFF:s upplosning och medlemmarnasanslutning
till Fabriks resp. Sko- och ldder. Biorkborns fackforening gar titt Fabriks. Frin BjSrkborn deltog
7/6. Suetsfiir:|Aet p3 Aassaualpsdiiren i sanband med inbrottet
pd IVedaterken t,ar gjort au en AlLpare. \Tedafoto Westerlund.

med Bofors
6/6. Flygttapnet ard.naAe dentonstrations:kjatning
jaLt- och attacAraketer frdn plan aa typ I z9 i HaniibuAten. Hiir
-f6rses ett plan med jahtraketer innan skjutningen, Foto Flygstabenspressavd.

bl. a. Karl Andersson,Vitalis Hagberg,Karl Hansson, Nils Olsson, Rut Jonsson,\Willy Sehlberg,
Martin Nilsson, Tage Holmstedt, Ake Berggren,
Henry Carlsson,Erik Larssonoch Mimmi Pollack.
17. Luftvdrnsinspektoren, overste Sven Thofelt,
ndmnde, i samband med visningen av Arm6ns radar- och luftvdrnsskola (RMS) att det svenska
iuftvirnet har "mirakelmedel" som eldledningsmateriel.
I kvarteret Elefanten vid Gustavsgatani Karlskogaholl Riksbyggenpi att uppfora 5-viningshus
om sammanlagt88 ldgenheter.
2l-22. Lugn och fridfull midsommarhelg med
halvdiligt vdder. Storon hade rekordpublik -700
besokandei stugor och tdlt - och noterade dessutom bdttre vdder dn Kadskoga.
22. Amatorer friln Arvika spelade "Vdrmldnningarna" vid Hembygdsgirden i Aggerud. En
stor publik trotsade regnet och njot av en utmdrkt
vdl genomford forestdllning.
23. En linnebdcksbomeddeladeatt han sett en jdrv
i skogen- borjaderotminaden verkligen si tidigt ?
10/6. Besdk t'rfrn Thailand. Fr. t. ingenjdr Blomgren, |aerste
Charumani, generalli)jtnant Uchahomal, Aapten PIybr, generalldjtnant Dayanada, generall)jtnant Sudhaninu och kapten lYichsrrdm. Bof orsfoto Tillman.
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17/6. Bolors 40 och 57 ntm laftuiirnsailtofi*lkanoiler i RadarsAolans piiA:hall - A z:s ganla ridbas pfr Kliberg' Foto Arm6stabensBiiddetali.

25. Grupp 12, dvs. Ammunitionsavdelningens
Personal i tU t-3 och 13 i Nobelkruts skyddspristdvling, nidde 1.000olycksf-allsfriaarbetsdagar'Se
B-pilen m 4/58.
26. Representanterfor AB Volvo jdmte dotterf.oretaf, med direktor Gunnar Engellau i spetsen,
gjorde ett besok i Bofors for diskussionav Semensammaf.fi.gor.Se B-pilen m 4/18'
27. Konferens pi \Tedaverken med representanter
for Bofors sveriskaforsiljningskontor betrdffande
planldggning av forsiljningsarbetet for ldnspumprrtu.-b"n prrmpmodell som nu dr i produktion
ueger endati aq-kg och pumpar 1100 liter/min'
29. Elevernavid Krigshogskolansstabs-och fortifikationslinje pi Boforsbesok.
30. Den nya bullerskyddadePlitslagarverkstaden
vidTidahoimsverkenvar klar och borjadeanvdndas'
JULI

Soligt och uarm't de fdrsta ueckotna,senare
delin aa rni'naden sualare och tegnigare iln
norntalt. Md.nga dskaiider' Dilig remestermd.nad.

1. Karlskoga gamla skolstYrelse,Lr 1825 organiserad av bl. a. bruksPatron Pehr Lagerhjelm pi
Engellau
26/6. Volaobesdker. Disponent Sohlman och direktdr
Tillman'
Kilsta:nedian.Boforsfoto
m. ll. i

f*#ff-#oB
4/6. Detta dr inte ndgon Spatnik eller ryrndraket, atan Nobel'
krills n)ta anli)ggning F 40 li;r bhn'e frterttinning aa nitrdsa gater'
Tryc\kolonnen ander rttontage.Boforsfoto Tillman'

Bofors, uppgick, tillika med ovriga lokala skolstyfor alla skolor gemensammaskolrelser,i de"
"ya
styrelsen.
Bofors musikkir konserteradevid Loka Brunn'
Marinens kontrollofficer vid Bofors, kapten
C. J. L. af Petersens,avgick och eftertriddes av
kaptenK. \7.IW. \7iklund.
Plastfabrikenvid Tidaholmsverkentog upP en
ny tillverkning, instpmentbrdden av skumplastfylld formpressadplast (crash pads) enligt en f6r
d".r eotop.iska marknadenhelt ny metod.
2. Mockelns vatten var si fororenat, att det var
helt otidnligt att bada i sivdl vid Espendssom
Sandviken.
Toppvdrme i hela landet - den korta sommarensvarmastedag.
2-3. Nohab besiiktesav en 7 man stark kraftverksdelegationfrin Kina.
reste till Ar3. Atskilliga Karlskoga-pensiondrer
vika och hade trevligt pn en stor pensionarstd'ff'
4. Domedagsvdderi hela Kilsbergen under ett
fruktansvdrt iskvdder med en hagelskurmed honsiggsstora hagel.
7. I debattenom arm6nsplaneradenya skjutfdlt
sadesbl. a. att konventionellt artilleri fortfarande
kommer att spela en mycket stor roll i forsvaret'
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7. Storsemestern
borjade.Eftersom dven lordagen
den 5 var fri si blev det en sammanlagdsemestertid
ph z3 dagar.
10. Vdrldens storsta rotor, vdgande 450 ton, till
den vattenturbindrivna generatorn i Stornorrforsenskraftverk lyftes pi plats. Asea gor generatorn
och Nohab turbinerna.
11. Hoskordenpigick for fullt, medanvZidretdnnu
var ni.gorlundavackert.
Svenskaflottan demonstreradeett nytt vapen
om vilket den innu dr ensami virlden, en fjd.tstyrd torped i farvattnen utanfor Huvudskdr. I ndrheten av ovningsomridet befann sig "hdndelsevis"
ett ryskt krigsfartyg.
15. Arbetet pi Tidaholms nya folkskolebyggnad
for klasserna 7-6 igingsattes.Detta blir den forsta
nya folkskolebyggnadenpFLSOZr i staden.
En "bostadsrdttsforening"av ny typ bildadesi
Karlskoga, di ett antal garagelosablld.gareslog sig
tillsammansfor att bygg ett stort garagevid Drottningvdgen.
16. Trosin svdmmadeover och saite Lokavdgen
undervattensom en foljd avdet thardigaregnandet,
17. Semestervddretvar kanske inte alldeles idealiskt, men nojda och belitna rapporter kom i alla
fall frl,n Labbsand, Storon,"Blinis, Ulvon m. fl.
platser.
18. SandvikensJernverk firade 100,6rsminnetav
"stililderns fodelse". Vid Edskenshytta lyckades
verkets grundare, konsul G. F. Goranssonir 1858
"framstdlla stil utan brdnsle", di han med sina
18/6. Sista sdtnmdfltrAdet ned styrelsen 't'dr KarlsAoga Prahtisha
Real.rAola.Fdn'e borgnhstare Eric Ericson aatacAar skolans ittspektor, dteringenjdr Nil: W'ahlberg. Foto Artur Grel,.

14/6. BoforsmusikAdrens tnedalierade !etelaner. Fr. u. EriA Landin, Harald Kinell, Harry EriAsson, Sixten Norien, Bertil Pettersson och lohn EdesLog. Foto R. Tilander.

medarbetare praktiskt lyckades omsdtta Henry
Bessemers
uppfinning.
21. Ett eldsvidetillbud - brinnande tjara piLtaket
vid Kilstasmedjanstillbygge - orsakadestorlarm
till brandkiren. Elden sldcktesutan svirigheter och
utan materiella skador.
23. Det segslitnaskadestindsmilet mellan Bofors
och USA avgjordesdntligen och Bofors fick 4 miljoner dollar i licensavgifter.Se dven B-pilen m 4
7958.
"Avbestillningen av de blda jagarna Luppland och Vdrmland, som foreslis av Statsutskottet,
kommer knappast som en overraskning for oss",
sadedisponent Sverre Sohlman i en intervju. "Bofors har dock lagt ned ett betydandeantal arbetstimmar pi tornen och annan utrustning, och en
avbestdllningkommer att medfora siora svirigheter
for sysselsdttningen
inom foretaget."
24. Colombiasambassadori StockholmAyala overtog pi sitt lands vagnar jagaren"2Ode Julio", som
byggtspi Kockumsvarv.
26. Denvanliga prognoseninfor krdftfisket: "Sen
skalomsning,dilig tillging pi grund av minkens
harjningar".
27/6. Sanzling rid pumpen! Fr. u. berrar Kjellander Weda, And.reassonFAS, Lind. IYeda, Munhby FAG, Nedenias FAE, Unge
lYeda, Bdttner FAS, Flock Weda och Schi)ll;n FAA. Wedafoto
\Testerlund.
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3/7. Bi\rkborns Dagbem uppbdde, dfr byggnaden behiittdessotn
k onror I itr N obelkr ut s liih emedelsinf ormati ox. Boforsfoto Tiilman'

i dlvarna efter alla stora sommar28. Hogvatten
-Dammluckorna
vid Bjorkborn och Bofors
skurar.
var oPPnadeen vecka och forsarna brusadesom i
fornstora dagar.
30. Regeringen ldmnade Vattenfallsstyrelsentillstind att uppfiira kraftverken Messaureoch Porsi
i Stora o.h Lilla Lule dlvar. Porsiturbinetna har
bestdlltshos Nohab.
AUGUSTI
Rekorddyster mdnad, regnig, hylig och solpi' en f'-d'
fattig. En miserabel auslutning
'diti!
sommar.Pd'sina hill dubbelt si mycket
6rd sont'normalt.
ned.erb
1. Arbetsmarknadenhirdnar. Sdrskilt svirt var
det for ungdomarna som nyss slutat skolan' An
finns det u-rb"t" - men man fht inte vara foi
krdsen.
3. Rekordnederbordunder veckohelgen:35 mm
pi lordagen och2l mm pi s6ndagen.Typisksvensk
iommar ! Sol och vdrme ldngtar aIIa efter, inte minst
lantbrukarna.
i jaktskytte
5. USA:s lag till vdrldsmdsterskapen
Bofors och
och
Gyttorp
i
i Moskva trdningsskot
jaktkrut'
anvdndegivetvis ddrvid Nobelkruts

15/6. Fdrsta aagdngsklassenfrdn lYedat'etkens TtkessAolasamlad
till gruppfoto. Fr. a. Stig fansson, Rolf Pettersson,Leif Thorsin,
Hais Joh,ansson,Bo Holmbetg och Kiell Klangeryd samt liiraren
\Westerlund.
in genjdr T horntan. \Tedafoto

6. Civilingenjiir OIle Nordstrom avgick ur Stor6nastiftelsAs direktion, som han tillhort sedan
begynnelsen,och efterirdddes av herr Holger Johansson,Skogskontoret.
Arets Boforsstipendier
Pe2.5Ooi kronor tilldelades Evert Benderyd for fortsatta studier vid
Kadskoga Maskinfackskola och Ingvar Carlsson
for studiervid Bergsskolani Filipstad.
7. Kriftpremidr under alla tillborliga ceremonier,
riter och hOgtidligaformer.
Den nya 1600-tonsmekaniska smidespressen
i MSK korde iging.
8. Marinbesok i Orebro. Minsveparna M9 och
M14 gick uPPgenomSvarti'noch beskidadesivrigt'
26/8. Pelare oclt lundantent gdts till den nya talsterksbron uid
Rosendal. Bofotsfoto Tillman.

12/7. Ilnder se,neirern torlades Timsiiheas ldra mellan Bidr6'
bolrn orh Bofors, t,arunder r'/ta?, iitten inspehterade broar och
dammar. Boforsfoto Tillman.
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30/8. Garantiingeni\rerna ombord pA "20 de lalio" liitnnar
j, 7
Malmd. Liingst till oiinsler sambandsofliceren H. Block, nt
och 8 lrin thnster hr kanonexperterna H. Carell och K. E. Erihs'
son sdmt R. Cisneros (KocAurns - StensAa Philips). Foto Stenberg-Bilder, Malm6.

poiing t)ll "Hdlso'
Jul). Si|tldktarens (VK 25) ntannar samlade
ilret" genom att stdta kula.BoforsfotoFalk.

9. LO 60-irsjubilerade och hyllades livligt och
uppriktigt av SAF, TCO och alla arbetsmarknadens
forbund, bide oliktdnkande och liktdnkande.
10. "Kanonloppet" gick pi Gellerisbanan infor
rekordpubiik. Tyvdrr orsakade den vildsamma trafiken iill och frin tdvlingsbanan en rad trafikolyckor.
11. Saltomortalernas, piskklatscharnas och sigspinsromantikenshogborg i Karlskoga, den Schreiberska cirkusladan, revs for att ldmna plats it
modern bostadsbebyggelse.
Den andra av de stora Nohab-dieselmotorerna
skeppades.
Australien-Tasmanien-firjan
till
12. Karlskogapensiondrernasbussresa,som i ir
Aag. Transf ormatorstdt;on aid Tidabolmsaerhen under bi'ggnad.
Fr. o. berrar Bill, Gustafsson, Berger, Lambert, fobansson och
Fogelberg. Foto E. Molin.

gick till Hallsberg, gynnadesav soligt och varmt
bjods pi trevlig sing och musik.
,rad"r.Resendrerna
som vanligt for det sistndmnstod
Musikkir
Bofors
da.Ca 800 spdnstigalidringat deltog.
17. USA fortsatte sina raketforsok pi Cape Canaveral. Thor-Able-raketen) som skulle ga till minen,
startade planenligt men vek sig och exploderade
efter 77 sek.
Stor idrotissondag:Boforsloppeti orientering,
JaigarforbundetsSM i jaktskytte (med Torbjorn
Karlsson, Bofors Jdgargille, som segrare) m. fl.
stora tivlingar.
18. En ny vir fiir "Patrik Reuterswdrd". Nohabloket av anno 1894,som rullat mer In 1 milj. km
pi Koping-Uttersbergs i"irnvag, inkiiptes av Kohlswa Jdrnverk,att anvindas som vdxellok.
t8-22. Riksforbundet for Sveriges Hemgirdar
holl lrsmote och konferensi Karlskoga,med Bofors
Ungdomsgird som vdrd. Forutom fdredrag,SruPPdiskussioner,konserter, samkvdm m. m. ingick i
programmet dven industribesok,garden party pi
Atg. Statilet till den 8-cylindriga
rlrsas. Nohabfoto O. Eriksson.
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Nobabtttolorn

till

Rystland

18/8. NorditAa Hentgdrdshonlerensen i Bolors, Karlshoga. En
grupp deltagare i l)Antan pi Garden partyt pA Bo,i:sbdjden. Borofsroto 'tlllman.

18/8. Disponent Sobhnan och d.irektdr Nordquist ttuderar "hengfrrdsutstiillningen" i samband med den nordisdd Hemgfrrdshonf erensen,Boforsfoto Tillman.

Boishojden samt en bussresatill Mirbacka, Ransdter och Rottneros.Bland talarna och foredragshhllana mi. ndmnas DrofessorGunnar Beskow och
f orf attainnan J eann) Oterdahl. Disponent Sverre
Sohlman,bankdirektor Fitz Berggrenoch direktor
Helmer Nordqvist talade forsta dagen om bolaget
och staden.De 200 gdsternafrin nordensalla linder hade,enligt samstdmmigauttalanden,en mycket
lyckad konferensoch trivdes utmirkt hdr.
20. En smdlta rann ut p6.golvet i Kilstastilverket
och villade en del materiella skador.
21. Den minskadeorderingingen tvingade Nohab
att varsla om fyradagarsveckai gjuteriet och ev.
permittering av ett 40-tal man frin 15 nov.
Civilingenjor Bengt Sonnerup, KCH, fick
Svenska-Amerika-Stiftelsens
stipendium for 9 mhnadersstudier "over there". Ndrmast skall ingenjor
Sonnerup studera aerodynamik vid Cornell University.
29/8. En grupp herrar lrin Urugaay tillsamntans med Nohabrepresentlntenla framlrir ett aa naren till Baygotriaturbinen. Nohabfoto O. Eriksson.

30/8. Colunbiaiagaren
Stenberg-Bilder, Malm6.

#
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15/9. Den nyblggda, breda och brirkraftiga bron dt,er Kra.t'tuerAskanalen uid TidabolnzsterAen 6ppnade: fi)r ttalih. I bahgr and.en syn es V erk stad.ssk olans senasI e ti ll by ggnad. Foto E. Molin.

Aug. Schreibertka
Cirkusladanfdrsuinner.Foto R. Tilander.

Den nya rtora ilgnen i aud. fdr lilluer€ning au adrylglasskiaor
i Pla:tfabriAen,T idaholm. B-pilen-foto.

22. For att fL en fast stam fasaner utplanterades
20 f.Lglar p& Kilstaomridet och 50 pi Nobelkrut.
22-24. Karlskoga och Orebro FCO ordnade en
kurs pi Storon som avslutningpi irets sdsong.
25. Det nya skoliret borjade vid det s. k. obligatoriska skolvisendet, allt enligt den nya organisationen.
Utflyttningen frin Fiirdigstillningsavdelningen
MVK 30 till den nya Avsdndningsavdelningen
MVK 70 borjade.
26. En bioteknologiskarbetsgrupp,med overingenjo, Carbonnier som ordforande, tillsattes vid
Nobelkrut.
27. Karlskoea flygplats kan godkdnnasfor allmdnt
bruk enligt vederborande myndigheters utsago.
Dock endast och tills vidare for skolflygning och
rundflygning med littare flygmaskiner.
Foto B. Johansson.
20/9. RlsAnloAmiinpfr Nohabbesti€.

med
30. Metalls avd. 76 Bofors 6O-irsiubilerade
stor fest pi Stadsteatern,sup6 pi Stadshotellet,
familjefest med extraprogrami Folketspark m. m.
Tolv medlemmar fick fiirtjdnsttecken av Metallordforanden Ake Nilsson. Ett trevligt komplement
till festskriften 1948 utgavs ocksi till jubileet.
Studieprogrammen for sdsongensABF och
TBV-cirklar var fardiga. De inneholl en rad nya,
trevliga imnen, exempelvisastronomi, sldktforskning, historia m. m.
31. I den stora atomkraftutstdllningeni Gendve,i
samband med den internationella atomkraftkonAag. Detaljerna till Baygoniaturbinerna ha imponerande tndtt.
Har ar ldphjalskarnrnaren. Nohabfoto O. Eriksson.

ferensen, deltog Sverige med en stor monter anordnad av AB Atomenergi.
Ytterligare en grupp i Nobelkruts skyddspristdvling uppnidde 1.000 olycksfallstria arbetsdagar
i en foljd. Det var Reparationsverkstaden
pi Ammunitionsavdelningen,som stod for denna prestation.
SEPTEMBER
Ouanligt"uarrnt och :oligt uider ga.! en fin
sensotnrnaroch en septenzber
utan tnotsuarigheter d.ettasekel. Flera solskenstirnmaroch
rnind.renederbiird dn norrnalt.
3o/8. Veteranerna frLn Metalls atdelning 76 pfi scenen aid' 60firslesten pfr Stadsteatern. Fr. r. Otto Forsberg, Suen Eriksson,
Elou Zettergren, Eduin Ldfstrbm, Tbure Fagerst|m, Tue Larrson, Pelrus Berggren, Uno Pettersson, Martin lohansson, Nils
Ekman och Ragnar Olson. Pi f otot saAnasNils Stenstrdm. I bahgrunden synes f)rbund.sord.f|rande AAe Nil:son och audelningsordf i)rande Giista Nilsson. Foto R. Tilander.

1. Bofors Ungdomsgird inledde sdsongen och
kunde samtidigt se tillbaka pi en 15-irig gagnande
verksamhet.SeB-pilen m 4 t9rg.
Utbyggnaden av Panncentralen var se pass
fdrdig, att inflyttningen kunde borja.
Amils varv hade en stor dag, di SCA:s isbrytande hogsjobogserare"Holmsund" levererades,
och "Axel Enstrom" sjosaties.Bhtana har Nohabmotorerpa 800 resp.1.600hk.
2. Livliga och berditigade protester mot NBJ:s
persontrafik till Karlskoga enligt nya tidtabellen,
som ger mycket dhliga forbindelser med Stromtorp.
2/9. SAK 40 med Aapol aa glasliberannerad plast. Boforsfoto
ralK.

6/8. Glillefisens rnototstadionar platren 16r llera uppmlirAsamtnade tliulixgar. Foto Karlskoga Flygklubb. Bilden godkiind f6r
publiceringav F6rsvarsstaben.

5/9. Full produAtion i Kilstaaalsuerkets
lSgapriser. BoforsfotoTillman.
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lYed.aterhens montet p3 S:t EriAsmiissan med
30/8-14/9.
Retembalddor ocb RetenzbaPallboxar, linspumpar, striingpressade
y oliler rn. tn. Foto Atelj6 Uggla.
27 /9. Per:isAa ingenjiirer pfi :tadiebe:bk p,i lYedater6en. Ciceron
iir ingenji)r Arne Biick (nr 3 lr. 2,./. \Wedafoto \Westerlund.

3. Vid bolagsstyrelsenssammantrede i Bofors
beslots bl. a. att ansli medel for inkop av fastigheten Korsnds 1a och 15 om 65 har ph T jdrno, att
anvdndassom fritidsomride for samtliga anstdllda
inom Boforskoncernen.Se B-pilen m 5/19)8.
"Kungaskjutningen" med medelsvirt artilleri
i Stockholms sodra skdrgird mellan kryssarna
"Tre kronor" samt jagarna"Smiland", "Halland"
och "Ostergotland".
Landshovding Bertil Fallenius och generaldirektor Gustav Vahlberg, Vdg- och Vattenbyggnadsstyrelsen,konfereradei Tidaholm med cheferna for de ledandeindustriernai staden,for Vulcan
disponent Gote Lundstrom, for Tidaholmsverken
overingenjor Herbert Prollius och for Marbodal
disponentJohn Holmvik samtmed stadensmyndigheter, i forsta hand angfi.endekommunikationsfrlgor.
4. Inflytiningen i den nya rymliga och veilutrustade plitavdelningen, som fdrdigbyggtsvid Industriskolan, var klar och utbildningen borjade. Aven
det kemiska skollaboratoriet, som tillbyggts och
fitt en dndamilsenligareinredning under somma'
ren, mottog sin forsta kull pi 10 elever. Denna
uppdeladesfor forsta gingen i en sdrskild laboratoriegrupp och en fabriksarbetargrupp.
l9-iri}e lirlingen Vige Johansson,Nohab,
blev europamdsiare
i svarvning.
Praktfullt och fdrgsprakandenorrsken.
5. Ingenjor K. E. Eriksson,Bofors, skall som kontrollant medfolja den colombianskajagaren"2Ode
Julio" som nu avgick frin Kockums i Malmo till
7. Vdrmlands amatormusikkirer holl stdmma i
Karlstad. Bofors musikkir gjorde, enligt en samstdmmig press,den bdstainsatsen.
c'7

Sept. Arcr denna bro ntellan Dat'td och Odda Aonztner sdAert
ninga "boforsbilar" at, rulla. Nl riintar il bara p,fi bron mellat
6ddri och T jiirnd. Foro HT-Bild, Gdteborg.

2/9. M/T Holnzsund hr en aa de ntfrnga isbrytande hdg:jr)bogterdre, rotn 1958 't'6r:3gsned Nohabmotorer. Foto Nohabs arkiv.

--.'"q'rq

9. De Lavals ingturbin, Bofors och Hollandse
Signaalkom med krav pi sammanlagt40 milj. kronor i sambandmed avbestdllninSarnaav de bida
svenskajagarna.
Landshovding Fallenius, generaldirektor B.
och' ldnsarbetsOlsson, Arbetsmarknadsstyrelsen,
for
att overldgga
direktor I. Blixt besokteTidaholm
om sysselsdtiningsligetmed stadensmyndigheter.
Konferensen utgjorde det avgorande ledet i ett
llLngvarigt arbete frin ldnsstyrelsensoch stadens
sida fiir att forbittra forutseittningatna for ndringslivet pl orten och landsvdgsforbindelsernafor
Tidaholm och den SO delen av Skaraborgsldn.
11/9. BesbA frfrn Bofors lralilnd. Fr. a. disponent Sohlman,
ingenji)r lY/ilhelmsson, kamtet Spiih, ingenidr Knds, ingenidr
T)mn, M. Dall'Ara, lru Sohlnzan, L4:ne Dall'Ara, M:lle PiolaCaselli, M. Redaelli, M. Ribezzi ramt soen:Ad' honsuln i Rorn
M. Piola-Caselll. Boforsfoto Tillman.

10. StatsministerTaqe Erlander valtalade i Karlskoga.
11. Bj6rkborns Fackfijrening behandlade PA yenadsmijtet frhgan om hiijning av veckoavgiften
samt situationenpi arbetsmarknaden.
12. De stora frivilliga bildningsorganisationerna
Lokalbristen i
laddade upp infdr studiesdsongen.
Kadskoga-samtsvirigheter att fi kursledaredr ett
hinder i bildningsarbetet.
14. "Hiilsojobbiad" pi Bofors idroitsplats, med
skdmtlekaroch tdvlingar av olika slag' bl. a. korpcupfinal i fotboll m. m. Netiot gavs it de handikappade.
15. Det forsta aggregatet,Sverigesstorstamed en
max. effekt pa 138.000 k\f, i Stornorrforsens
kraftverk korde iglng.
Som ett led i trafikpropagandanl6t Lions Club
vid infartsvagana till Karlskoga sattaupp skyltar
med maningar att akta barnen i trafiken.

30/9. Schaktningen'l6r grunden lill aacuumsmiiltanliiggningen
pfrgick, I bakgrundenKilnasfiltetAets helt iiurtdchtd rbo,gArd.
BoforsfotoTillman.

bl' a' med en
Folke MalmgrenautacAades
28/9. Kontrahtsprosten
poirrriittmfiln)ngdfr han augicAfrfrn sin AYrkoherdetiiinsti Karlshopa.KK'foto.

16. Stor pensiondrstraff pL Folkets Hus, ddr 600
veteranerbdnkat sig kring kaffebordet.
1.6-28. I Oslo holls en byggutstillning "Bygg reis
deg", ddr bl. a. olika fijnsterkonstruktionermed
aluminiumprofiler visades.\iledaverkens ldnspumpar vdcktestor uPPmdrksamhet.
till17. Nohab erholl Arbetsmarknadsstyrelsens
for
tillbyggnad
investeringsmedel
stind att anvinda
av forskningsbyggnaden.
Linsarbetsnimnden tillstyrkte Bofors ansijkan
om byggnadstillstind fdr nybyggnad av stilverket
for vaiuumsmdltning vid Kilsta. Byggnadskostnaden berlknastilt s40.000:- kronor.
20. En norsk jdrnvdgsmannadelegationstuderade
Nohabs lokverkstdder.
21. Stadsfullmdktigeval och landstingsmannaval
over hela landet med stora ftamglngar fiir hoger-
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ntedlen.mar giistade Bofors ocb studerade med siirshilt intresse
26/g. Valsterksingenii)rsl6reningens
Kil.rtat,erken. I grappen igenkiinnes siiheft rnrtnga nuuarande och forna bolorsare. Boforsfoto Tillman.

och centerpartierna, motgangar for folkpartiet och
kommunisterna samt i siort sett status quo for
socialdemokralerna.

24. Bofors Tvittinrittning fick pihdlsning av tjuvar, som ldnsade en kassaaPPatatoch tog ca
L.000:- kronor.

(Bristol Bloodhound) beter denna luftfi)t'
23/9. "Blodbunl'
saarsrobot, som sAall ingi i ett fdr:dksfr)rband aid Lu 3 i Norr'
tiil je. Foto Arm6stabens Bilddetalj .

26. Den gamla ladan soder om Brickeglrden vid
Orebrovigen borjade rivas. Dirmed fiirsvann en
trafikfdlla.
27. Folkets Parkchefen i Karlskoga, Arne Gillberg, kunde konstatera,att publiksiff.rorna under
parkens40:e sdsong,som nu avslutats,Yarit legre
dn forr, kanske pi grund av det dlliga sommarvddret.
Enligt den nya stadsplanen for SandvikenBrickegirdsomridet kommer Sandtorpsuddenatt
bli park med plats f6r bad och camping.
"Centralkommitt6ns for svenskt tekniskt bistind titl underutveckladeldnder" har ordnat en
1-irig studievistelsei Sverige for tekniker. 10 av
dessa,ingenjorerfrin Persien,besokte\(edaverken
denna dag och studeradegjuteriteknik och horde
foredrag om gjutning och gjutkonstruktioner.
Sept.Det mest seod.rdii den ryska pauiliongenpi Brysselutstlill'
ningen rar en kopia au Sputnik IIL Obs,! Vrid tidningen nfrgot
sfrkommerbilden till sin riitt. Foto T. Persson,NZM 4.
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28. Karlskogas forsta mdsterskapstivlingi mixedbridge vanns ijveddgset av paret fru Birgit Spiikherr Einar Andersson(EPI).
Kontraktsprosten Folke Malmgren avgick som
kyrkoherde i Kadskoga, hyllades och avtackades
for en sdllsyntgagnandegdrning.
Tdvlingen i Pilsboda mellan Orebro ldns borgarbrandkirer slutade med Nobelkruts brandkir
som segrare.Kiren fick iven en 1:a inteckning i
Brandstodsbolagetsnya vandrin gspris. lv ar LitzelI,
Arne Hogberg, Rune Asbom, Gote Eriksson och
Erik Ottossondeltog i laget.
OKTOBER
Soligare ocb tomare mfr'nad'iin normalt, med
endastni.gra f d niitter med nattfrost omkring
'.d.en 17-23. Stort temperaturiiaerskott.

pfr Bofor: och Villingsberg f ick
10/10. Deltagarnai prcssbesdket
i Bofors bl. a. se monteringaa 15,5 cnz haubitser.Boforsfoto
Tillman.

