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TItlNING F0R DE ANSTALTDAINOM BOFORSKONCERNEN

FRAN \M. DAN BERGMANS LATTMETALLGJUTERI
OCH LEGERINGSVERKTILL NORDENS STORSTA
LATTMETALLGJUTERI - WEDAVERKEN
Av IngenjorSTEN L,4RSSON, Wedauerken
Sodertdljehar under de senasteirtiondena fitt
en alltmer industribetonad prdgel och bland de
foretag, som ddrvid gjort sig kdnda i storre sammanhang,mdrks \Tedaverken.
En skildring av \Wedaverkensutveckling skulle
kunna tjdna sorn en modern illustration till det
gamla ordspriket "trdgen vinner". Samtidigt ger
fabrikens tillkomst och forsta utbyggnad en god
uppfattning om vad svensk fdretagaranda och initiativkraft visat sig miktig trots svirigheter, som
tidvis varit enorma.
Foretagets grundare dr, som vdl alla torde veta,
civilingenjor \7. Dan Bergman, fodd den 19 mars
1882 och student fu 7900. Efter studentexamen
praktiseradehan hosHoechsterFarbwerke,Hoechst
ofMain. Aren 1901-1905 gick \7. Dan Bergman
pi Tekniska Hogskolan i Stockholmoch tog 1901
avgingsexamen som vdg- och vattenbyggare. Han
hade ddrefter anstdllningvid Vattenbyggnadsbyrln
1905-1909 och for sedantill USA, ddr han stannadetill fu 7915.
Under sin tid ddr som konstruktor av vattenkraftanldggningar hade ingenjor Bergman kommit i
kontakt med ldttmetalltillverkning, di han utfort
st6rre kraftverksbyggen,vars kraft till stor del
skulle gi till tillverkning av aluminium. Hdr fick
han impulsen att starta en egen tillverkning av
ldttmetalleri Sverige.
Ar 791,5itervdnde ingenjor Bergman till fosterlandet och startadei Trollhdttan en fabrik fiir tillverkning av magnesium.Fabriken startadesi november 1916och olika metoderutexperimenterades
for framstdllning av magnesiummetall.Sedanden
3 januari 1916 hade ingenjor E. \Terner utfort
diverse elektrokemiska undersokningar och experi-

Ciailingenjt)r l{/. Dan Bergtnan.

ment for ingenjor \W. Dan Bergmansoch broderns,
direktor Sven Dan Bergman, rikning. Aven ingenjor Erik Soderstrom hade utfort elektrokemiska
arbetensedanfebruari t916, och den 4 mars 1976
undertecknadesett kontrakt mellan ingenjor S7.
Dan Bergman och ingenjor E. \7erner, ddr S7erner
tridde i tjiinst hos ingenjor Bergman, med uppdrag
att utfijra tekniska f6rberedande arbeten for mag-

Gatnla Mdlarhannen i Sdclertdlje onzkring 1900. I f|rgrunden
t. h. Sddertelje TiindstickslabriA. Vid sAorstenen "IrtefabriAen",
nuuarand.e Vin- O Spritcentralens anliiggningar.

nesiumfabrikationenoch tjdnstgora som platsdisponent i Trollhdttan. Ndsta kontrakt, som undertecknades av dessa bilda, var daterat den 2 maj
1917. Enligt detta skulle \Terner tjdnstgora som
driftsingenjor vid Bergmans elektrometallurgiska
fabrik pi Onan i Trollhittan. Dessutom erholl
S7erneren provision pFLvarjekg magnesiummetall,
som tillverkades. \Terner fick iven rdtt att i eget
namn uttagapatent.
Fabrikslokalernai Trollhdttan utgjordes av de
Lavals gamla zinkhytta pi Onan, som ingenjor
Bergmanhyrde, samt en ligenhet i bostadshuset
p&
Kraffferk
och
Onan. Hyresvird var Trollhdtte
ingenjor Bergman hyrde lokalerna fr6.n den 15
april t916 till den 15 oktober 1919.
Den 4 mars 1916 bildade ingenjor \W. Dan
Bergman, direktor Sven Dan Bergman och grosshandlareIvan Ohlin ett konsortium for tillverkning
av metallisk magnesium.Sven Dan Bergman var
ordforande och \W. Dan Bergman verkstdllande
direktor.
Bergmans magnesiumtillverkning gick mest pi
export och frimst till Rysslandoch England. Forsta
leveransengjordes i slutet av 1916 till England,
men efter forsta vdrldskrigetsslut blev avsittnings-

svirigheternabetydande.Prisetp6.magnesium,som
varit uppe i 30: - kr per kg, sjonk till 2: - kr
per kg. Likviderna for leveransernatill Ryssland
kom iven till stor del bort genom revolutionen.
Som ersdttning inkoptes ett hus i Ryssland,men
Bergmanerholl endastritningar av detsamma.Avsittningen inom landet blev allt mindre, varfor
Bergman sig sig nodsakad att soka nya verksamhetsfzilt.Driften i Trollhittan nedladeshelthr 7922
till folid av de alltmer forsdmradekoniunkturerna.
For att mera effektivt kunna upparbetamarknaden av magnseiumlegeringar hdr i Sverige, samt
for att bdttre kunna utnyttja erfarenheterna frln
verksamheteni Trollhittan, associeradesig Bergman i septembermed en skicklig gjutmdstareoch
igingsatte i november 7979 ett gjuteri i Sodertilje
for gjutning av aluminium-, magnesium-och metallegeringar.I SvenskaDagbladetden 9 september
I9l9 kunde man ld.sa foliande annons under
"Onskashyra":

Giuterilokal
c:a 500 i 400 kvm. iinskashyra eller
iivertaga i eller i nirheten av Stock,
holm. \7. Dan. Bergman,Regerings,
gatan 13, R. T. 70307, A. T. 8889.
Redanden 8, 9 och 1t novembersammair fanns
ytterligare annonserinforda i Stockholmstidningarna, ddr det nystartade aluminium- och ldttmetallgjuteriet erbjdd sina tjdnster. Se bilden hdr nedan
till vdnster.
Enligt uppgjorda berdkningar skulle ingenjor
Bergman kunna gjuta ca 200 kg grovt aluminiumgods och ca 200 kg gods av metallegeringarper
dag. Forlagskapitaletfor foretaget skulle utgoras
av 30.000:- kr.
Till en borjan drevs gjuteriet i mycket blygsam
skala i en forhyrd lokal, bendmnd "Gamla tdndstickan", en gammal tdndsticksfabrikunder bolaget

Den fi)rsla ,tnnonlen i SuensAaDagbladet den 8 noa. 1919, diir IY. Dan
Bergrnan erbjbd sina specialiteter i
gjutgods aa alaminiumsiunzlegerin gar.

ocb rnagne-

W. Dan Bergtnans Liittntetallgjateri 1919-1937. Blggnaden inrynde f(jre 1919 ett bryggeri, en biloerkstad, ttti nedanisAa uerkstiider,
en guldsmedverkstad.. kanalaerkets't'drrcidnt, tn.7f/. Dan Bergntan i)uertog rilccesriut t'astigheten ocb ttar 1937 ensam herre pA rAppdn,
Foto Fritz Pettersson,Sddertrilje.

"Vulcan". Hyresvdrd var Kungl. Vattenfallsstyrelsen resp. SodertdljeKanalverk. Pa stadsplanen
over Sodertilje anges var gjuteriet var beldget i
staden.Kanalen hade di ej byggts om, vilket framg3.rav planen sid. 4 samt fotot sid. 2. Vi har ocksi
tillfdlle att visa en biid av gjuteribyggnadensedd
frin soder.Si smlningom utveckladesrijrelsenoch
ingenjor Rergmanhyrde allt storredel av det Bamla
fabrikskomplexet. Detta framglr av kafian (t.
ndsta sida), dir irtalen angivits for forhyrning av
fram till
de olika lokalerna.Dessalokaler anvaindes
1938, d foretaget flyttade till sitt nuvarandeomride invid Stockholmsvigen.
Ingenjor Bergman hade slagit sig ihop med en
gjutmdstareC. V. Andersson.Denne skottesjilva
tillverkningen, med hjiilp av sina tvi soner,under
det att ingenjor Bergman skotte affarerna frin sitt
kontor i Stockholm.Detta gjuteri var grunden till
den anldggning, som i dag heter \Tedaverken och
som zir det storsta ldttmetallgjuteriet inom landei.
Under de forsta iren, I)20 trll L925, utgjordes
lreia arbetsstyrkanav 6-3 man. Omszittningenper
3r holl sig omkring 20.000-50.000 kr. Ldttmetallerna hade vid dennatid knappastnigon avsdttning
inom landets verkstadsindustri,varfor det gdllde
att f5. fram en tillverkning av sdljbara specialartiklar. Medan ingenjor Bergman arbetadepi dessa
soecialartiklar. tillverkade han dven hushillsartiklar, s&somgrytor och stekpannor.En av gjutmzistarenssoner fick sedan kora omkring med en

dragkd.na till hushillen och soka avyttra dessa
produkter.Trots varornasgodabeskaffenhetmottes
han av ett ej obetydligt misstroendemot nymodigheterna, och affdren visade sig knappast vara lonande. Att kokkdrlen, som var mirkta V. D. B.,
Sodertdlje,emellertid var av utmdrkt beskaffenhet
bevisasddrav,att dylika anidagdr i bruk och i gott
stind. Ingenjor Bergman fortrottades emellertid
inte i sin tro pi littmetallernas framtid. Och sanningen av det gamla ordspriket "trdgen vinner"
fick till sist dven hdr sin bekrdftelse.
I februari l92o var arbetsstyrkan:1 gjutmdstare,
3 gjutare, 1 kdrnmakare och 1 rensare,och med
divarande utrustning kunde foljande kvantiteter
fdrdigt gjutgodsper dag istadkommas:Alt. t: 25
kg missing, 2O kg rodgods och 25 kg aluminiumlegeringar,eller alt. 2: 55 kg aluminiumlegeringar.
Smdltkapacitetenfor de tvi ugnarna var ca 400 kg
per dag, vilket innebar ca 300 kg fiirdigt gjutgods,
om arbetsstyrkankunde okas.
Ar 1925 fick ingenjor Bergman kontakt med
H. S. B, for tillverkning i storre skala av diverse
byggnadsmaterial,bl. a. sopnedkastluckoroch hatthyllor. Under tiden 7925-1930 okade arbetarstammenfrin omkring 4 till bortit 10 man. Kompanjonen Anderssonldmnade foretaget,och en ny
gjutmdstare anstdlldes.Den 29 maj 1928 borjade
gjutmistare Ernst Svenssonhos Bergman och han
var kvar i firman till februari 19t5, dA han avgick
med pension.

AB W. Dan Bersrnan
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Interi)r frdn handlormningshallen ocb tiirmebehandlingstgnen i
iildsta gjuteriet 1932. PA lotot syns fr. u. lobn Hellstr|m, C. G.
Norman, K. l. Jansson, C. M. lYihlstedt, Max Larsson, okiind
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Tillverkningen kom nu in pi bilindustrin, tack
vare Volvo, ddr ingenj6r Bergman hade goda vdnner, som forstod att taga van pA ldttmetallernas
fordelar. Omsdttningen okades och en kontorist
anstdlldesLr 1930. Denne kontorist dr nuvarande
kassoren$Tilmer $Tidegren. Diagrammet pi sid. 14
visar foretagets ornsdttning och arbetarantal under
de tio forsta hren 1920-7930.
Ar 7931 dgde det stora genombrottet rurn pa
littmetallernas omrade i och med igingsdttningen
av den svenska flygmotortillverkningen. Ingenjor
Bergman blev antagen som leverantor av ldttmetallgjutgodsetfor den s. k. Bristol-motorn.
Ungefiir samtidigt, 193I-1933, forvdrvade han
ensamrdttenfor Sverigefor tillverkning av Elektronoch Hiduminiumlegeringatna frin L G. Farbenindustrie A/G, resp. High Duty Alloys Ltd. Detta
visade sig sedermerayata en av grundpelarna for
de fortsatta framghngarna.
Utvecklingen gick nu raskt undan och tiden var
mogen for anstdllandet av en driftsingenjor. Inom
"Gamla tdndstickan" drevs, forutom gjuteri, mLnga
andra rorelser, sasom bryggeri, snickeri, bilverkstad, plattfabrik och guldsmedsverkstad,vilka
Detalfer pd upp till 250 Ag vycheilAt - sotn denna detali till
en generatorkdpatill ASEA - gi)ts i det gamla gfuteriet. Gjuldrna aar sorn sy?er elegantAliidda i "plommonstop". Foto Frttz
Pettersson.
S<idert?ilie.
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Plan i)uer gamla tindsticA:fabriAen.
resp. loAaler togs i besittning.
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De olika frrtalen anger niir

emellertid till foljd av gjuteriets expansiontrdngdes undan och ir 1937 tog \7. Dan Bergrnans
Littmetallgjuteri och Legeringsverk hela anla,ggningen i ansprik. Fotot ovan t. v. visar en del av
di.varandehandformningshallen och vdrmebehandlingsugnen. Arbetarantalet hade nu stigit till 32
man, och omsittningen uppgick till omkring
800.000kr.
Det visadesig snart att dven de silunda utokade
fabrikslokaletna var for smi, varf.or ingenjor Bergman redan samma ir miste se sig om efter nya
lokaler, eventuelltny mark for nybyggnad.De nyssndmnda licensavtalenhade ndmligen till foljd, att
ldttmetallgjutgodsettrdngdein pi allt fler omr6.den.
Han bestdmdesig di f6r attbygga ett helt nytt
gjuteri for ca50 man.Ingenjor Bergmanundersokte
olika mojligheter for forldggning av det nya gjuteriet och blev forst erbjuden en tomt beldgen norr
om nuvarande Tobaksmonopolet.Sedan Tobaksmonopolet fitt reda pi Bergmansplaner, hotade
det att flytta sin verksamhet,di man var rddd for
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'fabrihstomlerna 1937-1942.
Karta ijaer de n1,a

att roken fri.n gjuteriet skulle sitta bismak pi
tobaksvarorna. Detta projekt kunde silunda av
denna anledning inte genomforas.Ingenjor Bergman undersoktedi mojligheten att for.vd:vaSodertdlje Bindgarnsfabrik, som i mhnga ir stitt tom
efter en brand. I denna anLiggning bedriver
Standard Radio nu sin verksamhet.Priset ansigs
dock for hogt och ndr Sodertdljestad erbjod Bergman att fowdrva en tomt pi fordelaktiga villkor
vid \Wedaverkensnuvarandeomride, stannadehan
for deita alternativ.
Den 22 juni 1937skrevsett kopekontraktmellan
ingenjor Bergmanoch Sodertilje stad,ddr Bergman
kopte stadsd,ga203 I pi ostra omridet. Ytan av
omri.det var 75X 150 m eller 71.210m2, byggnadsarbetet igingsattes raskt och 1938 stod det nya
gjuteriet fdrdigt. Pi kartan hdr ovan over \fl. Dan
Bergmans Ldttmetallgjuteri, dr de olika inkopta
tomtmarkerna inritade och fotografrerna pi. sid. 5
och 6 visar exteriorenav gjuteribyggnadensamt ett
oar interiorer.
Denna byggnad bestod av ett kontorshusi tvi
viningar och - med ldngdfasadenvinkelrdtt mot
detta - gjuteriet. Kontorshusetscivre vining var
(

Nybygget aSren 1938, Kontorcbyggnaden rned fasad mot Stockholnsuiigen t. t.

anslagentill kontoret och det moderna laboratoriet, den undre viningen for metallforrid och packning samt for tvdtt- och omklidningsrum for arbetare. Gjuteribyggnaden var planerad si, att mittpartiet upptogs av gjuthallen, som nidde helt upp
till taket och var omgiven av utrymmen for lager,
kdrnmakerifl.ffi., vilka uppdeladespi tviviningar.
Kontoret stod i direkt forbindels med iaboratoriet och frhn laboratoriet kom man ut pi en altan,
frin vilken man kunde overblicka gjuterihallen.
I gjuterihallen fanns sju stora smdltugnar och
strax intill lig krirnmakeriet. Kokillgjuteriet, som
hade tre oljeeldadeugnar, lig utmed ena sidan av
gjuterihallen.
Ar 7%9 borjade AB Bofors inse ldttmetallernas
stora ufvecklingsmojligheter och intresseradeBergman for att sdlja verksamhetentill dem. I oktober
sammair trdffadesett avtal med ingenjor Bergman
och firman ombildades till Aktiebo,laget \7. Dan
Bergman, med ett aktiekapital pi Z:O.OOO
kr och
med grundaren ingenjor Bergman som verkstdllande direktbr. Aluminiumproduktionen var de 220
ton och elekirongjutgodsproduktionen 50 ton per
Oual steLgrya aa aluninium, 2,i litert, ignerad V, D. B,
SOD ERTALJ E Foto Fritz Pettersson,Sddert?ilje.

En interi6r frfrn alunziniumgfuteriet 1938. Giutn Astare Ernrt
Saexssonmed portfalien.

Ciuilingenjdr Sten G. Lind blea I januari 1944 aerkstkllande
direktiir f dr AB lY/edauerAen,

Formhallen i det nybyggda magnesiumgfuteriet 1940. Foto Fritz
Pettersson.

ir, med ett sammanlagt forsiljningsvirde av ca
1,4 milj. kronor. Antalet anstillda arbetarevar 54.
Ndsta byggnad, som uppfordes pi omridet, kom
79J9 och inrymde snickarverkstadsamt modell- och
flaskforrid.
. Uwecklingen gick i rask takt och redan 7940
utokades tomtmarken genom inkop av stadsiga nr
203 J, som hade en yta av L2oom'z(sX150 m) och
utokade tomten osterut for en planerad nybyggnad
for ett magnesiumgjuteri. Samma 6.r uppfordes
KoAillgluteriet 1940. Foto Fritz Pettersson.

