f--,1,'i
'i

t'

..i

,il.ltl.,.,tj-:r.

?

fr

14&"
:r&

i:i

P.,

r i ,: 'r'i r'..j l1l ! .. . ,1 ,. r , I

INNEHALLSFORTECKNING
Kosmos och Mikrokosmos. Nigra ord om naturvetenskapensst6rsta och minsta mitt. Av CiuilingenjiirCarl
Erik Suala,Trollhlttan
. Sid. 1- 6
'Wedaverkens
nya quantometeranl?iggnin g. Av Ingenjiir
Ake Biirring
D 7_11
Bofors quantometeranliiggning
a n a l y sa v s t e l . . . . . . . . . . . . .

vid Kilsta ger snabb

Nigra fritidsbilder ur tiivlingsskiirden
tniisterskapet i foto 1960

till

)

11

D

72

Bofors-

Metodsidan. Rekordintressetfortsltter fcir forslagsverksarnhetenvid Boforsverken. Av sign. L.f O. - Livlig
fcirslagsverksamhet
vid Nobelkrut. Av sign. Sfi0......... > 13-16
Boforssidan. Den svenskastelkanonen80 ir - VP-klubben
pi Dalautflykt, av sign. TH - Boforskoncernensfritidsomride pi Tjam6, av sign. N4 - Fcirslagsverksamheren
inom koncernen- Framgingar fcir Bofors slitgodsi FinIand - Sommarsaga,dikt av sign. Ni-m - Boforsarra
leder liinesparandet,av sign. R - Personalnytt- God
regi, av sign.Ro7- Kulturbiid frin Karlskoga anno 1902 r L7--20
Med boforspensioniirerna pA Storiin. B-pilen foto ......

> 20--21,

Sernesterjobb1960.BoforsfotoFalk..........

D

Ceberg: Fingalssemester ...............

> 23-24

22

Meddelanden frin Skyddstjiinsten. Jirnbruksfiirbundets
yrkesskadestatistik,av sign. R - Skyddsglimtar frin
Nobelkrut, av sign. Ltn -Vll
utf6rd introduktion kan
minskaantaletolycksfall,av sign.S/Osr .................. t 25-J6
TV-rutan.
Di Tidaholmsbilarna gjorde staden berdmd,
> 27,30
avHansFihn.............
Nohab-biten. Intressantanbud, av sign. UT- Premier fcir
goda leveranser,av sign. UT - Nohab visar - Belcinadef6rslagsstillare- SenasteNohab-nytt, av sign. Fols D 28-30
Personalia. Vi gratulera, 50- och 60-iringar, IV kvartalet
1960- In memoriam - Veteraner som slutat sin tidnst > 30--34
D

Frin Redaktionen ..........

35

Pe TORK Lindblad

)

35

Insiint. Prickig korv, av sign. X:son - Korrespondens
M/1960, av sign.Limon - God syn, av sign. Calle S ... )

36

)

36

Pristiivlingen.

efter setnestern 1960. Teckning av Gunnar

Tag reda pi yrkena

36

Grafiska serien. Boforshyttan av Einar Person

Omslagsbilden
uisar:

Konstig fisk det har?
Foto C. 5il6m, Bofots

31.

Virbildkryss 1960. Riitta lcisningenoch pristagarf6rteck)
ningen........

Utan redaktionensmedgivandefir text och bilder ur -&e.
icke eftertryckaseller refereras.
c o p y r i g h tA: K T I E B O L A G E T

BOFORS,

BOFOiIS

1960

Nr 4

A n c A N cr s

TIDNING F0R I)E ANSTALTDAINOM Bt)FORSKONCERNEN

KOSMOS ocH MIKROKOSMOS
I'ldgra ord om natwruetenskapens
sttirstaoch minstamfrtt
Av CivilingenjcirCARL ERIK SVALA, Trollhdttan

Aniaras fi)rfattare Harry Martinsson, sont
mycketsysslatmed kosmiskaproblem, boll for
ca ett i.r sedanett foredrag med titeln"Teknik
och bunzanism". Detta f dredrag har inspirerat
fdrfattarerc till foljande ilirorika kdseri.
For nigon tid sedan horde undertecknad ett
f.oredrag,som bl. a. handlade om teknik, dairforedragshillaren kom in pi en del av de resr.rltatsom
den moderna naturforskningen nitt under senare
tid, dels p6.det astronomiskaomridet, dels pi det
kdrnfysiska omr6.det,dvs. atomensvdrld. Hdrmed
isyftade vdl talaren att i nitgra avseendendels ge
bakgrunden till teknikens nuvarande stindpunkt,
dels ock att, med registrerandetav sidana resultat,
forsoka sdtta mdnniskans. a. s. "ph plats" i natursammanhanget.Att framstdlla hennes litenhet i
f6rhillande till de kosmiskastorheterna,avstinden
och sammanhangen,men dven hennesstorhet,ndr
det gdller den vdrld som vi betecknarmed mikrokosmos,molekylernasoch atomernasvdrld, ddrmed
ocksi hennes storhet, ndr det gdller formigan att
blicka in i natursammanhangenoch tolka naturens
hemligheter. Hdr skall nigot av foredraget refereras, men till detta skall iven knytas nhgra egna
reflexioner och konstateranden.
I antiken ansig man, itminstone pi judiskt, grekiskt och romerskt hill, att jorden var vdrldens
centrum, att jorden var en platt kaka och att himlavalvet verkligen var ett valv, som vdlvde sig over
jorden och pi vilket solen och minen vandrade
fram. Om stjirnornas natur vissteman foga. Minne det ej var smi hil i "taket", genom vilka ljus

frin en bakomliggandevirld strilade fram ? Det
mi. dock erkdnnas,att det redan tidigt fanns vissa
tdnkare och filosofer, som nitt ldngre och kommit
fram till en sannare uppfattning om himlafenomenen.
Si sminingom blev man dock klar over att sol,
mine och stjdrnor var himlakroppar, ja, att det
dven fanns planeter. Man trodde dock ldnge att
jorden var tillvarons centrum, dven om man hos
egypter, kald6er och en del indianfolk i Mellanoch Sydamerikabdttre och tidigare borjade forsti
mera av de olika himlafenomenensnatur. Det var
forst pi 1500-taletsom man i vAsterlandetkom till
den insikten att jorden var ett klot som roterade
och dirtill att den ej heller var vdrldens centrum.
Detta hdnforde man di forst till solen, for att si
sminingom forsti att inte heller solen dr det, utan
att solen tillika med sitt folje av planeter dr en
stjdrna,som ror sig i ett storre system,vintergatans,
som iter dr ett systemi hela vdrldsalltet. Nu anser
man med ganska stort skdl, att nhgra av de nebu,
losor som vi ser, inte dr annat dn andra vintergator.
Man uppskattar nu det antal stjirnor, som man
kan se i de ljusstarkasteteleskopen,till inte mindre
d,nca 4O miljarder. Av dessaser vi med blotta ogat
endast ett, i forhillande till nyssndmndatal, f6rsvinnandefital. Det kan ndmnas,att t. ex. de s. k.
sjustjirnorna, som fiir ogat synasvara nl,gra f3., i
verklighetenir en hop pi. minst 4.000.For att forsti det valdiga talet 40 miljarders innebord, kan
till jaimforelsendmnas, atthjdrtat ph en 6) hr gammal person endast slagit ca 2 miljader slag, dvs.
en tjugondel av nyssndmnttal. Och skulle en person
rdkna stjirna efter stjd'na, en for varje sekund,

1600-talets aiirldsuppt'attning enligt ett ranrtidd. trAsnitt. Stalens
NataruetensAapliga Forshilngsrdd.s Arsbok 1957/ 58.

under 12 timmar varje dag, si skulle det krdvas
ett liv av ca 2J00 3.rl
En "riktig" Lrppfattning om avstinden i universum fick man forst sedanman funnit, att sjdlva
Ijuset har en hastighetoch ddrtill kunnat besidmma
denna hastighet. Det ir ju icke si att en sak sker
i sammaogonblick som man kaniakttaga skeendet.
Ifrlga om avstinden pi jorden har denna skillnad
ingen praktisk betydelse.Med undantag a'r sPeciella vetenskapliga mdtningar kan man ddrfor
tryggt sdga, att skeende och seende dock ir samtidiga. Denna ljushasiighet,som f.. o. dr densamma
som elektricitetensvandring i en trid, dr ca 300.000
km/sek. Detta dr i och for sig en fantastiskhastighet, som bl. a. innebdr, att ljuset frin solennir oss
pi s min. 20 sek.,men frin minen pi blott 1,3sek.
I f.rlga om elektricitetenhinner denna7,5 varv runt
jorden vid ekvatornpi I sek.
Trots denna svindlande hastighet hos ljuset dr
avst&ndeni virldsrymden si stora,att man ddr rdknar avst&ndeni ljusir, dvs. den vdgsirdcka som
ljuset tillryggald.ggerpi ett ir. Ett liusfu dr 9.460
miljarder kilometer lingt. Den ndrmastestjeirnan,
ndst solen,ansesligga pL /t,5ljusirs avstind. Med
ledning av observationermed de starkasteteleskopen och med tilleimpning av vissa funna lagar har
man berdknatavstindet frin centrumtill periferien
av vintergatansstjdrnsystem,i vilket vir sol befinner sig, till ca 60.000 ljusir eller 567 trillioner
(567.1015)km. Det innebdr, att ljuset frin utkanten av detta system,som vi nu kan se i teleskop'
utstrilade frin denna for 60.000 ir sedan, dvs.
innan nigon som helst kultur uppkom. Ja, kanske
innan nigon minniska upptrddde pi jorden. Och

ndr vi nu ser en ny stjirna uppblossa,"nova" som
man kallar den, kan det hdnda, att detta hinde for
hundratals eller tusentalsir sedan.
Einsteinsrelativitetslagoch hans satser,bl. a. om
det krokta rummet, har val de flesta hort talas om.
Man har trott sig f6rsti, att vad vi ser sisom rdtlinjigt i verkligheten skulle vara krokigt. I v\ra
jordiska fall behovervi dock ej hysa stdrre dngslan
att se krokigt: vad vi ser sisom rakt i euklidisk,
dvs. i vanlig geometriskmening,kan ocksi for v\,ra
normala behov betraktas sisorn fullkomligt rakt.
Man tror sig ha kommit tiil att universum, som
totalitet betraktat, skulle vat^ av hyperboloidisk
form, dennaegenartadeform, vilken samtidigt som
den nir in i dndlishetensvdrld dven nir ut i odndligheten och man kan kanske dven sdgaevigheten.
Det dr inom detta hyperboloidiskauniversum,ddr
man ror sig med strilningsgeometri, som man
miste tilldmpa Einsteinslagar for det krokta rummet, och detta forst nir det gd'lleravst&ndav Ltminstoneca 60 liusir, dvs.ca 570billioner km. Men
di vi ej ror oss med sidana avstind i vardagslag,
forstir vi, att vi gladeligenkan betraktaen rit linje
som fullkomligt rak. Men till idmforelsemed denna Einsteinskakrokning iffiga om strilning, som
enligt vanliga geometriskabegrepp inte stor oss,
kan vi iven hdmta bilder frhn mera "ndrliggande"
omriden, dzir krokningen, dven enligt Euklides begrepp, blir utomordentligt liten.
Vi vet alla att minen gir runt jorden i en ungefdr cirkuldr bana. - Inom parenteskan nimnas,
att om man med en satellit kommer upp till minen - vilket kanskesnart dr aktuellt - men icke
landstiger eller foljer med i dess bana, kommer
man att se minytan passeramed en hastighetav ca
1 km i sek., ett forhillande som inte gor en eventuell landning ldttare. - Denna minbana kroker
sig alltsi, men med ett utomordentligt litet belopp:
1,3mm pr en km av banan.
Aven jorden gfu i en tillnirmelsevis cirkuldr
bana runt solen,ehuru med vdsentligtstorrehastighet:29,6 km/sek. eller 105.000km/timme, dvs. ca
1000 ginger snabbaredn en mycket snabbbil. Och
indi kdnner vi varken svindel eller andra obehag.
I verkligheten dr vhr f6.rd i vdrldsrymden dnnu
snabbare,endr dven solen med hela planetsystemet
rusar ivdg med en hastighet av 20 km/sek. Vir
verkliga hastighetblir hdrigenom 36 km/sek., eller
130.000 km/tim. Nu gir inte vir fdrd mot den
nirmaste stjdrnani universum,men om den gjorde
det skulle det 6ndi droja ca 67.50oir innan jorden
nidde dit. Men hteryLr vi till jordbananskrokning,
finner vi, att dennair si liten som ca 3 tusendedels
millimeter pr km. Nieot si rakt torde vi mdnniskor
knappast krrn.raistaJkomma. En dragen linje blir

Krabbnebulosan iir liimningar au en J, k. tupernoaa, son appllammade d.r 1054 e. Kr. Frdn denna ocb
liingre ut i rlmden beliigna stiAfitor eller stjiirnsystem komnter en strdlning som hiirs sonz ett
kontinuerligt

radiobrus. Foto Lick Obseruatory. Ur Tbe Family ol tr[,an. 1%5,

som en krokig landsvdg i jdmforelse med detta,
och tar man till jiimforelse s. k. Johanssonspassbitar, vilka fu sh.plana att de suger sig fast vid
varandra nir de ldggs ihop, si skulle flyssnemnda
krokning betyda en felaktighet pi passbitenav en
och till denna noggrannca l5O miljarddels
het nir vi aldrig upp. Passbitensyta dr sikedigen
oeindligt mycket "skrovligare". Ftrrstorasfelet i det
starkaste elektronmikroskop skulle det dndock visa
sig som skenbart L,5 hundradels mm. Si rak ir
jordens bana. Men trots denna ytterst svagakrokning pi 0,003 mm/km kroker sig jordbanantill en
cirkel - och det d.raiil det- ty diirigenom uppstir
en centrifugalkraft som hiller jimvikt med solens
dragningskraft, att vi varken faller in i solen eller
kastasut i vdrldsrymden,som rymdskeppetAniara,
om vilket Martinsson diktat. Hdr kommer vi iter
in pi de fantastiskt stora talen. Ty denna oerhort
stora kraft med vilken jorden drages dr, mdtt i
ton, ca 325 trillioner, en kraft mlnga ginger storre
dn jordens vikt och om vars storlek vi egentligen
inte kan g6ra oss en forestdllning. Och med denna
kraft hilles jorden kvar liksom med ett osynligt
band, eit band av oZindligstyrka. Detta synesmig
vara ett av de storstaundren i tillvaron.
Det dr samma lag, Newtons gravitationslag, sorn
gor att vi sjzilva inte flyger ut i rymden, och som
4

J

gor att man miste taga till si vildsamma krafter
for ait slunga en raket eller satellit ut i vdddsrymden.Pi vira breddgraderroterar vi med jorden med
en hastighetav ca 230 m/sek. eller 830 km/timme.
Visserligen dr denna hastighet mycket hogre ein
vad en bil formir kiira, men man mirker dock dess
relativitet: om man flyger en kvdll mot vdster blir
solnedgingen avsevdrtfiirdrojd. Och vi kan ni upp
till nimnda hastighet med ett modernt rca-plan.
Detta innebar, att man pi vir breddgradkan flyga
jorden runt pi ett dygn, ju, pF,kortare tid, vilket
medfor en del lustiga effekter. Om en flygare
startar frin en plats, ex. Trollhdttan, under dagen
och flyger med santrna hastighet som jordrotationen pi. denna plats, si kommer han, om han flyger
rakt vdsterut, aldrig att se solen gi ned, dven om
han iterkommer till utgingspunkten flera glnger:
han fiiljer solen. Men flyger han osterut och startar
t. ex. vid soluppgingen vid host- eller virdagsjdmningen, kommer han ndr han efter ett dygn
itervlnder till utgingspunkten att ha sett solen gi
upp en ging mer dn vi, och efter ytterligare eit
dygn upplever han sin fjiirde soluppging, ndr vi
ser solen for andra gingen gi upp. Fl6ge han dubbelt si fort som jordrotationen - vilket kanske i
en framtid inte dr otdnkbart - skulle han s. a. s.
uppleva 3 dagar medan vi upplever 1 dag. Man
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kan di stilla kuggffi.gan: blir en sidan flygare
yngre eller dldre dn vi som foljt med jorden pi
vanligt vis ?
Solen ndmndes nyss, och i detta sammanhang
moter oss ett annat fantastiskt stort virde, ndmli
gen pi. temperaturen i solens inre. Man anser sig,
med ledning av vissa observationet, kunna antaga
att temperaturen ddr d,r 40 millioner grader Celsius, en virmegrad som for oss ir ofattbar emedan
ingen jdmforelse kan goras med nigra jordiska
f6rhillanden. Men hur som helst, vi minniskor
miste vara tacksammafot att sidana temperaturer
finns, ty eljest vore det omojligt att tillrdcklig vdrme skulle kunna n3"fram till oss over det enorma
avstind, som dock skiljer oss frin solen.
Vi skall nu ldmna dessaomriden. ddr vi i huvudsak mott stora foreteelser,och gi over till en arrnan
vdrld: molekylernasoch atomernas,dir vi di moter
liknande under. Ddr upptrdder de odndligt smi
tingen, om man nu kan kalla dem for, ting, dessa
naturens och materiens minsta byggnadselement.
Man vet f. o. inte om de i sina minsta delar dr ens
materia, utan kanske bloit laddningar eller krafter
av olika slag, men mantalar dock om dem sornsmi.
materiellating.
Om man tdnker sig en liter av gasenvite, har
man genom vissaberdkningar kommit till att denna
innehiller 27.L02rdvs. 27 kvintillioner molekyler.

1 kubikmillimeter, som ju dr obetydligt storre dn
ett knappnilshuvud, innehiller alltsl, Zl trillioner
(zZ miilionermiljarder) molekyler. Vdteatomen,
som skulle vara den minsta atomen,har berdknats
1
..
'*6*
6000000000000000000000006"
en vikt som inte den finaste vi.g kan registrera. Det
pistis, att om man ldgger 10 miljoner vdteatomer
bredvid varandra, erhilles en strdcka av blott 1 mm
och anvdnderman sig av eit gram atomer pi samma
sdtt, skulle ddrmed istadkommasett band I,5 milj.
varv runt jorden. Rdknadehela Sverigesbefolkning
dem med en faft av 2 i sek. skulle dZirtill Al'gLnto
miljoner ir.
Av grunddmnena finnas atomer som vager
mycket mer: radium, urafi och liknande vtiger ca
200 glnger si mycket och av sammansattadmnen,
di atomerna forenat sig till molekyler, kan mycket
hogre vikter och volymer noteras. AggvitemolekyIerna dr t. ex. sannskyldiga jattr, ehuru iven dessa
dr myckei smi. Man har dock kunnat iakttaga de
storsta dggvitemolekylerna i elektronmikroskop,
dlr forstoringen har en storleksordning av ca
60.000. Utrymmet medger tyvdrr inte att gL ndrmare in pi detta fascinerande dmne, ddr vetenskapsminnen kunnat bestdmma storlekar, bildningar, vikter och snart sagt form och utseendepi
dessa odndligt smi. ting som, om man undantar
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StruAturen i en proteinmoleAyl (a-Helix) liknar en Aorkskruaspiral. Ur H. A. Staab: Einf iihrung in die theoretische organische
Cbemie. 1959.

iggvitemolekylerna, ej kan iakttagas i de starkaste
mikroskop. Blott yttedigare ett par detaljer kanske
kanvara l2impligi att naimnai detta sammanhang.
En molekyl bestir som bekant av de smi ting,
som vi nysskallat atomer,och dessabestir i sin tur
av ennu mindre delar. Forr trodde man, att atomerna i en molekyl I1g, s3.att s6.ga,hopklibbade till
varandra liksom klyftorna i en apelsin, men nu
anser man sig veta att detta ingalunda ar fallet.
Man tror sig iven veta, att atomernai sin tur bestir
av flera "delar". Det forefaller som om dessadelar
inte ens har materiell innebord, itminstone inte
alla, men de betraktas som sl.dana, Omkring en
atomkirna kretsar dessaminsta delar som planeter
kring en sol. En atomkdrna i den allra enklaste
atomen, som man kdnner till, viteatomen (i forbi
gi.ende sagt ansesnumera allmdnt, att alla andra
dmnen i sin tur zir uppbyggda av vdtekdrnor), har
endast en radie av en miljonmiljondels mm och
omkring denna kretsar en negativt laddad elektron
pi. ett radieavstind av en 2O miljondels mm med

en hastighet av 6000 miljonmiljoner varv - ett
svindlande tal - i sekunden. Elektronens egen
radie ar en 300.000-miljondelsmm, alltsi en jdtte
i forhillande till kdrnan. Man kan f.h en uppfattning av storlek och avstind, om man jdmfor kdrnan
med ett sandkorn; elektronen fFLrd8,en badbolls
storlek, som kretsarpi 5 km:s avsiind frin kirnan.
Mera komplicerade atomer har flera sidana
odndligt smi tlement som kretsar kring atomkdrnan och varje atom och molekyl blir som ett planetsystem och alla tillsammans som ett universum.
Som sagt ligga atomernamycket glest, relativt sett.
Om en atomkdrna forstorades till ett sandkorn
skulle ndrmaste atomkdrna-sandkornfinnas plt
forst 29 mils avstind. Skulle man kunna sammanpressadem, s5.att inga avsiind fanns mellan deras
bestindsdelar, skulle en kubikcentimeter av ett
dmnekomma attvdga flera ton.
Atomerna och derasbestindsdelar: atomkirnor,
elektroner,neutroner,mesoner,etc. dr alltsi. odndligt smi foreteelser,om vars litenhet vi i verkligheten knappastkan gora oss en forestdllning. Och
dndock ir det genom att upplosa en del av dessa
atomslag, dessa oindligt smi element, som de
enormt valdrga krafter framkallas, vilka uppst6.r
vid atomspringningar och ddrmed vid briserandet
av atombomber.Harry Martinsson har berdttat att
han en gi'ng- det var visst i borjan av sistavdddsDNA (Detoxiribos NuAleinsya)mole|ylex
bar en tlpiskt spiralforntig ocb dndldt uppbyggnad, liAsom mdnga andra igguiteiimnens. Bilden dr frtergiuen efter ett -fdrgfoto. De saarta punhterna betecknar fosfor och sye, de mijrAare kol, guanitt, cytosin
ocb ad.enin, de aita aiite. DNA-Aedjan utgi)r huuuddelen aa AronloJotnernd, och aailationerna i kedjan dr det uijsentliga underlaget l6r genrystemet, uir aiktigaste biologisha araedel.
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kriget - f.rlgade NobelprisiagarenNils Bohr, en
av de frdmsta forskarna pi molekylernas och
atomernasomri.de,om ytan pi en fast kropp var si
fast, att dven molekylerna stadigt satt fast. Bohr
tog di ett jdrnforemil i handen, sldppte det och
sade, att sdkerligen 100-tals miljoner molekyler
lossnat frhn jd,net och han fitt dem i handen utan
att det syntes.Vdgdes jdrnforemilet, skulle man
inte ens med de finaste vitgar f3"fram en viktskillnad fore och efter greppet.
Vi mdnniskor avsiindrar, ndr vi ror oss och andas, stdndigt molekyler, som vi sl2ipperut omkring
oss och som sedan friras ut i luften och rymden.
Och nir vi andas, andas vi in molekyler ffin alla
minniskor omkring oss, inte blott frin minniskor
i vlr ndrmaste omgivning, utan dven frin jordens
hela yta, pi de storstaavstind frin oss,vilka molekyler blandats i luften och forts omkring oss.Ja, vi
kan t. o. m. andas molekyler frin mdnniskor som
levat lingt fore ossoch for ldnge sedan,vilka fortfarande svdvar omkring. I det foredr^g, vr vilket
detta ir himtat, nimnde Harry Martinsson till
ihorarnas gledje - eller eventuelltrysning- "Ni
som sitter hdr, andasnu sdkerligenin atomer som
en ging tillhort Leonardoda Vinci !"
Vi kan ge ett annat exempel:om man t. ex. tager
en vichyvattensflaska,fyller den med havsvatten
och sedanpi. nigot sitt mdrker alla molekyler som
finns i flaskan och slutligen trimmer ut vattnet i
havet igen, varefter detta vatten blandas fullkomligt med allt vatten i haven, si skulle man, om
flaskan iter fylldes med havsvatten, iterf6. ca
44.OOO
molekyler av de mdrkta molekylema. Med
exempel som detta skulle man kunna fortsdtta huru

idnge som helst. Ett dr sdkert: vi vet alltfor litet
om mikrokosmos,det odndligt lillas vidd.
Frin ett annat omride, ddr dock ej "storheterna"
dr s& smi. som inom atomvddden, kan iven kanske
nigot av intressendmnas,nir vi talar om stort och
smitt. Alla har vdl hort talas om kalorier och vet
att det dr ett mitt pi vdrme. En kilogramkalori dr
silunda den vdrmemingd som krdves for att uppvd.rmaett kg vatten 1o Celsius.Vdrme kan, forutom med eld, pi kemisk eller elektrisk vdg, dven
framkallas genom arbete. For att istadkomma en
kgkalori virme erfordras att lyfta antingen ett kg
427 m eller 427 kg en m. Det eir pi sitt sdtt ett
mycket stort belopp. Allt arbete framkallar vdrme
och i motsatt form kan arbeteutforas med vdrme,
vilket ir grunden for sidana arbetsalstrande
maskiner som dieselmotorer,ingmaskiner, etc. Men dven
en vattenturbin som arbetar istadkommer vdrme.
Det var d2irfor ej si galet, ndr en tidning i ett apriiskdmt pistod, att Bottenhavet skulle uppvirmas
genom all den kraft som fanns i vira norrldndska
dlvar. Det var blott dimensionernasom var fel: om
vattnet i en dlv faller 427 m skulle temperaturen
teoretiskt stiga 1"grad, men storstadelen av denna
vd.rme avledes, genom avdunstning och uppvdrmning av omgivande delar av land och luft, under
vattnets fdrd mot havet. I Trollhiittan, vars f.alI dr
31 m, skulle t. ex. alltsi vattentemperaturennedanfor fallen stiga nigot, rlr+ grtd, om all vdrme bleve
kvar i vattnet. Omvdnt: skulle vi pi nigot sdtt
kunna ufvinna blott en grad av vdrmen i det nedstrommandevattnet, d. v. s. sdnka temperaturen1
grad i det vatten som strcimmar genom turbinerna
i Trollhdttan, skulle vi teoretiskt kunna utvinna
inte blott den effekt som nu erhilles, utan 74
ginger si mycket, dvs. ca 5 miljoner hkr, dvs. ndrmare hela den effekt som nu utvinnesi vattenkraft
i virt land. Detta vore ni.got att striva efter. Men
tyvdrr har vi ej mojlighet att gora det - itminstone inte dnnu, om ens nigonsin.