1. Karlskogasnye kyrkoherde,Gunnar Helander,
tilltridde sitt imbete.
Preludiernainfor avtalsforhandlingarnabotiasammantridde
de si smitt. LO:s representantskap
arbetsmarklZiget
pi
lor
att
diskutera
i Stockholm
m.
m.
naden, konjunkturutvecklingen
Bofors ansokan att fL forvd,rva ldgenheten
Bocksboda7:1 pit ca 742 hektar i Kils sockenfor
utvidgning av skjutfdltet tillstyrktes av ldnsstyrelsen. Orebro stad protesteradesedermerakraftigt
gentemot detta forvdrv, varigenom stadensfritidsomride pi Kilsbergenkraftigt skulle beskdras.
Den utvidgade oxidationsanldggningenvid
Nobelkrut F 39 c och nyuppforda tryckabsorptionsutrustningenF 40 stod fdrdigmonteradeoch kunde
tagasi bruk. F 40 skall icke blott forbdttra F 39:s
ekonomi genom effektivare salpetersyreitervinning
utan dven reduceraden for material och veqetation
odesdigraluf tfororeningen.
10/10. En odl masherad 15,5 cm haubits under'fdrbandsskiatningarna pd V illings berg. B-pilen-foto.

10/10. Stdbspldtren Lnder pdg\ende maniiaer pfr Villingsberg.
Brusewitz och HSrd af
Fr, a, synes disponent Sohlman, i)uerstrerna
Segerstad, arm1chelen generall|itnant Bonde och artilleriinspekti)ren iiaerrte Angstri;rn. B-pilen-foto.

'6
,6"

De 4 etappglodgningsuSnarnai Kilstavalsverket var firdiginstallerade.
2. Nobelkruts brandkirs irligen iterkommande
nattorienteringinom fabriksomridet gick for 17:de
gingen. Tdvlingsbanan mdtte ca 4 km och gick
over 20 kontroller, ddrav 6 med iivningsmoment.
Eric Enock segrade,med Erik Ottosson och Rune
Asbom som 2:a resP.3:a.Lagtavlingenom disponent Sohlmansvandringsprisvanns av 1:a vaktavlosningen. Samtliga 26 startande fullfoljde tdvlingen.
4. Arbetssituationeni Karlskoga ansigs vara god
ansig Arbetsformedlingensftjrestindare L. Sennerfick ddrfor
felt. ben uppgjorda beredskapsplanen
vila t. v.
6-10. Rikskonferensfor arbetsmarknadsfrlgorpi
Svarti herrgird under generaldirektor Bertil Olsbedomdes
sons ledning. Ldget pi arbetsmarknaden
som morkt under den kommandevintern.

i;
;=r

8/lo. Angaren Suan6, som rndnga grtnger lrahtat gods ltfrn Eng'
land till Il/edauerhen,:i6nk i sddra inloppet till Sddertiilje'
Foto S. Haag, \Tedaverken'

7. Boforsmisterskapeti Foto 1958 avgiordes.Se
prislistai nr 5, 1958.
7-8. Agentkonferensi Bofors med deltagarc frln
SuoJernkontoret Kopenhamn, SchreinersOslo,
och
Sundsvall
Ronnes
men-Bofors Helsingfors,
samtliga avdelningskontor. Stilforsdljningsfrigor
och problem diskuterades.
l0/10. Arets bild au "naturens undetl uisat de 1 m hdga stdnden
au solrosor i brandniistare Bidrks tiippa, Skolgiirdet, Bofors'
Boforsfoto Tillman.

9/10. GrilppAontollatdelningen,
Boforsfoto Falk.

KA

74, i

sina nya lohaler'

1 3 / 1 0 . I t a n k a a g n d i r e L t frin fabriAeni Holland lick Nobelhrut
den 'fdrsta Ieueransen au syntetisAglycerin.BoforsfotoTillman.

:
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15/10. Den gdnla laddn aid BricLegfrrden under rianing. Au den
gediget timrade byggnaden blea det bdde sommarstugor, bonings'
hus ocb ued. B-pilen-foto.

inspektoren, tiverste Angstrom, d& Villingsbergs
skjutfiilt visadesfor pressen.Vid artilleriskjutskolan var dL ca 3.50o man, eller fem fdltstarka divisioner sammandragnatill filtmissiga skjutningar.
Ovningarna foljdes av arm6chefen,general Thord
Bonde, m. fl. hogre officerare.
efter besoket pi Bofors
Presskommentarerna
och Villingsberg blev mycket positiva och allmint
framholls Bofors storabetydelsefor vir beredskap.
Stockholms-Tidningennimnde ocksi att ordet
"Bofors" torde vara lika vdlkdnt 6ver hela virlden
som "skil" och kanske"Garbo". Av de pjiser som
visadestilldrog sig Bofors nya 70,5 cm haubits det
allra storsta intresset,men stort utrymme lgnades
ocksi it den franska 15,5 cm haubitsen.

9. Induktionsu1narnl for vdrmning av got borjade monteras i tillbygget till Strdngpressavdelningen vid \Tedaverken.

12. USA:s minraket, som sdndes ivdg f.rFtnCap
Canavenl vdnde iter mot Jorden dL 4:e stegetinte
tdnde.

Norrkopings ombyggda kraftstation i Knutsbo
stod fdrdig med en ny Nohab-turbin av Kaplantyp'

13. Industriskolansnya metallurgiskaskolverkstad
togs i bruk med 16 larlingar,8 i smedjanoch 8 i
gjuteriet. Ddrmed passeradesen viktig milstolpe i
skolansutveckling.
SvenskaDagbladet inneholl ett stort reportage
frin montagearbetet vid Stornorrforsens kraftstation.
Skadestindskravfor icke fdrdigstdlld materiel
till de avbestillda iagana, pi sammanlagt ca 50
milj. kr, lade industrierna, bl. a. Bofors och de
Lavals Angturbin, f.ram f.or marinforvaltningen.
Etappglodgningsugn nr 5 i Kilstavalsverkets
dmneshall(MVK 20) kom iglng.

9-72. I Kadskoga ordnadesen social-etiskkurs,
ddr ildrandets problem, den mdnskliga faktorn i
arbetslivet, socialpolitiken,kyrkans roll i samhdllet, nykterhets- och ungdomsfrigor m. m. behandlades.Kursen oppnadesavbiskop G. Borgenstierna,
Karlstad.
10. "Den konventionella kanonen har ingalunda
spelat ut sin roll i det moderna krigsmaskineriet",
ssades jdmtemlnga andravisdomsordav artilleri27/10. Den nya hdgtemperatillugnen i Hiirdterhet fdr atume'
behandling aa oarnhdllfast gods kdrdes igfrng. Ugnen hiller en
bdgsta tetnperatill pA 12500. Boforsfoto Tillman.

L4. I en intervju berdttade disponent Sverre Sohlm n, att Bofors orderstock pi krigsmateriel av
naturliga skil krympt betydligt, men att en samtidigt okad civil orderstockrlddar Bofors frin storre
permitteringar.
15. Karlskoga prdstgird vid Karls Aby, vars
dldsta del sannolikt byggdes pa 1590-talet, stod
fdrdig efter en grundlig ombyggnad. Av enfamiljshuset pi 18 rum har nu blivit flera moderna ldgenheter.
En storre del av kallforridsbyggnaden vid
\Tedaverken inkllddes och isolerades for att anvdndassom fdrdigproduktforrid.'
"Laxgirden", det nya HSB-komplexetpi Sandviksomridet, stod inflyttningsklart med II7 ld'gen'
heter. Huset rymmer en mingd finesser,bl. a. kylda
matklllare, infravd,rmei torkrummen m. m.
19. Representationsjaktenp?t Skjutfiltsmarkerna
gav 5 dlgar i byte. Pi "\Tikersjakten" foljande sondag fdlldes 1 dlg och 1 ridjur. Allmlnt kan en
forsdmring av ilgstammen konstaterasi Kilsbergsmarkerna.
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20. Klara regler om samordningenmellan nuvarande pensionsforminer for tjdnsteminnen inom
niringslivet och den lagstadgadetjdnstepensionen
miste faststdllas,innan avgiirandesker i pensionsfrigan, framholls frin SIF och TCO.
22. Det tredje jdttelophjulet till Stornorrforsens
kraftverk levereradesfr6.n Nohab. Vikt 70 ton,
otam. ),2 m och max. effekt 20.000 hk vid zt m
l .

?

^

fallhojd.

23-24. Chefen for Osterrikes luftstridskrafter,
generalmajor Lube, besokie Bofors tillsammans
med militzirattach6n i Stockholm overste Miihlbachersamt generalmajorArmann m. fl.

Okt. KarlskogaPrcstgfud.elter ontbyggnaden.Foto C. Strdm,

24. Skorderapporternafrin olika delar av landet
gav dystra siffror for alla sddesslag
och pi sinahill
missvdxtfor potatisen.
27. "Sparbanksveckan" under oktober gav det
goda resultat, att insittarbehillningen hos Karlskoga-DegerforsSparbankn6.dde45 nilj. kronor.
Medlemmarna av fo retagsndmnden
vid Boforsverken gjorde, fore de ordinarie forhandlingarna,
ett studiebesokpi Nobelkrut.
Det eleverandesvstemettill den nva 12 cm
fdltautomatkanonenprovskdts,med goda resultat,
under oktober och novemberminader.

:;
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30. SlF-klubben pi Nohab firade sitt zo-irsjubileum.
Stadsfullmektigei Karlskoga faststillde skatten for budgetiret 1959,vilket innebdr en hojning
av skatten med en krona.
31. De moderna nya affdrsfastigheternavid Katri
nedalsgatanholl pi att bli f2irdigstZillda.
Karlskoga
fhrhd,r ett nyti "affdrsstrik".

1/11. Den ombyggda infaten til.l Tidaholm:aerkex och den nya
lysftrcsAylten AB BOFORS. Foto E. Molin.

Till SJ:snya jdttelokav typ Dm pi max. 11.500
hk for Riksgrdnsbananskall Nohab tillverka ramverk m. m., medan Asea stir for elutrustningen.

NOVEMBER
Ouanligt rnild ntdnad med stort aiirmedaerskott. Sydliga och aiistliga uindar fi)rhkrsAade
och nattfrost endast ett par ni)tter i slutet aa
rndnaden. Fd solskenstimmar, men mycket
d.irnma.
1. Till irets "hedersavdelningar"vid Nobelkrut
med rekordstort antal olycksfallsfia dagar (t"
B-pilen m 2,4 och i tq:s) kan dvenndmnal NVD
och NVK 21, som haftlOO resp.4O0olycksfallsfria
arbetsdagar.
Ombyggnadsarbetetpi utfartsvdgen frin Tidaholm mot Skovdetog sin borjan.
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8/11, lYedauerdens liinspump uar na i full produAtion
fdr att
tniita all e-fterfrfrgan. Hir ett foto frdn den protisoriska monteingsaerkstaden med Bernt Edin pd bilden, Serier om 10 ldnspilnzpar i taget tnonteras. I7edafoto Sfesterlund.

pi Ro12/ 11. Vid lnt'anteiskiutskolansttppilsningsshiutningar
sersberg deltog iitten den n1a 90 tnnz fiiirtpansatdrn:piiisen'
Foto ArmdstabensBilddetalj.

I sambandmed overingeniorH' BjorksPensionering skeddeviss omorganisationav Konstruktionskontoretsledning och Personal.
Trollhiitteavdelningfirade sitt
Arbetsledarnas
50-irsjubileum.
hog5o-irsjubilerade
2. Nohabs verkstadsklubb
Guilriset.
tidligen pi
nya stillager MVK 7L stod
3. Kilstavalsverkets
f2irdigtfdr inflyttning.
4. KanslichefErik Thiirnberginformeradeskyddsvid Nobelkrut om den nya
kommitt6ordforandena
"Varfor
det?".
hdnder
kursen
for Kadskogastad-och landsRepresentanter
tinget iiskuterade samordningenav planernaf6r
i ndwarc av overett gemensamtyrkesskolebygge
direktorB. Ohman.
"Drottning Viktoria" bogsera5. Pansarskeppet
i Stockholmtill Kadskrona,
Galzirvarvet
des frin
ddr hon skall skrotas.
Dr R. Hereus f.rhn HanaufMain besokte
STedaverkenfor att trdf.f.aavtal anghendetillverkning ochfiirsiiljningav zirkoniumm. m' Sem 6/58'
Nolz. Infafirtttnxeln, ca 450 m lfrng till kraftoerket Konselbriin'
nA, roln na aar under byggnad ocb i dlket Bofors dr deldgare'
Nohab skall leuerera tpL rubiner om sammanlagt 167'000 hk hit'
Foto \Tidmark och Platzer.

i Karlskoga'
4/11, )oerliigsningenom den nya aerkstadssAolan
Sittand.e\terdirekriir B. Ohman. Fr. tt. stfrende:byrichef C. Sd'
derquisr, land.*ingsdirektdr G, Nilsson, rektor !, FolLntarson,
rehior Sigrid lonison, liixsskolinspektbrH. G. Pihl, SF'ordf' F'
Berggren, ordf. i Laxdstingets FIJ gtosshandlarcP' Andersson,
sekr. A, Grcll och DK-otdf . Elof Etieson. KT-foto'

"Origineilt olyckstillbud" pi Gustavsgatan.En
lastbil mid granatgot frin Kilsta tog kurvan vid
Virmlandsvdgen si sndvt, att ett stort antal got
kanade av flaket och spred sig over korbanan.
7. I lonsparandets dragning erholl 36 Ionsparare
vid Bofori och Nobelkrut vinster. Ann Asberg,
MY, fick 1,.000:- kr och Rolf Malmgren, MSK 50,
500:- kr.
8. TCO i Kadskoga inbjird till mote, ddr dr A'
Nilstein talade om "Den gemensamma Europamarknaden".
10-20. Den andra Colombia-jagarefl,"7 de Agosto", var f iirdig vid Gotaverken och provskjutningar
m. fl. prov kunde iga rum.
10-15. ABF ordnade en I'kulturvecka" i Karlskoga med konstutstdllning, konserter, konstkurs
samt estraddebattom de handikappadesproblem'
11. Det var nu 75 Lr sedan"Vanadis" gjorde sin
beromda jordenrunt-segling. Den ende nu kvarlevande av besdttningen dr divarande skeppsgossen'
sedermeraflaggstyrmannen'och kontrollijren vid
Nobelkrut, Fredrik \Terkstrom.
Nohab besoktesav direkt6r H. Brynielssonoch
chefen for avd. industriella reaktorer dr Gothe
Malmlow i AB Atomenergi. Nohab har nu dven
fitt order pi tillverkningen av laddmaskinentill
R3.
t2-20. Ett antal finska lokmdn pi kurs vid Nohab fiir att lfua allt om Nohab-GM-lokens kon. struktion, funktion och skotsel.
12. Ndsta vdgprojekt i Karlskoga blir "riksnians"
nya utfart mot vaster, med viadukt ijver id'rnvdgen.
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Not. Den netallurgi:ka
lirlingsutbildningen
har bi)rjat. Gjutma:ture Helge Ljangberg uisar K jell Saedberg bur man gdr
Aiirn or. Bof orsf oto Tillman.

Sammanriikningen till stadsfullmdktigevalet i
Karlskoga, komplicerad av olika listor, strykningar
n.h., gav L5 nya ledamoterfrin 1959.Stiillningen
blev: H 6, Cp 5, Fp 6, S 30 och K 3.
Infor 5.000 inbjudna gister visadesmoderna
vapen under en sfridsovningvid Rosersberg.81. a.
demonstreradesen 9 cm fjd,rrpansarvdrnspjis, en
tridstyrd pansarvdrnsrobot,den s. k, minrojningsofmen m. m.
14. Ungdomen har allt svirare att fL arbeteoch i
Karlskoga gick ett 150-talungdomar i lldern 1518 ir, dvs. var tionde, utan arbete.
De handikappadesproblem diskuteradespa ett
mote pi Folkets Hus, Kadskoga, med herrar Gunnar Bjorck, Nils A. \il/ahlberg, Gosta Nilsson,
Gosta Johanssonmed flera som inledare.Det kdrvare arbetsmarknadsldget
okar arbetsproblemen
for
de handikappade.
15. Industriskolans traditionella kursavslutning i
Samlingshuset. 44 elever, ddrav 4 arbetare, fick
diplom av disponent Sverre Sohlman. Skoldirektor
Jerker Robertson hogtidstaladeoch Populdrorkestern spelade. Festen markerade dven skolans 30Lfiga tillvaro, viiket styrelsens ordforande overingenjcir Nils lVahlberg framholl i sitt hdlsningsanforande. Under de gilngna 3O hrenhar 634 ldrIingar utbildats.
En viktig del av nya Orebrovdgen,"riksnian",
mellan Klunkhyttan och Villingsberg, oppnades
for trafik. Ddrmed avkopplades den krokifa och
omkorningsforbjudnastrdckanforbi Leken.
16. Vad minns Ni av det Ni ldrde i skolan? Vad
tycker Ni att man behover larc i skolan? Dessa
trl,gor riktade bl. a. docentG. Hel6n till en mdngd
anstdllda i ildern 18-30 ir vid Bofors i anslutning till SNS:s pigiende kursplansundersokning.
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10/11. Den colombiansAajagaren "7 de Agosto,', :om byggts pd
Gi)tauerken, daertaget au bestiillaren och inuiges hagtidligen aa
d en kat ol.rke bi : ko p en. Giitaverken-foto.

17. Virteckeni den milda hosten.Bliklockor och
blisipporm. fl. blommorvisades
pi redaktionerna.
Det med stort intressefoljda milet angiende
sprdngningsolyckan
den L februari 1955vid Express-Dynamiti Grdngesbergavgjordesav Hovrdtten, som faststdlldeHdradsrittensbeslut, att
domadriftsingenjoren
till7i dagsboter
for allmdnfarlig virdsloshet.
21. PiLSIF:s minadsmotetalade jur. dr Lennart
Geijer om aktuellapensionsfrigor.
- SkoldirektorJerker Robertssoni Kadskoga
fciresiog,att ett obligatoriskt8:e skolir skulle inforas mot ungdomsarbetslosheten.
22-23. Springdmnesarbetarnas
fuliga konferens
holls i Grdngesberg
med deltagarefrin Nobelkrut,
Gyttorp, Expressdynamit,
LIAB och Nora Tzindrorsfabrik.
24. Skyddskommitt6n
vid Mo & Domsjo'kemiska
fabriker avladeett studiebesiik
vid Nobelkrut.
Karlskoga-Kurireninneholl ett ldngre reportage fthn Bofors Industriskola,som nyligen firat
sitt 3O-irsjubileum
och som nu stir utbyggdati
tagaemotett stort antall.d.rlingat
15/11. Det gamla betbaset ild ValsperAet tid Bolors hade tiiinat
at och tnr lAtdigt lt;r riuning. Boforsfoto Tillman.

25/11. FlAn MTM-konferensenp'i Bofots Samlingthus'P3 de
'friimsta
ocb
'Gerd.in,bdnAarna synes bl. a. dueringenii)rerxaLindqaist
direAtdr Odelberg, 6ueringenjdr Bergendabl, ingeni6t
Bergsrrdm, daeringenidr Catbornier, disponent Soblman och
i ngenji)r Si iil i n. Boforsfoto Tillman.
15/11, Margita Andersson neg dlupt ldr disponentennit hon
,izottogs;r, diplom far fallgiord Aemiskyrkestttbildning.Bofors'
foto Tillman.

ansoktei skrivelsetill Kungl.
24. Stortinastiftelsen
fA forvd,wafritidsomridet
aft
tillstind
om
Maj:t
pi Tj?irnii.
med
25. MTM-informationpi Boforssamlingshus
ingenjiir L. Hellsvik och
direktor P. Sijderstrom,
ingenjor K. Skdrgird, samtligafrin Volvo-Pentaverken,som ftjrelisare.Ett 60-tal representanter
vid Bofors,Nofor foretags-och driftsledningen
belkrut och Nohab med disponentSohlmanoch
direktorOdelbergi spetsendeltog i konferensen.
"Utan en effektiv Politik hadearbetslosheten
varit dubbelt si stor nu", sade generaldirektor
Bertil Olssoni ett ftiredragpi Nationalekonomiska
Foreningeni Stockholm.

3/12, Direktdr E. Lanrninpi)ii och dircktiit P. Odelbergfranfdr
det blirande finska Nohab'GMJoket. Nohabfoto O. Eriksson'

Dec, Vid lrssAiftet uar Sterainningsanliiggningenf dr nitrdsa
gaser,F 40, aid Nobelkrttl tageni bruA. Boforstoto Tillman'
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beslijt en kraftig
27. KarlskogaStadsfullmiiktige
utbyggnadav vattenverketpi Gellerisen.
ldmnadeAB BoforsbyggLdnsarbetsndmnden
nadstillstind fiir tillbyggnadav Stilverket i Kilsta
for en kostnadav 480.000:- kronor'
forslag om en uppdel28. Pastoratsregleringens
mycken
ning avKarlskogai tvi fijrsamlingarvdckte
opposition.
RegeringenfaststdlldeStockholmsHyresrids
forslag om hojning av hyrorna,varierandeftin 2
ilder, fr. o. m.
pi byggnadernas
til| 18 % beroende
irsskiftet.
utstillning "Mekanisera
Pi Mekanforbundets
mera"i TekniskaMuseet,visadeUVA en automatill hilslipmaskinertyp
tisk laddningsanordning
U15. Utstdllningenvisadessenarei Skovde.I den
som hijlls i sambandmed utstdllfiiredragsserie,

H o:
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Dec. Bortsgdrdarna ha ett centrab ocb bra liige i f fuhfrllande till
Bofon, NobelArut och stadens affiirsstrLk. Boforsfoto Tillman.

15/11. IndilrtritAolans Kursauslutning ocb 30-3rsfest, ReAtor
Helling och dispoxent Soblnan i samtal med skolans fdrste tirare
aerhnlis/are Ekendahl. Boforsfoto Tillman.

ningen, talade civilingenjor G. Gluchowicz om
automatiskmdtning.
29. PLF -avdelningens
kontaktmoteberdttadeingenjor G. Renius om sina intryck frin en nyligen foretagen affars- och studieresatill USA och Canada.
Se hirom i referatet fri.n Foretagsndmndens
sammantrdde den 19 december.
Karlskoga stads verkstad for partiellt arbetsfora - Brickegd.rdens
mekaniskaverkstad- stod
fardig. Bofors har lagt ut en del frdsnings- och
reparationsarbetentill verkstaden.
Karlskoga blev en av de forsta stddernasom
fick en central larmstation for nodstdllda bilister.
30. Det forsta Nohab-GM-loket till de finska
statsbanorna var f.d'rdigt att avg6.via Haparunda.
Loket skall nu provas i Finland i 6 minader under
olika trafikforhillanden.

5/12. Diredti)r Engellau, Volto, ocb doktor Lindgren, efter den
stora traf ikdiskassionen p3 Samlinghuset. KT-f.oto.

DECEMBER
I stort sett en mild mdnad. En koldperiod med
snd omhring den L5 slutade efter nd.gradagar,
Snd igen juldagarna, dlirefter td.
1. Fem alternativ till forldggningsplats for ett
nytt storskjutfdlt for A 1 granskadesf. n.: Gullbergs Kronopark utanfor Linkoping, Mackmyra i
Gdstrikland, Tdmnareomridet i norra Uppland,
Klotens Kronopark i Vistmanland och en utbyggnad av Villingsbergs skjutfdlt.
Sedanbyggnadsarbetetp6' Goteborgskontorets
nya stlllagerbyggnad under oktober fdrdigstdllts,
skedde overflyttning och inredning, varefter lagret
denna dag var fullt klart. Se fotos. Byggnadenhar
-)/

13/12. Luciafest Pd lN/edaaerAen. Arets Lucia tar friiAen Sio
Hallquist, Vedafoto \Testerlund.

Tidaholm:'
21/12. De, nya kallfdrrider uid Bonoplastfabriken,
perhen,stod fArdigt' B-pilen-foto.

en storlek pe fiX3, m och ?ir byggd for en golvbelastningpL3 tonf m2.
Arbetsloshetsnlmndeni Kadskoga reagerade
mot "dubbelanstdllningen" nu ndr det blivit ont
om afbete.
2. Den svenskaatomindustrin - frdmst rePre- miste
senteradav ASEA, Bofors och NOHAB
nu i samarbetemed ovriga Partetbestdmmasig for
den reaktortyp som skall anvdndasi landets forsta
atomkraftverk i full skala. Anldggningen R 4 Eva
vid Unden i Tiveden bor komma forst, sadesfrin
Vattenf allsstyrelsen.
sjiin gick senare
Mockeln var isbelagd
UPP.
ryska hiigre arm6officerare besokte
En grupp
-giistade
dven Villingsbergs skjutfdlt
Sverige och
Degerfors
samt
Jernverk.
15/12. Fandanenrer, to(net, till den nya tacuunsmiiltugnen ttid
Kilsta (MEK 50) ei)ts au Skinska Cemen, enligt glidfornsnetoden. Boforstoto Tillman.

4/12. Iord'bruksinstrakrdr Saen fansson (niitnzast bord'et) ocb
agron om Eri h I dnsson, Statens Centtala Frt)kontrollan stalt, grans har
TidaholmsPotarls. Foto E. Molin.

3. Bofors-pjdsernaombord pi kryssaren "Gota
Lejon" skail styras med ett tdnkande radarsikte.
Som forsta f.aftyg i virlden utrustadesmarinens
flaggskepp med en ny, helautomatisk eldledningsanl;iggning. Denna dag provskot man anldgg'
ningen med utmdrkt resultat.
pi \Tedaverken. Forste
Styrelsesammantrdde
Hovmarskalken Erik $7etter, direktor Gustaf Sahlin, disponentSverreSohlmanoch direktor Helmer
Nordqvist studeradei sambandhirmed en utstillning av helfabrikat samt gjutgods och profiler.
Direktoren vid de finska statsbanornaE. Lamminpiii besokte Nohab i sdllskap med generalkonsul S. Blomqvist.
Nobelkruts ingenjiirer och arbetsledare pi
drifts- och hjdlpavdelningarna var kallade till
Samlingshuset,dlr overingenjiir Carbonnier redogjorde fijr aktuella f.tlgot och skyddsinspektor
Lonnqvist introduceradebrevkursen"Varfor hdnder det?".
4. Stor Potatisutstdllningi Tidaholm' Knijlarna
frin Tidaholmstrakten hdvdade sin stillning som
de bdstai landet.
Genom Bofors tyske representant, direkttjr
ett
\filh. \7arneke, erholl tjdnstemannabiblioteket
vdlkommet tillskott tysksprikig litteratur.
4-5. Armlchefen generallojtnant Thord Bonde
besokteBofors i sdllskap med generalmajorHedqvist, Arm6staben,och oversteMalm, Arm6tygforvaltningen m. fl.
5. Karlskoga BergslagsTekniska forening inbjod
till ett stiirie diskussionsmotei trafiksikerhetsfri-
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22/12. Gantla bethusetsfinal gick i eld ocb l3gor, Boforsfoto
Tillman.
23/12. Vid Plastlabilken rddde ett f ebrilt arbete tned att fiirdigstiilla skuttplastlfllda instrumentbtAdentill Volao m, ll. Hiir ses
3 'flitiga f lichor: Britt-Marie Gastausson,Berit Andrin och Gun
StLhl. B-pilen-foto.

gor. Det blev en livlig debatt mellan med. dr Stig
Lindgren, Falun, Volvochefen direktor Gunnar
ingenjorerna
Engelau samt bilsdkerhetsexPerterna,
\Weman,
Vattenfallsoch
P.
O.
N. Bolin, Volvo,
styrelsen. Om en sak var aIl.aeniga sikerhetsselar
skall finnas i allabilar.
En skola for arbetsldsungdom skall oppnas i
Karlskoga i samarbetemed ABF, KPL och ungdomsorganisationerna.
6. Medatjutdelning pi Nohab. Tre 5O-irsveteraner och 41 "25-hfingal', ddribland direktor Per
Odelberg, mottog vid en hogtidlighet pi Gullriset
Patriotiska Sdllskapets medalj av Forste Hovmarskalken Erik $(etter.
Stor irsfest med medaljutdelning pi Folkets
Hus. 191 vetetaner hedradesoch hyllades.Se specialreportagei detta nummer.
Juno II, en ny USA-satellit,sdndesupp mot sol
och mine. Fullt si lingt kom den emellertid inte,
utan den hamnadeinom jordbanan.
7. Den nya fingvirdsanstalten i Tidaholm visades for ett stort antal anstdllda och tog den 15:de
emot de forsta mera Permanentagisterna.
8. Herr C. Moerbeck, hollindska marinens kontrollant i Bofors, itervdnde till Holland. Denna
tjdnst som han, med undantag av krigsiren, innehaft alltsedanden 16 augusti 1938.
Pi grund av storning i produktionentvingades
Nobelkrut att tillfdlligt permittera 26 kvinnliga ansteilldavid RA-avdelningen.
9. Chefen for sprdngimnes- och metallavdelningarna inom Imperial ChemicalIndustries (ICI),
doktor James Taylor, foreldste pi. Ingenjorsvetenskapsakademienoch gdstade i samband med sin
Bofors Nobelkrut.
Sverigeresa
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10. Den nyanlagda delen av "riksnian", Klunkhyttan-Karlskoga stads grdns vid Villingsberg,
invigdes offentligen. Den 8,4 km l&nga vdgen har
kostat ca 8 milj. kronor.
11. Byggnadsarbetet
pi den nya Plastfabrikenborjade vid Tidaholmsverken. Entreprenor er Stridbeck* Lund, Karlskoga.
till1.2.AB Bofors fick arbetsmarknadsstyrelsens
stind att for nybyggnad vid Tidaholmsverken anvinda 475.OOO
av investeringsmedel.
13. Stockholmskontoretfirade traditionsenligt Lucia och som gdster hade man glndjen att se direkt<jr
Per Odelberg och ingenjor R. Kinnander, Nohab.
Luciadagen firades pn UVA i arla morgonstunden i foretagets stora matsal. UVA-orkesterri
under musikdirektor Gustaf Svenssoninledde, varefter Lucian, friiken Ingrid Lindahl, intigade itfoljd av stjdrngossari andra generationenoch med
unga UVA-damer som tdrnor. Sedan fru Stina
Lovenberg sjungit Adams Julsing, tackade direktor
Odqvist personalenfor det glngna iret och delade
ut blommor, gratifikationer och Bofors hedersnil
till irets 25-hrsjubilarer: verkmdstareRichard Larsson, filare Henning Bjorklund och svarvare Ernst
19/12. En - troligex anlagd - eldsahda hiiriade ett aa bostadshusen i Backa. Ett par hyresgiister tuingades att i barc nattdriiAten
uia fdrstugetahet hoppa ned pfr ma&en. KT-foto.

