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TIllNING F0R OE ANSTAttDA IN(}M B()FORSKONCERNEN

EN KRONIKA I ORD OCH BILD
6ueruadsomtilldrog siginomBoforskoncernen
tgSo
60-talets fdrsta 6r, 1960, har vi nu ldmnat bakom oss.
Arets viktigaste hlndelser
vi hdr nedan skall relatera i vad det rdr Boforskoncernensvll och ve - har i
huvudsak varit goda och lyckliga.
Den i stort sett goda sysselslttningen vid samtliga
fciretag, m<ijligheterna for den fortsatta utbyggnaden av
produktionsapparaten,de goda inhemska konjunkturerna
och det fcirtroendefulla samarbetetmellan alla personalgrupper kan nimnas bland de stdrre gl2idjeiimnena.
Vid tvt koncernforetaghar byggnadsverksamheten
varit
sZirskiltlivlig. Tidaholmsverken vill mcita den allt tjkade
efterfrtgan pt plastprodukter med nya och rationellt inredda fabriker. Nohabs bestdllningarpi stora turbiner och
stora tryckpressarkrdver nya stora monteringshallar,verkstdder och virmebehandlingsavdelningar.
De civila tillverkningarna tar allt stcirredel av koncernf<iretagenskapacitet i anspr&koch detta har givetvis piverkat investeringsprogrammet.Kilstaverkens expansion
fortsdtter och slrskilt smedjan har fhtt eller skall fi stora
mekaniska smidesmaskiner,frdmst avseddaf<ir bil- och
annat liknande smide. Llkemedelstillverkningen vid Nobelkrut har god vind i seglen och forskningsavdelningen
har nya preparat fdtdiga frir marknaden. \Wedaverkens
program f<ir "fZirdigprodukter" har ocksi mdtts av storsta
intresseoch UVA:s slipmaskinerr<inerstor efterfrigan,
tack vare tiverllgsen kvalitet och goda prestanda.
Prognosernafot in 196l dr silunda goda och fdrhoppningsfulla.
Det skall dock icke forddljas,att det finns mindre ljusa
tecken fijr framtiden. Utrikespolitiskt seti har L96o varjt
fyllt av spdnningar och orosmoln, iven bm det inte nigonstddesdirekt kommit till cippnakonflikter. Fcirhillandet mellan cist och vist dr alltjiimt lika sp2intoch Alger,
Cuba, Indokina och Kongo d'r fadiga brandhirdar, ddr en
liten gnista lltt kan villa vdrldskatastrof.De nya staterna
i Afrika bIr sin nyvunna frihet med diskutabel f.orm&ga
och i hela dennakontinent rider en jdsandeoro. Med slrskilt intressefdljer vi svenskarutvecklingen i Afrika och

sirskilt i Kongo, ddr svenskFN-trupp strdvar att uppratthilla lag och ordning och dlr svenskmissionsedan1800talet haft djupa ftirbindelser.
Aret har alltst varit rikt pt hlndelser och endast ett
fittal har kunnat registreras i kr6nikan. Det hlnder si
mycket i vfua dagat att vi endastkan minnas en brikdel.
- Mindes vi exempelvisvid trets slut, efter det trcistlcjsa
regnandeti juli och augustioch de sdllsyntmcjrkaoch solfattiga hristminaderna fram till jul, att eftervintern och
virmtnaderna L960 var de soligasteoch torraste vi haft
pi mannaminne?
Krcinikan ir framfdr allt skriven for att registrerakoncernf<iretagens
utveckling, alltsl. vara ett industrihistoriskt
dokument, men den kanske dirutciver kan vicka ett och
annat personligt minne till livs i framtiden. Det Ir den
L5:e irskrcinikansom B-pilen nu vill ld,ggaf.ramfrjr liisekretsen, samtidigt som tidningen begynnersin L6:e trging. I Boforskoncernensspeciellakronologi var 3.r L960
annars det 3L4:e i Bofors och det 321:a i Bjcirkborns
historia. Nohab upplevde sitt 113:e ir, rJ7edaverken
fyllde 41 ir, Tidaholmsverken 25 fu (Tidaholms bruks
historia orZiknad)och UVA 32 &r.
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lan. HMS Alosnabben besdkte bl. a. Pireas pd sin senaste lLngresa. Hiir ses greLiska kadetler bekanta sig nted Bolor.r 40:an
L/70. Foro kapten \ferner.