\VEDAGLIMTAR:

WEDAVERKENS
i\YA OUANTOMETERAl[LAG
G1[I1\G
Au Ingenidrlff
lVedaverkens laboratorium har utrustats med en quantometer, dvs. en
direktregistrerande spektrograf fcir
analys6vervakningav smd.ltornai gjuteriet. Det kan kanskevara av intresse
fdr tidningens ldsare att nirmare f&
veta, hur detta instrument fungerar och
vilka fdrdelarnair med det.
I smdltornam8.stelegeringsdmnenas
halter ligga inom vissa grdnser, och
fdroreningarna fl'r ej dverstigavissa
maximivlrden frir att gjutgodset skall
uppfylla kundernas fordringar. Varje
smdlta miste dirfd,r analyseras,och
denna kontroll har vi tidieare utfcirt
dels genom kemisk analys,Jels genom
spektralanalysmed fotografisk registrering. Vid bida dessametoder har
analysresultatetdock ej kunnat vara
klart f6rrln efter uppgjutningen och
ev. felaktig sammansdttninghar gjort,
att gjutgodsetm&stkasserasoch sm[ltas om.
Med quantometernkan vi emellertid
nu utfrira analysernasi snabbt, att
smiltornas sammanslttningkan justeras redan fdre uppgjutningen, om si
?irnddviindigt.Di quantometernir ett
instrument fdr spektralanalys, skall
kanske f6rst bercirasgrunderna diirfcir.
Spektrum
Om ett parallellt strilknippe solljus
eller vitt ljus fir infalla mot ett prisma,
Fig. 2. Schema i)uer prismaspeAtrograf.
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Fig. 1. Ljasets brltning och appdelnixg i spektrurn d, ett plisnla.

underg&rljuset en brytning och uppdelassamtidigti ett fdrgband,bestiende av regnbigens alla flrger. Detta
f?irgband kallas spektrum. Fdrgerna
tivergir kontinuerligt i varandra, men
man kan urskilja sju huvudfdrger,
ndmligen rritt, orange, gult, gront,
blitt, indigo och violett, de s. k.
spektralflrgerna, figur 1. Ljuset ir
alltsi sammansattav ett stort antal
ljussorter, och dessaskiljer sig frin
varandra.genom olika brytbarhet, di
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de passerargenom ett prisma. Brytningen och spridningenvarierar iven
med materialet,som prismatdr gjort av.
Liuset ir till sin karaktlr en elektromagnetisk vigr6relse, och dess vigldngd mltes vid spektralanalys i en
s?irskild enhet, Angstrdmsenheten:
1 A : 0,0000001mm. Det fdr <igat
synligaljuset,frin violett till rcitt,upptar ungefdr vigldngdsomridet 39007900 A. Utanfcir detta omride finns
osynlig strilning av kortare vigl?ingd,
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utsdnder sitt ljus oberoendeay varandra,och ljuset ledesgenom en smal
spalt in i en spektrograf,som skiljer
isdr de olika vigliingderna och ger en
linje frir varje viglingd. Registreringen av spektrallinjernakan ske enligt tvi metoder,dels fotografiskt,vilket 1r den dldre och vanligastemetoden. och dels direkt oE fotoelektrisk
vlg med hjiilp av fotoceller, och enligt
rJennanya metodarbetarquantometern.
Fotografisk registrering
Figur 2 visar schematisktstrilg&ngen i en prismaspektrograf,och figur i
visar vir spektrograf frir fotografisk
upptagning av spektra inom det ultra4r:
=
violetta omridet, Zeiss Q 24, som
'ilTedaverkenhaft i anvlndning Inda
Fig. 3. Prismaspektrograf, Zeiss Q 24. T. t. statiuet diir elehtroderna lastiittes och t. h.
sedanL943.
kaserten med den fotografisAa pl1ten.
Efter framkallning av den fotografiska pliten framtrdder p6, denna ett
ultraviolettoch ldngrev&gldngd,infra- mentetIr fdrsett med anordningarfcir
antal olika mcirka spektrallinjer:man
registreringav spektra,kallar man det
rdtt.
har erhillit ett spektrogramav provet.
En ljusk2illautstrilar, emitterar,ljus, dven spektrograf,och detta instrument
Genom att undersdkalinjernas placesom ger upphov till ett spektrum, anvdndesvid spektralanalys.
ring i spektrogrammet och jdmforu
emissionsspektrum.
Om ljuset,som inmed spektrogramay kdndadmnenkan
faller mot prismat, fdrst fir passera Spektralanalys
man bestimmavilka dmnen,som ingir
en smal springa,en s. k. spalt,erhilles
Det spektralanalytiskaarbetet kan i provet. Fotografisk registrering dr
inte ett fiirgband av i varandra civer- slgas besti i att studera och mlta nddvZindig
vid kvalitativ analys av
giende fdrgsorter,utan ett antal smala, spektrum. Det kan indelas i tre staokdndaprov.
lodrdta, lysande linjer av spaltens dier, nimligen ljusalstring,uppdelning
Om man vill bestlmmahalternaav
form. ett linjespektrum.
av ljusstrilningen i olika vigl?ingder de i provet ingiende dmnena,miter
Varje grundlmne har ett linje- och registrering av de olika viglZing- man
linjernas styrka med h;'dlp av en
spektrum,som Ir olikt alla ovriga dm- derna samt mltning av deras inten- fotometer.I spektrogrammet nlmblir
nens spektra, dvs. varje grundemne siteter.
ligen svdrtningenav ett dmnesspektralkan bringas att utslnda strilning och
Fcir ljusalstringenm&steprovet eller linjer kraftigareju mer av dmnet,som
denna innehiller olika vigl?ingder en del ddrav fcirgasas,fcir att de in- finnes i
Drovet. Fcirst miter man utkarakteristiskafdr just det imnet. Ju giende dmnena skall bringas att ut- valda linjer av ett antal prov med
mera av dmnet,som ingir i ljusklllan, sdndasitt karakteristiska
lius. Fcir ldtt- kdndahalter,s. k. normalprov,varefter
desto starkareIr intensitetenav strilflyktiga dmnenkan dettaskemed til[- en kurva kan uppritas civersambandet
ningen, och pi dessafcirhillanden ba- hjiilp av en llga, men vid metalliska mellan matverde och halt, och med
serasspektralanalysen.
prov anvdnderman sig vanligtvisav en hjiilp av denna kurva erhilles det
Instrumentmed vars hjZilpman kan elektriskljusbige eller gnista,som fir
okdndaprovetshalt.
mdta spektrum, dvs. bestdmmavigbrinna mellan tvi bitar av provet eller
Figur 4 visar tre spektrogramav en
ldngderna fcir de olika spektrallinjer- en bit av provetoch en mofelektrodav aluminiumlegering med nigra dmnens
na, kallas spektrometrar.Om instru- grafit. De i provet ingiende dmnena spektrallinjerangivna.
Jirnhalten 1r i
fcirstaspektrogrammetO,fi /o, i det
Fig. 4. Tre spektrogrant au en aluminiumlegering, lYedal, med udgliingderna fbr ndgra
andra 0,9 /o och i det tredje L,4 %.
iitn nens sp ehtrall i nj er angi t,na.
Det framgir ju tydligt, att jdrnlinjens
intensitetcikar med stigandej2irnhalt.
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Direktregistrering
Vid denna metod har den fotografiska pllten ersattsmed en specielltyp
av' fotoceller, s. k. multiplikatorfotoceller, som har mycket stor kinslighet.
Fotocellernamottager strilningen och
omvandlar denna i elektrisk energi,
sommdtesmed hjnlp av elektroniskutrustning, och mdtresultatet erhilles
direkt pi en skrivare, varfrir en hcig
grad av automatiseringav arbetet har
uppnitts.
Innan ett instrument frir direktregistrering kan bdrja anvlndas, miste
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det kalibrerasmed normalermed kdnda halter f6r de 6mnenoch legeringar
man vill analysera.
Quantometern
\Tedaverkens quantometeranldggning, som tillvetkatsav ARL, Applied
ResearchLaboratoriesInc., Schweiz,
bestir av tre huvudenheter,nlmligen
gat, som alstrarhcigsp?inning
gnistaggre
fcir exciteringav Provet,tpeklronteter,
i vilken ljuset uppdelasefter v&gliingd
medelst ett reflektionsglitter,och registrering:delmed skrivare,som anger
analysresultatet.
Anliiggningenmatasdirekt fr&n det
elektriskanitet och eftersomresultatet
piverkas av variationeri splnningen,
i
ingir ocksi en spdnningsstabilisator
utrustningen.
Figur 5 visar quantometeranldggningen med spektrometerni mitten,
till vlnster och till
registreringsdelen
hoger syns en del av gnistaggregatet.
Ett blockschemaover anldggningen
framglr av figur 6.
Provet, som skall analyseras,har
formen av en plan platta ochuppldgges
pi ett stdd i ett stativ, ddr det avgnistasmed en motelektrodav grafit.

Fig.5. Quantotneter4illAggningen,t. h. gnistaggregatet,i mitten speAtrometern,diir prouet
insdttes, ocb t. u. registreringsdelen.

Stativetir vattenkylt fcir att fcirhindra,
att Drovetblir ftir varmt.
Flgur 7 visar ett prov fastspdnti
stativetoch klart fcir analysering.
Soektratfokuserasutefter en halvcirkeibige och just de platser,d[r de
utvalda spektrallinjernafaller, sitter
utgingsspaltermontetade,genomvilka

str&lningenpasserar.Omridet mellan
utgingsspalternazir avsklrmat. Bakom
spalternasitter speglar,som dirigerar
liuset till fotocellernaoch ndr dessa
trdffas av ljuset, utsdnder de en
elektrisk strcim,som laddar upp kondensatorer,anslutna till fotocellerna
Det
och placeradei registreringsdelen.

Fig. 6. Blockschenra ijaer qadnrometerdnlAggningen.
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Fig. 7, Proa ocb rnoteleduod aa grafit fa:tspiinda i gniststatiuet. Stfilningen triider in
i spehtrometern till adnster. Under sti)dplailan rlnr ilangarna fdr hllaattnet.

finns allts& en spalt, en spegel och en
fotocell fcir varje utvald spektraliinje.
Laddningarnaciverkondensatorerna
er
integreradeintensiteterav spektrallinjerna. Dessamdtesfrir ett dmnei taget,
och resultatetangesav en skrivare.
Figur 8 visar civrehllften av registreringsdelen.Nedtill dr kontrollpanelen, ovanfdr denna till vdnsterskrivaren och till h6ger1r de s. k. kanalerna
placerade,
36 till antalet.
Kanalernabestir av kdnslighetskontroller, med vilka man stiller in det

Fig. 9. SAriaaren med analysresultatet fdr
en aluminiumlegering.

haltomrtde,man dnskarbestimma.De
1r indelade i tvi grupper, A fdr aluminiumlegeringar och B f<ir rnagnesiumlegeringar.Fcirstakanalen i varje
grupp anvdndes f<ir en grundlinje,
s. k.
aluminium-resp.magnesiumlin.l'e,
Internal Standard.
I allmdnhet itgir det en kanal frjr
varje dmne,men dr haltomridet stort,
delas detta upp pe flera kanaler. Vi
skall exempelvisi vira aluminiumlegeringar kunna bestdmma kiselhalter
frin 0,01 upp till ungefdr t) /a, och
ddrfcir har vi tre kanaler ftir kisel.
Aluminiumgruppen omfattar 2L ka-

Fig. 8. Registreringsdelen, nedtill kontrollpanelen
t. b. kanalerna.

och oaanfbr denna ,. a. skritarex

oclt

naler frir 16 olika d.mnenoch magnesiumgruppen15 kanalerf<jr lika minga
Imnen.
Analys med quantometern
Sammanfattningsvis[r analysgingen
fcilfande.
NIr en smdlta lr klar fcir avgjutning, gjuter smdltaren upp en provplatta i en speciell kokill och limnar
in den till quantometerrummet, ddr
den omedelbart tas om hand. Provets
yta planas i en svarv, varefter provet
placerasi gniststativet.Man inkopplar
de dmnen och haltomriden, som giller
for provet, trycker p& en knapp, gnistningen startar och efter ca en halv
minut erhilles resultatetp& skrivaren.
Utslaget avldses och ur uppgjorda
tabeller erhiller vi direkt de olika
imnenas procenthalter.Tiden fr8n det
att provei inllmnats till dess att a\alysen er klar, dr vid en gnistning av
provet tv&-tre minuter. Gjuteriet
meddelas,om smiltan iir godkiind eller
om den miste justerasmed nigon tillsats.Skulle sXvarafallet, tagesett nytt
prov efter tillsatsen.
Figur 9 visar skrivaren i niirbild och
utslaget fcir en aluminiumlegering.
Innan quantometeranllggningendr
f?irdig att tagas i bruk, miste ett omfattande trimningsarbete utfdras. Instrumentet dr fdrsett med kontroller
och anordningar,som 96r det mtijligt
att, sedan instrumentet vdl en ging
satts in i produktionen, stdndigt hilla
det kalibrerat och klart fcir analysering
av inkommande prov. Kontrollprover
analyserasregelbundetfcir justering av
de ftir?indringar, som kan intriffa.

10

Quantometeffummet
Ett s& pass komplicerat instrument
som quantometernstdller givetvis stora
krav pi lokalerna.
Det ir synnerligen viktigt, att utgingsspalterna har tdtta ldgen, s& att
all Ijusstrilning fr&n ett dmnepasserar
genom dem. Rummet er derfdr luftkonditionerat och for att inte behciva
kontrollera spaltinstillningen f6r ofta,
bcir temperaturen ej variera mer dn
+ 0,5oC och relativa fuktigheten
ungefdr X 5 %. Pa bild 5 synes,mellan registreringsdelenoch spektrometern, konditioneringsaggtegatetoch pi
vdggen sitter dessregleringsorgan.

sdttning behdvernu ej griras.Intrldffar
nigon frirvdxling av metall pi grund
av felmlrkning eller sammanblandning
av skrot, upptecks detta genast.
Fcirutom smlltorna i g.1'uterietkontrolleraslven all metall, som inkdpes.
Hir kan ocks6.besparingargcirasgenom att vi till vissa legeringar med
mindre fordringar i stiillet frir original-

metall, kan inktipa omsmdlt skrot till
liigre pris.
Analysspecifikationerna f6r legeringar innehiller en max.- och en min..
grlns, och vi kan nu inom dessagrinser h&lla en jlmnare nivi pi sammanslttningen, vilket i sin tur medfcir
jimnare kvalitet hos det f?irdiga gjutgodset.

quantometeranliiggning
Bofors
vidKilstagersnabb
analys
aystil

I vinkeln mellan den stora tapp- de, speciellt vid mera komplicerade
ningshallen och den vZildigaugnshal- st&1.
Fiir att snabbt och exakt kunna belen vid Kilstast8.lverketligger en relaF6r att underlltta konstanthtllandet tivt obetydlig byggnad, liksom en stdmma stilets analys och under piav temperatur och fuktighet har rum- energiskliten bogserbit vid sidan av giende smlltning justera denna, inmet ingen dtjrr direkt ut utan har fdren jdtteingare.Denna jdmfrirelsemel- kdpte Bofors i okt. f9:9 en quantosetts med ett fdrrum, dit vi flptat vir
lan byggnadskropparna dt ganska meteranllggning frin firman Applied
gamla spektrografiskautrustning.
trlffande, ty liksom en bogserbit kan ResearchLaboratoriesi Schweiz,samInverkan av vibrationer, som kan dirigera en atlantingare, dirigerar de ma firma som levererat \Wedaverkens
f<irskjuta spalter och speglar frin sina instrument, som rymmes i tillbyggna- quantometer.QuantometerninstallerarZitta l?igen, har vi f<irscikt undvika, den, i mycket stor utstrlckning pro- des i bdrjan av detta 5,r,varefter den
kalibregenom att Placera spektrometern och duktionen i Stilverket. Byggnaden dr noggranna intrimningen - vidtog under virminaderna.
ringen
dven konditioneringsaggregatetpi frirymma
Bofors
helt uppftird fcir att
Sedan den I aug. gfu anliggningen i
stiende fundament, isoleradefrin iiv- quantometeranldggning,
MLA3.
4-skift.
riga golvet.
Frirr i vlrlden kunde en yrkesskickNoggrannhetenvid en quantometerperforemed
Vlggarna har f6rsetts
lig stilprovare endast genom att titta
analys
Ir fullt jZimf<irbarmed den som
rade plattor fiir att diimpa det ljud,
p& sitt prov genastsdgaen hel del om
erhilles
med modernaste vitkemiska
som uppstir vid gnistiiverg&ngarna, st&letskemiska sammansdttning.Kraanalysmetoder.Snabbhetenkan konett
slrhar
och fiji provberedningen
ven pi analysensnoggrannhet,liksom kurrera med den gamla goda
tidens
skilt utrymme avskilts i direkt anslut- antalet legeringselement,som ett stil
stilprovarbedcimning.
ning till rummet.
innehiller, har emellertid stigit, vilket
Ndr quantometern kommit i full
medfiir 6kade krav pt analysmetoder- drift beriiknas den, p3' grund av sin
12000 analyser pi ett ir
na. Analyserna har huvudsakligen ut- stora kapacitet och precision, kunna
fcirts
pi den s. k. "vita vIgen", dvs. <ivertagastrirre delen av stilverkens
Quantometernsattesin i produktion
fcir ungefdr ett tr sedan, noga rdknat stilprovet har ltists i syra,varefter man driftsanalyser, sivdl vid frirprov som
den 11 mai 1959. Hittills har ca genom olika f?illnings- och titrerings- slutprov. MLA3 betjiinas av tvi laboranterper skift, av vilka en dr "quanto13.000 fullst?indigaanalyserutfiirts' fcirfaranden bestimt halten hos de inDetta inneblr med ett medeltal av ca giende legeringslmnena.Denna metod meteroperatcir" samt en laboratorieL0 st. analyseradeelement Per Prov har emellertid varit mycket tidskrdvan- frirestindare pi dagtid.
totalt ungeflr 130.000 bestdmningar'
Instrumentets kapacitet dr givetvis Laborant lYerner Fagrnann aid Bo't'ors qudntometer, AILA3, tid Kilstastdluerket. Arsstrirre. Det gir nu i enskift och dr be- kapacitetex iir 20-30.000 anafuser,dus. c,t 150-180.000 bestiintxingar. Boforsfoto Tillman.
mannat under den tid arbetet i gjutetierna pigir, kl. 07.00-16.30. PersonalstyrLan pi spektrografiska avdelningen var frln biirian en fdrestindare
och ett bitrede, men har utcikats i si
matto, att ett bitrede?irbehj2ilpligtvid
provberedning.
Fcirsta tiden quantometern var i
drift miste smi justeringarav smdltornas sammansdttninggdras ganskaofta,
men efterhand fick itergingsskrotet
ilmnare sammanslttning och antalet
justeringarminskade.
Resultat
Quantometernhar visatsig motsvara
alla f6rvdntningar, och nigra kassationer pi grund av felaktig samman-
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Nigra fritidsbilder ur tiivlingsskijrden till
Boforsmdsterskapet i foto 1960
Z i genargrabbar',I ot o T r 1g gr e G u staf sson, B etgntiistarettiigen 13 A, KarlrAoga (At,d.. KML Bolors)
Klass B 1. - Kdp Slridiropet, loto Sigurd. Sdderland., Robsahntudgen!,Bolor: (Ad,MG
1 Bolors)
Klass B 1. - Glass-ttindel. loto Kentb Ah.erlmd..
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Utterbhchsaiigen 8,
Va.lisen, Klast B 1. BoforsrinAen lagas,
f oto Carl G. Strbrn,
Defg.vtl4nsgalan/2 IJ
(Attd. dA) Klass B 1.
LeA pi airisen,
foto Saen OIof Srensson, SaxllcAeul)gen
2P B, Karl:hoga 5
(Aud. KKH Bofors).
Ungdonlig
lappkuintett, loto Rauol
Nilsson, Laxgdrden
I B, Karlskoga 5
(Aud. KA 62 Bofors)
KlassB2.-KAp
Ballonger!,'t'oto Olle
Bergslrdm, Barrskogsil)gen 23, Kailskoga,
Klast B 1.

$.

MET@F\,
Rekordinff essetfortsdtter {cirforslagsverksamheten

vid Boforsverken
Fdrslagskommitt6n vid Boforsverken hrill, under daeringenjdrNils A.
lY ahlbergs ordfrirandeskap, den t6/ 6
sitt 3:e sammantrdde
fcir iret och konstateradedi, att det fortfarande rider
ett mycket stort intresse fcir forslagsverksamheten.
Fciredragningslistan
upptog 46 f6tslag, av vilka 15 tidigare behandlats
eller anmdlts och di bordlagts, medan
41 f6rslag yar nya fcir dagen.Hir nedan friljer korta beskrivningar dver de
belonade forslagen, fcir vilka en sammanlagdbeloningssumma
pL 2.760 kr
fdreslogs.
Reg.30/59 "PlansAiuaoch mall ldr
intiillning au gejder p2 hejare", inllmnat av 21183 Oloa MhrgLrd, MSK
90, ochP.eg.32/59 "VerAtyg fdr mlitning ao austindet rnellan gejderna p2
hejare", inldmnat av 21665 Edaard
Carltton, MSK 90, Bida dessafcirslag
hade varit fcirem&lf6r utredningar hos
BAK, vilka givit vid handen, att fdrslagen i sin helhet icke torde vara genomfrirbara, men att vissa vdrdefulla
uppslag kunde hdmtasur dem. Problemet med instillningen av gejdrana dr
mycket besviirligt att lcisa. Belcining
100:- till varderaeller 200:-.
Reg. 2L/60 "Fixtur ldr ri)rilingor
till stfrngugn", inldmnat av 15952
B, Gustausson,MSK 90,
F6rslaget innebdr, att spolen frirst
inpackas och ddrefter monteras in i
ugnen i sitt l2ige. Diirfdr har en
spdnnram tillverkats, som hiller fast
spolslingorna i bestdmt ldge, si att
mehanitplattorna kan placerasmellan
slingorna. Monteringstiden har genom
fixturen nedbringats genom att packningen nu sker enklare och littare frin
yttersidorna. Sedan yttersidorna p&
spolen packats, frinsplnnes fixturen
och insidorna packas. Bekining pi
1 5 0: - - .
Reg. 30/60 "Flyttbara gafflar p3
truck med aiindsAiua", inldmnat av
22370 Oae Carltton, MSK 72.
Fdrslagetinneblr, att gafflarna gors
f<irskjutbarasi att lidor med olika
bredd kan lyftas och helt tcimmaspi
sitt innehill. Bel<ining75:-.
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Reg. 38/60 "Anordning fdr Sterrinning au Ayluatten", inlamnat av
6198 SaenBachman,VA 20.
Enligt fdrslaget frirsesspinbackarna
vid bottnen med en avtappningsanordning, genom vilken kylvattnet rinner
ut och tillvaratages.Fcirslagetberiknas
medfdra en besparing pi ca 200 liter
kylviitska per vecka. Fcirslagetbekinades enligt 2) /o rcgelnmed 250:-.
Reg. 43/50 "5AdgguerhtyS",inldmnat av 11689B. Chri$ensen,MSK 34,
En verktygskonstruktionenligt detta
fcirslag har studerats pi KKV och,
ehuru verktyget innu inte framtagits,
visat sig vara anvdndbar. Belcining
1 5 0 :- .

