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Nigra allmdnna ref exioner
Vadiir

har man en irsredovisning?

Enligt lag och enligt gammal tradition har ett
foretag att en ging om iret lagga fram Siffror, som
visar hur foretaget har gitt under 6ret och hurudan
den ekonomiska stdllningen ter sig vid redovisningsperiodensslut.
I och for sig ligger det inget naturnodvdndigti
att perioden skall omfatta just 361 eller 166 dagar.
Tvirtom - serman o6.virdet ur allmdn ekonomisk
synpunkt blir ett il en alldeles for kort period
for att man skall fi en riktig bedomning av for'
hillandena.
Nu dr det i alla fall si att varie aktiebolag en
ging om iret skall limna en irsredovisning, bestiende av en allmdnt redogorandeforvaltningsberzittelse,som bl. a. skall innehilla vissai lagen bestdmda uppgifter. Vidare skall ingl en vinst- och
forlustrdkning, upptagandeirets intdkter och kostnaderl An vidare skall per redovisningsperiodens
slut upprdttas en balansrdkning,som utvisar den
ekonomiskastillningen.
Varfor skall di dessauppgifter ldmnas? Naturligtvis har de sitt intresse for m6.ngaparter, for
agarna av foretaget, som, nir det giller ett storre
aktiebolag,kan vara en m&nghovdadskara,for de
anstlllda, for lingivande banker,for kreditgivande
leverant6rer,for bolagetskunder och minga andra,
men inte minst for att stat och kommun skattevdqen
skall kunna sli sina klor i vinsten.
flur irsresultatet kommer fram
Resultatet- vinsten eller forlusten - kommer
fram pl.vinst- och forlustrikningen, som,sedanalla

intdkter och kostnaderunder iret redovisats,visar
en differens, innebdrandevinst eller forlust.
Balansrikningen, som pFLena sidan upptar alla
tillglLngar och pi andra sidan alla skulder, visar
ocksi. irets resultat. Eftersom skulderna omfattar
allt vad man ar skyldig, silunda dven vad man dr
skyldig aktieagarnafor vad de stdllt till foretagets
forfogande genom att sdtta in medel i rorelsen i
form av aktiekapital, liksom dven frin tidigare 5.r
balanseradevinster, som beskattatsmen inte utdelats, si framkommer dvenhdr som en balanseringspost irets resultat.
Ett irs resultat sdgersom sagt i och for sig inte
si mycket.Det beror i hog grad p6.hur vdrderingen
skett, framfor allt pi till vilka vdrden tillgingarna
tagits upp, vilket dr en hogst komplicerad frhga.
Hur mycketdr bolagetsbyggnadervarda?Hur skall
jag vdrdera gamla omoderna fabriker eller nya
sidana, som av den ena eller andra anledningen
inte kan utnyttjas till fullo ? En aldrig si modern
och forndmlig byggnadinom en produktionsenhet,
som inte kan anvdndasfor sitt indamil, har ju
knappast storre veirdezin en vanlig lagerlokal och
inte ens det, om man inte har nigonting att lagra
ddr. Miste en sidan byggnad sti obegagnad flr
den t. o. m. ett minusvirde, eftersomden med hinsyn till att anlaggningarna pantforskrivits som
sdkerhetfor bide obligationslin och andra forpliktelser miste h6.llas f-orsdkradoch nigorlunia i
stind. Aven Iager av alla slags fornodenheter,r&material och mer eller mindre fdrdiga produkter
kan ju ha hogst varierande vdrden, beroende pi
konjunkturerna och verksamhetens omfattning,

alldeles bortsett frin vad de kostat i anskaffning
eller tillverkning.
Vilket vdrde alla dessa varierande tillgingar
skall isdttas bestimmesi hog grad av statsmakterna. Hd.r intrider det egendomliga f.orhillandet, att
statsmakternah ena sidan i aktiebolagslagenoch
bokforingslagen dr inriktade pi att vd.rderingarna
av bide fasta och rorliga tillgingar skall ske si
forsiktigt som mojligt, men samtidigt via skattelagstiftningen soker pressaut vad som gir ur bolagen
genom att pressaupp vdrderingen av tillgingarna
och ddrmed hoja irsvinsten.
Niiringslivet

en viirdefull mjiilkko,
borde vflrdas iimt

som

Om det sedan dr en verklig vinst som framkommer eller inte intresserar inte statsmakterna
si mycket i detta sammanhang.Vi har silunda
under sista tiden, ndr niringslivet i det f6rsimrade
konjunkturldget skulle ha behovt bli nigorlunda
vad man kallar "foretagsvdnligt" behandlat,utsatts
for skdrpta virderingsregler iffiga om maskiner
och inventarier och nya, hitrdare regler for vdrdering av varulager, allt avsett att pressaupp vdrdena pi tillgi.ngarna och ddrmed dven "vinsten"
hogre in tidigare. Till detta kommer sedan som
lok pi laxen en extra bolagsskatt,som nir den
infordes motiverades av hogkonjunkturf6rhillanden men som fortfarande finns kvar, fastdn
bl. a. situationen pi. arbetsmarknadenborde visa
att forhillandena i r2itt hog grad forindrats. Nir
man gor sina reflexioner och jdmforelser i detta
sammanhang miste man ju ocksi tdnka pi att
en dubbelbeskattningav aktiebolagsvinsterforekommer i Sverigei motsatstill flertalet andra lin.
der. Fdrst betalar aktiebolagensin ordinarie skatt
till statenpi ndrmare 5O 7o av vinsten och ovanpi

detta kommer en 1O-procentigextra bolagsskatt.
Det dr emellertid inte denna sistndmndaiag avser
med dubbelbeskattning,utan det dr den ,t"It, ,o*
aktiedgarnasedan fir betala pi den del av bolagsvinsten, som utdelas och som dh pL nytt blir beskattad med mellan sd.g25 och 80 %. Det blir
silunda inte mycket kvar av den ursprungliga
vinsten.Det dr detta som giir att det enda sdtt, som
f. n. finns att fi nytt kapital till verksamheten,ndmligen genom aktieteckning, blir si dyrt for ett
foretag.
Eftersom vi talar om skatterkanskedet i det hir
sammanhangetocksi.skulle vara av vlrde att peka
pi att de anstdlldavid Bofors, som enligt bokslutshandlingarnai ltjner och arvodenuppbdr over 117
milj. kr. pi ett ir, i sin tur betalar sina 25 d tO %
skatt till stat och kommun och att en hel del skatter
dven kommer via bolagets leverantorer och mhnga
andra.
Summanav kardemummandr att ndringslivet ir
en underbar mjolkko for vl.ra skattelagstiftande
formyndare.Det ir ddrfor man tycker,att det borde
v^ra en smula oklokt ur alla synpunkter,att denna
mjolkko svdltfodesoch misshandlas.Bide for det
allmdnna och for de anstillda, som ju utgor majoriteten av befolkningen, borde det ju rent fornuftsmdssigti stdllet vara en strivan att fi mjolkkon att
trivas och frodas, si att den direkt och indirekt kan
ge stcirstamojliga avkastning.
Den bdstaryggradenvid ett bistrare ekonomiskt
klimat, det mi. sedanbero p6.internationella konjunkturvdxlingar, utestiingning frin Europamarknadeneller annat,dr och forblir ett starkt niringsliv
med vll konsolideradeforetag som har mojligheter
att f.olja med i den tekniska utvecklingen och hdrigenom kunna mota den hirdnande konkurrensen
bide pi hemmaplanoch i den export, som vi dr si
beroendeav for vir forsorjning.

Ur Bofors irsredovisning fiit At r9j8
Efter denna inledning, som blivit nigot lingre
dn vad jaghade tdnkt mig, skulle vi di overgi till
att redogora for vad som sig i bolaget tilldragit
haver under det gingna het.
Fakturering
Det kanske mest utmirkande for Ig1,B ar att
vi under iret uppnitt ett rekord ifriga om fakturering. Denna har uppgatt till inte mindre an 4OG
milj. kr och innebdr jdmfort med foregiende i.r en
okning ph ca 4O milj. kr. Som bekant har bolaget
sdrskilt pi krigsmaterielomridet en ling omloppstid for sina leveranser.Okningen i faktureringen

1958 beror silunda pi att en betydande del av
tidigare irs stora bestdllningardi blivit levererad.
Men iven iffiga om de civila produkterna ir faktureringen hogre in foregiende ir. Detta giller
seirskiltavslttningen av smide med i forsta hand
bilindustrien som kunder. Tyvd.rrdr emellertid prisernahir genom konkurrens fr8.n utlandet mycket
hirt pressadeoch resultatet dr knappast tillfredsstdllande. lfrhga om Nobelkruts civila sektor kan
konstateras,att forsiiljningen av bl. a. ldkemedelsspecialitetermedverkat till en icke ovdsentlig okning av fakturavdrdet och dven till en forbdttring
av resultatet.

1949

1958

Investeringar
. . 1 8 7 . 5 8 7 . 0 5kr.
1
A n t a la r b e t a r e . . . .
. . 4 . 9 3 5st,
l n v e s t e r a t k a p i t a l p e r a r b e t a r e . . . . . . . 3 8 . 0 1 2kr.

lnvesteringar
. ,466.880.335
kr.
A n t aa
l rbetare....
. . 5 . 7 19 s t .
Investeratkapital per arbetare ...... . 81.637
kr.

Orderstock

den sistatioirsperioden.Det dr ju arbetetoch kapi
talet som utgor de vdsentligaproduktionsfaktorerna och forhillandet dem emellan dr under i ovrigt
samma betingelser av avgorande betydelse for
produktionsresultatet.Som framgir av bilden har
investeringarna per arbetare, som 1949 utgjorde
38.012:- kr., under tioirsperioden stigit till
87.637:- kr., vilket innebdrmer dn en fordubbling.

Ett annat utmirkande drag for verksamheten
under I9J8 dr att orderingingen pi krigsmateriel
varit avsevdrtligre in under de ndrmastforegiende
iren. En anledning till detta ir att de svenskaforsvarsanslagennedskurits hogst betydligt och att
man gitt si lingt att man t. o. m. annullerat tidigare utlagda bestdllningar.Bakgrunden hirtill dr
vil i forsta hand det prekdraekonomiskaldget,men
dessutomtillkommer den allmdnna osdkerhetsom
rider i Sverigeoch vilken for ovrigt synesrida over
stora delar av vdrlden betrdffande den framtida
utvecklingenpi vapenomridet.
Trots allt dr dock orderstockenfor Bofors vid
irsskiftet fortfarande relativt god. Den lr dock
mycket ojdmn olika avdelningar emellan, vilket
kommer att fororsaka en hel del omstdllningssvirigheter, bl. a. med omflyttningar av arbetskraft.
Investeringat
Investeringarna under hrethar ju berorts i andra
sammanhang,i rapporter fuin foretagsndmndssammantriden och i sambandmed irskronikan m. m.
Heir skall endastsdgas,att investeringarnavarit av
ungefdr samma omfattning som tidigare ir.
Av intressei deita sammanhangkan vara att se
hur investeringarnaper arbetareutvecklatsig under
J

Forskning
I forskning och experiment nedldgges alltjdmt
hogst betydandebelopp. Kostnadernahlrfor uppgick till inte mindre d,n12 milj. kr. under kr 7958,
men si ror det sig ju ocksi hdr om en-livsviktig
friga for foretagets fortsatta verksamhetoch utveckling.

Vinst-ocbfi;rlustriihningen
Den officielia vinst- och fodustrikningen visar
i intdkter av rorelsen ett resultat fore avskrivningar
och avsdttningartill stiftelser,skatterm. m. pi inte
mindre an 67.625.000:-. Motsvarandesiffra f6r
1957var 49.397.000:-. Hir foreligger silunda en
vdsentlig okning under Lr 1958.Den beror delvis
pi den okade faktur'eringen och delvis pi att bolaget under Ftr1,958tillerkdndesen engingsersdttning

pL ca 4 milj. $ frin U. S. A. Det var som bekant en
ersittning for kostnaderoch fcirluster, som fororsakatsbolaget i sambandmed vissalicensuppgorelser med de amerikanska forsvarsmyndigheterna.
Beloppet dr i och for sig ett kdrkommet bidrag till
forbdttring av resultatet och har inte minst medverkat till forbittring av likviditeten, vilket bl. a.
avspeglarsig i bolagetsbanktillgodohavanden.Forr
eller senare miste beloppet emellertid beskattas.
Di. blir det, som fnmgln av vad som inledningsvis
anf<irts,inte si mycket kvar att hurra for.
Bruttoresultatetav irets verksamhetvar emellertid gott och styrelsenhar begagnatsituationentill
att dels oka avsdttningen till bolagets pensionsstiftelser med 10 milj. kr., dels avsdtta6 milj. kr.
till en investeringsfondfor konjunkturutjzimning.
Sedandessutomavskrivningarverkstdllts pi byggnader, kraftstationer, bostider och maskiner med
25.692.000:- kr. mot 22.866.000:- kr. foregiende ir, Lterstlr som nettointikt av rorelsen
15.633.000:- kr. mot 16.23r.000:- kr. f. i. I
nettovinstvisasfor Lr 1958 8.432.000:- kr. mot
8 . 1 5 1 . 0 0 0 : -k r . f . i .
Pi sid. 5 folier nu en vad vi kallar for "beskrivande vinst- och forlustrdkning", som kanske inte
till alla delar skulle godkdnnasav en professor i
foretagsekonomi,men som dock ldmnar en mycket
oversiktlig bild av va:rifrln bolagetsintdkter hdrror
och hur de anvints. Niqra kommentarer torde

knappasi behovas,di beskrivningeni sig sj2ilv eir
kommentarer nog. Annu littill gdngligarc framgl.r
ungefir sammasak av bilden hdr ovan.
Di det inte ir forunnat si minga av B-pilens
Iisare att i vardagslagrora sig med miljoner, har vi
enligt gammal tradition gjort en sammanstillning
av intdkter och kostnader fordelade per anstdlld
med jdmforandesiffror for 1957och t9tg. Sesid. 6.
Anstiillda

och aktie?igare

Medan vi dr inne pi per capita-redovisningar
kanske jdmforelsen mellan anstillda och aktied.garepL sid. 7 kan vara av intresse.
Av uppstillningen framghr, att bolaget 1958 utbetaladeca L16 milj. kr. tllI8.573 anstdllda,eller i
genomsnitt per anstdlld kr. 73.75o:-. Samtidigt
beriknas att av 1958 irs vinst skall utdelas ca 7
milj. kr. till ca 11.650aktiedgare,eller i genomsnitt
till varje aktiedgarekr. 604:-. Av en motsvarande
uppstillning frin 1910 framglr att detta ir utbetalades ca 51 milj. kr. till 7,418 anstdllda, eller
i genomsnitt per anstdlld kr. 6.957:-, medan
4.620.00o:- kr. utbetaladesi utdelning till6.716
aktiedgare,innebdrandei genomsnittper aktiedgare
kr. 688:-.
Det mest anmdrkningsvdrdadr okningen av antalet aktiedgare.Det dr ingen unik foreteelsefor
AB Bofors utan ir nog ganskautmdrkandefor ett
flertal av de borsnoteradebolagen.I och for sig dr

Beskrivande vinst- och ftirlustr?ikning fOr AB Bofors ir 1958
Under dret har bolaget tillf drts f oljande intiikter:
Forsdljningenav krigsmaterielm. m. har uppgitt till ett virde av

268.188.000

Hd'rav har levererats
(frin Boforsverkenfor kronor
(och frin Nobelkrut for kronor

235.9r9.000)
32.269.000)

Forsziljningen av civila produkter uppgir till
(varav frin Boforsverken
(och frin Nobelkrut

r24.356.O00
103.026.000)
2r.330.000)

Forsdljningenav andra produkter och tjdnsier uppgick till

73.525.000
406.069.000

Vinstutdelningenpi av bolaget dgda aktier utgjorde

r.445.ooo

Rdntor pi medel som bolaget haft innestiendei bank eller linat ut utgjorde.

3.752.000

4r7.266.000

Summa intikter kronor

If i)rau har anuiints till:
material, kostnaderfor tillverkningen, administrationoch forsriljning, elektrisk
kraft, f6rsdkringar, frakter, provisioner,reklam, socialautgifter m. m. . . . . 2L4.768.000
rintor pi bolagetslin m. m. . . .

..

3.483.000 2r8.257.O00

avskrivningarpi fasiigheter,maskineroch inventarier

25.692.000

Till konjunkturinvesteringsfond,som skall anvdndasfor kommandeinvesteringar,har avsatts

6.000.000

16r.323.000

Aterstir av bolagetsintdkter kronor
Av denna iterstod har tillforts de anstdllda.det allmdnnaoch isarna foljande belopp:
arbetarna
tjinsteminocharbetsledare.

...72.024.000
.....

44.318.000

pensionsstiftelser,utbetalda pensioneroch pensionsavgifterfor
.....26.684.000
deanstlllda
styrelse,verkst. direktor och andra foretagsledare. . .

950.000 r43.976.OOO

stat och kommun i skatter frin bolaget . . . .

8.91t.000

aktiedgarna (foreslagen utdelning)

7.040.000 r59.931.000

r.3g2.ooo

Restenkuarstdr i bolaget, kronor

utvecklingenenbartglddjande,men genomtillkomsten av en helt ny kategori av smiaktieigare utan
stcirre erfarenheter pi omridet och minga glnger
utan nigon ndmnvdrd ekonomisk stabilitet, blir
ansvaretfor f6retagen dnnu pltagligare dn tidigare.
5

Hur gammal er boforsaren
Ndr vi talar om genomsnittsinkomster,kan det
kanske ocksi. vara pi sin plats att nimna nigra
uppgifter om genomsnittsildern for olika kategorier anstdllda omkring irsskiftet 19j8-1959. Vid

Intdkter och kostnader per anst?illd
Intiikter per ansiilld

1958

F<irsdljningsvirdeav irets leve47.366
ranser
Utdelning p& aktier i frlmmande
L69
bolag .
Rdntor pi banktillgodohavanden
438
och fordringar .. . . .
47.973

1957
42.490
1'42
,38
43.170

Kottnader p er an:tiilld'
13.682 r).0L6
Genomsnittlig ltin . . . .
. 2r.798 L9.866
Fdrbrukadevaror och -;;itl:
Avskrivningar pi:
333
3j9
fabriksbyggnaderm. m. . . . .
83
II2
kraftverk
28
2
9
bostdder
2.203
maskineroch inventarier. . . . 2 . 4 9 7
1.860
Pensioneroch pensionsavgifter. 3 . r r 3
cirslkringssjukf
Olycksfalls- och
208
245
premier
r82
1.64
. ...
dvriga fcirsdkringspremier
170
L32
..
Jurist- och bankomkostnader
L.O26
899
Fraktkostnader
105
ro9
Telefon, telegram, porto . . . . . .
r22
1
1
6
Annonser och reklam
65
63
Fdreningsavgifter .
3r3
.. ..
307
Resekostnader
LT3
93
Hyror
a))
4 1R
Ktipt elektrisk energi
247
577
Provisioner
379
Licensavgifter....
Rintor (pi f<irlagslin, obliga54L
561
tionslin m.m.)
r8t
3r4
Diverse
Skatter och investeringsavgift
1,.215
1.t50
(endast1,957) .
944
Arets vinst
984

47.973 43.r70

Boforsverken var genomsnittseldernfor minadsavlonade 38,L Lr (manliga tjdnstemdn 39,5, arbetsledare 46,7 och kvinnliga anstdllda27,7). For timavlonade var medelildern 40,1 ir (mdn 40,3 och
kvinnor 38,7\. Vid Nobelkrut var motsvarande
siffror for minadsavlonade37,9 (manlha tjinstemdn 37,8,arbetsledare48,6 ochkvinnliga anstdllda
27,7). For timavlonade var medelildern 41,9 h
(mdn 44,1ochkvinnor 36,5).