21/12. Scbahteingpfr platsenf6r den nya Plastfabrikenild Tida
holn suerk en. B-oilen-foto.

I
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Dec, Ordf|randen i WedaaerLens sportAlubb Ake Birring i)uerliimnar MingAampenr aandringspris till Frcd Edland, RitAont or et. W edaf oto Iresterlund.

Jarl. Hedersnilen utdeladesdven till samtligajubi
larer av tidigare fugitngar.
14. Bjorkborns Fackforening behandlade pi sitt
minadsmote arbetssituationenvid Nobelkrut, dir
ett stort antal kvinnliga arbetarepermitterats <jver
helgen och ddr sannolikt nya uppsagningarkommer
att d'garum i januari I9r9.
15. Hosttrdff pi Bofors Samlingshusmed Nobelkruts skyddsombud.SkyddsinspektorLonnqvist informerade om kursen "Varfor hdnder det?", som
i studiecirkel skall starta pi nyiret. Doktor Lund
talade om huvudvdrkstabletter.frimst missbruket
hdrav.
Nya bethusetvid Kilstavalsverket(MVK 4546) i produktion, ehuru innu icke fullt fiirdigt.
16. En betonggjutning av mera originellt slag pigick vid Kilstaverken.Ett Zt m hogt torn av betong,
med gX9 m yta, for den nya vakuumsmdltugnen
gots enligt glidformsmetoden. Arbetet pigick natt
och dag och var avslutat ph ca 6 dagar.Skiningarna
stod for bygget.
SIF:s minadsmote i Bofors Samlingshusdryftade bl. a. forhandlingsleiget.
18. Karlskogas storsta snabbkop for livsmedel,
"Torghallen" vid Katrinedalsgatan,invigdes.
Foretagsledningenvid Bofors tvingadesvarsla
om risk for permittering av 60-70 man i Kanonverkstaden forsta kvartalet 1959.
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Interidr frZn Verktlgsaerdstadens nya atdelning fi)r tillterAning
do rtora smidesuerAtyg. Pl fotot slnr tre au de stora hydraalisfra
k op i er f rlis ntask i n er n a. Bof otsfoto Tillman.
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21/11. Ert aa Stdlgiuteriets miisterprou 19J8: en 5-bladig hi)gergAngad 'farrlgrpropeller, son skall leoereras till Tyshland. Krankopplare Gtstau Gustaasson stir sonz ',skala', brt fotor. Boforsroto r illman-

79. Tack vare den nya Orebrosdndarensamt Skovdesdndarenpi Billingen blir mojligheterna att se
TV i Karlskoga mycketbra.
20. Rektor Thure Gotharson, Karlskoga Hogre
Allmdnna Liroverk, hylladesvarmt, di han i samband med terminensslut avgick fri.n sin tjdnst.
22. En vildsam eldsvida hd.rjade gamla bethuset
i Bofors. Tvi gastuberexploderadeoch brandmdnnen var i uppenbarlivsfara.
Personalenvid Angcentralen vid Nobelkrut
nidde, som fjdrde grupp under iret, 1.000 olycksfallsfria arbetsdagari f6ljd.
23. Underhandlingar pigick mellan de danska
statsjdrnvlgarna och Nohab om inkop av ytterligare 45 Nohab-GM-lok.
SvenskaRederi AB Oresund bestdllde ett nytt
passagerarfartygvid Aalborg Veerft A/S. Nohab
skall leverera dieselmotorerna.
26. Colombiajagarcn "7 de Agosto" avgick frin
Gotaverken till hemlandet.

I
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30. Metalls ordforande i Bofors och Storonastiftelsens verkstdllande ledamot m. m. Gosta Nilsson
tilltredde en tjinst pi Arbetsformedlingen i Arvika, och avsade sig i samband ddrmed samtliga
fackliga och kommunala uppdrag.
31. Karlskoga-Degerfors Sparbank kunde se tillbaka pi ett gott ir. Insdttarbehillningenokademed
ca 4,5 milj. kr till 46,8 milj. kr. Aven utliningen
okade med ca 4 mrlj. kr.

4t

Interi)r frfrn Gdteborgskontorerrnyt srAlldger. Foto lfeziitaStudion.

Vacker byggnad: G6tcborgshontoretr n)ta artllager. Foto \fezetaStudion.

Kadskoga folkmdngd okade, ehuru i lingsammare takt 1958. Tillskottet blev 46j fodda och
1.218 inflyttade, medan 249 avled och 1.259 utflyttade. Folkokningen blev silunda 165 ochtotala
invinarantalet 34.872. Fodelsetalet dr ovanligt
hogt, liksom antalet ingingna dktenskap.
Nobelkruts industribrandkir hade under iret
24 atryckningar och Boforsverkens och Kilstaverkens brandklrer 26 utryckningar for'eldsvidor,
tillbud eller andra larm. Vid Nobelkrut intrdffade
inga allvarligare eldsvi.dor. Vid Bofors orsakade
brandeni gamlaHyttan (MM) de storstaskadorna.
Kadskogas telefontdthet okade liksom pratsamheten. 7958 utvdxlades silunda 23,8 milj.
7-oressamtal
!
Vid irsskiftet var invlnarantalet i vira stider
foljande:
Karlskoga
165)
34.872 (+
Trollhdttan
64I\
3o.8rj (+
Sodertdlje
477\
30.904 (+
Tidaholm
6.419 (+
178)
Stockholm
... s03.400 (+ 4.4s7\
(Bromma)
Karlskoga formidde inte att passera3i.000strecket och Sodertdlje och Trollhiittan ligger fortfarande sida vid sida upp mot 31.000. tiduhoh
redovisadeden procentuellt storsta folkokningen.
Vid irets slut var antalet anstiillda vid koncernforetagen foljande :
Fciretag

Timavl.

Boforsverken
Nobelkrut
Nohab
Tidaholmsverken

UVA

\Wedaverken

Minadsavl.

4.987 2.007
1 . . L 2 4 426
1.456
596
542
74
))1
r04
408
137

Summa 8.744

Summa

6.994
1.t50
2.052
616
33r
>4>

3.344 12.088

4/8. Den nya 1600 ,ons meAanisda snzidesprcsseni Kilstasmedjan
Boforsfoto Tillman.

BOFORSVERKEN
1958 kan fiir AB Bofors del sdgasha varit ett relativt
gott 8r rent ekonomisktsett si tillvida, att bokslutet i vissa
delar kommer att visa h6,gre siffror dn L957. Efter en
oavbruten hiigkonjunktur inder mer ln 2) Er, har emellertid det ekonomiskaklimatet blivit allt bistrare och utsikterna fcir den ndrmasteframtiden ter sig, i vale fall
fdr krigsmateriel,mycket ovissa.
Viirdet av inneliggande orderstock var vid irsskiftet
1958-1959 nigot ldgre In vid sammatid ett &r tidigare,
frdmst beroendepi nedgingen pi krigsmaterielorder.Anskaffningen av traditionella vipen till arm6n har uppskjutits och marinen har tvingats avbestdllamateriel till
2 jagarc, Det svenskafcirsvarethar under hela 1958 inte
kommit med nigon order av stijrre omfattning; pi liingre
sikt torde man dod< kunna hoppas p& en viss fdrindring
till det bZittre.
Stilfdrs?iljningen har, trots en h&rd marknad, kunnat
fylla verken med en god bel?iggning.S2irskiltunder senare
delen av 6ret var uppgingen markant, efter en nedging
under viren och sommaren. Detta giiller sivZil valsade
produkter som hejarsmide,frlmst smide till den svenska
bil- och traktorindustrin. Fiirslljningsavdelningen undersdkerfijr nirvarande fleru nyaf<irsZiljningsobjekt.
Bolagets utleveranserkommer att visa en cikning och
den totala faktureringen kommer att ligga. i ndrheten av
400 milj. kr.-strecket,motsvarandeen dkning p3,ca,lO /o
fr6'n 1957. En utfddigare redogdrelsetiver 1958 lrs ekonomiska resultat skall som vanligt publiceras i ndsta
nummer av dennatidning.
Antalet anstdllda har minskat, slv?il fdr m&nadsavld'nade som fiir timavl6'nade,som en fiiljd av de skirpta
konjunkturerna och dlrmed sammanhingandenyanstillningsstopp.
Fiirs6'rjningen av r&materiel och rivaror har icke miitt
nlgra svirigheter. Legeringsmetaller,oljor och skrot har
kunnat erhillas i full utstr?ickning,t. o. m. till sjunkande
priser. En viss brist pt svensktkdpskrot best&r,men som
kompensation har utllndskt, frdmst engelskt kdpskrot,
kunnat kiipastill llgt pris.
Metallurgiska avdelningarna
vid Boforsverken och Kilstaverken har i huvudsak haft
god beliiggning, mycket god p& vissa avdelningar, ojdmn
och mindre p& andra avdelningar.
StLlaerhet (ME och MEK) uppnidde en produktion
pi ndrmare 70.000 ton. Det gamla stilverket i Bofors
kijrde 3-skift under hela iret, med undantag f6,r nigra
veckors2-skift pi H-ugnen. A-ugnen, 35-tonsljusbigsugnen i Kilsta (MEK II) blev fiirdig, si att den fijrsta
smdltan kunde kdras den L2 juni. Ugnen kom i produktion den 18 augusti p3, daggl,ng,kd,rdesi tviskift frin
22 september och i treskift 3 november. Hdgfrekvensugnen (U-ugnen) i Kilsta har stdrre delen av iret gttt
i A-skift. Byggnadsarbetetp& den nya vakuumsmdltugnen
(MEK 50) har pib6rjats.
Valsuerket (MV) i Bofors har krirts i begrdnsadomfattning f<ir valsning av smiposter, antingen frir specialstil eller fd,r stilorder med mycket korta leveranstider.
Totala produktionenddr blev 1800 ton 1958 mot 1600
too 1951. Gritverket i Kilsta (MVK) har stitt i sammanlagt 12 veckor pi grund av orderbrist.Under denna tid
p&bdrjadesen mycket grundlig reparation av Vdrmeugn
nr 1. Verket har annars huvudsakligen k6rt 2-skift
och uppn&dde, trots stillestindet inklusive samkdrning
AO
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med mediumverket, en h6gre produktion av imnen
(46.300 ton) d.n 1957 (43.200 ton). Mediumverket
och Finverket stod lven pi grund av orderbrist3 veckor.
Mediumverket uppnidde likv?il en produktion pE ca
1,2,600ton mot LI.4oo ton 1957 och finverket i.qOO
ton mot 5.600 ton 1957. I mediumverket har 4 st.
etappglcidgningsugnarinstallerats, vardera pi 10 ton och
utf6'rda si, att iven mjukglddgning kan ske i dem.
Det nya bethuset(MVK 45-46) blev si klart, att det vid
mitten av decemberkom i produktion. Under 1:stakvartalet 1959 berdknasavdelningenbli fullt fiirdig, di den
skall kunna klara totalt 65.000ton per 5.r,dmnen,stdnger,
trid i ringar och smidda detaljer. Det gamla bethuseti
Bofors har rivits. Fiirdigstlllningsavdelningen (MVK 30)
har omdisponeratsoch nya maskiner fdr riktning, skalning, centedesslipning,magnafluxptovning m. m. anskaffats. Ett nytt kallfdrrid (MVK 71) f6r fiirdigvalsat stil
har inrymts i Kilstasmedjans norra, nytillbyggda flygel.
Fd'r avdelning fdr fiirdigstillning, mlrkning, milning etc.
och avsdndningav st8l (MVK 70) har tvenne skepp disponeratsi MSK. Under 1958 utlevereradesL8.500 ton
valsat och smitt stingmateriel.
Smedjorna(MS) i Bofors, pressmedjanoch klensmedjan hat pE grund av minskad orderinging tvingats att
successivtskdra ner sin personal. De frist?illda, sammanlagt ett 4o-tal man, har-dock kunnat omplaceras.En betydandedel gr<ivrecivilt smide har i viss mln kompenserat
nedgingen pi kanonsmidet.
Kilstasmedjan (MSK) noterar ett nytt rekordS.rmed
11.500 ton tillverkat smide,d. v. s. en iikning p6,ca 30 /o
fri,n L957. Beliiggningen har silunda varit mycket god.
En ny 1600-tonsmekanisksmidespress
har anskaffatsoch
kommit i drift. Den nya granatsmedjan(MSK 46) har nu
kommit i produktion.
StSlgiuteriet (MG) har haft en relativt god beliiggning
och under 1958 producerat4.417 ton fZirdigt gjutgods
mot 4.269 ton fdrra lret.
HiirduerAet (MH) har i stort sett haft god bel2iggning,
dock nlgot mindre dn 1.957.Stora hlrdverket (MH 20)
och avd. fiir vdrmebehandling av verkfyg (MH 24) har
haft full beliiggning, avd. fcir vdrmebehandlingav seriegods m. m. (MH z2) nl,got minskad bel?iggning.En ny
stor elhdgtemperaturugnfdr behandling av varmhillfasta
detaljer,sdrskiltdetaljertill flygindustrin,upp till 1250o,
har installerats.En ny nitrerugn har ocksi anskaffatstill
MH 24.
Mekaniska verkstiiderna

Konn"oJlaad. 'f61 15,5 cm grdndtel i Pro;jektih,erAsladen. Bofots.
foto Tillman.

Civila bestiillningarha medfdrt en del arbetebI. a. i fnsaravdelningen.Nya maskiner ?ir hiir bl. a. 2 st. Pfauter
kuggfrdsmaskiner,
en specialutrustad
Kdpings frdsmaskin,
en Skoda kopiersvarv bch en Bcihringen h]rvekuaskin.I
parkeriseringsavd.har en anldggning ftjr elfd,rzinkninginstallerats.
FiiltrcrAstadez (VF) har fitt ett stort antal maskiner,
bl. a. en stijue Skodasvarv, en Ravensburgplansvarv med
kopiering, en Torshllla specialborrmaskin,en Kdpings
planfrlsmaskin med "automatisk cykel", en Butkhaidt g
S7eber multipelborrmaskin, en Johanssonsrundslipmaskin, en UVA hilslipmaskin och en Gisholt revolverivarv
med kopiering.
Ammunitionsaadelningen (VA) har nu nistan helt
flyttat in i Bolsberget och tagit de nya verkstadsfunnlarna
i besittning.I sambandhirmed har den gamla projektilverkstadens,"Kulraa" VA 20,lokaler i Bbfors d,veitagits
av W och VR. Den nya verkstadenf& I5,j cm granater (VA-45) har helt f?irdigst?illts
med sin utrustningoch
kdrts i full produktion. Automatavdelningen har 61. a.
fitt en Pittler S-spindlig chuckautomat.
(W) har haft full sysselsdttning,
- Verktygsuerhstaden
me_d
tillverkning
av hejardynor och andra verkty!.
irgpJ
I Verkstadsskeppetfren forna VA 20 har en seriemedetstora dynfr[smaskiner, dd"ravflera nya, stdllts upp, medao
alla st<ire dynfrdsmaskinersamlatstill den gamla hejardynverkstaden. Verktygsavdelningen har bl. a. erhdflit
4 Cincinnati "Hydrotel" kopierfrlsmaskiner, 3 stora
Droop & Rein frdsmaskiner,en Ddrries karusellsvarv,en
Bcihringen hyvelmaskin och en Prath & \Thitney dynfrdsmaskin.

har i stort sett haft en ofijrdndrad eller nigot iikad beliggning inom den civila sektorn. Kanon- och ammunitionstillverkningen har emellertid under senaredelen av Eret
haft en stark nedging, som ej heller kunnat erslttas med
annan tillverkning. Tack vare en viss naturlig avglng plt
personal och omflyttningar iill andra avdelningarhar permitteringar dock kunnat undvikas 1958. En del f6r?indingar har skett betr?iffande de olika verkstadsavdelningarnas lokaler, varom mera nedan. Ett 9o-tal nya
verktygsmaskiner har tillkommit, delvis fd,r utbyten av
gamla maskiner, men frlmst fd,r rationalisering av civilproduktionen och fdr en utcjkad tillverkning av hejatoynor.

Konstruktionskontoren

Kanonuerhttaden(YK) har haft starkt neditgi.ende
beliiggning, frdmst pl den finmekaniska verkitaden,
"Siktldktaren",VK 25, men dven pi andra avdelningar.

har planenligt fortsatt utvecklingsarbetet
pi egnaprojekt
och iven, i samarbetemed andia industrier 5ch itutilsu
institutioner,upptagit nya projekt. Det eleverand.,ysti-
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Reparationsaudelningen(VR) har erhillit sd,dradelen
av VA 20:s forna verkstadsskepp,
dlr ombyggnadsarbetet
pl,gfu f& fullt vid irsskiftet och dit dverflyttning nu
successivtkommer att d.garum. Denna avdelning fl,ihar
igenom sivdl ett mycket centralt ldge som ett vdlbehcivligt
rikat utrymme
PlStaerAttaden(YP) och Transportaud
elningen (yT)
noterar full sysselsdttning
under det gingna iiet. Bland
VT:s nytillskott kan en "Hyster" grdnsletruckndmnas.

INTg BARAKANONER.Konttollavdelningen
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met till den nya 12 cm helautomatiskaluftvdrnskanonen
provskiits under hdsten, med mycket gott resultat' Konitruktionsarbetenapl 7) och 10,5 cm kustftitsvarskanoner i torn med pinsarkupol har avslutats och de frjrsta
tornen levereratsl Pi raket- och robotvapen p&gir ocksfl
ett visst utvecklingsarbetei samatbetemed resp' my-ndigheter. Bofors nyi lattu pansarvirnsrobot har provflugit,
med gott resultat.
I samarbete med Vattenfallsstyrelsen,Atomenergi,
konstruktionsarbete
ASEA och NOHAB har fdrberedande
utftjrts pi reaktornR 4 till atomkraftverketEva i Tiveden'

Gruppkontrollavdelningen(KA - 74), som alltsedan
starten i956 vailt ganska tringbodd, har fitt nya och
indam&lsenligalokaler i och med att den iivertagit gtan t'
kontrollens (KA 94) forna lokaler, (se foto deng/lo).
Ett specielltmdtrum har hdr inrittats fiir Bofors glappvarigenom mdjligheterna dven ijkat
mdtningsapparater,
fiir uppspinning av stdrremiitobjekt.
Konir6lavdelningen har lven anskaffatett stort antal
nya anordningaroch instrumentf<ir mdtning och kontroll
av maskinelementoch olika detalier till kanoner,amrnunition eller civila tillverkningsobjekt.N&gra av dessanyheter visas i fotografier, bl. a. en provrekyleringsanordfiir kugghjul, diverse
ning f6r AK 40, en ny mZitapparat
o. s. v. I
stijrrekontrollapparaturfdr ammunitionsdetaljer
har
cm
linern
I5,5
anslutning till din nya
,en modern
kontrollsiition f6r gr6'vregranateriordningstdllts, se foto.
Byggnadsavdelningen
har under 1958 haft ett program av ungefdr sammastorIeksordningsom under t95l vad reparationerochny- o-ch
tillbyggnad"erbetriffar. Under irel har ett antal under
och nya proj.ekt,
tidiiare &r pibiirjade projekt f?irdigstZillts
ehiru av -it-td.. storleksordningZintidigare, har p8bdrjats. Pi grund av fdrdndradekonjunkturer, har den statpi byggnadsomridetvarit
iiga regleringsverksamheten
mindre sttirandedn tidigare.
lnom Bofortterken hat nya sanitetslokaletfiir ME fiirdigstnllts liksom takombyggnaden_f6r elektriska motorfdirldet. Beslutade fcirstdrkningsarbetenhar genomfdrts
i MP. Vidare pigir arbeten med utvidgning av - sivdl
har pibdrjats ftir ny
VV som av VR. Piojekteringsarbetet
och vi rdknar med att denna byggnad
slitgodsverkstad,
skJ[ komma till utfdrande under 1'959.F. ij. har beslut
fattats om en moderniseringav MG, som i sin fdrsta
etapp fcirutsitter en utbyggnld i ME' Denna utbyggnad
skail pib<irjasunder januari 1959.
Den nya brofdrbindelsendver Timsdlven vid Rosendalsinfartenhar under Srettagitsi bruk. Detta brof<iretag
torde vata unikt ur den synpunkten,att bron och tillfaftsvagarna.var flrdigstdllda samtidigt. Tillbyggnad av
Industriskolanhar frjretagits under 1958 och successiv
inflyttning skeddehir under irets sistam&nader.Projekfdr lcisandeav avloppsfrlgor inom Boforsteringsarb"etet
under iret och vf rZiknarmed att kunna
p&gitt
har
verkin
ansdkahos Vattendomstolenom faststdllandeav programmet under f6,rstahalviret L9r9'
Beslutadeatbeten i BoLsenhar i huvudsak fiirdigst?illts
under 19)8, innebirande att ytterligare tre verkstadstunnlar nu Zir inbyggda och i beslutadutstrdckning tagna
i bruk. Fiir indusirliattenfiirscirjningen iterstir utfdrande
av en pumpstation'vilket berlknasskeunder 19)9' smirre
avlokalerm. m. inom Boisen dr beslutade
komoiLtter-inear
och i<ommer"attutforas under 1959.
Yid K)lrrauerken har arbetenamed MEK's tillbyggnad
i huvudsakfiirdigst?illtsunder iret. Vidare har den nya
betningsanliggningenvid valsverket fiirdigst?illts.och
tagitsibruk, ddrvid dveninnefattandeden neutraliseringsanlaggning f6r fdrbrukade betbad, som bolaget enligt
vattJridoni ilagts att utf dra. Y dgarnainom Kilstaomr&det
har ytterligarefdrsettsmed permanentbellggning i stort
sett av tuti-u storleksordningsom under tidigare ir. En
utbyqqnadav smedjansnorra flygel, nu ndrmastavsedd
soml-tllf<i.rid, har fiirdigst?illts.I detta sammanhanghar
AA

AT

vissa kompletteringsarbeten
utfdrts inom MSK. I civrigt
har kompletterings- och dndringsarbetenutfcirts i val Ii
stor omfattning som under tidigare ir inom olika verk
inom Kilstaomridet. IJnder senaredelen av iret pibdrjades arbetenamed vakuumsmiltanliggningenvid-stilverket, vilken kommer att slutf<irasunder tq:q.
PFLbostad,sidaakan antecknas,att arbetenarned utfcirande av i tidigare krcinika omndmndaegnahempi Brickeg&rdsomridetfortskridit. Antalet tidigaie besluLdeegnahem har dessutomcikats.Fiirdigstdllandeoch inflyttiing
har [ven under iret skett i under andra halvlret iDSj
pibtirjade hyreshusenBoisgirdarna pi Karls-Aby. Slutligen har, likto- under tidigare ir, elt antal garagebyggnad-erup_pfiirtsvid olika bostadsomriden.f Ou.;gt'h*t
underhillsverksamheten
pi bostadsomridetvarit au s^mma omfattning som tidigare ir.
Inom SAju.tfdltetpt,bdrjadesi slutet av &ret uppf6rande
av en krutkonditioneringsanldggning, vilken-beriknas
vara firdigstlilld under f6,rstahalviret 19j9. Vid GellerSsensgrustag har en ombyggnadav sorteringsverketskett,
som togs i bruk i mitten av april 1953 och fungerar till
belttenhet.
Anlaggningskontoret
har under 1958 fortsatt sitt projekteringsarbeteftir ny- eller
ombyggnad av olika verk och verkstdderoch fd,r installationer av stdrre ugnar m. m. vid Kilstaverken och Boforsverken. Hdr ovan har redan flera.av de stdrre arbetsobjekt
omndmnts,
-som Anliiggningskontoret tidigare planerat
och-qomnu.fiirdigstiillts. Endasten summariskupprakn;ng
av dessaarbetsobjektllmnas d2irf<irhiir.
Bof orsoerAen. Hiigtemperaturugn i MH och verkstadsi Boisberget. Kilstaaerkea.. 35-tonsugnen i
!1gll^!l"
MEK II, tillbyggnad och kompletterande maskinutrustning i MRK II, granatsmedjarmed full ugns- och maskinutrustningm. m. MSK 46, installationav 1600-tonspressenmed dmnesverki HejarsmedjaIII, MSK 34, instaflation av 2 nya satsugnarfcir griivre smide och ny
seghiirdningsugnfcir klenare smide i MSK 50, installation
av den 5te tappglddgningsugneni MVK 20 och 4 gropugnar i MVK 22 samt nybyggnad av Bethuset, MVK
4r-46 med alla tillhiirande anordningar.
Elektriska avdelningen
Fd'r landet i sin helhet har kraftfdrsdrjningsldget under
det gtngna iret varit gott, beroendedeis pi gynnsamma
nederbdrdsfd,rhillanden,dels - och i icke ringa min p& att ielastningsd,kningen, pt grund av d.n" diimpade
konjuakturen, varit betydligC mindre dn normal. L-^d.get
var till och med sidant, att man fdr fcirstag8ngen,pi ial
ett decennium, fram pF,,hcistenbestdmtkundeiagaifrfln,
att nigon risk fcir ransonering eller restriktioner under
den kommande vintern icke fiirelige, trots den fdr normala f<irhillanden otillrdckliga takten i kraftverksbyggandet.
Arsnederbijrden i vira trakter utgjorde ca 655 mm,
vilket var nlgot under normalt. Produktionen frin bolagets kraftverk i Karlskogatraktenvar ungefdr normal, under det att den, i vad giiller bolagets-krafttillgingar i
Norrland, vdsentligt tiversteg den normala. Pi grun-d av
den gynnsammasituationenfdr landeti sin helheiblev det
Prourekyleringsanordning
miufi;r AK 40. 6uerst aggregater,
bilden detsammd fttontelat i rcAylnzanteln. Nedeist
fdr miitningar au rekylliixgder. Boforsfoto Tillman.
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ses tAalan

Oht. lnteri6r
Tillman.

