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AR VI KOSTNADSMEDVETNA?
Ay Kamrer BERT
r\
).d^., urminnes tider har betingelsernafor mdnniskans existens varit sidanu, itt det erfordrats
hushdllning med knappa resul"ser.Tekniken och
dess utveckling har medfort att knappheten efter
hand blivit mindre, vilket yttrat sig i-en vilstindshojning, som under detta irhundrade varit av tidigare oanad storleksordning.Vi har i sjdiva verket
redan kommit si lingt, att det ibland talas om
"overflodets samhdlle", vilket kanske kan vara
riktigt i vissa avseendenoch for vissa fldckar pi
jordklotet, ddribland trots allt dven virt land. Vi
vet dock alla, att det fortfarande;iven hos ossindi
fordras hushillning, hushillning for oss som individer, hushillning i samhdllet,hos stat och kommun och inte minst hushillning inom ndringslivet.
Ndringslivet utgor ju grunden for vdlstindet och
vdlstindsutvecklingen.NTziringslivetir den kdlla,
som ett land har att osa sitt vilstind ur. Det zir
ndringslivet med alla dess smi och stora foretag
som skall ge mojligheterna till den vdntade,/tterIigare hojningen av vdlstindet.
For att ndringslivet, som ju inte dr nigot
sjdlvdndamil, skall kunna fylla sin funktion inom
orten, inom landet och i konkurrens med hela
vdrlden, dr det nodvdndiqt att det hushi.llas med
dess resurser,att det rp^iur. Industriforetagethar
inga skattebetalareatt uttaxera skillnaden mellan
utgifter och inkomster pi, och bide aktiedgareoch
bankervill ha bevisfor att ett foretag dr livsdugligt
och kan fullgora sina funktioner. Det fordras av
foretaget inte bara att det skall kunna leva vidare
och ge sysselsdttningi en tid som prdglas av s&val
snabb teknisk omvandling som alltmer okad konkurrens frin in- och utlandet, vilket oftast medfor
tryckta priser pi foretagetsprodukter. Det fordras
ocks6.,att foretaget skall kunna tillgodose sina anstdllda med successivtokad ersdttning for deras
i foretaget. For att i mojligast-emin uppi":l,r..l
fylla alla de krav som silunda stZillspi forctaget',ir

HENNIN G, Bofors
det ett livsvillkor, att foretaqet kan arbeta effek_
tivt. Det dr effektivitetsfriga-n i foretaget som rir
huvudproblemet,den avgor om foretaget skall lyckaseller misslyckas.
V1d gir di hushillningen i ett foretag ut pi ?
_
Det kan egentligen uttryckas mycket enkelt. Hushillningen och sparsamheten
inom foretagetgir ut
pi att hilla kostnaderna s8"ll,.gasom mojligt for
den verksamhet som foretaget utovar. Det iging
varande foretaget fir sina inkomster i allt visentligt frin forsdljning av de produkter som framstdlls. Alla z.ztgifteri foretaget,vare sig dessauppstir i den direkta produktionsapparateneller inbm
administrationeneller pi nigot annat omr6.de,skall
alltsa henforas till de produkter, som foretagethar
att bjuda ut pi marknaden.Produkternamiste med
andra ord betala samtliga kostnader och utgifter
i foretaget.
Det geiller alltsi. att hi"lla kostnadernafor konstruktion, tillverkning och forsdljning av foretagets
produkter sh lhga som mojligt. Det gdller ait si
lingt mojligt sdnka foretagets totalkostnad per
produceradenhet.Hdr mi.steforas en stiindig kamp
for att f& till stind kostnadssdnkningar.
Rationaliseringsarbete,investeringari modernare utrustning,
som medgerokad produktion per timme, noggrann
overvakning och kontroll av de enskilda kostnadsslageno. s. v. Och allt detta arbetefor att tillgodose
alla de krav som stdlls pi foretaget, att ge de anstdllda sysselsdttningmed tillverkning av produkter, som marknaden eftefitigar, till priser som
marknaden kan acceptera,och dirvid dven uppfylla
de ekonomiskakrav, som foreligger pi. otda naU.
besluten sparsam\at genom foretagsnamndens
hetskampanjnu skall foras inom bolaget, ir det
som alla forstir inte meningen att del skall bli
nigon slags "sparsamhetsvecka"i november. Det
dr int-e tillrzickligt med en tilfaflig sparsamhet
inom foretaget,den verksamhetenmiite paga,ta"_

LEDARE N:
V id d,et r enast e f oretagsniimndssamrnantrddet forekom till behand'ling bl. a' frd'gorna
orn uad man li)mpligen borde gdra for att
stirnulera till dels dkad forslagsuerksamhet,
dels ock stdrre sparsamhet. Det har diiruid
ansetts ld.mpligt att till friimiande aa de
nlinrnda dndamdlen sarnordnadessabi'd'afrd''
gor i en kampani under inneaarandebiist.
bar
Vad forst angdr forslagsuerhsamheten,
giillande
att
reuidera
bolaget hi)r gdtt med pd.
beloiingsnormer oclt fdrbkttra de fdnniner,
som kunna komma forslagsstiillare till del.
Ausikten med detta iir tud'faldig, dels att, bo'
laget och alla anstiillda till gagn, fd' fram
dels
flista ml)jtiga antal kualif iceradeforslag,
uppmuntran
att ge forslagssthllaren en storre
De
fdr-dennes aktiuitet som fdrslagsstiitlare'
skall pilla for
reuid.erudebek)ningsnornterna
alla kategorier anstiillda aid. Boforsuerken.
Hiiruti)aer iir bolaget berett att for ytter'
ligare stimulans till okad f|rslagsuer.ksamhet
p,fi fdrsdk infdra ett siirskilt ptis till den ar-

digt. Avsikten med kampanjen d.t vd'l i sjdlva verket
om kostnadernas.betydelse
ati sprida upplysning
-itt
fL forstielse fijr de ekonomiska
i f6retaget,
sa-m".thattgen och de svirigheter och problem,
som foretaget har att brottas med, och kanskeframfijr allt att fL vatie enskild arbetareoch tjdnsteman
helhjdrtat instilld pi att hielpa till med att sdnka
bolagetskostnader.
Som anstillda dr vi alla beroende av foretagets
med
fortsatta vdlging. Som anstillda dr vi ocks8L
ju
dr
For
det
kostnader'
fdretagets
om att piverka
och
verkstdder
pi arbetsplatserna inom fabriker,
kontor som foretagets kostnader si att sdga kommer till. Genom vlra Ltgoranden bestdmmestill
mycket stor del foretagets kostnadslige och foretagets effektivitet. Om vi har den saken klar for
osi, si miste vi ocksi erkinna att uarie anstAlld, pA
ailken plats han iin finns i foretaget, ocksi hr anstarig f dr att bans insats och medaerkani fi)retaget
inte medfor sti)rre kostnad'eriin aad som i uarie
li)ge dr oundgiingligen nddakndigt.

betare, som under 1960 aager det eller de
rnest kualificerade f orslagen.
nu bara att hoppas,att bolagets
Det d.terstd.r
bidrag kommer att stimulera
redouisade
nu
rill rndnga kaalificerad'efdrslag.
Den andra frd.gan, om stdrre spatsant'het,
har iirskilt i dagensliige, med'ptessandekonkurrens bA bi.de inhernska ocb utliindska
marknad)r, fdtt atlt storre betydelse. Det
finns hi)r atan tuekan mychetatt gora. Boladen forestd'endekampanien
get bar uelat rru.ed
gara de anstiillda mera kostnadsmed.oetna'
Det riicker emellertid inte med, att ,nan in'
Iormerar onr. olika kostnader och deras be'
'tyd.else
i sarnmanhangeteller ger anuisningar
pd har man bi)stf orsokeratt hdlla dessanere.
lcke minst biktigt iir att folia upp dessafrdgor
ocb se till, att uerhliga och positit'a resultat
komrneratt nd.s.
intresse
Det bor i allas ud.rtgemensa.mmd.
uara en angeliigen uppgift att pA allt sirt
nteduerkai)uenpd.denna front, att med dkad
sparsamhet bidraga till att hd)la ui'ra kostnader sd l,iga som mdiligt.

Det dr vdl lyckligtvis s&numera, att uttryck som
"det spelar ingen roll, vad det kostar - det dr
bolaget som betalar" tillhor en forgingen tid. Men,
handen plhjdrtat, besinnar vi alla ginger det ansvar vi som anstillda har gentemot foretaget och
ddrmed oss sjdlva?Det spelar roll, vad det kostar,
och det dr inte bolaget som betalar, utan det dr
ytterstvi sjdlvasom fir betala.
Vad kan vi di gora? Ja, det ir redan sagt, att vi
ar ansvaiga for att virt arbete inte orsakar storre
kostnaderdn nodvdndigt.
Mera konkret uttryckt: bort med sloseriet,ddr
det forekommer. Det dr de onodiga utgifterna vi
skall sparapi.
Mojligheterna till besparingar dr sL milnga, att
endasten del kan omndmnaspi detta begrinsade
utrymme.
Materialkostnader
Till dennagrupp av kostnaderkan bl. a. hdnforas
kostnadernafiir rimaterial och dmnenav olika slag.

Det dr av storsta vikt, att materialitgingen begrdnsas till minsta mojliga. Vid tillkapning av
imnen, plhtar etc. hdnder det vdl ofta, att man tar
till "sikerhetsmarginaler" i overkant och ddrmed
orsakar inte bara hogre materialkostnadfor produkten utan ofta ocksi lzingre bearbetningstid,
eftersom overvikten ju miste borttagas vid den
fortsatta hanteringen.Det intriffar ocksi vid rekvisition av rivaror och material frin forrid, att
avsevdrtstiirre kvantiteter utrekvirerasZinvad som
i verkligheten erfordras,och 6verkvantiteternablir
ofta liggande till ingen nytta. Detta dr inte onodiga
utgifter, det 6r rena sloseriet.Sidana missforhillanden kan man rida bot p& genom att var och en
planerar sitt arbeteomsorgsfullareoch ej anvdnder
sig av mera material dn vad som verkligen behovs.
Materialkostnadernautgor en mycket betydande
del av bolagetstotalkostnaderoch silunda dven av
produkternaskostnader,varfor det dr vdsentligtatt
denna kostnadspostnedbringas.Ddrmed forbdttras
sivil produkternas lonsamhet som bolagets konkurrenskraft. Ratt material i rdtt kvantitet dr god
hushillning!
Verktyg,

f iirbrukningsartiklar

Visste Ni, att det i bolaget under ett ir forbrukas
slipskivor for 1 miljon kronor eller att kostnaderna
for frdsar, snabbstil och hirdmetallverktyg uppgir
till /2 miljon kronor irligen ? Detta dr nhgra exempel pi vilka storaverktygskostnadersom en industri
av Bofors karaktir har ait arbetamed. Det d'r givet,
att en hog produktion fordrar fullgoda verktyg,
men det finns sdkert iven hir mojligheter att genom bl. a. ratt verktygsval istadkomma kostnadssdnkningarutan att produktionen ddrfor himmas.
Om vi si gir over till forbrukningsmaterialet, si
dr vi inne pi. ett omride med tusentalsartiklar av
alla de sorter. Bland de "stora" varuslagenmdrkes
brdnnoljor, som kdps hem for 7 miIi. kr. om iret,
och smorjoljor, for vilka kostnadernairligen uPPgir till Yz mili kr. Brdnnoljeforbrukningen kan
kanske synas automatstyrd, men bestdmsi sjdlva
verket till stor del av hur man inom olika lokaler
forbrukar vdrme och varmvatten, resp. hur forbrukningen for direkta produktionsdndamil ombesorjes.Ifr6.ga om smorj- och kyloljor dr det vdl i
forsta hand spillet, som orsakar de onodiga kostnaderna.
Frin vi.rt centralforrid, som ju tillhandahiller
det mesta,distribuerasdagligen forbrukningsartiklar for betydande belopp. Det ir hdr f.riga om
allehanda material for reparations-och underhillsarbeten, handverktyg av olika slag, bult, skruv,
spik, el-material, fd'rgeroch kemikalier o. s. v. Hdr
stills man infor kostnader. vilka man inte med
a

J

sdkerhet kan beddma, om de stir i rimlig proportion till bolagets verksamhet,och man kan stdlla sig
ffi.gan, om denna forbrukning i sin helhet eir nodvzindig. Hinder det inte, att det Sven for dessa
materialslag utrekvireraskvantiteter, som ej kommer till anvdndning? Har Ni lagt mdrke till, om
efter ett avslutat jobb alltfor stora kabeldndaroch
rorbitar "blivit over" eller har Ni nigon ging funnit f2irgburkar som dr mer in halvfyllda av torkad
mllarfd,rg eller har Ni kanske sett lidor innehi.llande "overblivna" metallartiklar och andra soeciellt anskaffade,dyrarcmaterialslag?Eller har Ni
seit nigot annan liknande? Sag di inte, att det inte
g3r att sdnkakostnadernaoch att sparapi forbrukningsmaterial.
Men det finns ocks& andra forbrukningsvaror
som kostar pengar. Kostnaderna for elstriim tiLl
belysninguppgir till ca 1,3 mllj. kr. per ir. Under
en for n6.gra 3r sedan intrdffad bristsituation
igingsattes en sparkampanj if.rlga om elljus. Denna resulteradei att konsumtionen sjonk med ca
20 %.yi sparadedi roo.oook\7h per vecka,d. v. s.
lika mycket som itgir for att driva en medelstor
hogfrekvensugn i stilverket, utan att personalen
ddrfor behovde arbetai morker. En si enkel itgnrd
som att slicka ljuset i en lokal ndr den inte anvdndes dr tillriicklig for att istadkomma besparing.
Minga bdckarsmi . . .
Luft, den enda rlvara, som man fortfarande har
gratis, kostar ganska stora pengar i komprimerad
form. Bolagetsirskostnad hdrftir air 1 milj. kr. Ur
en ldcka pi 5 mm2 i en luftledning strommar ut si
stora kvantiteter luft att irskostnaden uppgir till
ca 7.000 kr. Det berdknas,att lickage av olika slag
pi luftledningar inom Boforsverken f. n. dr si stort,
att den forlorade kvantiteten luft motsvarar kapaciteten av en luftkompressor.
Vatten dr ocksi en forhillandevis billig r|vara,
som forbrukas i si stora mingder, att irskostnaden
blir avsevdrd. En vattenkran som stir 6ppen och
ger en vattenstrile av bara en blyertspennastjockIek kostar 750 kr. pi ett ir.
Hir har endastkunnat limnas nlgra f5. exempel
p5. kostnaderfor forbrukningsartiklar, ddr det synes vara miijligt att istadkomma besparingar. Ld,saren kan sdkert sjdlv dra upp exempel pi forbrukning av andra varuslag, ddr kostnaderna borde
kunna sdnkas.
Kassationer
Vira produkter dr avseddafor forsiiljning och
inte for skrotgirden. Aven om ingen avsiktligt tillverkar varjar, medfor kassationernairligen synner-

ligen dryga forluster. Y arie Ltgdrd sombidrar till att
minska dessadr dirfor i hiigsta grad onskvdrd och
angeldgen. Ju ldngre en produkt hunnit i produktionskedjan, desto hogre blir kostnaden for kassation av den. En kassationinnebdr iu ett fullstdndigt
misslyckande, att man forgdves kostat pi material
och lagt ned arbete, att man till ingen nytta anvdnt
den dyrbara produktionsapparaten. Bolaget fir
inte betalt for nk"graav de kostnader som nedlagts
pi kasseradeprodukter och gir dessutomforlustig
den vinst, som normalt borde ha uppstitt och som
1r nodvdndig for att i ldngden hilla det hela iging.
Nu dr deiviil si, att det aldrig g?n att helt undvika kassationeri en tillverkning, ddrtill finns alltfor mlnga faktorer eller olyckliga ornstdndigheter,
som kan bidra till misslyckande.Just ddrfor dr det
'av
storsta vikt att man sijker kattldgga orsakerna
till att kassationer intnf.fat och dirmed kan angripa de svaga punkterna. Sidan kartldggning och
av kassationsorsakernaiger givetvis
"ppfOtl"i"g
rrim inom Lolaget - och som vintat har man dirvid funnit den mdnskliga faktorn vara av icke ringa
betydelse.Ritningsfel, planeringsfel,arbetsfel,behandlingsfel dr nltgra-av de mest framtrddande
kassatioisorsakerna.- Kan Ni hialpatill att sdnka
?
de viildiga kassationskostnaderna
Utnyttjande

av produktionskapaciteten

Vi har hittills mest talat om storleken av olika
kostnader och om mojligheterna att sinka dessa,
vilket dr en angeldgen uppgift for oss alla' Men
det finns ocksi en aflrrafi uppgift, som inte dr
mindre viktig ndr det gdlIer att hilla kostnadenper
producerad enhet si lig som-moiligt. Det iir uppgift"tt att pL bdsta och effektivaste sdtt utnyttja
bolagets tillgZingliga produktionskapacitet'
Vf har t.du.t ittt"dhingsvis hdvdat, att ett foretags produkter miste bira samtltga kostnader i
foletaget. Detta kan ocksi uttryckas-si, att varje
arbetslimme i produktionsapparaten skall bdra inte
blott kostnadeina for direkt material och arbetslon
utan ocksi alla oviga kostnader som finns i bolaget. Ju storre produktionen dr per timme eller ju
som kan framstdllas per timme,
flera produktei
-mindre
behover varje produkt biira av dessa
desto
allmlnna eller gemensamma kostnader. Vilka dr
dessakostnader? Till att borja med dr det kostnaderna for bolagets anldggnngar i fastigheter och
maskiner. Som alla fijrstir dr dessakostnader synnerligen stora,och med den snabbatekniska utvecklingen dr behovetav att anskaf.f.anyoch modernare
utrustning stiindigt aktuellt. Det dr vidare kostnaderna for reparation och underhill av dessaanld'ggningar, brandforsikringspremier och rdntor pi de
lin, som bolaget tagit upp fijr att finansiera nyan-

ld.ggningana. An vidare dr det f.r6'gaom de kostnader som bolaget miste vidkdnnas for sin administration, for forskning och utveckling av nya Produkter, kostnadernafor bolagetsomfattande sociala
itaganden etc. etc.
Genom storleksordningen av dessa "allmdnna"
kostnader, som skall fordelas pi produkterna, resulterar iven en liten produktionsokning i en betydelsefull sdnkning av belastningen Per produkt
av hfu ang:na kostnader,totalkostnadenPer Produkt sjunker. Hela ekvationen lyder: foretagets
totala kostnader dividerat med antalet fdrdiga pto'
dukter : produktens totalkostnad.
Det ir illtsa av oerhort stor betydelse att bolagets produktionsresurser utnyttjas pi effektivaste
iatt, J. v. s. att produktionen iva\e maskin och pi
varje arbetsplati blir si stor som mojligt per tidsenhet. Om si icke dr fallet, utnyttjas kapaciteten ej
till fullo och bolaget fir sdmre konkurrensldge dn
de foretag, dlr man bdttre forstir att utnyttja produktionskapaciteten.
Administrationn

fiirvaltning

m. m.

Men det dr inte bara inom sjllva produktionen som det gir att istadkomma besparingar. P?t
kontorssidan finns ocksi minga mojligheter till
aktivt sparande.I forsta hand ir det givetvis angeldget, att den administrativa apparaten i alla dess
former inte dr storre dn niidvdndigt. Vidare gdller
samma sak pi kontoren som tidigare hivdats, ndmIigen att varje person dr ansvarig ftir att hans itgoranden inte orsakar bolaget onodiga kostnader.
Alla nziste hjAlpa till att dra ned.kostnadsAutuan!