Januari
Solfattig och kylig rnedta;. marhantakdldperioderomhring9-13 ocb 19-22. Milt
och barmark uid drsskiftet,Ster kallt uid
mi.nadensslut. Mest snii i aiistra Saerige.
1. Boforskoncernensysselsatte
vid irsskiftet 12.088personer,f6rdelade pi de olika foretagenenligt nedanstiende
tabell:
Timavl.
Minadsavl.
Summa

6.994
1.550
2.052

gjordeocLsdreklamfi)r Boforsundersin lfrngHMSAlasnabben
resa,Hiir en bild.aa den lilla "expon". Foto KaptenITerner.

a6
33r

408

/+
L04
L37

2. Ingenj6r Arthur Meland, Nohabs exportchef fdr
vattenturbiner, utndmndestill verkstiillande direktcir i det
nybildadebolaget,Nohab CanadaLimited.

Summa 8.744

3.344

12.088

Bofors
Nobelkrut
Nohab
Tidaholmsverken

UVA .
$Tedaverken

4.987
t.r24

L.4r6
al)
11'7

2.007
426
,96

545

Folkm?ingdeni vira stider fortsatte att 6ka (1919)
och var vid irsskiftet:
Kadskoga
3r.026(+ rt4)
Trollhittan
3r.t75(+ 778)
SddertZilje
31.763(+ 806)
Tidaholm
6.596(+ 189)
Stockholm
807.200(+ 2.290)
Kadskoga passeradealltse 35.000-strecketoch Trollhlttan och S6dert?ilje31.000-strecket.
Tidaholm noterade
den relativt st6rstaiikningen av samtliga stdder.
Jan. Vy 6aerBaygorriakruftstationi Uraguay,ddr Nohabnzor,eril tillbiner. Foto Nohabs arkiv.

TCO, LO och SAF lig i startgroparna infcir avtalsrdrelsen och parterna m<jttesflera ginger under minaden.
Fdr tjlnstemannagruppen blev pensionsfrigan en svtrknZicktniit.
3. Karlskogas venort Rihim?iki intr?idde i de finska stiidernas rad. Vtr stad representerades
av stadsombudsman
Georg Mogren, som iiverllmnade en frirniimlig ordforandeklubbaav glasklar Bonoplex till Stadsfullm2iktige.
4. Stidernas justerade befolkningsstatistik visade, att
Karlskoga l3,g p6, 18:e plats i tabelleo, fiiljd av Karlskrona (1p), Sodertlilje(20) och Trollhlittan (21).
5. Stahtrejken i USA ldstes efter lingvaiga fcirhandlingar. Det sista och avgdrandesammantrddetvarude 22
timmar. Strejken kostadeparterna 6.000 milj. dollars i
fcirlorad produktion och arbetsfcirtjinst.
7. Sistagjutningen utfdrdes p& den nya bron tiver Timsdlven mot Gillerisen. Helt f?irdig med tillfartsvlgar m. m.
blev bron dock inte fdrr6n i augusti.
8-9. Samtliga chefer fdr Bofors fcirs2iljningskontori
Sverige tdffades for att diskutera marknadsliget m. fl.
viktiga frigor infcir det nya fdrsiiljningsiret.

9. Nohab Httade litet pi sliijan, som dolt den nya dieselmotorkonstruktionen,
F-motorn, som byggts speciellt
med tanke pi vir fiskebi.tsflotta, andra mindre fartyg och
att anvlndassom hj?ilpmotori stcirrefartyg.
Julfesten p3' \Tedaverken, som affangerasav \7edaverkens Sportklubb, blev en stor succ6med ca 400 personer som deltog i dans, lekar och fcirt[ring. Se dven
B - p i l e nm L : L 9 6 0 .
13. Spriinglimnesavdelningenvid Nobelkrut NVD uppnidde 1.000 olycksfria arbetsdagaroch hylladesd?irfcjrvid
en fest pi marketenteriet.
Knutsdagenfiradesbl. a. med sedvanligjulgransdans
vid Bofors kontor och med gille i Hembygdsgirden.
15. Ett 100-tal ingenjdrer och tekniker miste anstdllas
vid Nohab fdr att klara atomprogrammet,
omtaladedirektcir Per Odelberg i en intervju med GP. Genom att bestdllningarnapi krigsmaterielminskat, miste Nohab fi
nya objekt fcir sin kapacitet.
Stadsplanenf<ir Karlskogascistradelar, omridet kring
Solhagen,Dimbo och Sandvikenmiste dndrasi samband
med nya genomfartsleden.
Direktor Per Odelberg,Nohab, meddeladei en intervju, att ett hundratal tekniker skall knytas till Nohabs
atomprogram.
Regeringentilldelade Nohabs Yrkesskola ett statsbidrag p& 87.000kronor.
16. Regeringentilldelade Bofors Industriskola 1i9.000
kronor statsbidragfdr budgetiret L959160.
Insamlingen"Hjalp <ivergrlnserna" startadei LO:s
och TCO:s regi. Pengarna skall anvindas frir att stlrka
de fackliga rcjrelsernai s. k. underutvecklade
ldnder.
14/1. Vacutmtniiltanliiggningen
bleu under 1960 fArdig och kom
under frret i prcduAtion. Hdr Adrs en hokill in i upnen. Boforsfoto Tillman.