Reg. 47/60 "VerAtyg fdr saaraning
aa Auggbjulsiimnen", inllmnat av
3217 Paul strid, MSK 83.
Enligt tidigaremetodslipadesdetaljerna fdr hand i en slipmaskinvarvid
de icke alltid blev bra. Numera utfcirs
arbetet i en svarv och Strids frirslag
avser en fixtur, som hiller imnena
under svarvningen.Verktyget har visat
sig vara snabbt och bra och produkten
blir avsevlrt bdttre dn tidigare. Belcining 200:-.
Reg. 48/60 "Centrurn f dr staruning
Ar AxlAr", inldmnat av 3217 Paul Strid,
MSK 83.
Vid bortsvarvning av skdggkanten
pL axlar med fldns, sitts axeln upp i
en chuck. Axeln centrerar di mycket
d&ligt och mtste riktas upp fcir hand.
Fcirslaget avser en hylsa, som trdds

river axelns fia dnda och som st<ider
mot stcidenmot dubben i dubbdockan.
Genom detta verktyg centrerasaxeln
snabbt och arbetet underllttas. Bel6n i n g 1 0 0 :- .
Reg. 49/60 "Stiill ft)r reteradelar
till handmaskiner",inl'imnat av 20221
l, Buurtink, MSK 90.
Dt det ldnge varit ett problem att
lagra olika reservdelartill handmaskinerna till rimliga kostnader,har fcirslagsstillaren nu tillverkat speciella
lidor med insatser av trd, ddr reservdelarna ligger tillg?ingliga och l?itt
synliga.Utredningen visadeocks&att
frirslaget vat bn och att detsamma
anvindes.
Kommitt6n fann att forslaget,tillsammansmed fcirslagen rc1. 5I/60
och 53/60, vilka alla tre mycket likartade, kunde belcinasmed 100: -.
Reg. 50/60 "Skarustycketill telferkedja", inldmnat av 20221 l. Buurink, MSK 90,
Som bekant har telfrarna av Hvilans
resp.Demagsfabrikat olika grova kedjor. Behovetav spdrrarpi telferkrokarna er stort, varfcir dylika ofta miste
monteras in. D8' det varit svirt att fi
spdrrkrokarna att passa,har forslagsstdllaren tillverkat en liten kopplingsanordning som gor att splrrkrokar ldtt
kan monterasi de olika kedjetyperna.
Belcining: Diplom och hedersomndmnande.
Reg. 51/60 "Hylla fdr shlstdmplar", inld.mnatav 20221 f . Buurtink,
MSK 90,
Stilstlmplarna har hittills inte fcirvarats dverskidligt och varit svira att
llsa. Fdrslagsstillarenhar dirfdr konstruerat en liten triihylla, ddr stimplarna nu sticks in och foljaktligen eir
lItta att ldsa. Fcirslaset belcinadesi
sambandmed reg. 49/60 ha, ou^n.
Reg. 52/60 "Dragf jiidrar till &yddsbackarp2 skruustycAen",inllmnat av
20221 I. Buurtinb, MSK 90.
Vid bearbetning i skruvstycke av
detaljer av dmtiligare material brukar
backarnaofta dverklddasmed skydd av
bly, aluminium eller liknande'material. Dessaskydd faller ofta bort, vilket hindrar arbetet. Enligt fcirslaget
har backskyddenfcjrsettsrned h&1,genom vilka en stilfj?ider splnns som
hiller skydden i l?ige. Beldning:
Diplom och hedersomndmnande.

Reg. fi/60 "Skyltar p3 fliiktar", inlimnat av 202211. Buursink, MSK 90,
Vid reparation och dversynav fliiktar av olika storlek var det ofta besvirligt att ersdtta de utslitna detaljerna
med reservdelar,eftersomhela fllikten
miste demonterasinnan man kom it
detaljerna.Enligt f<irslagetsitts nu vid
varje fliikt upp en skylt, diir storlek
pi lager, fliiktrem m. fl. detaljer angives. Reparatrjrenkan nu omedelbart
se beteckningen pa den detalj, som
m&stebytas ut, och hlmta denna utan
drojsm&I.Beldning50: -.

ReS.52/60. Skyddenfaabfrllsned fjdd.rar
tiaer t kruustycketsbackar.
Reg. fi/60 "Lhdfack fi)r smhdetalier", inld'mnat av 20221 l. Buursin€,
MSK 90,
Smidetaljer s&som skruv, bricJ<or,
n'it och dyl. var tidigare forvarat i
plitskip, vilket var mera platskrevande
och inte gav samma tiverskidlighet.
Fcirslagsstdllarenhar konstruerat ett
lidfack, som fests p& v?iggenoch som
pL ca L mz vd'ggSrtarymmer ca |50
sorters smtdetaljer. Fcirslagetbeld,nades i samband med rcg. 49/60 I:m'ovan.

ffi

Reg. 53/60. LSdfacAftu smidetaljer.

R.eg.54/60 "Stiillning fi)r upphAngning au lelfrar aid transport", iil,imnat av 20221 I. Buursink, MSK 90.
Fcirslagsstdllarenhar tidigare konstruerat en upph2ingningsanordning
frir telfrar som innebar att dessaicke
skadades.Man<iveranordningar,uppsamlingskorgfdr kedjor, deformerades
annars ldtt vid magasineringeni hyllfack. Enligt fdrslaget har en mindre
upphiingningsanordning, rull- eller
blrbat, konstrueratsenligt sammaprinciper, ddr telfern nu hinger v?il skyddad under transporten. Beliining
5 0 :- .

anvdnds, nu htijts upp och placerats
vid sidan av mancivertavlan,pi ungefiir 780 mm hdjd dver golvet. F<irdelen
med denna indring, som i fd,rstahand
dr rent bioteknologisk,innebdr att den
man, som skdter skalmaskinen,nu kan
sti rak och manijvreradenna.Tidigare
fick han sti med bdjd rygg s&gott som
hela tiden. Beltining 50: -.

Reg.63/60 "SAyddaid inmatningtbord. uid. centerlesslipmatkin", inld;mnat av 530 Cu$au Persson,MVK 31
och 537 Giite Karlsson,MVK 31.
Det har tidigare hdnt, att stingstilet
Reg. 59/60 "Biirtre utnyttiande aa rullat ijver inmatningsbordets rullar
blad. i kallsLg", inllmnat av i659
ned p& golvet och skadatsliparen. EnS. Parling, MSK 50.
Iigt fiirslaget har 3 skydd av plattjiirn
Vid kapning i kallsig kan, P&grund tillverkats och uppsattspi inmatningsav vissa sigars konstruktion, endasten bordet pi centerlessmaskinen.
Anorddel av bladet anvlndas. Fd,rslagetinne- ningen ir ett utmlrkt skydd och fcirbdr att bladfiistet ftidings, si att iven hindrar sttngstilet att rulla fram och
andra delar av bladet kan anvdndas. skadasliparen.Belcining50: -.
Fiirbrukningen av s&gbladuppg&r till
Reg. 64/60 "Hiiilpanordning fi)r
ca 10.000 per &r. Utredningen visade
tniitning aa centerlesslipatlSngstLl',
i
mellanl2igg
med
metod
att en snarlik
inllmnat av 530 GustaaPersson,MVK
s8genredan anvlndes pi andra avdel31, och 537 Gdte Karlsson,MVK 31,
ningar vid Bofors. Beliining: Diplom
Forslagetbestir i att en rulle av vivoch hedersomndmnande.
bakelit tillverkats och fastsatts vid
Reg. 60/60 " Diimpningsanordning sidan av rullbordet p& utmatningssidan
fdr pneumatitkt mani)urerat locA till
Denna rulle
av centerlesslipmaskinen.
inmatningsriinnap3 snedriktaalsuerk", ersitter en tidigare anordning, best&eninldmrat av 22479 S.Larsson,MV K 30, de av en trlkuts som anvdndes vid
Locket 6ver inmatningsrlnnan till
mitning di stingen lagts upp i sp&ret.
ett snedriktvalsverk VRUIV-I hade Den gamla metoden hade stora nackomgjorts till pneumatiskt mandvre- delar, di trikutsen snart slets ut och
ring. Lod<et var tidigare balanserat df tunga stlnger var svira att hantera.
med motvikter, som kom att tjina som Den nya rullen dr ocksi vridbar. Besvingarmar, varfiir locket stlngdes ldning 100: -.
med stor kraft. Vikternas flsten hiill
Reg. 65/60 "lnledarrdr till trildbiirinte och olycksfallsriskenvar stor. Enligt forslaget ddmpas slagkraften nu ael" , inldmnat av L5393 Uno Ottosson,
med hjnlp av tvi dragfjldrar. Luckan MVK 23.
Frirslaget innebdr, dels att f6rutvastlngs silunda igen mjukare och risken
fdr olycksfall har betydligt minskat. rande dubbla rcir utbyts mot enkelrdr,
dels att inledarrriret fiirl?ings 100 mm
Beldning 50: -.
och dels att inledarrijrets lutning i fdrReg. 6L/60 "Sphn&ydd fdr grop
till sphnl&da",inldmnat av 18543 Ber- hillande till hlrvelns bottenplattagjorts
mindre. Fcirdelarnamed detta fdrslag
til ldnsson,VA 45.
ir att enkelrcireniir billigare i tillverkVid ttimning av svarvspan i en
ning och att trtden vid upphasplingen,
golvet,
sptnlida, som stod nedsdnkt i
tack vare det fddiingda rdret, gir stadihdnde det ofta att sp&nfiill ned mellan
gare.
Ringens form blir dven blttre dn
gropens vlgg och spinlidan. Detta
orsakade extra skyffling och besvlr.
Reg.71/60.Anordningaid kopiettfisning.
Enligt f<irslaget har en fZillbar plit
placeratsciverspinlidan, s&att all spin
mr direkt faller ned i denna. Belcining
5 0 :- .
Reg. 62/60 "Flyttning au reglage
6r
rnani)arering aa shalmasA)n nr
f
4980", inllmnat av 407 Kail Suird,
MVK 30.
De mest anvlnda reglagenvid skalmaskin m 4980 var placeradeldngst
ned i knlhdjd pi manovertavlan.Enligt frirslaget har de reglage,som mest

vridas runt utan hinder frir fldnsen.
Detaljerna uppladestidigare i V-block
vid riktningen. Beldning 100: -.

Reg. 70/60. Rulldubb att anaiindas ild rihtning aa axlar med. fld.ns.

tidigare, speciellt pi de sista varven.
Den mindre lutningen p& inledarrciret
fdrhindrar den fcirsta tr&ddndan att
fastna i bottenplattan. Beldning
1 5 0 :- .
Reg. 69/60 "Andrad konttruktion
aa cylindriska friisdornar", inlimnat
av 2145 Nils Gaude,W SO.
Cylindriska frisdornar enligt tabell
E 3L23 Ir utf6rda med en ring fastdriven intill fldnsenpi dornen.Ringen
skall hindra tunna frdsar att ligga an
mot medbringarkilensavrundadelnda.
Di dornarna med detta utfcirandeblir
dyra i tillverkning och di konstruktionen inte ir tilltalande fcireslogs:
1. En kil med olan inde tillverkas och
fir ersdttadeniidigare anvinda kilen.
Genom att kilens plana 2inda ligger
intill dornens flins, blir den fastpressade ringen dverfkidig.
2. Ringen giirs med spel pt inre diametern si att den kan trldas iiver dornen och kilen. Kilen ftr sammaform
som tidigare med undantag av fasen
L0o. Dornen kan d& eventuelltfcirses
med sliippning intill fldnsen, vilket
skulle undeddtta slipningen.
Utredningen visade, att de nuvarande konstruktionerna fungerat oklanderligt, men att en dndring enligt fcirslaget skulle ge en billigare produkt.
Beldning100: -.
Reg. 70/60 "Rulldubb att anadndas
dd. riktning aa axlar med fliins", inldmnat av 7253 Gdila Erikron, MH
)2_)4

Vid riktning av axlar i press anvdndesen rulldubb av s&dankonstruktion att axlar med flins icke kunde
rulla pi densamma.Fdrslagsst[llaren
har gjort en omkonstruktion. Rulldubben bestir nu av en bygel med tv8. st
rullar samt ett fiste med standardkona
som passartill befintlig riktningsanordning. Dubben ir konstrueradsi att
en axel med fldns kan ldggasupp och
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Reg. 7 l/60 " Kopierstift och Aopiermall fdr kopierfrisning", inldmnat av
3841 TageKarltson,VV Zt.
Frlsmaskinerna, i vilka kopierfr[sning kan utfriras, har olika mitt frin
kopierstiftets centrum till sidan av arbetsbordet, dlr kopiermallen splnns
fast. Fcirvarie maskinerfordrasddrfdr
s2irskildmall. Fcir att kunna anv[nda
samma mall vid olika maskiner,har
f6rslagsstillaren tillverkat ett kopierstift, dZirstiftet sitter excentriskti fcirhillande till inspiinningstappen.Stiftet
kan svlngas omkring tappen och stillas in civer mallen, oberoendeav mittet mellan bordet och kopiersliden.
Tidigare miste ocksi mellanliigg och
passning gdras vid uppsdttningen av
de olika kopieringsmallarna.Metoden
medfdr snabbareuppsiittning och har
visat sig vara mycket anvlndbar. Belcining 150: -.
Reg.72/60 "Spel fdr framdragning
au jiirnaiignagnar", inldmnat av 193J
Rudolf Gu$aoston,RT.
som lossasvid VP
Jdrnvdgsvagnarna
kan inte, p& grund av de tringa lokalerna, ktiras fram med lokomotiv, utan
har tidigare mist dragasfram fcir hand
till kranen. Siirskilt pi vintrarna har
det varit ett hirt arbeteoch VP:s personal har of.ta fhtt kallas ut frii att
hjelpa till. Enligt fdrslagsstillaren har
ett motordrivet soel monterats invid
sticksptret.Med eit rep mellan vagnen
och spelets trumma kan nu Yagratfla
med l[tthet och av endasten man fiiras
fram till lossningsplatsen.Bel6ning
5 0 :- .
Reg. 75/60 "Behdllaref dr uppnmling au slagg i dragbink i MSK 46",
inllmnat av 23585 Gdte Erikuon,
MSK 46.
F<ir kylning av dragdornen spolas
denna rned kylvltska, varvid samtidigt
slagg och fciroreningar skoljdes ned i
avloppet frin dragbiinken och fcirorsakadestopp i ledningarna. Fcirslagsstlllaren har tillverkat olika behillare.
som monterats in under dornen och i
vilka vatten och slagg samlas upp.
Vattnet rinner ut igenom hil, som dr
borrade i behillarens <ivrekant, medan
slaggen samlas i botten. Ndr slaggen
skall t<immas, lyftes behillarna l?itt
och enkelt ur dragblnken. Behillarna
tjlnar samtidigt o&si till att hilla
dragrtngana i riitt liige under dragningen. Fdrslaget minskar rensningsarbeteti avloppen och medverkariven
till att hilla dragringana i sikrare
liige. Belcining1)0: -.

Reg. 77/60. Fastspiinningsaerktyg'f6rborrfixtur,

Reg. 76/60 "Borriigg fdr stLlband
till heiare", inldmnat av 15408 S.-8.
Aruebring och 2LL83 Olou Milrghrd,
MSK 90,
Vid tillverkning av hejarbanden,
som lyfter undre hammarhuvudet pi
motslagshejarna,borras fijrst fZisthtlet
i ena dnden och dlrefter de d'vriga
h&len.Hejarbanden,tvi st per aggregat, bestir ^Y 25 st st&lbandav 0,40,6 mm tiocklek, men av olika bredd
beroende pi hejarnas olika storlek.
F. n. tillverkas 4 storlekar f6r 2,5, ),
8 och 12 tonsheiarna.I fixturen kan
man borra samtliga band. Arbetet utfcirdes tidigare utan underliggsplit,
varvid de undre banden blev liitt deformeraderunt h&let.Belcining100:-.
Reg. 77/60 "Verktyg fdr fasxpdnning au borrfixtur till dymlingsbSl",
inldmnat av 1797 Bertil Andersson,
VK 26.
Vid borrning av dymlingshilen i
slutstycken h?inde det ofta, att borrjiggen flyttades vid fastsplnningen.
Fdrslagetinnebdrett litet hj?ilpverktyg,
bestiendeav en bygel med tv& st klackar, vilka griper om eldr6rets fldns
och frirsett med tvi st skruvar med
vilka borrjiggen fastspannes.Verktyget ger en sdkrarearbetsoperationoch
samtidigt minskad kassationsrisk.Bekining 50: -.
Reg. 78/ 60 " I nsthllnin gtaerk t yg f 1)r
borrspindelp3 koordinatborrma*in i
VK 26", inldmnat av 1622 Bertil Fortman,VK 26.
Skalansom anvlndes vid instiillning
av arbetsdjupet pi koordinatborrmaskinen var glapp och det gick dlirfor
inte att justera instlllningen av bearbetningsdjupet uppit och nedit. Den
foreslagna anordningen anvdndes pi
foljande s?itt: Vid instiillningen liiggs
skirstilet an mot en till flirdigt mitt
bearbetadyta. Vid bearbetning uppht
fistes en hillare med ett mdtur pi en

Reg. 79/60 "Slipfixtur fdr stLl till
plattgiingor", inldmnat av 826 Karl
Sjduall, VV 24,
F6r slipning av glngstil fcir plattglngor har det saknats en l?implig
fixtur. Stilen sattesupp med V-block
i ett skruvstycke
och de olika vinklarna
Detta sdtt
stdlldesin med skruvstycket.
att arbetavar omstdndigtoch tidscidande. Enligt frirslagethar en fixtur tillverkats,vars sidor lutar i sammavinklar som st&let.Man har nu endastatt
spennain stilet i fixturen och liigga
denna plant ph magnetbordet vid
vinklarslipningen,varvid de cinskade
na erhillas. Fcirslagetinnebir sivil
enklareoch sdkrarefastspdnningsom
kortare bearbetningstiddvs. en viss
besparing. Belrining enligt 25 /a reg e l n : 1 1 0 :- .
inspiint16rbonning
Reg.7s/60.Verhtyget
neddt.
steng som dr fastskruvadpi maskinen
intill spindeln.Instillningen av arbetsdjupet sker med passbitarmellan mdturet och fllnsen. Di bearbetninsen
skall ske i riktning neJdt fastsmdturet
med en ring kring spindeln. Instdllningen av arbetsdjupetsker med passbitar mellan meturet och det anslag
som er fiist pi stAngen.Anordningen
ger en sdkrareoch enklaremittinstdllning. Beldning100: -.

Reg. 28/60 "Anordning fbr transborl aa smh ualsar", inldmnat av 4340
'Guslau
Kronberg. RTK.
Detta frirslag, som behandladespi
fdregiende sammantrddei april men
togspi begdranav ingendi avb<ijdes,
jcir Blomgren iter upp. En fornyad
utredning har visat, att fcirslageticke
endast inneblr slkrare transport av
valsarna.utan i sidlvavetket en anordning, som lven medgav lyftning och
hantering av dessa.Beloning 75:-.

ddrmed <ivertidsarbete.
Perssonfcireslog d& en spdrrplit p& g&ngjiirnframfcir de 5 pidrag till motorer, som ej
fick k6ras iging av misstag. Fcirslaget
fungeradetill full belitenhet. Under
utredningensging, di fcirslagetvarit
i bruk cirka 4 mhnader,uppmonterades
en merapraktiskspirranordningav el.
avdelningen.
Kommitt6n beslcit att fcirorda en
belciningav 50 kr till Persson,dels frjr
den tid hansfrirslaghar varit i anvdndning, och dels for att han har hj2ilpt
till att fi denna fr&ga kist.
511i4 Alaar Granath,NB 30: Aalastningsanslatning till lufthompresrorerna och fdrbigLngsleclningtill luftfdrdelning:dosai G 4. (Reg. nr 225.)
Granath har fdreslagit ovanstiende
fcirbindelseledningar.
Fdrslaget1r genomfcirbart och har givit till resultat,
att man ej behciverstoppa kompressorerna och ddrmed luftfcirscirjningen
vid besiktning eller fel pi luftcisternen. Belcining:100 kr.

51274StenOlsson,NVA 21: Andring ild mhlning au stru-mina5, (Reg.
nr 226,)
Vid sprutmilning av minor anvdndes tidigare ett milarcentrum, som
skyddade tiindhillarlZiget f rlo fd.tg.
L . + O . Detta skydd var si stort, att en del av
minan blev omilad. Denna del milades sedanfrir hand i sambandmed att
Soderberg har fcireslagit en ny skyddet togs bort, och en plastplugg
Livlig fiirslagsverksamhet
fasthillningsanordningfcir stdllnings- skruvadesi som ttansportskydd.Enligt
vid Nobelkrut
plankor pa de bockar av rtjr, som an- Olssonsftirslag skruvasnu plastplugvdnds vid underhillsarbeten.Anord- gen i fcire milningen och utgcir ett
Fdrslagskommitt6n
kunde,vid sitt ningen bestir av en kuggsting, som fullgott skydd fcir tiindarhillarl?iget.
sammantrddeden 15 juni, konstatera
svetsasfast pi bockryggenmed taggar- Efter milningen lossasplastpluggen,
att intressetfdr fdrslagsverksamhetenna uppit. Plankorna l?iggs uppe pi
sEatt den inte sitter fast i flrgen. Fdrfortfarandeer rett se livligt. s forslag
dr genomfcirbartoch har medslaget
taggatna, och vid belastning trdnger
av dessavar 5 nyinkom- tagg ffn in i trlet och hiller plankorna fcirt besparingi arbetslcin.
behandlades,
na,2 tidtgarebordlagdaoch 1 tidigare
Kommitt6n beslcit att fdrorda en
pi plats.Beloning: 100 kr.
delbelcinat.
Nya utredningarhadevisat,
delbeldning av )00 kr, till dess den
50940 Sigua.rdSaensson,NVF 90:
att ett av de bordlagda fcirslagen fcir
inbesparadearbetslcinenunder ett ir
ndrvarande ej dr genomfcirbart, och Forenklat filter mellan apparat och kan 6erlknas.
j.)
dirfcir ansig sig kommitt6n icke kunna p u m p .( R e g .n r 2 2
5 1137 Bengt Carlsson, NVF 90 :
Forslaget innebdr en fcirenkling av
fcirorda en belcining. De civriga 7 fcirfcireslogs bli belcinade enligt filterna, som sitter mellan appara:terfi Rengt)ringsuerktygtill slinga i ketinoch pumparna och forhindrar f6rore- ugnar.(Reg. nr 227.)
;t:fff,
ningar i produkten att komma in i
Av syran uppstir en beliiggning pi
NVK 21 : pumparna. Detta filter [r billigare i
55014 CregerOskarsson,
r<iretsinnersidafrin fldnsenoch cirka
Sliipbortar i saltikt, (Reg. nr 199.) tillverkning och llttare att gdra rent
1 dm ned. Denna bel?iggningiir si
Fcirslagethar tidigare delbeltinats in de tidigare anvdndatyperna: Belci- hird, att den miste huggas loss med
med 250 kr vid kommitt6nssamman- n l n g : / ) K f .
hammare och meisel. och det miste
trdde den 24. 8. ,9 och med ledning
leo:s nert;l Perrron, NVF: Spiiru- ske med varsamhei,di rciren 1r cimtiav den utrdknade besparingenunder
anordning for el.-phdra{. (Reg. nr liga fdr slag. Det nya verktyget fungeett ir beslcit kommitt6n nu att utdka
rar som en frds och har h&rdmetall224.)
beldningenmed ytterligare50 kr.
I kolreningsrummetI F 39 c finns skir. Efter fastsdttningpi rciretsfllns
)2155 StigSdderberg,
NA: Andrad L7 pldrag i rad fiir motorer till pum- drivs verktyget med en mutter-dragare.
Fdrslaget har anvdnts och medfcir en
par och omrdrare.Ibland fcjrekomoavlasthhllningsanordning fr)r :tiillningsplankor ph rdrsthllningar, (Reg. nr siktligt start av fel motor, och detta betydlig metodfcirblttring vid reng62 1 4 .)
fcirorsakadellngre separeringstidoch ringen. Beicining:200 kr.
Sbo
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A@M.iltu'"
DEN SVTNSKA STALKANONEN 8OAN
Det dr i ir 80 3.r sedanden fcirsta
svenskastilkanonen tillverkades i Bofors. Med denna kanon, eller rdttare
sagtdmnetill kanonrrjrutfcirdeshirda
jlmfcirandeprovskjutningarmed bdsta
svenskatackjdrnskanoner,
varvid Boforskanonenvann en avg6randeseger.
Hdrmed inleddes en ny epok, icke
endasti Bofors, utan dveni det svenska
artilleriets historia.
Fcirhistoriernadr i korta drag fdljandex).
SedanAB Bofors-Gullsphngfu1873
bildats, med brukspatronenPehr E.
Lagerhjelm som fcirste disponent,
byggdesmasugn 1874, stilugn enligt
Siemens-Martinmetoden
1878 och stilgjuteri fdljande ir. Samtidigt triiffades licensavtal med Terrenoireverken
om deras metoder frir tillverkning av
tatt stilgjutgods. Under divarande
driftsingenjor Carl Danielssonsskickliga ledning lyckadesBofors tillverka
ett gjutst&l av mycket hcig kvalitet, i
klassmed bdstautldndskasmiddast5.l.
Nyheten om dessafcirscikn&dde dven
de militira kretsarna. Marinfrirvaltningen bestiillde provstdnger,vilkas
hillfasthet med fdrnlmlisa resultat
provadespi Jernkontoretslrovningsanstalt. Marinfcirvaltninsen best?illde
hr 1879 ett provgcit till en 4-pundig
stilborrad kanon, avseddfor praktiska
skjutprov.D5. Bofors vid denna tidpunkt inte lgde egna verkstdder,bearbetades kanonen vid Finspf,.ngs
Styckebruk och fick samma form och
r;1 Den intresserade kan mera utf6rligt
lZisahlrom i Bofors historia (1946) sid. i1
och framit.