:4..i

denna byggnad och i och med denna nistan fordubblades anldggningen. Aluminium- och magnesiumgjutningen kunde ddrmed atskilias. Antalet
arbetarchade nu vuxit till ca 100 man och omsdttningen oversteg2,7 milj. kronor.
Ar I94t tillbyggdes aluminiumgjuteriet it norr
och med denna utbyggnad var gjuteriets lingd ca
65 meter. Sammair uppfordes dven ett jdrnforrid
for att bdttre tillgodose foretagets lagring och
handhavandeav jdrn- och stilmaterial.
I borjan av L942hadevederborandemyndigheter
beslutat, att den svenska flygmotortillverkningen
skulle utokashogst vdsentligt,vilket hade till foljd
att \Tedaverkens anliggningar miste utokas med
nybyggnaderfor 2.100.000kronor. Dessatillbyggnader stod f.d.rdigaL943 och togs di i ansprik for
full drift. I och med dessasenastetillbyggnader
torde \Wedaverken, som foretaget vid denna tid
borjade kallas, sti pi toppen inom sitt omride och hdr i landet i sirklass - med hdnsyn till moderna anldggningar, utrustning och kapacitet.
Arbetarantalet hade under 1942 okat till omkring
250 och irsomsdttningen till ca 1 milj. kronor. I
slutet av 1943 raknadeforetaget over 600 anstdllda.
Omsdttningen for 1943 kom upp till omkring 8
milj. kronor.
Under L943 hade \Tedaverken utokat sin verksamhettill att omfatta pressmidning av ld.ttmetaller
och for detta dndamhl anskaf.fades2 st. smidespressar,bl. a. for framstdllning av flygmotorkolvar. Den mekaniskaverkstaden,som tidigare haft
missionen av hjdlpverkstad, undergick dven en
genomgripande modernisering och erholl en synnerligen forndmlig utrustning for tillverkning av

egna verktyg och med sikte pi bearbetning av specialorodukter.
Vid irsskiftet 1943-1)44 drog sig ingenjor
Bergman tillbaka frin posten som verkstdllande
direkt6r, men kvarstod i styrelsentill 1957. Hans
eftertrddare i foreiaget blev civilingenj6r Sven G.
Lind, som tidigare varit chef for AB Arboga Mekaniska Verkstad.
Under den stora arbetsbelastningenunder kriget
hade \(edaverkens uteomriden forsummats och
dessavar belamrademed allskonsskrdo och brite.
Direktor Lind tillkallade 1944 den beiomde trddgirdsdirektoren Rudolf Abelin frin Bistad, de 80
ir gammal Med hans hjilp orndanadesomridet
och en forn2imlig park vixte si sminingom fram.
Senasteglngen direkt6r Abelin arbetadepi \7edaverkens park var 1.957,dA han var 93 ir gammal
men fortfarandelika vital.
D6. andra vdrldskrigetled mot sitt slut, upphorde
i stor utstrdckningbestillningana p3"krigsmateriel
och \Tedaverken gick mot en besvirlig tid och
miste pi nyiret 1945 minska arbetsstyrkan.Foretaget miste di se sig om efter nya avsdttningsomriden for sina produkter och ledningen insig n6dvlndigheten av att skaffa egna tillverkningsobjekt
for att utjdmna variationerna av orderingingen pi
gjutgods.
Ndr verkstadsstrejken 7945 bofiade, v^r \}Zedaverkensorderldge katastrofalt. Direktor Lind satte
di iging en stor propaganda for civil anvindning
av ld-ttmetallgjutgods och som ett led i denna anordnades den 23 februari "\Wedaverkens Ldttmetalldag".
Pd " Liittrnetalldagarnd' 1945 uille lV edaaerken aisa, att fdretaget
stod uiil rusta, art mdta den saenska industriens baa p,fr,hdgAI assi ga ldt t m etal I gi at go d s. Bof otsf oto Tillman.

lVedaaerken 1942, sedan magnesiuntgjuteriet appfbrts 1940 ocb
aluminiunzgjuteriet 1941 tillblggt: mot norr.

Fasadex mot Stochholmsudgen 1943 tedan Aonrorsbyggnaden tillbyggts f i;rbi nagnesiungjuteriliingan. Foto Arne $Tahlberg.

Programmet upptog en rad foredrag om littmetallerna samt en grundlig visning av foretaget och
dess mojligheter. Denna informationsdag vdckte
myckei stort intresseoch samlade over hundra deltagare.Den satte ocksi tydliga spir efter sig, i form
av inkommande order, och ndr strejken slutade, var
orderldgetiter tillfredsstdllande.
Under strejken utfordes en planering for foretagets fortsatta verksamhet och utbyggnad. En rad
olika alternativ undersoktes,som till en borjan gick
ut pi att flytta foretaget till annan plats, antingen
till Tidaholm eller till andra platseri Sodertilie och
MeAanisAa rcrksraden 1946. Foto Arne lTahlbere.
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'fArdigt 1954. Yedafoto
Det nld sliperiet :tod

r

\Testerlund.

Ostertdlje. Det ansigs ndmligen, att angrdnsande
tomtmark vid \Wedaverkenvar dyrbar att bebygga
med hinsyn till grundforhillandena. Alternativen
for en forflyttning av \)Tedaverkenvisade sig emellertid vara ogenomforbata av olika anledningar
och ett principbeslutfattades,att vidare utbyggnad
skulle ske i anslutning till befintliga anld'ggningar
och att kringliggande mark skulle inkopas frin
Sodertilje stad. En generalplan upprdttades for
vidare utbyggnad.
For att forverkliga Wedaverkens utokade program, beslots i forsta hand en omdaning av den
mekaniskaverkstaden.Detta medforde, att en ny
verkstadsbyggnaduppfiirdes och 7946 stod mekaniska verkstadenklar for inflyttning.
Man beslot iven att nya tillverkningsgrenar
skulle tagas upP, sisom pressgjutningoch strdngpressning. Ar 7945 inrittades ddrfor ett mindre
pressgjuterii aluminiumgjuterietsbyggnad.
Orsaken till att strdngpressningkom igl,ng var,
dels att AB Bofors var en mycket stor forbrukare
av stingmaterial, dels att mojlighet yppades att
legopressamdssing it S6dertdljeMetallforridling.
Samarbetet med sistndmnda foretag blev dock
mycket kortvarigt. En tid ddrefter beslotsatt oka ut
press- och kokillgjuteriet och for att mojliggora
detta byggdes en ny byggnad, som stod fiirdig
Direktiir Rudolf Abelin dr m)is/aren till I(/edauerAens parA, Hiir
d.irigerar han Oskar EriLsson, Karl Bi6rk och Eduin Karlsson.
Foto Fiirbere-Film.

Till. Bristol-fuIetcury, den l6rsta llygmotoln ronz tillaerhades i
Srerige ar Nohab-Flygmotor 1932, gdt IVedawken ett $o/t
antal detaljer samt leuererade iimnen till cYlinder, cylindertopp,
A o l u a rm , m ,

1948. Som ett led i utbyggnadsProgrammet,tPPfordes hr 7949 en ny central for vdtme, tryckluft
och el-forsorjning. Denna byggnad inrymmer nu
dven rcpar ationsverkstad.
Ar 7949 forvdrvade \Tedaverken licensenfrin
M. E. L. (Magnesium Electron Limited) for tillverkning av gjutgods i magnesiumlegeringarinnehillande zirkonium. Detta kontrakt har sedan
kompletteratsatt omfatta dven smideslegeringarav
sammatyP.
Under 1950-talethar ett stort byggnadsprogram
genomforts.Ar 1950 kompletteradesoljecisternanldggningenmed yttedigare en stor tank.
I och med att verksamhetenutokades,uppstod
behov av okade forridslokaler och 1951 byggdes
ett varmforrld. Byggnadenanvdndesdels som modellforrid och dels som gods-och profilforrid' Hzir
inreddesocksi lokaler for avsdndningoch mottagning av gods. SammaS'rflyttadeshuvudporten och
infarten till omridet och i sambandddrmed byggdesen vaktstuga.
Bristen pi bostddermedforde att \(edaverken ej
kunde anskaffa erfo'rdedig personal och dirfor
byggdes 1952 2 st. bostadshuspi sammanlagt37
lisenheter. For detta dndamil bildades eti sdrskilt
Ostergirdar.
bo-iag,Fastighetsaktiebolaget
Ett kallforrid borjade byggas 1952 och utvidgadesi etapperfram till 1955.

I och med att Kungl. Flygforvaltningen tecknade
ett avtal med Rolls Royceom tillverkning av deras
jetmotorer, dndrades kontrollen av gjutgods till
dessamotorer. En omfattande slipning miste foretagas pL gjutgodsytorna och denna slipning fodadesi en ny byggnad,sliperiet,som uppfordes 1,914.
\Tedaverkens egna tillverkningar hade nu tagit
fart, sdrskili vdrmeledningspumparnaMobila, och
okade utrymmen behovdes.En tillbyggnad av mekaniska verkstadengenomfordesir 1915.I denna
byggnad inrymdesdven ett nytt ritkontor. Foljande
hr, L956, pibyggdes kontoret. I sambandhirmed
inrdttades nya matsalar for tjinstemln och arbetare, ddr i forsta hand lunch kunde serverasfor de
anstillda. Samma ir byggdes d.venett nytt sandforrid.
Under fleru 6.r hade planlii ggningar foretagits
for sanering och rationalisering av de nu ganska
forildrade sandgjuterierna.Som ett led i denna
rationalisering byggdes 7917 ett gemensamt kdrnmakeri mellan aluminium- och magnesiumgjuterierna.
Behov forelig for yttedigare fiya utrymmen och
1958byggdesett mellanforri.d for firdigprodukter.
Denna byggnad utfordes i aluminiumplit. En utbyggnad av centralenutfordes dven sammair. For
att rationaliserastrdngpressningen
inkoptes samma
KiirnmaAeriet i den nya hallen, som tillAom sedan girden mellan
alaminium- oclt magnesiuntgfuteriema \urbyggts
1957, Wedafoto \Testerlund.

med sAorsten,
Press-oclt Aokillgjuteriet,'foto194s.I bakgrunden,
L e n I f a t en . r o t o

-FofDefs-rltm.

ir en induktionsvdrmare, och f6r denna uppfiirdes
en tillbyggnad av strdngpressbyggnaden.I denna
utbyggnad inrymmes iven gotkapning samt anordningar for rationellarehantering av goten.
Under 1959 iglngsattes byggandet av ett nytt
flaskforrid, dveninrymmandesnickarverkstad.
Under senare 3r har karaktdren pi strdngpressade
profiler dndrats pi si s2itt, att tillverkningen har
kommit att omfatta allt storre del byggnadsprofiler
i ldttpressatmaterial och man har nu bedomt, att
denna forskjutning kommer att fortsdtta.Detta har
medfort, att storre tonnage hanteras och storre utrymmen behovs.Pi. hosten L959 igingsattes dirfor
en forldngning av strdngpressbyggnaden,som dels
ger dessaokade utrymmen och dels ger plats for
lagring av byggnads-och handelsprofiler.
*
\Tedaverken omfattar i dag ett flertal tillverkningsavdelningar,forutom hjdlpavdelningar, kontor med avdelningarfor administration,forsiljning
samt avdelningar for kontroll och forskning. Bakom den lhnga vita kontorsbyggnadenutmed Stockholmsvigen grupperar sig verkstadsbyggnaderna,si
placeradepi omridet, att framtida utvidgningar
ldtt kan foretagas.
Sandshngernt. b. ocb uiindtnasAinen(roll-ouer) t. u. i alaminiumgjuteri ets hand.l ormnin gsaudelning. Pd'f otot skdter Giite Eri l,sson
sI i n ger n, ITedaf oto \Testerlund.
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"Nedre nzatsalen" eller marhelenteriet ligger i onzedelbar anslat.ning till gjaterierna och stod 'fdrdig 1956. \Tedafoto \Testerlund.
En au de rtdue plesrgiutningsmash,inema.\Tedafoto \Testedund.
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SJ:: kdld.box'16rtransportat djupt'rystaliosmedelo. dyl. dr en
au lY edaaerk en s't'iirdi gpr odukt er. F oto Vikbom, Stockholm.

I aluminiumgitlteriet bestir den maskinella utrustningen bl. a. av 4 st. mindre skak-, press-och
vdndmaskinet,4 st.storreskak-och overvdndmaskiner typ Tabor, 1 st. formautomat av typ \$Zebac.
Medelstort och storre gods framstdllespi en sandslingerline och dessutom finns en mindre handformningsavdelning.Smiltavdelningen omfattar 8
st. degelugnar av ollka typer samt 3 st. ligfrekvensugnaf med 500-1000 kg smiltkapacitet. Frin
smdltugnarnauttagesca 2.O00ton smilt metall per
h.r,varav ca 1.000 ton for gottillverkningen.
InduAtionsttdrntaren till
foto rJ7esterlund.

striingpressen togs i drilt

En mindre skalformningsavdelningfinns, som i
forsta hand anvdndesfor framstdllning av kdrnor
till kokillgjutgods.
Gjuteriet har ett 75-tal anstd,llda,ddrav 70 arbetare, gjutare, maskinformare, ugnsskotareosv.
Flera av gjutarnahar en tjinstetid pFLboftet2Ser.
Magnesiunt.gjuteriet bestir av en maskinformnings- och en handformningsavdelning. Utrustningen utgors av 5 st. formmaskiner av typ Jdhle
och 2 st. formmaskiner typ Tabor. Ugnsutrustningen omfattar 10 st. oljeeldade degelugnar och
den sammanlagdaarbeisstyrkanar 25 man.
Striingpressen jiintte tdrnzugn. Foto 1948, dd anliiggningen n1'ss
tagit: i drilt. Foto Arne \Tahlberg.

1959. Weda-
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lYedauerden 1960 efter senaste till- och ombyggnad au kontorsfasaden 1956. Den ijldsta delen, fr1.n 1938 t. u., Auarstdr i srort seu
of 6rin dr ad.'Wedaf oto \Testerlund.

Kiirnmakeriet dr sedan 1957 centraliserat och
omfattar i dag kdrntillverkning for bide aluminium- och magnesiumgjuterierna.Den maskinella
utrustningen bestir av tvi dldre blismaskiner av
typ Osborn, 2 st. kirnskjutmaskinertyp Y 5 Roper$7erke, och 2 st. typ H 12 Riiper-\7erke. Till varl'e
maskin samt vid kdrnbdnkarna finns hdrdningsautomater for hdrdning av kdrnor tillverkade enligt
kolsyremetoden.De dr utrustade med tidreli for
dosering av kolsyra. Till utrustningeni ovrigt hor
iven en kolsyretank rymmande 2,5 ton. Kd.rnmassan tillredes i kollerging och i skovelblandare.Arbetsstyrkanuigoresav L4 man.
Kokill- ocb pressgjuteriet omfattar dels ett
pressgjuterimed en gjutavdelningmed 14 st. pressgjutmaskiner av mellanstodek, 9 st. kallkammarmaskiner Pollak, 2 st. kallkammarmaskinerLester,
L st. varmkammarmaskin Kipp-Caster, 1 st. kombinerad kall- och varmkammarmaskinBiihler samt
1 st. kallkammarmaskinADC 56. Dessutomfinns
en efterbearbetningsavdelning.
Pressgjuterietsysselsdtterett 50-tal anstdllda.Ett mindre kokillgjuteri dr dven inrymt i samma byggnad och en

gemensam ugnsavdelning for legering och smdltning av metallerna finns, som dr utrustad med
5 st. 200 kg smdltugnar,varifrhnmetallenoverfores
till de elektriskavarmhillningsugnarna.
Mekaniska aerkstadenkan uppdelas i tva huvudavdelningar, verktygsavdelningenoch avdelningen
for bearbetning av gjutgods och smide. Verktygsavdelningen tillverkar kokiller, pressgjutningsverktyg, dragskivor och matriser samt bearbetningsverktyg. Den andra huvudavdelningen bearbetar
bestdllningsgodsoch egna tillverkningar. Verkstaden ir utrustad med ett 60-tal verktygsmaskinerav
modernaste konstruktion och dr ljus och fdrgkonditionerad. Arbetsstyrkan ,it ca 80 man, varav
hdlften pi verktygssidan och andra hilften pi
bearbetningssidan.
Sliperiet omfattar dels en slipavdelning och dels
en efterbehandlingsavdelningfor flyggods. Slipavdelningen dr utrustad med t8 st. arbetsbinkarmed
slipmaskiner av typ Perfekta vardera med 2 axlar
for 8.000 resp. t0.000 varv/minut. Till denna
avdelning hor dven 1 st. bandslipmaskinoch 4 st.
slip- och polermaskiner. Efterbehandlingsavdel-

.lull med TYedaprodaAter.
Wedafoto
En Rerentbdpallbox stoppds
w estefruno.

ningen omfattar betning, kromatisering och RAEbehandling.Arbetsstyrkanomfattar 15 man.
Striingpressaadelningenhar en 1.200 tons Loewy
strdngpress samt streng- och rordrageri med 2 st.
dragb[nkar. Till avdelningen hor dven strdckbdnkar,rullriktmaskiner, betnings-,avfettnings- och
vdrmebehandlingsavdelning.
I biirjan av 7959 togs 2 st. induktionsvdrmare i
bruk for uppvdrmning av got. Anliggningen, som
bestir av 2 st. seParata vdrmare, oberoende av
varandra, drives frin ett ndt pi 6300 V, 50 Hz.
Effekten per virmare dr 300 kS7. Produktionen
dr 50 aluminiumgot (A $o,ldngd 700 mm) per
varmarc och timme. Uppvdrmningstiden per got
frin rumstemperaturtill + 600'C dr 740 sek. Avca2O man.
delningensysselsdtter

Cent r al en innehiller anldggningar f iir f iiretagets
forsiirjning med virme, tryckluft och el-kraft. Dessutom finns en reparationsavdelning och pi ovre
viningen har anldggningsavdelningenkontor och
konstruktionsavdelning. I kdllarviningen finns
bl. a. en serviceverkstadfor ldnspumpar samt detaljfiirrid. Arbetsstyrkan,omfattande reparations-,
byggnads-,transport- och forridsavdelningar samt
el-verkstad,utgor 66 man.
\Wedaverkenhar ocksi i likhet med de industrier,
som stdller stora krav pi sina produkters kvalitet,
ett laboratorium for kontroll och forskning. Laboratoriet har avdelningar for kemiska, spektrografiska, metallografiska,metallurgiskaoch mekaniska
undersokningar och dr utrustat med moderna
instrument och hj2ilpapparater.Det senastetillskottet ar en I,5 m Quantometetav mdrket ARL,
tillverkad i Schweizpi amerikansklicens.
Laboratorietsarbetebestir i huvudsakav lopande
kontroll och forskning. Som leverantcirtill svenska
flygvapnet miste Wedaverken utfora den noggran-

(typ Deblora)
tillaerAas
VledaaerAens udnneledningspumpar
UPL ocb UPZ
ocksS i olika typer. HAr ses tad ttersioner, Mobila
lVedafoto 'W'esterlund.
med olika ain\el ntellan lldnsarna.

lYedaaerhens liinspumpar blir en allt stdrre artiAel. F. n. tillaerAas 2 storlekar, t1p L3Z fdr 1.300 nzinutlitet, tft L200't'dr
700-750 rninutliter,

TttS berdmda lYedafabrikat pfr' en "pld/'. En laddning ldxspumpar pfr en IYed'as hydrauliska gaffellTftaagn. V/cdafoto
\Testerlund.
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Stadsplanetnod'ell aa lYedauetAen 1959-1960. I
fdrgrunden buttudfasaden /not StocAholmsuiigen. Liingst upp till uiintter nekanisAa
uerasladen, uarmfi)ryadet och striingpressen. BaAom
fasaden de biLda giuterierna med mellanliggande kdrnntart,eri oclt diir baaom slipetiet oclt pressgfuteriel. I bt)gra raden Aallft)rrLde, oclt centralen. Liingsr t.
h. porAm nzed damnrar, oljecisterner nz. nt.

na mateialkontroll, som erfordras for flyggods.
Denna specieila kontroll upptager ca 7O-% u,
laboratorietskapacitet.
Laboratoriet iysselsdtter 15 personer, varay ca
hilften har teknisk utbildning.
*

WEDAVBRI(EN
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\Tedaverkensnuvarandetomtmark dr ca 105.000
m2 och av denna dr den bebyggda arealen ca
18.500 m2. Med vdgar och uthusbyggnader dr
38.600m2 utnyttjadeav den nuvarandetomtmarken
och, om man bortser frlrn parkomridet. berdknar
man f6.
med yttedigare 22.500 m2 utbyggd
-plats
byggnadsyta.
Inom \Tedaverken finns dven en inbyggd verk_
stadsskola for gjutare, vilken startades hostterminen 1955 med 6 st. elever. Skolan, som dr 3-fuig,
ltt fyizt bantuerk dri)jer dnnu Aur i bandfornzningen.Hijr tisas
Alirxildggning fdr eu uiixelhus till Flygmotor. Fito \fahlberg.
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har for nirvarande 16 elever under utbildning och
11 elever har utexamineratsunder 1958 crch1919.
Av dessa11 eleverhar 9 st. stannatkvar pi tWedaverken och arbetar nu som modellsnickare, handformare, kdrnmakarem. m.
\Wedaverkenhar under irens lopp, i min av tid
och mojligheter, forsokt fh ighng en tillverkning av
egna produkter for att utjdmna en ojdmn orderinging. Som exempel kan ndmnas kokkdrl, skyltar,
sopnedkastluckor,hatthyllor, cykelvixlar, avstdngningslyktor.
Under 5O-talethar \Tedaverken allvadigt satsat
p8.att fi en allt storre del av sin produktion i form
av fiirdigprodukter. I forsta hand har foretaget
lagi ned arbete pi sin pumptillverkning, som omf attar cirkulationspumpar ftir virmeledningssystem,
Produktion,
1930.

fdrsiiliningsudrde

och antal arbetate, Sren 1920-

1 -52 -5
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Mobila, Deblora och drdnkbaraldnspumpar.Dessutom tillverkar vi hydrauliska Iyftvagnar och
hopfdllbart emballage.
ivled vir 4o-\.riga erfarenhet av ldttmetallgjutning, moderna utrustning, nya stora fabriksanlZiggningar, kontinuerlig forskning och samarbetemed
de forndmsta utldndska foretagen i branschen dr
S7edaverken alltjdmt Nordens ledande specialgjuteri for ldttmetall.
Sfroi)lingdendelegeringsmetallersom lardigt giutgods ocb iiariga
produAterundergfrren stdndig AulitetsAontroll. Hiir en bild frfr.n
laboratoriet, dir Hans Aberg miAroshoperarert prou. Wedafoto
rWesterlund.