frrt.n Kontrollatdelningens

nya nziitunt. Boforsfoto

tidvis sv&righeter att avsdtta v&ra dverskott. Avsevfud
kvantitet dvirskottskraft har kunnat utnyttjas i vira elPannof.
Under hrethar Ramselekraftverk i Fax[lven igingkiirts
med tvi aggregati juli och det tredje och sistaden 15
november,varmed vi nu fullt disponerarvir andel i Stotfinnforsen och Ramsele,sistndmndainnebdrandeett tillskott av storleksordningen1.0.000kN7 och )0 MkVh/nr.
Bofors ingkraftverk behdvde icke kijras nigon ging
under tret.
Aska fdrekom i Bofors blott tvi g&nget, men tskvarning fiir vilra fj*rkraftfijrbindelser mottogs 13 glnger.
Konsumtionen av primakraft fijr vtr industrikraft iikade
i allmdnhet, jiimfcirl med tidigare Er, och uppgick ftir
Boforsverken, Kilstaverken och Nobelkrut till samman(J957 r42). Ftjr Bofots borgerliga
lagt 1.56 Mk\fh
1,0
(0,9) Mk\7h och dirjimte leveatgick
diitribution
rerade bolaget till Karlskoga elverk 7,2 (6,4) Mk\fh.
Maximibelastningen,som ftir fu 1'9)7 utgjorde 40.000
k\7, steg till 43b00 k$7. I eltngpannor fdrbrukades utiiver ndmnda siffror sekundakraft 33 (30) Mk\7h med
en maximibelastningav 13.000k\7. Fiir Nohab uppgick
primakraftkonsumti,onen
till 13,0 (14,8) MkNfh, rVeda1,6 (1,4), Ulvsunda
verken8,5 (9,2), Tidaholmsverken
VerkstdderAB 0,8 (0,9), LarsboKalk AB 0,3 (0,3) och
i filialkontorens hirdverkstdder i Sverigesammanlagt2,5
(2,1). Boforskoncernenssammanlagdakraftfiirbrukning
utgdr silunda 216 MkVh, vilket rePresenterarungeflr
1,4 /o av landetstotala industrifcirbrukning.
I f6rca irets krijnika ndmndes, att bolaget ingntt som
deldgare i ett nystartat kraftfriretag, Korsselbrlnna AB,
vilket skulle bygga kraftverk i Norrland. Under Sret har
t,id elttethstaden, Bofors'
Dec. Del aa det ny nolo$\ftAdet
rcrAen. Fiirrddet har ex golayta pd 300 m2. Boforsfoto Tillman'

utbyggnadenpib<irjats av det fijrsta kraftverket i Korsselbrdnna (se foto), som kommer att tillgodog<irasig vatten
frin Sjougdiilven och Saxdlven.Detta ktaftverk, som fir
en maximieffekt pi 120.000kril7,av vilket Bofors till en
biirjan kommer a1t disponera20 /o, bedknas driftklart
i oktober1961.
Fj iirrkontrollanldggningen,medelstvilken vissabrytare
i BIck och Kilsta dvensomdvervakningenav effektuttagen
pi ndmnda platser kan ske frin Bofors kraftverk, togs
i drift 1.3/4.
i
Under iret har den elektriskareparationsverkstaden
Kilsta fitt flytta in i lokal ovanfcir huvudstillverken i
smedjan,varigenom de hittillsvarandeutrymmenai baracker kunnat awecklas. Den nya anordningen flr dock
alltjiimt tills vidare betraktassom ett provisorium, i avvaktan p& att s& sminingom en sdrskild byggnad skall
kunna erh&llastillsammans med dvriga hjiilpavdelningar
i Kilsta.
I Boforsverken har en ny lokal fdr motorfiirid iordningstdllts, bel?igeni direkt anslutning till elverkstadens
iivre plan och aven i iivrigt tillfredsstZillandeordnad, vilket viisentligt undedittar hanteringenav de motorer, som
tagesin fiir iiversyn eller reparation och medger en ijverskidlig och dndam&lsenligfiirvaring av vira reservmotorer.
Fiir nyanldggningarhar elavdelningenunder iret bl. a.
varit engageradi montage av den elektriska utrustningen
fdr A-ugnen i Kilsta st&lverk. Fr&n elektrisk synpunkt ir
denna anldggning i si mitto intressant, som ugnstransformatorn pi 13.000 kVA med sin lindningskopplare dr
direkt anslutentill 4o kV ndtet, varfijr nedtransformering
till den reglerbara ugnsspinningen LOo-325 V sker i
ett steg. Ugnsbrytarnafiir 40 kV ir inrymda i stillverket
ovanfdr stilverket. Pe 40 kV sidan Ir anslutet ett kondensatorbatteriom ca ).000 kVAr fcir kompensering av
den reaktiva effekt, som ugnen f<irbrukar. Under &rets
lopp har vidare ett stort antal kondensatorer satts in i
industrianldggningarnavid s&vdlBoforsverkensom Kilstaverken och Nobelkrut fcir att tillgodose det reaktiva
effektbehovet och man torde nu kunna s[ga, att effektfaktorn har en tillfredsstiillande nivi.
I iivrigt kan anftiras, att elavdelningarnavarit sysselsattai normal omfattning med nyinstallationer,reparationer och underhtll. Bl. a. har ett antal nya elugnar f6r
virmebehandling tillkommit i savel smedjan som valsverket.
Belysningsanliiggningen f<jr huvudparkeringsplatsen
och Brukstorget vid Boforsverken har moderniserats,
framfdr allt till b&tnad fcir de bilikande anstlllda.
Bland de arbeten, som elavdelningensinstrumentvetkstadvarit sysselsattmed,m& ndmnasen rdtt genomgripande
upprustning av instrumentutrustningeni hdrdverkstdderna
i Helsingfors.
Patentavdelningen
Under det glngna &ret har antalet patentprobleminom
koncernenmycket pttagligt dkat, medan antalet nya uppfinningar gitt ned. 1958 inl2imnades2L6 patentansdkningar i Sverigeoch utlandet.Av dessahZinftirdesig 130
till krigsmateriel, 8 till civila Boforsprodukter, 38 till
likemedel och 8 till iivriga kemiska produkter, 5 till
Nohab, 2t till \tredaverken och 2 till Bonoplastfabriken
i Tidaholm. Bolagetbeviljades1J1 svenskaoch utldndska
patent, av vilka 55 giillde krigsmateriel, 9 civila produkier inom Bofors, 41 llkemedel, 24 olika kemiska produkter och 2 Nohab. Patentavdelningenhar dven erhtllit
nya, ljusa och lndamilsenliga lokaler.
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Bibliotek och arkiv
En svagnedglng i totala antalet inkciptabiicker, men en
stegring i efterfrigan av rapporter frin olika hill, kan
noterasfor L958.825 vol. biicker och 287 rapporterkiiptes. Samtidigt linades 1.174 b:ockerfrin utomstiende
bibliotek, alltsi en liten stegring i l&neverksamheten.
Prenumerationenav tidningar och tidskrifter h<ill sig vid
440 olika. Referatverksamheten
visar en svag nedging,
troligen beroendepi att det nu 1r littare att komma it
referatkort utifrin, t. ex. genom Jernkontoret, Tekniska
Litteratursdllskapetoch Mekanfcirbundet,pi vilka vi
abonnera.Trots detta skrevs824 referat ut pi civer3.200
kort. En stegring i anscikningarna
om varumdrkeni utlandet kunde fcirmdrkas,detta troligen huvudsakligenberoendepi att vir utlandsfdrsiljningav liikemedelnu bdrjar komma i ging pi allvar.
En livlig verksamhet ridde inorn avdelningen fdr
arkivfotografering. 30.000 filmrutor har exponeratsoch
18.000 fotokopior har framstillts. Apparatur fdr att
miijliggdra fotografiska fdrstoringar genom raster har anskaffats, likasl en llsapparat fdr "microcards".

NOBELKRUT
har under 1958 alltmera fitt kinningar av den dlimpade
och neditgaende konjunkturen. Beliggningen och sysselslttningen pl de olika fabriksavdelningarna har varit
oj?imn och flera uppsdgningar har tyvdrr mist fdretagas.
Medan de militlra bestdllningarnaminskat, visar de civila
en gliidjande tikning, trots en hirdnande konkurrens utifrin. FdrsZiljningsavd.konstateraren allmln uppging av
alla nyarc produkter och dven de gamla v2ilkiindaprodukterna ha viil h?ivdatsig.
Forskning och fiirsiiljning

t\

Det samarbetsavtal,som 1957 ttiffades mellan Bofors
och Squibb, New York, och som inneblr att Bofors pi
licens kan manufakturera de ldkemedelsspecialiteter
frir
vilka fiirutsdttningar h?irtill f<ireligger,hir under 1958
praktiskt bcirjat omsiittas.Avtalet gdller Danmark, Norge
och Sverige. Flertalet av de i samarbetetf<irutseddaspecialiteternahar galeniskt bearbetatsoch ddrefter saits i
produktion. Vid irets slut manufakturerades f<iljande
produkter p3.licens: Kenacort, Diagnex Blue, Mycostatin,
Tarquinor, Florinef och Florinef med Graneodin(se iven
dr Marckerts artikel i B-pilen w 4/58). Arets fdrsliljningssiffror frir Hexanicit, Kenacort och Carbocainvisar
en vacker uppging.
Fortsattakliniska fd,rsijkmed nya Carbocainberedningar
har givit mycket uppmuntrande resultat. Under hcisten
slutfcirdes arbetet med de nva likemedelsspecialiteterna
Hexanicit med pentazol och'Pabegan.Det fcirstndmnda
preparatetar avsett som cirkulationsstimulerande
medel
fcir 2ildre patienter och det sistndmndafrir anvindning
f ramfdrallt inom reumatikervirden.
Den sektion fdr manufaktureringav idkemedelsspecialiteter, som sedantillkomsten 1953 drivits av NZL, blev
den 1 juni en reguljdr driftsavdelning under namnet
NVM.
Vid den halatekilshafdrsdktaudelningenhar ett intensivt arbete bedrivits fcir att utveckla de civila tillverkningarna.En hel del ny apparaturhar anskaffatsoch det
har iven visat sig ncidviindigt,att placeraen del apparatur
utomhus.Ur teknisk synpunkthar dettagitt bra.
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Storal6rsi)kshallen
i F 21, dd.rNZE bedriuersin fdrsi)AstillaerLning aa lli6emedelsprodakter,
till uor del i appdratrllat glasemalfochgla:. Prt bildenser ai ingenjdrAAeLonnforsochhen
N ils-OlottPetlelr
son.
Betydandekvantiteter Carbocainoch Hexanicit har tillverkats och dessakompliceradesynteserhar vidare utvecklats. Fdrscikstillverkningenav metyl-etyl-pyridin (MEP)
har fortsatt och kvantiteten successivtdkat, varfiir importen av denna rAvara f<jr niacin nu efter hand kan upphdra. Ett stort arbete har nedlagts p3. syntesenstekniska
utfcjrande och tillverkningen d,verldmnades
vid irsskiftet
till NVF. I sambandhdrmed utvidgadesproduktionen
avsevdrt. En hel del arbete av fdrsdkskaraktdr iterstir
dock betrlffande tillvaratagandetav biprodukterna.
Vid NZE har en deJ appararur placerats utombas. Hdr ser ai
herr Arne Aruidsson (kiind, ishocAeyspelare), sysselsatt n2ed ett
steg i Carbocaintyntesen under ett regnsAydd au BonoweJl. Bofotsfoto Tillman.

Mash,insalen i Lasele kraftuerA, dit Nohab leaererat bida turbinenza, Aorn i ptoduhtion 1957 och inaigdes 19J8. Nohabfoto
O. Eriksson.

Metoderna fiir tillverkning av niacin, isonikotinsyra
och p-nitrobensoesyrahar varit fciremil fdr driftsforskhar introduning. En helt ny produkt, en klorbensoesyra,
cerats och tillverkats i betydandekvantiteter fiir export.
Aven denna produkt dvergir 1959 i rcguljir produktion
inom NVF och [ven tillverkningen av rivaran, klortoluol, kommer d& att sti pt programmet. Slutligen kan
ndmnas, att dven niacinamid, som under &ret tillverkats
under 1959 skall dverftirastill NVF.
i fcirsiiksskala,
Den militiira forthningtaudelningens halvtekniska f<irsdksanldggningfiir krut och sprlnglmnen, Z 22-:Z 32,
fiirdigstllldes i huvudsakunder sommarenoch hiisten och
togs iuccessivt i bruk fcir angellgna forskningsuppgifter
inom drivmedelsomridet. Fabriksomrldet har utdkats och
staketetflyttats nirmare Paradiseti sambandmed byggandet av denna anldggning, vars utformning i htigsta grad
influerats av skyddssynpunkter. Verksamheten bedrivs
sllunda i ett antal niindre byggnader. Lokalerna fijr sdrskilt riskfyllda arbeten har utfrirts i kraftig armerad betongkonstruktion,ddr operatiiren,genom avstindsmandvreriig bakom r/2 metei tjocka vdggar, erhiller fullgott
skydd i hdndelseav en exPlosion.D& forskningsarbeten
mid nya typer av explosivemnen i halvteknisk skala
rymmer atldelessZirskildarisker, har det varit ntidviindigt
att p& dessa anldggningar vidtaga mycket omfattande
skyddsitgiirder.
Driftsavdelningarna
OrganitA-kemitAaattdelningez (NVF) hade under de
tre fdrsta kvartalen god belZiggningoch god efterfrigan
pi sina produkter.Under 4:e kvartaletskeddeen markant
nedglng, vilket ledde till minskad produktion och tvenget
att <iverflyttaett antal apparaiskdtare.Tack vare en ganska
hdg och tlkniskt sett ositjrd produktion niddes emellertid
fleia mycket hciga, t. o. m. hdgsta tillverkningssiffror.
God avslttning kunde noteras bl. a. f<ir formaiin och
bonoharts, INH, Bonomolder, Kloramin och procainhydroklorid. Den minskadeefterfrigan och fallande ptiser
pi acetylsalicylsyra,niacin och niacinamid piverkade
givetvis tillverkningen av dessaprodukter. Den minskade
froduktionen av p-entyloch hexamin gjorde det miijligt
att s:d'ljamer formalin in n&gonsin, och 6ver 50 /o av
denna produkt kunde levererasi tankvagnar eller bilar.
Exportandelen f6,r produkterna var fortfarande mycket
htig, ca 7o /o, vllket delvis f6rklarar, varfdr orderstocken

och ddrmedocks&beldggningenp& avdelningensi snabbt
varierarmed konjunktudiget utomlands.
1958har givit vdrdefullaerfarenheterbetr. reparationsbehov och konstruktionsmaterial.Ftirtroendet fdr emaljerad apparaturhar vuxit, industriellt glas vinner allt mer
och mer insteg, liksom rdr, slang och bekliidnader av
polyetylen. I de fall, di rostfritt stil ej visat sig fullt
rnotstindskraftiga,har pi siirskilt utsattadetaljer prov i
stcirreskala gjorts med titan. Det ir dock fiir tidigt ati
avgdraom dennametall skall kunna 6ka driftssdkerheten.
Tillbyggnaden av niacinfabrikenF 39 c stod i det ndrmaste
fdrdigrnonterad vid irsskiftet och den nya tryckabsorpF 40, kom i drift.
tionsanldggningen,
Nitroglycerinhrutaadelningen har haft tamlgen god
belZiggninghela iret. Ett nybyggt rationellt ordnat torkhus
stod vid &rets slut f?irdigt till det yttre och inredningsarbetetptgick.
NitrocellulosaLrutaudelningenhar ockst haft god beldggning, slrskilt under 2:a halvlret, di det gick 2-skift.
Aven denna avdelning har f&tt ett nytt modernt torkhus. I
vakuumtorkhusenNCC lo-1'2 och 20 har en omliggning
av uppvlrmnings- och nedkylningssystemenplbiirjats.
Nitrocellulosaaudelningen:PL nya tvdtt- och malningshuset, R 4, pt,gick byggnadsarbetetunder hela lret. Anliggningen, iom fiirdig kommer att kostaca 1,5 milj. kt.,
stod vid irsskiftet i det nlrmaste klar, och endast en del
inredningsarbete iterstod. Den skall anvlndas f<jr tillverkning av lacknitrocellulosa.
Beliiggningen ph Trotylaadelningen har varit betydligt
mindre dn 1,9)7. Hexogenfabrikenhar ktirt i dagging och
trotylfabriken 2-skift. Mononitreringsanl?iggningeni T 5
har hela iret gitt 3-skift, huvudsakligen fiir tillverkning
av halvfabrikat till F-avd. T 36, torkningsanldggningen
fiir triolja, har succesivtombyggts f6t att fL blttre vdrmeekonomi.
Arnrnu ni t i ont aud eI ningarna hat hfi t betydligt minskad
NQ t8, dr nu
beliiggning.Den nya tdndmedelsfabriken,
fardig och intrimning av apparaturenp&gick vid irsskiftet. Till det yttre ir denna fabrik inte sl stor, men av
sikerhetsskil dr det en mycket pikostad anliiggning.
Byggnaduu d eI nin gen (Allm?innatekniskaavdelningen)
har'falt ett mycket omfattande arbetsprogrammed nyoch ombyggnader,nyinstallationer,reparationerm. m. av
vilka flera redan ovan redovisats.Den gamla pumpstationen, M 2, (nu omddpt till V 2) har undergitt en genomgripande tillbyggnad och modernisering, ett arbete som
vai mycket besvddigt, dl det mlste utfijras medan stationen .rnari full drift. Ett 7-&rigt provisorium, under vilket
de viktigaste pumParnavarit uppst?illdai en trdbarackvid
stranden,med sugrdrenhdngandep& bockarute i llven, dr
dlrmed slut. Instrumentverkstaden,vars betydelse <ikat
vale Lr, har f&tt sttjrre lokaler i K 18. Inom gamla
fabriksomridet har ett nybygge pibtiriats f<ir likemedelsfaktureringen, (B-pilen skall lterkomma om denna avhar
A 16, vid restaurangen
delning). FdrbandJstationen,
iiveringengamla
har
den
och
slutligen
till- och ornbyggts
j6rsbostaden
Granliden,senareBjiirkbornsDaghem,tagits
i ansprik fd,r ldkemedelsinformationen.Elektriska avdelningen har fitt stdrte verkstadslokaleroch lirlingslaboratoriet i gamla Nobel-ld.ngan,A t, grundligt uPPsnyggats
och inretts med mat- och omklddningsrum fdr eleverna.
Vissa vdgstrdckor har permanentbelagtsoch ytterligare
parkeringsplatserf<ir ett o-t^l bilar har iordningstdllts.
Omr&det vid Huvudporten str&lar nu i ljuset av 7 nya
kvicksilverlampor pi hdga master.
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En h8rd marknad fcjr Nohabs speciellatiilverkningar,
dieselmotorer,lok och turbiner, har siviil inorn Sveiige
som pi export kd.nnetecknat
det gingna iret.
PristrendenIr fortfarandesvagtneditgiende och stora
krav framstdllsofta pi kreditgivning i sambandmed leveranserna.Detta har Nohab, i likhet med dvriga svenska
exportindustrier, svirt att tillncitesgi pi grund av vi.r
kapitalmarknadsstruktur och hittiils gZillandevillkor fcir
exportkreditgarantier.
Dessafcirhillandenpiverkar givetvis Nohabs inneliggande orderstock,sorn vid irsskiftet
var Tdgrean f6r ett ir sedan.Leveransvirdetvar dock
'dn
hdgre 1958
1957. Beldggningenpi de olika avdelningarna dr ojamn. Under hcisten1958 tvingadesfrjretaget att pi grund av arbetsbristfristilla ett 50,tal man
i gjuteriet och plitslageriet och risk f6religger fcir permitteringar i dieselverkstaden.
Antalet anstdlldaminikad_e,frd.mst-genom naturlig avgl'ng pi grund av pension
eller dcidsfall, med 145, dtuav 21 minads- orh tz+
timavkinade.
Arbetet inom atomreaktoromridethar utvidgats. En
atomkraftavdelning(A) har organiserats
med civeringenjdr P. E. Edhafl som chef. Uppdraget fr&n AB Atomenergi att konstruera laddmaskinentill R 3/ADAM i
Agesta bearbetasoch har nu utvidgats till atl d.venomfatta tillverkningen av denna muskin. Proven att ladda
med 1 brdnsleelementper laddhil har slutfdrts i provtornet och fdr ndrvarande pig&r fortsatta fcirsdli frir
laddning med 4 element genom varje laddhil. De berikningsarbeten, sorn Nohab tillsammans med Asea skall
utfciraf6r R 4/EYA i Tiveden,har till stdrstadelenlasts
ut till Bofors. En grupp inom Bofors konstruktionskonior
dr f. n. sysselsatt
med en utredning om de tre alternativa
konstruktionslinjersom d.raktuella.
Nohabs konstruktionskontor har sysslatmed ett flertal
diesel-, lok- och turbinprojekt. DSB:s nya lok, som till
utseendetblir lika de tidigare levererade,med vilka de
planeraskunna samkcira,skall fi ett frtn 18 till 16 ton
minskat axeltryckoch en ldgre effekt, 1425 hk, mot tidigare 1900 hk. Fcirslagtill ett nytt ellok av BoBo-typ,med
en effekt p3,45oo hk och ett axeltryckp& 18 ton, har
utarbetatsfdr SJ. Denna loktyp Ziravseddsom standardeller universallok,att s3"sminingom ersltta dldre lok av
D-typ.
Konstruktionsarbetet
pi den nya F-dieselmotornpigir
i samarbetemed en 6sterrikrskfirma. Ett flertal stcirre
turbinprojekt har bearbetatsoch ett antal modellturbiner
har tillverkats. Vattenfallsstyrelsen
har nu som praxis att
infordra modellhjul (provturbiner) frin olika turbinleverantcirerfcir opartisk provning vid Vattenfalls egen
provstation i Motala, innan anbuden antagas.Turbinlaboratoriethar s&lundaunder det gingna iret haft ett
mycket omfattandeprogram.
Diselmotorfcirsd.ll'ningen
har varit trdg, som en fdljd
av sjcifartensoch varvsindustrinsdiliga konjunktur. Ett
stort antal bi.tar med Nohabmotorersom huvudmaskineri
har levereratseller fdrdigstellts1958, bl. a. de isbrytande
"Holmsund", "Axel Enstrcim","Pamhcigsjcibogserarna
pus" och "Bull", den storaAustralien-Tasmanien-fdrian
samt fraktfartygen "Riwind", "Katia", "Cecilia Falkland", "Fred Everard" m. fl. Sammanlastlevererades
l9r8 16 dieselmotorerp3,24.060 hk. Bestallningarhtt
bl. a. inkommit pi 2 stcirremotorer till den nya Oresunds-biten,dvensi pi
- storamotorer till Frankrike,Ryssland och Tvskland.
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Turbinfdrs?iljningen arbetar i en utomordentligt hird
marknad, ddr olikheter i de av tillverkarna angivna verkningsgradskurvorna
vdgsmot skillnaderi anbudens
priser.
Det dr glZidjande,att Nohabs modellhiul vid fleia tillfdllen visat sig varc. civerldgsnakonkurrenternas,men
beklagligt,att bestillningendndi gitt till dessapi grund
av Tagrepriser,generdsare
kreditgivning e. d. U;dt eret
levereradeNohab 6 turbiner om sammanlagt325.000hk,
diiribland den tredje Stornorrfors-furbinensamt 2 st.
storaturbiner till Norge. Bestillningarhar erhillits bl. a.
p6.2 stdrretutbiner till Korsselbrdnnasamtnigra mindre
aggregat,ochmaskindetaljer.Frir ndrvarandepigir monteringsarbetetpi. turbinerna i Baygorria i Uruguay och
PanchetHill i Indien.
Lokmarknadenhar visat nigot strire livaktighet. Till
Danmark har 1958 levererats8 Nohab,GM-lok (Mylok), och underhandlingar pFLgfu
fcir ndrvarandeom inkrip
av ytterligare 45 dylika lok till DSB. Norska statsbanorni
har fitt 13 Nohab-GM-lok (Di-lok) och har nu sammanlagt 20 lok, medanFinlandsstatsbanor
fdr nirvarande
har ett dylikt lok pi prov. Sistndmndalok Drovasnu
under.mycketkr?ivande'frirhillandenoch fungirar enligt'
expertisen "som ett urverk". Till SJ har levererats2
lokomotorer typ Z $ och order har kommit pi ramverk
m. m. till 17 stora malmt&gsloklitt. Dm, uu uilku 3 utfcirassom 3-sektionslokoch blir vlrldens kraftigasteellok.
Proilornet aid Nohab nted fi)rs6Asmodellen till laddninssmasEinen till reaktora R -1. Nohabfoto O. Eriksson.

som utom personaldven krdvde dkad
i plastavdelningen,
tilging till elstrdm,frdmst f<ir ugnarna.Hel omliiggning
och fdistarkning av elektrisk distribution inom hela anldggningenpibdrjades diirfcir. Fd,rstaetappenavsesvara
fardig undei 1959, andraetaPpenunder 1960.
Den bullerdimpande lokalen i anslutningtill plitslaseriet blev klar under sommarenoch togs i bruk. Den
Iycks v2il motsvara f6rvlntningarna, m€n fdr att vara
sakra pi detta, har systematiskkontroll av personalens
hrirselinfdrts.
avI iuni hadesituationenbetrdffandearbetstillg&ngen
Ammunitionsverkstahand
fdrsta
sevlit fd,rslmratsfdr i
den, men icke heller fdr Maskinverkstadenslg det si
lovande ut. Beldggningen med ammunitionsdetaljerftirsimradessnabbtfcir att redan omkring irsskiftetl958-59
reducerastill en obetydlighet. Maskinverkstadenshuvudsakliga order slutlevererasvisserligen icke fdrr?in p&
hdst; 1959, men belhggningeni de fd'rstatemponagir
givetvis ner ltskilligt tidigare om ej nya order kan erf,iflas. Detta var huvudinneh8llet i de informationer
direktdr \ilTahlsteenhade att ldmna och diskutera vid
junisammantrdde.
f ciretagsnlmndens
kan gl2idjasig it god orderinDi
plastverksamheten
'besltit
Georg Sted.er och Bror Persson tilltetkat lormuetAtYg till in'
att ld'gga ned tillverksedermera
styrelsen
ging,
'"i"!""
.strunentbriiden a? plut. B-pilen-foto.
i Ammunitionsverkstadenutom betrlffande en
eraiattvp och dirigenom stdllalokalen till forfogandefcir
kan n2imnas,att sandberedAv stiirre byggnadsarbeten
hdr.*pund.rande plasten. Detta ber[knas dock fcirst
i
[.r
att
san-rband
och
fiirdigstiillts
gjuteriet
ningen till
kunna ike omkring- ny&ret' Personal, som. kommer att
med en ny stor urslagningsmaskinTaifum installerats.
upplagsnya
friqcirasi detta sadmanhang,bedcimdestill strirre delen
fcir avplaning av den
Sprdngningsarbetena
dock mcijligenmed
till plastavdelningen,
kuina civerfciras
oiatsei hai ocksi avslutats.Under senaredelen av &ret
personalen'
kvinnliga
den
Elektriska
undantagav viss del av
]rabtitlud.t pibyggnaden av diesellaboratoriet.
avdelningen t'tir-lett utdkade lokaler och en ny verkstad
Under iret har betydandefdrbdttringar kunnat genomhar
inretts.
transformatorer
av
fdr tillverkning
fciras i akrylgiuteriet.Dessa har resulterati s&vil kostnadssdnkninglrsom produktionsiikning,och ytterligare
Verkstddernahar erhillit ett 10-tal nya verktygsmaskifcirbiittrineai kunde stdllas i utsikt om st6rre utrymme
ner fcir utbyte av lldre fdrslitna maskiner och ftir rakunde eri'nilas.D& dven produktion och fdrsdljning av
tionaliseringav tillverkningen,ddriblanden ny stor jigg
dkades- till n2ira3 ginger den som uppesterolastskivor
borr av schweizisktfabrikat, en stcjrreArboga gradsax
niddes under fjol&ret - har det ekonomiskaresultatetav
f<ir klippning av 20 mm pHt i 3 m ldngd, en stor Skoda
avsevdrtfijrbittrats. Styrelsenhar d[rm.
m.
olastverksamheien
karusellsvarvmed 2,4 m bord
idr beslutat att stdlla medel till ftirfogande f<ir att skapa
ett helt nytt akrylgjuteri och ftjr dndamilet l&ta uppfdra
.,y bygg"ud likiande den, som tillkom fijr tvi ir sedan
"n
fcir bearbetning.
TIDAHOLMSVERKEN
metoderoch
besvirligheterutvecklades
Under avsevdrda
instrumentmjuka
V-olvos
av
verktyg f6r tillverkningen
vil beVid &retsbcirjanvar alla verkstadsavdelningar
"att
sig-pi
fcirscikte
f<irs[ljningen
derhen
l.aaJr?UatUr
Iagdamed arbeteoch produktionenvll i takt med planerDessaly&asidana'
fcjr
bilfabrikanter
andra
i.rt..rr"rn
utt
lavetterna
till
nya
leveranserna
med
na-. Visst kr&ngel
des tiver f<irvlntan och resulteradei w& utldndskaorder,
gjorde sig gdllande,andra smdrresvirigheter att fcirtiga,
a." ena mycket stor och bida p&-mycketkort tid'
ouiut
men klaradis upp, och de frirsta levereradesi februari
ftir alt klara.dessaorder
kunde ej arrangemangen
Tyvdrr
utan anmdrkning.
ammunitionstillverkav
uuu.iklingin
su'*ordnu, -.d
hade kommit vil i ging med
Ammunitionsverkstaden
dndringar av
mindre
eller
mer
utan
ningen
-provisoriska
tillverkning av tvi nya gratattyper och andra detaljer.
Leveranserna
vidtagas'
andia mindre lnmptigalokaler fick
Mycket omsorgsfullt arbetehar nidlagts pi detta och det
biirjadekomma i ging i december.
har ldnat sig.
Tack vare detta har, i stzillet fdr fristdllande av till
med
P3,olastsidantrdffadesi februari dverenskommelse
varslad personal,en hel del nytt folk mist
uopsdgninq
Volvo om leveransav stoppadeinstrumentbrddesklddslar
tieus I", tle utt tntul.t anstillda i januari avsevdrttiverfcir sivil PV som Amason.Detatjer tilt kylsklp var ocksi
sk*rider6oo-talet.
aktuella och tillverkning av b&da dessaobjekt kom icke
fdrdigt i nopi nybyggnaden-var
Konstruktionsarbetet
utan betydandesvirigheter i ging under viren och for11
dec' med
den
igingsdttas
kunde
och
bygget
vember
licenspi
,o--ute.r. Experiment med tillverkning
Redan
entreprencjr'
som
Stridbeck och i.rnd, Karlskoga,
basis- av ro[ av polysterplastpigick och en stcirrelevemaskinutrustdyrbaraste
den
del
av
en
hade
dessftirinnan
rans, ndmligen flaggstiingernatill Nya Ullevi i Gdteborg,
ningen for akryltillverkningen kunnat bestdllas.
fullgjordes dagenfiire invigningen'
Det kan nlmnas, att vir energiskaftirsdljningsavdeldkningen
personer'
6oo
sig
ndrmade
Antalet anstdllda
ning offrat litet pi reklamen fiir plastprodukter dven i
var huvudsakligen betingad av den ijkade verksamheten
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Tidaholm genom attlilta sdttaupp en ljusskyltpi fabriksporten. Atskilliga av stadens affaw dga ocksi sinne f<ir
reklam och har satt upp plastskyltarav vir tillverkning
dver sina dcirrar.
Fritids- och idrottsverksamheten
har bedrivits i liknaudeform som tidigareoch omfattatsmed livligt intresse
icke minst dirfcir att "Korpen" har s<jktoch ocksi lyckats
att fi med Lvenfamiljernas<ivrigamedlemmarut pi promenader och roande tdvlingar av skojfriskt och-lagom
anstrdngande
slag.
Kursverksamheten
har detta ir icke varit si livlig och
omfattande som ftirra iret, dock har sdkerhetstjdnsten
ordnat en ganskabrett upplagd studieserie.
I staden har en hel del tilldragit sig som kan vara av
intresseatt omndmna.Silunda har vi fitt en ny bro civer
Kraftverkskanalen alldeles utanfdr virt omr8.de och i
sambanddlrmed har infarten till verkstdderna
nigot dndrats. Ljusare har det ocksi blivit, elverkethar nimligen
snart fitt alla viktigare strik utrustademed nya lampor,
tyvdrr dock utan plastkupor fr5.n Tidaholmsverken. Utfartsvigen mot Skcivdehar rdtats och breddats och blir
vdl klar fdr asfalt till v&ren.Det mdrks att bilbestindet
6kar, vir parkeringsplatsrdcker icke pi lingt niir till, i
sommar fir vi ordna med en utdkning, men ddrom fir
skrivasi ndstairs krcinika.
I anslutningtill denna O.lrr,f, <ivervad som hint vid
TV under iret gi tankarnaobeivingligt vidare,vad kommer att ske 1959 och sedan?Att sia om framtiden dr en
sak och en svir sidan, men en linje att i stort fcilja miste
finnas. De omldggningatav verksamheten,
som redanblivit genomfcirda,miste fi en fortsdttning,som orn mrijligt
ligger i linje med redanvidtagna dndringar.
Hd'r d.rej platsenatt i detalj diskuteradetta,men funderingar <iver principerna kan man, som ovan antytts, ej
komma ifrin.
Fdrst m& konstaterasatt det varit en lycka frir friretaget
- och skall man vhga sdgafcir Bofors - att, trots allt vad
det kostat,plasthanteringentogs upp. Det finns dock nu
Den nya aaLuumlormmaskinen under inkdrning och ntonlering.
Bengt Lundgren hd.ller upp lanten. B-pilen-foto.
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Instrutnentbriden lyll: med shumplast aa Saen Gus,aasson.I baAgrunden sfir Helge Hante. B-pilen-foto.