Inom kontoren forbrukas ocksi material. blanketter, skrivpapper,pennor, kontorsmaskiner etc. Aven
om kostnaderna hdrfor dr blygsamma jiimfort med
produktionens materialforbrukning, uppgir de dock
till sidan stodeksordning, att de ingalunda d,r betydelselosa.
Visentliga besparingar kan alltsi. goras inom
kontoren. Lit ossse pi nigra kostnadsposter.
Telekommunikationernakostar ca 500.000:- kr. per ir.
Anteckningsblockforbrukas irligen for 25.000:kr., skrivmaskinspapper
for 20.000:- kr. Det kops
pennor for 12.000:- kr. om iret och radergummi
for 2.500:- kr. Si obetydligasakersomgem kostar
3.000:- kr. om iret och taperullar 5.000:- kr.
Forvaringspdrmar anskaffas for 30.000:- kr.
per ir.
Vad som dr sdrskilt viktigt inom kontoren dr att
tillse, att arbetsrutinernablir si enkla och indamilsenliga som mojligt, och att de uppgifter av
olika slag, som skall ldmnas till olika instanseri
bolaget, tillhandahi.lles i rdtt tid, men ocksi. i si.dan
form, att arbetet p3. mottagande avdelning underldttas i storsta mojliga utstrdckning.
Under de senastehren har kontorstekniken varit
foremil for kraftig utveckling och nya, ofta revolutionerandekontorshjdlpmedelhar sett dagensljus.
Det 6r framforallt utnyttjandet av elektroniken,
som medgivit tillkomsten av nya typer av kontorsmaskiner, vilkas prestanda dr mer eller mindre
hdpnadsvickande och som med sdkerhet kommer
att finna stor anvindning inom smi och stora kontor for effektivisering av arbetsrutinen.- Det dr
sloseri med arbetskraft och kostnader att inte utnyttja tillgzingliga kontorshjeilpmedel, ddr si. dr
mojligt.
Om Ni har ett problem eller en id6 - ridgor
med vi'r organisationsavdelning,som ir den samordnande instansenfor forenkling och effektivisering av arbetsrutinen pi. kontoren.
Vad som >kommer bort>
Denna lilla "besparingsartikel"skulle inte vara
fullstdndig, om ingenting sadesom vad som "kommer bort" i foretaget.Vi har kanskealla smilett it
forslagenhetenhos den gubbe, som skaffade passersedelfor att fora ut en packlida, som han kopt
av bolaget.Han fraktade ut packlidan pi. en skottkana, limnade passersedelntill portvakten, som
sig efter att lidan var tom. Vid sin hemkomsthade
gubben mycket riktigt en skottkdrra "ph kopet".
Denna sak torde emellertid van rdtt allvarlig,
och absolut ingenting att le it. Det har gjorts undersokningar i USA om forekomsten av industri
stolder, varvid skrdmmandeforhillanden blottats.
Man har uppskattat vdrdet av dessastolder till 2,6
5

miljarder kronor under Lt t958. Enligt uppgift
frin liknande undersokningari Sverigeskall bl. a.
ha framkommit, att jdrnhandlarnai en viss medelstor stad sdllan saljer nl,gra verktyg och forklaringen h2irtill ar alla oveiens om, n"imligen att
en verktygsfabrik dr beldgen i staden . . .
Omfattningen av denna hantering inom v8.rt
foretag dr okdnd. Det borde emellertid vara en
kostnadspost,som
U".0.
"ndvikas.
Y
Ndr det i olika sammanhanghdr talats om sparsamhetoch om mojligheternaatt sdnkakostnaderna
i bolaget, har hela tiden underforstitts, att sparsamhetennaturligtvis inte skall drivas si. lingt att
den blir missriktad. Det dr inte sparsamhetatt
eftersdtta nodvdndiga reparaiioner bch underhill
av anlaggningar, dven om bolaget for en tid fir
ldgre utgifter. Det dr ej heller sparsamhetatt repareraett verktyg for 150: - kr. om ett nytt kostar
100: - kr.; det nr dilig hushillning. En okad utgift d,rberdttigad, om den medverkar till att sinka
kostnaden for den fd.rdigaprodukten.
Det dr i varje ldge och i vale sammanhangde
onodigakostnadernasom skall angripas.I den uppgiften har vi aIIa vhrt ansvar.

BOTAGSMNNINGEN
Organisation av metallurgiska avdelningen
Foljande organisation gdller frin den 1 oktober
7959 for den metallurgiskaavdelningen.
Nuvarande M uppdelas i wi avdelningar med
var sin chef, som sorterardirekt under produktionschefen,ndmligen:
M 1. MetallurgisAaaudelningen
omfattande avdelningarnaME, MEK, MG, MH,
MY och ML.
Chef for denna avdelning dr Bergsingenjdr T.
Krey.
M z.Valsuerk ocb smedjor
omfattandeMV, MVK, MS, MSK, MP och MRK.
Chef for denna avdelning dr Bergsingenjdr A.
Blottgren,
Under en overgingstid till irets slut kvarstir
produktionschefen dven s6.somchef for nuvarande
avd' M'
SuerreR:son Sohlman

Stockholmskontoret25 ir den r oktober ry59
Av IngenjdrGOTE ALSEN
Den 1 oktober 1934, alltsl, fot z5 Lt
sedan, dppnade AB Bofors eget fdri Stockholm,som med
sZilinineskbntor
hnnsyn"till den geografiskaorten fick
namnet AB Bofors, Stockholmskontoret. Detta bekantgjordes genom en
rundskrivelse,som sdndestill samtliga
Bofors' kunder inom det nyuppriittade
distriktet. I rundskrivelsenstod foljanr-)
de att ldsa:
Kontorets uppgift blev att szilja
samtliga Bofors' civila produkter inom
ett omr8deutefter ostkustenfrin Iggesund i norr till Viistervik i s6'deroch
i vlster begrinsat av en linje genom
orterna Ockelbo, Sala,Tillberga, Flen,
Katrineholm, Norrktiping och Linkijping. Grlnserna Indrades sedetmera
i-rer-d"n svenska marknaden tlcktes
med flera egnaBoforskontor. Det blev
ett nytt
- steg i Bofors' historia i och
med Stockholmskontoretstillblivelse,
och hur tanken pi ett egetftirsiiljningskontorvlxte frim,fl"r man en klar bild
av, om man sdtter in Stockholmskontoret i desshistoriska sammanhang.
Ltt ossd?irftir gi tillbaka till den tid,
da AB Bofors dnnu ej klettrat si hiigt
oi berdmmelsensoch de vlrldsbekanta
iriretagensstege.Vi stannarvid b6rjan
av detla sekeloch tar ossen titt pt, hur
Bofors' produkter siikte sig ut till d,e
olika marknaderna. Nigon fiirs?iljningsavdelningi egentligmening fanns
vid den tidpunkten inte vid AB Bofors. Varje tillverkningsavdelninghade hand om sin egen fd'rsdljning.Det
var endasthulrrdprodukten,kanonerna, som hade en central fiirsiiljningsavdelning, som egentligenbestod av

Eder kannedom'-att vi av
Vi fa hSrmed bringa till
sk€il b6stutat- upprdtta eget fbrsailjningsorganlsatoriska
fr&n den 1n instundande oktober
koiltor 1 Stockholm, vilket
h
a
n
d
h
a
va f6rsail jningen av vara jiirnd
d
,
r
s
t
6
d
6
s
kommer att
och stirlprodukter.
Flrman Berti] Borgenstierna & Co. A'-B', som und'er
sStt representerat oPS,m E L n AA
ar p & e t t f d r t j : i n s t f u l l t
frln 6ch med innevarand.e septernber n5nads
""iifitit-"ailnaa
u
tL&ng att f6retriida oss i Stockholms-dj-striktet'TiIl chef fdr v6,rt nya Stockholms-kontor har utsetts
I n g e n i 6 r T . G 8 v e r s t a m , m e n L o v r i g t k o m r n e rp e r s - o n a l e n a t t
fr&n Bofors'ut[6ras av tjSnstemen, son dverflyttas
Vi hysa den forhoppningen, att vEr nya organisation
uppgift
sin viktiga
I alla avieend.en skall tcunni riffa
gentemot Eder och diirigenom COr?.slg fdrtjS"t--?I
:?*u
som tidigaie visats vAr hittlllsfdrtroende och vdlvif;i,
varande repres€ntant. A d r e s s e n d , r :'

Aktiebolaget Bofors'
Vasagatan 14, 3 tr.

Stockholmslcontoret,

Telefonmrmme.r,: 218000 och 219900.
TelegrarqeqJ'ess :

r'BoforsstAI".
H6gaktnlngs fulIt
AKTIEBOLAGETBOFORS

disponentenoch dennesnlrmaste medurb'.tur". De civila produkterna ftirsdkte man bekantg6ri f6r hugade spekulanter genom broschyrer,i.tnoni.,
och genom deltagandei'"iir.^'"it*u-

Efter fijrsta virldskrigets slut fdljde
en sv&rtid fiir den svenskaindustrien,
och det var helt nafudigt' att Bofors
sdrskilt
som vaPensmedja.drabbades
den ligkonjunktur' som foljde
lu:::l

i 4-\" ;,j;::"','J,TT"J,lff
i *r.ru-",0u
Detia.n
' i'g?,.
}f*iffil
,J,""Jxf
mindreklatschigti"
,'va
tTllueikningsobjekt,
rdt","g.t
?6'^
:-{t11".,:1r:'j'

dndamil, som framg&rav-rnedanstien
tond." ge sysselsdttninf&t'den
il
de exempeloch bild pi sid. 6.
arbetarstammen.
"ara.i"ff"
pi
koncentrerades
Anstrdngningarna
Nigra srdlbroscbyerfrfrn Boforc, ,rycktd i bdtian a! 1930+alet'
civila produkter, och man bcirjade
tillverki traktorer, motorplogar, r&.a:a,aaa,:::iil
oljemotorer, precisionsskruvar,yxot
m. rn. Det gdllde emellertid att finna
avsittning fcir bide nya och gamla
++#
i tillverkningsobjekt,och det blev mer
4/\
och mer uppenbart,att tillverkningsoch crprogrammelmiste presenteras
.;
publiken
ktipvilliga
den
blulas
Senom
ningsavdelning.
en speciellf <irsdlj
t#.:
+d:
En som klarare dn de flesta insig
niidvdndighetenhdrav, var divarans
.
?*e ,#'
1
de konstrukt<iren,ingenjcir Manfred
'
e
,g
Kiellander.Utan ati ha nigon erfaren'rii
{
het av fdrsiljningsarbete,men besatt
:]
av en bdrande id6, beg[rde ingenjdr
,i
I(jellander n&gon g&ng 6.1 1918 ett

;#H
;J
#

l,

;:;ffi

Ingenj<irHallin resteland och rike
kring och predikadeom Bofors-stilet.
Fr6.n en artikel i Helsingborgs Dagblad den 3 febr.1.923kan man tydligt
spira den nya tid som bryter in i och
med att legeratstil bdrjar tillverkas.I
dennaartikellHserman bl. a.:

Syenskastalet
biter.
DireAttir Manfred Kiellander,

samtal med d&varande disponenten
(ClaesAxel) Einar\Tikander.'Fdrdenne lade ingenjdr Kjellander fram sin
id6 om upprittandet av en central fdrsiljningsavdelning.DisponentSTikander blev intresseradoch frigade, vem
som lZimpligen borde taga hand om
och organisera en dylik avdelning.
Ingenjcir Kjellander pekadeutan tvelan pn sin egenperson,och pi stiende
fot beslcitdisponent\Tikander att upprdtta en frirsiiljningsavdelning och utndmnde lven ingenjcirKjellander till
dessfcirstachef.
Det enda kalkylunderlag som den
nya avdelningenfick irva utgjordesav
4 st. kalkyler,och det glllde siledesatt
brirja helt frin bcirjan. Gjuteriernas
affaw ingick inte i den nya avdelningen,utan dessaleddesav divarande
gjuterichefen,ingenjdr Striimb2ick.Niir
denneir L92Oblev disponentfdr Odeborgs Bruk, gick dockiiven gjuteriernas affirsverksamhet d,vertill fiirsZiliningsavdelningen.
Den nystartadeavdelningentog med
detsammahand om Bofors' affdrssida,
och fdrsiiljningsniitet gjordes efter
hand mer och mer finmaskigt. I bcirjan
av l92}-talet engageradesfirma Bertil
Borgenstierna& Co AB som generalagent fcir Sverige,med uppgift att srilja
produkter. Firma Bertil
Bofors' civila -hade
Borgenstierna
sitt huvudkontor
fcirst vid Vistmannagatan och sedan
vid Oxtorgsgatani Stockholm. Fdr att
tdcka hela landet engageradefirman
flera underagenter,i GciteborgRobert
Hellstrcim, i Jdnkriping Estberg, i
Malmci Holm6n & Co, i Eskilstuna
Knut Areskog och slutligen i Sundsvall Smedbergs
Maskinaffd.r.Somstilexperthadefirma Borgenstierna
ingenjcir GustavHallin, som 1924 riverflyttadetill Bofors, och i sambandhdrmed
anstilldesherr Th. Svenssonhos firma
Borgenstiernasom dessstilexpert.
n

Krigsindustriensldrdomar utnyttjas.
DispoxentEinar lYiAaxder.

Kromnickelstilets
fiiretrfide framfiir kolstilet
Sirsom i 96r i korthet meddelades,hiill ingenjdr G. Hallin
frAn Bofors bruk i ldrdags
afton vid Helsingborgs handtverksfdrenings sammantrdde
f ciredragom stflltillverkningen
till ett stort antal bilder.
Ingenjrir Hallin gaf i stora
drag en framstdllning af stfllets historia.

Den nyupprlttade fiirs?iljningsavdelningen i Bofors deladesganskasnart
i tv6. delar, av vilka den ena skdtte
krigsmaterielaffdterna, och den andra
de civila af.f.dterna,d. v. s. allt som
inte kunde rubriceras som krigsmateriel.

Typi:k ttfilannou frfrn Bofors d.r 1935.
Nigot fdrminrAadshala.

Genom tillsats af krom och
nickel fir stfilet en helt annan
karaktir och helt igenom samma uthillighet, och som detta
stil i tillverkning icke stdller
sig dyrare ein kolstAl samt er
betydligt hAllbarare, har det
sitt gifna friretriide framfcir
kolstilet.
Ett sbrskilt talande exempel
var mejsling med en tre kilogram lufthammare, hvarmed
spAnor om ungefdr fem ittondelar i fyrkant togos, medan
man icke kommit lSngre 5n
till en Attondel medels anvdndning af kolstil. Af bilden fick
rnan en klar frjrestdllning om
den stora skillnaden mellan
ett vanligt kolstil och kromnickelstAlet.

Vid friredragetvisadeingenjcirHallin spinor som erhi.llits vid mejsling
av jlrnvdgsrdls.Mejslingenhadegjorts
av Th. Svensson,och som synes av
nedanstiende bild erhcills kraftisa
spinor.

BOFORS STAI.
framstilles med iakttagandeav alla de praktiska r6n,
som g6rassiviil inom Boforsverkens
egnaverkstider som
inom den alltiemtviixandeavniimarekretsen.

a Tillverkningsprogrammet
omfattar:
VERKTYGSSTAL
av olika sammansattningar,
inklusive
snabbstil.
KONSTRUKTIONSSTAL
fcir maskinelement
av allaslag.
NITRERHARDNINGSSTAL
f<!r delar, utsattafcir stark
slitning. Hirdhetstal omreknat i Brinellenhete
: ca.1000.
PRESS-,
HAMMAR-och HEJARSMIDEN.
STALGJUTGODS,
siviil styckegodssom seriegodsm. m.

{}- A.-B. BOFORS
B O F OR S

Kontoret tilldeladesett forslljningsdistrikt lagom stort fdr intensiv bearbetning av kunderna.Somett kuriosum
kan ndmnas. att Stockholmskontoret
blev det andraBoforskontoretsom fick
sitt sdte i Stockholm. Fr&n den L
januari 1909 hade ndmligen Bofors
haft ett kontor i Stockholm fcir utldndskaaffdrer,vilket dock i samband
med andra rationaliseringsitgdrderavLr L9I2.
vecklades

Ingenfdr Axel Wennerblom'

Det ir Stockholmskontoretupprdttasom chef
des, hade st&lfcirs?iljningen
herr Ivan Elfstrd'm, och denna hade
innan kontoret startadesgjort upp en
driftbudget. Det kan vara intressant
att se,hur herr Elfstrcimsbudget stlmde med 193) Lrs bokslut.

Doktor Saen lYingquist.

Ar 1924 anstdlldesingenjcir Axel
'J7ennerblom som stilfd,rs?iljningens
P. M. TILL 193' ARS BOKSLUT.
Enl. herr
lnAomster:
chef.
.
..
.
2
O
.
t
2
O- :
pi
konsignationslagret
fdn
Bruttovinst
fiirs[ljning
I biirjan av 3O-taIet, di vlidden
13.41O:
Erhillna provisioner pi agenturorder
iterigen fick klnna pi en kraftig lig.7
S:a Kr. 53 50:konjunktur, fann Boforsledningen,
att Stockholmsagenturensomsdttning u rgtlte/:
och provisioner) '... Kr. 32.810:L6ner (inkl. pensionsavgifter
sjunkit i orovdckandegrad,ochlr L932
Hyror:
kt. 34).744:-.
niddes bottenrekordet,
1.800:Kontor .
Understikningar bcirjade nu giiras i
900:Laget .
syfte att intensifiera fd,rsdljningsarbetet
Kr. t 7 n n ' och efter linga och delvis dramatiska
Kr. 3.130:
Resekostnader
ftirhandlingar besl6t ledningen fdr
Kr.
Representationskostnader
Bofors att upprdtta eget fiirsiiljningsOmkostnaderfdr konsignationslagret
kontor med sdtei Stockholm.Den man
1 . 2 2 O-i
Transportef, ....
som faststdlldedetta beslutvar dr Sven
44O:Div. omkostnader
\Tingqvist.
L.66O:
Kr.
Th, Suensson (tkymtand.e i bildens bdgra
kant) mej:lar spfrnor ur jiirnuiigsrils,

Allm. omkostnader
StZidning
Lyse ..
Porto .
Telefon
Kontorsmaterial,trycksaker
Tilfellig arbetshiiilP
Spirvagn
Annonset, kalendrar
Diverse

Sumnzaurgifrer.....
Nettoainst

5 2 0 :l9O: 680:1.420;-

440:1 0 0-:
1 7 0-:
60:400:-

"'
""'

Kr. 3 . 9 8 0-:
S : a K r ' 46.250:s : a K r ' 7 . 1 0 0-:

]
J

I
I
|
J

Elfstr6nx budget

2 5 . 0 0 0-:
19.000:44.o00:25.6001
2.000:1.000:3 . 0 0 0-:
1 . 5 0 0-:
1 . 5 0 0-:
1 . 1 0 0-:

-:-

1 . J 0 0-:

400:1 . 2 0 0-:
5 0 0 :3 0 0 :2 ' 9 O 0-:
36.000:8 . 0 0 0-:

ftirIg14 irs balanseradefdrlust var Kr. 10.900:-. skillnaden mellan balanserade
lustln och irets nettovinsthar avskrivitsvid irsskiftet'
Tillgingar:
Kassa .
Postgiro
Utest&endefordringar
Inventarier

""""':

S:a Kr.

5 3 0 :4 . 1 0 0-:
13.220t6.720:24.570:-

Skuld tlll Huvudkontoret kr. 26.900:-, efter avskivning
S:a Kr' 21'860:av balanseradfijdust .
-'
Kr.
842.000:
pi
Brutto fiirsZiljningsviirde bruksorder
Antal insdndabruksotder:923 st. :3 st. pr dag.
bruksorderc:a Kr' 231'000:-'
Viirdet av vid irsskiftetinneliggande
pi lagerordirKr. 102.300:- (: 6!'5 ton).
Fdrsdljningsvdrde
Antal expidieradelagerorder: 7.776 st': 6 st. pr dag.
vid irsskiftet: 62 ton.
Behillningen i konsignationslagret
Viirde enligt avrikningspriser Kr. 83.00o:-.
Kr. 1.534:*.
Kapningskostnader

Ndr det g?illdeatt sdljaBofors' konstruktions- och verktygsstil hade Th.
dven med sig vissaprover. Bl. a. hade
han sjdlv hdrdat en bit fjdderstil, som
var ca L m lins. Den brukade han
spdnna fast i eti skruvstycke och si
lade han sig pi magen p& fjiidern och
gungadelett infdr den fcirtjusta publiken, allt under det han taladeom fi?iderstilets f6fififfliga egenskaper.

F6r:iiljningscbefIaar Elfvrdnt.
F<ir det nya Stockholmskontorethyrdes lokaler i Esseltehusetvid Vasagatan. Kontoret var mycket blygsamt och
bestodegentligenendastav ett par sme
rum. Som chef anstllldes diplomingenjcir Torvid Gdverstam,som gjort sina
ldrospin inom affirslivet bl. a. under
9 13,iga"it i Kina. Ingenjdr Gdverstams nirmaste medhjiilpare blev herr
Algot Kronberg, som varit verksam
inom SKF-koncernenoch inom Bofors
stilfors?iljning,narmastsom gjutgodsfdrsbljare.
Kontorets enda kvinnliga kraft och
allt i allo, d. v. s. korrespondent,kassorska, fakturist, arkivist, telefonist
m. m. blev frcikenBirgit Ericsson.Hon
var med om de f6rsta hirda iren och
var en av kontorets stdttepelareinda
tills hon av familjeskil slutade sin
anstillning E"r1949.
Vare sig ingenjor Gdverstam eller
herr Kronberg hade nigon direkt stilkunskap, varfiir herr Th. Svenssonhos
firma Bertil Borgenstiernablev halvtidsanstZilldpi Stockholmskontoret.

