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BOKSLUTET FOR 1959
Nigra kommentarer till irsredovisningen
Au DirektarHELMER NORDQZIST

Ndr man kastar en snabboch forstrodd blick oi
bolagets&rsredovisning,tycker man, att den dr sig
ganska lik frin tidigare ir. Faktureringendr praktiskt taget densammasom forra iret och si rir dven
forhi.llandet med nettointdktenav rorelsenoch med
nettovinsten. Styrelsen foreslir ocksi. oforindrad
utdelning. Gir man ndrmare in p5"de olika avsnitten och de olika siffrorna, skall man emellertid
finna, att det foreligger en hel del skiljaktigheter
de b&dairen emellanoch sanskaintressantasidana.

Nyemission
Det intressantastekommer sist i forvaltningsberdttelsen och under rubriken "Nyemission". Hdr
meddelar styrelsen,att man med hdnsyn till forestiende betydande investeringar behover storre
kapital att rora sig med. Man pipekar ocksi, att det
nuvarande aktiekapitalet iven i forhillande till
rorelsens hittillsvaiande omfattning mi.ste anses
varalhgt, vilket gett styrelsenytterligare motiv for
att medelsanskaffningensker genom hojning av
aktiekapitalet.Styrelsensforslag innebdr, att aktiekapitalet okas med 22 milj. kr frin nuvarande88
milj. kr till 110 milj. kr. Bofors aktiekapitalkommer allts6. att passera l0O-miljonersstrecket.Nyemissionensker till pari, och aktieagarnaskall ha
foretrd.desrittatt ieckna en ny aktie pi fyra gamla.
Huvudanledningen till att styrelsenvalt aktieteckningsvdgentorde for ovrigt vara, att det skulle
vara omojligt att for dagen kunna fi. Riksbankens
tillst&nd att ta upp obligationslin eller forlagslin.
Om man bortser frin ett eller annat oblisationslin

till kraftforetag, som alltjdmt kan erhillas, suger
statenupp allt kapital, som finns p6.den allminna
kapitalmarknaden. Efter allt att doma kommer
ocksi aktieformen att bli nigot gynnsammarei
fortsditningen einden varit hittills genom att en av
regeringen tillsatt kommitt6 f: Lmlagtsitt forslag
om rdtt for bolag att dra av 4 % pi efter 1,/I 1960
nytecknatoch inbetalt kapital som "rdntekostnad"
for bolaget.
Flera av de storre aktieagarna har mer eller
mindre stillt i utsikt, att de kommer att tecknanya
aktier, och det finns inte heller i ovrigt nigon an,
ledning tro annat a,n att bolaget skall f6. de 22
milj. kr, som istundas. Man skulle nog t. o. m.
kunna saga, att aktieagarna denna girrg med en
viss tillfredsstdllelse kommer att begagna sig av
sin rdtt.
Om si inte sker, finns naturligivis ocksi mojligheten att sdlja teckningsrdttsbevis
ochffi.gan d.r d5.,
vad ett sidant kan vara vdrt. Om man utgir frin
borsvdrdetpi aktierna och frin detta drar den utdelning, som riger rum efter bolagsstimman i maj,
och frin detta netto sedan drar emissionskursen,
som i det foreliggande fallet 5.r pari, eller 100:kr, kan man sedanvid jdmforelie mellan emissionens antal aktier och det efter nyemissionenblivande antalet aktier fi fram ett vdrde. som. om man
utg|.r ffin en borsnotering av Boforsaktiena pE
190,skulle utgora ca 16: - kr. Hur vdrdet kommir
att stdlla sig, ndr frltgan kan bli aktuell fram i maj,
ir svirt att saga,di en hel del olika faktorer kommer att spelain - forst och frdmst naturligtvis det
borsvdrdi som di sdller.
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Det dr inte alltid si, att man kan betecknaen
nyemissionsom en si.dan fordel for aktieiigarna, att
styrelsenkan rdkna med en mera allmdn anslutning.
Jag kommer ihhg en nyemission frin 1920-taIet,
ndr jag hunnit si. passin i Boforsforhillandena, att
jag fick vara med och ordna formaliteterna omkring emissionen.I borjan av 2o-talet var det ju
inte si sdrskilt strilande tider for Bofors. Ar 1,924
stod aktierna i 17: - kr och i december8.retdarcl,
vidtog StockholmsFondbors den sensationellaltgdrden ait overfora Boforsaktierna frin borsens
Alista till B-listan. Bakom detta miste ha lesat en
stark misstro mot bolagetsframtid. Vid den ia i^g
tdnker pL llg emellertid kursen bdttre till, men
dock lingt under pari, som di liksom nu var 100:kr. En av bolagetsstorre aktieigare hade emellertid
lovat att tecknadet nya aktiekapitalettill pari, ddr,
for att vederborandehade intresseav att se till, att
Bofors kunde hilla ndsan over vattnet. Det dr ju
annarsinte precis attbegan, att nigon skall betala
100:- kr for en sak, som man kan kopa i allmdnna
marknaden vdsentligt billigare. Utorrr denna storre
aktiedgare,som alltsi tecknadehela emissionen,var
det bara nigra styckenpersonertill som hade begagnatsig av sin "foretrddesrdtt" att tecknaaktier.
Bland dessavar for ovrigt till riga pf,. allt en anforvant till mig. Sedan jag talat med hogsta
bolagsledningen,ringde jag upp vederborandeoch
frigade, om det var med tanke pi att Bofors hade
att nkna med mina eminenta krafter som bruksbokhillare, som han hade tecknat aktierna. Det
var det nu inte. Jag forsokte di overtyga vederborande om, att pengarna kunde anvindas bdttre
- att man i vafie fall kunde fh fler aktier i Bofors
for pengarna, om man kopte dem pi borsen i
stdllet for att ta dem via nyteckning.Vederborande
forklarade di stolt, att om bolaget ansig sig behova pengar och hade vddjat till sina aktied"gare
att teckna nya aktier, si var det aktiedgarnasplikt
atthjdlpa till. Jag forsokte tala om, att sakenredan
varklat utan anforvantens stod genom att en aktieigare tecknat hela nyemissionen.Det hj2ilpteinte.
Vederborandestod fast vid sin nytecknins for att
manifestera sitt zidla tdnkande oc'hhandli'nde och
var som sagt mer eller mindre ensamom dennasin
instdllning bland nigra tusen aktiedgare.
Den hir gingen bygger nyemissionenminskligt
ait doma pi fastaregrunder.
Nyemissionen avsedd fiir nyinvesteringar
Innan jag gF,,r
in p& att ndmna nigot om de nyinvesteringar, som styrelsen hdnvisar till i sitt
meddelandeangf,.endenyemissionen,kan det vara
pi sin plats att ndmnanE.gotav vad som hantifliga
om investeringarunder 1959.
3

(Jnder 1959 redan pibiirjade

resp. av-

slutade investeringar
Vid Kilsta har under iret en vacuumsmdltugn
fd.rdigstdlltsoch tagits i bruk. Det i denna ugn
framstdlldastilet kommer att anvdndasfor soeciellt
kvalitetskrdvandeuppgifter och bl. a. rdknar bolaget med att fi kullagerindustriensom storkund. I
anslutning till vacuumsmdltugnenhar dven iordningstdllts ett nytt driftslaboratorium med tillhorande spektrografiskkvantometer.Denna kvantometer, som mojliggor en snabb och automatisk
analys av stilet och som for ovrigt kommer att
anvdndasfor hela stilverket, okar i hog grad mojligheterna att hl.Ila en jimn och hog kvalitet pi de
olika chargerna.
I valsverkethar en ombyggnadskett for atthoja
valsningskapaciteten
for stil av klenare dimensioner, och i smedjan har en ny 1.300-tonspress installerats.Inom de mekaniskaverkstddernahar en
del omflyttningar dgt rum, som bl. a. medfort en
okning av bolagets kapacitet ifrhga om tillverkning
av verktyg. Det dr den kraftigt okadeproduktionen
inom hejarsmedjan,som gjort detta nodvindigt.
Under Lret har dven piborjats en genomgripande
ombyggnadoch moderniseringav stilgjuteriet, och
vid Nobelkrut har den tidigare piborjade ldkemedelsfabriken blivit fdrdig och tagits i bruk. Att
notera i detta sammanhangdr ocksi. att bolaget
under iret iordningstdllt nya kontors- och lagerutrymmen i Sundsvall. Det nystartade forsdljningskontoret ddr kommer att overta forsdljningen p3.
norrlandsdistriktet, som tidigare skotts av en
utomstiende firma. Som framgir av vidstiende
kartskiss, finns tidigare forsdljningskontor med
tillhorande lager i Stockholm, Goteborg, Malmo,
Eskilstuna och Orebro. Sdrskilda hlrdverkstdder
forekommer i anslutning till f6rsiljningskontoren
i Stockholm, Goteborg och Malmo och dessutom
i Vdrnamo och Mora.

Planerade investeringar
Som redan framhi.llits i sambandmed meddelandet om nyemissionenriknar bolaget med en hel
del yttedigare, betydandeinvesteringar.Vi har vdL
alla mer eller mindre klart for oss, att en del
fordndringar miste komma att dga rum ifriga om
bolagets krigsmaterieltillverkning.Det har naturligivis skett minga ginger forr, men denna ging
blir det kanske frkga om nigot mera genomgripande fordndringar dn tidigare. Att gi ndrmare in
pi dessaforhi.llanden i detta sammanhangskulle
fora alltf.or l6ngt. Driremot kan kanskendrinas, att
den snabbt expanderande biltillverkningen inom

landet syneskomma att stilla stora krav pi vissa
delar av bolagets civila sektor, om bolaget skall
behilla den procentuella andel vi for ndrvarande
har iftLga om bilsmidet. For den ndrmaste 5-irsperioden planeras dirfor iven en fortsatt, omfattande utbyggnad av de metallurgiska avdelningarna. Hirtill kommer ett omedelbartbehov av en del
gemensamma anldggningar, ombyg gnad av kraft'
ledningar m. m. till betydandebelopp.Vad de olika
byggnadsetappernaskall omfatta ar annu inte defi
nitivt bestimt. Det dr alltsi for att mota alla dessa
forestiende investeringarsom styrelsenbeslutatom
nyemissionenph 22 milj. kr.
Vidare foreslir styrelsenatt till investeringsfond

for konjunkturutjdmning avsdtts11 milj. kr i bokslutet. Styrelsenmeddelar ocksi i sin forvaltningsberittelse, att den har for avsikt att, i den min si
dr mojligt, dven i kommande bokslut tillfirra denna
fond yttedigare medel. Sedan kommer det an pi
i vad min de avsatta
Arbetsmarknadsstyrelsen,
medlen fir tagasi ansprik for sitt dndam&I.Det
dr ju sdrdelesviktigt att detta fir ske i god tid,
framfor allt med tanke pi den omliggning av delar
av bolagetskrigsmaterielproduktion,som man berdknar miste dgz rum under de ndrmasteiren, men
iven for att bolaget skall kunna mota det okade
behovet frin bilindustrien, si att detta inte sugs
upp av andra leverantorerinom eller utom landet.

Ytterligare glimtar ur {tirvaltningsberettelsen
Orderinging

och orderstock

Orderingin gen ifrhga om krigsmateriel har varit
bittre dn under 1958men kan trots detta inte direkt
betecknassom god. Pi det "civila" omridet har
ddremot ordertillflodet varit kvantitativt mycket
tillfredsstdllande, men di priserna varit pressade,
har den vdrdemdssigaiikningen i kronor inte varit
si betydande.
Iffi.ga om orderstockenkan konstateras,att den
nedging som skett inom det militdra avsnittet delvis kompenserats genom att orderbestindet ijkat
for den civila sektorn.
Forskning och experiment
Det dr icke obetydliga belopp, som bolaget Ld'gger ned pi forskning och experiment, iven om det
inte procentuellt riir sig om vad den farmaceutiska
och pi det hela taget kemiska industrien exempelvis
i foregingslandet Amerika offrar for utvecklingen.
For Bofors del ror det sig dock for 1959 om inte
mindre dn 14 milj. kr mot ca 12 milj. kr iret fiirut'
Nu ir kanske 14 mili. kr inte heller si mycket, om
man ser det mot bakgrunden av loner till tjdnstemdn och arbetare,som gir till tiver 100 milj. kr,
men det d.r ett betydligt belopp, om man jdmfor

det exempelvismed utdelningenplLkr7.040.000:-.
Det ir ungefdr dubbelt si mycket som de ca 13.000
aktied-garnaffu for samma tid for sina till bolagets
f orfogandestdllda sparmedel.
Faktureringen
Ser man pi faktureringen, skulle man ha anledning bli en smula tveksam. Den uppgick under
1959 tiLI 390 mil| kr, vilket innebdr en minskning
jdmfilrt med ndrmast foregiende Lr pL 16 milj. kr.
Skillnaden utgiir dock inte mer einknappa 4 % och
med hdnsyn till arten av Bofors verksamhetmed
stora leveransenheterbetyder en sidan differens
kanske mindre dn vad foreteelsen skulle gorc i
flertalet andra foretag.Minskningenforklarasbl. a.
av, att det firrekommit en del opiriknade forseningar i leveransprogrammetfor krigsmateriel och
denna rubbning har redan inhdmtats under 1960.
Det kanske ocksi. kan fortji'na ndmnas, att den
hoga siffran 1958 inkluderade ett Par stora poster
av engingsnatur.
For civila produkter innebdr 7959 en okning
over ndstanhela linjen, men sdrskiltgdller okningen
smidda detaljer f6r bilindustrien och procentuellt
sett dven Nobelkruts likemedelsspecialiteter.

Vinst- och ftrlustrlkningen
I fu f6.r vinst- och forlustrikningen tala for sig
sjdlv och genom nl.gra traditionella sammanstdllningar. Vi skall s&lundaforst ldmna en beskrivande
vinst- och fodustrdkning, som i stort seit innehiller
alla de uppgifter, som den officiella vinst- och
forlustrdkningen gor. En del avvikelser forekommer dock med hdnsyn till sjiilva uppldggningen
och hdrvid kanske eit par punkter miste sdrskilt

pipekas. Om Bofors vore ett f.oretag med tillverkning av enhetliga produkter i stora serier,
skulle det givetvis vara ph sin plats att upprdtta
dven den officiella vinst- och forlustrikningen pi
det sdtt, som vi gjort if.rhga om den "beskrivande
vinst- och forlustrdkningen". Det liter sig emellertid svirligen gora genom att intikterna och
valda tidskostnadernaunder den sinkadusmdssigt

Beskrivande vinst- fiirlustrikning

fiir AB Bofors ir 1959

Under d.ret har bolaget tillforts fdljande intiikter:
Forsiljningen av krigsmaterielhar uppgitt till ett vdrde av

250.666.000

Hdrav har levererats
frin Boforsverkenfor kronor
och frin Nobelkrut for kronor

. 223.653.000
27.013.000

Forsdljningenav civila produkter uppgick till . . .
vanvffi.n Boforsverken....
och frin Nobelkrut

I3i.246.00o
109.309.000
23.937.000

Forsziljningenav andra produkter och tjdnsteruppgick till

6.180.000
390.092.000

Vinstutdelningen pi av bolaget dgda aktier utgjorde

7.272.000

Rdntor pi medel som bolagethaft innestiendei bank eller linat ut utgjorde....

4.827.000

Sammanlagtuppgick intdkterna till kronor

...

3r6rrt**

Hdraa bar anaiints till:
material (ca 730 milj. kr) samt kostnaderfor tillverkning, administration och forsdljning (exkl. l6ner), elektrisk kraft, forsdkringar,
frakter, provisioner,reklam, diversesocialautgifter m. m. .
193.166.000
rintor pi bolagetslin . .

3.}O9.OOO 196.475.000

avskrivningarp6'fastigheter,maskinerochinventarier-27.957.oo0
Till konjunkturinvesteringsfond,som skall anvdndasfor kommande
investeringar,har avsatts . . . .

11.000.000

Aterstdr au bolagets intiikter kronor

760.759.O0O

Au denna dterstod har tillfdrts de anstiillda, det allrniinna
och dgarna fdljande belopp:
I loner till arbetare

. . 72.163.000

till tjinstemin inkl. arbetsledare

. . 45.i94.000

till pensionsstiftelser,pensioner och pensionsavgifterfor
deanstilldahardisponerats..
..21gii.O}}
till styrelse,verkst. direktor och andra hogre funktiondrer
som statistiskthdnforas till "foretagsledare"har utgitt

919.000 140.i11.000

stat och kommun har i skatter direkt fri.n bolaget uppburit inkl. energiskatt,elskattm. m.
till aktiedgarnaforeslis i utdelning
Restenkaarstir i bolaget, hronor

|.345.OOO
7.040.000 1i8.896.000
1.863.000

period, som ett ir trots allt utgor, inte sammanfaller med motsvarandeinkomsteroch utgifter, som
man ur andra synpunktervill ha med just det ir de
gdlIet. Pi grund av tillverkningens art avser under
i.ret nedlagda arbetsloner och inkopt material
milnga glLngerbestdllningar, som kanske inte kommer att levererasf.ordn om bide 1, 2 eller 3 fu. A
andrasidan finns det naturligfvis en hel del bestillningar, som faktureras under hret, for vilka arbetsloner och material nedlagts under tidigare ir. I
ldngden jdmnar detta naturligtvis ut sig och i den
beskrivande vinst- och forlustrdkningen har hinsyn
tagits i bide det ena och andra avseendetfijr att
uppgifterna si exakt som mojligt skall ansluta sig

OCH KOSTNADER
INTAKTER
PER ANSTALLD

Intiikter

per anstiilld

1959
,
rorsalrnrngsvardeav arets leve46.263
ranser.
Utdelning pi aktier i frdmmande
151
bolag .
Rdntor p& banktillgodohavanden
,72
och fordringar m. m.
46.985

1958
47.366
169
438

till de faktiska forhillanden man vill visa. Si exakt
och si dokumenteradin i minsta detalj och si teoretiskt riktig som bide revisorer och skattemyndigheter fordrar if.r6.gaom den officiella vinst- och
forlustrdkningen dr den "beskrivande" emellertid
inte. Men, den visar i stort vad man vill veta och har
andra fortjdnster dn just millimetersanningen.
Bland uppstdllningar, som beror vinst- och forlustrdkningen, dr aven vidstiende tabli over "Intdkter och kostnaderper anstdlld" under 1958 och
7959. Sjdlv tycker jag inte, att den ger si mycket,
men den fick pi sin tid en hel del berom av Metallindustriarbetareforbundetstidskrift "Metallarbetaren", varfcir den sdkertmiste varabra. Natudigtvis
ligger det en hel del i att f.FLse hur mycket bide
intdkter och kostnader ghr till, ndr man ftir dem
ned till si passminskliga siffror som det blir, nir
de fordelas pLvarie anstdlld.Miljonbelopp dr onekligen nigot som "den vanliga mdnniskan" har
mycket svirt firr att f.atta.Det glller for ovrigt inte
bara "den vanliga mdnniskan" utan sdkedigenocksi
mhnga bland vhra lokala och centrala oversitar,
som rullar med vira surt forvirvade slantar.
Inkomstkronan dr den tredje sammanstillningen,
och den tycker jag i innu hogre grad dn de andra
kan f.L tala f.or sig sjiilv.

47.973

Kostnader per anstdlld

INKOMSTKRONA,N1959

14.068 L3.682
Genomsnittlig l6n .
Legoarbetenhos dotterbolag och
6.819
andra fdretag
5.630
Fcirbrukade varor och material
1t.086 14.979
m.m..
Avskrivningarp6:
435
m. m. . ...
fabriksbyggnader
3r9
LL3
LL2
kraftverk
29
29
bostlder
2.497
maskiner och inventarier . . . 2 . 7 3 9
Pensioner och pensionsavgifter 2 . 5 9 0
3.LL3
409
Diverse fcirs[kringspremier . . . .
3t6
132
78
Jurist- och bankomkostnader...
899
Fraktkostnader
905
109
ro9
Telefon, telegram,porto . . . . . .
L56
2r7
Annonser och reklam
63
Fiireningsavgifter . .
99
238
Resekostnader
.. ..
307
LO3
LL3
Hyror .
522
Kdpt elektrisk energi
tto
624
577
Provisioner
Licensavgifter. ...
37
39
Rlntor (p& fiirlagslin, obligationslin m. m.)
56L
,43
Diverse
354
34
L.345 L.r60
Skatter
t.or6
Arets vinst
984

46.986 47.973
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BALANSRAKNINGEN
J2imfiirande balansrdkningar fiir iren 1959 och 1958
TILLGANGAR

1959

1958

Anlli ggnin gstil I gd.ngar
Jordbruks- och skogsfastighetersamt tomtmark
Fabriksbyggnader .

2.228.000
167.t95.000

2.227.OOO

4.517.O00

r54.735.OO0
12.880.000
1.4.383.000
18.797.000
74.193.000

220.384.000

216.615.000

Maskiner och inventarier . .

268.852.O00

2r0.266.000

Avghr:
ackumulerade
avskrivningarfor

489.236.O0O

466.881.000

72.738.000
8.962.000
8.9t3.000
3.74r.000
217.441.000

64.914.000
8.720.000
8.761.000
2.978.00O
200.L34.00O

Bostdder
Kraftverk, egna .
Kraftverk, rdttigheter
Pigiende nybyggnader . . . .

72.976.000
M.405.000
i9.063.000

fabriksbyggnader
bostdder
kraftverk,egna ....
k r a f t v e r kr,d t t i g h e t e. r. . . . . . . .

:. ......

maskiner och inventarier . .

311.839.000 177.397.O00

Forskottsutbetalningar
for anl.-tillghngar. . .
Aktier i dotterbolag
andrabolag
Forlagslintill dotterbolug..

r.322.000

285.527.000181.354.000
698.000

28.565.000
28.709.000
8.213.000 36.778.000 8.177.000 36.886.000
2.000.000

2.000.000

217.497.000

220.938.000

5.300.000

2.400.000

SPirrkonto f 6r inuest eringsfond.
O nzsiit t nin gst i I I gd.ngar
Varulager
Materialbehillningar
Produkter i arbete
Forskottsutbetalningar
till dotterbol^g . .
andra fiirskottsutbetalnin gar . .
Fordringar
hos dotterbolag .
andta fordringar
Egna obligationer och forlagsbevis . .
Banktillgodohavandenoch kassa

35.5i2.000
37.537.O00 73.069.000

r.46r.ooo
8.321.000

9.782.000

5.t00.000
t2.72r.OOO 57.625.000
1.806.000
r37.488.000

38.390.000
43.888.000 82.278.000
7.802.000
8.073.000 15.875.000
5.759.000
47.635.000 t3.404.000

70r.264.o0o

279.770.000

252.82L.000

502.567.000

476.15g.ooo

-

SKULDER
AktieAapitaloch bundnafonder
Aktiekapital
Reservfond
Skuldregleringsfond

88.000.000
7.000.000 112.600.000

88.000.000
17.600.000
6.100.000 111.700.000

14.550.000

7.732.000

17.600.000

lnaesteringsfonder
Ldngfristigashulder
AB Bofors Allmdnna Pensionsstiftelse. . . . .
AB Bofors Pensionsstiftelse
av ir 1947 . . . .
Obligationsliln av fu L9Ji

Forlagslinav fu l95I
Skuld titl AB Bofors Nobelkrut

8.075.000
64.800.000

7.775.000
49.800.000

33.224.OO0
12.g26.ooo
4.000.000 123.025.000

34.688.000
14.800.000
4.000.000 111.063.000

Kortfristiga skulder
Erhillna forskottslikvider

162.93L000
1.158.000

Skulder till dotterbol^B ..

Vdxelskulder
Andra kortfristigaskulder

r53.977.000
2.032.000

21.000.000
40.468.000 225.557
.000

4r.5ro.ooo2 1 8 . t t 9 . 0 0 0

2.280.000

3.513.000

Skatteskuld

21.000.000

Disponiblamed.el
Kvarstiendeav frin 1958balanserade
medel
Nettovinst

L5.6t2.000
8.903.000 24.5r5.000

Kronor

Tillgingar

Moderbolagets fasta tillgingar i j'ordbruks- och
skogsfastighetersamt tomtmark, fabriksbyggnader,
bostdder, kraftverk, maskiner och inventarier uppgir enligt balansrdkningen till inte mindre dn 489
milj. kr, vilket innebdr en okning jimfort med
foregiende Lr p3" ndta 23 milj. kr. Om man tar
hdnsyn till de avskrivningar, som ddrvid redan
skett pi fabriksbyggnader genom att ca 4 milj. kr

8.432.OOO 23.tg2.OOO

502.567.O00

476.1.59.000

av investeringsfonden disponerats for dndamilet,
blir bruttookningen ca 27 mil| kr. Samtidigt har
emellertid det ackumuleradevdrdet av vdrdeminskningsavdrag stigit innu mer, varfor slutresultatet
for denna grupp av anld.ggningstillgingar i stdllet
blir en nettominskningpi ca 4 mil|kr.
Avgiende

Anl2i ggningstillgingar

i t.160.000

ackumulerade

avskrivningar

Angiende avskrivningarna dr endast att sdga,att
man i bokslutet foljt de grunder som godkdnnesav
skattemyndigheterna.For maskiner och inventarier,
som ir den utan jdmforelse storstaposten iffirga om
irsavskrivningarna, har bolaget for narvannde rdtt

att skriva av 20 % pe anskaffningsvdrdet under
fem ir. Med den fortgiende foisdmringen av
penningvdrdet iir det en oformlighet i skattelagstiftningen, att avskrivningarnainti i stiillet fir s[e
pi iteranskaffningsvdrdena. Avskrivningarnas dndami.l
mojliggcira att produktionsappara?, jy +X
ten underhilles och fcirnyas, vilket i iangden blir
en-teoretisk omojlighet, ndr iteranskaffningsvdrdet
vid ett sjunkande penningvdrde stiindigt blir h<igre
dn det ursprungliga anskaffningsvirdei.
Aktier i dotterbolag och andra bolag
I dagana har i sambandmed ett framlagt lagforslag angiende aktiebolags skattskyldighet for
erhi.llna utdelningar en hel del diskussion forekommit om vad som dr s. k. "organisationsaktier"
och vad som dr "placeringsaktier-.For Bofors del
har vi virt aktieinnehavuppdelatpi "dotterbolag,,,
28 milj. kr, och "andra aktier", S mili. kr. I Bofors
fall kan det knappast bli nigon diskussionom att
inte hela aktieinnehavethdnfor sig till "organisationsaktier", d. v. s. sidana aktier, som mer eller
mindre har med vir rorelse att gora for att uttrvcka
saken forenklat. Lagdndringeri saknar diirfoi betydelsefor Bofors del och vi slipper sannolikt den
extra dubbelbeskattningsom de foretag rikar ut
for som har rena placeringsaktieri sin portfolj.
De storsta aktieposterna bland dotterboiagen
urgofs av
320.000st aktier i Nydqvist & Holrn, bokforda till
1i milj. kr.
40.000 st aktier i UVA, bokforda till 6,j milj. kr.
60.000 st aktier i $Tedaverken,bokforda till4 mili.
kr.
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Spdrrkonto fiir investeringsfond
Samtidigt som avsdttningsker till investeringsfond skall pi. sirskilt spdrratkonto i Riksbank"en
insdttas4O % av det till fonden avsattabeloppet.
Efterhand som medgivandeerhi.llesfrin arletsmarknadsstyrelsen
att disponerainvesteringsfonden
for visst konjunkturutjdmnandedndamiffrigores
motsvarandeandel i det hos Riksbankenspdirade
beloppet,som alltsi ffu lyf.tasoch anvdnias for
avsett dndamil. Vid irsskiftet uppgick det hos
Riksbanken
deponerade
beloppettiti :.aoo.ooo:kronor.