en grund, om in svag, attbygga upp nigot pi, som kan
ersltta den produktion, som synesdefinitivt falla bort.
Sedankan man frhga sig, om vi kan bygga upp denna
verksamhet till nigonting som dr ekonomiskt icke blott
fdrsvarbartutan lven ldnande.Vi tro osskunna svara ia
pi den fr&gan.Huruvida svenskindustri .ir p3"v'dgini den
mycket omskrivna plastildern, Idmnar vi dlrhdn. Fcir
Tidaholmsverkensdel dr det otvivelaktigt fallet, och vi
dr beslutnaatt ta konsekvenserna
dlrav.
Fcir de flesta av ossIr det med sorg i hjaftat vi 6verger
det svarta,men stabilaoch pilitliga stilet och 10O-delarna
och bcirjar ldra om till behandlingav plastiskamaterial
och de saregna metoder, som ddrvid anvdndes.Men
innerst inne ir vi rd.tt nyfikna pn de mdjligheter dessa
materialliter oss ana,samtidigtsom vi dr civertygade,
att
om vi tilldmpar vlra "sti.lkunskaper" rdtt och fcjrdomsfritt, vi skall kunna uppni mycket bdttre resultat vid hantering och framstillning dn nigonsin de som bara sysslat
med plast.
Det liter sig sdgasatt det saknasyrkeskunskaper.
Ja, pF'
ett sdtt: den kemiskasidan av sakenstir vi kanskefrdrnmande fiir, diirtill fhr vi anlita specialister.Men minga
metoder, som s. k. plastspecialistertill?impar, dr ytterst
primitiva, tillkomna di mitt och dimensionervar underordnade faktorer. Man kan redan nu md.rkaatt kraven oi
mett. toleranser och idmnhet ir helt andra dn bara fdr
nl"gra &r sedan. Det dr dir vi har vilr chans, det ir icke
l?ingremdjligt att arbetamed primitiva "hemmagjorda"
grejor i samma utstrdckning som fcirr. Bd.ttre verktyg,
bdttre mltdon och effektiv kontroll av utgingsmaterial
krdver utvidgade resurserifriga om konstruktion och tillverkning av verktyg och anordningaroch laboratorieresurser frir att hilla hirt i materialprovningen,detta si
mycket mera, som det dnnu si llnge finns fi eller inga
sidana verktyg eller anordningaratt kcipa frirdiga.
Ldgger man ddrtill, att kundkretsenhar hdgt uppdrivna
fordringar p3.korta leveranstider.Man hcir talas om ett
nytt material,en ny tilldmpning, och genastskall man ha
in detta i sitt program. M&ngen ging, innan man sjdlv
eller vi vet nigot om egenskaper
eller beteeende
hos detta
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nya, miste man pi tillverkningssidan fdrfoga tjver dversomi det linga loppet ej kan helt utnyttjas.
skottskapacitet,
verkar det som snart sagt
Serman pi forsZiljningssidan,
allting kan fi en marknad,stor eller liten, och mingfalden
av uppslag och f6rfrigningar av alla slag dr stundom
Man kan ddrf6r fcirsti att frestelsenkan
rivervdldigande.
att spira in pi en sidolinje,som
vara svir f6r en fcirsZiljare
just di ej passartillverkningresurserna.
Vi har fdrsiikt att hilla linjen genom byggnadsindustrien med sidobranscherklar, men icke helt lyckats.Bilindustrien med sina enormt stora serier har frestat fcir
hirt. Dock tror vi, attvhra resurserblir alltf<ir splittrade,
om vi fortsitter pi den vdgen, dessutomdr just de stora
seriernaen lika stor frestelseftir bilindustrin sjdlv att
bdrja tillverka, om ickevi kan hilla ruinerandeHga priser'
Nej, byggnadsindustrinhar varit och dr en nyckelindustri. Kommer diirtill mdbel- och inredningsbranschernas
behov har vi en marknad, som atminstonetills vidare kan
syssels[tta dven en utvidgad kapacitet i de grenar av
vi nu sysslarmed.
plasthanteringen
Utrikningen av bonoplextillverkningenoch den planerade mekaniseringenav esterskivtillverkningenligger helt
i linje med detta prograrnoch den nybyggnad,som nu ir
under uppfrirande,placetassom en del av en framtida
fabrik d?ir den i dag klnda metodiken kan tilllmpas utan
att ddrfcjr vara s8.gJnomgiende specialbyggdasom de hus
fr&n "apteringstiden"vi i dag disponeraroch brottasmed
fcir att kunna anvinda p& vettigt siitt.
Ty,tdn passarAmmunitionsverkstadenicke si vil in i
planen fiji denna tenkta framtida plastfabrik, men de
golvytor, som dir blir frigjorda ir de nlrmaste iren av
utomordentlig betydelsefdr verksamheten,som lider av
ir
En egenskapfiir plastverksamheten
akut utrymmesbrist.
maskinutrustningen
som^
sivil
prod.-okterttu
att
niimligen,
er mycket mer skrymmandedn fdr metalltillverkning av
ungefdr sammaf cirsllj ningsvdrde.
A andra sidan kan man just ddrfdr rdkna med att, om
utvecklingen blir lyckosam, nya"byggnader behijvs om
nilgra ir och di skall kunna placeras si att nuvarande
Ammunitionsverkstad- vi kallar den nr 61,1,- tillsammans med dessakan bilda en organiskt riktig tillverkningsgrupp.
Maskinverkstadendi ? Aven den kommer iu i farozonen
si sm&ningom? HIr tror vi nu icke, att det inom iiveratt aweckla den. Vi tror att
skidlie tid vore tillr8dliet
-nOdvandig
fdr blde Bofors och
denna"reservkapacitetar
verktygstillverkfiir
utvidgad
dels
fdr Tidaholmsverken,
ning, dels fdr att ge miijligheter att eventuellttillverka
koripletterandeme-talldetaljirf<ir de plastproduktersom
levererastill byggnadsindustrien.
, Alla anstdllda zir lika intresseradeav att det nya som
kommer skall lyckas. Vi tycker oss ha pi kdnn, att detta
minst lika mycket med kdnslanav
intressesammanhdnger
att: "Det vore vdl ocksi t-n om inte TV skulle klara upp
Visst kdnnersig
det hdr", som med tankenpi brcidf<idan.
atskilliga av bnde bef?il och arbetare nlgot handfallna
inf<ir de nya uppgifternaoch dndringaroch fcirbdttringar
kommer icke lika spontant och snabbt som i den gamla
hanteringen,men de kommer och glZidienndr dntligende
nya produkternabdrjar komma fram i godkzintoch fdrstklassigt skick dr lika omisskdnnligsom dysterhetennir
snart sagt allting krnnglar och hakar upp sig.
Tidaholmsverkenkommer icke att kapitulera infcir svirigheter om vi f&r det stiid frin Bofors som vi hittills
kunnat gl?idja oss it.
prt
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\vEDAVERKEN
har under 1958 haft stark kdnning av den ddmpadeoch
nedAtgiendekonjunkturen. Sysselsd.ttningen
och belZiggningen pi de olika avdelningarnahar varit ojiimn, p&
vissa god, pi andra avdelningarbetydtigt sdmrein tidigare3.r.En mindre permittering,framfcir allt av civer&rig
arbetskraft,har tyvdrrrnist fciretagas
underhcisten.Genom
viss naturlig avglrngoch ndmndapermitteringhar antalet
anstlllda gentemot forra 8.rctminskatsmed 50-60 man.
Vd.rdet av fakturerade produkter blev 19,3 milj. mot
23,6 milj. FLr7957. Den inneliggandeorderstockenhar
under iret gitt ned med ca 5 milj. kronor.
Prisernapi gjutgods och profiler dr fortfarandemycket
pressadeoch konkurrensenfri.n utlandet,bl. a. Tyskland
och Italien, mycket kinnbar. Den avsdndavikten 1958
har i stort sett varit ca IO /o ligre och faktureringen
enligt ovan 78 /o lagre an 1957. Det dr de minskade
leveransernaav militirt gods som frirorsakatnedgingen
1958, medan det civila hillit sig uppe, dock till betydligt
Idgrepriserin tidigare.
Frir rilTedaverken
har 1958 ocksi varit ett byggenskapens ir. Den nya kd.rnmakerihallen,
som uppfrirdes1!57
genom d,verbyggnadav girden mellan gjutertflyglarna,
har nu helt fiirdigstZilltsoch maskiner,ugnar m. m. installeratsoch kdrnmakerietkommit i full oroduktion.De
gamla kdrnmakerilokalernaskall anvdnias frir sandslingern, som fdrsesrned nya anordningarfrir automatisering av transporternaav gjutsand. Panncentralenhar
tillbyggts med ca 340 m2 r 2/2 plan, varigenom anld.ggningsavdelningen
f&tt nya kontor, reparations-och elverkstddernastcirreutrymmen samt en ny serviceverkstad
fcir
ldnspumparna
kunnatinrdttas.Strdngpressenhar
tillbyggts
med ett skepp p5. ca 500 m2 fiir nya induktionsvdrmeugnar fdr g6t. Ett strjrrekallf<irrid har byggtsm. m. Hela
verkstadsgirden kommer 7959 att uppsnyggas och ett
nytt jiirn- och flaskfcirrid att byggas, varefter de flesta
gamla skripiga fcirridsskjulen kommer att fcirsvinna.
N7edaverkenstorntmark ir ca 105.000 m2 och den bebyggda arealen18.200 m2. Med vigar och uthusbyggnader har anvdnts38.600m2 av den nuvarandemarken.Om
man bortser frin parkomridet, berdknar man fi plats
med ytterligare 22.500 m2 utbyggd byggnadsyta.Med
nuvarandeutbyggnadstaktskulle alltsi nuvarandeomride
tacKa 4u-z)
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Tillverkningen av lanspumparnahar nu kommit iging,
och fcirsZiljningsarbetetpngnr pn bred front. Pumparna
har ocksi, sedanen del "barnsjukdomar"avklarats,visat
sig vara synnerligeneffektiva. I verkstadenhar en line
f<ir pumpmontering inrdttats. Tillverkning av lyftvagnat
i wi lika storlekar p&gir och torde bli ett bra tillverknings- och frirsdljningsobjekt.Frirsiiljningenav Mobilapumparna har dven gitt relativt bra. Vissa fdrbdttringar
av konstruktionenoch nya modeller f6rberedspi detta
objekt. Silunda kommer den nya varianten fcir samma
dndamil, kallad Deblora, i produktion under 1959.
Till laboratoriet har en kvantometer fcir snabb och
sdkeranalysav chargeranskaffats.(Om detta instrument
hoppasvi kunna iterkomma med en utfcirligareartikel.)
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Panncentualenstillbyggnad andet et ir. 15/1 SchaAtningen
hlar ocb grundgjutningen kund.e bbrjas. 18/2 Grunden gjutes. - 1O/1 Vabet fiirdiggjutel och nurningsarbetet pi tiiggarna
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pfigdr fdr t'ullt. 15/12 Byggnad.en Alar. Tillbygger t')rrillner
k ontor'f 6r anLiggningsaad.elni
ngen, reparali ons- och el. aerhstad
.ramt serticererk.rtad fdr /iin.rpuntparna. Wedafoto \Westerlund.
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Trots det ganska osdkra konjunkturldget ter sig utsikternafcirdet kommandeiret icke alltfcirmcirka.Gemensammastarka anstrdngningarmiste dock gcirasfr&n alla
parters sida fiir att bringa ned tillverkningskostnaderna.
Beidggningen i gjuterierna kommer sdkert att fcirbli
fnimst
krav pi korta leveranstider,
ojamn,och bestdllarnas
pi sandgjutgods,miste hiilas. Fcjr pressgjuterietoch
ter sig liget ljusare och verktygsverkstaden
strdngpressen
iir fullbelagd, se att ett stort antal verktyg fcir ndrvarande
bestdlleshos utomstiendeverkstlder.
S. L.

UVA
Det gingna iret har frjr UVA:s del visat sivii uppmuntrandesom allvarligarehindelser. Verkstddernasbeliiggning har visat en sjunkandekurva och antalet anstiillda har minskat med ett 20-ta1.Genom omflyttningar
har man frirsdkt, att i stcirstamcijligautstrickning bereda
arbeteit si n-ringasom mcijligt. Anstrdngningar,att ge-

till olika maskinnom legoarbeteskaffa sysselsdttning
grupper, har i viss utstrdckninglyckats.Prisernadr dock
tenderaratt
mvcket oressadeMedan Bofors-leveranserna
mi.rska,'harUVA:s gamla specialitet,hilslipmaskinerav
olika typer,visat en stigandetendens.Under ir 1958 levereradess&lunda35 maskinernot 27 I9f7. 1958 irs fakturering kommer totalt att bli nigot stcirredn fciregiende
irs. Inneliggandeorderstockhar dock minskat.
Efterfrigan p& slipmaskinerdr god, men priskonkurrensen Ir mycket hird och fcir ktiparna 1r oftast priset
tyvirr mer utslagsgivandein maskinenskvalitet. Kunderna har ocksi stora krav pi maskinernaskapacitetoch
cinskarmaskinermed speciellutrustning, t. ex. med heloch komplicerademitautomatiskaladdningsanordningar
vilket i sin tur har stdllt
och skdrpningsanordningar,
U-55, UVA:s
mycketstorakrav pi konstruktionskontoret.
nya h&lslipmaskin,har tillverkats i flera specialversioner,
UHV och UHM har omoch de dldre slipmaskinstyperna
konstruerats.Stor vikt lziggesnumera iven vid det yttre

54

F

H

g

ff

utseendetfcir att ge maskinernaen fiiera karaktirsmdssig
utformning samtmed manciverorgan
littare itkomliga och
limpligare placerade.De numera allt vanligarekomplicerade elektriska manciverorganen
placerasi fristiende
skip, varigenomservicenp& dessaresp. dvriga mandverorgan kan gcirasldttare.Vid konstruktionsarbetet
har man
dven tagit stor hdnsyn till bioteknologiska krav och utformningen har skett i samr&dmed bl. a. experterfrin
GCI.
Ritkontoret har, som framglr av ovanndmndaorsaker,
fitt betydligt utdkade arbetsuppgifteroch har diirfcir fcjrstdrkts.Tendensenmot specialmaskiner
krdver ocksi.ett
mycket omfattande och detaijerat offertarbete.Fcirs?iljningsavdelningenarbetar fcir ndrvarandepi en frirs?iljnings- och demonstrationsfilm,som skall visa den helautomatiskaU-)5.
Till verkstddernahatinkdpts en del nya maskiner,bl. a.
en Cincinnati slipmaskin,som kommer att anvdndasfcir
tillverkning av slipspindlar, vilkas bearbetningfordrar
stdrsta precision. Den elektriska manciverutrustningen
som, enligt vad som ovan sagts,blivit mera komplicerad,
har krivt en utdkning av el-verkstaden.Denna hir ocksi
byggts ut och f&tt nya och bdttre lokaler. Likasi har avdelningen fcir montering av slipspindlar omdisponerats
frjr att cika kapacitetenoch fi tillverkning och montering
mer flytande. UVA:s ldrlingsverkstadanstdllde under
1958 den femte &rskullenldrlinqar.
Antalet olycksfall i arbetethlar minskat friln IO L957
till 9 19t8, medanantaletfZirdolycksfalliikat fr&n 5 1.9i7
tlll7 I9r8, ddravtyvdrr ett n-redd<idligutging.

En au de senaste UVA-masAiner.na.Helautontatish bdlslipmasAin
Ilp U55 A tned automatith laddning och radiesAiirpningsanord.ning f dr in.rticksslipning au kul.rpir. UVA foto.

lnteildr-frfin monteringsballen t,id UVA med terier at, UHV ocb
UHM .rlipna:Aitter und.er monldge. Foto Olle Svensson,V[steris.

Krrinikan med t9j8 irs hindelser bygger till stcirsta
delen pi klipp ur KarlskogaKuriren, KarlskogaTidning
samtandra dagligatidningar. Kompletterandenotiseroch
anvisningartill bildmateriel har ldmnats frin de olil<a
avdelningarnasom svar pl en cirkulirskrivelse.Redaktionen vill i detta sammanhanqtacka nedanstiendemedarbetare:
A6elFRK, .Lba/BA, AllFAS, Btn/MVK, BnelNZE,
BmrzNVA, Bt/NVT, Bo/KM, Cb/NT, Cn/M, Cab/
NOX, DhlNZ, DnlNB, Est/NZL, Eri/6F, EnglNEpT,
Fdg/A, GmlS, G|/YY, Gut/KML, Hahn/X, HII/Y,
HzlNVN, HnfMH, JshlESS, KylKM, K/IK, Kmt/
MG 24, Kti/KC, Kncis/FS,LtnlNS, Lau/patent,Lj/MG,
My/FAG, Nk/VT, Pn/EPT, Oos/V, Onp/VK, Ro/y2,
Rz/ME, SylNVF, SgalMSK, Sz/YP, Sjn/NVK, Tr/6A,
Snf/NZM, WalND, V{f/KA, Wm/KM, \fgn/T octr
Vk/B. Samtligafotografersnamn har angivitsunder resp.
bild.
Redaktionskommitt6erna
vid de olika koncernfciretagen
har insamlat och redigerat vdrdefullt text- och bildmaterial. De sammanfattande
kapitlen rcirandede olika
friretagenha skrir.itseller granskatsav resp.verkstillande
direktcirer.
Redaktionen

UVA-orkestern't'drndjde Luciat'esten nted tacAer nuiA. Dirigenten, rnusiAdirektdr Gustat' Suenssott lAng.rt t. z, Foto Bert
Carlsson, Bromma.

55

FolAetsHus'festsal uid nzedaljutd.elningen den 6 dec D e inbjadna, medaljdrerna idnte an'
l:6riga, bolagsledningen,chefer m. ll. sitter blinAade ticl lingborden. Boforsfoto Tillman.

MEDALJUTDELNINGEN I BOFORS
Det var ganskatringt om saligheten
i Folkets Hus' festsal lcirdagenden
6 december,di Stig Gustafssonlyfte
dirigentpinnen och Bofors Musikkir
storairliga meinleddeBoforsbolagets
daljutdelning med BeethovensTr-rrkiskaMarsch.Drygt 170 av de 191 blivande medaljdrernajdmte fruar, ikta

makar, och i nAgrafall andraanhiiriga,
hade hdrsammat inbjudningen och
bdnkatsie vid de 18 bordeni festsalen
tillsammins med chefer och arbetslefor personalorgadare, representanter
nisationerna och bolagsledningen.I
allt deltog ca ))O Personeri festen.
Disponent SverreSohlmantog ddr-

Disponent Sohlman aatacAar NabelArutJteteranen terhntiistare
Mauritz Carlsson. Boforsfoto Tillman.

efter till orda och hdlsadealla hjzirtligt
vdlkomna.Han vinde sig siirskilt till
dagensmedaljcirer,frdmst de 6 veteranerna,som kunde se tillbaka pi en 50l'rig ll,ng anstdllningstid och som nu
skulle hedrasmed den storamedaljen.
Disponentenndmndebl. a.:
- "Ni sex - de flesta av Er dr iu

Direktdr Nordqtist och ingenj6r IY. KeJlertb (KKV), ailhen se'
nare lranrl6rde nedaljbrerttas tack. Boforsfoto Tillman.
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Chaulfdr Einar Persson, lrdken Briua Bergqli.rt, lru
Berg.rtrdrn och disponentez. Boforsfoto Tillman.

gamlabrukspojkarfrin Bjcirkbornoch
Bofors- har sdkerjieendnnurninnen
frin sekelskiftetsblygsarnmaverkstrider och kontor, dd,r alla kdnde varandra, och ddr innu mycket av den
gamla bruksidyllenlevde kvar. Ni har
sett hur fciretagenvuxit, blivit storindustrier och nitt ryktbarhet lingt
<iverlandetsgrdnser,ja civerhela vdrlden. I bdrjan av Er anstlllningstid
u p p l e v d eN i p n n d r a h l l l 1 9 0 9 l r s
storstreik,som fcirlamadehela virt ndringsliv och fcirgiftadeatmosf:irenfcir
minga FLrf nmht. Ni har ocksi upplevt
tvenne vdrldskrig, en ling period av
arbetsldshetoch ligkonjunkturen mellan krigen, men iiven pit narc,hiil kun-

lyalborg

Oueringenjdr Gerdin, dagen.r hdgtidstalare, tillsantmans nted
ingenjdr och lru D. Stdlhandske (KKV). Boforsfoto Tillman.

nat fcilja vira friretagsoerhdrt snabba
utveckling under en ndstan konstant
hcigkon;'unktur alltifrin 1930-talets
mitt. Under denna tid har ocksi arbetsmarknadens
partervuxit sig starka,
fitt ansvaroch hrt att respekteravarandra..
- i ir inte
Av 25-lrsmedaljcirerna
rnindre dn 18) - rd.knar de flesta
1933sornfcirstaanstdllninssiret.Detta
ir vlnde konjunkturkurr* d.finitiut
uppit, och bolagetanstdlldedi minga
nya tekniker och yrkesarbetare
fdr att
klara den vlxande orderstocken.Ni
har ju icke varit med om annat dn
goda tider och kan ddrfrjr inte ur egen
erfarenhetkonstalcrahur helhetsbil-

den blivit annorlunda. Men Ni har
varit med om att bygga upp det nuvarandefriretaget,befriimjai dessutveckling, och det 2ir d?irfcirvi idas vill
hedra Er fcir god och trogen gZiining.
Till medaljernalogar vi idag ytteiIigare ett utmdrkelsetecken,"Aifort
hedernh/. FrFtgan
om medaljernasvara
eller inte vara och desseventuellautbytande mot klockor, silvertallrikar,
aktier eller dyl. har ju diskuteratsvid
flera tillfiillen under de senaste&ren.
Jag skall icke hdr relatera alla de
fcirslag som framkommit. Bolaqsledningen stannadefcir dennahedeisnil,
som bl. a. har den fcirdelen,att den
dagligen kan biras pi rockuppslaget
som bevis fcir en vdl etnomf6rd arbe"tsinsats och fcir samliciriehetmed virt
fdretag." I stiillet fcir den nlstan traditionella
redogcirelsenrjver de gS.ngna50 och
25 Lrensutveckling talade riveringenjcir SvenGerdin om "Bofors i det nya
Europa". Hans anfcirandekan ldsas
som fcirstaartikel i dennatidning.
Si blev det musik igen, en skotsk
folkmelodi av Clive Rickardson.Podiet bestegsddrefterav disponentSohlman. direktcir Nordqvist och fyra i
medaljceremonierna
vdl insatta lottor,
fruarna \Talborg Bergstrcimoch Hildegard Swartz och frdknarna Britta
Bergkvist och Marianne Gullbere.
Fcirst fick de 6 veteranernasina midaljer och hdlsadesav varmaapplider.
De 185 25-Lringarfick hedersnilenpi
rockuppslaget
samtmedaljetui,dipJom
och kuvert med gratifikation i handen.
Trots det stora antaletmedalirirer.de
tringa och linga kommunikationsle50.ir snredatj 6rerna. si ttarz
de iff;,ii

i ;,i,t,

son och Hertrzan Karlsson. Stdend.e Dattid
Stdlbandske, Grjran Nilsson, Karl Sranbers
och Karl A. Lundberg. Karlskoga Kuriren
foto.
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Medaljiirer frin Ekonorniavd., Planeringen, Konstruktionskontoren

m- fl -

Sittande,|rilllrerad'en[r.t''..Henr1And'erssott,SixtenNordengren,Carl1Y,'Kellerth,
Sixten Cederlind, olof Ne-r'rer,Bror Kilsttdnt,
Lundberg ocb lt,an Aitur,l. Mit1aden; Bror Jctnssott,Hilding EriAsson, St,en.Collgert,
Holger
Carls.ron,
Nils
Johartsson, Oscdr Lttnduall, Henrl'Nordin,
Settce A,l.alntefeld.t,Berti! Sund.h och Arne !)han:son. Bakre tatlen:
Git.rtd
Selin'
och
Pelterrsoit
Sixten
Erik.rson,
Grisrd
Kllbont,
Gannar
Bertil AJmhyist,

Medaljiirer frin Metallurgiska och Elektriska avdeln' m' fl'
Atre Dahlberg' H. G. Johan'rson, Hjalnar
rtar Sh.6ldoch Erjk Bo.s/ri)nt. M)ilraden; Gatuttu,Lind.berg, osccrr Paltn, G. E. Sidkdst,
Bjelke'EdrinLincJ'rtri)ntochGllnnarKar/s.ron.B,tkrera)en,'StleltEtit'.r.ron,CarlH,thne,
Brednert, Arnold Gitlberg oclt Jahtrn Enil lohanssort'
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Medaljtirer

frin

Kanonverkstddetna

Frintre raden, sittande t'r. t.'.; ()/ot Nordqti.;t, O.rcar Roslrt, Roll F. lohanssor, Axel Brandt, Georg Ellstrbnt, K. A. Brtndjtt,
F|anssoltocbSt,enAke7''hed'er.MeJl,tnrldea.,KnlSnndql'ist,HolgerAndersson,Bengt|ohan.r.ro
lahans.ron,
quisr, Etuld

Ka.rl

Kar/tson, Erik Pers-ron,f'ore Fors och E/is Larsson.

F.t;t
t ti,6)t
itrtffi:iWA

rffi
Medaljiirer

Dahl,
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frAn

Ammunitions-,

Fiilt-

och Plitverkstiiderna

Sk1,/lqtist, S. E. A!1)elbring. EriA Gtttdl.r.;oa, Albert IIttIr och Gtnt,tr

Il..iirrt.
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Medaljiirer frin Reparations- och Verktygsverkstdderna, Transportavd. m. f.
S)trcrntle,friilne rtrden lr. t,.: Hugo Eric.rson,Ake Gastalsson, G, E. Hat.;e/gren, Irtna Anderssoa, Zandro JY,ihlrtedt, Edt.'in Edbom,
Clees lohansson ocb Nil.r 7Y/et/er.h4ittraden; Gunnar Er)A.rsou,Einar Per.rsort,Eitar Sandholtn, Entdnae/ Perssott' EriA Haglund, Hial-

ffi:
:"

Medaljtirer frin Nobelkrut I
Sittaude Jr. r.; ().rLn
Dahlstr6nlochPdalDantberg.Sr,iendeinelJanraden,'E'H'EriA.r.rol'GttltnarAron.;sotl,FrjtzKarJ.s.ron'IlarI{ols.ro
HilnterAnder.r.ron.Al|Carls.ron.Stiendeiblkreraden,,E)narKind'o
L l ) . n s , t t ,G e u r g F , , r s b c r y" c / L O . H . G t r , t t l . , , " ' 1

60

Medaljiirer frin Nobelkrut II
Sittande lr. a : Karl IYlaerne, Elor Sundqilst, olou Nilsson, K4rl oledahl,
ELsiu Larsson, Karl AhlaiA, Harry Rehnberg, Edrin
Totnasin, Stdende i rttittraden: Emil Larsson, Tore Moberg, Ture Sidsn'atzd, Erik- Larsson, Sren Lundberg,
Gunnar Lindgren, TJre lyerneling, Axel ohlsson, Karl AJbert SAirberg. Bakre raden, Karl Tell, Emanuel Persson, Knut Nilsson,
Arne Malntqrlsr, olou lyester
o c / 2K t l l l J r x l e n N t l . t i o n .
rorrs. rran srd,5/.

derna mellan podiet och borden och
den delvisdiliga akustiken,gick denna
del av programmetsnabbtoch smidigt.
PersonalkonsulentRune Olsson fcirrdttade uppropet och sig till att alla
kom fram. Medaljutdelningenavslutadesav disponenten,som an en ging
tackadealla"for vdl utfcird gd.rning,och
som utbringadeett fyrfaldigt leve fcir
medaltoferna.