Th. tillhdr inte de "ldttaste",varfdr
hans demonstrationvar ett gott prov
pi st&letsegenskaper.
Vid ett tillfiille
kunde han trots den gungande demonstrationeninte mdrka nigot intresse hos sin publik. Han bjrid di in
verkmd.staren
till en gungtur vid sidan
om sig, och glada i higen gungade de
bida tlimligen korpulenta herrarna upp
och ned. Fjiidern hdll, men inte infdstningen, vilket gjorde, att de btda herrarna snart rullade runt varandra i
verkstadsdammet.
Th. fick sedan.ndr
han gick tillbaka till hotellet, pi biista
sitt fcirsiika skyla den reva som uppstitt pi byxorna p3. ett mycket id'gonfallande stdlle. Han triistade siq dock

Hery Tb, Suentton.

fack fcjr stingst&let.Fackenav plankor
och armeringsjdrn stod p& plats, ndr
agenturlagretsstil kom dit den 1 oktoDer.
Till en bii,rjanhadevi inte rid att ha
egen lagerpersonal. En verkstad pi
granntomten vid Garvaregatanskulle
skrita lagersysslorna.Porten till lagret
hdlls st?ingd.Ndr nigon skulle ldmna
eller hlmta st&I,fick han kalla pi personal med hjZilp av ringledning. Fd'r
lagerarbetetbetaladevi 35 kronor per
vecka."

Pi Stockholmskontoretsfcirsta dag,
den 1 oktober 1934, anldndepersonalen med storafdrvintningar, men mdttes av s& gott som tomma lokaler.
Telefonapparateffn"yar inkopplade och
stod pi golven, men nigot att sitta pi
eller att arbetavid fanns ej. Kontorsmdblerna hade blivit frirsenade.I all
hast anskaffadesnigra pinnstolar och
diverse lidor, som under de fd,rsta
P raAti sk a st dlf dr: iil j ni ngsar giln2en r.
dagarnafick tj?instgdrasom skrivbord
eller i varje fall som underlag f6r katarned, att demonstrationenhade hj?ilpt loger och prislistor m. m.
Th. Svensson,eller som han mera honom att inyo sdlja nl,gra kilo BoPldtsligt skar en telefonsignal gepopuliirt kallades "Th", visste det forsstil. Det 1r givet, att ett s&dant nom lokalen. Det var kontorets fcirsta
mesta om stil och verktyg, vilket han handgripligt fiirsiiljningsarbete miste piminnelse om, att det skulle bcirja sin
ge kunderna stort fcirtroende fdr de
l?irt sig under praktiskt arbete frin
tjinst inom affdrsvirlden.Besvdradav
tidiga barnair. Th. var en mycket fdrg- medarbetareStockholmskontorethade. en l[tt nervositet grep chefen luren,
stark person, som silde stil pi sitt speHerr Algot Kronberg sdgerom kon- och fcir fdrsta gingen ljrid ordet "Bociella sitt. Detta gick ut pi, att han torets tillblivelse : "Stoc-kholmskontoret fors Stockholmskontor" i etern. Allt
rent praktiskt visade for kunderna de sattes inte iging med sjdlvstart. Det arbete med flyttande av lfldor, stolar
'vevades
olika st&lkvaliteternasegenskaper.
ig&ng' med stor moda och och papper,som den dvriga personalen
stiindig risk fijr bakslag." Herr Kronvar sysselsatt med, avstannade, och
Det hdnde inte sdllan, att Th. vid
kundbes<lks6ktesig ned i verkstdderna berg fortsitter:
StocAholnzsAontoretr lager aid Jacob
"Fyta dagar fdre starten fick jag
och helst d& till smedian.Dir brukade
lYestinsgatan 7. Foto O. Lund.
han slinga av sig kavajen, kavla upp
resatill Stockholmfdr att ordna sidant
skiortirmarna och visa smeden, hur som ankom pi mig. Giverstam hade
hiirdning skulle gi till efter alla lyckats hyra en lagerlokal vid Jacob
konstensregler, och det var yrkesskick- \il/estinsgatan.Det var egentligen ett
lighet med i ett sidant sammanhang, garage,avsettfcir 3 bjlar. Gohytan var
om man betdnker, att si gott som all totalt 90 m,. Iag mdtte alla avstind
h?irdningvid den tidpunkten skeddei
mellan vdggar och pelare och satt setippendssja.
dan pi mitt hotellrum och ritade hyll9

fiirsvarsvind i Sverige. Tidningarna
iivertrlffade varandra i mer eller
mindre ovederhdftigatidningsartiklar
om Bofors, och i en del tidningsorgan
att Bofors ej var ett sjilvinsinuerades,
stdndigt svenskt fdretag utan endast
ett verktyg fcir den tYska f irman
Krupp. Aven den franska f irman
Schneiderndmndessom en av huvudintressenterna.
Genom dennainstillning till Sverises vapensmedia blev det minga
fe.tg.t ivirt fcjr stilfdrsdljaren,di han
g;orde sln uppvaktninghos kunderna.
Fa mangn hill tog man helt enkelt inte
emot Boforsrepresentanten,vilket sdkerlisen kZindeibittert. Allt efter som
Di Ploningeni tu T. Giiaersranz.
Herr Algot Kronberg.
tiden"gick och den politiska atmosfdren iidrades. dndrides iven instillIngenjtir Giverstamgjorde efter
man lyssnademed andaktpi kontorets ningen ti11stilfdrs?iljningens
pionjdrer terna.
iid ett nytt bes<ik,varvid isen
nigon
fdrsta telefonsamtal.
och ddr dtirrar
pi Stockholmsdistriktet,
bOriade smllta, och efter ytterligare
iidigare stdngtsfdr nisan pi dem, tipp- nigra bestik krdntes ihiirdigheten med
Men inte ett ord kom Pi en ling
stund fr&n chefenslZippar.Genom hdr- nadEs dessa nu P& vid gavel' Aven frineine,
och aff d'rena b<irjade
luren kunde dock alla tydligt h6ra en andra orsaker kunde g6ra, att Bofors- blomitra"mellandet kommunalafcirevid
herre med en aldrig sinande svada, representanteninte blev mottagen
taget och Bofors.
som var i ging med en regelritt-ut- kundbesiik eller rent avkdrd p&d6rren,
Herr Kronberg erinrar sig nigra
skillnine av allt som hademed Bofors
Ingenjdr Giverstam s?igersig aldrig
episoder som timade under
att 96r{ Rdsten hade en hel del sYn- gldmma, ndr han skulle gdta sin uPP- andra
fiirsta 6r, och vi
Stockholmskontorets
punkter pi representation' servlce iaktning fdr kamrern i ett kommunalt
honom:
till
ordet
ldmnar
fcirvining
in. m. Med av vrede och
fiiretag i Stockholm. Denne kamrer
"F6r 25 ir sedanvar inte Hammarstammandeoch darrandestdmmalova- hade hand om det kommunala ftirede ingenjiir Glverstamatt framfijra de tagets samtliga ink6psdrenden,och byomridet p& Soder i Stockholm berynpo-nki.. som rosten i andra lnden
irigenjiir GlvErstam skulle endast in- bveet. I ett stort grustag diir hade
en
under 10 iL 15 minuter si hirgljutt och foimera honom om, att Bofors dPPnat siJ&frohs Arbetslcishetskommitt6
ldrdagsmiddag
En
stenkrossar.
rakt p& sak framlagt'
del
Gdverstam
ett eget kontor. Ingenjtir
rinqde arbetschefeni StockholmsA' K.
Det visade sig sedan att det fdrsta ndmner om sitt besiik:
o.h't"l"d. med storabokstdver.Stativet
telefonsamtalet kom fr&n en person'
"Efter. cal2timmes vdntan blev jag
till en stenkrosshade gatt mitt itu. Det
som vid ndrmarebekantskapvar ytterst mottagen men blev fullst?indigt och
giutet i Bofors. Jag hann att ringa
var
angendm,om ock en smuli hetlevrad. grundligt utsk[lld for att Bofors sagt
qiuterichefen,
som ]ovade att skidca
Det er dock klart, att det var med upp samarbetet
med sin tidigarerepreGullberg till Sto&Gustaf
ierkmlstare
blandade kdnslor som telefonluren sentant.Efter utskdllningen blev jag
vad som skulle
att
bestdmma,
fiir
holm
lyftes vid dagensandra telefonsamtal' visad p& ddrren och tillsagd att itg911giiras med krossen' Gullberg skulle
bli&ligen ldmna rummet." Men si litt
Vid den tidpunkt di Bofors' Sto&6rienteras om vad saken gdllde, och
knickte man inte Boforsrepresentan- han skulle trdffa arbetschefenoch mig
holmskontor startade,bliste inte nigon
tidigt p& mindagsmorgonen'
O' Lund'
I huset lYallingatan 40 hade Srockholrtskontorctochsfrlager en li)xgre tid. Foto
Alla gamla Boforsare kinner ju
Gustaf Gullberg. De vet, att hans
orginalitet bara kan jiimftiras med hans
fiiim&ga att laga trasigt stllgjutgods
och lijia mekaniskaproblem. Alltnog
- han tinkte, att mYcketkunde vara
vunnet, om han alldelesensamkunde
fi se den trasigakrossenfcir att i lugn
'grunne' ut, vad som var att
och ro
grira. Ddrfor reste han till Stockholm
med forsta tl,g p3,scindagsmorgonen,
tog som vanligt in pi hotell Hellman
vid Bryggargatanoch gick sedan,liksom vid varie besdki huvudstadentill
Klara kyrkogird och blottade sitt vita
huvud vid Bellmans grav. Pi Yasagatan tos han en taxi och bad att bli kitrd
till H*ammarby.'Vilket HammarbY?'
frieade chauffiiren. Det hade Gull'
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nytt, ovettigt brevkort, diir det bl. a.
'Vi
hette:
hava hdrdat detta verktyg
precispi sammasett som vi alla tider
hava hdrdatvira verktyg.'
Vi svarade,att den som hdrdar alla
stilsorter pa sammasdtt blr sig likadant it som den husmor,som fcirsdker
att tillaga alla sorters matrhtter efter
sammarecept i kokbokenI
Fciretagetifri.ga vlxte till betydande
storlek och blev en mycket god kund
hos oss.Hur det gick till, dr en annan
historia."
Som ovan nimnts, dppnadeStockholmskontoretdven ett stillager, som
fick sina lokaler vid TacobWestinsgatan m 7.
Dessalokaler var avseddaf6r garage
och egentligen inte alls ldmpade som
lagerlokaler fiir stS.ngst&I.
Framfrir allt
bereddedet lagerpersonalen
stora beThulegatan 19 ttar adre.r.rentill StocLholnlP.ontoretr ldrsta hdrdt,erAstad.FoIo O. Lund.
kymmer varje glng en lingtradare med
Ett av de fcirsta6ren kom jag till ett stil kom fr8.n Bofors. Man hade di
berg inte en aning om, men han troddn att lasta av
de, att det l&g norrLrt. Chauffciren litet fciretag,som nog aldrig besciktes inga andra n-rcijligheter
kcirdetill Linn6s Hammarbyvid Upp- av nigon stilfcirsdljare.Fcir ett visst helapartietp3.trottoaren,och eftersom
dndamil gjorde de miljoner sma ha- denna dr avsedd fdr fotgangare och
salaI
kar av hird. mvcket klen staltred.De inte som upplagsplats,blev det stdnSent en fredagseftermiddag,nar
anvinde silversfil till klipp- och bock- digt iterkornmande konflikter med
frciken Ericssonoch jag var ensamma
verktyg,
men de var inte beli.tnamed stadens ordningspolis. Konflikterna
p3.kontoret fick jag ett uppdrag frin
verktygen.Vi sdndegratisen bit snabb- lci'stesdock alltid i blsta samfcirst&nd,
Bofors. Jag skulle sitta mig i fcirbinstil P 10 och ldmnadeanvisninsarfcir men i och med att kontorets omsdttdelse med Persiskalegationenfcir att
ningssiffror steg, kom behovet av
vdrmebehandlingen.
fi ett papper, som skulle gi till Heistcirrelagerlokaler.
Redanefter ett par veckorfick vi ett
singfors med nattplanet. En herre
'kunden'
ovettigt brevkort, ddr
Ar 1947 flyttadeslagret till Vallintalade
skulle flyga ddrifrin till Teheran pi
om,
att
virt
stil var det sdmsta,som gatan4O tili betydligt strirre lagedokalcirdagen.Ingen svaradepi legationens
ler [n tidigare.Aven dessalokaler var
telefon. Jag sdkte rninistern i hans han nigonsin anvint. Pi laboratorieti
att det misslycka- planeradesomgarage,och fciljaktligen
bostad.Vad han hette vet jag inte nu, Boforskonstaterades,
verktyget aldrig varit hlrdat. Ndr
icke helt tillfredsstlllande som lageroch jag visstedet inte di heller. Han de
'kunden'
fick veta detta. fi& vi ett lokaler frir stingstil. Nedfarten till
Rumed
fcir att talahade ndmligen
'namn
som ej menniskoneberg- ett
tunga fcirmir ocivad att ndmna'. Men Bolors andra hdrduerAstadi Stockbolnt aid H ua ud.startiigen Boforsfoto Tillman.
det gick ju bra att sdgaexcellens.Han
I tr j
talade franska. Det gjorde inte jag.
Men det gick bra 2indi.Vi taladebida
lika dilig tyska.Ministern var mycket
forbindlig. Hela hans personal var
borta pi rniddag, men han lovade att
sizilv skriva det cinskadedokumentet.
Jag skulle fi komma tillbaka kl. 21.
Di satt ministern fortfarandeoch textadesitt hemlandsunderligabokstdver.
Ndr skrivelsenintligen var fdrdig, var
legationenssigill inlist i ett kassaskip,
som ministern inte hade nyckel till.
Till sist beslcithan sig fcir att anvdnda
vid
sitt personligasigill. Flygpostl&dan
Centralpostenskulle tcimmaskl. 21.
Jag hann dit precisi tid.
'Kunden har alltid rdtt.' Det ordspriket blir inte sannare,ddrfciratt det
kan mycupprepasofta. Leverantciren
ket vdl h&lla oi sin rdtt - om han
bar rdtt.
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Direktdr Per Odelberg.

vaktning rned s&dan framging, att
Bofors Stockholmskontorfick hyra
gatumark.
D& intr?iffadedet egendomliga,att
Shellbolagetsamtidigtmed Bofors bearbetat annan kommunal myndighet
och fitt ldfte om sammamarkyta som
Boforsstfrratt ld.santedstorabokstfuerpfr huset Jakobstorg 3, diir Slockholrnskontoret Bofors Stockholmskontor.Ddr stod
Tillman.
nu harsinalokaler.Boforsfoto
man siledesmed ett begrdnsatomride,
som i sin helhet blivit erbiudet tvi
lagret var tring, och det fordrades som borde kunna utnyttjasfcir uppf<i- olika fiiretag. Den egendomligasituarande av lager.
ddrfiir ytterst stor skicklighet av lingtionen lcistessi, att en delning av omtradarchaufftirerna att lotsa de stora
Nu fdljde en tid med uPPvakt- r&detgjordes,som innebar,att ca 800
lastbilarnaned genom den passagen. ningar hos Hamnstyrelsen, och si
m3 fcill pi Bofors' del. ByggnadsarNedfartens golv bildade taket i lager- sminingom krdntesdennatrigna upp- betet kom mycket snabbtiging, och i
personalenssaniteralokaler och n-ratfum.

En eftermiddag,di Personalenjust
avslutat sin miltid, och var och en
iterg&tt till sin dagliga syssla,kom en
lingtradare fullastad med stnl frin
Bofors. Den backadein i den trlnga
och pldtsligt hcirdesett brak,
passagen,
och bilens sldpvagnfcirsvannrakt ned
matrum.Hade lingtradai personalens
ren kommit n&gra minuter tidigare,
hade fcirmodligen en fruktansvdrd
olycka intriiffat. Nu inskrdnkte sig det
hela till relativt obetydliga materiella
skador.

Bof ors nut,arande hiirdoerkstad niira S6dertiiljet,ii,gen (Riksettan),
aigen 10. Bofotsfoto Tillman.

nzed adress Fdrmans'

av nedfarten framVid insoektion
'de
berande balkarna inte
kom, att
rdckte fram till stcidmurarna.Eftersom
lokalerna inte var Indamilsenliga,
miste mycket onodigt arbete utfciras,
d& det g?illdeatt plocka fram just den
dimension och materialkvalitet som
nlgon kund <inskade.
Behovet av en mera rationell lagerlokal vixte sig allt statkare och starkare, och i slutet av 1954 gjorde
ingenjiir G[verstam omfattandeundersiikningar fcir att fors6ka hitta bdttre
lagerlokaler. Av en tillfZillighet fick
han di veta, att det fanns ett omride
under Liljeholmsbronsnorra landfdste

,
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slutet av 1955 kunde flyttning av 7agret ske frin Vallingatan till din nuvarande adressen,
Arsta Strand 15.
Omkring Lt L94O framfdrde divarandefcirsdljningschefen
Per Odelberg
tanken att Bofors skuile starta hdrdverkstd.derute i landet, vilka i fcirsta
hand skulle tjdnstgcirasomserviceverkstdder fcir kunderna. Pi hdsten 1942
cippnades
i Stockholmden fcirstahdrdverkstadenutanfcir Bofors. Denna var
beliigen i Hantverkshuset,Thulegatan
19, och yar ^v relativt blygsam omfattning. Inalles disponerades
ungeflr
I25 m2 till hela hdrdrrirelsen.Redan
frln bcirjan fick verkstadengod beliiggning och gott rykte, vilket vittnar
om att behovetav hdrdverkstdder
fanns.
At 1949 flyttadehdrdverkstaden
till
Huvudstavdgen 4), ddl ca 325 m2
verkstadsytadisDoneradesfiir kontor
och verkitad. Aien dessalokaler blev
si sminingom fdr sm6.,och 19j8 flyttade hdrdverkstadenin i egna, moderna lokaler vid Fdrmansvdgen10, och
diuned hade lager och hdrdverkstad
koncentreratsi ndrheten ^v varafidra,
Kontorets uppgifter utcikadesundan
fdr undan och med cikadeuppgifter
f<iljde okat personalbehov,
vilket gjorde, att de ursprungliga kontorslokalerna i Esseltehuset
blev frir tringa. Kontoret flyttades ddrfrir till Sveavdgen,
Thulehuset, fcir att slutligen hamnavid
nuvarandeadressen,
Jakobstorg3, ddr
12 kontorsrum stir till fcirfogande.
Ar 1950 fick kontoret lven hand
om fdrsdljningenav Nobelkruts civila
produkter och en siirskild kemisk fcjr-

StocAbolnsAontorets stillager,
la ndf ii:t e. Foto Esselte.

Ar.rta S/rand 15, ir

sdljningsavdelning inrdttades. L952
fick denna avdelning dven hand om
fcirsZiljningen av plastprodukter fcir
Tidaholmsverken.
Kontoret silier dven
\0/edaverkenstrafikfyr, Deberfyren,
och pi senaretid har fcirsiljning av
\i/edaverkens ldnspumpar lven tagits
upp pa fcirs?iljningsprogrammet.
En annanuppgift, som ivilar kontotet, dr servicegentemot de olika koncernfciretagen,
vilken gir ut pi kontakt
med ambassader,legationer, statliga
myndigheter, mottagande av in- och

Interi6r frfrn stSllagret aid Arsta strand, med d.lt'ylld.a ocb acilordnade lagerlack, bra
lyftanordningar och kapslgar nt. n. FoIoEsse|te.

blggt under Liljeholrusbrons nona

utldndska gdster m. m. Dd.rmed har
kontoret mer och mer fitt karaktdren
av ett koncernkontor, och samtliga
koncernfciretaganvdnderStockholmikontoret som replipunkt vid besiik i
Stockholm. Minga dr de konferenser
och styrelsesammantrdden
som under
irens lopp hellits i kontorets konferensfum.
Stockholmskontoretsysselsdtter
i dag
19 personer pi frirsZiljningskontoret,
15 pi hiirdverkstadenoch 6 pi lagret.
Under de 2) ir som Stockholmskontoret verkat har dessomsdttningssiffror stdndigtskjutit i hcijden.Efter
fcirstaverksamhets&ret
1935 redovisad e se n o m s d t t n i npgi k r . 8 5 3 . 1 3 0: - .
Redan 1937 passerades
fcirstamiljonen och I)42 steg omsdttningen till
6.724.100:-. lo-miljonstrecketpasseradesL949, och redan 19)1 var bmsdttningenciver 20 milj. D3, ingenjcir
Gd.verstamavgick med pension frin
posten som chef fcir Stockholmskontoret 3.r 7955, var omsdttningen22,6
milj. kr. 1958kunde 3O-miljonstrecket
passeras.Aven om hdnsyn tages till
penningvd.rdesf<irsdmringen,
bar Stockholmskontoretsomsittninsssiffror vittnc om, att tankeno,t, .gni kontor som
frjddesi bdrjan av 1930-taletvarriktig.
Denna tanke har fullfciljts, och det
ena kontoret efter det andra har 6ppnats p5.olika platserinorh landet.Ndr
Sundsvallskontoret
startar den L ian.
t)6O,har Bofors en egenfdrsliljningsorganisation inom landet som tecker
marknadenpi ett mycket effektivt sitt.