:tF

Shahenav Persien
- Konungarnas
Konwng-

besokerBofors
Det lig n&got av Tusenochennattstlmning 6ver Bofors mindag f6rmiddag den 9 maj, dh Shahenav Persien,
Hans Kejserliga Majestdt Mohammed
RezaShahPahlevi,anldndetill Bofors.
Inte blott si, att den hcigegdstenfor
hit med vir tids motsvarighettill sagans flygande matta, en helikopter av
senastemodell, utan frdmst for den
vlrme och den hjZirtlighet,med vilken
han mrittes hiir. Slillan har vdl en si
fZirggladskarasamlatsomkring Bofors
Idrottsplats kolsvarta lciparbanoroch
friskt grcinagrdsplanoch sdllanhar vdl
ett sidant jubel horts som ndr Shahen
I'rdlsadesvdlkommen av disponent
SverreSohlmanoch fcirstehovmarskalken Erik N7etter samt civriga bolagsreDresentanter.
Skolornahade fitt lov
eti oar timmar. 1000-talsbarn i brokigi Melka- och Algots-konfektionerade klider och med persiskaflaggor
i hdndernafyllde l?iktarenoch kransade fotbollsplanen.Ungdomarnasglada
t. o. m. helikopterhejande<iverrristade
motorerna och statspolisensmotorcyklar.
Innan man hunnit si lingt i programmethade detta emellertidindrats
och kalfatrats minga ginger. Det var
ursprungligentdnkt, att Shahenskulle
bila hit frin Stockholm,men Boforsbesdketansigstydligen vara si lockande och intressant,att det krdvde ytterIigareett par timmar, och si bestimdes
att fdrden skullefciretagas
pi scindagen
med flyg. Marinens stora 7-tons helikopter stdlldestill fcirfogande.Denna
av
helikopter,"bananen",eskorterades
tvenne liknande farkoster av mindre
typ, "svalor". Den ena - som fcjrst
anllnde och di hdlsadesmed ett stort
och fcirvdntansfulltjubel - fcjrdesav
mariningenjcirenJan Sohlman- var
ilten d.el ar publihen *ring Bofors
Idrottsplals. - Den ldrsta hel)Aoptern,'t'drd
au Jan Sohlnan, har landat. - HAr komLlter
En

"btnanen" nzed det Aejserliga siillshapet
Det 'Ji)r.rlanzdtet rned Bof ors:
otnbord. 'fr. a. /irmediku.r dr Ayad.i, ambassadbr
Bergstrdnr

(.rAynzd), generalldjtnant Ali

Kia, minister Emanti, Shahen, aniral IYetter (delti.r .rhynd) och disponent Sohlntan.
- Shahen tlr enot f olAets byllning. - Vid
Bolors Hotell,

pi. tiig

till

terhstdderna.

Foto Steffner, Schonning, Tillnan.
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vdgvisare.Den andra "svalan' eskorterade pi vcirdnadsfulltavstind och landade-samtidigtmed "bananen".
Shahen,som dr en mycket skicklig
och intresseradflygare, tjiinstgjorde
under en stor del av fdrden som copilot. Embarkeringenskeddepi G2irdet
i Stockholm och resrouten gick river
Sverigesvackrasteoch minncsrikaste
bygder, Mdlar och Hjdlmardalarna
med Strdngnds,Gripsholm, Vdsteris,
Orebrooch si riverKilsbereentill vira
bygder.
I Shahenss?illskapbefann sig gruvoch industriministern exc. Djafar
Sharif Emami, adjutantengenerallcijtnant Ali Kia, livmedikusgeneralmajor
Abdolkarim Ayadi samt Sveriges
ambassadcir
i Teheran Hichens Bersstrcim. Siviil industriministernroadjutanten fu gamla Sverigevdnner.
Exc. Emami praktiseradei sin ungdom
pi Nohab och tog en gllnsandeingenjcirsexameni Boris. Generallcijtnant
Ali Kia genomgickfor ca 20 ir sedan
vir svenskaKrigshdgskolaoch har tidigare besciktBofors flera ginger, ddr
hanskusin f. ri. pi sin tid var kontrollotrlcef.

Dagensprogram, som kunde hillas
med myckenliten marginal,var i stort
sett fciljande.
Kl. 10.30.Ankomsttill BoforsHotell frin Idrottsplatsen.
Kl. 10.30-11.00. Gav disponent
Sohlmangiisternaen kort redogcirelse
fcir Boforskoncernen,
desshistoria,utveckling och nuvarande omfattning
och tillverkningar. Bescik pi en utstdllningav svenskaindustriprodulter,
som Irano Swedish Company marknadsf6r i Iran, bl. a. frhn Elektrolux,
Atlas Copco,SKF.
K l . 1 1 . 1 0 - 1 1 . 3 5 .B e s d ki K a n o n verkstdderna,
montagehallarna
f6r filtoch luftvdrnsartilleri.
K l . 1 1 . 3 1 - 1 2 . 3 0 .B e s c j kp i K i l s t a ,
ddr sdrskilt smediornaoch itilverket
Sbahen i lotografernas korseld.. T"PP
ilngen au 30-/ons-ugnen i MEK aar ett
fascinerande sA\despel, JAagstt. t. ingexjdr
C. A. Sundberg. - LiAa spiinnande ttar den
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stora tablettslagningsmashinen,son ingenj6r N,-O, Magnusson dentonstrerade i
NVM. - Prornenad lrfin Bjbrkboru Herrgfrrd till Liihemedelslabr"iken. I bakre leden
.ryns bl. a. berrar Dahl6n, Lindquist, Bostraim, CctrpeHson, general Ali Kia, Carbonnier och al Klint. Uudg ur NVM.
Hiir ser ai bl. a. herar Sjdlin, Nordquist,
Jallander, Carbonnier, Dahlin, Bergstrt)nt
ocb lYetter samt fotografer ocb tidningsnziin. Foto Sch6nning och Tillman.
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studerades.Siillskapetbevittnadetappningen av 30-tons-ugnen.
Kl. 12.30-13. Aterf?irdtill Bofors
med besdk i Boisverkstdderna samt
iter till Bofors Hotell.
Kl. 11.30-14.45. Lunch pi Bjdrkborns Herrg&rd. I lunchen deltog, fcirutom Shahen med uppvaktning, ett
antal hdgre tjinstemdn vid Bofors och
Nobelkrut samt stadsfullmdktigesordfdrande i Karlskoga Fritz Berggren.
Omedelbart efter lunchen tivedimnade Disponenten sisom minnesgiva
till Shahen ett praktfullt cigarr- och
cigarrettskrin av silver prytt med
svenska"ddelstenar".Sefoto pi sid. 18.
Kl. rL. t-lt.oo.
Promenad till
den nya ldkemedelsfabriken,som med
intressestuderades.
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Kl. 15.00-15.30. Rundflrd inom
Nobelkruts fabriksomride, med bescik
pi rcirapteringen samt anldggningen
fcir ytbehandlingav granater.
Kl. 15.30-16.00. BoforsSkjutfiilt,
ddr ett speciellt skjutprogram var uppgjort. Friljande pj?iserdemonstrerades
och skdts: 4o och 57 mm f?ilt- och
luftvlrnsautomatkanoner med so&rljus- och sprdnggranater,
90 mm rekylfri antitankkanonsamt den lltta Bantam-roboten.
Kl. 16.00. Ater till Bofors ldrottsoch si till sist
plats, avskedstagande
ombordstigning p& helikoptern, som
med Shahenvid spakarnai 2:e pilotstolen, saktaoch brummandelyfte frin
Idrottsplatsen och lingsamt fcirsvann
bortom Kilsbergstsarna.
Avskedet bevittnadesav ett mycket
stort antal tsk&dare i alla ildrar och
blev lika livligt, ljudligt och flaggviftande som ankomsten.
Det allmdnna intrycket av Shahens
boforsbescikdr, att detta blev mycket
lyckat. Viidret var strilande vackert
och soligt, lagom virlikt och varmt,
programmet genomfdrdesutan gnissel
och fdrseningar, ordnings- och sdkerhets&tgdrdernaskdttes omlrkligt, sdkert och elegant, alla iskidarna som
kantadegator och vdgar och som samIats utanfdr Bofors Hotell och vid
Bjcirkborn var glada, intresserade
och
icke si litet charmerade av Shahen.
Trots det krlvande programmet med
idel nva intrvck och ansikten visade
Shahenhela tiden det livligaste intresse
och stdllde sig hela tiden f<irbindligt
och villigt till forfogande fcir alla
(delvis mycket niirgtngna) tidningsoch amatdrfotografer. Hur minga
1000-talfilmrutor som dennadag togs
g&r v2ilknappastatt rdkna ut. Riks- och
1,7

t;
Hit, men inte ldngre ! PolisttaAtex aid
Bjt)rhborns Herrgdrd. " Partscbinuetera- w
nef
i uiintan pd an bli fdrestillda far
Sbahen, fr. a. ingenji)r Pelle fohansson,
aerAmii:tare G. Hellstri)m,
ingen jt)r G.
Tbuncrdm, ingenfdr O. Hansson, ingenjdr
C. G. Sjdlin, ldrman K. lVerme, ingenjdr
O. lonsson. Kapten Linnemann-Jansen
uisar Skjutfdltet, I bakgrunden synes bl. a.
herrar Ju\lander, H. Bergstrdm, lVicAstr|nt,
Bosltdtn, Haxnerz, excellensen Ematni, general Ali Kia och Nordqaist. Samling
ldr ytppf otograf eringuid Bji)rAborns HerrgLrd. Clemens Tillmans nzdnga kolleger i
ay$strs. Artillerid.ireAtdr Bdrje al Klint
demonstrerar Bantatn.
Foto Steffner, Sch6nning och Tillman.
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MET@pn,&2@
Fdrslagsverksamhetenvid Nohab
kan i dagarnafira sitt l0-irsjubileum.
I maj minad 1950 meddeladeNohabs
Fciretagsndmnd,att en f6rslagskommitt6 tillsatts, och att tv& fcirslagsstillare redan erhillit belciningar, nlmligen 3312 E. V. Lindstrdm i plitslageriet och 2059 E. \7. Andersson i
automatverkstaden.
Detta var borjan till den organiserade fdrslagsverksamheten,som med
8.renhar blivit alltmer omfattande.

rr" 1
1
;amheten vid Nohab ro Lr
trorslagsverKl
t00
90

80
10
50

hadefr&n btirjan
Fdrslagskommitt6n
4 ledamciter.Dessavar:
50
Bolagets representant: overingenjcir
Carl Holmqvist, ordftirande,
40
Tjdnstemdnnensrepresentant: ingenjcir
Viktor Luthman,sekreterare,
1n
Arbetarnas representanter:236 Etik
Carlsson, Maskinverkstaden, och
I24L John Larsson,Ritningsutldm- ?0
ningen.
Av dessasitter fortfarande herrar
Carl Holmqvist och John Larssonkvar
i kommitt6n.
Kommitt€n utrikades3r 1951 med
en reDresentantfrin arbetsledarnaoch
bestii f. n. av fciljande 5 ledamtiter:

l
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Fig. 1. Diagram brer antalet inldmnade och beldnade fdrslag under l1-drsperioden
1950-19t9.

Shaheni Bofors/orls.
Bofors bedersgfrua till Shaben: ett magnifiAt cigarr- och eigartettsLrin aa Sterlingsilaer.
Knoppen prydd rned slipade saensAa bergAristaller och en platta aa polerad Stribergsmalm.
jouroch
fotografer
lokalpressenmed
P,i denna sida syns det Aeiserliga aapnel; pA mols4rla sidan kr Bolors leionnziirke grauerat,
nalister,liksom radio och journalfilm,
Foto L. \Wernstrijm, Stockholm.
fdlide hela besciket.
Om besciketkan ytterligare antecknas. Disponentenndmnde i sitt anftirande om Boforskoncernenvira goda
och angendmaaffdrsfcirbindelsermed
Iran, som inleddes redan pi L92o-talet
och som fortgick ?indatill andravdrldskrigets utbrott. S?irskilt uppeholl sig
Disponenten vid Nobelkruts andel i
uppfdrandet av krut- och sprdnglmnesfabrikerna vid Partschin samt om
alla de ingenjorer och arbetsledare,
som under en ling foljd av ir perioden
I932-t940 deltog i detta arbete. Ett
antal av dessa"veteraner" hade mott
upp vid Ldkemedelsfabriken,ddr de
ftir Shahen,som de redan
f<jrest?illdes
A -4:
tidigare minga ginger hZilsatpi, n?ir
han som skolpojke tillsammansmed
sin fader besiiktePartschin.
+i
Bildreportaget p& sid. L5-17 be'
==4
rdttar mer ln ord om stdmningen och R . K K !
"
s
,
;
miljdn kring bes<iket.
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Ordfcirande:dveringenjcirCarl Holmqvist, bolagetsrepresentant,
Sekreterareoch tekn. utredningsman:
ingenjdr Nils Presell, tjdnstemlnnensrepresentant,
Fcirman Ake Ljungkvist, arbetsledarnas fePresentant,
Ritningsutldmnare
l24L John Larsson
och'avsynarei800 C. E. Carlsson,
arbetarnasrePresentanter.
Fcir de av ldsekretsen,som till lventyrs inte klnner till vem som bestdmmer storleken pi beldningen ftir ett
godkiint och antaget f<irslag,kan omtalas,att kommitt6n endasthar riitt till
att rekommenderaen viss beloning.
Hcigsta och ddrmed Iven beslutande
myndighet dr direktor Odelberg. Det
iligger ordf<iranden,att inf6r direktoren visa klara papper pi, vilket virde
ett antaget fdrslag har fcir bolaget.
Innan ett fdrslag nitt si l&ngt,har det
dock passeraten ling rad instanseroch
nogaprovatsur minga synvinklar.Det
iir diirfcir ytterst sillsynt, att en rekomindras.
menderadbeloningssumma
Under tioirsperioden 19)0 t. o. m.
1959 har 516 flrclag inldmnats. Av
dessahar bolaget antagit och beltinat
355 fdrslag med en sammanlagdsumm^ av kr 4).800:-, vilket ger en
genomsnittligbekining pL kr L29: per forslag.
F6rslagen har till stijrsta delen bestitt av mindre hj?ilpverktygfdr framstlllande av detaljer i sm& serier och
komplettering r av redan befintliga
verktyg. Kvalitetsforb[ttrandeforslag,
skyddsitg[rder och verktygssparande
forslag har givetvis ocksi inllmnats.
Som framg&r av fig. t har det varit
en ganska stabil inldmningstakt,undantagandesLr l9)7 som skiljer sig
markant frin andra ir. Detta berodde
pi, att "belciningstaket"hcijdes frin
kr 300:- till kr 500:- och dvenpi,
att en extra premie till s?irskiltflitiga
fdrslagsstillareutldmnasfr. o. m. hdsten 19J6. Denna premiepi kr 200 : utgir till alla, som fitt minst ) fdrslag
antagnaoch beldnade,oavsett de tidigare beldningarnasstorlek.
Det l6nar ig att liimna in goda f drslag.
Hdr har berdttatsom genomsnittsbelciningarnasstorlekoch om "belciningstak". Det finns visserligenbestdmmelser om h6gsta beldning, men inget
hindrar att dennagrdns dverskridsom
si skulle visa sig vara befogat. Detta
har hdnt vid flera tillfZillen. Ar 1953
civerskredsdivarande h6gsta beltining
med 2oo:- fdr en anordning fdr
provtryckning av hus till hojd- och
sidriktning till SAK 40. Detsamma
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Fig.2.

Diagram iiaer bel6ningar och extra premier

utbetalade 1950-1959.