Balansrrihningen
Som inledningsvisframhillits siger ju balansrdkningens siffror i och for sig inte si mycket, ndr man
inte i detalj kdnner till eller kan redogora for hur
vdrderingarna skett. Kan man gora en jdmforelse
mellan det ena och det andrahretblir mojligheterna
till att avnjutabalansrdkningenstrax litet bdttre.Vi

har ddrfor i den efterfoljande uppstiillningen, se
sid. 8 och 9, tagit med sivdl 1958 som 1957 irs
siffror och till yttermera visso pi sid. 10 gjort en
schematisksammanstdllningover balansrdkningarna under de tio sistairen.
Nigra kommentarer fortjdna mihiinda att goras.
AnIn ggnin gstillgingarna
Fabriksbyggnaderhar som synes okat f.rhn 736
milj. kr. till $4 milj. kr. Den stcirstaPostenhd,rd"r
det nya stilverket i Kilsta. Okningen av bostdderdr
obetydlig- endast187.000:- kr. Det beror pi
numerapi detta omride
att byggnadsverksamheten
forlagts till StiftelsenBoforsgirdat, som for ovrigt
under iret tillforts 48 ldgenheteri hornet av Boisvigen och Filipstadsvdgenoch 82 ldgenheteri kvartej
ret "Gdddan" pi Brickegirden till ett vdrde av sammanlagt ca 5 milj. kr. Okningenunder "Bostdder" i
bolagetsbalansrdkningavserendasten del fristiende garage,som under iret uppforts inom bolagets
bostadskvarter.Virdet av maskiner, verktyg och
inventarier har som synesokat med inte mindre
d.n )o milj. kr., vilket Ir nigot mer dn normalt.
Pigiende nybyggnaderhar minskat avsevdrtjimfort med 1957, men det ligger i sakensnatur, att
stora forskjutningar kan ske hdr, beroendepi vid
vilka tidpunkter under iret som de pigiende investeringarnablir avslutadeoch overforda till sina
resp.konton. Aktiers konto har okat med 3 milj. kr.
och 6kningen avser aktier i det nya kraftforetag,
Korsselbrdnna Aktiebolag, i vilket bolaget gitt in
som deldgare fdr att trygga det framtida behovet
av elektrisk energi.Posten"spdrrkonto for investeringsfond" sammanhdngermed den tidigare omndmnda avsdttningen till konjunkturinvesteringsfonden. Enligt gdllande bestimmelser skall nimligen vid avsdttning till en s6dan fond 4O %
omedelbart insdttas pi ett spirrkonto hos Riksbanken, vaifrhn det sedan f6.r Iyf.tas, ndr Arbetsmarknadsstyrelsen
godkiint att fonderademedel fir
anvdndasfor vissaigingsatta investeringar.
Omsdttningstill

gin garna

Medan materialbehillningarna dr relativt oforindrade, har som synesvirdet av produkter i arbete
sjunkit med inte mindre dn 30 milj. kr. Detta beror
givetvis pi. vad som i tidigare olika sammanhang
pipekats, ndmligen dels att utleveransernaav gamla
order var onormalt hoga under 1958, dels att bestdllningarnapi. krigsmaterielbiirjat tunna av. Som
framgl.r av styrelsens forvaltningsberdttelse har
ocksi varulagerreservenmed hdnsyn till ridande
fiirhillanden okat och man torde lugnt kunna instimma i styrelsensuppfattning att omsdttningstillghngarnair bokforda till fullt betryggandevdrden.
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Ar 1958 utbetalades
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Av 1958irs vinst
utdelas
Kr. 7.000.000
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Posten "forskottsutbetalningar" har nedgitt betydligt, ndmligen frhn ca 28 miIj. kr. till ca 16
milj. kr. Detta sammanhdngerocksi. med minskningen av volymen pi inneliggandekrigsmaterielbestdllningar och dven med att bolaget i samband
med denna utveckling inte lagt ut flera bestillningar hos frdmmande underleverant6rerdn vad
som varit ofrinkomligt.
Aven minskningenav fordringar sammanhdnger
med den allmdnna utvecklingen p6. krigsmaterielomridet, ddr dessutomnaturligtvis ocksi tillfiilliglreter i hog grad spelar in bide ifrhga om fakturering och betalning i forhillande till just sjdlva
irsskiftesdagen.
Banktillgodohavandenoch kassaforeter en forbittring jdmfori med 1957, vilket som tidigare
ndmnts bl. a. sammanhdngermed det frin U. S. A.
influtna skadestinder.

e l l e . ri g e n o m s n i t t
per aktieiigare
Kr. 504

Under lingfristiga skulder kan konstaterasokningen av pensionsstiftelserna- den allmdnna
medtraditionsmdssiga
pensionsstiftelsen
300.000:kr. och "Pensionsstiftelsenav 6t 1947" med 20
milj. kr. Pi sivdl "Obiigationslinet av 3t 1953"
som "Forlagslinet av lgSl" forsiggir irliga amorteringar.
Under kortfristiga skuldervisar posten"Erhillna
forskottslikvider" kanske den mest anmdrkningsvirda fordndringen i hela balansrdkningen.Erhillna forskott har som synesminskat med naru 57
milj. kr., vilket sammanhdngerdels med den okade
utfaktureringen 1958, dels med att takten ifrl"ga
om nya krigsmaterielbestdllningar
nedgitt si avsevdrt som varit fallet. I ovrigt foreter balansrdkningen knappast nlgra anmd,rkningsvdrdafordndringar frlrn foregltendeir.
AB Bofors balansr?ikningar 1949-1958

Skulder
Den forsta posten av intressehar ar "Investeringsfonden", som okat med tidigare omndmnda
6 milj. kr.
7

Utrymmet tilliter icke nigot ndrmare ingiende
pi denna schematiskasammanstdllning.Den talar
for ovrigt i hog grad for sig sjilv och bekrdftar en
del av den utvecklins, som berorts i sambandmed

BALANSRAKNING

PER DEN 3T DECEMBER

1958

med jiimfiirelsesiffror fiir ir 7957

TILLGANGAR

1958

AnDiggningstil Igdngar
Jordbruks-och skogsfastighetersamt tomtmark
Fabriksbyggnader.
Bostdder
Kraftverk, egna.
Kraftverk, rdttigheter
Pigiende nybyggnader. . . .

2.227.OO0
r54.135.OOO
12.880.000
74.383.000
18.797.000
14.1.93.000

2.190.000
136.501.000
72.693.000
72.730.000
16.983.000
27.386.000

Maskiner,verktyg och inventarier . .

276.615.O00
250.266.000

208.483.O0O
220.352.000

466.881.000

428.835.000

64.914.0o0
8.720.000
8.761.000
2.978.0OO
200.134.000

61.8t9.000
8.475.000
8.564.000
2.2t5.OOO
182.585.000

Avgir:
ackumulerade
avskrivningar for
fabriksbyggnader
bostdder
kraftverk, egna .
k r a f t v e r kr l,t t i g n . t . r ' .: : . . . . . . . . . . . . . .
maskiner,verktygoch inventarier. . . . . . .

285.r27.000181.354.000 263.698.000165.r37.000
698.000
2.189.000
28.709.000
28.709.000
8.177.000 36.886.000 5.177.000 33.886.000

Forskottsutbetalningar
Aktier i dotterbolag
andraaktier
Forlagslin till dotterbol^g . .
Spirrkonto f6r investeringsfond

2.000.000
2.400.000

2.000.000

223.338.000

203.212.000

Omsdttningstil Igin gar
Varulager
Materialbehillningar
Produkteri arbete
Forskottsutbetalningar
till dotterbol^g . .
andrafcirskottsutbetalningar
Fordringar
hos dotterbolag.
andrafordringar .
Banktillgodohavanden
ochkassa
Kronor

38.390.000
43.888.000 82.278.000

36.r92.000
74.33i.000110.t2t.000

7.802.000
8.073.000 15.875.000

13.498.000
74.372.000 27.870.000

,.769.000
47.635.000 '3.404.000
707.264.0O0

6.694.0O0
66.160.000 72.854.000
93.443.o00

252.82r.000

304.692.OOO

476.r19.000

507.904.000

SKULDER
Aktiekapital och fonder
Aktiekapital
Reservfond
Skuldregleringsfond
lnuesteringsfonder

88.000.000
17.600.000
6.100.000 111.700.000
7.732.000

88.000.000
17.600.000
t.000.000 110.600.000

r.732.OOO

Ldngfristiga skalder
AB Bofors Allmdnna Pensionsstiftelse. . . .
AB Bofors Pensionsstiftelse
av fu 7947 . . . .
Obligationslin av 8r 1.953
Forlagslin zv 3,r 7951
Skuld till AB Bofors Nobelkrut

7.775.000

49.8oo.ooo
34.688.00O
i4.800.000
4.000.000 111.063.000

7.475.000
29.800.000
36.095.000
76.602.O00
4.000.000 93.972.000

Kortfristiga skulder
Erhillna forskottslikvider
Skuldertill dotterbolug..

r53.977.000
2.012.O00
21.000.000
41.1t0.000 2r8.rt9.000

Vdxelskulder
Andra kortfristiga skulder

3 . t1 3 . 0 0 0

Skatteshulcl

210.693.000
1.t96.000
2i.000.000
39.930.000 273.2r9.OO0
t.081.000

Disponibla medel
Kvarstiende av frhn 7957 balanserademedel
Nettovinst for hr 1958 .

15.160.000
8.432.OO0 23.r92.0O0

Kronor

jimforelsen mellan !957 och 1958 irs balansrdkningar. Anmdrkas bor dock kanske ati det egna
kapitalet med fordel skulle kunna vara vdsentligt
mycket storredn det for ndrvarandedr. I ett foretag
av Bofors struktur vore det nog onskvirt, att det
egnakapitalet i stort sett tickte vdrdet av de fasta
anldggningstillgingarna. Anmdrkas bor ocksi att
posten "Forskottslikvider" givetvis dr en sak pi
bide gott och ont. Att forskotten under dessatider
av kapitalbrist varit ovdrderligafor finansiering av
bolagetsvdxandeverksamhetdr odiskutabelt.Samtidigt kommer man emellertid inte ifrin att posten
som sidan och finansieringsmetodeninnebdr stora
risker, nir bestdllningarnaav det slag som traditionellt ir forbundna med forskott borjar sina,eller
nir man kommit in i en sidan kooarensmarknad
att koparen sjnlv dikterar betalningsvillkoren,
mlnga ghngermed procentuellt minskadeforskott
som pifoljd.

Dotterbolagen
For dessa
tordedet varadndamilsenligt
att direkt
ur Boforsirsredovisningciterafoljandeuppgifter
for de fyra storstaav dem:
Nydqvist& Holm AB
Faktureringenunder 7958 har uppgitt till 75
milj. kr. mot 68 milj. kr. foregiendeir.

476.159.o00

15.r49.O0O
8.111.00023.300.000
507.904.000

Okningen beror huvudsakligenpi leveranserav
jirnvdgsmateriel till utlandet. Exporten har dd.rigenom stigit yttedigare och utgjort ca 6O % av faktureringen. Leveransernatill moderbolagethar uppgitt till ca2o % av omsrittningen.
Orderingingen har varit mindre tillfredsstillande, vilket medfort att en del arbetskraft mist
fristdllas och forkortad arbetsveckainforas i vissa
avdelningarunder senaredelen av iret.
For utokning av fallhojden for kavitationsaggregatet i turbinprovningsstationenhar, med Kungl.
medgivande,tagits i anArbetsmarknadsstyrelsens
sprik ett belopp avkr.4t.960 ur investeringsfonden
for byggnader.
Ett nytt acetylengasverk
har tagits i bruk under
iret.
Reservenfor varulagret har okat.
Efier avsdttningtill pensionsstiftelse
och avskrivningar med n6.gotstorre belopp in foregiende ir
redovisasen nigot minskad nettovinst.
AB W. Dan Bergman
Leveransvdrdet,varav ca 3o % avsermoderbolagetsbestdllningar,harnedgitt frhn 23,6 milj. kr. ir
7957 till 19,3 mrlj. kr. ir 1958. Nedgingen beroi
frimst oi att leveransernafor forsvarsdndamil
minskat. I det forsimrade konjunkturl dget har
det inte varit miijligt att kompenseradennaminsk-
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ning med civila iillverkningar. Kvantitetsmissigt
har dessavissedigenokat, men di forseiljningspri
sernavarit mycket ll"ga, har man vdrdemdssigticke
kunnat komma hogre dn till ungefdr samma nivi
som foregiende ir. Aven vdrdet av inkomna bestillningar har nedgitt i jdmforelse med ir 7957.
Under iret har tillbyggnaden av stingpressavdelningen fullbordats. Laboratoriet har ombyggts,
och en modern kvantometeranld,ggning tagits i
bruk. Dessutomhar fortsatta normala investeringar
gjorts for moderniseringay sivdl byggnader som
maskinpark. Tillgingen p6"rlmaterial har varit god.
Bolaget arbetar vidare pi. utvecklingen av sina
egna fadigprodukter. Forsdljningenav dessaprodukter berdknassuccessivt
kunna kompenserabortfallet av fijrsvarsbestillningar.
(JlvsundaVerkstriderAB
Virdet av faktureradeleveranserunder 7958har
uppgitt till ca 9,7 milj. kr. mot ca 8,9 milj. kr. ir
1957. Okningen hdnfor sig till boiagets egna tillverkningar av verktygsmaskineroch hydrauliska
vaxlar for jd"rnvd"gsdrift.Levetanserna till moderbolaget har vait a'r samma omfattning som foreg&endeir och motsvararca 48 % av omsdttningen.
Orderingingen har varit betydlrgtldgre dn irets
fakturering, och orderstockenhar som foljd hdrav
reducerats.

Frdn Bolagsledningen'
Sernestern och de ftia liirdagarna vid Bofors
infaller BoforsSom tidigare meddelatsi dagspressen
semesterni ir meilan den 29 juni och den 18 juli. Eftersom lcirdagenden 27 juni dr arbetsfri,slutararbetetredan
fredagenden26 juni pi eftermiddagen.
har nu trdffats betrdffandeutliiggOverenskommelse
Denna innebdr att ning av arbetstidsfcirkortningen.
januari
f<iljande
dagarbli arbetsfriafrir
fcirutomden 5
dagarbetare:
L d r d a g a r n2a, 7 6 , 2 3 , 3 0 m a j ; 6 , 1 3 , 2 7 j u n i ; 2 5 j a l i ;
1 , 8 , 1 5 , 2 2 , 2 9 a r g t t s t i ; 5 , 1 2s e p t e m b e r .
Fr. o. m. den 4 april frirliigges dagarbetstiden
under
lordagar (eller dagar "med lcirdagstid") mellan kl.
7 .oo-12.42 med rastkI. 8.42-9 .oo.
Den 18 juni jZimstiillesmed lcirdag och arbetetslutar
kl. 12.42.
Fcir 2-skiftareblir det i stort sett sammaarbetsfrialcirdagarsom fcir dagarbetarna.
Fdr 3-skiftarelcisesfrigan avdelningsvis.
R/lyzgn
I anslutning till meddelandeti januari 7959 ang|ende
f6r tjinstemdnnen,fir bolagsde fria sommarlcirdagarnaledningenmeddela,att de fria Tordagarna,
fcir tjdnstemdn
med 4z timmars arbetsvecka,
blir fciljande:
2 o c h 1 6 m a j ; 6 , 1 3 o c h2 7 j u n i ; 2 5 j u l i ; I , 8 , 1 5 , 2 2
och z9 augusti; 5 och 12 september.Dessutomkommer
kl. 12.00.
arbetetden 18 juni att avslutas
1,1

Verktygsmaskinprogrammet
har vid slutet av hret
kompletterats med de av moderbolaget tidigare
tillverkadebult- och skruvmaskinerna.
Avsittningen till bolagets fria pensionsstiftelse
har okat jdmfort med foregiende ir liksom dven
varulagerreserven.
Nettovinsten redovisasmed nigot hogre belopp.
AB Tidaholmsuerken
Faktureringen under hr 1958 uppgick till ca
15 milj. kr. och overstegfjolirets rned),2 milj. kr.
Under iret har storre delen av tillverkningen av
ammunitionsdetaljer for moderbolaget nedlagts.
Tillverkningen och forsiljningen av plastprodukter
har fortsatt att oka och en del nva orodukter har
upptagitspi. tillverkningsprogramm"i,bl. ,. instrumentbrdden for bilar. Beslut har fattats om uppforande av ett nytt akrylglasgjuteri. Denna anld.ggning berdknas kunna tagas i bruk under hosten
1959.
Orderingingen pL plastprodukter har varit
storre dn tidigare, och den inneliggandeorderstocken vid irsskiftet dr god. Ifriga om de mekaniska
verkstadsavdelningarnaforeligger ett forsdmrat
orderldge, vafilr belziggningen av dessa avdelningar vdntasminska under ir 1%9.

€\3'
Inarbetningenfortsltter som fdr ndrvarandemed 15
minuter per dag fr. o. m. 28 juni till irets slut, allts&dven
under den allmdnna semestern.

EP/Hk

Semestern och de fria liirdagarna vid Nohab
Semesternfot vlta Aollektir.,anstlilldakommer i fu att
jnli.
fcirlZiggastill tiden 6 juli-2t
Fdr eventuellareparations-eller bridskande arbeten
som miste utfcirasunder ovanndmndatid gdller de <iverenskommelser
som trdffas i varie sdrskiltfall.
Fcir dem som rinskar tillbringa semesternpi Ulvrin
under annantid fir iiverenskommelse
trdffas hdrom med
bolagetgenomUlviistif telsen.
F6r mLnad.san$dllda
skall semesterni stijrstamdjliga
utstrdckning fcirl?iggastill sammatid som fcir de kollektivanstdllda,di arbeteticke ldgger hinder i vd.genhdrfrir.
Betrdffande utliggningen av lediga ldrdagar 1959 hanvisas till f6retagsndmndsmeddelande
m 57/1958 och nr
2/1959.
Efter samrid med SIF friretassklubbhar beslutatsatt
personalmed 42-timmarsvecka
slall ha fdljande lcirdagar
ledigaunder 1959:
215, 1615,2315, 3015,616, 1316,2716,417, rl8, 818,
7518,2218,2918,5lg, r2lg.
Tiden hdrfcirhar delvis redan inarbetats.Den fortsatta
inarbetningenskall lr. o. m. mLndagenden 19 d.ennes
ocb till Srett tlut the p2 fi shtt att luncbratten fdrlngges
till tiden 12.00-1 3.15 varisenom erhilles 1) minuters
inarbetningper dag.
Per Odelberg

NYA SLIPMASKINER FRAx UVA
Av IngenjitrBORJE L,4RDNER
ri

)edan nhgra 6"rtillbaka har si. gott som alla verktygsmaskintillverkarestatt infor nodviindighetenav
att i allt storre utstrdckning offeren och tillverka
maskiner, som ofta vdsentligt avviker frin konstruktionerna i standardproduktionen.Allt fler
kunder behoversnabbaoch noggrannamaskinerfor
tillverkning av ett endaeller nigra fi arbetsstycken.
Pe UVA befinner vi ossgivetvis i sammasituation.
Jag skall hlr visa ett par typexempel, ddr vir nya
lilla hilslipmaskin U-)5 levereratsi specialutforande for slipning av vissa bestdmda arbetsstycken.
Bida maskinernahar levereratstill kunder i England, som bida tillhor de storstai sin bransch.
Maskin ftir slipning av insprutningsmunstycken
till fieselmotorer
I munstyckena,eller "spridarna", skall hilet och
den invdndiga konan i munstycketsspets slipas.
Dessaytor har inritats med grova linjer pi fig. 1.
Di hildiametern dr endast 5,91 mm, miste slipspindlarnasvarvtal v ara ho gt, 100.000resp. 60.000
per min. Maskinensutseendeframglr av fig.2.

sig, under slipningens g&ng nzimligen rtjra sig fram
och tillbaka (oscillera) utefter slipytan, och eftersom dennadr konisk, miste man alltse astadkomma
en rorelsei den riktning, sommotsvararkonvinkeln,
Den slipspindel,med vilken sitet slipas,dr dd,rfor
monterad pi en slid pi maskinbordet. Sliden dr
uppstdlld i en vinkel som motsvarar sitets konvinkel och kan rora sig fram och tillbaka gendm en
inbyggd hydraulmotor och excenter.
Som framgir av fig.3 och 4 dr maskinenforsedd
med tvi tryckluftdrivna slipspindlar, typ UVA
Turbo-Head. Den inre spindeln slipar hilet med
automatisk slipcykel, bestiende av grovslipning,
skdrpning av slipskivan och finslipning. Den yttre
spindeln slipar det koniska sdtet.For denna operation erhilles slipmatning till bordet med hjdlp av
spakentill hoger pi stativet.
Spridaren spinns in i en spdnnhylschuck och
lokaliserasaxiellt fri.n det invdndiga koniska sdtet
med hjiilp av en laddningsdorn.Det blir tack vare
denna lokalisering mojligt atthlila en jdmn awerkning pi det koniskasdtet.
Efter inspdnning och lokalisering av spridaren
slipas forst det cylindriska hilet med automatisk
slipcykel och mdtning genom den indirekta metoden. Dd.refter flyttas tvdrsliden med chuckdockan

Fig. 1. Typisk spiltlare (nozzle), H,Lletsdiameter5,91 mm, siitets
kontinAel 58' 30', ataerkning i bdl och sate 0,1 mm, spindelhastigbeter:ldr hdlslipningen 100.000/min., fdr sdtesslipningen
60.000/nzin.,totahid 90 sek,

Den avvikelsefrin den rena standardmaskinens
konstruktion som dr nodvdndig, betingas av den
For att sdtets
invdndiga konan, sdtet,i arbetsstycket.
slipyta skall bli god, miste slipskivan,som dr spetFig. z. UVA spridarsliptnaskint1p U55-N2.

fl#
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Fig.3. Spridaren spiinns in i ex spiinnhylschucL med hjiilp aa en
lohaliseringsd.orn. Sjdlua dornen har Aoni:k spets och sticks in i
spridaren sd.att spetsen ligger an lnot sAtet. Dornens Aoppformade
del trycLs sedan rnot ehucAens framsida, aaraid spridarens tdte
hommer i ett besfint axialliire.