utseendesom de i Finsping tillverkade
tackidrnskanonerna.
De jdmfrirande provskjutningarna
blev, som redan nlmnts, mycket hirda,
men nu civerilmnar vi ordet till "Ny
Iilustrerad Tidning" av 6.11880, som
beskriverdesamma:
"Inom militlra och tekniskakretsar
hat pi den senare tiden stort uppseende blifvit vdckt genom ett pe
kongl. marinfcirvaltningensfdranstaltande gjordt fdrsrik att af inhemskt
material fcirfiirdiga stilkanoner. Som
bekant ha hittills endast tackiernskanoner tillverkatsinom landet; men di
krigsmaterielensframsteg i andra llnder fordrar att dfven vi ftilja med vir
tid och frirseossmed stilkanoner,uppstod den ftlgan, om vi hade rid att
underkasta oss de mojligen dyrbara
fcirsciksom sannoliktmiste fciregi infdrandet af en ny fabrikation i landet,
och om i si fal nigot jernbruk vore
villigt att itaga sig en fabrikation som
pi sammaging vore utsatt f6r en stor
risk fcir kasseringar och ej lofvade
nigon sdrdelesinkomst genom stora
bestdllningar- eller om det ej vore
blttre att taga kanonerna frln utldndska verkstdder,der man redan hade
fabrikationen i sin hand. Med tanke
p& vigten att inom landet kunna tillverkavir krigsmaterieloch di ostridigt
var, att vi dro i besittningaf for dndamilet bittre rimaterialier dn de flesta
andra ldnder vedervigadesdock ett
fcirberedandefcirscik, hvilket utfallit
cifverfcirvdntatbra. Bofors bruk, som
infcirt den si kallade Terre-Noire-metoden vid maskintillverkningen, hvar-

Den fdrsta sttensAa stfrlAanonen. Triisnitt ur Ny Illustrerad Tidning
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igenom fullkomligt bl8sfria gcit kunna
istadkommas,itog sig att gjuta blocket
till en 4-pundig profkanon, hvilken
derefter borrades,svarfvadesoch ^profskcitsvid Finspongsstyckebruk.
Vid profskjutningen togs till jemf6relse den blsta af vid f<iregiende
fcirscik springda tackjernskanonenaf
sammastorlek, hvilken efter sm&ningom cikadeladdningar hade sprungit i
det 220 skottet fcir en laddning af
6,+z skilpund styckekrut och 61,r2
sk&lpund projektilvigt. StS.lkanonen,
som profskcitsmed sammaladdningar,
visadeingen fcirdndringefter det 220
skottet, hvarf6r skjutningen fortsattes
med sammaladdning till och med 300
skott. Di kanonenlnnu ei visaden3.gon forlndring, skritos 11 skott med
handgevdrskrut och samma kulvigt;
men di ej heller detta utcifvadenAgon
inverkan pi kanonens beskaffenhet,
ofvergick man till vildsamma medel
fcir att slutligen sprdngaden och erfara
det tryck som dertill erfordrades.Till
den dndan lades kanonen efter verkstrild spriingladdning pi den frusna
marken med mynningen stciddmot ett
i jorden nedgrZifdttungt tackjernsblock
och skottet affyrades,hvarvid kanonen
bokstafligen fltig till skottvallen, der
den tog mark och rikochetteradehdgt
upp i luften till ett afstind af flere
hundra fot bortom denna.Elfva skott
miste pi dettasltt skjutas,innan kanonen slutligen sprang. Det sdtt hvarpi
kanonenspranguti 16 olika bitar anses af artillerister vara sdrdelestillfredsst[llandeoch bevisandemateriaJetsjemnabeskaffenhet.
Man beriknar
det invdndiga gastryckettill omkring
5000 atmosferer.
Detta frirsta fcirscik har utfallit si
tillfredsstdllande,
att en 12-centimeters
profkanon ldrer skola bestdllas fcir
irtilleriets rdkning, och det siledes kan
vara hopp om, att vi ej skola behdfva

1880 oi.rande det e't'rer tpriingningen

rekonstruerade eldr,ret.

stilsorter, utan dfven bittre In det berrimda gevlrspipstilet frin Witten i
\Testfalen. Afven I pip?imnenldrer en
t*,
stcire profbestiillning blifvit gjord vid
Bofors."
Bofors framglngsrika experimenterande med stilgjutgods intrdffade
samtidigt med att svenskastaten triffade avtal med Krupp om leveransav
nya 8,4 cm filtkanoner, i anslutning
till riksdagensbeslut till 1874 irs hlrordning. Bofors nya stil blev en f<irsta
klassenssensationoch f6re alla andra
st&ltillverkare i virlden hade Bofors
lost problemet om en osmidd, hillbar
stilkanon. Det skulle dock driija nlgra
ir innan Boforsst&letoch Boforskanonen slog igenom, och detta skedde
frirst efter en ltng och tidvis mycket
0..
bitter kamp mot de gamla droika
En bildfrLn den firsta lilla AanonuerAstaden,
uppfdrd 1883-1884. Foto Albin Andersson svenska styckebruken, frimst Finomkring 1890.
sping. Ar 1883 byggdes den f6rsta
kanonverkstaden,fciljande vir inmonunderkastaoss den skammenatt gi till
Samma material frin Bofors har i terades de frirsta maskinerna och p&
utlandet fcir att frirskaffa ossvir krigs- smidt tillst&nd blifvit profvadt i Eskils- hdsten samma t"r var tillverkningen
materiel, helst ifven de svenskakano- tuna till gevirspipor och har dervid ig8ng och under ir 1885 - fdr i flr
nerna llra blifva billigare dn de ut- befunnits till detta iindamil l?impligare iemt 75 &r sedan - levereradesde
lZindska.
6n icke allenast flere andra svenska fcirstahelt Bofors-tillverkadepjdserna.

en fest som hade samlat 2.000 per- Boforskoncernens
sonef.
Under stjndagengjordes en tur till
B?icl<a,d?ir kaffe serverades.Ddrefter
En stor del av Pl&tverkstadsklubbens tog resendrernaen titt pi Fryksis f[Kungl. Maj :t har, som redan i kortmedlemmar j?imte familjer gjorde en bodar, och detta blev en upplevelse het omtalats, i konselj den 10 juni
mycket lyckad bussresatill semester- som sent skall gldmmas
ldmnat Stordnastiftelsen tillstind att
Pi hemresangjordes ett uppehill i
hemmen Fredshammaroch Bicka lorfijrvdrva fastigheternaKorsnds Uppedagenden 11 juni.
Mora, d[r minnesutstlllningen civer girden La och 15 i Tjiirnti kommun.
Vid framkomsten till Fredshammar den storeMorasonenAnders Zorn gav
Redan i november 1958 avl?it stifresendrernafull valuta fdr entr6av- telsen sin till Konungen stillda ans6,blev vi mottagna av Kad-Axel Nordahl. Sedan inkvarteringen var avkla- giften.
kan om tillstind till fiirvlrvet. Arendet
Fotot visar boforsarnaj[mte v?ird- har hirefter varit fd,rem&lfdr ing&ende
rad, avits en mycket god middag.
Kvdllen avslutades med att alla be- folk samladepi trappan vid Freds- prdvningar i olika instanser. Sivll
vistade Orsa Idrottsf6renings gdkotta, hammar.
TH
ldnsarkitektensom iiverlantmltaren avstyrkte fijrvirvet och ftirst i maj L96O
slutbehandladesdet av Llnsstyrelsen i
Bohus ldn, som d& med stor tvekan
tillstyrkte det.
Utover det forh&llandet att nimnda
instanser varit emot fdrvirvet, har
iven svirigheter uppkommit i samband med frtgan om strdckningenav
en samfllld vig, som enligt Viigftirvaltningens och en del ortsbors isikt
skulle dragas iiver fritidsomridet och
pi s&dantsltt, att den bdstabadstranden fcirdlrvades. Llnsstyrelsen och
TjZirnii kommun tog lven den omstindigheten, att vi overklagadevlgstrickningen hos Agodelningsrltten i Strijmstad, till intlkt fijr att yttedigare
fcirhala behandlingen av markf6rvlrvet. For att undeditta avgcirandetoch
undanrdja eventuella missh?illigheter

VP-klubbenpi Dalautfykt

I
I

fritidsomride pi Tj:irnci
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f6rband sig di Boforsbolagetatt stilla
19.000:- kr till kommunensf6rfogande fcir vissa merkostnader,som
skulle uppsti genom eventuellt dndrad
strdckning av den samfdllda vigen.
Den sista brofdrbindelsen mellan
Tjiirnd och fastlandet berdknas bli
klar i h6st, di dven en del vlgarbeten
miste avslutasfcir att motorfordonstrafiken skall kunna sldppaslcis.
Aven om det hela, vad markfrirvdrvet betrdffar, nu bor vara klart och det
slutliga lagfartsfrirfarandetendast dr
en formsak.ir det twdrr otlnkbart att
fritidsomridet skall kunna utnvttias i
ir. Innan det kan tagasi bruk foi sitt
indamil miste toaletteruppfcirasoch
vattentillfcirsel m. m. ordnas, vilket
varit omcijligt att gdra, innan visshet
erhillits om att fastigheternaskulle fi
fdrvdrvas.
Med hdnsyntill den diskussion,som
fcirekommit omkring fcjrvlrvet och av
hdnsyn till ortsbefolkningen, brir vi
alla, som dr intresserade
av fritidsomrtdet, ftirsdka medverka till att inga
st<irande fcirhillanden intrdffar. Det
skulle sdkerligenbli fallet, om omridet
utnyttjades,innan &tgdrderhunnit vidtagas fdr att fi nigorlunda ordnat fcjr
camDareoch andra bescikande.
Dltta meddelandehar tillkommit i
samrid med Stordnastiftelsens
direktion, som ju haft i uppdrag att t. v.
handha Tjdnoffigan och som pi olika
sdtt och p& olika hill nedlagt ett mycket energiskt och milmedvetet arbete
pi att sdka frira drendet i hamn. Na
*
Fiirslagsverksamheten
koncernen

inom

ffi
,Ai

;,
suomen Bof ors tnonter pa rlirgodsat:fillningen
i Nordsj7, Helsinglors. Herrar T.-G. Jyestberg och Stig Holm fdrhandlar med et par kunder. Suomen Bofors foto.

avdelningmed ringa beliiggningkommer f3. fcirslag,medanintressetdr livligt pn de avdelningardlr full sysselsdttning rider. Ett sliende exempel
hiirpi ha vi i Bofors om man jiim?or
antalet inllmnade fcirslae frin VK
resp.MS-MSK.

da frir Bofors slitgods till krossar,
bandtraktorer,grdvmaskineroch andra
tunga maskiner. Trots hird in- och
utldndsk konkurrens och trots hcigre
priser har Boforsprodukternavunnit
en allt stdrre marknad,tack vare den
riveddgsna kvalit6n. Minga kommunala och statligaverk har siledesfun*
nit det fcirdelaktigareatt kdpa Bofors
slitdelar, framfrirallt fcir reparationsFramgingar
fiir Bofors slitmateriel, ex. kamhalvor och kamprofilstil.
gods i Finland
SuomenBofors har anstillt slrskild
Virt finska dotterbolag, OY Suo- specialutbildadpetsonal for slitgodsmen Bofors AB, gjorde, p3.en special- fcirsiiljningen.Konsignationslagerhar
utstdllning fcir grdv- och schaktmaski- upprittats i Abo och Tammerfors och
ner m. m. vid Nordsjd i Helsingfors samarbetedppnats med aktningsvlrda
den 27-22 maj, frirndmlig propagan- fdretagpi andraorter i Finland.
FdrslagsLomrnitr4tuat'l
i Boforc. Fr. u. o. Strfrth och IJ. Engstri)m,

il

I

Nobelarur, s. Larsson,
Ordf6rande och/eller sekreterare lVeda, E. Ldnnberg,N.IVahlberg och F. Ohrmir,
Bof ort, Tb. Bergfirdm, TV, B. Astri)m,
frin koncernfdretagens f6rslagskom- UVA, och N. Presell,Nohab.BofotsfotoTillman.
mitt6er mcittesnyligen i Bofors fcir att
under <iveringenjor
Nils A. \Tahlbergs
ordfrirandeskap dryfta gemensamma
angeldgenheter.
Semestraroch tjdnsteuppdrag hade hindrat ett par ordforande att komma, annarsvar samtliga
fciretag representerade.
De frigor, som frimst diskuterades
var <ikadpropagandafcir ftirslagsverksamheten,lika beddmnings-och beloningsgrunderinom koncernen,vidareinformationen samt delgivandeav de
meraallmlnt anvdndbarafdrslagentill
Samtliga
resp.produktionsavdelningar.
belcinadefdrslag kommer hddanefter
att publicerasi B-pilen med utfcirliga
fotosoch ritningar.
beskrivningar,
Allm?int konstaterades,
att fdrslagsverksamheten
i stor utstrlckning fcilyer
konjunktur och bel?iggning: frin en
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3o^ma.zsd?a.
lag har sijkt min barndomsrolwnarhagar.
Vil:e till slat jag fann
en f t)ruriclen triidghrd
en sargadtkorslensmur
julgransprydda iingar
och inga lekandebarn,
lag har si)At min barndomsrommarhagar
och s3 hiir efterSt
ndr hdstregnetfaller
fag kiinner nzig
fantastiskt gamnzal och gr3.
Ni-m.
*

eller )3,8 /o inttesserade.Siffran borde vara hrigre.
Ovanstiendesiffror giillde alltsi de
timavlcinadeungdomarna.Hiirtill kommer L37 kinsparare,som fitt minadsl6n samt 157 vid Nobelkrut (102
minads- och 55 timavkinade) varfcir
totala antalet lcinsoararevid AB Bofors 1r 1.009. Deita betyder,att Boforsatnamed bred marginal inom den
svenska industrin leder Postsparbankens lcinsparande.
R
*

Personalnvtt

I sambandmed att Aamrer E. A.
B.jdrndahlden 1 juli avgick.medpenslon haf en vlss omorganlsatronav
Nobelkruts Ekonomiavdelning (NE)
d'gt rum. Samtliga frigor rrirande
tj instemannapersonalen
Boforsarnaleder lcine- drenden, lcjner m. m.) (anstdllningsiivertages av
1
EPM, varvid herr Urban Engstrdm
sParandet
fungerar som kontaktman. I frigor rri(NEPI) tjenstveckor
maj
i
bescikte rande Intressekontoret
Under ett par
Postsparbankensenergiske ackvisitdr g& herr T. lYermelinr (EPI) som
och propagandamanfcir lcinsparandet, kontaktman.
Herr Folke Edstrdm (NEE) dverherr K. B. Malm, Bofors fiir att sdka
kontakt med alla ungdomar pi verk- flyttar till avd. E, men behiller sitt
stider och kontor, fcidda 193) eller kontor pi Nobelkrut, ddr han handsenare.Han hade stor framg&ng och ldgget alla Nobelkruts brandftirsdkringsfrigor.
resultatet av hans interviuer kan i
korthet redovisas i foliande tabell:
Herr Engstri)m blir samtidigt chef
fdr avd. NE, vars arbetsuppgifter i
Ungdommar lodda
!:
rivrigt i stort sett fdrbli ofdrindrade,
€9l€u
1935 och senare
Under NE sorterar fciljande avdeldg
Timavl6nade
ningar: NEFK, NEFP, NEFX, NEFY,
NOAC, NEPT och NEPP.
til
Fiirut
anmiilda
l d n s p a r a n d e .t . . . .
Bergsingenjt)r O. Kni)s tilltriider 1
I tJ
Nya anmZilda till ltinoktober en befattning som bitridansparandet
de fcirsZiljningsdirektdr
vid Gunnebo
I c k e i n t r e s s e r a d e. . .
Bruk AB. Till hanseftertr[daresisom
IckeantrZiffade.....
bitrldande chef fdr Stilfdrsiiljningen
Gifta ..
(FS) har frin samma dag utndmnts
S j u k a. .
berg:ingenji)rAAe Lundgrez (MLC).
Slutat anstdllningen
Summa anstillda

*

e2 11157

Av l.l)7 ungdomar1r s&lundainte
'dn
mindre
715, eller ndrmare 62 /o
Det stdrsta
anslutnatill lcinsparandet.
intresset visar In^dustriskolan,dd,r 70
av 92 eller ndrmare 80 % - alltsa 4
av 5 - deltar. Detta visar, att lIrlingarna iven i detta avseendeutgcir
en elitgrupp. Verkstidernas ungdomar
visar ett gl?idjandestort intresse,)25
av' 842 eller 62,5 /o. Fdudknas de
gifta och de, som lig i militiirtjlinst,
104 plus 49, blk procentsiffrandnnu
hdgre eller 76. Kontorens ungdomar
har alldelestydligt mindre intresseav
att sDara.H'ir var endast 120 av 223

Kulturbild frin Karlskoga
a'r'ro t9o2

l.

\roct regl
Ndr ShahenYar i Bofors och tittade
pi Kanonverkstaden,var det minga
gubbar, som pi middagsrastentog tillfiillet i akt att besk&da persernas
konung. Besriketvart avklarat och bilkortegen drog istad. Di sade en av
jobbarna:
"Det hdr var bn vilregisserat _det var bara ett fel." Och si pekade
han pi en av Boforsomridets halvtama
jdssar som stod pi 2 ben och 6verblickade lZlgetvid RT-staketet:"Han
ddr skulle ju haft en rdd rosettpi sig
en sidan hiir dag."
Roi.

RehnbergsBokhandel.
Kunden: "De ddr bcickerna,
som Ni
lofvade binda in it mej, kunna Ni nu
fi hemta."
Butikspojken: "Jae - dd' kan vi
inte grira nu, fcir bida bokbindarna
a rulle .

D&varande loitnanten, sedermera
amiralen Karl \ilZester,tjdnstgjorde i
bcirjanav dettasekelsom kontrollofficer i Bofors. Han var en skicklig tecknare och bland hans efterldmnade
teckningar finns bl. a. en serie "Boforsminnen",ur vilka ovanstiendebild
hdmtats.
*
Med boforspensionererna
pi Storiin
Enligt gammal god tradition bjdd Bolors
i frr alla pensiondrer pi en rccdas aistelse
pd Stori)n. B-pilens atsiinde uar nere ocb
hrilsade prt och resubate, aa fotogralens llit
han beskhd.aspd niista sida.
Pensiondrsl6reningens ordf. Frans Andersson tillsammans rned sin lra ( liingst
t. h.), ldreningens seAr. fru Elin Boox och
pv11a724Alnta Anfru Elin Gyll:trdn. dersson, Alice GreA ocb Anna Kihlsndm
ha grupperat sig't'dr lotogralen tillsarnmans
med herrar GreA och Gijaert. - Hjalmar
Flodman ldser ocb medirerar pA badAlippdn.En grupp sorn solar ocb dlar efter
rniddagen. OsAar Larsson ocb Karl
Backman (iild:te man pi skansen) fungerade som donare oid kiigelbanan, - Oskar
fobaxssox bar xlss Aomntit hetn frrtn ex
lyAad fi:AefArd. och dishuterar resuhatel
med herrar Jiirnkaitt, Fors ocb Lund samt
Henning Stoor och K. J.
fru Jonsson. BrattsrrAnz beriittade rcliga historier 't'6r
lruarna Ester Gustafsson och Elin Sjdberg
(r. h.). - Intresserade fr.sA1dareaid Aiigelbanan. B-oilen folo.
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)emesterJobb rgoo
Bof ors Hotell ocb Hurudhontoret fick
en ndrlaiindig ma(e-up. - Gillh lohanneston och Nils Hellberg mLlar
lrA?errer.- NedLiggancletaa Aulaertrdren i det nya aulopptsyfiemetuar be:ttiirligt i de trSnga g.fiornd mellan
aerkstacltby
ggnaderna.Det aar mdnga
kablar som nzfutepasteras,- Timsiiluen tdmdesrlt?z aanligt och dam.marnas funclarnent JAgr daer.
Boforsfoto
Falk.
;a@

ceberg:
FINGALS SEMESTER
Det 1r minga, som skisserat upp
.
srna semesterplanermed utgingspunkt
ifrin, att sommarledighetenskulle tillbringas pi Tjiirnti. Men till dem hcir
inte Fingal Fingalsson. Han har fitt
nog av Vdstkustenoch desssemesterliv.
Det har frugan hans ocksi. Ddrmed 6r
det mesta sagt. Fingal Fingalsson och
hans fru kommer inte frivilligt att gora
ett S.terbes<ik
till Skagerackskuster.
NZir Fingal - vi ndmner honom si
som alla grir, utom hustrun, vilken
konsekvent kallar sin man Fingalsson
- alltsi ndr Fingal antrldde sin resa
till Viistkusten var det sdkert minga
bland dem, som kdnner honom nlrmare, som i andanom ritade ett kors i
taket. Det betecknadessom en enast8.ende hlndelse, att Fingal ldmnade sin
tdppa, och stadenfcir en lingre bortovaro. Fingal ir en jordbunden vanemdnniska, som inrutat sitt leverne i
sndva,men vd,Lavvd,gda
banor. Han gir
upp, vid pass femtiden pi mornarna,
ordnar med morronkaffet, ldser tidningen, rotar i kdllaren, tar en titt pl
teppan och stdvlar, i god tid, iviig till
jobbet, i Bofors. Mest pr cykel. Sn
kommer han hem frin arbetet, hyfsar
till sig i badrummet,i kdllaren, tlr sin
kvdllsvard, pysslar om, med hus och
tomt, allt efter det 8rstiderna bjuder.
Gir ut med hunden, ldser tidningen
och liigger sig att sova.
Allt detta sker med den storsta regelbundenhetoch i stdrstafrivillighet,
utom vad det betrdffar, att g& ut med
hunden. Det tyd<erinte Fingal om och
han gillar inte hunden. Hunden dlskar
heller inte Fingal si river sig, men bida
har funnit sig i sitt ride: de mesteumgis. Detta umglnge blir ldngst under
veckohelgeroch helgdagar och di blir
lven rytmen i Fingals liv nigot annorlunda, ln vad vi beskrivit. Men fcirdndringen besttr mest i, att Fingal di
pysslar mer om hus och tomt.
Men s3.hiinde sig en dag, att Fingal
sjiilv girade av ffin den vdl inrutade
levnadsstigen.Han tog pi biistarocken
en kvill, och stegadeivdg ner mot torget. Dir stcittehan pi en bekant,som
v?il k?indehans vanor och dennekunde
inte hejda sig utan utbrast: - "Men
iir du pi utflykt, Fingal!"
"J^, dlr ser du, Fingalsson,"
konstatetadefrun, ndr Fingal kom hem
och berlttade om torgepisoden."Det
r* vad jag alltid har sagt: Du gcir dig
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till ett itlcije genom att aldrig visa dig
bland folk, aldrig resa nigonstans,
bata git hdr och rota. Men nu SKA vi
ika till Vlstkusten, under semestern,
som jag tjatat om s3.llnge. Fciratt visa
dom . . ." - hon avslutademed att
trumma med fingrarna mot koksbordet.
- "Men Pelle- det dr hundeninte kan vi ta med honom och var ska
vi hysa in . . ."
- "Pelle friljer med," klippte frugao aY, bide Fingals hopp om att
slippa ika till Viistkustenoch att slippa
den avskyddahunden.
- "Hur? Hur?" ynkadesig Fingal,
men avbrcitsinyo.
- "Iug ordnar resan.Vi Sker tig
och Pelle behciver bara halv biljett.
Tiink pi det!"
Fingal drog sig tillbaks, i kZillarv8.ningen, och funderade. "Jaha, dd.va
de, dd," sa han halvhdgt till sig sjiilv.
"Frirst miste man ut och ika och si ska
man ha med sig det diir sakramenskade
ibdket, till hund," __ han tittade
sig fdrsiktigt omkring vid det sista.
Det hiinde sig nimligen, att han en
ging hdgt, delgav frun sin betygsdttning av hennes kelgris: Pelle. Det
gjorde han inte om, fcir det resulterade
bara i, att Pelle fick nagra extra smdrgisar med leverpastejoch en stor portion kalvstek. Fingal till varnagel, fcir
han 6r ganskas&ddr ekonomisk.
Semesternkom och Fingal antrddde
sitt livs fiirsta lingfiird. Frugan hade
ordnat med bide vdstkuststugaoch tigbiljetter; hade tagit reda pi alla tiLgtider, var man skulle byta och allt annat somhdrdesemesterf[rden
till. Hon
var salig av sin uppgift och Fingal
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sjdlv tyckte, st sminingom, att det hela
inte artadesig s8.illa. Han hade ndmligen ordnat med en arbetskompissi,
att han hade en liten flaska, ro* hurt
tullade pi innehillet di och di under
bes<ikpi det lilla enskilda rummet i
vagnensgavel.
Ankomsten till stugan pi V?istkusten, dir Fingal skulle dvdljas under
semestern,tillsammans med fru och
hund, blev angendm.Man installerade
sig i stuganoch Fingal lyckadessmyga
tiII Olsson - stugansd"garc- ett par
rejdla huttar utan att nigon inte inblandad sig det. I gengZildfick Fingal
anvisning pi en liten grotta i berget
vid stugan,som han skuile fi stor nytta
av. Ja, den riiddadekanskehans liv.
Inledningen av Fingals vdstkustsemester blev behaglig, och om det funnits en insatt iakttagare skulle denne
nog ha sagt, att Fingal utveckladestill
err ny man. Frun och Pelle badadeoch
Fingal sammantrddde
ofta med Olsson
i grottan. Den senarehade snabbtfitt
civertagaarbetskompisensroll betr. att
skaffa "pratolja", som Fingal ndmnde
det. Vid sammankomsterna
i grottan
lettade Fingal pi sina bekymmer fcir
den erfarne bohusldnningen. Talade
om hur han trivdes ddr hemma- bide
med kdrringen och tdppan - men hatade hunden. Denna linghiriga diktator, som skapatsfcir att leva i frihet pi
Skottlandshrigland, frir att vakta fir,
men inte frir att g& och hira ner mat
och taklampor i ett finputsat industrihem i Kadskoga.
Olsson nickade,fdrstod och drack,
samt hummadenigot om att han hade
bcissa"och kanskekunde greja hundkrdket". Fingal tog det, som alltid, fcirsiktigt. Han gd,mdeundan av styrkethtarna i grottan. Mih?inda fdrvarnad