Rubriken ovan dr ndmnd att sporra
skedde3"t t9S4 vid belciningav fcirslaget att anvdnda Malcus universal- till okad aktivitet inom forslagsverkstilfdste i kipphivlar. Sammair blev samheten.Vi pi Nohab har nu formidnnu ett fcirslagrekommenderattill en nen att inom kort fi ta itu med tv& helt
extra belcining som ocksi utbetalades. nya projekt: den nya dietelmotornoch
Ar L95), di "taket" hojdes,bel6nades DI{-pretten. Det blir mycketnytt och
fcirslag till provb?inkfdr turbinregula- det kommer att behdvas all vir upptorer med kr 6oo: -. Ar r9J6 rid.dda- finningsfcirm&gaoch snarfyndighetfcir
des ett parti legoarbetefr&n kassation att ni snabbaoch goda resultat och fdr
genom ett finurligt justeringsverktyg. att vi skall kunnahilla osskonkurrensBel6ningkr 7)0: -. Ar 1958belcina- kraf.tiga inom den alit mer hlrdnande
vlrldsmarknaden.
des en frdsfixtur med kr 300: -. ViForslagskommitt6n vilkomnar alla
rcn L959 inkom rapport om att fixforslag, stora sivil som sm&,och stir
turen egentligen hade ett stcirrevlrde
fdr bolaget. Arendet omprdvadesoch som vanligt till tjZinstmed alla upplysfcirslagsstdllarna fick ytterligare kr
ningar och hj[lp med att utveckla
id6er etc.
3 0 0 :- .
pil
Sammantriide med Nohabs Fi)rslagskonzmitti den 20/5 -60. Bilden aisar fr.u. fdrman AAe
Ljungquist, ing. Nils Pretell, sekreterare, iueingenjdr
Carl Holmquist, ordl., aasyare
Carl-EriA Carlsson och ritningsatliimnare lohx Larsson.
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Fortsatt rekordintresse{cir fcirslagsverksamhetenvid Boforsverken
Boforsverkens
Fcirslagskommitt6
sam- hillbarare och reoarationernaav frdr
...r. ,.i.
mantrddde den 21 april under civer- sarna har
ftiljaktligen minskat. BelciingenjcirNils A. \Tahlbergsordfdran-, ning 100: - kr.
deskap och hade di 40 fdrslag pi
fciredragningslistan,ddtav 6 bordlagda
och 34 nya for dagen.Av dessaanmdldes 4 sisom redan tidigare bordlagda,
att slutbehandlasi septembersedan
prcivning och utredningsarbetem. m.
avslutats.Av dvriga 36 f<irslaghade ett
itertagits av fcirslagsstdllaren,8 avbrijdes tacksamt,12 bordladesfcir slutbehandling pi kommandesammantdde
och 15 godklndes till erh8.llandeav
belciningar samt gratifikation pi sammanlagt 1.950 kronor. Hdr nedanfcjljer korta beskrivningarriver de bel6nade fcirslagen:
Reg. 15/ 60. Inspiinningsuerhty
g fdr
suetsningau rdr, inldmnat av 4510
Harry Linder, B 11,
Vid hopsvetsningav rcir, sdrskiltdi
svetsarenarbetar ensam, dr det ofta
besvdrligtatt hilla de bida r<irindarna
i liige till varandra. Linders fcirslag
bestir av en stdllbarkldmmanordning
som kan instdllas att gripa 6ver rrir
frin 1 till 6 tums diameter. Instiillningen sker enkelt, fort och snabbt.
Frirslagethar anvlnts n&gra minader
och visat sig vara lndamilsenligt och
bra. Belcinins100:- kr.

Reg. 17/60. "Ant,iindning au rektanguliira skiirplattor till Coromant
dndplanfrlinr H 227", inldmnat av
7543 Erik EriAston,VV 20.
Planfrdsar av typen Coromant 227
har l6dda sklrplattor, som 1r smalare
mot skdret.Plattorna fcirsvagas,troligen dirfcir att de har denna form, s3.
att de bryts sijnder under frdsningsarbetet, vilket innebdr ofta fcirekommande reparationer.Enligt detta frirslag skall rektangullra standardplattor
anvdndaspi friiskroppen.Dennafrises
ned si att plattorna f&r plats. De rektanguldraplattorna har visat sig vara

fir blttre stcidmot den runt om g8.ende
jdrnringen.
De frireslagnalndringarna har provats under liingre tid och det har visat
sig, att ugnarnablivit driftsekrareoch
att reparationernabetydligt minskat.
Di denna murning anvdntsunder ett
flertal ir med mycket gott resultat,
men di. kommittdn tidigare beslutat,
att fcirslagendastfir vara ett hr gamla
ftir att kunna belcinas, ansig kommitt6n, att Forsbergsfcirslag icke kunde belijnas.Di utredningenemellertid
visat, att murningsmetoden inneburit
betydligtminskadereparationer,beslcit
kommitt6n att fciresli utbetalande av
en gratifikation p3.400: - kr.

Reg.20/60. Anordningfdr mandureilng au lucka till finuerksugn, inldmnatav 17580Tore Kaickson,MVK 90,
Mandveranordningentill ugnsluckan i finverkets vdrmeugnhZingdehdgt
dver virmarens huvud. Denne fick di
strdckaupp armarnaoch dra hirt, vilket fdrorsakaderyggvlrk. Nigon fotmancivrering var inte tillridlig, di
snubblingsrisken
var allt fcir stor. Frjrslagsstlllarenhar nu konstruerat en
svingbar arm, pi vilken ncidvlndiga
maniiverventilermonterats. Fdrslaget
Reg. L6/60. Stdd fdr stdngmaterial, har visat sig vara bra och sikert och
inldmnat av 4510 Harry Lincler,B 11. dven ldst ett bioteknologisktproblem.
Stcidetbestir av en trefot med st?ill- Beloning100: - kr.
bar dverdel, utformad som en vagga
Reg. 22/60. Stiillbar centrumplatta
med inneliggande kullagerkulor. Stcjritsning au prougdt till helade deden som annarsanvdndesi verkstider- fi)r
taljer, inlamnat av 3910 Nils Forsell,
na faller l6tt omkull, pi grund av
vv 801.
friktionen mellan materialetoch uppVid ritsning av provgcit av hejarl?iggeti stcidet.I Linders uppliiggning
kan materialetldtt flyttas, utan att stci- smidda detaljer,for kontroll av verktyget, kan sedvanligametoder att scika
det faller omkull. Beloning50:- kr.
centrum icke anvdndaspi grund av
Reg. 1S/)0. Andring au murningen den mjuka metallen i provgciten.Fcirhar ddrfcirkonstrueratett
au ugnsbottnarna lill karusellugnar, slagsstdllaren
inllmnat av 4070 Hfalmar Forsberg, verktyg, bestiendeav en platta med tre
stillbara och utbytbaraspetsar.VerkMSK 31.
tyget kan spdnnas in i stcirre eller
Kantstenarnai karusellugnarna
bryts
mindre rippningar, allt efter behov.
ofta sdnder,di botten expanderarvid
Det nya verktyget underllttar arbetet
uppvirmningen. Bottenstenarna
skjuts
och gdr detta sdkrare. Bekining
di ut mot periferin och vid svalningen
stannar de i sitt framskjutna Ldge,vatR.g. 23/60. Frdsfixtur f i)r lock
vid springor uppstir mellan stenskik2012508,inldmnat av 19960 V, Hd.
ten. Springorna fylls med slagg, vilket
har till f<iljd, att bottenstenarna
ytter- f er, VK 23.
ligare skjuts utit di ugnen tter uppVid fr?isning av detta lock upplades
vdrmes.S3.sm&ningomblir trycket mot det tidigare direkt pi frdsmaskinsborkantstenarna
s3,stort,att de brister.En- det. Detaljernamiste, vid frlsning av
ligt frirslaget har de yttersta botten- de olika sidorna, lossasfrin bordet
stenarnaoch kantstenarnafasatsi 45o och splnnas om. Dessutommiste en
vinkel mot varandra och vid murning- extra ritsning grirasfcir tdtningsspiret.
en har en springa ldmnats mellan Enligt fdrslaget har en frlsfixtur tillstenarna. Detta spel fylls med en verkatsi vilken locketinspdnnes.Detta
massa,som ger vika di botten utvidgas. behcivernu inte lossasui fixturen unKantstenarna har ocl<si gjorts hcigre der frlsningsarbetetutan flyttas tilloch sdnkts ned i ugnsbotten,si att de sammansmed dennai de olika arbets-
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tempona. Aven det extra ritsningsReg. 29/60. Montering aa en onrdgtempot har bortfallit. Fixturen har netitk bottenpm pA den ntagnetiska
inneburit en viss ackordsdnkning.Be- tnliiggarentill ugn nr 12-351 i MSK
lcinins100: - kr.
46, rnldmtat av 2349 Nils Hansson,
MSK 90.
Den magnetiskainldggaren till vlrmeugnen i MSK 46 hat fdrorsakat en
del besvdr. Di dmnena med magnetlyftaren skulle placerasi ugnen sliippte
de mycket ojlmnt frin magneten och
st?illdesig snett. Orsaken har tydligen
varit, att magneteninte helt avmagne-:
tiseratsutan att en svag lyftkraft (remanens) kvarstS.ttsedan strdmmen
brutits. Man miste ddrfcir med soett
stdlladmnenatillrltta framfdr den gripare som placerarImnena pi transportvagnen. Enligt fcirslagethar en omagnetisk pl&t av rostfritt stil fiists pE
magnetensundersida.Tack vare denna
Reg. 24/60. Bord till AallsLg, in- plit sl?ipper lmnena nu omedelbart
och stdller sig rdtt. Det har ocks6.visat
ldmnatav 22826 S, Nlgren, P i0.
Vi<i kapning av grdvre imnen i ,ig, att inllggarna arbetat alldeles
P 10 fdll det avkapadedmnet direkt stcirningsfritt och att allt extra arbete
ned pi cementgolvel,som ddrvid ska- med att stdlla dmnena tillrltta bortdades. Stor risk fanns lven att den fallit. F<irslagetinnebir en genialiskt
som skcittesigen kunde fi det kapade enkel lcisning pi ett mycket besvdrligt
dmnetpi fcjtterna.Enligt fdrslagethar problem. Fcirslagsstdllarenhar ocksi
ett enkelt bord av idrnkonstruktion under en liingre tid experimenterat
tillverkats och hakats fast vid sigens med olika plittjocklekar,tills han fann
stativ, och pi detta bord faller nu den rdtta och liimpligaste. Beld,ning
dmnet. Bordet innebdr strirre skydd 4 o o :- k r .
sivdl fcir sigaren som fcir golvet. BeReg. 74/60. Andring au rdr till
lcining 50: - kr.
f otocell,inldmnat av 10018B. lacobsson,XK 30.
Fcir att styra ljusstrtlen frin ugnen
till den fotocell, som reglerar bordets
fram- och &tergiendercjrelseri ugnen,
finns ett rrir monterat mellan ugnsviggen och huset ddr fotocellen 1r inmonterad. Rciretsena inde d,r tratt iiver en
Iins, som fingar ljusstrilen till foto-
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Reg.29/60.Magnetlyftaren
i MSK46.
cellen. Detta rcir var gjort i ett stycke,
och di linsen skulle rengdrasfrin olja
och sot, miste hela huset med fotocellen monteras bort. Enligt fcirslaget
har rdret kapatsi tv8.kortare delar, varefter ett kortare grrivre r<ir tretts 6ver
de smala rdrdelarna,si att dessatillsammans fungerar som ett teleskop.
Vid rengciring av linsen kan rdret bekvdmt tagas bort. Allt monteringsarbete, som tidigare miste gciras,har
ocksi bortfallit. Beldning 100: - kr.
Reg.36/ 60. Aorinningskiirl fdr olja,
inldmnat av 20366 Gdsta Strancl,
KKH 70,
Spilloljan, som tillvaratages vid
tcimning av provaggregat, skall tcimmas i ett oljefat. Denna tcimning
brukar ta ganska l&ng tid och vederbdrande, som ttimmer hinken, mEste
sti och hilla i dennatills all olja runnit ut. Enligt fcirslaget har ett avrinningskdrl med tre fritter konstruerats,
som placerasdirekt pt fatets gavel. En
fot ?ir tillika utformad som en avrinningstratt, tv8. fcitter vilar pi plttgaveln. Avrinningsklrlets botten best8r
av silduk. PE,detta k?id kan nu hinken
stiillas upp och ned, vilket sparar en
del tid. Belcining50: - kr.

Reg.36/60.AarinningsAiirl
fdr ofia,

Reg. 25/60. Verktyg ft)r justering
au djupmfrtt, inldmnat av 15924 Hilding Erihsson,KA 805.
De tidigare anvdndadjupmitten har
justerats utan att vara styrda under
justeringsarbetet.
Ddrvid har det ofta
varit svirt att fe mAttskalan och anslaget i rat vinkel till varandra. Enligt
det nya verktyget fixeras anslagetoch
mittskalan noggrant och kolvlingen
sker med en rektangulir gjutjlrnstav,
som lcipermot en hiirdad linjal. Verktyget kan anvdndas fcir olika stora
djupmitt, och dr mycket anvindbart.
Beloning75: -.kr.

21,

Reg. 44/60. RiAtaerktyg ft)r ahxelgaffel, inlamnat av 5889 Gustaululin,
MSK 83.
Verktyget dr konstruerat si, att
vdxelgaffelns bida klaffar fors in i
sirskilt utfrdsta spir. Bida klaffarna
kan nu riktas pi en ging i en liten
press. Verktyget har inneburit en
ackordsdnkningfrin 3i tlll 27 dre per
detalj. Bel6ning l7): - kr.

Reg. 45/60. NAtoerAtygfdr kuggregrnenl, inldmnat av 5889 Gustau
lulin, MSK 8 j,
Verktyget dr graverat efter godsets
form som Dressasi ett under- och ett
ciververktyg.Gods med liten fj[dring
kan p& detta sltt riktas i en press.Frirslaget innebdr en ac-kordsdnkningfr&n
26 till 5 cire, d. v. s. 21 <ireper st.
Ael<ining100: - kr.

studsarna.Rriret i utloppsstudsenbdjes
uppit, si att man fir syran att sti kvar
i k?idet i nivi med inloppsroren. Pi
detta sitt hindras syranatt vara i snabb
rrjrelse mot kirlets vd,ggaroch botten.
Fcirslagethar medf<jrtbetydligt minskade reparationskostnader.Belcining:
125 kt.

51013 Dauid l{/efierberg, NVT:
Rengi)ringau trdnrPortrkruur i S 19.
Reg. 46/50. RihtuerAtygtill bark- ( R e g .n r 2 1 3 . )
ril/esterberghar fdreslagit, att transaerAtyg, inldmnat av 5889 Gustaa
portskruvarna fcir dosering av hexalalin, MSK 83.
Verktygetdr konstrueratsi att fdstet mindinitrat till nitrerapparaternai
pi detaljenfcirs in i ett spir i riktverk- S 19, skall f<irsesmed inspektionstyget ddr den sitter fast. Hdrigenom luckor pi iiversidan. Dinitratet har
1r det llttare att f3, den rdtta vinkeln ibland en benlgenhet att fastna i skrumellan flstet och civriga delar av bark- varna och minska transportkapaciteten.
verktyget. Fdrslagetinnebdr en ackord- Detta fcirorsakaren oregelbundendoses[nkning ftln J9 till 30 ore per st. ringshastighetoch besvdrligrengriring.
Sedanluckorna utfrirts, kan apparatBelcining75: - kr.
o . + L , skotaren bdttre se hur doseringen
sker, och m<ijligheten till inspektion
och rengciringhar avsevdrtfcirbdttrats.
Livlig fiirslagsverksamhet
vid
Bekining:250 kr.
Nobelkrut
51503 Bengt Olof Biickman,NZE:
Frirslagskommittdn vid Nobelkrut
Fi)rhindrande au driltsstopp uid tillkonstaterade
vid sitt sammantrldeden
uerAning aa pentaklornitrobensol.
21 apil, att intressetfcir fcirslagsverk( R e g .n r 2 1 5 . )
samhetenfortfarande Zirlivligt. I ir har
D3. klorgas strrimmadeut ur tvdtthittills 20 forslag inlimnats, under
fioliret var motsvarandesiffra 10 och tornet tillsammans med tvdttvattnet
ned i avloppet,upptlckte Blckman, att
Eret frire 9.
12 nyinkomna frirslag behandlades. detta fdrorsakadesav att salt bildats i
Av dessabordlades 2 for ytterligare sidan mlngd, att fldkten inte orkade
utredning, 1 kunde ej fcirordastill be- sugaklorgasengenomtornet.Vid varje
kining och nedanstiende 9 fd,reslogos byte av lut spolas nu tornet enligt
Bdckmansforslag med vatten, varigebli bekjnademed sammanlagt1.700kr:
nom saltetkisesoch fcilier med vattnet
54970 Gdsa Nygren, NVD: iind- ut. Belcining:100 kr.
ring uid fyllning aa massalhdor(Reg.
52155 StigSdderberg,
l{A: Andring
nr 211.)
lucka
au
i
uiigg
B
(Reg.
i
64.
w 216.)
Nygren har frireslagit, att packSdderberghar fcireslagit,att luckorningsmaskineni O 4, som besterav en
na i vdggana mellan valsverkenfcirses
skakningsanordning,skall dndras till
en hydraulisk press.Andringen, som med sidan utrustning,att de kan manNygren frireslagit, dr tyvdrc ej genom- civrerasmed en fot i stdllet fcir med
fcirbar, ddremot kan man tdnka sig ett hdnderna. Med detta utfcirande kan
utfrirande som i R 4 med ett sdrskilt den, som fdr in krutplattan genom
arbetsmoment
fdr sammanpressning
av cippningen hela tiden hilla plattan
massan.Kommitt6n beslcitatt fdrorda med bida hlnderna. En lucka dr i bruk
en beldning i form av en giva, fcir det i B 64 och fungerar till full belitenhet.
Belcining:100kr.
intresse Nygren visat i denna friga.
JI101 Martin Moberg, NVT: Infi)rningsrdr i mellankiirl fi)r koncentreraclsaaaelsyra.(Reg. nr 2L2.)
Den koncentreradesvavelsyranfrin
kylarna i T 14 passerarett mellankdrl
fcire utpumpningen till lagerbehillarna. Normalt stod kdrlet tidigare tomt,
och syranrann <iverbotten.Reparationer miste ofta utfciras vid och under
inloppsstudsarna.
Moberg har hu satt in ldsa infrirningsrdr i sivll inlopps- som utlopps-

Verhtyg fi)r tilluerAning aa plattjiirnslliintar (Reg. nr 217.)
Sciderberghar dven inldmnat detta
fcirslag.Fllnsar, som ej finns i lager,
tillverkas pi si sitt, att ett plattjlrn
vdrmesoch bockasrunt en rund platta
med cinskaddiameter. Dessa plattor
har Sciderbergsvetsatsammaniill ett
verktyg, som alltid finnes till hands.
De lcisaplattorna var tidigare svira att
skilja frin skrotbitaroch rikade ibland
kommabort. Beldning: 50 kr.