Fig.6.

Fdr slipningen aa siitet ntatas bordet fram ft)r ltand med
spaken p3 statittets bdgra sida.

for den avbildade spridaren dr 90 sekunder,inkl.
chuckning, vilket innebdr en betydande produktionsokningjamfoft med tidigareanvdndamaskiner.
Helautomatisk maskin fiir slipning av
sfiirisk bana i kulmutter

Fig. 4. AutonatisA rAArpningau hdl:lipsAiaan.ChucAdockan
iir
hiir i ldge lbr hAlslipningen.

100 mm i.t sliparen genom omldggning av spaken
ldngst till vdnster pi. stativet. Ddrigenom kommer
arbetsstycket
i slipldgefor slipningenav det koniska
sitei. Spetsenpi sdtesslipskivanskdrps, se fig. 5,
bordet kors in it vdnstermot ett stopp och stannar
just innan sdtesslipskivannir sdtet. Detta slipas
sedanmed hjnlp av bordetshandmatning,se fig. 6,
och toppslidens oscillation. Den totala sliptiden
Fig, 5. Hiir shdrps spetten pA r;iter:liprAiran. ChuckdocAani liige
lh sritesslipningen.
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Uppgiften var har att leverera en maskin med
automatiskladdning och chuckning forutom automatisk slipcykel.Se fig. 7.
Laddningsanordningen,se fig. 8, bestir av en
svdngandeoch efter ett visst schemaaxiellt rorlig
arm, vilken hamtar arbetsstyckenafritn laddningsrdnnans slutstation och for dem fram till och in i
chucken.Laddningsarmens
rorelserdr elektro-pneumatiskt manovrerade.
Di det hdr glllde en profilslipning, anvdndevi
insticksmetodenoch for skdrpningen av skivan en
hydraulisk radieskdrpningsapparat.
Chuckenvar av
spdnnhylstypoch forseddmed automatiskutkastare,
Fig. 7. UVA beldl.l.ronzatirhd
hslslipmasAintyp IJ-55A,-t'6r shpning aa kulbanor i lttterringar till kullager ocb andra liAnand.e
d etalI er.

ffi
J ***

Fig.8. Laddningsannenbar bAr just f6rt in ett arbetsstycAe
i
cbucAen.Shiirpapparateni ldrd med att sAiirpaslipsAiuansprofil.

som efter slipningen kastade ut arbetsstyckenai
urladdningsrdnnan.Slipspindelnvar remdrivenoch
mdtningen av det slipadehilet skeddemed den indirekta metoden,som ocksi kallas diamantmdtning
eller size-matic,och innebdr att skdrpningsdiamantens ldge och slipmatningensldngd efter skdrpningen blir mittbestdmmande.Slipspindeln var av
vir remdrivna typ med UVA uliraprecisionslager.
Maskincykelnstid var 12 sekunder,vilket innebdr
en produktion av 300 arbetsstycken
per timme vid
1o0 % effektivitet.
Elektriska relier har i stor utstrdckninganvdnts
i denna maskin, bl. a. till blockeringar och sdker,
hetsanordningar, for att forhindra missoden vid
intryckning av fel knappar p6. manoverpanelen.
Denna dr ocksi si anordnad, alt varie fas i den
automatiskacykeln kan utforas en efter en vid instillning, skivbyteeller kontroll.
Maskinen kan, med nigon modifikation av laddningsrdnnan,anvindas iven for slipning av exempelvis kulbanor i ytterringar till kullager.
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SLIPMASKIN SPROBLEM
Tud U VA-specialisterinterviuas

T

I anslutning till ingenjor Lardners artikel om de
tvi fornimliga nya UVA-maskinerna har B-pilen
bett chefenfor UVA :skonstruktionskontor,ingenjor
Holger Axelsson, och chefen for experiment-och
utvecklingsavdelningen,ingenjor GerzsonGluchowicz, om nigra synpunkterpi de aktuella slipmaskinsproblemen.Ingenjor Axelsson sdger bl. a.:
- "Utvecklingstendenseng&r mot mer och mer
automatik i maskinerna.Det manuella arbetetskall
minskas, maskinerna skall klara alla arbetsoperationer, varfor mlnga utrustas med automatiska
laddningsanordningar.Samtidigt stdller ocksi. bestdllaren allt storre krav pi mltt- och ytnoggrannhet. Toleransernaskall numera oftahlrlla sig inom
100O-delarna
pi mm.
'skriddarsydda'
Ett stort antal maskinerskallvara
for slipning av en enda specielldetalj i stora setier,
exempelvisfor kullager eller bil- (motor)industrin.
Dessamaskinerutrustasddrf.ormed speciellachuckanordningar och ming a glnger dven med speciella
skirpningsanordningar for sfdriska eller profilerade ytor.
Givetvis har vi ocksi mycket arbete pL v\.ra
'gamla'
standardmaskiner,typ UHM, UHV och
iven pi vi.r senastemaskin U 55. som skall forses

med speciellaanordningar enligt kundens onskan.
Manriverorganentill vissa maskiner placeras numera i sdrskilda skip, ldttare i.tkomliga. Schemat
for de elektriska, hydrauliska och pneumatiska
manoverorganendr oftast mycket invecklat och
UVA:: "hldrntrusl' i arbere. Ingenji)r Holger Axelson t. !. och
ingenjdr G. Gluchouicz t. h.UYAfoto.

t
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4O-ARIGBOFORSINSTITUTIONSOM FORSVINNER
Bofors Barntrddgird <ivertagesav Karlskoga stad
I\T

I\ dr Aktiebolaget Bofors for over 40 ir sedan
startade sin barntrddgirdsverksamhet,var man i
hog grad pionjir pi omridet. Som flertalet pionjdrer betraktadesman ocksi med misstroendefrin
mitnga hill. Sjalv var jag vid den tiden ny i bolaget
och ny pi orten, men fick ganska snart kontakter
bide it det ena och det andra hillet, och fick di
bl. a. en hel del till livs om de nyabarnradgl'rdarna. Ndr bolaget satte iging med denna verksamhet, skedde det kanske mera med tanke pi mammorna in pi barnen. Man ville hjdlpa till med att
skapaden frihet och rodighet, som det innebar for
de unga modrarna att en del av dagen kunna fi
ldmna ifrin sig barnen under ordentlig tillsyn och
vird. Samtidigt var givetvis iven meningen, att
man skulle ge barnen sjdlva mestamojliga behillning av den tid de tillbringade i barntrddgirden,
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varje specialbyggdmaskin,eller varje tillsats till en
maskin, fordrar dd,fior en noggrann omstudering
av schemat. Jag kan for ovrigt ndmna, att vi tillverkar alla delar, ventiler, kopplingar osv. i
hydraulsystemetsjdlva.Det finns vissedigenfadiga
delar att kopa, men dessadr antingenalltfor klumpiga och stora eller ocksi saknar de tillrdcklig
noggrannhet."
Ingenjor G. Gluchowicz har likaledes en ming8.rigerfarenhetfrin slipmaskinomridetoch ett stort
antal av hans uppfinningar och patent ingir nu i
UVA:s maskiner.
- "Vad vi frdmst vill ha flam ar bittre och snabbare maskiner,som kan ta hand om all slagsbearbetning, alltsi inte specialmaskinerfor en enda
detaljs bearbetning, utan maskiner som litt kan
byggasom, goras flexibla, ges alla mojliga kombinationer. Det skall vara enkla, noggranna,snabba
all-round-maskiner,ldmpliga for bearbetning av
bide smi och storaserier.
Mdtanordni ngar p3.slipmaskinerdr ett speciellt
gebit. I vira slipmaskiner finns det automatiska
mdtdon (tolkar eller mdtfin grar), som kdnner ardiameteroch ger impulsertill maskinen
betsstyckets
att dndra grovmatningen till finmatning och avbryta bearbetningenndr detaljen ar fardig. Vi hel'eftermdtning'.
ler nu pi med en konstruktion av en
Dvs. efter slipningen av en detalj, tar man denna
och sitier in den i ett mitinstrument, varifrhn vardena direkt ghr in och korrigerar maskinensskdrpdiamant, si att m&tten kommer att ligga i mitten
15

och bolaget har hela tiden endast arbetat med
forstklassigalarainnor med utbildning frin seminarium for forskoleldrare och god praktisk erfarenhet.
Det visade sig emellertid som sagt i borjan, att
det av en del gott folk ansigs att hela barntrddgirdsverksamhetenvar ett tjuvknep frin den s. k.
storfinansen eller andra misstdnkta hill, for att
locka de smi oskyldiga barnen ifrhn foraldrarna
och redan pi. ett tidigt stadium soka forddrva dem
med svenskaflaggor och Jesusbarn.
Mdrkligt var ocksi hur minga ld.rarcoch ldrarinnor i de ordinarie skolorna som sig snett pi hela
barntrddgirdsid6n.Man ville, ndr den dagen kom,
ha barnen "frisch vom Fass" i sina skolor, opiverkade och oforddrvadeav andrapedagoger.Dit kan
ju inte bortresoneras,att barntrddgirden gav\ngar-

av toleransomridet. Denna mdtmetod skall vi nu
ytterligare utveckla och automatisera.Sedandetaljen, exempelvis kullagerringen, fdrdigslipats och
kastats ut ur chucken,rullar den ned i en rdnna,
forbi en mdtstation ddr den mdts upp. Skulle di
mitten awika f rln idealvdrdet,iterfores avvikelsen
pi maskinenselement,som automatisktkorrigeras,
si att nista ring ligger vid idealvdrdet.
Tillverkningen av slipspindlaroch i synnerhetav
luftspindlar,'Turbo-Heads', fordrar en utomordentlig noggrannhetoch givetvis specialmaskiner
for bearbetningav de olika delarna. Luftspindeln
roterar frin 60.000 till i00.000 varv i min. och
miste gi absolut vibrationsfritt vid 100.000varv.
Detta kan uppnls genom UVA:s specialkullager.
'Turbo-Heads'
dr reaktionsventiEn annan finess i
len, som gor att spindelnhar en lig varvtalsminskning vid hiig effekt och en mycket liten luftitging
vid lig effekt eller tomging. Aven i chuckspindIarna anvandervi ofta UVA:s egna kullager. Man
kan ndmna,att vi i vissafall uppnitt en rundgingsnoggrannhet inom 0,0002 flfr, dvs. O,2 my.
(0,2/7000 mm). Sidant resultathar vi faktiskt inte
hort talasom innu, varken i Sverigeeller i utlandet.
Givetvis anvdndervi i vl.ra maskineralla kdnda
maskinelementoch kombinationer av maskinelement av senaster{in, men vi soker samtidigt efter
bittre losningar och konstruktioner, si ait vi inte
ban hdnger med i utvecklingen utan om mojligt
ligger fore. Ett teckenpi utvecklingen ir, att vi pi
UVA har patent pi en mdngd konstruktionersom
dr betydligt bdttre dnvhra konkurrenters."
-8,Lbg

Bofort Barntrii.dgdrdnot )rebroadgen. I uiidgdrden linns det
gungbriiden, kllitterstiillningar och alla nzdiliga slags grelor fdr
atonzhuslehar.
BoforsfotoTillman 194r.

na en viss vana att umgis i storre sammanhang
med jdmniriga, vilket i sin tur skapade en viss
frimodighet och oppenhet hos individen, som inte
passadein i bilden i fortsittningen. Vid denna tidpunkt betraktadessidana egenskaperndrmast som
uppkiiftighet.
En stor del av misstinksamhetenoch motstindet
mot den nya verksamhetenbland f6rskolebarnen
forsvann emellertid redan under de forsta lren, di
undervisnin gen framgltngsrikt skottes av froken
Beth\7il16n som forestindarinna.Hon eftertrdddes
hosten 1925 av froken Inez \7ilkens, som just nu i
dagarnaefter mer dn 3O irs tjdnst ldmnat sin verksamhet med pension. Ndr iag talade med froken
\7ilkens, innan hon ldmnadeorten, bekrdftadehon
vad jag hrir inledningsvis nimnt om startirens
problem. Instzillningen vaf dock, redan ndr hon
kom hit, en helt annan dn den tidigare varit. Jag
tror mig for ovrigt kunna sdga,attvir barntrddgird
i Bofors mycket snart blev i hog grad uppskattad,i
forsta hand naturligtvis av barnen och deras fordldrar, men si sminingom dven ifrin andra hill.
En liten fliehgrupp har bjudit p3 "kalferep". Pfr detta treiliga
siitt liir man sig alla oiirdinnesAapetfdrpliAtelser.Eftersom'fotot
Ar taget 1944, kan ai fdrmoda att flera au de unga damernaredan
omsatt sina Aunsdaperi prakilAen. Boforsfoto Tillman 1944.

Samarbetetmed fordldr arna ochdi sdrskiltmammorna har hela tiden varit det allra bdsta.I mlnga
ir samladesmammornai var och en av de tvi grupper, som di fanns, till mycket livligt besokta
"mammam6ten", ibland till och med en giLngi
veckan.
Utvecklingen visadeju ocksi si sm&ningom,att
det var ett verkligt behov som forelig. N&gon ging
pa 3O-talettillkom, om iag inte mi"sstarmig rned
HSB som initiativtagare, en privat barntrddgirdsverksamhetvid Hotellgatan 7o,ddr en bostadsrittsforening dels medverkadetill att lokaler inrymdes
i huset,dels ldmnadeett irligt bidrag till verksamheten, vilket man for ovrigt fortsatt med fram
genom tiderna. Det var froken Anna-Greta Berg
och numerafru IngegerdNilsson, somvar de forsta
barntrddgfudsldrarinnorna i denna verksamhet.
Ndr sedanSandviksomridet borjade bebyggasav
HSB, blev dven hdr barntrddgirdsfrigan aktuell,
men di hade utvecklingen gitt si lingt, att det
blev Stadensom tog hand om verksamheten.Lokalerna ordnades emellertid i samband med HSBbebyggelsenoch iven i detta fall ldmnadebostadsrdttsforeningen och ldmnar, som jag tror, alltjdmt
bidrag till barntrddgirdsverksamheten.
Sedan 7946 har Karlskoga stad pl allvar gitt in
fijr forskoleverksamheten,enligt forslag av en
kommitt6, som avldmnadesitt betinkande den 16
nov. 1944. Numera har Stadeninte mindre dn 7
forskolor med sammanlagt400 elevplatser,vartill
alltsi i fortsdttningenkommer Bofors med ca 100
platser.
For att htergh till Bofors Barntridgird, holl
denna under de forsta iren till med en avdelning
Stora salen i Bolors Barnai)dgfrrd, ned blick in i ett au d'e mindte
leArummen. I sLdpen i bakgranden har urfe elett sitt lilla fack
fi)r leksaheroch personliga tillhdri gheter. BoforsfotoTillman 191J.

Fdrestfr.ndarinnan,

'lriiAen Inez IYilkens, lillsamrnans med ndgra

bant, som rnLlar, ntodellerar och bygger. BoforsfotoTillma'n1'944.

Rundabordskonferens under praktiskt arbete, Den ilnge m412nen
t. a. rtAr inte i thamarfin ulan har s. A."ensLilt arbete".Bofots'
foto Tillman

1944.

i bostadsomridet "Skogen" och en avdelning i
en ldgenhet pi ett rum och kok i Nya Backa.
Arrangemanget var, kanske sirskilt betriffande
forldggningen i Backa,inte det alhabdsta, och ndr
Karlskoga Missionsforsamlingsig sig om i Boforstrakten efter en lokal for kombinerad gudstjdnstoch ungdomsverksamhet,framkom tanken pi att
bolaget och Missionsforsamlingenskulle sli sig
ihop om attbygga en lokal, vilket ocksi skedde3r
1934. Byggnadendr, som vdl flertalet vet, beligen
omedelbart intill Rosendals skola och ordnades
si, att Missionsforsamlingenoch barntrddg&rden
hade halva huset var, uppdelat vertikalt pi mitten.
I ovre viningen fanns bostadfor pastor resp.barntrddgirdsldrarinna och i undre viningen var ordnat
gudstjdnstlokalresp.barntrddgirdslokaler.
Bofors Barntrddgird har under storstadelen av
tiden arbetati tvi avdelningarmed vardera 2 barngrupper, tvi pi formiddagen och tvi pi eftermiddagen.Senaste7o 6t har man t. o. m. haft tre avdelningar med sammanlagt5 barngrupper.Utover det
egentliga barntrddgirdsarbetethar bantrddgirdslokalerna och personalen iven anvdnts for ungdomsarbete,kanske framfor allt bland f. d. barntrddgirdselever och andra skolbarn.
Att Bofors Barntrddgird skulle fortsdtta sitt eget
liv mitt i den organisation,som Stadenlagt upp for
sin forskoleverksamhef,var naturligtvis ganska
irrationellt. Nir nu forestindarinnan for Bofors
Barntrddgh.rd drar sig tillbaka, har det ddrfor ansettsvara den riktiga tidpunkten att overlita verksamheten pi Karlskoga stad. Detta har givetvis
foregitts av en hel del undersokningaroch forhandIingar, och dven om sakeninte dr alldeles klar, si
I

1,7

har dock linjerna i huvudsak blivit uppd ngna i
fullt samfdrstind mellan Stadenoch bolaget. Det
visadesig ocksi, att det numeraendastiir en mindre
del av barnen i Bofors Barntrddglrd, som kommer
frin det centrala Boforsomridet, d. v. s. trakterna
kring Rosendal och Backa, utan huvudparten
kommer frin Sandvikenoch Karls-Aby och andra
delar av staden.'Denna fordelning gor att Staden
inte i fortsdttningen raknar med att de nuvarande
lokalernabor anvindas for barntradghrdsdndamil,
utan att man istdllet skall inrikta sig pi att ordna
barntrddgirdslokaleri de centra, varifrln eleverna
huvudsakligenrekryteras.Under en overgingstid zir
naturligtvis detta svirt att ordna, varfor det overenskommits,att Stadentills vidare skall disponera
Bofors Barntrddgirds lokaler fram till den 1 juli
1961. Barntrddgirdens inventarier med leksaker
o. d. overldmnasavbolagetutan kostnadtill Staden.
Si iterstir di endast att framfora ett tack till
Bofors Barntrddgirds forestindarinnor, barntridgirdslirarinnorna och deras medhjdlpare fiir ett
intresserat,gott och framg&ngsrikt arbete under
dessa40 h. Jagtror, att jaghdrvid kan gora mig till
talesman bide for bolagsledningen,fordl drarna,
barnenoch det allmdnna.
Bofors i aprl|7919.

