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TItlNINC FOR I)E ANSTATLDAINOM EOFORSK()NCERNEN

VAII SIGINOMKONCNRNBN
TILTIRAGITHAVBR
tg59 drskrdnikai ord ochbild
JANUARI
Kall och sntirik md.nadmed.daeruiigande
nordliga uindar. Tre starkarekoldperioder
omkringden 7-8, 14-17 och Z4-26.
1. Boforskoncernen
sysselsatte
vid irsskiftet foljande antal anstiilldavid de olika foretagen:
Timavl.

Bofors
.. .. . 4.987
L.L24
Nobelkrut
Nohab
1.456
Tidaholm
t42
uvA
227
\Tedaverken
408
Summa8.744

Minadsavl.

2.007
426
596
74
L04
t37

Summa

6.994
1.550
2.052
61,6
331
,45
12.088

3.344
Vid irsskiftet var invinareantaleti vira stdder
foljande:
Karlskoga
34.872
Trollhiittan
30.8t3
Sodertiilje
30.904
Tidaholm
6.4r9
Stockholm
(Bromma)

. 8O3.4OO

Disponent Sverre Sohlman ndmnde i en intervju, att AB Bofors inneliggande orderstock vid
irsskiftet rdckte f.or tYz-z irs arbete, dock med
ojiimn beliiggning pi de olika avdelningarna. Antalet inkommande order L958 har varit betydligt
ldgte dn f<iregiende i.r.
Gosta Nilsson ldmnade Metallstyret i Bofors
for att bli arbetsformedlingstjdnsteman.Hans plats
overtogs av Arne Ohlson (vald pi irsmotet 12
februari).
2. Ryssarnasdndeupp en mi.nraket "Lunik", som
dock inte nidde milet. Den nidde dock den interplanetariskarymden.

3. Alfred Nobel, hans familj och livsgdrning, beskrevs av professor E. Jorpes i British Medical
Journal.
5. Trettondagen blev arbetsfri, eftersom den infoll en mindag.
7. Vid Nobelkrut beslots, till fiiljd av overproduktion och pressat marknadspris, att icke vidare
iterupptaga tillverkning av s. k. Perit B.
8. Danska regeringen gav trafikministeriet tillstind att till DSB inkopa 45 diesellok frin Nohab
for leveransinom de ndrmaste 3-4 Lren. "Berlingske Tidende" skrev "Forbi med fut-fut-farten. De
gode gamle hyggelige damplokomotivers dage
talte". Loken fir littrabeteckningen MX nr
1001-104t och en effekt pit L425 hk.
8-9. Stilavdelningen i Bofors (FS) samlade
representanter for de skandinaviska forsdljningskontoren till en konferens infor det nya forsiiliningsiret.
9. Personalhusetvid Tidaholmsverken tages i ansprik for tillverkning av instrumentbrdden,som nu
miste forceras och bli foremil for skdrpt uppmdrksamhet.
1-0.I Karlskoga holls en konferens "sverige som
fredsfaktor" med bl. a. en utstdllning "Vndd i
vardande" som visade FN:s arbete och Sveriges
deltagande i internationellt tekniskt och socialt
arbete.
10-11. Intensivt snofall med blockende gator
och en hektisk snosvdng.
1L. Den nya kraftstationen i Noreberg, som dgs av
Amotfors Pappersbruk, kordes igilng. Nohab har
levererat turbinerna ph4ooo kVA.
12. Det stora dieselelektriskaNOHAB-GM-1oket,
som fcirhyrts av de finska jdrnvd.garna, fick f<ir-

I

LEDAREN
Vi miinniskor har en aiss bendgenhetatt beddma
d.et tont ai sjrilaa uppleut - ocb friimst uad ui
senafi uppleut - sLsomaarand.eiirthilt miirkligt,
Men niir ui bed.timerdet sitt fi)rflutna Srtiondet
- "\)-talet" - ifi56p7 oaanligt hiind'elseridtocb
miirkligt, iir det mycket rndjligt att historien Aom'
mer att ge ott riitt. Ty detta decenniumhiinnetecknasaa sfraiilen enorm Jocidl,teknirk och eAonomisk
utaeckling rorn aa epokgdrandeuppfinningar, rdn
och uppttickter au augi)randebetydelte fdr miin&lighetens framtid.
Viirldens politiska statashar uiuerligen priiglats
at, en fortleoand.eoro och spiinning, men mZnga
ljutpunkter har fdrmdrkts: kanshe 50-talet har
berett aig fdr fred. och ausplinning under 60-talet,
Miinniskan har tagit tteget ut till den interplanetaritka rymden och iir p2 uAg aft eriiara nyd
planeter. lethldern har hrympt aattLnd'ocb restider
mellan liinder och kontinentertill tirnmar,mot tidigare dagar - eller fdr hund'ra 3r ted'an- ussp6v
och mLnad.er.Atomkraften har tiimitu ocb iir nu
redo att fredligt tfiina miinniskan. Soewha folket
har uppleut en slandardhdjning utan like, bilistnens
absoluta genombrolt och TV :ns segerttg, f t)r att
nu niimna nLgra mer pLtagliga fi)reteelser.
Men utaecklingenbar ocksrtrndrkaresidor, sotn
fdruisso inte fhr fdrglt)mmas i detta sarnmanhang'
Vhrt "aiilslfr.nd" har icAeaunnils utan Jtorl1inuetteringar ocb ehonomithauppoffringar. Suerigetstatuskuld har ndra fi)rdubblats, och ai betalarnu skatter
som iir bdgre in i de flesta ldnder. Bostadtbriilen
be$frr och Aiiernaau bostalssiiAandeiir fdrtisso inte
rnind.re nu iin lt)r tio 3r sed'an'Samhiillenasoch
induilriernat uiuechling bar ocksfrfarit hLrt fram
ntot naturen, om ailket utplundradegrufisar, fdr'
giftade sji)ar och aattendragm, rn. aittnar.

niimliga lovord i dags- och fackpressen.En Pressrost: "Det svenskaloket gir som en klocka".
1-2.Karlskogasnye riksdagsman,1,:ekammarledamoten Ake Larsson (tidigare expeditor i Metall)
tog sdte och stemma i senatenoch ndmnde i en
iniervju, att han dven skulle bevaka Bofors intfessen.
lan. Detta Nohab-GM lok rallar l.n'PA
Nohabfoto.

clelinska iiirnt'hgarna'

Fiirsthelsen ocb samarbetetsiuiil mellan olika
samhiillsgruppersom mellan liind'er och folk dkad'e
kraftigt under 51-talet, Det mert framtriidande resuhatet aa detta sanzarbeleiir uiil 6- ocb 7-tlatsaatalen, uilka under de niirmasteSren kommer att
fdraerkligas.
har S0Jalet friintst aarit
Fi)r BoforckoncerneTz
Lrtionde.UVA inlemmaden stora byggenskapens
det i koncernen1950. KilstauerAensuppbyggnad
tillhiir ahsentligen50-talet,iiuen om planliiggningen
sked.depfr.4)-talet. Vid. Nobelkrut, Nobab, Tidaholrnnerken, UVA och Wedauerhenhar uppfi)rts
nla rtora modernafabriker och uerkstiiderulrustade
rned.modernasteinstrumentering, maskiner, ugnar
m. m. Den cioila tektorn har tagit allt stdrre del au
honcernensummanlagda produktion, iiuen om flera
fdrniinzliga Aoutruktioner inom det traditionsrika
krigtrnaterielomrfrdetfdrts ut p3 marknaden,bl. a,
50d.en"ftya" 40:an L/70 och L0,5 cm haubitsen.
talen uhtecklingskuraa aisar ocktS i stort sell en
fiimn $egring, Ar 19J0 aar antalet anstiilld'ainom
koncernenca 10.000 ocb fdrsiiljningnhrdet ca 177
mili. kr. Ar 1959 hade motstarande siffror stigit
till ca 12.100 anttiillda oclt ca 500 milj. Aronors
f6r:dljningsuiirde. Detta betyd.er,att prodaAtionsaiirdet per anfiilld mer iin f1rclubblats, iiaen om
hiinsy n t ager, i II p enningudrd et :'t'6rt dmri ng.
B-piten bdrjar med O),ro on**u sin 15:e 2rgdng. Under de gSngnaSren har tidningen kunnat
redouisa f drnkmliga och gliidjande retultat aa
anstriingningartill koncernfdretagens
gernenranama
fromma. Det iir redaktionensupprihtiga fdrhoppning, att d.e korumande frrgZngarnaskall kunna
gdra d.ettarnma,

23/1. VE-KKH uppnSdde15 olycLsfallsfriadr. Ett siiAert oslag'
i studiecirh.eln"Varfdr biinder detT'
bart reAord, Medlenznzarna
bar all anlednins att re glada ut. Fr, a. stdende:Ulf Bi|rnfot,
Stig lYinxerbeim ocb (Jno Lundberg, Sittande: Roll Hagquist'
Inguar Dahl ocb Nils-Gdsta Karlsson.KK foto.
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13. Det planerade atomkraftverket R4/Eva i Finnerodja kommer, enligt handelsministerLange, att
byggasforst 1965.
14. AvtaI trdffades mellan Marinforvaltningen och
AB Bofors samt de Laval och HSA (Hollandse
Signaal) om gottgorelsefor artillerimateriel till de
avbestdlldajagarna "Lappland" och "Virmland".
En ny och stor kranbil inforlivades med Bofors
Transportavdelning. Kranen, av tyskt f.abrikat,
lyfter 11 ton och hela fordonet vdger 24 ton.
SJ spar 350 kr per resamed persontig strdckan
Boris-Alvesta-Boris
genom att anvinda NohabGM-lok (T lok) istdllet fcir inglok. For ett godstig blir besparingen6OOkr.

Jan. Transportaudelningensttorc nla kranbil aa labrikatet
IYILHAG. Foto frin RT.

15. Spi.rljusavdelningenvid Nobelkrut, avd. 74 r
Skyddspristlvlingen, uppnidde 1.000 olycksfallsfria arbetsdagar.
17. Karlskogass. k. beredskapsplan
for att mota en
ev. arbetsloshethiller inte, enligt vad en utredning
visade. Bland byggnadsarbetarnavar f. n. arbetslosheten stor.
Vinterns kallaste natt med - 3I" i Granbergsdal.
L8. En ny gudstjiinstlokalfor de ostra stadsdelarna
i fastigheten Saxlyckevigen 30 i Sandvikeninvigdes
i sambandmed hogmdssan.
Valsverksklubbeni Kilsta beslot pi irsmotet
att inkopa en "vdstkustbi.t" till Tjd,no.
19. Mitt i smdllkalla vintern boriade Deqerfors
koping arbetet pi. sin del av den nya vdgJn mot
Karlskoga. Delen Agen-Kvamtorp skall vara
f.ardig 1 november.
24. De forsta Nohab-montorerna till Baygorria
kraftstation i Uruguay ldmnade Sverige.
Hi;gsta lodsaAkunsAapen disAtterar utformnixgar da ett rzltt
lay.
lok till Sl, Fr, o, ingenji)r Rune Olrson, i)ueringenjdr Rickird
Keller oclt ingenjdr Harald Halaorsez. Nohabfoto.

lan. En 8-c71. Nobabmotor tlp M 68T under ntontering fdr
aidare belordran till en rysA bogserbdt. Nohabfoto.

lan. Lokomotorer till SJ under nzontering pd Noltab. Nohabfoto.

+

24/1, Vid KC:s iulfest pi Labbsandaasliladet en att Boforc mera
ililbeuarade benliga konstruktioner: rcbote$ ERIKA, sorn kan
tala pd Alingande aerc, siunga till eget ackompaniemangmed
rymdbru rn. n2.Foto L, Elofson.

20-24. "Vit vecka" med enorma snomzingder.Vid
Nobelkrut var fabriksdriften nira ett sammanbrott
pi grund av lamslagnainterna transporter.
21. Antalet arbetslosai Sverigefortsatte att stiga'
man gick utan arbete, ddtav ca 2-6OOi
Ca 73.OOO
Orebro ldn. Vid Bofors varsladesom fristillande
av ett 3o-tal man. Tvi omskolningskurserplaneradesi Kadskoga.
22. Disponent SverreSohlman uttalade i en intervju med Kadskoga Kuriren vissa farhigor for Bofors framtid. Inga nya bestdllningar pi krigsmateriel har inkommit. Den civila sektorn har dock
minga ljuspunkter.
23. Avd. VE-KKH vid Bofors noteradeett svenskt
rekord - kanske oslagbart - inom olycksfallsstatistiken: ti hr :utanolycksfall. For dennaprestation stir ca 30 man med 130.000dagsverken.
24. Den nya stadsplanen f<ir Immetorp-Sandvi
ken var fiirdig.
28. Professor Magnus Oledal, Tekn. Hogskolan,
tillsammans med fem assistentergdstade Nohab
och studeradesdrskilt turbinverkstaden,turbinlaboratoriet och provstationen.
2!. Kungl. Vattenfallsstyrelsen5O-irsjubiletadei
Trollhdttan , ty hdr "foddes" Vattenfall. Storkalaset

28/1. Prclessor Oledal, TeAnis, med assislenter ocb ctceroner t
N ohabs tur bixlaborat ori um. Nohabloto.

holls pi Nohabs restaurang"Gullriset", diir 500
personerbiinkadesig efter enhogtidligheti Folkets
Hus med tal ur generaldirektorErik Grafstrom
m. fl., oveddmnandeav givor m. m. Tidigare pi
dagenhadegdsternabesettkraftverkenoch andra
sevdrdheter.Den 20/1' hade festligheternaborjat
i Stockholmunder
medenhogtidtigheti Stadshuset
narvaroavblandandraKonungenochDrottningen'
En delegationfrin Nohab ingick ocksi, och direktor Odelberg overldmnadeen penninggiva frin
av VattenNohab, att anvdndastill utsmyckningen
falls nya administrationsbyggnad.
30. Hindersmdssai Orebro. Jirnverksforeningen
fyllde 7o Fn.Disponent\Tahlstromndmndei sin
att exporten
over 1958irs verksamhet,
redogorelse
jdrn
med
dock
pressadepriser
och stil stigit
av
18/2. Den nya 9 cm liitta re|ylfria paxsaraiirnsLanonen (9 cm
PaPi m/58) byggs at Bofots och Carl Gztaft stads geufusfaAtoti'
Boforsfoto Tillman.

'v.
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3/2. Bl1gndAsarbetetpfr ldkenedelsfaktureringen(NVM)
b6ri at. Bof orsfoto Tillman.
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24/2. 40 nzm Aanon L/ZO b%gs iiaen i en aersion utax masAinriktning, atr anaiixdas ddr elkraft inte kan produceras. Boforsfoto Falk.

4/2. Skolan f6/ arbetrldr ungdom bdrlade. Hlir se ai en ilng nzdjz
.tom lAnker blt btlmekantker. KK foto.

-

medan malmexportenkrafiigt minskat. Professor H. Montgomery talade om ryska industriproblem.
31. SJbestzillde6 nya ellok av ny typ vid de svenska
lokomotiwerkstiderna, varvid 2 lok tillfoll Nohab.
Loken fir en timenergi pe 4i0O hk och byggs for
en maxfart pi r:O km/tim.

FEBRUARI
Solfattig och kylig. Syda)istliga uindar forhiirskade med dimma och rinzfrost. Mildare
luft mot slutet au md.naden,
18/2. Denna bild tisar eldriirets upphringningsanordning d den
nya liitta 9 cnz reAylfria pansaruiirnshanonen. Boforsfoto Tillman.

lilrr'
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1. Hindersmdssanfortsatte.Pi. Bergshanteringens
Vdnners irsmote berorde disponent Sixten \fohlfart konjunkturldget och fanri, att svensk jfunhantering f. n. befann sig i ett krisldge.
Konstruktionskontoretsmdt- och instrumentsektion, KC 4, fick ny organisation med fyra avdelningar: Mdtavd. KCM, Instrumentavd. KCK,
Serviceavd.KCY och Ammunitionslaboratorium
vid BoforsverkenKCX.
3-5. Vid tVedaverken holls en instruktionskurs
omfattandemontering och skotselav \Tedaverkens
ldnspump,for de personer,som vid Boforskontoren
(FA) handharpumpforsdljningen.Ett r5-tal deltog
1 KUfSen.

4. En skola for arbetsl6sungdom borjade i Karlskoga. 100 ungdomar infann sig till uppropet.
Skolan fl,.r karaktdr av folkskola med 4 kurser, en
allmdn, en hushills, en radio-TV och en motor.
5. Nohab erholl bestdllning p3"4 francisturbiner
varderape no.o}o hk vid 94 m fallhojd till kraftstationen Furnas i Rio Grandefloden i Brasilien.
Orderngick pi ca 12 milj. kr.
6. Socialdemokratiskatjdnstemannarhdetkrdvde,
i en motion till partikongressen, att f.i pengarna
tillbaka pi redan inbetaladepensionsforsikringar.
7. Bostadskoni Karlskoga omfattade 729 personer, de flesta, ca 340, onskade storre ldgenheter.
16/2. KilstauerAets nya betningsanldggning (A4VK 45-46)
i bruh. Boforsfoto Tillman.

togs

l"i'1-lli-fi

20/2. Interi)rbild frdn Viirntebehandlingshtdelningen( MSK s)
aid Kilstasmedjaa.Boforsfoto Tillman.

Kon har okat betydligt eller ffin 493 vid motsvarandetidpunkt t95s.
i Bjorkbornnidde
vid Angcentralen
10. Personalen
15.000dagsverken
arbetsdagar.
L000olycksfallsfria
har gitt.
Enligt senaste
rikningen har Karlskoga8.000
motorfordon.Det blir ca 1 bil pi 4 personer.
Hjortarna och ridjuren inom Nobelkruts
"djurpark" klarade vintern bra, men si fick de
ocksi mycketgod mat. Svirare hade ridjuren det
ute i markerna.

16/2. Bethusetsfasad med eaahueringslruruntor
8er en exprcssia
modernindustriarhitekturbild. Boforsfoto Tillman.

12. Liinsstyrelseni Orebro tiilstyrkte Svenska
TiindsticksAB:s koncessionfor undersokningav
uran-, torium- och beryliumfyndigheteri linet
men ansig, att Nobelkruts fabriksomride var
oldmpligt att goraev. inmutningarpi.

15. Metall 76-ansirsmote debatteradebl. a. omflyttningar av ildre arbetskraft inom VK-avdelningarna.

mantrdddepi Stillaboratoriet,varvid prisernai
1958irs skyddstdvling
deladesut.

21. StockholmsStudentsingarekom som det forsta
vi.rtecknet och holl konsert i Samlingshuset.Einar
Ralf dirigerade den som vanligt utomordentligt
vdlsjungandekoren.

1,9. "Kloramin frin Bofors Nobelkrut dr ett starkt
vapen mot epidemisjukdomar" hette det i en ar13. Boforsverkenoch Nobelkrut besoktesav byritikel i KK.
Arbetarskyddsstyrelsen
frin
direktor Signe Holst
Bofors Nobelkrut tvingades permittera ett
KerstinMille frin Yrkesinspekochsocialinspektor
30-tal man pi grund av arbetsbrist.De flesta itertioneni Kadstad.
anstdlldes vid de metallurgiska avdelningarna i
Bofors och Kilsta.
t4. Cenftala Skyddskommitt6nvid Bofors sam-

Febr. Interi6r frdn Nohabs VerktygsAonstrilktioilsAonto/, so//2
't'drgrunden l. ,. siner
fitt nya ljusa ocb triasamma loLaler. I
aerkmdstare Orto Skild, medlern au B-pilens redaLtionskornnitt|,
Nohabfoto.
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22. Bjorkborns fackforening kunde pi irsmotet
konstatera,att medlemsantaletsjunkit, vilket beror
vid Nobelkrut.
pi den minskade sysselsdttningen
24. Staren rapporterades anlind
som forsta virtecken.

Bergslagen

25. Trots vintern var flera stora bostadsbyggen
iglng i Karlskoga. PL gamla Cirkusomridet skall
bl. a. tvi stora hyreshusuppforas och vid Gustavsgatan skjuter tvi hoghus i hojden.
26. Dagspressenhar reportage om atomverksprojekten, som sysselsdtterolika svenskaindustrier.

Hdrvid ndmndes bl. a. Boforskoncernensinsatser
forR3/Adam och R4/Eva.
Vdsttyska regeringen meddelade, att den frin
Sverigeinkopt diversekrigsmateriel,bl. a. stilhjnlmar, och att den har det storsta intressefor Bofors
f jd,rr styr da luf tvdrnskanoner.
I den europeiska "atomstaden", uppbyggd i
MolI i Belgien, var flera svenskaforskare och tekniker sysselsatta,
bl. a. ingenjor Lennart Strom, Bofors (Expr.).
27. AB Bofors fick Arbetsmarknadsstyrelsens
tillstind att anvinda I,25 mil| kr av investeringsmedel for ombyggnad och modernisering av handformningsgjuteriet. Kostnaden for hela bygget har
berdknatstlll6,35 milj. kr.
AB Bofors fick Arbetsmarknadsstyrelsens
tillstind att anvdnda 7,25 mllj. kr av investeringsmedel for ombyggnad och modernisering av Handformningsgjuteriet. Kostnaden for hela bygget har
berlknats till 6,35 milj. kr.
Regeringenlade fram proposition om allmdn
tilldggspension.
Overingenjor Nils \Tahlberg, Bofors, forordnades av regeringen till ledamot av Linsarbetsnd.mndeni Orebro efter direktor Axel \Mahlsteen.
28. Arrendatorsbostadenoch det stora ladugirdskomplexet vid Prostgirden borjade rivas for att
idmna plats it den nya Filipstadsvdgen.
Byggnadsfirman Skarnes fastighet vid Polishusetvar fd,rdig.Forutom Torghallen rymmerhuset
44Iagenheter om 1 rum och kokvri.
16/ 3. Stfr.lEoxstruAtionen
gen pd-Kilsta
till uaAuumsnziiltanliiggnin
(MEK 50) bdU pA d, ferdr. I septemberoar byggnadenklar.
BoforsfotoTillman.

17/2, Efter det senasteaild.sanma:ndt'allet ocb sndrdjniugen oar
Nobelhruts labriA:port
nittan dold au driuorna. Boforsfoto
Tillman.

Strdngpressenvid \Tedaverken tog i bruk 2 st.
induktionsvarmare for got. Anldggningen drivs
frin eit ndt pi 6.500 V och produktionendr 50 got
per timme. Uppvdrmningstidenper got, fr6.nrumstemperatur till + 6OO"dr 140 sek. Fordelarna dr
stora: bdttre temp. noggrannhet,snabbomstillning
av temp., snabbuppvdrmning, ingen uppkorningstid och mindre utrymme.
Laboratoriet vid \Tedaverken fick en Quantometer av mdrket ARL, .tillverkad i Schweiz pi.
amerikansk licens. (Vi iterkommer med en specialartikel.)

MAR.S
Viren kom tidigt och bleu den uarmastepi.
40 ir, Soliga ocb milda dagar. Snd och kyla
aid pisk adllade ett kortare aabrott i ad.rui)dret.
1. Rekordvdrme over hela landet. I Skine uppmdttes15o.
Fordndring inom Direktionen i AB Bofors.
Direktor Axel Wahlsteen avgick pi grund av hdlsoskdl som vice verkstdllande direktor och eftertrdddes av direktor Helmer Nordqvist. Samtidigt tilltrddde overingenjor Stig Casperssonbefattningen
som produktionschef.
Febr. lYedaaertrentnya induktionsadrmarefdr gdt i spriingpresrez. r}ZedafotolWesterlund.

9/3. Iadtgfrdsbyggnaden dd ProstgLrden
i Auraan bleu bd.ttre.Boforsfoto Tiilman.

Kadskoga Amatorfiskeklubb klarade sig fint i
en triangeltdvling i pimpelfiske pi Olmevikensis.
1-3. UVA deltog ph Leipziger Friijahrs-Messe
med 2 st. slipmaskiner, den ena U55 Chuckless.
1-8. 20 elever frin Bofors Industriskola gjorde
en fjillresa till Lofsdalen i Hdrjedalen. Gruppen
trivdes gott ehuru vidret inte var det blsta. Pi
uppresanhann man med ett uppehill i Mora, just
som irets Vasaloppssegrare
gick i mil.
2. Virtecknen borjade komma. Denna dag rapporteradesbl. a. tussilago,tofsvipa och ldrka.
Jagarcn"Hilsingland", den sistaav de 4landskapsjagarna enligt 7952 Lrs plan, var fdrdigutrustad vid Kockums varv i Malmo. Bestyckningen
bestir av fyrz L2 cm kanoner i tvi dubbeltorn, sex
40 mm automatkanoner och sex torpedtuber.
Landstingets regionplanekontor skall utreda
och "kartl2igga" behovet av fritidsomriden i Kilsbergen. Utredningen beror i hog grad Bofors och
Villingsbergs skjutfdlt.
3. USA siinde upp en minraket, som passerade
5.000 mii vid sidan om minen och gick vidare
som jordsatellit.
Forhandlingarna mellan LO och SAF om nytt
avtal slots dntligen. Den genomsnittliga loneokMars. L6phjulet
foto.
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en Baggoriaturbin

ffiffi

nzasAinbearbelar. Nohab-

pd. Bofors skjutldlt Bofors26/3. Indonesisk studiekonzntission
foto Tillman.

ningen blev 1,6 % for omkring 650.000 industri
arbetare.
4. Bofors hiller f . n. pL med utvecklingsarbeten
pi en helsvensk pansarvirnsrobot, av ungefdr
samma typ som den franska SS 10, som arm6n
inkopt. Boforsroboten blir dock bdrbar och mycket
ldttare.
7. Bofors Gymnastikfiirening 50-irsjubilerade och
hyllades frin nd'r och fjdrnn Ett stort antal medaljer, diplom och fiirtjdnsttecken utdelades. Herrar Evald Johansson,Olle Linderberg, Pontus Andersson,Hugo Dahlin och Edvin Andersson fick
det rikaste "ordensregnet".
8. Ett 50-tal ingenjorer frin Bofors, Degerfors
och Kristinehamn m<ittesi Bofors Samlingshusi en
konferens anordnad av TCO:s ingenjdrsrid och
SIF-teknikerkommitt6.
9. Metallkonferens i Stockholm for att ridgora
om "Europamarknaden".
Overdirektor Birger Ohman besokteKarlskoga
for att overldgga med representanter for landstinget och staden om planerna for yrkesutbildningen och Maskinfackskolan m. m. i Kadskoga.
Bofors Industriskola fick ocksi ett besok av de sakkunniga herrarna.
i F 40 vid
11. De tre forsta oxidationsautoklaverna
Nobelkrut inkopplades och dirmed forsvann den
irriterande "rokgasningen" d. v. s. utsldpPet av
nitrosa gaservid Bjdrkborn.
12. Trots stora nya order sig sig Nohab nodsakat
attvarsla om permittering av 80 man.
13. Trots att provkorningen igde rum fredagen
den 13 mars i den nya sfiriska hogtrycksautoklaven
utanfor E 39 C blev resultatetmycket lovande.

Avtalsforhandlingarna vid Nobelkrut slutfordes lyckligen.
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15. Storonastiftelsensrid och fullmiktige sammantrddde och valde Gunnar Larsson,VK 25, till
Gosta Nilssons eftertrddarei ndmnden.Ndmnden
har nu foliande medlemmar: Sven-ArneAndersson, Axel Engholm, Nils Gullbrand, Gunnar Larsson och Lars Lundquist.
Det dr besvdrligt att flytta hus. Ett av boningshusenvid Prostgirden, som skulle flyttas till
Briten, gled av trailern vid passerandetav jdrnvigsovergingen vid Bofors och blockerade hela
Nora-vdgen.
Karlskoga Hogre Allmdnna Ldroverk blev
skolmdstarei ishockey 1959 genom att i finalen
besegraKopings ldroverk med 5-2.
17. AB Bofors publicerade de prelimindra bokslutssiffrorna for ir 1958.
18. Nordiska skeppsbyggarteknologer
kongressade
i Goteborg och gjorde di dven siudiebesokpi olika
industrier, bl. a. SKF, Goteborgsvarven,VolvoPentaverkeni Skovde samt Nohab i Trollhdttan.
Dragning i "semesterlotteriet"i skyddspristzivlingen vid Bofors. Namnen pi de nio lyckliga
vinnarna kan ldsasi B-pilen m 2/7959.
19. Centrala Skyddskommitt6nvid Nobelkrut holl
irsmote vid Nobelkrut i nervaro av yrkesinspektor
Ahlfors samt 1:e byriingenjor Sangberg frl.n
Springdmnesinspektionen.Ordforanden direktor
A. \Wahlquist avtackadesoch hylladeshjiirtligt.
22. Jarnbruksavtaletv ar klart.
28. Piskaftonen blev livlig i Karlskoga med "raggarikning", smdllare av kraftigaste slag och grov
ikadegorelse.
15/3. PlArrgArdent arendatorsbostad odlte oid Rosendals Jdrnaiigs)oergfrng pfr uAg upp mot Brdten. KK foto.

p3 Bofor: In9/3, ReprcsentanrelfAr yAessAoleduerttyrelsen
dustrisAola.Fr. a. rcAror Helling, byrfrchefKarl losefsson,duerdirektdr Birger 6hman och sAoldireAti)r !erker Robertston.
KK foto.

De svenska kvalitetsstilverken - ddribland
givetvis dven Bofors - ordnade en gemensamutst2illning "Schwedenstahl" pn Leipzigermdssan.
Nir ChrustjevbesokteMdssanstuderadehan med
stort intresseden svenskamontern.
HSB satte iging bostadsrittsforeningenLdrlingens fastighet i kvarteret Gasellen.Huset skall
rymma 27 Iagenheteroch varaklaft 7960.
APRIL
Den aarlna udren f ortsatte. Ostad.igare
udder med regn och snd de fdrsta ueckorna,
t. o. nx. sndstorrn den 10, Sista aeckorna
soliga ocb torua.. Vrtrmerekord omkring
d.en14.
1. "Karlskoga och Bofors gi.r samman!" Si.lod en
4-spaltsrubriki KK. Precissom om stadenoch bolaget varit osamsoch skilda et! Na, rubriken g2illde
endastKIF och IFK Bofors, de gamla arvfienderna.
2. Nohab erholl, i stark konkurrens med andra
turbintillverkare,bestdllningfrin Vattenfallsstyrelsen pi de 2 turbinerna till Messaurekraftstation.
Vardera turbinen (av francistyp) ffu en effekt pi
L93.600hk. Bestdllningengick p5.ca 5,5 milj. kr.
Mars, Wedas lag i Sddertnljeskorpishockey.Fr. a. stdende:O,
Bjdrxberg (lagledare), L. Karltson, C. Sddergren, P. Lindb,
K. Holmberg. Sittande:A. Ldugren, S. Nordstedt, S. Haraldsson,
A. Lindqaist ocb H, Pettersson.Vedafoto S7esterlund.

'fotograferad.es
6/4. De xorcAa pressniinnen jdnte Nobabttiirdar
pd " G ullri set". Nohabfoto.

tegrare i BoforsmdstersAapet
7/4. Uxgdomsklassens
i foto, Saen
Nainfelt, ffr.r sitt pris aa direhtdr An,id lVahlqulrr. Foto Frank
Kylvik.

3. Forhandlingarnamellan SAF-SIFoch Salf slots
med ett 2-Lrsavtal,innebdrande en loneokning pa
1,9 %. Ca 150.000tjinstemdn och arbetsledareberordesav avtalet.
I Sodertiilje spelades en serie korpishockey.
-Wedaslag blev 2:a iDiv.I efter StandardRadio.
4. Hdrdverkstaden i Stockholm hade besok av
medlemmar i Statens Hantverksinstituts vdrmebehandlingskurs.FAS bjod studiebesdkarna
pi varm
korv och pilsner.
Orebro stad siikte kontakt med AB Bofors for
att overldggaom fritidsomriden i Kilsbergen.
6. Tolv ledande norska pressmengjorde en niodagarsresai Sverige6-1,4 april i UD:s regi for att
studeraindustrier m. m. Rundresanboriadei Trollhdttan, ddr Nohab och Flygmotor besigs.

24/4. Stdlkonstruktionen till StfrlaerAets tillbygge 8t siider aar
'ltirdig och tnulningrilbetet hande bdrja. T. a. rlner ,rauersbanan
6aer skrotgfrldez. Bofotsfoto Tillman.

Apill. filrbingodt
i atseaiirda storleAar barde till stdlgjuleriets
tilluerkning 1959. Den f drdiga gjutf ornen ,ill en "Hojan/'-sAoael
fdre hopltiggningen. Gjutmistare Lindsdog ocb gjutarna Birat,
Pettelrron och Viksten beundrar oerdet. Boforsfoto Tillman.
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7. Enligt meddelande frin Kungl. Vattenfallsstyrelsenoch AB Atomenergi blir det svenskaatomkraftprogrammet starkt forsenat. Farstareaktorn
R3/Adam kan forst bli f2irdig 1963. Nohab skall
som bekant bl. a. leverera laddningsmaskinen till
denna reaktor.
Utstillning pi Bofors Ungdomsgird av de inslnda bilderna samt prisutdelning i "Boforsmdsterskapeti foto". Se f. o. B-pilen m 2/1959.
8. Telestyrelsenmeddelade,att samtalstaxanmellan Kadskoga och Stockholm kommer att sinkas

medzo%.
2O nya skeppare"kldcktes"ndr TBV:s kurs i
navigation avslutades. Statens fartygsinspektor,
kapten E. \Tahlberg, ledde examen.
fick 1.350
9. Enligt en rapport till Socialstyrelsen
Karlskogabor socialhjdlp under fu 7958.
L0. Boforspensiondrernabjiids av de tre stora
fackforenin gana p3.ett trevligt samkvdm pi Folkets Hus.
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Konvalescentforeningeni Karlskoga meddelade, att under 1958 18 arbetare gjort 73.609timmar
i verkstadenvid Timmermansvdgenoch i lon erhillit ca 43.o}o kr. Bofors ldmnade beiydandearbetentill verkstaden.
Deltagarna frin Nobelkrut i kursen "Yafior
lrdnder det" - 2OOfrln 17 cirklar - hade qemensam avslutning pi Samlingshuset.
I1. Karlskoga-Kuriren inneholl en ling artikel om
Bofors hogskolekurser.Vi hoppas kunna iterkomma i detta dmne.
12-27. P6.SvenskaExportforeningensmonter pi
Milanoutstdllningen deltog Nohab med en modell
av Polarmofor typ MN 16.
13-76. Pi Industriskolan genomfordes psykologiska ldmplighetsprov for 36 arbetsledareaspiranter. Dessaprov var de 4:de i ordningen. Pi en allmdn inbjudan hade 54 forklant sig intresserade,av
vilka dock 18 foll bort pi grund av ildersskdl.
14. Mockeln "rensade" och kastade sin isboja ovanligt tidigt i 3r.
Damklubben inom avd. 153 Bofors av Sveriges
Arbetsledareforbund 25-irsjubilerade vid en fest
pi Bredablick.Se fotos.
15. Partiell nedliggning av ammunitionsverkstaden vid Tidaholmsverken.Instrumentbrddenaerovrade huvuddelenav golvytan.
"GamIa Brukspojkars Klubb" avslutade vinterns arbetemed ett samkvdmpi Ungdomsgirden.
18. Nohab tvingades pi. grund av orderbrist att
varsla om uppsigning av 80 man och permittering
av 40 man frin den 18 april.

L4/4. Aatontatuerkstaden, aad. 31, ild Nohab, uppnidde L.000
ol ychslal I sf ila arbet sdagar. Hdr ter d personalensanlad.frutnt'\r
" oI 1,cAsI al I st aalaz". Nohabf oto.

14/4. Styrel:eni aodelning153:sdarnklubb.Fr. u,'fruarnaB. Ekrtri;nt, Altr;d Karlsson, Astrid Larsson, El:a lYablstrdm ocb
Britta Eriksson.
15/4. Ganla bruAtPoikarsAlubb besijAte KarlsAoga
som aisad.es
att brandchefenSandqaist.KT foto.

14/4. Frdn Danrdlubbens25-frrsfest.
Honniirsbordetmed ordt'|randei Salf nr 153 Bolors och 281 Bjdr|born lterrarHolm och
Hellstrbrn iiimte glister frdn Bjbrhborn.
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z1/4. Eteaef Iran r7.ogfe
Boforc Hiirduerhttiider i
frin FAS.

i Giiale besig
studiercsa, Foto

18. En eldsvidai ett rum i Boforsungkarlshotell
pi KilstavdgenL8 visadesig van mordbrand.En
utldndsk arbetarcerkdndesenareatt han anlagt
branden.
ordnadesen arbetsle19. PStBofors Samlingshus
darekonferenssom "uppfoljning" av ingenjorskonferenseni mars. Konferensenvar ordnad av
TCO:sarbetsledarrid
och avd.t53 och281av Salf.
20. Statistiska Centralbyrins befolkningsstatistik
visade,att Karlskogahar kvinnounderskott.
Staden
har 17.964mdn och 16.908kvinnor.Pa 1.000men
blir det silunda endast941 kvinnor. Ja, stadens
ungkadar har nog konstateratdetta utan Centralbyrins hjelp.
20-25. Tolv officerareoch underofficerarepe en
utbildningskursi Boforsfor den 12 cmfdltautomatkanonen,innan dennaoverldmnades
till arm6n.
22. Kapten Rheborg,Marinstaben,holl foredrag
om utbitar och derasbekiimpandepi Karlskoga
BergslagsTekniskaFrireningsminadsmote.
AB Bofors irsredogorelsefcir Lr 1958publicerades.Totalforsiljningen 406 milj. kr, nettovinst
8,43 milj. kr. SedirektorNordqvistsutfrlrliga redogorelsei B-pilenm 2/ 1"959.
30/4. Tiinttemanna|dren sfunger afrrenin frfrn Haaudkontorets
trappa. Obrcraeraatt tolen sh,en!DirigentOrcarLundtall, Boforstoto

l lllman.

2/4. Prouhiulet till lvlestaure-turbineni Nobabs prcrrtarion.
Ingenjbr Edmundo Bebie monterar.Nohabfoto.

22-23. Tre redaktorcr frin Radiotjdnst besokte
Bofors for att forbereda ett program om Bofors i
utlandssindningarna.
23. Frlgan om Mockelns fororening togs upp till
debatt pi Karlskoga stadsfullmdktiges sammantrdde och man efterlyste de i.tgzirder som Bofors
vidtagit ftjr att rena avloppsvattnet frin industri
omridena.
24. Kohlswa Jernverk AB erholl koncession att
leta uran, torium och beryllium i Olsdalen.
25. Fdltverkstadenhdlsade, enligt en nu 1,3-irig
tradition, virens ankomst med korsing under
Holger Hallenbergs ledning och tal av fcirman
Esaias Granlund. Initiativtagaren till denna hyllning, verkmistare David Hammar, skall ha en
sdrskildblomma.
26. En hemvdrnsgrupp pa ett 30-tal man frin
Karlskoga och Bofors besokte Danmark, tdvlade,
vann och hade trevligt.
Kung Olav av Norge besokte Sverige. I programmet ingick en utfird i Stockholms sodra
skdrgird ombord pi disponent Sverre Sohlmans
motorbit mfs Gunilla.
Karlskogasdldsta invinare, Maria $fijk, dnka
efter BoforsarbetareErik \7iik, avled ndra 100 ir
gammal.
28. ForsvarsministerSven Andersson besokteBofors i sdllskap med statssekreterareKAF Frithiofson och generalmajor KarI Armann. Styrelsens
ordforande, forste hovmarskalken Erik rVetter och
disponentSverreSohlmaninformerade om Bofors.

72

,*,,

';

u

-u,r

,,

,
+j

"i

27/5. Ktngafamiljen
har embarkerat nz/y Gunilla. "Hagaprinseirorna" llingsN t, a. Konangen i rzitten och ldngst t. b, tkepparen disponent Saerre Soblman A. Lengroth foto.

MAJ

7/5, Dagens "rcAordfdngsl' uid fishetiulingen aid Bjdrhborns
faAtori. Nils Helgessonmed sin forell.KT foto.