50681 Yngue lobantson, NVN :
Lyftanordning fi)r locklyftare i R 2.
(Reg.nr 218.)
En hjiilpanordning fcir nedtagning
och uppslttning av de hydrauliska
locklvftarna vid trvckkokarnai R 2 har
tillveikats av Johansson.Anordningen
bestir av en flyttbar bryttrissa med ett
fdste frir denna dver varie tryckkokare,
en flyttbar vinsch och en wire. Tvi
man kan nu utfdra dessaarbeten,som
tidigare fordrade fyra man. Frirslaget
har ocksi medfdrt ett battre arbetarskydd. Beldning: 200 kr.
Verktyg f 6r att lyf ta korgarna i
tryckkokarna
I R 2. (Reg. t 220.)
Johanssonhar dven tillverkat detta
verktyg, som nu anvbndesi kokhuset
R 2. Det f6rekommerofta, att nitrocellulosa trenger in mellan manteln
och korgen i tryckkokarna. Fdr att
kunna spolabort denna,miste korgarna lyftas cirka 2o cm, och detta gjordes
tidigarefdr hand av fyla-man. Johansson har nu tillverkat ett verktyg, som
bestir av 2 st. krokar och 2 st. klammor fiirseddamed klttingar. Krokarna
fdstas i locket pi tryckkokaren och
klammorna i korgen, sedan sdnkes
locket si mycket, att kdttingarna kan
hakasp& krokarna. D& locket nu lyftes
med den hydrauliska locklyftaren, friljer korgen med, och hela arbetet kan
alltsi utfdras av en man. Beldning:
500 kr.
50866 Suen Karlsson, I"{VF 90:
Verktyg ft)r kragning au uoetenriir.
( R e g .n r 2 2 1 . )
Kragningen tillgir si, att rdret placerasi en klamma och vdrmesupp, se
att det blir mjukt. Diirefter pressasen
konisk stans in i rciret, s& di vidgar
sig, och sedan fullfdljes kragningen
med en plan stans. Med detta utf6rande kan de tidigare anvdndadyrbara
kopplingarna av hastelloytill stcirsta
delen uteslutasvid dragning av saltsyraledningar.Bekining: 375 kr.
Sho
Fiirslagsverksamheten

vid

Tidaholmsverken
Efter behandling av Fcirslagskommittdn och godkdnnandeav dveringenj tir Sterky tillstyrkte Fdretagsndmnden
vid sitt sammantrideden25 marst96O
f<iljande belciningar:
8294 Araid Vitoh: Angpannans
renhdllning frLn sot ocb sotning med
uppuiirmt och fi)rstdrkt luftdrag, TV12-59.
Fdrslagsstdllarenbeskriver sitt frirslag silunda: "Oljeaggregatetsdttesi
ging och cippnaspi hdgstamatningen.
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Meddelanden
frdn
oa

Ett eventuellt diligt resultat under ett
inte de 6vriga.
kvartalpflverkars&ledes
Utriver de prissummor,som erh&lles
i tlvlingen och som utbetalasvarje
kvartal till respektive klubbar, utg&r
per ir till varje
som hittills 50:skyddsombud inom de avdelningar
som under iret sdnkt sin olycksfallsfrekvens.
De nya bestlmmelsernahar tryckts
i en liten broschyrsom tillstdllts samtliga anstdllda.I broschyrenfinns ocksi
en tabell dir var och en fortlcipande
kan anteckna avdelningens resultat i
tlvlingen.
F6rsta kvartalet blev sammanlagda
motsvarande
summan3.819:50,
38.I9,
poZing pi 4.600 anstdllda ftirdelade
pL 4) avdelningar (tdvlingsenheter)
eller 18 i grupp A, lt i grupp B och
10 i grupp C.
R

SKYDDSTJANSTEN
erhilles full poiing; 4 pod,ngPer man
och avlciningsperiodi grupp A och 2
vid Bofors 196o
po?ingi grupp B och C.
Intriffar olycksfall, sker podngavCentrala skyddskommitt6nhar faststillt nya, nigot lndrade regler fcir drag enligt en stigande skala frin 1
1960 irs skyddspristiivling.
till 20 poeng per man och avl6ningsLiksom tidigare uppdelasde delta- period. Llgst 1 podng per man/avlper. frir ett olycksfall i grupp B, h<igst
gande avdelningarna i tre grupper A,
B och C. For varje avltiningsperiod 20 poiing per man/avL-per. fcir fyra
erhilles en premie (poiingtal) berdknat olycksfall i grupp A.
Tdvlingen avslutas kvartalsvis och
efter antalet anstdlldainom tdvlingsresultatetunder varie kvartal lr obeenheten (avdelningen).
Om periodenblir helt olycksfallsfri, roende av resultatet i iivriqa kvartal.
Nya regler fiir skyddstlvlingen

Samtidigt dppnas aggregatetsprimira
och sekundlra luftkanaler fcir fullt.
Rdkgasfliikten iippnas fcir fullt. Genom detta uppgir luftdraget till 5
ginger det normala och sotet frin
tuberna avligsnas i 3-5 minuter.
Denna atgerd fdretages en ging per
dygn.
Pi golvet i pannans "luftkammare"
liggas metallkulor fdr effektivare luftuppvdrmning.
Resultat: Pannan hilles ren fr&n
vdrmeisolerandesot och den utgiende
rilkgasens temperatur sinkes med i
genomsnitt 2o-2ro."
S& lingt f6rslagsstillaren. Fcirslagskommitt6n ansig pi basis av utredning, att fcirslagetinnebar en avsevlrd
besparing.Utredningen har iven visat
att fcirslaget1r svirbedcimt, di minga
faktorer ingir och ett flertal hdrav dr
osdkra.Beliining: 300 kronor.
6865 GeorgHagstrdm:Vid tillverkning av ventilstyrningar i sexspindelautomathar fdrslagsstdllarenanbringat
en anordning fdr snabbdppning av
spdnnhylsornasamt eo utstritare.Detta
aggregat bestir av en luftcylinder i
varskolvstingsdndaen kullagerforsedd
hylsa ir anbringad. Anordningen ir
synkroniserad med maskinens kurvtrumma. Fdrdelen med denna anordning [r att detaljen limnar spiinnhylsan samt att spdnnhylsan verkligen
dppnar i rdtta <igonblicketoch tiden
fdr detaljbytenedbringas,vilket ir av
stor vikt di detaljen matas in frin
magasin.Detta fcjr att erhilla hdgsta
mdjliga produktion.
Aven om anordningen inte 1r helt
okiind, si ?it' det ingen tvekan om att
i denna maskin med
fcirslagsstdllaren
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dennaanordning mojliggjort en s3.hcig
produktion som blivit fallet. Detaljen
som matasin frin magasinir av gjutjirn. Detta material vill glrna till en
del pulvriseras vid sk[rande bearbetning. "Pulvret" matas in och fcirorsakar att splnnhylsan ej fungerar som
den skall.Dennanackdeldr eliminerad
genom slaghylsan, som slir f nm
si den dppnar sig. Dessspdnnhylsan,
utom fir man detalien snabbareundan
fcir nlsta detalj.Beldning: 200 kronor.
L0253 lnge BlanA: Fiistanordning
till glat f i)r ahrmning i agn, Beldning:
)0 kronor.
10491' Georg Sueder: Trantportuagn.Beloning: 75 kronor.
10334 Sixten Lundgren: Metodfdrbiittring samt materialbesparing p3
ddrrfront till kyl*Zp. Beldning: 75
kronor.
10401 Giifia HLkanssonoch 10345
Karl Gustautson:Metod fdr tprutmhlning au ramdr till traktorkiirra.
Forr lades ramatna upp en och en
pi spec.stdllningarav 16r och sprutmilades.
Efter fdrslagetsframldggandemilas
10 st. i bunt. Buntningen sker pi
Nohab ddr dessaramar tillverkas och
fdljaktligen buntas fdr transportens
med gafskull. "Bunten" transporteras
feltruck in och ut ur sprutboxen. Beldning: 200 kronor.
E. M.

Fiirslagsverksamheten vid
Nohab
har p& de
Nohabsf6rslagskommitt6
senaste sammantrldena belcinat fciljande fiirslag:

98 Erik Glad, avd.VI : Konstruktionsdndring pi styrverkT-100813.Bel6ning kr. 200:-.
17j8 lohan Larston, avd. VM: Borrjigg fiir dubbhil i fcirslitna konbrotschar och dylikt. Bel<ining kr.
I 2 5 :- .
1412 Tage Auguttston, avd. VM:
Sttirre frigingshil i stora turbindetaljer. Beldningkr. 200: -.
2522 Fritz lohanston,avd. VD: Stdnkskyddsplit pi lucJ<avid regulator pt
dieselmotor.
Stankskyddvid oljeavkastningsring
p& dieselmotor.Bekiningkr. t )0:-.
1738lohan Laruon, avd. VM: Komplettering av universalborrjigg
1L227.Beloningkr. 100: -.
1799 Tage Ahlqaist, avd. VM: Frdsfixtur fdr hus 40205L4.
Sp?innbackfrir frdsning av beslag
6IT863. Beldningkr. 2):-.
Bolaget uttalar genom fdrslagskommitt6n sitt tack for inlZimnadefdrslag.

Boforsverkens

Fiirslags-

kommitt6
hdll torsdagenden 16 juni sitt tredje
sammantrddei ir. Di detta nummer av
B-pilen samtidigtligger i press,fir vi
iterkomma med ett utfiirligare referat,
jdmte beskrivning av de beltinadef<irslagen,till ndstanummer.
Friredragningslistanupptog ett 40tal f<irslag,sominldmnatsundersenare
delen av april samt maj minader. Nigon avmattning av intressetkan dnnu
- tvirtom - och till
inte konstateras
dags dato (den 10 juni) har i ir 85
ftirslag diariefdrts.
L.

och smidigt. Pi ett par timmar mellan
kl. 17 och 19 fick 3-400 personer
I fciregEendenummer meddelades
sina sprutor varje dag vaccinationen
prelimindrt att yrkesskadefrekvensen
pigick.
under fcirsta kvartalet trar 38 per en
Dr Laurell ir mycket ndjd <iverdet
miljon arbetstimmar.Den exaktasiffvisadeintressetfcir dennaskyddsitg?ird
ran blev 37,4. Eo dryg fdrdubbling
och samtliga "patienter" har klarat
sedan fdregiende ir. Med ett par
procedurenutan rldsla eller obehagundantag var skadornalyckligtvis l?itta
inga svimningar (vanliga just vid
och den forlorade arbetstidenvar ldgre
vaccinering) har silunda rapporterats.
in f<irsta kvartalet 1959. Nigra av
Boforsarna ?ir tydligen ett tappert och
skadorna intrdffade dock i slutet av
stoisktsHkte.
R.
kvartalet och kommer ddrfrir lven att
*
belasta frinvarotiden fdr andra kvartalet.
Utvecklingen har under andra kvar- Fiiljde ej skyddsttireskrifternan
talets tvi. fcirsta minader varit gynnsammareoch i april hade vi endasttre nlira diiden i allvarligt tillbud
olycksfall.Siffran steg iter under maj
Vid urslagnin& aa en lfr.skil i en
minad, di sex skador noterades.Av
motslagshejarei MSK, slnpptetmeden
dessadr inte mindre dn tre trafikolycks- stdten
ft)r att g2 fram till heiaren och
fall. Det dr en alltfcir hdg siffra, som andersiika
om kilen lossnat.Som ban
miste mana oss alla till eftertanke och ej, d3 han
slnppte stdten, gaa tecken
st6rre fiirsiktighet i trafiken.
till hranldraren dtt rtoPPatlagen, fortVi litar i regel fcir mycket pt vir
salle stdlen att bend.la i kran. Niir
egen eminentaskicklighet att framftjra
snaetlenkom film till hejaren och
cykel, moped eller bil i trafiken.
bdjde sig ned fdr att kontrollera kilen,
Olyckorna drabbar de andra mindre
ban ett rlag i bakhuaudetausti)ten.
fick
skickliga flratna och inte mig - tror
Tursamt
nog snuddadestcitenendast
man. Sidana tankar dr farliga. Kom
vid
huvudet,
varfcir ingen allvarlig
ihig, att si resoneradeocks&de skadaskada uppstod. Han blev endast en
de innan olyckan hinde dem.
Ltn
smula omtdcknad av slaget. Hade stci*
ten diremot triffat nigon cm ldngre in
mot huvudet, hade en mycket allvarlig
Tretusen boforsare polioskada, kanske ett dcidsfall, intriffat.
vaccinerade
Det dr inte fcirstagingen sidant hdr
hdnder.
Frir nigot ir sedan idrog sig
Stadsllkaren dr Alvar Laurell har
under de senasteveckorna kallat ca en smideshjilpare under samma omstdndigheter en skada i halsen, som
3.000 boforsanstdllda,dd.ravca 2.700
gjorde honom till invalid fcir livet.
frin Bofors och ca 300 frln Nobelkrut,
Betrdffandeanledningentill det intill en frivillig poliovaccinering. Alla
trdffade
kan ndmnas:
fddda 61 1943 eller tidigare kallades
Di
kranftjraren
frin sin plats i
och de flesta hiirsammadeocksi kallelfcirarkorgen pi framsidan av hejaren
sen. De tidigare fuglngana - unghar ej har nigon mdjlighet att se arbetet
domarna fcidda efter 1943 med in- eller urslagning av kilar pi
redan tidigare fttt sina sprutor poliovaccini Barnavirdscentralenseller sko- baksidan,har i vlta skyddsfcireskrifter
tydligt utsagts, hur fdrfarandet skall
lornas regi.
Vaccineringen,som bestir av 2 spru- ske fcir att undvika riskerna vid kil.
tor pi 1 cm3 med ca 2-4 veckors inslagning med strit. Hade dessafcireuppehill under ett ir samt en komplet- skrifter f6ljts, kunde hdr relaterade
terande sprtrta 7-1"2 minader senare, fall ej intriiffat.
dgderum pt Bofors Samlingshus.Ta&
Ndduiind.ighetenaa dtt skyddsfdrevare en utmirkt organisation, med 3 skrifterna fdljet har ofta framhfrllits,
skdterskor, gick vaccineringen snabbt nren kan tydligen ej ofta nog upprepat. Vi har diiraid bl, a, peAat pA, dtt
.fuIartinNilsson,VA 20, 't'ilrsin sprutaaa uZra {6reskri{ter inte iir resultatet ao
dr Laurell. T.a. syter Inga.
,rq illq ntindre teoretitka sAriubordsBoforsfoto Tillman.
tpeAulationer, Det iir i stiillet s2, attr
bakorn aarje ldresArift ligger erfarenheter frrin ticligare olycksfall oclt
olycktillbud.
Yrkesskadorna

vid Nobelkrut

Skyddsfrireskrifternasfrlmsta syft.,
Ir alltsi, att scika fcirhindra en ater
npprepning ay tidigare intrdffade

olycksfall. F6rutsdttningenfor att detta
skall nis, d.t ju att foreskrifterna verkiigen f<iljes och inte av en eller annan
orsak nonchaleras.
Tyvtur f&r vi di och di erfara att si
sker, ofta med olycksfall som foljd.
Vad dr dl. anledningen till att
skyddsfcireskrifterna
inte fciljes? Orsakerna hdrtill kan naturligtvis variera
frin fall till fall, men ett par saker
synesvara de vanligaste.Dels dr det,
att arbetsbefdloch skyddsombudunderliter pipeka brott mot fcireskrift
och ddrmed indirekt tilliter den felaktiga metoden; dels, att man tar en
chans fcir att komma "fortare fnm".
Dylik chanstagning borde med lite
eftertanke inte fdrekomma. Den lilla
tidsvinst, som eventuellt kan ernis,
leder ofta till sidant resultat,att tidsvinstenblir illusoriskoch vad varredr:
till mer eller mindre svira olycksfall.
Arbetsbefiil och &yddrcmbud fhr
inte lolerera eller blunda fdr brott
mot skyddtfi)retkrifterna. Skyddsarbetet, Jon?.iir allas uhr gementamma
angeliigenhet, kan aldrig bli fullt
effeAtiut, atan att en god shydclilir
ciplin rhder pd arbetsplatrcn.
Om ett olycksfall intrdffar, skulle
det inte fi sdgas,att anledningen var
ett brott mot giillande skyddsforeskrifter.
On
*

Skyddshjiilmen stiirtkrukan - en billig livf iirsiikdng f iir motorcyklister
och mopefister.
FZirdolycksfallenblir allt vanligare
och samtidigt blir skadornai samband
med dylika olycksfall allvarligare, med
lingvarig ofcirmiga till arbeteoch ling
konvalescens.
De flesta dcidsolyckorna,
som redovisatsunder de senaste6ren,
har ocksi fallit inom fiirdolycksfallskolumnen.
De anstdllda vid UVA tvingas vid
fard till och frfln arbetsplatsenin i ett
par av Stockholmstrafikensvdrsta toppar. Under de senasteiren har ocksi
ivi f2irdolycksfall med d<idlig utging
irrtrd,ffat och helt nyligen intrdffade
ett tredje liknande olycksfall, med
mycket allvarliga skallskadorsomf<iljd.
I samtliga clestatre fall har uederbdrandeliikare, som tagit hand orn de
skadade,ragt att skadorna kunnat bli
betydligt lindrigare, till ocb med helt
ofarliga, om uederbiirande anuiint
stdrthjiilm eller annat sAydd fdr huaudet.
.A

Kom ihig, Ni alla som far till jobbet pi moped eller motorcykel, att
skallbenen dr skdra som ett ?iggskal
iven om man i "normal" hastighet
slir i gatan. Ocksi fcjr en cyklist dr
riskerna fcir allvarliga skallskadormycket stora. Det enklaste,sdkrasteoch
billigaste sdttet att skydda sig mot
skallskadorir att anvdndastcirthillm
av godkdnd typ. Men hur minga anvdnder stdrthj?ilm?Inte en pi tio.
Vid UVA gjordes fcir en tid sedan
en liten gallupp vid verkstadsporten,
en dag niir jobbet var slut. Resultatet
var nedsl&ende.
PL frhgan
- "Varfcir har Du inte storthjiilm?"
blev de flesta svaren avbciiandeoch
mycket sjiivsikra.
- "N"j det ser si larvigt ut."
- "Nei det dr fcir varmt med sttirtKruKa.

- "N.j det dr ingen fara, man
iker inte fortare pi en moped dn pi
cykel, och det ir inte farligt att ika
cykel."
Och pi ftiljande friga blev det i
regelintet svar:
- "Ar det bdttre att ika ambulans
till sjukhuset och ligga ddr i veckor
med skallfraktur och svir hidrnskakning ln att komma hem sdkert?"
- "Ar det bdttre att &ka utan
huvud ?"
Nei, Ai)p stdrthjiilm, Kdp den genat. Kdp clennu.
R
*
Lever

2in -

tack vate skvdds-

hjalmen
An en ging har skyddshjiilmenrdddat liv. Denna ging i MEK, Stiiverket
Kilsta.
Hdndelsenintrdffade vid gciturslagning. Denna utfordes pi brukligt sdtt,
dvs. genom att sli den i kranen
hingande kokillen med inneliggande
gcitmot en urslagningsstabbe.
gciten
I ett av de stigsplanstappade
satt det ingjutsresterfrin kanalenkvar,
och dessalossnadedi man slog kokillen mot stabben.Ingjutet, som vdgde
10 kg, slungadesmed stor kraft mot
clen arbetare, som tillsammans med
kranfcirarenskritte urslagningen.Som
tur var anvlnde han foreskriven
skyddshjiilm,men slaget var si hirt,
att ett mindre hil uppstodi hjiilmen. I
det hzir fallet var slagetsi kraftigt, att
hjiilmen ej helt klaradearbetarenfrin
skador.Han erhcillen fraktur pi pannbenet och hjdrnskakning.Trots detta
miste det sdgas,att han slapp relativt
lindrigt undan. Utan skyddshjiilmtor-

de han ha haft ytterst smi. utsikter att
overleva det vildsamma slaget.
Denna hAndelse understryAer iin en
ging uikten aa att alltid anaiincla aa
arbetsleclningen fi)reskriuen skydd:utrustnin p.
Den-kan ge Dig en chan.r att klara
lirel om olyckan, trots alla fdrsiktig'
betsStgdrder,dndL dr franrme.
Oy
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Nobelkrut
Den sammanlagda
premieni skyddstlvlingen var vid april m&nadsutging
2.100 kr. NVD lig b?isttill med L50
kr., ddrefterfriljde NVK grupp 20 och
22 samt Laboratoriernamed 130 kr.
'vardera.Atta grupperhadefitt 100 kr.
L,
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O.- gora Dig arbe{slcis
I
n &r;jvs i brandskyddet!