Helmer Nord.quist

Pojkarna i full fart nred honstruhtions- och b1'ggnadsarbete. Nuoarande gytnnasislen och ishockelbacden Tonzas IVarnting skdter
hranbi I en. Boforsfoto Tillman

1,944.
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fcirsedd med en omrcirare.Eftersom ut med en h6j- och slnkbar vagn.Belcigrafiten sjunkertiil botten blev bland- ning 50 kr.
Bofors
ningen ojimn, vilket kunde medfcira
Samtligair 1958 inl[mnade frirslag
Fcirslagskommitt6n
vid Bof orsverken driftsstopp.Herr Erikssonhar nu kon- har nu slutbehandlats,
dvende pi vilka
htill sitt fdrsta sammantride fd'r iret
strueraten stcirrebehillare med konisk belciningssummorna
skulle berdknas
den 1 april under riveringenjcirNils
botten, ddr blandning och omrciring efter 1 irs produktion. Av de 58 in\Tahlbergs ordfcirandeskapoch be- kontinuerligt sker genom tryckluft,
Idmnade fciislasen kunde kommitt6n
handlade dE 10 f<irslag,av vilka 1 som sakta pyser genom oljegrafiten. beldna44 med-sammanlagt
5.62I kr.,
tidigare bordlagts, 1 godkdntsmen ej Blandningenstir nu alltid fnrdig. Eo 4 forslag belcinadesmed diplom och
slutredovisatssamt 8 var nya-fcir da- liknande behillare skall anskaffastiil
reklamsak,1 fcirslag remitteradestill
gen. Kommitt6n beslcit att tacksamt MSK. Belcjning100 kr.
FAS f<ir belcining, medan 9 fcirsiag
avb6ja,ett f6rslag, bordlZiggaett som
- Andring au riirelseor- tacksamtavbdjdes.
Reg.
3/59
Innu inte hade hunnit Drcivassamt att
Frirslagsverksamheten
visar fcjr ndrbelcina8 med sammanlast2.314: 5O. gan till uippbrygga,inldmnat av 3640 varande ingen stcirrelivaktighet och
Anron Larsson, VA 20. I uppld"ggDe belcinadefcirslagenvar fciljande:
antaletinlimnade fcirslaetills dato i ir
ningsfixturen till en gdngmaskin i
:ir
betydligtldgre i ir an tq:S. Sarnma
Reg.4/58
Fdrslag illl iindringar, VA 45 dr en vippbryggamonterad,avsornmedgerproduhtionsdkningi auto- sedd att transporterabort granaten minskadeintressefcir fcirslassverksamvid ett
mat fdr tilluerkning au rdrAropp, in- efter gd.ngningen.
Brygganuppbarsav hetenkan fcirrivrietkonstatEras
ldmnat av 22139 Herbert Hiimmel, 2 fjadrar, vilka hastigt slog tillbaka, stort antal industiifciretaei landet. I
VA 30. Detta fcirslag,som bl. a. inne- di granaten ldmnat bryggan. Enligt dagensldge dr ernellertiJsldanafcirburit betydligt sdnktaproduktionskost- fcirslaget har fjadrarna, ersarrs av en slag,som inneb2irbesparingar,sdrskilt
nader kunde nu slutredovisas
efter ett luftcylinder, sorn lugnt och riskfritt vdlkomna och frjrslagskommitt6nhar
irs produktion. Fdrslagsstillarensbe- iterfcir bryggani l2ige.Bekining )0 kr. derfcir beslutat att starra en Drop a g a n d a o f f e n s im
v ed affischer'och
ldning blev L.4I4:50, den hittills
Reg. 4/59 - Verktyg -t't)rrihtning
broschyrer.
hcigstabelciningssumma,
somutbetalats aa
R.
ueuaxlar, inldmnat av 539 Frant
i Bofors.
Verner Karlsson,MSK 83. Verktyget
Nobelkrut
Reg. 11/58 - Andring 41) Tnur- best&rav en bottenplattapi vilken p&F<irslagskommitt6n
ningsinsatsft)r tLngugn, inllmnat av svetsats,dels en kraftig plit fdrsedd
hrjll sitt frirsta
15952 Bengt Gustaassonocb 22073 med ett uttag passandetill motvikten sammantrldefcir iret den 26 februari
Eaert Mellstrdm, MSK 90. Tegelnurp5. vevaxeldmnet,dels ett stdd avsett under civeringenjcirNils Carbonniers
ningen utfcirdestidigare pi en b?ink, att bd.ra upp axeln. Vid riktningen ordfcirandeskap
och behandladedi 4
varefter hela paketetefter 24 timrnars placerasmotvikten i uttaget, varefter frirslag, tvi bbrdlagda och tvi. nyintorkning insattesp3.plats. Enligt den presstrycket
anbringaspi niistfciljande KOmna.
Av de bordlagda fcirslagen hade ett
fcireslagna
metodengciresinmurningen motvikt. Endastett mindre parti vevciversdnts
pi
till SAF och LO fdr yttrande
i en plitrdnna, som skjutesin pi plats. axlar behcivde
riktas detti sdtt.Beoch di expertcrna inom huvudorganiTakstenarnaoch vissa sidostenarkan kining 100 kr.
nu utbytasutan att ugnen behciverrivas
Reg. 5 /59 - FdrstdrAningau regle- sationernadnnu icke ldmnat nigotivar,
ut. Bel<ining400 kr. eller 200 kr. till
ringsttZngtill beiare,inldmnat av 6690 bordlades frlLgan &nyo. Tvenne frirslag
varderaf cirslagsstillaren.
Berfil Hultin, MSK 90. Reglerstingen Direktdr
Aruid Wahlquist med blontmor
Reg. 1/59 - Anordn)ng, ronxmdi- pi 1500 IH hejareni MSK har upp- och
fotografialbunt,omgiaenau de bel\nade
liggdr Adrningaa max.-hattigheteruid repade ginger brustit, vilket medfci,rt 'flitiga
Goulrid Helj (t.r.)
lorslagssttillarna
fjtirrttyrning aa SAK 40, Ty 58 och reparationer och driftsstopp. Enligt ocbSigaardSttensson
(t. h.) .BoforsfotoFalk.
Ty 59, inldmnat av 20870 Gunnar frirslagethar den tidigareitingen iv
Hedberg, KA 75. F<irslagetinnebdr, rcir ersattsmed en massivstinE som
att man utan omkoppling av fcirstdrka- fastskruvats
i kopplingsdosan.
Fijrslaren i pjdsenkan kciradennai max.varv get har prdvats i ett ir och under
och full rundging. Tidigare m&steen denna tid har intet brott pi stingen
man ligga under pjdsenoch bryta med intrdffat. Bel<ining100 kr.
en mejsel,vilket iven ur sdkerhetssyn- Reg. 6/59 - Anordning
for depunkt var mycket otillfredsstdllande. monteringau
och motor i atsugflnfu
Belcining 100 kr.
ningslrammaldr hejare, inldmnativ
Reg. 2/)9 - Bebhllarefdr bland.- 1070 Otkar lutterfu, MSK 90. Dening au olia och grafit, inlamnat av monteringen av fldktaggregatet frir
893EinarEriksson,VA20. Vid smciri- rengriring och reparation dr mycket
ning av strypdynoranvdndesen bland- besvdrligtoch riskfyllt p5"grund av det
ning av olja och grafit fcirvaradi en tringa utrymmet ochaggregatets
tyngd.
behnilare,som stog under tryck och var Enligt fiirslagetskall aggregatetlyftas
Fiirslagsverksamheten

Meddelanden
frdn

SKYDDSTJANSTEN
Skyddshjelmen riiddade livet

f
It

Sedan nigra 6r tillbaka ?ir det bestimt, att skyddshjiilmskall vara obligatorisk utrustning frjr alla som arbetar
vid hejarna.Frireskriften,som i brirjan
vdckte en del diskussionom nyttan och
ncidv?indighetenav hjalmar, har nu
helt accepteratsav personalen.Detta
gl?idjandefaktum ledde fcir n&gontid
sedantill att en smed,Ture Eriksson,
med all sannolikhetr[ddade livet. Nu
inskrlnkte sig det hela till ett lindrigt
sir i pannan och en obetydlig chock,
men ingen sjukskrivning
Hdndelsefcirloppet var friljande.
Erikssonssmideslag,som hadefcirmiddagsskiftetoch bcirjadekl. 6.00, skulle
smida vevaxlar.varvid man rutinmdssigt bcirjademed att fcirvissasig om,
att verktygen satt ordentligt fast. Kilarna slogs in och ddrvid slogs den hcigra
kilen vid verktygets framsida in si
SAyddshjdlmen
ficA endasten spricAai
pann-partiet, tnen !a.r f, 6. utan sAad.a,trots
det Araftiga slaget. Boforsloto Tillman.

I

FiirslagsverksamhetenFort:.frin sid.18
avbriidestacksamt,bida d?irfcjratt de
ej kunde komma till anvindning eller
genomfciras.
Ett fcirslag,inlimnat av 54243 Olof
K)ndahl, NVK 21, avseendeen fast
spdrr p5. lyftkrokarna, som anvindes
fcir lyftning av massaburkari NC I,
belcinades
med 50 kr. Spirren har provats och fungerat till belitenhet.
Kornmitt6n miste tyvdrr konstatera,
att antalet inldmnade fcirslagdr litet,
trots livlig propaganda.En ny upplaga
av broschyren om frirslagsverksamheten har distribueratsoch en ny affischkampanjstartats.
Fcirslagsledningen
har beslutat, att
en extra belcining i form av en vacker
kristallvas skall dverldmnastill alla
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lingt, att den var jlms med verktyget.
Detta dr inte vanligt. Man brukar
i stiillet se till att kilen, nlr den dr
inslagen "fdr gott", skjuter 15-20
cm utanfrir verktyget.
Sedan kilinslagningen och dvriga
kontroll8.tgdrder
var klara, b6,r.iade
arbetet. Vid det fcirsta slaget, di man
smidde ner hijrnet p3. Lmnet, brast
kilen och ett ca 13,)X8,5X2,5 cm
stort st5.lstycke
slungadesmed vildsam
kraft mot Erikssonshuvud. Eriksson
stod di framfcir hejaren och hdll Zimnet med en ting. Vid slagetbefannsig
kilen 1,7 m dver golvet.Den losslagna
delen av kilen hadeformen av en rundat rektanguldrskivaochv[gde 2,2kg.
Kilen [r fdr <ivrigtca 1,8 m ling.
B-pilen besijkteett par dagar efter
dennahdndelseKilstasmedjan(MSK)
fdr att fL en oratstundmed Ture Eriksson, som bl. a. hade friljande att berdtta.
"Ja, det fdrsta vi gd'r, nlr vi skall
bcirjasmida,dr att sli fast kilarna. Det
ir inte ofta de gir 'i bott'. Oftast skjuter de ut ett stycke.Det kan ju nigon
ging hiinda att en kil brister eller lossnar, det ir storapifrestningarpi dem,
men di faller stycket ner pe golvet.
Det har aldrig hiint fcirr att en kil
brustit saher.
Vid f6rsta slaget fick jag biten i
skallen, si att hj?ilmen ikte i nacken
och dansadeav. Det blixtrade till ett
slag och jagtog ett par stegbakldnges,
men jag kdnde ingenting fcirr?injag
tog mig i pannan och fick blod i han-

f6rslagsstdllare,som inldmnat fem
godkiinda fdrslag. Tvenne fd,rslagsstdllare har hittills uppnitt detta goda
resultat, hercar Gottfrid Helj, NYA,
och Siguard.Suensson,NVF. Till F6retagsndmndens
sammantrddeden 13
mars hade herrar Heli och Svensson
inbjudits, och ndmndensordfcjrande,
direktcjr A. \Tahlquist, civerldmnade
bel<iningenoch framfcirde ett varmt
tack fcir deras insatsermed fcirhoppning om ytterligaregoda f<irslag.
L.
Nohab

Ture EriAsson aid. hejaren i Kilstasnedian
if drd en helt ny hjrilm. Bof orsfoto
Tillman.

den. Det s&gfcirst vdrre ut dn det var
- de fick sy nigra stygn och si var
jag hemmaden dagen,men ndstadag
var det som vanligt igen.
Men hade jag inie haft hjllmen, si
vet man inte hur det hadegitt.
Nu har jag jobbat i Smedjansedan
I9l7 - det blir 4z fu - och varit
smed de sista30 iren och aldrie varit
med om nigot liknande.En ging fcir
minga ir sedanskulle vi repareraen
hejare och di sl?ippteen av dem som
stodpi stlllningen ett rrir, som jag fick
i huvudet.Det var ingen farligt olycksfall, men hade jag haft hj?ilm ocksi
di, si hade det inte hdnt nigot alls.
Men den olyckshdndelsen
var ju inte i
mitt vanliga arbete.
Det var litet marigt i bdrjan att fFL
kamraternaatt anviinda hiilmar nir

2542 Berill Perrson,aud. 79. Svawtapp med stdllskruv. Belcining kr.
1 5 0 -: .
2542 Bertil Persson,aud. 79. Sttillbar underliggsplattafdr vinkelhyllor.
Belciningkr. 100:-.
1390 Karl F. Carlston,aud. 64. Indikeringsverktygfrir basplattaAK 40.
Belciningkr. 100:-.
4793 Sixten Derngren, aud..64.
Mall av plexiglas fcir godsunderscikn i n g . B e l c i n i n kg r . 5 0 : - .

4793 Sixten Derngren, aud.64.
Nedanstiendefcirslaghar belcjnats: Mall av plexiglas fcir godsundersrikning. Belcinin
g kr. 25: -.
4774 Oskar Siitattrdnt,aud.64.
Domkraft fcir riktning av svarvade
Bolagetuttalar genom Frirslagskomd,ppningar.Beldningkr. 200: -.
mitt6n sitt tack frir inldmnade fcirslag.

bestimmelsenkom och vi tyckte nog
att Skyddstjnnsttagit till i dverkant.
Men si hdnde det ftir nigra ir sedan
att en smedhiir i Smedjanfick en plit
i huvudet och tack vare hjdlmen si fick
han ingen skada.Den hindelsen brtjt
nog det sistamotstindetsomfanns och
nu har allahidlmar. Min smdll har vdl
gjort att alla Ir dnnu mera civertygade.
Fdr min del iir jag nu si van vid hjelmen att jag skulle klnna mig ganska
'billig'
utan den."
Sadeherr Erikssonoch itergick till
hejaren.Men denna maning vill han
gdtnaha framfcirt genom B-pilen:

merade,plt n&gra6verblivnaminuter,
om den bioteknologiskaverksamheten
vid fciretaget.
ordfiiranden hyllas

fdre
Vid en paus i f<irhandlingarna
den avslutandeprisutdelningeni 1958
irs skyddstdvlingblev direktdr Nfahlquist fciremil frir mycket hjiirtliga
Marhyllningar.Huvudskyddsombudet
tin Nilsson och laborant Ekendahl
framfcirdeCentralaSkyddskommitt6ns
tack fcir ett mingirigt och gott ordfrirandeskapi kornmitt6n och 6verldmnade en skyddsflaggai miniatyr
Ahlfors
"Den hiir gLngenaar d.etmin tur att samtblommor.Yrkesinspektd'r
vdgnar
klara liuhanLen, nlista grtng Aan det tackadepi Yrkesinspekiionens
fcir ett synnerligen intresserat och
tara din tur,
framgingsrikt arbete i kampen mot
Anaiind skTddsbjcilmp3 alla arbetsolycksfallen och civerldmnadeblomplatser, dtir skTddsf?)resArifternap3- mor. Sprdngdmnesinspektionens
tack
biuder detta."
framfcirdesav 1:e byriingenjtir Sang*
berg. Han betonadedet goda och fiirtroendefullasamarbete,
som InspektioNobelktuts
centrala skyddsnen alltid kunnat gliidja sig it. Som
ett synbartbevisp& uppskattningriverkommitt6s
&rssammantrdde
ldrnnadehan en vackerblomsterkvast.
Den 19 mars hdll Nobelkruts Cen- Ingenjcir Granholm tackade fiir ett
trala Skyddskommitt6sitt ordinarie mingirigt gott samarbete
och civerldmi ndrvaroav inbjudna nade blommor frin skyddsvdnnervid
nrssammantrdde
gdster frin SprdngdmnesinspektionenBofors.
och Yrkesinspektionensamt frin bolaget.
Ordf6randen, direktcir \Tahlquist,
meddeladei sitt hdlsningsanfdrande,
att hans eftertrddare som platschef,
doktor Allan Dahl6n, dvenkommeratt
eftertrdda honom som ordfcirande i
Han hdlsaCentralaSkyddskommitt6n.
de doktor Dahl6n, som var ndrvarande
vdlkomrneni skyddsvid sammantrddet,
arbetet.
Dagotdningen
upptog frjrutom sedvanliga drenden
angiendedet gingna irets verksamhet
en skrivelsefrin skyddsombudetLausenangiendetemperatureni milningsrummet i K 19, som sirskilt sommartid
visatsig varabesvirandehdg. Direktdr
\Tahlquist meddeladeatt ett par olika
alternativ till fcirbiittringar utarbetats
och att pengar hdrfdr hade lskats av
avdelningen.Tyvarr hadeanslagetinte
kunnat inrymmas inom den tillgZingfdr dylika investeliga kostnadsramen
ringar och darfdr mest strykas. Di
tydligen oligenheternadr stcirredn vad
bolagsledningenvid frlgans behandling trott och di milning av grcivre
granaterkanskeytterligareaccentuerat
besviren,kommerdrendetatt upptagas
till fcirnyadprcivning.
Doktor Lund hcill ett livligt uppskattat anfcirandeom yrkeshygienoch
hilsovird och doktor Heinemaninfor-

H ur udsAyddsonbudet Martin N i ls t on ( t. h. )
ocb laborant Bror Ekendahl framfdr Cenn'ala SAyddtAonzmittins tack till den aagdende odfdranden, d.irehti)r Aruid IY;ablq ui tt. Bofotsfoto Tillman.

summagir 8.950:- kronor till klubbarnaoch 1.950:- kronor som perpi
sonligapremiertill skyddsombuden
de avdelningar,som redovisar sinkt
frekvens.
StdrstasLlmmantillfdll i ir Brisansklubben, som genom sin ordfdrande
BirgerSciderman
fick mottaga1.73O:kronor. Emil Pettersson
kunde pi NKklubbensvdgnarhdmta1.130:- kronor och B<irjeHjelm fick frjr Yrkesklubbensrlkning 1.100:- kronor.
Arbetsledarnas
bekining fcir insatser
i tdvlingenmottogsav derasordfcjrande
verkmdstareHellstriim.
Ltn

DireAtdr IYahlquist betraktar blomsterskdrden. Boforsfoto Tillman.
Brisansklubben: ordl6rande B)rger Sbder-

I sitt tacktal sade direktcir NTahltnan fick taga. emot d.en sttirsla santtnan i
quist, att han kinde sig helt 6vervdl- NobelAruts skyddstiiuling 1958, 1.730 krodigad av de hyllningar i form avvackra nor. Hiir tachar han direAtiir
lYablqaist.
ord och blommor, som kommit honom Boforsfoto Tillman.
hadealltid legat
till del. Skyddsarbetet
*
honom varmt om hjiirtat och han
gladde sig mycket it de framg&ngar
anstrdngningar Nohabs arbetarskydd
som med gemensamma
vunnitspi dettaomride.
kan vad det g2iiler olycksfall i arbete
gl2idjasig civerett ganskagott resultat
Prisutdelning i skyddst?ivlingen
fcir 1958,jnmfiirt med t957.
Ordfcirandenkonstateradeatt den
Silutrdaintrdffade67 olycksfallmot
fortsatta minskningen i olycksfallen 91 fuet f<irut. Flera avdelningar har
medfrjrt att premier pi tillsammans f6rbdttrat sina resultat och frdmst
11.800:- [16n61 kunde utdelas i
kommer plitslageriet, som minskat
l 9 5 B i r s s k y d d s t d v l i n gA. v d e n n e frln 13 till ett endaolycksfall.Di det
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i ett pHtslageri alltid finns stora och
mhnga olycksfallsrisker, dr det ddr
uppnidda resultatet mycket bra. De
under iret intrlffade olycksfallenhar
i allmlnhet varit av ganska godartad
karaktdr, vilket framgAr av att antalet
fd'rlorade arbetstimmar sidnk f fin
1 3 . 2 o ou n d e r 1 9 5 7 t i l l 8 . 8 3 t u n d e r
19t8, alltsi en minskning med 4.369
timmar.
Tyvdrr har fdrdolycksfallen inte gitt
i sammagynnsammariktning. De visar
tvdrtom en iikning frin 10 st. 1957
till 16 st. 1958. Antalet fcirloradearbetstimmar har cikat fri,n L.47I till
2.974. Derna ogynnsammautveckling
fir nog i stor utstrdckning tillskrivas
den dkade motortrafiken och biir fdr
oss alla bli en maning att iakttaga
st6,rstamcijliga vaksamhet i trafiken.
Om Nohabs arbetarskyddalltsi kan
gl?idjasig it ett ganskahyggligt 1958,
siktar man givetvis fram mot dnnu
bdttre resultat 1959. Man planerarett
innu intensivarearbetarskyidoch som
ett led heri kommer skyddsombud,arbetsledareoch dvriga intresseradeatt
till hdsten btirja plugga studiekursen
"Yarf or hiinde det?"
l, L.
*
Tidaholmsverken

visar

sjunkande olycksfallssiffror

I

t
i

+'