O m slttningstillgingar
/?.
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Bland icke dotterbolagkan ndmnas
94.OOOst aktier i SvenskaFlygmotor, upptagna till
3 milj. kr, och
30.000st aktier i Korsselbrdnna(kraftbolag), upptagnatill3 milj. kr.

Varulager
Jdmfort med fdregiende ir har det bokforda
vdrdet hdr_nedgitt over hela linjen, men speciellt
ndr det giiller "produkter i arbete". Det iir ju inte
precis nigon overraskning utan endast vad som
kunnat fcirutses sedan ldnge. Den tidigare onaturlig.t hoga orderstockenfor krigsmateriel har sjunkit,
vilket under i ovrigt gdllande fcirhillanden medfort
en minskning for "produkter i arbete". I forvaitningsberdttelsenfinns anmirkt, att i sambandmed
minskningen av varulagrets virde dven varulagerreserveni nigon min gitt ned.
Fiirskottsutbetalningar

Fiirlagslin

till dotterbolag

har numera nedgitt till endast2 milj. kr.
9

Jeimfcirt med tidiga rc 8t har fcjrskottsutbetalningarna till dotterbolagen minskat hogst befdligt
- frln 7,8 milj. kr 1958till 1,j mili. kr
19:g. Det

beror i forsta hand pi att dotterbolagenslikviditet
for nd'wal:andedr si god, att de inte behovt nhgra
forskott frin moderbolaget. Detta sammanhdnger
i sin tur med den konsolideringspolitik for dotterbolagen,som bedrivits under allair. Forskottsutbetalningarna till utomstiende leverantijrer av olika
slag uppgir till 8,3 milj. kr.

virde. A andra sidan dr en god likviditet ur minga
synpunktersi virdefull, att den kanvan vird ett
offer. Bolaget har silunda, som framgir av det
foregiende, pi den tid da miijlighet hirtill dven
fanns, skaffat sig medel bide via obligationslin,
40 mil| kr, och fodagslin, 20 mili. kr, och ligger
sedanen del ir med en extra vdxelskuldPa 2r mllikr samtidigt som bolaget haft tillgodohavandepi

Fordringar
Sammanlagt uppgir bolagets fordringar till 57
milj. kr, varav ca 5 milj kr faller pi dotterbolagen
och 52 milj. kr pi utomstiende. Nigra sdrskilt
anmdrkningsvirda poster bland fordringarna forekommer inte. Givetvis finns det bland dessatusentals poster dven sidana fordringar, som miste betraktas som mindre sdkra, men hiirtill har hdnsyn
tagits f6re bokslutet.
Egna obligationer

och ftitlagsbevis

I samband med att man tar upp ett obligationslin eller ett fiirlagslin bland allmdnheten bestdmmes pi vilket sitt linet skall amorteras,det vill
sdga i.terbetalas. I regel sker det si, att dragning
dger rum en ging om iret infor Notarius Publicus,
di lotten f.hr avgora vilka obligationer resp. forlagsbevis,som skall inlosas av lintagaren vid ndsta
amorteringstillfiille. I vissafall kan dveni lineuppgorelsen finnas intagna bestdmmelserom att amorteringen kan ske genom att lilntagaten i allmdnna
marknadenkoper upp det antal PaPPer,som enligt
amorteringsplanenskall inlosas vid det aktuella
tillfnllet. Si g?iller bide for Bofors obligationslin
och forlagslin, och i den min kursernapi obligationer och forlagsbevissjunkermed det forsdmrade
penningvirdet, blir det givetvis fordelaktigare for
bolaget att kiipa upp erforderligt antal av dem till
en ligre kurs in att lotta ut vissa obligationer resp.
forlagsbevis,som fir losastill pari. Det 6r pi detta
sitt fijr amortering inkopta skuldforbindelser som
redovisas i irets balansrikning under rubriken
"Egna obligationer och forlagsbevis".
Banktillgodohavanden

och kassa

Bolaget har ld,ngemilmedvetet strivat efter att
hilla likviditeten god, trots att det natudigtvis
innebdr vissanackdelarvid ett sjunkandepenning-

banken. Aven under det senasttill2indalupna hret
har likviditeten kunnat forbdttras och med inte
mindre dn ca 3o %, sL att banktillgodohavanden
och kassavid utgingen av hr 1959 uPPgicktill r37
mili. kr.

Skuldet
Aktiekapital och bundna fonder
Det var milngair sedanBofors Bruk fyllde sina
3oo 1r, men aktiebolagetBofors bildadesforst
1873. All[emt vid sekelskiftetvar aktiekapitalet
endast3 milj. kr ochsi sentsom1930var det bara
till 88 milj.
20 milj. kr. Idag uppgir aktiekapitalet
forslag,
styrelsens
foljer
och om bolagsstimman
kr.
mili.
1i0
kommerdet att ijkas under iret till
llo nilj.

Det dr till mycket varierande penningvdrden
som nytt aktiekapital tillskjutits under irens lopp
och det dr till dnnu mer varierandepriser som olika
kategorierav sparareforvdrvat sina^aktieri Bofors.
Som bundna fonder redovisasen reservfondpi
kr 17.600.000:-, motsvarandelagstadgade2O %
av aktiekapitalet, och en skuldregleringsfond pi
7 nil| kr. Till dessabida fonder ir bolaget skyl-

digt att verkstdlla vissa avsdttningar av i.rsvinsten
enligt i lagen bestdmdaregler. Aisikten med bida
fonderna dr att framfvinga en av lagstiftaren
onskad konsolidering av de foretag, sorn bedrives
under aktiebolagsform och vilkas soliditet ansetts
vara av storstabetydelse,inte bara for de anstdllda
och kreditgivarnautan fdr hela samhdllet.

i043.
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fnvesteringsf onder
Avsikten med investeringsfonder har i nigon
m6.nforskjutits, sedanden forsta lagstiftning"., om
sidana fonder tillkom fu 1938. For ndrvarande
torde man kunna sdga, att huvudmotivet for lagstiftningen dr att soka stimulera foretagen till att
i konjunkturstabiliserande syfte forld.gga sina investeringartill tider med sdmresysselsdttning.
Totalt och pi. ldngre sikt innebdr avsittningar till
investeringsfond icke n6.gra skatteldttnader, men
genom att en investeringsfond fir anvdndas for
omedelbar avskrivning av exempelvisen nyuppford
byggnad, innebdr fonderna i vissa ldgen en f<irdel
frir foretaget. Samtidigt kan Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsen,som beviljar foretaget tillstind att
anvdnda investeringsfonderna, reglera sysselsdttningsgraden,vilket ju kan ha sin stora samhdlleliga
betydelse.
Bofors hade tidigare till olika investeringsfonder avsatt kr L.732.5O0:-, 1958 avsatteskr
6.000.000:- och i 1959 irs bokslut ytterligare kr
11.000.000
:-, tillsammansalltsi.kr 1.8.7
32.50O:-,
Harav har med Arbetsmarknadsstyrelsenstillstind
hittills disponerats for diverse byggnadsarbetenkr
-.
4.182.706:-, varfor iterstir cakr 14.550.000:
Lingfristiga

skulder

Frdmst bland dessakommer numera pensionsstiftelserna,dels Bofors Allmdnna Pensionsstiftelse
pi kr 3.075.000:-, dels Bofors Pensionsstiftelse
av fu t947 pi kr 64.800.000:-, tillsammans kr
72.875.O0O
: -. Enligt av skattemyndigheterna
noggrant faststdllda grunder har aktiebolaghaft mojlighet attbygga upp pensionsfonderintill en grdns,
som i stort sett skulle motsvaraupplupna itaganden
om utbetalning av pensioner, som bolaget gjort
genom reglementenoch pensionsanslutningsplaner.
Flertalet storre aktiebolag, som haft mojligheter
deirtill, har under irens lopp pi detta sdtt byggt
upp betydande pensionsfonder for att sikra de anstdlldas framtida pensionsmcijligheter.
Genom tillkomsten av den allmdnna tilldggspensionenhar
fr6.ganfor dessapensionsstiftelserkommit i eit nytt
lige. For Boforskoncernensdel kan man nog rdkna
med att varken moderbolageteller dotterbolagen
1,1,

kommer att fL nigra mojligheter att i framtiden
gora ni.gra avsdttningar till pensionsstiftelserefter
de tidigare gdllande reglerna.A andra sidan kommer de befintliga fonderna sdkert att behovas.Trots
den kraftiga overkompensation for vissa hldrar,
som den obligatoriska pensionsforsdkringen innebdr, och trots att kostnaderna for pensioneringeni
huvudsakoverviltras pi. ndstageneration,kommer
det sikert att foreligga ett icke obetydligt behov
av pensioner direkt frin foretasen under <ivergingsiren och for den mi.nadsavlonadepersonalen
dven framdeles.Hur det kommer att bli i fortsdttningen fdr de minadsavlonadesdel, som hittille
haft sina pensionerforsdkringsmdssigt
ordnadehos
SPP,vet man innu inte. Det enda man vet dr, att
obligatoriet skapat sidana samordningssvirigheter
som endast de mest jnitierade kan gora sig en forestdllning om. En del av de ansvariga for obligatoriet hade sdkert reda pi vilka svirigheter det
skulle bli men foredrog att overlita dessabekymmer p6.de inblandadeparterna,d. v. s. tjdnstemdnnen, arbetsledarna, arbetsgivarna och pensionskassorna.
Om obligationslinen och forlagslinen har tidi
gare talats. Bida har kunnat tagas upp till si
hyggliga rdntesatser som 4 % rdnta. Obiigationslinet, som frhn bo\an var p6.40 milj. kr, har nedgatt till 33 milj. kr, vartill kommer amorteringen

under1p60,sommedtagitsblandkortfristigaskulder och som uppgir till 1,5 milj. kr. Forligslinet
var ursprungligenpL 20 milj. kr och ligger nu i
13 milj. kr, vartill kommer amorteringenunder
tg60Ph1,9milj. kr.

Skulden till Aktiebolaget Bofors Nobelkrut pi
4 mil| kr dr endasten motpost till det vdrde, vartill
aktierna i det gamla Aktiebolaget Bofors Nobelkrut upptagits. Som bekant har detta bolags hela
verksamhet och samtliga illlglngar och skulder
alltsedan 1935 varit overfort pi Aktiebolaget Bofors och sjdlva Aktiebolaget Bofors Nobelkrut
redovisar silunda bland sina tillgingar endast en
reversfordran av Bofors ph 4 milj. kr och bland
skulderna aktiekapitai 2 nili. kr och reservfond
2 miIj. kr, tillsammansocksi 4 mil|kr.
Kortfristiga

Skatteskuld
innebdringet onaturligtutan samSkatteskulden
manhinger i stort sett med det ridande systemet
for avrdkningoch redovisningav skatter.

skulder

Forskottslikviderna har iterigen stigit nigot,
men dagens siffror ligger lingt frin toppnoteringen, som intriffade under Lren 1956-57, de
forskottslikviderna oversteg 200 milj. kr.
Yerara i 5rr.dr.Avirka
O.nk.^
4.6 at/ r,n \\an p.t /.n'wrt.t

-,
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O- vixelskulde rna p6.2"1'mlli. kr har tidigare
talats.Dessavdxlar fir helt betraktassom en sdkerhetsmarginal med hdnsyn till ridande fiirhillanden
pi kapitalmarknaden med den bristsituation som
uppstitt genom statsmakternashantering. De kostnider, varmed vdxelkrediten kan vara forenad, fir
sessom en forsikringspremie for att ha medel tillgdngliga inom foretaget for framtida behov, vilka
kan komma att bli avsevdrda,dven om man bortser
ifri.n det inledningsvis berorda investeringsprogrammet.

Andra kortfristiga skulder uppgir till 37 milj.
kr, vilket dr praktiskt taget sammabelopp som
nirmastforegiendeir.

a

Disponibla medel
endastdispoTill slut iterstir i balansrdkningen
nibla medel, vilka uppgir till sammanlagtkr
forslagtill
24.555.000i-, vatav enligt styrelsens
utdelningLtgfukr 7.040.000
: - ochfor avsdttning
kr 900.000:-, varefter
till skuldregleringsfonden
-. Den foreslagnautdeliterstir kr 16.600.000:
kr
ningen pi s:
per aktie, eller sammabelopp
som foregiendeir, motsvarlr ca 5 % pit det bolagets"egnakapital",somarbetari rorelsen.

Som allmint omdome om det glrngna Lret 1919
ffu vdl sigas, att det varit tillfredsstdllandefor alla
har varit god och jdmfort
parter. Sysselszittningen
med vad man kunde vdnta sig for drygt nhgot hr
sedant. o. m. mycket tillfredsstdllande.I stort sett
finns heller ingenting att klaga pi. orderinging
eller orderstock och d.veni.rsresuitat har varit bra.
Som ett moln over den ndrmastetiden hdnger mest
det faktum, att man pi grund av skirpt skattelagstiftning ifrlLga om varulagervdrderingen miste
rikna med att rent bokforingsmdssigavinster kommer fram, som beskattas fastdn det inte dr nlgra
verkliga vinster. Det kan bli en ganska odesdiger
iderlitning i besviirliga omstillningstider.
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BOFORS INLEDER EN NY EPOK I SVENSK
STALTILLVERKNING
Den nya vacuumsmlltanhggningeni Kilsta
Au IngenjdrERIK REINHOL DZ, Bofors
St&ltillverkarnastdlls dagligen infcir
allt stdrre krav pl. kvaliteten av det
st&I,som den modernateknikenkrd,ver.
Det gZiller att fdr varje anvlndningsomride framstdlla det bdstaoch ldmoligastematerialet.Det kan bl. a. ndmnas,att Amerikanskaflygvapnet kriver
vacuumsmdlt stil som material i alla
kullager som ingir i flygplanen.
Ett krav har naturligtvis alltid varit
att framstdlla stil av hdgsta m<ijliga
renhetsgrad.Man har ddrvid kommit
in pL fdgan om olika gasersinverkan
pl stilets kvalitet. Syretsinverkan hat
ju l?ingevarit kdnd, under det att kvd.vets och vdtetsinverkan fcirst pi senare
tider bcirlat ndrmare utforskas. I de
flesta fall <jnskarman st lirga syre-,
kvive- och vdtehalter som m<ijligt i
st6.let. Smiltning i lufttomt rum vacuum - ei.ren av de metoder, som
kommit till anvindning ftir att uppni
detta iinskemil. Genom vacuummeroden fcirhindras all gasupptagningunder sjdlva smiltningen, samtidigt som
mdjligheter gesatt avsevertminska den
i utgingsmaterialetupptagnagasen.
Tvi olika metoder fiir vacuumsmdltning
F6r vacuumsmiltning har tvl olika
ugnstyperkommit till anv?indning.Vid
den ena metoden utfdres smd.ltningen
under vacuumi en induktionsugn6ch
stilet tappas,ivenledesunder vicuum,
i en vanlig kokill. Vid den andra metoden omsmdlter man, i en ljusb&ge
under vacuum, p6. vanligt sdtt framst2illda giii. Desia gcit anvdndes som
elektroder och smdltasi en vattenkvld
kopparkokill.Det [r dennasistndmnda
metod,"vacuumljusbigssmdltning
med
konsumerbar elektrod", eller. som vi
fcjr enkelhetens
skull vanligen sdger,
Totalbild aa rac/.tillnxtgnen. I nedre tdningen syxs spfutrucken ned en kokill
'framkdrd
till ugnen. I i)te adningen rjnes
ugnen med stoftausAiliare, punpar n2. n2.
Cbristian Lindblad stilr till biiger om degeln.
S3 snart smiiltningen pibi;rlatt, stiings den
,anga ddrren. Boforsfoto Tillman.

1,3

En elektrod,insatti kopparAohill,kdr:'fram till ugnen.Katl'EriA
llarg Adr trucken, som i dagligt tal kallas "ruggarbilen", Bofors'
foto Tillman.

VL-smZiltning (vacuumljusbigssmiltning), som anvdndesvid Bofors nYa
verk, MEK-)0 i Kilsta.
Vacuumlj usbigsugnenskonstruktion
och arbetssdtt framghr av hir nedan
publicerade principskiss.

EleArrodexhar stersatslast uid elektrodhuaudetfard;g att sAnkdr
ned i kopparhokillen.Boforsfoto Tillman.

Srnidda eller giutna elektroder
omsmiiltas
Av det fdr smZiltningavseddamaterialet tillverkas genom smidning, gjutning eller pressmidningen elektrod av
passandeoch l?implig storlek. Elektro-

iivervakuumljusbigsugn
Principskiss

Motcr fiir
elektrodnirelsen
Frabtarfiir strbmti[{€trsd
flilgvakuumpinp
Elektrodst&rg
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dens 6vre dnde svetsasfast vid ett
svarvat skarvstycke,ett s. k' elektrodhumd, som [r f?istvid elektrodstingen.
Elektroden hZings d2irefter uPP i en
evakuerad behillare, nira botten pi
en vattenkyld kopparkokill, och en
elektrisk ljusb&ge tlndes. Elektroden
dr negativpol, kokillen (degeln) positiv. Denna ljusbige &stadkommeren
fortldpande avsmdltningav elektroden
och den smllta metallen samlasi och
fyller lingsamt den vattenkylda kokillen. Fdr att kunna bibehllla en kontinuerligt brinnande ljusbige under
smdltningen, mflste ljusbigens ldngd,
d. v. s. avst&ndetmellan elektroden
och den smllta metallens yta, h&llas
konstant. Detta estadkommesgenom
en automatiskt reglerad motor. Fastsvetsandetav elektroden vid elektrodhillaren, s&vdlsom hopsvetsandetav
flera kortare elektrodbitar, kan giiras
i ugnen.
Hela anordningen dr inmonterad
i en dppen profiljiirnskonstruktion.
Mandvreringen av ugnen under smdltningen sker frin ett kontrollrum, av
sikerhetsskiil helt avskilt fr&n ugnsrummet, i vilket alla f.or reglering och
civervakningntidv?indigainstrument dr
placerade. Genom ett optiskt sy-stem
kan smdltaren se ljusbngen Pi en
skdrm pi mantiverPulPeten.

I

och elektrodens

i
i

V..uumsystemets
konstruktion

I
I

Ugn.ns huvuddel dr vacuumkddet,
vid vilken smdltdegeln (kopparkokill

1.4

Ugnen onedelbafi innan degeln aacuumtiitl. kopplasfast i 6uerd.eI en. Bof orsf oto Tillman.

och kylk?irl) vacrumtett insdttes.Smiltdegeln f6rs fram till ugnen och hissas
i llge av en speciell truck.
Genom smdltdegelnslock gir den
r6rliga elektrodstingen genom en vacuumtdt genomf6ring. Vid elektrodstingens nedre dnda finns en anordning fcir fastspdnning av elektrodhuvudet, vilket i sin tur svetsats till
elektroden. Hela elektrodanordningen
nr upph?ingdi en kdtting, som dr rdrlig
genom en differentialvdxel, driven av
2 elmotorer, som vid automatreglering
styrs enligt instiillda strdmstyrkor. Fdr
att centrumstllla elektroden fcire fastsvetsandetvid elektrodhuvudet finns
tvi pneumatiskt reglerade kliimmbackar, stillda mot varandrai behillaren.
Evakueringen av vacuumkerlet sker
med en Roots pump 6000 och en
Booster pump 3oB4 fcir hrigvacuumsidan.Bida dessapumpar dr parallellkopplade. Fdrvacuum nis med i serie
kopplade Roots-pumparRG1000 och
RG350 samten vattenringpump.Mellan vacuumkirlet och pumpaggregatet
finns en stoftavskiljare med utbytbara
siktar fcir avskiljande av metallstoft.
Alla ventiler i vacuumledningatna
regleras elektropneumatisktsa att de,
liksom alla pumpar, kan mandvreras
frf,.nkontrollrummet. Genom inbyggda
tryckkopplare miijliggdrs en fullstdndig. automatisering av anldggningens
evaKuefrng.

KopparAokiller au olida ryper uppbiingdai statju ute i eleAtrodhalI en. Bof orsfotoTillman.

trycket pi alla viktiga platser. Om
exempelvistrycket inne i vacuumkdrlet
under smlltningen dverstiger5X10-1
Torr brytes smdltstrdmmen automatiskt. Smd.ltningensker i ett vacuum
av ca 10-3Torr*). Trycketunder drift
*)

10-3 Torr motsvarar ett tryck av 0,001
mm kvicksilver. I Torr:
1 mm kvicksilverpelare.

Plan daer hlEK

dr beroendeav det smilta materialets
gasinnehill (gashalt) och smllthastigheten.Man kan ocksi smdltaunder en
inert**)gas vid tryck av 20-100 Torr.
**;

Med inert gas menas en gas som icke
rcagerat eller ingir f6reningar med
den smiilta metallen. Ex. pi sidana
gaser dr helium, argon, xenon och
kr'?ton. Argon anvlndes i MEK 50.

50, ronz slner iir blggnaden planerad fdr d.nnz en liknande usn.

Noggrann instrumentiivervakning
Inne i vacuumsystemetregistrerar
talrika vacuummd.tningsinstrument
luft-

t0

I

15

0

5
rrrrl

tt,'l

t0
r.l

t5

20n.teD
I

m. m. samt fiifftd. Man6verrummet
ligger i ugnstornet r/2 trappa over
kontorsv&ningen.

; f f.

Stil, titan och zirkon kan smiiltas
Bofors vacuumljusbigsugnlr avsedd
fiir smiltning av st&I,titan och zirkon
enligt - som redan ovan nemnts -

konsumerbar elektrodavsmlltningsmetod. Fiirsta funktionsprovet gjordes
den 9 nov. 1959, dF'allt gick bra, och
i decemberkom ugnen si sakta i Produktion. Frjr n[rvarande k6rs ugnen
pi dagtid, men sedan anldggningen
och personalenblivit fullt intrimmad
ir del meningen att <ikatill 2-skift och
s& sminingom till 3-skift.
Hittills har endast htiglegerade
varmhillfasta st&l av Bofors-kvaliteter'
ra A 286 och ROP 46 samt kullagerstil smdlts, rnen Programmetkommer
den
Pd
runda
i
rnaniiaerrunzmet'
Sni)lra|e Erik Gusrau Gustautsonoid instrumentpatzelen
se hur srniltningen fortskrider. Bofors- att vidgas. G<iten har nu en diameter
skiirmen kan ban, uia ett spegelteleshopsystem,
foto Tillman.
pi 300, 400 och 500 mm med en vikt
pZ ca L, 2 och 3,9 ton. Elektrodernas
Vattenkylningen omfattar 5 olika ord ganska liten och blygsam ut och diameteril ca 225,320 och 430 mm.
kretsar. F<irutomkokillen dr elstrdms- fdrst ndr man vdl intrdder i lokalerna Arsproduktionen kan berdknastill ca
ledningarnatill elektrodenochvacuum- fhr man en uppfattning om byggna- 1000 ton vid dagging och normalt ca
dens storlek och rymd. Byggnadspla- 2000 ) 3000 ton vid a-skift.
pumparna vattenkylda. Ugnsbehilla'
ren, stoftavskiljaren, elektrodstlngen nen framglr av f.ig. p& sid. 15.
och centrumbackarnakyls med varmEfterfrigan pi vacuumsmiilt stil
vatten pi ca 30-400, fdr att fdrhindra Kort beskrivning av byggnaden
stiger kraftigt
Som synesav planen uPPtagesstdrre
kondensation.
Eftefifirgan pi vacuumsmllt mateAlla kylvattenledningar dvervakas delen av byggnaden,som dr ca 34X3)
har ii'kat i mycket stor utstrickning
rial
ljus
och
rymhiig,
av
en
hall,
m
stor,
genom str6mningsvakterochtermomet"elektrodhallen".
under
de senasteiren. I USA var proI
denna
k.
lig,
den
s.
rar, som vid varje stiirning fr&nkopplar
av material,smZiltenligt fdrduktionen
och
fd,r
elektroder
finns
upplagsplatser
smiltstr6mmen. I kontrollrummet 1r
farandet med konsumerbarelektrod
alla viktiga elektriska kopplings- och fdrdiga g<it,stativ f6r deglar, maskiner
av
fiir
tvdttning
andra
anordningar
och
22.700 ton
3,t L957
kontrollinr?iftningar placerade.P& den
fdr
en
kapsig
och
en
svarv
kokiller,
ton
45.000
i"r I9J8
nedre plattformen finns dessutomen
resP.
elektroder
bearbetning
av
Provav
elektrodtavla f<jr mandvreringen
Av material, som tillverkats enligt
stingen och centreringsanordningen' tagning m. m. samt anordningar fcir
metod, kan ndmnas kulnyssndmnda
isittning av elektroder resp. urtagning
liglegerade konstruken
del
spir
lagerstll,
finns
av giit ur deglarna.I golvet
Ugneu av tysk konstruktion, byggrostfria st&l och
snabbst&l,
tionsstil,
hallen
lyfter
fdr tru&en. Traversen i
naden proiekterad av Bofots
med hdgsta
st&I,
alla
varmhillfasta
18
m.
p&
har
en
spdnnvidd
10 ton och
Vacuumsmiltugnen med instrumenkrav pi renhet frin slagg och gaser.
Ugnen, av typ VA-L 900 sk IB, ir
tering har konstruerats, byggts och innesluten i ett torn av betong, endast
De fdrbdttringar i stilets kvalitet,
levereratsav den tyska firman Hereus. iippet mot hallen, men avskilt frtn
man nir genom vacuumsmdltning,
som
H.ela ariiggningen har projekterats denna med en brand- och explosionsd'rbl. a.
och ritats av Bofors anllggningskontor siiker skjutdiirr i 2 vilningatshiijd. Som
(BAK) i samarbetemed Byggnads- f:ramgfr av planen iir byggnaden pla- Minskad gashalt
avdelningen (B). Sjelva byggnaden nerad fiir innu en liknande ugn.
Minskad slagghalt
uppftirdes pi entreprenad av Sklnska
Den iivriga delen av byggnaden Zir Fiirbiittrad smidbarhei i varmt och
Cementgjuteriet, medan Bofors elekt- uppfiird r 2/2 plan. I bottenviningen,
kallt tillst&nd
riska avdelning utfiirt hela den mycket i niv& med hallen, finns lagerrum fcir
omfattande monteringen av elektrisk elektroder m. m. samt transformator- Bdttre mekaniskaegenskaper
Mdjlighet att tillverka varmhlllfasta
utrustning m. m.
och likriktarrum, i andra vlningen
stll med h6ga aluminium- och titanperrymliga
stora
MEK-50 ligger omedelbart bakom finns kontorsrum,
halter med tillr?icklig renhetsgrad
n.
dven
disponeras
jZittelika
(som
f.
sonalrum
MEK, delvis skymd av denna
fcir att kunna varmbearbetas.
fliktrum
dverst
och
forrld,
MEK)
av
byggnad.AnlZiggningenser med andra
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NOBBTKRUTS
NYAFABRIKFtiRMANUFAKTUNBRING
AVIAKBMBnBT
Dzir Bjiirkborns

hammarsmedja fordom dunkade sl&r nu moderna maslciner
roo.ooo-tals tabletter i timmen
Au Ingenjor N-O. MACNUSSON,

Utvecklingen inom ldkemedelsomridet har gitt raskt f ram&tvid Nobelkrut
och i medio av fu L958 besldtsdirfcir
att man skulle sammanfdrade olika
provisoriskamanufaktureringsenheterna till en ny fabriksenhet.Samtidigt
ombildadesavdelningen,som tidigare
sorteratunder forskningsavdelningen,
till en driftsavdelning med bendmningen NVM.