VARFOR TANDER DET?
Aterblick pi brandskyddskampanjen vid Bofors och Nobelkrut
Ndr detta ldses,ligger brandskyddsunder
kampanjen, som arrangerades
april, redan ett par minader tillbaka i
tiden. Kampanjensavsikt har varit att
rikta alla anstdlldasblickar pi brandskyddetoch vad som kan gciiasfcir att
minska riskernafcir brdnder.
Det finns alltid nigon orsak till att
en brand bdriar. Har man detta fullt
klart fdr sig, dr det ldttare att fcjrsti
nodv?indighetenav brandskyddsfcirebyggande etgerder. Kampanjen har
genom utnyttjande av olika propagandamedelvelat fdsta vir uppmdrksamhet pi en rad vanliga orsaker till
industribrinder.
Kampanjens slogan"ge inte elden
en chansalt bi)rja" dr ett bra motto frjr
industribrandskyddet fcireby.ggande
det. Pi det rent byggnadstekniskaomridet kan naturligtvismycketgorasfcir
att hindra brandsuppkomstoch spridning. Detta dr emellertid ett problem
fcir byggnadskonstruktdreri samarbete
med brandskyddetsyrkesm?inoch lig
utanlcirkampanjensram.
Den stdrsta brandorsakendr att
brdnnbart material ffu samlas pFt
oliimpliga stdllen.

pi de olika avdelningarnavid kamfick
panjstarten.Transportavdelningen
ett par brida veckor med att forsla
undan allt som letatsfram.
Stddning, renhillning och ordning
f&r dock aldrig bli nigra engingsfcireteelser utan miste ingi i den dagliga
rutinen. Till allt arbetsbefll vid Boforsverken utslndes ddrf<ir en minneslista frir brandskyddskontroll,ddr det
kortfattat angavs vad arbetsledningen
dagligen,varje veckaoch varje minad
hade att specielltbeakta.For Nobelkrut finns i Arbetsledarehandboken
en
fnotsvarandeminneslista fcir arbetsbef dlets brandskyddsinspektioner.
Av brandfdrsdkringsbolaget
dr vi
ilagda lingtgiende fdreskrifter frir det

"Stdda upp!
God, ordning pfr arbetsplatten iir
brandskyddetsA och O" var den maning som mcitteosspi den fcirstai en
serie om fem affischer, som ingick i
kampanjen.En grundlig uppstddning
av arbetsplatserna
igingsattesocksi ute
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Svetsloppan farlig brandanstiftare
M&nga av de senasteirens stora
industribrdnder har orsakats av slarv
eller oaktsamhet vid svetsning och
skirning. Vid Bofors och Nobelkrut
tilliimpas rigordsa frjreskrifter fdr
svetsning och anvdndning av dppen
eld. Omfattande fdrebyggande sdkerhetsatgerderskall vara vidtagna, innan
svetsningi brandfarlig omgivning fir
igingsdttas. Efterit ordnas brandbevakning genom speciella brandvakter
eller tdta kontrollronder av v[ktarna.
Kampanjen har kraftigt understrukit
det ansvarsom evilar sivll arbetsbefll
som arbetare vid svetsning och skdrning. Oaktsamhetmed eld kan medfdra Ltal.
Indusffibrandkiretna

f6rebyggandebrandskyddet.Dessa1r
samlade i ett litet h[fte med titeln
"Tekniska foreskrifter frir industribrandfcirsdkringj?imte anvisningar".
Ett exemplar av detta tillstiilldes arbetsbef?ile1.
Kampanjen riktade sig till alla i
fiiretaget och ville framf6r allt n& fram
till den enskildearbetarenoch tidnstemannen ute pi de olika arbetsplatserna. Ordspriket, att en kedja inte eir
starkaredn den svagasteldnken, ir vdl
till?impligt, di det g?iller kampen mot
den "riide hanen". En enda Persons
uraktlitenhet eller slarv kan villa milionbrdnder.
I en folder, som skickadeshem till
varje anstdlld,hade brandchefernavid
Bofors och Nobelkrut dveringenjtirerna NTahlbergoch Carbonnier pekat pfl
rlgra av de vanligastebrandorsakerna
och hur de kan fiirebyggas. Vidsttende affisch, som under kampanjens
sista vecka mdtte oss civerallt i verkstdder och pi tillfartsviigar, varnade
ocksi fcir nigra brandorsaker,som det
glller att alltid vara pi sin vakt mot
under det dagliga arbetet.

Kampanjen har, som sig bcir, i huvudsak sysslatmed det fdrebyggande
brandskyddet.Till ett gott brandskydd
hcir dock ocksi resurseratt sldcka en
redan uppkommen brand. Vdldvade
industribrandkirerfinns bide vid Bofors och Nobelkrut. De fdrfogar 6ver
god materiell utrustning och har genom jourtjinst en hdg brandberedskap.
Si sent som ifiol minskadesk&rernas
numerdr ganskakraftigt och inklusive
befiil best&r kiren vid Nobelkrut av
24 man och vid Bofors av 16 man.
Denna nedsklrning av industribrandkirerna har miijliggjorts genom att
Karlskoga stad numera fdrfogar dver
en utomordentlig yrkesbrandkir.
Industribrandkirerna har tagit aktiv
del i brandskyddskampanjen.
Detta har
skett genom en intensifierad inspektionsverksamhetpl arbetsplatserna.Pi,
lunchrasternahar demonstrationerav
eldsllckningsutrustningenanordnatspi
olika platser.
Till en av de iivningar, som hdlls
varje vecka,inbjiids representanterfcir
lokalpressen. I en serie realistiska
sldckningsmomentfick industribrandkirerna vid Bofors och Nobelkrut tillf?ille att visa sitt kunnande. Vi visar
ett par fotos, ddr r<ikdykare i eld-

SllicAaing au oljebrand rned uartendimma. Nobelhruts indasn'ibrandAdr. Boforsfoto Tillman.

Skylt uid. brandbeuaAningtplats med kontrolln y ckel | 6r aic Ataren.

skyddsddikter fr8.n Bofors industribrandkir himtat ut en "medvetslds
person" frin ett brinnande bostadshus.
Nobelkruts industribrandkir fick bl. a.
prdva sina krafter pi en sttirre oljebrand. Den sldc-ktes
pi nigra sekunder
med vattendimma. Pressensrepresentanter var mycket imponeradecivervad
"amatdrerna"kunde prestera.
Till sist dr det bara att hoppas, att
kampanjen hjalpt till att dppna vira
tigon fdr de brandrisker, som vi stdndigt har att ta hinsyn till ute p& v&ra
arbetsplatser. Vi hoppas ocks& att
kampanjen fdr atskillig tid framdver
skall ha gett tips fdr miijligheterna till
personliga insatseri det fcirebyggande
brandskyddet.
Om var och en sdtter som sitt mil,
att p2 min arbetsplatssAall elden inte
f2 nL'n cltansatt bi)rja, kommer vi att
Iyckas vdl i vir gemensammastrdvan
-tt skyddav6.raanldggningarfcir eldens
hdrjningar.
Ltn

Riiddning aa medrctsli)s ur brinnande hus. Bofors industribrandAdr. Bof orsf oto Tillman.

a@M.tu'"
Ingenjdr Lars lViltby har fr. o. m.
10 juli 1960 utsettstill chef for ArKarlskoga ABF satte under den
betsstudieavdelningen(A), efter tiverghngnastudiesdsongen
nytt rekord med
ingenjrir Kjell Striimberg, som den 9
2L6 cirklar och civer 2.000 deltagare. juli
avflyttar frin bolaget.
Aven Metall har hdr pi ett utomordentligt s?ittbidragit till resultatet med 34
*
genomfrirda cirklar. Ett vackert resultat med tanke p3, TV-ilderns entr6 i
"Engelskan"fick i Stort intresse fiir IndustriKarlskogahemmen.
ir en vdrdig medtdvlarei den fackliga skolansnya lerlingskurser
kursen "Medlem mdter upp". EngelJust nu str6mmar anmilningarna in
skan vann med knappa siffrcna 42
i tet fdljd till Industriskolansnya
'd,r
ldrlingskurser. S2irskilt stort intresse
Sommarensferieskola i Lt fotlagd
har visats fdr de kemiska och fysikatill den gamla vdlklnda tyska hamnliska laboratorielinjerna,till vilka ett
staden Kiel, ddt man, utriver skolning
ungdomar med realexamenanoch studiebescik,kommer att fL mlnga 30-tal
miilt sig. Den fysikaliska laboratorietillfZillen till h?irligasaltabad. Ett tiolinjen avser att rekrytera laboranter
tal metallarestir startklaraoch det dr
till hydrauliska-,stil- m. fl. laboratobara att onskadem alla en lycklig resa
rier cch motsvararden tidigare instruefter ett gott resultat av vinterns armenttekniskalinlen.
bete. De bZiggelyckliga ostarna, som
Till de mekaniska-och metallurgiska
vann Metalls studiestioendierbland
boforsarnaheter SvenKarlssonVR 90 linjerna kommer i ir de fdrsta ungdomarna frin folkskolans 8:e lds8r.
och Borje AugustssonVV 24.
_/n.
Sammanlagt kommer ett 70-tal ldr*
lingar att antagas,dlrav 40'till mekaniska linjen, 16 till metallurgiskaoch
Personalnytt
ca 16 till de tvi laboratorielinjerna.
Till chef for Planeringsaadelningen
Lirlingsaspiranterna undergir f. n.
i Bofors efter civeringenjdr Erik Ber- psykotekniska prov (testning) under
gendal, som den 3I maj avgick med ledning av ett par assistenter frin
pension,har fr. o. m. L juni 1p60 ut- professor Elmgrens institution.
settsingenjdr K.-8. Dahlbeck.
*
Till verkstadsingenjdroch chef frir
Pl1tuerAtaden(VP) har fr. o. m. 1 D -,...
Cirkelfacit

Tjiirniikiipet
I fredagenskonselj den 10 juni gav
Kungl. Maj :t ?intligen klarsignal fdr
Storcinastiftelsensinktio av fritidsomridet Korsnds Uppegirden 14 och 15
pi Tjiirn<i. I ndra 2 ir har kcipedrendet
vandratmellan alla mdjliga och omrijliga byrikratiska instanser f6r att till
slut avgcirassa sent, att boforskoncernens anstillda knappast kan fi tillfllle att utnyttja omridet sommaren
1960.
Sedan2 ir tillbaka har B-pilen en
artikel liggande med en utfiirlig beskrivning rjver det vackra vlstkustomridet. Eftersom detta nummer redan
lig i press vid tidpunkten for regeringens beslut, fir vi lita denna artikel
sti <iver till v8.rnumret196I och d&
samtidigt inbjuda till den frjrsta sisongenpi Tj[rnti.
Red..
r miljon

kronor

i ins?ittar-

behillning
De 960 kinspararnavid AB Bofors
och AB Tidaholmsverkenhadeden 30
april en insdttarbehillning i Postsparbanken pE"))4.238:18. Eftersomsparandet sedannyssndmndadatum pigitt
i ca 2 mhnader, kan maft ^flta,ga, att
behillningen nu civerskridit 1 miljonstrecket.Vackert och efterf<iliansvirt!
*

maj
utsetts
;ngiiar
o,Q,r!,il,,'/ni,ii!i',',ltll'ii,:'r;:,iiy;:,,,r:,1:!":::::;,i,::f::';;j:i:;1,!:,;,1?:i:;,,

efter ingenjcir Ligne Swartz, som avgitt med pension.

Till verkstadstadsingenjriroch chef
f6r Reparationuudelningez (VR) har
fr. o. m. 1 juli utsettsingenjdr Gunnar Kempe, efter ingenjdr Eric Nilsson, som samma dag avgfu med pens10n.

Den 1 ^pril 1960 utn[mndes herr
Karl lobansson tlll vaktfrjrman vid
Nobelkrut (NOV).
FrdsareStig Ericssonutndmndesden
1 april 1960 till frirman pi F?iltverkstaden(VF).
Den 1 mai 1960 utndmndesnedanstiende till fdrmiin:
Herr Bertil Norling pi VV 2'!.,hen
Gunnar Flentstriim pe KMPS och herr
Eric Andersson pi MYK.
Till chef f<ir Fcjrsvarskontoret(OF)
har fu. o. m. 1 aug. I)60 atsetts hen
Erik Andersson (EPI).
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Srfrende
Sigtird Schdnning'(3.epri: Alasi n t1, Gaat,J:o,hirroo(1.a pris klassB 2) och
Bengt Gunnarsson(3;e pi;t htns B 3). Foto B-pilen med pontuskamera.
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Nohab-GM lok pi utst?illning
i Budapest
Under tiden 20/5-30/5 i 6r demonstreradeNohab ett dieselelektriskt
lok, typ Nohab-GM, pi industrimdssan
i Budapest.
Utst?illningsloketvar av sammastorleksordning, som Nohab tidigare levererat till de danskaoch norska statsbanorna. Det uppst?illdespi jlrnv?igsstationen i Budapest och var tillgZingligt f<ir besiktning och provkdrning.
N&gra tekniska datapi utstZillningsloket:

Effekt
1.9t0 hk
Axeltryck
17.000ton
Tjiinstevikt 1o2.o0okg
Brdnsleforrid 3.4o0 |
Max. hast.
105 kmr/tim.
Inom sjilva utstdllningsomridetvisadeNohab en modell i skala 1:20 av
demonstrationsloket.
Ny karusellsvarv
Nyligen togs en ny karusellsvarvav
mdrket BERTHIEZ i bruk. Den ?irfdrseddmed flyttbart bord, vars diameter

Nohab-GM-lo6et fi)re attliirden till utstdllningen i Brd.apest. Under uppstigning, retemontdr Ingaar Johansson.I 'fi)rarhltten, resemontiir Kar, Lorenzon. Nohabfoto.
.
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Karusellsuaruaren Anders Andersson bar installerat sig aid :in nya maskin. Nohab-foto.

dr 4 m. Bordetsmax. belastning1r 100
ton. Det stcirstaarbetsstvcke.
som mazirg.5OO
mm.
skinenkan bearbeta
Den nya maskinen1r avseddfor bearbetning av stora arbetsstyckens&som
turbindetaljer.
V?irldens kraftigaste

MalmtdgsloketpA 7,500 hA, oiirldenskraltigastelok. Asea,foto.
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lok

Nyligen levereradesdet fcirsta i en
serie3-sektionsel-lok. Varderaloksektionen har fyn divaxlar. Andsektionernadr frirseddamed varsin s. k. ldoaxel. Genom att drivaxlarnainom sektionerna dr inbordes fcirenadegenom
kopparstdngererhilles en synnerligen
robust och stabil konstruktion ldmpad
fcir de hirda driftfrirhillanden som
rider pi malmbanan Lulei-Narvik,
ddr loket skall sdttasin som ett led i
kravet p& en 6kad transportkapacitet.
Loket har tillverkats gemensamtav
ASEA, ASJ, MV och Nohab. Llngden
dr 35 m, vikten 260 ton och drivkraften 80.000 kp. Effekten utg6r nominellt 7.too hk.
Konstruktivt visar Dm3 loket, som
SJ dript det till, minga intressantadetaljer. Det har rullager civerallt och
gummikopplingar i kraftoverfciringssystemet.Specialinfattningav drivtapparna, som riverfrir de stora krafterna
frin motorernahar mist tillgripas.
Tack vare den nya loktypen kan
malmbananstransportkapacitethcijas
'd,n
med ej mindre
50 /o utan att den
behovergcirasdubbelspirig.
U. T.
Ur besiiksboken:
Norska ministrar pi stufiebesiik
Den 23 maj gistadesNohab av tvi
norskaministrar,industriministerKjell
Holler och kommunalministerAndreas

2B

Shahensindustriminister
Nohab-praktikant under
30-talet
N?ir Shahen av Persien gdstade
Sverige hade han bland sin uppvaktning den persiske industriministern,
som fdr ett 25-talir sedanpraktiserade
vid Nohab.
Minga Nohabiter minns mycket vill
ffi:
;l
Jaffra Sharif-Emami, som var praktikant. ndr de oersiskaloken tillverkades
Ixg. L. E. Lundberg, chef fdr elAomponentvid foretagef. Av de Nohab-anst?illda
produLter
audelningen, fi)reaisar
inom eleAvar han kdnd som en lugn och ambiticis
'16r
tronihomrhde,
deltagarxa i Vattenfalls
man, som gjorde sig mycket omtyckt.
d.riftkonferens. I fdrgrunden sAymtar ett ao
Efter tiden i Trollhdttan studeradehan
de suetsaggregdt, Jonz uNgiil det senaste tillvid tekniskaldroverketi Boris, d[r han
sAottet pfr. Nobabs tilluerkningsprogram.
tog examenfu 1939.
Suetsaggregaten prerenreMder aa ing. Tell.
Minister Sharif-Emami, som under
Cappelan. De Etf6ljdes av Sveriges Sverige-tidenliirde sig talabra svenska,
ambassadcir
i Oslo, Rolf Edberg,jimte
bedttadefcir pressen,att han minns sin
representanterfor Trollhiittans stad.
Vattenfalls driftkonferens
till Trollhiittan

tid i Sverigi med stor glddje. Han beklagade, att han inte hann med n&got
besdki Trollhdttan denna ging.
U, T,
>Olidan>

50 ir

Olidestationen i Trollhiittan har i
all stillhet passeraten milstolpe. Den
25 mars var det exakt t0 ir sedanstationen togs i drift. Under det gingna
halvseklethar den producerat3r miljarder k\fh.
Denna energimdngd
skulle vara tilldcklig for att fcirscirja
Trollhdttan av i dag under 767 ir, berdttar "Vi i Vattenfall".
Nzir Nohab levereradede fyra fcirsta
vattenturbinernatill Olidestationen ir
1910,var dessamirkliga sivdl till storlek som till sin verkningsgrad,Effekten per turbin var 12.500hk.
U. T.
M/S "Prinsessan
Christinl' p2 proatar.