Tidaholmsverkenhrir ocks8 till de
fciretag,dZirskyddsarbetet
under 1958
resulteradei nya Lilgasiffror i statistiken. P& i medeltal 424 S,rsarbetare
intdf fade 13 olycksfall, medf6nnde 245
sjukdagar (1.960 arbetstimmar),eller
ca 19 sjukdagar per olycksfall. Pi 1
milj. arbetstimmarger detta en frekvens pi I2,3. Under 1957 anteck
nades 19 olycksfall med 3.228 f6'rlorade arbetstimmar. Av sistndmnda
olycksfall intrdffade 4 p3,vdg till eller
frin arbetet.
Tvenne avdelningar,Driftsavd. och
Ammunitionsavd.,var helt olycksfallsfria 1958 och det var vid irsskiftet
564 dagat sedan Driftsavd. hade ett
olycksfall. Ammunitionsavd.hade en
innu hdgre siffru: 847 olycksfallsfria
dagar. Skyddstdvlingengav en sammanlagd prissumma p3, 9.425 kr.,
eller 2l kr. per irsarbetare.
R.
*

1958blev ett gott skydds&r
vid Wedaverken
Ar 1958 har varit ett gott skyddsir
fcir fciretaget,det bdsta hitintills, ett
pistiende, som inte motsdgesav statistikresultatet.Helt naturliet ir inte
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<iettafrukten av enbart ett irs arbete fiirdolycksfall. 7958 intriiffade 9 dyutan resultatetav en flernrig kamp mot lika (samma^rfta'lI9t7), medfijrande
yrkesskadorna.
621 frjrlorade arbetstimmar,eller 124
Frin frekvenser ph 45-50 olycks- per olycksfall. Ett f2irdolycksfallmedfall per 1 miljon arbetstimmaroch fcirde dciden och civerlag var dessa
svirighetsgradav 1 sjukdagper 1.000 olycksfall svirare in olycksfallen i
arbetstimmari bdrlan av 195O-tz1et, arbetet.
har ett intensivt skyddsarbete
lett till
Gentemot firdolycksfallen stir
irets frekvens p& r9,s olycksfall per SkyddstjZinsten
ganskamaktlcis.Propa1 miljon arbetstimmaroch svirighets- gandanf cir uppmlrksamhet, aktsamhet
graden0,41 sjukdagper 1.000arbets- och sdkerhetpi arbetsplatsen
ger l&ngtimmar. Enbart irets frekvenssdnknins samtmen slkert resultat.Trafihpropamotsvararca 35 %.
gandan bdr dkrft)r intensifieras.
Den successiva
Tjlnstemdnnen registrerade 1958
sdnkningenav antalet yrkesskador har kunnat ske med intet olycksfall i arbetet, men 2 fdrdhjiilp av friretags-och arbetslednings olycksfall, vilka medfdrde L42 fdrlotillika med skyddsombudsoch tivriga rade arbetsdagar.1957 var siffrorna
arbetstagaresintresserade medverkan omvdnda, d. v. s. intet fiirdolycksfall
vid genomfcirandetav en mdngd itgdrmen 2 olycksfall i arbetet.
der i det fcirebyggande
skyddsarbetet.
*
Att intressefinns, vittnar bl. a. det
stora antalet deltagarei kursverksam o .
Semesterstipendierna
i 1958 &rs
heterna inom fciretag.t
";,-;ti;;;;r,
"Arbetarskydd ldnar sig"
studerades skyddst?ivling vid Bofors
av ca" 20 ,/o av fdreLagets samtliga
utlottade
anstillda och den nyligen avslutade
kursen "Varfdr hdnder det?" samlade
1958 irs skyddstivling vid Boforsca. 13 /o av personalstyrkan.Denna vefken gav ju ett mycket gott fesultat
fortbildning i arbetarskyddhar utan och ca 23.000:- kr. utdeladestill de
tvekan bidragit till minskai antal yr- segrandeavdelningarnaoch skyddsomkesskador, samtidigt som den hcijt bulden.Den 1,6mals fciretogsdragning
"skyddsklimatet" pi arbetsplatserna. av de nio semesterstipendiirna
i nirDessapositivasynpunkterpi skydds- varo av representantei
fiir Metalls och
arbetetinom fd,retagetfir emellertid Gjutarnasltyrelser
'Olson.samtskyddsinspekinte fdrleda nigon att tro, att de goda trir Ragnar
De nio lyckiiga
resultatenkommer att besti utan fort- vinnarnablev:
sait arbete. Dessa bcir snarare taqas
1:a utnil: 1.000:- kr.
; , -,
som Devls lor

att afDetarsKvod vefK-

47ol Ake Rysj<i,VF 20
ligen l6,narsig, och ddrmedltgdru
"n
sporre till dnnu st<jrre krafttag i
2:a till 9:e ain$: 300: - kr.
Var och en kan pi sin
skyddsarbetet.
Grupp A
arbetsplatsbidraga med detta genom
17 GustavHerbert Latsson,
en vidgad fcirstielsefcir skyddsfr&gorMSK 50
na och ett bettre utnyttjande av de
31 Axel Harry Nordstr<im,RT
hjiilpmedel, som redan stir till fiir6543 E:'ik Gustav Martin Ljungberg,
fogande.
MH 22
Allts&, stiirrekrafttag mot yrkesska19498 Olaf Pontus Flatby, RT
dornaunder 1959.
F, T.
*

Skyddsarbetet vid UVA gav
goda resultat 1958
Fiirdolycksfallenett stort problem
Yrkesskadestatistiken
vid UVA fiir
Ftr 1958 visar frirbd.ttradesiffror gentemot ftiregiendeir. Antalet olycksfall
(yrkesskador)i arbetet vat 9 (f'orca
iret 10) med 704 fcirlorade arbetstimmar (f .3,. 1.o45), motsvarande
en
frekvens per 1 milj. arbetstimmarpi
18 (f. e. 20). I medeltal fcirlorades
78,2 arbetstimmarG. e. 105) per
olycksfall.
Betydligt dystrare ir siffrorna frjr

Grupp B
2639 Edvard Alfred Edgren,VK 25
3963 Axel Rudolf Tcirnblom, VV 20
61t.rj Nils Harry Pettersson,VK 55
Grupp C
9097 Ernst Elis Jonsson,KA 75

Tdnk p2 att det finns andra ortaker
iin it ocb snii som kan gdra Adrbanan
r:
hal ochfarlig.
Kdr aldrig om p3 bacAkrdn eller i
,
RUfAOf.

Ge tydliga tecken nlir Du hndrar
fdrdriAtning ocb ttanna aid infart till
buuud.ledeller uid eniiirnuiigskorming.

tu_
Ny stufiegiv

i Karlskoga

Karlskoga ABF har denna slsong
vlxlat in pFLnya rd,garf or att stirnulera
studierna.Man har velat sli ett slag
fcir de ekonomiskaoch fackliEadmnena genom att ge de studieledare,
som
fullfrilit vissakrav. en sludieresaoch
sludieveckai Tyskland, ndrmarebesldmti gamlaHeidelberg.Kostnaderna
kommer att klarasgenornegna insetser, lotterier och stipendier.
Metalls avd. 76 har nappat pi kroken och i slutet av iuni fhr 14 metallare
ge sig ut pi dr6mresan.Vid samkvdm,
som anordnades
i bcirfan av mars,lottades2 friresorut bland de 156 metallare
som fullfciljt sdsongensverksamhet.
Vinnarna blev \Tilliam Frisk, MSK,
och Hugo Kdrvin, VK. Vid samkvamet, som samladede flesta deltagana,
hcills, f<irutom anfijrande av instruktrjr
Viksten,en filmfdrevisningfr8.nRun6skolan. Aven Lindstrdms vackra IsIandsfilm visades.Vid kaffet fcirekom
en populir tipstdvling, s. k. Metalltolvan, och vinnarna fick som belcining bd,cker.
Utciver de 14 metallare,som klarat
Tysklandsprovet,kommer frin Bjdrkbornsarbetarna
d.ven5 man samtnigra
stycken frin andra ideella organiiationer.
S_tm
Ett paket sfaAafrrdstkenor lastas i en sn6oessla innan en grilpp ger sig u, pA en
o bseraationslur.

Bofors

stilkatalog;

En ny upplaga av Bofors stilkatalog
har utkommit. Den upptager vlra lagerkvaliteteroch andrahuvudkvaliteter
av stingstil inom gruppernaverktygsstAl,konstruktionsstil,rostfria stil och
varmhillfasta stil - sammanlagtca
100 olika st&lkvaliteter.Fcirutomsedvanligr materialdata, virmebehandlingsanvisnin
glr etc.,innehiller katalogen uppgifter om vira lagerdimensioner av stingstll.
Tjdnsterndnsom har anvdndningfd,r
katalogen- och som inte redan erhillit den - kan rekvirera den frin
avd. FS 7, telefon 1520.
Lsna

SjuLudrdssAenornd prordr p3 en glad. ocb
milnter palient. Vinkelskenan har apterats
pi. foten och bandshenan hdller "doAtorn"
iu:t pi att uira fast,

domsfallenvait fL och basatellartade
och skenornahade aldrig kommit till
anvdndning."Viktigt har dock varit
trygghetskdnslan,att om nigot skulle
Bofors sjukvflrdsskenor
ha hlnt, s3.hade vi varit i st&nd att
i Arctis
klara upp det med den modernamediDen svensk-finsk-schweiziska
expe- cinskautrustning vi fitt med oss."
Bofors sjukvirdsskenor,som ir till7957-1958
ditionentiJI Spetsbergen
- en av det internationellageofysiska verkade av specialpapp och fan6r,
irets forskningsgrupper- var bl. a. skyddar d.venmot kcildensverkningar
utrustad med Bofors siukvirdsskenor. och dr ddrfrjr mycket anvdndbaraoch
Expeditionengenomfdrdelyckligenen liimpliga i ett kallt klimat.
Fr&n expeditionenhar vi ocks&fitt
rivervintring vid Murchison Bay pi
mottaga ett antal fotografier, av vilka
Spetsbergens
nordristrahcirn.
vi hdr visar
Expeditionens ldkare, doktor Matti
n":
Ekr
",
J. T. Aro, har skrivit till Nobelkrut
och framfd,rt ett tack fcjr den v?ilvilia
och det st<id (i dubbel bemdrkelse!)
i foto 1959
expeditionen haft i fr:8'gaom sjuk- Boforsmiistetskapet
*

virdsmateriel. Lyckligtvis hade sjuk-

;rffi#K
s q'w #@Str

+w:

Tdvlingsmaterialet- mycket rikligt
och omvdxlande- civersindesi febr.
av tdvlingskommitt6n till Kadstads
Fotoklubb, som vdlvilligt lovat att
granskaoch beddmadetsamma.Juryn
konstaterade,att de inslnda bidragen
var mycketbra och att de visadeen hd'g
standard. Slkerligen var det i flera
fall icke s& ldtt att bestdmmaden inbcirdesordningen i de olika klasserna.
Nlgra pristagare yar dock s3. framstiende eller 6,verl[gsnade andra tdvlande,att juryn utan ldngrediskussioner
kunde avg<iraplaceringen.
Ungdomsklassen
i firg (klass 1 C)
lockade- m?irkligtnog - endasten
deltagare.Det blev silunda ett fcirsta
pris utan konkurrens. Juryn konstaterade emellertid, att bilden stitt sig
mycket jott i konkurrens med andra
medtdvlareoch att 1:a oriset silunda
var mycketviilf cirtjiint.
Den 7 april sker prisutdelningenpi
Ungdomsgirden i samband med en
liten h<igtidlighet,di alla insinda bil-
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der kommer att visas och kommenteras. I klass 1 A (ferg) har Kadskoga
stads fotohandlare stdllt upp ett vandringspris och till klass 1 B (svart-vitt)
har B-pilensredaktionskdnktett vand-

4. G 1: Alf Holmgren, Imilvsvigen 6, ValAsen.
5. Amatt)r: Sigvard Bruce, Adilsgatan 5 A, Kga 1.
6. HKF : Heinrich Kiefernagel,Vdrmlandsvlgen 59, Kga.
7. Led: Lars Edholm, VindarnasVdg
4B,Kga 5.

Klass

Propagandataulax "Vad kostar det" uisade oliAa byggnadsmaterial sam, arnarur, /n:trr.x/ment ,/r, rz. Boforsfoto.

kontaktmtiteden 11. 2. i form av en
stor fr&gesporttdvlingmed omkring
ett hundratal deltagare.Fdr att ingen
ordttvisa skulle beeis tivlade ddrvid
ingenjcirer
och arbetsledare
i en grupp
flngsPfls.
fcir sig som "proffs", di de kunde antagasi sitt dagliga arbeteoftare ha att
Hir nedan fciljer prislistan:
gdramed kostnadsuppgifter
och dylikt.
Klass A. Svart vitt
Tlvlingsresultatet dvertrdffade aTla
f<irvdntningar och vittnar om b&de
Dim- K l a s s C . S v a r t v i t t
L. N. 07: Nils G. F. Gustavsson,
L.
Ambi 1.' Lars Nainfeldt, Halliin- stort intresseoch imoonerandestudiebovdgen7, Kga, 5.
ftit. Att sedande herrar pi snickareningsgatan12, Kga 3.
2. MD: Magne Dahl, Hdgl2intav2in ,B 9 1 , s o mt i l l v e r k a o
t ch
2. Ploff e: Nils Ake Gustavsson,
Karl- v e r k s t a d e N
g e n T , K g a2 .
uppsatt
tavlorna,
ddrunder
tydligen
bergsv.8, Kga 3.
3. Ritz: Frank Kylvik, Skrantahdjd3. Eddy: Bengt Gunnarsson, Box fitt dessassiffror si grundligt inprdnvd:gen15, Kga"6.
tade pi nl.thinnan,att de lade beslag
8630,Kga.
4. Arnbi 11; P. Johansson,Bliklintfrdmstaplatserna,minskarej in4. R. G.: Ronny Grell, Saxlyckevdgen pi de
vdgen2I, Kga 2.
av livligt intresseoch stor f<irtrycket
2 4 , K g a5 .
5. Gente: Tryggve Gustavsson,Avd.
stielse fcir kampanjenssyfte frin alla
5. KA: Kurt Andersson, Vindarnas
KML, Bofors.
berdrdaparterssida.
Y a g G C ,K g a 5 .
6. Frasse:Sven Fransson,Laxgirden
: 22 poing):
mcijliga"
6. Stepp: Tomas Hahn, Boisvdgen Pri:lislahcigsta
4 B,Kga,5.
Klass A:
21, Bofors.
7. RO J8.' Halvard Grell, Drostvdgen
1. Helge Ekman, NB 91, 2I po:dng
13, Bofors.
Klass C. Fnrg
2. Elis Karlsson,NB 91, 20
1. KA: Kurt Andersson,Vindarnas 3. Emil Hcigberg,NB 91, 20
Klass A. Fiirg
,,
Vdg 6 C, Kga 5.
1. PX.' Hans Falk, Flygfiiltsv2igen
Klass B ("proffs"):
*
2I B, Kga.
1. Bertil Olander NB 3, 20 poeng
2. Fratte: Sven Fransson,Laxgirden
2. Roland Hjelting, NB 6, 17
,,r,
Sparsamhetskampanj
pi
4B,Kga 5.
Dim- Nobelkruts byggnadsavdelning
3. N-07: Nils G. F. Gustavsson,
bovdgen7, Kga 5.
Som ett resultat av diskussioner i Frin Redaktionen
4. Gente: Tryggve Gustavsson,Avd. NB:s Samarbetskommitt6
och som ett
I fciregiendenummer hade tyvdrr
KML, Bofors.
Ied i en sparsamhetskampanj
uppsattes ett par fel insfiiugit sig i bildtexterna.
5. PPQ: Olle Bergstrcim,Barrskogs- i slutet avjantari inom avdelningeoett Pi sid. 59 "Medali<jrer frin Kanonvd.gen23, Kga.
antal propagandatavlorenligt nedan- verkstdderna"stir i 3:dje raden Olov
6. Ak: Kenth Akerlund, Utterbdcks- stiende bild med prisuppgifter pi ca H&kanssondet skall vara Olov
vdgen 8, Valisen.
70 olika slagav vanligen fcirekomman- Hilmersson. P5. sid. 60 "Medaljcirer
7. Adolf: Osvald Sandberg,Grund- de materiel.
frin Nobelkrut I' stir i fcirstaraden
llggarvlgen 4, Kga 6.
Kampanjensklimax utspeladesvid Elis Andersson.Detta namn skall utgi.

I

I
l

Klass B. FZirg
l. Lars: Sune Larsson, Sandtorpvig e n 1 1 ,K g a 5 .
2. Seppo: Ture Hedenquist, Bergmdstarvdgen6I, Kga 5.
3. PEKA: Ivar Palmquist,Bohultsgatan 4 A,Kga.
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B. Svart vitt

L. BSgar ocb blommor.' Ing. Sven
Collgert, Hotellgatan7 B, Kga.
2. SON; Sven-Olof Norman, Varpvigen 16, Kga 5.
3. Kodakson'Carl G. Strdm,Bergsmansgatan72 B, Kga.
4. loscb /.' Joachim Schrdck,Skogsrundan24 A,Kga 6.
Eskil Lekberg, SaxlyckevdAlex:
5.
gen25 A, Kga 5.
6. Anthony: Knut Digerud, Floravdgen 7, Kga 3.
7. GAE: Anton Eriksson,Badvlg. 3,
Kga ).

Liinspararnas
fredagen

lyckodag

den 13 mars 1959

blev fijrvisso ingen olycksdag ftir ett
stort antal ldnsparare. Tvdrtom. Di
utlottades nimligen inte mindre dn
,21.650 kr. bland de 97.996 lcinsparare, som var berdttigadeatt deltagai
1959 irs ordinarie vinstutlottning.
Detta inneblr, att var 14:del6nsparare
erhdll vinst.
Bland de lyckliga vinnarna befann
sig dven ett Par boforsare,Bengt Gustavsson(1320s), frdsarepi "Siktliiktaren" (VK 25), och Biirje Griberg
pi
(23r34), efterbearbetningssvarvare
Automatavdelningen(VA 30), vilka
fick 500 kr. var. Vi gratulerarI
Sparfrdmjandettenderar att iika i
rork tukt. Den 31/12 1957 deltog
92.357ungdomaroch den 3l/12 I9r8
var antalet iote mindre d'n 116.556.
Under 1958 tillkom ca 4O.OOOnYa
ldnsparare, medan antalet avglngna
blev ca 16.000.Nettodkningenblev ca
24.OOOfu 1958 mot ca 9.000 iret
innan. De flesta, eller 78.717,tillh<jrde Postsparbanken,men dven SParbankernJhadeinte si fi, eller 35.500.
Aven inslttarbehillningenijkade 19)8
ffiLn79,l milj. till 105,6milj. kronor.
Sammanlagtinsattes 52,2 milj. och uttogs 29,3 mlli. och nettodkningen
blev silunda 26,4 mili. kr.