om att det skulle bistratill sig. Det ddr
fcirbyttes
vdnliga leendetssemesterland
ndmligen ganskasnart i nigot annat.
Det bdrjademed, att fru Fingal brinde
sig pi en manet.Hon hadevarnatsom
dessapl5goandar,men sedanhon fitt
se en manet uppspoladpi land i solens och vindens vild, mest liknande
de bruna baskermdssorsom brukar
segla pi Mcjckelnsf6rorenadevatten,
ingnoreradehon maneterna.Hon fick
ingra sig och det fick Fingal biira
hundhuvudet ftir. I fortsdttningen fick
han kinka vatten, en mcidosamvdg,
frin havet till stugan frjr att frugan
skulle duschasig i. Bada vigade hon
inte llngre, men ldga sig i saltvatten
skulle hon.
Men allt har sin dnde och i det hiir
fallet kom den med en fruktansvdrd
salut, som ndstanenbartBohusldnkan
ordna. Molnen skockadesig och ett
hotfullt mummelhcirdes.Nigra blixtar
ljungadeoch dettavar nog fcjr att bide
fru Fingalssonoch Pelle skulle liigga
sig under sdngeni den lilla stugasom
var deras,just nu. Bida var ndmligen
lika iskr?idda.Fingal kisademot himlen, log en smula och funderadetiver
de bida under sdngen.Sengick han till
grottan och kdndesig trygg.
Det blev ett fruktansvdrt iskvider.
Olsson,som varit med om det mestai
den vigen, drog sig betdnksamtom
hakan och vek inte en tum frin sin utsiktspost.Han sig hur biixten slog ner
pi klipptoppatna, och hur stenarna
yrde ner dver sluttningarnaoch hur det
osanderegnetnristanslog ner de vredgade havsvigorna.Sen f6rnimde han
bara ett jimmerskri och fick fullt schi
att ta hand om den tillrusandefru Fingalsson.
Under tiden satt Fingal, ritt oberord, i grottan. Han hdrde iskknal-

larna och han sig dven nir frugan rusade upp till bondgirden. Han var
nrijd med det - inte minst dirfdr att
hunden Pelle inte var med. F<iliaktligen miste denne vara kvar under slngen, i stugan.
Ldngrehann inte Fingal i sitt funderande fcirrdn himlen rlmnade sig <iver
honom och allt upplcistesi blitt, eld
och svavel. Halvt omt<icknadkikade
han ut och tycktesig liksom se,att det
var nigot fordndrat med stugan han
hyrde. Han kisade mot skyn och stegade sedanivig mot stugan. Dzir luktade brdnnt. Fingal funderadeoch avvaktade,men si tog nyfikenhetendverhandenoch han gldntadepi dcirren.
Ut som ett iehu kom "Pelle", och
f<irsvannrakt mot havet. Sen var det
inget mer. Fingal rev sig bakom <irat.
"JasL," sa han. Sen tittade han in och
den syn, som mtitte honom var inte
grann. Hunden hade smort ner hela
intericirensi det behrivdesinte vare sig
syn- eller luktorgan fcir att registrera
det.
-- "Herre min je," sa Fingal och
strickte hdndernamot himlen i en hotfull gest. Ska man behcivautsti detta
- och han tdnkte i andanompi bide
stug- och hundtvltt. Men som ett svart
omenkom det en ljungandeblixt. Rakt
ner i skorstenspipan.Lufttrycket skickade Fingal till grottoppningen och
ddr kuradehan sedanihop sig.
Efter en stund stackFingal ut huvudet och vldrade, som ett vilt djur. Han

kdndebrandrokkittla ndsanoch sig att
den fcirhyrdastuganvar antdnd.Fdrst
tinkte han springa ut fcir att srika
sldcka.Men si ingrade han sig. "Lit
det brinna, med hundlort och allt",
tdnktehan. Senstappladehan iv?igupp
till bondgirden.
- "Stuganbrann ner," konstaterade
Fingal, ndr han togs om hand av Olsson. "Men hunden?"undradeOlsson.
"Ja, den j'd . . ." kom Fingal till ndr
frugan uppenbaradesig.
- "Var iir Pelle?" undrade hon, i
skarp ton.
-- "Den stdngdedu in i stugan,ddr
blixten slog ner," forsokteFingal.
- "Gjorde jag l" exploderadefrun.
"Nei" - hon sattehlnderna i sidorna
- "det var du, ditt krZik,som civerldmnadePellei dcidensklor." Senf<ill hon
sammani grit.
Fingal och Olsson bdrjade ett ligmdlt samtal.
- "Hundkr[ket hade eld i den d?ir
fcirbenade, lingfjiidrade pllsen och
styrde rakt ut till havs," redogjorde
Fingal.
- "Da blir han ldtt och ta, om han
inte redan dr drdnkt," konstaterade
Olsson. Men jag tar, fcir sdkerhets
med mej.
skull bcissan
Sen gick Olsson och Fingal. Men
frun satt kvar i bondg&rden.I morgon
skulle de ldmna detta fdrfdrliga stdlle,
med vattenbdringoch maneter,iskviggar och skr[ckstunder.Det var bida
enseom. Avfdrden skulle ske - utan
Pelle, cinsket?inkte
Fingal. Med Pelle,
hoppades fru Fingalsson. Hon fick
rdtt. Pellekom nlmligen smygandeintill matte, just som Olsson lade in
blyet, som ev. skulle ha avfdrt honom
frin Fingals bekymmer. Ddrmed var
Pelles fortsatta tillvaro i Fingal Fingalssonshem klar och nu fanns ingen
fcjrmildrande omstdndighet kvar i
Fingals utflykt till Vdstkusten.

,trtiltr,

Meddelanden
frdn

En hel del otur hade i alla fall den
arbetare, som pi middagsrastenhade
hitta-t en blomplanta ro^"hrn tog med
sig fcir att plantera utanfrir sin a-rbetslokal. Di markenvisadesig vara hi.rd,
hdmtadehan frin en redskapsboden
korp, som normalt anvdndesvintertid
fcir ishackning. Av allt att dcimatrdf_
fade korpspetsenen sten eller niqot
annat hirt fciremil varvid en ett iar
millimeterling stilflisa Iossnade
fiin
korpspetsen och trdngde in i hdger
ciga.Den skadadeuppfattadeinte 6ns
sjdlv att han fitt en-metallflisa
i cigat,
utan trodde att han fitt nigot djur
eller skrdp i 6gat.
Friljderna blev allvarliqa. Hittills
hat skadan medfcirt tre" minaders
sjukskrivning och det dr, ndr detta
skrives, osikert om nigot av synen pe
dgat kan rdddas.
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Hdnder och fingrar, fcitter och tir samt
hrjftled och knd, dvs. extremiteterna.
fick mottaga de flesta tcirnarna.Av
f6r ir 1959 har nyligen publicerats. olycksfallen medfrirde j
en fri.nvaro
Densammabjuder en riycket intressant pl mer dn
90 degar(3 min.), 8 invaoch fcir Boforsarnasdrdelesgindjande liditet och 1 dcidsfall.
ldsning.
. ?. i statistikenupptagnafciretagen
Bofors redovisade ir I9r9 166 hade
ca 47.100S.rsarbetare
eller i me_
yrkesskador fdr arbetare i arbetet pi.
deltal 5% irsarbetareper f<iretag.Bo9,96 mtlj. arbetstimmar,vilket ger
fors dr det nist stcjrsta frjreti-get i
-peri.,
frekvens pF, 16,7 yrkesskador
1 statistiken
med9,96milj. arbetstiimar
milj. arbetstimmar.Sammanlagt?ddo- (ca 4.900--5.000 arbetare).
Sandviken
ndes 33.6)2 arbetstimmarellir i me- redovisade1o,47 milj. aibetstimmar.
deltal 2o3 per olycksfall, vilket ger en Domnarvet7,08, Hofors 6,3,
Avesta
frinvaroprocentpi 0,3.Statistjken
om_ 5.075och Fagersta5.054milj. arbetsfattar 9O friretag och av dessakunde t i m m a ru n d e ri r 1 9 5 9 .
i F 39.
R SprdngblecLsbristningarna
endast 15 fcireraguppvisa ldgre freI
*
byggnaden
F
som
39
ligger ett par
kvens. Att mdrka ir dock att 13 av
.
hundra meter innanfctr fibiiksporien
sistndmndafciretagdr mycketsmi. och
tillverkas niacin, paranitrobensoesyra
med ett fhtal arbetare (ca 2O.OOO- Skyddsglimtar frin Nobelkrut
mm. Detta skerg&om oxidationmed
50.000 arbetstimmar).Arsmedeltalet
salpetersyraunder hcigt tryck i auto_
Fiirre olycktfall and.raAaartalet
fdr riket blev 33,6 skadorper 1 milj.
dr lessa appa_
arbetstimmar. Totalt intr2iffade i,
Fcjr fcirsta kvartalet 1960 resistre- klaver.Av sdkerhetsskdl
rater fcirseddamed sprdngbleck,iom
1959 vid jdrnbruken 3.243 yrkesska- rlde;
mycket
kraftig
uppgi"ng
av
9n
^Frekven- brrsterom trycketblir fcjr hciet.
dor p3,36,46milj. arbetstimmar
varvid olycksfallenvid Nobelkrut.
Under processen utsiitte"s dessa
sen 37,4 per en miljon arbetstimmar
503.205timmar fcirlorades.
springbleck
fcir kraftiga utmattninss_
var mer iin dubbelt si hcig som den
hade6 yrkesskador
i
.Tjdnstemdnnen
pikdnningar
varf<ir det h2inder "att
arbetet p3, l,S6 milj. arbetstimmar, normala.
bristningar
sker
iven vid normait
vilket ger en frekvenspi, t,6. Hdr fcirUnder andrakvartaletintrdffade 11
lorades720 arbetstimmar
ftyck. Frekvensen av sprdngbleckseller 120 oer olycksfall.Det ger en frekvensav 2I,8
"och
vi.yrkesskada.I denna statistik ligger per en miljon arbetstimmar.Ned_ bristningar har under viniern
ren
ganska
varit
hde.
Bofors timligen diligt, ty av go l{regingen Ir giidjande, men kvartalssiffVid en-sprdngbJe"cksbristning
rusar
tag yat 66 helt fia ffin olycksfall. Av
ran ligger dock hcigredn motsvarande
stcirre
delenav autoklavensinnJill av
de 24 olycksfallsbelastade
bruken hade kvartal 1959, de vi endastnoterade8
ut
Bofors dock den ldgsta frekvensen.
olycksfall och en frekvens av L6,8. Ptpd*l och oreageradsalpetersyra
Fdrdolycksfallen,"olycksfallsskador Med undantagav en nedan relaterad ocn taller r ogynnsammafall ned som
vid fiird till och frin arbetet".blev fcir dgonskadavar de intrdffade olycksfal- ett regn civer den nirmaste omgiv_
Bofors del 5.r t9)9 32 f6r arbetare len relativt lindriga. Statistisktredovi- ningen. Det har diirvid intriiffat att
(frekvens 3,2) och 4 fcir tldnstemln sasvisserligen2.872 fcirloradearbets- fcirbipasserandefitt stdnk av syra och
gulfdrgade produkter dver sig. Syran
(frekvens 1,0). De flesta redovisande timmar, men stcjrstadelen av dennatid
dr
mycket utsp?iddmen kan ?indock
bruk hade hZirbetydligtldgre siffror. hdrrcirfrin skador,som intdffat under
orsaka
frdtskador pi. oskyddadehud_
Arbetarnas t 66 yrkessk"adorhade frirsta kvartalet. Tvi gir fcir civrigt
fciljandehuvudorsaker:arbetsmaskiner fortfarande sjukskrivna"f<ir olycksfail partier. Aven kl?idbroch'fordon kan
ta skadaom syrautfalletdr fcir kraftist.
2J,
_kranar och Iyftanordningar16, som hdndei mars minad.
Den sorn miirker att ban Aommit"in
fordon och andra transportmedel
ll.
i ett "syraregn'_'eller ett gatmoln efter
handverktygoch dylikt ?, splitter och Mrirkligt olTcAsfall
en spriingblecksbristningskalt dnift)r
stink och dylikt f t, ljus- och vlrmeOlycksfall dr ingenting som bara omedelbartuppsoha
uaien och sAilia
strilning 1, eld och explosion 9, gif- hdnder.Det finns utttid
ei orsak bak- antikte och hiinder. Kuinnlig personal
tiga dmnen och liknande 1,, fall f-r&n om och i de allra
flesta fall dr denna bdr daen ttinAa p2 benei.'Nylon_
stegaroch stdllningar4, halkning och .orsakatt scikahos
den olycksfallsdrab- ttrilmPor ttoppar mycket ddligt
fall i rivrigt t:, fillande fciremi'i och bade sjiilv. Alltfcir
fdr
ofta'talas det om ralpeterryra.Fordon bijr snarai mdi_
ras 26, klZimning och trampning och otur i samband med
olyckshdndelser. ligt spolat med aatten annarc sLad)s
stcitning etc. 37, lyftande och hante- Man vill gdrna betrakta
olyckan som liitt lackeringen,
ring av materiel 6. De flesta skadorna mer eller mindre
f<irutbestdmd och
Energiskaitgdrder har vidtagits frir
drabbademuskler och andra miukde- silunda nigonting som inte
dr mycket att minska antalet springblecksbrist_
lar, vanv 4i utan sir och 44 med sl.r. att gdra nigot it.
Det behciveivdl ningar och begrinsa ikadiverkningarD[rnlst kom skadorpi skelettbenmed knappastpipekas,
att en sidan instdll- na och man kan nog hoppas pi-att
45 benbrott.1.3falliat stukninsaroch ning ir felaktig
och skyddsarbetets skador framdelesskall bli meri sellvrickningar och 14 var brdntiskador. kanske alha failigaste
fiende.
synra.
Forts.pd niistasida
Jiirnbruksfiirbundets
skadestatistik

Tragitk trafikolycka
Ett par dagar fore semesternintrlffade vid Nobelkrut en sv&r trafikolyckavarvid arbetarenKad Fogelberg
idrog sig si svira skador att han efter
nigra timmar avled pi Karlskoga
Lasarett.
Fogelberg hade beordrats att Pi
hemvlgen ldmna in prover till laboratoriet. Han limnade ddrfcir arbetsplatsenen kvart f<ireordinarie arbetsiidens slut. Fogelberg flrdades med
moped Bjiirk?ingsviigen sdderut. Vid
jdrnvdgskorsningen omedelbart iister
om Marketenteriet kolliderade han
med ett tigsdtt, som hdll Pi med v[xling. Tigs?ittet som bestod av lok och
fem vagnar, framftirdes med vagnarna
frdmst och var pi viig uPP mot lastkaien. Pi den frdmstavagnenstod en
vdxlare. Denne fdrsiikte genom tillrop
pikalla Fogelbergs uppmlrksamhet
hen lyckadesinte utan Fogelbergttirnade emot vagnens bortre buffert'
Tiget framfd,rdes med mycket lig
hastighet, troligen under fem kilometer i timmen.
Sikten Ir vid olycksplatsengod varftir det fdrefaller underligt att Fogelberg inte uppmirksammat tiget. Det
regnade dock vid tillf?illet och tigonvittnen uppger att han tittat ned&t och
it viinstei. Antagligen fijr att inte fi
regnet i ansiktet.
Inom fabriksomridet finns en stor
miingd korsningar mellan vdgar och
j ?irnviigsspir.Vid upprepadetillf?illen
har utredningar gjorts och olika itgdrder vidtagits frjr att cika trafiksdkerheten inom omridet.
Efter olycJ<antillkallades yrkesinspektdrenoch inspektorenfdr landtrafiken dels frir utredning av olyckan

och dels fcir att diskutera vilka ytterligare ttgiirder som kan vidtagas.Detta
arbetekommer att fortsitta och experter frtn V?ig- och vattenbyggnadsstyrelsen kommer dven att tillkallas.
Lrn
*
Vel utfitrd
minska

introduktion

antalet olycksfall

Den tr&kiga tendensentill dkning
av antalet olycksfall, som konstaterades under fciregiende ir, synestlvdrr
fortsltta iven i &r. Under fiirsta halviret i ir har silunda intdffat I29
olycksfall jnmfrirt med 9) fall under
sammatid i fjol; en dkning alltsi med
34 fall.
Skall denna utveckling verkligen
behcivafortsitta? Finns det ingen miijlighet att hindra stegringen? Det borde
inle vara alldelesuteslutetom vi alla
verkligen vill medverkahiirtill.
Vid en genomging av de intrlffade
olycksfallen,som dessbittreej varit av
alivarligare art, visar det sig, att de i
stor utstrlci<ning drabbat nyanstlllda
och ovanaarbetare.Efter detta konstaterande instdller sig oscikt f fitgan:
Skall det vara oundvikligt att en stor
del av den nyanstillda Personalen
r&kar ut ftir olycksfall? Ar forhillandena verkligen sidana pL vlta arbetsplatser,att de risker fcir olycksfall som
loreligger inte gir att undvika fdr den
nyanstllldeoch ovanearbetaren?Nej,
naturligtvis inte. I stdllet torde med
fullt fog kunna sdgas,att rent tekniskt
sett har allt, som rimligen kan gdras
ocksi
i fdrebyggandeskyddshdnseende,
blivit utftirt. Trots detta intrdffar det
olycksfalli dkad omfattning.
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Nu dr vdl detta inget fenomen som
iir typiskt ftir Bofors. De understjkningar, som gjorts p& det h?iromrtdet,
visar att all industri har samma
problem. att nyanstdlld och ovan arbetskrafi oftare r&kar ut fcir olvcksfall
dn denvana.
Men - fcir att itergi till den st?illda
1r detta ncidviindigt och
ffirgan oundvikligt? Skall vi sli osstill ro och
godtagadetta?
LEt oss ett iigonblick se Pt vad ett
olycksfall innebdroch vilka konsekvenser av minsklig och ekonomiskart det
frir med sis. Fdrst och frdmst Ir det
alltsi det kroppsliga lidande den skadade ftr k2innasvid. I minga fall kan
det bli bestiende men i form av en
stympadhand eller fot, ett skadat<iga
eller ftjrlorad syn.Huvudrned^nedsatt
skador med hjdrnskakning 1r heller
inte ovanliga. Det har i dessadagar
skrivits spaltkilometerom f. d. vlrldsmistareni hiirnskakning och de konsekvenser denna kan medfora for
honom. Precissammasak gdller i vira
skadefall, men dlrom skrivs inte en
endarad.
Olycksfallenmedfdr ju od<si direkta
och indirekta ekonomiska frirluster,
s&v?ilf6r den skadade,som fcir hans
anhdriga och fdretaget. Att bekiimpa
olycksfallen ?ir alltsi nigot som vi alla
m&ste gcira av bide humanitlra och
ekonomiska bevekelsegrunder. Men
gdr vi verkligen det? Det verkar inte
Je, om vi ser pi de uppnidda resultaten. Hur oftf kan inlenjorer, arbetsledareoch skyddsombud,di ett olycksfall intriiffat, sdga: "Det hir var ett
'rent'
olycksfall."Eller "h[r har ingenting gjorts eller underlitits, som kunnat medfcira risk ftir olycksfall"' Naturlistvis kan sidana fall forekomma,
men"i mlnga fall iir det tywdrr s&, att
en bdttre instruktion om fbreliggande
risker, en mera intensiv fortlopande
undervisning och dvervakning: kort
sagt, ett sttirre personligt iniresse hos
f<irmdn,instruktorer och skyddsombud
f<jr den nyanstdlldeunder hans fcirsta,
i fdr honom
ofta svira anpassningstid,
obekant och frdmmande miljci, skulle
leda till betydligt bdttre resultat. Bide
med hdnsyn till arbetseffektivitet och
sikerhet.
Till sist: varje nyanstdlldhar rdtt,
bide ur laglig och humanitdr synpunkt,
att frirvinta sig, att han blir vil och
riktigt omhdndertagen.Att bli introduceradpi ett vettigt sdtt om fdretaget
och sin blivande arbetsinsatsoch instrueradom de risker till liv och lem
som arbetet kan medfcira. Sker detta,
kan vi s?ikert pt nytt iter redovisa
sjunkande olycksfallssiffror. S/Osr.
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Di Tidaholmsbilarnagjorde sradenbercimd
Tidaholm har tkriuit ett intrestant aapitel i den suenskabiltillaeraningent bistoria. Kaalitet ocb lyckade djiirua experirnenradr utmiirkande
fdr Tidabolms Bruat Hlfabrikation. Hans Fibn beriitar hiir nedan bl. a.
att a7ra moderna bussari haauddrag
fick sitt utreendeutexperimenrerat
iust i Tidaltolm.
Tidaholmsstad1r nog ganskaensam
om att ha en brandbil, som inte bara
Ir tillverkad i staden utan dven som
mdrke bZir namnet TIDAHOLM.
Tidaholmarna i gemen fir nigot saligt
i blicken nlr samtalet bdrjar rdra sig
om den forna biltillverkningen. DIr
b<irjar man rcira vid hjlrtest-rlngarna
direkt och sirskilt kdnns det fcir dem
som hade den stora fdrmi.nen att fi
jobba vid gamla TidaholmsBruk.
Se,det var den tid man girna minns.
Varenda arbetaredeltog i experimenten, diskuterade med strirsta intresse
motorer och alla detaljer, som h6rde
till bussar, lastbilar och brandbilar.
Men si kom depressionenoch Kreugerkraschen i bdrjan av L93}-ta1et.
Snart var hela tillverkningen nedlagd
och verkstdderna soprena, td,mda p3.
b&demaskineroch arbetare.Tidaholms
stad och dess invtnare gastkramades.
Tidaholm, som var pbL vdg att bli
Sveriges Detroit, fick nigra oerh6rt
svira ir. Det var ddrfcir en oerhdrt
stor hjiilp, niir AB Bofors i slutet av 6r
1935 startade Tid4holmsverken, genom att 6vertaga f. d. Tidaholms
Bruks fastigheter.

Hdsten 1903 rullade den fd,rsta
tidaholmsbilen ut. Startfrirsdket blev
lyckai och bide konstruktcirens,Gottfrid Lindstrdm, och arbetarnasjubel
var stort. Vagnen kallades Tor I och
motorn hade fyn cylindrar och presterade 26 hk vid 800 varvlmin. Kraftdverfdringen skedde medelst kedjor
och de stilskodda trlekerhiulen var
sex tum breda.Lastfdrmigan var fem
ton och bilens nettovikt 2,7 ton. Bilen
var driftsiker och den gedigna konstruktionen inspireradetill fortsatt utvecklingsarbete.Nlsta bil Tor II blev
f2irdig 1905. Den hade t. o. m. rattvixel och tre vlxlar framit och en
back. Tor II lastade fyra ton och
kostade8.500kr med stiiskoddahiul.
Fdr massivagummiringar debiterades
extra tilldgg.
1906 tillverkadesdet fcirstaexempla'och
ret av en kombinerad personlastvagn med l2ingsgiende binkar.
Med en sidan bil foretog kronprins
Gustav Adolf, vir nuvarandekonung,
fu l9O7 en resa genom v?istgcitabygden, tillsammans med landshrivding
Fabian de Geer och med konstrukt<iren
Gottfrid Lindstrrim vid ratten.

Dex gamla Tidahohnsbrandbilenbliinaer som "sola i Kailsta','. Brandniinnen bade det
inte :fr beAaarntfdry i tidex utan t'ick sitta ute i lrisaa lalren iret ruxt. Mannex ,tid
rdten Ar brandchefeni Tidaholn Jobn SpaaA.
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Fronten iir fi)raisso inte strdmlinjeformad,
men desro mer fdrtroendeingiaande.