Medaljdrernas tack framfdrdes, i
vd'Lvalda och uppriktiga ordalag, ay
ingenjcir Sfillard Kellerth, Konstruktionskontoret,eL geng i tiden fram-

gingsrik och av alla parter respekterad
SlF-ordfcirande.Hans anfiirande avslutadesmed ett leve fcir AB Bofors
lyckosammaframtid. Sist pi programrnet stod Bofors Musikk5.r, som lat
"Uncle Henry" :s kldmmiga marschtoner ijuda genomsalen.
Under hela ceremonienhade KarlskogaLottakirs medlemmarmed stor
flit och enersi fdrberett kaffeserveringen,kokat iOO-talsliter starkt,svart
och vdlsmakande
kaffe och ordnatmed
kakor, bullar och t&rta. Serveringen
gick snabbt,trots en del sviriqhet;r i
den tringa lokalen,tungansbaid loss-

nade, det blev ett allmdnt och gemytligt sorl och en glad och otvungen
stdmningvid de olika borden. Arrangdrernahade i stcirstam<ijligautstrdckning fcirsciktatt placeraalla medaljrirer
frin en och samma avdelning vid
"
sammaeller angrdnsande
bord.
Fotograferna Falk och Tillman kallade si sminingom till fotografering
- bilderna kan beskidaspi fciljande
sidor - och ndr fotograferingenvll
var kiar, var ocks5.hedersgisterna
fdrdiga att bege sig hem oi-h eventuellt
fortsdttafestandet.
R.
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Knut Bfdrn licA.rin
medalj au ingenjdr
Clae.r EJlnin, tid en hdgtidligbet i Den
Helder, Holland.
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Medaljdrer sorn saknas pd grappfotogralierna: Knut Bjdrn, Harald Danielsson,
Gannar Hindersson, Bertil Linttentannlanssen, Bern Lundgren och O.rcar palm,

MEDALJHOGTID PA NOHAB
Utdelning av Kungl. Patriotiska
Sdllskapetsmedaljer till de anstlllda
som sedanfdrra gingen, dvs.ir 1955,
uppn&tt 50 respektiveT fu i tjdnsten
inom Boforskoncernen,dgde rum Pi
Gullriset lcirdapersonalrestaurangen
g e nd e n6 . 1 2 . 5 8 .
Programmet inleddes av Metalls
musikkir som speladeunder ledning
av musikdirektcirEnar Mirtensson.
DirektcirP. Odelberghdlsadestyrelsens ordfcirande,fcirste hovmarskalk
fcir staden,
E. \7etter. reDresentanter
rivriga sirskilt: inbludna samt medaljdrer och anhcirigavdlkomna.
"stcirre delenav den vdstrahemisfdren tyngs nu av en ligkonjunktur
samtidigt som Europasldnder dr inbei handelspolitiskadiskussioner
gripna
iv stor betydelse fiir den framtida
utvecklingen", konstateradedirektcir
Odelbere."Fcir att bibehilla vir stdllning p8lartdsmarknaden dr det nddvtindigt att hcija det svenskan[ringslivets effektivitet."
"Under senareir har Nohab ftir att
kunna uppr2itth&lla sysselsdttningen
n6dgats taga order dven till fdrlustbringandepriser.Pi lingre sikt planerar vi f<ir tillverkning av nya produkter
inom omrlden dir efterfrigan vintas
bli stor i framtiden.Ett exempelhlrpi
dr atomkraftomrAdet.Dessa nya produkter kan ej vdntasbli rdntabladnnu
pi m&nga ir. Vi miste d?irfcireffektivisera tillverkningen inom de dvriga
tillverkningsgrenarnasi, att dessakan
fcir de nya
bdrautvecklingskostnaderna
produkterna.
De nya tillverkningsobjektenkomFiirlte Hal)tnarskalAen E. IYetter tacAar och
lychdnskar direktdr Per Odelberg - en 4?
dagens medaljarer. Nohabfoto.

50-&rsmedalitirerna
Ft, t,.: Anders Emanuelsson, Stten Larsson ocb Karl Torstensson.

mer att stilla nya och hdgre krav P&
kvalitet och ddrmed p& vir utrustning
och yrkesskicklighet.
Jag dr civertygad
om att vi p[ Nohab med ftirenadeanstrdngningarskall kunna mtita de krav
som stdllsp& ossi framtiden."
Hovmarskalk \7etter, som ddrefter
tog till orda, gav en historisk expos€
civer utvecklingeninom de omr&den,
dzirNohab nu verkar.Mot bakgrunden
av goda och diliga tider har nya tillverkningartagits upp.
"Fcir tjugotv& ir sedan", yttrade
hovmarskalk \il7etter i fortsdttningen
av hrigtidstalet,"inlemmadesNohab i
och tillfcirdesperiodBoforskoncernen
av krigsmlteriel.
vis storabestdllningar
Lit mig kompletterabilden med de
aktuellastrdvanden,som gdras fdr att
tillfdra nya arbetsobjekt, diiribland
Den mdnskligafaktorn
atomreaktorer.
ir den viktigaste, ndr det g2iller fdr
bolagetatt kunna hdvdasig i en kciparens marknad.Det dr pA sin personals
skicklighet och arbetsamhetNohab
miste bygga.Alla m&stege sitt bista.
Denna utveckling fir dven sesmot
bakgrunden av de konjunktursvdngningar som industrin genomgitt i virt
land. De ov[ntadeoch vildsammakrisernai brirjan av sekletoch pi zO-talet
med svira verkningarfcir enskildaoch
for fciretagenf<iranleddeatt man i
mlnga avseendenbdriade tdnka om
betrdffandefdrutsdttningarnafcir och
planeringenav driften av industrierna

i virt land. De socialaoch samhdlleliga synpunkterna kom i hiig grad i
centrum.
Alla var uppmirksammaP&att tiden
efter andra vlrldskriget inte skulle
uppvisa samma utveckling som tiden
eftir det fiirsta. Man sdkte ocksi pi
allt sdtt konsolideraftiretagen,rationaliserade tillverkningen, skaffade
moderna maskiner, uppfdrde iindamilsenliga verkstdderm. m.
Den utveckling av Nohab, som jag
nyss skisserade,skulle aldrig kunnat
ske, om icke mycket storainvesteringar
gjorts i fciretaget.AlltsedanNohab intr?iddei Boforskoncernenhar fdretagets fcirtjdnsteriterinvesteratsi fijretagetoch nigon utdelning harej givits.
Men jag tror ocksi att vlra veteraner
hir kan vittna om att mycketfcirdndrats
under de giLngna50 nren, och det
g2iller i lika hdg gtad, dir man tar de
sista 25 eller 8 iren. Nya verkstdder
fcir tillverkningen av dieselmotorer,
turbiner, plitsligeriarbetenm. m. har
har ior&
uppfrirts.Bergskyddsrummet
ningstiillts. Ungkarlshotellet, denna
fcir 150
bostadshus
restaurangbyggnad,
har
ldeenheterd.vensomsemesterhem
utrikatden socialasektornoch sistmen
ej minst betydelsefullt,den nya forskningsbyggnadenfdr motorer och turbiner har kunnat trida i verksamhet
f cirsdljningsorganisation
och f ciretagets
har byggts ut civer si gott som hela
vdrlden.
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Nohab-medaljiirer I
Sittande lr. t.: Torsten Genatder, Carl Holnqtitt, Edtnar Bra/t, Per O,lelberg, Bengt Selander',Erik Gastalsson, Erih Tengbldd. St,ieude
fr. r.: Stett Sandberg, Euald. Andersson, Arne Gasldfsson, Kail Axel lohansson, Arne Landberg. Uno Tell.

ffi

::

Nohab-rnedaljiirer

II

Sittande lr. t.: EriA Bengts.ron,Vilbelrn Bengtsson,Ho/ger Sjdgren, Sixten Holnin, Karl Gastat'sson,Verner EriAsson,Algot SAog. Stdend.e fr. a.: lYerner Jansson, Birger lonsson, Knat Tanberg, Elraim Eriksson, Algot Bcichstrdtn,Otto Mogel, Helge Karlsson, Erih Hagstrdn, lY alt er Ap pel gr en.
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Nohab-medaljiirer

III

Sittande fr. t.: Bertil Bengtsson, John Andersson, Herbert Klint, Ga:taf Andersson, Helge Lundsildm, Suen Petlelron, Waldentar lN/ackerberg. Stdende't'r. r.: Torsten Bi1rhlund, Torild Toresson, Helge Stulnte::ron,Hartwig Joltnsson, Bertil IYallin, Karl Myrin, Oskar
Gastafsson.

Nya maskiner i nya.verkstederhar
mdjliggjort en rikad produktion, och
Droduktionsvolvmen d'r nu c& tre
gang.r stdrre en den var fcir tjugofem
ir sedan.
Faktureringsv2irdet
blir under 1958
minst lika stort som under 19)7, och
de anstllldas antal dr fortfarande dver
2.100. Vi kan nog fcirsti, att en sndan
produktionsvolym ger en verkstallande
direkt<ir stora bekymmer nir de goda
tiderna slutar. Det glller att fiirsclka
att ge arbete it all denna personal och
ati fi de dyrbara maskinerna utnyttjade. F<ir varje dag som arbete sker i
verkstedernaskall utbetalasei mindre
in 110.000kronor i arbetsl<iner.
Men nu har i min korta exDos6
kanske det allra viktigaste kommit
mdnniskan. Den minskliga
bort Medaljdrer
,j:;..rr,r,

som lattas pfr gruppfotogra'
Gastausson och Richard Stens'

faktorn miste komma.in p8' alla stdilen, annars nr vi diligt sldlldu i d"n
kamp, som nu miste fciras om kdparens marknad, och ddr vi miste vara
med fcir att kunna hilla det hela i
ging. Niir man som i Nohab alltmera
overgSttill att ftirsdka bli en verklig

kvalitetsindustrikommer den mdnskliga faktorn dn mer in. Yrkesskicklighet vid tillverkningen - i alla dess
delar - blir ofta avgtirandei konkurrensenoch det gdller alla vira tillverkningar. Priserna,konkurrenskraften beror ingalunda enbart av maski-

De tre unga damerna som assisterade aid medaljutdelningen. F. a. Anne'Lis HenriAsen,
Kajsa Karlsson och IJlla-Bitt Hermansson, sonz just t'dster nredaljen pfr. Torsten Genander.
Nohabfoto O. Eriksson.
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SMANYTT FRAA/ NOH,4B - UVA . TV
Personaliindringar inom UVA
Herr Carl Barh hat d,vertagit fdrvaltningenav UlvsundaFastighetAB
efter kassdrEric Bartholf, som avqitt
rnedpension.
Herr Boije Ulmnib, tidigare bitr.
kasscirhar <ivertagitansvaretfcir kassaseKtl0nen.
Ingenidr Magnut Arhuiander har
nyanstdllts som serviceingenjdr p6.
Hydrauliska vd.xelavdelningen.
Ingenjdr Anders Norberg har ffirn
nyiret utndmnts till fcjrestindare fd,r
Arbetsstudieavdelningen.
Verkrnihtare Ricbard Larsson har
frin den L5 jan. tilltrZitt en ny befattning pi Arbetsstudieavdelningen.
Fdrman Bengt Olsson har samma
dag eftertrdtt verkmdstareLarssonsom
basfdr hela svarvaravdelningen.

Det gamla athuset i Stalldngsuii(en.
E. Molin.

Anskrdmligt
i Tidaholm

Foto

uthus fiirsvinner

Vi har tidigare visat en bild av
Rd.ttarstuganinnan den revs och di
kanskemeningarnavar nigot delade.
Diremot iir viil glZidjenoch tillfredsstlllelsen allmin, di. hnr avbildade
anskrdmliga uthus fcirsvann, vilket
skeddestrax f6re jul 1958.
Detta hus, som varit till fdrareelsc
genom ati det inkrikiar pl Stallangsvdgen och dessutom sett etskilligt
Minadens krumelur
skrabbigtut, korn i blickfinget, di
Om Du uill nrtgotspdr;ja
Stalldngsvdgen
f6r 25 ir sedanladesut
Orn borrning iin s2 safir
och
permanentades.
Det rdtta hadevil
Da ei bebdaersdrja
varit att man di flyttat in huset pi
till loltan blott Du gdr
tomten eller byggt ett nytt som ersditHan gammal iir i gamet
ning. Detta gjordes emellertid inte,
han han tin tak som l3
som det kan tdnkas av ekonomiska
ocb patriotemblemet
skel.
Att operationenblev etskiltigt
fdr lnnge sen hiingts p2
f . L.
dyrare nu, kan utan vidare antagas.
Fcir alla, som iker Tidaholm-JdnTiirstande ficka
kriping denna vig. dr det vil en ilr.tsVidstiende foto bel<inadesmed punkt att slippa se ibiiket och vi tdnker
3:dje pris i TrollhdttansFotohandlares d[ dven pi denna tidnings redaktdr,
tiivling om blsta blixtfoto. Bilden, som somibland har drendener till Smiland
dr tagen av Stig Karlsson, KA 22, och dE far 6ver Tidaholm. Vi eiir allt
Nohab, bedrimdesav juryn som ett fdr turister och vira gisters lrevnad
mycket vdlfunnet motiv. InstdmmesI
i Tidaholm.

nerna. Hd.r blir mannen som skciter na, men samtidigt 6verldmnarvi frjr
rltt full sysselsdttning,
och arbetskrafmaskinenden viktigastefaktorn."
fcirsta gingen en Nohabs hedersnil, tens rd,rlighethar kulminerat. Det Ir
Hovmarskalk $Tetter gav medaljci- som battre dn medalienkan bdrasvid
dA fdrvinande och glZidjandeatt se att
rernasanhciriqaen blomma. Han me- lZimpligatillfiillen. Den samtidigtciver- si minga blivit fciretaget
trogna. Detta
nade. att nlr det glller anpassningen limnade gratifikationen hoppas vi
miste tyda pi att de anstdlldafunnit
till f<iretagetir familjebandenav den skall bli mottagarna till nytta och sig till retta'i f<tretaget
och att frjretastcirstabetydelse.
gladje."
get haft det stcjdfrin de anstdllda,som
"De senasteiren har atskilliga disHovmarskalk rVetter tackade alla erfordrats.
kussionerfcirts bide inom industrin t<ir den insatssom gjorts och utbringa*
och i tidningspressen
betr. ldmpligaste de ett leve f<ir medaljd,rerna.
Stadsfuilmaktiges ordfcirande A.
sdttet att hedra de anstdlidafrir lingDdrefter frirrittades utdelning av
varig tjl.nst. Det har pflstitts, att Kungl. PatriotiskaSdllskapetssilver- Lundqvist talade under kaffet, som
PatriotiskaSdllskapetsmedaljer inie medaljermed diplom ochgratifikation sedan serverades.Han berdttade,att
ldngre rciner nigon uppskattningoch till alla som under iret uppnitt 50 den tiden di Nohab var "Verkstan".
man har i stiillet fcireslagit kontanter, respektive 25 tjanstelLr.Medalicirerna varit av stort vdrde vid uppbyggandet
vdrdefriremil eller aktier. Vir medali- fick dven som de fcirstamottaga den av den betydande kvalitetsbetonade
utdelningidag sker jnte under samma frjr iret nyinstiftadeNohab-heders- industri, som nu finns i staden.Staden
dr Nohab tacksamfrir detta. Talaren
former som tidigare.Bolagethar emel- nilen.
lertid velat bibehilla medalien som
Medaljd'rernas tack framfcirdes av hoppadespi en fortsattgod utveckling
en symbolfcir vir tacksamhetoch upp- fdrman T. Genander.Han erinradeom f<ir fd'retaget och cinskadelycka och
skattning tlll 25- och )0-irsfubilaier- att under de senaste25 Sten har det f ramgilng.
T
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DireAtdr Axel Il/ahlsteen arglr sonz tice
tetkstiillande direAttir 1 mars 1959.

DireAtdr Helnter Nordqaist, lice t,erksriillande direkri)r lrdn 1 mats 1959.

Otetingeni|r Stig Caspetsson,prodaAtionschef inom Bolorsaerken lrdn 1 mats 1959.

3 Tlll produktionschef inom Boforsverken utses
fr. o. m. ndmnda tidpunkt Overingenjor S' Cas'
persson.Produktionschefeniligger att samordna
viktigare ffi.gor av sivil produktionsteknisksom
allmdnteknisknatur. Han ansvararddrjdmte for
samordningen i tillverkningshdnseendemellan

BOTAGSTBIININGBN
Personalf iir?indringar
Sedan Vice Verkstdllande Direktoren Axel
\Wahlsteen pi grund av hdlsoskdl hos styrelsen
hemstdllt, att inom den ndrmasteframtiden bli befriad frhn sina nuvarande uppdrag inom Boforskoncernen, har bolagets styrelse, samtidigt som
denna ansokanbeviljats, fatiat beslut om foljande
omdndringar inom bolagets personalorganisation
att gdllafrin den 7.i. 1959:
t Direktor \Tahlsteen intrdder som konsulterande
inom Boforsbolaget och samtliga dess dotterbolag. Omfattningen och detaljernabetrdffande
denna hans verksamhetskola nirmare 6verenskommasmellan honom och VerkstdllandeDirektoren.
2 Tlll Verkstdllande Direktorens stdllforetrddare
utses frin ndmnda tidpunkt Direktor H. Nordqvist, vilken samtidigt utnimnes tilt Vice
Verkstillande Direktor. Direktor Nordqvist
bibehAller befattningen som chef for Ekonomiavdelningen och till stdllforetrddandeekonomichef utsesKamrer B. Henning.
Kamrer E. Spiik kommer, ndr hans nuvarande
arbetsuppgifterinom avd. E hunnit ordnas och
Ingenjor Arvid Larsson avghtt frin sin befattning, att omhdndertagavissa kommersiella och
affirstekniska uppgifter inom Krigsmaterielavdelningen enligt ndrmare direktiv frh.n Artilleri-

moderbolagetoch dessdotterforetag.
Till produktionschefensstdllforetrddare utses
\WahlOveringenjorN. Wahlberg. Overingenjor
bergs direkta ansvarsomriden utgoras av foliande allmdntekniskaavdelningar: B, BA, KA,
S, TR, X, Y, OV och OX'
4 Produktionschefenuppgor och foreldgger Verkstillande Direktoren ftirslag till ldmplig organisation fiir Kilstaverkenmed iakttagandeav att
nigon ny chef for hela avd. M ej for ndrvarande
kommer att utses.
5 Chefen for avd. ML sorterar hddanefter direkt
under VerkstdllandeDirektoren i vad gdller viktigare frk"gorrotande organisation och planering
av verksamheten.Produktionschefendger dock
ritt att inom omriden, som direkt berora hans
verksamhet,ldmna erforderliga direktiv till avd'
ML.
6 I ovrigt giller i tilldmpliga delat tidigare utsdndaplaner betrdffandepersonalorganisationen.
Bofors den 9. 2. I9t9.

direktoren.
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ARBETSVARDERING
AU DirCKtiJr
CARL-ERIK VOS
Suenska Arb etsgiuareJ:dr
eningensAllmrinna Grupp

Sedanarbetsvdrderingsmetoden
som hjdlpmedel
vid lonesdttningenfor ungefdr 10 ir sedanpi allvar borjade diskuterasoch utredashdr i landet, har
intressetfor dessafrhgor varit i stindigt stigande
bide bland arbetsgivareoch anstdllda. Idag kan
man, trots att den praktiska anvdndningenav metoden innu ar ganskabegrdnsad,konstateraen helt
annan instillning dn tidigare, di man sdrskilt pi
arbetstagarhill stzillde sig ganska skeptisk. Utan
tvivel beror detta pi att man under dessair hunnit
bilda sig en uppfattning om vad arbetsvdrdering
egentligendr och icke ldngre betraktar den som ett
forsok att kullkasta det traditionellt tilldmoade
lonesystemet.
Arbetsvdrderingi modern mening dr ju ndmligen
bara ett sdit att i mera systematiskform tilldmpa
principen att ett arbete skall betalasefter vad det
kriver av den, som utfor det, jdmfort med andra
arbeten. Denna princip dr ingalunda ny. I sjdlva
verket tilldmpas den och har alltid tilldmpats pi
arbetsmarknaden.Man kan rentav sdga,att det dr
en princip, som ligger i sakensnatur, och i och for
sig borde varaldtt att tilldmpa.
Man kan emellertid inte bortse ifrLn att det hos
olika mdnniskorofta rider ritt skilda meningar om
vilka arbeten, som skall anses mera kravande dn
andra, framfor allt di kraven aro av olika slag och
dirfor inte direkt idmforbara med varandra. Det
ena arbetetkan t. ex. innebira stora fysiskapf,.frestningar, medan det andra dr fysiskt ldtt, men forenat med stort ansvar, som krd.ver en betydande
insatsi frlga om uppmdrksamhetoch noggrannhet.
Hur skall man i sidana fzll pi ett rettvist satt
kunna awaga betalningen for respektive arbeten
i forhillande till varandra? Man vet i andra sidan
av erfarenhethur mycket av stindiga meningsskiljaktigheter dessa frigor brukar vdcka pF,.arbetsplatsen. Den inbordes loneawigningen mellan
olika yrkesgrupperinom foretagetdr i sjdlvaverket
ett problem, vars lcisning dr av storstabetydelsefor
den goda andan och trivseln i arbetet.
Dessa problem kan arbetsvdrderingenbidraga
iill att losa. Metoden bygger pi den tankegingen,
att det fordras en grundlig analysav de olika arbetena for att en fullt saklig jimforelse av arbetskraven skall kunna gciras,och att dennajdmforelse
sker efter i forvag uiarbetade normer, som bl. a.
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innebdr en avvdgningav vilken betydelsevid lonesdttningenolika slagskrav bor tillmitas.
Hur arbetsvdrderingentekniskt gir till illustreras bist med ett praktiskt exempel: Man upprittar
forst beskrivningarav de arbeten,som skola vdrderas. I dessabeskrivningar medtagasalla faktiska
upplysningar, som ha betydelsevid vdrderingen:
utover sjilva arbetsorganisationen,
uppgifter om de
maskiner,verktyg m. m. som anvindes, arbetskvantiteter och arbetsvikter,materialets beskaffenhet,
arbetsstillningen samt olika yttre forhillanden,
som kunna piverka arbetssvirigheten,t. ex. buller,
smutsighet,vdrme, damm, gas, o. s. Y.
Vid sjdlva arbetsvdrderingenanvdnder man si
vissa poingtabeller, var och en representerande
en
viss typ av krav, t. ex. fackkunskaper,praktisk firdighet, fysisk arbetsinsats,psykisk arbetsinsats,
d. v. s. uppmdrksamhet (koncentration och omdome) initiativ samt arbetsforhillanden pi arbetsplatsen. (Ex. hlmtad ur "Tabeller for arbetsvirdering, utgivna av SAF:s Allmdnna Grupp, De
ForenadeForbundenoch SvenskaFabriksarbetareforbundet" 1915.)
Yarje arbeteisdttes ett visst podngtal under de
olika tabellernaoch den poingsumma,som erhi.lles
dr ett uttryck for arbetetsrelativa arbetssvirighet
enligt arbetsvirderingen.Dessarelationstal kunna
sedanpi olika sdtt liiggas till grund for ltinesdttningen.
Arbetsvdrderingen ar alltsh inte nigon slags
matematiskformel med vars hj?ilp den rdtta lonen
for varje anstdlld direkt kan utlisas. Den utreder
endastforhi.llandet mellan de olika arbetenamed
hinsyn till arbetssvi.righeten.
Lonens absolutastorlek och skillnadeni kronor och oren mellan hogsta
och ligsta lon, vad man alltsi skulle kunna kalla
penningfaktorn i lonesdttningen,miste alltid faststdllas i sdrskild ordning. Den ir beroendeav de
overenskommelser,som kunna trd'ffas mellan arbetsgivare och arbetstagareeller, som regel, av
respektiveintresseorganisationer
vid forhandlingsbordet.
Arbetsvdrderingensanvindbarhet som underlag
for lonesdttningendr ocksi begrdnsadpi si sdtt,
att den inte tar hdnsyn till de individuella olikheterna i kvalifikationer och prestation arbetstaqare
emellan. Det ir arbetet sori vdrderas,inte iniiui-

dens formiga och sdtt att utfora arbetsuppgifterna.
Vid ackordsarbetetar ackordethand om de individuella prestationerna.
Man kan heller inte praktiskt rikna med att
kunna anvinda arbetsvdrderingenfor att gora jd'mforelser mellan arbeten frin helt artskilda yrkesomriden, t. ex. kroppsarbeteni ena och intellektuella yrken i andrasidan.Detta skulle krdva en si
stor spdnnviddi vdrderingssystemet
att detta bleve
otillforlitligt.
praktiskt
Slutligen miste man komma thl,g, att man i lonesittningen av hivd arbetar med itskilliga differentieringsgrunderav annat slag dn den arbetsvirderingen tar fasta pi. Exempel hZirpi ir de mera
"socialt" betingade loneskillnadernamellan mdn
och kvinnor, vuxna och mindeririga, arbetstagare
i olika dyrortsgrupper etc. Arbetsvdrderingenkan
alltsi inte pi. nigot sitt sdgaslosa hela awdgningsproblemet,men bor kunna ge ett gott underlag for
den del av lijnesdttningen, som hdnfor sig till
"arbetetsart".
For att man med arbetsvirderingenshjzilp skall
kunna uppvisa en nigorlunda "rittvis" lonesdttning miste emellertid bida parter vara overtygade
om den gjordavdrderingensriktighet. Detta giller
bide sjdlva systemet/tabellernaoch hur de tilldmpats i det aktuella fallet. Det forsta kravet har man
hos oss sokt uppni genom att organisationernapi
respektive sidor gemensamt utarbeta det system,
som skall anvdndas.Ett sadantsamarbetehar t. ex.
Igt rum mellan SvenskaArbetsgivareforeningens
Allmdnna Grupp och De ForenadeForbunden,vilket resulterat i det system, varur ovanstiende
exempeldr hdmtat.x) Nar det gdller systemetstillldmpning pi den enskildaarbetsplatsen
uppnis den
storsta tillforlitligheten om vdrderingenutfores av
en kommitt6, bestiendeav representanterfor sivdl
foretag som arbetare.Har denna ordning tilldmpats, har man goda skdl hoppas att meningsskiljaktigheterangiende den inbordesloneawdgningen
for framtiden ej skall behova uppst8.eller itminstonekunna losaspi. saklig grund.

*) Betriiffande
Jirnbruksfrirbundetoch Metallindustriarbetarefd,rbundet
arbetar en gemensamkommitt6 med
formerna f<ir till?impningen av Jiirnbruksfcirbundetsarbeisvdrderingssystem.
Red.:sanm.

RBIIAKTIONBN
NASTA NUMMER
blir nr 2 av Lrgitng 1959,vilket berdknasutkomma
omkring den 1 maj. Huvudinnehillet kommer som
vanligt att bli en utfodigare redogorelseover bokslutet 1958.
Redaktionenonskar ddrutovergdrna bidrag frln
lisekretsen, f.rhgor, insindare, dikter, teckningar,
anekdoter, fotografier eller annat lZimpligt bildmaterial. Bidragenbora van redaktionentillhanda
senastomkring I april. Skriv bara B-pilens redaktron, Bofors pi kuvertet, si kommer det fram !
Boforsmisterskapet

i fotografering

1959

Vid tevlingstidensutging den 6 febr. hade ett
mycket stort antal kuvert och paket m. m. anldni
till Ungdomsgirden. Intresset for denna tdvling
visade sig vara glddjande stort och mhnga tdvlingsdeltagare deltager i bide fd,rg- och svart-vitt klasserna.Sammanlagtett 70-tal bidrag inldmnades,de
flesta tillhorande klass B, alltsi deltagare,som ej
tidigare fitt pris i fototeivlingar.Aven klassC, ungdomsklassenvisade inte si f5" deltagarc. Hdr hade
kommitt6n dock hoppats pi ett storre deltagande.
Tdvlingsbidngen har nu oversdntstill "fdmmande ort" for opartisk bedomning. Vi hoppas
komma med prislista redan i ndstanummer.
Bofors och Nohabs hedersnilar

u

lj

l:lt4

Som meddeladesi nr 6 1958 (sid. 4t-42\ kan
alla anstdllda,vilka tidigareerhiilit Kungl. Patriotiska Sdllskapetsmedalj, janval erh&lla Bofors,
resp. Nohabs hedersnil. Anstdllda vid Bofors och
Nobelkrut kan erhilla ni.len vid personligt besok
pi EPR resp.NEPT. Anstdllda vici Nohab erhiller
nilen pi Personalkontoret.
Skulle nigon av en eller annan anledning vara
forhindrad att gora detta besok, kan skriftlig ansokan insdndastill ovanndmndaadress.
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G RATULERA
oah 6o-dzi"n4az
II kvartalet 1959
BOFORSVERKEN
Anstilld
April.
50-tringat
lr
I. Kilestad.,Gdsta Emanuel, Montrir. BAM.
1948
2. Karb)n, Nilt Algot, Hiirdningshiziip.,
MSK :o L946
3. Gi)tbergh,Hans Osten,Vdrmire'SOb
t. pr.. N.{p 1 9 3 4
L4. Erikston, Karl Erih Ebbe, Mek. reparatrir.'VR L937
7). Elg, Astrid Gunbitd Olouia, Scimmerska.
OT 1949
2o. Fortberg,Erih Axel, Frdsare,VK 23
I O)<
27. Ericuon, Enar Herbert, pliltslagare,Vp 20
1929
25. Anderston,Ture Vilhelm, SkiftfOrm..MH 22 1 , 9 3 7
26. Ericston,lohn Valter, Instruktdr, y
1924

Muj.
2. Andersson, Karl Konrad, Rcirmontcir,B 23
2. lulin, Gustau Alfred, Riktare, MSK g3
3. IY/ab'lsten,Guttau Adolf , Uppslagare,MG 21
5. Andercson,Allan Valentin, UltrJludprovare,
MH 20
L5. Kiillstrrim, Euert Gottfrid, Brinellprovare,
MSK 'O
L6. Hjelm, Anders Gdta, Refflare. VK z8
L7. Edenuik, Axel luar, Konsftuktdr. BAK
17. Andersson,EriA Bernt, EI. svetsare.
Vp 24
23. BiicA,SuenBert)l, Kontorist, p 1l
24. Andersson, Paul luan, Kranforare, MVK 14
24. lobansson,Erik Fildott', Filare, VK 53
30. Neriing, Erik Gustau, Div.-arbetare, KA 91
Juni.
3. Forsberg,Gerda Victorza,Stiiderska,SS
3. latko, OsAar,Smed,,MS 24
7. Karlsson, GustauBirger, Mek. rep.. X 20
8. Pettersson,Dauitl Ho"lger,Suarvari,VK 2l
8. Dahlin, Lars FolAe, Svarvare,MG 24
9. Gustautson,GustaaEuert Holger, El. montcir,

1934
1942
1OIL)

1944
1942
1924
1939
1947
1934
r954
795r
1949
L953
1935
7948
L929
1935

x20
1944
IO. HLkansson,Seth Otcar Enar, Elektroing.,X 1 1936
10. Sundstriim,lohn Berti/ Fredrik, EI. montcir,
x20

15.
15.
17.
22.
24.
25.
27.
27.
28.
29.
30.