f iirlagd

Varie ir samlas driftchefer och
andra kvalificeradekrafter pA driftsidan vid Kungl. Vattenfallsstyrelsentill
konferens p& nigon ort med anknytning till Vattenfall.
I Lr var turen kommen till Trollhdttan. D?irvid fick lven Nohab iran
att var.avdrd f6r den grupp pi 70 deltagare,som cinskadeseverkstederna.
lm
Nohab

bidrar

bindelser

till

rnellan

biittre

fiir-

Sverige och

Danmark
M. S. "PrinDen 3 april levererades
sessanChristina" av Aalborg Vaerft
A/S till Rederi AB G6teborg-Fredrikshavn-Linjen. Kapaciteten pE linjen
Skas betydligt i sommar, ndr det nya
fattyget nu tagits i trafik. Det har plais
fcjr 130 bilar och 900 passagerare.
Liksom for "KronprinsessanIngrid"
och "PrinsessanMargaretha"valde rederiet POLAR-motorer ftir det nya far
tyget. Huvudmaskineriet i "Prinsessan
Christina" utgores av 2 st. POLAR
dieselmotorer,typ M65T, vilka tillsammansutvecklar4.000 hk.
*
Utdrag ur arbetsrapportNr 62 vecka
15, betrdffandeBaygorria.
Turbin 2: "Biirlagret monterat ocb
axeln nedsiinkt samt groariAtas tillJatnrnaw mecl en au uhra ntontiirer",
Tryckfelsnissehar varit framme.
lohn Bdrjesson,VA-40.
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Fr, !, ing. Artur Olsson, anzbastaddr Rolf
Vlirdar ocb giister f \rsamlade i turbinmkttaden.
Edberg, kommunalminister Andreas Cappelan, ing. P. E. Eller, ind.ustriminister Kjell
Holler, driitseldileAtfu Alldn Carlsson, ing. Arne Landberg och stadsfullmdktiges ordfi)mnde Art har Lundqt,ist. Nohab-foto.

fnmglngarna har vil uteblivit och
Tidaholm ligger icke i toppen av statiI Tidaholm har vi till Sport-60- stiken som de stcirsta optimisterna
kommitt6 utsett sammapersonersom berdknade.
Men i den landsomfattande
har skcitt TV-korpens angeldgenheter, tdvlingen kommunerna emellan ligger
dvs. Gunnar Christensson,
Roland Ek- ?ind8,Tidaholm pi den dvre halvan
vall, Arne Johansson,Evert Sand och med sina samladecirka ).000 po?ingi
Stig Tidqvist. Som fcirstirkning har bdrjan av maj.
Carl Sj6grentillkommit. Dessaherrar
"Det 1r klart", slger Sjdgren, "att
stir alltsi fcir det hela och har att kom- vi inte kan fh aTla man ur huse hdr
ma med och tillvarata uppslag och som i Sandhemoch Appelbo, ddr dom
id6er och forverkliga dessa.Till sin inte har nigot annat att roa sig med".
hjnlp har kommitt6n dessutomarbets- TV-korpen har ju ocks& alltsedan
utskott p& Vulcan och Marbodal.
Hllsoiret 1958 anordnatpromenader
Det har varit ganskagod fl2ikt river och frigesport o. d. s& att kanske Prisutdelning i Sport 60. Foto Hagman.
arrangemangenoch kommitterade har "Sport 60" inte fcirefdll si nytt och
nedlagt ett energisktarbete.De stora krytt fdr tidaholmarna.Spinsten1r det inte nigot fel pi, men det dr svirt att
fi tidaholmarna entusiastiska.Ni, i
Disponenl Soeme R:son Sohlman tillsamnzans med Bof orskoncernensdirehtdrer och c/tefsalla fall si slog vi Falkciping med 600
tjiinstemdn m.'ll. sanzladetill koncernhonferens pfr TidabolmsuerAen den 18 n7ilr. Foto
podng mot Falk6pings302.
utanfdr det nya a€rylgiuteriet. Foto Bergstr6m.
De tre stdrsta fciretapeni staden
satsadepengartitl en jnbrirdestdvlan
och frir pengarna inkdptes en vacker
pokal. Denna errivradesav Marbodal
enligt f6ljande tabell:
1) Marbodal
... 478 pod.ng
2 ) T i d a h o l m s v e r k e. .n. 2 e 9
,,
.....282
3) Vulcan
,,
Under sommarenhar vi chansenatt
visa framfdtterna i simning och cykling. Regin skciteshir av TG&IF:s
simsektion resp. Tidaholms CykelAmatdrer, si att monteringshallens
folk fir som vanligt ta ledningen.
Denna ging genom de outtrdttliga Stig
Tidqvist och Lennart Blom.
Bilden ovan visar, hur prispokalen
efter ett hdgstdmt tal dverllmnas till
frdken Marianne Kvist jimte herrar
Karl Bredberg och Nils Fredriksson
Nohab-biten.forts.
Tvi av tubplattorna
fiir
som representanterfcir Marbodals segrandepersonal.Stora,hiinfdrda publikR3/Adam
tillverkas av Nohab
massor bevittnade evenemanget och
Fcirutom laddmaskinen fcir R3/
den propagandasom di gjordes fdr
:::a://
Adam har Nohab dven andra tillverkSport-60 kommer sdkert att bdta rika
I
.::::= ningsuppdrag frjr denna anl?iggning.
frukter.
Limon
li;:$
Man arbetarocksi pi delar till tvi av
huvudvlrmevdxlarna,bl. a. de s.k. tubplattorna, i vilka ca 3.000 hil skall Koncetnkonferens
i Tidaholm
borras fcir tuber. Hdr ligger popul?irt
Virens koncernkonferens hcills oi
sagt skiljev?iggenmellan det radioakTidaholmsverken
under disponent
tivt tunga vattnet och det latta vattnet
R:son
Sverre
Sohlmans
ordfcirandei sekundlrkretsen, som sedan gir till
skap. I konferensen deltog direkt6ingturbinen.
Pi bilden kontrollerar ing. Sten rerna vid de olika koncernfriretagen
samt ett antal hdgre tjdnstemdn pi
Karlsson mitt och borrhilskvaliteten i
produktions- och fdrsiiljningssidorna.
vart och ett av de 3.000 borrhilen i
Vi
har h?ir tillfiille att visa en grupptubplattan,avseddfdr R3/Adam.
j?imteTVbild av konferensdeltagaff:.a
lm
ciceroneroch vdrdar, tagna utanfcir det
nya akrylglasgjuteriet. Forts.
pd sid.35
Foto Lennart J:son-Carl6n, Gijteborg.
Tidaholmarna

priivar

spdnsten
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UVA Chucklessoch en U-t5 med
kassettchuck.
Den andra mdssanhiills ocksi bakom jlrnridin, det var BudapesterIndustriemetse,diir UVA:s monter upptog 2 hydraulvdxlar och en innerslipmaskinUHM 19t standard.

ser angiende anstlllningsfcirhillanden,
socialafcirminer m. m. Stort utrymme
skyttarna
har dgnats forslagsverksamhetenoch
Aven UVA:s tredie missa var fcirI SvenskaDagbladetskorpskytteden skyddsarbetet.I en ficka i bakre piirlagd i oststaterna:lnternationaleMetse
8 maj pi Stora Skuggan klarade sig men ligger en fcirenkladorganisations- in Poznin, som pigir ndr detta numUVA tiver f<irvintan bra och blev plan samt namnfdrteckningarpi leda- mer av B-pilen g&r i tryck eller L2-16
myckethedersamt6:a i klassB. N7eda- mciternai Foretagsndmnden,Fdrslags- juni. Hiir visar UVA en hydraulvdxel
verken, som sktit i sammaklass, hade kommitt6n, Skyddskommitt6n och samt slipspindlar av olika typer, remskyddsombud,Personalorganisationertyvdrr inte nigon stdrre framging i ir.
drivna, Turbo Heads m. fl.
I "Dagbladet" stillde UVA uPP med nas styrelser,B-pilens redaktionskomDen stijrsta expositionen gors pi
29 skyttar, en mycket hdg siffra med mitt6 samt ledarna ftir Fritidsverksam-sagt: En
grenar.
Kort
hetens
olika
International
Tool Exhibition Olyrn"
p&
forei
anstillda
totala
antalet
tanke
pia", London, tiden 26 juni-8 juh,
taget. De 9 bdstai de 4 olika klasserna vacker och instruktiv lisning bide fdr
d?ir UVA kommer att visa de omkonrdknadestill laget, som samladetotalt nya och gamla pi UVA.
R
strueradekallstuk- och rullgdngmaskikan
ndmSom
en
798 po2ing.
Parentes
nerna resp. FR-50 och GD-5 samt en
nas, att flera av skyttarna pi triining
U55 och 6n UHM 195.Visningensker
nitt betydligt battre resultat och att UVA visar
i
agenternasregi, Selson och Drumgod
varit
lyckan
UVA-laget
kanske kunnat hamna dnnu htigre upp
UVA deltageri ir flitigt pi olika mond Asquith Ltd.
i orislistan. De individuella resultaten internationellautstlllningar och mdsArets sista missa blir "Zweite ltabiev; klas 4: H. E. Rask s4 Poing, sor. Konkurrensenpi verktygsmaskin- lieni tch e lY erhzeugmatchinenAusstelI Alass3: F. Johansson73, J. Lindqvist omridet dr ju knivskarp och det gdller ang in Mailand", alltst. 2:a italienska
att visa att de nya konstruktionerna1r verktygsmaskinutstillningen i Milano
93 och L. Olsson 89 Polng, klats 2:
J. Eriksson 76 ochArenskog 9a p91ng, i topp eller t. o. m. framfor de kon- 7-16 okt. 1960, ddr IJVA visar en
klass t: L. O. Johansson96, K. E. kurrerande firmornas. Deltaqandet i
u-rt.
Lundgren 96 och P. Sj<iholm97 podng. mdssorav detta slag ger ju ide enbart
Fcir 6vrigt kan ndmnas,att UVA de
Etipar dagar tidigare, lordagen den goda kontakter och ftirsdljningsmcijligsenaste
minaderna haft fullt arbete
6 mai, k?impade UVA en triangel- heter utan ocksi uppslag och lirdomar
med att montera och skeppa en stor
och
match pi Jiiivafliltet med RIFA
frin ovrigautstdllare.
sdndning slipmaskiner till Brasilien,
Diamariten. Hlr segrade tlVA-laget
Mdssornas
rad
inleddes
i
ir
med
d?ir
SKF:s och Atlas Copcosbrasilianmed 827 poiing, det hittills bdstalag- Leipziger Frilhiahrsmesre28 febr.-8
ska dotterbolag just nu bygger stora
resultateti UVA:s historia'
mars, dir UVA visade2 maskiner,en fabriker.
R
Tust nu Pigir en s' k. serietlvling
i.rJm UVA:s- skvtteklubb d?ir de 6
bdsta triningrresoit"tett och de 3 blsta
laetdvlingsrEsultatenunder vlr- och UVA:t lag i Sa.Dagbladet korpsAyue.Kniistdende'fr.a.: L. Olson, T. Enmark, G. Saensson, K. Oblin. Sthendefr. u.: K. G. Arenskog, V. Edland, U. Glinster, A. And.ersson,
rlknas. Ntgon klar bild
h6-stsason-gen
Lixdquitt, H. Ra:A, Ch. Boiaie. Framldr sAytarna lagets naskot: Yaonne Abefort.
J.
fi'
att
av liset e-Arfdr nirvarande inte
Foto Rune Abefors.
noteringarna
de
blsta
I kl;
itigg.t
p6,94-96 pba.tg, och i klass 1 Pe 98
-99 Podng'
RA & Co.
*
Hiigsta

precision

pi UVA-

flos oss pe UVA
heter UVA :s nya anstdllningsbroschyr,
som i dagarnablivit fiirdig. Broschyren
iir trevligt och instruktivt skriven och
illustrerad med vackra fotos, nigra
tagna ^v K. \tr. Gullers. Texten, fingranskad och till stor del skriven av
IirektOr Lennart Odqvist och 6veringenjdr Harald Sten,omfattar en kort
triJtor;k, "Si biirjar vi", ett kapitel
"Vad vi tillverkar Pi UVA" samt ett
kapitel "Si arbetar vi pi UVA", diit
olika yrken och sysselsdttningar.presenterasoch dir kraven pi precision
och yrkesskicklighet slrskilt poingteras. Som avslutning foljer korta noti-
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Hans HSaardsrud
Bofors

E. l. Karlsson
N obelArat

Hfruardtrud, Hans, fddd 24 nov. I)25, avliden 4 april
1960. Anstiilldes vid Bofors i aug. 1956 p3. Konstruktionskontoretsverktygsavd.som konstruktcir.Denna tj dnst
hade han till sin hastigt timade bortging.
Karlsson, Erik loban, fddd 19 okt. 1893, avliden 9
aprtl L96o. Anstdlldes i jur'i L929 vid Nobelkrut som
snickare och arbetadeunder de senasteiren med slipning
och verktygsvird pi Snickareverkstaden.
Erh<ill L956 medalj och gratifikation fiir 2) tjZinsteir och rdknade alltsi
2P tjiinsteir ndr han gick bort.

Kail Strdm
Bofors

Birger Lindquist
Bofors

Kail Sjdkaist
Bofors

Lindquist, Conrad.Birger, f6dd 3 jan. L913, avliden
25 april 196O.Yar nov. L949-apil t95t anstllld vid
Bofors som transport-och banarbetarepi Transportavd.
Arbetadeokt. r9''-april
1958 vid Nobelkrut, varifrin
han civerflyttade till Kilstastilverket som stigplans- och
skdnkskotare.
Sji)haist, Karl Filip, fddd 15 aug. 1897, avliden 23
maj 1960. Anstdlldes vid Bofors i mars L9L3 som smideshjiilparei Smedjan,slutadei f.ebr.t9I9, men tterkom
i mars 1920 som hjilpare vid Smidespressen.
Ijtnimndes
i jali L934 till fcirman p3. nlmnda avd. och ilverflyttade
senaretill Smidesavdelningeni sammabefattning. Erhdll
vid jubileet medalj och gratifikation for 33 tjinste&r och
kunde siledes rdkta ca 46 tjanstehrvid sin bortging.
Strbm, Karl Arnold, fddd 19 okt. 1930, avlider-27
april 1960. Anstdlldesvid Bofors i febr. 1944 som kontorsbud, slutade 1946, men iterkom i april L947 som
tidskrivarbitrlde, sedan aug. I)48 har han arbetat pi
Verktygsavd.,huvudsakligastsom slipare.
lViberg, EriA lYilhelm, fddd 2L aprll 1903, avliden
4 maj 1960. Anstdlldes i aprll 1957 pi Byggnadsavdelningen i Bofors, ddr han vintertid var vlrmeskritare och
om somrarnatillhcirdetrddgirdslaget.

oUeteraner
slrnslutat
stntjsnsf,+

Erih Bergendal
Bofors

Carl Bild
Bofors

EriA Engnell
Bofors

Fredrik Gustaaston
Bofort
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Bergendal, Erik Filip Betsemer, fddd 1i maj t895,
pensionerad1 juni 1p60. Anstilldes vid Bofors i febr.
1937 som dveringenjcir och chef for Planeringsavdelningen och hade denna tjdnst hela sin anstdllningstid,
ca 23 ir.
Bild, Carl Magnus, fddd 16 maj L893, pensionerad
1 juni 1960. Anstllldes redan 1906 vid Bofors, ddr han
fdrst var klrnmakare i Stilgjuteriet, kom i maj 1908 till
Konstruktionskontoretsom kooist och kontorist. Overflyttade i jan. L)L2 till Fdrseljningsavd.som fakturist,
tjiinstgjorde pi Ekonomiavd.dec. 1915-juni 1925 vatefter han itergick till St&lf<jrs2iljningen
som fakturist och
chef fcir faktureringen. Erh6ll vid jubileet 1946 medalj
och gratifikation f6r lp tj?instetrsamt 19)6 stora medaljen f6r 50 tjdnsteir. Rdknadesiledesca 5) Lr i bolagets
tjdnst ndr han avgick.

Albert Hammar

Gustaa Johansson
N obelArut

Bofors

Gustausson,Freclrik, fddd 28 aptil 1893, pensionerad
1,maj L96O.Anstdlldesvid Bofors i marsL9)6 som grovarbetare p3. Byggnadsavdelningenoch har, med nigra
kortare avbrott, haft denna sysslahela sin anstdllningstid,
ca24h.

Henning Larsson

Larsson, Henning Isedor, fddd 24 april t893, pensionerad 1 mai 1960. Var anstllld vid Bofors okt. rgOZapril r9o9 och febr. L)Io-maj 1917. Aterkom i maj
1920 som svarvarei Rdrverkstaden,dverflyttadesenare
till Reparationsverkstaden,
ddr han arbetadetills han
avgick efter ca 48 tjdnsteir. Erholl vid jubileet 1946
medalj och gratifikation fdr 34 tj'dnstefu.
Olsson, OscarAlfons, fddd 1 okt. 1889, pensionerad
31 mars 1960. Anstiilldesvid UlvsundaVerkstlder i febr.
1935 som filare och mittjusterare. Utndmndes 1 april
I94L ttll fcirman och hade denna tjlnst tills han avgick
efter ca 25 hr i bolagetstjiinst. Erhdll i jan. 1960 pn
tIVA:s julfest gratifikation och Bofors hedersnil frir 25
tjdnsteir.
Sandberg,Allan, fodd 3 sept. 1888, slutat pi grund av
ilderssk?il 1 juli 1960. Anst[lldes vid \Tedaverken 30
apfil 1954 sisom kontorsvaktmlstare och chef frir Postavdelningen.
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O, A. Olsson
UVA

Bofors

.*;
,;

Hammar, Karl Albert, f6dd 16 maj 1895,pensionerad
1. juni l)60. Anstiilldes i apnl 1934 vid Bofors som tidskrivare vid Hdrdverket och hade denna tidnst hela sin
anstdllningstid, ca 26 ir. Erh<jll L959 medalj och gratifikation fcir 2) tjdnstelt.
lohantton, Gustaa, fddd 11 rnaj L893, pensionerad31
maj L)6O. Arbetadevid Nobelkrut nigra minader 1916,
iteranstilldes i juni 1924 p& Nitrocellulosaavd.,slutade i
jani L)27, men iterkom i juli L932 till Lackullsfabriken.
Blev 1947 apparatskdtarepi halvtekniska anldggningen
NZE och arbetade ffin L9J2 pt Ammunitionsavd. verktygsfcirrid i Seby.Riiknade ca 3L tjdnsteir ndr han slutade. Erh6ll L954 medalj och gratifikation fcir 2) tjiinsteir.

,W

*4.

Engnell, Erik ltrael, fddd 19 maj t89), pensionerad
1 juni 1960. Anstdlldesvid Bofors i juli L926 som konstruktcir pi Konstruktionskontoret och tillhrirde detta hela
sin anstdllningstid,de senastei.ren sisom beskrivningsingenjcir p3,KKZ. Erhcill 1951 medalj och gratifikation
f& 25 tjdnsteir och rdknade s&ledesca 34 tjdnstehr ndr
han avgick.

fi

'I

:-j;.