27. Skolornas omrdstning om 5-dagarsvecka och
flia lordagar slutade i Kadskoga med en viildig
NEJ-majoritet.Ungdomarnavill alltsa ha en lugnare rytm i arbetet med sondagensom enda vilodag.
27-29. Skyddstjdnsteminoch andra verksamma
inom skydds- och sdkerhetstjinsten samlades i
Stockholmtill en "riksdag".
28. Oresundsbolagetsnya far$g ir ett gott exem,
pel pi praktisk nordism. Aalborgs Vaerft dr huvudleverantcir, skrovet byggs pi Solvesborgsvarv
och Nohab levererarmaskinerna.Det blir 2 turboladdade Polarmotorer typ MN16S, vardera p5.
1.360hk vid 300 varcfmin. Sammadag visadesdet
prov pi europeiskt samarbete,da M. S. "Pass of
Kildrummy" gick provtur. Redare: England, varv,
Tyskland, roder: Danmark, pumpar: Holland, maskineri: Sverige. (En POLAR dieselmotor, typ
MNlt pi 1.050hk.)
29. Bofors Industriskola stod redo att mottaga
nista llrlingskull. I ir kan ett 60-tal ungdom-ar
anstdllas, ddrav 4o till mekaniskaoch 16 till vardera kemiska och metallurgiska linjerna. Senarei
maj kommer ett 2o-tal att antagastill instrumentmakarlddingar och for utbildning av laboratorie3A. Yhfihande med tal och sing enligt gammal
god tradition. Pi. Rdviskullen talade disponent
SverreSohlman.
Isbrytande bogserbiten "Isbjorn", byggd vid
Lodose Yarf. for Trafik AB Grdngesberg-Oxelosund, levererades.Huvudmaskinerietbestir av en
Polarmotor pL t.Z6O hk vid 335 varvfmin.
73

Solig, uarm ocb torr rninad. Ett par perioder
med nattfrost omkring 8-9 och t9, Viren
flera ueckor tidigare l)n normalt.
2. Tidaholmsverkenvisade "silsport" och "Sdlungen", tvi. fornZimliga bhtar av glasfiber armerud.
plast, pi Timsilven. Se dven B-pilen nr 3/t959.
Bhtarna visadessenareunder viren och sommaren
p5.ett stort antal platser i landet.
For 75 ir sedan, 2 maj 1884, fick Svarielfs
JernvdgsAB koncessionatt bygg en jdrnvd,gffin
Grythytteheds station forbi Elfverstorp och Rockesholm till Carlsdal.Den 28 km linga banandr sedan
ir uppriven och pi banvallen gir lands\?"Su
va8en.
Denna lordag blev den forsta av sommarens
15 arbetsfrialordagar.
4-6.

Studentexameni Karlskoga.

5. Kursen "Yarfor hdnder det?" avslutadesoi
S7edaverken.I samband hzirmed utdelade arbetarskyddet fortjdnstmedalj tilt 4 f.oftjdnta S7edaiter.
Sefoto iB-pilen 4/59.
Antagningsproven till elevplatserna vid Industriskolan startade. 1i8 ungdomar hade anmilt
sig och alla fick genomgi proven. 6g antogs som
ordinarie elever och 11 till aspiranter.6T
Ti av de
'
sokandeklarade sig silunda.
1/5, Redani ar,la morgonstundenuppuaAtades
disponentfamiljen
pd Bjbrkboms berrgird aaBofors Musikkdr, FotoNils Gustafsson.

5. Representanterfor de storre svenskalackfiirgsoch fernissfabrikerna besokteBofors Nobelkrut for
att studeravir tillverkning av lackrivaror m. m.
5-6. Finlands, Norges och Osterrikes ambassadorer i Stockholm, herrar Tarjanne, Schieve och
Krippl-Redlich, besokteBofors och besig samtliga
anldggningar.
6. ChalmeristernahemsokteKarlskoga och spelade
det "ikta" ryska sPexet"Katarina II". Det blev en
god och glad afton - ehuru krivande fijr skrattmusklerna.
4/5. Bolarsmontern p3 SGl-utstlillningen i HlilsingborS. Foto
Studio Bernle, Hiilsingborg.

6-7. Riihimdki manskor gdstade vinorten Karlskoga, konserterade i Bofors Samlingshus och
Karlskoga kyrka och besig stadenoch industrierna'
7. "Riksmetet" i Timsiilven vid Bjorkborn med
Karlskoga amatorfiskeklubb som vdrd gick diligt'
Segraren fick upp 3 smi braxar och 1 mort'
9. Pakistans ambassadori Stockholm, excellens
Hilaly, var plbesok i Bofors.
t1.. Yfutrdf.f pi Samlingshuset med Nobelkruts
skyddsombud.Overingenjor Carbonnier talade om
den mdnskliga faktorn i skyddsarbetet.Skyddsinspektor Lonnqvist kommenterade195s irs olycksfallsstatistik.
Kustartilleriet meddelade, att det i sommar
kommer att skiuta med en ny kusirobot CT 20.
Roboten dr 5,4 m ling och vdger 665 kg- Den nir
en max. flyghiijd pa 14.000m och hiller sig uppe
45 min.
Ett 30-tal svenska industrimdn deltog i en
i Stresai Italien.
internationell atomenergikongress
Frin Nohab deltog overingenjor Per Eric Edhall.

5/5. Antbassaddrsbesbhi Bolors' Damerna'ft. a. lruarna Boslrdrn,
Caspersson, Sohlman, Tatnm, Tarianne, Wahlberg och Schiae'
Herrarna lr, tt.: Bostriint, Caspersson, Sohlman' Schiae, Tarianne,
Li)nnberg ocb Tamnt' Boforsfoto
lVahlberg, Kilppl'Redlich,
Tillman.

15/5. Stofiriinmaxde pd Bi\rLborns herrgird. Ft' h' disponent
So,hlman, generalhonsul Nordling, Patis, Exportfdreningens otd'
'fdrande disponent Nils Danielsex och engelsAe antbassadiiren
'i
Sroc|holm, Sir Robert HankeL. Boforsfoto Falk'
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f 2. Snilltigslokomotivet Nohab nr 500 med smeknamnet "Giada dnkan" tillverkat 1897och visat pi
Stockholmsutstdllningensamma ir gick tili historien. Loket hade 2 m hoga drivhjul - de hogsta
lokhjul i Skandinavien - och var ovanligt snabbgiende. Den 31 km linga strickan Malmo-Trelleborg korde loket pi 74 min., d. v. s. med en medelhastighet pFL132,9 km/tim.
Marinchefen foreslog en fullkomlig omdaning
av den svenskaflottan, bl. a. innebirande nya fartygstyper, nya kustartilleribaiteriet' nya' robotar,
iixrityrda iorpeder och kanoner m. m. Bofors
och ndr planen
kommer givetvismed i bilden
kan realiseras.
13. Ett antal representanterfiir danska lackfdrgsfabriker konfererade i Bofors Nobelkrut.
1"4.Arbetsledningen pi Nobelkruts drifts- och
hjdlpavdelningar traf.f.adespi Samlingshuset,dir
dveringenj6r Carbonnier informerade om det aktuella ldgei, planerna pi omldggning av rePan-
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tionstjinsten samt redogjorde for de nya ordningsreglerna. Dr Bo af Ekenstamtalade om den civila
delen av forskningen med tyngdpunkt pi. ldkemedelsforskningen under rubriken "Glimtar frhn
Nobelkruts forskningsverksamhet".
Riksdagen antog regeringensforslag om allmdn tjdnstepensionering(ATP) med rostsiffrorna
lI5-774 i andrakammaren.
15. Storbritanniens ambassadori Stockholm, Sir
Robert Hankey jimte dotter, besokteBofors.
En av 100.000 kr-vinsterna i Penninglotteriet
hamnadei Karlskoga.
I dagenskonselj gavs \Tikers AB tillstind att
forvdrva fastighetenBocksboda13i Kilsbergenom
742 har for utvidgning av skjutfiltet.
I en intervju i KK ndmnde disponent Sverre
Sohlman,att bdttre konjunkturer nu hivt nyanstillningsstoppetoch att okade civila order ger mycket
arbetei Kilsta.

20/5. Cbef en ft)r kustartilleriet generalmajor Kolmodin pi Skjutf iilt et, t i I I samm ans rned Aapt en St frlhand sAe, 6 aer st el t)j, nafi lf/ estix, kapten Edlund, nafor Bostrdnz och ciailingeniiir Henstriim,
Boforsfoto Tillman.

20-2L. Centrala Skyddskommitt6nvid Nobelkrut
forrdttade irsinspektionen. Som inbjudna gdster
deltog 1:e byr&ingenjor Sangberg, 1:e distriktsingenjor Sjoberg frhn Yrkesinspektionen och
brandchef Sandqvist,Karlskoga.
2I-22. Danske marinchefen,viceamiral Nyholm,
besokteBofors tillsammansmed deoartementschef
Langseth och hogre danskamarinofficerare.
22. F6r vinnandeav tekn. doktorsgrad disputerade
tekn. lic. Erik Bengtson,Nobelkrut, en avhandling
med den ldrda titeln "Investigations on an industrial method for the heterocyeticcompounds
with dilute nitric acid and high temperatureand
Pressure".
Kadskoga fick sin andre doktor di. Sven
Stolpe, Valisen, disputeradei Uppsala over en avhandling om drottning Kristina.
Vdrmlands Turisttrafikforbund holl sitt irsmote i Karlskoga med landshiivding Gustaf Nilsson som ordforande. Programmetupptog besiik pi
Kilstaverken, Iunch, busstur till Granbergsdals
hytta, Skrimforsen och Valisen samt kaff.e plt
Labbsand.
Ett 80-tal medlemmar av Boris Industri- och
HantverksklubbgdstadeNohab.
Vid Jirnbruksforbundets irsstimma valdes
disoonent
^efter SverreR:son Sohlmantill vice ordforande
disponent \Tilhelm Ekman, Uddeholm.
23. Jdnhanteringen drabbashZft av energiskatten,
vilken approximativt motsvararca 2O % av ovriga
skatter, sadesbl. a. pi Jernkontoretstekniska diskussionsmote, ddr dven de svenska jdrnverkens
problem infor de europeiskafrihandelsomridena
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p3 BolorsbesdA.
21/5. Danshenzarincbefen
Fr. t. direAtt)rHall,
cleparlenzentchefen
Langtetb, AomnzenddrHeltns, irlogskaptain
Laub, ticeamiral Nyholnz, hommendbrRasmursenoch Aapten
Pl1hr. Boforsfoto Tillman.

22/5. Vdlnrldndskaturi:tparnpar solar sig pfr Labbsandi sanband
med. Karlskogabesdket.Liingst till hi)ger DK-ord.fdrande Elof
Ericson, Karlskoga, och luistsekreterare C,-M, Brailstr|nt, Karlstad. KT-foIo.
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Maj. Karltkoga stadt x1a reningstterk uid Aggerud, KT foto.

ventilerades.BergsingenjorSvenArwidson, Bofors,
holl foredrag om varmhillfasta stil.
23. Nobelkrut stod for den forsta "internationella"
korpfotbollsmatchen,di man motte Norsk Medi
sinal Dep6t. Resultatet blev "salomoniskt" 3-3.
Den 13 juni gjorde norrminnen iterbesok, men
fick d& se sig besegrade.
25. Yfu norske representantfor stil firma Schrei
ner i Oslo, ordnade ett studiebesoki Bofors for ett
10-tal norska inkopscheferoch materialforvaltare.
Stort pidrag i turistpropagandani Tidaholm.
Staden och Hokensisbygdenvisadesfor riks- och
ldnspress.
26. Premiar for checklonfor 600 av tidnsteminnen
vid Bofors.
27. Mockelns Fiskevirdsforening,Karlskoga stad,
AB Bofors och Karlskoga Amatorfiskeklubb sdnde
ut en folder till samtliga hushill i staden med
maning att icke sldppaut vattenforstorandedmnen
i avloppsvattnet.
De fiirsta, inledande forhandlingarna mellan
SAF och TCO m. fl. angiende tjdnstepensionerna
borjadei Stockholm.Denna viktiga friga dryftades
senare under hela hosten utan att parterna kom
till nigot avgiirande.
Maj. Frin fiskeparadiset p3 Hdkensfu. Fisknziistare Ake Sandberg, baron Halaor aon Esten och fish.erikonsulextTbore Persson
aid en aa sitiarna inom fiskeadrdsomfidet.Foto E. Molin.

21/5. Indonesiens anbassaddr i Stockbolm, Exc. Rader Tirta'
winata, tillsammans med legationstjinstemiin, major Bosndnz och
ingenjdr Kylberg. Boforsfoto Tillman.

2s. Vid luftvirnsskjutningar pi Veiddii provskots
Bofors nya helautomatiska 12 cm luftvdrnskanon
med mycket gott resultat.Pjdsenbeskrevsi pressen
sisom vIddens storsta och bista lv-kanon; den
vlgde 36 ton och ansigs vara "Bofors senaste
snillrika misterverk".
Tidaholmsbygdens rika fiskevatten, sjoar och
bdckar pi Hokensis, skall kunna bli dragplister
rfime och friluftsentusiaster.
for semeste
Karlskoga stadsfullmiktige besig det ny.a reningsverket vid Aggerud, informerades om Bofors
itgdrder och planer att rena sitt avloppsvattensamt
dryftade markfrigor i samband med Degerforsvdgensbyggnad.
29. Arbetsmarknadsstyrelsenkonstaterade, att pLminskat, sedanefterfrigiende beredskapsarbeten
gan pFLarbetskraft frin industrierna iikat. Trots
detta kvarstir en betydande arbetsloshetoch iven
risk fiir permitieringar och varsel om inskrdnkningar frin vissaindustrier.
25/5. Sand.prirnen, "Mdckelns rtdlstd farlyg", sonz i mfrnga frr
traf ikerat rutten Knutsbol-Bof ors, sdldes och traupofierdAes
bort per jiirnaiig. Boforsfoto Tillman.

tl
9/5, Bofors nya belauomatisLa12 cm ldltlaftshaxon i skiatstdllni ng. Bof otsfoIo Tillman.

Maj. Interidr frLn HiirduerAstaden, aud. 69. med nya biirdugnar.
Nohabfoto.

30. Bofors Bantrddglrd,40 fu gamma| upphorde
vid virterminens slut och verksamheten och lokalerna overtogs av Karlskoga stad.
31. Korpskytte i Kadskoga. Hogre Allmdnna Liroverket domineradetdvlingen med flera klass- och
lagsegrar. KK:s lag blev 2:a, Smedjans3:a och
Fdltverkstaden4:a.
"Blisarfestival" i Norrkoping fcir medlemmar
i SverigesAmatororkestrars Riksforbund. Bofors
Musikkir var som vanligt i sdrklassoch Kadskoga
ABF orkesterblev fin 4:a i ungdomsklassen.
Bostadsrlttsforeningen Riksbyggen nr 9 i kvarteret Elefanten, som byggt sammanlagt 88 liigenheter, hade de sistaf.d,rdigafor inflyttning.
Det nya Posthusetvid Katrinedalsgatan,uppfort av byggmdstare Axel Olofsson, stod ocksi
fdrdigt. Byggnadenrymmer dven systembolag,flera
afffuer och 18 ldgenheter.
13/6. Rektor K. Seaeborg med de nya masAinfacAsAoleingenj6rerna H. G. Ehberg, Bo FolAesson,L, E. Mdrk ocb Stig Norbeck.
A. Grell foto.

JUNI
"Rtgnet nidde inte rnarhen", ouanligt tort,
aarm ocb solig mdnad. Ostadigare uiider
som uanligt i rnidsommaraeckan.
L. Nohab erholl tillstind att uppfora en verkstadsbyggnadfor en kostnadav 4,5 milj. kr for tillverkning av storaturbindetaljer.
En kinesisk handelsdelegation besokte Nohab
och studerade s2irskilt tillverkningen av diesellok.
Chef frir delegationen var president Chang Kuang
tou frin China National Transport Machinery
Import Corp.
I den nya skolverkstaden,i f. d. Attings skofabrik vid Dunungevdgen i Karlskoga, pigick en
omskolningskurstill metallarbetare.Kursen leddes
av yrkesldrare Bror Falk och rektor Eric Biick.
4-5. Arets hdrdverkstadskonferensvar fodagd till
Stockholm,med FAS som vdrd. Samtliga nalnardverkstdder samt representanterfrin UVA, Nohab,
Suomen Bofors, Jernkontoret Kopenhamn och
P. Schreineri Oslo deltog. En bitfiird frin Nationalmuseum tiII Grand H6tel Saltsjobadenvar ett
mycket uppskattat inslag i konferensen.
6. Halmstads planer pi en fd,la till Aarhus tog
fastare form. Fdrjan har bestdllts vid Helsingors
Skibsvaerftoch Nohab skall levererahuvudmaskineriet, tvi. 6-rylindriga dieselmotorer typ Polar
M66TS.
8/t.

12 cm fciltautomatkanon i kdrstiillnixg. Boforsfoto Tillman.
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4-5/6. Deltagare i hdrdaerktkonferensensamladeiltanffu Solliden pd Skansen,Foto P. Flygar.

6. Stor flaggfest vid Hembygdsgirden i Aggerud.
Rektor Sigrid Jonsson talade for friheten och fosterlandet.
Hdrligt fcirsommarvaiderdi de forsta 200 boforspension'irerna, mer eller mindre forsedda med
ikta makor, invaderade Storon pi en vecka.
Musikestraden i Stadsparken i Tidaholm invigdes efter rekordsnabbt byggande.
7-21. PL Poznan-utstdllningen visade UVA en
slipmaskin,typ U55.
8. Det nya stora affdrs- och bostadshusetKatrinedalsgatan-Viaduktgatan stod fdrdigt. Denna
dag flyttade Kadskoga-posten in i nya lokaler.
En av de sttirre centrifugerna vid Nobelkrut
kom ur balans och blev allvarligt sonderslagen.
9. Vaktavlosningarna vid Nobelkruts industribrandkir tdvlade om overingenjor Carbonniers
vandringspris.4:e vaktavd. vann med 2:a pi andra
plats.
Norske militdrattach6n i Stockholm, generalmajor Lindbdck-LarsengdstadeBofors.
"En stor dag i samfd.rdselns
historia." Den nya
Orebrovdgensstrdckning f.rLn Sommarbrickanmot
Villingsberg oppnadesfor trafik.

5/6. UtrAitltningsanordningenfdr AU-ra6eter riggas upp uid
Skred:oik inftu de stora proaskjutningarna,Boforsfoto Tillman.

17-14. Barnens Dag i Karlskoga med stort och
omfattande program.
12. "Skjutf?iltskommissionen",
de av riksdagentillsatta sakunnige for att utreda placeringen av ak
m6ns skjutfdlt, var i Bofors i samband med ett
besoki Villingsberg.
Colombias ambassadori Stockholm, excellens
Julio C. Ayala, var pL avskedsbesoki Bofors.
I2-2L. Den 23 :e internationella flygutstdllningen
i Paris visade flygplan av alla slag samt tillhorande
utrustning, moderna missiler, rymdraket, robotar
m. m. 262 utstdllare fuhn l(ldnder deltog. For det
svenskainslaget svarade SAAB, Flygmotor, Befab
11/6, Colombias ambatvdi)r i Stockholm, Exc. Ayala, tillsanman.s med ingenjdr Malaise och nzaior Bostrdn, Boforsfoto Falk.

10. Karlskoga stad overtog Sandviksbadet,vilket i
mi.nga ir drivits av en intresseforeningmed Bofors
som stor anslagsgivare.(Se B-pilen m 4/59.)
5/6. Deltagarna i hiirdaerkshonferensen giode ocAsfr en bStresa
till Saltrit)baden. Hiir se ai "bitaiirdixnornd'
lruarna Flygar och
VIsin pysla om giisterna. Foto P. Flygar.
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6/6. Pigga och glada pensioniirer entbarAerar tV/S A4aianne i
OtterbiicAens bamn. Boforcfoto Tillman.

14. En jdttegadda pe 73,I kg fastnade pi filare
Karl E. Johanssonskrok ndr han kastadeutanfor
Ndset i Mockeln.

14/6. Filare K, E. lobansson,Flygldltsuiigen,med rekordgi.ddan.
KK foto.

Safeland, Borgs Fabriks AB och AB Bofors. Bofors
"Bantam", lysbomben
visade pansarvairnsroboten
"Lepus", 75 mm jaktraketer och 135 mm attackraketer och kunde gledja sig it stort intresse frin
sivil fackmdn som press.Sdrskilt "Bantam", som
overtriffar utldndska motsvarigheter,tilldrog sig
beraittigad uppmdrksamhet.
13. Fyra nya ingenjorerfick examensbrev
vid Kadskoga Maskinfackskola.Se gruppfoto.
14. Hundratals mdnniskorsvdvadei livsfara, di de
trots f:illda vdgbommar tog sig in pi Villingsbergsskjutfdltet under pigi.ende hemvirnsskjutningar.
I uni. Brasilians ka besdh,arestuderade N ohab : s f ranci :turbin hjul,
sont nil iir "musealf' upp:tdllt nedanldr Olidestationen. Hjulets
f irniimliga prestand.a inrresserade tydligen. Ingenjdr Atthar Meland sitter delui: thymd, l;ingst t. h. ingenjt)r Arne Aronsson.
Nohabfoto.

15. Ett vildsamt ovdder med storm och kullvrdkta
trid gick iiver Vinern och Karlskoga.
l5-I7. Tidaholmsverkenssamtligaport- och nattvakter genomgicken kurs i industribrandskydd(se
B-pilen 4/t9).
15-17. Nobelkrut deltog med ett urval av ldkemedelsprogrammet
i utstdllningenvid 9:e Nordiska
Farmaceutmoteti Stockholm.
16. Kryssaren "Tre Kronor" ldmnade Kustflottan
enligt besparingsprogrammet
och avgick till Karlskrona for att ldggasi "malpise".
17. Arsavslutning vid UVA:s ldrlingsverkstad.7
Iarlingar fick diplom for lyckligt och vdl genomford yrkesutbildning.
18. Den nya campingplatseni Tidaholm med tillhorande byggnaderstod redo infor semestertiden.
19. Midsommarafton pi fel dag. Kyligt och smiregnigt vdderhindradeinte de traditionella festerna
med danskring majad sting.
22. En hord av tjuvar drog genom den stora flygutstdllningenshallar i Paris och tog med sig vdrdefulla utstdllningsforemil. Bofors-monternfodorade endasten del emballage.
Den andra gruppen boforspensiondrergdstade
Storon och njot en solig och varm vecka.
luni. Kd uid inloppet till SddertaljeAanal.WedafotorJ7esterlund.

-t'drBof orsmontemrill Parisuts.tdllningen.
I uni. Prouuppstiillning
BoforsfotoTillman.
Direktdr L, Odqaist daerliinznardiplom och prcmiln
ldrleby, UVA foto.
luni. Material till den rtord intelndtionella flygutstiillningen
Paris proamonterad. i Bolor. Boforsfoto Tillman.
ntur,N=
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23. Stodarm for brand i Kilstaverken. Lyckligtvis
var det blott oljedimma i ett utsugningsror som
fattat eld.
25. \Tikers AB noteradeett rekord: 6 olycksfallsf.ia mhnader eller 100.000 arbetstimmar.

q#

25-26. Verkstadsklubben, omfattande representanter f6r storindustriernasverkskydd,besokteBofors i studiesyfte.
26. Arbetet slutade infor 3-veckorssemestern,
som
borjade mindagen den 28, med arbetsfri lordag
den 27.
28. TilI minne av "Skener Istael", en legendarisk
naturlopare i Kadskoga, ordnade Degerfors IF en
nationell landsviigslopning pa tva mils distans.
29. Timsilven tordades mellan Bjorkborn och Bofors bl. a. [.ot forstdrkningsarbetenpi landsvzigsbron vid Bofors och diverse reparationer vid kraftstationerna.

17/6. 1959 Lrs lirlingar aid UVA. Sittande fr. u.: AAe Jiirleby,
ldrlingsoerAstadens fdrestfrndare yrhesliirare Redin, iinzneslirare
Larsson, StocAbolnts stadt yrkesskola, ocb Bertil Pettersson.
Stdende: lngmar Lindquist, Claes Gdran Ebbenih, Kurt Andersson, Sune Edstrdnz och Bertil Larcson. UVA foto.

Landstingets undervisningsndmnd beslot att
uppfora en verkstadsskolai Karlskoga f6r 3,3
milj. kr.
30. L7, Nohabiter badade och solbadade liings
Ulvons soldrdnkta strdnder och trivdes.
Kungsvdgen mellan' Centralplan och Torget
blir mer och mer storstadslik.- Det sista stora
byggnadskomplexet skot nu planenligt i hojden.
Stridbeck & Lund byggde.
Olycksfallspristivlingen vid Tidaholmsverken
upphorde.
Sodertilje Kanal avstengdesen sofldag under
juni for nedldggande av en kabel. Bittrafiken blev
ddrigenom stoppad och vid sodra inloppet till
slussentrdngdesf.artygeni vdntan pi passage.
Juni. I korsningen Kanongatan-Kungsvdgen pi.borjadesett storre 7-vinings af.fars-och bostadshus,
som skall varufdrdigt i april 1960.
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Juli. Motorranzmetpfr "Princess of Tatnzanid' med de rt,fr Nohabmotorema.Foto ur Nohabs arkiv.

"Princess of Tasntania", fdrjan ntellan Australien och Nya ZeeIand sedd ur mdsperspeAtia strArar -fram duer pacific.
Foto ur Nohabs arkiv.

JULI
juliternperaturmed rekordSydeuropeisk
torka, siirskilt liings iistAusten.Endast nd.gra
ffr.millimeter regn kom i sambandmed dska.
Unik jali mi.nad..
1. Direktor Arvid \Tahlquist avgick som platschef vid Nobelkrut och eftertrlddes av tekn. dr
Allan Dahl6n.
En grupp argentinskaofficerare och kadetter
fri.n skolskeppetBahia Thetis, sombesokteSverige,
gistade Bofors och besig Kilstaverken, Boforsverken, Skjutfiiltet m. m. Bland kadetternabefann
sig en "infodd kadskoging", Sr. Motto, vars fader
1936 var kontrollofficer i Bofors.
Byggnadsarbetetpi den nya verkstadshallen
for turbindetaljer satte iging med schaktning och
sprdngning for grunden. Hallen blh 94,J m ling,
34 mbred och 24 m hog och dr i forsta hand avsedd
for bearbeining och montering av tyngre maskinkonstruktioner. Hallen dr planerad med 2 st 200tons traverser.
7957-59 irs kurs for arbetsledareoch produktionsteknikeravslutadesmed en hogtidlighet pi
Gullriset.
2. Den gamla skrdpigatrdkiken for \Wedaverkens
stAngmaterialforrld (jdrnforridet) borjade rivas.
Materialet, som delvis dven varit uiplacerat pi
girden, skall flyttas in i en ny byggnad pi samma
plats. Denna byggnad skall iven rymma sandforrid och snickarverkstad.
I pressenmeddelasmycket riktigt, att ASEA:s
vdrldsrekord p6.kraftverksgeneratorer,150.000hk
till Stornorrfors, kommer att naggas i kanten av
27

2/7. Det gamla trdskjulet fdr stLngnaterialfi)rrid.
aid. IYedauerken sAall rius. \Tedafoto \festerlund.

(idr.nf1rrdd)

1 1/7. RadioProgrd?nmet "Tralla med Rolf,' siindes denna dag fin
f
Storiin. De agerande och balldmannen hade sont Jyne: en sror
oc/t /trAsam shara beandrare. KT foto.

17/7.

BodsaerAiliidernas
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uid Timsiilaen.
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Siemens Schuchert. som till Furnas kommer att
levererageneratorerpe 160.000hk. I bida fallen dr
det dock Nohabturbiner som skall driva generatofefna.

gav AB Bofors till3. Arbetsmarknadsstyrelsen
stind att anvdnda medel ur investeringsfonderna
till en rad stora byggnader: vacuumsmdltanldggning vid Kilsta 2,4 milj. kr, kvantometerbyggnad
o,36 milj. kt, ldkemedelsmanufakturering vid
Bjiirkborn 0,48 mil| kr, ombyggnad av stilgjuteiLet 6,3 milj. kr samt avlopps- och reningsverk for
2 milj. kr.
4. Virmen och torkan gav en god torst och
vattenverk och bryggerier har hogkonjunktur.
18.000mBvatten och 30.000flaskor ldsk var dagskonsumtionen i Karlskoga.
8. Tomma gator och parkeringsplatser, mycket
folk vid badplatsetna och en och annan turist kdnnetecknadeKadskogatrakten under den stora Boforssemestern.
9. Forstdrkningsarbetenapi Boforsbron pigick
for fullt med "skiningana" som entreprenor.
Fogana mellan stenarna renspoladesoch fylides
ddrefter med insprutad betong. Si nog kan bron
hilla ett par 100 ir till.

pfr Kilsta (MEK 50) stod tiim'
10/7. Vahutmsmiiltanld.ggningen
li gen fd.rdigmurad. Bofotsfoto Tillman.

arbete med att ordna trevliga Program for alla
gister. Aptiten och torsten var det intet fel pi.
10. Ramnis kraftstation. Halva strdckan pi den
430 m linga avloppstunneln har forcerats. Stagpelarmontaget for Nohab-turbinen pigick.
1,1,.Konsums forsta af.fdr vid Katrinedalsgatans
mynning hade tjdnat ut och skattadeit forgiingelsen.
12. Vildsamt iskvlder over Karlskogabygdenmed
m?nga blixtnedslag och brdnder.
t4. Ef.ter 3 minaders resultatlosa forhandlingar
nedlade de amerikanskastilverksarbetarna arbetet.
Stilstrejken vande iret ut.
Hogsdsong dven for Labbsand och Blinds.
hade nu
11. "Huset som v1lte" - se L5
kommit pi plats i Backeberga och d'garen,krutbruksarbetarePetrusEriksson,kunde snart flytta in.
Juli. Idyllen sonz fdrsaann. Det ganla torpet aid. lVedaperAen
son lick maka 3t sig ldr striingpressens tillbyggnad' Vedaf.oto
'Westerlund.

Storonhade hogsiisongoch styrelsenhade fullt
SchaLtning't'6riorddarn'
24/7, Kor:ellbri)nnaKraftaerksbygge.
tnarna utfdrdes nzed ett srort ,/ppb1d aa lraAlorer och grdotnasAiner.Foto frin \Tidmark och PlatzerAB.
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31/7. PA Kilsta utf1rdesproa med s. h. Rakt (bdckar) fi)r hanrering au stfrngstfilnzedgriinsletrur*. Boforsfoto Falk.

19/8. AU-raAeth,astarc
i flcirrstyrt laaettageausedd-fi)r 4 raAerer.
BoforsfotoFalk.

17. Det svenskandringslivets och arbetsmarknadens huvudorganisationertillstyrkte i en skrivelse
till regeringen bildandet av "sjustatsmarknaden".
Senare pi iret blev denna samarbetsform ett
faktum, sedan resp. ldnders regeringar beslutat om
densamma.
20. Slut pi semesterfrojden,maskinernastartades,
ugnarna pieldades och knoget borjade vid Bofors.
Flertalet iterkom efter en hiidie och stdrkande
vilotid.
Representanterfor "de yttre 7" mottes i Saltsjobaden och beslot rekommendera sina rcgeringar
bildandet av ett gemensamtfrihandelsomride.Den
19 nov. fasistdlldes fordraget om Europeiskafri
handelsforbundet(EFTA).
7/8. I detta rlmliga tillbygge till Industri:kolan iir den nretallurgi:Aa yrAe:utbildningen inryntd. Boforsfoto Tillman.

Lantbruksstyrelsentillstyrkte att \Tikers AB
fick forvirva 20 har skogsmark av fastigheten
Utterbick 16efor utvidgning av sdkerhetsomridet
till Skjutfdltet.
21. Trots sommarvirmen satte Bofors Musikkir
iging repetition och trimning infor Europamdsterskapen i Vishy for amatormusiker.
Vdddens forsta atomdrivna handelsfartyg
"Savannah"sjosattesi USA.
29. "Karlskoga mi.las om" hette det i en rubrik.
Nija, si mycketf.arg gickdet inte it. Det var endast
veteranloket Karlskoga som fick en ny make-up.
Krigshogskolanskurs, 50 officerare,pi. Boforsbesok.
31. Mockeln "blommade". Den torra sommaren
och den ringa tillrinningen gjorde att vattnet stagnerade.
KC-4:s lokaler (RA 20) tillbyggdes, si att
husetkom upp i den imponerandeldngdenav 82 m.
Under semestern forsvann den sista g"-lJ
idyllen - ett litet odetorp - inom \Tedaverkens
omride. Torpet miste ldmna plats for Strlngpressens tillbygge. Det inkoptes av en anstilld vid
\Tedaverken.
7/8. Bliunde
ltammar- och bejarsnzeder bar i Industris|olant
n1a aerAstad tttntArkta ntasAiner till fi)rfogande att liira sig yket.
borofstoto I r_uman.

9/8. En aa de lishriLa forunde bicAarxa pd Hdden:2:, en idyll
med.god.andjligheter till "ddefiisAe", Foto Ake Sandberg.

AUGUSTI
Rekorduirxren och torkan fortsatte till den
27-28, di. ui)dret hastigt slog om med
snudd pi nattfrost,
3. Nya Transformatorbyggnadenfor Tidaholmsverken stod fdrdig.
4. 5O-irsdagen av Storstrejkensproklamerande
1909 uppmiirksammadeslivligt av pressen.
6. SJ placerade en ny stor order pl 25 NohabGM dieselellok hos Nohab. Ordern erholls i hird
konkurrens med svenska och utlindska loktillverkare. De nya loken blir av Bo Bo typ, vardera med
en L2-cylindrigdieselmotorpi 1,.425hk.
8-9. Vdrmlands Amatormusikkirer holl stiimma i
Degerfors. 200 musikanter frin Storfors, Karlstad,
Edsvalla, Slottsbron, Degerfors och Bofors defilerade och konserterade, allt under stor publikanslutning. Degerfors Musikkir var utmirkt vlrd
for de lyckade dagarna. Lordagskvdllen tillbringades i Skagersbrunnoch sondagendgnadesit kursei
och spelning.
9. Gdlleri.sloppethade dven samlat en stor skara
nggare. Tack vare polisens kloka och effektiva
upptridande uteblev de vdntade raggarupploppen.
11. Kadskoga-pensiondrernas
utfdrd stdlldes i ir
till Visteris. Omkring 800 deltog i resan,som gyn17/8. Led.anzdter aa SLandinadsAa BanAens styelser frZn Stockboltn, Gdteborg ocb Malmii pfi Bof or: ShjufiAh. Boforsfoto Falk.

19/5. IBMs Flexowriter (stanrmasAin f dr tape (baxd)
ar hol lerit hsaadelnin gens nfi drttiint 195 9.

uar en

nadesav ett strilande vi,ler. Musikunderhillningen
i ir skottesmed den dran av ABF:s pojkorkester:
12. De forsta L6 eleverna i irsgrupp 1959 vid
Industriskolan borjade sin utbildning. Den 9 september kom iterstiende 52 och ddrefter hade Y
full beliiggning, fcir forsta gingen efter utbyggnaden, eller 153 elever,varav 1L0 i skola och 43 ute i
produktionen.
16. "Boforsloppet", OK Djerfs stora terrdnglcip
ning, gick i ir i markerna omkring Olen. Erik Lindskog, KFUM, Orebro, vann huvudklassen, djerfaren Gunnar Karlsson yngre pojklassenoch "Guldskottet" erovradesav Arboga OK.
17-L8. SkandinaviskaBankens styrelseledamoter
frin Stockholm, Goteb()rg och Malmo sammantridde i Bofors och besig alla anldggningar i
Bjorkborn, Bofors och Kilsta och mottogs givetvis
med all vdrmldndskgisifrihet.
18. Nohab hade besok av Indiens ambassadori
Sverige, Kewal Singh med f.anllj. Gdsterna togos
emot av forste hovmarskalken Erik rVetter och
direktor Per Odelberg.
19. Monteringen av TV-sindarmasten ovanfor
Lockhyttan i Kilsbergen pigick for fullt. Masten
blh 320 m hog och Sverigeshogsta byggnad. Televerket utlovade att alla TV-tittare inom 8 mils
radie skall fi forstklassiga bilder. Frin mastens
topp har man en vidstrickt utsikt over Ndrkesldtten, Vinern och en stor del av Bergslagen.
20. Arbetsmarknadsldgeti Karlskoga var tdmligen
ljust i juli-augusti. Det enda problemet var ungdomen, ty majoriteten av de arbetssokande var
yngredn 18 itr.

22/8. Vihror Hammarc uiinner oelt forna arbetskanzlater aid
Bofors ldt rAtra ilpp en minnestaula aid hanr sonnzarstug4 aid
Alkaettern. Oaeringenjdr Helge Bji)rk dterliimnar taalan. Boforsfoto Falk.

29/8. NodisAa Henzaiirnscbefsbesdket. I friimre raden i)ttersrel|jtnant Berntzen, generalnajor Digman, i)aerste Kellin. Bakre
laden |aerste aon Ddbeln, Aapten Erxeai, |ueringenii)r !alander,
ingen jdr Saanberg, major Bostrdnz, iiaersteli;itndnt Mag,?usson
och kapten Larsen. Boforsfoto Tillman.

Regalskeppet"\(/asa", se B-pilen ff 3f lg5g,
lyftes frin 32-metersdjupeti Stockholmsstrom och
fordes in pi grundare vatten. Den 16 sept. avslutades irets bdrgningsarbete och skeppet lades over
vintern pe 16 m djup vid Kastellholmen.
De forsta traktorkdrrornatyp 132 levererastill
Bohusldns Regemente frin Tidaholmsverken. Si
kan Bohus bataljon "sen dra ut i felt, tralalala".
21. En ny utbildningskursfor kvinnliga ritbitreden
borjadevid Nohab.
23. SemesterhemmetStoron slog igen efter en rekordsdsong. Annu ett par veckor i augusti-september kunde dock intresseradefl.lina stugor och
ekor "pi egenhand".
24. Nya folkskolebyggnadeni Tidaholm tog emot
de forsta klassernaoch i sambanddirmed infordes
skolbarnsbespisning
for alla eleveri folkskolan.
25. Forhandlingarnamellan SAF, SIF och Salf angiende de problem, som aktualiserats genom
tjdnstepensionsbeslutet,
inleddesmen ajournerades.
Senareunder hosten mottes Darternavid flera tillfdllen men fann intet avgorande beslut. Fr|.gan
stod alltsi. oppen till 1960.
26. Kanadas ambassadori Stockholm,Mr. Kingsley
Graham, med maka besokteNohab och studerade
siirskilt turbintillverkningen. Pi iterresan gdstade
ambassadorenBofors.
Arets Boforsstipendierpa 3.000kr for fortsatta
tekniska studier tilldeladesirne Arvidsson (STI),
Bengt Grahn (Orebro Tekn. Gymnasium) och
Bengt Larsson (Kadskoga Maskinfackskola).
Iordningstdllandet av Boforsrinken infor is-
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hockeysdsongenpagick for fullt och ett 4o-ta.l f.rivilliga, diribland flera spdnstigapensiond.rer,ar
betadefor fullt.
28. ABF och TBV hade studieprogrammenfardiga
infor den kommande sdsongen.I engelskahade
man, tack vare bistind frin Britisk Centre,fi.tt Mr.
Brian Abbs som ldrare.
29-30. Kadskoga Hemvdrn hade storfrdmmande,
d6. de nordiska hemvdrnscheferna, generalmajor
Paul Digmann, Danmark, overste Odd Berntsen,
Norge, och civerstePer Kellin, Sverige,nirvor vid
ovningar och tdvlingar pi Bofors Skjutfdlt. Det
hela slot med en kamratlig middag pi Bofors Samlingshus.
Koncernmisterskapstdvlingar i tennis i Bofors.
(SeB-pilen 6/59.)
30. 1959lrs brandkirsstafettvannsav SGU:s 1:a
lag fore Verktyg och Karlskoga Brandkir. Filarna
blev 4:a, Bono Playersi:a och Filtverkstaden 6:a.
"Skaraborgsvecken"borjade i ldnets 7 stdder
och avslutadesefter rikhaltiga och gedigna program den 5/9. Se B-pilen m 5/59.
31. Danske generalfdlttygmdstaren,generalmajor
Lund, och chefen for Konstruktionskontoret oberst
Hansenpi. informationsbesoki Bofors.
Kolen strdcktes till den nya Halmstad-Aarhus-fdrjan "Prins Bertil". Nohab levererar motorerna.
31/8. Det garnla aauentornet t,id Bof ors -fick en ni)dudndig make
a p. Bof otsf.oto Tillman.