- Personvagnstillverkningenupph6rde docft rcdan L9L3 och fabrilien inriktade sedan sin produktion pi lastoch brandbilar och efter Lgi2 dven
pi specialbyggdaomnibussar.I bdrjan
au..L92O-talet uppgick fcirsZiljningen
trII ca 150 vagnar om iret.
Tidaholms Eruks AB var den fcirsta
svenskabilfabrik som tillverkade moderna lastbilar. L929 kom bruket med
sensationen med halvt framflvttad
fcirare p3. tidaholmsbussarna. Detta
byggnadssiitttogs snart efter av andra
fabrikanter, men tidaholmsfabriken
hade visat vlgen till de helt inbyggda
bussarnaav vilra dagarsmodell.--I decemberL933 blev det officiellt
beslutat att bruksdriften skulle liggas
ned och snder 1934 skedde awecklingen. De bestimmandehade beslutat
att satsa pi Scania-Vabis,som lven
inkripte en del arbetsmaskiner och
verktyg. En yrkesskicklig och intresserad arbetarstam
pt omkring 3)0 personer skingradesfcjr himlens alla vindar.
Nu har det bruk som en g8ng var en
del av Ebba Brahes gamla gods tagit
steget direkt in i plastildern. En del
bildelar limnar vdl lnnu i denna dag
verkstlderna, men den tid, di man
byggde egna vagnar och svarade frir
alla konstruktioner och experiment,ir
fcirbi. Det var en intressaniepok i den
svenskabiltillverkningens historia, inte
minst ddrfrir att den si helhiirtat omfattades av hela stadensbefolkning.
Tidaholm fick sin brandbil, som en
idag grir tjinst, fdrst t929. Moton d.r
pi 50 hk och gir som en klocka. Det
Forts.pd sid.30
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TOHAB
v
Intressantanbud

50 M\7. Brinslet utgriresav liganrikat
uran och med vanligt demineraliserat
Efter ett mycket omfattande fcirbe- vatten som moderator.
General Electric stdller tekniskt unredelsearbetehar anbud limnats till
Anbudet iiaerliimnas till direbar Olle GirnAQ Atomkraftkonsortietav Asea/No- derlag till fdrfogande i frhga om reak- stedt, AB AtomLralthonsortiet, au i)aertordelen.Genom sin omfattandeerfa- ingenjdr P, E. EdbAll, Nohab, och Dr Curt
hab-gruppen (AB Reaktorteknik) pi
en atomkraftanllggning, som avses renhet pi kokarreaktoromridet anses Mileikow:ky, Asea. Foto Asea.
uppforas i Simpevarp. Anbudet har det amerikanskafciretagetvara ledande
utarbetatsi samarbetemed Internatio- i vlrlden inom denna del av atomtek- 180.000 k\7 elkraft. Detta kraftverk
niken. Nyligen har USA:s sttirsta har byggts av General Electric.
nal General Electric Ooeration S. A.
Anbudet omfattar en s. k. kokar- privatfinansieradeatomkraftverk DresDen arbetsinsats,som gjorts av
reaktor med en elektrisk effekt av den ndra Chicago nitt full effekt, Asea/Nohab fdr detta anbud, torde
vara den mest omfattande,som nigonAsea. sin utfdrts av de tvi fd,retagenp3. ett
Anhudersalla handlingarpackasi bil ldr transporttill AB AtonzAraltAonsortiet.Foro
anbud.
UT.

1;.
Nohabs monter pfr.utstdllningen i Stadshuset17-19

iuni. Nohabfoto.

Rektor Karl Dablin aid Trollbiittans stads
yrAesskolor erbdll aid sin augdng med pension den 1 jilli 1960 blommor ocb aushedspresent lrdn Nohab. Ingenji)r Gi)te Sahlberg
och personalchef Bertil )relias iiuerliimnad.e gfutorna och tackade f dr angeniimnt
samarbete ander minga dt.

*
Premier

fiir goda leveranser

Fcir turbinleveranser till Norsk
Hydro-Elektrisk Kvaelstof A/S, Oslo,
har si goda resultat uppnitts att Nohab fitt premier. Det g?iller dels en
anl?iggning till lrfael kraftverk, ddr
den garanteradeverkningsgraden,89,7
/o lverskreds med si god marginal
som 2,43 /o, dels turbiner till anlZiggningen SvaelgfosIII, f6r vilka har berdknats en uppn&dd verkningsgrad,
den garansommed 3,r8 % civerstiger
terade. Premiernauppgir till betydande belopp.
UT.
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Nohab

visar

I samband med Fcireninsen Nordens kongress i Trollh?ifta; L7-l9
juni 1960 ordnadeNohab monter pi
en utstdllning i Stadshuset.
Utstillningen visade fotofrirstoringar frin
verkstdderoch av produkter samt modeller av lok, trirbiner och dieselmotorer.
En m8.nadsenarevisade Nohab, i
sambandmed "Fallens dag", rullande
materiel i original och modeller samt
andra vdlklnda produkter. Se vidstiendefoto.
*
Beliinade

fiirslagsst?illare

I
'*&
l"

i

,l

Den 2 augutti hade Nohab ert celebert bes6a. Det tar Ftjrenta Arabrepublihens kommuniAationsminister jiimte uppuaktning, som blea infornerad om-fbretagitt tilluerkning. pi
bilden aisar i)tteringenjdr Keller en detali ldr ntinistern, doktor Khatil. DireAtiir odelberg
skyn: deluit aa denne. Ldngst t. a. ingenjor E//er. Nohabfoto.

Turbinnontdr
Hilding Johansson ( 139)
ocb friisare Tage Ahlqaist (i799) nottog
fdrslagshorumittins diplonr aa direht|r Per
Odelberg pd Fdretugsniinndens sa,/tzntantriide den 20 juni 1p60.

*
Senaste Nohab-nytt
Semesternhar nu i de flesta fall
awerkats och arbetetbdrjat igen. V?idret hat varit varierande.Det har regnat
en hel del, men lven varit solsken.Eo
ganska typisk svensk sommar fhr man
val kalla det. Vlrt att notera ir dock,
att fruntimmersveikan i ir bj6d pi fint
vd.der- S.tminstone
pi vlstkusten.
En sevdrdhetnigra mil fr&n Trollhdttan d,r de pampiga broarna over till
Tjorn, d2ir det varit stark trafik hela
sommaren.En del Nohabiter passade
p3' att f3, se broarna frin sjcisidanredan innan de <ippnatsfcir irafik. Det
var nilmligen alltfcir dyrbart med bcitetna fcir att kdra pi sjiilva broarna.
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Nobabs utstiillning i rrollhiitan
juli i sanbaxd med "Fallens dag,' den 15
den 1i-17
luil. Lringa t. !. en ntonter med loknod.eller. Nohabfoto.

N yAaisten: Ti iinstentannaklu bbs sedvanliga virresa gick i ir till dessa
trakter. Man 6.ktebussfr8.nTrollhiittan
till Stenungsund. Dlr embarkerades
passagerarebiten"Stingehurud" och
sedanbar det av runt Tjcirn. Man sig
di de stitliga broarna och Ekte Lven
under Skopesundsbron-- fdrbindelsen
mellan Tjorn och Orust. B6.tenstyrde
sedan mot Marstrand, dlr ett lingt
uppehill gjordesoch d[r minga besi=g
Carlstens fdstning. Pt eftermiddagen
gick man 8.terombord pi biten och for
raka vdgen tillbaka till Stenungsund,

varifrin bussresantter eick
-del till hemstaden. Det bl8ste en
men fcir
civrigt var vddret rltt bra.
Nohab har goda uarpahastareoch
inom varpasektionenkan man nu sdtta
en ny fjiider i hatten.Nohabs Idrottsfrirenings varpasektionvar omedelbart
fcire storsemesternmed om arr arrangera SM i varpa. Det blev en mycket
stor tdvling, som hdlls vid flygfnltet.
Tlvlingarna gick bra, allt klaffade till
belitenhet och man kan gott pist8., att
det stora arrangemangetklaiades av
med glans.
pd niistasida
Forts.

50 aeh 60-dr.tuq.az
IV kvartalet 196o
BOFORS
Oktober.

Anstalld

50-iringar

I. Balz, Gerhard Georg Alfrecl, Automatsvar
vare, VA 30
2. Petlerston,Hugo Napoleon,El. mont6r,X 20
7. Sarndn,Harry Napoleon, Ingenjot, KKU
lO. Ernilsson, EriA Eluar, Smed, MSK 33
l). Hultquist, Folke Gustau,Brukstj.-man,EDE
19. Holmberg, Karl Tore, F6rmaq VK 21
19. Ohrn, GastaaPaul, Forman, MG 22
21. lobansson,f ohn Birger, H?irdn.-hjnlp.,MH20
23. Forsman,Bertil Sdren,Bortare,YK 26
25. Lekberg, Erik Vilhelzz, Maskinist, X 42
3I. Kullberg, Ernst Nils Martin, Tdarbetare,B
November.
). Hornstrdm, Erik Yngae, Filare, VK 52
10. lYester, Nils Eugen, Bilfdrare, RT
1,O. lohantson, Rolf Martin, Fdrman, X 40
IO. Karlsson, Axel Albert, Fdrman, B 3
LL. lohanson, AAe Andert Oskar, Ingenjdr, KA
Il. Karltson, Gunnar Otkar Albert, Ing., FAE
L2. Pettertson, Adolf Helnt.er, Montcir, BAM
L2. lValtlstr|m, Karl Gunnar,Brukstjdnstem.,
FS
23. Ekldf, EriA Gusaf Harry, Ingenjdr, KKK
24. Holm, Tore Arnold, Verkmilstare,MS L
27. Olsson,Olof Emanuel,Verktygshdrd.,MH 24
27. Edman, Karl Hilmer, Synare,MSK 80
28. Karltton, Valter Eruanuel, Avsynare, KA 91

Inom f otbollen'dr detfull fart pi de
bida interna serierna.Intressetdr stort
och m8nga spennandematcher utklmpas. Nista nummer skall vi be att fi
iterkomma.
Aven tennistpelarna krjr f<jr fullt.
Man deltager i Trollkorpens serier
med flera lag och dessutomvdntar ju
i staden samt
btde korpmZisterskapen
frireningens eget KM.
Under storsemesterndrabbadesalla
hemmavarande trollhlttebor av en
jobspost.Badfrjrbud utfirdades i stadens kallbadhus. Vattnet var alltfrir
starkt fororenat och hdlsofarligt. Trollhdttans sportfiske- och fiskevirdsfd,rening har under m&nga Er forscikt
plantera ut laxciringsyngeli ilven, men
detta har inte gett nigot resultat och
nu har man slutat upp med fd,rsdken.
Vattnet ir nlmligen si diligt, att denna fisk inte trivs diir - tyvdrr. Prov
pi vattnet tas med tdta mellanrum och
under storsemesternblev det alltsi

1957
L>)

I

1936
19ro
192'
1,937
1930

December.
2. Striirn, Axel Gideon, Arborrare, VK 23
6. Andertson, Signe Elisabetb, Stdderska,SS
7. Karluon, lohan Eduin, Smed, MS
IO. Anderston, Iuar Geor{, Uppackare, EFY
Ll. Nordstrbm, Axel Harry, Tru fcirare, RT
L3. EriAron, Suen Eaert, Vdrmare och pressskcitare,MRK
L7. SAoog,Anna Linnda. Tvltterska, 6T
21,. Fallkai$, Asrcn Sigurd.,Synare,MSK 81
zL. Kling, Axel Bertil, Fiirman, VF 1
22. Vidfond, lohn Albin, M8.lare,YK 54
22. Gu$aasson,GustauFolhe,F.ev.-svarv.,
VA 40
23. Andersson,Erik Wilhelm, Godsmoti.,MH 22
24. Linclsrand, Hilmer Oskar, Smed, MS 20
3o. Sillln, Saenlahob Gabriel,Brukstj.-man,P 10

r933

Oktober.

1c)t<

3.
II.
12.
I 4.
L5.
21.
22.

L953
1940

L927
L948
L943
L937
1954
L952
1952
L92'
1955
1936
1939
L917
L9rO

t927
1956
t926
L953
L953
L954
L954
T9'L
1940
1937
t937
1942
194)
1947

60-iringar

Karltton, Carl Eduard, El. montcir, X 20
Pettersson,Klas Otkar, Motorreparatcir,RT
Karlsson,OskarGottfrid, Frirridsman,VF 20
N iissIander, Eri h A If r ed, Hd,rdn.-hjdlp.,MH 22
Erikron, Tare Valdemar,Smed,MSK 31
fansson, August Torsten, Vaktmdst., KMPS
MVK 30
Rydberg,Nils Emanuel,Kallst.gare,

L947
L929
L92O
1.946
L9I5
L935
L929

November.
3. Sandberg,lohn Adolf , Montiir, BAMK
5. Niltton, Allan, Ingenj6r, KKV
LO. Bielke, Hjalruar Malkolm, Hirdare, MH 22
L5. Moberg, RagnarGerbard,El. montor, { 20
L9. Karluon, Hialmar Eduin, Ritsare, YP 27
23. liirn, lohan Henrik, Hjd,lpare,MS 24
28. Olston, Nils OsLarEduin, Sapp.-svarv.,
VF 20

L952
1935
L936
Lgrl
L926
1929
L926

stopp. Simskolan fick ika buss till
Oresjd,och de badlystna i siaden fick
tka bort om de ville ta sig ett dopp.
dverallt i skogarnaZirdet fullt mdd
folk just nu. Det Ir gott om bide b2ir
och svamp och alla passarpe att [yLLa
sina skafferier. Fcirra iret blev det
dilig fingst tack vare den torra sommaren och minga som nu helt tcimt
fcirridet tar nu chansenatt l?iggaupp
ett nft.
Man gir nu och frigar sig hur det
egentligen skall bli med sporten i staden. Skall den helt tyna bort ? Si lZinge
int6 Trollhiittan har simhall, konstfrusen hockeybanaeller ordentlig idrotts'dr
hall,
det sannedigen inte l2itt for
sportens utcivare.Lokalproblemet har
stcittsoch bldtts under minga &r, men
Innu ser man inte nigra resultat. Skall
staden kunna fi fra;m en stark idrott,
miste man ocks&bygga idrottsborgar.
Det dr slkert vdl anvinda Orntur.
,o^

TV-rutan.

Forts.frfrnsid.27

finns ingen ny bil som startar blttre.
Endast fiirgasaren och ntgon annan
del har sedan dess bvtts ut. Kvalit6n
var hrig i de gamla iidaholmsbilarna
och det fcjrsta batieriet stod sig i hela
20 fu. Yad s[ger nutida biligare om
det ? Natudigtvis virdas "veteranen"
synnerligen vdl av brandmlnnen.
Tidaholms stadsfullm2iktige beskit
vid majsammantrddetatt inkiipa ytterligare en gammal tidaholmsbrandbil.
Man har lven gjort ett principbeslut
pi att uppf<ira en byggnad, dlr ildre
Tidaholmsfordon - btde bilar och
kirror - samt andra produkter frin
Tidaholmsindustriernaskulle utstillas.
Vet miinne nigon av B-pilens lisare
om och var det finns nigon gammal
last- eller personbil ellet en motor av
Tidaholmsfabrikat kvar? Den, som vet
nigot hlrom, kan skriva till herr Evald
Molin, Tidaholmsverken. Haw
Fihn

30

December.
LL. lansson,SigneMatilda, Tempoavsyn.,KA 91
L4. Andertson, Elsa Ingeborg, Stlderska,EFV
L8. Bergius,Hilmer Natanael, Grovarb., XD 2
20. Samuelsson,
Samuellakob, Smed,MS 20
22. Olsson,Paul luliat,Ingenjdr, VA
27. Pettertson,Emrik MelAer, StZidare.
MVK
29. BratA, Anna Linnea, Stiiderska,EFV

TIDAHOLMSVERKEN
7929
1934
1930
1929
I OIZ

1940

NOBELKRUT
50-iringar
Oktober.
4. Gustausson,Frans Oscar, Appatatskdt.,NVF
9. Bergstrdm, Astrid Kristina, Amm.-arb., RA
L7. Norell, Karl Toruald,Ingenjrir, NT
November.
22. EriAsson,Bror Herbefi, Snickare,NVK 21

L938
1.949
7931

1915

November.
L7. Hellquist, Gilbert Richarcl Napoleon,
Automatsvarvare

1939

December.
2I. Siogren,Carl Alfred, Montcir

1939

60-iringar
December
l. Adolfsson, Oshar Seaerin,BonoplastarbetareL94L
Ll. StAhl,lohan Bertil, Avsynare
I94O

UVA
r938

December.
6. Nilsson, lohn Martin, Krutarbetare,NVK 2l L938
17. Karlsson,Bror Torgny Georg,Rep., NB p2
1934
29. Forsber&,OscarGeorg, Apparatskcit.,NVF
1937
3I. Holmstedt,Tage Helmer, Knidare, NVK 20 1 c } r s
60-iringar
Oktober.
4. Heclelund, Sten Maximilliam, Ammunitionsarbetare,NVA 20
1939
16. Olston, Frau Uno, Eldare, NB 71
L9I6
November.
lO. Larsson, Karl Gunnar, Trotylarb., NVT
28. Hannerz, Bo Torgils, Civilingenj<ir, NVN

L9'I
L926

December.
13. Hellstri)m, Ed.it Dorotda, Kontorist, NLD
17. Erikson, Erik Birger, Grovarbetare,NB 5
25. Fagerbolm,Erkki lYoldemar,Korresp.,NFB

L948
L937
1950

NOHAB
5O-tringar
Oktober.
2. Fredriksson,AnnA, Riiningsutllmnare, VM
13. Karlsson, Mauritz, Fcirman, VL
20. Anclersson,Bertil, Plitslagare, VT

L927

December.
L. Nilston, Etter, Linderska, OE
9. Bengtsson,Harry, Avsynare, KA

L959
1935

60-iringar
Oktober.
7. Lundstriim, Helge, Filare, VA
27. Kjdrnsberg, Oscar,Traversfcirare,VM
29. Ehldf , Algot, Ttaversf<irare,VD

L94I
I92L
L953

November.
L6. Engleuon, Gunnar, Ingenjdr, KKV
L7. Pertson, Bertil, Revolversvarvare,VM

1946
1935

December.
1,2. SHld, Otto, Yerkmdstare,VPV

1946

31.

50-iringar
Oktober.
IB. Suensson,
loltan Oliuer, Bonoplastarbetare

1.946
1cl)-1

5O-iringar
Oktober.
26. Arentkog, Karl Gustaf, Serviceman
31. Hallin, Ake, Montor

19rL

December.
L6. Lundgren,Karl Arne, Mhlate
3L. Danheden,Helmer Sigaard,Rundslipare

194L
1946

60-iringar
November.
IL. Ldf , Karl Eric, Revolversvarvare

1935

December.
2. Stohr, Ecluin Auguttin, Slipare

L94'

\vEDAVERKEN
50-6ringar
Oktober.
6. Spaak, Tage, Fdrman
78. Holmberg, Gdsta,Gjutmdstare
24. lohansson,Thore, Kdrnmakare
21. Pettertson,Nils, Rensare

1950
t937
1940
1957

November.
Io. Blomgren, Martin, Verktygsslipare

L949

December.
I. Eriksson, Runo, Elektriket

r955

60-iringar
November.
11. Ulander, Torsten,Tidskrivare

L943

December.
IL. Lindberg, Gustdu,Maskinklrnmakare

L94T

Frd,nRedahtionen,
Nista nummer - 5/1960 - berd.knas
utkomma
1 nov. Redaktionen dr tacksamfor att fi eventuella
bidrag snarastmojligt och ej gdrna senaredn 1 okt.
Pi grund av utrymmesbristhar vi tvingats l6ta
en del materiel sti over till nr 5, dairiblanden sida
semesterbilder1.960.
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Gu:tau BjtuAlund
Bolors

Nils Bodin
Bof orc

Karl Fogelberg
N obelArut

lonas Hiirdin
Bofors

Arent Lundstri)nz
Bof orc

Harald Mil6n
Bofors

Saen Strdmberg
Bofors

ffi,..

Uno Karlsson
Bofors

Bjarklund, Guttau Adolf , fddd 5 maj L9L3, avliden
3I juli 1960. Anstiilldes vid Bofors i sept. 1941 som
Arbetade vid Nobelkrut
hjZilpare vid Smidespressen.
aug.-okt. 1,944 varefter han iterkom till Bofors som
lp tjiinsteir.
grovarbetarepi Byggnadsavdelningen.
Borlin, Nih Gutaf , fddd 3 maj r9L6, avliden 3o maj
1960. Anst2illdesvid Bofors i jan. L936 som ritare pi
Konstruktionskontoret.Slutadedenna tjdnst i juli 1.937,
men iterkom i juni 193s som konstrukicirp& Anliiggningskontoret (BAK). De sista tren, frin L jan. L957,
tjiinstgjorde han pi Kilstaverkenstransportavd.(RTK).
Fogelberg,Karl Valentin, fodd 8 april 1899, avliden
6 jili 1960. Anstdlldessom jordbruksarbetare
vid Bjcirkborn 1938 i maj. Overflyttade till Ammunitionsavdelningen i nov. 1948, ddr han varit sysselsatt
med ursmdltning av trotyl m. m. Omkom vid en trafikolycka pi
fabriksomridet pi viig till arbetet.Han hade dL ca 22
tjdnsteir.
Hiirdin, f onas Edoard, fddd 11 jan. 7898, avliden 28
juli 1960. Anstdlldesvid Bofors i juni L929 som reparatdr i Stilverket, dverflyttade senaretill Reparationsavdelningen,dir han i maj I94O utnimndestill fdrman. Denna

tjdnst hade han till sin bortging. Erhlll1954 medalj fdr
21 tj?insteir.
Karlston, Uno, f6dd 26 dec.1p15,avliden 1 iuli 1960.
Anstdlldesvid Bofors i juni 1951 som fcirridsarbetare
pi
Byggnadsavd.Blev stddarep3.Transportavd.i nov. L952
och gasverksskcjtare
i PlitverkstadeoL953 i maj. Slutade
i fefu. I9J7 men &terkomi mars 1918 som stddarepi
PlS.tverkstaden.
Luntlstrdm,Anders Arent, fodd L) maj 1921, avliden
6 j.;,ni 7)60. Anstdlldesvid Bofors i jan. 1938 p& Smidesverkstaden,
dlr han hela sin anstdllningstid,ca 22 3.r,
var reglerare,hjZilpareoch smed.
Milin, Karl Harald, fddd 1 april 1905, avliden 11
juni 1!60. Anstdlldesi nov. 1920 vid Bofors p3.Transportavdelningen,som han tillhdrde hela sin anstdllningstid, ca 40 ir. Erhcjll vid jubileet t946 medalj och gratifikation for 26 tjanstehr.
Strt)rnberg,SuenErik, fddd 20 apirl L9l>, avliden 10
juni 1960. Anstilldes vid Bofors i febr. 1930 och var
ftirst verkstadsbud och ddrefter fjddermakare i Kanonverkstadenoch hade detta yrke till sin bortging. Medalj
och gratifikation 1955 fcir 25 tjdnsteir.
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Albert Andersson
Nobab

Petrus Bllberg
Bofors

Oskar Andersson
N obelkrut

Kail Dantn
Nobab

Andertton, Albert, f6dd 24 apfil L893, pensionerad
8 juli 1960.Arbetadefcirstagtngen vid Nydqvist & Holm
1.921.-1922, 8terkom 1923-L924 och har direfter frtn
1938 arbetat som filare pi Monteringsverkstaden.Rdknade ca 24 tj'dnstefun1r han slutade.
Anderston,Os2arMartin, fddd 18 iuli r873, pensionerad ) aug. i960. AnstZilldessom maskinisti Omformarstationenvid Nobelkrut den 28 ian. 1926. Nar denna
nedlades L929 ovefidrdes han till Elektrikerverkstaden,
ddr han under minga ir arbetadesom skiftelektriker och
sedan som mont<ir, vilken sysslahan innehade di han
gick i pension efter cirka 34 tjdnsteir. Erhcill medali och
gratifikation for 2, qensrcer1.950.
Bergenuall,Bror Erik, fddd 8 juli 1895, pensionerad
I aug. I)60. Arbetadevid Bofors fr8.ndec. tgtZ till okt.
1918 som kopist pi Konstruktionskontoret
samtpraktiserade som verkstadsarbetare
maj-juh L9I9. Aterkom till
Bofors i juli I92O som konstruktcirpi Konstruktionskontoretsammunitionsavd.
och tillhcjrdefrin ian. L953Td,ndrdrsavdelningen (KCT). Riknade ca 4L tidtstet.r nlr han
avgick. Medaljdr vid jubileet t945 med28 tjd,nsteht.
Bjdrndahl, EriA Aruid, f6dd 28 dec. 1897, pensionerad
1 juli 1960. Anstdlldes L maj L9t9 som bokhillare pi
AB Bofors-Nobelkrutsekonomiavdelnins.Hdr blev han
bokf6ringschef t jan. 1936 och utndmnies I iali L939
till kamrer. Medalj och gratifikation frir 27 tjZinsteirvid
JJ

EriA Bergenuall
Bofors

Erik Eriksson
N obelkrut

Araid Bjdrndahl
N obelkrut

Axe/ Grlndstrdnz
IJOIOfJ

jubileet 1946 och hade sl.ledesca 4I tjd.nsteiirndr han
av81cK.
Blyberg, Karl Petrus, fddd 1 aug. l8)), pensionerad
L aug. L960. Anstdlldesvid Bofors redan i mai 1908.
Sluiadei juni 1!18, men tterkom 1920 i okt. som arbetare
i Stilverket. Overflyttadei nov. 1951 till Automatverkstadenddr han varit diversearbetare.
Har i ir uppnitt )O
tjdnsteS.r
och erhrjll vid 3OO-irsjubileett94G medalj och
gratifikationfor 36 tjzinsteir.
Darnm, Karl, fddd L okt. 1898, slutat vid uppntdd
pensionsilder
8 juli 1960.ArbetadefuenI92I-Ig)+"ia
Nydqvist & Holm, &teranstllldes1,948 och har direfter
arbetatsom kompressorskcitare
pl Reparationsverkstaden.
EriAsson,EriA Fritiof, fddd t4 sept. 1891, pensionerad
14 sept. 1!60. Arbetadei Bofors en kort tjd ryZO. Anstllldes vid Nobelkrut i mars t924 p& Dynamitavdelningen, med huvudsakligsysselsdttning
i saitmalningen.
1933 kom han till tvdtt- och malningshusetddr han arbetade till 1949, de han civerflyttadestill Centralfcimi.det,
ddr han sedan arbetat intill desshan gick i pension rdknande-cirka16 tjiinsteir. Erhcill medalj och gratifikation
L949 for 25 tjd.nstefu.
Grunclstrdm,Axel Natanael, f6dd 17 juli I8)J, pensio_
nerad 1 a:ug.L)60. Arbetadevid Bofors april-nov. 1909
innan han i mars 1910 anstllldes vid Nobelkrut. Hdr
arbetadehan till 1920. Aterkom till Bofors i aug. 1939,

Linda lonsson
Bofors

lohan Karlsson
Bofors

Axel Lindskog
Bo-Jors

EilA Matttson
N obab

Erih Nilsson
Bolors

Gustaa Olsrcn
Nohab

Karl Ouerdabl
N obelkrtt

Daaid Sddr
Bofort

var fdrst krankopplare i Kanonverkstadensprovstingsavd.
och blev i febr. I%L verktygsutlemnarei Kanonverkstadens verktygsfcirrid. Medaljcir 1953 med 25 tjlnste&r.
Hade siledesca 33 tjdnsteir ner han avgick.
f onsson,Anna Emelincla,fodd 28 juni 1893, pensionerad 1 juli 1,960.AnstZilldesvid Bofors i jan. 1937 och
har hela sin anstdllningstid, ca 23 &r, tillhort St?idavdelningen stsom stlderska.