Nobelkrut

k

X blir M

*rc.
1j

Fabriken, som projekterats och
byggts i Nobelkruts egen regi, placerades i anslutning till dldre byggnader
inom X-omridet, vilket samtidigtomd<iptestill M-omridet fcir undvikande
av frirvdxlingar med bl. a. elektriska
avd. Fabriken ligger pi gammal och ft
dlevd'rdigmark, som tidigare sett sivdl
hammarsmedjaoch valsverk som tro"Liketnedelsfabriken"
sedd frdn sdder ocb gamla iilufdran, Den tildre byggnaden (M
3)
tylfabrik och nigra slaggstensviggar liing:t
t. h. uid lastbryggaa. Boforsfoto Tillman.
i de iildre byggnadernapiminner oss
;i.nnuom forna tider.
Liikemedelsspecialitet
liimplig beredningsform t. ex. tabletAtt M-omridet valdes till tomt fcir
ter,
salvor,ldsningarm. m. som sedan
Med ld.kemedelsspecialitetfcirstir
NVM berodde delvis ddrpi, att man
man det fiirdigbereddaoch fiirdigfdr- fcirpackas.
ville komma bort frin vissaluftfcirorepackadeJikemedelspreparat,
som-uia
Vi har dven ett licensavtalmed den
ningar i form av gaserm. m. som finns
droghandeloch apotek nir kunderna. amerikanskafirman E.
R. Squibb g
inom virt stora fabriksomride.
Vi har i vir produktion egna ldkeme- Sons,varsproduktervi
manufai<turerar
Innan vi gir civer till att beskriva delsspecialiteter, som framtaqits
av och fcirsd.ljer
inom Norden. I dettafall
den nya fabriken, dr det kanskeldmp- forskningsavdelningen
och dd-rllke- kdpes ldkemedelssubstanserna
frin liIigt att nlmna nigra ord om produimedelssubstansen
tillverkas inom Nocensgivaren och bereds till tabletter
terna och derasdistributionsvd.gar.
belkrut, fcir att vid NVM civerfdrasi
in. m. vid vir fabrik.

#

Nigra prou pfr de mdngafdrpackningar i ajtAa NobelArursldAe_
nedel distribuerar.BoforsfotoTillman.

d;*ffi*

10.000-talt broschyrer ocb prospeht utslindes till liikare,
tandLikare rn. fl. med informalion om ttira lhkenedelstpecialiteter.
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I denna lohal blandasoch granalerastablettmastaaa olika typer'
I baAgrundenbakonzttagnentill torksAdpet sesdet stora cylindrisAa slangfiltrer 16r ausugningsluften.Boforsfoto Tillman'

Virt register i dag omfattar ett
i
4o-tal olika ldkemedelsspecialiteter
fdrPacksammanlagt ca 160 olika
ningar, vilka distribueras fr&n oss till
droghandeln, som i sin tur Ir distributionsorgantill aPoteken.

avdelningen mist bygga UPP en egen
och nog si omfattande lagerbokfciring
f<ir sivdl f.drdig varu som fcir rivaror
och emballage.
Den nya fabriken

Den nya fabriken, som omfattar ca
1.000 m2, [r byggd i direkt anslutning
till en ?ildrebyggnad (M-3). Fdr att
pi eti rationellt sltt kunna nyttja sistnlmnda byggnad till lagerlokal iir den
nya fabrikskroPPen si placerad, att
ldkemedelsspefiir
Leveranstiderna
vid en eventuell kommande utman
korta
mycket
cialiteter ir genomgiende
kan sammanbYggaden med
byggnad
samorder
en
effekfueras
och normalt
rna dag som den inkommer. Detta har ytterligare en dldre byggnad (M-1)'
medf6rt, att vi inom manufakturerings- som dven den utnyttjas som lager.
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Plan ao liikemedelslabrihens tnellanadning,
ned run lt)r t'zblettilluerkning n. m.
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Fabriken er byggd i tre viningsplan,
en mindre del i fyra viningsplan. Som
vertikalt transportmedelfinns en centralt bellgen hiss fcir sivdl personsom varutransport.
Byggnadsmdssigtdr fabrikens bottenvining utfdrd i betong, de tv& iivre
planen i liittbetong med betongbjiilklag. Genorn brandhirdiga vdggar och
sjdlvstdngandebrandd6rrar ir fabriken
helt skild frin lagedokalerna.
Vid fabrikens dstra fasad finns en
lastbryggaunder skirmtak och en vdl
tilltagen vdndplatsfdr lastbilar' Vidare
finns en truckbana fdr fii'rbindelse
med lagret i byggnadenM-1.
Luftkonfitioneringen

Blandang

liva.uloge

ffi;;J

Tablettpressaraa oliAa typ kotttmer till antiadning aid' tablett'
slagningen.Sfruiil rduara son fArdigprodukl fbruaras i plastkaggar. !ohn Dufaa besh.frdat
fiitdiga tabletter. Boforsfoto Tillman'

Detta innebdr, att vi inom landet
endasthar 11 st. direkta avnemare.Ver
export gir till v&ra agenteri olika l?inder, som via det landetsspecielladroghandelsorgan distribuerar vira varor.
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Di man vid dennatyP av Produktion
dr mycket noga med den inkommande
luftens renhet, har en luftcentral placeratsi bottenplanet,ddr inkommande
luft renasi s&v[l olje- som fiberfilter
fdr att sedanportionerasut till de olika
frirbrukningsstdllena.Som dvertryckskammarefd,r den renadeluften tjdnstgdr hela fllktrummet. En del av luften
kan vid behov avfuktas. Den del, som
dr avsedd fdr sterilavdelningen, gir
genom sdrskilda sterilfilter, placerade
omedelbart fci're inblisningen i sterilavdelningen. Utsugningen fthn de
olika lokalerna sker med flektar, som
placeratspi byggnadenstak.
I fabrikens bottenv&ningfinns lokaler ftir mottagning och avsindning av
gods samt ett kallfdrrid indelat i wi
rum, med resp. + 10o och * 20
temp., i vilket temperaturkdnsligaldkemedelfiirvaras. Vidare finns ett rum
fcir berednineav salvorm. m.
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fylls injehtionsl6sningar pfr .flashor, personalen
anpiinder speciell klddututning
tned munsAydd, gumntihandsAar
m. m. Fruarna Karin Berglund, ALaj-Britt FalA och Inga
Jobansson i arbete. Boforsfoto Tillman.

I sterilrummet

Tablettillverkningen
Mellanvflningen, som man nir direkt
i plan med Bjcirkbornsvlgen,ir anordnad fcir tablettillverkning. Dd.r finns
bl. a. ett handfcirrid fcir kemikalier,ett
blandnings- och beredningsrum f6r
tablettmassasamt ett rum ddr tablettpressarnaplacerats.Apparat- och maskinutrustningenbestir av blandningsmaskiner, olika stora knidar, granuleringsmaskiner,kvarnar och torkskip.
Fd,r sjZilva tablettslagningen anvinds
roterande tablettpressarav olika typer,
med kapacitetfrin 20.000till 100.000
tabletter per timma. I denna del av
faoriken iir dammbildningen ett besvZirligtproblem, och f6r att klara detta
har i blandningsrummet insatts ett
stdrre fldktaggregat med slangfilter,
som via utsugningstrummor1r frirbundet med de skilda ^pparctena. Vidare
finns i dennavining ett lagerrum,ddr
fd,rdtga tablefter ligger tills kontrollavdelningen utfirdat attest om godkd.nnande. Forst direfter fl.r tarcn
dverfrjras till bulklagret fdr tabletter.
Fiirpackning
I riverviningen finns fdrpackningslokaler med utrustning fcir automatisk
etikettering a1' glasemballage,elektronisk tablettrdkning fcir avrdkning av
tabletter i burkar m. m. samt en fcirpackningsline.Hdr ir d.vensterilavdelnin-o^

Efterfyllning

ocb f6rilutning
grantAas aarje injektionslla:Aa
innan den fir aidarebefordras ft)r erikettering och
fdrpac|ning.
Vid arbet:bordet slnes -lr, u. fruarna Ingrid percson, Anne_Marie
Larsson ocb Immeri Magnusson.

fcirslutning av flaskor. Vidare finns
hdr speciella omkliidnings- och tvdttrum fcir personalen som arbetar med
fyllningen.
Vid utformningen av dessalokaler
har s[rskilt stor hdnsyn tagits till
ventilationen, med tanke pi att fyilningsrummet och beredningsrummet
miste hillas sterila,d. v. s.-fria frin
bakterier m. m. Fcir att klara detta
Droblemir rummen helt slutna och sti
under stdndigt dvertryck av sterilfiltrerad luft. Alla vdrmeledningselement
dr dammfritt inf?illda i vdggana alla element i huset Zir f. ci. infiillda
pi detta sdtt - vd,ggtt, tak och golv

dr si slita som mdjligt. Ddrrposter och
listverk har ersattsmed tejp frir undvikande av dammansamlingoch mellan glasskivorna i fdnstren dr utsugniog anordnad fcir att undvika att
damm eller pollenkorn kommer in i
lokalerna. Yd.ggarna.dr milade med
speciell fd.rg som til tviittning med
sprit- eller kloraminld,sningaroch bestrilning av ultraviolett ljus (uviolljus). All apparatur och alla transpor&?id dr mycket ldtt demonterbara
fcir sterilisering genom autoklavering
eller tvdttning. Sterilljuslampor (sterilamps) dr tdnda hela dygnet; pi
dagana ir lamporna riktade mot fiit-

Diskrum L-------:\
\ Aulokhvc p-=:
,\
I F&rstutn.
ll

1.

Gronskn.

h-l;---

Sterilavdelning
Steriiavdelningen omfattar diskrum
fcir glasvaror, autoklavrum, beredningsrum samt rum fci,r fyllning och
L9

PJan at, ldAenzedel:fabriAens 6ure tfrning
nzed sterilaadelning, .li)rpackniftgsraln n. m.

ren, pi nltterna ut mot rummen. Givet'
vis dr ocksi personalen, som arbetar
hdr inne, fcirsedd med steriliserad
skyddsutrustning: munskydd, gummihandskar,hirskydd, skyddsrockaro. s.v.
Apparaturen i sterilavdelningenbestir av utrustning ftir tvdttning och
diskning, autoklavutrustning samt beredningsapparatur fiir injektionslci'sningar, sistndmndahelt i glas. Vidare
finns speciella arbetsenheter,t. ex.
bioteknologiskt utexperimenteradearbetsbord n. fl., f6r fyllning, fdrslutning och granskning av injektionsflaskor.
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Fiirrid fiir etiketter, emballage
m.m.

I

Ett etikettfijrfid dr iven inrYmt i
fabrikens civervining och i dennalokal
finns dven en maskin fcir kod-tryckning av s&vdletiketter som kapslar.
Huvudfcjrrid fdr glasvaror och emballage finns i byggnadenM 1 i bottenplanet,som delvis dr utrustat med
st&lrdrshyllor fdr pallhantering. overv&ningen i sammabyggnad inrYmmer
broschyrfdrr&d samt personallokaler
ftjr siviil manlig som kvinnlig personal och gemensammatsal.
En tillverkning

K4-"tr-"#"-F€

-" e,
44#dfl

'

Jr.ii

i stark utveckling

Likemedelsmanufaktureringendr lnnu i sitt fdrsta utvecklingsskede.Den
nya fabriken har successivttagits i
bruk under &ret och vissa justeringar
i intrimningen av aPParaturoch maskiner &terst&rallti?imt. "Barnsjukdomarna" har dock varit fi och nigra
sttirre svirigheter att i praktiken omsdttaden noggrant genomtlnkta planeringen av fabriken har icke fd'relegat.
Bolagsledningen stdller ocksi stora
fiirhoppningar pi denna tillverkningsgren, som av allt att d6ma o&s& har
goda framtidsutsikter, iven om konkurrenseniir hird.

ry--

an'
Vid' beredningau iniektionsl\sningar
en appdrdtttr som iir utldrd helt
i glas, Herr Siiren Strdm byter kiit'l' Boforsaindes

foto Tillman.
I etikettt'dtridet finns en tilltrltckningsma'
:kin'f6r sduiil kapslar sont etiketter. Kjell
FrisA shiiter masAinen. Boforsfoto Tillman'
I 16rpackningsramntet sittet personalen aid
en Jine och gdr burAar m. n.'fdrdiga' I fdr'
grunden den elehnonisAa,tablettrdkningstnaskinen. Boforsfoto Tillman.
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Forslagsverksamheten
vid Boforsverken dr rekordartad livliq

oskadade. Gustavsson har fdreslagit,
att ugnens stegmatningsvlxel lossas
Fdrslagskommitt6nvid Boforsverken spinen och sedan samlar dem och
och att ugnsbottnen vrides s& mycket,
sammantriddetisdagenden 23 februari bliser ned dem i en pise. Sammaanatt oslitna eller or6,rda segment av
och behandladedi a6 f<irslag,av vilka
ordning torde ocks8.krrnn" anvdndas ugnsbottnenkommer mitt framfd,r in7 tidigarc behandlatsoch di bordlagts, vid rensugning av djupa h&1.Tidigare rnatningsluckan.
Stegmatningsvdxeln
medan 29 vat nya f6,r dagen. Av-de
metod, att blisa ur spin med tryck- har direfter flyttats tillbaka i sitt innya fd,rslagenhade 15 fdrslag inldm- luft, kunde mlrngaginger vara riskibel
grepp med drivaxeln. Hela ugnsbottnen
nats under de senasteveckorna i de- di. spinen kunde flyga upp i cigonen
kan enligt detta fdrslag anvindas och
cember1959, L4 st. i januari-februari
pi. arbetaren.Belcining 50 kronor.
ugnen kan kcirasbetydligt llngre mel1960.
lan varje ommurning. F<irslagethar
Skydd fdr giingan p3 dragdornar titl
Kommitt6n beslcit att bordlagga 7
en.l[ngre tid och visat sig ge
pf9y"tt
15,5
cm
granathyltor,
inld.mnat av
fd,rslag fd'r ytterligare utredninfoch
tillfredsstdllande resultat. BelOning
Ture
7064
Guttauston,
MSK
(Reg.
46
prdvning och att tacksamt avbiJja 4
150 kronor.
fcirslag, medan 25 fij,rsla,gbeld,nades 54/5e).
Vid transport och hantering av
Stfrlborctar ausedda att aulilgsna
med sammanlagt2.350 kr5nor. Av de
bordlagda fdrslagen har 2 dversints dragdornarnatill 1i,5 cm granaterhar gli)dtphn frhn ldptAenornafi)r aagnen
det ofta hint, att infiistningsgiingorrra p3 trantportbandet mellan karuselltill BAK fcir utredning, 2 dr flremll
fcir lingiidsprov, medan 2 vid sam- skadats. Enligt fcirslagel skyddas ugnen och granatplerreni granaltmedgangat med en hylsa, som skruvas jan MSK 46, inldmnat av 7064 Ture
mantrddet ef hade hunnit utredas pi
fast
civer dornens bakre del. Hylsan Gustaatson, MSK 46 (Reg. 57/59).
grund av f<irslagsstillarens
sjukdom.
Ett av sistnlmnda fd,rslag har senare Ir ockst fcirseddmed en lvftkrok. som
Transportbandet ir upptill och i
itertagits. De belcinadefdrslagenvar: Zir lZimplig att anvdnda via tyfidng
mitten fcirsett med ett ldngsgiende
och transport av dornen. Skyddshylsan spir,
d?ir en del av transportvagnen
Utsugningsanordn)ng att anulindas har anvdnts sedan en tid tillbaka och
Idper. Dt varma kutsar trinsporteras
u)d ju-slering au triiint,.ttternai utsug- vrsatsig vara mycketanvdndbar.Bl. a.
p3.-vagnen, faller ofta gl<idspin ned i
ningilSdor, inldmnat av 9691 Arie
har den ocksl anvints vid vlrmebe- spiret
och lZigger sig pi lcipskenorna
Eriksson,VK 5i (Reg. 53,/59).
handling av dornen. Bekining 100
oth hindrar uugrr.. ait iulla, vilket har
Det hdnder ofta att justeringsarbe- Kronof.
fdrorsakat driftsavbrott. Enliet f6rslaten miste utfriras i ltdor, dir utrustAndring aa pressdynatill 15,5 cm get har frcmf6r varje hjilpar pf,.
ningsdetaljer redan ir inlagda. Spin
granatbylsa, inhmnat av 7064 Ture vagnen monteratsen stilborste, vilken
och flisor, som di bildas. ?ir mviket Gustaasson,MSK 46 (Reg. 55/59).
under vagnensging sopar rent ld,psvira att fi bort och detaliernamiste
Det hdnde tidigare ofta att kutsen, skenofna.Sedanborstarnamonteratspii
i minga fall plockas ut ur lidan fcir ndr den placerades
i pressdynan,stdll- vagnen har denna gitt stdrningsfritt.
att denna skall kunna rengd,ras.Eriks- de sig snettdirfdr abtdynansdiameter Belcining 1.00kronor.
sons fcirslag bestir av en-ejektor dri- dr mindre d.n styrringens. Kutsen
Andri_ngi arbetsriittetoid.rengi)ring
ven med tryckluft, som suger upp mlste ddrfcir stillas rdtt i dynan. vilket
'mlnga aa detaljer i triAloretilen i VA
40,
fcirorsakade extra arbete och
inldmnat aY 14948 EriA Sii;kobt.
Arne Eri6sson denzon:trerar rin utsugningrginger hindrade driften. Gustavssdn
VA 40 (Reg. )s/59)
anordninp.
har fcireslagit att en konisk ursvarvRengd'ringav mindre detaljer sker i
ning gdres i dynan med sammadiameter som styrringen.Denna indring har en trikloretylenapparat,indelad i 3bemedfdrt, att kutsen genast kan stdllas hillare. Arbetet tillgick tidigare si, att
ritt i dynan artan att stj?ilpa.Samtliga detaljerna skriljdes genom neddoppdynor dr dndrade p3.detta siitt. Met-o- ning i de olika behillarna. Vntslan
den innebir en lattare och sdkrare blev dE mycket snabbt fcirorenad.BehLllana miste delvis tiimmas fdr
hantering. Belcining 50 kronor.
hand och vitskan transporteras till
Anaiindning au de icAe fdrclitna VA_
30 fd'r rening. Enligt fdrslaget
Iegmentenp2 ugntbotten till Aarusell- upphettasvitskan
i en av de yttre 6eugn, inldmnat av 7064 Ture Gustaut_ hl.llarna till kokning.
Gasen jtiger di
son, MSK 46 (Reg. j6/59).
uppit och kondenserasmot riiren i en
De karusellugnen skulle laddas, rcirslinga, som d.r lagd pi vd.ggana,
i
stdlldeskutsenalltid pi sarnmastdlle apparaten.Den siledes kondenserade
pi. ugnsbotten framfcji insdttninssluc- trivdtskan rinner 6ter ner i
behillarna
korna. allt eftersomugnsbottnerirote- och blir samtidigt automatiskt
renad.
rade.Ugnsbottnensletsddrfd,rmycket Sedanfdrslaget infcirts
har behillarna
starktjust vid inliiggningsstdllena,
me- inte behd'vt rengdras si ofta som
den mellanliggandesegment fcirblev tidigare och dveri detaljerna
rengdrs
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svetsningsarbetet.Den fcirlZingdaborren centrerar nu noggrant och verktyget ger ett exakt och gott arbete.
Frirslaget har prdvats en ldngre tid
och visat sig vara mycket tillf<irlitligt.
Beldning 150 kronor.
/) Kfonof.
Hhllare fdr kylrdr p3 ilipmashiner,
Bandspdnnaretill grund'cirAelskiaor,
Mi)ller,VV 20
inlimnat av 5788 Karl Liungberg, inlimnat av 3946Rune
(Reg.6r/59).
KA 804 (Reg. 59/19).
Pi vissa slipmaskiner i VerktygsFiir att mdta evolvent och kuggriktmiste en kylanordning
verkstaden
ning p& ett kugghjul i den kontroll6ver
arbetsstycket.R<irenfijr
monteras
fiirfogar
avdelningen
maskin som
miste
dlrvid fistas med en
kylmediet
dver, fordras filr varje kuggstodek en
av
nigot slag. I st?illet
h&llare
stlllbar
speciell grundcirkelskiva. Ftir att
dylik hillare, har
fd,r
att
en
tillverka
grundcirkelskivor
anminska antalet
foten av en kastagit
fdrslagsstillaren
vd.ndesi vissafal] st&lband,som lindas
kulled, som
med
serad
lamphillare
runt om den ndrmast i m&tt mindre
kapats till-l?implig liingd och fijrsetts
av
Fastspinningen
grundcirkelskivan.
med en fdstskruv fdr kylrdret. Ftirsladessastilband har ofta varit besvddig.
get innebdr en billig, enkel och sdker
Fcir att pi ett enkelt sltt spdnna fast
liisning pi detta infistningsproblem.
fjiideranordning
banden har en enkel
Belcining50 kronor.
konstruerats,som gdr att bandet sitter
fast och sdkert. Beltining 50 kronor.

effektivare genom att den sista skdljningen gdrs i gas i den behillare d2ir
vltskan bringas till kokning. Metoden
ger renare detaljer, viss besparing av
trivitska samt mindre arbete.Beldning

Anordning att anudndat uid saettning aa fi)rliingning:stychentill spiralboriar, inlimnat av 2204Viktor Persson,VK l0 (Reg. 60/19).
Vid svetsning av fdildngningsstycken till spiralborrar har det hittills
saknatsen-lZimpligstyranordning. Det
har ddrfrir hdnt, att borr och fddZingningsstyckekunnat ligga fdrskjutna i
fdrh&llande till varandra, vilket gjort
att borrningsarbetet blivit diligt och
borrarna litt brutits av. Anordningen
bestir av tvenne chuckar, som monterats pi ett stativ. I den ena chucken
insplnnes borren, i den andra forl?ingningsstycket,s& att detaljerna kommer
mitt fiir varandra. Chuckarna dr lzgrade si, att de kan vridas runt under
Bilden tisav anordningen tdr automatisA
reglering aa slagliingd'en oid bonning au
oliAa djupa hdl (Reg. 67/59).

'dr
fastna och sv6.raatt f.hbort. Cadsson
har fiireslagit, att kilarna tillverkas
med ett genomgiende och giingat hil'
Ndr en kil, som fastnat i dYnan,
skall lossas,skruvas en skruv genom
kilen varefter denna ldtt kan tagas
bort. Fci'rslagethar prd,vatsmed gott
resultat. Beliining 50 kronor.

Med den sti)rre ratten och Auggalixeln gfrr
fattspd.nningen aa iimnena i Aallsfrgen fort
och atan anslfi.ngning.