13/1.Har dansas
fulenut uid.Bofors.KT foto.
i8-20. Storauppvisningsskjutningar
i Bofors med olika
typer av 40 mm ammunition.
19. Arbetsmarknadsstyrelsen
rapporteradeett nytt rekord
fcir sysselslttningen
vid jirnbruken. I december1959 sysselsattes48.980 man eller 1.480 mer zin vid tidisare
maximum i juli t9)7.
Den nya fdrjan "Prins Bertil" pi linjen HalmstadAarhus sjcisattesh<igtidligen och ddptes av sin hdge namne. Fartygetsattesi trafik den 13 juni.2 st.6-cylindriga
dverladdadeNohabmotorerp3.sammanlagt5.760 hk ger
en fart pi 1Z knop. Falantar g0bilarochgO0passagerare.
20. KyrkoherdeGunnar Helandertaladevid Metall 76:s
minadsmcite infcir den nyligen startade insamlingen
"Hjelp iiver grlnserna".
Finska regeringensfinansutskott beslcitatt iterslnda
det Nohab GM-lok som de finska statsjdrnvlgarna hyrt
och som med utmdrkta resultatprovk6rts 26.000 mil. Den
officiella motiveringen var, att loket var fcir dyrt. De
finska jiirnviigsmdnnenf6redrog dock Nohabloket sisom
sdkrarei drift. Loket fdrhyrdes senareav SJ f<ir trafik pi
linj en Bastutrdsk-Rcinnskdr.
13/1. NVD:s personal.
Bakreuden stfrende
fr. a,: RaneKarls-

son, Erik Gran, Erland Karlsson, Stig Berggren, Bengt de Verdier, Bertil Bengtsson, Ali Thell, (Jno Hane, !ohn Nilsson, EriA
EriLsson. Mitne raden stdende Matz lansson, Karl-Olou Sdderlind, Torsten Persson, EriA Hiigerstrdn, Erik Andersson, Giista
Nlgren, Giista Karlsson, Henry Sdker, Gande Sundell, RoU
And.ersson. Sittancie fr. t. Georg Hedtnan, Rut lonsson, Gi)ta
lohansson, Mdrta Nordnza.rk, Else Siker, Elsa ZaAariasin, Anny
S\clerli nd, Run e Eri Asson.
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9 cnz Pansarai.rnspjiisen h.an lAu monterdr pd teniinggdende f or'
don, exempeltis som brtr en jeep. Boforsfoto Tillman.
15/1. Niistan arktisAt landskap i Trollhiittan
sndfallen. Nohabfoto.

efter de aiildiga

22. SvenskaTdndsticksAB fick koncessionpa att sdka
efter fyndigheter fcir torium, uran och beryllium inom 31
omreden, ddnv nt.gra inom Karlskoga stad. Bofors tre
industriomriden jlmte skyddszonerundantogs dock.
25. Spriingningsarbetenafcjr Nohabs seoastestora verkstadslokal (avd. 88) bdrjade. Byggnadsarbetetp&gick
ddrefter i rask takt under hela &ret.
26. Trollh?ittans "Tekniska Hcigskola" eller "Flygmotor,
Nohabs Hrigre Tekniska kurser" presenteradesi GHT.
Helt nyligen utslipptes den forsta kullen elever.
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! cm pansaruiirnspjisenhar prouats under fiiltmlissigafdrbrtllanden och sAall nu tilfidms de saenskafdrbanden. Boforsfoto
Tillman.

med 40:mm ammu'
19/1. Deltagarei uppuisningssAjutningarna
nition rar ti)l pSpiilsadeldr att hlara Aylanpfr Skiutt't)ltet.Bofors'
foto Tiliman.
1+B