Lrinsparandetvid Bofors Ir mycket
livligt. Relativt sett dr Bofors det
frdmsta liinspararfciretaget i landet
och absolut taget ligger vi 2:a efter
Sto&holms Spirvdgar, som ju dr
Stockholmsstdrstaf<iretag.
R.
*
Storiinastiftelsens

tids

&rsmiite

Ur det gingna irets verksamhetsberdttelsekan antecknas,att ombyggnaden
av restaurangenslutfcirdes,bryggorna
och badhytteranskaffades,
reparerades
frir att nu ndmna de sttirstaposterna.
Ndmnden framhcill i sitt slutord, att
sk<itsel
arbetet med semesterhemmets
och v&rd dkat. Utgifterna ftir repa:.aginger
tion och underhill dr mFLnga'
betungande.Till detta kommer det allt
mer cikadekravet fr&n gdsternassida
evad det giiller ncijen och underhillMen
ning under semesterperioderna.
framtiden prdglas av god tillfdrsikt,
trots att det kommande irets arbete
tecken.
miste gi i sparsamhetens
Den fnmlagda arbetsplanen for
av Ridet, liksom den
1959 godk?indes
tidigaregodkdntsav Direktionen. Det
gdller att fullf<ilja det pibcirjade vattenledningsarbetettill g&rden, vilket
tyvdrr visar sig bli dyrare in berdknat.
Vidare skall en ny transformator och
en ny reservmotor till Vattenverket

alla fall. Det ir ju en kanadensisk
atomfysiker som uppt?ickt att en
sl?ikting till vZigglusentjvedever all
Virtid i v&r tid
bestr&lning."
- "Skoja inte om s& hdr viktiga
uPPe
tidigt
iir
Min fru och iag
saker."
denna sdndagsmorgon.Vi tar fcirsta
Di griper den fredsmdklandekvinbussenut till en inspektionpi "virt"
nan
in i bilden.
min
dYker
revir. I vdntan pi bussen
- "Hur kommer det att bli f6,r alla
trdtobroder G. oPP tillsammansmed
som jobbar inom vapenindustrin?"
sin digra portfdlj. Han skulle iviig till
- "Dom ska gcira traktorer och
fredskonferens.
p& en
residensstaden
helikoptrar
i st?illet."
Naturligtvis. Han var en fcirkimpe i
Di
kiircie
bussenupp och det sista
Distriktets AMSA-grupp. (Aktionshcirdevar;
vi
gruppen mot svenskatombomb.)
- "Jug kommer hem till Er nin
- "Mors ! Jasi,Ni dr si tidigt uie."
kv?ill
med nya broschyrer."
- "Ju, som Du ser, vi ska ut i
Vi tog idag vdgenupp mot smitj2irmarkerna."
- "Visst dr det skiint, men jag kan narna. I in sam dnderna och scikte
inte f6rsti. att Du som dr s&intresserad nigot Iiimpligt stdlle fcir sommarndjet.
Viporna flaxadeborta dvergdrdet,och
av fcireningsarbeteinte engagerarDig
lirkorna steg som jublande autogiror
?"
fcir Fredsr<irelsen
- "Visst dr jag fredsvln och inter- upp och ned. Vi gick <iver myraffla,,
nationalist,men jag vill sti med benen som dnnu l5g isiga p& sina st8llen,
vlntande pi trandansen.Hdr glstspepi jorden."
- "Men Du kan vil inte Passivt lade hdgernen sommarmen fdrsvann
&seatt allt liv p& jorden utsldcks.Det sedan. Vi gick runt ett av skogens
radioaktiva stoffet blir allt vanligare "rigon" (en tj?irn). Isen lig kvar i
vikarna.Jo, sannedigenhadeinte fisktiver v&rt land."
- "Vi kanskehar en.liten chansi
gjusenkommit till sin botall och snart

Frfr,nliisehretsen-

och )-6 bitar
anskaffas.Fcirstdrkaren
skall repareras.Pi grund av dessaarbetsuppgifter och konstaterandet,att
"Marianne" till hcistenmiste genomgi
en dversyn,ansig Ndmnden och Direktionen, att milningen av en gruPP
6-b[ddarsstugormiste ansti till nista
verksamhetsir.
Som vanligt kommer Bolaget att
bjuda pensiondrernatill Stortin pi en
veckasfri vistelse,en vackergest som
kostar ca 17.000:- kronor irligen.
Nlmnden frambar ett varmt tack
till AB Bofors, Metalls avd. 76, Fcirenade Frirbundensavd. 25, Pensionlrsfiireningen, Rcida Korset och alla civriga, som pi olika sntt vZilvilligt hj?ilpt
semesterhemmetunder det gingna
verksamhetsiret.Ett gott stdd ekonomiskt har Stiftelsen haft av Boforsfcireningenoch Co.
p& 5 ir omvalTill n2imndledamot
des Sven-ArneAndersion, Bjdrkborn.
Vid fyllnadsval efter GcistaNilsson
valdes p& ett ir Gunnar Larsson,
YK 25. I civrigt bestir nimnden av
Axel Engholm, Nils Gullbrand och
LasseLundquist.
StoriinastiftelsensDirektion bestir
av disponent Sverre R:son Sohlman,
direktcirHelmer Nordqvist, avd.-chef
Holger Johansson,Metalls ordfdrande
Arne Ohlson och BjcirkbornsordftirandeVitalis Hagberg.
S-lm

kommer vdl snlpporna och lommen.
Vi rastadeoch vdnde sedaniter. Solen
stod hiigt ndr vi rensadematslcken pi
Grlvlingisen. Blisipporna lyste i alla
blinyansernaoch vi satt andiktiga och
lyssnadetill figelsingen. Tink vad en
sin kurre som talgoxenkvittrar vackert
si hir pi virsidan. Underbart.
Men si brcits poesin av gtilla flgelskri. Vi vdndeossom och sig en talgoxe i den nyanldndadcidens- sparvhijkens- gap. Den enesbrtjd etc.
Niir jag nlsta ging trdffat G. ska
jag frlga: "Mlnniskorna kanske mycket tvivelaktigt - kan bli fredliga
individer, men hur ska vi gd'ra med
alla de andraliven ddr ute i naturen?"
Uo I. Skop
*
Utdrag ur ett protoholl 't'rfrn
ett sammantriidemed en Sarnarbettkornmitti:
"Ordf. ifr&gasattenddvdndigheten
av att itergi till det fiirfcirande som
tidigare tilliimpats vad betrdffar matrummen.En lisning av dessanu under
arbetstid skulle vara detsammasom
att g2.f6n frihet till tving. - - -
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fdr att fd,retaett samlatk<ip av ett stort
antal lok bl. a. av dennatyp och efter
en rad fcirhandlingarmed intresserade
f6rcta,g,deras arbetarem. m., har de
DanskeStatsbaner
skrivit kontraktmed
Nydqvist & Holm Aktiebolag (NOHAB) i Trollhdttan.Enligt dettaskall
45 dieselelektriska
lok levereras,vilka
fir litt. beteckningenMX nr 1001rc45.
Resultatetav MY-loken (de tidigare
levererade
NOHAB-GM-loken) under
5 irs drift har varit si tillfredsstdllande, att det var naturligt att vdlja samma
leverantcirfcir MX-loken, som pi sin
tid fdr MY-loken. Hdrtill kommerden
stora frirdelen, att de tvi loktyperna
fir ett stort antal gemensamma
reservdelar. Dessutomkan till2iggasbetydelsenav att man vid ett kdp av detta slag
tillfcjrs[krar sig den mest modernautlindska konstruktionensamtidist sorn
danska underleverantdreranlitas i
strirreutstrlckning.
MX-loken kommer att byggasmed
dieselmotoreroch elektrisk utrustnins
som levererasfrin General Motors,
U. S. A. Huvudgeneratoreroch banmotorerlevererasavThomasB. Thrige,
Odense,dlr dessaelektriskamaskiner
tillverkas oi licens frin General Motors och i-varje avseendeutfciresefter
amerikanskafcireskrifteroch normer.
Dieselmotornd,r av typ 567C, som i
MY-loken, men i 12-cylindrigt utfcirandei stillet fcir 16-cylindrigt,varvid
lokets effekt blir 1425 HK i st?illetfdr
MY-lokens1950HK.
Liksom fcir MY-lokens vidkommande kommer A/S Frichs, Arhus, att utfcira bogierna och den vdsentligadelen av civerbyggnaden.Lokets totala
vikt med tankar, rymmande 2800 I

:Kungl. Vattenfallsstyrelsen
fcir Messaurekraftstationi Luledlven.
laboratorium
Bestlllningen galler2 st. francisturI avsiktatt betydligt cikakapaciteten biner i spiralskip av plit. Vardera
i diesellaboratoriet
pibdrjades i okto- turbinen kommer att utveckla180.000
ber m&nad f6nt Lret arbetet med en hk vid 150 varv/min. och vid en nettofallhiijd av 86 m.
utbyggnadav detsamma.
Arbetet omfattar byggandetav ett
Turbinanldggningenir kostnadsbemanciverrumfdr 5 provmotorer, ett rdknad ttll 5,4 milj. kronor. Anliiggprovrum frir pumpar, ventiler och ningen beriknas vara i drift den
kylare samt ett provrum frir insprut- r 5 / r o L 9 6 2 .
,.
ningsdetaljer,regulatorer,manciverut*
rustning o. d.
Laboratoriet tillfcires dessutomen
Nytt hitgfallsaggregat
i provhcigmodernprovningsutrustning,
som
stationen
fiir
vattenturbiner
kommer att betydligt 6ka fciretagets
miijligheter att utprova rdtt material
Under installation i Drovstationen
och nya konstruktioner.
ftir
vattenturbinerdr ett provaggregai
Sjnlvatillbyggnadenir nu klar, men
ftir hcig fallhcijd. En ndrmarebeskrivanskaffning av utrustning och intrimning kommeratt publiceras,
nar aggrening av denna kommer att ta annu
gatet berdknas vara installerat om
nlgon tid.
T.
nigra m6.nader.
T
*
*
Tvi stora best?illningar pL
Den stora danska lokordern
vattenturbiner
Utbyggnad

$
:il

:!:

av Nohabs

diesel-

Furnat Araftstation
I bdrian av februari fick Nohab en
stororderfr&n Central El6tricade Furnas S. A. i Brasilien.
Ordern, somgdller 4 st. francisturbiner, dr mycket meriterandepn grund
av den skarpa konkurrensenmed si
gott som samtliga av vdrldens mest
f ramst&endeturbintillverkare.
Anlziggningen,kraftstationen Furnas,d.rbeldgeni floden Rio Grande i
departementetMinas Gerais. Turbinerna kommer varderaatt utvecklaen
HK vid en
max. effekt oL ca 225.OOO
nettofallhdjd av )8,7 m. De kommer
att bli snarlikadem som levereratstill
Stornorrforskraftstationmen kommer
att ha nigot mindre dimensionermen
hcigre effekt, beroendepi den stcirre
fallhiijden.
Fullt utbyggd kommer kraftstationen att ha 8 st. aggregat.
Bestdllningssumman
fd'r de turbiner,
som Nohab nu fitt bestillning p&, belcipersig tr.ll ca 12 milj. kronor.
Leveransenav den fcirsta turbinen
sker frin Nohab om ca 2 &r. Fcirsta
aggreg tet berdknasvara i drift ftirsta
halvltret 1962.
Metsaure Araftstation
I bcirjan av april fick Nohab ytterligare en stororder, denna ging frin
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Efter det att kontraktet om 45 nya
NOHAB-GM-Iok till DSB undertecknats, utsindes fdljande kommunik6 i
svensk civersdttning:
Somframgitt av meddelandei pressen har de danskastatsbanorna
under
en ldngre tid haft planer pi att anskaffadieselelektriska
lok av en ny typ.
Efter det att man genom ett utl2indsktlin har skaffat fcirutsdttninsar
Platsen fi)r Furnas Araftstation. Bilden
"Water Potuel'.

iir

reprod.ucerad frfrn den engelska tidningen
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briinnolja och 2800 I vatten f<ir uppvd.rmning,blir ca 89 t och axeltrycket
fcir de 3-axliga bogiernas drivaxlar
blir 16 t.
Fcir dvrigt utfcires MX-loken med
tv& fcirarhytter och med frontpartier
utformade som MY-loken. SKF-axellager installeras och loken utrustas
med automatiskt ingvdrmesystemfrin
Vaoor i U. S. A. Den danskaelektriska
industrin fir sig tilldelad vissa leveranserutdver de ovan ndmnda.
Kontraktpriset per lok dr ca. I,4
milj. danskakronor och betalningsdelarna fdrdelar sig p& f<iljandesdtt: Ca
28 /o betalasi svenskvaluta-,ca 31 /o
i U. S. dollars och ca 38 /o betalastill
danska firmor. Kontraktet omfattar
ocksi en del reservdelar(reservbogier
m. m.) fcir vilka betalning huvudsakligen erliggestill danskafirmor.
Leveranstiden
dr faststllld si, att det
fcjrsta loket skall levererasi augusti
1960, och hela levetansenskall vara
avslutadi j,tni 1962.
MY-loken har redannu undantrdngt
den stcirstadelen av insloken i den
dagliga driften pi de dinska statsbanornas (DSB:s) egentliga huvudbanor. NIr MX-loken under loppet av
nl,gra flt fu bdrjar g<ira sig giillande
i trafiken kommer samma utveckling
att ske pi DSB:s civrigabandelar.
Fcjr statsbanornas
ledning d.rdet en
stor tillfredsstillelse,att de beviljande
myndigheternahar visat en s&danlydnskemilom
hcirdhetfcir statsbanornas
moderniseringav dragkraften,att den
nlmnda storstilade lokanskaffningen
kan verkstdllasinom en kort tidrymd.
Leveransenav de nya MX-loken kommer att ge en vdsentligvinst i trafiken
till fdljd av lokens civerldgsnadragkraft i fcirhillande till de inglok, som
de kon-rmeratt ersdtta.Och de kommer
vidare att medverkatill stora driftsbesparingar, ndmligen ndr det gdller
brdnsleutgifterna.

landets stdrre koroorationer. Detta ir
vdl ett klart bevii fd,r att sDorten er
stark pi fdretaget.
Gliidjande var ocksi att man lyckaDir
deshyra en lokalfcirbordtennisen.
har det varit full faft N8, kvdllar i
veckan.Man hann frirst med att avverka en trdningsserie,uppdelad i
flera klasser,vatefterman kcirdeiging
klubbmdsterskaDen.
Intressetf6,r bordtennis ir mycket stort och kan man
bara fL tag i en lokal kan man rikna
med dnnu stdrre anslutningdn det var
under den nu avslutade
sdsongen.
Varpakastarnadeltog fdrra iret fcir
fcirsta gingen i SM och blev bdsta
klubb frin Vlstergd,tland.Defta siger
en hel del om varpastyrkanp& Nohab
och man fick ocksi en eloge vid V?istergdtlandsvarpafrirbundsmd,tei Boris
fcir sin mycket hedrandeinsats. I ir
kommer SM att gi uppe i Linkdping
och nu drdmmer varoakastarnaom att
pA nigot sdtt kunnalesa dit och fcira
Nohabsfirger med glans.
Nu dr viren kommen och fotbollsspelarna bdrjar fe vnrkinslor och
llngta efter leken med ldderkulan. I
skrivandestund dr det dnnu inte klart
om man skall lyckasfi disponeran&gon fotbollsplan nigon eller nigra
kvdllar i veckan.Om dettakan ordnas,
1r det meningen att man skall kdra en
intern fotbollsserie.Intressetdr mycket
stort och man fir hoppas att frhgan
skall gi att lcisa.
Handbollen har man nu satt punkt
och slut fcir. Nohab deltog med ett lag
i korpserien och efter en mycket stark
avslutning belade man en hedrande
fjdrdeplacering,vilket var bra gjort.

Fototiivling

i svart-vitt

Redaktionskommittdnvid Nohab har
beslutat att utlysa en fototdvling. Tdvlingen dr uppdeladi f<iljandeklasser:
A. Trollhdttemotiv
B. Barnmotiv
C. Djurmotiv
T[vlingen iir rippen fcir alla Nohabanstdllda.Varie tdvlande har rdtt att
deltagamed 3 bilder i var klass,format
minimum 13X18, maximum 18X24.
Bilderna skall vara uppklistrade pl
stcidkartongi samma format som bilden.Varje bild skall fcirsesmed signatur eller motto, och itf<iljasav deltagakuvert
rensnamo och adressi fd,rseglat
med sammasignatureller motto.
Bidrasen skall inlimnas till avd.
FB 1 eller till nigon av redaktionsnredlemmarnasenastden l. 7. 1959.
I varje klass kommer 3 priser frin
Nohabs reklamavdelningatt utdelas.
Fotografierna kommer att bedrimas
av en neutraljury. Redaktionskommitt6n f6rbeh&llersig fri publiceringsrdtt
av inldmnadefotografier i B-pilen.
Redaktionskommitt6n
hoppaspi ett
stort intresseoch motsertacksamtalla
bidrag.
*
Tvi

Nohabhistorier

God matlust

Bland Nohabs truckfcirare fanns
tidigare en som kalladesfdr "Samba",
vilken var firgstarkare dn de iivriga.
Trots en ldtt stamnins var han kdnd
fdr attvanbide fyndig och slagfiirdig.
En dag, nIr Samba slagit sig ned
i truckgaragetunder frukostrastenmed
Skyttarhar Nohab alltid haft goda. sina "mackor", kom divarande transNaturligtvis har de hedrat Nohabs IF
portchefeninklivande med sina dryga
dven i ir med goda resultat vid f?ilt- 120 kg. Han ser p& Sambassmcirgisskjutningarnaoch ndr dessaavslutats hcig och utbrister:
fcir sisongen fir vi anledning iter"Hur kan Du sdttai Dej si mlnga
Komma.
mackor? Jag har inte med mej mer dn
Tennisspelarna
har b<irjatr6'rapi sig tv& stycken."
*
si smitt. Nir detta skrives har man
Varvid Sambagenmdlde:
"De-de dr vi-vdl li-limoan skuren
planerat arbetetpi banorna och man
Sporten gilr frarnilt pi Nohab
siktar pi att komma iging rekordtidigt pi liingden."
K. G. H.
hr.
Nohabsidrottsfcireninghar nu verk- i
Flockey-pocken kunde tyvdlr inte Linga Maja och Knoten
lig vind i seglenoch korporationendr
genomf<iras
tack vare att kung Bore
Gubbarna pi verkstaden ldmnade
staddpi starkframmarsch.Ndr idrottsfdreninsen hrill sitt irsmcite blev det sliipptesitt famntagallt fcir tidigt. Det tiduppgifter till en tidskrivare, som
Maja. NZir Knoten
omval av hela styrelsen och inom gick dock mycket bra fcir Nohablagen kalladesfdr LFLnga
fcireningens10 olika sektionerblev det och nu fhr mao tydligien vila pi lag- ldmnadefcir sitt lag, sadehan: "Knulten, Knoten i Kalven, Solliarn, Snsen
inte heller mlnga nya namn. Det dr rarna till ndstavinter.
Frin sektionernaorientering,bridge i Skruvenfull tid".
alltsi de " gamla" kdmparna,som ofcirH. Larcson
trutet arbetar vidare pi att f6ra f:^a,m och allmln idrott kan rapporterasatt
*
fciretagetsidrott till en plats i solen. man arbetarmed verklig iver. Vi fir
vdl senareldmna rapporterfrin dessa
Bolagsledningens
meddelandenom
Mycket gl2idjandevar, att man i
dlt.
sektionersverksamhetsf
semestern
och de fria lcirdagarna1959
td.vlingenom Hdlsoiret kom si fint
Fors kan lisaspi sid. 11.
som pi 32:a plats i tdvlingen mellan
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Centrala uerdstadssholan i Tidaholm

ligger granne tned TidaholnrsaerAen. Det iir bara
Stnedjegatan som skilfer. Hii.r ser ai huuuding,)ngen. Fi5fi. foto.