Grdnlund, Karl lohan Ingemar,F6rman,MS
Carelitttten,Nilt Gunnar, Materialvdg.,MEK
Ekstrom,Anders Torsten,Svetsare,
MSI( SO
Sjdgren.Karl Vihtor. Filare,VK 25
Englund, Karl Algot, Maskinvalsare,
MVK 21
Hd glund, Er)k Dauid, Barlastare,Y A 20
Persson,GustaaEdain, Sm.-hjalpare,
MSK 33
Vad.man,Birger Allan Henry, Tipt.-arb.,VT 9
Enserud,Karl Artur, Verktygsavsyn.,
VV 80
'
Niltton, Karl Euert, Stidare,MS
Andersson,Karl Eloa, Tnarbetare.B

April.

'I

O5.l

1930
7947
1935
1 c )sr
1949
r934
1953
1955
7936
1957
1948

60-iringar
2. Forslund, Nils OtAar, Hjalpare,MH 20
7940
6. An.dersson,Hugo Valdemir, Fjiderprovare,
KA 6'
1937
8. Haglund, Dauid Emanuel,Trpt.-arb.,ME 20 1920
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71.
18.
20.
21.
23.
25.
28.

Larron, Knut Berfil, Kallsigare,p 11
lobansson,loban Albert, Div.-arbetare,ME20
Embrettroll,Per, Kranf6rare,MVK 14
Gu$aatton, HLAan Edain, St&lutldmn.,MS rr
My6n, Thure Ernanuel,Svaware,VK 21
Franzin, Gdtta, Maftinmdstare,ME 3
Lartton, Sixten Egedius,Div.-arb., MVK 30

lg54
1938
1949
1929
1925
I9t7
1956

Muj.
15. KarlAui:t, Valborg Maria, Stdd,erska,
EFV

195r

Juni.
IO. Lilieberg, Greta Maria, Std.d,erska,
EFV
U. Olsson,Ture Herbert, StZidare,
VT 9
74. Holm, Karl Erik Ejnar, Kontorist. pV
24. Strdm, Gutlau Einar, Brinellp.ouare,MH 23

1936
195L
1923
1919

NOBELKRUT
April.
ll.
15.
L7.
27.

50-tringar
Hanston,Arnold Harry,Krutarbetare,NVK 4
Dufua, Erik lohn, Lab.-bitriide,NVM
Kindgren, Karl Eaert,F6rman,NVA 3
Ekberg, lulia Anna-Greta, Kontorist, NFCL

Muj.
5. Karlston, Allan, Forman, NZE

19j0
1916
I93B
1957
1935

Junr.
2. Faeter,Anna, Ammunitionsarb.,RA
Ig53
6. Karlsson, Gufiau Erik, Apparatskcitare,
NVF l9:r9
1.0. Nlisiland,er,Elna Martina, Ammunit.-arb., RA 1941
60-iringar
April.
8. Fogelberg,
Karl Vallentia,Ammunitionsarb..
NVA 4
ry38
9. Sundgren,
Rudolf, Ammunitionsarb.,
NVA 4 t9?l9

NOHAB
April.
50-iringar
8. Hanston, Karl, Travetsfcirare,VT
25. Nilston, Albert, Hilkortsoperatdr,EF

L94I
7940

Muj.
20. Olsson, Karl, Instruktdr, VD
21. lobansson,Alrik, Grovarbetare,VB
24. Holmberg, lVilliam, Fcirman,VA

1938
7940
r935

Juni.
71. Klint, Hany, ForcS.dsarbetare,
EIF
14. Ytterberg,Gunnar,Fcirman,VD
15. Wallin, Bertil, Resemontcjr,VI
77. Almqaist, Ingernar,Hopsdttare,VI

1956
7929
193r
r927

April.
60-fuingar
29. Suensson,Richard, Tidskrivare,EF

1935

M^j.
9. Kartberg, Gustaf, Svetsare,VT
II. lontson, Hilding, Rcjrarbetare,
VI

r927
1917

Juni.
18. Tdrnqaitt, lohan, Milare, yR
23. Boriesrcn,Tortlen, Snickare,VB

1941
1947

oUetersner
slutat
sorn
stntjanfs

Holger Ander.ssotz
N obelkrat

Gustau Dahlstrbnt
Bolors

lsidor Berggren
N ohab

Eaald Erihsson
N obelkrat

#,

:+
tiiT
Erih lobansson
N obelArut

Sig'frid lohansson
Bo'fort

Anderrson, Gustaa Holger, fodd 4 sept. 1904, pensionerad 1 febr. 1958. Arbetadevid Bofors Byggnadsavd.
jan. l9l8-febr.
1919, anstdlldespi Nc-krutbruket vid
Vi gratulera . . . -forts.frinfdreg. sida.

TIDAHOLMSVERKEN
60-iring
April.
L). Bfi)rnber{, Anna Ingeborg, Stlderska

1956

\X/EDAVERKEN
April.
SO-iringar
1. Landholm,Ake, Forman
4. Green, Malte, F6rsd'liare

r928
1934

Muj.
5. Andertson,Erik, Sndltare
9. lVetterdahl,Einar, Truckforare
2I. lohantson,Stten,Yerkmd:stare

1939
7948
7944

Juni.
15. Warnander,Verner, Snickare

1946

April.
60-itingar
2. Nicklasson,Suerue,Fcjrman
4. lY/ablhuist,lohn, Svaware

1940
7947

Muj.
3. Olsson,Ture, Handformare

1c))e

Ellen lohnsson
Bofors

Gtstaa Carlston
Bofors

Nobelkrut i nov. 1924, kom 1926 till Trotylgjuterietoch
r maj l)28 till Trotylfabriken,ddr han i huvudsaksysslat
med denitreringav restsyror.Fdrtidspensionerad
pi grund
av sjukdomefter ca 32 irs tjdnst.Medalj och gratifikation
1950frjr 2) tjdnste&r.
Berggren, Karl Erhard Isidor, fddd 16 aug. 1892, petsionerad31 dec. 1958. Anstiilldesi aug. 1920 som svarvare pi Maskinverkstaden
vid Nydqvist & Holm, utndmndverflyttade
des 1936 till frirman fcir revolversvarvavd.,
och
i april 1951 som detaljplanerare
pi Dieselplaneringen
kom 1 jan. 7957 till Metodavdelningensom operationsberedare.Medaljcirf& 27 tjdnsteir vid Nohabsjubileurn
1947. Riiknadeca 38 tjdnsteir ndr han avgick.
Bohlander,Karl Zakeus, fddi 22 dec. 18!1, pension
1 febr. 1959. Arbetadesorrr filare i Kanonverkstadens
finmekaniskaavd. i Bofors aug. 1915-april 1917 och
nov. 1920-aug. L)22. Aterkom i juli 1924 till samma
avd. och syssla,som han hade tills han slutadeefter ca
38 ir i bolagetstjinst. Medalj vid jubileet fcir 26 tjdnsteir.
Dahlstrt)m,Erik Gu$aa, f6dd 12 jan. 1,892,pensionerad 1 febr. 1959. Anstiilldesvid Bofors i jan. 1927 och
har hela sin anstdllningstid,ca 32 hr, vartt smedi Smidesverkstaden.Erholl 1952 medalj och gratifikation fcir 25
tidnsteir.
Eilksson,lohan Etald, fddd 21 jan. l8)2, pensionerad
24 jan. 1959. Arbetadevid Acetonfabrikenvid Nobelkrut
jan. I9l6-april
1919. Ateranstdlldesi mars 1924 pe
ddr han huvudsakl.varit fdrste
Nitrocellulosakrutbruket,

70

Axel Larsson
N obelkrat

Karl Saanberg
B ol ors

Karl Landberg
Bo f or.r

Rtdolf Sun.rtrbnt
Bofors

man vid krutblandningen.De senasteiren har han arbetat
med rivning av nitrocellulosa.Medaljcirvid iubileet 1946
med 26 tjdnsteir. Rd.knadeca 38 ir i bolagetstjdnst ndr
han avgick.
loha.nsson.Erik H jalmar, f6dd 2 jan. 1892,pensione_
rad 2 jan. 19)9. Arbetadepi Bofors Byggnadsavd.19O6
-1909 samtkortaretider 1911och 1913samt
vid Nobel_
kruts Byggnadsavd.april l9L5-jan. 1921.Ateranstilldes
pi samrnaavd. i marJ 1924, darfian de sista20 iren varit
banarbetare.
Rdknadeca 42 tidtrsteiirndr han slutade.Erh<ill me_daljoch gratifikation frir 30 tjdnsteir vid jubiI e e t1 9 4 6 .
- lohnsson,Ellen Maria, fodd 24 dec. 1898, pension4
dec.1958.Fru Johnsson
arbetade
somlaborant,ridBofors
laboratoriumnov. 1916-aprilt917. Aterkomi.iuni 1951
tiil sammaavdelning och tjdnst. Rdknadeca 28 tjdnsteir
nir hon slutade.Erhdll igt j medalj och gratifikation fcir
25 tjlnsteir.
loba.ntton,Patrik Siglrid, f6dd 10 dec.1891,pensionerad 1 jan. 19)9. Anst2illdes
vid Bofors i febr. 1917 som
smedi Stridesverkstaden
och hadedetta yrke. med undantag av ett kortare avbrott 5.renl92O-t921, hela sin anstdllningstid,ca 4O ttr. Medalj och gratifikation vid jubiIeet 1.946fcir 28 tjinsteir.
Carltsotz,Guttau Gideon,f6dd g nov. 1g93,slutatmed
pension 1 dec. 1958. Arbetadepi Bofors Byggnadsavdelning 1916-1918, iterkom i sept.1920som maskinistpi
Kraftstationen,en tjdnst som hin innehadetills han sluta_
de efter s.amm11la-qt 40 ltr i bolagetstj2inst.Medal.joch
9a
gratifikation vid jubileet 1946 for iS tjensteir.
. Larsson,Axel lulias, fddd 9 okt. rg9t, pensionerad23
dec. 1958. Anstilldes vid Nobelkrut 19ij i divarande
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A/exi.s Persson
N ohab

Karl C:son Thorp
Bofors

Carl Erih Saale
N ohab

Fabian lYiberg
Bofors

Syrafabrikenoch blev senare.syrablandare.Reste i juli
1932 tlll Iran och tillhrjrde Nobelkrutsgruppeni partschin
i 2 Lr. Efter hemkomstenitergick [u" iiil syrabland_
ningen,befordradesi jan. t957 till fcjnnanfcir stlderskorna. Dn stldningen1956 utld.mnades
pi entreorenad
blev
han kontorist pi. Vdrderingsavd.N2ir han slutade fr8.n
denna tjdnst riknade han ca 43 tjansteltr.Medalj och
gratifikation 7946 for 31 tjinsteir.
Lundberg,Karl Adolf, fddd 20 dec. 1891, pensionerad
7 jan. 7959.Anstllldesvid Boforsredani ma'i1907som
frdsareoch filare pi Kanonverkstaden.
Slutade1916,stu_
deradeett par i flr i Stockholmoch iterkom i april tgtg
som ritare pi Konstruktionskontoret.Blev i juni f9l1
verkstadsiagenlcir.pi
Rcirverkstaden
och eterkom 7943
trlt K.onstruktronskontoret.
Ndr han avgick med pension
rlknade han-I0 tjlnsteir. Medalj och gr'atifikationf<;r
3S
tjinsteir vid jubileet 1946. Storamedaljen6 dec. 1958.
Persson,
Alexit LeandeL,.f<idd
19 nov. 1891,pensione_
rad z9 nov. 1958.Anstdlldest jan. t9t6 som gjuteriar_
betarei Nydqvist & Holms maskingjuterioch kom senare
till tackjdrnsgjuteriet.
Hade dennaiysslahela sin anstdll_
ningstid, ca 42 3,r.Medaljcir vid jubileet 1947 med 3I
tjinsteir.
_ St,ala,Carl EriA, fddd 17 juni 1893, pensionerad31
dec. 1958. Anstdlldesvid Nydqvist r Hoim L juli 1929
som fcirsdljningsingenjcir
pi Fc;rialjningsavd.
och blev se_
nare chef f<ir turbin- och dieselmotoricirslljningen.
Me_
dalj<ir 1955 rned 26 tjdnsteir och rdknadesileJes ca 3O
t j d n s t e i rn d r h a n a v g i c k .
Suanberg,Karl Kristian Engelbert,fddd 2 nov. 18!1,
jan. 1959.Anstilldesvid Bofors i jan. 1908 i
P:n:igl r
Modellverkstaden,dir han hela sin linga anstlllningstid,
ca 51 ir, varit modellsnickare.Medalj och gratifikation
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Lennart BlonAtist
NobelAru

Herbert Eriksson
N obelkrut

Inga Gurli Frich
N obelhrut

lakob Gustafsson
N ohab

sept.s. &., iiverflyttadetill Nobelkrut i jan. 1951,ddr han
fcirst var pi Peritfabrikenoch frin dec. s. i. arbetatsom
krutvalsare pi Nitroglycerinkrutbruket. Rdknade ca 17
tjinsteir n[r han gick bort.
Eriktton, loban Herbert, f6id 3 juni 1908, avliden
25 dec. 1958. Anst?illdes15 april 1924 vid Nobelkruts
Ammunitionsavd., dd,r han huvudsakligensysslat med
pressningav trotyl och sprdngdmnen
samtpatroneringoch
packningav ammunition.Erhcjll medalj och gratifikation
1949 ochrdknades&ledesca 34 tjdnste?rner han gick bort.

I Of Jten L//naeu

Bofors

Vihtor Strdngren
Bolors

Frick, Inga Gurli, f.'6dd8 jan. L)31, avliden 1,4 fefu.
1959.Anstiilldesvid Nobelkrut 23 januad 1956 p& Tiindhattsfabriken, ddr hon arbetadetill sin bortging.

Blomkuitt, Erik Lennart Natanael, f6dd 2 juni 1923,
avliden 31 dec. 1958. Arbetadepi Bofors Transportavd.
sept. 1941- juli 1946. Ateranstdlldesp& Byggnadsavd.i

Guttafston,lakob lYilbelm, fddd 25 juli 1900, avliden
3 dec. 19)8. Anstdlldesvid Nydqvist & Holm i april
L945, ddr han fdrst var verktygskonstruktiir, utndmndes
till verkstadsingenjiirp3. Automatverkstadeni nov. 1946
och fick L okt. 1949 sammatjnnst pi Maskinverkstaden.

vid jubileet 1946 med 38 tjinste&r.Erh<illstoramedaljen
6 d e c .1 9 5 8 .

Lundell, TorstenVilhelm, fddd 25 nov. 1910, avliden
25 dec. 1958. Anst?illdesvid Bofors i jan. 1928 som
rensarei Stalgjuteriet, iiverflyttade i april 1942 som svarvare pe Grovbearbetningsverkstadenoch kom 1944 i
sammayrke pi Projektilverkstaden.Var avsynarepi Kanonverkstadenjuni 1946-jan. L952 och de senasteiren
filare pi VK 25, Siktldktaren.Rdknadeca 30 tjdnsteir
ndr han gick bort. Medalj<ir L953 med 25 tjdnsteir.

Suanttri)m,Rudolf Waldemar,f6dd 14 dec. 1893,Pension 1 jan. 1959. Anst[lldes vid Bofors redani aug. l9O7
som kdrnmakarei Stilgjuteriet, dverflyttadei april 1909
som kopist.Arbetadeian. I)IL
till Konstruktionskontoret
-juni 1912 som frdsarei Kanonverkstaden,
varefterhan
i.terkom titl KK som ritare och kopist. Blev sedermera
konstrukttir pi Ammunitionsavd.D& han slutadedenna
tjdnst rdknade han ca )2 tjd'nstelr.Medaljdr 1946 vid
jubileetmed 40 tjdnsteir.StoramedaljenL956.
Tborp, Karl ValdernarG:sott, fodd 27 okt. 18!1, pensioneradI jan. 1959. Anstdlidesvid Bofors i maj 1910
civerflyttadei april 1917
som hjdlparei Smidesverkstaden,
som fcirridsman' Ndr han avtill Byggnadsavdelningen
gick rdknadehan ca 48 tjdnsteir. Medalj och gratifikation
fcjr 36 tidnsteirvid jubileet1946.
lViberg, Karl Fabian,f6dd 28 nov. 18p1, pensionerad
r dec. 1959. Anstilldes fdrsta g&ngenvid Bofors i okt.
1912 som svarvarei Kanonverkstadenoch slutadedenna
anstdllningi okt. r9zo. Aterkom 193) som svarvarepi
varifrin han i juni 1941 dverflytta'
Verktygsavdelningen,
de som planerarepi Planeringensverktygsavd.Nlr han
avgick frin dennatjdnst hade han ca 31 tjdnsteir. Medalj
fcir 25 tjiinstefu1952.

Stri)mgren,Viktor Bernbard,fddd 2 okt. 1907, avliden
10 dec. 1958. AnstZilldes
vid Bofors i junl 1956 som parkeriserarei Kanonverkstadenoch hade denna sysslatill
sin bortging.
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Meddelanden
frdn

trots att de olydcsfallsfria perioderna
fcjr erh&llandeav premie i mlnga fall
fcirldngts genom senkt jemfdrelsefrekvensoch minskatantalanstillda i tdvlingsgrupperna.
Framgingsrikast blev 21 (NVF)
som erhdll 600 kronor. Diirefter fcilide
g r u p p e r n a3 ( N B 7 0 ) , 1 8 ( R A ) , - 2 2
(NVK 20) och 2t (NVK 2I), alla
med 450 kronor.
Liksom tidigare fir skyddsombuden
i de grupper, som sdnkt sin frekvens,
en personlig premie pi 50 kronor.
Prisutdelningdgerrum i sambandmed
Centrala Skyddskommittdnsirsmijte i
mars.
Arbetarshydd l6nar tig - ldr alla!

SKYDDSTJANSTEN
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Varfiir hiinder det?

GRUPP 10 I NOBELKRUTS SKYDDSTAVLING, S|SEN,Cfr. A.: BrOr HCTIU\S,N,VAI.
demar Nordgren, Karl Andersson,Lars Erihron, GustauAndirtson, oloa
!ohansson,Karl
Hansson. sittande: Karin Berglmd, Rur Jontton, Lars oskar Be'rgstftim,Kafin Malnttrin, lYilbebn Diiue, Boforsf.otoTillman.

SKYDDSGLIMTAR FRAN NOBELKRUT
Olycksfallen minskade 1958

Skyddst?ivlingen

Nobelkrut redovisar fcir 1958 sin
hittills l2igstaolycksfallsfrekvens.Under iret intrdffade 38 yrkesskador.
vilket gav en frekvens av i6,o pei
en miljon arbetstimmar.
Motsvarande
siffror fcir 1957 var 47 rcsp. L8,2.

Den sammanlagdapremiesummani
1958irs skyddstavfingblev 8.9i0 kronor. Det dr 20 kronor mela dn !9i7

Olycksfallen fcirdelar sig med 29 i
arbetet, varav ett Zir att f,Zinfciratill
yrkessl'ukdom. 9 inftd,ffade vid fiird
till och frin arbetet. Yrkesskadorna
medf6rde en frirlust av 6.808 arbetstimmar, vilket dr 0,28 % av den totala
arbetstiden. 7957 fcirlorades 9.947
timmar. Olycksfallens svS.righetsgrad
har alltsi minskat rned drygt 20 procent. Genomsnittliqt var bortviron
179 arbetstimmurper olycksfall mot
212 7957. Ett olycksfall har medf<irt
bestiendeinvaliditet.
Det fj2irdekvartaletoch framfdr allt
decemberminad spolieradeen dnnu
vackrare slutfacit f<jr det gingna iret.
Di intriiffade ndmligen hela 14 olycksfall med en frekven-sav 23,I. Ualkan
i biirjan pi decembermedfcjrde tre
firdolycksfall p5.tvi dagar.
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, Arbetarskyddsnlmndensnyaskyddskurs "Varfcir hdnder det" ?, som tidigare presenteratsi dessaspalter, har
samlat i det ndrmaste200 deltagare
fcjrdeladep5. 18 studiecirklar.Deltagarantalet iir gliidjande stort och visar
pi. gott intressefcir skyddsfrigor och
vilja att pressaned olycksfallen ytterligare. Speciellt god anslutning har
noterats frir driftsingenjd,rer och arbetsledare.
1000 olycksfallsfria arbetsdagar
Ytterligare tre qrupper i Nobelkruts
skyddstnvlinghar- pasierat denna hedersammamilstolpe.Det dr NB 71,
ingcentraler, som redan den22 december i fiol nidde upp till 1000 arbetsdagari fdljd utai olycksfall och
grupperna10 och 14 pi ammunitionsa v d e l n i n g e ns, o m d e n 1 0 r e s p . 1 5
januari t959 hadeklarat av sinf tOOo

GRUPP i4 I N)BELKRUTS SKYDDSTAZLING. stiende
fr. ,.: Karl Andersson,
loacbim schrdck, suen Ande,to-n, osten Dablgren, Haxs wiistrdn, Lars-othar Berg,strdm, Saen Jobanston,Karl-oskar Andercson,Harald Ea, Hilmer Andersson.sirrande;
Berta Hedlund, Astrid Nilsson, Annie Luduigsson, Lisa sara6, stina persson,
valborg
Fi lli ng. Bof orsfoto Tillman.
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stycke inom svensk industri. KMPS
kan ocksi uppvisa en bra statistik i
detta avseendemed 4 olycksfria ir.
Vidare har vi MRK som, med ca 100
anstillda, fdr 3:e glngen uppnitt ett
helt olycksfritt ir. Aven MH 24 skall
ndmnasi det h?irsammanhanget.Avd.
har haft 5 olycksfria ir.
Det gingna iret har, som inledningsvisnlmndes,varit ett mycketbra
&r, fcir vilket vi alla, som dr engagerade i skyddsverksamheten,kan vara
ganskaniijda med. Om anledningarna
till det goda resultatet skulle f<irsijka
anges,torde det dock vara svirt att ge
ett entydigt svar hirp&. Men att den
stora och omfattande skyddskampanjen: "Det [r din insats det gdller",
bidragit till det goda resultatet, fir vi
vd,I alla, som dir gjorde sin insats, i
varje fall hllla fdr troligt.
Osr.
PersonalenPA G 4, rom ilpl)nd,t 1000ollckslallst'ria arbetsdagar'Fr.u.: Herbert Karlsson,
Ejnar Sjdkai:t, (Jno Olsson, Fritz Dal6n, Jtl.artinTdrnblon, Olle Karls'ron, An'id Etiks'
BoforsfotoTillman.
ton, Allan Bergfalk,EriA Erikston och Bror Jobansson'

dagar. Grupp 10 omfattar NU 8-10
och pressradenoch grupp 14 spidjusavdelningen.
De tre ovannemndagruPPernahar
ej haft n&gra olycksfall sedan i maj
1955. De hyllades pi sedvanligt sitt
med kaffe och en liten minnessakfdr
sin goda insatsi skyddsarbetet. Ltn

1958ett framgingsrikt ir for
vid
skyddsverksamheten
Boforsverken
Nir nu irsstatistiken dr klar ftir
skyddsarbetet,kan vi pi nytt konstatera, att den sedan flela Lr tillbaka
gl?idjandenedgingen i olycksfallsfrekvensenfortsatt. Det gZillerinte bara
en fortsatt nedg&ng i olycksfallens
antal,utan ocksl fdrre antal sjukdagar,
beroendepi att olycksfallen varit lindrigare. Som exempelhlrpi kan nimnas, att antalet fcirlorade arbetsdagar
pi grund av olycksfall i arbete fdr
rl:s uppgir till 3.346 dagar, medan
antalet ftirlorade arbetsdagar 1957
uppgick till 4.245. Det kan ocksi med
tillfredsst2illelsekonstaterasatt inga
svira invaliditetsfall fcirekommit.Antalet olycksfall,som 1957 uPPgicktill
181, har fdreglende ir sjunkit till
168, vilket motsvararen frekvens pi
S?irskilt
17,8 per miljon arbetstimmar.
anmdikningsvdrt torde det vara, att
fiirdolycksf"allen,som pi grund av den
alltmer tikade motortrafiken, tidigare
visat en stigandefrekvens,under 1958
sjunkit till 19 fall mot 32 1957.

Skyddst?ivlingen

\Vikers olycksfallstdvling
F6r att premieraolycksfallsfrittarbete bland skogsarbetarnavid NTikers
AB har sedan ett och ett halvt ir en
tiivling pig&tt mellan bolagetstvi bevakningar och Stribergs Grufveaktiebolags tre bevakningar.Tdvlingen har
varit sl upplagd, att vatie bevakning
utgiir en tdvlande enhet. Den bevakning har segrat, som under en sexminadersperioduppnitt minstaantalet
olycksfall i relation till arbetsftjrtjinsten. Som fiirsta pris utgir 6 obligationer och som andra pris tvi, vilka
utlottas bland de anstlllda. I de fall
inga olycksfall intriiffat under perioden utg&r dock 6 priser till varje bevakning.
Under den sist nu lcipandetivlingsperioden intrdffade gl?idjandenog, att
tvenne bevakningar var helt olycksfallsfria, Bofors bev. vid \Tikers AB

Den under fut958 plgiende skyddstdvlingen gav till resultat att av 42 i
tlvlingen deltagandeavdelningar inte
mindre dn 39 slnkte sin frekvensoch
fdljaktligen erhlller penningpriser.
Betriffande de sedantvl ir tidigare
utg&ende semesterstipendierna kan
ndmnas,att [ven i ir kommer 9 dylika
stioendier att utdelas. Som bekant
utdelasdessastipendierom frekvensen
pr 100 irsarbeiare ej iiverstiger ),0
bch di frekvensenfcir iret blev 4,2hat
ju detta krav uppfyllts. Utlottningen
av stipendiernakommer pi sedvanligt
sitt att ftjrittas av Metall- och Gjutarfackfdreningar,na.I skyddstlvlingen
kommer i ir att utdelasca 23.000 kr.,
hlri intiknat de ndmnda semesterstipendierna och de personliga prisen
till skyddsombuden.
Perconalen pd G 9. Fr. a.: Tage
Betr. skyddstdvlingen kan vidare Bertil Olander, Hillard Lekberg
Porl. Boforsfoto Tillman.
ndmnas att irets hdgsta prissumma i
grupp A gir till Byggnadsavdelningen
iom irhiller kr. I.243:42. Bd.staplaceringen i gruppen har MH 2o-2r
som sdnkt sin frekvens med 76,9 /o
och erhiller en Prissumma Pi kr.
416:t9. I de bida tivriga gruPPerna
iro inte mindre dn 8 avd. helt olycksfallsfria, nimligen KMPS, MRK, P 10,
OT, VE, Y 20, VA 50,KA 6-7.
Hiigsta prissummani dessagruPPer
gnr till Filnings- och monteringsavd',
som erhiller kr. 1.066:80.
Som slrskilt anmirkningsvlrt kan
flrtjdna pflpekas,att VE nu har inte
mindre iin 15 helt olycksfallsfriair.
En prestationsom vi tror saknarmot-

Carlsson,
och Karl

RtET@F\,/t2@
Fcirslagskommitt6n
vid Bofors belonader r {tirslag
vid decembersammantrddet
Sista sammantrddetfcir 1958 med
Bofors Fcirslagskommitt6hdlls fredagen den 19 december,varvid 18 irenden behandlades.12 fcirslag vat nya
sedan oktobersammantrddet,4 var
bordlagda och 2 upptogs fcir slutberdkning av beld,ningssummorna.
I och med dessatolv blev fjol8rets
totala antal inldmnadefci.rslag58, vilket i idmfcirelsemed 1957 innebir en
minskning med ) st. Emellertid har
ytterlisedan decembetsammantrddet
gare nlgra nya fd,rslagaviserats,varfrir
slutsummanfrir 1958 torde bli samma
s o ml o f r y ) / .
Om de t8 fcirslagenbeskitFrirslagskommitt6n: 11 bekinades,1 bordlades,
2 slutregleradesoch 4 avbrijdes tacksamt.
Reg. 31/58 - "Shalningrtranrportiir".Inldmnat av 21446 Gtitta Riisrclhart, MSK R. Fcirslagetavser en anordning frir kombineradtransportoch
glddskalsrensning av virmda imnen
frAn ugn till hejare. Amnena miste
nlmligen frire hejningen befrias frin
det gliidskal, som bildas vid vdrmningen, i annat fall uppstir ytfel p&
den fiirdighejade detaljen med itf<jljande ev. kassation.R<isselharts
anordning fungerar sL, att imnet under
transportenstcitesmot i transportbanan
inbyggda kantiga matarvalsar,varvid
gliidskalet sl&sbort frin dmnet. Ifriga
om vissastilkvaliteter kan dennaope-

och Dalkarlsbergsbev. vid Stribergs
Grufveaktiebolag.Den 18 dec. 1958
samladesdirf6r personalenvid dessa
bevakningarvid Solbringenskonditori
fcir att vid en kopp kaffe varamed om
lottningen.
De, som dennag&ngengynnadesav
turen, var frin Bofors bevakning:
Evert Andersson, Sven Andersson,
Lennatt Forsberg,Teodor Larsson,Sigurd Nilsson, K. A.Tijrnkvist.
De lyckligt lottade frin Dalkarlsberg blev: Gustav Karlsson, Gunnar
Fransson, Henning Karlsson, Adolf
Persson,Calle Suonperd,Erkki SuonPerd.
Tnc

75

_t^

ration vara tillfvllest. medanf<ir andra
en kompletterande
handrensningmiste
ske.Belcining:500 kr.
Reg. 43/58 - "Rengdringspistol".
Inldmnat av 17580 Tore Kaichston,
MVK 90. Pi ett vanligt luftmunstycke
har Kvicksson anbringat ett grenr<ir,
som via en slangfcjrbindesmed en behillate med rengriringsv[tska,ex. kristallolja.Genomejektorverkanblandas
tryckluft och vdtska,vilket underldttar
rengciringav mycket nedoljadedetaljer. Di slangenlyftes ur vltskebehillaren kan torrblisning av detaljerna
ldit ske.Bel<ining:50 kr.
Reg. 44/58 - "Komb)nerat skydd
ocb appsamlingskiirl". Inldmnat av
17580 Tore Kaickston, MVK 90. Pe
Centro sliomaskineri MVK finns en
hudraulisk pump. Vid en packningsbox licker olja ut. Denna olja liigger
sig pi pumpstativetoch oljan, tillsammans med slipdamm, "kladdar" ned
maskinen. Kvicksson har gjort en
skyddshuv6ver packningsboxen,som
giir att liickoljan kan iterfciras direkt
till tanken.Huven tjiinstg6r samtidigt
som skydd fcir den roterande axeln.
Belcining:50 kr.
Reg. 47/58 "Skydd:bylrcr p3
strobbar". Inld.mnatav 20133 T eod.or
Perit'on,VK 23. Vid koppling av kantiga arbetsstycken
glider detaljernaned
varvid hrjrn och vassa
i jZimviktsl2ige,

kanterskadarstropparna.Perssonkom
pi id6n att fdrse stropparnamed hylsor av kasseradbrandslang. Hylsan
glider pi stroppenutan att skadoruppst&r p3. stroppmaterialet.Genom att
hylsan dr l6st petredd kan man ldtt
inspekteratrossen,si att inga dolda
skadorfinns. Bekining: )0 kr.
Reg.48/5s "Skyddsring fdr
spindellagring p3 bornnaskiner". Inldmnatav12284Erling Andertson,VF
20. Yid renblisning av arbetsstycken,
som bearbetasi radialborrmaskin,kan
spin komma in i spindellagringenoch
orsaka skador pi denna. Upprepade
reparationerav denna detalj gav Anderssonuppslagetatt fcirse borrspindeln med en skyddsringav gummi.
Gummiringen tltar mot borrspindelhuset och hindrar effektivt att skrdp
kommer in i soindeln.Metoden har
sedermera
anvdntsav reDarationsavdelningen pi liknande maskiner.Belcining: 100 kr.
Reg. 51/58 "Miitinstrument".
Inlimnat av 21183 Olou MLrgLrd,
MSK 90. Mdtinstrumentet anvlndes
f6,r mdtning av vZiggtjocklekenpi varma granatdmnen.Principen har f6rut
anvints, men utformningenir speciell
fcir denna typ av arbete. Bel<ining:
50 kr.
Reg.52/58 - "Fi)rendladborrning
au hfrl i konsol fdr fi)r:tlirhare". Inldmnat av 2207 Nils Edbom, VK 25.
Fcir borrning av fyra hil anvdndesen
enkel bormall, som fick riktas upp
med vinkel. Mallen flyttades ddrefter

eller 3,7 /a. Motsvarandepreliminlrt
anmdldafall var I32.r57 fu 1956 och
729.896lLr 1955.
Enlr en del av de yrkesskadefall
Yrkesskadorna fortsiitter att minska
som intrdffar vid slutet av ett ir anUnder ir 1958 anrnlldestill de all- mdlesfrirst under fdljande ir, kommer
mdnna sjukkassornaeller direkt till
de hdr &tersivnasiffrorna fdr de olika
f <irslkringsinrdttningarna
sammanlagt iren att bliva nigot hrigre i Riksfcir128.966yrkesskadefall.
Av dessahade sdkringsanstaltens
statistik.
6.940 intrdffat under Fn 1957 eller
Nigra exaktauppgifter om antalet
tidisare. Prelimindrt har silunda an- utfcirdaarbetsdagar
under&ren1956md,l7s122.026 yrkesskadefall,sorn in1958 har dnnu inte redovisats,varfcir
trd,ffatfu 1958.
inte
de anstdlldasyrkesskadefrekvens
Ar 1957 anmdldespi samma sdtt kan berlknas. Mycket talar dock f6r
preliminlrt 126.694 yrkesskadefall. att inte blott yrkesskadornas
antal utan
Jiimfdrt med detta hr har skadornas dven derasfrekvenshar en sjunkande
antal silunda minskat med 4.668 fall tendens.