"t:,::,:rlhiN
.!':,::iill

26/8. Bolors 15 crn ldltkanon m/1937 har otnAon$raerats f6r
pleumatiska gunzmibiul och 't'dtt pitdplatta. Boforsfoto Tillman.

17/8. En ledfull tromb airalade upp sandenpfr pa&eringsplatsen
uid lY/edaaerk ez. S7edafoto\Testerlund.

SEPTEMBER
Soligare, men ocks;. saald.remd.nadiin normalt. Ni.gra regnshurarkunde inte d.terstiilla
nederbdrdsunderskottet. Sjdar ocb aattendrag uttorhade.
2. Den storstatimmersldp, som nagonsin dragits
fram lings Bottenvikskusten, drogs av tvi bogserbitar, "Axel Enstrtim" och "Kolbjorn", vardera
utrustad med en Polarmotor, typ MN16S, pi
1.600hk.
Vid en explosionsartadbrand i Kilsta brdnnskaKarl Perssonsi svirt, att
dades byggnadsarbetare
han avled ett par dagar senare.

7/9. Rl:ka lokmdn pi studiebes)kpfr Nobab. Nohabfoto.

4. Rune Flodman, Bofors Jdgargille, blev Europamdstarei ribockskyttevid tev[ngarnai Milano och
Monza.
7. En grupp hogre jdrnvigstjdnstemdnfrin SovjetunionenbesokteNohab och studerademed stort
intresse tillverkningen av diesellok.

8/9. Kanalen till Bji;rAborns Araftaerk ,orrlades (med ldtthet)
i den ,orra Jonz?nalen ocb hanlsAoningen reparerader. Boforsfoto Falk.

9. Exc. Kewal Singh, Indiens ambassadciri Stockholm, gdstadeBofors.
I elfte timmen pi Vattenfalls iubileumsir invigdesStornorrforskraftstation i Umedlven.De tre
aggregaten- turbinerna frhn Nohab och generatorerna frin ASEA - leverarvid full drift 3z:.ooo
k\7. Stornorrfors Ir Sverigesstorsta kraftverk.
1,1.SvenskaTidningsutgivareforeningensstyrelse
giistade Bofors och Karlskoga. Disponent Sohlman
presenterade Boforskoncernen och ndmnde bl. a.
att denna har ca I2.t0O anstillda och att aktiedrgarnadr lika milnga.
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10/9. En gruppbild lrfrn Tidxings*giuarel6reningens n6te i Bo'fort. Direhtdr Nordquio nr 2
fr. u, och dr Dabl|n nr 3 fr, h,
BoforsfotoTillman.

Sept. Boggier till
Nohabfoto.

SJ:s nya Ma-loL under ttontering

pd Nohab.

12-13. Bofors Musikkir blev Europamestarei
tdvlingarna for amatormusikkireri Vichy. Ett mycket hedrande resultat efter minaders repetitioner
och hird trdning.
L2-2I. UVA visade p3,6:e europeiskaverktygsutstdllningen i Paris ett representativturval av de
allra senasteverktygsmaskinskonstrukiionerna
: hel.
och halvautomatiska innerslipmaskiner, de nya
rullgdng- och kallslipmaskinernam. m. (Se B-pilen

5/5e.)
13. Karlskoga Lottakir firade hogtidligen sitt 3Oirsjubileum med gudstjinst, invigning av nya lottor, overlimnande av g|va till Karlskoga kyrka och
samkvdmpi Boishojden.
14. AB Bofors styrelsesammantrdddei Bofors. Ett
portrdtt av styrelsensordforande, forste hovmarskalken Erik \Wetter, mhlat av David Tdgtstrom,
avtdcktes.
Omldggningen av industrispiret till
holmsverkentog
borjan.

Tida-

15. Nya milarverkstaden driftklar och sprutmi.lning borjade i hus nr 35 vid Tidaholmsverken.
Kraftstationen Panchet Hill, Indien, igingkord. Nohab-turbinen,som snufrar ddr, ansesvara
Indiens storsia kaplanturbin.
Vid skjutningar med skarpiaddadesprdnggranater pi Skjutfdltet antdndesskogenvid Tolsboda.
Slickningsarbetet blev besvdrligt i den snustorra
marken. Ca24O.OOO
m2 td.mligenvirdelos skog och
mossmarkavbrdndes.
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13/9. Lottachefen fri)Aen Birgit Fablgrex och pice Adrcbelen-t'ru
Hild.egad
Sutartz daerliimnar Karlshoga Lottakdrs gfraa till
hyrAan och prosten FolAe Malrngren. KT foto.

21/9. NobelAruts fortbildningshurs 'fAr de sAandinaaiska lAAarbesdkarna. Bakre ruden fr. u. apotekarna l4,ellstatn, Kronberg,
Arwing, Therman (Finland), Haxrhausen (Danmark) och Dr
lVarckert. Friimre ruden apoteharna Assens (DannzarA), Nilsson,
Irgens ocb Kloster (Norge) ocb Hansron Boforsfoto.

2 1/9. lndustrixs Siikerhetttji)n str l)dndrin griltstAllning pd lY edaaerk en, O bs. ! B ol ort t td df dr band, W edaf.otoITesterlund.

Sept. MasAinsalen i Pancbet Hill, tedan nonteringsarbetet auslnatt ocb stationen aar fdrdig att Aiiras igfrng. Foto ur Nohabs arkiv.

16. Den nJutndmnde inspektoren for artilleriet,
<iversteKihlbom, med stab pi Boforsbesok.
Studiesdsongenstod nu for dorren och studiearbetetvar huvudtematvid Metall 96:ansminadsmote.

14/9. NobelLrut utaidgade kraftigt sitt liibernedelsproglam lgig.
Hiir ett litet prou pd oli6a fdrpacAningar fdr Nobecutan, Nobepyrol, Hexanicit, Scandicain, Carbocain nz. m. Botorsf.oto Tillman.

15. De storreforetagenstaxeringarpublicerades.
Bofors var storsti Orebroldn med 13,24mil| beskattningsbarinkomst.DegerforsJernverkvar 3ia
med 5,98milj. kr foljt av NitroglycerinAB med
3,36miIj.kr.
Ir-16. Inspektorenfor ingenjorstrupperna,
overste
Berggren,med stabbesokteBoforsfor information
betrdffande ingenjormateriel, uppvisningsskjutningarmedminormen,stridsvagnsminor
m. m.
21/9. Fdgelperspektia 6aer ex au uiningarna pfr uerAtygsmasAinutstiillningen i Paris nzed UVA:s monter. Foto Atelj6 Orto, Paris.

17. FCO ordnade estradsamtalp5. Folkets Hus
A-sal angiende arbetsmarknadsldget.Talare var
ldnsarbetsdirektorM. Engvall, FCO ordforande
\$/illy Sehlberg, Bjorkborns fackforenings ordforande Vitalis Hagberg, fastighetsforvaltare Elias
Ericson, personalintendent Sten Hdggmark samt
herr Arne Karlqvist, Metall.
21. Nobelkruts ldkemedelsforsdljningsamlade de
skandinaviska ldkarbesokarna pi en veckas fortbildningskurs.
27-22. Skyddsanordningar och utrustningar for
industrien utstdlldes pi $Tedaverken av Sodertilje
Industriskyddsforening tillsammans med Industrins
Siikerhetstjiinstsvandringsutstdllning.

23. Fhr Bergslagenen egenhovrdtt, den sjundei
landet, med sdte i Orebro? En statlig utredning
f6reslog detta i sambandmed att Svea Hovrdtt
skulle delas.
23-25. Infor en samlad internationell expertis
foretogs mycket lyckade uppvisningsskjutningar
med Bofors AU-raket vid Skredsvik i Bohusldn och
i Bofors. I oktober holls liknande skjutningar med
en liknande fransk raket i Toulon. Se vidare i dec.
25. Bofors Skr?idderiaffdrordnade en uppskattad
mannekinguppvisning pn Ekonomiavdelningens
hostfest pi Labbsand.Givetvis var det representanter for avdelningens egen kvinnliga fdgring som
mannekingade. Till herrarnas fortrytelse visades
inga baddriikter, endasthost- och vintermodet.
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Bofors Musikkir spelade den vackra och vdllyckade Frankrike-repertoaren vid en konsert pi.
Ldroverketsaula.
Verkstadsforeningenoch Metall overenskom
efter forhandlingar att det 1960 skall bli 2O fuia
ldrdagar under tiden april-oktober och att 2
januad, piskafton, 3O apil, 27 naj och midsommarafton dven skall vara arbetsfria.
De f<jrsta planerna rorande forslagstdvlingen
i Radio-TV i samarbetemed SAF, LO och TCO
publicerades.
27. I den S,rliga tdvlingen mellan liinets brandki.!er, som holls i Hallsberg, segradeDegerfors. Nobelkrut kom 4:a, Karlskoga 6:a och Bofors 8:a av
de 15 deltagandekirerna.
Vid den stora Parisutstdllningen"Salon Nautique International" visade Nohab en 8-cylindrig
Polar dieselmotorpL t.53O hk. Efter utstillningen
installeradesmotorn i en storre bogserbit.

29/9. Husbillningssdllskapentbefik i Bolors. Fr.a. landsb|uding
Domd, land:hi)odingkan Olson, disponent Sohlman ocb landihdading Bergquist,Boforsfoto Tillman.

28. Med en elegantnigning gled den nya Fredrikshavnfd,fian "PrinsessanChristina" av stapeln; gudmor Prinsessan Christina hade fitt ledigt frin
skolan for att resa ned till Aalborg och dopa fartyget.
29. Hushillningsseillskapens
Riksforbundsirsstimma holls i Orebro, med utfdrd till Bofors. Efter
lunch pi Boishojden orienterade disponent Sohlman om Bofors, varefter samtliga deltagarebesig
Kilstaverken och Boisverkstiderna. 15 landshovdingar, bl. a. herrar K. J. Olsson, Th. Bergquist
och Reimer Johanssonsamt ett 100-talrepresentanter frin ldnens hushillningssdllskap deitog i Boforsbesoket.
Fotograf Pontus Andersson, en av B-pilens flitigaste medarbetare,berittade historier om gamla
Bofors och Kadskoga i TV.
Sept. Nobabliirlingen Lars-Gdran Hansson tttderar xoggrant ritningen innan han tager itu med VerAstadsfi)reningens ldrlingspraz. Nohabfoto.

2/10. Gjutning au tpriingdmxe i spets till A[J-ruketer i T 28,
N obeI Arut, Boforsfoto Tillman.

30. De franskamyndigheternagodkdndeett avtal
mellanNohab och Soci6t6desChantiers& Ateliers
de Provencei Marseille om licenstillverkningav
Polar dieselmotorer
i stodekarupp till i.000 hk.
Arbetsledarveteranerna
frin BoforsochNobelkrut besig Nobelkrutsanld,ggningar
ochit en glad,
god och trevlig middagpi Missen.
Sept. Krypproaningslaboratorietpi fuIL elter omflytning ocb installation au nya Arypprouningtnaskiner.Pfr fotot synesomLring
15 aa laboratoriets49 nratkiner. Boforsfoto Tillman.

1. Situationen pi. arbetsmarknaden i Karlskoga
var ojemn, minga kvinnor gick utan arbete;medan
manlig arbetskraftmiste "importeras" for att klara
4-skiftkorningenpi Kilsta.
Tidaholmsverkens parkeringsplats vid Smedjegatan kunde ta emot sina forsta "glster".
Omorganisationen av Metallurgiska avdelningen trddde i kraft. M 1, med ingenjor T. Krey
som chef, omfattar ME, MEK, MG, MH, MY och
ML. M 2, med ingenjor A. Blomgren som chef,
omfattar MV, MVK, MS, MSK, MP och MRK.

OAt. En liten niitt sah,.Eu l6pbi,tl till en Baggoriarutbin under
montering.Nohabfoto.

HSB satte iging uppforandet av Bostadsrdttsforeningen Ekebys fastigheter om sammanlagt 125
ldgenheter.
OKTOBER
Tai olika uiid.erlekstyper, de fdrsta tui.
aeckorna lugn och'solig med hdgtryck, de
senare aeckorna orosfyllda, bli.siga och
regniga, med ouiider ocb ligtryck fri.n SV.
1. Generalmajor Hedqvist avgick frin sin post
som generalfiilttygmdstare och eftertrdddes ay generalmajor Malm. Samtidigt utndmndes <jverste
H.fud af.Segerstadtill fiilttygmdstare.
Stockholmskontoret kunde denna dag se tillbaka pi en framgingsfik 25-F,is tillvaro. lubileet
firades den 16 oktober vid en middag i Bofors i
ndwaro al representanter f.or bolagsledningen
m. fl. samt den 23 oktober vid en personalfest.
Hirdverks- och lagerpersonalenbegick jubileet den
16 december.
Postensutbdrning centraliseradestill Karlskoga L. IJtbdrningen frin Bofors samt Karlskoga 4
och 5 upphorde frin denna dag.

2. F6r L8:e gingen gick Nobelkruts brandkir
nattorientering inom fabriksomridet over en 4 km
ling bana med 21 kontroller. Individuell segrare
blev Ture Axelsson foljd av Erik Ottosson och Olle
Larssonsom 2:a resp.3 :a.Lagtdvlingenomdirektor
\Tahlquists vandringspris vanns av L:a vaktavlosningen.
2-4. Bildningsorganisationernaoch KPL ordnade
en litteraturkurs med docent Ingvar Holm, Lund,
som forelisare.
4. Den ryska satelliten Lunik III avfyrades: Tre
dagar senare kretsade den omkring minen. Den
L3 septemberlandade en rysk raket pi minen. Ett
foto av minens baksida, som radiotelegraferades
till jorden, blev irets viirldhistoriskahdndelse.
5. SchdferhundenStrakur-Key, med adressBjorkborns Handelsforening och husse Folke Holmstedt, blev svensk spirhundsmistare 1959 i Linkoping.
6. General Ali Parvitz jdmte nhgra hogre arm6officerare frlnl.an pi besoki Bofors.
2/10. Ert tiiulingsntomenti NobelArut brandAirstiiuling gAllde
byte au trycAlufttuber till en fikdykarutrustning, Boforsfoto
Tillman.

2/10. Hi)gsta saAAunskapendd NobelAruts brandAdrstiialing.
Liinnquist, 6aerFr. o. aice brandchel Sandberg,sAyddsinspeAti;r
ingenjdr Carbonnier,brandchefSandqaist,aerhmiistareH ellsnan
och brandnziht are CarI ssox. Boforsfoto Tillman.
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21/10. Karlskoga (Bolors) pensioniirernahar en liaahtig nzusikseAtionnzedhtu och hapell.KT foto.
OAt. "Vita huef' i Tidabolm, BraAsuillan, efter omnilning och
uppsnlggning. Foto G. Karlstrdm.

7. SverigesAllmdnna Exportf6rening ordnade en
utstillning "Id6 och resultat" i Rotterdam, vilken
invigdes av Prins Bertil. 19 exportindustrierdeltog
och det genomgaendetemat var: en
en id6
och dessresultat.Bofors visadei ord, bild och foremil Alfred Nobels krut- och sprdngdmnen (dynamiten), Carl Danielssonstdta stil och Arent Silfversparreskonstruktioner och de resultat dessagivit
i bolagets aktuella tillverkningsprogram av civila
produkter i stil, verktyg, ldkemedel,plaster o. s. v.
Fil. Dr Torsten Althin, Tekniska Museet, stod for
utstdllningens idd och utformning.
8. Ldnsarkitekten i Bohusldn ansig, att Boforskoncernens planerade semesteromride pi Tj2irno
kommer att hindra en planmdssig utveckling av
bebyggelsen pi iin. Se vidare hdrom i B-pilen nr
6/1959.
K.-E. Nilsson informerade
9. SlF-ombudsmannen
forhandlingarna
i pensionsfrigan
boforsarna om
pi. minadsmotet.
10. Ett stort underskott pi bostider rider fortfarande i Karlskoga. Bostadskonhar fordubblats pi
2 ir, trots att minga nya ldgenheterf?irdigstdllts.
Under budgetiret 7959-1960 kommer omkring
325 ldgenheter att byggas och ddrtill kommer ett
stort antal som fairdigprojekterats.
11. TG & IF gick upp i div. II genom segeri trean
med siffrorna 18 18 0 0 74-1.1 36.
12. Utfartsvdgen fthnTidaholm mot Skovde,delen
Ulvestorp-stadsgrdnsen, var asfalterad och klar.
Frin Drdtselkammarenssenastesammantrdde
kom det hugnesammabudet, att Karlskoga-skatten
sdnksmed 3O ore 7960.
15. TV-antennerna "frigavs' inom Bofors bostadsomriden. Centralantennerplaneradest. o. m. inom
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vissaomriden, exempelviskvarteren Prosten,Klockaren, Dovhjorten, Kyrkoherden, Slagan, Rodingen, Gdddan och Missiondren.
Bruksvillan vid Tidaholmsverken i nytt skick
efter omfattande yttre reparationer.
En av vdrldens modernaste- men ingalunda
vackraste- kryssare,Storbritanniens"Tiger", gdstade Stockholm. Helautomatiska 15 cm kanoner
och luftvdrn ingick i bestyckningen.
16-17 . Instrumentingenjorer vid storindustrierna,
medlemmar av Instrumenttekniskaklubben, besokte
Bofors och Nobelkrut, ddr framforallt Nobelkruts
nya instrumentverkstadvdckte stor beundran.
18. Den stora dlgjakten pi Skjutfiiltsmarkerna gav
i fu 9 dlgar.
2L En kanon av helt ny typ, en 9 cm rekylfri infanterikanon, kommer att tillforas det svenska
forsvaret. Kanonen har konstrueratsoch tillverkats
i samarbetemed AB Bofors, GevdrsfaktorietEskilstuna, och KATF. Pjdsensutseendeawiker helt fri.n
konventionella kanonkonstruktionen. Eldroret dr
upphiingt i en kulled, fastsatt i en lavett. Pjeisenkan
hdrigenom snabbt och liitt manovrerasi alla skjutriktningar. Den vdger endastomkring 25Okg.
7/10. Bof ors och NobelAruts monter pi Rotrerdarnutstiillningen
"Idi och Retalrat", Foto ur FRK:s arkiv.

Karlskoga pensiondrsforening 15-irsjubilerade
med tal, si.ng och musik pe Stadsteatern.Styrelsen
bestir till 100 % av spdnstigaBoforsveteraner.
En 5-veckors kurs for motorfolk, ordnad av
Orebro lins trafikndmnd, M och KT, inleddes pi
Bofors Samlingshus.
22. Herrar Arne Ohlson, Gosta Ostling, Nils Soderholm och Hilding Eriksson representeradeMetall 76 pi Avtalskonferenserna i Stockholm.

16/10.

Byggnadsaadelningeu
gdnld betongblandarstation
Valsaerksbron hade tjdnat ilt och rerr. Boforsfoto Tillman.

aid

26. Landstingets forvaltningsutskott kunde meddela, att om allt gir som det skall, si ir Verkstadsskolan i Karlskoga klar hosten 1961.
Omskolningskursentill mekaniker for manliga
arbetare, vilka pi grund av yrkessiukdom tvingats
byta sysselsdttning,gick bra i Karlskoga och minga
omskoladehar redan fitt arbete.
28. Armltygforvaltningen hade besok av en
manstark delegation frin Pentagon (USA), som
studerade pansarvapen. Ett besok i Bofors med
konferenser och information ingick ocksi. i reseprogrammet.
29. Docent Kurt Samuelssontalade pi. ett av Konsum och Karlskoga FCO anordnat m<iteom emnet
"Ydlfdrd i otakt" eller forhillandena i USA jemforda med dem i Sverige.
Stadsfulmektige i Karlskoga klubbade den
sdnkta skattesatsen. Det meddelades dven, att
markfrigorna for den nya Degerforsvd gendr kla:m
och att arbetet pi. vdgen kan piborjas mycket
snabbt eftersom vdgen iir fdrdigprojekterad. Ett
1,5-tal gitrdar i Espends, Finnebdck, Blinds och
Stordngstorp berors av vdgen och sammanlagda
marklosesummanblir ca L73.000:- kr.

personal:anlad fdr att fira 25-2rs23/10. StocAbolmsAontorers
jzbileet, Ingenjdr Al:6n (mitt i toffan) och kantrer Andreasson
t. b.) omgiuenau en bukett unga tkdna damer. Foto ftln FAS.

20/11. "Kiirleksbron"
Karlstrtim.

rpAnnel sin bdge i)aer Tidan. Foto G.

29/10, Profestor Oledal, Teknitka HdgsAolan (ldngst t, b.)
gjorde ett nyt berAL pfr Nohab ocb studerade siirsAilt instrunzenteringen i proastationen ffu ad.rtenturbiner. Fr. a. chelen fi)r
Nohab:s turbinlaboratorium, ciuilingenji)r Herman Lindqtist, en
aa professor Oledals aJristenter och ingenjdr Eaald Holmin
(Nobab). Nohabfoto.
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Noa. Det stora byggnadskonplexet i hor sni ngen Kan ongataxKungsuiigen ttar'fdrd.igt till taknocken. KT foto.

NOVEMBER
Mildare iin normalt - iret har nu haft
ilirmer)uerskott frdn februari, Hastigt amslag med snd och kyla under den 17-19
772en
snart milt igen,
1. Tvi boforspar - Henry Anderssonoch Ake
Dahlberg samt Carl Granstrirm och Olof Moberger - placerade sig frdmst i Orebro Bridgesdllskaps25-6rsjubileumstdvlingar.
4. Kadskoga ABF-avdelning 40-irsjubileradepi
_
FolketsHus festsal.Rektor Gunnar Hirdman talade
inspirerat om studiearbetet.En stor skaragratulanter overldmnade givor och blommor (sivil abstraktasom konkreta).
En ny kurs i schemaldsningfor elektriker borjade vid Industriskolani Bofors.
5. Bofors industribrandkir ordnade en orienteringstdvling inom Boforsverken och inbiod Karlskoga brandkfu att deltaga. 50 man startadeciver
den 2 km linga banan via 17 kontroller. Herbert
Brattstrom vann och fick den forsta inteckningen i
overingenjor\Tahlbergs nyuppsattavandringspris.
Nils Eriksson blev 2:a och Rune Karlsson 3:a.
Vaktavlosningarnatdvladeom Svea-Nornansvandringspris och detta vanns av 1:a vaktavlosningen.
9. Forsta funktionsprovet pi vacuumsmeftanld.ggningen vid Kilsia (MEK 50) gick programenligt
och lyckligt.
10. Telegrafverkets nyabyggnad i Tidaholm i kv.
Klingan var fardig. Hosten 1960 kommer automattsellnqen.
13. Bostadsstyrelsen
meddeladedispensfor rgaflgsittande av ett stort antal nya l2igenheteri Karlskoga. Stiftelsen Boforsgirdar fick silunda genast

3/11. Grundscbahtningfi;r tillbrcget tid lX/edater\enr stAn7_
press.Vedaf oto ri/esterlund.

Nou. RiAsbyggensbosladsbusi b. Vrdken, pi orna cir|asplar_
f
ten, liirdiga 16r inllyttning. KT foto.

20/11. Ledani)terna da Nohabt styelse staderad'etned Jtor, intrerre en proanzoror i Diesellabotatoriet. Fr. a. disponent Soblman,
direktdr,sdblin (sklmd), bteringeni\r Holmquist, direAtiir Odel'
berg (tAymd.) och fdrste boanartkalk lVetter. Nohabfoto'

30/11. Vid explotionen i NU 37 Aastadesrnatkinet och inred'
ning ornkring, Lampan i tahet blea docA helt oskadd ocb lyste!
BoforsfotoTillman.

borja ett 7S-ldgenhetershus vid Vindarnas veg i
kv. Forellen.
I dagenskonselj beviljades1,5 milj. kr i statsbidrag till Centrala Verkstadsskolani Karlskoga.

20/11. DisPonent lViihander, direkt\r Sablin ocb fdrste hoa'
marsLalhenlYetter inlorneras aa ingeni1r Sixten HageAttin om
'forskningsarbeteti Dietellaboratoriet. Nohabfoto.

14. Planerna pi rening av Bofors avloPPsvatten
kommer snarast att forverkligas, varefter Mockeln
ffu bdttre vatten. Redan vid irsskiftet kommer en
stor del av avloppsvattnet frin industriomridet att
ledas in i stadens ledningar till reningsverket vid
Flottndset. For Bofors del kommer det hela att
kosta 2 milj. kr.
Bofors Industriskola hiill kursavslutning och
skolans inspektor direktijr Axel $Tahlsteen kunde
dela ut diplom 6ver fullgjord yrkesutbildning till
48 ungdomar 27 mekanister, 14 kemister, 4 metallurger, 2 instrumentmakare och L elektriker.
Kyrkoherde Gunnar Helander talade om ungdomens problem och Bjorkmans trio speladevackert.
15. OmbudsmanSten Sjoholm utsigs av Gunnebo
Bruks AB till disponentfrin viren 1960.
Vdrldspremid"ri all tysthetpi en teknisk nyhet:
Gummifjddnt pe lok. Ett Nohab-Aseabyggt Ralok korde strdckan Orebro-Stockholm med en
hastighetw ISOkm/tim. med mycketgott resultat.
76-22. KIF:s ishockeylag (50 % boforsare) pi
snabbvisit bakom jdrnridin for att spela vdnskapsmatcher. Mot landslaget Dynamo-Berlin blev det
1-8, men mot Dynamo i Rostock6-0.
hdr fotogralerade lramfdt
18/11. BulgarisA studiedelegation aid
ett Nohab-GM lok till Norge - rxslsvals loktilbetkningen
'lr. t. och
Nohab. Oaeringenii)r Keller nr 3
fi)r:iiliningschef Eller
nr 2 fr. h. Nohabfoto.
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i7. Tidaholms Teater firade 40-irsiubileum med
festforestdllningunder medverkanav lngaTidblad
m. fl. LandshovdingBertil Fallenius holtidstalade
och vidare framfordes gratulationer av stadsfullmd.ktigesordforande, riksdagsmanBirger Andersson, Riksteaternschef med flera. Teaterbyggnaden
hade.till jubileet genomgi.ttombyggnadoch moderrusefing.
19. Fastighetsaffdrer dominerade stadsfullmeiktiges foredragningslistaoch bl. a. fick AB Bofors
tillstind att kopa ca 7.530 m2 mark invid Malmg3"rdana.
20. Den nya "Kdrleksbron" over Tidan, vackeroch
praktisk, stod klar.
21., Efter lyckligt genomforda forhandlingar faststilldes de fria lordagarna vid Nobelkrut. Dessa
skall infalla under ti{en 23/4-22/Io. Dessutom
blft 2/r och27/5 fridagar.
Utbyggnaden av Strdngpressenvid $Zedaverken fortskred enligt ritningarna och gjutning av
grunden pigick. Byggnadensom dr 35X7 m stor
skall vara under tak viren f960. Strdngpressen
blir
ddrefter \Tedaverkens ldngsta bygg"rd, ca 107 m
lhng.
23. 4O-fusjubileumpi Wedaverken med medaljutdelning, utstdllning och middag for ett 80-tal inbjudna och anstdllda. Se specialreportagei denna
tidning.
24. Generalfdlttygmdstaren,generalmajor Malm,
och filttygmdstaren oversteHird af Segerstadbesokte Bofors for forsta gingen i sina nya dmbeten.
25. Ett nytt ellok, Ma 963, i den serie som tillverkas av Asea, MV, ASJ och Nohab, overldmnades
till SJ efter en lyckad provtur. Lokets effekt dr
4.500 hk, vikt lO4 ton och maxhastigheten100
km/tim.
Noa. Den nya Hdsiixgsskolan ltar en tilltalande exteriijr. KK foto.

17/11, Hiir skall Bofortgfrrdarc nya bostadtbus tppf1ras. Caterpillar, scbaAtmaskinen brottat med tjiilen. Egnahemsomddet
i
BricAegdrden shyntar i bahgrundex genon driatn6z. BoforsIOtO I rllman.

23/11. En aacker bild frfrn utstiillningen i sambandnzedlVedauetk ens 40-3r: j ubi I eum. \fl edafoto \Westerlund.

24. Oresundsbolagetsnya fd,rja "Oresund" sjosaites vid Solvesborgvarv. Gudmor var overdirektor
Oredssonsmaka.
2.8/11. StadsfulhndAtige- och skolstyrelteledantbter prdaade pd
bdnkama i den n1a Hiislingsskolan. Fr. r. aerAnAst)re Gannar
Berggren, Alassf|restdndare Mona Berg,
lru Majlis Ljung, Aapten
Karl-Erih Plyhr och het lobn Gustaasson. KT foto.
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27. Civilf.orsvarare frin Trollhittan, Vdnersborg
och trakterna diromkring samladespi restaurang
Gullriset fiir att deltaga i ett krigsspel med forberedelserfor ett ev. krigsutbrott. Speletleddesav
irverste SorenTilly.
Nobelkruts skyddsombudsamladestill sedvanlig hosttriff pi Samlingshuset.Byriingenj6r Sangberg talade om bestdmmelserfor transport av
sprdngimnen och doktor Lund om hudsjukdomar.
Fir Sverigemojligheter att sdndauPP en rymdforskare? Planer hiirpi skall bl. a. diskuterasav
"European SpaceResearch O r ganization".
Noaember. Annu en bild aisand.e stfrlgjuteriets prodahtion 1959'
och en "Tuggen"-s6ooel fiirdiga fdr nzotTai "Hojunz"-skotlar
tagningskontroll. Finrensare Saen lobansson sldr t. u. sSsom
t kal a. Bof orsf otp Tillman.
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9/12, "Kamelen genont nfrlsdgat," Re6ordbdtenM/V Vimeira
pasrerar Sddertiifie Aanal dragen aa NohabhiistArafteri M/T
BU LL. W edafoto\festerlund.

"Princessof Tasmania", den stora nya farian
mellan Australien och Tasmanien, beskrevs utforligt i tidskrif.terna "The Motor Ship", "Shipbuilding", "The Journal of Commerce" och "Svensk
Sjofartstidning", dir sdrskilt motorernaoch motorrummet avbildades i vackra fotografier.
Dec, Den nya bron i)aer Tinsiiluen
gjuten, KK foto.

oid TinzsSsarna aar fadig'

28. LO:s representantskapbeslot rekommendera
forbunden att ansluta sig till en samordnad avtalsrorelse. Samtidigt framfordes kravet ph en 6 %
hojning av fortjzinstldget.
En ny pampig och vacker folkskola, Hiisdngsskolan,invigdesi Kadskoga.
Bofors stora medaljfestholls i ir i Liiroverkets
aula, med samkvim i gymnastiksalen.Bida dessa
rymliga lokaler fylldes av de 266 medalitirerna
jimte anhoriga, chefer m. fl., sammanlagt 700 persofler. Se specialreportagei denna tidning.
29. Bridgemistare 1959i Karlskoga blev boforsarna H. Jacobsonoch R. Sundstrom.
30. Under tillverkning av anfyrningssatsi NU 37
intrdffade en explosion. Byggnadens konstruktion
visade sig van tillfoditlig och endast materiella
skador uppstod.
Byggnadsarbetetboriade pi en 4:e virning p?t
det centrala magasinet fiir kemiska produkter F 36
Nobelkrut. Byggetgick i NB:s regi.
Riksnians strdckning genom Karlskoga har i
mhnga ir givit stadsplanerarnamycket arbete och
svira problem.Planernaborjar nu pi att klarna och
om 10 ar ( l) torde den -filiga 25 m breda riksvigen vara klar genom stadens tiitbebyggda omride. Vi hoppas kunna iterkomma med en utforligare beskrivning av projektet.
DECEMBER
En solfattig och stormig decernberaaslutade
ett d.ramatisktukderfr'r.Koldperiod med sni)
6-17, senareua.rlna(e.lul- och nyi'rsbelgen
mild, grfr.och fuktig.
1.. "Nu kliver Trollhdttan ritt in i atomildern 100 nya ingenjorer fiirstdrker Nohab". For att klara
alla invecklade konstruktions- och berdkningsuPPgifter for svenska atomkraftverk miste Nohabs
reaktoravdelning forstdrkas med ett stort antal
ingenjiirer.
2. Arbetsledareftjrbundet beslot att tacka nei till
SAF:s forslag om uttrdde ur ATP.
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L. Riksdagen bifoll vid gemensamvotering regeringens forslag om en 4 %-igomsdttningsskattfrin
r/r 1960.
2. Rekordfartyg genom Sodert2iljeKanal. M7A/
Vimeira pi. 13.000 ton passeradekanalen pi sin
jungfruresa.Med sin 147 m lzingdoch med en hojd
som erfordrade att sivdl klaffbron som j2irnvdgsbron oppnades,var Vimeira det storstafartyg, som
nigonsin befarit en svenskinsjo.
4. Glashala vtigar, trafikkaos och massorav bilar
i dikena efter ett hastigt omslag i vddret.
8. Ingenjorer och arbetsledare pi Nobelkruts
drifts- och hjdlpavdelningar mottes pi Samlingshuset ddr overingenjor Carbonnier redogjorde for
aktuella ffitgor och de mojligheter som finns till
okad sparsamhet pi. olika omri.den. Verkmistare
Hellstr6m berdttade om en konferens "Alkohol i
arbetet", som han nyligen deltagit i, och direktor
Vos, Allmdnna Gruppen, delgav nl"graintryck frin
arbetsliveti USA. I den foljande diskussionenbehandladesspeciellaproblem vid placering av handikappad personal.

16/12. Den stola nJa fabriAsbyggnaden fdr liiAemedelsfaLturering
(NVM)
stod fiird.ig till det yttre. Boforsfoto Tillman.

8 och 17. Tvi. Nohab-GM-lok levereradestill Norges Statsbaner,som hyrt loken for strdckanTrondheim-Oslo.
10. Metalls avd.76 Bofors deladepi mi.nadsmotet
ut 200 kr varderatlll46lingvarigt sjukakamrater.
11. SverigesIndustriforbund holl en konferens i
Stockholm under rubriken "Atom 59". Diskussionen bj6d pi ganskahhrdainlaggoch frin industrins
sida framfordes stark kritik gentemotstatensmonopolstrdvanden.
Overbefilhavaren, general Nils Swedlund,
gjorde ett studiebesokpi \Tedaverken, ddr han
mottogs av disponent Sverre R:son Sohlman och
direktor SvenLind.
Bjorkborns fackforening beslot, att medlemmatna 1960 skulle ldmna en timlon i februari och
mars till LO-hj2ilpen"Over grdnserna".
Kadskoga fick sitt forsta apotek 18i9. 100irsjubileet uppmirksammadessom sig b6r.
Overenskommelse
trdffades mellan AB Bofors
och fackforeningen om forliggning av 1960 irs
semestertill tiden 11-30 iuli.

- mdrkligt nog 12. SAF och LO publicerade
sina oppningsbud infor avtalsforhandlingarna,
vilka frdmst kommer att piverkas av ATP. Bida
parterna sadesig vdnta en herd strid.
Stor Luciafestpi Bofors Ungdomsgird.
FAS holl pi Luciatraditionen och hade gliidjen
att se disponentSohlman som gZistpi festen.
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14/12. Anna ett Nohab-G.toIlok fnrdigt f6r leuerau tilt NSB.
Nohabfoto.

12. \fedaverkens Luciafest. Samtliga anst2illda
bjiids pn kaffe och underhillning. Direktor Lind
hdlsade vdlkommen, tackade alla for det ir som
gitt och onskadegod jul. Lucian Marianne Svahn
och hennes8 tdrnor sjong vackert.I sambandmed
festen avtackades avsynaren Lambert Kdllstrorn
(se personalia). Modellsnickaren Arne Ndslund,
mlngfuig sparklubbskassor,fick Postsparbankens
fortjdnsiplakett for sparfrdmjandegirning.
23/12. Det nla rtAngnatelialfirrddet
under tak. \Tedafoto \Testerlund.

aid 7Y/edaaerken nlira nog

Dec. Interitir dl) rillbtgge, till Stfiloerket i Bofor:, sorn sedan
hdsten tagits i bruk som tappningsball ocb rcparationsoerdstad
m. m. Boforsfoto Falk.

16-77. Skjutningar i Bofors med AU-raketer infor en stor internationell kommission. Resultatet
blev iivertygande bra.
1"8. Forsta forhandlingskontakten mellan SAF och
LO upptogs av en diskussion om parternas syn pa
det ekonomiska liiget.
20. Tidaholms Tennisklubb hemforde utan matchforlust segern i div. III och tog iter steget upp i
div. II.
21. Arbetet pL nya vdgen Tidaholm-Skovde
igingsattes si smitt.
(Borgunda-Acklinga)
22. Ldnsarbetsnimnden konstaterade. att arbetsmarknadsldget i Orebro ldn var relativt gott, dock
med nigon okning frin november. Pi yrkesskickliga metallarbetare rider dock stor efterfrigan.

28/12. Personaleni manduenunrnet i presshusetNU 38 stfrr
helt sk@dad ba6om betongmuren.Boforsfoto Tillman.

en specialforpackningav Carbocain,som sprayaspa
det stdlle som skall bedovas.
23. Vid pressning av brandsats i byggnaden
NU 3 B vid Nobelkrut intriiffade en explosion.
Pressendr placerad i en kraftig bunkerkonstruktion
och endast obetydliga materiella skador uppstod.
29. Yattenfalls stora ingkraftstation vid Stenungssund kcirdeiging sitt forsta agg:egat.Det dr Bofors
varmhillfasta stil som snurrar i turbinerna.
Bjorkborns Handelsforenings 600 medlemmar
slipper omsdttningsskatten.Denna kommer att betalasav vinsten.

Di utdelning ur Kjellberg-Wijkanderska Understodsfondenvid Jernkontoret i ir icke kunde iga
rum pi grund av fondmedlensomplacering,stdllde
Bofors 1.100 kr till forfogande for utdelning till
dnkor.

30. Pansarvapnet tillfordes en ny stridsvagn av
mirket Centurion, snabbare,litthanterligare, med
stijrre aktionsradie och med grovre bestyckning
(t0,5 cm kanon mot tidigare 8,4 cm).

23. Nu skall man kunna ga til tandldkarenutan
att vara rddd for sprutan! Nobelkrut introducerade

31. OveringenjorH. Prollius avgick som platschef
vid Tidaholmsverken och hyllades med tal och
blommor.

30/12. Ett aa Aret inttessantarc bearbetningsobjekt i Kanonuerkstaden uar denna arbomfiSng, ronz slipades ldr KMIY:s rdkning.
Sfingen uar 12,j m lfrng ocb 0,6 rn i diam., alltsi en attseudrd
dinzension. Den il)gde ocksd 21 ton. Bofotsfoto Tillman.

Vid Nobelkrut borjade tillverkningen av polyuretaner- rivan for s. k. skumplast- i halvkommersiell skala. Produkter skall forzidlasvid Tidaholmsverkentill bl. a. instrumentbrddentill bilar.
En elektrisk ugn for termisk krackning av
Bonoplex-skrot,frdmst frin Tidaholm, installerades i byggnadenE 7 vid Nobelkrut. Anliggningen
skall tagasi bruk i januari L960.
Nobelkruts brandkir hade under 8,ret 23 och
Bofors brandkir 30 utryckningar for eldsvidor,
tillbud eller formodadeeldsvidor. Lyckligtvis forekom ingen svirare eldsvida inom industriomridena.
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Kadskoga Stadsbibliotek visade en ni.got
minskad bokutlining 1959. Det dr ungdomslinen
som minskar, kanskeberoendep6.TV-tittandet.
Karlskoga fiirbereddesig att fira 20-irsjubileet
sisom stad. Det var ndmligen den 31 december
1948 som Karlskoga koping tog stegetin i stddernas krets.
Karlskoga Brandkir hade 7959 226 utryckningar, darav 49 till eldsvidor och 17 skogsbrdnder. Ambulansen fick kora ut 846 ghnger, darav
244 f.or olycksfall. Den storsta eldsvidan var i
Bjelkes fabriker och den storsta skogsbrandenvid
Tolsbodapi Skjutfeiltet.
Koncernforetagen hade vid irsskiftet foljande
antal anstdllda:
Timavl.