Anordning fi)r fanspi)nning au dmnen i kallshg, inldmnat av 7094 Eric
Erihtton, MS 20 (Reg. 6z/59).
De dmnen, som skulle kapas i kallsig nr 81590 i MS 25, fastsPdndes
tidigare fcjr hand genom en mindre
ratt, fdst direkt pi skruvstycketsspindel. Detta arbete var ftirenat med
mycket stor kraftanstrlngning, si stor,
att en man som var sysselsattddrmed
fick skador i arm och axel. Fdrslaget
inneblr, att den lilla ratten byts ut
mot en stiirre och att samtidigt en
kuggvdxel inmonteras mellan ratten
ocli-soindeln.Arbetet underldttasddrigenorn i hcigsta grad och risken fiir
<iveranstrdngninghar bortfallit. Beltining 100 kronor.
Anord.ningft)r borttagningao tuiirkil, inld"mnatav 21665 Ed'aard Carlv
ton, MSK 90 (Reg. 66/19).
Tvdrkilarna, som anvinds f<ir uPPriktning av hejardynorna, vill gdrna

Auto matisk r egl ering au ilagliin gden
ild borrning aa olika diuPa hhl' inldmnat av 20679 Karl B. fobans.ron,
VA 35 ocb 13249 Lennart Li)ugren,
VA 35 (Reg.67/59).
I en tdndrdrsdetalj skulle &A hal
borras, ett genom ena viggen och ett
genom bida vdggarna.Detaljen borradesi en vertikalfdsmaskinT 1100-HI
i VA 35. Denna maskin iir fiirsedd
med ett aggregat,som reglerar spindelns slagldngd genom en stdllskruv,
som sl&r an mot en omstillningsarm.
Om slagliingdenindras, miste skruven
stdllas om. Dl den aktuella detaljen
borrades, fordrades emellertid olika
slagldngderftjr de bida h&len och d[
en omstdllning av skruven fiir varje
h&l inte var miijlig, p&verkadesomstdllningsarmenfcir hand. Fiir att undvika deita arbetsmoment har enligt
fcirslaget en skena lagts pi omstdllningsarmen,som dr fcirskjutbar genom
en stindare fZistp& maskinbordet.Genom att stdllskruven vixelvis slir an
p& skenanoch direkt pi omstlllningsur-"n, di skenanf6rs undan av bordet
och stindaren, erh&llesautomatiskt de
bAdaolika slagldngderna.F<irslagetinnebar en berdkningsbar ackordsslnkning. Bel6ning 100 kronor till vardera
av fiirslagsstdllarna eller sammanlagt
200 kronor.
Omtyning ao bandskar,inllmnat av
3659 Saen Parling, n4SK )0 (Reg.
t/60).
Skyddshandskardr en mycket stor
ftirbrukningsartikel och vanligen brukar handskarta Yara mest slitna Pi
insidan, medan skinnet pl utsidan dr
relativt oskadat.Parling har fdreslagit,
att kasseradeskyddshandskarsprittas
sonder,varefter de anvdndbaraoch hela
skinnen tvdttas och sys sammantill en
handske. Av tv& par kasseradehandskar skall man s&lundakunna f& fram
ett par anvdndbarahandskar.Beld,ning
50 kronor. Fdrslagsstdllarenskall ocksi
fi tillf?ille att sy om ett parti handskar.
Rationaliseringau sndri)iningen uid
cykel$iill, inl[mnat av 62 Lars G.
Haag, RTK (Reg. z/60).
Under vinterm&naderna,di endast
en liten del av de anstillda cyklar ut
till Kilsta, kan sntildjningen enligt
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fdrslagsstillaren inskrdnkastill att omfatta endastett mindre antal cykelstlll.
Dessa stdll ldmnas onumrerade.s& att
var och en kan stilla sin cykel diir han
vill. Risken f6r att de oskottadecykelstdllen skall rasa ihop av sncityngden
torde inte vara stor. Genom att endast
rdja sn6n omkring nigra av stdllen
ernes en viss besparing av tid och arbetskraft. Belci.ning)0 kronor.
SpSnbrytaretill "SandaiL" stLlhLllare H 179/83, inldmnat av 3640 Anton Larsson, Va (Reg. 3/60).
Svarvst&len,som anvinds vid f?irdigsvarvning av L),5 cm granater, saknade splnbrytare, vilket gjorde att sp&nen
blev l&nga,sammanhdngande
och svira
att avldgsnaur svarven.Dessutomvar
spi.nenmycket skrymmandeoch fyllde
mycket fort spinlidorna. Larsson har
tillverkat en sp8nbrytare,som l?itt kan
monteras pi hillaren. Spinen brytes
nu och dr ldttare att fi bort. Dessutom
fir mer spin plats i spinlldorna. En
annan fdrdel med brytare ir, att skirstilets h<ijdlZige
kan bestlmmasgenom
att detta stills in mot spenbrytarens
underdel. Spinbrytaren har prdvatsoch
befunnits vara d"ndam1.lsenlig.
Belcining 150 kronor.
Andring au mdtuerktygf dr granater,
inldmnat av 3711 Erik Hagberg, VA,
ocb 5854 Helge Anderron, VA (Reg
4/60).
Miitverktyget MP-4t58 var frho
biirjan avsett fd'r mltning av botten
endast i 15,5 cm granathylsor.Fdrslagsstdllarnahar fcirbittrat miitverktyget s8.lunda,att ett ldngsgiende spir
upptagits i mitkolven. I sp&retkan en
klack flyttas till olika ldgen och lisas
fast. Denna kla& ersdtter den fasta
pinne, som p&verkar den anordning
som anger mittawikelsen. Di avlisningen tidigare inte kunde gdras tillriickligt noggrant, har verktyget dessutom fdrsetts med en ldngre visare och
en tydligare skala. Efter fdrbittringen
ir mdtverktyget mera universellt och
sdkrare. Beldning 50 kronor vardera
till ftirslagsstillarna eller sammanlagt
100 kronor.
Fdrblittrad metod oid lotsning au
Iegeringsmaterielar jdrnuagsuagnari
MEK, inlamnat av 62 Lars G. Haag,
RKZ (Reg. ,/60).
D5. jirnvd.gsvagnar med legeringsmaterial eller dylikt i lcis vikt skulle
lossas, anvdndesi MEK en mindre
truck frirsedd med lastskopa.Trucken
hissadesmed travers upp i vagnen, ddr
den arbetade pi samma sltt som pi
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marken. Di jiirnv?igsvagnaffnvar fulllastade, miste emellertid en del av
godset skyfflas ur fcir hand fiir att
trucken skulle kunna fi plats att arbeta. F6,r att eliminera d&ta handarbete, fdreslog Haa.g att en kasserad
mindre jdrnvigsvagn skulle k6,ras
fram p& sammaspir intill den fullastade vagnen. Dennas d.ndgavelfZilldes
ned som en brygga mot hjiilpvagnen.
Trucken fir nu god plats att arbetapFt
utan att nigon del av lasten behciver
lossasfdr hand. Belcining100 kr.
VerAtyg fi)r demonteringaa gummibuffert i framuagn till40 FAK, inlamnat av 654 Frank luarsson, VK 4S
(Reg. 6/60).
Demonteringen av gummibufferten
dr myd<et sv8.ratt giira, d& en fjiider
trycker fast densamma.Ivarssonsverktyg bestlr av ett i vinkel biijt plattjiirn
med en pi det kortare vinkelbenet pisvetsadsplineshylsaoch ett i det lZingre
benet gdngathil med en kraftig skruv.
Genom tilldragning av skruven trycks
fjiidern undan s& att gummibufferten
ldtt kan lossas.Verktyget har prrivats
och visat sig vara mycket sikert. Fcirslaget har anvdnts vid revision av ett
antal axelfjiidringar. Beldning 100
kronor.
Verktyg fi)r rnontering aa buhar i
liinAarmar till driaanordning 40 FAK,
inlimnat av 1j178 Larc Giiran Karltson och 654 Frank ltarsscn, VK 58
(Reg.7/60).
I det hydrauliska systemetdr passningen mellan bultarna och llnkarna
ofta mycket stlw och det ir inte tillridligt att vid monteringen sll, pi bultarna med hammare.Fiirslagsstdllarnahar
derfdr konstruerat ett specialverktyg,
bestiende av en bygel med ett gdngat
hil i vardera sklnkeln. Genom olika
formade skruvar kan bultarna ldtt
monteras eller demonteras.Belcining
50 kronor varderatill fcirslagsstdllana
eller sammanlagt100 kronor.
Fdrstiirkning da ,l,to till turbinkoppling, inldmnatav 20383 Gritta Abman,
VR 92 (Reg. 8/60).
Lageild,get i turbinkipan p& vissa
truckar ir uppressat direkt i sidopliten. Denna ger dock icke tillr?ickligt
kraftigt lageildge, di passningen s3.
sminingom blir mindre god och lagringen bcirjar glappa.Enligt fdrslaget
har det pressadeliget i pliten skurits
bort och ett kraftigare svarvatlagerldge
svetsats fast i kipan. F6rslaget har
anvdnts pi flera kopplingar med gott
resultat. Det sparar iven betydande
reparationstid. Belcining 200 kronor.

Andring au dornspetr, inlimnat av
20819 Lars-Erik Larsson, MSK 46
(Reg. 9/60).
Dragdornen f<ir h&lning av granater
var se utformad, att en skarp kant
fanns mellan den koniskaspetJbnoch
den cylindriskabakkroppen.Dei visade sig, att denna skarpa kant fick skador och repor, vilka i sin tur skadade
lmnenas insidor. Enligt f<irslagethar
den skarpa kanten slipats bort, sl att
'd'rjdmn
det nu
6verging mellan spets
och basparti.Fdrslagethar varit i bruk
en llngre tid och visat sig vara tillfredsstillande. Beliining 50 kronor.
Lfuanordning fdr AabeDind.arp2
lrunxtnor, inldmnat av L7976 laar
Gustauston,XK 30 (Reg. 10/60).
Det har minga glnger visat sig, att
kabel av sldana dimensioner som kan
anvlndas i egna hem och sportstugor
m. m. pe obekant sitt fdrsvunnit frin
trummorna. Gustavssonhar konstruerat en lisningsanordning i vilken kabelns avkapadeinda viks in och lises
fast, varefter hela llsanordningen flsts
med en kedja omkring kabeltrumman.
Lisanordningen kan givetvis inte fcirhindra tillgrepp av kabel, men vdl
omedelbart och slkert avslcija dylik.
Belcining 100 kronor.
Verktyg fi)r ntontering au specialrnutter pfr.framaagn till 40 FAK, inldmnat av 654 Frank luarston,VK 58
(Reg.11160).
Fdr monteringeo av denna specialmutter fanns tidigare s. k. SKF haknycklar, vilka do& var mindre ldmpade fdr det aktuella arbetet, revision
av ett antal FAK 40. Fd'rslagsstlllaren
har tillverkat ett verktyg, bestiende av
en hylsa i ena indan utformad st, att
den griper in i mutterns urtag och i
den andra dndanpassandetill en sp2irr.
nyckel. Detta verktyg ger ett mycket
sdkert grepp om muttrarna och underldttar arbetet.Beldning )0 kronor.
Cbuc€ till bLrdmetdlfrisar, inldmnat av 18348 T . Hallstensson,VV 2 L1
(Reg. rz/60).
Befintliga skarvchuckarhar sE stor
diameter,att det inte gir att frZisaintill
sidor och htirn med dem. Enligt Hallstenssonsfcirslag tillverkas en mindre
typ av chuckar med en yftre diameter
som ir lika med eller mindre an frd.sens diameter. Frdsen slipas ned i
skaftdndans3.att den passa-r
in i fastspiinningshylsan,som ildrages med en
skruv. Trots den klena konstruktionen
har det visat sig att verktyget h&ller
och ger en betydligt blttre maskinbearbetning. Beloning 100 kronor.

'Iio fiirslag
insiindes till ftirslagsprist?ivling

utanfcir. Direfter tvdttas fillningen 3
ginger med destillerat vaften och 3
ghnger med etanol, samtidigt skdljes
Kommitt6n gick ocksi igenom alla tratten. Fdr att kunna utfcira tvittde fcirslag som inlimnats under den ningen miste apparatskdtareng& 6
i fcirslagstdvlingen i Sveriges Radio gi.nger in och ut i f?illningsbunkern.
bestimda tdvlinsstiden och besld,tatt
Kadssons f6,rslag innebdr, att en
inldrnna nedansiiende 10 fdrslag till
duschring placeras i d,verkanten pi
tdvlingen.
tratten, och frin ringen drages en
"Besparing
av slipski- slang genom bunkervlggen ut till
Reg. 33/59
till baklucAa vor". Inldmnatav 19936 E. Gustau
EriA Franssons
konstruhtion
Genom detta arrangeston. manciverplatsen.
ftu lartbil tillhdrded.ef6rslag,somsiindes
utfdra hela
mang kan apparatskcitaren
"Bakliim
fdr
lastbilar".
F.eg.
36/59
in till SuerigesRadiosldr:lagspri:tiialing.
plats och
frin
en
skyddad
tvlttningen
Inldrnnatav 15065Frantton.
i
in
ut
bunkern.
allt
spring
och
slipper
Skydd mot slagg i uridanordningen
Reg. 46/59 "Svetsfixtur f.ot vagga
bfr oridrnatkin. inldmnat av 21665 Ed.- till FH 105". Inllmnat av Elsuetsare Beldning: 75 kr,
uard Carlsson,MSK 90 (Reg. 14/60).
51118Eric Andertson,NVD: AndErling lohawson och plLtslagareElof
ring p3 packningsrnaskin. (Reg. nr
Det h[nder ofta vid vridningen av Strt)mberg.
205.)
vevaxlar i vridmaskinen att slagg faller
Samt 7 av de hlr ovao beskrivna
Anderssonhar utfijrt en dndring av
ned mot lagerldgena och sliter p&
fcirslagen:
skakbordet p& den i 04 befintliga
dessa.Enligt Carlssonsftirslag har tvi
olika slags skydd inmonterats pi maReg. 5r/)9, 54/59, 67/59, r/60, packningsmaskinen.Arbetet vid maskinen tillg&r si, att en tom llda sdttes
skinen, dels gummiplattor som skrapar 3/60, ,/60 och 8/60.
pi skakbordet, och massa fylles pi.
bort slaggen, dels munstycken med
Utfdrliga beskrivningar jdmte foto- Genom skakningarnapackasden poriitryckluft som bliser bort slaggen fr&n
och skisserinsdndestill Sveriges sa massansamman, och di l&dan Zir
grafier
har
infcirts
och
lagerldgerra.Skydden
prci"vatsmed gott resultat. Belcining Radio den 27 f.ebruui, allts&tvi dagar fylld, skjutes den fdr hand in pi en
innan tdvlingstiden utgick.
50 kronor.
L. rullbana. Fiir att underldtta denna forflyttning var skakbordet fdrsett med
tvi styckenldngsgiendemetallstinger,
lidan vilade pi. Trots detta var
som
livaktighet
vid Nobelkrut visar okad
Fcirslagsverksamheten
det mycket anstringandeatt flytta bort
anslutningenmot huset,och en lutning
lidan. Andetsson monterade in en
Fdrslagskommitt6n vid Nobelkrut
p8.hela lZingdeniir ej miijlig, d& btyg- rulle pi bordet, och p& denna stir lihade sitt ftirsta sammantride ftir ir
dan. Rullen ir si placerad,att lidan
1960 den 15 februari. Ordftiranden, gan dven anvdndesatt lagra faten pi.
Axelsson har nu fii'reslagit,att uppe genom skakningarna inte glider av
d,veringenjdrNils Carbonnier,hdlsade
bordet utan i st?illet hilles fast i ett
vdlkommen och vdnde sig d?irvid sZir- pi de wi rdlar som faten rullas pi,
si
att
L,6
mlFnga
rllbitar,
fastsvetsas
visst ldge. Efter inmontering av denna
vilken
Allan
Kadsson,
fcirman
skilt till
eftertrdtt verkmdstareFolke Andersson bryggan f&r utseendeav en trappa med rulle g&r det nu mycket l?itt att ftir1,6 m bredaoch 7 cm hdga trappsteg. flytta lfldan.Bel|ning: L2) kr.
som arbetsledarnasreDresentanti komBryggan
htijes 7 cm ftir varje trapprnitt6n.
51051 Harry Gullbrand, NVF:
Fdredragningslistanupptog ej mind- steg, och plt varje s&dant steg fir 2 Andrad. boptryckning au
filterpress.
rc dto 9 f6rslag, av vilka 1 tidigare klorfat plats. Genom denna dndring
(Reg. nr 206.)
lasthdjd
kostnad
rZitt
med
1&g
erh&lles
8
var
medan
behandlatsoch bordlagts,
Tidigare skedde hoptryckningen av
nyinkomna. Detta visar, att intresset p& bryggan.Beldning: 5o kr,
filterpressarna.
i F 16 enbart med en
iter 6kats under ianuari mZnad efter
51090Lart-Erih Karlsson,NVA-i2:
kraftig stnlskruv A 80 mm placerad i
avmattningen under sista kvartalet Duschring
ena dnden av Dressen.Skruven har
f6r tratt. (Reg. nr 204.)
1959. Nya utredningar har visat, att
Vid tillverkning av tiindmedel i
liten gZingstigningoch [r fcirseddmed
det bordlagda fd,rslagetf6r ndrvarande
NQ 18 hiilles fZillningen genom en en stor ratt, fcir att en personskall orka
ej dr genomfdrbart och dlrfdr ansig tratt frin fdllgrytao ned i torkburken. dra till den. Fcir att Dressenskall bli
sig kommitt6n icke kunna fdrorda en Detta sker i fiillningsbunkern, och tdt mellan rumafi:ra,
fordras, att skruven
beldning.
apparatskcitarenbefinner sig i skydd dragestill mycket h8rt. Detta utf6rdes
De 8 nyinkomna fdrslagen fd,reslogs
bli beldnadeenligt nedan:
KonrtrxtAtionsritning au Eric Anderssons fdrbiittring aa sAakbord.etp3 pacdningsmasAinen

)

1

51604 Ediln Axelsson,NVF: Andring aa brygga aid F 11 c. (Reg. nr
zv). I

Biyggun, som anvdndesf6r lastning
av tomma klorfat p& lastbil, "dr 7,7 m
l6ng och ca 30 cmldgre dn ett lastbilsflak, si att de 4OOkg tunga klorfaten
miste lyftas upp pa flaken. Pi vintern
dr detta s[rskilt besvldigt, di faten ir
isiga och hala. Utlastning sker frin
kortsidan, si om man h6jer hela bryggan, fl,r man motsvarandebesvdr vid

I
I

p-lj!! 30_fii!_!ppL.C
COACav dom kraft

il
$

55525 Karl Leichsenring,NVF 90:
Vattentpolning pfi holu till hi)gtryckspump, (Reg. m 209.)
Leichsenring har fcireslagit, att vatten spolas p& kolvarna till hcigtryckspumparna fdr syra fdr att fdrhindra
denna att trdnga in till metallkolvarrra
i vevhusen. Vattenspolningen 1r si
ordnad, att en dysa,som omsluter kolven, sitter fastskruvadp& sjZilvapumpRitningen dsar bar donkraf ten placerats
stativet.I dysaniir sm&hil uppborrade
fdr boptrychning aa filterpressen,
Oonknaft,
mot kolven, och i bakre kanten pE
dysan Ir en teflonskiva fastsatt med
tidigare si, att man fd,rst drog i ratten dess den inbesparadearbetsldnenunsamma innermitt som kolvens ytteroch sedan kopplade i hdvstlnger och der ett ir kan berdknas.
diameter. Vatten leds genom en slang
drog efter med. Detta
51108Gottfrid Hetj, NVA 32:Fdr- in i dysan,och diirifrin sprutasdet ur
arbeteoch villade vissa^"^f.:::":gr,
bekymmervid
i;'',
p3' kolven genom de smi hFled.
',*!id
rntitningsmetod' au tindhatt'
rekryteringen av folk ;ii';;;;;
;rTeflonskivan fungerar som avstrykare.
(Reg'
nr
208')
betsplats.
Fdrslaget har provats pi avdelI st?illet fcir att som tidigare ha
Efter Gullbrands anvisninsar har
ningen,
och det har visat sig, att man
kontrollmltningar - genom stickprov
en vanlig domkraft -ont.ruil-in -Jfir mindre slitage pi pumparna och
inlagd
som
en
sdrskild
operation
efter
ran skruven o.h ,"-urrr.. il
i;;:;
har - Helj konstruerat en ddrmed fdrre reparationer och driftstetta hoptryckningen ;il;;
;;;
llk^1'.,1qt",
stopp. Beldning: 200 kr.
anordning' som kombinerar,dessa
bida
skruven,tch sedatiunf;t"r ar--f.r"ft.r
o-p^erationer.och.ersdtter.stickprovskon56249 Nils Nilsson, NVF 90: VerAfdr att uppn& det rr"iiii" r.r"rti!"
med allkontroll. vikverktyget
tyg fdr tnonteing au pendel i centritrycket. Fo'rilagettu. u""arit, ;;;;?;
L.*":
medenmrtklocka
pi si fugfot. (Reg. nr 210.)
tid i driftenrri.a -y.r.a!oii;;;;le
," I.|"Tbt*rat
metklockans
mdtspets
vilarpi
Vid montering av pendel i centriochett fysiskttungl
".i.4;;;-tirii"'*laftlilt
avsevdrt iindrigur"i naar;ift
zoi ur. tivetdelen av utstiitaren inne i vikverk- fugfot pi 3-pelarcentrifugsom ir list
med kil, mtste pendelfjiidern tryckas
ihop fcir att kilen skall kunna slttas
enhlad metod fdr aathrapning, urpress- den i tdndhattenfastvikta bri&an, oih
pi plats. Pendel, fjZider och fls e ir
ning ocb miitning aa tdndhattar (Reg. indikatorklockan utfcir kontrollmdtdi insatta i foten, varfcir skruvstycke
m 207.)
ningen. Tindhattar, som inte htller
inte kan anvdndas.Tidigare utfdrdes
I de tiindhattar, ddr sistaladdningen ma'ttet,kan omedelbartutsorteras.Ge- hoptryckningen av pendelfjZidernmed
utgrires av ett tdckskikt av sekunidr- nom fdrslagetsinfcirandeerhilles kontilhjelp av spett och kiitting vilket var
springimne, m8steladdningen, frir att troll av-samtligatindhattar, och kassa- bide riskfyllt och tidsddande.
toleransernaskall kunna hillas, avskra_ tionen kan nedbringas.
Det verktyg, som Nilsson har tillFcirslagetzir i drift p& avdelningen, verkat, bestir av ett fiistj2irn med fdstpas och ddrefter mdtas. Verktyget, i
och till dessden inbesparadesumman skruvar, en l6s hylsa med ett sp&r och
vilket tandhatten sitter inpressad frirdes tidigare 6ver en fast kniv fd,r av- under ett ir kan berdknasbesldt kom- en skruv giingad i fiistjiirnet. Fdstjirnet
skrapning. Sedan insattes verktyget ; mitt6n att fdrorda et delbeloning av sdttesfast under centrifugfoten, hylsan
en apparat, ddr tdndhattenpressades 2OO:- kronortris 6ver pendeln med sp&retmitt f<ir
ur, och ddrefter skedde mdtning av
kilens placering, och ddrefter trycks
"
MAtklocAan
synes
t. h. ochdenfikd.rande
Anitdndhattenmed mdtklocka.
ttennedesrt
i G' Helisf drslag(Res'nr207)' pendelfjZidern ihop genom att man
Helj har konstruerat en avskrapvrider pi den i f?istjZirnetg[ngade
n i n g s a n o r d n i n g ' s o m h a r e n f j 1 d r a n d e i i i l i i l : : - : . . : i . = : - . . . . . : : . . . . i ' ' L . i l |skruven.
i i i . " | , | . Att
" | , | sdtta
] | | l I (kilen
l | l pi plats dr nu
mycket enkelt och riskfritt. Beli)ning:
alltid skrapar av tdndhatten i fi:t
2 5 0k r .
vinkel. Urpressningsapparatenutgtires
*
av en i en kn[ledspressinmonterad
Till fcirslagspristdvlingenanordnad
anordning, som trycker ned verktyget,
av
SAF-LO-TCO-Sveriges
Radio
varvid utstdtareni pressverktygetskjuenadeskommitt6n om att inJlnda frilter upp tdndhatten.Pi kniledspressen
jande 4 fcirslag:
dr fastsatt en anordning, som tdndhatNr 200 ViAuerktyg till tiindbattar,
ten skjuies in i, varvid md.tning sker
och Nr 207 FiirenAlad metod 'fi)r aumed en mdtspets, som piverkar en
skrapning, urprerning ocb miitning
mdtklocka. Fcirslagetomfattar dels en
da findbattar. Inlimnade av Gottfrid
fcirbiittring av avskrapningsanordHelj, NVA 32.
ningen och dels en kombination av
tvi operationer. Detta innebdr, att en
Nr 205 Andring pfr pacAning:makvinnlig arbetare kan inbesparasvid
tAin. Inld.mnat av Eric Andersson,
laddning av dessatdndhattar.
NVD.
Fcirslagetfungerar till full bel&tenNr 206 Andracl hoptrycAning aa
het, och kommitt6n besl6t att frirorda
ramprers, Inldmnat av Harry Gullen delbeldninsav 500: - kronor, till
brand, NVF.
Sho

51108GottfriAae!i,;;) ;r: r:;, y"ti'#l ?ffi#'1ily'5.,;Ja:""'f;
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INDUSTRIBRANDSKYDD
En gemensam angeldgenhetfcjr samhelle,foretagare och anstlllda
SVEIJ S,.4^JDQLilsT, Karlskoga
Au tsrandchef

tJnd.er april ocb bi)rjan au mai rninader
har en intensia propagandakarnpanifor okat
brandskydd genomforts uid Boforsuerken,
Kilstaaerken och Nobelkrut, Ingen hdr ansthlld bar udl kunnat undgd att l)igga mdrke
till affischer, anslag, broschyrer,konferenser,
inf orrnationsmijtenetc.I anslutningtill denna
en i Karlskoga,
propaganda har brand.chef
Suen Sandquist, skriuit fdliande hogaktuella
kyddet.
artikel om Indu.rtribrands

Brandforsvareti dagenssamhdlleir en betydande social och ekonomisk faktor. Fr6"n att tidigare
varit inriktat huvudsakligen pi sldckande htgdrder,
har brandforsvaret. i och med industrialismens
genombrott och teknikens snabbaframmarsch' mer
och mer kommit att omfatta idmvdl f6rebyggande
uppgifter. Behovet av att skydda dyrbara och omthliga industrianld ggningar mot forstorelse genom
brand och explosionhar blivit allt stcirre.Detta dr
med det moderna samhdli full overensstdmmelse
att
p3"olika omriden i mojIets allmdnna strdvan,
Iigaste min forsoka forhindra olyckor. Inom vir
moderna industri har den tekniska utvecklingen
emellertid sketi si snabbt, att sdkerhetsintressena
icke alltid hunnit eller kunnat folja med.
Nigra siffror fir belysautvecklingenav industribrandskadorna och deras ekonomiska betydelse'
Frin mitten av l92O-talet och fram till andra
vdrldskrigets borjan uppgick de FLrliga direkta

brandskadornasammanlagt till 1o iL 1t miljoner
kronor. Darav utgjorde skador inom industrier och
upplag ca 60 %. Under de sex krigsiren 1939I94t holl sig brandskadornamellan 45 och 60 miljoner kronor irligen. Under iren efter kriget har
en stark tikning kunnat konstateras.Silunda intrdff.ade Lr 1946 skador f.or 53 miljoner och Fn 1947
skador for 100 miljoner kronor. Ddrefter sjiink
skadornanigot, for att fu 1956 iter stiga tili 140
miljoner kronor. 1919 var brandskadornarekordhoga med skador pi drygt 150 miljoner kronor.
Antalet vid eldsolyckor omkomna minniskor har
under den senaste15-irsperiodenstigit med ungefdr det dubbla och dr nu uPPei ca 730 per ir.
Aven utomlands har S;rett959 uppvisat rekordstorabrandskador.Silunda uppgick brandskadorna
i England till over 44 milioner pund, mot 24 mil'
joner iret forut och i Norge 125 miljoner norska
kronor, mot 75 iret forut. Okningen av brandskadorna har i dessaldnder, liksom i Sverige,visat sig
till stor del komma frin ett okat antal mingmiljonskador inom industri- och lagerhusbyggnader'Den
storstaeldsvidan i SverigeFLr1'959forstordevdrden
for 15 miljoner kronor i enhangar- och verkstadsbyggnad i Vdsteris, den storsta branden i Norge
koitade 20 miljoner norska kronor i Norsk Elektrisk Brown Boverie industribyggnad i Oslo' Av
brandskadorna iBngland svaradeenbart 6 for 25 %
av den totala brandskadesumman.
Aven om de senare irens starkt okade siffror
sammanhdngermed den samtidigt intrdf.fade fijrsimringen av penningvdrdet, dr utvecklingen allt

niir det
KarlsAogas, Bofors ocb BjdrAborns brandhdrer fi)fiogar ijuer denna fbrniinligafordonspatA
gdller att bekinpa dex fijd.e banen. I londen synes Kilstasrnedian. Boforsfoto Tillman

annat dn lugnande, bl. a. med hdnsyn till dels att en
intensiv brandskyddspropagandabedrivits under
sammatid, dels att brandskyddetoavlitligt forbdttrats och sist, men icke minst, till att antalet brandskador visat kraftig okning. Yarje fu utbetalastill
den svenskaindustrien i runt tal 8.000 skadefall.
Av dessautgores 400 e 500 av s6.danaindustriskador, som i viss utstrdckning minskar produktionen,
i nhgra fall helt stoppar den . Driftsavbrott rnedfor
i regel foduster for sivdl det drabbadeforetaget
som for de anstdllda. Detta produktionsbortfall
kan omojligt beriknas i pengar, men torde uppga
till betydligt hogre belopp ln de verkliga brandskadorna.
Nu frigar man sig: Ar den svenskaindustrien
brandfarlig?
Den senaste tidens miljonbrdnder vittnar om
detta. Att vissadelar av den svenskaindustrien till
sin struktur ar brandfarlig dr obestridligt. Hela utvecklingen inom de flesta branschergir mot stcirre
risker for storbrdnder. Det ir ddrfor inte minst
inom springdmnesindustrien och inom den kemiska
industrien over huvud taget, liksom inom hela
jdrn- och metallindustrien, av utomordentligt stor
betydelse,att det forebyggandeindustribrandskyddet dgnasden allra storstaomtanke.
Utvecklingen gir mot okade vlrdekoncentrationer, stirrre sirbarhet framf.or allt genom automatiseringen och okade risker for brand genom rent
tekniska brandorsaker.Vid sidan av de silunda
okade riskerna av mera teknisk art kommer den
minskliga faktorn.
Vi.rdslrishet och bristandehunskap udllar alltjl)mt
d e f I esta eldsafrd.orna.