Arbetarskyddsnlmnden
meddelar

till ett nytt borrstdllemed ny uppriktning. Edbom f<ireslogdi, att mallen
skulle fdrl2ingas,si att den tecktebada
borrstdllena. Genom denna f<irldngning fick mallen styrning i tvi h&l och
uppriktningen eliminerades,samtidigt
som alla etta halen kunde borrasi en
uppsittning. Beldning: 50 kr.
Reg. 54/58 - "BockningtrerAtTg
fi)r aisare till riktstatiu". Inldmnat av
13186 Bert Bjdrkmon, VK 25. En
liten visare f<ir AK 40 riktstativ skail
vid spetsenha en bockad ansats.Ftir
att istadkomma denna bocknins likformig fcir hela visarpartietgjorde
Bj6rkmon ett enkeltbockningsverktyg,
att anvindas i skruvstycketpi arbetsbenken.Bekining:)0 kr.
Reg, 55/58 - "Andilng au spiinnhylsa till Index 24-autotnati VA 30".
Inlimnat av 22139 Herbert H)immel,
VA 30. Himmel har medverkattill,
att splnnhylsa ^v ^nnar. konstruktion,
som ger en bdtire uppsp?inning,kommit till anvlndning. Bel<ining:100 kr.
Reg. 56/58 - "Gafflar fdr lossning aa tegelr|r i ME'. Inldmnat av
6325 Siguard Gdrantson, ME 20. Tegelrdren fcir tappstakar och stigplan
kommer lastadepFtjdrnvligsvagn.Lossning har fd,rut skett fdr hand, varvid
handskar miste anvindas fdr att undvika handskador.Gdranssonhar gjort
speciella gafflat, vilkas spetsarpassar
in i rdren. Pi sl siitt slipper man hantera rdren med hdnderna, samtidigt
som flera rijr kan avlastaspi en ging.
Belciniog:75 kr.
Reg. 58/58 - "Fiirenklad tillterkning aa rdrkropp,7,5 cm SRAK".lnllmnat av 12169 Klas Giiran Palmqaist, VA 30. F<irslagetglr ut pi eliminering av ett arbetstempo, genom
att utfdra formsvarvningen i tvi steg,
det sistasedanavstickningenp&b<irjats.
Detta gdr att den efterfdljande svarvningen till riitt tjocklek bortfaller. Fcirslaget har medfd,rt ackordsinkning,
varfdr beldningsregeln kunde till?impas. Beliining: 50 kr.
Fciljande tvi fdrslag slutbehandlades enligt beldningsregeln (d. v. s.
efterett lrs produktion):
Reg. j8/56 - "Andrad uPPsPiinning au detali 4028547 i fixtur lS
2252". Inllmnat av 19767 Herbert
Wermann och 4753 Henry Erikston,
VK 21. Tidigare har fcirskott pFL2OO
kr eller 100 kr vardera utgitt. Den
blev 261.10,
slutliga beldningssumman
varfcirkr 25 55 nu skulle utbetalastill
de bida fcirslagsstillarna.
Reg. 23/58 - "Verktyg fdr riktning au rnarAplattafdr FAK 10. ln-
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167). Kommitt6n besldtatt fdrorda en
ytterligarebekining av 150 kr, si att
det totala beloppet (400 kr) utgdr 20
/o av besparadarbetsld,nunder ett ir.
Betrdffandede fem nyinkomnafcirslagen ansig kommitt6n, att tre ej
kunde fcjrordastill belcining.Fdr de
6'vriga tv& fcireslogs fdljande belciningar:

50406 lYilhelm Sundquisl,NIzN;
Andring p2 blandtyrabehLllarnauid S5
(reg. nr 182). Forslagetinnebdr, att
paraffinoljelisen vid axelgenomglngen i beh&llarnastak utbytts mot packboxar. Det visade sig ndmligen, att
paraffinoljan i oljelisen trycktesur av
det iivertryck, som uppstlr vid inNy fiirslagsutredare i Bofots
pumpning av blandsyran.Motstindet
Fcirslagskommitt6ni Bofots har fitt
i avluftningsledningarna var tydligen
stdrre in trycket i oljeliset. Di oljeny utredningsman.
l&set blev tomt, striimmade nitrds gas
Ing. Karl Olof Johansson,avd. A,
som sedan nyfuet 1955 skcitt denna ut och skadadelager, motorer samt
verksamhet, har fr. o. m. irsskiftet ndrmasteomgivningeni iivrigt. Sedan
inr&dan ut1959 tilldelats speciell arbetsuppgift man pi fcirslagsstdllarens
bytt oljelisen mot packboxarha dessa
inom metodsektionen.
Hans eftertrddare som fdrslagsut- obehagfrirsvunnit. Beldning: 150 kr.
redare blir ing. Fritz Ohrmdr, som
54833 Nils Helgetson,NVK 20:
tidigaretjiinstgjortpi KKV. Ing. Ohr- lnm.atningsanordningtill Arutpalsaerk
m6rs adressblir t. v. MS med tel.-nr (reg. nr 183). Anordningen har fdre2060.
slagits fcir att hindra uppkomsten av
s. k. tjocktendningar i fdrdigvalsverken. Tidigare infcirdes krutplattan i
llmnat av 9120 Otkar BrinA, VP 20.
valsverket med en stdt, varigenom
Fcirskott har fdrut utgitt med kr
plattan hade mdjlighet att svilla samt
-.
L75l.
Sedanfdrslagetnu varit i anfick strirre utgingshastighet dn verkets
vdndning under L ir, kunde slutredovalsar.En tjocktiindningblev stundom
visningskemed kr 27: 51.
fciljden. Att plattan fdrdes in i valsFdg o. lbk
verket med en st6,t betodde p&, att
valsarenville komma bort frin verket
si fort som mdjligt pi grund av risken fcjr tindning. Fiirslaget innebdr,
Fcirslagsverksamheten
vid
att krutplattan nu matasio i valsverket
Nobelkrut
med sammahastighet,som verketsvalVid f drslagskommitt6ns
sammantri- sar har.
F6rslagsstdllarenhar frin b6rjan
den den 11 novemberoch t6 december 1958 behandlades5 nyinkomna,2 fdreslagit,att valsverketskulle utrustas
bordlagdaoch ett tidigare bekinatfcir- med nigon sortsinmatningsanordning.
slag.
Utformninsen och konstruktionen har
De blda bordlagdafcirslagenbord- utf<irts av-konstruktionsavdelningen.
ladespi nytt ftir ytterligareutredning. Belcining:150 kr.
I det ena fallet pigir driftsprov fiir att
*
och det andra
utrdna anvdndbarheten,
Under ir 1958 har endast19 f<irfallet, som dr inldmnat av en arbetare
ing&ende i en experimentgrupp,dr slag inkommit, av dessahar 14 belcidverldmnattill exoerterfr&n SAF och nats med sammanlagt1.975 kr. MotLO. Dessa experler ha erhillit ailt svarandesiffror under Lr l9)7 var 34
material i frl,gin och skall gemensamt inkomna och 23 belcinademed semmanlagt 4.781 kr. Detta visar pi en
fcirsdka kladagga problemet med frjrmycketbeklaglig minskning av intresslag frin experimentgrupper.
F6r att i
Det tidigarebeldnadefdrslaget,som set fcir fdrslagsverksamheten.
har
kommitt6n
tika
detta
n&gon
min
nu slutbehandladesefter ett &rs anvdndning,dr inldmnatav 51108Gott- beslutat,att en extra beldning i form
frid Heli. NVA 32 och avserfcirenklad av en vackervas, skall utgfl till persometod vid laddning av sprdngkapsel ner, som fitt fem fcirslagbelcinade.
till tandrdr <ik sar M/5) B (reg. nr
Sho
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LASEKRETSEA/
"Att

ge hem"

Jag hat alltid lekt med en tanke att
ge B-pilen n&got litet axplock fdr att
stimulera folk att vara ute i Guds fria
natur.
Den danskenobelpristagarenJohannes V. Jensen myntade den sliende
'tu
tesen: "Att gt till djuren
att glt
hem." Ddli ligger ett arv som vi bir
inom oss, ett arv som fcirpliktar och
kallar oss ut i naturen. Men vi, nutidens j?iktade mdnniskor, har konstruerat tusen fdrhinder av slentrian
och konservatism.Vi propagerarvisserligen f<ir hdlsokampanjeroch om
fdda och om stilar, vi glr nigon riksmarschoch ftr skavsir pi hiilarna, bl&eller plltmdrken - men vi g&r med
fdrbundna iigon. Att vandra ut i naturen och ldta ddrav Ir f& fiirunnat oi.
grund av slcihetoch slentrian.
Svenska folket ?ir bilburet och det
klnns dnda in i ryggm2irgenatt se uppbllsta minniskor en vacker s6ndagsafton sitta i en bil vid n&gon av stadens centrala bilparkeringar och titta
pi iivriga trafikanter, som till minst
50 /o Lker runt ingenting. Jag ?ir inte
avundsjuk pl biliigarna, men ibland
kommer en stilla reflexion: Vart bdr
vi h?in? Jag vill hir citera Erik Rosenberg, ett stycke som han skrev redan
fdr nfua 2) &r sedan,ddr han introduceradeden bevingadevdrlden:
"Det ir m?irkv2irldigthur likgiltiga
de flesta mdnniskor dro gentemot figelvlrlden. Likgiltigheten lr kanske
inte ritta ordet. Intresset finns nog,
men man saknar fiirmigan att se och
hiira. Natur, det ir fiir de flesta hdga
berg och djupa dalar, vida utsikter
dver skog och sj6, kanske ibland en
dng d,versillad av sippor. Naturskidespel, ja det dr storm och brdnningar,
brusandevattenfall, solnedglng, mlnsken och lska.
Det dr bra saker alltsammansdetta
- men det [r i alla.fall bara kulisser.
Aven i naturensstora teater dro skidespelarna levande varelser, markernas
glada, sjungandeoch ropande figelvd,dd.
De flesta mlnniskor glr igenom livet utan att fi. uppleva en orrlek pi
mossen,ett tjiiderspeli skogeneller ett
tranparsdans pl myren. Vlra skogar,
lundar och parker genljuda om viren
av fS.gelsingdagen llng, i de vassrika
sjiiarna leva de vackraste bevingade
vdsen, som segla i luften och dyka i

77

djupen, leka och strida, allom och envar till gjndje och uppbyggelseskulle
man tycka.Men hur m&ngadr det, som
stanna f<ir att se och lyssna?En p&
tusen?Anej, det var aildelesfdr drygt
tilltaget. . ."
Avskrivaren undrar med Rosenberg,
varfcirir det si ?
N. .r.
*
Bondbrtillop
Det var briillop i byn och alla grannarna var med pi festligheternanaturligtvis. Den ena efter den andra av
grannarnavar oppe och htill tal fcjr
brudparet.Till sisfhadealla talat utom
Johan i Gata. Detta gillades inte av
hans manhaftiga maka, utan hon satte
armblgen i sidan pl Johan och sade
si hiigt att alla hcjrde:
- "Nu
Johan Zid[ din turl"
blev
riid som en pion i dgoJohan
nen, men st?illdesej fdrsiktigt opp och
efter en stunds tveksamhetstammade
han fram:
- "En annan skulle kanske ocksi
slje nigra enkla ord . . ."
Hdr kom Johan av sej, men fick sen
en snilleblixt.
- "A efter dd d si mflnga fdrsamlade vill ja tale om, att all-t har gitt
lyckligt hemma i Gata, si nu kan Ni
fi k6pe splgriser allihop."
Nu grep gumman in och viskade
halvhiigt.
-_ "Johan,
Johan kom ih&g brudparet."
- "Dom ftr kiipe dom md."
Etsin

Uppsnappat
Hektisk sndsving. En med snd fulllastad lastbil kiir iv?ig. X tittar pi
lasset, kliar sig i huvudet och sdger:
"M&nntro var de kan behd,vasn6,nu!"
Eog.

Ett par Nohabhistorier
Jonsson blir "Stsen"
Alla som biirjade pl verkstaden
skulle ha ett namn, dvs. ett s. k. iiknamn. Drir var en gubbe,som kallades
Knot, som kunde kristna om alla.
En dag bdrjade en man, som varii
driing pi Rinnums mejeri. Di gubben
skulle begynna sitt arbete, sade de
andragubbarnatill honom: "Du skall
gi till Knoten och ha ett namn".
Si gick han dt tillKnotenochsade:
"Ja skulle vella ha ett namn". "Jaha",
sadeKnoten, "var har du jobbat f<irut".
"Pi. Rtnnums mejeri." "Dl va bra
dd", sadeKnoten, "dl kallar vi dej fiir
Vassle-Maja". "Nd, dti vell ja inte
heta. Har du inget annat?" "Va heter
du di egentligen", frlgade Knoten.
"Ja heterJonsson",svaradeden andre.
"Javisst", sade Knoten. "Vi hade en
hir fd,rut som hette Jonsson,men han
i dci, och honom kalla vi fd,r Slsen,
si di fir du ta hansnamn."
Och si fick han heta Sisen si llnge
han levde'
H. Larsson
*
Skiftseng

Under rys-stidenvar det en ingenj6,r,
som anstdllde en del av de s. k. dundergubbarna,som inte hade arbetat pt
flera Et utan bara "gttt pt drecken'.
En av dessagubbar - vi kan kalla
honom
A - fick anstillning i avd. 6t
Sedan de stora reformerna nu qevid
lokmonteringen. Folk'iyclte, att
nomfcirisoch administrationend?irieedet var konstigt att en sidaq som han
nom cikatstill det flerdubbla, vilket
allt skett i en lyckosamanda av enig- hade bcirjatjobba och frigade honom,
het mellan partierna och slkerligen vad han gjorde hos Nydqvistens, varpi han svarade:"Ja gi,r it eft".
varit till stor nytta f<ir landet, dr nu
tiden inne fcir att undersiikahuru man
H. Larron
skall kunna minskaned det hela si att
apparaten gives efter vir ekonomi
bdttre avpassade
proportioner.
Kan det givetvis hiirvidlag bliva
ffitga" om att minska antalet tiinsteMinadsavliinad personal
mdn, men hoppasvi att statsmakterna
Avld'ningsdagarnaf.6r minadsavlddiirvid g& fram med all fcirsiktighet
och i fdrsta hand fd'rsriker med om- nad personal vid AB Bofors blh 26
placeringar si att ingen enskild stats- {ebr., 26 marc, 2i apil, zB maj, 25
tjdnstemanskall behiivabli personligen juni, z3 jali, zl aug.,24sept.,22 okt.,
lidande 6. den i civrigt sl nOdvandiga 26 nov. och L8 dec. Reservationfiir
nedskdrningen.
ev. dndringar. F. ii. hiinvisas till medGrdnAdpingsVecAoblad delandeti t 6 L95Bsid.42-43.
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tdvlingstiden utgick.
Prislistorna fiir de tvenne tdvlingarna fick foljande utseende!
Vi lyckonskar pristagarna hid'rt'
ligt!
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Tdvlingarna t f.orra numret
vlckte stort intresse och en imponerandehog kuvert med losningar
hade samlatshos Redaktionennir

R A

Jul-Bild-Kryss
1. Ingenjdr Erik Engnell (80127),
KKZ, Bofors.
2. K-kopplare Thorsten Bengtsson
(23446), VK t0, Bofors.
3. Kontorist Gunnar Hermanson
(84274), Ekonomiavd.,Tida'
holmsverken.
4. AvsynareErik R. Larson (1463),
KA 23, Nohab.
5. Fru\Vanja Ohlsson(80922),
KKX, Bofors.
6. Fil.mag. Eve Johansson(84721),
KCP, Bofors.
7. Herr Erik Andersson(T 110),
VPP 13, Nohab.
8. Ingenjiir SuneLarsson(841t0),
A 20, Bofors.
P. Ingenjiir Sven-ArneRosenberg
(83691), KKH, Bofors.
Bertil Ganneskog
Verktygsslip.
10.
(890), VV 24, Bofors.

Nyirs-Kryss
1. Fdrridsbitr. Torbjdrn Kahlin
(2214t), P L4, Bofors.
2. AvsynerskaAnna Johansson
(14-26),avd. 692, TidaholmsvefKen.

3. SlipareOlle Johansson(2212),
aud. r7g. Nohab.
4. Telefonist Mary Andersson
(82207), Tidaholmsverken.
). Ingenjiir Ingemar Ganneskog,
FAM, Bofors.
6. IngenjtirEric Svanberg(80159)'
VF, Bofors.
7. Kontorist Lennart Andersson
(8223L), VT, Bofors.
8. Avsynare Roland Alm (20367),
MSK 90, Bofors.
9. KontoristAnna Jonson(7t4L3),
NB 8. Bofors Nobelkrut.
10. PensiondrHenning Storm, SPelgatan4 C, Karlskoga.

78

MARS-BYGGET
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Redaktionenbjuder hdr en litet svirare tdvling,

den ena halvan blir en spegelbild av den andra.

ett Bygg-Kors. Nedanstiende rutfdlt skall fyllas

Vi delar som vanligt ut tre penningpris i. resp.

med ord och mellanliggande oanvdndarutor skall

40, 30 och 20 kr. samt ddrutover ett antal trevliga

fyllas med svart firg. Till ledning ha vi angivit

trostpriser. Siitt iging och lycka till ! T2ivlingstiden

antalet bokstdveri de forsta orden.Helt utfyllt blir

utgir

rutmonstreti det allra nirmaste symmetriskt,d. v. s.

kuvert niir Ni sdnderin losninqarna!

VAGRATA ORD.
LiggerBoforsvid (7).
V?ilkiindaBoforsprodukter(7).
I metareshand (3).
Kan man se p& minget plitarbete
(6).
Sirat (6).
Damer (4).
Beh6vsfdr fdrsvar ()).
Fisk (4).
Nej i England.
Grus.
Ar ett par.
Nohabs chef.
Barig buske.
Bildar ruggar.
Mansnamn som d.ven kan ldsas
bakfram.
Talade.
Bildar oaseri stdderna.
Nils Swansson.
3,14.
En ber6,mdsidan finns vid Knappfors.
Pibud.
Han igde Bofors 1894-1896.
Ingir i Boforskoncernen.
Boforsarbetarnassemesterparadis.
Ar den idoge (plitslagarcn).
Killes tjej.
Bereda.
Pistis kunna undantrdngakanonerna.

LODRATA ORD.
1. Om man haft det si var det trevligt (7).
2. Den iir gul och sur men uppfriskande (6).
3. I den fir man ro (3).
4. StZimpelp& dussinvara(2).
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5. Vdntanderud (z).
6. Hiigt ental (3).
7. Annan bendmningpi nitar (6).
8. Anvdnderpennandagligen (7),
10. Ingen turbin utan s&dant(13).
12. 25-6.
13. Sitter ovanf6r kroken.
15. Lugn.
L7. At hiighuset.
21. Tillh<ir Boforskoncernen.
22. Lukta (oftast illa).
23. Muntra.
24. Tidevarv.
26. I kokvrtn.

Har bollen ndr den iter hoppar
upp i luften.
30. Ser man efter vdgen,men dven i
fjZillen.
3 1 .Danshaki Stockholm.
Ligger mellan tvenne htijder.
34. Fiiltrop.
Si signeradedisponent\Tijkander.
) o . Han kan handskasmed syror och
baser.
4L. Ar mingen nil fdrseddmed.
43. Hist6.komma.
44. P3,Stockholmsbil.
45. Ytmitt.
Klipp hlr

BOFORS-HISTORIER
Redaktioneninbjuder hdrmed till en

gubbar. Skriv alltsi ner de historier,

tiivling om Bofors-bistorier. F6r flera

som Ni hd,rt eller sjiilv upplevt och

ir sedan hade vi en tdvling om bdsta
Bofors-historien, som vickte stort intresse. Redaktionen fick di mottaga
ett stort antal historier, av vilka de
biista prisbeld,nadesoch senarepubliceradesi tidningen. Men slkert finns
det innu rnycket att beritta om "den
gamla goda tiden" och sikert har en
hel del intressant och lustigt hint under de senastelren och ia llr det vll

Miljiiskadad

Det var litet knackigt med jobbet
fiir
Boisgunnar, varfdt han f<idlyttasdndbidrageti ett kuvert under adress
des frin Bofors till Kilsta. Men redan
"Bofors-historier",B-pilensredaktion, efter en vecka kom han tillbaka till
Bofors. Redaktionenkommer att dela ingenjdren och frigade om han inte
kunde fi komma tillbaka. Ingenjdren
ut minst 3 penningpris samt d[rutfAgade:
- "Ja men varfdr. I Kilsta iir det
ijver ett antal trdstpris. Alla historier
ju nytt, rent och snyggt?"
som publicerasfir ddruttjver ett hono- "Je de kann fell henne- men
rar. Tdvlingstiden utgir den L maj. kumpisa dr s& kcinstie. Int svdr di,
Som prov iterger vi hdr en historia, int sup di, i int rdk di, i int snus di,
& si mener di pi att Karlskoge d
som vi klippt ur ett av "Metallarbe- bdtter dn B6f6rs.
Je kan bli miljiiskadad um je stannkvar !"
tarens" senastenummer.
Metallarbetarenu 7 1959

finnas slagfirdiga och repliksnabba

Klipp hlr

tu
Lcisningen inslnd av
Namn
Titel

Anst.-nr

Aud.

Foretag

Obs ! Tlivlingstiden utglr

1 april

1959.

Bostadsadress
(Cata, hus- eller box-nr och oil)

Anvind

vanliga, srn& brevkuvert

(format C 6 eller likn.) niir Ni sdnder
in lcisningen.

Adresserakuvertet:

MARS-BYGGET 1,959
-&.^

Redakdon
BOFORS

Karlstdd 1959. Nermans Trycksaker9010'13

Or

|4

R E D A K T I O N SK O M M T T T E U R :
BOFORS
KARL ANDERSSON, Expeditrir
Representantf6r Bj6rkborns Fabriksarbetarefackf6remng
GoSTA ANDRE,E, Fil. kand. (FRK)
Repr. f6r avd. 24 av SvenskaIndustritjlnstemanna-Ftjrbundet
RAGNAR LINDAHL, F<irman(Y 20)
Repr. fiir Avd. 153 och 281 av Sveriges
Arbetsledarefiirbund
(VR 90)
NILS SODERHOLM, Svarvare
Repr. fdr Avd,.76 av SvenskaMetallindustriarbetaref6rbundet
ARVID \TAHLQUIST, Direktcir(ND), Or4
Representantfiir AB Bofors ledning
Redaktiir och ansvarig utgivare
EGrL LoNNBERG,

Fil.lic., (ER)

Redaktionens adress: B-pi lensredaktion,Bofors.

NOHAB
JOHN LARSSON, Ritningsutldmnare
Representantf<;r Nydqvist Er Holms Verkstadsklubb
BEN GT MOSSBERG, Servicechef
Representantf6r SIF Nohabs f<iretagsklubb
OTTO SKILD, Verkmdstare
Representantf<ir Nohabs Arbetsledareklubb
UNO TELL, Ingenlor, Ordf,
Representantfiir Nydqvist 8c Holms AB:s ledning
TIDAHOLMSVERKEN
THORE JOHANSSON, Fiirman
Repr. fcir Arbetsledare(SAFavd.TO)o. Tj?instem?in
(SIFavd. 19)
EVALD MOLIN, Brukstjdnsteman,
Ordf.
Representantfdr AB Tidaholmsverkensledning
CARL SJOGREN, Montcir
Repr. ftir Avd. 153 av SvenskaMetallindustriarbetarefcirbundet

.IN/EDAVERKEN
TORE JOHA NSSON, K[rnmakare
Representantfcir SvenskaGjutarefiirbundetsf6retagsklubb
STEN LARSSON, Ingenjcir
Repr. f<ir Sv. Industritjlnstemanna-Fcirbundetsftiretagsklubb
GOSTA LIN DH, 6veringenj6r,Ordf.
Representantf6r AB I/. Dan Bergmansledning
HOLGER BACKMAN F6Tman
Representantfiir SverigesArbetsledarefcirbunds
f<iretagsklubb
G UN N AR \f ELAN D ER, Verktygssvarvare
Repr. f<ir Sv. Metallindustriarbetaref6rbundets
verkstadsklubb

UVA
B ORJE LARDNE R, Ingenj<ir
Representantfcir SIF-klubben
HARRY O. SANDBERG, Kamrer,Orfl
Representantf6r UlvsundaYerkstider AB:s ledning
BERNHARD STOHR, Svarvare
Representantfijr UVA: s verkstadsklubb

Ndsta nummer
2 av fuglng 1959, berdknasurkomma den 1 maj 1959.
RedaktionenIr tacksam{<jr att fi evenruellabidragsnanst
miijligt och ej glma senarein den 1 april.

PAvARLDSMARKNADEN
NOHAB.PRODUKTER
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RULLANDEMATERIEL
for jiirnviigar

Ovon:Ett 1900hk NOHAB-GMdieselelektrisktlok. levererattill de Danske
r.
Statsbane

VATTENTURBINER
med tillbeh6r

I mitten: Liiphiul till kraftstation e n P a n c h e tH i l l , l n d i e n , u n d e r
tillverkning i NOHAB :s verkstad.

N e d o n :E n t u r b o l a d d a d m a r i n
POLAR dieselmotor, typ MN165
i NOHAB:s verkstad. Motorn iir
installerad i ett engelskt fartyg.

DIESELMOTORER
for POLAR

NvDeYrsr & HorM ATTTEBoLAG
Telefon: 18000 . Telex: 5284

TRO LLHATTAN

Karlstad 7959. NermansTrycksaket 901043

T e l e g r a m :N O H A B