Bofors
Nobelkrut

UVA

5.737
1.156
7.313
52r
224

$feda

438

Nohab
Tidaholmsverken

8.789

Minadsavl.

1.950
404
620
81
106
A4
3.305

Summa

7.087
L.560
L,933
602
330
582
72.094

Folkmdngden i vira stdder fortsatte att oka
och var vid irsskiftet:
Karlskoga
Trollhdttan
Sodertilje
Tidaholm
Stockholm

35.026 (+
$4)
778)
31.575 (+
806)
31.763 (+
189)
6.596 (+
... 807.200(+ 2.290)

Karlskoga passeradealltsa 35.0O0-strecket
och
Trollhdttan och Sodertdlje 31.000-strecket.Tidaholm noterade den relativt storsta folkoknineen.
12/12. Hfllad sparklzbbsAassdr.
lfiodellsnickareArne *),*0,
lY/edaaerken,fdr plahett och blommor aa direLti)r Lind, Wedafoto \Testerlund.

30/4. Hejarsmide frd.n Kil:ta gick med ldngtradare direkt till
i Skdd.e. Boforsfoto Tillman.
V olao-PentaaerAen

BOFORSVERKEN
Det sist fdrflutna itret, 1.959,har f6r AB Bofors i stort
sett varit gynnsamtekonomisktoch bokslutettorde komma
att redovisai stort sett sammaomslttninq som 1958. De
i bdrjan av Eret ovissa konjunkturutsikternavdnde sig
efter nigra minader snabbttill det bdttreoch slrskilt den
civila produktionen uppvisadeunder senaredelen av Lret
en markant uppging. Krigsmaterielsidanvisar fortfannde osdkrarekonjunkturer dven om orderingingen under
1959 vatit vdsentligt dkad i jimf<irelse med 1958 irs
siffror. En utfrirlig redog<irelse
<iverbokslutet1959 kommer att publicerasi nlsta nummer av B-pilen.
Vrirdet av inneliggande orderstock var vid S.rsskiftet
1959-1960 i det nlrmaste av sammaomfattning som ett
ir tidigare.
Sthlfdrsilidngen har under &ret kunnat gliidja sig over
en starkt stigandeorderinging,slrskilt under senarehalvtret, som en f6ljd av konjunkturomsvdngningen.Konkurrensen frin sivdl svenska som utllndska verk har
emellertid varit kdnnbar och prisfrigorna dr alltjd''mtavgdrande, liksom leveranstiderna.Tack vare stilfcirsdljningen har samtliga produktionsavdelningarkunnat fyllas
med en mycket god bel?iggning.Hejarsmidef6r bil- och
motorindustrin Ir det stora fiirsdljningsobjektet, dlrefter
kommer slitgods av olika slag som en mycket stor post.
Flera nya tillverknings- och fiirs?iljningsobjektinom den
civila sektorn undersciksfdr ndrvarande.Orderingingen
1959 blev drygt L4) milj. kr och vlrdet av inneliggande
bestdllningard.rca 90 milj. kr, vilket i runt tal motsvarar
9 minadersproduktion.
26/8. 15 cm kanon i shjut:thllning - en intponerande pjis. Pd
fotot slnes piodplaxan, ailAen underliittar Aanonens inriktning.
Boforsfoto Tillman.

Antalet anstiillda har totalt dkat med 97. M&nadsavlcinade har minskat med 57, medan antalet timavltinade
6'katmed 150. Denna d,kningfaller helt inom de metallurgiska avdelningarna'som totalt rikat med 226 man, ddrav
en stor del genom omflyttning frLn atdra avdelningar
inom Bofors eller Nobelkrut.
i Karlskogaendast30 egnaUnder 1959 flirdigst2illdes
hem och 272 ldgenheter,varav dock ett 70-tal pi 1 rum
och kokvd. Bristen pi familjebostider dr lingt stdrre dn
tidigare och pl den kommunala bostadsfdrmedlingenvar
vid &rsskiftetciver 1.100 sdkandeatmdlda. Bostadsfr&gan
Zir sZirskilt klnnbar vid rekrytering av ny arbetskraft.
Emellertid plbiirjades under iret bostadshusmed ca 500
ldgenheter iamt )J egnahem,varf6r stor anledning finns
till en littnad p& bostadsfronten1960.
InAAp av dvaror och rimaterial m. m. har icke miitt
stcirresvtrigheter. Legeringsmetaller,oljor, brdnslem. m.
har kunnat erh&llas,i vissafall dock inte utan svirigheter
och till hiijda priser. Pristrenden hx t959 i allminhet
visat en uppltgiende tendens.Bristen pi svensktkdpskrot
bestlr, men engelskt skrot av god kvalitet har kunnat erh&llastill relativt ftirm&nligt pris.
Metallurgiska avdelningarna
vid Boforsverken och Kilstaverken har haft mycket god
bel?iggningpi samtliga avd.elningar.
Stillaerken (ME och MEK) har hela &ret kiirt 3-skift'
4-skift biirjade vid A-ugnen (35 tons ugnen) den L nov.
och vid htigfrekvensugnen i Kilsta (U-ugnen) den 29
nov. Den totala produktionen av gdt blev ca 95.000 ton'
En betydandebrist pl giit fiireligger alltjlmt, varfdr vissa
stllkvaliteter tillverkats i Nohabs hdgfrekvensugn'Byggnads- och monteringsarbetenapl vakuumsmdltanldggi rV.SK,Boforsfoto
Den nya 1300-tonsMarey-tmidesmaskinen
Tillman.

ningen (MEK 50) slutf6rdes och den fdrsta provsmdltningen gjordes i november och i decemberkom produktionen iging p& dagtid. Tappningshallen vid ME har
fdrliingts och tillbyggts mot sjcin (s<ider) under tret och
mot hcistentogs denna byggnad i anv[ndning.
Valsuerheti Bofors (MV) har liksom tidigare ir kijrt
i begrdnsadomfattning fdr valsning av smiposter. Den
totala produktionen blev 1.600 ton. Gd'tverket i Kilsta
(MVK) gick fdr fullt i z-skift hela iret och uppnidde
totalt (inkl. samkdrning med mediumverket) en produktion pi t5.000 ton dmnen.Mediumverketkiirde 2-skift
och iroducerade 14.000 ton. Finverket genomgick en
grundlig ombyggnad,vilken fd,retogsi olika etapper och
Ombyggnatill stor del utfijrdes under arbetarsemestern.
den omfattade bl. a. stdrre och kraftigare drivmotorer,
komplettering med en st6rre sax och flera repeatrar.Trots
denna ombyggnad uppntdde verket en produktion p&
7.800 ton. En gliidgningsugn fd,r tridringar har od<s&
installeratsi finverket. Det nya bethuset (MVK 45-46)
blev fiirdigt och togs i bruk under &ret i full produktion.
Till imneshallen (MVK 40) hat 3 nya Centro-maskiner
anskaffats.Totalt har avdelningen nu 7 dylika maskiner.
En ny avdelning, MVK 93, har inrd.ttatsfdr pisvetsning
av fcirslitna valsbanor. I MVK 30 har maskinerna omgrupperatsoch nya maskineranskaffats.
Smedjarna vid Bofors (MS och MP) har haft blttre
beliggning dn tidigare lr och personalstyrkanhar lven
6kat nigot. Hammarsmedjanbearbetade7.000 ton dmnen
och Pressmedjan11.000ton gtit.
Kilstasmedjorna (MSK) har kijrt skift st<irredelen av
iret och personalenhar kraftigt iikat. En ny 1.300 tons
mekanisk smidesmaskinav mdrket MASSEY har anskaffats och tagits i drift. Hejarsmedjan produceradetotalt
ca 14.000ton hejarsmidemot 11.500ton 1958. Till v?irmebehandlingsavdelningen(MSK t0) har en ny Nassheuer kontinuerlig seghirdningsugn fd'r hejarsmide och
stlngstll anskaffats.Granatsmedjan (MSK 46) har haft
full produktion.
Sthlgiuteriet (MG) har dven haft god beliiggning f6r
gods i skilda stodekar. Detaljer till turbiner, sivil vattensom &ngturbiner, har i stort antal levererats.Mlnga detaljer har gjutits i hiiglegerat st&l bl. a. ldphjulsskovlar
till kaplanfurbiner. Arets produktion blev 4.314 ton fdrdigt gjutgods mot 4.417 ton 1958. Den planeradeon1
ty"ggXiaJ" av stilgjuteriet har pibiirjats och den and8
etappen,dvs. omdndring av st&lverketstappningshall mot
sydiist till renseri, har pibdrjats. Torkugnarna har ombyggts och uppvirmningsanordningarnafcirbdttrats.
HiirdaerAet (MH) har haft god, om dn tidvis n&got
ojdmn, bel?iggningpi samtliga avdelningar. Fdr ndrvarande planeras anskaffning av rryL ugnar och maskiner,
vilka kommer att omtalasi ndstairskrdnika.
Mekaniska verkstiiderna
har, genorn minskad ordering&ng pi krigsmateriel, haft
en ojdmn och delvis oiillfredsst?illandebeldggning, som
dock genom utfyllnad med civila legoarbetenblev bdttre
in man vid lrets bdrjan vigade hoppas.Med hiinsyn till
osikerheten if.tltga om den framtida utvecklingen har nyanskaffningen av arbetsmaskinerej haft samma omfattning som under senare &r, men ett 50-tal nya maskiner
ha dock hemkommit f<ir rationaliseilngtr och utbyten.
Kanonterkstaden (YK) har haft mest kdnning av nedg&ngen. Hdr har arbetsstyrkanminskat, genom normal
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^vglLng och d'verflyttningar till andra avdelningar, med
ca 30 man i bdrjan av 8.ret.I avd. VK->Z har maskinbearbetningen, ftjrutom betrdffande bakstycken, nedlagts
och vissamaskiner har omplaceratstill andra avdelningar.
Frir civrigt har i VK en del ildre maskiner utrangerats
utan utbyte. Bland nyanskaffademaskinerkan nemnasen
sttirre Kolb radialborrmaskin och en DrooD & Rein
kopierfrdsmaskin.
Ammunitionsaudelningen
(VA) har haft temfigengod
bel?iggning,betydligt bdttre in vintat, dock genom att en
viss utfyllnad med legoarbetenhar kunnat ske. Bland nytillkomna maskiner kan nimnas tvi kopiersvarvar, en
Fisher och en Kriping. Avdelningen VA-i0 har under
iret flyttat in i lokaler i Bolsberget och avdelning VA-45
har kommit i normal drift med tillfredsst?illandeproduktionstakt.
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Verktygsuerhstaden(YY) har haft full bel2iggningpi
hejarsdynsavdelningen,
som varit under fortsattutcikning.
Silunda har 3 Cincinnati "Hydrotel" frdsmaskineroch en
mindre Boehringerbordhyvelanskaffatsoch en Droop &
Rein vertikalfrdsmaskiniiverflytiats frnn VF. Inom dvriga
sektioner av W har arbetsstyrkanlagom och jdmnt kunnat hillas med kortvarig belZiggning.
FiiltaerLstaden(VF) har haft en j[mn och god bel?iggning uteslutandemed civilgods. Bearbetningsgruppenfd'r
framaxeltappar har kompletterats med en Bohle specialutrustad frzismaskin och en grovborrmaskin f?irdigstiilld
i Bofors med Henschelborrenheter.
Plfrtuerkstaden(YP) har haft tdmligen jiimn bel?iggning med bibehillen arbetsstyrka.En st<irre rundbockmaskin, fabr. \Tilhelmsburger, har ersatt en dldre maskin.
VerAstadslaboratoriet(VX) har fitt iiveriagade lokaler
som utrymts av VA-50. Till avdelningen har hemkcipts
en Kcipings vertikalfrd.smaskin,en Scherer snabbsvarvoch
'Warner
en
& Swaseyrevolversvarv.Hdrigenom har avdelningen fltt betydligt utcikademrijlighetertill utprovning av verktyg och bearbetningsmetoder.
Trantportaudelningenhar under Sret overfcirts till
avd. R och blivit RT i stiillet f<jr VT. Rationaliseringen
av RT:s maskinparkhar fortsatt och nya fordon, lastmaskiner,grdnsletruck,en stor kranbil samt 16 st begagnade
jdrnvigsvagnar ink<ipts. Sistniimnda,malmvagnar frin
TGOJ, skall nu anvdndasf6r de i sambandmed skiftgingen p& Kilsta dkadetransporternaav gcit,skrot m. m.
mellan Kilsta och Bofors.
Konstruktionskontoren
har fortsatt tidigare pibrirjade projekt och lven, i samarbete med statligamyndigheteroch andra industrier,upptagit tya projekt. Den nya helautornatiska
12 cm f2iltluftvdrnskanonenblev under 8.rethelt f?irdig och provskcits
pn Vedd<i med mycket gott resultat. Leveransernaav
7,5 cm kustartillerikanoneri torn med pansarkupolhar
fortsatt. Pi Bofors 15 cm fdltkanon m/I937, som ursprungligen hade massivagummihjul, har lavetten omkonstrueratsoch ombyggts och fcirsettsmed pneumatiska
gummihjul samt piv6.platta. Den ldtta 9 cm rekylfria
pansarvdrnskanonenm/L958 d,t fdrdig och i produktion.
Fcir Bofors AU-raket (antiubitsraket) har provskjutningar utfrirts i jiimfcirelse med utlindska motsvarande
konstruktioner, varvid Boforsraketenvar mycket iiverldgsen. Robot- och rakeftapen har ytterligare utvecklats och
nya konstruktioner visades pi flygutstdllningen i Paris.
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luni, Shjutningarnted Bantanz,Bofors pansaraiirnsrobot,
Skjutfdltet.KMPSfoto.
S?irskiltden nya pansarvdrnsroboteo
Bantarn (Bofo'rs Anti
Tank zl4issile) har vunnit stor uppmlrksamhet. Minriijningsormen har utvecklats och en prototyp uppvisades
under fdrsommaren fcir expertisen.Pi SkjutfZiltethar en
ny sprdngplats,en ny skyddad raketbanaoch en pansarrobotbana,sistndmndavid Hovmantorpssjcin,iordningstiillts.Se ocksi fotos pi sid. 4, L7, 20, 23, 26, 33 och 39.
Forskning
I Sthllaboratoriets krypprovningslaboratorium har under fu L9)9 uppsteilts ytterligare 24 st krypprovningsmaskiner, si att totala antalet maskiner nu uppgnr till 49 st.
I sambandmed uppstiillningsarbetenahar dven lokalerna
upprustats. Krypprovningsmaskinernadr av Bofors fdrbdttrade Mond-Nickel-typ, vilken tillverkas bide ftir eget
bruk och fcir avsalu. Stativ och anordningarnaftjr behlstningens anbringandetillverkas i Tidaholm, under det att
ugnar och <ivrig elektrisk utrustning iordningstdlles i
Bofors.
Krypprovningslaboratoriets uppgift tu att fastld'gga
kryphillfastheten fdr de stil och legeringar,som anvindas
frir varmhillfasta dndamil, t. ex. i ing- och gasturbiner
och i jetmotorer. Med krypning i detta sammanhangavser
man en med tiden vid relativt hdg temperatur l&ngsamt
fortgiende plastisk formfd'rindring orsakadav en belastning. Denna belastning,som ofta ligger avsevdrtunder
stllets strlckgrins vid temperaturen ifrltga, ka:n leda till
brott eller till otilliten deformationav en detalj. Kdnnedom om ett materialsmotstind mot krypning dr ddrfrir av
vital betydelsevid berlkning av konstruktioner,som skall
arbetavid fdrh6jd temperatur.
Stdllaboratoilbts nya audelning fi)r gasanalys. Ingenjdr Gi)sta
fohansson aid instrunent- och mandaerpalpeten. Boforsfoto
Tillman.
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KontrollavdeL:ningen
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har bl. a. till KA 8 f6r mltning av eldrdr anskaffaten ny
specialanordning
som registreraroch skriver mitten samtidigt som mi.tningensker.Till KA 7t har en bromsprovningsanordning fcir fordon anskaffats. Mottagningskontrollen KA 66 har fitt nya lokaler. Personalstyrkanhar
under iret n8.gotminskat.
Byggnadsavdelningen
har under itr 1959 haft ett program av volymmd.ssigt
sammastodek som under tidigare ir, ehuru vissaobjekt
varit av synnerligenbrS.dskande
och dirigenom pifrestande nafur.

1
l

Inom Bofortoerben har skilda arbeten fdr beslutade
omdndringar i gjuterierna pib<irjats och iven delvis fdrdigst2illtsunder ir 19)9. Dessabyggnadsarbeten
berdknas
pigi under hela 1.960och dven delvis under 1961.
Vissa frjrdndringar och omflyttningar inom verkstfderna i Bofors har fdrdigstillts. Under iret har ytterligare
omflyttningar beslutats,vilka dvenpibiirjats och beriknas
pigi under st6'rredelen av fu 1960. Detta gdller bl. a.
flyttning av VA 27 till Boesen.Den nya pumpstationen
fdr kylvattenfcirsdrjning till Bo&senhar under iret tagits
i drift.
Vidare har arbetenpibdrjats med avskiljandeav spillvatten frin industriomridena och angrdnsandebostadsomriden. Dessa arbeten,som dr av mycket omfattande
natur och som blir besvdrligaatt genomfdra med hinsyn
till driftfdrhillandena, kommer att p3,g3'
under hela 1960
och t96t. De hittills pibdrjade etappernaav dessaarbeten
har fortgitt planenligt.
Vissa permanentningsarbeten
av vd.garhar ocksi utfijrts
under sommarhalviret av i stort sett sammastorleksordning som under tidigare ir. Hur,rrdkontoret har varit
fdremil f<ir delvis omputsning. En dylik uppsnyggning
?ir till sin natur mycket stdrande fdr verksamheteninom
kontoret, varfcir man, med hinsyn hiirtill, delat upp arbetet i olika etapper. Man kan ddrfdr rdkna med att
Huvudkontoret efter 1960 kommer att visa en prydligare
uppsyn dn dagens.
Utredningsarbetenglllande hetvatten-och kylvattenfiirscirjning fcir Boforsomr8deti desshelhet har pibcirjats.
Ombyggnadenav taket ijver hdrdverketbcirjadeocksi
under iret.
Som ovan ndmnts, har inom Boisen pigitt arbeten,
fciranledda av olika omflyttningar inom de mekaniska
verkstdderna.
Yid KilstaaerAen har byggnad f<ir vakuumsmiltning
fiirdigst2illts, jdmte laboratoriebyggnadfcjr stilverket. I
MVK har omfattandeoch utomordentligt besvdrligabyggApril. PA den forna cirkusplatsen
s6all n1a bostadsha:
byggas,
R. Tillanderfoto.

19/8. Holleritbsaodelningen uid Bofors lict flera nya mashixer
bl. a, denna Tape-to-eard (remsstansmasAin). Boforsfoto Tillman.

nadsarbetenutfd,rtsi sambandmed ombyggnadi finverket.
Permanentbel?iggning
av vd.garhar dven inom Kilstaornridet utfcirts i samma utstrdckning som under tidigare
ir. Andring och ut<ikning av personalrum i MVK och
MSK har ?ivenpibdrjats.
Oljefcirsdrjningen till MVK har iven under iret
dndrats.
Inom stvdl Bofors- som Kilstaomridena har olika indrings- och reparationsarbeten
utfcirts i sammautstrickning
som under tidigare 8r.
Inom bostadsomridethar reparations-och underhillsarbetenvarit av normal omfattning. I slutet av Lret fattades beslut om uppforande av yttedigare ett hyreshuspi
Brickegirdsomridet. I dvrigt har pi bostadssidanp&gitt
diverse utredningar angiende bostadsfcirscirjningen
under
de nlrmaste iren.
P3,SAjutfAhet har byggnad fcir krutkonditioneringsanlZiggningfiirdigst?illts.
Vidare har beslut fattats att flytta stenkrossanldggningen i Kads-Aby till en plats ldngre norrut, sedanlagret
av sprdngsteni Karls-Aby nu dr uttcimt. Byggnadsarbeten
f6r den nya stenkrossenhar pibiirjats.
I dvrigt kan ndmnas, att avdelningen medverkat p&
skilda h61l inom koncerneni sambandmed olika nybyggnadsfrigor.
Anliiggningskontoret
har under 1959 utfdrt projekterings-och anliggningsarbeten fd'r komplettering och nyanllggningar inom Bofors
och Kilstaverken. I kronikan har redan minqa av dessa
arbetenomtalats,varfrir endasten summariskTd,rteckning
ldmnashd.rnedan:
Bof ortaerAeu Modernisering och ombyggnadav handformningsgjuteriet och projektering frir valshdrdningsanl?iggning.
Kililauerhen: Ombyggnad och komplettering av finvalsverket ftir hdjande av kapaciteten dven innefattande
klockugnsanliiggningfcir vdrmebehandlilg av trid. Flyttning och utdkning av centrala st8.llagretMVK-70 samt
komplettering av maskinparkeni MVK-30. Installation av
3 st Centromaskineri MVK-40. Installation av mekanisk
smidespressi MSK-33 och kontinuerlig seghlrdnings- och
anldpningsugn i MSK-50. Uppf<irande av vakuumsmdltanliiggning och quantometedaboratoriumvid MEK.
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har under det gingna iret ur kraftfcirscirjningssynpunkt
uppvisat sdregna aspekter, i det att det ftirsta halvirets
ovanligt stora dverfl<jd pi vattenkraft fdrbyttes i en allvarlig brist, med ty itf<iljande hot om ransonering,efter
den torra sommarenoch frirhcisten.I storadelar av landet
var nederbcjrdenden ld"gstapFL30 ir. Den konjunkturomsvdngning till det bdttre, som otvivelaktigt gjorde sig
gzillandeinom svenskindustri i allmdnhetmot slutet av
irei, fd,rde rned sig en belastnings6kning,som givetvis
ocks&bidrog till att skdrpabristliiget.Ndr detta skrives,i
mitten av januari L960, har dock hotet om ransonering
glidit forbi for denna ging beroendepi regn och mildvdder i stora delar av landet under det gFtngnairets allra
sista veckor. Denna, fcir dem som ir ansvarigafcir industrinsproduktion och sysselsdttning,
si irriterandesituation, som vi rikade in i pi senhcisten,
piminde dock inyo
om vilka fdljder det kan bli, om tillriickliga medel icke
st?illts till f6rfogande f6'r sidan utbyggnad av landets
kraftverk, att kraftproduktionen blir vad man kallar torrirssdker.
Arsnederbcirden
i vira trakter utgjorde blott 598 mm,
vilket dr avsevdrtunder normalt och d?irvid 1r att mdrka,
att den var mycket ojdmnt fdrdelad under iret med osedvanligt stora mlngder under fdrsta halviret. I Boforstrakten var iskfrekvensen ovanligt l3g. Askvarning fdrekom dock nio g&nger.
Produktionen i bolagets ktaftverk i Timsilven och
Svartilven var ddrf6,r under normal. P& grund av det liga
vattenstlndeti Alkvetternsjcisystemet
kcirdeskraftverken
i Timsilven praktiskt taget icke mellan 19 juni och 26
oktober, det llngsta stillest&ndsom nagonsinf<irekommit.
Aven i Svartdlvenvar driften kraftiet inskrlnkt under ett
par minader. Fr&n vira tillgingar i Norrland var produktionen - man kan sdga mdrkvdrdigt nog - ganska
normal, beroendepi att tillr?ickligtmed vattenhadesamlats upp i flerirsmagasini just "vlra" alvar.Bofors kunde
ddrfdr bemdstrakraftsituationendven under hdstenutan
alltfdr stora kiip av tillfillig kraft. Den rikliga vatten23/9. En au regleringsdamnzalnd uid Korsselbrdnna Kraftuerk
ander byggnad Foto frin Ifidmark & Platzer AB.
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Gjutning aa ninor i TU9. Boforcfoto Tillman.

krafttillg&ngenunder fcjrstahalv&retmedgav en rekordartat hcig inmatning av civerskottskrafti elpannor.
Bolaget har s&lundai stort seit varit sjdlvfd'rsdrjande
iffiga om kraft. Dock miste ingkraftverket i Bofors k<iras
frhn L6 novembertill irets slut, frir att pE begdranav
Centrala Driftledningen hjnlpa till att tdcka kraftbristen
Ungefdr samtidigtsattes,likaledes
i underskottsomriden.
pi beg2iranav Centrala Driftledningen, iging en omfattande kampanj inom hela landets industri fcir strlng sparsamhetmed elkraft for att p& sE sitt om mtijligt undvika
eller i varje fall minska omfattningenav en senareransonering. Med de erfarenheter,som i Bofors fcirel&gfrin
frireg&ende liknande tillfiillen, kunde denna kampanj
gciraseffektiv pi mycket kort tid. Mot bakgrunden av att
det nu i forsta hand g?illde att spara till form&n fdr
underskottsomr8denoch icke pi grund av egen kraftbrist
inom Bokanskefir till?iggas,att sparsamhetskampanjen
fors icke fick sammaintensitetsom hiisten L9)), dLvlLra
intressenpi grund av akut egen brist var direkt hotade,
men dock kunde konstaterasett pitagligt resultat iven
dennaging.
Konsumtionen av primakraft fdr Boforsverken,Kilstaverken och Nobelkrut uppgick till sammanlagt180 miljoner kilowattimmar (Mk\fh) mot 156 tr 1958. Fdr
Bofors borgerliga distribution etgick 0,8 (1,0) Mk\rh
och ddrjdmtelevereradevi till KarlskogaElverk 7,2 (7,I)
Mk\fh. Maximibelastningen, som fiir Ftr l9)8 utgjorde
43.Oook\7, steg till ca 49.000 kV. I elingpannor ftirbrukades ut6ver ndmnda belopp sekunda fuaft 43 (31)
MkNfh med en maximibelastningav i3.000 kN7. F6r
till 12,8 (13,0)
Nohab uppgick primakraftkonsumtionen
Mk$trh, \Wedaverken8,7 (8,t), Tidaholmsverken1,9
(1,6), Ulvsunda Verkstider AB 0,8 (0,8), Larsbo Kalk
AB 0,3 (0,3) och i filialkontorens hlrdverkstdder i
Sverigesammanlagt2,6 (2,t) MkSfh.
Det i fiiregiende irs krdnika nimnda pibdrjade kraftfortskriderplanenligtoch har
verksbyggeti Korsselbrdnna
under iret visentligen omfattat utsprdngning av maskinsalen, vilket avsnitt nu ir fullbordat, samt arbetenpi de
omfattande reglerings- och spdrrdammaffn. Fotos pi sid.
22 och hlr invid ger en frirestdllningom dessaarbeten.
Somfdrut ndmnts,berdknaskraftverket kunna kdras iging
mot sluietav fu 1961.
F6r nyinstallationer inom industrianldggningarna.hat
elavdelningenunder iret bl. a. varit engageradi montage
av den elektriska utrustningen fcir vakuumsmdltanldggningen i stilverket i Kilsta. Det elektriska montaget av
fcir
den vid stilverket uppfrirda quantometeranldggningen
spektralanalysav stilprov utfcirdesocksl i elavdelningens
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sjdnk d?iremot med ett hundratal volymer till ca 700,
medan kraven pi forskningsrapporteravsevdrtsteg till ca
500. Inlinad litterafur omfattadeca I.250 volymer.ReferatverksamhetenIr nu stadd pi avskrivning och torde
komma att upphd,raunder 1960. Orsaken hiirtill ?ir att
det under lren utkommit ett antal utmerkta referatsamlingar, p3.vilka man kan prenumerera.Detta gcir, att Bofors egen referatverksamhetkan anses<iverflcidig.Under
1959 utsdndesdock ca 29.000 referatkort. Arkivfilmningen dr stadd p3.frammarsch.Under I9j9 tog OAA ca
36.000filmrutor, 19.000fotokopioroch framstillde 2.500
transparantakopior. I huvudarkivet, som irligen kraftigt
tillvdxer, har ncidig och sedvanliggallring fd,retagits.

Interiir au nyt taAtt- ocb rnalningsburet
f6r lacknitrocellulosa
R 4 uid Nobelkrut.BoforsfotoTillman.
regi. I valsverket har en omfattande ombyggnadav drivmaskineriet fiir finverket verkstellts.I iivrigt kan nimnas,
att elavdelningatna vatit sysselsaftai normal omfattning
med nyinstallationer, reparationer och underhill, bl. a.
yttedigare ett antal nya elugnar fdr virmebehandling s&vil i smedjansom i valsverket.
Slutligen ml. ndmnas,att elavdelningen i slutet av november fick i uppdrag att i ett stort antal av bolagetsflerfamiljsfastigheter i Bofors installera centralantennanldggningar fdr TV avseddafcir mottagning frin den under
uppf<irandevarande sdndareni Lockhyttan i Kilsbergen.
Ovriga avdelningar
Patentaudelningen inld,mnade 187 patentansdkningar
till Sverige och utlandet. Av dessah?infdrde sig 98 till
krigsmateriel, 33 tlll civila produkter inom Bofors, 36 till
likemedel, 18 till Nohab och 1 till rVedaverken.Bolaget
beviljades under iret 169 svenskaoch utlZindskapatent:
86 for krigsmateriel, L2 for civila produkter inom Bofors,
48 fdr liikemedel, 21 fcir d'vrigakemiska produkter och 2
fdr S7edaverken.
Biblioteh ocb arAia: Prenumeration pi tidninear och
tidskrifter har varit sanxna som tidigare. Boki-nk<;pen
Dec. CarbohainSprajr-

en trycAningpfr flaskanspropp och

tandki)ttet fLr en snabb och behaglig loAalbedfming.
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NOBELKRUT
Den vid irsskiftet matta koniunkturen vinde lven fdr
Nobelkruts del frampi virkanten och en vissuppg&ngf<irmdrktes ftir den civila produktionen, s?irskili liikemedel.
Aven om de militdra piodukterna noterade en nedgtng,
blev dock situationen nigot gynnsammarein vad man
vigat hoppas.Antalet anstdllda,som under L:a halviret
icke obetydligt sj<ink, steg under 2:a halvlret, si att det
totalt blev en liten okning pi 10 frin 1.550 till 1.560.
M8.nadsavlcinade
har minskat med 22 ffi,n 426 till 404
och timavlcinadedkat ffitn L.124 till 1.156. Okningen
faller inom avd. NVD, NVF, NVM och NVT, medan
avd. NVA och NVK m. fl. minskat.P& forskningssidan
fdreligger f. n. kd.nnbaravakanser,vafi.dr antaletminadsavlcinadebeh<iverfiirstdrkas.
Forskning och fiirsiiljning
Den ciaila fdrilljningen (NFC), som vid irets ing8.ng
ej sig siirskilt ljus ut, noterade snart livligare och mot
irets senarem8naderstegradefterfr&gan,resulterandei en
ca lO la-ig dkad fiirs?iljning. Samarbetsavtalet
med Squibb
utvecklades mycket gynnsamt under 1959 och fdrsZiljningen av de vdlkinda produkterna ijkade. Ett avtal har
trdffats med firman Sterling Drug Co i New York, som
nu har introducerat Carbocainpi den amerikanskamarknaden. Forslljningen pi USA-kom iging vid irsskiftet
och utsikterna ter sig mycket lovande. Vlrdefulla informationsmiitenhcills med de danskaoch svenskalack- och
fernissfabrikerna.
Ldkemedelsinformationenhar varit mycket aktiv och
ca.220.000trycksakerdistribuerades
under Srettill ldkare,
tandldkare,apotekarem. fl.
A ldhemedelsspecialitetssidan
(NZL) har arbetenkunnat slutfdras med ytterligare ett antal nya beredningaroch
produkter, som successivtmarknadsfd,rtsunder 8.ret.Carbocainpreparatenhar kompletteratsmed speciellt tvl" vd.rdefulla beredningsformer,bdgge framfcirillt avseddafdr
tandlikarna. De dro Carbocaindental 3 Vo, som kan anvlndas fiir siv?il extraktioner som mindre blcidande ingrepp inom den konserverandetandvirden. Carbocain
Spray ?ir ett medel, som ger en god ytanestesii slemhinnorna, och kan begagnassom frirberedelsefcir injektion, vid avllgsnande av tandsten och vid andra smirre
ingrepp. Avensl har Carbocain med noradrenalin marknadsfiirts, j?imte olika typer av cylinderampuller huvudsakligenf6,r dental anvdndning.
Siirskilt skall ocksi nd.mnasdet nya orginalpreparatet
Etrynit, som omsorgsfullt utprovats under fyrc 8.r, och d.t
ett utmerkt medel mot kramp i hjiirtats kransartdrer.Det
utmirkes av snabboch mycket lingvarig effekt.

Vir akrylplastsuspension
som diagnostiskthj?ilppreparat vid reumatiskasjukdomarhar vdckt uppmlrksamhet.
Pabegan, en produkt huvudsakligen baseradL acetylsalicylsyraoch p-aminobensoesyra,
som nedbringarbehovet av salicylika,har 6ven registreratsunder iret jimte
Hexanicit med pentazol, det senareett preparat fcir kZirlrubbningarhos dldre patienter.Pentazol1r ett dmnesom
verkar stimulerande.
Samarbetetmed Squibb har utcikats under 8.ret med
registreringenav prepiratenAmphotericinB, KenacortT,
Graneodinmed metaoxedrin,nisdroppar och Mycostatin
med Graneodinsom strcipuder.
Amphotencin B ir ett nytt antibiotikumfcir intravencjs
bekdmpningav vissasdllsyntamen allvadiga svampsjukdomar. Det samrnagdller Mycostatin,som bl. a. begagnas
i strcipulverform fcjr extern applikation. Kenacort T har
salufcirtsdels som salva och dels som linement fcir extern
applikation vid olika hudsjukdomar och brir rimligen fi
en bred anvdndning.
Likemedelsforskningen har fortsatt att utbyggas och
det gnller sivdl det galeniska,biologiska som det rent
kemiskaprogrammet.Redani en nera framtid torde man
dirfrir kunna rdkna med marknadsfcirandetav ett flertal
nya specialiteter, sivdl nya beredningsformer av dldre
produkter som dven n&gra originalprodukter. Intressanta
kliniska resultat fcirvdntasdven med objekt frin Squibb
under det kommandeiret.
Den ciaila halutekilska fdrsdAnerksamheten (NZE)
har till stor del varit inriktad pi syntesav likemedelssubstanser.Metoderna fcir framstdllning av Hexanicit och
Carbocain har ytterligare avslipats och fungerar nu tillfredsstlllande.Betydandekvantiteterav dessaldkemedelshar framstlllts.
substanser
Som vanligt har ett betydandearbete lagts ned pi
driftsforskningsuppgifter,bl. a. avseendeoxidationsomridet. I samband med att den nya oxidationsfabriken
kommit till stind vid NVF har lokaler fristdllts fcir fcirscikstillverkning av nya oxidationsprodukter. Denna fcirsciksfabrik har under iret iordninsstdllts och kommer
under 1960 att anvindas for halitekniska fcirsdk och
frlrsdkstillverkning av nya karbonsyror.
Bland de nya produkter, som studeratsi halvstor skala,
kan nlmnas pentaklornitrobensol,ett medel mot s. k.
potatisskorv. Fiiltfcirsiik med vir produkt har under iret
varit utlagda p& skilda hlll i landet, varvid god effekt
kunnat konstateras.Potatisenskvalitet fdrblttrades avsevdrt. En fcjrsiikstillverkning av relativt betydandekvantiteter planerasfdr v8.ren1960. Det kan nlmnas, att preOljecisternen
ild NobelLrutuiixerupp: 10/9 bortenPlattan
fiir- 30/9 plattformarocb
dig - 19/9 formsiittningpfrbdrjades
1/10 de fi)rsta 4 trz
fArdiga, giutningen bdrjar 3/10 liiggama niirnzar sig toppen. Sirta bildex aisar
appsplinningen 'fdr den inre gjutformez. Boforsfoto Falk och
Tiliman.
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PFtnitroglycerinkrutaudelningen(NYK 1) har bellggningen varit mycketgod. Ultraljudprovningsanldggningen
fcir raketkrut har flyttat in i en ny byggnad.Ett antal krutvalsverk har ombyggts, och det i fciregiende irs krcinika
omn[mnda torkhuset fiirdigst?illts.

28/4. "Passof Kildrumrny''pfr prortur.Foto ur "Tbe Motor
Ship"Jilh 1959.Forcur Nohabsarkiv.
paratet lven har effekt mot snomcigelp& hcistsid,grlsmattor m. m.
En annan ny produkt dr en mellanprodukt fd,r framstillning av skumplast. Fcirsdkstillverkningav denna
produkt startadesden 1 decemberi F 21. Den sirapsliknande produkten dr avsedd dels fcir framstdllning av
instrumentbrddenvid Tidaholmsverken,dels fcir export.
Vid tillsatsav ldmpligakatalysatorer
erhlJlesvid gjutning
skum.
eft lett, elastisktoch vdrmeisolerande
Den militiira forskningsaudelningen(NZM) har, fcirutom teknisk och vetenskaplig service till olika avdelningar inom den mrlitdn sektorn, bedrivit ett forskningsarbete dver nya militlrkemiska produkter. Detta har till
stor del skett i ndra anslutning till aktuella projekt inom
ammunitions-och andra omr&den.
Den halvtekniskaanldggnitgenZ 22-Z 32, har i sin
helhet tagits i bruk, varjdmte vissa kompletteringar i
apparatutrustningendgt rum.
Driftsavdelningarna
Ammunitionsaadeldngen (NVA)
har haft nigot
ojdmn, men dock relativt god bel?iggning.Tdndmedelsfabriken NQ 18 fiirdigstZilldesoch var under iret i full
drift. En ny avdelningf<ir barlastningav L1 cm granater
har inrdttats och i K 19 har en anldggning for doppfosfateringav granatkroppartagits i bruk.
Nitrocellulotaaadelningen(NVN). Nya tvitt- och
R 4 har tagitsi bruk.
malningshusetfcjr lacknitrocellulosa
Hdr sker nu hela behandlingenmekanisktoch med minsta
mrijliga manuella ingripande. Byggnadenutgcir den fcirsta
etappen pi hela avdelningens modernisering. Beliiggningen har varit god, icke minst for lacknitrocellulosa.
(NVK 3) har haft hiig
NitrocellulosaLrutaudelningez
beliiggning och senare delen av irei tidvis ktirt 3-skift.
Uppvdrmnings- och nedkylningssystemen i torkhuset
NCC 10-i2 och 20 fiirdigstiilldes.Ett par nya trumsiktar har monteratsoch visat sig vara mycketbra.
2/10. Den nya audelningen-fdr barlastning att 15,5 cm granater
; ND 5, Nobelkrut. Boforsfoto Tillman.