Centralaverkstadsskolan
i Tidaholm
TidahohnarenHans Fihn lLter
ost nu liira AiinnaCentralaVerk$adtskolan i Tidabohn. Han
k.otnmer samtidigt in p3 den
betydeltefulla frdgan om yrketutbildningen. Platsbrifien ild
lhrouerk och bdgsAolor sAriut
det ml,cketoln - men atl komma in p2 en yrkesskolaiir mycket suhrare.la, man fhr niistan
kamelenocb nLlsi)gati tankarna.

h6stasutbilda svagstrcimselektriker,
f6r
att tillgodose behovet vid automationen.)
Virt niringslivs inriktning pi kvalitetsprodukter gcir, att yrkesutbildningen stendigt bordesti mer i centrum
in vad som nu mlnga ginger Lr fallet.
Men tyvdrr iir mcijligheternatill yrkesutbildning innu mycket otillrickliga,
trots alla nya skolor som tillkommit
under de senasteiren. Endastett litet
fltal av dem som sdker, kan antagas
som elever i de statliga eller kommunala yrkes-och verkstadsskolorna
eller
i de enskildafciretagens
ldrlingsskolor.
Ar det verkligensi illa stiillt? Ja, vi
skall bara tala om hur fdrhillandena
iir i Tidaholm, dir man dock ar i den
lyckliga beldgenheten
att ha en central
verkstadsskola.
Vid intagningenhcisten
1958 kunde endastvar fidrde srikande
beredasplats vid skolan.Tre av fyra,
eller hela 75 procent av de scikande,
fick ge sig ut i livet utan yrkesutbildning, eller sdkaden p3.annat h&ll. Det
skrivs rdtt ofta i tidningarna om hur
svir platsbristen ir vid llroverken.
Konkurrensen om Dlatsernavid en
yrkesskolaiir betydligt hirdare. Ndr
man si kinner till, att endasten mindre
del av dem som slutar folkskolan sd'ker intrdde vid en yrkesskolaoch di de
som har de bdstabetygen, fdrst&r man
hur viktigt det dr att dven dessaungdomar f&r nigon form av yrkesutbildning. Ty iven de hamnarju fcirr eller
senarei oroduktionen.
Centrala Verkstadsskolan i Tidaholm. fcir att nu anknvtatill lokalafdrhillanden, omfattar efter den senaste
utbyggnaden tolv liraravdelningar.
Ftir utbildning av metallarbetarehar
man tvi avdelningar.Linjen dr tv&-

intresseatt yrkesutbildningensnarast
fdrbdttras och framfrirallt utvidsas.
Dessakommandestoraungdomskullar
representerar
en stor tillging. ett kapital som kan gciras utomordentligt
rdntabelt.Det glller att inte lita dagens besvdrligheter,Iven om dessa
kunna vara nog si allvarliga, skymma
den stora betydelsenav att yrkesutbildningenutvidgasoch effektiviseras.
Vi har redan en mera automatiserad
produktion pi marschin i verkstiderna. (Tidaholmsskolanbdrjaderedan i

Skolor med yrkesutbildningp& programmet har hcigkonjunkturjust nu.
Skaraborgs lins landstings centrala Huuudbyggnadensbaksidaser inrponerandeut efter tillblggnaden. I l7rgrunden flyer rtn
verkstadsskola
i Tidaholm utgd,ringet Tidan, sotn hiir bidrar till an saapaert an de uachrasrebartierxa i sraden.Fdrf. foto.
undantag; hdr rider en febril verk.:samhet.Den senasteutbyggnadenfdr
cirka tre miljoner kr. ir just avslutad.
Hdr rustasf<ir att ge det skaraborgska
niringslivet en god stimulansi form
av vil utbildad arbetskraft.
Valet av yrke dr ett av de viktigaste
avgcirandenman gcir i livet. Bland
nutidens mhnga yrken har dagens
ungdom bide ldttare och svirare att
vdlia. Svirast av alTtar dock att finna
en plats att utbilda sig pi. N?ir vi skall
ge en glimt av CentralaVerkstadsskolan i Tidaholm, skall vi fiirst se hur
det ser ut p5.yrkesutbildningsfronten
i
dagenssituation.
Med de vdxande irskullarna, som
kulminerar 1960-67, dr problemetav
stor vikt bide ftir samhdlletoch fciretagen. Det ligger i ndringslivets eget
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Fritids- och hobbyverksamheten "Vi bciriadesi sakta1948,verkmdsbland UVA:s anstillda ?irlivlig, likasi tare Carlsson,fcirmanOlle Gustafsson
korpidrotten m. fl. nyttiga och ncij- och jag", sdger frciken Stirensen,"vi
samma sysselsdttningar.Bolaget har var aIIaroadeav musik,vi hadeen del
ocks8, genom frikostiga anslag och kvdllar lediga och si tyckte vi att vi
uppl&tandeav lokaler, pi allt sitt un- kundekommatillsammansoch odla de
derstcittdenna verksamhet.Naturligt- musikaliska intressena.Jag spelade
vis har de enskilda deltagarnai de piano,Birger gitarr och Olle fiol. Tvi
myckettrev- kvlllar i veckan trdffades vi hemma
olika verksamhetsgrenarna
'kultislitar'
och hade
ligt tillsammans,men ffiLgail, om inte hos Olle. spelade
medlemmarna av viildigt roligt.
musikanterna Si sminingom btirjadevi leka med
UVA-orkestern - skaparden sttirsta
trevnadeninte bara fdr sig sjilva utan tanken att utcika trion. Vi visste, att
andra pi UVA som
det fanns m8,nga.
ocksi frir alla pF,fciretaget.Fcirra iret
kunde orkesternse tillbaka pi en 10- var intresseradeav musik och som
och vi har ddrfcirbett spelade ett eller annat instrument.
irig verksamhet
ett par av initiativtagarna,frdken Vera Trion blev en kvintett, d& Sven BoScirensen
och verkmlstareBirger Carls- qvistkom med sin fiol ochKurt Nor6n
son,berdttalitet om orkesternoch dess med klarinetten.Kvintetten hdll ihop
nhgrait och vi hadc om mcijligt Zinnu
verksamhet.

trevligare.Vi speladebara fdr ncijets
skull och upptriidde aldrig offentligt.
Men fortfarande diskuterade vi
rncijligheten att fL ihop en stdrre
orkester.Vi visste att det fanns flera
amatcirmusiker- men var skulle vi
f3,tag r en liimplig repetitionslokaloch
hur skulle vi fi pengar till instrument.
I en orkesterbehtivsdet ju bide blisare,strikar och slagverk.
D5. gick verkmdstareCarlssontill
direktcjr Lennart Odqvist och lade
'Kan
fram oroblemenoch fick till svar
verkmestareCarlsson samla ihop en
orkester,si skall jag ordnamed iokal
och pengar till instrument'.
Vi fick nu anvinda personalmatder var det
salenfcir vira repetitioner,
gott om utrymme, skaplig akustik och
ddr fanns redan ett piano. Vi fick
ocks&pengar till inkdp av en del instrument. Si satte vi iglng p& allvar,
men di kunde jag tyvdrr inte varamed
- jag hadefdr mycketatt gdra. Sedan
ett par fu d.r jag emellertid tillbaka i
orkesternoch skdterpianostdmman.

Bland de nya avdelningarsom till&rig, men elever som ansesldmpade
kommit mlrkes elinstallatiirer.Dd.r ir
kan fE gi. iven ett tredje ir och di
avld.ggagesdllprov. Tidaholmsskolan "starkstr<immen"tvlirig och den fcir
har, genom att virda gesdllutnim- svagstrdm, tele och tadar treirig.
ningarna, velat ftira de gamla hant- "Svasstrdmmen"avseratt utbilda inverkstraditionernamed in i den mo- stallatrirer och reparatcirer fdr den
derna tiden. Avdelningen f<ir verk- automationsom alltmer breder ut sig.
tygsmakare har treirig linje. Den Tele och ndar dr avseddaatt betidna
grundliiggandeutbildningen sker hdr frirsvaretsoch sjcifartensbehov.
genom att elevernag&r ett ir i metallSi finns det tvi avdelningar,son-r
avdelningen.Under tvi fu fhr man fAr sina eleverfrin andraavdelningar.
utbilda sig till lantbruksmaskinsrepa- Det dr fdrst svetsaravdelningen,
ddr
ratiir. Tviirig Ir ocks&linjen fcir ut- ganskaminga ffu ld,rasig att handskas
bildning av smeder, reparatiirer och med bide el- och gassvets.
Att ldra sig
svetsare.Den ir avseddfcir industrins skijtsel och slipning av verktyg dr en
behovav sidan arbetskraft.Bilmekani- viktig sak fcir en blivande yrkesarbeker- eller bilelektrikerkursernadr gi- tare.Detta sker genomatt vistasen tid
vetvis de mest populdra kurserna vid
pi avdelningen fOr verktygssktitare
skolan och har massor av sdkande. med centralfcirrid.
Vardera utbildningen dr treirig och
Tidaholmsskolan
har under det nu
ger tillfiille till ges2illprov.
snart gingna utbildningsiret haft 130
elever.Till hcistenskall man emellertid
SAolans elerhem iir en gansAa ansenlig
beredaplats fcir ytterligare25 st. och
byggnad, modern ocb triasam, ocb nzatsalen
nir svagstriim,tele- och radaravd.har
ir det en ren lrbid att iita i. F6rf. foto.
n&tt sitt fulla antal, vilket sker hdsten
1960, skall skolan kunna taga emot
160 elever.
Uttagningen av elever till ndsta
ldsir, som bdrjar 1 augusti1959, sker
i bcirian av sommaren.Rektor Gilbert
Hamilton siger, att han bdrjar kallsvettasvid blotta tanken.Ansdkningarna har duggat in sedanflera minader.
Det finns fcird.ldrarsom siikt plats vid
skolanf<irsinabarn tvi ir i fiirviig.
Verkstadsskolan
har ett tip-top elevhem till sitt fdrfogande, som ligger

alldelesi ndrhetenav skolan,och ddr
89 eleverbor under utbildningstiden.
Till tivriga elever- n&grafr&n Tidaholm bor ju i sina hem - hyr skolan
md,bleraderum ute pi stan. Elevhemmets moderna k6k kan bespisa 150
matfriska ynglingar. Samiingsrum,
hobbyrum och bastubadstir naturligtvis till samtliga elevers frirfogande.
Gymnastiklektionernasker i Tidaholms
idrottshall, som ligger ett par 100
meter frin skolan.
Eleverna, som kommer frin hela
Skaraborgslin, brukar trivas fd,rtrdffligt i Tidaholm. Det brukar iven finnas n&gra elever frin dvre Norrland
och [ven de finner sig tillriitta mycket
snabbt. Man kan sdgaatt ynglingarna
rotar sig under vistelseni Tidaholm,
vilket kanskeir nigot frir industrierna
pi platsen att tinka p&. Snart kanske
vi &terdr inne i en expansivperiod, ty
goda och diliga tider brukar ju vd.xla.
En g&ng fdgade vi en pojke vad
han tyckte bist om s& lingt sdderut.
Han hijrde hemma ninstans uppe vid
Pajala. och hade sju mil till ndrmaste
handelsbod.Efter begrundansa' han,
"jo, nog tycker jag det ir trevligt ndr
de sdgertack och var sl god i affdrerna
och si niir iippeltriiden blommar".
Uppe i 6demarkenspringeringa kunder bort frin handelsmannenoch hur
vackert ett blommande ippeltr[d kan
vara vet nog bara den, som vistats
lingt uppe i norr, ddr barrtrid och
bjdrkar ?ir ndstan de enda trldslag
som finns.
Hans Fibn

UVA-orkestern
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Vi har trevligt p3.repetitionskvdllarna och vi fir gno ordentligt sedanvi
fitt en'professionell'dirigent."
VerkmistareBirger Carlssondr den
som hiller i alla. trhdarna och som
kanskehade det mestaarbeietmed att
upporganiseraorkestern.
"Ja, det fannsminga amatcirmusiker
h?irpi UVA som ville vara med, bide
blisare och str6'kar,men en del av dem
vlgade icke gi med i orkestern.De
hadeinte spelatpi m&ngair och trodde att de skulle vara meratill skadadn
till nytta. Men jag sa' till dem: Kom
med ni bara. Det llter kanske litet
falskt och knackigt i b<irjan,men vi
dvar nog upp ossfort.
Si sattevi iging. Till fcirstarepetitionen kom bara nl.gra fi musikanter.
En hade med sig en gammal dammig
fiollida, som legat pi vinden minst
25 3t. Men fiolen var hel, strdngarna UVA-orbestern. Fr. u. tyns pd
lotot Gustaf Saensson, Saen Boquist, Curt Suensson, Vera
stdmdesoch musikantenprdvade fcir- St)r'ensen,Sanz EilAsson, Kurt Norin, Tord
Johansson, Erik Tdrnblonr, Hasse Glstalsson,
siktigt med striken. Det liit riktigt bra. Henning Bjdrklund, Inguar Lindhe, Bengt Saenssan, Birger Cailsson, Olle Htltgren och
Till varje ny repetition kom alltid Rune Billengren.
nigon ny fdrmEga, och vi blev snart
"Vi har stor gl?idjeav orkestern,den
si avancerade,
fdrsta gingen pi UVA:s jubileum
att vi behdvdeen dirigent. Det blev vir klarinettist Kurt
1953 och di gjorde stor succ6.
spelar bra och vackert och bidrar mycNor6n. Ar 1955 rlknade vi 10 medBolaget har hjnlpt oss mycket med ket till trevnaden ph vfua. personallemmar. Vi liit nog rltt skapligt bra, pengar f<ir ink<ip av noter och instru- fester. Vi vill inte vara ay med vira
men Kurt tyckte, att en yrkesmusiker ment och arvode till dirigent. Vi har musikanter!"
Skallagrint.
borde leda orkesternoch si kom mu- nu ett irligt anslagpi 1.200 kr. Nu
sikdirektrirGustaf Svensson,som tidi- brukar vi spela fdr personalenminst UVA ph Leipzigermessan
gare trimmat Kungl. Flottans musik- 5 ginger om eret: Sklrtorsdagen,Val- Vad skall di Chrustlew
k&r, till oss. Vi fick nu ocksf,.ett par borgsmdssoafton,vid Ldrlingsverksta- g6ta.i Leipzis ? Skall han gi till tandmusikanter fr8,n vlra grannat hdr i
dens S.rsavslutning,
pi Luciadagenoch lh.karenddr ?
Bromma,StandardRadio.
dagenfcire julafton.
Si frigar man sig skdmtsamti BerNu har direktdr Svenssoni 4 3,t
Inkdpschef Eric Td'rnblom dr ord- lin med anledning av Chrustjews
arbetatmed UVA-orkesternoch att re- fijrandJ i orkesternoch jag ir kassdr pldtsligt pikomna tandvilk under
sultatet fd'rbdttratsmZirkstydligt.
och klubbmdstare."
Mac Millans besciki Moskva. Att den
Varje onsdagskvill tr[ffas vi som
Si llngt verkmastareCadsson.
ryske regeringschefenflyger si lingt
sagt i personalmatsalen
mellan L7.45
Den allminna meningenom UVAfrir att under en endadag titta pi Ulvoch 20.00 och spelar flitigt, med av- orkestern,bide hos hdgsta ledningen sunda Verkstddersslipmaskiner,som
brott fcir en kaffepaus. Vi repeterar och de anstdllda,kan sammanfattasi
visaspi Leipzigermdssan,
dr inte heller
helavintersdsongen
och har ca 34 rcpe- korthet:
troligt. -"
(Expressen1. 3. 1959.)
titionskvillar per &r. Vi har v?ildigt
roligt och vi krir hirt. Man ffu ju
komma ihig att vi alla"dr rena amatd- Bofors medaljiirer 195d
Vi har h2ir tillfiille att publicera
rer. Kurt Nor6n dr den enda av oss
fotografier
av fyra av 1958 irs Bofors'proffserfarenhet'.
som har litet
medaljd,rer,vilka icke kunde nlrvara
Orkestern hu. nn 16 medlemmar,
vid gruppfotograferingen
:
piano, 3 fcirsta- och 3 andra fioler,
SuenAndersson,GustaaA. Berggren,
cello,kontrabas,trumpet,basun,2 klaArpid. Lundberg och Alaar Ohlrcx.
rinetter (och saxofoner), slagverk
samt dirigent. Naturligtvis vore det
bra om vi kunde f3. nieon fdrstdrkKlippt:
ning pi blisarsidan j
.r, flcijtisi
- Har ni iskledarei den hir jdrnskulle vara en fin komplettering.
handeln
?
Vi har en ganska stor repertoar,
50-60 inijvadesaker,ganskablandat
N"j, tyvdrr, men vi har blixtlis.
och populdrt, mycketmarscher,valser,
*
ouvertyreroch operettmelodierm. m.,
- Varfcir dripte ni ungen till Tom.
men iven seridsasaker.Hela notbibDet dr vdl ingen i sllkten somhetersi ?
lioteket rymmer ca 80 nummer. Vi har
- Neej
ocksi en egen marsch,komponerad av
samma dag han
fdrman Oscar Olsson, som spelades
friddestittadegubbenmin i plinboken.
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WEDA
"Var anvdndesden gjutna detaljen"
Av det gods, som framstdlles av
intar detaljernatill BergSTedaverken,
mans Motorindustri AB, Stockholm,
en lingt framskjuten plats, di det
glller anvdndningenav den fardiga
orodukten i olika linder. Kommer
man till Norge, Kanada, Brasilien,
Japan,Italien, Australienm. fl. ldnder,
kan man ffi. se en bergborrmaskinmed
gjutgods frin NTedaverken.I denna
bergborrmaskin,fig. 1, ingir 11 st.
gjutna detaljer i magnesiummed en
total vikt av ca 10 kg. En del av dessa
detaljer synesp& fig. 2.
Bergbornnaskinentillverkas i fyn
olika typer med totalvikt fr8,n 28 kg
till 39 kg. Den drivs med bensin och
f<irbrukarca 0,10 liter per borrmeter.
MaskinenskapacitetIr 28 cm per minut med en borr @ 27 mm och 18 cm
per minut med en borc O 34 mm,
borrat i medelhird granit.
S. Ln.

Motorborren

genontskuren, tisande kon-

struktionen: I laltfilter, 2 bensintank, helt
'fi)r kylningen,
inbyggd., 3-4
)
flabhiill
oetaxel, 6 rnagnet, 7 cylinderblocA au stdl,
p hantnzare aa
8 holaar, d.ubbelaerAand.e,
hdglegerat sfil, 10 augasaentiler, stiillbara,
11 rotationsrneAanism'f6rbomen, 72 aeuhas
a? m4SneJtam.

Geodimetern
En rdttelse
I nr 6 1958 skrev ingenjcir Sten
Larsson om nigra \Tedaprodukter,
bl. a. detaljernatill AGA:s geodirneter. Denna sadesha "en noggrannhet
pi 1: 2oo.oooeller p& 1 mils avstind
miter man pi 5 cm nir". Instrumentet
har emellertid mycket st6rre exakthet,
dr 1:1.600.000.Pi
ty noggrannheten
4 mils avstind kan man ddrfcirmdtaen
distanspL 2,5 cm ndr.

Berg,tnans bergborrmaskin ocb n7gra au de lVeda+illaerkade

Littmetalldetaljerna.
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Birger EAlund
IY/edatterken

Harald Danielsson
Bof ors

Gntaf Kailston
Bofors

Rudolf Herze
Bofors

tr
l,

E, KarlsJon

Bofors

Danielsson,Harald, f6dd 23 mars 1902, avliden 16
mars 1959. Anstilldes vid Bofors i ian. 1933 som direktionssekreterare
och hade denna tjdnst hela sin anstdllningstid.Vid sin bortging efter en ling och svir sjukdom
riknade han 25 tiinste&r. Erhdll 1958 PatriotiskaSdllskapetsmedalj och Bofors hedersn&lfcir 25 tjdnsteir.
Eklund, K. Birger, fodd 22 okt. 1902, avliden L4 febr.
1959. Anstiilldesvid 'ilTedaverken
2 jan. 1)47 som verktygsutldmnarepi Mekaniskaverkstadenoch blev i april
1952 kontorist pi sammaavdelningsverkstadskontor.
Henze, Rudolf, fddd 16 sept. 1911, avliden 29 mars
1959. Anst?illdesvid Bofors i maj 1951 som kranfcirare
i St&lgjuterietsRensaravd.samt Avstickningsverkstad.
Overflyttadei juli 1,956till Stilverket, ddr han arbetade
som kranfcirare,stddareoch div.-arbetaretill sin bortging.
Karbin, N ih Al got, f6dd 2 april 1909,avliden 16 mars
1959. Anstiilldes vid Bofors i aprrl 7)46 som hjdlpare
i Smedjan,var riktare i FZirdigstZillningsavdelningen
nigra
minader 1954 och arbetadeddrefter i Smedjantill juni
1916, de han blev h?irdningshjiilparei Kilstasmedjans
vdrmebehandlingsav
delning.
Pettersson,Karl Guttau, fodd 16 mars 1898, avliden
21 mars 1959. Anstiilldes vid Bofors i juni 1949 som
stddare och truckfdrare pi Elektriska avdelningenoch
hadedessasysslortiU sin bortging.
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N. A. Karbin
Bofor.r

K. G. Pettersson
Bof ors

Karlsson,Gutau, fddd 29 sept. 1893, avliden 14 mars
1959. AnstZilldessom grovarbetarepi Byggnadsavdelningen i Bofors 1929 och civerflyttadei november 1930
till Valsverketsom betare.Hdr arbetadehan i ca l5 Lr
och kom i augusti 1944 tlll Rcjrverkstadensom stidare
och transportarbetare.
Rlknade ca 30 tjdnsteir, nir han
gick bort. Erholl'L9J4 medalj frir 25 tjdnstei.r.
Karlsson, Ture Emanuel, fodd 25 iuli 1901, avliden
12 mars 19i9. Anst?illdes
vid Bofors i mai 1920 som
g.jutgodsrensare
i Stilgjuteriet. Overflyttadei sept. 1935
till Kanonverkstadens
svarvaravdelningsom godsmottagare. Denna sysslahade han till sin bortg&ng.Rdknade
dL ca 37 tjdnsteir. Erhdll vid jubileet 1)46 medalj och
gratifikation for 26 tjanstefu.