28. Sverigesfrirsta statliga atomkraftstation i full skala
(100.000 k\7) avsesbyggasvid Bj<irnii pi dstra Vikbolandet av Vattenfallsstyrelsen.
Nohab jimte ASEA 2ir de
tv& industrifciretag som anfcjrtrotts utformningen av stationen. Utredningsarbetet sker i nd.ra samarbete med
Vattenfallsstyrelsenoch AB Atomenergi.
28-30. Hindersmlssa.AmbassaddrErik Bohemantalade
infdr Jdrnverksfdreningenom vdrldsldget och dessnegativa och positiva sidor. Disponent Sven\Tahlstrtim, Hdllefors, redogjorde fdr dagsliiget med sjunkande priser pi
jlrnmalm, 6kad export och produktion m. m. Exportfcireningensordforande f. bruksdisponentNils Danielsen
talade om svenskt ndringsliv infdr 60-talet vid orebro
Ingenj<irklubbsmcite.
29-30. Ldnskonferens i nykterhetsfrtgor, med Bofors
som medarrangor i SvenskaNykterhetsfrdmjandetsregi.
Bland talarna mdrktesMHF-direktdren Rune Andreasson,
docent Erik Hjalmar Linder, docent Sven Ulrik Palme,
professor Leonard Goldberg, bruksldkare Gcista JohansGustafMyhrman och personalintendent
son,lasarettsldkare
StenHdggmark.
kan nu kcipaen moJanuari. Den modelltigsintresserade
dell av NSB:s Nohab GM-lok, typ 3, i Ho-skala.
Den tidvis rikliga sndmlngden satte stora krav pi
"sn6svdngen". F2irdolycJ<sfallen
hiill sig lyckligtvis inom
rimliga grdnser.
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Februari
Kallare, men ocksfr so/igare dn normalt.
Nattemperaturen i Bofors ingen gd.ng iiuer
t 0o. Kallast omkring den 1-2 och z32 5 . F ; ned erbi)rd sd.agar.
1. Stadsbiblioteket
i Karlskogadppnadesina nya utvidgade lokaler i Sparbankshuset.Bl. a. har man filtt nya
bokmagasin,expeditionslokaleroch forskarrum med ldsapparat for mikrofotograferade brjcker och arkivalier.
Ldslusten1r stor - trots TV-tittandet.
4. Vid en debatt om aktuellaskolfrigor pi Ldroverkets
aula sade skoldirektcjrRobertssonbl. a., att Karlskoga
stads Stgirder att frirst satsapi yrkesutbildningenvar det
rdtta och riktiga innan man ldste enheisskoleproblemet.

29/1. DoAtor Gdsta Jobansson och docent L. Gold.berg aar tai at
talarna bfr nyAterhetskursea.Boforsfoto Tillman.

6. Volkswagenkom med den fdrsta ordern p& 120.000
hejarsmidda vevaxlar fri.n Bofors att till en borjan levererasmed omkring 10.000i m&naden.
Tunneln under Kungsvdgen mellan Folkets Hus
(Aveny) och Stridbeck & Lunds fastighet h6ll pi att
fiirdigbyggas.Om Tunnelnsnamn utlystessenareen pristivling.
7. Boforsarnahedradesig i "Vulcantfiffen", Degerfors
bridgesZillskaps
tevling. Einar Andersson(EPI) och Gdran
Berggren (VF) segrade,med ett Karlskogaparp3,andra
och ett annat Boforspar, Axelsson-Ekendahl, pi tredje
plats.
8. Tjiirnrikopetkom ett tuppfjiit nirmare sin losning,di
ldnsarkitektenfcjr andra gingen yttrade sig i lrendet och
dennag&ngtillstyrkte kdpet.
9. Avtalsfcirhandlingarnamellan SAF och LO pigick
for fullt mellan de s. k. smi delegationerna.
Bida parterna
kungjorde i &r sina bud fcir ovanlighetensskull.
10. Bofors Ungdomsgird hade "full rulle" med kurser,
klubbar, samkvdm och diskussionsaftnar.Bland nyfcirvdrven md.rksen TV-apparat.
LT-12/2. Statsutskottets
fdrsta avdelning,som bl. a. behandlar frirsvarslrenden,besdkteBofors med ordforanden,
1:e vice talmannen i 2:a kammaren,Martin Skoglund
i spetsen. Fdr civrigt deltog riksdagsmlnnen Thapper
(vice ordfcirande i avdelningen och numera 2;a kammarenstalman), fru Annie N7allentheim,herrarStihl (Kadstad), Lundstrdm,Pilsson, Gustavsson,
Mellqvist, Soderberg och Lassinanti samt avdelningens sekreterarebyr6.direktcir Gyllenram.
12. ForsZiljareoch serviceingenjrirer
frip Nobelkrut och
vissa avdelningskontortrdffades hos Tidaholmsverkenftir
att diskuteradet fortsattamarknadsarbetet
med de skumplastptodukter av fcirpolymertypinom polyuretanomridet,
vilka Nobelkrut redani slutet av 7959 biirjade lanserapi
grundval av en amerikansklicens.
Skolstyrelseni Karlskoga frireslog inrdttandet av en
allmln linje samt 5 nya gymnasieavdelningarvid Hcigre
Allmdnna Ldroverket.