1.3

Bofors Musikkilr - Fcirstapristagarevid Europamisterskapen
for Amatcirmusik-kflreri Vichy
Tvi deitasare berlttar om en lvckad Frankrike-resa
Nir alla begrepp nu hunnit klarna
en tid efter hemkomstenmiste man
saga,att det var en fantastisk resasom
Bofors Musikk&r fick vata med om.
Nlr k&renfcir civerett ir sedanbdrjade sina fcirberedelser
fdr medverkan
i EM, siktade den pi att gdra en si
hedersvdrdinsats som rndjligt. Med
kdnnedom om den hirda konkurrensen, som rider vid EM-tdvlingar, var
man nog lite till mans instilld pi att
kiren skulle fi svirt att placera sig
hcigt pn prislistan. Detta dven med
tanke oi att vi skulle komma att bli
lillepuitkiren i en samling av khter,
ddr numer[ren varierademellan 601 2 0m a n .
Nnvil, med mottot "f<irfdrasej Du
lilla hop" tog vi ossan uppgiften, och
under Stig Gustafsonsskickliga ledning bci,rjadesnart virt arbete att ta Bolors Musikhir,
fotograleradi Vichy. Foto R. Giraud.
fastareform.
Pi kviillen var dei dags for 6pp- fi spelai, och jag tror att det gick en
Resantill Vicby
ningsceremonier
vid ridhuset i Vichy. rysningefter ryggradcnpi de flesta av
Den 9 sept. mdnstrade "general" Infiir sdrskilt inbjudna representanter oss,ndr vi satteosstillrdtta bakom de
fcir stadenVichy,prisdomare,delegater punktbelystanotstdllen.En ganskastor
Gustafson sina trupper fcir sista gtngfranska riksdagensamt en publik publik l-radeinfunnit sig, och nere i
ur
en, innan det stora slaget i Vichy.
av 2O-21.000 personer,marcherade salen satt vira damer och hcill tumAvresan skeddemed buss till Mi6lbv
och sdllskapetomfattade med damer k&ren upp framfijr ridhusets trappa fiIatna.
Musikkiren har alltid haft fcirmioch stlllde upp pa anvisadplats. Det
sammanlagt56 personer.
Resangick sedanmed tig till K<i- var ett sk&desoelutan like. Den ena gan att skdrpa sig ndr det gdller, och
penhamn, ddr Nordexpressen embar- kiren efter den andra marcheradein si var fallet dven denna g&ng. Det
keradesfdr vidare befordrantill Paris. med jdmna mellanrum. Roligt var att obligatoriska stycket, Overture TabEfter nigra timmars uppeh&ll i vddds- se, vilken "cirkusrlppvisning"en del leau, framfcirdespi ett sidant sdtt, att
staden, med bl. a. gemensamlunch, kirer hade, med fanfartrumpetaresom
svdngdesina vimpelpryddainstrument Kon.positdr Roger Boatry ,illsarnrnans nted
fortsattes resan med ett nytt tig till
hdgt i luften och en rad vitbehandska- Stig Gustalsson jiintte maAa. S. Gustafsson
Vichy, dit vi anldndeden 11 sept.kl.
de trumslagare,som med precisionut- foto.
1 7. 5 5 .
*
Hdr mcitte vdrdarna med buss och fdrde sitt arbete. Efter uppmarschen
ur Musikkirens
lastbil och fraktade sivdl sdllskapet inbj<idsrepresentanter
som bagagettill respektivehotell. Efler styrelsetill ett champagnepartyi stora
tvi dygns resapi tig, och de sista 36 ridhussalen,ddr en del tal och artigutvdxlades.
n-iilen frin Paris till Vichy i tryckande hetsfraser
vdrme,kunde en vissrastldshetskcinjas
Tiiulingen bt)rfar
i slllskapet.Denna fcirsvanndock nir
vi v?ilblivit installeradepi v&rahotell,
Enligt tidigare meddelande hade
och efter en vdlbehdvlig tvagning fick
Musikk&ren att utfcira fcirsta tdvlingssl& oss ner vid ett rikliet dukat mid- momentet redan kirdag morgon,,med
clagsbord.
brirjan kl. 09.00. Fcir att frukosten
skulle hinna inmundigasoch en timStig Grstalson dirigerar pi Kiosqae de la
mes repetition awetkas, blistes revelj
Soutce de lHo.rpital. Foto S. Malmstriim.
redankl. 06.00.Efter uppmjukning av
ldoomusklerna var kiren "fit for
ldppmusklerna
ungefdr kl. 09.15 betrddfight" och ungefdr
fight"
q:
des sceneni Grand Casinosoperasal.
7'
.{
Denna var fdrmodligen den pampirl
gaste lokal som Bofors Musikk&r ni;iFn;o,"-;..;4
gonsin spelat och kanske kommer att
4t
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den nirvarande kompositciren,fransfilannen Roger Boutry, personligen
framfcjrdesin tillfredsst?illelse
till Stig
Gustafson,rjver det fcirndmliga sdtt,
pi vilket kiren tolkat hans skapelse.
Pi eftenniddagen gick andra tdvlingsmomentetav stapelni en park i
staden och infdr en oublik av ca
15.000Dersoner.
HZirfrimfcirdekSren
- efteilottdragning - Svit ur Sigurd
Jorsalfarav E. Grieg. Aven dettaframfcirandelyckadesbra. I sambandmed
dragningen fick kiren kdnnedom om
att ytterligare ett styckeskulle framfdras senarepi kvdllen. vid en konsert
pi Grand easinosterrass,varfcir Stig
Gustafsonfick dra ytterligare ett kuvert bland de tre, som innehdll namn
pi de verk som keren fcirhandsmeddelat. Hdrvid utfcill lotten pi MoussorgskijsEn Natt i Blikulia, vilken
f. <i. instrumenteratsav Stig.
Om. de andra framtrddena varit
rner eller mindre stora upplevelser,
blev den konsert, som framf6rdes pi
Icirdagkvdll, nigot alldelesfantastislt.
Det var si mycketfolk, att man trodde
inte sina cigon.Det tippadespi 40.000
ihrjrare, men om man sdger30.000,si
dr inte detta i civerkant.
Med tanke pi att stadenVichy normalt har ca 33.OOO
innevinare verkar
det otroligt. Men det finns ca 700
hotell i staden och, eftersom turistsdsongeniinnu pigick, fir man fcirmoda, att stadensbefolkning hade utcikatsmed etskilliga tusental.
Kirens tredie konsertblev dvenledes
lyckad och dven om den inte ingick i
td.vlingsmomentet,
gjorde den ett gott
intryck pi den fcirsamladejuryn.
Uppuaktning ocb prisutdelning
Pi scindagenhade kiren inga tdvIingsmomcntatt deltagai. men som en
hdlsning till Frankrike nedlades en
krans vid det av stadenVichy uppf<irda krigsmonumentetciveri kriget fallna Vichybor. Det var minga rigon
som t&rades pi isk&dande fransmdn
och fransysko?,ndr kransennedlades
efter det att Marseljdsenspelats.Som
en hdlsning speladedven kiren "Du
gamla Du fria" och avt&gadesedanunder marschmusiktillbaka till hotellet.
Vir fcirbundsordfrirande Rasnar
Eliasson hade fcire avmarschentill
krigsmonumentettackat kiren f<ir den
goda insatseni tdvlingenoch tilldelade
Stig Gustafson f<irbundetsfcirtjdnstmedalj i guld. "Det var fcirstagingen
sedanSverigebrirjade deltagai Europatdvlingar av detta slag, som en
svenskkir erhillit en fcirstaplacering.
Att det skulle bli Bofors Musikkir
15

Mrsirth)ren nar:cherar genotn Vichy. Foto R. Giraud

som fick ntiiet att utfciraden bravaden
gldder oss rnycket", sade herr Eliasson bl. a.
Pi scindagkv2ill kl. 17.00 samlades
alla deltagandekirer vid jdrnvigsstationen fcir en avslutningsdefilering
genom staden. Otroligt mycket folk
kantade g toff:a och ovationsartade
applider strdmmadek&ren till mcites
var den gick fram.
Eftersom de deltagande kirerna
uppdeladesi tvi grupper, h<jll de kirer, som tdvlat under srindagen,sina
komplementkonserterunder scindagskvdllen oi Grand Casinosterrass.Hdr
fick man tillfZille att nermarestudera
sina medtdvlare- och skall man vara
dtlig, sL blev man imponerad.
Efter konserten f<iljde prisutdelningen, och denna blev n&got av en
upplevelsefcir varje medlem i Bofors
Musikkir. SjZilvhar jag inte bevistaten
fransk riksdag, men jag tror att det dr
vd.l nigot i den stilen med vad prisdomarna hade innan resultatet tillkinnagavs.
Det var spannandesi det fdrslog,
och till slut tog speakern till orda.
Han podngterade,att de kirer, som
tagit fcirsta pris, skulle uppropas i
bokstavsordning, och att alla fcjrsta
pristagare ur musikalisk synpunkt beddmtslika. FcirstframropadesBelgien,
och med nigra minuters mellanrum de
andra kirerna. "Frankrike", sade
speakern, "Holland", "Luxenburg",
spinningen var olidlig, men till slut
kom uppliisningenmed ordet "Suede"
och Stig Gustafson.Jag hade aldrig
trott att en svensk kunde vara si
fransk. Bliblazerprydda Boforsare och

damer etableradeett fullkomligt pusskalas,eller som veteranenEvert Stake
sadeefterit, "det var inte si noga vem
rnan var gift med". Kvdllen avslutades
med champagnefest,vilken en badgare i stadenbj<id pi, och gl?idjenstod
hiigt i tak.
Hem oia Paris och Kdpenh'arnn
Ja, det var en underbarupplevelse.
Staden Vichy var en sidan plats som
bide har en fliikt av Paris och lugn
fcir avkoppling.I stadenfinns det fyra
varma killor, ur vilka hdlsovattenkan
drickas,storalummiga parker, klassiska kulturbyggnader, affdrsgator, trottoarserveringaroch barer, nattklubbar,
t.iurfikningsarenam. m., allt i en vdl
awdg blandning.Vi boddef<irniimligt
och riverallt rdnte vi vlnligt mottagande.
Trots att m&nga av oss aldrig varit
i Paris mer en de f5, timmar vi stannade pi nedresan,var det med saknad
vi limnade stadenVichv. Niviil. allt
har sin dndeoch elter 2 dagarsuppehill i Paris med sightseeing,bes<ikpi
Folies-Berg6rem. m. antrdddesresan
till Kdpenhamn onsdagen den 16
Tiioling:juryn, rnecl representailterfrAn rt e
liinder, pfr. sin upphdjda uon. Foto S. AhL
bers.

sept., dit vi anldnde pi

torsdagen

den I /.

Hdt var vi inviterade pi bescikhos
Laurents Knutsens, vilket dr nigot av
Danmarks ASEA. Efter en genomglng
av en del av fabriken, bjcid fciretaget
pi en fdrndmlig lunch. Pi kviillen
framfdrde k8ren en konsert p& Borgernes Hus i Kdpenhamn, och fick dlrvid
mottaga ett standar frin Danska Amatcirmusikkirfdrbundet, Ostra kretsen.
Ja,s& pF,fredagfm. den 18 sept.kl.
11.00 var det dags att bege sig hem
till gamla Sverigeigen. I motsatstill
nedresan, di vi ikte iiver Hdlsingborg-Hllsingrir, gick hemfdrden med
bit fr&n K<ipenhamn till Malm6 och
si vidare med t&g upp till Orebro.
Med undantag for en del smirre
krimpor under resanssenaredel, gick
allt, med tanke pi att sdllskapetomfattade 56 personer, utomordentligt bra.
Alla var ocks&ncijda och beHtna ndr
vi kom hem, och de storartade hyllningar, vi fick mottaga vid ankomsten
till Samlingshuset,var en virdig avslutning pe en utomordentligt lyckad
resa och stor minnesrik upplevelse.
S'M'
*
TiiuDngen
Bofors Musikkir ans&gsav mlnga
som dverldgsenunder tdvlingen, dven
om ftirstaprisetdeladesmellan en del
andra stoia kirer. Under utfcirandet
av det s. k. pliktstycket,som alla kirer
fick spela, kunde jag i kulissernapi
Vichy-teaternldgga mdrke till lyssnare, som med typiska franska nickar
rned huvudet och gester uttryckte sin
belitenhet. En man sadespontanttill
mig: "Vous 6tesles meilleursaujourd'
hui". Det var efter fdrsta dagen.
Ja, efter fcirsta dagen av tdvlingen
uttryckte minga sin iinskan att f&
trycka Stig Gustafsonshdnder f<ir att
gratulera honom for ett utomordentligt utfdrande av stycket.Stig var sjiilv
rnycket ndjd med orkestern och tyckte
att stycket aldrig hade utfdrts s& bra
som dennag&ng; allting klaffade. Att
allting verkligen hade klaffat, fick
Stig bevis pi, ty efter konsertensslut
fick vi bescik av M. Roger Boutry,
kompositcir av pliktstycket, som hette
Ouverture Tableau.
Stig- Gustalson tar ento, fdrsta priset: en
jdttelik sihterpokal (i kartong). Foto S.
Ahlbere.

Roger Boutry iir bl. a. Laurdat du
Concours International de Moscou
19)8, Premier Grand prix de Rome
1954 etc. Han ville gratulera Stig fiir
hans utmdrkta utfdrande av stycket.
"Ni spelade stycket precis som jag
hade tdnkt det, nir jag komponerade
och dessutornpi ett alldeles utmirkt
sdtt."
Kan ett biittre betyg givas Bofors
Musikk&r, som gjorde den ftirsta bekantskapen med detta stycke ett par
minader fcire tdvlingen och endast
hade ca 4 veckorseffektiv repetitionstid pi detsamma.Flera fcir- oss helt
okanda mdnniskor, som bara kallade Fyra "fransmdn" framfi)r Gare de Lyon i
sig vinner till rnusiken, framfcirde Paris. Herrar Gustafson (senior), Sta6e,
Lantz och Bergfalk. S. Gustafsson foto.
spontantsina gratulationer.
Pi eftermiddagen utfrirdes Sigurd
sjdlv var inbjudna till en mottagJorsalfor (suite) av Grieg pi Kiosque
ning vid stadshusettillsammansmed
de la Sourcede l'H6pital, en friluftscen i en park tiickt av kastanjer och de andra nationernasrePresentanter.
plataner, ddr tusentals lyssnare hade Mnnga vackra tal hdlls, och man erinsamlats.Hcijdpunkten var kvlllens ut- rade bl. a. i ett tal om att de ndrvaranftjrande av En natt pi Blikulla av de kirerna bestod av amatiirer, som
Moussorgsky.Kvdllen var lugn, tem- efter det dagliga arbetet frivilligt unperaturen behagligt varm och veran- derkastarsig en strdngdisciplin under
De 700 musikerna,som
dan pi Grand Casina de Vichy en repetitionerna.
de olika ldnderna,hade
charmant plats fcir musicetande, ett representerade
hirt och linge infiir
sdkert
repeterat
mellanting mellan en friluftscen och
hade
tillfllle att vid
Vi
tdvlingen.
en inomhusscen.
SpeakernannonseradeBofors Mu- mottagningen tr'dffa' p3" M. Steiner,
sikklr och sade:"En liten kir visser- stadsfullmdktige,som ijnskade Bofors
ligen, men Ni fir nu istdllet dd,ma Musikk&rsdrskiltvdlkommen.M. Steiefter dess utomordentliga kvalitet". ner hade varit i Bofors och var en av
Efter utfcjrandet blev det linga och de ledandemlnnen i Manurhin-fabriintensiva appl&der av tusentals och ken i Vichy, som tillverkar bl. a. vissa
Bofors-konstruktioner p& licens.
iter tusentalslyssnare,som samlatspi
terrasseo av Grand Casino och i
Bofors MutiAkSr under tiialingen
parken.
Samtliga medlemmar i Bofors MuAtt Bofors Musikkir vunnit slaget
sikkir gjorde en utomordentligpropavar det inget tvivel on. Jag hade tillfiille att tala med folket i Vichy. TZiv- ganda f6r Bofors och Sverige genom
Iingen var dei allmdnnasamtalsdmnet sitt trevliga och prydliga upptrddande
och jag hiirde ofta folk sdga: "Les under vistelsen i Frankrike. Samtliga
gick in fiir att gciraden bdstainsatsen.
su6doissont les meilleurs".
Bofors Musikkir gjorde en utom- Sammanhillningen i kiren var utomordentligprestation,sdrskiltmed tanke ordentlig. Svenskarnavar ocksi ofantligt popullra i Vichy. Det fick de
pi att k&renhade over 40 timmars tigiesa bakom sis med fi timmars stimn bevis p& av den stora apPl&d som
och dessutomiar i elden si gott som kiren erhdll under finalen. som bestod
omedelbartefter ankomstentill Vichy. av en marschgenom stadensgator och
Konkurrensen var dessutom h&rd. dd,r alla kirer deltog. Trottoarerna
lings marschvdgenvar svarta av folk.
Frankrike var reDresentefttaY LI2
Man trodde nistan att det vat ffirga
av
Luxemburg
Belgien
ai'
mannar,
9t,
88, Italien av 6), Holland av 70. om franskanationaldagenden 14 juli.
Sverigehadebaru 39 musiker och kun- Fiirest&ndarinnanpi hotell Monpende inte istadkomma vissa effekter, sier i Vichy, som var virt huvudkvarter, sadetill mig vid avfdrden:"Tacka
som de andra var i tillfiille att lita
samtliga i kiren fr&n mig och personahcira.
len. Det har varit ett nciie fcir oss att
i d stadslt uset
Mo t tagni rtg o^
ha dem som gister".
En delegation fr&n Bofors MusikUtdrag ar prerreni Vichy
kir bestiende av ordfcirandenNils
En tidning skriver om PresentatioHahne, Stig Gustafsonmed fru, Rune
Almgren, Stig Malmstrtim och jag nen av alla kirerna fcirsta kvlllen i
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SKYDDSTJANSTEN
NOBELKRUT:

andra lineord fdrsvenskatsmen har
kanske dnnu inte vunnit allmdn utTrafikpropagandan
bredning i vira trakter.
Ett par rcister har ifrS.gasattldmpUnder andra kvartalet var hdlften
av olycksfallen vid Nobelkrut fdrd- ligheten av att i texten anvinda ett
olycksfall. Mot bakgrunden av detta utld.ndskt ord, vars innebd,rd kanske
igingsattes i septemberen liten propa- inte fcirstis av alla. "Affischmakare"
strdvar i regel efter en klatschig utgandakampanjfdr okad varsamheti
trafiken. Affischer, som bytts varje formning, som skall dra till sig uppDet cikar chansernaatt
vecka, har under mlnaden kantat in- md.rksamhet.
fartsvdgen till Bjtirkborn. De har sjdlva budskapetskall bli liist. Rikar
sedantexten ge upphov till diskussioocksi varit uppsattai rdkglrdarna.
Gl?idjandeuppmdrksamhettilldrog ner, kan sikerligen upphovsmannen
sig nedanstiendepigga och optimisiis- kd.nnasig ncijd med sitt verk. I ett sika figur, som prydde sista veckans dant hir fall kan man vll t1lllta att
affischer. Texten lcid "Var p6. alerten dndamilethelgarmedlen,dvenom det
i trafiken". Ordet "alerten" har tydli- skulle skorra litet illa i cironenoi en
och annansprikexpert.
gen att dcima av de minga piringDenna affisch har tydligen pi ett
ningarnatill Skyddstjenst
villat en del
huvudbry. Uppslagsbdckernasdger att utmirkt sZittfyllt sin mission.Skyddsdet hdrstammar f rln franskan och tjdnst tackar Konsum, som vilvilligt
<iversitter det med pigg, vaken eller stalli affischentill fcirfogande. Ltn
uppmdrksam.Det har som si minga
Vichy: "Svenskarnai bli blazer och
gri byxor var utomordentligt eleganta
och verkade vara p3, viig till en mottagning hos Rockefeller." En annan
tidning, La Montagne,ledandetidning
i Vichy, skriver: "Tdvlingen har fitt
ett entusiastisktmottagandeoch indock verkar detta ord fcir svagt. Det
'le
var egentligen
d6lir' d. v. s. delirium, ungefdr som om Brigitte Bardot
hade promenerat i baddrikt i z dagat
pi Vichy's gator. Hotell och hus var
tomma. Alla var ute fd,r att lyssnapi
och applidera detdvlande."Tidningen
La Libert6 skriver: "Det var ldnge sedan vi sig en sidan folkmassa pe
Vichy's gator. Flera leder p& trottoarerna appl&derade
de olika kirerna. De
flesta gator var blockerade."
Uppuaktdngen i Vicby
Som en hyllning till Vichy stad
marscheradeBofors Musikkir frin
hotellet till Monument aux Morts
fdr att tiverllmna en blomsteruppsats.
Fru Ingegird Gustafson i vitt, som
marscheradebakom fanbdraren Erik
Landin, bar en stor blomsteruppsets
i
rcitt och efter henne marscheradede
bli musikerna med guldgula blisinstrument. En stilig uppvaktning som
kanskeblev det vackraste'minnetfrin
helaresan.
S. A.
1,7

Denna taala angaa tmfihfiillorna inont
N obelfuutsfabrih:omrdde.