Organitk-Aemiskaaudelningen (NVF) hade under
frjrsta halviret fortfarande kraftig kdnning av 1958 irs
konjunkturavmattning.Under juni och septemberskedde
en iterhd.mtning och bel?iggningenhar under irets senare
del varit god. Den nya oxidationsanldggningen
togs i
bruk, samtidigtsom dven den ildre delen ansl<itstill det
nya tryckabsorptionssystemet,
varigenom en pitaglig fdrbittring av atmosfireni omgivningarnaerhcjlls.De under
fjoliret pibrirjade fd,rsciken
att i stdrreskalautnyttja titan
pi ur korrosionssynpunkt
utsattastdllen har varit framgingsrika och materialetvinner terrdngtrots sitt - i jemfcirelsemed syrafastastil - h6ga pris. Tillverkningen av
niacinamidhar under iret ldmnat fd,rsciksstadiet
och dverfcirts till kommersiell skala i egen anliiggning inom peritfabriken (F 16). Den dkade lagerhillning av avdelningens produkter, som dr nddviindig fcir snabbaleveranser, har lett till att det centralamagasinetpibygges
med ytterligareen vining.
Beliiggningen pL trotylaudelningen (NVT) hat varit
ojdmn. Trotylfabriken k<irde 2-skift hela iret, hexogenfabriken <ikademot slutet av iret tillverkningen och kdrde
sistakvartalet 2-skift. Mononitreringen T 5 slog igen vid
utgingen av L'.a.kvartalet, men startadeiter i december.
Torkanldggningen fcir triolja T 36 dr na helt ombyggd,
rrredblttre virmeekonomisom f<iljd.
LiikernedelsrnanufaAtureringen(NVM)
kunde mot
slutet av iret flytta in i den nya fabriken, som uppfcirts
p& gamlatrotylfabrikens(Bjiirkborns forna hammarsmedjas) tomt invid llvfiran. Nybyggnaden,som frin landsvigen ter sig ganska liten, har frin nedre planet 4 vLningars h<ijd och [r i sjiilva verket mycket rymlig. I
decemberkcirdes de fcjrsta tabletteringsmaskinerna
och
civriga kringspridda avdelningar kommer successivtatt
flytta civertill fabriken under fdriret 1960.
Dynamitaadelnin
gen (NVD) hadegenomsnittligttimligen god sysselslttning:under v&renmindre arbete,under senare delen av iret mvcket arbete. Pentvlfabriken
kdrdesfrin nov. i 2-skift f<ir att klara storabesidllninqar.
Personalstyrkanrikade genom iteranstillning.
Allminna

tekniska avdelningen

har som vanligt haft ett mycketomfattandearbetsprogram
med ny- och tillbyggnader,reparationer,nyinstallationer
har redanomtalats
m. m. Flera av de stdrrearbetsobiekten
hdr ovan, varfcir endast en kortare fcirteckningldmnas.
Arets ur byggnadssynpunktintressantaste
arbete, var
den nya glidformsgjutna oljecisternen,som uppfiirdes
ndra ingcentralenG 4. Arbetet kan foljas pi bildserien
sid. 4). Denna cisterntypir Innu si ldnge unik. Arbetet
miste utfciras mycket snabbt och cisternen skcit ocksi
programenligt i h<ijden.Den nya instrumentverkstaden
K rs blev fiirdig (se artikel i B-pilen nr 5/59) och togs
i bruk, likasi blev den nya pumpstationenftir industrivatten (V 2) vid Timsiilvenklar i om- och tillbyggt skick.
LikemedelsfabrikenM 3 uppfcirdeshelt under iret, Niacinfabriken F 39 c tillbyggdesoch fcir ultraljudprovning
av raketkrut uppftirdes en ny byggnad B zt. Pi trotyiavdelningen uppfcirdes en liten prydlig nybyggnad av
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aaluminiumplit fdr vdrmning av oljefat. Till transportavdelningen anskaffadesbl. a. en ny normalspirig tankvagn
med tank av rostfri plit. Vissa vdgstrlckor har permanentbelagts och nya parkeringsplatseriordningstallts fdr de
allt talrikare privatbilarna.

NOHAB
Marknaden fcir Nohabs speciellaprodukter: dieselmotorer, lok och turbiner d.r foftfannde hird. Trots detta har
Nohab under iret kunnat notera flera stora order bide
fr&n Sverige och utlandet. Prisliiget ir dock pressatoch
ger ej utrymme frir nigra kostnadsstegringar.Stora krav
stiills alltjiimt pi kreditgivningen i sambandmed exportaffarc, vilket Nohab har mycket svirt att tillmiitesgi, i
likhet med flertalet andra svenskaexportindustrier. Boforsbestdllningarna har successivtminsiat under iret och
nl,gra. nya bestdllningar torde icke fdrvdntas. Bokslutet
vintas visa tillfredsstZillandesiffror, m<ijligen nigot ligre
an L958. Vlrdet av inneliggande bestd.llningarvar vid
irsskiftet $ /o hdgrean I%8/59.
Antalet anstdlldahar minskatmed 119 Dersoneri samband med permitteringarp3.grund av arbetibrisii Maskinverkstaden,Dieselverkstadenoch Monteringsavdelningarna. En ncidv?indigfcirstdrkning av Konstruktionskontoret,
frdmst Atomkraftavdelningen, har bidragit till en mindre
<ikningav antalettjinstemin.
Fiirsiiljning
Fdt dietelmotorer visadesredan under fcirsta kvartalet
1959 en iikad aktivitet frin rederiernassida, trots en viss
kvardrdjande ligkonjunktur frir sjiifarten. En rad fcirfrigningar inkom, vilka vid halvirsskiftet resulteradei
nya bestlllningar. Flera projekt ligger ute, men konkurrensen ir mycket hird, sdrskilt frin holldndska och tyska
tillverkare, vilka har ont om arbete och kan erbiuda
motorer till ur vir synpunkt ruinerande priser. Stort
intressevisasemellertid fiir N-motorn till bosserbitar och
T-motorn till fiirjor. Bida dessamotorer hai ett gott anseende.Bestdllningarhar dveninkommit frin utlandetp&
stationdra motorer till reservkraf.taggregato. dyl. Bland
fattyg, som under &ret utrustats med Nohab- och Nohab
Polar-motorertill huvudmaskinermi nimnas:
Fatjan "Prinsessan Christina" (Giiteborg-Fredrikshavn) 2 st M65T 4.000 eff. hk; F?irjan"prins Bertil"
(Halmstad-Aarhus) 2 st M66TS ).760 etf. hk; Fnrjan
"Oresund" (Malmdr--K<ipenhamn)2 st MN16S 3.200
eff. hk; Tankern "Passof Kildrummy" 1 st MN15 i.0)0
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eff . hk; Bogserbit frir "Les Abeilles" Frankrike 1 st
M N l B 1 . 5 2 0e f f . h k .
Sammanlagtlevereradesl9:-9 17 dieselmotorer.Bestdllningarhar bl. a. inkommit pi motorer till f<iljande
faftyg:
2 st M67T fdr Larvik-Fredrikshavnlinjen, vardera
utvecklande2.800 eff. hk.
1 st MN14S frir ett bogserbitsbyggevid Asiverken,
Amil, uwecklande1.000 eff. hk.
t st MN16 fcir ett bogserbitsbyggevid AB Gdvle Varv,
utvecklande1.260 eff. hk.
Aven f<ir lok rt.der hlrd konkurrens frin tillverkare i
Europa och USA. Nohab har emellertid kunnat registrera
vackra framgingar. Prov med ett NOHAB-GM-Iok i Finland har givit mycket goda resultatoch lovord, men nigon
bestiillning har inte inkommit. Danska Statsbanornallmn1d9 i bcirjan av iret en ny stor bestlillning pi dieselellok, p6.vilka dock vissadetaljer samtgeneratorernaskall
tillverkas av danskaindustrier i samarbetemed DSB. Underhandlingar pl,gfu med de norska statsbanornaom uthyrning av ytterligare 2 NOHAB-GM-Iok. Frin SJ har
flera bestillningar inkommit, bl. a. 25 lok litt. T43, liknandede danskaMa-loken,och 2 provellok av typ BoBo.
I samarbetemed dvriga svenskaloktillverkare skall Nohab
gcira 8 st Raellok (Rapidlok) samt 8 st ramverk till
dubbla malmtiglok typ Dm varav 3 utfdres som tresektionslok. Under iret levererades14 lok till ST.DSB och
NSB.
Turbinfirstiljningen arbetar likaledes i en hlrd konkurrens - vdrldens turbintillverkare hat en betydande
iiverkapacitet- men har trots detta kunnat notera flera
stora order sivll frin Sverige som fren utlandet. Flera
projekt dr dven utlagda, pi vilka svar kan vdntas under
1960.TilI en planeradkraftstationvid Furnasi Rio-Grande i Brasilienkommer Nohab att qdra 3 st francisturbiner, varderapi 23O.OOO
hk eller bland de stcirstai vlrlden.
Kraftstationernavid PanchetHill i Indien och vid Stornorrforsen i Sverigetogs under iret i drift. Pi Baygorriastationen i Uruguay har monteringsarbetetpibcirjats. F6r
iurbinfcirsdljningenpi Kanada har ett sdrskilt bolag bildats - Nohab-Canida-Ltd- med ingenjdr A. Miland
som chef. Bolaget skall i fcirsta hand scikasdlja turbiner
pi denna marknad. Kaplanturbinerna i SobronkrafFerket
i Spaniendr under uppmontering.Ldphjul och vissadeByggnadsplatsen 'fdr den n1a uerkstadsballen .fdr stola ,nasLindetaljer ( bas 8S). Schahtnixgen pfrbt;rjad 7 aug. - Nigot ldngre
hade nran komnzit i teptember. - Klart -fi)r gjutning au grund
ocb fundam.ent den 23 oAt. Nohabfoto.

Baygorciasamt fijr de nya skovlarna till Hojumturbinerna. Betriffande dessahar Nohab nu kommit sE'lingt i
konstruktion, att man bestdmtkan sdga,att det kinar sig
att byta skovlar i hjul av dldre datum. De nya skovlarna
beriknas ge 2 % hdgre effekt.
Atomkraftavdelningen kommer att utvidgas avsevlrt.
Ett hundratal personerknyts till avdelningen. Ingenjd'rer
anstilles fcir konstruktions- och berikningsuppgifter i
samband med arbete pi atomkraftverket R4/Eva samt
andra bestdllningarfrin AB Atomenergi,bl. a. trllR3/
Adam. Aven andra uppgifter inom det svenskaatomkraftprogrammetkommer att bearbetas.
Verkstiiderna

ors.
i Kroppstadsf
ill Nobabturbinen
Monteringda sugri;nkonan
Nohabfoto.
talier har tillverkats i Trollhiittan, medan pl&tarbetethar
tillverkats i Spanienefter Nohabs ritninsai. Under 1959
14 st turbiner I sammanlagt>-s7.000
hk.
levererades
Trychpressar.
Fdrhandlingarslutfcirdesi decembermed
ett schweizisktfciretag"Ampress S. A.", dotterbolagtill
en amerikanskfirma med sammanamn, angiende tillverkning av tryckpressar.Den fcirsta ordern avser en stor
tidningspresstill Dagens Nyheters Aktiebolag. Denna
skall tillverkasefter amerikanskaritningar. Leveransskall
skeLt 1962.
Konstruktion
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Konfiruktiontkontoret har haft dverfullt med arbete
fdr ovanndmndadiesel-,lok- och turbinprojekt samt f6r
nya konstruktioner och utvecklingsarbeteninom bercirda
omriden. Forskningsarbetet
betrdffanderiverladdningpi
dieselmotorer har fortskridit och berdknas snart kunna
avslutas for alla cylindertal p[ sAviil N- som T-motorn.
Prov pi en ny moior i en en-?ylindrigversionhar utfdrts
med gott resultatoch en 4-cylindrigprovmotorblir f?irdig
i januari 1960. Konstruktionsarbetet
pi dvriga cylindertal
pigir och blir f?irdigt viren 1960. Motorn dr tdnkt som
hj?ilpmotoreller som huvudmotor i fiskebitar. I diesellaboratoriethar ett nytt maniiverum iordningstillts.
De nya danskaoch svenskaNOHAB-GM-loken blir
helt nykonstruerade,
de danskablev konstruktionsfdrdiga
under iret, medan arbetet pi de svenskapFLgLr.
Malmtigsloken Dm, med mellandel kallad Dm 3, fir mycket
stor effekt, 7.t00 hk, och bjuder intressantakonstruktionsproblem.Pi de 2 nya BoBo-loken,vilka SJ bestZillt
hos Nohab och Asea, pigir konstruktionsarbetet
pi den
mekaniskadelen. Pi en del exportfcirfrigningarpi lok
har konstruktionskontorethaft mycket arbete.
I provstationenfcir turbiner har kavitationsaggregatet
kommit iging. Lingtidsprov (1.000 tim.) av materialoch
konstruktionerskall hdr kunna kdras med en fallhdjd pi
28 m, med pump upp till 60 m. Turbinkonstruktionskontoret har f. rj. haft arbetepi flera projekt samtpi de bestdllda aggregaten till Futnas, Messaure, Tuggen och

Beldggningen har varit ojZimn i Maskinverkstaden,
Monteringsavdelningen och Dieselverkstaden,vilket
tvingat till permitteringar.Under iret har en omsvdngning skett si att belZiggningenvid trets slut 1r god i speciellt Plitverkstaden och Gjuteriet. En viss rekrytering av
yrkesfolk behd'vsf. n. till dessaavdelningar,men i exempelvis Montageverkstadenfinns ett visst dverskoft av
arbetskraft.Verktygsverkstadenoch Elverkstadenhar haft
god belZiggningoch sammagZillerSmedjan,som har god
men pi grund av svirigheter att fL fra,m material tidvis
ojiimn beliiggning. En cikad fdrs2iljning av verktyg samt
bestillningar pi legoarbetenhar hj?ilpt upp det hela. Orderingingen fdr reservdelar till dieselmotorer har varit
tillfredsstdllande.
Den nya montagehallenfcir stora turbiner kommer att
bli mycket viilkommen, nir den blir flirdig 1960. Tnversernai denna byggnad skall f[ en lyfthdjd pF"L7 m
och hdr skall dven tryckpressarmonteras.Ovriga beslutade
och planeradenybyggnaderir bl. a. Centralfd'rrid, utvidgning av Hdrdverkstad,anl[ggning fcir sandbldster
och sprutfcirzinkning.Bland stcirremaskiner,som under
iret levereratseller bestdllts,mi ndmnassandslingorfdr
gjuteriet, en stor vertikal frdsmaskinDroop & Rein, en
Kolb radialborrmaskinmed 4 m utliggning, ett arborrverk
fcir 100 mm spindel och med koordinatsvstem.tvi Pfauter
kuggfrZismaskiner,
en flyttbar radialborimaskinCollett &
Eneelhardtsamten stor Berthierkarusellsvarv.

TIDAHOLMSVERKEN
Arets fcirsta minad var kritisk, evad det g?illde plasttillverkningen. Stora order pi instrumentbrddenftir export hade tecknats,som vid igingkorningen visade sig
vara sv&rareatt tillverka In vi bedrimt. Ndr diirtill vir
tillverkning frir Sverigebtirjade kringla, miste alla krafter
sdttastill fcir att reda upp situationen. Framit mitten av
januari biirjade det ljusna nigot, men fcirseningarna
miste tas igen. Di den beriknadekapaciteteninte rdckte
till, fick ny maskinutrustningoch nyi verktyg anskaffas.
Byggnadsarbetet
fcir nya akrylgjuterietpigick samtidigt
och gjorde inte lokalsituationenldttare; instrurnentbrddena miste tillverkasi idel provisoriskalokaler.
Awecklingen av ammunitionstillverkningenpigick
successivt,maskiner och utrustning flyttades bort, allteftersompigiende order slutievererades.
Vissa indringar
av lokalernafick foretagas,och ganskasnartkunde skumplasttillverkningensfyllningsbandflyttas in i den tomma
besiktningslokalen.Sedan huvuddelen av maskinerna
bortfrirts, kunde formning och civriga tempon med tillhdrandemaskinerinstallerasi stdllet.
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Genom de bittre lokalfdrh&llandena,cikad erfarenhet
och mera fdrfaren personalb<irjadekassationerna
sjunka
och svirigheternareducerastill mera normal nivi.
Kvar av ammunitionstillverkningenvar vid irsskiftet
1919/60 endast 30 mm granaterna och nl.gra andn
smirre detaljer. I samband med ammunitionstillverkningens upphcirandemiste en hel del kvinnlig personal
sigas upp. S8.lunda
uppsadesi juni ett 3O-talavsynerskor,
jdmte en hel del tiilfelligt anstdlld personal.Den fasta
personalstyrkanreduceradesdock endastmed ett 20-tal,
di den senareiikandebel2iggningen
ncidvdndiggjorde
viss
iteranstillning.
Tendenseni orderingingen var dverhuvudtagetunder
irets frirsta del rdtt tveksam. Fcir maskinverkstadensdel
dilig och frir plastbearbetningen
tlmligen normal, medan
akrylglastillverkningarna rrinte stigande efterfrigan.
Det dr<ijde emellertid inte ldngre iin till sommaren,
f6rrdn konjunkturuppgingen gjorde sig mdrkbar iven
ifr8.gaom bearbetningenav plast. Silunda erh6lls stora
order p& kylskipsdetaljer,si stora att leveranssvirigheter
brirjadetorna upp sig, kanskefrdmst beroendepi svirigheten att fh frun alla"nya verktyg i tid.
Akrylgjuterietsinredning och utrustningmed maskiner
och anordninsaranfcirtroddestill stor del it maskinverkstaden, rom terig"nom fick ett vllkommet tillskott i
beliiggningen.Aven en stor del av inmonteringenutfcirdes
av maskinverkstadens
montdrer. (Anm.: B-pilen hoppas
kunna &terkommamed en utfcirligare beskrivning av
dennafabrik d& den ZirfZirdig.)
Medan det nya akrylgjuterietblir till. har det gamla
producerat fdr fullt. Genom sm& "vardagsrationaliseingar" har dess kapacitet successivtcikat, och hade vid
irets slut producerat16 /o mer an 1918 och 100 /o mer
.in 1957.
I sambandmed plastfabrikenbcir ndmnas,att Nobelkrut intresseratsig fcir densammai si mitto, att utgingsmaterialfrigorna ddr bearbetats och ufvecklats si, att
kommersiella kvantiteter skumrivara kunde ske i slutet
av 1959.
Beldggningen i Maskinverkstaden fcirutsigs b'6rja
minska redan i bdrjan av iret, di tillverkningen av detaljer till lavetter berdknadesi stort sett vara avslutad.
Visserligen kom si sminingom, tack vate konjunkturforbdttringen i verkstadsindustrin, kortare legoarbeten in
ffin gamla civila kunder, men pi det sattet kunde endast
en del av kapacitetenutnyttjas och di endast fdr rent
maskinarbete.
Det var ddrfrir tackndmligt,att p&g&endeanstrlngningar
att skaffa order pi nigot slags fordon resulteradei den
stora bestillningen traktorkd.rrortill arm6n. Leveranstakten var emellertidfrin b<irianmvckethird - redanfrin
juni 15 kirror per dyg. - men med en minads fcirsening och i samarbetemed Nohab, som bl. a. levererade
ramaffraoch mycket annat fcirarbete,bl. a. en omfattande
tillverkning av hj?ilpverktyg och giggar, kom tillverkningen ig5.ngefter semestern.Sedan desshar praktiskt
taget varje dag 1) st grcinmilade kdrror kcirtsut och stdllts
upp pe vira (numera scinderkdrda)grismattor fcir godkdnnandeoch avsdndningtill resp. truppfdrband.Gl?idjande har varit, att vi lyckatshilla och t. o. m. underskrida
den fcirkalkylerade tiden per kIrra. Vi har ocksi konstaterat, att denna typ av arbetefordrar en helt annan och
enklare teknik, och framfcir allt hiigre arbetstakt,in de
produkter vi hittills sysslatmed. Om vi skall kunna
"hanga med" i konkurensen pi detta omride, mi.ste vi
revideravir uppfattning om precisionoch arbetstakthd'gst
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Aaeringenfdr H. Prollius tachar och atsAedstalar oid fdretagsniinzndens sammantriide den 18 dec. 1959. Foto Bergstrdm.

visentligt. Vi har emellertid lyckats ddrmed - att ddma
av bestdllarensutlitande, att man fitt en betydligt h6gre
kvalitet p3.denna leveransiin pi tidigare fr&n en av 'tl.ra
konkurrenter. Vid irets slut var det kontrakteradeantalet
kdrror levererade, och leveranstempot fortsatte i en
lugnare takt.
Utfyllnad har, som f6rut ndmnts,skett med legoarbeten
av olika slag,alla till mycketpressadepriser,som vi dock
lyckatsi det storahela att hilla. Det har varit bildetaljer,
delar till elaggregat och tryckpressaroch pi sistone ett
pat lhnga order pi detaljer till luftverktyg. Bekymret fcir
dagen dr, att det ndstan aldrig g5.r att skaffa order inkl.
filningsarbete eller montering i samband med dylika
order. Vi har dirfdr intresserat oss fcir tillverkning av
pressgjutningsverktyg och lyckats fortr?iffligt ddrmed
utom i ett visentligt avseende:vi kan giira arbetet, men
det blir fdr dyrt.
Sett pi llngre sikt kommer vi att, med den yrkesskicklighet som finns fcjretrddd, dven att lyckas i sistnlmnda
avseende;dock fdrst sedanliimplig kompletteringav vir
raaskinparkoch utrustning blivit installerad.De ijnskade
maskinetnadr bestdllda,men har ling leveranstid,- som
alla precisionsmaskiner.
prs

uvA
UVA hade under de f<irsta minaderna t959 alltj?imt
kdnning av den matta konjunkturen. En omsvlngning
kom dock redan fdre halv5.rsskiftetoch senare halviret
kdnnetecknades
av en markant uppging. Antalet anstdllda
b<irjadeeter att stiga och f. n. rider brist pi yrkeskunnig
arbetskraft. Di Boforsleveransernafortsatte att minska,
har den dd.rigenomfrigjorda verkstadskapaciteten
utnlttjats fdr legoarbeten,vilka dock erhillits till pressade
priser. Efterf r|gm pF,UVA:s v?ilkiinda specialmaskiner
har varit livlig och under 1959 levererades38 maskiner
av st<irretyp, mot 35 under iret 1958. L959 hrs fakturering kommer totalt att bli nigot stijrre dn fdreg8.ende&rs,
och inneliggandeorderstockhar ocksi cikat.
Minga av de under 1959 levererademaskinernavar
specialbyggdaoch fd'rseddamed hel- eller halvautomatisk
laddning fdr slipning av en vissmaskindetalji storaserier.
Verktygsmaskinmarknadenkdnnetecknasav en sdrskilt
hird priskonkurrens och ofta 1r priset mera avgcirande
fdr kdparen dn maskinenskvalitet och prestanda.S2irskilt
de svenskaverktygsmaskintillverkarna
har f. n. ett besvdr-

..;;;I *;; I
*

tJVA:s nya kallstuAsrnasAin,
en ny aersionau Bofors gamla
maskin.kiinnetecAnas
iiuenaa ett nzodem,och tilllalandevtre.
Formgitare
: ArkiteAtd[onti,UY A-foto.
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ligt utgingsl?igepi grund av den hiiga och tryiirr alltjZimt
stigande kostnadsnivin. Fdr standardmaskinerIr konl<urrensen slrskilt kdnnbar.
Fdr UVA var deltagandet pi verktygsmaskinutstillningen i Paris mycket framgingsriki. UVA deltog i Paris
med sin hittills stdrstaexposition av maskiner,och ett par
av de utst[llda maskinernas&ldesredan pi utstdllningen.
r p3,Leip:zigFdrutom i Paris visade UVA dven mask'ine
mdssanoch pi Poznanutstillningen.
En av &retsnya konstruktioner ir U-55 A, en specialmaskin for automatisk slipning av lagerbussningaroch
andra detaljer till bilindustrin. Bofors gamla kallstukmaskin har omkonstrueratsoi UVA och de fdrsta maskinerna av den nya typen kunde levereras.Pi denna,liksom pi
civriga nya UVA-konstruktioner, har stor hinsyn tagits
till dels s. k. bioteknologiska krav, dels till maskinens
utseendeoch formgivning. Kallstukmaskinenhar silunda
formgivits av den kdnde designernRune G. Monii. Kunderna har fortfarande mycket stora krav p& maskinernas
kapacitet och tinskar oftast maskiner med speciell utrustning, vilket i sin tur givit och ger sivdl offertavdelning
som konstruktionskontormycket och krivande arbete.F6,rsiljningsavdelningens demonstrations- och instruktionsfilm frjr den nya helautomatiska"U-55 maskinen 1r nu
flrdig och visadesbl. a. pi Pozninutstdllningen.
Endast ett par stiirre maskinkiip har gjorts under tret,
bl. a. en Deckel frismaskin. Ett antal nya maskiner har
bestdllts, avseddaatt successivtersdtta ildre och ej fullt
moderna maskiner. En ny "snabbverkstad" hat organiserats, utrustad med ett antal moderna maskiner, avsedda
att p& kortast m6jliga tid fi fram resetvdelareller andra
bridskande maskindetaljer.Pi Liirlingsverkstadenanstilldes den siette kullen lddingar.
Antalet olycksfall i arbetet vat I'r 1959 10 st mot 9
f<iregiende ir. Intet fiirdolycksfall rapporterades, mot
7 1958, vafi.& totala antalet olycksfall sjonk frin L6 1'958
till 10 1959, eller en slnkning p3'6O /o.
L, Oqt

['

\x/EDAVERKEN
har liksom andra f6'retagi branschenunder 19)9 legat i
en uppitgiende konjunktur. Kvantitativt har ca. 25 /o
mer [n 19)8 tillverkatsoch sirskilt kan noteras,att Pressgjuteriet 6kat s& vlsentligt, att det levererade72 /o mer
i vikt zin fciregiende ir. Sysselsdttningenhar i stort sett
varit god - det dr endast handformat magnesiumgjut-

gods som g&tt ned. Antalet anstlllda 6kademed ett 40-tal.
Bestlllningarna till fdrsvaret har visat fortsaft minskning.
Silunda har leveransernatill Bofors och Flygmotor giit
ned avsevdrt,medan ddremotleveranserna
till den tredje
storakunden,Saab,hillit sig vid sammaniv&som tidigare.
Vdrdet av fakfurerade produkter blev, trots de visentligt
cikade leveransernai vikt, ungefdr detsamma som fiir
L958, ca r9,2 milj. Den inneliggandecivila orderstocken
var vid i.rsskiftet 1919-60 visentligt stdrre dn vid fijregiende irsskifte.
Sisom framglr av ovanstiende, har priserna pn gjutgods och profiler varit mycket pressade,och konkurrensen framfcir allt ifrin Tvskland har varit svnnerlisen
kdnnbar.F6r en del av produktionenhar fiirs?iijningsfrisernat. o. m. varit ldgre In sjilvkostnadspriset.
Det har varit niidvandigt fd,r fciretagetatt mer och mer
fcirsd,kafL fram egna produkter. Utvecklingen av ldnspumparna har fortsatts med all kraft, och de "barnsjukdomar" som tidigare fd,refunnits dr nu dvervunna. Rapporter frin siva'i de utllndska som de skandinaviska
marknaderna dr synnerligen goda, och det kommer nu
med all sannolikhet att bli en vdsentlig iikning av denna
fdrs?iljning. Fdr att kunna klara en dkad tillverkning p&
ett rationellt s[ti har styrelsenbeslutat bevilja stora anslag fcir inrittandet av en line med automatmaskineri
mekaniskaverkstaden.
Betrd,ffande Mobila virmeledningspumparna har en
ny konstruktion utarbetats,si att \Wedaverkenpl viren
1960 kan komma ut med helt nya fdrbittrade typer pe
marknaden.EfterfrS.ganpi de hopfnllbara transportlidorna Retembahar visat en glZidjande6kning. Vir engelske
licenstagare,\Tarwick Production Ltd., har silt ca 8.000
Retembalidor, och lven i rivriga ldnder vintas fabrikation
inom kort komma iging pi licens.
Tillverkningen av NTedaverkensldnspumpar har tagits
upp inom 6-statsgruppenmed tanke p& den framtida
marknaden. Silunda har avtal trlffats med Societi AlfaLaval i Milano, som till att bdrja med tillverkar en serie
pumpar f6r S7edaverkensrlkning. Fdrs?iljningeni Italien
kommer att ordnas i samarbetemed Bofors Italiana. I
detta sammanhangkan nimnas, att \Tedaverken haft tillfiille att j'dmfdra tillverkningskostnadernaddr med vlra
egna. Man konstaterar di, att - flvsn med de konventionella arbetsmaskiner,som finns i Alfa-Lavals verkstider i Milano, och med den ldgre arbetsldnen- blir tillverkningskostnadernadir icke ovisentligt mindre dn i
Siidert?ilje.Ehuru j[mfiirelser dr svira att gdra, kommer
man fram till att kinekostnadernai Milano 1r ungefdr
16 /o av kostnadernai SiidertZilje.Aven med den hdgsta
grad av rationalisering och automatisering,som avsesbli
genomfd,rd enligt ovan pi \Tedaverken, slir den l8ga
italienska arbetsliinen trots allt igenorn. Fdretaget har ju
allt intresse av att f8. hela tillverkningen koncentrerad
men med hdnsyntill 6- och 7-statsmarknatill SiidertZilje,
derna miste sikedigen yttedigare en viss procent av tillverkningen fcid?iggastill Italien.
Fdr att md'taden utllndska konkurrensenhar det ocksi.
visat sig d,nskvlrt att kunna hilla lager fdr de st6rre kunderna, och en tillbyggnad av Str2ingpressen
har visat sig
ncidviindig,fijr vilken styrelsensilunda beviljat 0,5 milj.
kronor. Tillbyggnaden ifriga dr vid irsskiftet dnnu icke
helt fZirdig men kommer att tagasi bruk under viren. Ett
relativt stort flaskfd'rrid har ocksi uppfcirts i aluminiumplflt, varigenom en del gamla skjul kunnat rivas och verkstadsomridet ytterligare kunnat uppsnyggas. I det nya
fiirr8.det skall dven snickarverkstadeninrymmas. Denna

50

6aut^{TAR

1959 FRABRT.€-

Q,Aoes 25 o/o uee
r vtKT An rgsg --

(
(
/,

)t

,lw'

f-lg ,r1\\lli

-- VICI<ET GLATT KONSTA.

uAe.-'

tee.qs.!!

sToRA BoRTFAtc€T AV
DgT
p6Rsiaessest{cctrrscae HAR KuNNAT
ErasAT'ras Av 6rao FABR,IKATToN
AV
ervtLT ('oDs --

PRO9UKTIONEN

nv pAeotc-pRoDutcT€R
(Sor.,rrolqpcr,t4€NTTILL

rd*"J#;:

-rrLL DA6s pAro-_

t,,^.?"!Ei,lF

W7OA

i--Oqtl

FC€R €6NA

:ll'1l r

DgN

Hae Hopparl]{L-.--6vee c,r<ANs€N P6e
T(cLV€Rl<NtNG.

Av u(ssA

TICCV€RKN

LIGC-€R pA uor...t/

srocrA

LATTAA€TALLRIDPAR€N

FI,ARuNDsr< ABet pAss€CN VACKER
---:- A4TCSToCP€
...

,a4

pRoDurr€u( \ { l % l
, \!le_\

fl10
l,?i-.o"^.

I AAICANOTICLV€RKAR \v€PA
p6eslclurruc"
puA^pAR foe

lN o/!( 6-5TAT5cRr.,PPeN...

vy
/(')

geHover
AV

uA'6€N5
KONK()RRENS

neKrus,rtArS'e_eTAG

OCH UTLAND-

5Kn FtRnaoe.ae
n/,.ep -- D€T AR
pA
svAct l.rr
UT

TEKNIK€R

6t<49 OcH \r/eDA
HAR SToreN FRA,U^{6..

INFoR 1e60 KAN

gN TReUL(6 SKYCT

sAttas

SK{LI6A

P[arsER p6e
PRODUlT6RNA..

har hittills haft synnerligenprimitiva lokaler i ett skjul
vid entr6n. Detta skjul kommer alltsi inom kort att fcirsvrnna.
\Wedaverken har allts8, liksom en stor del av den
svenskaverkstadsindustrin,en s. k. m?ingdkonjunktur,
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l&ga omkostnaderutgd'r svira konkurenter. Genom god
och jimn kvalitet pi godset kan NTedaverkenemellertid
nigodunda hiivda sig hZirvidlag.Det dr emellertid nijdv2indigt att ersetta de hittillsvarande fii,rsvarsbestdllningarna med egna "brain products", som stdller stora
krav pi ingenj<irernasuppslagsrikedomoch fcirs?iljningsavdelningens fcirmiga att analyseramarknaden. Minga
goda uppslag, av vilka flera kommer att patentsdkas,ir
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Den linga krdnikan i ord och bild 6ver hindelserna
inom Boforskoncernen1959 bygger till stor del p& klipp
ur de dagliga tidningarna i Karlskoga, samt pi material
som ldmnats av redaktionskommitt6ernavid Nohab, TV,
UVA och Nfeda. Minga intressantauppgifter, siviil till
notiserna som till sammanfattniflgaffM.,har l[mnats frin
chefstjinstemdnnenpi de olika avdelningarna.Redaktionen vill i detta sammanhangsdrskilt tacka nedanstiende
medarbetare(signaturer) :
Aba/BA, A6eiFRK, AI/FAS, Ais/ML, Bln/M 2, Bne/
NZ, Bmn/DS, Brr/NVA, BI/NVT, Bmc/MVK, Bo/KM,
Cb/NT, Cn/C, Cab.A{OX, Dr/NB, DhATD, Ekb/RT,
Eng/NEPT, Est/NZL, Fdg/A 1, GeI/KMPF, GnUKML,
Gi/W, HeiNVD, Hk/EP, Hge/MH, HlyY 1, Htm/KK,
Hahn/X, Hj/I{D, Hoo/}fVF, Holrn/MS, HzlNVN, Jns/
EPI, KUIK, Knds/FS,KreyiM 1, Kij./KC, LilMG, Ltn/NS,
Lau/Patent,MtdNFC, NkriRT, OosfV',Olr/EPP, Oga,/KC,
OnpA/K, Pn/EPT, Plyhr/KMT, RoA/, Rsg/NFC, Rz/ME,
sjn/MVK, Stg/NVK, Sy/TV-NVF, SnfNZM, Sga/MSK,
Str/FRK, Tamm/FS, Tin/OT, TrlOA, Thu/KMPS, Vk/B,
Wr/VX, Sfm,T<M, Sff/KA-V, Wgn/R.
Fotomaterialet har till stcirstadelen limnats av fotograferna Clemens Tillman och Sven Falk, Bofors, Bror
\Westerlund, lil/eda samt Nohabs fotografer. Ddrutdver
har minga goda fotos erhillits frin Karlskoga Kuriren
och Karlskoga Tidnings redaktioner samt frin div. personer. Resp. fotografs namn har i stiirsta mdjligt utstrlckning angivits under bilden.
De sammanfattandekapitlen r6rande de olika koncernfiiretagen har granskatseller skrivits av resp. verkstdllande direktd'rer.
Redaktionen
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nu under behandling. Trots de ndmnda svlrigheterna betrdffande priserna ?ir d?irf6r fcirhoppningarnaljusa infrir
det ndrmaste iret. Fortsatta anstrdngningar miste dock
gdras genom investeringaroch rationaliseringarfrjr att fi
ned tillverkningskostnaderna,
di man pi liingre sikt mlste
rdkna med en oerhdrd konkurrens fdr alla fdretagets
produkter.
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B?ista Boforshistorien
Redaktionen har i ett par tidigare nummer annonserat
efter bidrag till denna t[vling, som egentligenskulle varit
avslutadL aug.I))). Resultatethar emellertid varit ganska
magert och endast nigot 10-tal historier har inkommit.
Vi fortsitter d?irfdr tiivlingen och hoppas f& mlnga
trevliga och lustiga bidrag. Alla historier som publiceras
fir honorar. Dlrutdver blir det extrapriser till den biista
samlingenhistorier.
Semester-

och fritidsfotos

Vi vill gdrta rcd,annu efterlysa trevliga och bra semester- och fritidsbilder, att publiceras i kommande nr.
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a
BOFORS MEDALJFEST rsss
Ldrdagen den 28 november 1959
hade AB Bofors kallat irets samtliga
medaljrirer - de anstdllda som under
tret uppnltt 25 resp. 50 tjdnstetr till en h<igtidlighetpi Karlskoga Hdgre Allminna Ldroverks vackert dekorerade aula, ddr hederstecknen fcir
Itngvarig och trogen tj?inst skulle
iiverldmnas.Att bolageti ir valt denna
stora lokal berodde p& det osedvanligt
storaantaletmedaljorer- 266 st. Antalet inbjudna, medaljdrerna jimte
anhdriga och chefer och arbetsbefll,
bolagsledningen, representanter fcir
personalorganisationerna'm.
fl. uppgick d?irfiir till ca 700.

Bofors musidhdr omramade alla programpunkter aid medaliutdelningen med orAesternrusiA
ao " uiirlds miistarklasl'. Boforsfoto Tillman.

:Jfl*;g
Disponent Suerre Sohhnan bdlsade giisterna
aiilkonna och gaa i sitt tal dels en Sterblick
6aer de fi;rflutna 50 resp. 25 Lren, dels en
prognos fdr fratntiden. Boforsfoto Tillman.

Bofors Musikkir, som hdlsadesmed
en s[rskild applld, inledde med Tjaikowskys italienska caprice, varefter
disponentSverreSohlmanhdlsadealla
hj?irtligt vdlkomna.
Disponenten gav fd'rst en iterblick
till de 5'r,1909 resp.L934,de de flesta
av dagens hedersgdsterblev "Boforsare". Den allt dverskuggandehdndelsen inom svenskt nlringsliv Lt 1909
var storstrejkenmellan den 26 juli och
6 september, som gav arbetsmarknadens parter den dyrbara llrdomen, att
strejkvapnet var mera till skadaiin till
gagn, och att man mlste finna andra
vigar och metoder att ldsa de tvister
och meningsskiljaktigheter, som helt
naturligt miste uppst& p8.arbetsmarknaden. Aven Bofors drabbadeshirt av
storstrejken. Trots detta kunde goda
produktionssiffror uppvisas i masugn,
stllverk, stilgjuterier, valsverk, smed-
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jor och kanonverkstdder.Martinverket
och Samlingshusetuppfdrdes detta ir.
Ute i virlden var det tdmligen idylliska
fcirhillanden: ett visst lugn r8.ddeefter
det rysk-japanska
kriget, dock med oro
i Balkanstaterna,dlr det innu skulle
drdja ett ir innan urladdningen kom.
Sven Hedin iterkom fr8n en av sina
fiirder till Asiens inre. Underrdttelsen
om att Cook i april 1908 nttt nordpolen kom till Stockholm L6 m&nader
senarei september1909. (I vl.ra dagat
skulle hela vlrlden genom radion fltt
veta denna bragd sekunden efter det
den intrd.ffat.) F?irjeledenTrelleborg

-Sassnitz invigdes och Bleriot lyckades flyga civer Engelska kanalen. Bofors brottades med konstruktionsoroblev pi en ny felthaubits till svenska
arm6n; fdrst nu, efter 7 ir, hade man
kommit dver den lucka som uppstett
vid Arent Silfversparres bortging
1902.
Ar L934 var fcirh8llandena ute i
vddden och i vlrt eget land mycket
annodunda ?inb&de1909 och nu. Konjunkturerna hade efter 1930-talets
fcirsta svlra &r sakta bdrjat vinda. En
svlr arbetsldshetmed oro och kravaller rldde dock i flera ldnder. I Tvsk-

Fdrst ao alla medaljdrer ropades de 7 niiraarande "50-dringarn/, upp. Fr. a. berrar Booh,
Elfutrdm, EriAston, Fagerlund, Hamrzar, Persson och Zander. Boforsfoto Tillman.

ten en kort redogdrelseftjr den politiska situationen och "f<irstikte sig pi
den alltid synnerligen vanskliga uppgiften att liitta p& den fd,dit, som fdr
oss alla ddljer framtiden". Siviil ftir
utlandet som fiir virt eget land fanns
milngateckenav uppmuntrandenatur;
rasproblemen ger dock anledning till
stor oro.
"Vad virt eget land betrdffar",
sade disponenten,"har verkningarna
av de goda konjunkturerna hos vira
viktigaste handelspartnersej uteblivit.
Vir exoort har iikat inom de flesta av
vira viktigaste varugruPper, och detta
i sin tur haft fdrminliga verkinom landet.
ningar p& sysselsdttningen
Aven om man p& nigot lingre sikt
kanskektn vlga att i stort sett betrakta
utsikterna med en viss optimism, finns
likvil vissa miirka moln, som avteckTjugo nzedalj1rer 3t gdngen ropades app pfr scenen och tttoltog Bofors Hedersnhl. Fruarna
nar sig emot horisonten.Virt pris- och
(t,
Nordqaist
o.)
och
assisterade
d'ireAtdr
Majhex lWagnusson och lYalborg Bergstrdm
kostnadsldgetycks komma att utsittas
disponent Sohlman (t. b.) Boforsfoto Tillman.
fdr en hird press i uppitgiende riktland dvertog nazismen makten mer Flygets utveckling aktualiseradeocksi ning, frdmst som fiiljd av den inhemoch mer och detsammagjorde fascis- pjdsensanskaffandetill allt fler ldn- ska inflation, som vi sedan nlgon tid
terna i Italien. Dessallnder har ocksi ders luftvirn . o'.ansdefinitiva seger- iir i full fart med att biidda fdr. Sedd
t&g tiver vdrldenkom dock fd'rst 1935, mot bakgrunden av de tullnedrivande
starka inspirationer pi nya landomriden. Trots avrustningskonferenseroch men redan 1934 var efterfrigan myc- och allmdnt handelsfrigcirandeitgirket livlig. Bestdllningar strrimmadein
der, som man inom Vdsteuropanu dr
fredsdiskussionerredde stor oro ute i
och i takt ddrmed uppfijrdes nya verk- i ging med att realiserasom fdljd av
vdrlden. Ansvarsfulla politiker i minga
lZinder borjade tala om en ntidvdndig stdder och kontor samtidigt som anta- de stora integrationsavtalen, ter sig
upprustning. Det var nu som Bofors let anstdlldaiikade.Ar 1934 anst2illdes denna tendens inom virt land som
med den nya.4o-an - den mest revo- icke mindre dn L.25O Dersoneroch minst sagt allvarlig. I ett l2ige diir vi
av dessahar mer an zci /o f<irblivit oE alla h&11kommer att mdta en iikad
lutionerande vapenkonstruktionen pi
100 ir - kom in i bilden. Pj2isenupp- AB Bofors trogna. Fcir detta dr bolaget konkurrens frin ldnder med i stort sett
djupt ta&samt.
stabila priser, kan verkningtrna av vlt
visades och Drovskots i flera linder
Efter denna iterblick gav disponen- "hemmainflation" komma att bli nog
och dess preitanda vdckte beundran.
s& katastrofala fcir sivdl vir exportindustri som f<ir v&ra rena hemmamark50-irs medaljiirerna
nadsindustrier.
Sittandefu. u.: Eduin Fagerlund,Aluin Pertson,GunnarBook, Hilmer Elfstftm ocb
llur ser di liiget ut f& BofortinHarald EriAsson. Stiende: Erxsl Hanznzar och Frans Elol Zander.
dustrierna?
Det dr givet, att konjunkturl?iget
+"eWq.m:
utomlands i hiig grad kommer att
oiverka ossunder det kommande lret.
Likaledes har vi att rlkna med verkningar i sivll positiv som negativ
riktning som fiiljd av sexstats-resP.
siustatsavtalen.V&ra industrier ir helt
naturligt lven i mycket hd,ggrad kiinsliga f<ir den allmdnna pris- och kostnadsutvecklingeninom landet, alldenstund vi ha att rdkna med en successivt
skirot konkurrens sivdl hlr hemma
som-vid vir utomlandsfiirs?iljning.
Det dr ddrf6r av allra stdrsta vikt
att alla goda krafter inriktas pi de
svira problem, som hinger samman
med rationaliseringar och effektiviseringar av vir produktion i syfte att
bringa ned tillverkningskostnaderna.
Villkoren fdr en fortsatt utcikning av
v&ra anldggningar - jag tiinker hiirvid icke minst pi de metallurgiska
delarna - synesmig civerhuvudtaget
pd sid.59
Forts.
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Medaljiirer frin Ekonomiavdeln.,

Konstruktionskontoren,

Krigsmaterielavdeln,

Stilfiirsiiljningen

m. f.