Nilsson, Erik Verner, f6dd 16 juni 1895, pensionerad
I juli L960. Anst?illdesvid Bofors i jan. 1925 som svaivare pi Ammunitionsverkstaden(VA 40) och blev i dec.
sammair verktygsritarepi KonstruktionskontoretsVerktygsavd. Utnimndes L juli L933 till verkstadsingenjcir
och chef fdr Reparationsverkstaden.
Denna tjZinst hade
han tills han avgick efter ca 3I fu i bolagetstjiinst, Erhdll
1950 medalj och gratifikation for 2) tjansteilr.

Karlston, loban Edaard, fddd 20 juli ts93, pensionerad t aug. 1960. Anst?illdesvid Bofors i j'ili tlzl och
arbetadef<irst pi Stilgjuteriets Handformningsavdelning.
Overflyttade i aug. 1950 till Vaktavdelningen som kontorsvakt. Erh<jll 19)2 medalj f.or 25 tjiinsteir och hade
siledes ca 33 tjdnstelr nlr han slutade.

Olsson,Gustau,fddd 6 mars 1893, pensionerad8 juli
1960. Anstiilldesvid Nydqvist & Holm redan 61 1908,
ddr han arbetadetill L9I6, iterkom 1917-1918 samt
ddrefter fr:in t920. Hela sin anstlllningstid,nirmare 50
3.r,har han varit filare, montdr och nitare p& Monteringsverkstaden.Erhcjll vid Nohabs l0O-irsjubileum 1p47
medalj och gratifikation f6r 36 tjiinsteir.

Lindtkog, Axel Hartuig, fodd 13 aug. L8)5, pensionerad 1 aug. 1960. Anstiilldes vid Bofors som gjutare i
St&lgjuterietshandformningsavd.i mars L919.Utndmndes
i okt. t93l till fdrman pt sammaavd. och blev 1 jan.
L943 gj,atmdstare.Slutade i april 1948, men aterkom 1
dec. L953 som gjutmdstareoch hade dennatjiinst di han
avgick efter ca 35 tjdnsteir. Erhdll vid jubileet 1p46
medalj och gratifikation fcir 27 tj'd,nstefu.

Oterdahl, Karl, f.ddd 22 aug. 1893, pensionerad31
aug. l)60. Arbetade i Bofors L929 under cirka 8 mtnader. Anstiilldes vid Nobelkrut i juli 1933 som byggnadssnickare,vilken sysselslttninghan innehadeintill desshan
gick i pensionoch hade di cirka 28 tjdnsteir. 19)8 erhiill
han medalj och gratifikation fdr 25 tjdnsteilr.

Mauston, Erik, fddd 21 jali 1893, pensionerad8 juli
1960. Anstiilldes 1921 vid Nydqvist & Holm som plitslagare i Plitverkstaden och har hela sin anstlllningstid,
ca 38/2 &r, haft detta yrke. Erhijll vid Nohabs 100-irsjubileum L947 medalj och gratifikation fd,r 2) tjiinsteir.

Sddr,DauiclEruanuel,f6dd 12 april 189), pensionerad
I maj L)60. Anstdlldesvid Byggnadsavdelningen
i Bofors
i maj 1929 som rdrarbetareoch blev i okt. 1939 fcirridsfcirestindare pi denna avd. Erhrill medalj och gratifikation fcir 2) fus tjdnst l9)4 och rlknade silunda 3L
tidnsteir ndr han slutade.
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tre penningprisen,dela ut 10 st. tr6stpriser. Som vi redan i fcirra numret
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5:e pris: SpinkcirareGunnar Nilsson
(22128), VK 21, Bofors.
6:e pris: L?irling Kjell-Arne Svedberg 9:e pris: Herr Axel Verner Granlund
(13372), Y 20, Bofors.
(24415), MG 20, Bofors.
7:e pris: Pensiondr Gust. Ekendahl L0:e prh: MaskerareEdvin Fagerlund
(75027), Nobelkrut.
(1t91), VK 72, Bofors.
8:e prir: SnickareSture Nyman
1.1:epris: Fru SigneLindebrink(293),
(5280), VI 30, Nohab.
Pressgjuteriet, S7edaverken.
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Insdnt:

Prickig

korv

Transportavdelningen hade skaffat
sig sidana modernitetersom kortvagsradio pi bilar och truckar, vilka dirigerades frin en ordercentral. Truckf<iraren X-son, som stannat vid en
skymd plats, hiller just ph att dta en
smcirgis, di han fir ett anrop fren
radion:
- "Vad har Du fdr nigot pi nu?"
Upptagen ay sitt dtande svarar
X-son tankkist:
- "Jug har prickig korv som vanligtl"
X:son
*
Korrespondens

M/6o

B onaplatsfabriken Bof ors T idaholm

God syn

Tag reda pi yrkena

Sp&nkcirare
B. vid ett av v&ra koncernfciretag var en mdkta sjdlvsdker
herre och ville gdrna framstS.som expert pa de flesta omriden. Pi inf6dingssprik var han vad man brukar
kalla "stiver". Dlrmed dr fciretaget
ocksi i nigon min lokaliserat.
Pi sin rond med spinkirran genom
verksta'nhdnde si en dag, ati B. fick
se en arbetaddetalj ligga vid sidanom
det dvriga partiet vid en svarv varvid
f<iljandedialogutspannsig:
B. - "Va' ir det hdr fcir diiivla
s k r o td i ? "
Svarvaren:- "Jo jag rikade k6ra
vargph denbiten, den kastar4 hundradelar."
B. - "Ju var det inte de ,ag tyckte
att den s&g lite "snevren" (snedvriden) ut."
CatteS.

Fr8.nvir Tidaholmsredaktionhar vi
mottagit nedanstiende tdvling. Det
gdller alltsi att genom omflyttning av
bokstdvernai orden taga rcda pi 5 st
yrkesman.E Ref SAR betyder alltsf,
inte att E R2if Zir medlem i Svenska
ArkitektersRiksfdrbund,utan att han
jobbar med n8.gothelt annat.Samtliga
yrken er reDresenterade
vid TidaholmsverKen.
Tlvlingstiden utgi.r 1 okt. Minst
10 pris kommer att utdelas.

Umderteknad lYille gdra en fdrfrrtgdn orn det Gdres n7gra Flaggsiinger
utoa Platts skulle uillfa haaa ofiirt P2
en sddan i :3 fall skulle iag Putiilla en
shtJanDen skulle lYara C)rka L3 meter
LSng
HdgaAtningsftllt
Namn
174 rAJJ
Tol
Insind till Bpilen av Limon

GRAFISKA SERIEN
Fiir ett par ir sedan, innan dnnu
Bofors Hytta rivits, gjorde Einar
Person den etsning, som i starkt fcirminskad skala kan seshdr invid.
Reproduktionenger sdkert en god
fiirestdllning om etsningens stora
konstndrliga kvalifikationer. Bladet
har ju dessutom ett mycket stort
historiskt intresse, eftersom denna
gamla Boforsvy nu dr borta. Upplagan
har begrdnsatstill 100 ex.
De, som cinskafcirvdrva bladet, kan
rekvirera detsamma skriftligen hos
B-pilensredaktion (avd. ER, Boforc).
Priset dr 50: - kr och denna summa
kan efter kriparens val erldggas kontant eller genom Intressekontoret
(EPI resp.NEPI).
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E RAF SAR
TAGE RASPALL
EVA AN KRYSS
TOR KURT SKON
ALF PAR TROJLASSE
Vad dr detta fcir yrken ?

RE DAKTION

SK O M M I T T E E R :

BOFORS
KARL ANDERSSON, Expeditdr
cirening
Representantf cir Bjcirkborns Fabriksarbetarefackf
GOSTA ANDREE, Fil.kand. (FRK)
Repr. fcir Avd. 24 av SvenskaIndustritjlnstemanna-F<irbundet
Kamrer (ED), Ordf.
BERT HENNING,
Representantfijr AB Bofors ledning
RAGNAR LINDAHL, Fijrman(Y20)
Repr. fcir Avd. 153 och 281 av SverigesArbetsledaref6rbund
NILS SODERHOLM, Svarvare(VR90)
Repr. fcir Avd. 76 av SvenskaMetallindustriarbetarefcjrbundet

NOHAB
JOHN LARS SON, Ritningsutiimnare
Representantfiir Nydqvist & HolmsVerkstadsklubb
BENGT MOSSBERG, Servicechef
Representantfijr SIF Nohabs fciretagsklubb
OTTO SKILD, Verkmesare
Representantf6r Nohabs Arbetsledareklubb
UNO TELL, Ingenjdr, OrdJ
Representantfiir Nydqvist & Holms AB: s ledning
TIDAHOLMSVERKEN
THORE JOHANS SON, Fcirman
Repr. fiirArbetsledare (SAFavd.70)o.Tj:instemen(SIFavd.19)
EVALD M OLIN, Brukstjdnsteman,Ordf.
Representantfijr AB Tidaholmsverkensledning
CARL SJOGREN, Montdr
Repr.f cirAvd. 163 av SvenskaMetallindustriarbetaref6rbundet

\X/EDAVERKEN
HOLGER BACKMAN,
F<iTlnAN
fdretagsklubb
Representantf6r SverigesArbetsledarefcjrbunds
TORE JOHANS SON, Klmmakare
Representantfcjr SvenskaGjutarefcirbundetsfciretagsklubb
STEN LARS SON, Ingenjcir
fciretagsklubb
Repr. fdr Sv. Industritjdnstemanna-Fcirbundets
GOSTA LINDH, Overingenjdr,orff
Representantfcir AB'W. Dan Bergmans ledning
GUN NA R'WELAND ER, Verktygssvarvare
Repr. fc!r Sv,Metallindustriarbetarefijrbundetsverkstadsklubb

UVA
B oRJE LARDNER, Ingenjiir
Representantfijr SlF-klubben
HARRY O. SANDBERG, Kamrer, Orfl
Representantftjr Ulvsunda Verkstdder AB: s ledning
STOHR, Svarvare
BERNHARD
Representantftjr UVA: s verkstadsklubb

Redaktiir
EGIL LONNBERG,

och ansvarig utgivare
Fil.lic.(ER)

Bofors
Redaktionens
adress
: B-pilensredaletion,

Ndsta nurnmer
blir nr 5 av irging 1960, som berlknas utkomma
den 1 nov. Redaktionendr tacksamfcir att fi ldsekretsensbidrag snarastmiijligt och ej glrna senare
dn 1 okt. Alla publiceradebidrag honoreras.
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ErJarenheten
talar: Bandtraktorforare
Carl Jonsson.,
Hdllsta, seiger
:

IDet enda
ir slitglocls

sorn
frin

stoppar
Bofors

Ndr man jobbar med att fytta berg och bana vdg, di ver man
att materialet utstms fcir oerhcjrdapifrestningar. Fcir min del har
det visat sig att grejor frin Bofors dr det enda som hiller. Jag
har helt gitt in for Bofors slitgods och det har jag vunnit pi.
Blttre styrka, stcjrrelivshngd och blttre ekonomi fcjr min maskin, har blivit resultatet.

o Komplettabandochkedjor
o Bandplattorhejarsmidda
medfiirstiirkta ochspecialhardade
slitkammar
c Hiirnsrdl
, Schakftlodsskiir

AB BOFORS

c SkopskArochtander

B OFORS
Stockholm
Goteborg
r,I

lvralmo

Eskilstuna

o Kamhaluor
fdr reparation
av frirslimabandplattor

Tel.010-234480
Tel. 031-200760
Tel.040- 38210
Te]r.016- 37740

Tel. 019-1241.25
Sundsvall Tel.060- 50600
Orebro

Diskutera Era slitgodsproblemmed
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TIONING F(lR tlE ANST/iLLDA INOM BOFORSKONCERNEN

REFERAT
frin det gemensammasammantridet med

Boforsverkensoch Nobelkruts
Foretagsnlmnderden a juli t96o

BOFORSVERKEN
NOBELKRUT

och

Fciretagsndmndernavid Boforsverken och Nobelkrut holl gemensamt
sammantrddeden 4 juli L960 under
disbonentSaete R:ton Soblmansord'
f<irandeskap.
Ditponent Sohlntan erinrade om att
kamrer E. A. Birirndahl, vilken avg&tt
med pension den 1 juli i 6r, varit
verksam i Fdretagsnlmnden vid Nobelkrut sedan densammabildades och
uttalade ftiretagetsuppskattning av de
insatser som kamrer Bjiirndahl under
denna tid gjort i ndmnden.
Konjunkturliget
Disbonenl Sohlmanldmnadeunder
denna programpunkt en dversikt, dels
6ver konjunkturldget i vlrlden slrskilt
till den del detta var av storre intresse
fdr Boforskoncernen,dels ilver en del
for koncernen betydelsefulla frigor i
civrigt och nlmnde bl. a. fdljande.

Allmiint om vdrldsldget
Den ekonomiska hdgkonjunktur,
som rttt i storadelar av vldden enkan'
nerligen i Vlsteuropa och USA sedan
nigon tid tillbaka, tycks dnnu s&linge
fortsltta. P& vissa hill foreligger samtidigt risker fiir en dverkonjunktur.
Flera llnder scjker diirfor genom sin
ekonomiska politik d?impa stegringstakten. I USA Zir bilden emellertid i
vissa avseendennigot awikande.

USA
Den amerikanskakonjunkturen sYnes under senare delen av fov:a hret,
frdmst efter stilstrejkens hdvande, ha
utvecklat sig i mycket positiv riktning,
med cikade produktionsresultat inom
ett flertal industrier samt stegrad investeringsverksamhet som allmlnna
kdnnetecken.Pt sista tiden har htigkonjunkturen emellertid visat tecken
p& att fcirsvagas, och toppen synes
vara nidd. Industriproduktionen har
s&lunda sjunkit under irets forsta 4

2

m&nader,men under maj hat en viss dkat avsevdrt under senaretid. Tidiiikning kunnat noteras.Sttlindustrien, gare outnyttjad kapacitet inom insom efter strejkens hlvande relativt dustrifciretagendr nu s& gott som helt
utnyttjad. Den ekonomiska politiken
snabbt kom upp i niira LOO/o-igt
synes vara inriktad p& att bromsa
kapacitetsutnyttjande, ir nu nere i
nigonting mellan 50-60 /o, vilket uppsvingstakten.Stlunda har diskontohdjning (L %) nyligen f<iretagits i
medfiirt att man niidgats info:ra 4'da'
gars arbetsvecka inom flera st6rre sidant syfte, liksom bankernas utl&ningsverksamhetbelagts med restrikstllverk. Bilfrirslljningen har icke nttt
de h6ga siffror, som tidigare Progno- tioner. Avbeialningshandeln, som i
ser utvisat. Som en bidragande orsak England ir av synnerligen stor betyhZirtill kan nimnas tendensenhos den delse, har dven nyligen bromsatsupp
bilkdpande amerikanska allmdnheten i vlsentlig omfattning.
att i stiillet ftir de dyrare tidigare konventionella bilmodellerna kiipa s. k.
Vdsttyskland
compact cars, vilka i pris stiilla sig
Den vlsttyska ekonomin utmirkes
vdsentligt billigare ln de forra. HIrifortfarande
av mycket h<ig aktivitet
genom har [ven minga redan tillfijr dverkonjunktur
risker
och
samma
Antalet
verkade bilar blivit osilda.
som i Storbritannien synes fcireligga
arbetskisahar enligt senast tillgdngliga siffror stigit till ca 4 milj. Be' hirstldes. Industriproduktionen var i
talningsbalansenhar iven kommit i ett april m&nad ca t2 /o hcigreIn under
ogynnsamt ldge, med ett betydande motsvarande m&nad f6rra &ret. Den
underskott som f6ljd av en minskad mest expansiva sektorn ir fiir nirvaexport. A andra sidan konstateras rande eiporten. Under ftirsta kvartalet
vissa expansiva drag inom den ameri' har denta vdrdemlssigt cikat med
jamfort med sammatid i fjol,
kanska ekonomin. Utsikterna att en 24 /o
Ir det exporten av j?irn och
slrskilt
investeringsverksamhet
intensifierad
maskiner
och verktyg som stigit.
stil,
inom ndringslivet kommer att iga rum
till industrin har varit
Orderingingen
beted<nassilunda som goda. En fort'
men
lven efterfr&gan
rekordartad,
mitt
av
betydande
satt lagercikning
starkt, och
2ir
p&fallande
inom
landet
(10 miljarder dollar) ir iven att riktill
en vlsentdven
har
bidragit
detta
na med, och denna kommer givetvis
att p&verka konjunkturerna i positiv ligt 6kad import. L2igetpi arbetsmarkriktning. Vissa beddmareanser,att en naden utmdrkes fcir dagen av en marpi arbetskraft. Arbetsld,sftirblttring av USA-konjunkturerna dr kerad brist
tidigare varit si lig
har
aldrig
heten
av
delen
med
under
senare
rdkna
att
Tyska
Ftirbundsbanken
kriget.
efter
detta flr.
har nyligen hdjt diskontot fren 4 till
5 /o och samtidigt hcijt affiirsbankerStorbritannien
nas likviditetskvoter, allt i syfte att
ddmpa ner den "dverhettning i konDen ekonomiskaaktiviteten ir fortjunkturmaskineriet", vilken syneshota
farande p& h<;g nivl. Tendenser till
iiverkonjunktur kan mdrkas. Industri- och varom de tendensertill pris- och
produktionen lig i april Lo /o hdgre kinestegringar varsla, som Pe senare
dn ett ir tidigare. St&lproduktionenvar tid visat sig. Det talas dven i Tyskland
samtidigt 24 /o storte [n under april om en revalvering av marken, vilket
skulle medfora en <ikning av importen
1959. Arbetsmarknadsliget har hirdnat vlsentligt. Nigon arbetslijshet och en minskning av exporten och
existerar praktiskt taget inte ldngre varigenom man skulle pt ett drastiskt
'dn
men radikalt sltt bromsa upp en int /o) och som en fiiljd
(mindre
ddrav d,r bristen p& arbetskraft marke- flationsartadutveckling. Det ir kanske
rad och vlntas st fdrbli under den inte helt uteslutet att man vllier en
nirmaste tiden. Investeringstaktenhar dylik utv?ig.

Visteuropai ovrigt
I dvriga delar av Vlsteuropa foreligger i stort sett motsvarandetecken
pi hdgkonjunktur med pi sina hill
risk fiir d,verkonjunktur.

De europeiskaintegrationsstrivandena
Dessa strdvanden har utvecklats i
stort sett efter uppdragna riktlinjer. De
till
Romavtalet anslutna staterna
(Viisttyskland, Frankrike, Italien, Holland, Belgien och Luxemburg) ha fortsatt sina tullsinkningar och handelsliberaliseringar gentemot varandra. En
viss f<irkorining av verkstdllighetstiden
enligt den tidigare uppgjorda planen
synes iven komma att genomfciras.
Den gemensammayttre tullmuren torde komma att upprdttasredanvid nlsta
irsskifte. Detta berlknas medfrira allvarliga konsekvenserfrir de till Romavtalet icke anslutna staternasexport
till sexstaterna.Den industriella integrationen mellan gemensammamarknadens deltagare fortg&r dvenledes
planenligt och verkningana hdrav ha
icke uteblivit fiir de utomstlende staterna. Sjustatsavtalet(Sverige,Norge,
Danmark, England, Osterrike,Schweiz
och Portugal) har nu tritt i kraft.
Frirsta tullsdnkningen enligt detsamma
(20 %) har ?igtrum den 1 juli 1960.
Vi fir nu exempelvis llttare att exportera till Storbritannien samtidigt
som den svenskaexportenp& Tyskland
frirsviras. En sammanslagningav de
tvenne handelsblockenir efterstrdvansvlrd. Nigot tullsamgiende ir dnnu
inte skrinjbart, men vissa utsikter till
en framtida uppgdrelse i nigon form
mellan blocken torde inte vara helt
utesluten. Samtidigt talas om vissa
risker att Storbritannien skulle siika bli
medlem i sexstatsgruppen,vilket naturligtvis skulle mer eller mindre torpedera s. k. EFTA. Situationen fijr
Sverige och dvriga skandinaviskalinder kan h?irvidlag komma att bli synnerligen prekdr. Ett ytterligare moln
pE den europeiska handelshimlen 6r
att USA i valet mellan de bida blocken
uttalat sig fdr sttjd tt sexstatsgruppen,
vilket silunda blir till men fcir sjustatsgruppen. Det sdger sig sjiilvt att
d?irvidlag sexstatsgruppenkommer att
favoriseras vad betrdffar dollartillfkidet till Europa.

Sverige
Aven i virt land btirjar tecken pl
overfull sysselsdttningatt visa sig. Den
nyligen framlagda, reviderade nationalbudgeten understryker splnningen
mellan tillging och efterfrigan pL ar-

betsmarknadenoch markerar fann fot
produktionsstrirningar. Risker for en
ny inflatorisk situation ansesicke helt
obefintliga. Industriproduktionen har
dkat vdsentligt under innevarandeir.
Silunda lig densammaf6r fdrsta kvartalet 1960 ca LO /o tjver motsvarande
period 1959. Stiirsta tikningen ligger
inom jdrn- och metallindustrin samt
skogsindustrierna,men lven frir verkstadsindustrinhar en viss mindre okning registrerats. Den okade ekonomiska aktiviteten har lett till en ansvlllning av importen. Detta ir delvis
en fiiljd av den lageruppbyggnad,som
pig&tt sedan en ling tid tillbaka. Frjr
hela 1960 fdrutses i nationalbudgeten
en cikning av importen med 10 /o och
samtidigt rdknas med att exporten
kommer att dka i ntgot lingsammare
takt, namfigen med 9 /o. Resvltatet
hdrav beriknas bli ett okat underskott
i handelsbalansen.Aven med relativt
goda inkomster frin sjdfart och tivriga
tjlnster har man att fcirutse en minskning i valutareservenunder iret med
2oOi 30o milj. kronor. Prisldget,som
tidigare varit stabilt, har under senaste
tiden undergttt en viss fciriindring. Silunda steg konsumentprisindex efter
irsskiftet med mellan 3 och 4 Vo, huvudsakligensom fdljd av omsdttningsskattensinfrirande. En lttedigare tikning av en eller annan procent torde
v?il fiir innevarande3"tvara ofrinkomlig som resultat av bl. a. dkade lcinekostnader och livsmedelspriser.Budgetllget i Sverigedr forifarande anstrdngt och statens linebehov under
innevarandebudgettr beriiknasuppgt
till ca 2 miljarder kronor. Statsskulden
skulle si.lunda komma att iika med ett
ddremot svarande belopp. Det kassamissiga underskottet i totalbudgeten,
vilket dr detsammasom statenstotala
uppliningsbehov fcjr ndsta budgetlr,
berdknastill ca 1,6 miljarder, eller ca
0,4 miljarder kronor mindre dn under
innevarandetr. Dessasiffror tyder pi
att underskotteti budgeten alltjlimt Zir
av en sidan storleksordning, att det
utgcir en allvarlig faru for cikad inflatorisk press. Statsmakternahar ocksi.
sett sig nddsakadeatt successivtskdrpa
penningpolitiken under de senasteminaderna. Silunda hiijde Riksbanken
diskontot i januari med /2 /o och
skirpte samtidigt kravet betrdffande
de likviditetskvoter, som affdrsbankerna i utl&ningssammanhangdr illagda
att hilla. Riksbankenhar nyligen kraftigt tillh&llit dessabanker att stoppa
utliningstikningen. Huruvida Riksbanken llngre fram kommer att tillgripa en yttedigare rZintehdjning iir
svirt att fdr dagen yttra sig om, men
det torde ingalunda vara uteslutet att

si kan komma att ske. I stort sett torde
kunna pidknas, att ddrestintet ofiirutsett intrlffar i vlrldsoolitiska sammanhang, man kan riikna med fdrhillandevis goda konjunkturer i Sverige
under innevarandeir, med god sysselsdttning som fdljd inom de flesta av
vira industrier. An en ging understrykes emellertid riskerna fcir viss "riverhettning av konjunkturmaskineriet"
med dirav f<iljande inflatoriska tenqenser.