2) per en miljori arbetstimmar.Det dr
dubbelt s5. mycket som motsvarande
tid ifjol, di endast 7 olycksfall intriiffade tredje kvartalet. Vissedigen var
den d& noteradefrekvensenL2,6 den
ndst ldgsta kvartalssiffra vi haft, men
Iven jlmfcirt med medeltaletfdr de tvi
Olycksfallsstatistiken
sistairen, di frekvensenhlllit sig omUnder tredjekvartalethar en ganska kring 16 olycksfall pi en miljon ar.
markant cikning av olycksfallen note- betstimmar,ligger resultatetfdr tredje
kvartaletilla till.
rats vid Nobelkrut. Silunda intriffade
minaderna juli, augusti och september
Av olycksfallenintrdffade 10 i artillsammans 13 olycksfall. Av dessa betet och 3 vid fiird till och frin detskeddeinte mindre in sex inom loo- samma.Ett par var tyv'dtt relativt allpet av en vecka,3l/8-3/9. En verk- vdtga och har friranlett ling sjuklig otursvecka.Ndr dettaskrives,fcire- skrivning. Tv8' av fdrdolycksfallen
ligger dnnu inga uppgifter pi antalet skedde vid fiird med mooed och ett
arbetade timmar, men uppskattnings- med motorcykel.Dessair i slrklassde
vis kommer frekvensenatt ligga pi ca farligaste fordonen.
Lrn
Forts.d niistasida
D en ondi skuterade truli ka't'1is cben ttid N obelArut. Boforsfoto Tillman

Ftirslagsverksamheten :
NOBELKRUT
Fcirslagskommitt6nvid Nobelkrut
konstateradevid sitt sammantrldeden
24 augasti, att, trots alla frirscik abt pA
olika sdtt stimulera intressetfcir f<irslagsverksamheten,
detta fortfarande

dr mycket svalt. I ir har hittills inllmnats 13 f<jrslag,under fjol&ret var
rrotsvarandesiffn 14 och iLr 1957 27.
Vid sammantrddetbehandlades4
tidigare bordlagda fcirslagoch endast
1 nyinkommet.Av dessa5 bordlades3
frir ytterligareutredning och fciljande
2 fcireslogsbli belcinade:
55014GregerOtkarsson,NVK zl:
Sliipbor:tari salt:iht (reg. nr 194).
I nc-krutbruketssaltsikt fir saltet
passeragenom en roterandetrumma,
ddr vaggarna utgrirs av mycket finrnaskigsiktduk. Inne i trumman finns
ett armkors rned tvi rader slitsade
skrap- och frammatningsskenor,som
roterar ca 10 ginger fortare dn trumrnan. Efter siktning av ca 20 kg salt
miste sikten stannasoch rensdrasutifrin med en borste.
'fick pA Nobelbuts
RicAatd Perzon, NVF,
Fdretagsniirnnds samrnantriide den 2 septenber mottaga en aacher hristallaas 'fi)r
5 godhiinda ll)rslag. Han beriittade ldr
'lotografen, att han
lunderar pfr ytterligare
t'lera fdrslag, sonz kanske konztner. B-pilen
foto.

Skyddstjiinsten

Herbert Karlsson, :rdraare pfr NB 90, t'ick
och:fr ntottaga en kilstalluas 'lar 5 godkanda
'f
l6rslag pi i)retagsniimndenssanznanhdde
den 2 seplernber'.B-pilen foto.

Fcir att fi en kontinuerlig rengciring
av siktduken har Oskarssonmonterat
in tvi rader tagelborstarpi det roterande armkorset.Dessaborstarrengdr
siktduken under drift frEn insidan,
varf6r siktningav ce 75 kg salt nu kan
stopp och rengciring frin ut:H;:"
Fcirslagethar anvdntsen l[ngre tid
med mycket gott resultat. Kommitt6n
beslcitf6rorda en delbekjningav 210
kr. till dessden inbesparadearbetslcinen under ett ir kan bir2iknas.

Forts.frdnsid.17

MRK. Grupp C: YA 50, VE, KA
En granskning av olycksfallsstatisti8-9 och OT. Den infcirtj2intapris- ken i ir visar, att transportolycksfallen,
Olycksfallen
vid Bofors
summan,som utgir vid irets slut fcir sdrskilt vid kran- och trucktransporter,
Ut 2 :a kvartaletsolycksfallsstatistik den hdndelseatt placeringenbibehil- cikat hogst vdsentligt, eller frin 9
vid Bofors kan minga intressantasiff- l e s ,v a r d e n l j u l i k t . 1 1 . 1 6 2 : 3 2 . Y i under tiden L jan.-3t aug. 1958 till
ror dragas. Totalt intr[ffade under fir hoppas,att dennasummainte skall 22 motsvannde tid i &r. De metallurndmnda tid 45 olycksfall mot 42 et behtivaminskas.
giska avdelningaffra,leder denna dyst1958. I arbetetvar det 41 olycksfall
ra statistik.I minga fall har det kon*
staterats,att personalenvarit ovan vid
b&da iren, men fdrdolycksfallenvar i
ar ) mocr af ry)u.
De prelimin'ara siff rorna ffu 3:e kopplings- och transportarbete,efterTendensen,att fdrdolycksfallensti- kvartalets olycksfallsstatstikligger nu
som vederbcirande dverflyttats frin
ger, blir mer och mer markant. Hdr klara. Under detta kvartal blev antalet annat arbete,eller endasthaft kortare
miste effektiva itgdrder vidtagas in- olycksfall nigot ldgre dn i hr, 33 st., tids anstdllning.I nhgra fall har det
teckengivnan kurvan blir dnnu brantare.Mcir- mot 37 hr 1958.Aven flrdolycksfallen brustit i samarbetet ningen - melian kopplarenoch kranker, halka, osandade och oplogade minsfade frln 4 nr 1858 till 3 i ir.
vigar under det snart kommandevin- Totalt intrdffade siledes 36 olycksfall f<iraren.Hhr behiius instruktion, interhalviret bidrar frirvisso inte till
i'&r mot 4I hr 1958. Eftersomantalet for ntation och repetitio n.
trafiksdkerheten.
arbetstimmar ei dr utrdknat, kan intet
Tack vare det stcirreantalet arbets- dnnu sdgasom frekvensen. Aven om
timmar i ir, blir dock frekvensenper antalet arbetstimmarbetydligt dkat i
J?irnbruksfcirbundetsyrkesskadesta1 milj. arbetstimmarn&gotldgre, eller ir, torde dennadock vara sdmre(hcig- tistik fcjr fu 1958 fci,religgernu tryckt.
19,7 mot 20,5 ht 1958. Antalet sjuk- r e ) d n 1 9 5 8 .
Bofors hlvdar sig - som vanligt ir
dagar dr tyv?irr betydligt h<igre i
Efter 3:e kvartalets gynnsammare p& ett fcirndmligt siitt med en frekvens
eller 97) mot 583 FLr1918.
siffror, har statistikennigot fcjrbZitt- pL L4,7 yrkesskador(olycksfall) fcir
I Skyddstiivlingenhade vid halvirs- rats. Tyvlrr intrdffade under sePtem- arbetarei arbetet pi 1 milj. arbetstimmar, mot riksmedeltaletfcir jdrnskiftet 33 av de 43 deltagandeavdel- ber ett olycksfallmed dodlig utg&ngi
sdnktsin Kilsta. Totalt har i fu intrdffat l3I
ningarna(tdvlingsenheterna)
bruken 31,7. Endast nlgra fFLmycket
frekvens. Foljande avdelningar var olycksfall mot I22 fiirra iret. Nu be- smi bruk eller statistik-enheter
ligger
helt olycksfallsfria: Grupp A: MY,
ror det mycket pL 4:e kvartalet, om ldgre. Fcir yrkesskadorfcir arbetarevid
MSK 80, BAM och YP' Grupp B: Bofors skall kunna hilla sin fci.rndm- fZird till och frln arbetet var siffrorna
inte si gynnsammaf<ir Bofors.
MG 27, VA 20, VA 30, KI\{PS OCh liea statistik.
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50743 Artar Andertsotz, NZN;
Metodiinclring dd f i)rtriingdng au
lachnitrocellulosa(reg. nr 196).
Vid fcirtriingning av starkt nedkokad eller hirt mald lacknitrocellulosablir f drtrdngningsmotstl.ndet
hcigt,
och frirtringningsmediet bryter stundom igenom i den punkt, ddr motstindet dr minst. Genorn att fcirtrdngningsmedietpi detta sitt glr igenom
i en enstakapunkt i stdllet fcir civer
hela ytan, blir awattningen ofullstdndig.
Anderssonhar fcireslagitatt, sedan
massanhoppressats
och fcirtrdngningsrnedietpifyllts, ca /2 kg vattenfuktad
massastrcisut civer fcirtrdngningsmediet. Denna massasiunker till botten
och bildar ett filter, som gdr, att genomstrcimningsmotstindet
blir nigorlunda lika dver hela ytan. Frirtrdngningsmedietbryter di ej igenom i
cnstakapunkter.
Fcirslagethar anvdntsi driften och
rnedfcirt, att man fitt biittre kontroll
pi att vissa svirfrirtrd,ngban massor
f Lr j amtarc f<irtrdngning.
Komrnitt6nbeslcitatt fcirordaen belciningav 100 kr.
Sho

Rtg. 17/59. 152 EriA Bragddn,
MEK: Transportpall f6r gaskiirl.
Vid transportav gaskdrl i traversi
Kilstastilverket anvindes rep eller
kZitting,vilket innebar en stor risk att
kdrlen skulle halka ur slingan.Fcirslaget innebdr, att kdrlet placerasi en
specielitkonstrueradtransportpallmed
ledbarasidor, som vid lyftet liser kdrlen fast. Belcining200:Rrg. 20/59. 22496 Brano G.
Schnzidtke,MVK io: Skydd:anordning uid gasskiirninga! rorter:
Fcirslagetavs€ren skyddsanordning,
bestiendeav en plitskdrm med glasfcinster,si utformad att den skyddar
den, sorn dr sysselsattvid maskinen,
mot gnistor och virmestrilning. Sknrmen Dlacerashorisontelltciver arbetsstycketsA att sklrligan kan iakttagas
genomglaset.Beloning50:-.

som slogsrunt om hjulet. Detta var en
besvirlig operation p& grund av det
tringa utrymmet.Fdrslagsstdilaren
har
konstrueraten bygelmed lyftcigla,fcirseddmed 2 st. skruvarsom griper om
hjulfldnsen. Bygeln Ir lltt att anbringa och medger ett slkrare lyft.
Belcining50: -.
Reg. 23/59. 22825 Viktor Granberg, MVK 90: Verktyg for rnontering au SKF-nuttrar i liaet pA Ubalkar.
Ndr SKF-muttrari livet p& U-balkar
skulle bytastrt, saknadesdet tidigare
en liimplig nyckel, varf6r man var
tvingad att anvrindaett mindre ldmpligtverktyg; som ofta skadademuttern.
Frirslassst[llarenhar konsttuerat en
nyckef bestiendeav en urfrdst platta
med insatta klackar. oassandei mutir svetlernsnrtag.Till nyckelplattan
sad ett fyrkantigt skaft, varigenom
nyckein kan vridas med en vanlig
skiftnyckel eller dylikt. Beltining
1 0 0 :- .

Reg.2 1/59. 22374 Karl Andertson,
MG 21: Fdrblittring au atldtningtanordning prt h:tukopa.
Vid fyllning av sand i gjutflaskor i
Reg. 24/59. 20939 K. G. Eriksson,
MG 21 anvd.ndes
en lastskopa,upp- MRK 23: lutiillning:hylla uid :hiirph?ingdi traversen.Skopanlises av en
ning au'friisar.
sDerrarmsom mandvrerades
fdr hand.
Vid skiirpning av frdsar btir centrum
Vid iyllning av hrigaflaskormiste en
frir frdstanden dverensstdmmamed
man kldttra upp fdr att lcisgd'raarmen,
centslipskivansoch delningsdockans
eller sli lossden med en stake.skvffel
att
utfcirts
si,
ra.
Detta
har
tidigare
BOFORSVERKEN
eller dylikt. Detta innebarstoraolycksindikatorklockannollstdllts genom en
risker.Enligt fcirslaget
har spdrrarmen
10 fiirslagsstiillare fir dela sammanFcir
dorn anbringadi delningsdockan.
fcirsetts
med
en
rdrlig civer en
lina,
lagt 1.050 kronor.
att undeditta denna operation, har
trissai skopstativets
6vre del. Linan ir
fcirslagsstdllaren
tillverkit en instlllEfter ett visst stillest8.ndunder v3- si ling, att man frin golvet nu kan
ningshylla,som innehiller m&ttetfrin
ren och fcirsommarensynesfcirslags- rtandvreradet hela. Belcining100:-.
bordettill reso.centra.
verksamheteninyo ha kommit iging
Reg. 22/59. 22825 Vihtor Granp& det
Instiillningihyllanfastskruvas
vid Boforsverkenoch Kilstaverken.tv berg, MVK
90: Lyltbygel f dr lyftning
bakre fasta bordet, der den kan vata
vid det senaste sammantrddetmed au trauershjul rnellan biirbalkar.
permanent. Maskinens permanenta
Frirslagskommitt6nden 24 september
Vid utbyte av travershjul mellan hrijdindikator stiills i nollZige,varefter
upptogfciredragningslistan
intemindre
blrbalkar ha tidigare anvdntsett rep, den vridbaraindikatorklockaninstdlles
in 13 fci'rslag.Av dessahade2 tidigare
behandlatsoch di bordlagts, medan Fi)rslagskonmittin aid BoforsuerAen. Fr. a. henar Carl
Gustaf pollack, (Gjutarna), Gi)sta
Il var nya"fdr dagen.
A:tling, Hertnan Kiblstriim ocb Martin Larsson, (Metall), Nils A. Iyahlberg, (ordfdranKommittdn beski.t,att tacksamt av- de), Stig Caspersson,Egil Li)nnberg, (sekreterare), Stig Olsson och Fritz Ohrntir, (urredni ngsrnax). Boforsfoto Tillman.
bcija ett fcirslag som inte kunde tillldmpas, att bordlagga 2 som inte hade
hunnit pr<ivas,samt att godkdnnaoch
bel<jna11 forslag. Den frireslagnabelciningssumman
blev sammanlagt1.050
kronor.
De bekinade fcirslagenbeskrivesi
korthet hdr nedan:
Reg, 14/ 59. 3673 Dauid Petterssott,
VA zo: Fdrbiittring at saarabom,
Fcir svarvning av ett raketmunstycke
anvlndes en svagareoch en klenare
svarvbom med ett pel6tt skZir.Enligt
fcirslagetutbyttes denna bom lnot en
kraftigare,vilken enligt fcirslagsstillaren gav stilet ldngre varaktighet.Beldning 2OO:-.

1,9

pi inst2illningshyllans6vre plan. Indikatorn vrides sedan fram och frdsens
skdr nollstdlles.Belcining 75:-.

TIDAHOLMSVERKEN

beldning kr. 300: bel6ning.

utdver tidigare

Fcirslagsfronten har varit ganska
1345 lens Nyquist, aud, KKV :
stillsam i ir i Tidaholm och hittills har
R e g . 2 5 / 5 9 : 2 0 9 3 9K . G . E r i k x o n , endasL6 fcirslagbehandlats.Eftersom Svarvning av sfdr p& skovlar till provMRK 23: Passbitfdr centruminstdll- vi icke tidigarehar lntit hrira av osssi turbiner. Belciningkr. 150: -.
ning au bladformntallar,
tar vi nu med &retsf6rslag pi en ging.
3312 Valfrid Lind$ri)m, aud, VT:
Niir MRK rivergick frin filning till
5059 Ingaar Wrangenfeldt: And- Bockverktygf<ir krokar till am.-kdrror.
slipning av bladforrnmallarna, anvdn- ring at kontrollaerktlg MM 2996 ,ill
Beldningkr. 150: -.
des fdrst passbitarfcir instdllning av duerfall 2010692,
frimre balk, FAK
3312 Valfrid. Lindttrdm, aad., VT:
mallens centrum pi bildskiirmen, vilkronor 71: -.
40. Bel<ining
Bockverktyg fiir bygel till am.-kdrror.
ket gav en otydlig bild pn denna.
-.
10227Helge Hante: Fi)rbittring au Beldningkr. 150:
Fcirslagsstdllarenhar ddrf<ir tillverkat
6086 Henning Nilron och 6123
en instdllningsmall.Bladformsmallen fyllnaclsform till instrumentbrdcla.BeEgon Spetz, aad. KA: Provningsanspennsfast i skruvstycket,si att blad- Iciningen portfdlj.
formen framtrdderi bildskdrmen,var10332 Gnilau Kui$: Kopierfriit fi)r l2iggning fdr manometrar med tryck
efter passbiten ldgges pi bladformen bort;frii:ning aa gods mellan bokttau under 0,6 kg. Gemensambelcining kr.
1 0 0 :- .
mot mdtolan och mdtsida. Dlrefter
och stommei sAyltar,
framtrdderpassbitens
mdtplanpi bild6123 Egon Spetz,aud. KA: MonFdrr utfdrdes frdsoperationenmed
skdrmen och centrum instdlles sedan pinnfrds efter en fcir slylten tillverkad tage- och borrjigg fiir sugventil till
latt mot ritningens centrum. Belcining frdsmall. Nu sker frdsning med den BPA-pumpar.Beldning kr. 7):-.
av fdrslagsstillaren tillverkade kopierReg. 26/59. 7902 Giitta rilarnquist, frdsen och kopiering sker efter bokMRK 82: In$iillningsfixtur fdr indistavens sida. God tidsvinst och utan
katorklocha.
frdsmallar.Belciningkronor 100: -.
Konf erens: En grupp mdnniskor,
Vid mzitningav olika hdjdmitt in10332 GustauKoist: Metodfdrbittsom var fcir sig inte kan utrdtta nigonstilles mdturet efter passbitar,vilket i
rlng uid. stansning au bohsti)uer till
men som kan samlasoch kollekting,
minga fall, s[rskilt vid hoga mitt,
diaerte shyltar genotn att anaiinda
medf<irdemycket plock med passbitar- aaselin som smt)rjntedel, Beloning en tivt besluta att intet kan utrdttas.
na. Fdrslaget innebd.r,att man anvinportfiilj.
Syntes: En sammanstdllning av
der ett Metron mdtklocksstativ med
Nilsson,
SLydd
ciroklara detaljer till en enda
64j0
till
mlnga
lohn
inmonterad mikrometerskruv.Indikakelsfrg.
jettelik
riira.
torklockan kan nu betydligt enklare
Skyddet, som Ir av bonoplast, dr
och snabbareinstdllas efter mikromeGdra en utredning: Ta rcda"pi vern
synnerligen effektivt och ej heller
terskruven.Belcining100: -.
som flyttat permarna.
skymmer det fcir st2indiguppsikt dver
Reg. 27/59. 13293 Kent Kihl och arbetsoperationen. Yrkesinspektionen
Att ge en bild au liiget: Ett lingt,
20586 R. GreA, VK 70: Verhtyg fdr
sdger,som specialskyddvid signing av invecklat och ovederhdftiet uttalande
urdragning au gurnntiplugg i parAeri- tunnare material iir skyddet fullt tilltill en nybdrjare.
serade eldriir,
fredsstdllande
och kan rekommenderas
Vad iir Er uppfattning om taken?
Di eldrcirensutsida skall ytbehand- till anvdndning. Belcining kronor
Vi kommer att lyssna pi vad Ni har
las genom parkerisering,dr det viktigt
1 0 0 :- .
att ingen vitska kommer in i loppet.
att siga, si ldnge det inte inverkar pi
1395 \'ngue Almgren: bfrllarefr)r
Dessahar ddrfcir tdtatsmed spdnnbara
vad
vi redan har bestimt oss fcir att
riir till balanseringocb tryckluftbroms,
gurnmipluggar i bhdz indarna. Pluggora.
En god och anvdndbar anordning
garna har ofta fastnat och varit svira
Var gotl iintl ots ytterligare upplysatt fA loss. Enligt fcirslagentillverkas fci,rsprutm&lningav rrir. Beldning kroE, M. ningar: Vi har tappat vArt material
en bygel, som stoder mot eldrcirets n o r 2 0 0 :
och behciver en ny omging.
mynning resp. bakstyckeoch fcirsedd
med en gripanordning, passandei
Klarliigga en frLga: Dra ut en tydgummipluggensspannmutter.Bygeln NOHAB
lig sida till 15 oklara.
arbetar i princip som en korkskruv.
Pi Frirslagskommitt6nssenastesamEkonom: Den som talar om fdr Er
Belrining100: -.*
L G O mantrdde vid Nohab besltits bekina
vad Ni skall gciramed de pengar, som
nedanstiendef<irslag:
1426 Andert Oshar Frick, 1366 Ni hadehaft om Ni inte fiiljthansrid.
Som framgir av referatetfrin FcireTore Mfrnston och2842 Emil DanieltDiplomat: En person som kan be
tagsnlmndenssista sammantrddeden
so'n,alla pFtaud. VM: Uppsamling av Er fan it helvete och gcira det pn ett
2 okt. kommer en propagandakampanj
babbitsspin vid svarvning. Gemensam sdtt, som gdr att
Ni riktigt llngtar
att sattasiging under senhcistenf<ir att
beldningkr. 600: -.
efter utflykten.
sDorraalla anstillda. att komma med
37 Uno Holmberg, aad. VD: Jastenya fdrslag till fcirb?ittringarav olika
Statittiber: Den som drar en exakt
ring av nockldge p& hydraulisk viig.
m. m.
slag och besparingsitgdrder
-.
matematisk
linje frin ett omotiverat
Beldning
kr. 300:
Med dettanummer distribuerasockantagande
till
en fdrutfattad mening.
si en speciellpropaganda-och infor2122 Fritz Ellington och2004 lobn
mationsbroschyrbetriffande Fcirslags- Ottnean,aad. VA: Frdsningav klad<ar
Slatusquo: Sammasoppasom vanverksamheten.
E. L. pi excenter till utliggare. Gemensam ligt.
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A/@M,uthr"
Portr?ittavtdckning

i samband

med styrelsens sammantriide

M 2. Valsverk och smedjor: Bergsingenidr K. O, Soentsonutsestill chef
fdr Valsverken,MV-MVK, friln I jan.
L960.