Sittande'fr. u': Bratfiord Thelander, Erling SpiiA, Axel IYt)cAstrt)n, Ebie Karlsson, Aina Brednert, Margot
lobansson, Fo/Ae Tillandet, Olle Helling och Saen Ejnar Selander. Stirende i friimre raden: Arne Bergling, Martin Holnib"rg, bti
lo/tansson, Iur Siider-rtri)nt, C. M' Christiansson, Ragnar Bozt,in, Tore Eluin och Ragnar Borg. Stiende i baAre raden; St,enApelgren,Vzolt",
Ericson,Tryggue
Gastafsson, Carl EriA Eriksson och Tore Rosenstri)nt.

Medaljiirer frin Metallurgiska avdelningarna
Sittande lr. u.: Georg Liljegren, Thure Gztlarsson, lrtgentar Karlsson, Oshar Bergt'alk, Stten Dulaa, Eloa Aberg,
Erjh Andersson.
Giista Karlsson, Martin Alette och Karl Holger H jelm. Stiende i nzellanraden:Mar.tin Nilsson. Gustatt Helge Korllroo, ponta:
Hilding
Larsson, EriA lohansson, Euert Fransson, Siglrid EriAsson, Herntan 6berg, 6sren
Jobanssozt,Harry Larssona,Filip Anderssop och Etert
Lindahl. Stfrende i bakre raden: Gottfild Lindberg, Stten EriAsson, Hotger Rydbeig, Eric Andersson, lyatt'rid iallquist,
Karl !ansson,
Euert Lidholtn, Iuar EriAsson, Hant Giithberg, Albert Hammar, Eddn Karltson och Oskar Bidrndahl.
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Sittande fr. o.: Erik EriAston, Gustau fern, Harry Jobansson,Hild.ing Gustausson,Astrid Hellstriim, Gotfrid. Holn, ViAtor Ablaik
ocb Artur Andersson.Sthendei mellanraden:Gustat Eilh:son, Nils Erlandsson,August Berg, Alf Berggren,Lars Jobansson,Lars EriAsson, Yngue lohanssonocb Arne lobnson. Stfrendei baArcraden: Gannar f obansson,
GunnarGustaassox,
Elon Gustaasson,
Bdr'jeHolnr,
Bertil EriAssonocb Bertil Hjelm.

A

:

Medaljiirer frin Kanonverkstaden och Skjutfiiltet

i

t
I
I

\

Sittand'efr.t.:EduinRosengren,MagnusHabne,Torefobansson,Sten
Bergaall, Karl Todenfeldt, Joban Jonsson, Dauid Larsson, Folke
Jansson, Per Stenstrdn ocb Vemer Jansson. Stdendei'frdmre raden: Karl Ragnar EriAsson, C. G. Carlsson, Otto Holger Peuersson, Nils
Hultgren, Bengt Karlsson, Herbert Gustaasson, Srren MelAer, Ragnar Goude och Harald PettefiJon, Stdende i bahre raderna: Gunnar
Larsson, Saen Andersson, EriA 6brn, Helnzer Kihlurdm, Gd*a 6vling, Karl Andersson, Eric Karlston, Anders Kock, Ingoar !ohansson,
Elon Axelsson, Gdsta Karlsson och Sinon Fredriktson.
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Medaljiiter

frin

Nobelkrut

II

Sittandefr. u.: EriA Karlsson,Knut KiellLaist, Martin Nyaelius, Klara Pettersson,Mdrta Lindgren, Olol Kullberg, Saanre Olsson och
Nils-Gdsta Nilson' Stdendei ntellanradex: Martin Reinboldsson,Gustau Rosengren,Iuan Kjellnzan, Erlaxd Karlsson, Herman Tingstedt, Aluar Sandberg,Eaald Callenhag och Folke Sj6holn. Stiende i baAre raden: Emanuel Karlsson, Allan Lars:on, Holger Pexeisson, Olou I'arsson, Uno Ldnnqaist, Holger lYallentinsson, Bertil Kednert ocb Tore Landberg.

Medaljiirer frin Ammunitions-,

Experiment-, Felt-, Plit- och Reparationsverkstedema

Sittande fr. u.: Georg Pelerzin, Gttnnar Andersson, Karl Valter Andersson, Knat Karlssox, Gunborg fonssorz, Martin Llndberg, Nils
Ablinder, Georg Ericsson ocb EriA Hjalmar Ericsson. Stiende i frd.ntre raden: OsLat Harald Andersson, Knut
!ern, Karl-Eric Andersson,
Tage Bergkaist, Einar Eriksson, Erik Oloa Karlsson, Euan Guslaassson, Gr)te !ohansson, Helge Eklund och Bertb FalA. Stljende j baAre
raden: Afi Enar Andersson, Karl !ohan Eriksson, Bengt Eriksson och Gustau Hellstrdm.

57

I
I

Medaljiirer frin Centralfiirridet,

Planeringen, Transportavdelningen, Verktygsverkstaden m. f.

Sittand.e 'fr. a.: Saen Erihsson, Karl EriA Noiling, Harry Gillman, Carl Gastau Engstrdm, Saen BdcA, Holger Bood, fuland Kjellberg,
Harald. Edstri)m och Gdsta Martin Gullberg. Stdende i 't'riimre raden: Gi)te LindsLog, AlriA Fuxke, Karl Birger Kailsson, Bertil Karlsson, Gerhard Ekberg, Artbur Eriksson, Karl Skyllkoist, Ingernar Jansson, Kail Utter ocb Gustar Einar Eriksson, Stdende i baAre
raden: lohn E. Alinder, lYiklor Emanuel Malnberg, Lennalt P€ttertron, Lennart Karlsson, Hilmer Bergius ocb Giista Jarlesten.
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Medaljiirer frfln Byggnads- och Anleggningsavdelningarna samt Elektriska avdelningen.
Sittande fr. u.: Eaert Sjdholm, Yngte Henriksson, Gunnar Ablaik, Birger Karlsson, Karl lansson, Axel BergAaist, Karl HenriA Lundgrex, Gustau Leandersson ocb Sten Forsberg. Stdende i 'friimre raden: Axel Gannar Oloosson, Gannav Bji)rLmon, Holger EriAsson, Olof
Hagelin, Gunxar Berggren, Harry Linder, lngaar Sundstrdm, Folke lYohland.er ocb Gustar Adolf Kaich. Stiende i baLre radex: Erik
Kernert, Gustaa Lund.quist, St,enLundkilst och Stig Filsh.
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Bofors medaljfest

Forts.
frin sid.54
vara, att vi si snart som mdjligt lyckas
att l6'sadessaproblem, si att vi verkligen hdr kan uppvisa en ur ldnsamhetsgrad tillfredsst?illandeproduktion.
Med understrykandeav-dennaviktiga reservation vigar jag infdr det
kommande iret rlkna med en fdrh&llandevisgod sysselsdttning
inom stdrre
delen av fciretaset.Detta dr frd.msten
fdljd av den Tdrbettring i orderingingen, som kunnat konstaterasunder
innevarande 8.r. Frdmst gd.ller detta
inom det metallurgiskaomridet, dlr ju
ocksl en successiv6kning av personalen dgt rum alltsedan i somras. Men
dven betrdffande verkstlderna - dock
med undantag fcir ammunitionsverkstdderna dr arbetstillglngen fcir
nd.rmaste tiden framdver tillfredsstillande."
"I folkton" spelaPeterson-Bergers
des ddrefter av Bofors Musikkir och
si var det dags fcir medaljutdelningen.
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Medaljiirer frin Kontrollavdelningen, Stddningsavdelningen
och Wikers AB
Sittande fr. a,: Etert Karlston, Viai FisA, Gdta lonsson, Dorolea Gustafson, Hilda
EriAsson ocb Bertil Borg, stfrende: Karl Aagust Larcson, Karl rore Hialni,arcson,oloa
lYerner Karlsson,Karl lonsson och EriA Karltson.

tack vare en vil genomfdrd regi. Niir
alla fltt sina hedersteckenframfd,rde
Disponenten dn en ging bolagetstack
fcir v?ilutfcird glrning och sltit det hela
med ett fyrfaldigt leve.
Kapten Axel N7ickstriim hade fttt
uppdraget att framfrjra medaljdrernas
tack.Fritt ur hjdrtat,i eleganta,vdlformuleradesatser,erinradekapten ITickstriim ocks8 om gingna Erensutveckling, som alla pF"nlira hill haft tillfZille

att f61ja. Det har varit en utveckling
pi det tekniskt-vetenskapligaomridet
av kanske stcirre mitt Ln nngonsin
tidigare i bolagetshistoria. "Men l&t
oss ej enbart tiinka pt teknik och vetenskap. I dag har vi alla anledning
tiinka p& mdnniskan - pi mdnniskor
som vi kommit i kontakt med under
vir verksamhet i Bofors. P3. vhra arbetskamrater, vtra fiirmdn och vira
chefer. Mi vi medaljijrer lita v8rt tack
Forts.oi sid.52

Ldrouerkelsg\mnastiLsalaar Jonzsynet aiil f/td ao alla giistet uid AafledricLningenefter
medall utdeln i ngen. Bof orsfoto Tillman.

KaptenAxel WicLstrdmframfiirdeBoforsnedaljdrernas
tacA.BoforsfotoTillman.
Fcirst av alla, som sig bdr, fick de
spinstiga men grenade 50-iringarna
bestigapodiet fdr att ur Disponentens
hand mottaga Patriotiska Sillskapets
stora medalj. Direfter kom turen till
de minga 25-3.tingarna,vilka redan
vid ankomstentill aulan beqivats med
medalj och gratifikationsk-uvert.Nu
ropadesgrupper om 10 * 10 upp pi
podiet d2ir de flinka lottorna fruarna
\Talborg Bergstrcimoch Majken Magnussonflste Bofors Hedersnil pi rockuppslaget. Disponenten och direktcjr
Nordqvist, som med stiirsta sakkunskap granskat att det hela gick riktigt
till, avtackadeddrefter alla medaljrirerna, vilka dven bel<inadesmed varma
applider frtn auditoriet. Trots det
stora antalet medaljd,rergick denna del
av programmet snabbt och elegant,
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wEDAVERKEN FIRADE SINA 40 An M
"Det kanske kan diskuteras, huruvida ett 4O-lrsjubileum ir nigot att
fira - men fiir oss har det varit en
hjdrteangeldgenhet", sade direktd'r
SvenG. Lind, nir han den 23 november t959 hdlsadealla inbjudna gdster
vllkomna till ITedaverkens 4O-irsfest
och medaljutdelning. Direkt6r Lind
fortsatte:"Om vi hadevdntattill 50 ir
skulle firman haft en helt annan ledning, men nu har vi tillfiille att hylla
f6retagets grundare, vir hedersgdst
\7. Dan Bergman.Det gliider osssirskilt att se honom hdr i kvdll, glad,
pigg och kry som vanligt."

S7. Dan Bergman,som under rubriken
"Hur vi biirjade" gav en levande,
spontanoch humoristisk skildring 6ver
fciretagetsutveckling alltifrin den dag,
di han hantverksmdssigt
bdrjade sitt
lilla ldttmetallgjuteri i gamla t?indsticksfabriken i Siidert2ilje, fram till
den tidpunkt L939, deLgjuteriet - pi
vag att bli en storindustri - inlemmadesi Boforskoncernen.Det blev en
fascinerande berdftelse om hur en
ob<i.iligtro pi ldttmetallens mcijligheter gav kraft att kiimpa mot alla svirigheter och motg&ngaroch till sist ledde
till f ramglng. Direktdr Bergmans
skildring blev samtidigt ett avsnitt ur
littmetallernas historia och en svmDa- Direktbr
W. Dan Bergman gat en leuande
:i
tisk sjiilvbiografi.
skildring au de fdrsta drens safrrigheter och
\Tedaverkens utveckling och histo- d en senare I y ck osanzma utue cklin gen. W eda.ria - ". . . och hur vi fortsatte" foto Ifesterlund.
under de senaste20 8"renskildradesav
\ilTedaverkenvdl rustade
direktijr Lind i livfulla ordalag.*) och idag sti.r
fcir
att
mdta
sivil
militdra som civila
Chefsskiftetskeddemitt under brinkunders krav. Egna tillverkningar av
nande krig och tillverkningen utgjordes till 90 /o av fijrsvarsbestdllningar. pumpar, Tyftvagnar,emballagem. m.
Det giillde ddrfdr att skaffa arbete tar allt stdrre plats i produktionen.
"\7. Dan Bergman var en optimist,
inom den civila sektorn, ty krigsslutet
nir
han f& 4O 8r sedan startade sitt
nirmade sig och statsbestdllningarna
lilla
fdretag h?ir i Scidertdlje", sade
bdrjade sina. Basenfd,r tillverkningarna breddades,flera nyaavdelningaroch direktor Lind, "denna optimism dr ett
fabriksbyggnadertillkom under irens arv, som jag f<irsiikt fdrvalta och framlopp, maskinparken moderniserades tiden ftr vll avg6ra, om den 1r ber?ittigadeller ej".
*1 nplt.n kommeri ett av de n2irmaste rVedaorkesternhade som,ndstamunumrenpubliceraen historiki ord ochbild sikstyckemyckei lyckligt valt PetersonUverNTedaverken,
varfiir vi inte hdr liimnar Bergers "Gratulation". Direktdr $7.
nigot
ldngre
referat
tiver direktijr Linds Dan Bergman kunde direfter med
Omgiuenar blommorfrdr lyckdnskande
sann tillfredsstdllelse och gl?idje <iverindustilerocbinstitutionerbilsadedireAtdr anfdrande.
SaenG. Lind alla gd.ster
tiilAonna.WedalYedaaerAens ned,aljirer 1959. Siuande fr. a.: Max Larsson, lYillmar Widegrex, W. Dan
foto Ifesterlund.

ffi
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Det var en reDresentativ
och fdrvdn-gester,
tansfull skara
sorn samlats i
$Tedaverkensarbetarmatsal: Koncernordfiiranden fcirstehovmarskalkenEric
Nfetter, \Tedaverkens styrelseledamdter disponent SverreSohlman,direktiir
Gustav Sahlin, direktd'r Helmer Nordqvist och fcirra styrelseledam6terna
disponent Evert N7ijkander och direkt6r Axel STahlsteen.Sodertiilje stads
representanter: Stadsfullmziktigesordfcirande Robert Anberg, drdtselchefen
Ture Holmberg, borgmistare Bjdrn
\Tidegren samt medaljd,rernamed anh<iriga, Fciretagsnimndensledamdter
m. fl., sammanlagtndrmare 100 personef.
Festen hade dock inletts av NTedaverkens strikorkester, fcirstirkt med
nigra blisare och dirigerad av Sune
Olsson, som speladeDambergs tlygarmarsch. Sedan direktdr Lind vdlkomnat tiverl[mnade han ordet till direktiir

Bergrnan, Malte Green och Gdna Lindh. Stdende: Erns, Ericson, Alex Herou, Berril
Lindbi:t,
Anders Liungdell, Harry Hellstri)m och Folke Larsson. \fedafoto lfesterlund.
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getssida, med tacksamhetoch tillfredsstillelse, giira detta konstaterandevid
dagensjubileum. Ur landets och virt
fdrsvars synpunkter var det ocksi
utomordentligt betydelsefullt, att frin
rJ7edaverken kunna fcirse den vid
krigsutbrottet pn allvat igingsatta
motor- och aeroplantillverkningenmed
lZittmetallgjutgods. Under senare ir
kan vi dn vidare gliidja ossit att denna
industri ej blott bibehillit sin stillning
som en av huvudleverantrirernatill vir
raden," Disponent Saerre Soblman,
Disponent Sohlnan prlder Anderc Ljmginhemskaflygindustri, utan dven kom- "Fdrsta
direAtdr lY. Dan Bergman och borgnzAsrdre
dell ocb lVillmar lYlidegren nted Boforr
mit in pi flera civila produktionsom- Bjdrn lYidegren. I nAstd rad tynt direkt1r
H edersndl. S7edafoto \Testerlund.
riden och ddr med framging kunnat Helnzer Nordqaiv och direkti)r Gustaf
fi avsdttning sivdl inom som utom SabI i n. W edaf.oto ITesterlund.
ldmna Patriotiska Sdllskapetssilverme- landet. Vi har s8lunda fcirsirkt
att
daljer till L0 av sina gamla medarbe- bygga vidare pi den grund,
som N7. Johanssoni spetsen.Denne framhdll
tare, av vilka den ?ildste i tjdnsten Dan Bergman pi sin tid lade
och jag i sitt tal det goda samarbeteoch de
hade 34 tjdnsteir, "den yngste" 2) 6r.
Zirligafiirstik till fcirstielse, som alltid
Medaljiirerna ropadesupp av direktdr
ritt mellan fciretagetsledning och de
Sven Lind och fru Karin Lengroth
anstdllda. Ovriga praktfulla blomsterassisteradevid den (fiir manliga fingkorgar som prydde podiet fick tala for
rar) besvldiga procedurenatt fista mesig sjd.lva: de var skdnkta av AB Serdaljerna pt rockuppslaget.Disponent
vus (direktdr Erik Lindholm), StockSohlman civerldmnadedirefter Bofors
holm, Ulvsunda Verkstider Bromma,
hedersnil till medaljdrerna, som bel6SkandinaviskaBanken Stidert?ilie.AB
nades med applider. Hedersnilen
Gasaccumulator(AGA) Lidingd, och
civeddmnadeslven till de 6 anstillda,
rVedaverkens tjlnstemannaklubb och
som vid \Tedaverkens ftirsta medaljSportklubb. Svenska Motorborr AB
utdelning i december L9r3 mottog
iiverldmnadeen vackerjordglobslampa
Patriotiska Siillskapetsmedalj. Medalj?imte blommor. Lycktinskningstelejcirernastack framfcirdesav dveringengram hade kommit frin High Duty
jcir Giista Lindh, som sirskilt polngteAlloys Ltd., Bofors (Gt. Britain) Co.
rade $Tedaverkensfdred<imligasiitt att
Ltd., Elektriska AB AEG, Boforskonvirda och taga hand om sina anstillda.
toret Stockholm, SAAB och direktiir
Denna .del av prograrnmet avsluta- Disponent Soblman i)oeildmnar Patriotisha
Tryggve Holm Linkijping, Briiderna
des av direktd'r Bergman, som till ett SiillsAapett medalj till direktdr W. Dan
SdderbergEskilstunam. fl.
antal veteraneroch trotjdnare utdelade B ergman. $fedafoto \Testerlund.
SedanS7edaverksorkestern
spelaten
extra pensionerpl 500:- kr ur 17.
kliimmig slutmarsch studerades den
Dan Bergmans pensionsstiftelseav ir
hoppas att det fdr grundaren bcjr vara mycket vackra och intressantautstZillL939. Gjttmdstare Ernst $vsn5senen viss tillfredsstiillelse att idag kon- ning av ga-mmaltoch nytt gjutgods,
medaljdr L953 - tackadefcir heders- stateraresultatetav denna imponeran- nya fiirdigprodukter,
bild- och textmanilen och extra pensionenoch hyllade de utveckling." Disponentenerinrade terial m. m.,
som Sten Larssonm. fl.
i sambandhirmed fiiretaget, och dess ocksi om tD7.Dan Bergmansomtanke
fdrutvarande och nuvarandechef.
om sina medarbetare,vilket hl. a. tagit Ett glaU iterteende, Gjutaraeteranen Max
sig uttryck i pensionsfonden,
som idag Lanson hi.lsat pd in gamle cbef, I baUDisponent Sverre Sohlman, ordfdrande i \Wedaverkensstyrelse,hyllade fcir fcirsta gingen kunde dela ut bi- granden Malte Green, Harrl Hellstri)m,
i ett anfdrande fciretagetsgrundare; drag. "Det dr mig en mycket stor Gd$d Liildb och Bertil Lindhaist. Weda"den gdrning som vir hedersgistut- gl?idje att vid detta tillfiille fL betyga foto \Testerlund.
rittat, kan fcirvisso betraktas som en N7. Dan Bergman Bof,orskoncernens
pionjd.rinsats av betydande omfatt- vdrdnad och aktning fd,r den insats
ning. Ett stort matt av fdrutseende han gjort och det Zir mig en stor dra
och en verklig fnmhtanda var de att vid detta tillfiille fi till honom
egenskaper,som i hiig grad behiivdes rjverldmna Kungl. Patriotiska S?illskahos den man, som redan si tidigt som pets medali." Direktcir Bergmanbeg&L9l6 vlgade sig pi att gciralittmetall vades givetvis ocksi med Bofors
hir i landet och nigra ir senarestarta hedersnil.
en egen fdr?idling ddrav i Siidertiilje.
Si blev det gratulationertill fcidelseUnder 20 Er leddes fiiretaqet av dess dagsbarnet i llnga banor. Scidertdlje
grundare tills det 3"r 1939, for 2O ir
stads lyckdnskningar siviil i tal
sedan - om vi si vill d.vendetta ett som med praktfulla blommor - framjubileum - inlemmadesi Boforskon- fcirdes av herr Robert Anberg. Fiir
cernen. Hiir blev det frin biirian en samtliga personalorganisationer,Gjuviktig och vdrdefull medlem av kon- tarna, Metall, SIF och Salf, framtridde
cernfamiljen. Vi kan fr8n moderbola- en kvartett, med kdrnmakare Thore
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Bofors rnedaljfest

Forts.frdnsid.59
idag, for de minga Sren i Bofors och
fcir dagenshedersbevisning,dven bliva
tack till v&ra arbetskamraterfdr god
vdnskap och gott samarbete,till vira
chefer och fcirmin f& alla.goda anvisningar och rid, fdr allt fcirtroendeoch
fcir allt <iverseende
fcir de brister som
viil vidllder ossalla." Talaren trodde,
att m5.ngaav dagensmedalj6rer dnnu
hade nigra ir som de hoppadeskunna
f& arbeta.i bolagetstjiinst. Att bolaget
skall besti, och att utvecklingen skall
bli lycklig, ddroravar bide talarenoch
hans kamraterfdrvissade.Med ett fyrfaldigt leve fdr AB Bofors lyckosamma
framtid avslutade kaoten NTickstrcim
sitt anfcirande.
Bofors Musikkir spelade\Tidqvists
eggandemarsch "Under bligul fana"
och sedan de nd.rvarandefitt litet
direktiv betrdffande gruppfotografering och kaffedrickningm. m., td,mdes

'Wedaverken...

salen,allt under det att Bofors Musikkir speladeavslutningsmarscher.
Ndsta programpunkt blev kaffeservering i Ldroverkets gymnastiksal.
Denna rymliga lokal hade lottakiren
mdbleratmed lingbord fdr ca 700 personer och fdr dvrigt dukat och prytt
salenp& det mest inbjudandesdtt.Om
det var festeni aulan eller den "l&nga"
promenadenmellan festlokalerna som
stimulerat aptiten vet vi inte, i varje
fall smakadelottornas kaffe, kakor och
tirtor alldelesfortriiffligt. Serveringen

skiittes perfekt ^y ett 40-tal lottor.
Ocksi denna detalj var som vanligt
utomordentligt vZil organiserad. En
oktett ur Bofors musikkir speladeldtt
och lekande underh&llningsmusikfrin
av en ldktarna, stdmningen var glad
och god och sorlet steg mot taket. Sl
smeningomkalladesmedaljcirernatill
gruppfotografering under fotograferna
Tillmans och Falks dirigentskap, och
ndr denna var dver var det ocksi tid
fdr medalicirermed makor och chefer
att begesig hem till enskildativningar.

Medaljiirer som saknas pi gruppfotografiema
51-frrs medalj: Ernst Nordin; 25-3rs medaljer: Gannar Almgren, Yngoe Brogren,
A. S. EriA:son, lohn Franc6e, Harald
Frizin,

G. A. Gustafsson, Saex Carlsson,
Gunnar Kolmert, Nils Kflberg, Fritz Nord,
Fritz Obrmer, Karl A. Olsson, Saen Olsson, Birger Sji;lin, C. G, Sji;lin ocb Soen
Osterberg.

Forts.frdnJdreg.
sida

Fdrste Hoamarskalken EriA lVetter ocb
disponent Euert WijAander bade ett arlgenimnt bords samtal. W edafoto lJ7esterlund.

I

I

ordnat i matsalen.De inbjudna begav
sig ddrefter upp i tj?instemannamatsalen, ddr en god miltid serverades.
Det blev inga l6nga tal vid middagen,
men synnerligen glatt och trivsamt.
Fdrstehovmarskalken$Tetter framfcirde gdsternastack, ddri han ocks8.prisade den goda anda och samarbetsvilja, "glimten i 6gat", som finns vid
fciretaget.
Si fcirfl<it kvdllen under okonventionell och glad samvaro.\Wedaorkestern spelade flitigt hela kvdllen med
nigra pauserdi och di f<ir att medaljcirernai orkesternocks&skulle fi litet
till livs. Her Anberg kiseradetrevligt
och intressantom episoder och handelser i forna och nya tider i Scidert2iljeoch si sminingom blev det tid att
bryta upp, ty festen hcills en mlndag
och en hel arbetsvecka
vdntade.
I:son

T
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MET@F i,
Fcirslagsverk
samheten
Bofors
2.000: - till 20 fdrclag aid decemberJammdntfidet.
27 f6rc1agbehandladesvid Bofors'
fcirslagskommitt6ssenastesammantrd.de den 17 dec. L959.Av dessavar tvi
tidigare bordlagda uppe fiir ny pr6vning och av de nytillkomna beldnades
20 och bordladesi. Antalet behandlade fd'rslag var gliidjande hd,gt och
visar, att fdrslagsverksamhetentagit
ny fart efter en mycket trevande start
under irets fcirsta hiilft. Summa inldmnade fiirslag fdr hela Lret blev 67,
varav 7 bordlades, 4 avbdjdes och 4L
belcinades,medan resten eller 1) st
kommer upp pa 60-talets fdrsta sammantrdde. Summan hittills beslutade
belciningarblev 4.814:50, dvs. i genomsnitt ca IL7 kronor per fcirslag.
Fiiljande fcirslagbeldnades:
Reg.28/)9 20221 lobannes
Buursink, MSK 90. Uppbdngningranordning fi)r elehtriskatelfrar. Telfnrna lades fdrut in p[ hyllor, di de icke
anvdndes.Kedjesamlarenoch andra
utskjutandedelar blev di ofta skadade.
Enligt Buursinks fdrslag hd.ngesnumera telfrarna upp i sina krokar pi
ett stdll, vilket dels underllttar in- och
uttagning av telfratna", dels skyddar
dem frin skador. Beldning )0:kronor.
Reg.29/59 20221 lohannes
Buursinb, MSK 90. Fdrslag att byta at
axlar i telferaagnar au Huilau fabrihat mot axlar ap Demags fabrikat. De
bida telferfabrikaten har olika diameter pi. bdraxlarna i sina vagnar. Detta
har orsakat besvdr vid byte av telfrar.
Buursink har fiireslagit att samtliga
vagnar fcirses med axlat av Demags
fabrikat. Beld,ning:)0: - kronor.
Reg. 31/59 - 2981 H. Bostri)m,
MVK 30. Anordning fdr borttransport aa sArotiindar uid Aapning i uLtkapningsmaskin. Anordninsen bestir
av en U-formad pl&trdnna, placerad
vid sidan av skruvstycket.De avkapade skrotdndarnaledesav rd.nnantill en
behillare, som med ett enkelt handgrepp tcimmesi skrotlidan. Beld,ning:
50: - kronor.
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Reg.33/59 - 19936Emil Guttaay
son, VR 90. Betparing aa sliptAiuor
genonx att anaiinda stdrre, nedslitna
skiuor i en mindre maskin, Gustavsson fcireslir, att slipskivor med en
diameter^v 305 mm ilites ned till 205
mm diameter, varefter de kan anvdndas yttedigare i en mindre maskin. En
besparingav ca 50 st smi slipskivoq
per ir skulle di kunna gciras.Belcining: 17): - kronor.
Reg. 34/59 7600 Bertil Hedlund, VF 20. SpSnskydduid bearbetning i saaru, Spinskyddet dr en lidformad plithuv, som kan trddas river
stilfistet och delvis dver svarvstilet.
Spinen kastasnu in i skyddet i stiillet
fcir pi golvet eller pi den, som skciter
maskinen.Beldning: 75:- kronor.
Reg.35/59 - 554 Othar Lostrand,
MSK 86. Kontrolluerktyg aasett ail
f astfidlla uerht.ygtfdrskiatningen uid
miitning au hejade detaljer. Fcirslaget
avser ett verktyg att anvdndas vid
stickprovskontroll av hejade detaljer.
Detaljen l?igges pi en platta i ett
V-format spir och kringvrides fcir
hand. En mdtklocka,som instdllesmot
detaljens<ivremantelyta,visar excentrisiteten och dirmed ocks8.verktygsftirskjutningen. Belcining: 100:Kfonor.
Reg. 36/59 - 15065 Erih,Frantton,
RT 6, Liim till lastbil aid sandtransport. Ldmmen dr utfdrd av kraftig pl&t
och svd.ngbart monterad baktill pi
lastbilsflaket.I ldmmenfinns ett urtaE
p6. nedsidan och detta kan tillslutas
irted en hdj- och sdnkbarlucka. Luckan
ir avsedd att anvlndas vid tippning
av laster i kdror e. d. Skall hela lasten
lossas pi en ging, frigiires ldmmen
nedtill och svinger pi tappar uppit.
Bekining: 100: - kronor.
Reg. 37/59 - 20903 Gilbert Eduidsson, MRK, Anarindning au indikalorhlockor uid trpprihtning au arbettstycken i hop)e-riritmatkin. Tidigarehar dynorna uppriktats med hjelp
av tre st lika stora cylindriska stift,
fastsattai frlschuckarna och i kooierhuvudet,varvid instdllningenskidde
med slitsm&tt. Genom att anvdnda
indikatorklockor uppnir man, att man
direkt kan avldsa bordets ldge, vilket
inte gick fdrut, di man inte vigade
fita pn bordsskruvarnasgraderingsskalor. Belcining:L00:- kronor.

Reg.38/59 - 11453 Tore lohansson,_KMPS,Verktyg fdr idragning au
tiindshrua i patronbylsor, Tidigare
drog man i tdndskruvarnai patronhylsor med en vanlig vingskaftad nyckel.
Detta var tids- och kraft<idande.Iohansson ldt tillverka en anordning
med en rattdriven nyckel med gangit
skaft. Patronhylsanligger under arbetet upplagd pe tva hailarc och nyckeln
ar lagrad i en stindare. Belcining:
75: - kronor.
Reg.40/59 - 7546 GunnarIsraeltton, VF 20, Andrad metod fdr borrning och r)tsning au stddplattor till
isriaare.Tidigare ritsadesoch borrades
varje platta fcir sig och lven liiget frir
spiren till isrivarna ritsades.Israelssons fdrslag innebdr, att en ritsad och
borrad stcidplatta anvdndes som mall
fcir borrning av de civriga plattorna i
ett parti. LZigetfrir spiren ritsas efter
en mall som med en tapp styr i ett av
de borrade hilen. Ritsningen utfcires
samtidigt som frdsningen pl.g&r,va;ifi)r
ingen extra tid itgir hd.rfcjr.Bel6ning:
1)0: _- kronor.
Reg. 42/59 22424 Raimund
ScbeiAl, MVK 23, Hr),i- ocb si)nAbar
t'astslittningtanordning'for rulledarlhda. Efter ombyggnad av finvalsverket kunde rulledarlidan inte placeras
p3.sin gamla plats pi
valspakitet.P5.
-sattes
fcirslag av Scheikl
iidan upp
framfcir valspaketetpi en fristiende,
h,tj- och sdnkbar bock. Belcining:
75: - kronor.
Rtg.43/59
18934 Herbert
Scbreck,VV 211. Fdrb)ittringau slipspind,el.Slipspindlar,som anvdndsvid
putsning av hejardynor,slits ofta ut i
gangaopi den skruv som hiller fast
slipverktyget.Spindeln miste d& kapas,
borras ur och fcirses med ny gaiga.
Detta kan bara gcirasen ging, sedan
?irslipspindeln f<ir kort och miste kasseras.Schrecksfcirslag gick ut pi att
till spindeln skruva ett fcirldngningsmunstycke med samma gdnga som
spindeln. Frirldngningsstycket bytes
ut, di gdngan i detta slitits ut. Detta
?ir billigare in att byta ut hela spindeln. Belijning: 50: - kronor.
Reg, 44/59 - 21665 Edaard Carlsson,MSK 90. Fjtidrande Aedj estrichare
till ugn 12328i MSK )0. Kedjorna,som
driver rullarna i matarbordettill ugnen

har benigenhetatt stre;ka sig, varvid na, som styr hetan in mellan valsatna,
de kuggar av kedjehjulen och orsakar utan att slloan behdveranvlndas.Bedriftstopp. Carlssonsfcirslagavser en l o n l n g : / ) : - K r o n o f .
som automafjldrande kedjestrdckare,
nrl. stTso - 9116carl Falh,
tiskt h&ller kedjan strdckt. Belcining: VK 55. Metod
fdr borttagningda trA'
50: - kronor.
skrua i utrastningslhdor. DL de trdReg. 45/59 - 20942 Hans Kias, skruvar,som hiller insatsernai utrustMG 24, Fixtur f6r borrilng att krag' ningslidor av en eller annananledning
skulle tagas bort, m&ste tennet, med
lager, Fixturen, som anvdndes vid
borrning av inre kraglagerVD-1356- vilket skruvaffn var lcidda, mejslas
4L-42, tempo 1, bestir av ett Pi en bort - ett besvddigt och tidsd,dande
vinkelhylla applicerattvdrstycke,under arbete. Den nya metoden innebdr, att
vilket arbetsstycketstyres upp i sitt tennet smdltes bort med l6dkolv och
centrala h&l och flstes vid vinkelhyl- bl&sesbort med luftpistol. Arbetet gir
snabbt och metoden skadar varken
lan med hj?ilp av en i ena indan
giingad skruv. Det ndmnda tvdrstycket lidorna eller skruvskallarna;Bekining :
100:- kronor.
ir fcirsettmed borrbussningarfijr borrhll.
L6
mm
ning av arbetsstyckets2 st
Reg.52/59 - 7013 Gunnar Axin,
Beliining: 50: - kronor.
MS 20. Dywti)ll fi)r miirkning aa
fliinfiaAaxlar. St?illetbest&rav en kuts
Reg. 46/59 - 20771 Erling logtt3
Stri)rnberg,
till en bottenplatta. I kutElof
tastsvetsad
ocb
hansin
'fdt suetsningau sen dr ett V-format sPir uPPtaget.
VP 24. Suetsfixtar
detaljer till oaggatill 10,5 FH' Fixtu- Detta underllttar arbetet, dl axlarna
ren bestir i huvudsak av en balk inte behijver lyftas s& hitgt, de de plaDIP 30 med p&svetsadeaxeltaPPar, cerasi stdllet.Beliining: 75:- kronor.
la-gradei wi bbckar. Bockarna ir si
Ob o, Fdg
hdga, att fixturen dr svingbar och
medg"r svetsningi gynnsammastelige
Nobelkrut
utan att noggrannheteniventyras. ForVid fiirslagskommitt6nssammantredelen med denna typ av svetsfixtur 1r
att den [r svlngbai liings sin liingd- de den 2. 1'2, 59 behandlades4 fdraxel. Detta, i fdrening med de ldngs- slag. Samtliga fiireslogos bli beliinade
giende sperenoch anslagen,har bidra- enligt nedan:
git tilt minskning av riktningsarbetet
54839 RicbardPerzon,NVF: Pachoch gjort det littare att h&lla knappa ning med tunga, (Reg. nr 199). Vid
Beldning: 500: - kro- transport av vissa produkter genom
m&ttoleranser.
nor tillsammans.
ledningar Zir det omojligt att genom
C.'E.lY/enner3024
lyktans glas se, om produkten ir i
Reg.47/59
liolm, VV 21. Fiirbtirtring aa ITfttap- r-cirelseeller el. Detti var fallet vid
par f dr hejardynor. Vid lyftning av Perzons arbetsplatsi F 39 c, och det
heiardvnor har det varit sv&rt att orsakadediir oniidigt mycket spring i
svlnga dynorna, di de h?ingeri lYft- trapporna.Efter olika fcjrsciktillverkatapparna mellan kdttingarna. Enligt de-Ferzon en packning, som sattesi
\Tennerholms fdrslag svetsasbrickor lyktans underkant. Packningen ir,utpi tapparna, som klttingen kan vila stansads&,att en tunga sitter kvar fbshot och som hiller den ifrin dynan,si
tad i en kant. Di produkten st&r stilla
att denna obehindrat kan svingas. Be- eller ledningen ir tom, ligger tungan
6ver den inkommande iiPPningen,
lcining: 50: - kronor.
Reg, 49/59 - 20942 Hans Kias, men d& produkten strdmmar genom
MG t4, Fixtur ft)r bonning aa krag' lyktan, vdnder sig tungan uppit samt
lager. Fixtarcn ir avseddfiir borrning fladdrar litet och markerar pi detta
sdtt produktens rcjrelse. Packningen
av yttre ktaglager YD-I356-4I'42,
har
anvlnts i driften och fungerar till
mm
2. Borrning sker av 4 st 8
tempo
-radiellt
Beltining: I21 kr.
belitenhet.
arbetsstyckring
ordnade
hil
kets centrala hil. Fcir dndamilet har
51108GottfriclHeli,NVA 32:VikKias konstrueraten borrjigg bestiende uerktygtill tAndhattar.(R"g. nr 200.)
av en cvlinder.som i ena dndendr ut- Di tillverkning av en ny sorts tdndformad'tiil en fldns med 4 st borrbuss- hattar skulle startas 1957, uppstod
ningar. Beliining: 50: - kronor.
vissa svirigheter med vikningen,
Reg.50/59 - 21314 Daaid Nord- frdmst genom att de vidgade sig och
lander, MVK 21. Styrskenatill got' el holl mitten. Ett flertal verktyg tillm&steforut verkades,och d&man fick tlndhattarna
ualsterket.Maskinvalsaren
ofta styra hetan med sldpan, d& den m&ttriktiga, uppstod svirigheter genom att de fastnade i verktyget, trots
skulle g& genom growalsverket till
mediumverket.Ftirslagetavser'enske- att en fjdder, som piverkade utstd't-

ningskolven, gjordes kraftigare. Helj
tillverkade di ett vikverktyg med koniskt lopp och ftir att fi loss tdndhatten, satte han en pinne pi utstotningskolven. Di verktyget rtir sig
uppit efter vikning av tdndhatten,griper en hake tag i pinnen och hlller
utstcitningskolven fast. Pi detta sdtt
tryckes tdndhatten ut utan piverkan
av nigon fjZider. Verktyget har anvlnts i driften med gott resultat.Bel o n r n g :z > u K r .
55564Karl OtAarAnderson, NVA
30: Fiirbdttring aid. pressning aa lysuttkropp. (Reg. nr 201.) Fiir att lyfta
bort presstaven ur pressformen vid
verktygsrengiiing 5-6 ginger per
dag har pressarenvarit tvingad att ha
en manlig hjnlpare. Presstavenviger
25 kg och sitter i ett fiir lyftning mycket obekv[mt liige. Det dr denna operation, som motiverat en manlig hjiil'
pare i st[llet fiir en kvinnlig. Andersion har nu fdreslagit ett hj?ilpverktyg
i form av en gaffel, som en kvinnlig
hjiilpare kan trd in under Presstaven,
ndr pressarenlyfter denna.Med presssiaven hdngandei gaffeln kan sedan
pressarenbyta plats och lyfta staven
'ur
formen.'Getiom detta iiirslag har
tillverkningskostnadensdnkts,och risken fdr fingerskadoravsevirt minskats.
Kommitt6n besldt att fcirorda en del'
belciningav 100: - kr, till dessden
inbesparadearbetslonenunder ett &r
kan berdknas.
50712 Oloo Larsson,NB 90: Biittre
utnyttiande aa gummimatta i liasko'
pieringnaaskin. (Reg. m 202.) Ftjrslaget innebdr att den gummimatta, som
transporterarritning och kopia genom
ljuskopieringsmaskinen pi NB 10,
skall vdndasin och ut i st?illetf6r att
bytas, di den blir sliten p& transPort'
sidan. Fiirslaget har anvdnts med gott
resultat, och det innebdr, att en gummimatta pi detta sZitt f&r f6rdubblad
livsl?ingd.Beliining: 100 kr.
Under &r L9J9 har 19 fiirslag inkommit, av dessahar 18 beldnatsmed
sammanlagt 2.250 kr. Motsvarande
siffror under I'r 1958 var 19 inkomna
(lika som 19)9) och 14 belcinademed
sammanlagt I.97t kr. Kommittdn
hoppas, att den stora forslagspristivlingen och de dndradebeldningsnormerna skall stimulera till iikat intresse
fcir fdrslagsverksamheten under FLr
1960.
Sho
Nohab
Pi Fiirslagskommitt6nssammantrdde den 9 december 1959 fiireslogs
fiiljande fiirslag bli beldnade:
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Meddelanden
frdn

Skyddsglimtar frin Nobelhrut
Olycksfallsstatistik
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i arbetet
inkl ferd

1950

356 lohn Oil, atd. VD: Mall fiir
hyvling av ledskenor. Beld,ning kr
1 5 0 :- .
174j Harry f onsson,aad. KA: Mdtverktyg fdr sp&r pi axlar och dylikt.
Beldning kr 125 -.
2316 Torsten Hjilmered, aad. VA:
Fdsie fdr Malcusfdste i svarv 65. BeItining kr 100:-.
382 Vilgot fohansson, aad. VD:
Upptagning av slZippningfiir tuber i
gavlar AD. Beldning kt 75 t -.
4774 Oscar Siutstrdrrt,aad. KA:
Justerverktyg fcjr botten p& sptr for
0-ring. Bekining kr 50: -.
6282 Bengt Saensson och 6182
Bfdrn Perron, aud. VL: Hlllare f'6r
smdrgelduksstrimlor.Gemensambeldningkr 50:-.