1l

Inom industrien krdvs det numera storre och
noggrannareplanering av brandskyddetdn tidigare.
Det krdvs ocksi, att denna planering sdtts in i god
tid. En intim samverkan mellan industriens mdn i
ena sidan, brandmdn, brandingenjorer och myndigheter i andra sidan, dr ur denna synpunkt nodvdndig.
Inom industrien, i byggnaderna och i produktionen. vistas och verkar 1000-talsminniskor. Aven
for dem, industriens arbetsledareoch arbetare,har
situationen fordndrats, ofta t. o. m. radikalt. Det
dr god ekonomi for foretaget och de anstdllda,
liksom for varje medborgare, att si stor produktionsvolym som mojligt kan tas ut per capita. Resultatet av detta blir emellertid, att allt storre
ansvar liiggs pi den enskilde individen i tekniskt
kunnande. Ett felgrepp, en oforsiktig handling, kan
fi. katastrofala foljder. Aven denna utveckling ir
ofrinkomlig, men det krdvs, att man dgnar storre
omtanke it utbildnings- och informationsarbetet
27

IndustribrandAdrernaspersonal hdlh i hi)gsta trim genom duningar ocb fillingar. En tiialingsgrupp ur Bjdrdborns brandhfrr.
BoforsfotoTillman.

och det krdvs storre beredskap och noggrannare
overvakning.
Den starka okningen av brandskadorna under
krig och kristid dr i och for sig forklarlig, for att
inte sdga naturlig. Orsakerna till okningen torde
van vdI kdnda. I forbigiende mi blott erinras om
faran av att inrymma industrier och upplag i provisoriska byggnader, att anvdnda ersdttningsmaterial av olika slag, att utnyttja ovan arbetskraft eller
sidan, som saknar ansvarskdnslaoch tillfredsstdllande moral etc.
Nya fabrikationsmetoder,nya.dmnen och rivarot, nya industrier och dndrade driftsfijrhillanden
medfor stdndigt nya riskmoment, som ger upphov
till okat antal brdnder. Ett viktigt mil for industri
brandskyddet dr silunda dven att komma tillreitta
med nya riskmoment, si. att brandskadorna hi.lls
inom ekonomiskt rimliga grdnser.
De synnerligen vafierande brandriskerna inom
industrien, vilka iven for fackmannen mhnga
ginger kan van svira att forutse och den snabba
tekniska utvecklingen, som industrien undergitt
och fortfarande underg6.r, motiverar att stor forsiktighet iakttages vid bedomning av brandrisker
och planering Lv nyanldggnin gar. DL tillging till
effektiva brandsldckningsanordningar ofta dr en
forutsittning for mojligheterna att upprdtthiLlla en
relativt ostord drift, bor brandslickningsf.rhgan
givetvis dgnas storsta uppmdrksamhet. Brandforsvaret dr inte produktivt, men det ir produktionsbefrdmjande.
Erf arenheterna f rhn intraff ade brandskador har
visat, att flertalet skador inom industrien skulle
kunnat undvikas om god ordning och reda pL ar
betsplatsernaiakttagits. Brandskador och olycksfall intnffar som bekant framforallt genom okunnighet, slarv och glomska, men iven genom sidana
mdnskliga svaghetersom oforstind, dumhet, tankspriddhet och felaktigt arbetssdtt- brandskydddr
dven arbetarskvdd.

Meddelanden
frdn

Olycksfallsfrekvensenvid
Nohab under 1959

ao

SKYDDSTJANSTEN
liga dessafall intriiffade i bci'rjanav
iret.
statistik 1959
De allra flesta av de intrlffade
$/edaverkens olycksfallsstatistikfcir olycksfallenhar varit av relati\t lindrig
2r 1959 uppvisar bide gliidjande och art. Inrdknas f?irdolycksfallenblir fremindre angenima siffror. Vi kan kvensenper 1 milj. arbetstjmmar27,4
btirja med en jdmfcirelsemellan 1958 fu 1.959mot 21.1 ht 1958.Av de 22 i
statistikenupptagna avd. var 13 helt
och 1959 irs siffror.
Antat
olycksfallsfria nimligen Kd.rnmake1958
1.959
riet, Handformningsavd., KokillgjuteOlycksfall,
arbetare.
.
15
18
riet jdmte rensaravd., EfterbehandSjukdagar, arbetare. .
309
129
lingsavd., Stingpressen,ModellverkOlycksfall per I milj.
staden,Byggnadsavd.,
Reparationsavd.,
a r b e t s t i m m a r. . . .
19,8
23.5
Elektriska avd., Transportavd., FcirSjukdagar per olycksridsavd. och "tivriga". Av skadorna
fal|...
2o.i
18.j
var 3 mjukdelsskadorutan sir, 6 sirSjukdagar per 1000
skador, 1 benbrott, 4 brinnskador och
arbetstimmar....
4"annan yrkesskada"(se ovan).
O,4L
0,4)
Olycksfall, tjdnstemiin
1
0
R, + F.T,

Vedavetkens

olycksfalls-

Sjukdagar, tjZinstemdn
Fdrdolycksfall.....

11

0

|

3

Sjukdagar fdrdolycks-

Har Du sdkerhetssele i Din bil?

Fdr n&gon tid sedan gjordes en
undersdkningbland 516 bilar pi parkeringsplatsernavid Bofors. Endast
Antalet olycksfall, sivdl inom ar- 151 st., eller 29
/6, had,esdkerhetsbetet som vid f?ird till och frin detta, selar inmonterade.Samtidigt koostatehar siledes iikat, medan antalet sjuk- rades, att vid Kilstaverken hade en
dagar nigot minskat procenfuellt.
nigot hiigre procent och att vid NobelTjdnsterndnnenklarade sig 1959 krut en avsevlrt ldgre procent av
utan olycksfall. Att antalet olycksfall bilarna hade sdkerhetsselar.
frjr arbetare d,kat, beror delvis diirpi,
Infrir virens och sommarenssemesatt 4 st. yrkessjukdomsfallregistrerits, terresor vill vi uppmana: Shaffa Dig
darav 3 fall av tripiverkan och t fall
in.uart den billiga lioforsiikring, som
av allergi vid hartibearbetning. Samt- en siikerhetsseleutgdr.
fall ...

15

42

Arbetade timmar . . 758.100 766.600

Varf dr tiinder det?
Yanliga brandorsakerdr: skripiga arbetsplatser,
slarv vid svetsning och skdrning, undermi.lig och
bristfdllig elektrisk materiel, okunnighet och oforstind vid handhavandet av eldfarliga vetskor,
sjdlvantindning, eidstider, ugnar och ingror tobaksrokning m. fl. Det ir ddrfor nodvdndigt att
sprida kdnnedomom brandskyddsforeskrifterna
pi.
arbetsplatserna.
Brandskyddetmiste med andraord
goras till varje anstdllis angeldgenhet.Detta dr
ocksi. det allvarliga syftet med brandskyddskampanjen vid AB Bofors och AB Bofors Nobelkrut
under dennaminad.
Med utgingspunkt, dels frin det foredomliga
intressedessabida foretag visar for sivdl det forebyggande som det sldckande brandforsvaret och
redan gjorda insatserpi dessaomraden, dels frin

har tyvarr visat en stegring jZimfdrt
med fciregiende[r. Under 1959 int:rd:ffade75 olycksfall,mot 67 under 19)8.
Nu [r ju inte cikningenmed 8 olycksfall n&got katastrofalt, isynnerhet ndr
man betraktar 1958 som ett av de
"bdttre" iren. Okningen dr inte heller
generell: nigra avdelningar har varit
litet mer otursbetonade,under det att
andra minskat kraftig. Det finns avdelningar som er verkligt bra, med
mycket tiver 1000 olycksfallsfria arbetsdagar.Till dessahiir ex. Snickareverkstaden, trots sina fadiga arbetsmaskiner. Maskinverkstaden VM 30
har minskat med 6 olycksfall, smedjan
med 3 o. s. v., under det att iikningen
kommer pe ett fetal avdelningar.
Fr&nsett ett olycksfall, som tyverr
slutademed diidlig utging, har olycksfallen varit av mer godartad karaktir.
Trots detta har 10.109 arbetstimmar
fcirlorats,mot 8.83L under 1958. Det
har alltsi fci.rloratsett Dar timmar mer
per olycksfall under 19]9.
Aven om Nohab icke ligger sirskilt
d&ligt till med olycksfallsfrekvensen,
jiimf<irt med andra liknande tunga
industrier,ger s[kerhetstjlnstens
redovisning all anledning till eftertanke.
Den sparsamhetskampanl',
som pigir
sedanen tid tillbaka, borde samordnas
med en sparsamhetskampanj
pi olycksfall, med fullt ber?ittigadpropaganda.
Aven om det givetvis dr de anstdlldas
skyldighet, var och en i sin stad sivdl
arbetsledning som arbetare, att motverka och f<irscikaundvika olvcksfall
och eliminera risker, skulle nog fort-

det lika foredomliga settet fdr brandskyddskampanjens uppliiggning och genomforande, vlgar jag
uttala forvissningen om att alla goda krafter skall
medverka till att nedbringa brdndernasoch brandtillbudens antal och omfattning, bide pi arbetsplatsen,i hemmetoch annorstddes.
Produktion och levnadsstandardhar ett intimt
sambandmed varandra. En hog produktion mojliggor en hog levnadsstandard.
Virt lands samlade
produktionsresultatar avgorandefor den enskilde
individens ekonomiska stdllning. Om detta faktum
stir klart for en var, borde det ligga alla och envar
varmt om hjdrtat att aktivt medverka i brandskyddsarbetet.
Fdli maningen: Gia inte den "Rode Hanen" en
chans!

l6pande informationer och en intensifierad propagandavan till stor nytta.
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Hiirselningar

och bullerundersiikvid AB Bofors

Pi senaretid har man alltmer uppmdrksammat
de hcirselskador, som
Till ovanstiende siffror kan ldggas
10 fiirdolycksfall fiir arbetare med uppkommer hos dem, som arbetar i
2.706 timmars frinvaro, eller 27L starkt buller. Dessas. k. bullerskador
timmar per f?irdolycksfall. Riknat per bcirjari regel pi ett karakteristisktsdtt
1 milj. arbetstimmarblev frekvenien med en fcirsimring av h<irseln i fre3,6. Ar 1958 int:ilj,ffade 16 fiirdolycks- kvensomridet omkring 4OOOHz, och
fall med 2.947 fddorade arbetstimmar man har nu mcijlighetatt med en s. k.
audiometer kontrollera hrirseln, sivdl
eller 184 timmar per olycksfall. Det
ifrS.gaom dessasom civrigatoner.
verkar silunda, som om flrdolycksfalFrir att bL. a. f3,kdnnedom om hcirlen lLr L959 varit av svirare beskaffenselskadornasutbredning och vilka perhet ?in1958.
Tjdnstemd.nnennoterade2 olycksfall soner, som Ir sdrskilt kdnslisa fdr
buller, pigir vid AB Bofors idan i
i arbetet med 130 timmars frinvaro.
Frekvensenblev 1,6 per 1 milj. arbets- hcistas systematiska hcirselundersciktimrnar. D2irtill kommer 1 fiirdolycks- ningar av dem, som har bullersamt
fall med 46 fiSilonde arbetstimmar. arbete. Hdrfcir finnes tvi audiometerVi publicerar hir nedan siffrorna hytter, vilka dr isolerade frin sidant
buller, som kan stijra mdtningarna.
frhn fu L958 och I9j9.
Ett nirmare studium av tabellen Den ena audiometerhytten finns i
och den andra i
kan ge anledning till minga intressanta skdrmbildsstationen
reflektioner. S?irskilt fdrdolycksfallen, f<irbandsrummeti MSK. Det ir mesom upptar en mycket stor procent av ningen att dven Nobelkrut inom kort
samtliga intriffade olycksfall, torde kommer att f& en sidan hytt.
kunna minskasbetydligt.
Som ett komplement till dessaunderscikningarpigir en kartliggning av
1958 1959
Arbetare
bullret inom Bofors och Kilsta.
Fkg
O l y c k s f a l li a r b e t e t . . . . . .
67
75
Fdrlorade arbetstimmar f6r
ovanstiende
8 . 8 3 11 0 . 1 0 9
Olycksfall

per

1 milj

ar-

betstimmar
21
27
F6rlorade arbetstimmarper
olycksfall
I35
V2
Fiirdolycksfall
16
10
Fdrlorade arbetstimmarfdr
ovanstiende
... 2.947 2.706
Fijrlorade arbetstimmarper
olycksfall
LB4
27r
Fzirdolycksfallper 1 milj.
arbetstimmar
,
J'o
Tiiin$emiin
O l y c k s f a il l a r b e t e.t. . . . .
3
Fiirlorade arbetstimmarf6r
ovanstiende
r10
3lO
Olycksfall per 1 milj. arbetstimmar
2
1,6
Fdtlorade arbetstimmarper
olycksfall
103
65
Fiirdolycksfall
2
1
F6rlorade arbetstimmarfdr
ovanstiende
463
46
Fiirlorade arbetstimmarper
olycksfall
46
n2
Fiirdolycksfallper 1 milj.
arbetstimmar
0,6
0,8
Arbetadetimmar ( 1000{al)
arbetare
3.216,42.774,4
tjdnstem?in
r.2r0 1.235

E. L.
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Centrala Skyddskommitt6n
vid Bofors
sammantrd.ddeden 21 mars under
dveringenjdr Stig Casperssonsordfiirandeskap.Frin fijrhandlingarna kan
bl. a. meddelas,
att kursen "Varfdr hinder det?"
studerats av 20 cirklar med ca 250
deltagare,
att L959 irs olycksfallsstatistiktyvirr visade kraftigt dkande siffror pi
ett litet antal avdelningar,med fcild
att hela irsstatistiken fiirsdmrades,
att de tryckta reglerna f<ir skyddstjdnsten moderniseratsoch att en ny
upplagadr i arbete,
t96o.irs skyddstdvling
fitt del.att
vrs nya regler, samt
att Boforsverkenmycket aktivt kommer att deltagai propagandanfdr cikat
brandskvdd.

I-

Audi orneterr u mntet ui d sAdrmbi ld s.rt ati on en
i " Backatunneln".

7959 var fcirstakvartaletsfacit 10 skador och frekvensen16,4.
Tre av skadornaintrlffade vid flird
till eller frin arbetet och det har varit
en td.mligennormal siffra fd,r ett vinterkvartal under de senasteiren. Okningen faller silunda helt pi skador
i arbetet. Anmdrkningsvd,rtdr att inte
mindre d,n fyra fall av yrkessjukdom
i form av eksembesvdrnoterats. Tre
av dessahdrcir frin arbete med titningspastorinneh&llandekallhdrdande gjuthartser.
Avdelning NVA svarar ensamt fcjr
12 av yrkesskadorna.
I fjol hade man
endast10 pi helairet.
Det [r angeliget, att dennaolyckliga
utveckling snarastbrytes innan allvarligare olyckor intrdffar. Erfarenheten
visar, att cikningenav bagatellskadorna
ofta drar en eller annan svir olyckshdndelsemed sig.
Vi rnSste 6ka uLra anstriingningar
att .rphraupp teAnisAaolycAsfallrcrsaher. InstruAtion och utbildning mL:te
inteuifieras. V2.r oahsamhetocb fdrsiktighet mLstesAiirpas,
Ltn

Skyddsglimtar frin Nobelkrut
Centrala tkyd,dskornmittrlntSrsmdte.

Nobelkruts centralaskyddskommitt€
h<ill den 28 mars sitt ordinarie irssammantrdde
under dr Allan Dahl6ns
ordfrirandeskap.Bland de behandlade
drendenakan ndmnasett par av skvddsombuden upptagna frlgor. Den ena
Fiirdubbling
av yrl(esskadorna
r<irdeventilationeni K 19. Ingenjcir
vid Nobelkrut
under fiirsta
Dal6n redogjordefdr de planeradei.tgirderna och meddeladeatt man rdkkvartalet
nade med att ha dem utfcirda fcire
Under fdrsta kvartalet har en mycket sommaren. Den andra ffigan gallde
kraftig cikning av antalet yrkesskador tiderna fdr ldkarmottagningenvid Nonoterats. De uppgick till hela 25 belkrut. Hir limnade dokt*orLund en
stycken, vilket motsvarar en frekvens ingiende redogdrelsefcjr nu giillande
av ca 38 per en miljon arbetstimmar. disponering av llkarens arbetstid. Av
Forts. d sid, 35

Ar@Mdtue
Kanonverkstdderna,
Skjutfdltetoch Industriskolan.Pi samtligaplatser stod
resp. chefer frjr sakkunnig information. Sdrskiltstuderades
tillverkningen
av 15,5 cm granateri Kilsta och Boisen. Pt Skjutf?iltetvisades 40 mm
luftvirnsautomatkanonen- av vilken
OsterrikebestZilltett antal exemplar("bakblisa90 mm pansarvdrnskanon
ren"), den s. k. NATo-haubitsen,
samtammunitionseffekterav olika slag.
Rundvandringen gav sdkert en god
aptit till den sena lunch, "Mittagessen",som serverades
pi Bjrirkborns
HerrgS.rd. Miltiden upptog "Bergslagsspecialiteter",vdnerlax och iilg.
Och efter en angendmsamvaroavslutades Boforsbesciketoch kosan stdlldes
i bilar till Harpsund, ddr presidenten
j?imtes?illskapvar statsministerEdanPresident Adolf ScbArf, disponent Steme ders gdstertill en sen middag.
Soblman ocb li)rste hotmarsh,alAenErik
Hela presidentbesciket
gynnades av
l{/etter utanfdr Bolors Hotell. Boforsfoto
strtlande
sol
och
friska
virvindar.
Den
Tillman.
hcige gisten var sjdlv pi ett str&lande
humor och kommenteradelivligt och
Osterrikes president besiiker
humoristiskt sina intryck.
Bofors
I presidentenssiillskap befann sig
I sambandmed sitt officiella besdk flera hcigre ijsterrikiska statstjinstei Sverige6-8 april gdstadeOsterrikes min, bl. a. kabinettsdirektcjrdr Karl
presidentdr Adolf Schirf ocksi Bofors Tescher,generalsekreteraredr Martin
en dag. Atskilligt har redan skrivits i
Fuchs, ambassadcirdr R. Krippl-Redtidningarna om detta bes6k, varfcir lich, envoy6n dr A. Lennkh. Svenska
B-pilen endastger ntgra korta glimtar. regeringen representeradesav statsr&Kl. 9 torsdagen den 7 apdl himtadet Sven Andersson, Utrikesdepartedes president Sch?irf vid Strdmtorps mentet av ambassadorSvenAllard och
station av landshrivdingK. J. Olsson, byrichef Olof Kaijser. L6nets hd,gste
fdrste hovmarskalkenErik S7etter,dis- representant var landshcjvding K. J.
Donent Sverre Sohlman m. fl. I rask Olsson. Frin Bofors deltog frdmst
iakt bar det si iv?ig till Bofors Hotell,
styrelsensordfdrande, f<irste hovmarddr frukost serveradesoch diir dispo- skalk Erik N7etter, disponent Sverre
nenten orienterade de hciga gisterna Sohlman, direktcjr Helmer Nordqvist,
om Bofors historia och Boforskoncer- artilleridirektor Bcirje af Klint, 6vernens utveckling samt om vira forbiningenjorerna Stig Casperssonoch Nils
\Tahlberg samt kapten Axel Ifickdelser med Osterrike.
Si blev det ca 2 timmars intensiv strtim.
rundfdrd till Kilsta, Botsverkstdderna,
E. L.
Nere pd "tmkplan" prt SAiatfdltet togs denna bild aa landsh6*
ding Olsson, disponent Sohlman, ldrste hoomarshalk TYeller,
brcsident Schd.fi ocb rtatsrAdetAndersson. Boforsfoto Tillman.

Fra Margarct Petterrson,KA 914.
B-pilen foto.

Den ftirsta >Metallkvinnan)>
sitter nu i Bofors

Fiiretags-

niimnd
Fullmiiktige vid Metalls avd. 76 har
till ordinarie ledamot av Fciretagsndmnden vid Bofors fthn L960 valt
fru Margaret Pellersson,som ddrmed
- enligt siiker uppgift - blir den
frirsta "metallkvinnan" bland landets
f6retagsndmnder. B-pilen scikte upp
fru Pettersson p& hennes arbetsplats
i Bo&sberget(KA 914) ftir att fi en
liten intervju.
- "J"g har varit hdl i snart 15 5.r,
sedan 1946, och var tidigare nlgra Lr
pL gtmla'Riirldktaren' i Bofors. Nu
dr jag vice ordfci.randei Avsynarklubben och fir som sidan klara av fdrhandlingar och annat som rrir flickorna hdr uppe. Det kan ju uppsti problem
som man behover vara tvl om fcir att
klara, och d8" fi.r klubbordfdranden
Hilding Eriksson ocks& rycka in. Si
har ocksi jag varit suppleanti Metalls
styrelsenlgra fu."

Frdn besdAet i Bortso'erAstiiderna.Fr. t. disponent Sohlrnan, president Scbarf, landsbdading Olsson, dircAti)r Nordqaist och ingenjdr
G u stausson. Bofotsfoto Tillman.

- "Vad vdntar sig fru Pettersson
av arbeteti Fdretagsndmnden?"
- "1n, jag tror, att det kommer att
bli intressant,sdrskilt som jag dr den
fcirsta kvinnliga ledamot som valts
inom Metall. Kamraterna i sfyrelsen
har sagt mej att jag kommer att fi ett
viinligt bemdtandei Ndmnden och de
sig ju inte alls missntijdaut, nIr valet
var klart och jag kom med. Hdr uppe
p& avdelningen har de flesta gratulerat mej, fast en del kanskeinte vet av
att jag blev vald.
- P& fackfdreningsmcitenair det
inte mAngakvinnor som kommer, bara
nlgra. fL, men vira klubbm<iten dr
talrikt bes6kta, si ddr Ir intresset
strirre. Annu hat jag icke fitt nigra
men det
rinskemil att framf.'dra kanske kommer. Pa SAKO brukar vi
ju awerka alla mindre och lokala
problem, si vida man inte kan al'verka
dem innan, direkt med avdelningsingenjci.ren.
- Men det skall bli spinnande att
se hur arbetet i Ndmnden blir. Kan
jag g6ra en insats, sF'dt jag glad och
tacksamfcir det."
L,

ju inget att klaga p& fcir en som ir van
att g& skift. Problemen kommer med
Iedigheten.Ndr en annan d.r ledig, di
arbetar andra. Barnen [r i skolan och
frun miste se till hemmetoch man kan
inte planera att &ka bort tillsammans.
Men visst ir det skcintatt ha lingfritt,
bara det att fritiden kommer si ojdmt,
sillan ijver lcirdag-scindag, dL aIla
andra i familjen har ledigt. Husmtidnrna, ftuarna, som ju ocksi Ir en stor
arbetsgrupp i samhdllet, fir pi detta
sdttingen ledighetalls. Vi miste ocksi
tdnka pi dem.
S3.en sak till. Samhniletir inte vdnliga mot oss skiftarbetate.Kommer vi
hem frin nattskiftet, fir vi inte spola
badvatten hemma eller knappast rcira
oss i viningen. Di klagar grannarna
- itminstone en del som er griniga.
Jag som skiftarbetarem&steta hinsyn
till alla andra i samhdllet, meo vem
tar hdnsyn till mig? Mest synd dr det
kanske om ungkarlarna,som dr vana
att ha ltirdagana f.ia."

Arne Ohlsou "All skiftgtng'rir ju
att arbeta i otakt och de mesta nackdelarnadr ju med 4-skiftet. Vi var nog
mest bel&tnamed 3-skiftgingen hlr i
Stilverket, men avtalet sdgerju att det
skall kij,ras4-skift, och d& giir vi det.
Fyra riister om fyrskiftet i
Man kan ju fiir tivrigt inte arrangeta
stfllverken
ett samhdlle sL att alla kan ha ledigt
pi en g&ng. Minga serviceyrkenhar
Sedan nigra m&nader tillbaka ktir
obekvdm arbetstid. Tig- och andra
Sttlverken vid Bofors och Kilsia (ME
kommunikationsmedeloch myckei anoch MEK) som bekant fyrskift fiir att
nat miste gi. dygnet om. Vi ir ju inte
om miijligt hilla takt med den alltjdmt
ensammaatt kdra 4-skift. Pappersin6kade efterffigan pL stil. Vad som
dustrin och kemiska industrin och
menasmed 4-skift behiiver kanskeinte
m&ngaandra industrier giir detsamma.
hdr ndrmare frirklaras. B-pilen har
Jag vill inte sdga att 4-skiftgingen
varit i kontakt med fyra stilverksanIr populir, men den gir. Vanlig skiftstlllda: klubb- och metallordfdranden
ging, med friskift civer veckohelgen,
Arne Ohlson, tappningsbasen Arne
dr allt att fci,redraga.Men personalen
Jonsson, martinmastaren Fritz N7ahl- pi labbis och basatna har ju ocksi
strcim och stilverkschefen ingenj6r
4-skiftging si vi dr inte ensammaom
Erik Reinholdz, f.or att htira derasisikvira bekymmer."
ter om 4-skiftet.
Fritz ltr/alzhtrdm: "Jag har g&tt
Arne lonston: "Det har allt sina
skift nu i 28 fu och jag dr absolut
sidor med 4-skiftet. Sjdlva arbetet ir
ingen vln av 4-skift. Tvdrtom. Men
produktionen dkar ju och det ir vdl
Arne Joxsson ocb Arne Oblson prarar onz
den enda fcirdelen. Det blir inte hdr
4-sAift och andra problem i Sti.laerket.
i Bofors som De mindre stdllen dlr
B-pilen foto.
man kdr 4-skift och diir alla kdnner
vanndra. och kan ta hinsyn till varandra. Vdrst 1r det f<ir fruarna. De
kommer ju aldrig loss nigon srindag.
Jag har ju mitt arbete, si fcir mig gir
det bdttre. 4-skift har aldrig varit
populirt. Inte ens f<irr i tiden. Jag
minns s& vdl nir hyttan gick och hur
svirt det var frir masmdstareKarlsson
att fi folk till lordagsskiftet.Han fick
ta folk frf,.n transportlaget och frin
alla m6jliga hill fdr att hilla hyttan

iging. Nej, 3-skift med 6vertid, men
med fria lordtgar, det gick bra."
EriA Reinboldz: "Yi miste kdra
4-skift. Det finns inget annat val, och
jag vet vll att dei dr mycket delade
meningar om 4-skiftg&ngen.Vi fFLrvdl
'normala'
hoppas,att vi kan itergi till
nir
nya
den
stora ugnen i
3-skift,
Kilsta, som styrelsenbeslutat om, blir
klar och i full produktion. Men till
dessdrdjer det etl par 3r.
Vi skall inte klaga fdr att vi har full
produktion och fcir att efterfrigan pl
stil dr si stor som nu."
R.