Personalnytt
Bofotsare
Tekn. nr Erik Bengttson tilltradde
1 juli platsen som forskningschef vid
Nobelkrut.

pi semestertripp

Ni skall inte tro, att det bara d.r
i Bofors
Tidaholmarna som ir ute och reseroch
vill tala om detta i B-pilen. Nej di.
I sambandmed styrelsens
fcir AktieFdrman
A,
Lilleroth
C,
6verflyttaBoforsarna ir ocksi ett resande folk,
bolaget Bofors sammantrddei Bofors
juli frin MZ 2 tlll MVK 70. som framgir av bilden pi sid. 22. Den
des
27
den 14 september1959 samladesstytogs vid vdrdshuseti Hjdlmarbaden av
relsensledamdterfcir att avtdckaefi av
Frin 1 aug. utnd.mndesf<iljande till
Sigv. Ekdahl l<irdagen22 aug. 1))),
konstndren David Tiigtstrdm utftjrd
fdrrniin pi resp. avdelningar: Bengt
pi vZig mot resans mil, Eskilstuna
portrdttmilning av styrelsensordfdran- Ekrnanp& RTK, Nils Ablincler pi VR
Djurpark. Det var ett giing glada Bode, fdrste hovmarskalkenErik \7etter.
och Rune OttossonDa KCY.
I samband med denna ceremoni uttaIngenjdr Bengt Berg, VA 3, tiver- forsaremed familjer, ombord i Bjurtjdrns flotta buss,som rattadestill full
lade styrelsensvice ordfdrande,direktrir
flyttades3 aug.till V.
Gustaf Sahlin, bolagets och styrelsens
Ingenjor Egon Pertson,VA 1, dver- belitenhet av chauffdr Larsson, Bjurtjirn. Resangick runt Hjdlmaren,med
tack fdr de virdefulla insatserherr flyttades27 juli till VX.
uppehill
i Julita Skans och vid OreN7etter gjort fdr bolaget under sina
I samband med omorganisationen bros stolthet, vattentornet Svampen.
tretton ir som styrelsensordf6rande.
av M-avd. frtn den 1 okt. 1958, har
Det var en hZirligfrildrdag, som alla
P& fotot hdr nedan dr hela styrelsen, fdljande
utndmningarskett:
tyckte
skulle upprepasigen till nista ir.
med undantag fcir direktcir Hans RyM 1. Metallurgiska avd.: BergsSudden
din, StockholmsSuperfosfatfabriksAB,
ingenf6r SuenAruidsor utsestill chef
f<irsamladunder det avtacktaportrettet. fdr Metallurgiska laboratoriet, ML,
Minnesgivan
Na
frin den L jan. L)60.
Minnesgivan, iiverldmnandet av inFrfrn aiinster: BanAilrehtbr Guaaf Sddeilund, direAtdr loel Larsson, disponent
-Sae-rre samlade penningbelopp till efte4evan_
R:son Soltlman,ordldrand.en,l6rste boumarsAalAen
EriA lYetter, uice ordli)randen,,d.ireht,i)r
de till vid aA nofors anstiillda tjiinste_
Gustaf Sablin samtf . bruksd.isponentet
Euert IYilhander. I baAgrundenmellan ordli)randen
-.-r--L-r r
man, arDetsledafe
ocn oessasmaKar,
,.!.-rf
,
\f
r
.
n
,
,.
-.1,
ocb uiceordf)runden direktdr Helmer Nordquist. Boforsfoto Tiliman.
har i all stillhet i och med S.rsskiftet

L958/r9 Passerat5-irsstrecketi sin
tillvaro. Det kan ddrfdr vara pi sin
plats att gciraen liten &terblick pi hur
verksamhetenutfallit.
At 1954, di verksamhetenstartade,
var medeltaletdeltagareL.637 fdr att
under 1958ha stigit tlll L.864.Antalet
d<jdsfallhar varit 9 per ir med undantag av L9t4, de antalet var 11 och
19t8, da antaletavlidna var endast3.
Givans stodek har hillit sig mellan
2.500-3.000 kr. fcir att under 1958
stigatill civer4.500,sedanbidragetper
medlem och dci'dsfallhdjts frin 1: 50
kr. till 2:50 kr. Det totala insamlade
beloppet har under de 5 iren uppgitt
t i l l 1 1 0 . 7 9 5k r .
Av sammanstZillningp& ndsta sida
ftamghr ytterligare en del uppgifter,
som kan vara av intresse. De torra
siffrorna fir emellertidinte bortskymma, att Minnesgivan varit till gago i
besvdrliga och tragiska situationer under de gingna iren inte endastgenom
den ekonomiska hjiilpen utan iven
genom det deltagande,som pi detta
sltt kommit de efterlevandetill del
frin si minga arbetskamrater.
HA

^1,

Arbersledareoeterdnerna samlade utan't't)r Tidn:tenannamiissen. Vdrdarna stfrr prt llyglarna,
bueriag. \Ylahlberg nr 3 fr. a. och duering. Caspetssottnr 2 fr. /. Boforsfoto Tillman.

Minnesgivan
Ar

r9r4
1955

r9r6
1c)57

1958

Medeltal
deltagare

1.637
L.7I'
r.77L
L.822
r.864

under S-irspetioden 1954-1958

Utdeb. I

Minnesgivans
storleki
medeltal
| make/maka
Kronor
I t. Boforsanst.

Antal dijdsfall
Boforsanst.

16:50 |

,

6

r3:)o |

3

6

13:)0 |
13:50 |

5
8

+

5:J0 |

3

1
0

2.4r,
2.t7r
2.616
2.73i
2.78r
ot+ar

1 /1,

Summa
utbetalt
belopp
Kronor

27.0L5
23.L39
23.909
24.60L

12.r3r

-

4.675*)

rro.79t

Summa
4T
*') Utdebiteringenh6jd frin 1: 50 t1ll 2:5o pr medlemfr. o. m. 7/4 1958.

pi triiff
Arbetsledarveteraner
Det har nu blivit en tradition, att
eller
bolageten ging pi sensommaren
hcistenbjuder alla veteranerbland arbetsledarnapi en enkel miltid, gdrna
i sambandmed visning av negon ny
avdelning.
Si skeddeocksi i ir p& eftermiddagen den soliga och vackra onsdagen
den 30 sept. Samlingen skedde vid
Nobelkrut, dir dveringenjdr Nils Carbonnier htill en kort orientering om
fdretaget, dess utveckling och nuvarande tillverkningar m. m. Under sakkunnig ledning - med bl. a. avd.
281 :s ordfdrande Giista Hellstrtim i
spetsen- for man si omkring det
stora fabriksomridet i abonneradebussar. Det var mycket nytt, vackert och
intressantatt se och besk&da.
Ndsta anhalt blev Tjdnstemannamdssendit s?illskapet
anldndekl. 16.00
i lagom tid till middagen.dveringenjiir Stig Casperssonhiilsade vdlkommen,verkmdstareTore Holm taladepi
avd. 153:s vd:gnaroch slutligen tackades det ftir maten.Vid kaffet blev det
Innu mer fart pL munlddret, histotierna och de gladaminnesbildernaavldste
varandra.MasmdstareOtto Karlsson,
martinmdstareOskar Sjdgren m. fl.
talade,trollade och sjcing.
L.
Hiir ser ui d.et glada Bolorsgiinget pfr uiig
till EsAilstuna. Foto S. Ekdahl.
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Nobelkruts nva instrumentverkstad
Av IngenjdrS. E /GLLIND, Nobelkrut
Vid Nobelkruts anldggningar i
Bjrirkborn var tidigare, d. v. s. fdr ca
10-15 irs sedan,den instrumenttekniska utrustningen icke av strirre omfattning dn att underhillstjinstenkunde handhavasav en ickesoecialutbildad
reparatcir,kompletteradmed den service, specificeradi s. k. skdtselkontrakt, somkunde ldmnasav en eller tvi
leverantorer.
Detta visadesig s&sminingom otillrickligt, och omkring L)4) plbdrjades
organiserandetoch inrdttandet av en
vilken sorteegen instrumentverkstad,
rade under den divarande ingenjciren
frjr vdrmetekniskaavdelningen.Samtidigt hdrmed awecklades successivt
de fcirutndmndaskcitselkontrakten.
lnstran?entmeAaniAer Urban
protbdnk 16r nzdngdnhtare.

Norell

aid

En mindre del i den mekaniska
verkstadens byggnad avdelades till
denna serviceverkstad,
som bestod av
ett dimunitivt fcirmansrum, ett verkstadsrumoch ett instrumentrum,allt
som allt ca 60 m2.Genomatt utnvttia
den relativt storatakhcijdenoch bygga
en ldktare river en del av verkstaden
kunde ett fdrridsrum iordningstdllas.
Under minga ir fick detta vara tillriickligt, men allt eftersomfabrikerna
mer och mer instrumenterades
och anChefen fdr Instrumentterhstaden, Ingenjdr
talet regleringsenheter vdxte, vilket
medfcirdeett cikatantal instrumenttek- S. Englund och l1rman A. Maltnquist.
niker, blev "tringboddheten" i denna
mdngdm[taremed kvi&silverfyllning,
verkstad st<irreoch st<irre.Samtidigt
varfcir sdrskilda skyddsanordningar
vlxte givetvis arbetsuppgifterna fcir
vidtagits i vattenliset i golvbrunnen.
den vdrmetekniska
ingenjriren.
I januari 1958 skildes instrument- Vid d.enna h.onbinerade eiektrisAa ocb
verkstadenfrin vdrmeavdelningen
och pnetrnat)sAa proubiink sitter inslrunen/nteinordnadesi en egen instrumentverk- kani ker Rolf J ohansson.
stad, varvid en sirskild instrumentingenjrir anstdlldes.Pi hdsten samma
fdr en ny
ir kunde byggnadsarbetet
verkstadpibcirjas,och i maj 1959 var
den fiirdig fcir inflyttning.
Den nya verkstaden,som nu ocksi
inrymmer ingenjcirs-och fcirmanskontor, kunde inredasi en befintliglagerbyggnad, betecknadK-18. belage; i
industriomridetsgeografiskacentrum.
I dennabyggnad,som i sin sddradnde
?iri rvi vlningar, "exproprierades"ca
300 m2. Det nedre planet upptager,
fcirutom frirmanskontoret,ett rum fiir
rengciringav inkommandeinstrument
och samtidigt provbink fcir mekaniska
Arbettruntmet i nedre planet. I bakgrunden slnes rengdtingsrurnmet. Fr. a, herrar Karl

Rumntet tned arbetsmasAiner
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Piper, Tore Linusson och Rolf Johansson.

Arbetsbdnh rned tterdtygstaala och uerktyg.rsAfip. Allt i perleAt ordning!

Arbetsrummet i 6ure planet. Pfr'fotot synes instrunentmeAanikerna J. Axelsson, F. Ohl,
K. A. Karlsson ocb H. Gastafsson.
Samtliga fotos till denna artikel B-pilen foto.

September- Kriss-Kross

Redaktionen kunde lconstatera,att
denna td.vlingsamladestort intresse,ty
Ett annat rum innehiller alla maski- flertal andra stdllenvid orovbdnkarna vid tevlingstidensutging 1 sept. hade
ner, s&somsvarv, borrmaskiner,slip- finnas dubbla viigguttagsamt tryck- en fdrsvadig hdg kuvert samlat sig.
'aven
skiva etc. och hdr dr
arbetsbdnk luftsoistol.
Granskningen av de lcisningar,som
fOr det alltmer vdxandebehovetav efter alla ceremonierdrogs ur hdgen,
fdr svetsoch lcidning.Den iterstiende
ytan upptagesav ett arbetsrumoch en utrymme fcjr reservinstrumentoch re- gav fciljandeprislista:
strirre hall f<ir godsemottagning och servdelarhar ett i kdllarviningen bemontage.
fintligt skyddsrurnkunnat disponeras. 1. PlitslagareAke Scj'rensson
(3805), Avd. so C, Nohab.
I tivre viningen finnes ingenjrirs- Genom en modern hyllinredning och
kontor, ett stdrre arbetsrumsamt sed- skip har lagerhillningen vunnit i
2. VerktygsskdtareGustav Eriksson
vanliga personaltum.
iiversk&dlighet
och ddrmedlattskdtthet.
(9II4), Avd. VP 20, Bofors,
'Arbetsstyrkan
Arbetsrummenha utrustatsmed indr fcir ndwarande L4
3. FcirmanHerbert Blomberg
dividuella arbetsbord med lisbara man, varav 2 elever frin Industrisko(T 209), Avd. VM, Nohab,
hurtsar frir verktyg etc. samt gemen- lans instrumentmakarekurs.
Av de iivsrmma provbdnkar med kontrollin- ilga har 6 avslutat utbildning vid
4. SvetsareStig Gresell
strument.Vid varje arbetsbordoch ett denna skola.
(3071), Avd. 8o C, Nobab.
5. Filare Olle Andersson
(2683), Avd. VK 2), Bofors,
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9. Herr Hjalmar rJTahlgren
(517), Avd. MVK 70, Bofors.
10. Liirling Bo Ahlqvist
(6277), Avd. VL, Nohab,

12. Kontorist Maj-Lis \Testerberg
(93I), Avd. Bp, lVedaaerken.
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B. IngenjcirG. Liliegren
(80323), Avd. MSK 6, Bofors.
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7. Bonoplexarb. Thord Johansson
(LO42i), Avd. 604, T)daholm.
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6. Ritare Harry \Tahlin
(80861), Avd. KKU, Bot'ors.

11. SekreterareJohn Hjalmarson
(7 tL36) , Avd. NDS, Bof ors.
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Som syneshdvdadesig Nohabiterna
denna ging rnycket vdl - eller hade
kanske Nohab bara tur vid dragningen? I varje fall s& lyckcinskavi
alla pristagarnahj?irtligt'
Redaktionen
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Kirror och plast utan rast i hcist
Pi. Tidaholmsverkeo har stora ting
skett under de senaste
minaderna:
Maskinverkstaden har fitt en stor
order p6.traktorklrror till arm€n.Ammunitionsverkstaden har till stcirsta
delen utrymts pi maskineroch de ledigblivna lokalerna tagits i ansprik
fcir tillverkning av instrumentbriden.
Bonoplastfabrikenhar kraftigt expanderat och en ny stor byggnad har uppfcirts, avseddfcir det nya akrylglasgjirteriet. I samband med sistndmnda
bygge har ett par dldre fcirridshus fitt
maka p3. sig. Allt detta har medfcirt
stora fdrdndringar inom verkstadsomridet.
Ilirrtillvetkningen
kan sigas ha iterfcirt Tidaholmsverkens
Tidaholms bruk - till "den
gamla goda tiden", di fordon av olika
slag, lastbilar, brandbilar,bussar,men
framfd,rallt histvagnar, diiribland de
civerhela Skandinavienberdmda"Tidaholmskdrrorna,",yat brukets specialitet. Annu torde det finnas minsa
Tidaholmskirror kvar i vaqnbodaroih
skjul pi girdarna i landet,trots bilismens fdrkrossande segertig.
Fiir Maskinverkstaden,som hade
knappt med arbete och relativt dystra
utsikter fcir den nlrmaste framtiden,
var den stora ordern pi. sarnmanlagtca
2.500 kdrror till arm6n mycket vilkommen. Ordern omfattar 2.LOOammunitionski.rror och 386 kokkd.rror,
avseddaatt dragasefter traktor.
Kdrrornas konstruktion dr robust,
enkel och okomplicerad och innebdr
rnestplitslageri-, svetsnings-och monteringsarbete samt mi.lning, dd.remot
ganska litet maskinbearbetning.Kdrrornas utseendeoch litet av tillverkningens glng framgln av h;ir publicerade fotografier.
Tillverkningen fordrar inte den oerhrirda precision, mittnoggrannhet och
ytfinhet som kdnnetecknar"kanontillverkningen" och det var ddrfcir inte
alltid sa l?itt fcir kvalitetsmedvetna
ubetarnaatt "kastaom". Det d.rm. a. oett "enklare" arbete att montera
klrrorna.
Eftersom Tidaholmsverken saknar
maskinerfrir bockning och bearbetning
av stdrre plitdetaljer, har tillverkningen av klrrornas underrede(ram)
och avbdrarefd,dagts till Nohab, som
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alltse i detta samrranhanq stir som
underleveranicir.Plitslageriet har det
mesta arbetet med hopsvetsningoch
montering av golv, (lastflak), gavlar
m. m. Maskinverkstaden
bearbetarnaven m. fl. detaljersamt monterarhjul
och dragring. De fcjrsta naven levereradesfrin arm6nsfcirrid, men Bofors
kommer nu successivt att leverera
hejarsmiddanav. Sedankdrrornamonterats, sker ytbehandling av virke och
sprutmi.lning av kdrrorna dels ute i det
fria, dels i ett par provisorisktinredda
lokaler.
Givetvis hade man ganska mycket
startsvirigheter och kravet p& snabb
leveransav de fdrsta kdrrorna gjorde,
att en del arbetareoch arbetsledarep3.
maskinverkstadenoch monteringsavdelningen fick skjuta p& sin semester.
Det blev ocksi en del eftersldpning,
men nlr detta skrives dr tillverkningen
i full ging och man har knappat-in
pi fiirseningen.Den fcirstaladdningen

Ndgra tempon i Aiirr-tilh,,erhningen:Flaken
nzonlerttsoch rihtas, Ote Iohansson borrar
ocb Bengt Carlsson assisterar. Stilre
Andersson stetsar fast aubiirare oid rant.en,
In, Erik Srcnsson sprutnzdlar aabiiftge. - Rambalharna Aomrner lrin Nobab
grandbehand.lade. Pd TV sprutrnfrlas d.e i
grdn fiirg. Gdsta Dablln p1ila1y.- l2/ey5
Lidberg och Gdaert Carlsson ) A4onteringsat,deldngen lflanlerar bl. a. draghrok, hjulaxlar oclt lager. Virket kotnrner tillAapat ocb Auprinolbehandlat frdn KarlsAoga,
rnen grundmdlas pn TV. lohnny Teike
grundmdlar. Boforsfoto Tillman.

pfigickrnontering
ar rgnal'ochledningar
m. m..
akrylgiuteriet,
I dennla"PlastfabriAen",
'fi;r
B-pilenfoto.
lullt i september.
kdrror levererades r€dan den 18
augusti och de var minst 100 kdrror
fullt f?irdigaf<ir avsyningoch kontroll.
Tack vare det fina, torra och soliga
sommarvldret har en stor del av hopsittnings- och rnilningsarbetetkunnat
utfciras ute i det fria. Fcire nyir skall
1.300 kdrror levererasoch med nuvarande takt torde detta glt bra. Resten
skall levererasfdre L november1960.