\

20

a'
tt----

".\'/

1955

t0
'0
r960

i633 Karl Nicklasson, aad. VA:
Atervinning av utslitna brynen till
honingsmaskin.Beliining kr 175:-.
1j9 Hilding foltantton, aud. VI:
Montageverkiyg fdr fjddrar till styrverk.Beliiningkr I25: -.
132 Gunnar Andersson, aad.. VI:
Andringar pi det. till styrverk enligt
Nohab I'itn. 4T-t007)0. Beldning kr
L 0 0 :- .
132 Gunnar Andertson, aud. VI:
Andringar p& styrverk enligt Nohabritn. T-10052 och T-r00834. Belii-

Under 19)9 intriiffade vid Nobelkrut 40 olycksfall bland timavlcinad
personal. Det ger en frekvens av 18,4
per en miljon arbetstimmar.t958 vat
motsvarandesiffror 38 och 16,0. De
senasteirens sjunkande olycksfallsfrekvens har silunda ftirbytts i en iikning.
Vi skall hoppas att denna iir tillfZillig,
och att kurvan under detta ir iter skall
vdnda lt riitt hill.
Av olycksfallen har 30 intr?iffat i
arbetet och 10 vid fiird till och fr&n
detta. Olycksfallen har i allmdnhet
varit relativt Utta. Endastett olvcksfall
har silunda medfdrt mera dn 9ti dagars
frinvaro. Sammanlagtf'irlorades 7.064
timmar (886 arbetsdagar),vilket dr
o,30 % av den totalt utfdrda arbetstiden. Den genomsnittliga frinvaron
per olycksfall var L77 timmar. Motsvarande siffra fcir 1958 var L79
timmar.
Endast tre av oly&sfallen var orsakade av brand eller explosion i krut
och springdmnen och detta miste nog
som en myd<etlig siffra, di
beteclcnas
stdrre delen av de anstillda dagligen
ha att svssla med dessadmnen. Den
vanligasie olyd<sfallsorsakenvar halk-

man, ingenjdr Nils Presell. Det lyder
som f<iljer:
Vid el-svetsningblir svetsarenofta
utsatt fd,r glddheta stiink. Det glller
di att kvickt f3. av handskarnaf<ir att
komma it "loppan". Vanliga, opreparerade handskar krymper, blir snart
stela i skinnet och drar i hop sig likt
en knuten hand. Det ir ddrfdr svirt
att hastigt f& hdndernafria. Bida h2inderna m&steanvindas och under tiden
har stlnket brdnt ganskamycket.
Om man l2iggerhandskarnai Aallt
nlng Kf /):-.
vatten ca 20 min. och vrdnger dem, si
ioss Afraim Eriksson, aad. VT:
att fingersd'mmarnakommer utlt, samt
Behandling av svetshandskar.Beliiddrefter liter handskarna torka (gir
ning kr 50: -.
fldkt),
snabbtframfdr svetsaggregatets
1.32 Gunnar Andertton, aod, VI:
blir handskenslutgiltigt krympt, mjuk
Portabel provtryckningsfixtur. Bel6och smidig samt glatt p& insidan. Det
-.
Nedanstiende fdrslag har belcinats ning kr 35:
gir nu fort att fi av den med en snabb
pi Fcirslagskommitt6nssista sammanBolaget uttalar genom fcirslagskom- arm- och handr<irelse.
Man slir bara ut
trdde vid Nohab:
mittdn sitt tack fcir inld.mnadef6,rslag. med handen och handsken "flyger"
ivdg.
908 Inguald. Rylander, aud..Vl och
*
3746 Eaert Holmberg, aad. VT : Borttagande av kdrnarmering och dylikt i Ett gott red
ledskenor medelst en skdrbrdnnare
Frin Frirslagskommitt6nvid Nohab, Bofors
med fcirliingt munstycke.Belcining kr
Trollhdttan, har B-pilen fitt nedanUnder januari minad har fdrslags200:.-.
stiende tips hur man kan skijta arbets- verksamhetenvarit livlig och ndr detta
5139 Bertil Saantesson,aod.VA
10: handskar,si att de blir l?impligareatt nummer gir i press har L4 fd'rslag
T?ickplit fri,r vd.rmepatroneri parkeri- anvd'ndavid svetsningsarbete.Tipset redan inldmnats! Vi iterkommer i
seringsgryta.Beldning kr 200: -.
kommer via kommitt6ns utrednings- nista nummer I
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ning och fall, sonr svaradef& 7 av
olyckorna.
7 av fdrdolycksfallen intrlffade vid
fdrd med mopedoch de dvrigatre med
motorcykel. Som vanligt var svlrighetsgradennigot hcigrevid fZirdolycksfallen.
Bland den minadsavldnadeoersonalen intrdffadeunder 8.rettre olycks
fall. Tvi av dessavar fdrdolycksfall.
Frekvensenper en miljon arbetstimmar blk ca 3,5.

lttlt,ili

Skyddst?ivlingen
Den sammanlagdapremiesummani
1959 erc skyddstiivlingblev 6.040:kronor. Framgingsrikast var grupp 6,
reparations-och instrumentverkstaden,
samt NVT, som varderafick 350: kronor. Ddrefter f<iljde fyra grupper
med 300: - kronor. Dessavar grupp
1t NVA, grupperoa25 och 26 NVK
21 och grupp 28 NVN.
Skyddsombudeni de grupper, som
i jdmfdrelsemed genomsnittetfcir den
senaste10-irsperioden lyckats sdnka
sin olycksfallsfrekvens,
fir en personlig premie pi 50:- kronor. Prisutdelning lger rum i samband med
skyddskommitt6ns&rsmcitei
:::::""
Skyddstiivlingen fortsdtter under
1960 med ofcirdndraderegler.

l
i

I

DY N AMIT AV DEZN/NGENS

P ERSO N AL :

BaAre rad.en stdende ffin lAnrrer: Rune Karlsson, EriA Gran, Erland Karlsson, Stig Berggren, Bengt de Verdier, Bertil Bengtsson, Ali Thell, Uno Hane, John Nilsson, Erik
EriAsson. Mittre raden stfrendefrfrx d)nster: Matz Jansson, Karl-Oloa Sdderlind, Torsten
Persson, Erik Hiigerstrbn, EriA Andersson, Gdsta Nygren, Gdsta Karlsson, Henrl Siiker,
Gunde Sandell, Rolf Andersson. Sittand.e lrdn thnster: Georg Hedrnan, Rut lonsson, Gdta
!ohansson, Miirta Nordmard, Elsa Sdker, Elsa ZaAailas6n, Anny Sdderlind, Rune EriAsson.

utan nigot olycksfall som fdranlett
sjukskrivning.
Den 25 januari hyllades gruPPen
vid en kopp kaffe pi marketenteriet.
Doktor Dahl6n tackade pi bolagets
vagtat fcir den fcirndmliga insats i
som gruppen presterat.
skyddsarbetet,
Han uttryckte sin speciellagl?idjeiiver
att NVD arbetat olycksfallsfritt under
en si ling period, dl olycksfallsfrekvensen tidigare varit hd,g pi avdelningen. Aren t954 och 1955 hade
NVD en frekvens av civer 80 olycksfall per en miljon arbetstimmar.Som
jlmfd,relse nimnde han att olycksfallsfrekvensen fcir hela fd,retagetde
iren legatunder 20. Dr Dahldn
senaste
uttryckte ocksi sin fdrhoppning om att
den vaksamhet och fdrsiktighet, som
personalen visat under den g&ngna
10O0-dagarsperioden
skulle bli bestflende p& avdelningen.Han civerldmnade ocks&en liten minnessaktill var och
en av de anstillda p& avdelningen.
Ltn

sjunkande olycksfallskurvanu tagit en
vdndning uppit. Riiknat per 1 milj.
arbetstimmar blev frekvensen 19t9
2O,4mot 17,8 hr 1958,en dkning pn
ca 15 /o. Antalet sjukdagar var Lt
1959 4.475 mot 3.346 ir 1958, en
cikning pL ca 33 /o. Dd,rtttlver intrlffade l3L olycksfallutom arbetet(142
tu r9)8) med 2.943 sjukdagar (mot
2.712 sjukdagar L958).
Skyddst?ivlingen
Resultatetav t959 6rs Skyddspristiivling 1r nu klart. Den sammanlagda
Drissummanblev 10.196kr. I de olika
klassernablev placeringen fdljande:

Grupp A: Av de 20 tlvlingsenheterna lyckades 15 uppni en sinkning
och en avd., BAM, var t. o. m. helt
olycksfallsfri. De stcirstaPrissummorna fick,VP med I.127 kr och B med
Dr Allan Dabl|n tiperliimnar minnesgfroor
till lruama Niirta Nordntark och Gdta Jo1.114 kr. VP sdnkte frekvensenfrin
bansson, Boforsfoto.
5,9 till 1,4. Annarskom i dennagrupp
B A M 1 : a ,V R 2 : a ( 6 ) 0 k r ) , M V 3 : a
(269 kr) och VP 4:a.
1000 olycksfallsfria dagar
Grupp B: Hdr lyckades15 av de 16
januafi
Den 13
uppn&ddegrupp 19, Boforsverken
avd. sdnka frekvensen och 3 avd. var
som dr avdelningNVD, 1000 olyckst. o. m. helt olycksfallsfria.Det blev
fallsfria- arbetsdagari f6lid. Det dr Olycksfallsstatistiken 1959
den sjundegruppen,somkunnat hyllas
vid Boforsverken MG27, KMPS och MRK som p&
Avd. Skyddstj?inst
fcir en liknande orestationsedanden har, utan kommentarer, tiversint en detta sdtt placeradesig som 1 :or med
res:. 212. 228 och 335 kr. VA 20 blev
nuvarande skyddstiivlingen startade tabell civer olycksfallsfrekvensenvid
2:i
och fick 338 kr, VA 3o 3:a med
L954.
Bofors L959. Ut denna tabell kan vi
2OJ
kr. Stiirsta prissummani denna
Avdelningenssenasteolycksfall in- meddela.
traffade den 3 maj 1956. Det ir alltsi
At I9)9 intrdffade 159 olycksfall klass fick VF med 428 kr.
ndrmare fyn fu avdelningen arbetat i arbetet och 27 f?irdolycksfall, silunGrupp C: Av de 6 avd. var 4,
olycksfallsfritt.Genomsnittligthar an- da sammanlagt186 st, mot resp. l4),
VA 50, VE, KA 8-9 och OT helt
varit 17 och det dr dirtalet sysselsatta
19 och 16s ir 1958.Detta inneblr, att olycksfallsfria, medan 2 no erade fler
fdr ca 17.000 dagsverken,som utfcirts Bofors sedanm&ngair tillbaka vackert olycksfall.KA 8-9 fick 690 kr.
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1960

BOFORS
April
lO.
L4.
18.
18,
19.
l).
2O.
23.
25.
28.

50-iringar
Karl
fantton,
lohan Inguar, Borrare, VK ,2
Stjernberg, Gunnar Leander,Svetsare,VA 4i
Andersson, Karl Gannar, Supportsvarvare,
VF 20
Eriksson, Bror Eduard, Plltslagare, VP 22
Bo$rdnt, OskarHenning, Div.-arb.,MVK 30
Niltson, Karl Harry, Filare, VF 20
Lindberg, Annie Ela)ra, Stiiderska,SS
Brohman, Gdtta Tbeod.or,Lab.-ing.,KKB
Andersson, Irma Kristina, Sortererska,dT
Karlsson, Guttaa Euert, Slipare,MVK 30

Anstiilld
lr

Muj
4. Ekl6f , Georg Herbert, Maskinreparatcir,VR
5. Smedberg,loban Golthard, Centromaskinslipare. MVK 40
5. Lindquist, Alice Eluira, Stlderska, SS
5. fansson,Olof , Fdrman,YA 20
9. Axell, Eskil Valdemar, Stingstilsynare,MS 80
17. Anderron, Nilt Robert Valfrid, Karusellsvarvare,VK 21
17. lansson,Karl Hfalmar Ferdinand, Fdrm., MSK
20. Sjdgren, O&ar Bertil, Monteringsarb.,VK 50
26. Tbunstrdm, Gunnar Fredrih, Lab.-ing., MY
MVK 20
3I. Olausson,Nih Olaus,Pendelslipare,
Juni
L. Brtgenholm,Knut Henning, Tritvd.tt.,VA 30
2. lansson, EriA Gunnar, Grovarbetare,B
5. Pettersson,Karl GustauHerbert, Kokillresare,MEK
5 . Ritzmar, Suen Erik Gd$a, Tngenjdr,BAK
7 . FredriAsen,Helmuth Henry, Materialvdg.,ME
1 0 . Borg$edt, Karl-U no, Stigplansskcitare,
MEK
L 2 , Almquist, Erik Sixten, Ingenjdr, KKZ
L),
Larston, lohan Gustau, F6rman, B
1i
lY/ii$ berg, lY/alter, Lab.-ingenjiir, KCM
2 0 . Lundaall, Karl GustaaIaar, Ritare, KKU
Lunduall, Oskar Eaald, Splinesfrdsare,VF
Anderston, Soen Adolf , Hydr. reparatdr,VR
a/1
Bergstrt)m, Paul Guilat, Reparatdr,B 32
ai
EAblad,ldns SuneAmandus,Skenkskdt.,ME

t929
1.940
1934
rg25
L956
L93'
1955
1953

r933
19)5
L94r
L957
L9r3
L933
194r
r929
r934
1930
L934
L959
L9)6
192'
L919
1952
1917
1958
193t
1934
L948
L95T
1939
r928
L955
1955

April

60-iringar
Harelgren, Bror f ulius Helmer,Kranfci'r.,
RTK
Bjdrh, MZrten Elias, Planerare,PM
EriAsson,Eduin Albanw, Granatsvarv.,
VA 20
Sjdberger,lohan Bernbard,Ber[kningsingenjiir, KMPC
25. Pettersson,Karl Pontu, Kopplare, RT

12.
L5.
L6.
L9.

L9r3
t920
' ta ) 4

1938
1934

Maj
Guslaasson,
lulius Leonarl, Fcirrldsman,P 10 1950
Andersson, Erih Ed.uard,Vlrmare, MP
L934

4.
IO.
12.
22.
3I.

Bergman, Nih Elof , Korresp., KMEC
Anderron, Daoid Emanuel, Filare, VK 25
Niltton, Karl Axel, Verkmdstare,KMPS
SPiik, SueaElionora, Baderska,OY
Lii|f, Karl Guttaa Hilmer, Offerting., KMO

Joni
3. Edsh"6m,Harry Alexius, Oljeservicem.,VA40
3. lohansson,Bror Gustau,Forridsarb.,MSK
5. Sundstrdrn,Karl Robefi, Avsynare,KA 800
Il. Strand.,Karl Rickard Hemy, Verktygsutldmnare,VK 10
L5. Grdnberg, Rolf Augutt, Verktygsjusterare,
vA 40
21. BooA,Gerda Alida, Stdderska,
EFV
24. lobansson,MagdaVilhelmina, Stdderska,EFY

1929
L937
L9l4
1957
L943
L929
L957
l92L
1945
r9L4
1916
1941.

NOBELKRUT
Aoril
50-iringar
L0. Nilsson, Edit Kristina, Amm.-arb.,NVA 21 1953
ll. Erikron, Andcrs Simon, Amm.-arb.,RA
L933
24. Malmberg, Alrik Ernanuel,Elektriker, NX 90 1937
M^j
8. lX/allentinston,Holger Ragnar, Apparatskcitare,NVF
L9t4
I3. Andercson,KarlVilhelm, Verkmist., NVA 4 1926
14. Kuota, loban Emil, Krutarbetare, NVK 4
1919
Juni
3. Bii)rnberg, Dauid Emanuel,Trotylarb., NVT
). Reinholdtton, Adolf Henry, Reparatcir,NVN
28. Larston, Astricl Cecilia,Ammunitionsarb., RA
April
60-iringar
1,I. Lind, Erik Bertil, Elektriker,NX 90
27. Pollacb, Astrid Ragnbilcl Emelia, Ammunitionsarb.,NVA 32

1934
L929
1939

1.939
L943

Mrj
3. Karlsson,GutlauEmanuel,Smed,NB )

1933

Juni
6. Blomkuitt, Gutau Fredrik,Nitrerare,NVN

1925

NOHAB
April

50-iringar
2I. lakobsson,Otkar, Materialutld.mnare,
EIF
22. Boilrdm, Etkil, Frdsare, VA

1,947
L937

Muj
lI. Benglston,G6$a, Fdrman,EIF
L2. Hantton, Suen,Kontorist, EI
17. lobansson,Erik, Fcirman,VI

r935
L948
r935

Juni
). Mattsson, Bror, F6rman, YT

L927

April
2.
6.
6.
8.
15.

60-iringar

lohantton, Frans,Stidare,VD
Boberg,Georg, Frlsare,VM
Hermansson,Gu$af , Fiirman, EIF
lobantson, Helge, Modellsnickare, v G
Karlander, Rickard, Stldare, VM

1949
1918
L92l
1916
19'6

Muj
6.
L2.
17.
24.

Andersson, Erntl, Transportarbetare,VA
Hdgg, Erik, Pl&tslagare,VT
Bengttson, Yngue, Avsynare,KA
Afirr)m, Hugo, Kontorist, VPP

Juni
4. Stadf, Gdran, Montcir, VI
6. Lddu, Helge, Nitare, VI

19to
L919
1927
1938

1cJ)-7

1944

50-iring

L7. lohanron, Frans Thore Siguard, Forman

1936

Muj
60-Sringar
L9. Karlsson, Fritz Gerbard, Transportarbetare

L95r

Juni
29. Stenberg,Harry Gunnar Lauritz, Fdrridsarb.

Avliiningsdagar

1959

25 januari,25 f.ebraari,25mars,25 aprll, 24 maj,
22 juni, 25 juli,25 augusti,23 september,25 oktober, 25 novemberoch 20 december.
Tirnauliinade
Redovisn.- Avl6ningsperiod
period

L

lwEDAVERKEN
April
50-iringar
6. Hliggberg, Yngue, Fdrman
13. Kall, Artur, Hdrdare
30. Karlston, Aluar, Kirnmakare
M^j
6. Andertson, Olou, Reparatd,r
L3. Lartson, Rutb, Renserska
28. MoAuist, Axel, Yerktygsfilare

2
L942
L947
1940

3
4

19r2
1955
1.946

5
6

Juni
I. Stanley, Othar, Fiirman
7. Rydstr|m, Gustaa, Truckfcirare
9. Lind, Anders, Transportdr
19. EriAsrcn,Olof , Ritsare

L950
L950
L956
L943

April
60-iringar
3. Vinding, l6rgen, Stddare

L959

Muj
10. lValmstedt, Sigfrid, Verktygssvarvare
23. Andersson,GuJtau,Stldare

L95L
1942

Juni
L5. lYiistrnan, Gunnar, Fdrridsarbetare

196o

Mdnad.sauldnade

TIDAHOLMSVERKEN
Juni

BOTAGSTBIININGBN

7

10
11

1954

72

UVA
13

April
S0-iringar
L4. Sdderbricb,
Roger Teofram, Arb.-studieing.

1
2
3
4
'
6
7
8
9
10
11
t2
13
14

Perioden orfattar

I/L -12/L
1.3/L-26/r
27/r-9/2
Lo/2 -23/2
24/2-8/3
9/3 -22/3
nh-5/4
6/4 -19/4
2o/4-3/5
4/5 -17 /5
L8/5 -31,/5
t/6 -14/6
1.5/6-28/6
29/6 - 8/7

7 5 I g/t e/8
1.6 lI
L7
ro/8 -23/8
18
24/8 - 6/e
19
7/9 -20/9
20
21/9 - 4/10

2L
22
23
24
25
26

5/ro-18/ro
1.9/to- 1/l,L
2/LL-15 /LL
L6/1r-29/1.L
30/11-1.3/12
L4/12-31/12

Avldningen

17/8 -r8/8
31./8 - I/e
L4/e -15/e
28/9 -2e/9
t2/10-L3/10
25/ro-27 /ro
9/LL-lo/tL
23/tr-24/1.1.
7/12- 8/r2
27/12-22/12
7o/1 -71/L

Med reservation for ev. indringar.
Hall, Olof Folhe, Svaware

utbetalas

2o/L -2r/L
3/2 - 4/2
t7 /2 -1€/2
2/3 - 3/3
1.6/3 -r7 /3
3o/3 -31/3
L3/4
27/4 -28/4
1"1/5-72/t
25/'
e/6 -1.0/6
22/6
6/7
7/7
2L/7

L96L

1.934

Kvdllsexpeditionen

Frd.n Redahtionenr
Material till ndstanummer, som berdknasutkomma omkring L maj, motsestacksamt snarastmojligt
under marsmanad.
Ref eraten f fin f.oretagsndmndernassammantrdden under IV kvartalet 1959 har utsdnts i en extra
bilaga till detta nummer.

ni-rUuodt"aviska

Banken

SkandinaviskaBanken har, i anslutning till avloningstillfaillena, haft oppet tvi. kvdllar, avkiningsdagen och dagen efter. Banken meddelar nu, att
endast ett fhtal kundbesok ftirekommer andra
dagen, varfor kvillsexpeditionen frin och med
mars minad kommer att inskrdnkas att omfatta
endastavloningsdagenkl. 16.30-18.00.

6B

-T-.

oUeteraner
slrnslutat
slntjctnsf,+

Gustaf Hennings
Nobab

Harcld Holm

Bofor

Gustaf Karlsron
Bofors

Oscar Cailsson
Bofort

Lambert Kiillstrbnt
lY edauerhen

EtlE

rorioe/8

Forsberg,Erik lohan, fddd 16 dec. 1892,pensionerad
L jan. 1960. Anstdlldesvid Bofors inov. l9L4 som arbetare i St&lverket, varifrtn han flyttade till Stelgjuteriet
som hantlangareoch gjutgodsrensare.Arbeiade p& Nobelkrut juli-dec. 1917. Aterkom till Bofors i juli L928
som filare i Kanonverkstadenoch hade denna sysslatills
han avgick efter ca 34 tjiinsteir. Erh<jll 1950 medalj och
gratifikation fdr 25 tj[nstetr.
Hennings, Gustaf Ernst, f'ddd 1) juni 18p1, pensionend 3t dec. L959. Arbetade vid Nydqvist & Holm som
praktikant L9O6-I}O9. Aterkom i' aig. 1.917till Konstruktionskontoret, dlr han arbetademed fotografering,
ljuskopiering och arkivarbete tills han avgick ef.ter ca 45
ir i bolagetstjZinst.Medaljrir vid Nohabs t0O-irsjubileum
L947 med 31 tjlnste&r.
Holm, Harald, fddd 1 awg. L892, pensioneradI jan.
1960. Arbetadevid Bofors som smedi Smidesverkstaden
okt. rglo-juni
1931. Aterkom i nov. 1938 till samma
avd. Overflyttadei jan. I9t3 tiII Kilstasmedjan,ddr han
arbetade som verktygsjusterareoch fcirr8dsarbetare.RIknade ca 22 tjdnstefundr han avgick.
lobansson, lohn, f6dd 26 maj 1890, pensionerad1
sept. 1955. Anstdlldesi atg. L92L vid Nydqvist & Holm
p& f6ridet, fcjrst som fcirr&dsman,sedermerasom fdrridsmdstare.Efter uppn8dd pensionsilderhar han inventerat
fdrddet och tjiinstgjort fcir frlnvarande fcirmin. Avtackadesoch slutadedefinitivt 29 maj L959.
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Bofors

lobn Jobansson
Nobab

Valfrid Larston
Bofors

fowson, Hildur Maria, fddd 11 jan. I8)3,pensionerad
3O jan. 1960. Arbetade i Bofors Lr L9t9. Ateranstdlldes
I fefu. 1925 pi Rd'rapteringensamt flyttade med denna
till Nobelkrut. Hdr arbetadehon hela sin anstd.llningstid,
ndrmare35 ir. Erhdll 19)1 medalj och gratifikation fcir
25 tjanstelt.
Karlsson, Gustaf Ignatias, fitdd i7 dec. 18p2, pensionerad 1 febr. 1960.Biirjade vid Bofors i ian. 191i i Stelgjuteriet, varifrin han L934 flyttade d,vertill Stllverket.
Kom i sept. 1946 tlll Kanonverkstaden,ddr han fdrst var
verktygsutlimnare och frin april 1947 traversfdrare.Medaljrir vid jubileet L946 med 33 tjdnstelr. Hade silunda
ca 47 3,ri bolagetstjinst ndr han slutade.
Catlsson, Oscar, fddd 1, dec. 1892, pensionerad1 dec.
L9)9. Arbetadei Bofors i Stalgjuterietfrin nov. L9I3 tlll
qug. L924. Ateranstdlldesi aug. 1928 som trdarbetarepi
Byggnadsavdelningen,
vilken sysslahan innehadetills hin
avgick efter ca 42 hr i bolagetstj?inst.Erhiill vid Bofors
jubileum L946 medalj och gratifikation fd,r 29 tjdnsteltr.
Klillstrt)tn,Lambert,fddd 8 dec. 1892, slutat vid uppnAdd pensionsilder12 dec. 1959. Anstdlldespn Vedaverken i maj I)47 som avsynareoch hade denna syssla
tills han slutadevid uppnidd pensionsilder.
Larcson,August Valfrid, fddd 17 jan. 1893, pensionerad L febr. 1960. Anstiilldes i mai L9Ij i Bofors som
kanonborrarei Kanonverkstaden.Detta yrke hade han

Arthur Myhr
N obelhrut

Paul Nortriinz

Ka|l

Jlr'4na

Karl Rciiirt
Bof or s

F. O. V, PelletsJott

Bofors

Tidaholmsaerken

Ka|l

N obelhrat

JilnAkrlsl

Bof ors

hela sin anstlllningstid, ca 4) ir, med undantag av en
kortare period 1954 som avsynarepi sammaavd. Medaljiir vid jubileet 1946 med 31 tjiinstelr.
Myhr, Arthar Maaritz, f6dd 2 jan. L893, pensionerad
31 dec. 1959. Anstiilldes1908 pi Laboratorietvid Nobelkrut, dlr han arbetadetill 1919. Ateranstilldesimaj L926
som laborant p& Driftlaboratoriet och hade denna tjdnst
tills han avgick efter ca 44 tjdnsteir. Vid jubileet 1')46
erh<illhan medalj och gratifikation fcir 31 tjdnsteir.
Nontrdnt, Anders Paal HenriA, fddd 29 apil ts92,
slutat vid uppnidd pensionsilder21 sept. 1959. Anstiilldes i maj l94L i Apteringsavdelningen vid Tidaholmsverken och flyttade d?irifrln i sept. L942 till Maskinverkstaden,dir han var verktygsutldmnareoch fdrridsarbetare.
Pettertron,Fritz O&ar Valdemar, fddd 4 sept. 1896,
pensioneradI ma,j 1959. Anstllldes vid Bofors i jan.
1935 som svarvarei Kanonverkstadenoch blev i april
L)47 avsynarepi denna verkstadsavsyningsavdelningdir
han arbetadetills han i april 1,959erhdll fdrtidspension
pi grund av sjukdom.
Riiiia, Karl Ed,uard,fddd 26 jan. 1893, pensionerad
vid Bofors l maj tgil som grovL febr. 1960. AnstZilldes
I nov. t952 kom han
arbetarepi Byggnadsavdelningen.
som portvakt till Vaktavdelningen, varifrin han i juni
1953 riverflytiadetill Byggnadsavd.i Kilsta som frirtidsarbetare.Medaljrir 19)8 rned 2) tjdnstelt.
Stuand,Karl August, fddd 15 dec. l8)2, pensionerad
l0 dec. 19)9. Anstiilldesvid Nobelkrut i mars 1924 och
arbetadefcirstairen p& Ngl-krutbruket samtp& Byggnads-

Erih Oberg
Bofors

avd. och i Trotylfabriken.Overflyttadesedantill Ammunitionsavd.ddr han arbetatmed svarvning,aptering,pressning och gjutning av sprlnglmnen. Medaljcir 1949 med
25 tjdnsteir. Rlknade s&ledesca 3) tjdnste&rndr han
avgick.
Sundhui$, Karl lulius, fddd 24 dec. 1892, pensionerad
1 febr. 1960.Arbetadevid Nobelkrutjuli-okt. 1,912,vid
Bofors dec. 1912-marc l9I4 som hantlangarei Kanonverkstadenoch mars 1915-mars 1916 som svarvarepi
sammaavd. Aterkom i sept. 1934 som svarvarei Kanonverkstaden och hade detta yrke tills han avgick efter ca
26 tjdnstelr.Medaljiir 1958 med 2) tjdnsteir.
Oberg,Erih Hennan, fitdd 20 febr. 1893, pensionerad
1 mars 1960. Anstiilldes vid Bofors i april L934 som
grovarbetarepi Byggnadsavd.,
flyttade It37 till Hyttan,
men iterkom till Byggnadsavd.i okt. 1940. Har ddrefter
tillh<irt Handformningsgjuteriet, Smedjan och Vaktavd.
innan han L943 kon till Hiirdverket. HIr arbetadehan
till uppnidd pensionsilder. Erhijll 1959 medalj och
hedersnil fcir 2) tiinste&r.

o

BRHN,AIIA
Sign. "Sudden" torde godhetsfullt sdtta sig
delsemed redaktionen,tel. 3105 (Bofors).

fcirbinRed.
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Borghild Axehson

losef Berg6uist
Tidaholnsterken

Gunnar Bergstrdn.

lVilhelnr Bilsenzeier

N obelArut

Nobab

Nobab

Gastaf EriAtson
Bofors

K. G. Erneui
Bofors

FolAe Gustaf:son
Bof ors

Iuar Gustafsson

Axeltson, Vaila (Borghild) Ragnhild, fddd 18 febr.
1922, avljden 29 dec. 1959. Arbetadevid Nobelkrut auq.
1938-mars I94O och i Bofors under tre olika periodei.
naj L94O-sept.L942,juli 195l-dec. L9j2 och febr.april 1958. Overflytiadei april 19)8 till Rcirapteringen.
Efter en kortare permissionpi grund av arbetsbristanstilldes hon i aug. 1959 p3,krutblandningen.
Bergkuist,losef Edaarcl,fddd 3 juni t904, avliden 2
jan. 1960. Anstdlldesvid Tidaholmsverkeni iuni r9:O
som bonoplastarbetare
och flyttade sedan till Maskinverkstaden,ddr han var montdr och lcidare.
Bergttrdm, Gunnar, fddd 11 maj 1p00, avliden 15 juli
1959. Anstiilldesvid Nydqvist & Holm 1914 i Gjuteriet,
ddr han arbetadetill 1918,iterkom till sammaavd. I92L,
ddr han arbetadetill sin bortging, senareiren som krokrdtare. Hade ca 42 tjansteir nir han gick bort. Medalj
ftir 30 tj?insteirvid Nohabsjubileum 1p47.
Biltemeier, lVilhelm, fddd 17 mars 1909, avliden 25
zug. 1959. Anstdlldesvid Nohab 1951 som supportsvarvarepi Dieselverkstaden.
Eriksson, Gastaf Helarius, fitdd 8 april 1p01, avliden
3 febr. 1960. Anstiilldesvid Bofors i juni 1925 och har
hela sin anstdllningstid, ca 34 3.r, arbetatsom platslagare,
frin okt. 1957 som verktygsskcitare.
Erhcill 1950 medalj
och gratifikation fcjr 25 tjdtstelr.

71,

Nohab

Erneui, Karl Gustau,fodd 29 jan. 1904, avliden 1 dec.
1959. AnstZilldesvid Nobelkrut i okt. 1928 som vdrmetekniker och iiverflyttadei sept. 1955tillBoforsfiirsvarskontor, dir han tjiinstgjordevid sin bortging. Erhrjll 1913
medalj fcir 25 tjZinsteiroch hade siledes ca 31 tjdnsteir
ndr han efter kort tids siukdom avled. Han var en skicklig, entusiastisk
och inspirerandeledareinom de frivilliga
fcirsvarsorganisationerna
vid Bofors.
Gustaftton, Axel Folke, fodd 24 nov. 1906, avliden
29 jan. 1960. Anstiilldes vid Bofors i febr. L928 som
slipare och synarei Valsverket.Utndmndesi jan. 1,938
till fdrman pi denna avd. och flyttade i dec. 19)0 till
Kilstavalsverket.Hade ca 32 tjdnsteir ndr han gick bort.
Medaljdr 19)3 med 25 tjdnstefu.
Gustafston,Iaar, fodd 8 april 1891, avliden 4 febr.
1959. Arbetade vid Nydqvist & Holm L92r-1924 och
I927-L931 samt fran L934, alla gS.ngernasom murare
p5. Byggnadsavd.Erhrjll 1955 medalj och gratifikation
for 25 tjdnsteltr.
Hagstrdm, EriA, fodd 25 nov. 1902, avliden 29 j'.tn|
1959. Arbetadevid Nydqvist & Holm fuen 792I-t924
och 7927-1929 samt ffin 1937 i Montageavd. och Dieselmontageavd.,
sistairen som instruktcir.-Medalicjr
1958
med 25 tjdnsteir.
Holmgren, Gustau,fddd 21 marc 1904, avliden 4 maj
1959. Anst2illdesvid Nohab 19)4 som stddarei Maskinverkstaden.

EriA Hagstrdrn
Nohab

Guslaa Holnzgren
Nol:ab

Axel l^atson

Suen Mattston

NobelLrut

Nobab

Kartberg, Gustaf Fredrik, fddd 9 maj L899, avliden 9
dec. 1959.Anstdlldesvid Nydqvist & Holm fiirsta g&ngen
i nov. L9I2 som nagelvermarei Plltslageriet. Slutade i
juni L)L), och iterkom i juli L92I som pletshgerihantlangare p& sammaavd., ddr han stannadei 3 ir, till nov.
L924. Aterkom i sept. L)27 som svetsarei Plitslageriet
och hade denna sysslatill sin bortg&ng.Vid jubileet 1947
erhtjll han medalj och gratifikation fd,r 2) tjdnsteir och
hade siledes sammanlagt38 tj?insteir.
Kdllilrdm, Karl Harald, fitdd 11 aug. L9L5, avliden
8 febr. 1960. Anstllldes vid Bofors i nov. 1939 som arbetare i Valsverket, iiverflyttade i jan. 1939 till Transportavd. som bilfcirare och transportarbetare.Var mars
L948-jan. L949 chauffiir vid Tviittinrdttningen. Frin
mars 1951 till dec. 1958 var han kranfcirarei Valsverket.
Rdknadeca 22 tjd.nsteltrndr han avled.
Larsson,Axel Ture, fddd 24 jan. L903,avliden 27 dec.
1959. Arbetade i Bofors frin april L939 tlll okt. L9i2
som materialvdgare
i Stilverket.Anst2illdesvid Nobelkrut
i apr.il 7953 ddr han var grovarbetarepi Byggnadsavdelningen. Hade ca 20 tjdnsteir ner han gick bort efter en
kort tids sjukdom.

Grstaf Kartberg
Nobab

Albet Olsson
Nobab

Ingenar Zeffer
Nobab

Olron, Albert, fitdd 15 febr. 1898, avliden L7 maj
1959. Anstiilldesvid Nohab 1948 som modellutllmnare
i Modellmagasinet.
Zeffer, Ingemar, fitdd 11 aptil L932, avliden t 0 febr.
1959. Anst?illdesvid Nohab 1947 iPnglaseriet
ddr han
arbetadesom pletslagaretill sin bortglng.
Strandell, Laurentiut Stefanus, fddd 26 dec. l8)), avliden 8 febr. 1960. Anstiilldes i aug. L944 vid Bofors
som hjilpare i Hdrdverket och flyttade i juni 1956 till
Kilstasmedjansvirmebehandlingsavd.
som herdare.
Aberg, Frans Orcar, fddd 27 apfil L894, avliden 10
febr. 1960. Arbetadevid Bofors rrL:,-lgl6
och anstdlldes vid Nobelkrut i aug. 1p18 som Engpanneeldare.
Denna sysslahadehan till jan. L955,di han riverflyttade
till Reparationsverkstaden,
der han arbetadetill sin bortging. Medalj& 1946 vid jubileet med 28 tjiinsteir. Riiknadeca 42 fu i bolagetstjdnst nir han avled.
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Lars Standell
Bofors

l< .*
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Lindberg, Alfrecl Leander,fddd 18 jan. 1898, avliden
4 jan. 1960. Arbetade vid Nobelkrut juli 1948-juli
pi
1914, varcfter han kom till Bofors som pannskcitare
Byggnadsavd.
Denna sysslahade han vid sin boriging.
Mattsson, Soen, fodd II jan. 1908, avliden 3I aug.
1959. Anstiilldes vid Nohab 1940 som elektriker pl
Elektriska avdelningenoch hade detta yrke hela sin anstdllningstid,ca 2Oht.