FrbAen Maj-Briu Sdiia, Bofors InAdpshontor. Boforsfoto Tillman.

Storvinster

till

Liinsparandets

Boforsare

i

lotteri

Den 4 mars blev en lyckodagfiir ett
stort antal ldnspararelandet <jver.Di
utlottades ndmligen inte mindre dn kr
604.000:- bland de I07.349l6nsparare, som var berdttigadeatt deltaga i
1960 &rs vinstutlottning i samband
med ungdomens ldnsparande. Detta
innebir, att var L4:e liinsparareerhijll
vinst,
Under Er 1959 utgjorde antalet nytillkomna liinsparareca 30.000 st. och
antalet avgtrngnaca 20.000 st. Antalet
l<inspararecikadessilunda netto med
ca 10.000st.
Sammanlagdabeloppet insdttningar
pi ldnsparkonton uppgick under ir
1959 t1lIkr 60.46o.627:93. I enlighet
med riksdagensbeslut skall vid 1960
irs vinstutlottning utlottas en sammaniagd vinstsummauppgiende till I /o
av insdttningsbeloppeteller, avrundat
till ndrmast l?igre )O-tal kronor, kr
6 0 4 . 6 0 0-:.

Nils-EriAJonssonpfr in afuetsplats,
KA 91,
lycAligt leenclemot fotografen.

De d.eltagande krtrernat dirigenter rxder prisutdelningen. Som nr 3 och 4 fr. a. syn: Stig
Gustafson ocl: Nils Habne, Bolors Mu:ikAfrr. Foto R. Tilander.

Postsparbankens
verksamhet,som omfattar civer z/r-de7arav allt liinsparanVINSTPLAN
de i landet, icke nigot fciretagsom kan
frir 1960 irs vinstutlottningi samband uppvisa si m&ngal<inspararesom Bofors. Ldnspararinsdttningarnauppgick
med ungdomenskinsparande:
- kr
under 1959 till 6ver 433.OOO:
1 vinst
. . i kr 10.000:och rdntan till i siort sett 30.000:_12 vinster
kr. Behillningen den 31 december
70 ,, ..
, , L . 0 0 0-:
1959 for inom Bofors anslutna 911
I9O ,,
..
)00: medlemmaruppgick tlllkr 87I.65 ) :77 .
,,
Utder L9)9 fick Boforsspanffia tve"
.......,,,,
7.392 ,'
)0:vinster pi 500:kr och 4t p3"
7.66) vinster i sammanlagt
5 0 :- k r .
kr 604.600:
*

Bofors Musikkir nordisk
mestare

Norges Musikkorps Fdrbund stod
som arrangri.rfdr det 3:dje Nordiska
Amattirmisterskapet f<ir Musikkirer,
som holls i Oslo den 2-3 april L960.
Bofors Musikkir hade, i egenskapav
svenskamlstare, blivit uttagna att representeraSverige.
Boforskiren beladediir en hedersam
1 :sta placering i konkurrens med fem
andra musikkirer.
Resan startadesfrin Bofors fredagen den 1 april med buss till Oslo
Enligt denna vinstplan blir chansen
Aven vid den sista dragningen har d?ir Hotell Viking tog emot oss med
fdr envar av de i vinstutlottningen
lcinspararevid bolaget kommit med, ypperliga rum och sdngar.
deltagande lO7.349 l<inspararnaatt
om inte bland de allra hcigstavinsterna
Redan klockan sju gick reveljen pi
erhilla en vinst 1/r+.Medelvinstbeloosi dock relativt hdgt upp i vinstlistan.
lordagsmorgon(svensktid. 06.00) fdr
pet utgdr kr 79:-. Vid 1959 8"rs
Silunda har frdken Mai-Britt S?iiiv,
attvara i ordning till fdrsta lunch som
ordinarie vinstutlottning var vinstIKP. fett en vinst p& kr 1.000:-.
de norska vdrdarna hade ordnat med
chansen1l+ och medelvinstenkr76;-,
Sammabelopp har lven avsynareNilsp& Mollergatens Skola inte lingt frin
Ifriga om lcinsparandetligger AB
Erik Jonsson,KA 91, fitt. Hdrutijver
det beryktadeMollergaten tp diir tysBofors i toppen jemfiirt med andra har d.ven en hel del mindre vinster
karna hade sitt hiigkvarter under
fiiretag i landet, och det finns inom utfallit bland Bofors ldnsparare.
kriget.
Efter lunch ordnades med en kort
Bofors Mu:ikkir spelar i Nors6 RigsLringAastnings
stora studio. Fuo R. Tilander.
rundtur i Osio, men sedan boriade
allvaret med att vi fick 20 minuters
repetition i Norsk Rigskringkastning,
som motsvararSvenskRadio. Tekniker
* + j ',
och virdar stod med klockor i hdnder-#
na och prick 20 minuter fick vi repetera fcir att det skulle vara lika f& alla
kirer. Sedankirerna repeterat,var det
dags frir fcirsta tdvlingsmomentet,det
s. k. pliktnumret, eller Eiono Linnalas SuiteFinlandesenr 1.
Bofors Musikkir var lottad att soela
som sista kir och under vlntetiden
hade vi tillfZille att avlyssnade ovriga
konkurrenterna. Ndr det sedan blev
vir tur visstevi, att allt miste klaffa,
ty de civriga kirerna spelade riktigt
bra. Men som s3.m&nga ginger fcirr,

#;; * ; ;
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1.
2.
I.
4.
5.

Bofors Musikkir, Sverige
SarpsborgsMusikkir, Norge
Kampen Musikkir, Norge
Tempo Musikktr, Norge
TonsbergsMusikkir, Norge

Bofors Musikkir kan nu stita med
att ha erdvrat tvi svenska,ett nordiskt
och ett europamdsterskap
i tiivling frir
amatrirmusikkirer.
S.ly-m
Hilkortsstyrda

I

,

l

tviittmaskiner

PFLalla omriden sker ju, allt efter
mojligheterna, en dkande automatisering. Ocks& inom tvdttindustrin har
under irens lopp - med skiftande re- Vaco-Pilot regleringsorgan, montetal p3 en
sultat - en mdngd f6rsdk till auto- tudttrnasAin. Plastkorret sAiuter at till
ilAnster. B-pilen foto.
matiseringgjorts.
Ordf i)randen i Bof ors Mutikhfrr Nil: Hahne
Den hittills b[sta automaten har
,ar enzot fbrsta pris, blommor och presenter.
konstruerats av en dansk firma, AS inkoppling av inlopps- och avloppsFoto R. Tilander.
Vaco Pilot. I december1959 installe- ventil eller vdrme och skdljning sker
samtidigt.
n?ir Stig Gustafson lyfter taktpinnen rades ) st. automater av denna konTill automaten hcir h&lkort i plast
struktion
p3'
de
stiirre
maskinerna
vid
med glimten i cigat, sliipper nervosifcir de olika tvdttfdrfaranden, som tillteten och det hela gicJ<bra. Detta syn- Bofors tvittinrittning.
Hidrnan i automatenIr en s. k. hal- limpas. S&ledesfdrekommer kort f6r
tes inte minst pt vtra medresande
kortstimer,
som ger impulser till alla vitftett och kuliirtfviitt i en- och tv&damer, som dven de var i tillfiille att
avlyssna alla uppspelningarna. Ndm- kopplings- ochregleringsorgan,kontak- lutsfcirfarande,kort fdr hirt eller ldtt
nas kan ocks& att de 3 domarna, en torer, relder, ventiler, magnetef m. m. smutsadtvdtt, kort fcir filtar, mattor etc.
Hilkortstimern best&r av en synGenom dessaautomater kan kaoafr8n Norge, en fren Danmark och en
frtn Sverige, inte kunde se vilka som kronmotordriven frammatningsanord- citeten pi tvdttmaskinernahcijasupp
spelade, utan k&rerna nimndes med ning med bearbetade kugghjul och tlll r0 %. Man sparartid, vatten, tnga
frikoppling i rotationsriktningen och och tvlttmedel. Man Ir ocksi oberoennummef.
Pi siindag var andra avdelningen elektriska styrkontakter. Alla brytare de av skiftande vattentryck. H&lkortet
fdr tlvlingen, di offentlig konsert av i hilkortstimern har inte endast sfvr- vlntar under vattenpifyllningen. Temsamtliga tdvlande stod pt programmet. ' ningsfunktion utan dven fdrreglings- peraturen reglerasgenom termostater.
Denna ging var Folkteatret stridsare- uppgift. Detta system fdrhindrar, att Tviittgodset kan stledes icke utsdttas
na, och d?ir hade varje musikkir ett
En "line" aa 4 st. Vaco-Pilot-utrustdde ,aArtnarAiner. Regleringsorgdnen syet uid bortre
sjzilwalt konsertprogram att utfora.
(uiinstra) gaaeln pd aarje maskin. B-pilen foto.
Frir vtr del hade vi valt att spela
Mussorgskijs "En natt pi Bl&kulla",
artangerad av Stig Gustafson, samt
Dvoraks Final ur "Symfoni nr 5. Frin
nya vlrlden", ddr det tterigen visade
sig, att Stig Gustafson inte ldmnar
nigot it slumpen vad det gdller nyansering och kontroll <iver kiren utan
bida sakernagick till 99,99 Vo in bide
pi domare och publik. Ordfcjranden i
SvenskaAmatrirernasmusikk8.rer,Ragnar Eliasson, sade till undertecknad
innan resultatetblev k[nt: "vinner ni
inte nu, si miste det vara fel i protokollet".
Sjdlvavar vi nog inte si optimistiska
som Eliassonmen vi visste,att vi hade
gjort vad vi kunnat och att allt hade
klaffat.
Ndr sedan resultatet av tdvlingen
kungjordes och Bofors Musikkir utropades som segrare, blev det jubel
bland alla Boforsare, men lven de civriga tdvlingsdeltagana gratulerade pi
det varmaste.Prislistan fick fdliande
utseende:
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2. Sign. Visoflex, Hans Falk, Kungsvagen 33, Karlskoga.
3. Sign. Natur, Nils Gustavsson,
Dimbovigen 7, Karlskoga).
w4

n
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wn

:t

;a

'fdr de oliaa taktttnomenten.
vaco-pilor hrtlkort a' plast. obseraera htllen

fcir stcirrelemperaturerdn vad som dr
<inskvirt.
som dnVid tvdttmedelsp&fyllning,
nu sker manuellt, larmas tvdttaren
qenom visuell och akustisk signal.
Helkott.t vdntar tills signalen dr avstdngd.
Fcir automatiskttillsdttandeav tvettmedel dr emellertiden apparaiunder
utarbetande.
Man fir siledesett gott tvdttresultat
under full kontroll av sivdl tvittprocesser som tvettid. Slitaget a tvettgodset nedbringasdirigenom till ett
minimum.
Ti.
Personalnytt

Boforsmdsterskapet

Fcir att fi en opartisk bedcimningav
tdvlingsmaterialet,beslot kommitt6n,
till Degeratt detta skulle civersdndas
fors Fotoklubb, som har m&nga kunmedniga ochkonstnlrligt intresserade
lemmar.Degerforsarnahadeett ganska
angendmt, men sdkert ocks& svirt
ar6ete,ty det var minga vackra bilder
i tdvlingen.
Resuftatetav beddmningenframgir
av nedanstiendeprislista. Prisutdelningen dgde rum onsdagenden-13
kl. 19.00 pi Ungdomsgirden.
upril
Ett 20-tal pris utdelades. Forsta
pristagarei klass B 1 (svart-vitt) erirOll f-,;.oto- diplom m. m. B-pilens
vandringspris och segrareni Klass B t
(fetg) Fotohandlarnasvandringspris.
I nlsta nummer kommer vi att
oublicera nigra av de bdstasemesterbilderna.
Lch f ritidsbe"tonade
FARG, KLASS A.

Ombudsntan Torslen aon Horn,

Till ny ombudsman efter Sten
Sjiiholm, som den t april tilltredde
direktdrvid
tidnstensomverkstdlland-e
Gunnebo bruk, har utnimnts ombudsmannen i SAS, Tortten aon Horn.
Denne tilltriider sin tjdnst den 1 juni
1960.
*
l{elr Marcel Fatrole (76369) utndmndesden 1 febr. till fiirman p& LZikemedelsmanufaktureringen(NVM).
Den 1 februari L960 utndmndes
f<iljandetill fd,rmin: StigSuenstonpFr
MSK 31, Fritz SchrdderPi MSK 90
och Millert Brandt Pl MSK 34.
Herr Ynge lohanston, MVK 2122 utndmndes den l- mars till fcirman
pi sammaavd.

i foto 196O

Kollektion, Klass A 2:
1. Sign.PAN, GristaEricson,KA 62,
AB Bofors.
2. Sign. Kulle, Per Johansson,Bl&klintsvdgen21, Karlskoga'
I. Sign. Tim, Raoul Nilsson, LaxgFLrden 4 b, Karlskoga5.
SVART-VITT, KLASS B.
Kla:t

D I :

1. Sign.QTC 1, Bidrn Steffner,Hertig Karls aIl6 6L, Karlskoga.
2. Sign. Natur, Nils Gustavsson,
Dimbovdgen7, Karlskoga5.
3. Sign.Pe,SigvardSchdnning,Sahlefeltsgatan1, Karlskoga.
Klass B 2:
1. Sign. Black and \7hite, Gote Jonsson, Skogsrundan11 b, Karlskoga.
2. Sign. Mouli, Alf Holmgren, Imdlvsvdgen6, Valisen.
l. Sign. LEO, Gunnar L. Eriksson,
Box 4699, Karlskoga.
Klast B 3:
1. Sign. 2> IO 45, Bjiirn Gustafsson,
Bergm.-vdgen13 a, Karlskoga 5.
2. Sign.Rollei, Kurt Andersson,Vindarnasvdg 6 c, Karlskoga 5.
3. Sign. Eddy, Bengt Gunnarsson,
Box 8630, Kilsta, Karlskoga.

KlassA 1:
1. Sign. LEO, Gunnar L. Eriksson,
Box 4599, Karlskoga.
Stora arbeten i g&ng fiir att liisa
2. Sign. Natur, Nils Gustavsson,
Bofors avloppsproblem
Dimbovlgen 7, Karlskoga5.
De avloppsarbeten,som fdr ndrva3. Siqn. Visoflex, Hans Falk, Kungshar
vdgen33,Karlskoga'
randepig&iinom Boforsomr&dena,
varit foremil ftir utredning under en
line fdlid av &r, och alla intresserade
Klass A 2:
oari r torde vdl med stor tillfreds62,
KA
Ericson,
Gtjsta
1. Sign.PAN,
itiillelse hdlsa att arbetenanu kommit
AB Bofors.
Lagstiftningeninom detta om2. Sign. Kasper,Arne Pont6n,Hant- iging.
varit synnerligen oklar och
har
rid"
veiksgatan 12 c, Karlskoga.
skyldigheten att ordna avloPPsvem
3. Sign. Tim, Rao'ulNilsson, LaxgFLt- frisan Svilit fastslossfcirsti och med
den 4 b, Kadskoga 5.
tillkoimst2,r L9:5.
nyJVu-ltg.ns
'Utredningsarbetet,
somgenastigingKlassA 3:
sattes, visade tJ'vdrr, att problemets
IngegerdCederlind, lcisning var vdsentligt besvdrligaredn
1. Sign.Smcigen,
L9 a, Bofors.
FilipstadsvZigen
vad man frin btirjan fdrestdllt sig,
2. Sign.Rollei, Kurt Andersson,Vinav den anledningen att de avskdrande
darnasvdg 6 c, Karlskoga ).
ledningar, som staden utfcirt under
(Endast 2 deltagarei denna klass) iren nlrmast fcire, icke var tillfyllest
frjr att dven kunna avleda avloppsvattnet frin Boforsindustrierna.Man fick
Kollektion, Klass A 1:
1. Sign. LEO, Gunnar L. Eriksson, ddrf<jrsokasig fram pi helt nyavdgat,
vilket varit mycket besv?irligtoch tidsBox 4699, Karlskoga.
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odandepi grund av de minga spridda
och ur avloppssynpunktogynnsamt
bellgna toalettavdelningar,som finns
inom Boforsverken. P3. fcirsommaren
1959 l3'g emellertid frirslagen klara
och bercirdakontrollerandemyndigheter fick tillf?ille att taga del av dem,
vilket skeddeutan anmdrkningar.
I slutet av sommaten pibrirjades
arbetena med att frirsta etappen bestdlldesav Nya Asfalt AB, som omkring irsskiftet fiirdigst?illtavsklrande
ledning pi cistrasidan om Timsdlven,
vilken tills vidare kommer att leda
avloppsvattnettill stadensledningsnlt.
P3. hdsten 1959 pi'bdtjades arbetena
med andra etappen,som kommer att
vara avslutadeunder sommarenoch
hosten 1960, varigenomMcickeln befrias frin utsliipp av avloppsvatten
frin vdsentligadelar av Boforsomridena. Sista etappenrdknar vi med att
piborja under sommaren1960.
VA
*

Hagbetg. Samtligaombud fr8.nBoforsBjcirkborn yar nd.warandeplus TidaholmsreDresentanterna
G. Christensson
och J. Johansson.Det gingna verkplaner hade kunnat fullsamhets8.rets
friljas. Pi grund av skulder, Ldrugna
i sambandmed girden, var det ekonomiska llget tilfe[igt anstrdngt.Fdr
att fcirstirka ekonomin kommer Erets
matpriser att hcijasnigot. Vad betriiffar girdens framtid, kommerDirektionen i bd'rjanpi sommarenatt slutgiltigt ta stdllning till denna svlra"ffirga.
At L96o kommer f<ir Storcinsdel
att gL i sparsamhetensoch konsolideringens tecken. Semesterhemmetbefinner sig nu i gott skick. En mindre
grupp 6-bnddsstugor
kommer att ommilas i ir. TransDortmedelfrir renhillning kommer ait nyanskaffas,i och
med att tillsyningsmannen avflyttat.

Frin

l?iselcretsen

Frin tvenne indigneradedamer har
B-pilen f&tt nedanstiendefrlga, som
liimpligen bcir inflyta p3. denna sida:
Fr7gan om Hygien.
Man talar s3 mycAetont hygien och
bhlun i Bofors, Tycker Ni och alla
andra att det ir bygienisAt att spotta
ocb snytapfr goluetp3 arbettplatserna?
Var sniill ocb frfrga arbetarna om de
gdr likadant hemma.
I. + I.

Redaktionendversinde denna friga
till avd. NS och S, med begdranom
yttrande och ur svaren frin ndmnda
avdelningarkan vi meddela:
I allmdnhet tillhiir ju ovanstiende
olater en fcirgingen tid, men det
kanskefortfarande finns en och annan
Intressetfrir den kommandesdsongen syndare,som man bor ingripa mot.
dr mycket stort. Olika frireningar och Direkt och kraftigt. Det ir ju ganska
korporationer har tingat veckosluts- ldnge sedanman slopadeskyltarna om
"Spottning p& golvet ?ir f6rbjuden".
vistelser, s& att det redan dr fullbokat
trots vad som ovan
dver de flesta helgerna.Redani Pingst Skulle det
- visa sig att det p& nigon avsagts
dppnas anliggningen med arrangemang fr8n Reso. Pensionirerna kom- delning dr en mera utbredd vafia att
Storiiprogrammet
1960
mer vdl ocksi att traditionellt av bola- spotta pi golvet etc. biir l?impligen
itgdrder diskuteras. Fdr dvrigt anser
Restaurangen6ppnas fiir sisongen get bjudas pi en veckovistelse.
man pi Skyddstjiinst,att de fr8gande
liirdagen den 11 juni och semesterTill ny ledamot i N?imnden p3,5 3,r damernakunde taga upp saken direkt
hemmet stdngsden 28 augusti. SemesvaldesGunnar Larsson,VK 25, 6vriga med "syndarna". Ingen hyfsad mdntervistelsen ir f6r iivrigt uppdelad i
9 perioder p3. vardera 1 vecka enligt ledamciteri Ndmnden dr: L. Lund- niska spottar pi golvet, givetvis aldrig
quist (ftiresttndare),Nils Gullbrand, hemma och lika litet pi arbetsplatsen.
foljande plan.
Axel Engholm och Sven-Arne An)4 /(*
1 :a perioden
-2t t/1
Red,
oersson.
n/1
d/1
*
./t//r
Arsmdtet ventilerade livligt en del
9/7-16/7
intressantafrigor bl. a. deisegslitna Omitologisk sakkunskap
4:e
Lo/ /-z)/
t
Tjiirnd-ktipet, innan man iivergick till
23/7-3o/7
Kal och August vandrar en tidig
kaffeborden. Om man summerar da6:e
3o/7- 6/8 gens ldge, liksom facit frin en ldngre virmorgon genom Grdnfeltshagenfdrtid, kan man i all ld,ngfanblott kon- bi Hyttisen. I det v&rblia morgondiset
7:e
8/8-13/8
tonar pl6tsligt en trastdrill och biigge
statera:Frin Vdstkustenintet nytt.
8:e
L3/8-20/8
stannar upp och lyssnar pi den morO'e
20/8-27/8
gontidiga singaren. De spanaren ling
stund och upptdcker till slut att han
Forts.-frdnsid. 29
Som vanligt kommer i stdrsta mdj- Skyddstjiinsten
liga utstrdckning arbetarna frin de denna framgicl att mindag- och ons- sitter pi kolhustakets nock, di sdger
August:
Metallurgiska avdelningarnV att fit dag-fcirmiddag dr anslagna f<ir sjuk- "Du Kal som kdnner te f6ggler,
vistas p& Stordn under storsemestern, vird. Tidsbestiillningskerpi frirbandsvet du om dl d en taltrast eller en
lL-29 juli, d. v. s. perioderna3-5.
rummet.
14 dagarssemestervistelse
k6ltrast?"
kan erhEllas
Centrala Skyddskommitt6niir tillika
i juni och augusti mtnad.
- "Da. begriperdu vil", siger Kal,
brandskyddskommitt6och med anled"att dii d,en k6ltrast nir han sefter p3.
Utbytessemester
kan liksom tidigare ning av brandskyddskampanjeni april
&r genom Ndmndensfcirsorgordnaspi
hade brandskyddeterhillit stort ut- k 6 l h u s t a k e . .. ' .
ett 10-tal semesterhempi Vdstkusten, rymmep3'dagordningen.Overingenjcir
*
Ostkusten, i Dalarna och vid Oslo- Carbonnierredogjordefdr kampanjens
fjorden.
uppHggning och brandchef Sandquist
om Boforshistorier
talade om fcirebyggande industri- Tdvlingen
brandskydd.
Arsmiite med Stortinafir nu ansesvara avslutad. Resultatet
Dr Dahl6n utdelade till sist pre- blev inte vad vi vlntat oss,ty vi vet, att
stiftelsens rid
mierna i r959 ers skyddstiivling.Sam- ett stort antal verkligt goda historier
Storiinastiftelsensrid har htllit irsmanlagt utdelades till klubbar och lnnu inte 1r nedtecknade.Ett litet ax,
miite under ordfrirandeskapav Vitalis
skyddsombud8.740: - kronor.
plock av skrirdenkan llsas pt sid. 45.

ocbfritid
Semester
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Ulviin

somrnaren

196o

Styrelsenhar gjort bokslut frjr den
glngna sdsongen och faststillt programmet fcir den kon.rmandesommaren. IJr besdkssvnounktvar sommaren
1959 mycket goi, di ndrmare ett
tusentalpersoner,barn inrlknade, semestradepi Ulviin. Ett 90-tal pensionirer tillbringade en veckadir, vilket
mycket uppskattades, och lingvarigt
sjuka Nohabanstillda fi& tillbringa
2 harliga, stdrkandeveckor pi 6n.
Semesterutbyte
har fdrekommit med
dvriga semesterhemtillhiirande Semesterhemsfdreningen.Silunda har Ulvtin
gistats av 73 familjer f.rln andn
semesterhem,ddrav 30 familjer friln
Bofors ochT frln Tidaholm. 23 famllj.t frln Nohab har gdstat andta
semesterhemsisom Stor6n, Lilla Bratton, Engeltofta m. fl.
Under irets sdsongkommer Ulvtin
att hEllas oppet fdr semestervistelse
under tiden 24 jrni-6 augusti.Denna
tid uppdelas i tre tvtveckorsperioder,
alltsil 24. 6.-9. 7., rO. 7.-23. 7. och
24.7.-6.8. Ddrefterblir det en speciell vecka fd'r pensiondretna"7. 8.L3.8.
S& nu dr det endast att hoppas, att
den kommande sommarenskall bjuda
pi fint semestervdder,till fcirdel fdr
vir 6 och alla andta semesterhem.

Fiiredrag

om NOHAB:s

mo-

torkonstruktioner

Vid fdreningen Sveriges Mindre
Varvs irsmcite i Gdtebory. den 27
februarihadeNohab inb.juditsatthilla
ett fdredrag om fdretagetsmotorer.
Ingenjdr Aarno Ekelund risar ex b;ld pA
Konstruktionschefenfdr dieselmo- den nya ntotorn, POLAR tft F.
torer, diplomingenjcirAarno Ekelund,
gav en resum6 rjver POLAR-motorernas utveckling fiir att sdtta in den
senastekonstruktionen,F-motorn, i sitt Fiirslagsverksamheten
sammanhang.Fdredraget vdckte stort
Enligt meddelande fr&n fdrslagsintresse, d3' denna motor dr liimplig
kommitt6n vid Nohab har nedanstiensom huvudmotor i bl. a. fiskefartyg,
de fdrslag beld'nats:
vars tillverkning tillh6r fdreningsmed2122 Fritz Ellingtorz, aud. VA: Fixlemmarnasverksamhetsomriden.
tur fdr ledarmall vid frdsning av
*
prorturbinskovlar. Belciningkr 200 :-.
1242 Erih Lidman, aad..VA: Underhtll av lappningsskivor. Beldning
Viirldens stiirsta spiralkonk r 1 5 0 :- .
struktion
fiir vattenturbiner
1242 EriA Lidman, aud. VA: KolvDe stora kaolanturbiner till Porsi ning av styrningari spridaretill dieselmotorer.Belciningkr I25: -.
kraftstation, soir verkstadennu hiller
p& att tillverka, anses bli bland de
98 EriA Glad, aad. VI: Trcvd.gsktan
kraftigaste i sitt slag i v[dden. Spiral- pi oljeledning pfi.styrverk fcjr turbiner.
konstruktionen innehar vdrldsrekord Beldningkr 100: -.
och detaljer till denna, bl. a. stag1879 Per-AAe Karltton, aad., VI:
ringuna, levereradesfr&n Nohab den Fixtur fcir detalj till el-avfyringsbe15 februari i ir.
grdnsningAK 40. Belciningkr 7i : -.
Anl?iggningen flr tvlt kaplanturbi131 Harald Lindkoist. aud. VI:
ner, vilka varderakommer att utve&la
Ovala htl i provtryckningsldnsar.
BeI, L, 12t.000 hk vid en fallh6id av 36 m. ronlngKf />: -.
2305 Sigoard Pedersen,aad. VM:
Ft)rrddsndstarenKarl-Axel fohansson kontrollerar ,ranrpooen at turbingodl fi)r Porsi
Slipfixtur f6r hornblock till lokramkraft stati on. Nohabfoto.
verk. Belciningkr 500: -.
905 K. G. Borts6n, aad. VI: Infbrandet av O-ringar pa tubinkonstruktioner. Beldningkr 2)0: -.
132 Gunnar Andersson,aud. VI:
Diverse indringar pi styrverksstativ
fcir turbiner.Belciningkr 1)0: -.

iJ;

6033 lhnnart Bodling, aad. VL: Inviindig milning w r6t. Bekining kr
1 ) 0 :- .
1338 Erik lohansson, aud. VM:
Slipdubb med smiirjspir. Belcining kr
1 5 0 :- .