- Mitten dr det inte si nosa med
hir, men vi slarvarinte, det skill vara
starkt och stabilt.
- Vi fir ju ocksi vara tacksamma
fcir att vi fick det h?ir jobbet till Tidaholm, annarshade det nog blivit permitteringar.
- Men nog giller det att jobba
undan,vi skall ju hilla leveranstiderna
och vi fir rika takten."

"Siig mig den kdrr-leksom varar bestendigt."

Bonoplastfabdken

Kdrrorna ir ganskaskrymmandeoch
allt eftersom tillverkningen liipte in i
riktiga sp&r fylldes alla tomma markytor inom verkstadsomr&det,t. o. m.
grdsplaneroch civrigt parkomride, av
fardiga. k[rror. F. n. dr ca 30 mai
pi kiirtillverkningen.
sysselsatta
Vi frigade nigra som hdll pi med
olika faser av kdrrtillverkningen och
fick till svar:
- "Io, vi dr ndjda, men det dr ju
inte som kanonarbete,man fir stdlla
om sig helt och hillet.
Kiirran se/ at sd hiir, en enkel och robust
konstra&tion. - Frdn alla de ohka stlillen
i parAen, diir kiirrorna liirdigstiilldes, kdrdes
de lram nred.traklor't'dr ausyning ocb Aontroll. Allan Nilsson Adr traktorn och Paul
Fd.rd.igmdlningen au AtuLidberg dher. 't'ina solnn2ar'
rotna kunde, lach aare det
M.dret, ske ute i d.et fria. Gdsta Dahlin
mllade. Boforsfoto Tillman och B-pilen.
Kdrror iiaerallt i parken, pd griisntallor och
ander triiden. B-pilen foto.
Kiirror pd parad, atsynade och godkiinda
at Aontrollen ocb t'drd.iga fdr jdrnuiigstransport till respektiuercgementen. B-pilen foto.

expanderaroch tar, som redannemnts,
allt mer och mer verkstads-och lagerutrvmmen i ansprflk.
b.. ryu fabr'iksbyggnaden,ddr det
utvidgade akrylglasgjuteriet skall inrymmas, st&r nu under tak och montering av ugnar m. m. pigir. Bygget har
blivit n&got fdrsenat - vilket bygge
blir icke det? - och berdknasnu sti
fullt flrdigt med alla ugnar och maskiner installeradetill irsskiftet. Byggnadenblir nigot stdrredn det tidigare
uppf<irda"Plasthuset",d. v. s. 62 m
ll'ng, 16 m bred och med en golvyta
pA' 920 m2. Konstruktion och byggZirlika i bida husen,alltsi
nadsmaterial
betong- och stilkonstruktioo med gavlar murade av tegel och vdggar och tak
byggda av Siporexplattor.
Trots de mindre lndamilsenliga
lokalerna har kapacitetencikat lven i
det gamla akrylgjuteriet, tack vare
rationaliserings&tgdrder,tj'kad arbetstakt och installation av {rya ugnar. De
stdrsta ugnarna - av vilka en endast
Drovisorisktinstalleratshdr - skall nu
:. ., .. ..,,
civerflyttastill det nya gjuteriet. Till
detta har ocks& helt nya ingvdrmeugnar (av dansktillverkning) inkdpts.
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Kiirror i alla de stadier au tilluerAning samt
balkar och 6uiga detaljer l2g duer hela
TV-onrfrdet i aag. B-pllen foIo.

Gatan nellan "Plavfabrikernd',
adrylgiuteriet t. b. och nzanufaktureringsatdelningen t. !.
P3 jiirnuiig:spZfet rtAr en aagx nzed tnonolner frLn Nobelhrat B-pilen foto.

Ftirs2iljningenav akrylskivor har <ikat
och den egna manufaktureringen,
exempelvis tillverkningen av tak-kupoler, armatur och skyltar m. m. tar
hand om en stor och alltilmt dkande
del av akrylglastillverkningen.
Den glasfiberarmeradeEsterbonowellen har ocksi rdnt stor efterfthgan.
De vid v&rtiden vrilfyllda lagren var
nu nlstan tomda efter sommarensrush
pn byggnadsmarknaden.
Tillverkningsstoppet under semesternbidrog ocksi.
till att tcjmma lagren. Nu bcirjar det
bli litet lugnare pi byggnadsfronten,
tillverkningen gir fiir fullt och lagerhyllorna fylls pi nytt fdr att mdta
eftetffi,gan L96o.
Bonoplastfabriken har ocks& tagit
mycket aktiv del i senare irs strdvanden att dka slkerheten i vira bilar
och tillverkar sedan ett Er tillbaka
de skumplastfyllda instrumentpaneler,
som finns i Volvo PV-544 och Amazon. Anmdrkningsvirt dr ocksi att man
lyckats erhllla stora exportorder pi
dessadetaljer. Liksom allt nytt hade
dven dennatillverknins en del "barn-

sjukdomar", vilket emellertidtill stor
del berodde pi att Bonoplastfabriken
hlir lig ett steg fiire konkurrenterna
och ddrfdr inte hade mdjlighet att dra
f6rdel av tidigare vunna erfarenheter
pi detta omr8.de.Metoden har dock
nu fcirbdttrats betydligt, och tillverkningen ldper i dag normalt.
Manufaktureringen ay akrylplast
"gir uppit" i dubbel bemdrkelse,ty
produkterna utg6rs till stijrsta delen
av takkupoler, belysningsarmaturoch
skyltar. SZirskilt belysningsmarknaden
visar ett glZidjandeuppsving och hdr
kommer inom kort intressantanyheter.
Pi detta omride har Bonoolastfabriken
nu nitt en sidan erfarenlietbetrdffande verktyg och rationell tillverkning
att den framgingsrikt kan konkurrera
om kunderna.
Framtidsprognosenter sig mycket
ljus pi detta omride. Rationell tillverkning, <ikad arbetstakt och nya
lokaler har frdmst bidragit till framgl.ngarna,men dessahar icke vunnits
utan mycket arbeteoch tidvis stora bekymmer och fiirluster.
I :son

Tidaholm under Skaraborgsveckan
3o aug.-4 sepr.
Under en liingre tid har det varit si
fd,r SkaraborgsIdn, att avflyttningen
frin ldnet varit vdsentligt stcirre dn
inflyttningen. Detta torde sammanhinga med att ldnet varit mycketjordbruksbetonat och lantbruket har iu,
som vi alla vet, under de senastedecenniernagenomgitt en stark omvandling, vilket lett till att samma och
t. o. m. <ikadproduktion kunnat uppt1

nis med fdrre antal sysselsatta.
Denna
utveckling har dnnu icke avslutats.Att
det icke Zir lyckligt frir ett ldn och ett
landsting,liksom heller icke frjr kommunerna,att mista folk i de arbetsfrira
hldrarna kan man ldtt inse. Mtnsa
anliggningar fdr ildringsvird, sjukvird, skolor etc. med stora fasta kostnader fir di bdrasuppe av ett minskat
antal skattebetalare.

Inflyttninger4at de stora plfrtshdpentill
ilgnarnai det nya abylgjuterietfi.Jladeen
gick det
del buuudbry.
Med 2 gdffeltrucAar
f int. B-pilenfoto.
Det dr naturligt, att skeendetskapat
bekymmerhos Ldnsstyrelse
och ledande kommunalmdn i ldnet, och di
landshdvding Bertil Fallenius tagit
olika initiativ fdr en lyckligare utvecklingslinje, har detta h[lsats med
gledje. S3, var det ocks8.med den
propagandafor ldnet som agde rum
En brandbil au gammalt got Tidabolnzt'fabriAat aAcLte
stor uppmiirAsanthet i kortegen. Foto G. CarlstrSm.

ffi

ffiri

Landshdading Bertil Fallenias ocb riksdagsnan Bfuger Anderssox under be:6ket p3
T idab olmsaerAen. F oto Bergstrdm.

genom Skaraborgsveckan3O/8-4/9
under devisen"Skaraborgs- Mdjligheternasldn".
Arrangemangenordnadesdels centralt, dels i och genom de sju stdderna.
Syftet var att stdrka samhiirighetsklnslan mellan ndringsliv och befolkning
och att uppvisa de goda f6rutsdttningar, som finns i ldnet fdr blde smioch storindustri samt hantverk och
furism. Det blev en ddel tdvlan mellan
stddernaatt visa framfritterna, och industrivisningar,helstektagrisar, historiska festtig m. m. avl<istevarandra.
Dessutom givetvis fdredrag, diskussionerm. m.
Den sydostradelen av linet har icke
minst kint av uttunningen av befolkningen, och det var fcirdenskullnaturligt, att icke minst Tidaholm kiimpade
under denna vecka.Kommitt6n, med
Stigenhag'i spetsen,hastadsingenjd'r
de brida dagar. I Stadsparkenordnades en utstdllning av hantverks-och
industriprodukter. Det var sing av
operettprimadonnan Maj Lindstrd,m
och gratis ballongutdelning till alla
sndlla barn. Idrottsfdreningar och
andra ideella fcireninsarvisade ocks&
vad de hade att bjuda Framfdr allt ungdomen. De olika dagana friljde si
aftangemaflgav kcipmdnnen,konsum,
de frikyrkliga organisationerna.Mycket uppseendevickte den kavalkad av
gamla Tidaholmsfordon, Tidaholmskdrror, landler, brandbilar,som skred
TidaholmsAdrran Ar ett liAa elegant'fotdon
i dag sorn 161 40 3r sedan. Vacker pfrlle
ochsfr! E oto G. Catlstrdm.

Entrin till utstdllningenaid StadsparkenFoto Henry Lindberg.

fram genom staden dppningsdagen.
14- och l5-iringar hade genom regelrdtt val utsett sina egna stadsfullmdktige, som sammantrdddepe torsdag.
De ville riva ytterligare gamla vanPrysimdandekikar, byggaishockeybana,
hall o. s. v.
Under veckan anordnadesindustrivisningar pi Tidaholmsverken,Marbodals Snickerifabrik och Tidaholms
Bryggeri. I Tidaholm avslutadesveckan med sing av Vulcans Manskdr
frin Hellidens slottsbalkong.Di utdeladesocksi priser i den av herr Carl
Sjdgren utarbetade"Kdnn-Din-Stad"tdvlingen.Slutligen avbrlndesett fyrverkeri bl. a. med texten "Tidaholm
- Trivselstaden".
med sina
Att Skaraborgs-veckan
bide allvarliga och glada inslag varit
en virdefull generalm6nstring stir
fullt klart. Nisra omedelbararesultat
kanske icke kohmer till synes.Vi avslutar med ett klipp ur Industrif<jtbundetsMeddelanden:
"Ur allm[n ndringspolitisk synpunkt ir det glldjande att konstatera
med vilken entusiasm och uppslagsrikedom Skaraborgsveckangenomklimatet och
fcirts.Det fciretagsvdnliga
den fiirst&elseftir ndringslivetsproblem som idagalagts borde utgcira en
god grogrund fdr vdxandeverksamhet
inom ldnet."
E, M.

Korpkamp TV-Nohab
Tidaholmsverkenhadeliirdagen den
19 sept. besdk av korpgrabbar frin
Nohab, varvid en klubbmatch utkdmpadesi fotboll, tennis och varpa.
Trollhdttan visade sig, liksom vid
TV-korpens bes6k i Trollhdttan, vara
nigot vissare i sivdl tennis som varpa
och vann dessa td'vlingar, om dn
knappt. Fotbollen ddremot vanns av
TV-korpen med 2-1. I rittvisans
numn ireste dock sdgas, att Nohab
varit fiirtjdnta av ett oavgjort resultat,
och att de inte kunde f& in n&got mer
mil i TV-korpens bur, berodde till
stdrsta delen p& ett fenomenspel av
TV-milvakten Jimmy Teike.
TV-korpens enda seger i tennis
kom genom alltid pilitlige Gunnar
Blomdahl, men sivll S. Claessonsom
Ove Ljungkvist gjorde fina matcher
mot de mer rutinerade Nohabiterna.
I varpa gladde Arne Karlssonmed
en 2:a plats i centimetertlvlingen.Vi
ffu d3'{a i berdkning,att vi under iret
inte haft tilffnlle till triining i dnskad
utstrdckning.
Till sist miste vi uttrycka vir tillfredsstdllelseiiver att dessa idrottskarnoerkan komma till stind. De har
en slor uppgift att fylla fcir kontakten
mellan de olika koncernfciretagen.
Roland.
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Protoholh'iikning

rid

urpatiialin gen. Foto

G. Catlstr6m.

\iAspressens rcprerenranter besiiAte Tid.aholmsterken under rcsan genom li.net. Aaeringenjdr Prolliat tkymtar i bildens aAnsila del, Foto Bergstriim.

dock iterst&r drrnu 2 matcher i hcist
Vi f&r 6nska att
pi serieprogrammet.
Tidaholms GoIF har under detta laget kan uppvisa samma vackra
spellr dokumenterat sig som landets tabellrad iven ndsta hiisr.
i sirklass mest suverena serieledare,
(Fan tro't, sa Rellingen*).
Tio
eller vad sagsom nedanstlendetabellrad ?
L6t600
69-LL
32 Annu en galnmalbyggnad
I laget, som nasta spel&r&terbd,rdas frinTidaholms bruk ftirsvinner
till div. II, har fi
bidragit med 4
ur stadsbilden
spelare, ndmligen R. Karlstrdm, A.
Svensson,A. Kjellgren och S. E.
I vlr serie "Tidaholms-hus som fcirBliicher. Dessutomhar A. Lidberg och
svinner", visar vi i dag fastigheten
K. Johansson,TV, deltagit i ett flerOstra Drottningvdgen 10. Det ligger
tal matcher.Nir detta skrives (1/10
mitt i Strandoromenadenoch detta
l9r9), d.r laget fortfarande obesegrat,
blev dessd'de.Huset har nu inkiipts av
staden och tomten kommer att utldgF6nra pilet at i tennis. Gunnar Blomdahl,
gas till park med gresmattor och
TV-Aorpen, ocb K.-A. Gilstarsron, Nobab.
buskar,och ddrmed dr StrandpromenaFoto R. Ekvall.
den sedan fzirdig i fulktendigt ski&.
Det enda som &terstir att gora direfter
dr ytterligare en mur 6ver &n fdr att
skapalnnu en damm ovanfiir Storebro
(Sv2ingbron).
Den siste private dgarentill tomten
och huset var plitslagaren Enok Johansson,tidigare r milnga dr anst[lld
oi Tidaholmsverken och dessfiirinnan
ie Tldutrot-s Bruk.
Huset har tidigare stett vid jilnvd'gen mellan nuvarande godsmagasinet
och Thure Rohdins afflr och var di
bostad fiir lokfd,rare.Tidaholms Bruk
ldt av nigon anledning flytta det till
dess nuvarande plats nigon ging i
bdrjan av detta sekel och det inkiiptes
efter flyttningen av smedernaJohansson och Claesson,som igde det ihop.
Ovanfcir och nirmare Tidan liq Tida-

Div. III mellersta Gotaland

Forts. d niista sida
*) Limons anmiirkning.
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De f em f otbollsrpelarnafrLn TV, som ing1r
i TGoIF:t framgingsrika L1":a.Fr. 'u. Roland. Karlvrbnz, Arne Suenston,Kurt Jobansson,S.-E. Blilcher ocb Arne Kjellgren.
Foto Stig Persson.

R?ittelse:

6o-iring

I f&ta numrets lista iiver 50- oc-h
60-iringar 4:e kvartalet 1959 meddelades att Ftirridsarbetarc Karl loban
Valdemar Ljangquit vid Tidaholmsverken fyllde 60 ir den 8 okt. Hans
rdtta f6delsedag lr emellertid den 8
noa.
Slutftu dagenfrdn TV !

E€
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uppmdrksammade

har kommitt€n kommit till fiiliande
resultat:

fartyg

med POLAR-motorer
M, S. "Princess of Tannania"
Den 25/8 gick den australiskafdrjan "Princessof Tasmania" provtur.
Fartyget betecknasav fackmdnnensom
ett av de intressantasteoch mest betydande, som byggts i Australien.
Maskineriet bestlr av 2 turboladdade POLAR dieselmotorer,typ M69TS,
vilka ger en kombineradmax. effekt
av 8.600 eff. hk yid 230 vaw/min.

nya. farjan "PrinsessanChristina" i
sjcin under sedvanlig pomp och stlt
och med kungliga gdster.
Liksom fcjr sina tidigare f aftyg,
"Kronprinsessan
Ingrid" och "Prinsessan Margaretha", valde rederiet POLAR-motorer. Dessautgd,resi det nya
fartyget av tv8 M65T-motorer, som
tillsammansutvecklar 4.000 eff. hk
vid 250vaw/min.
Fotot?ivlingen

avgjord

Redaktionskommitt6n ber Nohab
M. S. "Prinsetsan Chrittina"
tacka fdr alla trevliga bidrag som llmFrederikshavnlinjen kommer, som nats till tdvlingen, som utlystes i nr 2
tidigare meddelats, att under ndsta av B-pilen i ir. Kommitt6n har haft
sommar sdtta in yttedigare ett fartyg huvudbry med att avgoraresultatetav
pi rutten Gdteborg-Frederikshavn.
tdvlingen men med vlrdefullt bistind
Den 28/9 gick vid Aalborg Vaerft den av fotospecialisteri Karlskoga-Bofors
M/S "Princessol Tasmanic/'- N. S. \f. StateDockyardfoto. (Nohabsarkiv.)

Hederspris:
Den dverldgsetbdstabilden har insdnis av herr Bengt Lindner, avd.
KKV. Herr Lindner tilldelas ett hedersprisfd,r sitt bidrag "Bissan".
A. Trollbiittemotia:
1. "Fidernas kyrka", Allan Andersson, avd. KKA.
2. "Historielektion",Nils Andersson,
avd. VPP 120.
3. "Dammbild" Robert Martinsen.
avd. VD 13.
B. Barnmoila:
I. "Maty", Ake Nilsson,avd.VM 1).
2. "Kristian", Bengt Lindner, avd.
KKV.
3. "Baby", Robert Martinsen, avd.
VD 13.
C. Djunnotiu:
1. "Pi lur", Ake Nilsson,avd.VM 15.
2. "Katt", Robert Martinsen, avd.
VD 13.
3. "Flicka med svartakatter", Sigge
Andersson,avd. VPP 14.
Vinnarna kommer att erh8lla -oriser
frin Nohabs reklamavdelning.
Allt som allt har insdnts ett 30-tal
bilder. Standardenvar dver lag god.
Kommitt6n tackar fcir visat intresse
och hoppasfi tiflfnlle iterkomma med
tdvlingar av liknande slag.
Bilderna kommer att oublicerasefter
hand med biirjan av detla nummer. En
del bilder som ej kommit med i prislistan kan eventuellt p&fikna publicering och ddrmed d.venhonorar senare.