Allan Sandberg

Ligne Stuarlz

lY edaterAen

Bofors

Swartz,Ligne Herman, foddT apil 189I, pensionerad
1. maj 1960. Var iren L92l-L922 ansteld som ritare pi
Konstruktionskontoret
i Bofors.Aterkom i sept.1930som
planerareoch tidsstudiemani Fdltverkstaden,dverflyttade
i juli L932 till Plitverkstaden, fcir vilken han L934 blev
chef och verkstadsingenjrir.Erhdll 1953 medalj for 2)
tjlnsteir och kunde allts8.rdkna ca 32 tidnsteir ndr han
avgick.
*
Boforspensiondrerna

inleder

Storiina-

s?isongen 1960
Liksom under tidigare 3,roch enligt gammal god tradition, kommer Boforsbolaget att inbjuda alla pensiondrer
till en veckasvistelsepi Stor<in.
Den LL/6 invader-adesden fagra Vdnerncin av den
frirsta kontingenten och dlrmed inleddes sommaren.Pensiondrernabrukar alltid ha tur med sig med vddret. Sol,
vdrme och fiskelycka brukar prdgla "veteranveckan".

5O o-eh6o-dzi^nq.az
III kvartalet 196o
BOFORS
Juli.
L.
2.
Lo.
IO.
L3.
B.
13.
L6.
16.
2L.
23.
23.
2).
26.
27.

5O-iringar

Eriktson, Irma Maria, Stiderska, EFV
Palmkaitt, Suenltidor, Verkt.-filare,MRK 23
Anderston,Dauid Vidar,Reparattir,B
Carlsson,Greta Gunuor Hildegard, Brukstilnsteman, KKI
Lindahl, Euefi Emanuef Brinellpr., MSK 50
Kihlstriim, Egon Alfred, Frlsare,VK 23
Gustaatson,Lars Erik Herberl, Ingenjcir,VA
Kronberg, Guttau Kornelius, Bilfijrare, RTK
Halaarsson,Karl, Div.-arbetare,YA 4t
Bralttlrdm, Ernsl Gustau,Frlsare,VF 20
Parling, Saen Valdemar, Hdrdoingshjilpare,
MSK 'O
lohansson,Artur Siaan,Plhtslagarc,YP22
HLkansson,Bengt Erik Gasaf ,Ingenjdr, KKF
Landin, Kurt Axel Viktor, Brukstj.-man,BAR
Dauid.son,Guttau Filip Mattids, Ingenjtir, BAV

19rr
L928
L929
1c))0

L934
r956
L938
t940
L9)O
Lg25
194r
Ly)a

r936
1927
1936

September.

D.
L5.
15.
L8.
19.
21.
2I.
22.
23.
24.
25.
T.

60-iringar

4.
5.
6.
8.
lO.
24.
28.

Bjdrn, Karl Alfred, Kranfcirare, MS 11
Sundberg,Godolfin, Brinellprovare,MSK 50
Granlund, Daniel Esaias,Ftirman, KA 81
Erihsson,Karl, Tnnsportarbetare, VA 40
KCA
Maxe, Daaid Rolanl, Brukstjdnsteman,
Kignell, EriA Haralcl, Civilingenjdr, IK
Brattttriim, Karl Einar, Avsynare,VK 90

1949
l9rl
L9I4
1928
1919
1935
L924

Augusti
Ansteud
Ir

Augusti.
'!-.
Gustaasson,Harry Ernanuel,Synare,MVK 20 193'
L. Karlssoi, GunnarEmanuel,Lab.-bitrede,MLP 1 c ) ? o
1934
). Karlsson, Karl Gdsta, Reglerare,MP
1937
14. Karlston, SixlenArnold, Hy'vlare,YK23
195t
20. Hjort, Nils lohan, Svarvare,MSK 90
L949
21. Stiiring, Hildur Linnia, Presserska,OT
23. Hell, Arnold Siguard'Ad'rian, Fdrman, B3A.Trg40
L94L
23. f dnsson,Gustaf Helmer, Ingenjtir, B 1
27. Fprsberg,Rolf Gulau Axel, Rocl<srellprovare,
L938
MH 24
Lg25
30,..G\llstrdm, Gttnnar Emil, Filare, VK 25
t939
31. Bruae,'T or I ohan Aruicl, Ingenjot, KKZ

2.
3.
4.
).
).
13.
13.

Juli.

Andersson,Gutlau Fredrih, Svarvare,VK 2I
Strdm, Knut Siguard,Filare, VA )0
Arontson, Saen Vilhelm, Uwerksapt.,VA 50
Karlsson,Karl Gunnar,Gassklrare,BAMK
VF 20
Peterz,in,Henning Georg,Supp.-svarv.,
Saenfohan, Truckfdrare,RTK
Suensson,
Karltson, Guslau Gunnar Valfrid, Kakelmakare, B
Kdllslrdna,Paul Emanuel,Pendelslip.,My 22
Schedin,Sigurd Alex., Automatsvarv.,VA 30
Karlsson,Karl Hjalmar,F6rman,RT 2
Pellas, Erik, Yerktygshirdare, FHM
Eilksson,EriA Vilhelm, Smed,MS 20
ME 20
Pedersen,Arne Skat,Skdnksk6tare,
Francke,lohn Matteur, Brukstj.-man,MSK L
Lindblad, Hans Christian,Materialvdg.,MEK
Hell:triim, SuenLeander,Fcitman,VK 22
Boox, Eaald Gustaa,Smed,MS 20
Ekstriim, Karl Rud,olf Harry,Stdllare,MVK 23
MLC
Hedborg,OskarHelge, Brukstjdnsteman,

L929
L947
r92t
r929
1934
Lg42
r932
L94t
194 /
1q?q
L71

I

1c)rt

1948
L934
1 q47

L925
1926
t938
1937

Anderron, Andert FredriA,Frisare,VK 52 L927
Lartson,Elis Emanuel,Monteringsarb.,VK ,L l93t
L9L3
Elg, Tortten Edaard,Bitr. fcirman,MG 30
Ohlsson,Hermann T lteodor,Karusellsvarvare,
T953
vF 20
17. N orberg, Valda Vilhelmina Viktoria, TempoL942
avsynare,KA 91
I93O
30. Hellberg, lohan luar, Smed,MS 20
3I. Magnusson,Erih lonat Magnur, ModellL933
snickare,MG 27
).
7.
t5.
Li.

September.
!. Andertson, Karl Hilding, Klippningshantt944
langare,MSK 20
6. Saeuson,GdstaEmanuel,Brukstj.-man,RT 4 r935
lO. Persson,Viktor Emanuel, Verktygsjusterare,
L930
VK 10
L924
13. 6rn, lohan Gutlaa, Bitr. verkmlstare,X 2
19. Ericsson,Thor Edurd Linneut, Avsynare,
1930
KA 800
L94O
20. SAog,Elis Gerbard,Virmeskcitare,B 30
1'917
23. Norsted.t,Elol Otkar, Reparatdr,B 23
30. Gryting, Karl Gustau Gunnar, Brukstidnste1"929
man, YY 23

NOBELKRUT
Juli.

50-iringar

2. Ahlstriirn, Ragnar Emanuel, Krutvalsare,
NVK 20

L938

Augusti.

19ro
14. D'Agostini, Enrico, Trotylarb., NVT
16. Holm, Gustau Albin Martin (Gd$a), KrutL927
skirare, NVK 21
L9r2
28. Asplund, EriA Iuar, Milare, NB 5
September.
12.
L3.
19.
23.

L924
Andersson,Frant Eaald, Forman,NVF
Petlertton,Karl Valdemar,Rdrmont., NB 92 1935
T948
NB 92
Norman, Carl Nils, Rcirmont<ir,
AmmuniMargareta,
Gertrucl
Rut
lonsson,
7940
tionsarb.,NVA 23

60-Eringar
Juli.
20. Eriktson, Hild'ur Amanda, Ammun.-arb.,RA L947
25. Hanston, Karl Alberl, Trotylpress.,NVA 25 L942
L9t8
28. Frdlin, lohan Helmer, Ftirman,NB 92
Augusti.
3. Andertson, Einar Adolf, Elektriker, NX 90 1913
L946
I). Nord, OscarReinhold, Grcvarbetare,NB 5
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NOHAB

September.

SO-iringar
Juli.
2. lVicdelgren,Nils, Eldate,VG 20
4. Hastelstrdm, Ragnar, Mont6r, VD
lO. .lantson, Herbert, Filare, VI
25. Si\gren, Holger, Arborrare, VD

7.
17.
18.
22.
28.

1.960
L9t3
1952
1935

Augusti.
12. Lddf, Gunnar, Frirman,KA
2). Suabn,Erik, Skdrarc,YT

r928
1947

Magnutton,Valter, Vakt, VE
Larsson,Folke, Svetsare,VT
lohansson,Arthur, Milare, VB
Karlsson, Bertil, Verktygsutl2imnare,VA

Aleniut, Allan,Tidsktivare, VG
Borgfiedl, Harald, Putsare,VM
Olofston,Toruald, Borrare,VA
Lextberg, Georg, Kdrnmakare,VG

1 c)57

\vEDAVERKEN

1927
192L
19r5

15. Andertson, ErnJt, Planeringsman,VPP
17. Andertson,Andert, Karusellsvarvare,
VM

TY - rrufanfor k. fr dnsid. 30
De flesta av ldsekretsentorde kinna
igen herrarna pi fotografiet.
B-pilen hoppas kunna komma med
en utfdrligare beskrivning dver det
fdrn?imliga nya akrylglasgjuteriet i ett
av de ndrmastenumren. Anl?iggningen
dt f.* under inkrirning.
*
demonstreras

fiir

arbetsterapeuter
Fdreningen SverigesArbetsterapeuter anordnade en fortbildningskurs
i Reumatologiska Klinikens fdrelisningssal vid Lasarettet i Lund med
st<jd av Folksams Rehabiliteringsrid.
Kursen varade fr&n 9 till L4 maj. BonoplastfabrikensrePresentantf<ir sijdra
distriktet,herr Bjtirn Pilsson,hdll torsdagen den 12 ett f6redrag "Om akrylplast och dess anvindningsm<ijligheter". Sedan han utforligt behandlat
materialet och dessegenskapervisades
en film frin ICI, bearbetningav akrylplast, vilken rrinte mycketstort intresse.
Efter filmen kom en redogdrelsefrir
de enklaste och f6r de nlrvarande arbetsterapeuternamest aktuella bearbetningsmetoderna.
Som avslutning fick de omkring 90
deltagarna bekanta sig med och bearbeta akrylplast i en speciellt iordoing-
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30. Ostman, Rut Linnea, Tempoarb.

Augusti.
50-iringar
Lartson,
Ernst
Helmer,
Frirridsarbetare
).
12. Arneflod, Folhe Klas, Automatskcjtare

Augusti.

Bonoplex

1c)l7

19r,

TIDAHOLMSVERKEN
60-iring
Juli.

1937
L950
1950
L948

60-Sringar

Juli.
9.
LO.
L7.
1,8.

194L
1955
L938

r9to

ITVA

September.
6.
).
15.
25,

Hagstrdm, Erik, Borcare,YA
Nygren, Uno, ForcEdsarbetare,
EIF
lYennerttriim, Tore, Fcirman,VI
MattlJon, Axel, Verkmdstare,VR
Mhrtensson,Herbert, Borrare,VT

r92L
t939

60-iring
Juli.
15. Rask,Helge Erik, Fdrman

Juli.

50-iring

26. Petlerston,
Folke,Pressgjutare

L946

60-3ring:ar
Juli.
12. laAobsson,
Allan, Avsynare
29. Bengttson,Harald, Stldare

L956
r955

stdlld verkstad, dlr det gavs tillf?ille
fcir var och en att sivdl borra, siga,
limma som vdrma och bockaakrylplasten frin utgingsformen skivor, rcir och
stdnger.
Kursledaren,rektor Degerman,Orebro, framfrirde slutligen ett tack till
herr Pilsson och AB Bofors, Bonoplastfabriken, f<ir foredraget och den
praktiska undervisningen och kontakt
med akrylplast,som berettsdeltagarna,
och framh6ll att detta givit deltagarna
en synnerligenvirdefull beh&llning.
.

Bonoplex

1917
1945

som liwiiddare

De tre under st dramatiskaomstlndigheter riiddade sportflygarna i fjiillen norr om Kiruna kunde iterbordas
tack vare akrylplast - bono:i:j**
Efter att ha vlntat i omkring 40
timmar pi en cide myr kom flygatna
Sigfrid Normark, Gunnar Andersson
och Tore Granberg i f6rbindelse med
ett av spaningsplanen.Under de l&nga
timmarna pi fjeflet eldadede tre minnen ripp fj?illbjiirkarna p& 1 km radie.
De 20 smcirgisarnafijrtirdes och man
turades om att sova under flygplanets
Bonoolexhuv vilken var bland de fi
delar- som ej blev stinderslagnavid
kraschen.
M.

Personalnytt
Som fiirste konstruktcirinom TVB 1
har ingenjdr Karl-Erik lYillner (Wir)
anstdllts fr6'n och med den 9 april
1960.
Ingenjor Wilner kommer ndrmast
frin Finsping och har tidigare varit
verksam som konstruktdr vid Skultunaverken och Svenska Fliiktfabriken
(Jdnkdping).
Ingenidr Hialmar lobansson (Jhj)
har anstillts pt arbetsstudieavdelningen, TVA, frin och med den 7/6
L960.
Under ir I91I var J. en kortare tid
anstilld pi Tidaholmsvarkensmaskinverkstad,nuvarandeTVM.
E. M.
*

Frdn Redahtionerb
Vflrbildkrysset
hade samlat ett stort antal kisningar,
d& tiivlingstiden utgick den 4 juni. Pi
grund av platsbrist kan red. tyvdrr
inte meddela rdtta lcisningenoch pristagarefdrteckningeni detta nummer.
Ndsta nurnmer
Di detta nummer av B-pilen m8ste
utkommai god tid frire semestern,
har
antalet sidor tyvirr mist minskas och
foljaktligen m&steett stort antal notiser m. m. sti dver till nr 4.
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:

BOFORS
KARL ANDERS SON, Expeditiir
Representantfiir Bjiirkborns Fabriksarbetarefa'ckfcirening
GOSTA ANDREE, Fil. kand. (FRK)
Repr. fcir Avd. 24 av SvenskaIndustritjdnstemanna-Ftjrbundet
BERT HENNING, Kamrer (ED),Odf.
Representantfcir AB Bofors ledning
RAGNAR LINDAHL,
Ft5rman(Y20)
Repr. fdr Avd. 153 och281 av SverigesArbetsledarefijrbund
NILS SODERHOLM, Svarvare(VR90)
Repr. fiir Avd. 76 av SvenskaMetallindustriarbetarefijrbundet

NOHAB
JOHN LARS SON, Ritningsutldmnare
Representantfcir Nydqvist & HolmsVerkstadsklubb
BENGT MOS SBERG, Servicechef
Representanrfijr SIF Nohabs fiiretagsklubb
OTTO SKILD, Verkmesrare
Representantfcir Nohabs Arbetsledareklubb
UNO TELL, Ingen16r,Ordf.
Representantfcir Nydqvist & Holms AB: s ledning

TIDAHOLMSVERKEN
THORE JOHANSS ON, Fcirman
Repr.fcirArbetsledare(SAFavd.70)o.Tj:instemrin(SIFavd.19)
EVALD M OLIN, Brukstjinsteman,Ordf.
'
Representantfijr AB Tidaholmsverkensledning
CARL SJoGREN, Monrijr
Repr.fiir Avd. 163av SvenskaMetallindustriarbetarefcirbundet

\vEDAVERKEN
HOLGER BACKMAN,
FtiTman
Representantfcir SverigesArbetsledarefcirbunds
fciretagsklubb
TORE JOHANS S ON, Kiirnmakare
Representantfdr SvenskaGjutarefcirbundetsfiiretagsklubb
STEN LARSS ON, Ingenji;r
Repr. fiir Sv. trdustritjlnstemanna-F6rbundetsfiiretagsklubb
GOSTA LINDH, Overingenjiir, Orfl
Representantfijr AB'W. Dan Bergmans ledning
GUN NA R WELAND E R, Verktygssvarvare
Repr. fiir Sv.Metallindustriarbetarefijrbundetsverkstadsklubb

I.IVA
BoRJE LARDNER,Ingenjiir
Representantf ijr SIF-klubben
HARRY O. SANDBERG, Kamrer, Orfl
Representantfijr Ulvsunda Verkstlder AB: s ledning
BERNHARD
STOHR, Svarvare
Representant fcir I-IVA: s verkstadsklubb

Redaktiir
EGIL LONNBERG,

och ansvarig utgivare
Fil.lic. (ER)

Redaktionensadress: Epilens redaktion,Bofors

Ndsta nunmer
4 av irging 1960 beriknas utkomma omkring 1 sept.
Redaktionen er racksam fcir att fi material, fotos, teckningar, notiser, historier etc.snarastmtijligt ochsenastL aug.
Framfiirallt

iinskar vi till en bildsida trevlig.a fotos
frin semestern

Alla publiceradebidrag honoreras.
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Usd hostorEr ett driflsovbrott
vid liinspumpning?
Ett inbyggt, hel.
automatiskt motorskydd skyddor molorn fiir iiverhettningsskador och giir
WEDA-pumpensyn.
nerligen driftsiiker.
Motorskvdd tir iiverfliidiet - konstruktionen patentsiikt.

VEDA-pumpenviiger endast 45 hg
och han lltt flyttas
av en enda man
dven n[r den Hr i
drift. Detta giir jobbet liitlare och innebdr en vlsentlietidsbesparing.

Velj f6,

siikerhets shull en

Driftsavbrott kostar bflde pengar
och skapar irritation. Undvik detta
- viilj nya IIrEDA
liinspump L3Z.

Nu Sven
Som frameir
av
lcapaciletshurvan
hlrintillgerWEDApumpen hela 1.000
minutliter
vid B
melers
uppfordringshiijd.

WEDA.pumpen iir
helt drdnkbar med
fullkomliet skyddad
motor. tilt-saltvatlen
och kan iiven pumpa vatten med hiig
slamhalt. Pumpen
levereras f'dr 22A.
380 eller 500 Y
3-fas vHxelstriim.

Som ett led i vir strilvan att ge god service
hyr vi nu ocks& ut
WEDA-pumpar
fiir
liingre eller kortare tid.
Inbetald hyra fir avriihnas vid kitp.
Ring eller skriv till
n&got av nedanstiende kontor, si fir
Ni omg8ende v&ra
hyresbestdmmelser.

Iry*a
wEIIAVEnKEil Sodertolle
Tel.07551325
50
Fiirshljning' uthyrning och service: Siidertiilie, wedaverken, tel. 0255/32550. Stockholm, Ats Bofcrs, srochholmskontoretotel.Ol0l234480 (fiirsiiljning). Giiteborg, AB Bofors, Giiteborgskontoret,tel.03l/176160. Malmii, AB Bofors,
Malmdkontoret tel. 04-0/382f0. Eskilstuno, AB llofors, Eskilstunakonloret.tcl. O16137740 (liirsiiljning och uthyrning).
Orebro, AB Bofors,Orebrokontoret' tel. 019/124125. Vii.rnqmo, AB Bolors, Hdrdverkstaden,tel. ft+52 (uthyrnlng
och service).Folun, Akerstriims Elektriska AB, tel. ++80. Alvsbyn, Elektrolindning, tel. 690.
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