Boforsindustrierna
I stort sett 1r sysselslttningsliget
inom Bof orsuerkenochNobelArut tillfredsstdllande,och utsikterna ftir den
nirmaste framtiden ganska goda. Ser
man nigot mera i detalj pi liiget inom
denna del av koncernen kan fdliande
konstateras.
Av de metallurgiska
avd e I n i n g a r n a arbetar Stilverken
ju for nlrvarande i 4-skift och beliiggningen fcjr hela innevarande ir ir
fullt tillfredsstlllande. S&vitt nu kan
ses gdller detta dven en bra bit in pt
nista ir. F6r nirvarande ftireligger
enligt vir prognos en viss gritbrist,
vilken man utan alltfcir stor framging
sokt rida bot for genom anskaffning
frin annat hill. Aven Gjuterierna ha
i stort sett god bel?iggningoch framf6r
allt g[ller detta Handformningsgjuteriet, d6r full beliiggning dr rtdande fdr
de ndrmaste9 mtnaderna. Valsverken
i Kilsta ?ir fullbelagda fcir hela tret
och dven en bra bit in pi ndsta ir.
Over huvud taget dr utsikterna goda
fcir dessa ling tid framcjver. Kilstasmedjan (MSK) dr likaledesfullbelagd till irets slut och ddrefter delvis
belagd fram till semesterperioden
1961. Detta miste betraktassom enastiende, men inte enbart av godo, serskilt med tanke pi de ddrav fiiranledda lingre leveranstiderna vid rlya
order. Fcir GranatDressenfinnes dven
full sysselsittning?iir ett par FLrfnmover, varjimte llammarsmedjan (MS)
tycks vara fullbelagd vad betrdffar
flertalet aggregat till utg&ngen av
innevarande fu. Aven Hirdverket
(MH)
och Induktionshlrdningen
(MY) har full orderbelZiggningtill
irets slut. MRK ?ir med nuvarandearbetstaktbelagd t. o. m. fcirstahalviret
1962 vad kompressorskovlarbetrdffar
och bel[ggningen av turbinskovlar dr
tillfredsst2illandet. o. m. f6rsta kvartalet i961.
I de Mekaniska
Verkstid e r n a dr Kanonverkstiderna fullbelagda med nuvarande order under
hela detta 6r och fcirstahalvfuet I96L

Vi rdknar med att en fortsatt dkning av
civila order skall utjiimna eventuell
minskning pt den milit2ira sidan. Fiiltverkstaden har god tillging p& civila
order och man rdknar med full bel?iggning under 1960 och sivitt nu
kan bedtimas iven under 1961. F6'r
Plitverkstaden finnes god bel?iggning
f<ir stviil 1960 som 1p61. Verktygsverkstiderna med sina korta omloppstider dr 2ivenfullbelagda under 1950.
Betrdffande Ammunitionsverkstlderna
kan konstaterasen minskning frir ammunition. Aven hir torde dock en dkad
ingtng av civila order kanskeframfdrallt f.fin bilindustrin komma att i viss
min kompenseradet vikande l?igetpi
ammunitionssidan. S&somett allmint
omdcimekan betrdffandeVerkstdderna
sigas, att en god bel?iggning,miijligen
med undantag f<ir filning och montering, er fcir handen avseenderelativt
ling tid framdver.
Fiir N o b e I k r u t s vidkommande iir lZigetbetdiffande krutsidan, som
ju omfattar en stor och viktig del av
verksamheten,i stort sett det, att ingingen av order pi. nitrocellulosakrut
har varit mindre god betr?iffandekanonkrut, men relativt tillfredsst2illande
i vad avser gevirskrut. En god uppgtng har dven kunnat noteras betriiffande jaktkrut. Nuvarande produktion
berdknasi stort sett kunna uppr2itth&llas under tterstoden av innevarande
ir. Vissa utsikter fdreligger lven fcjr
nya order, varvid beliiggningen skulle
i motsvarandegrad komma att fcirblttras. En viss omflyttning av arbetskraft
fr&n tillverkningen av nitrocellulosakrut till produktionen av nitroglycerinkrut kan komma att ske. Betrdffande
nitroglycerinkrut 1r nlmligen orderstocken mycket god och den nyligen
tikadeproduktionskapacitetenber[knas
kunna upprltthtllas under minst ett Er
framdver. Nuvarande orderstock pi
trotyl medger tillverkning i 2-skift
under hela iret. Ovriga Sprlngdmnes'dt
fabriker
dven tdmligen vil belagda,
s2irskilt gZiller detta hexogenfabriken,
dir en <ikning av produktionen torde
komma att genomfciras.Aven fcir ir
L96I berd'knasfcir denna god belZiggning. Vad Ammunitionsavdelningarna
betrdffar kan nigon fiirb?ittring pirlknas som fiiljd av nyligen ing8ngen
order i stridsvagnsminoroch minr<ijningsorm. Fdrhoppningar finnas dven
pl ytterligare fcirbdttringar vad betrdffat orderingingen. Pt den civilkemiska sidan ZirbelZiggningengod, men
prisliiget ytterst pressatfdr vira bulkvarcr. PL liikemedelssidanhar liiget pi
sistone fcirblttrats. Totalt ir orderingflngen silunda i stort sett bdttre [n
Prognosen.
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B e t r d f f a n d ea r b e t s k r a f t s s i t u a t i o n e n vid Boforsverken
och Nobelkrut kan ndmnas, att det
totala antalet timavkinade vid Boforsverken vid maj minads utg&nguppgick
till 4.969, vilket innebir en rikning
frin den 1 januari 1959 med 222 och
frin den L januari 1960 med 80. De
Metallurgiska avdelningarnahade under if.rlgavarandeperioder dkat med
351 respektive lO2 anstdllda, varf<ir
sammanlagdaantalet timavlijnade vid
civriga avdelningar per den 3l maj
minskat med L29 j2imfiirt med den 1
januari L9)9 och med 22 j?imfiirt med
den J. januari L960. I Nobelkrut var
1.072 timavlcinade anstdllda den 3
juni L960, vilket inneb?ir en cikning
av 37 ffii den 1 januari 1959 respektive 23 frin motsvaraodetidpunkt i lr.
Betrlffande den minadsavlcinadepersonalen i Boforsverken, som per den
L januati i ir uppgick till 1.950 anstiillda - sedan en minskning under
L9)9 av 67 d'gtrum - kan gl?idjande
nog konstaterasen cikning av 86 under
perioden fram till den 1 juli. Den m6nadsavlcinadepersonaleni Nobelkrut,
vilken lven undergttt en minskning
under 1959 __ frin 422 till 412 <ikadeunder de fdrsta 5 m&nadernai
3,r till 426. De stlunda skeddapersonal<ikningarnair emellertid icl<etilldckliga, varfcir en viss brist pi arbetskraft 96r sig giillande framfcir allt vad
betrd'ffartimavkinad personalinom de
metallurgiska avdelningarna och betrdffande minadsavliinad personal pt
konstruktionssidan.
*

BetrdffandeW edauerAenkan noteras
god bel?iggning.Visserligen har krigsmaterieltillverkningen minskat starkt,
men istlllet har civil tillverkning, sisomt. ex.pumpar,kunnat upptagasmed
framging. Dock ?irprishget beudffande de civila produkterna mycket otillfredsstdllande.Inga sysselsdttningssvtrigheter fiirekommer, i st?illethar nyanstlllning mist ske for avklarandet
av bolagetsolika engagemang.
*
I UVA'dr ld.getnigot bdttre in man
rdknat med. Bel?iggningenkan silunda
betraktassom tillfredsstdllande. Aven
hir har tillverkningen av militlr materiel minskat och ersattsav civil tillverkning. En siirskilt stor artikel har
fabrikationen ay slipmaskiner for
SKF:s rdkning blivit. Ett visst behov
av arbetskraft fcireligger.
*

Betrdffande inaesteringar av stdrre
omfattning inom koncernen kan bet d f f a n d eB o f o r s v e r k e n
nimnas,att beslut nu fattats om en fortsatt
utbyggnadav Kilstasmedjan.Detta beslut avser en utbyggnad i etapper under de ndrmastefem 6ren innebdrande
en produktionsiikning vid full utbyggnad av ca L2.O0Oton fdrdigt smide,
dvs. 50 /o over nuvarande kapacitet.
Fdrsta etappen giller anskaffandet av
en 1600 tons press,vilken redan inkcipts och som berdknasvara i drift i
borjan av 1961 samt en 5000 tons
press, som avsesvara i drift omkring
&rsskiftett96I/52. Smedjansfnrdigbehandlingsavdelning avses vidare
For T idabolmsuerAens vidkommankompletteras i motsvarande omfattde kan noteras god bel?iggning fiir
ning och samtidigt kommer nytt stalinnevarandeir siv?il pt verkstadssidan
lager j?imte vlrmebehandlingsavdelsom pi plastsidan.
ning fdr valsverketatt uppftiras pt det
*
s. k. flltet.
Yid Nohab rir sysselsdttningslZiget Dessainvesteringar,vilka dr av mycinte st gynnsamt, men en vlsentlig ket stor omfattning, och den diirigefdrbiittring kommer att ske sedan tillnom mdjliggjorda kapacitetstikningen
verkningen av Furnasturbinerna till
hoppasvi kommer att cikaKilstasmedBrasilien och tidningspressarna till
jans rdntabilitet och silunda att gynna
Dagens Nyheier och i viss omfattning
alla parter, Boforsverkenstvdl som de
Iven till Aftenposten i Oslo under ddr anstillda. For Kilstaverken komndsta ir kommit iging. Betriiffande mer dessutom att anskaffas ett antal
turbintillverkningen kan emellertid ty- mindre pressar, sklggpressar m. fl.,
vdrr konstateras,att prisnivin dr syn- som ersdttning for fdrslitna aggregat.
nedigen pressad. Forsliljningen av Hdrut<iverkommer fcir realiserandetav
motorer gir trcigt och betriffande
det s. k. vagnsprojekteten ny verkstad
lokomotiv finns vissedigenorder inne, att byggas i anslutning till plitverkmen framtiden dr oviss.Viss miijlighet
staden,Samtidigt kommer N o h a b s
till ytterligare lokbestlllningar f<ire- verkstadsresurseratt utbyggas, dl en
finns emellertid. En del av det s. k.
avsevlrd del av arbetenahdro8 komvagnprojektet (se nedan) kommer att
mer att tilldelas Nohab. En uiredning
f<irl?iggas till Nohab fijr att utfylla
om ftjrdelningen av ifrtgavarande tilleljest uppkommande sysselsdttnings- verkning mellan Bofors och Nohab
tomrum d?irstZides.
pigir. Lagerbyggnaden och bofors*
kontoret i drebro kommer att utbyg-

gas fdr forstdrkandeav de lokala re- hos det franska ndringslivet, dr det
Ornbudsman
aonHorn anmdldeslutsursefna.
silunda principiellt felaktigt att fast- ligen, att avsikten varit att fcire detta
F r i rN o b e l k r u t
d r i n s a o m e - stdllatullar som icke fylla sitt iindamil fciretagsndmndssammantrdde
hilla en
delbarainvesteringar
av stcjrrJomfatt- dvs. att skydda de inhemska nd:ringat- sammankomst med kommitt6n fcir
ning fciresti.ende,men man rdknar na mot otillbrirlig utlindsk konkur- tjdnstemannafcirslag,
men att detta icke
med en successiv
utbyggnadpi l?ingre rens.Man kan heller inte i fdrevarande iitit sig gora. 9 frirslag hade inlevesikt ftir att mcijliggcira en cikning av sammanhangbortse fr8n mcijligheten rerats och dessakomma att behandlas
Idkemedelstiliverkninsen
i stort sett i att i den franska nationalstoltheten av kommittdn snarast mcijligt efter
den takt som bestimmesav nytillkom- speramotiv till motstindet ifl:E,ga.
slut.
Ut- semesterns
na egnapreparat.
sikten fcir Frankrike att intaqa en
Vid Ti d aholmsverken
a v - ledande stlllning i ett sammarislaget
sesutbyggnadenav plastavdelningens handelsblockdr naturliqen mindre dn 1959 irs bokslut
akrylgjuteri att fortsdttas.
vad som Lr fallet inom sJxstatsgruppen.
Direktdr Nord,qaitt ldmnade sed*
Det kommer inte att bli l?itt att ni
vanliga kommentaier till bolagetsirsHen Arne Ohlson konstateradeatt den eftertraktadetotala europeiskain- redovisning for hr L959. Med hlnsyn
inte mycketvar att tilllgga med anled- tegrationen.men lcisningenav proble- till att underlaget till dessakommenning av disponent Sohlmansuttcim- met synesfcirutsdttaatt man inom sju- tarer redanpubliceratsdels i av bolaget
mande redogrirelse,men i anslutning staterna i likhet med vad som redan tryckt i.rsredovisningfor ir 1959 dels
i direktcir Nordqvists artikel i B-pilens
soker att ni
till densammabordesdrskiltunderstry- sker inom sexstatsgruppen
en
viss
harmonisering
andra
av
nummer fcir innevarandeir, har
de
enskilda
kas att stcirsta bekymret silunda nudet icke ansetts Dikallat att referera
mera at att vinna ett effektivt medel staternastullar utit. En dylik tullmot fcir stark "varmging i konjunk- nivellering skulle dven faststdllas att anfdrandeti detta protokoll.
I anslutning till direktrir Nordqvists
turmaskineriets lager". Det iligger ske i en sidan takt att ddrisenomen
erinrade di:ponen Sohlemellertid myndigheterna att vidtaga gemensamtull ut8.tf<ir ett sa-rnmansla- redogcirelse
get sex- och sjustatsomridekan ernis. n?anom den hcigst avsevdrdainvesteh?irfdrl?impadeitgdrder.
Betrdffande ett eventuellt samgaen- Ju ldngre man drcijer med en civerens- ringsverksamhet, som frirestod inom
de mellan de tvi eurooeiskahandels- kommelsei lrendet ju svirare torde bolaget och det dirav fciranleddamycblocken finns uppenbu.lig.n ett posi- det pi grund av inom sexstatsgruppen ket stora kapitalbehovet.Visserligen
tivt intresse hdrfcir fcirutom inom nidda samarbetsresultatbli att ni en var bolagetskassastdllninggod men pi
med densamma.
grund av storleksordningen
EFTA dven inom sexstatsgruppen
med civerenskommelse
av inves[eringarna skulle hdrvidlag nyemissioundantag dock fcjr i frdmsta rummet
nens 22 miljoner kronor komma vdl
Frankrike,som tydligen settersig emot
Fiirslagsverksamheten
till pass.
en dylik utveckling. Det skulle vara av
intresseatt veta vilka bevekelsegrunder
Ingenjor A, Blot;ngrenredogjorde,
som dikterar denna Frankrikei nega- med anledning av dveringenj<irNfahltiva instillning till en fcir Europas bergs frinvaro, frir Fcirslagskommit- Tjdrniiomtidet
framtid si betydandefriga.
t6ns senastesammantrdde.Vid detta
DireLtijr Nordquis meddelade att
hade 47 fcirslag behandlats,av vilka
cinskemil
framfriits frin dotterbolaD.'sponentSohlman bekrdftadeatt
7 bordladesoch civriga gens personalorganisationer
om en
frin fransk sida starkt motstind gjor- 33 belcinades,
des mot ett samgiendemellan sex- och tacksamtavbcijdes.(En utfdrlig redo- orientering civer den senasteutvecksjustatsgrupperna.
Orsakernahdrtill dr gcirelsefcir de belcinadefcirslagenst8.r lingen betrlffande forvdrvet av fritidsomridetpi Tjnrno. Med anledning
flera. LJnder det att EFTA endastdr att ldsa i B-pilen nr 4.)
ett frihandelsomrede,si dr sexstaterna Oueringenjdr Carbonniermeddela- hdrav hade direktcjr Nordqvist, efte-r
en tullunion med ett betydligt mera de att sammantrddenhlllits den 27 samrid med Tidrncistiftelsins direkavancerat samarbete p5' programmet april och 15 juni med Fcirslagskom- tion, med vilken sammantrddefcir nimedlemsstaterna
emellanbl. a. av poli- mitt6n fcir frjrslag avgivna av arbetare gon kortare tid sedanhillits, utarbetat
tisk natur. Eftersomldndersom t. ex. vid Nobelkrut, varvid sammanlagt17 en den 29 ju;ni L96O dateradskrivelse
"Ang. BoforskoncernensfritidsomriOsterrike och Sverige knappast kan fcirslagframlagts, av vilka 16 slutbede
pE Tjiirno". Denna skulle tillstiillas
engagerasig politiskt i fcirevarande handlats och 1 bordlagts. Av dessa
dotterbolagen
med uppmaning till
sammanhang,men Frankrike 3. andra hade L4 fcireslagitstill bekining med
dessa att vidarebefordra innehillet
sidan strlvar efter politiskt ndra sam- belopp varierandemellan 50 och i00
ddrav till bercirdapersonalorganisatioarbetemed Tyskland, dr det fcirstieligt kronor, vanv
3 utgjordes av iL konto- ner. Direktcir Nordqvist fciredrogskriatt Frankrike dr motstindare till en bekiningar.
Sammanlagt belcipte sig velsen,vilken hade fdljande ly-delse:
avpolitiserad integration omfattande dessa
bekiningar som alla godkdnts av
"Kungl. Maj :t har nu i konselj den
b?iggeblocken. En vdsentligbevekelse- bolagsledningen
till 2.725 kronor.
juni ldmnat Storcinastiftelsen
grund for Frankrike att deltaga i
10
tillSlutligen skulle noteras att fcirslagssexstatsblocketvar just att det ifrlrgaverksamhetenunder den gingna delen stind att fcirvirva fastigheternaKorsvarande politiska samarbetet med
n2is Uppegirden la och lb i Tjnrnri
av 8.retvarit dubbelt si omfattande
framfcirallt Tyskland dd.rigenommcijKommun.
som under motsvarandeperiod fcirra
liggjordes. Frankrikes instZillning till
Redan i november 1958 avllt stifiret. Se f. ci.i B-pilennr 4.
andra ld.nderi handelssammanhang
d:r
telsensin till Konungenstdlldaansrj.
dven traditionellt protektionistisk.SirDisponent Soblnzan upplyste att kan om tillstind till frirvdrvet.Arendet
skilt markeradtorde dennainstillnins
ombudsmanaon Horn eftertrd.ttom- har hdrefter varit fcjremil fcir ingiende
vara vjsavi England. I enlighet mef, budsmanSj<iholmi Frirslagskommitt6n prcivningari olika instanser.SEvdl
denna uppfattning, som har fullt stcid fdr fcirslag avgivna av tjdnstemin vid
ldnsarkitektensom dverlantmdtatenayi den franska mentaliteten och dven Boforsverken.
styrkte fcirvdrvet och fdrst i mai 196O

slutbehandladesdet av Ldnsstyrelseni
Bohus ldn, som d3. med stor tvekan
tillstyrkte det.
Utdver det fdrhillandet att ndmnda
instanservarit emot fcirvdrvethar lven
svirigheter uppkommit i sambandmed
frigan om strdckningenav en samfdlld
vlg, som enligt Viigfdrvaltningens och
en del ortsborsisikt skulle dragasciver
fritidsomridet och pi sidant sdtt, att
den bdsta badstranden fd,rddrvades.
Linsstyrelsenoch Tjiirnd kommun tog
dven den omstdndighetenatt vi dverklagade vdgstrdckningenhos Agodelningsritten i Strcimstadtill int?ikt f<jr
att ytterligare fcirhala behandlingenav
markfcirvdrvet. For att underldtta avgcirandet och undanr6ja eventuella
misshiilligheterforband sig di Boforsbolaget att stdlla 19.000:- kr till
kommunensfcirfogande fcir vissa merkostnader,som skulle uppsta genom
eventuellt dndrad stricknins av den
samfdlldavdgen.
Den sista brofcirbindelsenmellan
Tliirno och fastlandetberdknasbli klar
i hdst, di dven en del vdgarbetenmiste
avslutas fdr att motorfordonstrafiken
lcis.
skall kunna sl?ippas
Aven om det hela vad markfdrvdrvet betrdffar nu bdr van klart och det
slutliga lagfartsfofiarandet endast dr
en formsak, dr det tyvirr otinkbart att
fritidsomridet skall kunna utnyttjas i
sommar. Innan det kan tagas i bruk
fcir sitt dndamil m&ste toaletter uppfcirasoch vattentillfcirselm. m. ordnas,
vilket varit omcijligt att gdra innan
visshet erhillits om att fastigheterna
skulle fi fcirvlrvas.
Med hlnsyn till den diskussionsom
fcirekommit omkring ftirvdrvet och av
hdnsyn till ortsbefolkningen bcir vi
av fritidsomalla, som dr intresserade
r&det, fcirsdka medverka till att inga
stcirandef6rhillanden intrdffar. Det
skulle slkerligen bli fallet, om omridet utnyttjades,innan &tgdrderhunnit
vidtagas fcir att fi nigorlunda ordnat
fcir campareoch andra bes<ikande.

Det vore ddrfcir tackndmligt om vid
cernen.Man awaktar nu de if$gavakommandef ciretagsndmndssammantrl- rande nomineringarna till Tj?irnonlmnden.
de eller ph annat sdtt dessauppgifter
meddelades
till ledningenfcir de olika
Herr Arne Ohlton fdrklarade sig
personalorganisationerna
vid fciretaget.
intet ha att erinra med anledning av
Det kanske kunde vara l?impligt att i
den utav direktcir Nordqvist ldmnade
detta sammanhangframhilla, att det
framstdllningenoch menadeatt de siIr onridigt att nigot ytterligare skrivs
lunda uppdragna riktlinjerna betr[fi pressenjust nu om virt fritidsomride
fande handhavandet och skdtseln av
pi Tj2irno. Det har tlvlrr under den
Tj?irn6omridetnu skulle friljas och till
tid drendetvalsat runt bland myndigden dnden borde de ifr&gavarande
heterna redan skrivits alltfcir mycket
personalkategoriernautse ldmpliga leom saken.
damciteri Tjdrncindmnden.
Denna skriveise har tillkommit i
samrid med Stordnastiftelsens
direk- Sociologisk undersiikning
tion, som ju haft i uppdrag att t. v.
handha Tj'drnlfrhgan och som pi olika
DireLtijr Nordqilst upplyste om att
sdtt och pi olika hill nedlagtett myc- professorn i psykologi vid Goteborgs
ket energiskt och milmedvetet arbete Universitet,J. Elmgren,gjort en frampi att scikafcira drendeti hamn."
stdllanom att under sommarenfE tillstind att fcireta vissa vetenskapliga
Herr Vitalis Hagberg erinrade om underscikningarav pensionlrer.
Unatt en sdrskild ndmnd, Tjdrncindmn- derscikningentog
sikte pi en jiimden, bestiendeav tre personer,en ar- fcirelsemellan unga och gamla arbetare
och en tjdnste- med
betare,en arbetsledare
teknisk sysselslttning.Man hade
rnan, skall tillsdttas fcir omhinderhasvarat professor Elmgren att bolaget
vandetav Tjlrndomridet och vad ddrintet hade att invdnda mot den olanemed sammanhinger.Man bdr snarast rade
underscikningenmen att man
fcirscika finna personer llmpade fdr
dock ville informera friretagsnlmnden
detta dndamil.
d[rom innan undersdkningen igingsattes.
PL fotfthgan av berr Oae lYahlqairt angeer.deformen fcir administraSammantriide med koncernens
tion och drift av TjZirnciomridethInvisadedireLtiir Nordaaitt till de civer- f iiretagsniimnder
vdgandensom detta iporsm&l tidigare
P3' ffi,ga av herr Arne Oltlson medgjorts till fcjremil fdr. Resultatetddrav
delade
d.isponentSohlman att den plablev att anllggningen i sin helhet skall
nerade
konferensenmed koncernens
i enkelhetens intresse administreras
varom bl. a. diskutedirek- fciretagsndmnder,
och drivas av Stor6nastiftelsens
rades
vid
det
senaste
sammantrddet
tion under en sirskild ndmnd,Tyiirntivid Bofors, avndmnden, sammansatti enlighet med med Fciretagsndmnden
vad herr Hagberg ovan upplyst om. sigs att hi'Ilas 196I, fdretrldesvis n6.Frin bolagetssida har vid donationen gon ging under viren. Meddelande
i drendet skulle tillst?illasdotterbolaav Tjdrnriomridet fcirutsattsatt frigan
gens verkstillande direktdrer.
om omridets administrationoch drift
I detta sammanhang faststilldes
skulle lcisaspi. angivet sdtt. Bolagets
stindpunkt h2irvidlaghar dven redo- prelimindrt ndsta sammantride med
visats vid det gemensammasamman- Fdretagsnlmnden vid Boforsverken
trddet den L4 och 15 juni L957 med att hillas mi.ndagenden 3 oktober.
fciretagsndmndernainom Boforskon-
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