U, T.
TV-rutan

Forts";frdnJt;regdende
sida
holms Bruks spf,.nhyvel,som drevs av
ett vattenhjul. Spin och annat triavfall samlades s[ sminingom i stora
mdngder och blandat med gyttja och
vatten gav vll fcirmodligen detta upphov till namnet "Sumpakoket" som
var gdngsepi den gamla hyvel- och
snickerianliggningen. Fcir resten omtalar Enok Johansson,att i bcirjannir
han bodde diir si ville det v?ixadiligt
pi tomten p8' grund av all terpertin
som fanns i marken.
I skrivande stund st&r huset dnnu
kvar, men ndr detta ldsesfir vi hoppas
att det dr borta. Den som lever f&r se.
Linton
Smeden och pl1tslagaren Enoh Johanssons h*s aid Ostra Drottningc,iigen, niira
"Suiingen". Foto B. Molin.
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De fyra besta bilderna i
Nohabs fotot?ivling
',BiJ|rltx"-

hedersprit- au berr
Bengt Lindner, KKV. - "FAdernas kyrka" at lserr Allan Andertson, KKA, - "l,tf;1yy"au berr Ake
l,{ilsson, VM 15. - "PA lur" au
rlunt?te,Se f . i;. prislittan.
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samman ddrmed. Den omfattar som
tidigare 12 veckor.De fdrsta 6 veckorna ir anslagnatill utbildning i speciell
skollokal. Ddrefter placeras eleverna
ut pi konstruktionskontoretsolika avdelningar fcir fortsatt ritutbildning.
Nohab-nytt

i en blink

Vir virderade medarbetare,signaturen Fors, kom i sistamomangenmed
flera trevliga manuskript, som vi tyv[rr
pi grund av platsbrist miste l&ta sti
iiver. Vi saxaremellertidfoljande:
"Trollf ejden", Trollh[ttans Sportklubbs stora orienteringstZivlinggick
den 6 sept. i trakterna omkring Sjcilanda. 800 startade,si det var livligt
vdrre i skogarna.Detta tyckte tydligen
en mdktigt stor llgtjur, som simmade
ut i sjdn Trehdrningen och skrimde
bort gdddorna fd'r Bertil Nilsson med
DireAtiir Odelberg, ingenjdr Meland. och ingeniiir Eller flankerar arnbassad6rsparet son i biten "Kutirasju".
Kingsley Graham. Nohabfoto Jerkenstam.
Korptimningen \anns i ir av Flygmotors lag och Nohab blev 2:a bland
Ur besiiksboken
2 tlvlande. Det blev alltsi ingen 3:e
inteckning
i vandringspriset.Men skam
Under andra hZilftenav augusti fick
som ger sig. Ndsta &r tas' det nog !
den
Nohab bes6k av inte mindre dn tvi
V i nterp r ogrammet i handboll, bordambassaddrer.
tennis m. fl. inomhusidrotter hiller
Den 18/8 gZisiadesfdretaget av
just nu p& att finslipas. Lokalfr&gorna
Indiens ambassad6r,Kewal Singh, som
dr besvldiga, men det brukar ju alltid
hade sillskap med sin maka och son.
redaupp sig.
Kanadas nyrrtnimnde ambassaddri
V arpaAastarna signalerar rekordsiSverige, Kingsley Graham, gdstade
song och ha aldrig tillfrirne haft s&dan
Nohab den 26/8 tillsammansmed sin
vind i seglensom nu.
maka.
Idrottsutbytet mellan Nohab och
En sovjetrysk jirnvdgsdelegation
BorregaardsJern og Metal i Sarpsborg
gjorde i bcirjan av septemberen rundhade i ir utdkats till 5 grenar: fotboll,
resa till svenskaloktillverkare. Resan Den Auinnliga tolken iiaersdtter, uad 6uer- tennis, bordtennis, skytte och bridge.
fdretogs i Kungl. Jdrnvdgsstyrelsens ingenjdr Keller bade att siiga, niir d.en rysAa Kampen gick i Sarpsborg,dit Nohabiregi. Den 7/9 gdstadesNohab.
iiirnuiigsdelegationen gdstade N ohab. Noterna gjorde en trevlig resa. Segrarna
habfoto Jerkenstam.
deladestlmligen brodedigt. Norrmdnnen segradei fotboll (2-0) och tenlndisAe antba.rsaddren ned 't'amilj tillsanzFlitig fiirslagsstZillarebeliinad
nis (5-1), Nohablaget skytte (874
mans nzed ingenjdr E//er. Nohabfoto Jerkenstam.
Den 3 sept. <ivedlmnade direktdr poing mot 824), bordtennis (8-4)
Od.etberg fcir foretagets rikning en och bridge (69 poZing mot 53). I
penningg&vaj?imtediplom till smeden skytte tivlade man med norska gevdr.
Biste skytt blev A. Norrman med
Valfrid Lindstrdm.
Denne har under en fciljd av 3r 207 podng.
Nobabs interna fotbollsterie har
gjort fdrbiittringar och hjnlpverktyg i
omfattats med stiirsta intresse och pi
en ovanligt stor omfattning.
Lindstrtim har varit i tilnst vid vissaavdelningarordnademan t. o. m.
tipstdvlingar. 18 lag, fiirdelade pi 2
Nohab i 38 tu.
grupper, deltog i serien. 78 matcher
speladesoch 259 mil dundradesin
Ny kurs fi;r kvinnliga
mellan stolparna.
ritbitriiden
SerieA vanns av avd. 61,/79 med 8
Systemetmed kvinnliga ritbitrdden speladematcher,vanv 7 vunna och en
har slagit si vdl ut, att fdretaget an- oavgjord, m&lkvot 22-)
och slutordnat en ny kurs, som tog sin btirjan po?ing 15. Serie B vanns av avd. 6I
den 21 september.
med motsvarandesiffror I - 7 - l,
Kursen avser att ge eleverna en 38-6 och 15. De 2 bdstt lageni varje
grundlZiggandeutbildning i ritteknik grupp finalspelade och det hela slutasamt i de teoretiska dmnen. som hiir de med att avd. 6L/79 vant sefien.
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ET\74-@
Den nya kallstukmasAinen
UVA-Bof
orc
FR-J0.UVA-foto.
ocks&vir helautomatUVA-CHUCKLESS f<jr slipning av ytterringar till
koniska rullager.
Fcirutom de maskiner som nlmnts
hadevi tvi maskiner,som fcirmodligen
dr av intresse for mhnga av B-pilens
ldsare:UVA-Bofors nya kallstuk- och
gingrullmaskiner. Intresset fd,r dessa
Sjiitte EuropeisAa aerktlgsmaskinutstiillningen hdlls i denna storslagna hall.
maskinervar sdrskilt stort, framfdr allt
fr&n franska skruvtillverkare. Bofors'
gamla representanti Fnnkrike Technom, gjorde ett mycket gott arbete.
Man hade inbjudit ett stort antal kunder och tog hand om dessap& ett fiiredcimligt sZitt.
nya maskinkons
truktionervricktestortintresse.
F rirncimliga
Det dr alltid svirt att giira sig en
frirestdllning om det vdrde som delUVA:s monter, som var bel?igenpi
Den sjiitte Europeiska verktygsmatagandet i en utstillning kan ha. Man
skinutstillningen hdlls 12-21 sep- vining 3, var denna ging strirre dn pi
fir ju ytterligt sdllan en order enbart
tidigare utstd.llningar,di vi nu visade pi grund av ett mdssdeltagande.
tember i ir, denna gnng i Paris. Pi
Indessautstdllningar ffu endastmaskiner sex maskiner.Vi hade fyra hilslipma- tressetfcir vira maskiner var dock sn
byggda i Europa visas, alltsi dven skiner, ddrav en helautomat fcir sam- stort, att vi tror att en hel del av de
maskiner byggda av amerikanskafcire- tidig slipning av hil och bottenplan, fcirfrigningar vi erhdll si sm&ningom
samt naturligtvis vir nya lilla. maskin ska resulterai order.
tags dotterbolagi Europa.
Bob
Fcjr irets utstillning disponerades U-t5 i standardutfrirande.Vi hade
en nybyggd hall, beligen vid Place de
la D6fense,som ligger direkt i Champs UVA:s rnonter.Bilden aisar ocksfrut:tdllningsbyggnadenskonstruLtion.Foto ORTO Paris
Elys€es' och Avenue de la Grande
Arm6es fcidiingning; ett bra ldge, dven
om utstillarnas personalfann det besvdrligt att ta sig hem till hotellen i
rusningstider.
Utstiillningshallen ir en storsiagen
byggnad.Bottenviningen1r i form av
en liksidig triangelmed ca 200 m sida.
Frin varje hrirn gir ett jdttevalvav betong och bildar taket. Hallen har fem
viningar som visasp& bilden.
Pi bottenviningen hade rnan de
tyngsta maskinernaoch p& viningarna
4 och 5 huvudsakligen verktyg och
ldttare maskiner.
De intryck vi pi UVA fhtt fr&n
denna utstdllning har givetvis till stor
del bestdmtsav det intressebescikarna
visade vir monter. Vi dr nog alla av
den uppfattningen, att vi hade ett
tacksamtjobb.
i

UVA pi sj:itte Europeiskaverktygsmaskini Paris
utstdllningen

JJ

WEDA

@q'-'

Direhtdr

Suen Lind. tillsamnans med, de ledand.e miinnen i The
In.rtitute ol Metals i London. Ifedafoto Vesterlund.

Metallbesdket pi TYeda: Fr. a. tynes pA f otor: lYilliam Ande*
son, kassdr i Scania-Vabis aerkstadsAlubb, fru Karin Lengroth,
lY/eda, Tore Jobansson, ordf. i GjutarAlubben Weda, Grnnar
lYelander, VerhstadsAlubbens ordf . lYeda, Sten Borg, terLstadsklubbens ordf, Scania-Vabit, direAtdr Soen Lind, expeditdr
Gdsta Hignzan, Metalls exp., S)dertiilie sanzt 1ueringenjdr Urban
MoI i n, 7Y/edatter h en. W edaf oto \Testerlund.

Ur W'edasbesciksbok
Den 3 sept. gjorde Metalls expedition i Stidertiilje ett
studiebesdkpi Vedaverken tillsammansmed representanter fdr Scania-Vabisverkstadsklubb.Vi visar hiir en bild
frin samkvlmet efter rundvandringen.

Kommendanteni Stockholm och fdrsvarsomridesbefdlhavaren,civersteC. J. N7achmeister,besdkterVedaverken.
Besdket g?illde en inspektion av S7edaverkensfijrsvarsanordningar.
The Institute of Metals i London hade sin irskonferens
f<irlagd till Stockholm den 20-25 september.Ett 40-tal
deltagare gjorde en studieresatill Sddert?iljeoch \7edaverken den 21 september.Fotot hir ovan visar fr. v. G. L.
Bailey, President,Dr. C. J. Smithells, Managing Director,
och Major C. J. P. Ball, Chairman, samtliga frln Magnesium Elektron Limited, England, samt direktdr S. Lind,
N7edaverken.
S. Ln
Deltagarei Tbe Instituteof fuIetalsStocAholmsndte
serpfr liinsp unzpmont eri ngen under IN/edabesij Aet. \Tedafoto

Fr. u. iiaerste lYacbtmeister, kapten Riben, )ueringenjdr
och direktbr S. Lind. \Tedafoto \flesterlund.

\Testerlund.

G. Lindh
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oUeteraner
slrnslutat
stntjansf,s

Gunxar Andersson

Gtstao Bjdrn

Bofors

Bofors

Harald Eriksson

Daniel Jobansson
Bofors

Bolors

lohax Busk
Bofors

Ad.olf Kristiansson
Nohab

Edrin Engstrdnz.
Boforc

Araid Larsson
Bolors

Andertton, Erik Gunnar, fddd 29 aug.L892,pensionerad 1 sept. L9)9. Yar fuen L926 och L927 anst?illdvid
Nobelkrut, innan han i maj L927 kom till Bofors som
grovarbetarepl Byggnadsavdelningen.Denna sysslahade
han tills han avgick efter ca 33 i.r i bolagetstjiinst. Medalj<ir1951 med 25 tjlnsteir.

hj?ilparei Smedjan,civerflyttadei sept. 1911 till Nobelkrut och iterkom till Bofors i sept. 1913 som arbetarei
Valsverket. Ddl arbetadehan tili I94t d|Lhan kom till
Transportavdelningensom truckf cirare'bchtrarxportarbetare. Erhtill vid jubileet l)46 medalj och gratifikation fdr
37 tjd:nstelLroch rlknade siledes ca 50 tjlnsteir nir han

Bjdrn, Gu$aa Adolf , fddd 17 a:ug.7892, pensionerad
1 sept. 1959. Anst[lldes fdrsta gingen i Bofors i nov.
1909 som rensarei St&lgjuteriets
rensaravd.,varifrin han
kom till Byggnadsavdelningen.
Slutade 1911 men eterkom till Bofors i apnl 1937 som hdrdare i Hdrdverket.
Denna syssla hade han tills han slutade efter ca 24
tj dnsteir.

avglcK.

Fredrihsson, Karl Araid, fddd 6 jan. 1896, sjukpensionerad I juni L959. Anst?illdesi jan. 1948 vid Bofors
som arbetare i St&lverketdlr han var till 1956 d3,han
civerflyttadetill Transportavd.som krankopplare.De sista
iren hade han denna sysslai Kanonverkstaden.

Busk, loban Emil, fodd L7 aug. 1892, slutat vid uppnidd pensionsilder17 ^ug. 1959. Anstdlldesvid Bofors
i juli 1946 som grovarbetare pi Byggnadsavdelningen,
varifrin han i sept. 1949 kom till Hdrdverketsom stldare.

f ohansson,Augutt Daniel, f6dd L4 sept.1892, pensionerad 1 okt. f9>9. Anstdlldesvid Bofors i april tpz8 som
trdarbetare p3. Byggnadsavdelningenoch hade denna
sysslahela sin anstdllningstid,ca 31 ir. Erhdll 1953 medalj och gratifikation fii'r 25 tj?insteir.

Engttrim, Eduin Antoniat, f6dd 2J dec. 1899, pensionerad1 april 1959. Anst2illdesi febr. 1917 som hj?ilpare i Smedjan vid Bofors, varifrin han <iverflyttadetill
Hdrdverket d[r han arbetadesom hjdlpare, brinellprovare
och hdrdare.Tiden juni-okl t9r7 arbetadehan p& Stillaboratoriet varefter han tillhcirt Vaktavdelningen som
porwakt. Erhtill vid jubileet r)46 medalj och gratifikation fcir 29 tjdnsteht och kunde silunda ld,kr.aca 42
tjdnsteir ndr han pi grund av sjukdom f<irtidspensionefaoes.
Eriksson,lohan Harald, fddd 2 aug. 1892, pensionerad
1 aug. 1959. Anstiilldes vid Bofors i sept. L909 som
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Kri$ianston, lohan Adolf, fddd 10 sept. 1894, pensionerad30 sept. 1959. Anstiilldesvid Nydqvist & Holm
1918 och har hela sin anstillningstid, ca 41 6r, tillhdrt
Fdrridsavdelningen.Utndmtdes 1946 till f6rman. Erhiill
vid Nohabs 100-irsjubileum 1947 medalj och gratifikation for 31 tjinsteir.
Lartson, Aroid. Leopold, f6dd 2 jan. L894, pensionerad
1 aug. 19)9. Anst?illdesi nov. 1921 vid Bofors som
offertingenjtir pi Krigsmaterielfd'rslljningen och hade
denna tjdnst hela sin anstillningstid, ca 38 ir. Erh6ll vid
jubileet 1946 medalj och gratifikation fdr 25 tj'dnstelr.

ett par korta uppehill april-okt. 1914 och frin mars
1916 Eterkomhan i juli 1917 som handformarei Stilgjuteriet. Detta yrke hade han tills han avgick efter ca
51 3,r i bolagets tjiinst. Erh61l vid jubileet L946 medalj
och gratifikation fd,r 38 tjdnsteir och i december 1958
storamedaljenfd,r 50 tjinsteir.

It
dfu.

Gbran Nilsson

Gustat Ohl6n

Bofor:

Bofors

Niltson, Frans OsAarGdran, fddd 20 sept. 1892, pensionerad 1 okt. 1959. Anstdlldes vid Bofors redan i
febr. 1907 som kdrnmakarelddingi Stllgjuteriet. Efter

Ohttn, GustaaAd.otf, f6dd 6 nov. 1898, pensionerad
1 mars 1959. AnstZilldes
vid Bofors i jan. I)LI som hj2ilpare i Smiltsmedjan. Overflyttade 1913 tlll Valsverket
och diirifrin r9L7 till Plitverkstaden som plitslagerihantlangare. Slutade i maj 1,)L8 men S.terkomfebr.-okt.
1919.Ateranstiilldes
i febr. L93osom plitslagareoch hade
detta yrke till mars 1919 d5'han avgick med fiirtidspension ga grund av sjukdom. Rlknade d& ca 38 tjdnsteir.
Erhdll vid jubileet r)46 medalj och gratifikation fcir 2)
tjdnsteir.

_>lN MEMORIAffi<<_

G. A. Hedenqttist
Bofors

Hjalmar Karlsson
Bolors

Hedenquist,Guttau Adolf , fddd 17 sept.189i, avliden
11 aug. 1959. Anst?illdesvid Bofors i jan. 1p11 som
svarvarei Kanonverkstadenoch dverflyttadei iuni 1913
som frdsarei denna verkstadsfinmekaniskaavdelnins. I
rrov. 1952 blev han fiirldsarbetare pi Centralfrirriiet.
Erhrill vid jubileet t)46 medalj och gratifikation for 35
tjlnste&r och hade siledes varit ca 48 fu i bolagetstjdnst
nlr han gick bort.
Karltson, Karl Hlalmar, fiidd 1 april 1896, avliden
5 september1959. Anstelldes vid Bofors 1 dec. 1933 pF"
Byggnadsavdelningen, der han varit grovarbetare och
fiirridsarbetare samt dessutomunder kortare perioder arbetat i skogen. Riiknade ca 26 tjdnsteiirvid sin bortging.
Medaljdr 1958 fcjr 25 tjd,nsteltr.
Perison, Karl Gustaa, fddd 29 nov. 1906, avliden 4
iept. 1959. Arbetade vid Bofors fdrsta gingen juni
I92O-mars L922 som hjlilpare i Smedjan.Ateranstdlldes
i mats 1929 pi sammaavdelning som hjdlpare och hejarsmed. Overflyttade till Nobelkrut i febr. L939, varjfrlo
han iterkom till Smedjan i mars 194). Frin okt. 1945
arbetadehan pi Byggnadsavdelningen
vid Kilsta. Ndr han
avled i sviter efter ett olycksfall i arbetet hade han ca 31
tjdnste&r.Medaljdr 1953 med 25 tjdnstefu.

KarJ Percson
Bolors

RHIIAKTIONBN
Nr 1 - 1960 kommer att innehilla den sedvanIiga kronikan over alla hdndelser av vikt inom
Boforskoncernen.Som vanligt hlmtar vi minga
notiser till kriinikan ur de iokala tidningarna. De
viktigaste notiserna brukar dock ldmnas av resp. avdelningschefer eller av personalorganisationernas
styrelserm. fl.
Red. eirnu tacksamatt fi forslag till notisersamt
bildmaterial snarastmojligt och gdrna i god tid fore
I jantari 1960.
Vi tackar redan nu for vdrdefull hjelp.
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BOFORS
KARL ANDERSSON, Expeditdr
Representantf6r Bjcirkborns Fabriksarbetarefackfdrening
GOSTA ANDREE, Fil. kand. (FRK)
Repr. fiir Avd. 24 av SvenskaIndustritjdnstemanna-Fcirbundet
BERT HENNING,
Kamrer (ED), Ordf.
Representantf<ir AB Bofors ledning
Fcirman(Y20)
RAGNAR LINDAHL,
Repr. f6r Avd. 153 och 281 av SverigesArbetsledaref6rbr:nd
NILS SODERHOLM, Svarvare(VR90)
Repr. fcir Avd. 76 av SvenskaMetallindustriarbetarefijrbundet
NOHAB
JO-HN LARS SON, Ritningsutlimnare
Representantfiir Nydqvist & Holms Verkstadsklubb
BENGT MOS SBERG, Servicechef
Representantfcir SIF Nohabs fiiretagsklubb
OTTO SKILD, Verkmistare
Representantfcir Nohabs Arbetsledareklubb
UNO TELL, Ingenjo4 Ordf.
Representantftir Nydqvist & Holms AB: s ledning
TIDAHOLMSVERKEN
THORE JOHANS SON, Fcirman
Repr. fisrArbetsledare(SAFavd.70)o.Tj?instemen(SIFavd.19)
EVALD MOLIN, Brukstjlnsteman,Ordf.
Representantf cjr AB Tidaholmsverkensledning
CARL SJOGREN, Mont6r
Repr. f or Avd. 163av SvenskaMetallindustriarbetarefcirbundet

\vEDAVERKEN
HOLGER BACKMAN, FcJTman
f ciretagsklubb
Representantfcir SverigesArbetsledarefcirbunds
TORE JOHANSSON, Kimmakare
Representantf6r SvenskaGjutarefdrbundetsfciretagsklubb
STEN LARS SON, Ingenjiir
Repr. f6r Sv. Lrdustdtjinstemanna-Fdrbundetsftiretagsklubb
GOSTA LINDH, Overingenjiir, Orfl
Representantfcir AB-W'. Dan Bergmans ledning
G UN NAR'W ELAND E R, Verktygssvarvare
Repr. f6r Sv.Metallindustriarbetaref<jrbundetsverkstadsklubb

UVA
B ORJE LARDNER, Ingenjcir
Representantfcir SlF-klubben
HARRY O. SANDBERG, Kamrer, Orff,
' Representantf6r Ulvsunda Vetkstider AB: s ledning
STOHR, Svarvare
BERNHARD
Representantfcir UVA: s verkstadsklubb
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Redaktiir
EGrL LoNNBERG,

och ansvatig utgivare
Fil.lic. (ER)
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miijligt och ej girna senareln den 10 nov.

YAD UVA
YISADE I
PARTS
J.,

'l$*
^[

Pi sjiitte europeiska verktygsut.
st[llningon i Paris visade UVA
fiir produktionsexperter frin
hela vdrlden ett representativt
,ntn urval av sina allra senasteverktygsmaskiner o Hel- och halvautomatiska innerslipmaskiner, de nya
kallstuk- och giingrullmaskinerna samt
de modernaste UVA-metoderna fiir liinsammare produktion demonstreradesingiende o Framtrddandet - ett led i den
p&giende offensiven fiir
U V A - B O F O R S - s e r i eanv
verktygsmaskiner - resulterade i ett stort antal.'
nya kontakter med intresserade fiiretag.
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