Harald Kiillstrdtn
Bot'ors

Frans Aberg
N obelhrut

72

'f-

:.:::lL!::.i'1!:' |

Ing. Meland chef ftir Nohabs
dotterbolag i Canada

Till verkstiillande direktdr f6r NOHAB CANADA LIMITED har utsettsingenj6rArt hur Meland. Ingenjcir
Meland, som Ir fddd 1915, anstilldes
hos Nohab 1935. Sedan1939 har han
tj?instgjortpi turbinavdelningen.Den
r/r L9r9 utnlmndes ingenjcirMeland
till exportchef fdr vattenturbiner.

Trollh?ittans metallarbetare
studieintresserade
Sedanflera ir bedriverMetalls avd.
i Trollhdttan ett omfattande studiearbete bland sina medlemmar.En sdrskild studiekommitt6, med Algot
Bdckstriim Nohab som bas,har genom
energisktarbetelyckatsni resultatsom
inte alls skems fcir sig. Eller vad sdgs
om 92 livaktiga cirklar under forra
verksamhets8.ret?Bdckstrijm hoppas
kunna redovisa lika gott resultat av
det nu som bdst plgiende studieiret.
Genom att arbetet bedrives i intimt
samarbetemed ABF:s lokalavdelnine

LV-tornen

borta

Strax fdre jul avslutades arbetet
med att riva de bida "luftv?irnstornen", som piminde om gingna beredskapstider.
Detta tillgick ungefir efter samma
princip, som ndr man feller ett trdd
med rot. Man sprlngde nlmligen vid
sidan och under tornen fdr att underminera dem. Dessfiirinnanhade linor
fdsts vid ena sidan fiir att fi "hitl" pi
Laf ni.rnstomen oid Nobab f Ardiga an
tornen, niir de fcill.
Men arbetet var inte slut i och med riuas. Nohabfoto Tohanssorr.
att tornen fiillts. Det var inget ldtt arbete att krossa de stora"betongkonstruktionerna. Detta arbete tillgick si,
att man flste en stor klump, som fid<
tjdnstgdra som hejare, p& en grivmaskin. Efter krossningen var det inga
svlrigheter att forsla bort materialet.

Ater Nohab-GM-lok till
Norges Statsbaner
Fdr att mcita den dkade konkurrensen fren lastbilstrafiken har de norska
statsbanornahyrt 2 st NOHAB-GM
dieselelektriskalok av Nohab. De levereradesi mitten av decemberfdrra iret.
Loken sitts in i snabbgiendegodst&g pi striickanTrondheim-Oslo. De
dr av sammatyp som Nohab tidigare
levererattill Danmarks statsbanoroch
har en effekt av 1.950hk.
har en hel del oroblem l6sts eller fiirenklats,sisom ldrarkrafter, lokalfr&gor
o. d. Minga dmnen finns att v'dlja pF"
s&vdl "matnyttiga" som hobbybetonade och speciella Imnen med direkt
anknytning till arbetsplatsen, t. ex.
"Varfiir hiinde det", diir fdr Nohabs
vidkommande ett 25-tal deltagarei tvl
cirklar pluggar detta dmne. Men lven
i andra dmnen hiller sig Nohabiterna
v[l framme. En cirkel som bcir uppmdrksammasdr de sju Nohabiterna
som nu pluggar andra iret i Fackliga
Aftonbrevskolan. Vad sdgsom miiten
i cirkeln tvl kvlllar i veckan och diirtill personligasvarsuppgiftersom hemarbete?
Det dr inte enbart rena arbetsplatsNobabbiteri FacdligaAftouAolan. Fr. a.
herrar lohn Myin, Harald Lindqtitt, Gunnar Bohm, Stig EriLsron, Gunnar Brahn
ocb Tore Skild. Foto Myt€n.

AagSngtsignal fdr nytt NOHAB-GM-loh.
Nohabfoto Johansson.

cirklar som organiseratsutan i minga
cirklar ing&r deltagare frin flera metallindustrier i staden.S&lundapluggar
deltagare fr8.n de strirre industrierna
gemensamtFdretagsekonomi.Detta d.r
eft par eiempel, och gliidjande sidana,
men det finns ju en mi.ngfald andra
dmnen som studeras,imnen av skilda
slag som tillfredsstZillerolika intressen
och det kanskedr iust detta stora dmnesval som skapai si stor bredd p&
verksamheten.Aven om det kan uppst& en viss diskussionom det eller det
dmnets vdrde, kan det stora virde
aldrig fcirnekassom ligger i att kunna
ge mdnniskor i allminhet, och ungdomen i synnerhet,ett intresseoch d?irigenom en rikare fritid.
Metall har all heder it sin studieverksamhet och till dess studiekommitt6 bdr dverrd.ckas
en blomma. Men
de anslagsgivandeindustrierna ftr inte
glcimmas.Att denna verksamhet kos-

v\rEDA@o'
JULFEST pA wEDAVERKEN
\Tedaverkens Sportklubb stod som
artangdr frjr den fbrsta julfesten, som
hillits pi $Tedaverken.Lcirdagenden
9 jatruai kl. 15.00 samladesca 4OO
personer, ddrav ca"225 barn, i arbetarmdssen,ddr trdngseln var stor men
humdret gott. Direktdr Sven G. Lind
hd.lsade samtliga hjiirtligt vdlkomna
och s& kunde festen taga sin bcirjan.
Barnen drack choklad med vispgrZiddeoch it bullar och tirta, medan
de r,rrxna fick kaffe. Lekledare Rune
Anderssonsatte ddrefter i ging med

dans kring granen, dZir bide gammal
och ung var med. Under pausenfick
fcirildrarna tillf?ille att dansagammal
vals, vilket uppskattadesmycket. Barnen prrivade sin lycka i fiskdammen,
som var ordnad i missen- ei att fcirvdxlamed dammeni parken.Samtliga
hadegod fiskelycka.Dansenkring granen fortsatte tills tomten gjorde sin
entr6 under stort jubel. Gottpisar
deladesut och tomtarna bars till slut
ut efter en strilande julfest pi \7eda.
B.IY,

Kamrer AAe Flock t. r. i Aretsen ao sniilla barn och rntlnnzor pd Wedaaerkens julfest.
LAngrt t. b. pd sanrma bordsida olynzpianannen Ragxar Lundberg. Ifedafoto lTesterlund.
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Ldngdansen gir, anfdrd aa Rune Anderston.
De allra minsta och pappolna tart "panelhdnr". W edafoto \Testerlund.
Alla barn f ick napp i f iskdannten pfr lYedauerkens jalfe:t. Vedafoto Sfesterlund.
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tar en hel del pengar ?ir sjiilvklari och
stadensmetallindustrier ldmnar ocksi
viilvilligt anslag till densamma,med
Nohab som st<irstabidragsgivaren.Givetvis ldmnas dven anslag sivdl fr8.n
Metalls lokala avdelning som frin
Metallindustriarbetarefdrbundet.Att
det inte dr bortkastadepengar ddrom
vittnar de goda resultat som studiekommitt6n kan redovisa vid varje
slsongslut.

I. L.

Borrare g., ,on.*a,.rt ommit till arbetetefter en tids sjukdom,vllkomnas
av huvudskyddsombudet
med orden:
V
- "Ta dd nu vackertatt biirja ma,
ta en borrsvdng!"

] ru o* e' chefen pi pappaskontor. Tar du ocksi med dig hem sina
diir kZickapennor i papper i gem i
kuvert till din pojke.
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HOKENSAS FISKEPARADIS
Som en h2ilsning frin Htikensis
fiskevlrdsomr&de visar vi h?ir en bild
av en laxijring som blivit uppskuren.
Man har velat undersdkavad fiskarterna egentligen lever av och ftirdenskull
studerar man deras maginnehill.
Frin och med 1959-60 irs vintersdsonghar ett flertal sjdar blivit upplitna fdr vinterfiske. I Alvasidn fir
man, di is ligger, fiska med pimpel
efter gldda, abborre och sik. Under
annan tid [r denna sjii ej uppliten.
F6r ncijet att pimpla en dag i Alvasjdn
utgflr avgift med 3: 50.
Samma avgift glller ftir Lummersjdn, St. Grubbsj<in,Lilla Grubbsjiin,
Ibbesjdn, Nordvattnet och Riidsjon.
Hdr har mao om tur och skicklishet
riicker mdjlighet att fi upp gadda,
abborre och i Rddsjiin, f6rutom abborre, lven b?ickriidingoch laxdring. Fiske
med angeldon dr maximerat till 5 st
redskap och kostar 6: - kronor per
dag. Detta fiske Zir tiilatet i Lummersjiin, St. Grubbsj6n, Ibbesjiin och
Nordvaftnet. Bitar finns att hyra hos
handlandena Simon Gustafssoni Blihult och A. L. Andersson, Hdstebdcken. F6r 10: - kronor pet dag iger
man ritt fiska i samtliga upplitna
sjtiar, Iven med angeldon i dirfd'r av-

seddavatten. Fingstbegr[nsning g[ller
dock i alla vatten med enbart laxartade
fiskslag, det fir bli hd,gst L0 fiskar
Pef oag.
Kartor finns att kcipa 6,ver fiskevirdsomridet hos samtfiga kortfors?iljare, dvs. Tidaholms Jdnaf.f*er och
Sportaffirer, Blomdahls kiosk samt
ovanndmndatvi kopm?in i HdkensEs.
Pt sammast?illenfinhs iven meddelande nr 4 1959 angilendefisket innevarande sisong, i vilket man fir fullstdndigaupplysningar om vinterfisket.
Si vitt man kan ftirst&, fir den intresseradesom ger sig ut till Htikensis
full valuta fdr sina kostnader och besvdr. Skulle till dventyrs icke fiskelyckan just den dagen van sL stor, si
har man i alla fall fltt se storslagen
natur och fltt frisk luft i obeqrinsad
m?ingd.
Limno
*

%
Oaerixgenjbr Prollius fdr genom kontrolldll,
Hansen blonzntor ocb ausAedspresent frdn
ar b etsI ed.are ocb t j iin st emiix t i d. T i d ab oI rnsuerk en. F oto Bergstrtim.

dveringenjiir
hyllad

P& sin sista arbetsdagvid Tidainnanhan avgickfcir att
holmsverken,
njuta sitt otium, blev d,veringenjdr
HerbertProlliusfdremil fdr hj?irtliga
hyllningar frin personalorganisationefnas slcla.

L.

betecknats med siffror, ex. TVE t
Kassa,TVG L Arbetsberedningo. s. v.

TV
TVA
TVB
Den 1 decemberL959 inf<irdesnya TVE
avdelningsbeteckningarinom AB TiTVF
daholmsverken. Vi meddela hlr de TVG
olika avdelningarnas huvudbeteck- TVK
ningar. De under respektiveavdelning TVL
hiirande gruppernaoch sektionernahar TVM
fiP
Detta loto aa en uppskurenlaxdring dsar fisLens diet: flygfA, laxmyggor,sliindor o. s. rt. TVT
Foto Nils Fiirnstr6m.
TVZ
Nya avdelningsbeteckningar

Prollius avskeds-

Fd,retagsledning
Arbetsstudieavd.
Allm?in teknisk avd.
Ekonomiavd.
Fiirs[ljningsavd.fdr plast.
Akryl- och esteravd.
Kontrollavd.
Plastlageroch leveransavd.
Maskinverkstad
Skumolastavd.
Termoplastbearbetning.
Utvecklinqsavd.

Frfr.nLiisekretsen:

vAnrvArr
lag liimnar maskinen
utan
kamraten
siiil
p2 riitt sida om timglare,
ocb seglar ?not mirt andra fiste,
Ser hagens
tusenuita dgon,
ocb bland egna kdrsbdrsblornmen
siunger Dina trogna siindebud.
Mot tkymningen
niir jag uandrar
i skogenspelarul
hdr iag de beaingadet jubel.
Sugandep3 rnilda uiistanfldAten
ber jag ddtnlukt
att Dina sindebud
duen mLtte n3 - mitt biiirta.
Nint.

ET\74-@
Veteranernahylladespi UVA:s julfest

DireAtdr Lenndrt Odqaist ,acAar Gustaa
lYzidell far ldng och trogen tiAnrt. Foto
Hans Sundberg, Bromma.

UVA hdll sin traditionella julfest
Trettondagen den 6 jan. och passade
d& dven pi att dela ut hedersnilar
och minnisgS.vor till alla anstdllda,
som uppnitt z5 tjdnstefu vid fdretaget.
Festeninleddes av UVA-orkestern,
som spelade Tomtarnas vaktparad,
varefter direktdr Lennart Odqvist hZilsadeaila inbjudna hjiirtligt vilkomna.
Det var ett mycket ungdomligt auditorium direktrir Odqvist hade framfcir
sig, ty utdver de 17 veteranernajimte
anhciriga och <ivriga anstd.llda,hade
ca 125 "UVA-barn" kommit till festen f<ir att deltaga i den allrndnna
gliidjen.
De 17 veteranernatrddde ddrefter
fram och mottogo fciretagetsoch koncernenstack och hedersbevisninsf6r

Frdn

den linga och trogna tjdnsten.De 17
veteranerna
vaf:
Kassdr Eric Bartholf, svarvareYngve Bojnls, elektriker Anders Bdckstrcim, fdrman John Harry Ekman,
verkmistare Josef Glimster, fcirridsarbetare Edvin Gustafsson,svarvare
Folke Hall, verkmei.stare
Per Hedqvist,
frirrnan Frans Harry Johansson.ivarvare Viktor Johansson,svarvare Nils
Jonsson,frjrman Oscar Olsson, bokfd'rare Holger Sandberg,planeringschef Sture Skoog, svarvare Bernhard
Stohr, inkdpschef Eric Tcirnblom,
civermontcirGustav Widell.

Trolleripro-fes:or Max Torelli nzed ett par
stordgda beundrare. Foto Hans Sundberg,
Bromma.

pang-pangfilmer nr. m. till stor fdrtjusning. I en annan lokal upptrzidde
trolleriprofessor Max Torelli och
vackte-bede undran och beundrare.
Ute pi verkstadsomridet tuffade ett
fint miniatyrtig. L&ngdansoch danslekar leddesav specialisteroch s& var
det naturligtvis fd'rfriskningar, kaff e,
saft, kakor och tirta m. m. och si till
sist gottpisar. Arrangdrerna, verkmdstare Birger Carlsson och fastighetsfdrvaltare Cad Bark, hade inte
sparat nigon md,da fd,r att gcira programmet sl trevligt som mojligt.
Gun-BrittAhDn,Pia Forsbergocb Linnia
Lundgren dansar Aring granen, Foto Hans
Sundberg, Bromma.

Unge Krister Sandberg nzed ett par udlbetdpnacle unga skdnheter, som ban eri;afdt,
Foto Hans Sundberg, Bromma.

SedanUVA-orkestern spelat UVAmarschen av frirman Oskar Olsson
(en av dagensveteraneroch hedersgdster), blev det litet llttare program
speciellt avpassatfrir ungdomarna. I
en lokal visades film non-stop, dzir
kunde man fi se Hacke-Haciispett,

ATT AGA REVIR

I och med den dkade fritiden sd,ker
sig allt flera minniskor ut i naturen
f6r vila och rekreation. Fcir att gdra
vistelsernai skog och mark innehillsrikare skall Du, som djuren och figlarna, skaffa Dig ett eget revir. Ruta
in olika omriden av olika biotooer
(skog, berg, myr och sjci eller iingsmark) och fcilj iret i naturen. Nu dr
det rdtta tiden att brirla. Se de fd,rsta
virtecknen b5.dei vdxt och diurriket.
Fcirsokati ir ifrin fu tolja vilka figIar som hdckaroi Ditt revir.
SjZilvhar jag-nhgrafu haft ett revir
i blandskog, med en gyllene dal av en

gammal halvt igenvuxen slitterdng i
centrum.Bofinken Ir "stiirste" innevinaren i min ruta. 3O par hdckar dir,
sen kommer rd'dhakenhe d ca 20 pat,
sen taltrastenmed 8 par osv. 35 arter
har jaghitintills upptetkt. Mina raraste
dr ji.rnsparven, tcirnskatan och min
cigonstenskogsnd.ppan.
Med splnning
vantat jag alla, mina. bevingade vinnets ankomst.
Men fcir ett par ir sedan hade jag
en fyrbent vdn, som jag kommer att
minnas ldnge; det var en r6bock.Nir
solen dalade i vdsterbergen,
kom han
p& inspektion. Vi hade mi.nga river-

raskandemciten,men frirra hdsten fcirsvann han. Och efter mycket scikande
vet jag idag, att hans vackra hornkrona sitter i f6rsfugan till en sommarstuga. Att det finns folk som kan
skjuta nlgot si vackert.
Aven livet ute i markerna bjuder pi
tragedier och lyckostunder. Jag vill
med dessarader hilsa fler minniskor
vd.lkomnaut i naturen. Kasta alla titlar, fcirdomar, bekvdmlighetsskd.loch
nya, cippna, lyckligare mdnniskor.

At@Mlafurz
Gaseri stil
I den stiindiga strdvan att fdrbittra
stilets egenskaperfdstes numera stort
avseendevid i stilet ingiende gaser,
s&somvdte, syre och kvlve. Kilstaverkens nya vakuumsmdlfugnsyftar bl. a.
till att reduceradessast&lkomponenter,
som trots s|l1'ga.halter som 1 till 100
gram per ton kan ut6va ett skadligt
inflytande. I vissa fall tillsdttes en gas
for att f6rbattra nigon egenskap.Detta
dr t. ex. fallet betr. kvdve.
Till Metallurgiska laboratoriet har
under sista tiden tre olika apparaturer
anskaffats. En fijr bestdmningav vlte
i stil, en f<ir bestdmningav vite i titan
och en fdr bestdmning av syre samt
[ven vite och kvdve i stil. De tvi fd,rstndmnda apparatetnadr i drift sedan
ett &r, medan den sistndmndavarit i
drift endast nlgta mlnader. Alla dessa
apparater bygger pi principen upphettning av provet i vakuum samt ddrefter separering och mdtning av den
angivnamdngden.Trots att principen
liter enkel, [r sdrskilt den sistnlmnda
apparaturentdmligen komplicerad och
kiinslig beroendepi att ett myckethdgt
vakuum, 10-5mm Hg (kvicksilverpelare), miste ernis och upprZitthillas
samt pi att si hiiga temPeraturersom
iiver 2000oC miste anvdndas.Alla
apparaturer ir konstrueradeoch byggda i Bofors egna laboratorier.
Fotot p& sid. 4f visar gasmdtningsapparatureni ML.
Lrnn/MLA

S. Pettetson,
DM-miistarei centinzeteraarpa
Storfort, med 2:an AAe Sdderberg,Bolors
NobelArut till bager och 3:an Filip Hedtnan, StorJors,till udnster,
idrottsgren, sorn utdvas av en del tywdrr allt frjr fi - inom Bofors och
Nobelkrut. Mycket beroende pi, att vi
dr liksom "planlcisa".

Avskedsvers

till

Sten Sjiiholm

Som ombudsmanDu noggrantnolerat
att bolagettill pricAaft)lit lagew prdnt,
Vi bugar, niir Du nu auancerdt
till landet enda ttora taggtrhdsdisponent,
Det blir s2 tyst uppfrBofortestrad.en
niir en fdrgstark rid.dareliimnar uLr
nejd,
nten en ocb annan kantke ler i staden
ocb aiintar - p2. nihta - Dachefejd.
Sign. Nim.

Stad eller AB Bofors kan iivedAta en
liten grOn plZitt ftir oss varpagubbar
att hillas pi till niistasdsong.
I ir deltog vi fcir fcjrsta gingen i
Varpa-SM i Linkciping. Nigra stcirre
framgl,ngar blev det naturligtvis inte,
Boforsvarpa
men vi iterkommer sd.kert i ndsta
Varoa-SM.
Vi har i dessaspalter sett och ld.st
I Varpa-DM i Storfors blev det
om varpa pi andra orter t. ex. Troliddremotbide fcirstaoch andra oris i
hdttan.
tremannalag,och en andraplaceiingi
Varfcir kan inte dven Bofors visa
centimetervarpa
genom Ake Sciderberg,
i ord och bild, att det finns en s&dan
Ahe Rysl6, Nobelkrut.
Lag IL Fr. u.: RaneKarlsson,
Hd.r nedan ser vi nigra bilder tagna
GdstaPoutin.SamtligaBoforsanstiillda.
av S. Ekdahl vid Varpa-DM i Storfors.
Nu hoppas vi, att detta sporrar
Med andra ord, vi har ingenstans
att kasta varpa pi. Planen bakom minga att mcitaupp n[sta ir och att vi
Karlskoga Varmbadhus,som vi flera iven kan f3.mcitaNohab, Trollhd.tan,i
,'Sztdden,,
ir disponerade,har nu utbyggts fcir en kulvarpa.
strandoromenadoch en tennisbana
FotosS. Ekdahl
titl. Da flyttade vi osstill Tegelbruksomridet. Men nu dr det sammavisa
igen. Ett nytt Ekeby-omridedr under Personalnytt
uppbyggnadd2ir.
Ingenjdr Nilt Erik Saenston (tidiDet ir varpasektionensfdrhoppning
infdr det stundande8.tet,att Karlskoga gare chef fiir PM) <iverflyttade L5
nov. 1959 till avd. FS 3 som assistent
och stillfdretrldare till ingenjtir R.
Lag L Fr. u,: Henry Forsberg, Siguard Eh.Engstrcim,FS 3.
dahl, Ake Sdderberg.
Forts.

77

TeAn.lic. Gdran Bring,KKZ-1,,har
utsetts att vara ledare for bolagets
hdgskolekurser.

Den 1 dec. 1959 utndmndesf<iljande
till fdrmiin: Tage Krittofferston och
Gunnar lohansson vid TidaholmsverIngenjdr C. A, lY/ernhoff (tidigare ken, Roland latko p8. B 30, Saen
chef fcir KA) tilltrndde 1 jan. 1960 Carltson pL B, Arne Sundin pi MVK
befattningen som assistent och stdll- och Kjertin Hanberg pe KA 91. Den
fdretrddaretill dveringenjdrStig Ols- L jan. 1960 blev fciliandetimavld,nade
fcirmin: Gerhard Bergner pL B 36,
son,V 1.
lobn Suenssonoch Viiind Pyykki) p3,
Ingenidr T, Hal6n utsigs samtidigt MG 30 samt Heintz Poleb vid Tidatill chef fcir Kontrollavdelningen holn.rsverken.
(KA) med ingenjdr Henry Erikston
C)uilingenjdr Olle Holmdn utndmnsom ndrmasteman och std.llfciretrldades 1 sept. L959 till chef fd,r organiskre, tillika chef fcir KA 6. Frin 1 jan.
kemiska avdelningen vid Nobelkrut
dr ingenjir Andert Otblad. chef fcir
(NVF) efter civilingenjdr L. Sterky,
KA 7 och ingenjdr Roff lansson chef
som 1 jan. tilltriidde platschefsbefattfdr KA 75.
ningen vid Tidaholmsverken.
Det nya Sundsvallskontoret(FAY)
triidde i verksamhetden 1 jan. 1p60.
Till chef ftir kontoret har utsetts
ingenjdr Patrik Flygar, tidigare p3.
FAS. Till fd,rsdljningsingenjdrpe
FAY har samtidigt utsetts Lars-Gunnar Holmlund och Ake Nilsson.
Herr Rane Ohlsson utndmndes L
nov. L959 till frirman pi KA 91).

Den 20 nov. l9)9 utndmndeshet
Siiren Ericston till fotman pi ND 92.
F 6rman N ils Karlssoa iiverflvttade
t6 dec. frin Skyddstj?inst
Nobelkrut
till avd. RT Bofors. Till hans eftertrddare pi avd. NS har utsetts berr
lohn Pittertron, tidigarc p3. experimentavd.NVA. Den 1 ian. 1960 utnimndes herr Petterssontill frirman.

Julfdtan och Boforsfetan, rutta lcisningarna
och prislistan
Vira tvA tdvlingar i julnumretvdckte
stort intresse och en fd,rsvarlig hcig
kuvert samladesunder ianuari minad
pi Redaktionensbord. Det beslcitdirfdr, att fcir "Boforsflitan" dela ut 10
st pris och fdr "Julfl?itan" 12 st pris,
d. v. s. 7 resp. 9 trostpriser,fdrutom
de utlovade penningpriserna.Efter
blandning, dragning och granskning
m. fl. ceremonier,blev prislistan fciljande:
Boforsfiitan
1.:apris LaborantB. O. Ekendahl
(7 5235), NLD, Nobelkrut.
2 : a p r i s Pensionlr Hj. Henriksson
(7OO2L),Stjernevdgen1,
Karlskoga.
1 ' e n r i s Bonoplastarb.Sven Kjellgren (8399), Tidaholmsverken.
pris SvarvareKarl Andersson
( 2 L 0 6 ) ,V K 2 1 , B o f o r s .
) : e pris Ingenjrir Nils Berndt
( 8 3 5 2 0 ) ,K A 7 5 , B o f o r s .
6 : e pris Kontorist Gcista17. Ohlsson (75103), NEPI, Nobelkrut.
pris SvarvareK.-E. Bodin
(3646), VA 20, Bofors.

8:e pris VerktygsslipareBertil Ganneskog (890), VV 24, Bofors.
9 : e p r i s StiderskanFru Elin Svensson,Nohab.
1 0 : e p r i s Snickare Sfure Nyman
(5280), Avd. 75, Nohab.

Julfatan
pris Kontorist Berit Thrirnqvist
(T 1422), Avd. KKK,
Nohab.
2 : a pris BrukstjlinstemanFolke Edstr6m (75107), Avd. NEE,
BNK.
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Boforsm?isterskapet

i foto 196o

Den L febr., di t?ivlingstiden i
"Boforsmisterskapet i foto 1960" utgitt, hade en stor samling tivlingsbidrag inliimnats. Intresset har tydligen tikat och vid en fri.rstasortering
av det insdnda materialet kunde ocksfl
konstateras,att standardenvar mycket
h,tg.
Nu skall tdvlingskommittdn sdnda
alla fotos och fiirgbilder till sakkunnig jurybedrimning. Vi hoppas kunna
iterkomma med prislistan i ndsta nr.
Red.
*
S.emesterminne
Tv8. gamla "Boforsare" stir och
talar om semestern och hur mycket
pengardet gir it.
"Men i ir", sdger Karlsson, "var
jag fcirstindig. 700 kr fick jag i semesteravlci'ning,men inte ett cire la' ja' ut
i ond'dan.Nej du, i ir kopte ja' br2innvin fdr vartendaiire."
O,

3:e pris Brukstjdnsteman
Ttyggve
Gustafsson(S018)), Avd.
KMTL, Bofors.
4:e pris VerktygsslipareSven Sandberg (3603), VV-24, Borofs.
pris Ritsare Rune Eriksst-rn
(9742),YK 22, Bofors.
pris Fru Erika Sandholm, Fack
1.1.4.Hammarstrand.
Forts.

Niir&gar. Vi svarar
Asfalteringen pi brukstorget
Vad oar anledningen till att ei bela
brakstorget atfalterad,et, atan endasl
en renxrAtill kontoret?Som nu iir dras
lera upp prt den belagdaremsan,ailhet
ej ser treuligt at och s2 aill AansAeiiaen
ai som bor i uiistra delarna komma
rena ocb byfsade om fdtterna till arbetet'
Pluuittt
Som svar pi "Pluvius" frhga hd,rovan vill vi meddela, att den frdmsta
anledningen till att Brukstorget icke
permanentats i samband med dvriga
bel[ggningsarbeten dr hinsynen till
bl ivande genomfartsled.
Hur denna genomfartsledi detalj
skall utformas genom Boforsomridet
ir icke utrett och i just omridet kring
Brukstorget kan fcirutsesvissa [ndrade
nivifdrh&llanden o. dyl. samt eventuellt dven en omprcivningav entr6fcirhillandena till Boforsverken.
I <ivrigt kan ndmnas,att vi i alla
sammanhangsneglar pi de fdrh&llanden, som kommer att uppsti ndr genomfartsleden i sinom tid kommer till
stind. Aven om denna tidpunkt ligger
ganskaavldgsetf. n., sdker vi i samband med ordnande av parkeringsplatser,tillfartsvlgar m. m. l6sa dessa
frigor p& s&dantsdtt, att n|gra vlsentliga ?indringar iclce behdver ske ndr
genomfartsledenen dag kommer till
stind. Det dr dock att hoppas,att planerna p& genomfartsledendven i den
del det berdr Boforsomridet kommer
under det ndratt vara detaljstuderade
maste8ret.
VA/B

och hanskusin
Om Tryckfelsnisse
Det yngre herrgardet vill fortfaranDet iir modigtgjort au ossatt i B-pilens
fdrsta nummerau en ny drgfrngta in det de ha byxben orrkr. 40-42 cm mot
hAr om Trychfels-Nisse
ochhanskusin..Vi vanliga" 50. Slips pi kavajen bak iir
tar cmellertidrisken,iiuenom ui uetatt det populirt i ir som i fjol.
(Nord-Sverige)
iir ndranogliusfarligtattutmana
dessaherrar.
*
tackar
Vi
samtidigtredaktionen
fdr kollegan
ur uill<enui tagitartikeln.
Shell-Varlden,
Direktcir Jdnsson uppvaktades p&
60-&rsdagenav ett stort antal gratulanSomligastraffar Gud genast.D?irfdr ter. Talrika hedersgivor dverld.mnades
dr det lite vigat att ta in en artikel om och en mdngd telegram anldnde. Pi
tryckfel och samtidigt konstateraatt vi
Stadshotellet gavs middag fdr ett
- hittills - gett ganskafria frin hans hundratalinbjudna.Senarep& aftonen
hirjningar.
avfiirdes vederbtirande till CentralDet var en ging en man som vigade fdngelset.
trotsa Nisse. Den modige mannen
*
skulle ge ut en typografisk handbok,
Fdrlikningsmannen i distriktet har
ldste korrektur 20 g&nger och skrev
emellertid enligt vad som uppges frir
sedansl stolt i fd,retalet. Denna bok
AT varit i konflikt med parterna och
inneh&ller inga tyr cAfel,l
ett ingripande kan kanskevdntas inom
Nisses kusin heter Ombrytarkalle. kort.
Det dr han som flyttar om rader si att
*
det kan lita si hiir:
H[r har vi eit alldeles fdrskt tryckAhmed Bey har tigat in i Syrien t.t .
med 5o.ooo man och lantbrukare
Tankfartyget "Katelysia" dr i sanErnst J. Alinder som suppleant.
ning en imponerande skapelse.Frin
I fortsdttningen f&r Ni sjilva avgii- f<jr till akter miter hon 169 meter och
ra om Nisse eller Kalle varit framme. har en bredd av 2 meter.
*
*
Fiidda: Sji)haptenloban A, lobansson
Stiderhamnd. 19 (T. T.)
ocb Ebba Gu$aaston.
Den fcir mordbrandsfdrsiiketanhill*
na23-Lrigaflickan har fdrts till Sdderhamn, ddr hon p& torsdagenfd,rfdrdes
I ett reportage om en statyavtdckav landsfogdeX.
ning i en giiteborgstidning stod det
nigot om "bysten av mormor". Ndsta
*
dag infdrdes en rlttelse som sig ut
En flera ginger straffad inbrotts- si hlr:
tjuv vid namn Jan Olof Persson-Klaff
I girdagens reportage om statyavmottogs i g3'ri audiens av konungen, tdckningenuppgav Tryckfels-Nisseatt
som llnge underhdll sig med honom. bystenvar gjord avmormor.Det skulle
Hans majestlt fdrldnadehonom Lifte- givetvis vara.farmot,
ris et artibus.
*
*
Veterindr Andersson
Allierat flyg som varit inne 6ver
Telefon 4706
Sciulhar utsattsfcir h&rd luftgevdrseld.
varder hdrmed efterlyst och dcidad.
*
(Annons i Hallandsposten)
(P& en teleprinterremsa frin TT)
d?irpi f<iljande rittelse i ny
rdttelse:meddelandet 541 (dtama- un,r?ntt"
tens kondoleans med anledning av
RYKTET
bernardshawsddd) skall biirja si hdr:
om eftedysning och dcid av
kungl. dramatiskateatern har till engVeterindr Andersson
dverldmnatfdljanelskaarnbassadiiren
Tel. 4706
de kondoleansi anledningav bernard
fir helt skyllasp& misstagi
snaws clocl: a a a a a a a a a a a a a a a
korrigeringen.
Exp. av Hallandsposten
*

Forts.frfrn-fdreg.
sida
Julfliitan. . .
7:e pris Herr Kurt Lindkvist
(T 1723), EI 33, Nohab.
8:e pris AvsynareGcithe Norrstrcirn
(3428), KA 800, Bofors.
! : e p r i s VerktygsskdtareGustav
Eriksson(9114), VP 20,
Bofors.
10:e pris Avsynare Aiice Holm
( 1 a 2 $ ) , A v d . 6 9 3 ,T i d a holmsverken.
1 1: e p r i s Kontorist Gunhild Eriksson
( 8 1 2 2 0 ) .F S 1 2 , B o f o r s
1 2 : e p r i s PensiondrJohn Bill
*
(9I4OL), Faktorivdgen4 A,
Man beslcitinkcipa en avelstjur och
Bofors.
Nog om Nisse och Kalle, som ir
till ersdttarevaldesherrar L. AndersI son, K. Petterssonoch F. Lundstrcim. trikiga att r&ka ut fcir men Indi
Redaktionen
pristagarna
lyckcinskar

ganska trevliga i j?imfdrelsemed Stilblomman. Nisse & Kalle kan man ju
skylla pi, men planterar man en Stilblomma s& fir man skylla sig sj?ilv!
*
Med l?ipparnahirt tryckta mot varandra satt de llskande och viskade
k[rlekens stumma spr&k i ijronen.
*
Makrill sdljesav undertecknad.Arade husmddrar ombedes komma ihig,

*s

*
,*

att jag sk'lir huvudena av dem och fllr
dem gratis.
*
F6rgdves fdrsdkte svenskarnastorma fdstningen, men det gick inte i alla
fall.
*
Han hade plockat av sig vad han
hade pi kroppen och sedan skuttat
omkring s&somhan en ging gjort sin
entr6 i jordelivet ute pl en lerig iker
i Lundby.

Liten j2irnspis,l2implig till sommarbostad,cinskaskcipa.
*
Tvi. herreld'sahundar iro inllmnade
h?ir pi kontoret. Agarna torde anmdla
sig inom fyra dagar,di de i annat fall
blir skjutna.
*
Notis i en finsk tidning: Kaavi
sockenstingslag har p& grund av vansinne fdrklarat tv8.personeromyndiga.

&- **

dxd#**@

BJORKBORNS FAKTORI
I B-pilens grafiska serie kan redaktionen nu erbjuda blad m 4,
som forestdller Bjorkborns faktori vid Timsdlven. Bladet d,r framstdllt i en blandteknik av etsning och akvatinta. Det dr ett blad med
utomordentligt fina valorer, vilka kanskedelvis framtrdder pi fotot.
Mdstarenheter Einar Person.
Upplagan dr begrdnsadtill f OOex. och prisetdr somvanligt 41 kr,
vilken summa kan erlaggas per postgiro eller genom Intressekontoret. Bladet rekvireras limpligast skriftligen frin B-pilens redaktion, avd. ER, Botfors.
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SK O M M T T T E E R

:

BOFORS
KARL ANDERSS ON, Expeditcir
Representantfiir Bjiirkboms Fabriksarbetarefackftirening
GOSTA ANDREE, Fil. kand. (FRK)
Repr. fcir Avd. 24 av SvenskaIndustritjlnstemanna-Fijrbundet
BERT HENNING,
Kamrer (ED),Ordf.
Representantfijr AB Bofors ledning
RAGNAR LINDAHL,
Fiirman(Y20)
Repr. f6r Avd. 153 och 281 av SverigesArbetsledaref6rbund
NILS SODERHOLM, Svarvare(VR90)
Repr. fcir Avd. 76 av SvenskaMetallindustriarbetarefdrbundet

NOHAB
JOHN LARS SON, Rirningsutliimnare
Representantf<ir Nydqvist & Holms Verkstadsklubb
BENGT MO SSBERG, Servicechef
Representantfijr SIF Nohabs f6retagsklubb
OTTO SKILD, Verkmistare
Representantfcjr Nohabs Arbetsledareklubb
UNO TELL, Ingenj6r, Odf.
Representantfcir Nydqvist & Holms AB: s ledning

TIDAHOLMSVERKEN
THORE JOHANSS ON, Fcirman
(SIFavd. 19)
Repr.f clrArbetsledare(SAFavd. 70)o. .;-enstemen
EVALD MOLIN, Brukstjinsteman,Oilf.
Representantfcjr AB Tidaholmsverkens ledning
CARL SJoGREN, Montcir
Repr.f6r Avd. 163av SvenskaMetallindustriarbetarefijrbundet

WEDA\TERKEN
HOLGER BACKMAN,
FIiTMAN
Representantf6r SverigesArbetsledarefdrbundsf6retagsklubb
TORE JOHANS SON, Kiirnmakare
Representantfijr SvenskaGjutareftirbundetsftiretagsklubb
STEN LARSSON, Ingenjcir
Repr. f6r Sv. lndustritjinstemanna-F6rbundetsfciretagsklubb
GOSTA LINDH,
6veingenj&, Ordf.
Representantfcir AB W. Dan Bergmans ledning
GUNNAR WELAND E R, Verktygssvarvare
Repr.fdr Sv.Metallindustriarbetarefcirbundets
verkstadsklubb

uvA
BORJE LARDNER, Ingenjcir
Representantfijr SlF-klubben
:HARRY O. SANDBERG, Kamrer, Ordf,'
Representantfijr Ulvsunda Verkstiider AB: s ledning
BERNHARD
STOHR, Svarvare
Representantfijr UVA: s verkstadsklubb
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och ansvarig utgivare
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: B-pilens redaktion,Bofors
Reilaktionensadress

Niista nummer
blir nr 2 av Erglng 1960. Vi dro taclisammafijr alla ev.
bidrag, text, notiser, fotos och tecJ<ningarm. m. snarast
mitjligt och helst f6re den 30 nzms 1.960.
Alla publiceradebidrag honoteras.

B0r0Rs

PISRIVARE

oooklqror

vinterviigen
(Jlrder utprovning vintern och viren 1958-1959
r-urder de mest krlvande fcirh5llanden har Bofors
patenterade islivare mcd utbytbara, fijrst:irkta rivarstil visat sig vara

slirstork r ldmskiirt
drifisekonomisk
Vid normalt fcjrekommandeojdmn fcirslitning eller
di nlgot rivarstnlbristerpi grund av cxceptionellt
hcig belastning,kan rivarstilen snabbt flyttas fram
eller vlndas.

AB BOFO RS, Bofors
STOCKHOLM
Te].234480

OREBRo
Tel. 1241,25

GOTEBORG
Tel. 176760

ESKILSTUNA
TeI. 37140

uaruo

SUNDSVALL
-tcl.
57740

Te1.38210

Rivarstilct har en slitlingd om ca 180 rnm. Bredd
liksorn avstind mellan stilen har svensksrandard
: 29 mm. Effektiv lisning forhindrar sivil vertikal
glidnir)g.
som horisorrtell
Monterade isrivare levercrasmed ijnskad delnrng
mellan bulthilen i stodplattan,som lagerhi.llesmed
svenskcller s. k. arncrikanskdelnins.

IJiirmasteBofors-kontlrger alla erforderligawpplysningar

Karlstad 1960. NermansTrycksaker 001028