-*r*

391 Holger Mfrrtentson,aud. KA:
Rundmdtningsverktygfdr stcirresvetsade konstruktioner.Belciningkr L25:-.
1243 Henry Bdrjesson, aud. VM:
Instillningsverktyg frir "fj?irdedelar"
till turbiner. Beldningkt 1.2):-.
lL Otca.rGustafsson,aud.VI: Justering av diametermitt pi axlar. Bekin l n g K r/ ) ' - .
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483 Ingaar Claesson, aad., VD:
Brytare fiir signallampa fiir travers i
avd. VD. Belciningkr 50: -.
1799 Tage Ablquist, aud. VM:
Verkstadspassbitar
fcir mdtning av kilspir. Bekiningkr 50: -.

ryt
*{;

Bolaget uttalar genom fcirslagskommitt6n sitt tack fd,r de inldmnade
fcirslagen.
Korsselbr?inna

h

d

kraf tstation

Stagringen och spiralen fijr en av
turbinerna till Korsselbrdnnakraftstation dr nu under tillverkning i verkstaden. Tr'3. francisturbiner"ko--",
Nohab att leverera till denna anldggning, vars ena aggtegat skall vara i
drift tr I96L ochdet andra 1952. T:urbinerna kommer vardera att utveckla
87.300hk resp. 82.400hk vid en fallhiijd av 111 m.

Saetsaren Tage Palnz under arbete med stagring och spiral
l6r Korsselbriinna Arafrsutiott
Nohabfoto.

Den nya verkstaden

rades av Fagersta Bruk. Det var ett
0-6-0 kopplat tanklok och ingid< i en
serie till SJ med litt.-beckningenKe.
Ar r9fi k6pte Nohab detta lok,
som sedanvar i tjd.nstfcir diverseuppgifter inom friretagetfram till septemb e r1 9 5 8 .
Stiirsta dragkraften var 5,8 ton,
nettovikten 35 ton och tjdnstevikten
45 ton. Den maximala hastighetenvar
80 km/tim.
*

I ett tidigare nummer har vi beskrivit den nya verkstad,som hiller p6.att
ta form mellan plitslagerietoch dieselverkstaden.Den blir 94 m Ll.ng,34 m
bred och 24 mh6g, vilket betyder,att
den blir en av de hd,gstabyggnaderna
I Staden.

Fd,r att ge en uppfattning om vilka
tunga konstruktioner, som kommer att
behandlashdr, kan nimnas, att avdelningen d.r planerad fcir tvi. 200-tons
traverser.
>Svarta Mario

nerskrotad

I februari nerskrotades det gamla
ingviixelloket, av Nohabiterna kallat
"Svarta Maria".
Loket tillverkades ir 1910 av AB
Atlas, Stocl<holm.Angpannan levere-

om Nohabsporten

Frin vEr vdn "Fors" har redaktionen mottagit ett lingt och innehillsrikt
manuskript,ur vilket vi meddelar:
Nohabs IF har lyckligen hillit irsmcite och omvalt styrelse m fl. Fcireningenhar nu ocksi fitt egenfotbollsplan, "Skogstorpavallen"bakom Edsborg, som Hivit "ledig" sedanFallens
IK och Trollhdttans AIK slagit sig
samman.TAIK har ju en bittre plan
i nlrheten av Halvordstorp. Nohabs
IF civertogalltsi arrendekontraktetp6
Skogstorpavallenj?imte omkliidningsrum m. m. Hdr skall nu Nohabs egna
interna serier spelas och man riiknar
dven_medatt ku^nnahyra ut planen till
Trollkorpen och civriga koriorationer
I Staden.

SM i varpa, ett verkligt storevenemang, har frirlagts till Trollh2ittan och
dzirmedhar Nohabs varpasektion f6tt
fullt med arbete.
I korphandbollen kom Nohab pi
2:a plats efter Vattenfall, men vlr
mycket ndra att hemfcira seriesegern.
0aeringenjdr Holrnquist (1. h.) och radrparTennisspelarna ld;ngtarefier sol och
teleranen K. E. Engquit
Nohabfoto.
u11T., medan skptarna satt igtng
trdningsskjutningen.
Veteran med 5r tj.-flr avtackad
Orienterarna har ocksi. bciriat tina
Pi sin 67-irsdagden2) marsslutade
lpp ocfrsiittaigtng trdningen.Den till
svarvare Karl Ejnar Engquist sin an- den_3 april planerade stortdvlingen
stiillning vid Nohab, som han, med "Vikingatriiffen" mtste tyvdrr frimett par trs avbrott omkring 1920, flyttas pi grund av fcir mycket snd i
innehaft sedan 1907. Kamraterna pt
terrdngen.
Maskinverkstadenuppvaktademed a'v"Sport 60" pigir fcir fullt och
skedspresent
och civeringenjdrHolm- ett s_tortantal gingprov har avlagts.
quist avtackadeden spinstige vetera- Trollkorpen har lven hillit irsm<ite,
nen och riverldmnadelven en blomster- under ordf<irandeskap
av ordf. i Nobukett.
habs IF, K.-A. Gustavsson.

Ett fuft aa en balAfdr den nya uerkstad.en,
" 88:an" ,

Glimtar

en styrvajer i frirbindelse med jetaggregatet och de tvt styrblad som
reglerarjetstrilen. Vajertrissornai fcir
och akter dr fdrseddamed kullager.
Brinsletanken Ir monterad akterut
fcirsedd med slamtrig och avtappningskran.Slamsamlaren,
som ar placerad mellan tank och bensinpump,
Ett nytt fiirsiiljningsobjekt
fr,in Tidaholmsverken
kan ldtt tas bort. Zephyr-motorn har
fallfcirgasare samt ett luftfilter som
tj?instgcir
som flamlis fcir att eliminera
AB Bofors, Bonoplastfabriken,Tida- monterademotorn iir dock maximivarholm, har nu p& sitt fiirsZiljningspro- ver 3.500-3.60O v/min. - ca 70 hk. brandrisken. Samtliga rcir dr av kopgram d.venfitt den propellerlcisa,syn- Hdrigenom vinner motorn ijkad livs- par, heldragnaoch fdrseddamed kona.
Denna bit, for vilken AB Bofors,
nedigensnabbgiendeTurbocraftbtten, liingd.
Bonoplastfabriken,Tidaholm, dr geneBiten framdrivs med ett effektivt
Denna har rdnt en mycket smiclranralagent frir Sverige,Norge, Danmark
de uppmdrksamhetpi utstlllningarna
2-stegs jet-aggregat. Genom ett stll"Allt f<ir sjon" i Stockholm och galler i botten sugsvatten in i turbinen och Finland, har under viren varit
bitutstiillningen i Gciteborg i april och sprutas ut genom akterspegeln. mycket omskriven och vi har hirmed
Det dr alltsi reaktionskraftensomdriver velat ge B-pilens ldsareen del upplysminad.
Skrov, dlck, siten och motorkipa biten. Gallret ?ir till fcjr att utest[nga ningar om den.
Den som dr vattensDortintresserad
dr tillverkade av glasfiberarmerad stdrre frdmmande fciremil. Mindre
och
vill uppleva farteni tjusning har
ester-plast,vilket ger ett f<irdelaktigt sand- och gruspartiklar passerar jethiir
fitt
en farkost,som tillfredssstdller
styrke/viktforhillande. Plasten har aggregatet utan att fdrorsaka skada.
Drivaggregatet ir mycket tystgiende h6gt st?illdaansprik.
goda ildringsegenskaper och fordrar
E, M.
ett minimum av underh8.ll.Ingen miloch krdver ett minimum av underhi.ll.
*
ning krivs, di siv2il skrov som ddck Redan frin starten kan hrigsta effekt
dr genomfdrgade.
tas ut. Accelerationen dr synnerligen
l1-t
o
Skrovkonstruktionen med dess 10o god.
Frin fcirarplatsenkan man reglera
stigning pi de aktra planytorna gdr
det miijligt att gira 1800 med en en ventil i aggregatet fcir "fram",
Trulla, rulla bochaborn
svlngningsradieav 4,) meter : bttens "back" eller "fril?ige".
alla
getterna g3r p2 mon
l?ingd.
Fcirdelen med denna drivmetod dr
utom BroAa och Bdlta
Turbocraft har varken propeller att varken roder eller propeller krdvs.
eller roder. Detta inneblr att den tar Det innebdr att alla risker fdr badande
ligga bemma i sdlta
sig fram dven pi decimeterdjupt vat- eller vattenskidikare dr eliminerade. I
Enir nativiteten nu iir mycket lig i
ten. Stivens utformning ger mjuk ging
och med att bottenytan [r helt plan
vtrt land, vilket delvis tillskrivits
och hindrar vatten att sli in.
minskas vattenmotstindet.B&ten blir
bristen pi vaggvisor, publicerar vi
Motorn d,r en 6-cyl. Ford Zephyr dlrmed synnerligenldttmandvrerad.
dennadikt. Dess intressevickande.
foMk II, marinversion. Den utvecklar
Styrningen sker med 2-ekrad ratt
90 hk SAE vid 4.400 v,/min. I den med frjrsinkt nav. Denna stiir genom netiska vnlljud faller ju omedelbart
varje llsare i dronen liksom o&st
rytm och metriska funktioner. Sista
Tubocraft iir en snabb och ltiunaniiarerad ttotorbdr. Foto frin Bonoplastfabriken.
raden med den drastiskaupplysningen
-ffi.111
"ligga hemma i salta" dr ett uttryck
I ,'il1
fd,r vdstgcitahumor, som enligt vlr
mening utgcir en god avslutning.
Vi ?iringa anhd.ngareav systemetatt
analysera scjnder diktverk och det
sagda ffu vara nog. Ni torde hellre
ldsa igenom dikten 2 gltget till, en
ging med och en ging utan eftertanke.

Dowty turbocraft, ietitlderns bit

trn [Ien versom varen

*
Tidaholmshistorier
Hur skulle det vara med en liten
specialtdvlingom Tidaholmshistorier,
givetvis frdmst sidana med anknytning
till Tidaholmsverken och dess anrika
fciretrddare,Tidaholms Bruk.
Inventeraminnenasskratt- och skattkammare,skriv ned historienoch sdnd
in den till B-pilensredaktionskommitt€
(E. Molin, Th. Johanssonoch Carl
Sjdgren) vid Tidaholmsverken.
J6

zj ir med Wedaverkensgiutarklubb
$TedaverkensGjuteriklubb fyllde den
L9 marc i fu 25 6r och firade givetvis
detta jubileum som sig bdr. Klubbens
ordfcirande,kdrnmakareThore Johansson, kunde i sitt hZilsningsanfiirande
6nska hundratalet gdstervdlkomna till
festen, som hdlls i arbetarmatsalen.
Fcirstetalare var Karl Jansson,som
gav en historik d'verklubbensijden och
dventyr under de g8.ngnairen. Hiigtidstalet hdlls ddrefter av Svenska
Gjutarf<irbundets ordfcirande Harald
Nilsson, som sdrskilt betonadeatt gjuteriindustrin behiiver rationaliseras.ett
arbete som endast kan genomfdras i
blsta samarbetemellan fdretagen och
de anstdllda. $/edaverken kinnetecknades just av denna goda samarbetsanda. Herr Nilsson slutade med att
dverlimna fdrbundets Hederstecken
till tve av klubbens medlemmar,Harry
Hellstrd,m och Kad Jansson,vilka under minga ir aktivt arbetat s&vdlinom
klubben som inom Sddert2iljeavdelningen 2 L av SvenskaGjutarfdrbundet.
Direktcir Sven G. Lind talade derefter och betonade slrskilt alla de
svirigheter som mdtte f6'retagetsgrundare, Civilingenjilr \7. Dan Bergman,

Klubbaeteraner ocb gfutarpampar. Fr. a.:
herrar Karl Jansson, Harry Hellvrdm,Thore
lobansson och Harald. Nilsson. \Tedafoto
rWesterlund.

GunnarlY/elander
}perliimnari)uiga Alubbarsgdaatill Tborelohanston.I fdrgrznden
ingenftuocbfru AndersLjungdell,Wedafoto \Testerlund.

under de fdrsta 6ren, men ocks&hur
svirigheterna dvervannsta& vare den
kunniga och pilitliga arbetarstammen,
och hur till sist det lilla gjuteriet vlxte
till en storindustri. Direktiir Lind
iiverldmnade slutligen en rad givor:
Pdparkettens'f6rsta
bdnh.
srtgsbl.a. direktdr klubben fick dels en vacker tavla med
SuenLind, fru Llungdell, fru Lind och motiv frin gamla gjuteriet (milad av
ingenl1r Anderc Ljangdel/. \Tedafoto Weskassd'r \Tilmer \Tidegren), dels en
terlund.
stor blomsterkorg och klubbordfijranden fick en virdefull bok. Direktcir
Lind slutade med att <inskaklubben
all lycka och framging, med fortsatt
god samarbetsvilja
underkommandeir.

S&blev det musik av Skantstrio och
sing av Britta Bjcirkman, innan gd.sterna bdnkadesig kring sup6borden.
Under sup6n fick klubben ytterligare
givor: verkstadsklubben ordfdrande,
Gunnar rJ7elander, ij'verldmnade en
tavla skdrgirdsmotiv av Roland
Svensson- gemensamt frin Verkstadsklubbensamt SIF- och Salfklubbatna. Holger Lindqvist talade p&
SIF:s vignar och gjutmiistare Holmberg fii'r Salf och slutligen kom Arvid
Nilsson frin avd. 21, Siidertllje, med
en fin penninggiva. Det blev innu
mera tal: Ture Hansson,ScaniaVabis
Gjutarklubb, dveddmnade en ordfiirandeklubba samt blommor, gjuterichefen ingenjiir Anders Ljungdell
tackade fiir gott samarbeteunder alla
ir, varefter veteranen Max Larsson
tackade fcir en god och trevlig fest.
Slutligen fick Thore Johanssondnnu
en ging taga till orda f6r att tacka frir
alla storslagnahyllningar.
*
Si blev det dans fcir dem som s&
ville och trevligt kamratligt samkvd.m
till tidig morgontimme fcir de andra
gdsterna.

Klubbensnurarandestyrelse.sinandelr. r.: G6$a Rosr,Thore Johausonoch Nils Holnr
rVedafoto r}Zesterlund.
gren. Sfiende: Bernt Jobanstonoch EriA Gy"staasson.

Dire6tdr Lind duerliimnade WedaaerAens
gdoa, lYilmer lY/id.egrem taula, till Thore
rVesterlund.
J obansson. \Tedafoto
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Rudolf Andersson
Nobab

Karl Leandersson
Bofors

MEMORIAffi<

A. H. Erihlson
Bofort

G. E. lansson
Bofors

Manfred fobanson
Nobab

Sence lvlalmefeldt
T idaholnzsoerAen

Erland SAyllAui:t
N obelArut

Fol6e Strandlund

Andertson, loban Rudolf, fddd 26 jan. L904, avliden
L) jan. 1960. Anstiilldes vid Nohab I9)4 som fcirarbetare
i Monteringsavdelningen.
Eriksson, August Hertnan, fodd 22 apilI 1902, avliden
29 febr. 1960. Anstiilldes som svarvarei Proiektilverkstadeni Bofors i juni 1!28 och flyttadei jan. tllt till
Pl8.tverkstaden,ddr han arbetadesom svetsare.Rdknade
ca 33 tjdnsteltrndr han gick bort. Erhdll 1953 medalj och
gratifikation frir 25 tj?inste&r.
fansrcn, Gustaa Eloa, fddd 6 aug. L898, avliden 22
mars 1960. Arbetade ftirsta gingen i Bofors mars I9I4-febr. L91,6i Stllgjuteriet. Aterkom i nov. L9L9 till Stelverket, der han arbetadetill maj 1948, dE han blev vaktmestare vid pensiondrsbostddernapi Kads-Aby. Frin
1954 tlll sin bortging var han iter i Stilverket. Erh<ill vid
jubileet t946 medalj och gratifikation fd'r 2) tjd'nstelr
och kunde siledes fakna ca"44 tjldnstefundr han gick bort.
lobanson,Augutt Manfred, fddd 14 okt. L905,avliden
1 febr. 1960. Anst2illdesfdrsta gingen vid Nydqvist &
-T928 samtfran
Holm 1p21, slutadeL924, hterkom1,927
1929. Yar hela sin anstdllningstid,ndrmare 31 fu, plltsla,garci Plltverkstaden. Erhcill 7952 medalj och gratifikation fcir 2) tidnsteir.

Nohab

Leandersson,
Karl Leand.er,fddd 18 juli 1895, avliden
5 mars i960. Anst?illdesvid Bofors i juli 1928 som grovarbetare pn Byggnadsavdelningenoch tillhtjrde denna
avdelninghela sin anstillningstid,ca 33 ir, sista Lret var
han pi fcjrrldet. Erhdll 1953 rnedaljoch gratifikation fdr
z) Uanstear.
Malmefeldt, Erih Sence,f6dd 19 dec. 1901, avliden
16 mars 1960.Yat anstZilldpi TidaholmsBruks AB tills
detta 1933 lades ned. Kom ddrefter till AB Bofors som
frdsare och utnimndes 1 febr. L936 till fcirman vid
Tidaholmsverken.Blev 1 sept. 1948 ackordsittarei Maskinverkstadenoch dverflyft;de iD49 till Arbetsstudieavdelningen, ddr han frin L okt. 1959 var kalkylator. Riiknade ca 27 tjdnstelr vid sin bortgtng. Medalj L9i8 for
25 tjZinste&r.
Shyllkuht, Frans Erland., fddd 10 aprtl t9o3, avliden
2l febr. 1960. Anstiilldesvid Nobelkrut 2 dec.L924 som
arbetare vid Trorylfabriken. Denna avdelning tillh<irde
han hela sin anstdllningstid,ca 3) ir. Erhcjll 1950 medalj
och gratifikation fdr 25 tjd.nstefu.
Strandlund, lohn Folke Samuel,fitdd 1 sept. 1908, avliden 1) jan. L)60. Anstd.lldesvid Nohab i aptil 1.940
och var hela sin anstdllningstidverktygsjusterarepE Verktygsfdridet (avd. 178).
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oUeteraner
snrn
slutat
sintjsnsf,+

,

Ernst And.reatson
N ohab

Datid Asp
Rofors

Oscar Axelsson

A. G. Eriksson
Bofors

Ernst EriAsson
Nobelkrut

N ohab

\a|t

DtomRrtst

Bolors

;*
t:

Eixar Engquist
Nohab

Andreatton, Erns Albin, fddd 19 sept. 1g92, pensionend L2 febt. L950. Anstdlldes 1912 som kdrninakare
vid Nydqvist & Holms Gjuteri, slutadeefter ett B.r,&tetkom 1915-1917 samt Ster frin 1921 tills han avgick
eftet 42 tjdnsteir. Hade hela tiden samma yrke. Meldalj
och gratifikatjon 1947 vid Nohabs l00-irsiubileum fdi
29 tjdnsteS.r.
Da.aid
fddd 28 mars 18p1, slutat vid upp-(sp,
!l-gor,
nidd pensionsilder28 mars 1960. Anstdlldesvid Bof'ors
frirsta gingen i nov. L947 som traversfcirare,urslaqareoch
diversearbetarei Handformningsgjuteriet. Slutad! i mars
L949, men iterkom i april samma ir som kranf6rare i
Hd.rdverketoch hade dennasysslatills han avgick.
Axeltson, OscarAlgot, f6dd 21 marsL8)j, pensionerad
24 marc 1960. Anstiilldes vid Nydqvist & Holm fd,rsta
gingen L9I2, ddr han arbetadetill Lt24, lterkom I9Z71928 samt ffin 7929 tills han avgick efter sammanlagt
ca.43 tjdnste&r.Var alla"fu supportsvarvarepi Maskinverkstaden.Vid Nohabs l0Otersiubileumt94j erhijll han
medalj och gratifikation fcir 31 ijiinsteir.
BlomAilst, Karl loban, fddd 11 febr. 1893, pensionerad 1 mars 1960. Arbetadevid No elkrut frin iuni L94o
till sept. L942, de han <iverflyttadetill Smedjan som
transportarbetare, truckfcirare och smideshjiilpare. De
senaste8,ren frln 1958 har han varit fdrridsaibetare oi
Elektriskaavdelningen.20 tjlnste&r.
41,

Hjalmar Erihsson
Bofors

Engquitt, Karl Einar, f6dd 29 mars 1893, pensionerad
29 marc 1960. Anstiilldesfrirsta gingen vid Nydqvist &
Holm 1907 som svarvare i Maskinverkstaden. Slr^rtrd"
1p18, men iterkom 1921.till sammayrke och avd. Di
han avgick kunde han rlkna 51 tilnste8r. Erhdll vid
Nohabs 1O0-irsjubileum7947 medatl och gratifikation
lor J / ttanstear.
Erikston, Axel Gideon, fddd 7 mars 1893, slutat vid
uppnidd pensionsilder5 mars 1960. Anstlilldesvid Bofors i mars 79J4 som kranfcirare i Kanonverkstadenoch
hadedennasysslatills han slutadeav ildersskdl.
Er)kston,Erntt Harald, fddd 31 mars 1g93, pensione_
rad 31 mars 1960. Anst?illdesvid Nobelkrut i
iusi tlll,
arbetade frirst som krutvalsare pi Ngl-krutbiuket, var
jan.-aug. 1947 p3,Trotylfabriken och kom d?ireftertill
Nc-krutbruket, ddr han huvudsaklisen arbetade i rivningen och kn5.den.De senasteiren,?rin 1957, tillhrirde
han Byggnadsavdelningensom virkesrensare.Rdknade27
tjinsteir ndr han slutade.Erhcill 195Smedalj och gratifikation fdr 25 tjd:nstelr.
Erikron, Karl H jalmar, fcjdd !2 mars1893,pensione_
rad 31 mars 1960.Anstiilldesvid Bofors i sept.1937 som
frirman pi Centralfcirridet(P 10) och hade dennatjdnst
hela sin anstillningsiid,,ca 23 ht.

Carl Frank
Bofors

Gottfrid. GreA
Bofors

Gdran Jilnstrdm
Bofors

BernhardKarlsson
Bolors

Franh, Carl Fredrik, fddd 10 jan. 1895, pensionerad
1 febr. i960. Anstiilldesvid Bofors i dec. 1935 och har
hela sin tjdnstetid, ca"24 ir, tillhdrt Konstruktionskontorets Verktygsavdelningsom ritare och konstruktdr.
Grek, Karl Gottfrid, fddd 4 mars 1895, pensionerad
1 april 1960. Anst2illdesvid Bofors ledan i september
1907 i Kanonverkstaden,
ddr han sedanblev stickareoch
i jan. L935 utndmndes till fcirman pi Kanonverkstadens
provstingsavd. (VK 24).Denta tjdnst hade han di han
avgickefter nirmare 53 tjiinste&r.Erholl vid |ubrleet1946
medalj och gratifikation for 39 tjlinsteir och 1957 stora
medaljenf6r 50 tjdnsteir.
Green, Karl Fritiof , fodd 29 jtn. 1893, pensionerad
29 jan. 1960. Anst?illdesvid Nydqvist & Holm i nov.
1915 och har hela sin anstdllningstid,ca 44 fu, tillh6rt
Maskinverkstaden med arborrare som yrke. Erhiill vid
Nohabs 1OO-irsjubileummedalj och gratifikation f'or 32
tjdnsteir.
lobantson, Karl Hjalmaf, fddd 10 juni 1896, pensionerad 31 dec. 1959. Anstdlldes vid Nydqvist & Holm
1p21, slutade L924, men aterkom 1927 och tillhdrde
hela sin anstdllningstid,ca 35 ir, Plitverkstadensornplitslagare. Erhdll 1952 medalj och gratifikation fijr 21
tidnsteir.
lunstrdnt.,Gdran Valdentcxr,fodd 2L febr. 1895, pensionerad1 mars 1960. Anstiilldesvid Bofors i tov. L929
som ritare pi Konstruktionskontoret.Overflyttadei sept.
r935 till Kontrollavdelningen som kontrollingenjrir.
TjZinstgjordede sista iren frin jan L956 pi. Krigsmaterielavdelningen.Erhrill 1954 medalj och gratifikation
fcir 25 tjnnsteir och hade siledesca 31 tjdnsteir ndr han
avgick.

Fritiof

Green

Nohab

E4 UltI t\4r't JJ On- r bet I

Bofors

Karl Johansson
N ohab

Herbert Lindh
Nobelhrat

Karlston, Eilk Bernbard, fddd 22 jan. 1895, pensionerad 1 febr. 1960. Arbetadevid Bofors mars-juli 1915
Aterkom i sammayrke
soll svarvarei Kanonverkstaden.
i naj L9L7, blev i dec. s. &. filare pi Kanonverkstaden
och ddrefterp& Verktygsavdelningen.
Overflyttadei aug.
1931 till div. traktoravdelningen,ddr han i maj 1933
r-rtnlmndestill fcirman. De senaste24 iren frl'n 1936
tjiinstgjordehan som planerarepi Planeringsavdelningen.
Rdknade ca 43 tjd,:nstel.rnd.r han avgick och blev vid
jubileet L)46 medaljor med 29 tjlnsteir.
Karlsson-Tbell,Karl Edain, f'6dd 2 mars 1893, pensionerad1 april 1960. Arbetadevid Nobelkrut fr&n jan.
1916 tlll maj L918, och fr&n dec.1924 till maj 1941, d8'
han flyitade ner till Storcinsom tillsyningsmanpi Boforsarbetarnassemesterd,tillika arrendator fdr jordbruket.
Aterkom till Bofors i april 19)8 som reparatcirpi Angcentralen. Riknade sammanlagtca 37 tjdnsteir nir han
avgick.Medaljrir 1951 med 25 tjd,nsteFLr.
Lind,b,lohan Herberl, fddd 16 mars 1B95,pensionerad
31 mars 1960. Anstiiildesvid Nobelkrut i nov. 1941 som
vakt pi Vaktavdelningen.Befordradesi aug. I9r2 till
vaktf<irmanoch hade denna befattning till sin avging
efter ca 18 tiensteer.
Olssort,Karl lulius, fddd 12 mars 1893, pensionerad
1 mars 1960. Anstiilldesvid Bofors i april 1929 sisom
och hade detta argrovarbetarep5.Byggnadsavdelningen
bete hela sin anstdllningstid,ca 31 ir. Medaljdr 1954
med 25 tjdnsteir.
Reinholdsson,Karl Hilmer, fddd L8 mars 1893, pensionerad 1 april 1960. Anst?illdesi juni 1928 som finsnickarepi Modellverkstadeni Bofors. Detta yrke hade
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Kail Olsson
Bof ors

Sydou Saensson
Bofors

han, med undantag av ett par kortare perioder di han
bl. a. var avsynarei Fdltverkstaden,
heia sin anstdllningtid, ca 32 fu. Etholl 1953 medalj och gratifikation frir
25 tjd':nste1Lr.