Minnesgivan r9J 8
Antalettill Minnesg8.van
anslutnatjdnstemlnoch arbetsledarevid AB Bofors var vid irsskiftet L958/j9 ca 1,.900.
Under 1958hdidesfr. o. m.2:a.kvartaletden utdebiteradeg5.vanfrin 1: 5O tilI 2:50 pr deltagare.Vid en g|va
med 1.900 deltagare' blir alltsi gnvobeloppet f. n.
4 . 7 5 0k r .
Under 1958 intrdffade tre dddsfall, varav ett under
f<irstakvartalet. Det sammanlagdagS.vobeloppet
under
iret var 12.13t kr.

oUeteruner
sorn
slutat
sintjansf,+

I,: 3
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Edain Anderston
N obelkrut

Gunnar Anderston
Bofors

Guslatt Andersson
Bo-fors

Casper Axelsson
Bot'ors

Petrus Berggren
Bofors

Petrus Bji)rA
N obelkrut

Gunnat Camner
Nobab

Hilmer Hane
Bofors

K

Andertson, Edain Fritiof, fddd 3 jan. 1.892,pensionerad 31 mars 1959. Arbetadei Pressmedian
och Valsverket
i Bofors mars 1913-mars 1911 octr aug. 1!1 5 .aug.
1916.Anstiilldesvid Nobelkrut j ian. 1934 pANitrocellulosaavdelningens
tvdtt- och malningshus.A'rbetad
e 1937
-194, p& Byggnadsavdelningen
och iterkom 1945 tiII
sin fd,rstaarbetsplats,for att 1952 flytta till nitreringsavdelningen som pumpare i Kokhuset. Ndr han slutade
riknade han ca Z7 tjd.nstehr.
Erhrill 1916 rnedalj och gratifikation fcir 25 tjdnsteir.
Andercson,Gunnar, fddd 30 mars 18)2, pensionerad
I aptil 1959.Anstdlldesvid Bofors i juni L913pn Kanonverkstadenoch tillhcirde denna avdelnins hela sin anstZillningstid.Var fcirst transportarbetare
och blev sedan
montcir.De sista8.renfrin juli 1956 var han fcirridsman
och godsmottagare.
Rdknadeca 45 tjinsteir ndr han avgick. Medalj och gratifikation f or 33 tjdnsteir vid
iubileet1946.

Nigra semester- och fritidsbetonade bilder ur
Bofors-m?isterskapet i foto 1959
fi\ d '
'

Viinstraraden:Stauhopparen,
aa BengtGunrzartson
(3:e
pris i klass2 C); Brtinningar,at Inga-BrittForsberg;
Kalspel, uir, auTryggaeGuttafsson( 5:e pri: i klas: 2 A) ;
Killingen ocb pojAen,aa Anton EriLsson,
Hiigra raden: Semesteri Dalarna, aa Carl G. Strr)m (3:e
pris i hla:s 2 B),' "Puts fdre bdgrncisrAn",a't, Harald
Larsson; Rast under ahrpromenad,en,
aa Bjdrn Steffner.

33

Atzderston,Gustaa Vallrid, f<jdd den 24 apnl 1892,
pensioneradden 1 maj 1959. AnstZilldesi Bofors i juni
1920 som grovarbetaiei Byggnadsavdelningen.
Han arbetadeunder en tid som tridgirdsarbetareoch ffiLn maj
L954 har han varit fcirr8.dsarbetare
i Byggnadsfrirridet.
Erhcill vid jubileet I)46 medalj och gratifikation for 26
tjlnsteir. Rd.knade
ca 39 tjdnsteir ndr han slutade.
Axelston, CasperEugin, fddd 18 ^pril L892,pensionerad l maj 1959. Arbetade vid Bofors mars 1915mars 1920 och iterkom i fehr. 1929 som skdnkskritare
i
Stilverket. I febr. 1944 civerflyttadehan till FnrdigstZiltningsavd.och blev i april 1950 krankopplarepi Verktygsavdelningenfcir att i maj s. i. bli oljeseparatcir
pi
Centralfcirridet. Erhcill 1949 medalj och gratifikation fcir
26 tjanstelLroch rdknadesiledesca 36 tjdnsteir ndr han
avgrcK.
Berggren,H jalmar Petrus,fddd 21 mars 1892, pensionerad 1 aptrl 1959.Anstilldes vid Bofors i juli 19b6 som
gjutareldrling i St&lgjuteriet,dar han arbetadetill mars
1910. Ateranstdlldesi juli 1928 pi Byggnadsavdelningen
och flyttade 1929 tlll Skjutfiiltet, ddr han huvudsakligen
arbetat som krutvdgare.Medalj for 25 tjinsteir 1950.
Rdknadeca 33 tjdnsteirndr han avgick.
BjdrA, Karl Petr'us,fddd 8 april 1892, pensionerad
7 april 1959.Arbetadep& NobelkrutsByggnadsavdelning
9 nhn. 1918.Ateranstiilldesi mars 1924pi sammaavdelning, ddr han huvudsakligensysslatmed cementarbeten.
I juni I954 civerflyttadehan till Byggnadsavdelningens
verktygsf<irrid. Niir han avgick rdknade han ca 35
tjdnsteir. Erhrill 1948 medalj fcir 25 tjdnsteir.

-j
Filip Holmstrdnt
Bofors

EriA Hedstrdn
N obelkrut

EriA !ansson
Bofors

Vihtor Jatko
N obelkrut

6l

Gottfrid lobantson
Bofors

Rudofi Johansson
Bofors

Camner, Hilding Gunnar, fddd 26 febr. 1894, pensionerad28 febr. 1959.Yat chef fcir Atlas-Dieselsdieselmotorlaboratoriumoch erhcill samma tjZinstvid Nohab
1948, i sambandmed att Nohab rivertogAD:s motortillverkningar.
Hane, Karl Hiltner, fddd 4 febr. 1894, pensionerad1
mars 1959. Anstdlldesvid Bofors i nov. 1936somPersonbilschaufftiroch hadedennatilnst hela sin anstdllningstid,
ca 25 at.

Hedsh'drn,Eilh Vilhelm, fcidd den 27 april 1897, pensioneradden 1 aug. 19)8. Anstiilldesvid Nobelkrut i mars
1935 pF"nc-krutbruket,ddr han de fijrsta iren var sysselsatt i krutpressenoch ddrefter som fdrste man i kniden.
Di krafteina ej rdcktetill f<ir det pifrestandearbetethir
iiverfdrdeshan den 17 sePt. 1956 till krutapteringenpi
Nitroglycerinkrutavd.Ndr han pi grund av sjukdom fick
frirtidspension,rdknadehan ca 23 tjdnste?Lr.
Holmttrdm, Filip, fddd 7 mars 1892, Pensionerad1
april I%9. Arbetadevid Bofors sePt. 192t-aug. 1927
i Stilgjuteriet, var dlrefter smed pi
som gjutgodsrensare
Nohab till febr. 1929, de han iterkom till Bofors som
smedpi Smidesverkstaden.
Juli I943-aug. 1947 vat han
i Plitverkstadenoch de sista11 &renmonfcirridsarbetare
teringsarbetarei Kanonverkstaden.Erh<jll 19)2 medalj
och gratifikation frjr 25 tjdnsteir och rdknadesiledes ca
nir han avgick.
32 t1d':nstelr,
fansson,Erik Ernfrid, fddd 22 aug. 1889, pensionerad
1 mars 1959. Arbetadevid Bofors som snickarei Bygg1919. Aterkom i mars
maj I)I7-juri
nadsavdelningen
och hadedetta
Modellverkstaden
pi
1925 som finsnickare
yrke tills han avgickefler ca 36 FLtibobgets tjlnst. Erhdll
1948 medalj och gratifikation f<ir 25 tjdnsteir'

bet'nhafo

Katlsson

Bof orc

Konrad Karlsson
Nohab

fdtd 15 rnarslB)2,pensionerad
latko,Viktor Ent.anuel,
31 mars 1959. Anst?illdesi maj 1924 pL Nitrocellulosakrutbruket, ddr han till 1950 huvudsakligenarbetadei
Kokhuset.overflyttade sistnlmndair till Vakuumtorken,
ddr han arbetade tills han avgick efter ca 34 tidnstelt.
Erhd'll medalj och gratifikatton 7949 for 25 tjdnsteir.
f ohansson,Axel Gottfrid, fodd 23 mars 1894, pensionerad 1 aprll 1959.Anstdlldesvid Bofors i okt. t936 och
har hela iin anstdllningstid,ca 23 ?Lr,varrt milarmistare
pi Byggnadsavdelningen.
f ohansson,Rudolf Birger Roseliu, f'6dd26 jan. r8)2,
oensionerad1 febr. 1959. AnstZilldesvid Bofors i mars
som han tillhcirt
i93o ,o- plitslagare i Pl&tverkstaden,
hela sin anstlllningstid, ca 29 ir, de senasteiren som
avsynarepi verkstadenskontrollavdelning.Erh<jll 1955
medalj och gratifikationfdr 25 tjdnsteir.
Karlsson, Bernbard, fddd 2 mars 1892, pensionerad
1 april 1959. Anstiilldesvid Bofors i febr. 1929 och har
hela sin anstdllningstid,ca 30 ir, arbetat i Stilverket.
Medaljcir1954 med25 tjdnsteir.
Karlsson,Konrad, fddd 12 nov. 1890, pensionerad26
mars 1959. Anstllldes i sept.1923 vid Nydqvist & Holm
som transportarbetarepi Maskinverkstadenoch hade
denna sysslahela sin anstdllningstid,ca 36 ir, de sista
10 iren frhn 1949 var han lagbas.Medalj<ir 1952 med
2) tjanstefu.
K)hlberg, Karl Artur, fddd 14 febr. 1892,pensionerad
1 mars 1959. Anst2illdesvid Bofors redan i januai 1907
som arbetarei Valsverket. Hdr arbetadehan till april
19)9, dL han dverflyttadetill Adjustagehallen(Fnrdigstdllningsavdelningen)som riktare och avsindare.Maj
L947-mars 1948 var han avsynarei Kanonverkstadens
och tillhiirde de sista lt lren frin
avsyningsavdelning
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Artar Kihlberg
Boforc

OscarKindfors
N obelkrut

K. A. H. Sonesson
Bolors

m rs L948 Experimentavdelningensom kallsigare och
fcirridsman. Erhiill vid jubileet 1946 medalj och gratifikation fcir 39 tj2insteir och 1957 stora medaljen fdr 50
tjdnste8r.Rdknadeca 52 er i bolagetstiiinst,ndrhanavgick.
Kindforc, Peter Otcar Aruid,, fodd den 16 dec. L892,
Pensioneradden 1 mars 1959.Anst2illdesi april 1917 vld
Bofors, ddr han f6rst arbetadep3.Plitverkstadenoch ddrefter pi. Byggnadsavd.till febr. 1919. AteranstZilldes
i
mars 1926, fcjr att den 18 april samma&r tiverflyttastill
Nobelkrut, ddr han under de tre f<irstairen arbetadepl
syrafabriken.Overfd,rdes
dn til Byggnadsavdelningen
som
murare,vilken sysslahan innehadetill 1958, di han kom
till avdelningensverktygsfcirrid.Rdknadeca 35 tjdnsteir
di han avgick. 1949 erholl han medalj och gratifikation
for 25 tjanstehr.
Sonetton,Karl Anders Henning, f6dd 29 jan. l8)2,
sltrtatvid uppnidd pensionsilder26 marc 1959. Anst2ill-
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Si)rentton,Karl Viktor, fddd 14 mars 1894, pensionerad 3I mars 1959. Anstdlldesfcirsta gingen
Nya"ia
qvist & Holm som pl&tslagarelirling,blev senare
svarvarlZirling, pl8.tslagarhantlangare
och pl8tslagaresamt utndmndesI maj 1938 som fcirman i Plitslageriet. Har rest
mycket pi turbinmontage,bl. a. i Porjus I9t3-19I5
och nu senasti Storndrrfors.Medalj vid jubiteet 1p47
fdr 28 tjlnste&r. Rd.knadesammanlagt 4I tjdnsteFc nar
hanslutade.
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A

lYilAent, Inez ViLtoria, fodd 27 jan. 1899, pensionerad I jan. 1959. Frcjken\Tilkens anstdlldesD25 som
fcjrestindarinnapi Bofors Barntrddgird och hade denna
tjdnst hela sin anstdllningstid,ca 33 ir. Erhdll 1950 medalj och gratifikation for 25 tjdnstefu.
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des vid Bofors i okt. 1949 som elmontrir De Elektriska
avd. och hade dennasysslahela sin anstillningstid.
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MARS.BYGGET
1959
Rdtta lcjsningenoch prislistan.
"Mars-Bygget"var kanskei sv&raste
laget,jdmfcirt med vira vanliga KrissKross, men det samladeicke fd,rty ett
ganska stort antal lcisningar frin ndr
och fjdrran. Vid ldsningenav tivlingsbidragen godk?indevi ett par vadattord, dels 3) lod saacLoreller suachan
och det dirmed samhcirande47 vl,g
rahelen eller raketer.
Prislistanfick fdljande utseende:
1:a pris VerkstadsbudBertil Enoch
(23300), vP, Bofors.
2:a ,,

FcirmanBertil Katlsson
(83808),W 20, Bofors.

3;e .,,

AvsynerskaRuth Svdrd
(5343), Avd. 611, Tidaholmsverken.

4:e ,,

PlanerareHarry Klintebo
(80296), PM, Bofors.

5:e ,,

Skiftfd'rmanThure Larsson
(5857), MH 20, Bofors.
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GRAFISKASERIE

Redaktionenkan nu inbiuda till rekvisitionav ett nytt
blad i B-pilensgrafiskaserie,en bild av den gamlalandsvdgsbronvid Bofors, utfcird i en blandteknikav etsning,
kopparstickoch akvatint av konstndrenEinar Person.
Bladet trycks i en upplaga begrdnsadtill 100 ex., varefter pliten fcirstdrs.Bladet - som har nr 3 i sertenom bladet
kostar45 kr. DZirtillkommerev.portokostnader
skall sdndastill annan ort dn Bofors-Karlskoqaeller mot
oostfrirskott.

Bladet,vars utseendefrungitr av ovanstiendefoto, har
en bildyta p3"248X448 mm och levererasmonterati en
i storleken500X650 mm.
passepartout
Rekvisitiongiires liimpligen pa nedanstiendeblankett.
Anteckna pi blanketten om betalningen skall erldggas kontant, mot postfcirskott eller om beloppet kan ut(EPI resp.NEPI).
tagasgenom Intressekontoren

Matsbygget

Forts.'frdnsid..35

6:e pris IngenjcirNils Berndt
(83520), KA 75, Bofors.
Fru Anna-LisaNorrstrcim
( 5 3 5 1 8 ) ,R A 2 , B o f o r sN o belkrut.

rehvirerar biirmed r exenxplaraa
Undertechnad,
Einar Personsgrafuka blad , G arnI a I andsztiigsbr on

Ankefru EIsaKarlsson,Degerforsvdgen 11 B, Karlskoga.

?id

Inkiipspriset,4y kr., fdr uttagatgenomIntresses hontantIfdr uttagasper p ostfiirshott.
hontoret I erlrigge
(stryk civer det ej tiltimPliga)

9:e

Civilingenj cirBengtKj ellander, Avd. F, Vedaverken.

I 0 : e , , Plitslagare-NilsEriksson
( 3 8 1 3 ) ,A v d . 8 o C , N o h a b .

lyckansl<ar
Redaktionen
pristagarna
!

Anst.
Adress:
Karlstad 1959. Nermqfls Ttycksaker 902198

Ins[ndes till B-pilens Redaktion, Bofors

R E D A K T I O N SK O M M I T T E E R :
BOFORS
KARL AN DERSSON, Expedittir
Representantftir Bjtirkborns Fabriksarbetarefackftirening
cOsTA ANDREE, Fil. kand.(FRK)
Repr. fiir avd. 24 av SvenskaIndustritjlnstemanna-Fiirbundet
RAGNAR LINDAHL, Fiirman(Y 20)
Repr. fiir Avd. 153 och 281 av SverigesArbetsledarefiirbund
(VR 90)
NILS SODERHOLM, Svarvare
Repr. f<ir Avd. 76 av SvenskaMetallindustriarbetarefdrbundet
Direktiir (ND), Ord
ARVID \fAHLQUIST,
Representantfcir AB Bofors ledning
Redaktiir och ansvarig utgivare
EGIL LoNNBERG,

Fil.lic., (ER)

Red.aktionens
adress! B-pi lensredaktion, Bofors.

NOHAB
JO HN LARSSON, Ritningsutllmnare
Representantfiir Nydqvist & Holms Verkstadsklubb
BENGT MOSSBERG, Servicechef
Representantfitr SI4 Nohabs ftiretagsklubb
OTTO SKILD. Verkmdstare
Representantfcir Nohabs Arbetsledareklubb
UNO TELL, Ingeni6r, Ordf.
Representantf6r Nydqvist & Holms AB:s ledning
TIDAHOLMSVERKEN
THORE JOHANSSON, Fiirman
Repr. f<irArbetsledare(SAFavd.70) o. Tj?instemln(SIFavd. 19)
EVALD MOLIN, Brukstjdnsteman,
Ordf.
Representantfcir AB Tidaholmsverkensledning
CARL SJOGREN, Montcir
Repr. f6r Avd. 163 av SvenskaMetallindustriarberarefcirbundet

\vEDAVERKEN
TORE JOHA NSSON, Klrnmakare
Representantfdr SvenskaGjutarefcirbundetsfdreragsklubb
STEN LARSSON, Ingenj6r
Repr. f6r Sv. Industritjdnstemanna-Fijrbundets
fiiretagsklubb
GOSTA LIN DH, Overingenjot,Ordf.
Representantfiir AB V. Dan Bergmansledning
HOLGER BACKMAN F<iTman
Representantf6r SverigesArbetsledaref<irbunds
fciretagsklubb
GUN NAR !f ELAN DER, Verktygssvarvare
Repr. fiir Sv. Metallindustriarbetarefdrbundets
verkstadsklubb

UVA
BoRJE LARDNER, Ingenj<ir
Representantfijr SlF-klubben
HARRY O. SANDBERG, Kamrer,Ordf
Representantfijr UlvsundaVerkstdderAB: s ledning
BERNHARD STOHR, Svarvare
Representantfijr UVA:s verkstadsklubb

Ndsta nrrmmer
3 av irging 1959, beriknas utkomma deri 1 juli 1959.
Redaktionen dr acksam f6r att fl eventuella bidrag mmast
miijligt och ej gima senareiri den l juni
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Liittmetallprofiler

blir allt vanligare i konstruk-

tioner av olika slag. Fiir att tillgodose industrins
aktuella behov har Vedaverken lagt upp ett omfattande lager av standardprofiler, stiinger och
riir, ett lager som stiindigt utvecklas och fiirnyas.

Fiir ndrvarande levererar vi omgi-

#f{,({n''

ende frin lager runda, fyrkant- och
sexkantstdnger, rundgiit,

riir

och

standardprofiler. Rundstdnger i en

UTEIIAVENKEN
s 0 n en r A r , l s

speciell automatlegering med blytillsats kan levereras frin lager i ett

. Tel.0755/32550

begriinsat antal dimensioner.
Vi siinder Er g?irna vir lagerlista.

i-t*,;;
I N"-n,
I Adr".r:
;

-l

katalog

.-.

P o s t a d r e s s.:, . , ,

Karlstad.
1959. Ncrunus Trytksakcr9021'tS

I
I