Reinholdsson
Bofors

uppnidd pensionsilder 12 marc 1960. Anst?illdesvid
Bofors i,juni L94l som grovarbetarepi Transportavdelningen, blev i april 1942 hantlansare och boimakare i
Sti.lgjuteriets handformningsavdelning.Slutade i maj
1948 och iterkom till gjuteriet i dec. 1953 som hantlangareoch torkugnsskcitare.

Saensson,Karl Sydow, fddd 9 mars 1893, slutadevid

LOCKANDE

Hilner

SEMESTERMAT

Fragmentariskt
takt ochton pd frcimmande
mark
Ur Sl:t bdgs fi)rtrhffliga
resehanclboA1960 "Lockande
sernestermLl"bar ai klippt fdljancleAorta men mycket liirorika
regler om takt ocb ton i frdmmande land. Inf dr .tolnmarenr
semesterfdrder kanske en och
annan Aan ba gli)tlje aa att lAra
uisdomsorclen,
Se upp med badrumskranarna
i ltalien l Varmt heter caldo och kallt heter
lreddo.
*
Tlndstickor dr en "dyrbarhet" i de
flesta linder pi kontinenten: man fir
inte gkimma bort att ld.mna tillbaka
askeneller plinet. - Det dr f. ci.mycket vanligt, att man bjuder den som
ber om eld att tdnda " cigatett mot
cigarrett".
*
TacA och adjr)
Om man tackat, nar rnan bryter upp
frin middagsbordet i ett italienskt
hem, tror vdrdfolket, att man tdnker
ge sig av. Spar alltsi med tacket till
visiten dr slut.
*

och frigar alltid Zilskviirtsinamedresendrer, om de vill smaka pi (Vuole
favorire?). Han utgir emellertidfrin
att svaret skall bli "nej tack". (No
grazie.) Det vore brutalt att ta honom
p5.orden och lita honom se sin kanske
enda sm6rg3.sslinka ned innanfcir
medresendrens
vdst.

Ndr man iker pi buss-sight-seeing
i
England, fir man inte glcimma bort
att ge dricks till guiden.- Reserman
i sZillskapsom har egen guide, fir
chauffdrendricksen.
*
I England dr det darnensprivilegium att hiilsa fcirst.

I Italien, som i minga andrallnder
pi kontinenten,dr filmerna dubbade.
Engelsmanneng&r alltid ndlmast
Stdrre biografer i stcirrestider visar trottoarkanten,di han eskorteraren
dock filmer med originalsprik och dam.
utan text.
*.
*
De tandpetareNi finner pi bordet
i en italienskrestaurangdr inte ditsatta
i:dr syns skull - men var diskret fcir
den skull.
t
En italiensk bartender vdntar sig
10-20 lire i dricks.
*
fr'lr

Ndr man iir bjuden till en engelsk
familj, har man inga blomstermed sig.
Blommansdnderman dagenefter med
nigra personligt hillna tackrader.-NIr man fortsdttersin resaefter att ha
bott en eller flera dagarhos en engelsk
famtlj, bcir man absolut inom nigra
dagar sdndaen hdlsning- gdrna ett
vykort frin en trevlig plats pi resan.
*

Vilken dtirr skall jag uil ja?
Den engelskapuben dr i allminhet
delad i tv& sektioner,the Saloon Bar
Pi de mindre teatrarnai England
eller the Lounge och tbe Public Bar, fl,r man gdrnaha ytterklddernapi.
En dam i siillskap med en herre besci*
ker the Saloon(Lounge Bar), ddr cilet
Italienska frisdrer har som regel dr nigot dyrare.Den ensammeherrn
I England skdr man alltid br6dskistiingt pi mS.ndagat,
men har i gengZild dricker i allmdnhetsitt 6l i the Public van i smibitar och delar alltid pi
<ippetpi sdndagar.
Bar, lutad mot bardisken.
kakan, bakelseneller sandwichen,innan man blrjar ata.
No, grazie
*
Ett rid till alla svenskaherrar pi
Italienaren pALtlg dgnar sig med besciki England: kamma Er aldrig
Pi en tysk restaurangkan en ensam
fcirtjusniogit smrirgi.smat
under resan offentligt I
bescjkaremycket vil be att fi sli sig
+J

ned vid ett redan upptaget bord det ansesinte pifluget.
Tulpaner i Amsterdanz
Ndr man blomsteruppvaktari Holland, b6r det vara itminstone 10 tulpaner eller nejlikor i buketten och
alltid jiimnt antal blommor.
*
I en del linder, bl. a.,Tysklandoch
Holland, behciver man inte bestdlla
mer dn kaffe, vin eller ci.l,ndr man g\t
pa restaurang- stdllet mi vara aldrig
si exklusivt I
*
I ett tyskt hem sdgerman adjii, fcirst
sedan man tagit p& sig ytterkllderna.
*
I Tyskland rciker man ej mellan
ritterna men v[l efter desserten.
Fi)r siikerhetuskull . . .
P& kalasen i Tyskland bdrjar man
med tirtan och iter "grovdoppat" sist
man orKar.
*
"At rent" pi tallriken i Tysklanddi fcirsi tror man Er, ndr Ni sdgeratt
det smakat gott.
*
Kyss aldrig en ogift fransyska pi
handen! Endast gifta damer ir forem&l fcir s&danuppvaktning.
*
R<ik aldrig fcirdn efter en miltid i
Frankrike I - Pa senareir har denna
oskrivnalag mildrats nigot, si att det
fcirekommer, att man rdker mellan
varmrdtt och dessert,men bara under
fdrutsittning att det stir askkoppar
framme pi bordet.
ViinrJ dern alltid ryggen!
I Frankrike vdntar man sig att den
som gir in i en bdnkrad vdnder ryggen
till.
*
T;lltal i FranAriAe
Tillegg alltid nigot av orden "Madame", "Mademoiselle" eller "Monsieur" efter tilltal och vid orden "oui"
(: j") och "non" (: nej). Undantag: Sdginte "Monsieur" till en munk
och inte "Mademoiselle"till en nunna.
Det heter "mon Ddre"och "ma mdre".
Var frikostig ired orden "Bonjour"
(Madame, Mademoiselleeller Monsieur) : god dag, "Au revoir" (Mme,
Melle, M) : adjci, "Merci" (Mme,

Melle, M) :
Melle, M) :

t4ck, "Pardon" (Mme,
ursdkta.
*

Aldrig tvidelad baddriikt i SpanienI
*
En applid i fcirskott gdr susen,nir
mang\t pi restaurangi Spanien:kyparen kdnner sig hedrad och kommer
som ett skoti. (I Spanien betyder en
handklappning detsammasom "Hovmdstarn".)
*
Det d.r bara i de anglosaxiskalinderna och i Skandinaviensom en herre
skjuter in stolen under sin bordsdam,
di de sdttersig till middagen.I Frankrike t. ex. hjiilper hovm[staren eller
betjdntenden dam, som sitter till hdger
om vdrden. Ovriga damer fir hantera
sina stolar sjdlva.
*
De vaktmistare, som anvisar sittplats p& biografer och teatrar i Italien
och Frankrike, rdknar med, att Ni skall
ge dem dricksI
*

pi natten. Och man kan shoppa till
sent pi kviillen - det finns 6verhuvudtaget inga bestdmmelserom stingningstider.
*
Hrirtappning
Det 1r en god id6 att kiipa vin i "l<is
vikt" i Jugoslavien.Sjdlva flaskan 1r
ndmligen ofta dyrare dn innehillet.
"Buff6" betyder bar och "bar" betyder nattklubbi Jugoslavien.
*
Pi dsterrikiska restaurangertas ofta
bestillning och betalning upp av en
sdrskild s. k. "Zahlkellner", medan
serveringen skiites av en eller flera
kypare. Aven om kyparen fir del av
de tips, som limnas Zahlkellnern, b<ir
man under tallriken diskret ligga en
liten slant fiir att visa den serverande
kyparen sin uppskattning.
*
Brdd.allenatt
PL mlnga jugoslaviska konditorier
serverasinga drycker, men man frestar
med massorav fina bakverk.
*

Det ansessom ett etikettsbrottatt be
om brcid vid en middagsbjudning i
I ugoslauitk ceremoniel
Frankrike.Det Ir ndmligenen av vdrNir man h?ilsarpi i ett hem i Serdinnans frirsta plikter att setill, att alla- bien, cippnarvdrdfolket samvaronmed
gdsterhar brd'd.
att servera alla vt sin sked kdrsbirs*
sylt med vatten.
Var alltid korrekt kl[dd niir Ni bescikerkyrkor i de katolska ldndernalnga ban axlar, inga uppkavladeirmar.
*
I de katolska delarna av Schweizi synnerhet kring Vierwaldstittersjcin
och i Tessintrakten- biir man absolut
ej bara si lZitt plagg som shorts utanfiir de sirskilda friluftsomr&dena.
*
Var inte rZidd frir att bestllla en
Dortion och &e tallrikar nir Ni beicik"r
cjsterrikisk restaurang. Por"n d.r ofta si stora, att de gott
tionerna
och vll ricker till fcir wi personer,och
man tar visst inte illa upp !
*
I dsterrike hdlsar man inte med
"GutenTagl" utanmed"GriissGott !".
Stationsomr&det
dr alltid tabu frir en
ijsterrikisk hotellbdrare i tjiinst. Vid
stationshusdcirrentar ndmligen stadsbuden vid.
*
I Belgien kan man gi pi bio frin
kl. 10.00pi fiirmiddagentill kl. 12.00

'Weda-glimtar

Forts.frdn sida39

Svenska gjuterier
tar initiativ
inf iir Europamarknaden
Nigra av de svenska gjuterierna,
som tillsammaos svarar f.& ca 2) /o
av allt gjutgods, har slagit sig samman
och bildat gruppen "Svecast", fdr att
inom denna ram samarbetaftir en allmdn kvalitetsh6jning av svenskt gjutgods. Till Svecasthdr bl. a. \Tedaverken, Bjdrneborgs Jernverk, KMSZ,
SKF Katrineholm, Husqvarna Vapen.
Svecastfir ses som ett led i den
allmdnna upprustning, som svenskindustri nu genomfdr fdr att kunna mdta
en hirdnande konkurrens pl exportmarknaden. Den svenska verkstadsindustrinanvlnder mer dn 300.000ton
gjutgods per ir och det giiller att ft
gjutgods av alha htigsta kvalitet.
Svecastskall bl. a. ldmna fortlcioande
information om gjutgodsetsan-vdndningsmdjligheter, nyheter om legeringar m. m. samt utforma och f<ilja
mycket vittgiende kvalitetsbestimmelser fti'r gjutgods. Allt kvalitetskontrollerat gjutgods skall fij.rsesmed SvecastmIrke.
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BOFORSHISTORIER
Hiir nedan lAljer - utan inbtird.et
rangorclning - ett litet urual au de
hittorier, sona insiindet i aLr tiialing
ont biis!a Bofors-historien.
VkcAer nLgon au clessahistorier en
annan- och kantke biittre- anekdot
till lips, s3 tAria ned den och skicha
in den till redaAtionen!Ett absolat
aillAor fdr att historien *all f2 publlcerasiir dock, att den skall "hhlla sig
ouanl6r bi)ltet". Kraltuttrych tolerera
ui, orn de Aommeri titt riitta ramn?anhang ocb f6rgyller upp historien, men
exkrement- ocb aatricletbitorier betackaai ots fdr.
Nu har "signaturerna"ordet:
Pingst-permission
Overingenj6r Emil Olsson (Olle
bas) var kiind fcjr sin ordknapphet.En
dag fcire pingst 1917 kom en ung
ingenjrir, som girna ville ha pingstafton helledig (vi arbetade ndmligen
till klockantolv den dan) till Oile. fiir
att fcirsiktigt hcira sig fcir om mrijligheternatill utcjkadledighet.Han visste
att han hade att gi frirsiktigt fram, det
hade kamraternalirt honom. Han sa
dlrfcir:
- "Ursdkta civeringenj<irenatt jag
fri,gat, men brukar dom arbeta pi
kontoret pingstafton?"
Pi detta svaradeOllc:
- "Hm . . . de dr inte mycketdd."
Sen blev inte mer sagt.
Betulander
*
En sann Boforshistoria *)
Pe 2)-talet jobbade jag en dag intill
vattentornet, dlr divarande byggm?istare P. V. Hult6n tillfnlligt hade sitt
kontor, di tvi herrar dok upp. En av
mdnnen, som bar en stor vdtska,fthgade pi skinska om jag visstevar byggmdstareHult6n hadesitt kontor.Nigot
f6rbryllad river dialekten,svaradejag
kanskeej nog raskt,varfor han tillade:
- "Det ska vara en ling karl."
Jag pekadedi pi vattentornetvarvid
den andre herrn kisade uppet tornet
och mumlade:
- "A f-n, ir han si ling."
G, F.
*
En lokalpatriot
LancashiresmedenBruce blev De
gamla dar dammvaktvid Bofors. Men
det finns lven ett vattenfallvid Bi<irkborn, och dZirbyggdesen kraftstation
fcir 3000 hkr. Di Brucefick h<iradetta
*) Som om inte alla historier var sanna
!?
(Red:s anm.)
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blev han lindrigt sagt missndjd. Di
fcirhandlingen hade den rutinerade
man frigade, varfcir han tog det si
fackfcireningsordfriranden
fitt en ung
hirt, svaradehan:
man till medhjiilpare i underhand- "En kan vdl inte bli anneIn fcir- lingskommitt6n.Under fcirhandlingen,
bannad. Nu tar de ddr di-a bi6rk- som gick mycket trcigt, skickade den
bdlingeraall krafta ur vattne,och jag Lrngemanneo till ordfcirandenen lapp
fir bare 'lanken' hdr nere."
de Ebh6 med fciljandeord, syftandepi den nye
civeringenj<iren:
*
- "Jug tycker inte om ansiktet."
Fridsamt sinnelag
Ordfciranden tittade pn lappen,
En gammal smed, som tillika var skrev nigra ord till svar och skickade
den tillbaka. Pi lappen stod att ldsa:
frdlsningssoldat,
var kdnd fcir sitt frid"Han kanske inte har niqot
samma sinnelag. H8.rda ord, sdrskilt
annat."
sidanamed tendensatt ndrmasig svor*
Estin
domar,var helt bannlystafrir ha-nsdel.
Av nigon underlig och olycktig Esausbroder?
omst[ndighet rikade han en dag fi,
Henning, som i motsatstill sin vdn
sin ena tumme mellan hammaren och och trdtobroder Gustav inte spottade
stddet.Tummen krossadesfrirstis och i glaset,fcirmanadedenne.som6<;11ud"
de omkringvarande vlntade inte utan tappa h8.reti ritt unga 3.r:
en viss spdnning vad som nu skulle
- "DLr ska bcirja supa Gustav, si
komma i utgjutelser. Smeden betrak- sitter hiret kvar pi huvut ditt ska
tade sin platta tumme och utbrast:
du se."
- "Uj, uj, uj, va ja stcitamej l"
HZirtiil genmllde Gustavdgonblickiigen:
*
o. N-r
"De' tror jag inte lcjnar, fcir
Pdtlorna och talgprinsen
skulle de'gi efter dd, si. skulle du vrjre
Vid smdltsmedianfanns det i forna lcienciverhelekroooen."
r r
Detl.ildr|a er
tider en smdrjare,som var ungkad och
*
ville vara litet fin av sig. P3.den tiden
anvdnde man inte oljor att smdrja Ungkarlslivets frtijder
med, utan man smdltetalg efter djur,
P&middagsrasten
i Filaravdelningen
och ddrfrir kallade man honom fcir satt gubbarnaoch resoneradeom ditt
talgprinsen.
och datt. En av arbetskamratemahade
Det fanns di ocksi en mdngd
kvinn- fcirf?irdigaten miniatyrkanoni detalj,
-praktiska
liga elever pi Karlskoga
och de bida - alltsi modellen och
skola,ocir dessakalladesfcir "plrlor".
fabrikijren blev fotograferade i
Talgprinsenvar mycketfdrtjuit i piir- ortspressen.
lorna, och i derassdllskapkalladelan
- "A tink", sade "han har lagt
J.,
sig fcir ingenjrir.
ned 10.000timmar pi modellen."
En dag sadehan till smederna,att
- "1^, va' fan skulle han gcire",sa
han pi kvillen skulle komma ned och 6, "han dr ju ungkarl."
Sljcler
visa sin avdelning fcir pdrlorna, och
*
orn de di tog av sig mdssanoch hdlsade
p& honom, skulle han bjuda dem pi
Livlig trafik
brdnnvin ndsta lcirdag efter arbetets
Gustav pi Pa var nigot av en filoslut. Ja di, de lovade naturligtvis att
hdlsa. Precis kl. s pi kvdllen kom sof. Han hade sin arbetsplatsalldeles
ddr det
talgprinsenmed sina pa.lor. Smederna intill en av huvudpassagir.ra,
alltid
var
en
ganska
livlig
trafik.
P&
stod i sina linga smedskjortor och
alldelessom pi kommandovlnde alla ena sidan om Pa l&g KK och KM, pi
baken till mot ing. talgprinsen och den andra lig civeringenjcirskontoren
plrlorna och lyfte pi skjortan. Men fcjr Verkstdder,St8.lverkoch Planering.
efter denna "hdlsning" blev det slut Fdljden blev, att de flesta av cheferna
med talgprinsens ingenjcirstitel och pi ovanndmndaavd. befann sig bland
dem som dagligen passeradeGustavs
likasi siillskapetmed plrlorna.
O. K.
plats. En dag di trafiken var sdrskilt
*
besvdrande
utbrastGustav:
- "Det a' fiifid.rhgt va' fcilk som
Endast ett ansikte
springeri gingarna. Och de'i' inte de
Det hadekommit en ny civeringenjcir sdmst betalda som springer hd-r.
till bruket, en stor och reslig karl med tycker di kunne ha lite' billier Ja
f<jlk
ett bistert ansiktsuttryck.Vid fcirsta som gick i glngera'."
H. B.

AKTUELL ORDLISTA
Redigerad av WILHELM PEPPLER
I den ekononaishaocb politi&a debattenrdr man ilg i
mycAet stor utstriichning med. f drAortningar: EFTA,
GATT, EPU o. t. a. Ur en aa afurakolleger,Mo ocbDomsi6s "Insikt", bar ui Alippt nedanstSende,
aktuella ordlista.
Frihandelrcmrfrde(Free Trade Area) dr en sammanslutning av tv6. eller flera l?inder (tullomriden), som
sinsemellanavskaffar sina tullar. Men i frihandelsomridet
har vatje land rdtt att behilla sin egen tulltaxa mot de
linder, som inte dr medlemmar.
EFTA (Det Yttre FrihandelsomrS.det)ir vdrldens
fdrsta frihandelsomride och omfattar Storbritannien,
Danmark, Norge, Sverige, Schweiz,Osterrike och Portugal. Det syftar till att fram till L970 undanrdja alla tullar
pi industrivaror mellan medlemsldnderna.
Tullunion (Customs Union) dr en sammanslutningav
tvi eller flera ldnder (tullomriden), som sinsemellan
avskaffar sina tullar och som samtidigt tilldmpar en
gemensamtulltaxa mot utomstiende linder.
CEE (Den GemensammaMarknaden) med provisoriskt site i Bryssel 1r en sammanslutning av Belgien,
Nederldnderna, Luxemburg, Frankrike, Italien och Vdsttyskland, som dels ir en tullunion och dels syftar till en
politisk och ekonomiskintegration.
Kol- ocb Stdlunionen, CECA aven kallad Montanunionenbildadesl95l av Belgien,Nederllnderna,Luxemburg, Frankrike, Italien och Viisttyskland med sdte i
Luxemburg. Syfte: att samordnamedlemmariraskol- och
st&lproduktion och avskaffa tullar och kvantitativa regleringar medlemsllnderna emellan fiir dessavaror.
OEEC (Organization for EuropeanEconomicCo-operation) bildades L948 och har sitt sdte i Paris. Medlemmatna dr 18: Belgien, Danmark, Frankrike, Grekland,
Eire, Island, Italien, Luxemburg,Nederldnderna,Norge,
Portugal, Schweiz,Spanien,Storbritannien, Sverige,Turkiet, Vdsttyskland och Osterrike.
EPU (EuropeiskaBetalningsunionen)upprettad 19t0
rned syfte att infcira ett begrdnsatmultilateralt betalningssystem frir handelsutbytetmellan OEEC-liinderna.Ersatt
ffin 1958 av EMA (EuropeiskaBetalningsavtalet).
ECE (Economic Commission for Europe) FN:s Ekonomiska Kommission for Europa. Bildad 1947. Serc l
Gendve.Syfte: att verka frir gemensamma
etgerderfdr att
hiija produktiviteten i Europa och att utveckla de ekonomiska fcirbindelserna mellan de eurooeiskaldnderna inbd'rdessamt mellan dessaoch andraomriden. ECE sorterar
under FN:s Ekonomiska och SocialaRad (ECOSOC).
Medlemmar: Belgien, Danmark, Frankrike, Grekland,
Island, Jugoslavien, Luxemburg, Nederldnderna, Norge,
Polen, Sovjetunionen,Storbritannien, Sverige,Tjeckoslovakien, Turkiet, Ukrainska socialistiska ridsrepubliken
samt Vitryska socialistiskaridsrepubliken evensornUSA.
GATT (General Agreement on Tariffs and Trade)
tillkom L947 i FN:s regi, site Gendve.Antal medlemsldnder 37. Syfte: att avskaffa tullar och handelsregleringar
samt att genom sina grundregler skapa gemensamma
principer fd'r den internationellahandeln.
IBRD (Varldsbanken) med sdte i Washington har till
syfte att stilla kapital till fdrfogande ftir investeringar

i mindre utveckladeldnder. Linen ges till regeringar eller
med regeringsgarantitill enskilda friretag. Banken 1r ett
FN-organ.
Europarddet (Council of Europe) bildades t949 med
sdte i Strasbourg.Syfte: att ivigabringa en fastare sammanh&llning mellan medlemmarna och att underldtta
derasekonomiskaoch socialaframitskridande.Medlemmar: Belgien, Danmatk, Frankrike, Grekland, Eire, Island, Italien, Luxemburg, Nededdnderna, Norge, Storbritannien, Sverige, Turkiet, Viisttyskland och Osterrike.
CEIF (Cotncil of European Industrial Federations)
EuropeiskaIndustriridet bildades 1949 med site i Paris.
Verkar som gemensamtorgan fcir de europeiskaindustrifcirbunden.
NATO (North Atlantic Treaty Organization) den s. k.
Atlantpakten har i Europa som medlemmar samtliga
OEEC-l2inderutom Sverige, Schweiz, Spanien, Eire och
Osterrike.
DE SEX Ir sammanslutoai tullunionen Eurooeiska
Ekonomiska Gemenskapen(EEC) enligt Romavtalet av
den 25 marc1957.De 1r Belgien,Nededdnderna,Luxemburg (sammanslagnai en tullunion Benelux), Frankrike,
Italien och Viisttyskland.
DE T.OLV. Aterst8endeOEEC-medlemmarkan uppdelaspi tv& undergrupper:
a) Egentliga frihandelsldnder: Danmark, Norge,
Sverige, Schweiz, Storbritannien (United Kingdorn),
Osterrike och Portugal, iven kallade De Yttre Sju.
b) " U nder utaeck Iade" f r i bandeI sI iinder : hland, Island,
Grekland, Spanienoch Turkiet.
tsritti&a sarnaiildet omfattar dels de s. k. samvdldesmedlemmarnandmligen United Kingdom (UK), Australien, Canada, Ceylon, Indien, Nya Zeeland, Pakistan,
Sydafrika, Ghana samt Malaya, dels dvriga samvdldesldnder vari ingir United Kingdoms kolonier.
Sterlingomrhdet er lika med det brittiska samvdldet
minus Canada- som dr dollarland - men plus Idand
och Island samt Burma, Irak och Libyen.

Annu

en Boforshistoria

Fcirr fanns i Bofors en reparationssmedja
fcir St8lverket,
som kallades Gullbergssmedjanefter "basen" som stod
frir den.I smedjanarbetadebland andrasmedenSjd6,som
inte brukade vara svarsldsdi det gZilldemunhuggning.
Basen Gullberg mflste di och di se till arbeten som han
hade i Hytta, Martin och Gjuteri, varf<ir han ofta saknades
pi sin plats i smedjan.Att han dven di och di tittade in
till sina kolleger i Kanonverkstadenfcir att prata om dagsaktuella hindelser. fdrbdttradeiu inte hans nlrvarostatistik i smedjan.
En kvZillvid )-tiden - arbetetpigick mellan halv 7 fm.
och halv 7 em. - kom stilverkschefen P in i smedian
och di han ej fann Gullberg dir, vdndehan sig till Sjoo:
- "Har Sjddsetttill Gullberg?"
- "NI, det har jag inte, fcir se ja ha inte vdre ute ur
smejapi hele dan."
Betula
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VARBILDKRYSS
Vir vdrderade medarbetare, reklamtecknare
Gunnar Lindblad, Sodertdlje,har ph vdlkdnt man6r
tecknat och forfattat nedanstiende tdvlingsbild,
sornvi oveddmnar till den intresseradelisekretsen.
Tivlingstiden utg&r den 4 juni. Vi hoppas att
Ni alltid skall kunna finna nigon stund ledig
mellan dagens knog och fritidens alla sysselsdttningar i sommarstuga,motorbit, tradghrd o. s. v.
for att losa denna tdvling.
Redaktionen delar som vanligt ut 3 penningpris
pL30,25 och 20 kr samt dirutover ett antal trevliga
trostpriser. Lycka till !

T960

Glom inte att ldgga losningen i ett litet kuvert,
alltsi. ett "vanligt" brevkuvert, format C 6 eller
liknande. Alla storre kuvert, ex. konvolut till den
interna posten o. dyl. liggs obonhorligenit sidan.

Adressera kuvertet "VARBILDKRYSS 1960".
B-pilens redaktion, Bof ors. Sdtt ocksi. garna ett valgorenhetsmdrkepi kuvertet.

Tdvlingstiden utgir den 4 juni 1960.
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