5

2p/1. Deltagarna i nyAterhetskursen fdljde nzed stiirsta intresse
ucl de oliLa talarna hade lltt sARa.Boforsfoto Tillman.

1/2, F-audelningens centdmagasin
n i ng. Bof. orsf oto Tillman.

F 36 tiilbl,ggdes med en t3-

9/2. En grupp p3 9 iugoslauiskaingeniiret giorde ett studiebesdA
pd No/tab. Nohabfoto G. Johansson.

12/2. SrarrutrAottefi medlemmar iiinte Bofotsaiirdar. Ft, a, i
fdrcra raden berrar Nordquist ocb Skoglund' fru lYallenthein,
herrar Soblman och Thapper. I baLre radetna henar Stdbl,
Gustaosson,Lundstrdnt, Mellqaist, Pilsson, S6d'erberg,Gfllen'
rarn, Strdmbergocb I'atsinanti Boforsfoto Tillman.

.i ' ;

Febr. Skolpoliserna debuterade i KarlsAoga. Hiir tes etl ilnS rnan
dirigera trafihen dd Loaiselund nzellan Bofors ocb Karlskoga.
Karlskoga Kuriren foto.

13. Tusentalet"repgubbar" hade en hird men gemytlig
mandver i Villingsbergsomredet.
och valde styrelse
21. Metalls avd.75 Bofors hcill &rsmcite
E.
Hdglunds staty
att
inkdPa
ocksi
m.
Man
besldt
m.
t
"Tonilingar" och skdnka den till Folkets Park.
Karlskoga Konvalescentfdrening hade irsmtite, d&
bl. a. meddeladesatt den s. k. skyddadeverkstadenkunde
notera en kraftig produktions6kning. 16 Personerarbetade
sammanlagt19.774timmar och uppbar en ldn av ,8'777
kronor.
Bjorkborns fackftirening hcill irsmiite och valde
styrelsem. m. Medlemsantalet<ikadeunder htet L9)9 ftiln
1 . 1 0 8r i l l 1 . 1 5 7 .
22. Bolagsstdmmai Bofors med Oy SuomenBofors AB,
di generalkonsul Sigurd Blomqvist avgick som verkstillande direktijr och eftertreddesav sin son Holger.

Febr, IFK Bofors ishocAeylagklarcde sig lint i allsaensLanoch
slutade som ,red ocb bdsta aiirnlandslag. Pd bilden syns, 6are
raden fr. a.: Hans Mellinger, Kent Nilsson, Karl Eaert lobansson, Leif Karlsson, Bill Nordgren, Valter Karlsson, K. G. Biicknan, AAe BrasA,Roland Siirnholnz.Bitr. lagledare:Henry lansson. Nedre raden fr. u.: Rolf Wigboln, Otte Gtanath, Stig
StShlberg, Sren Skorte, Lars EriA Nordb, Kiell Nils:on' Lag'
ledare Peter Kiblstri)n, niinare AAe Lundstrdm, Foto C. Strijm.

Framkom den ftirsta akrylplastskivanur Tidaholmsverkens nya akrylgjuteri. Anl?iggningensinkdrning fortsattesunder vtren st, att avsedd produktionskapaciteti
stort sett hade n&ttsvid fabrikssemestern.En teknisk uppsats med beskrivning av anllggningen finns inftjrd i
B-pilen 5/60.
23. Boforsverkensspecielleiigondoktor p& sin tid, ritsare
Karl Backman,ocJ<siklnd ftjr sin slagf?irdighetoch sina
mhngagoda historier, intervjuadesi KT.
24. SIF:s avd. Bofors hcill Srsmotei Bofors Samlingshus
och valde styrelsem. m. Major Bertil Bostrdmtaladeom
de underutveckladeldndernasproblem.
27. I Karlskogahar det byggtsnirmare 1.100 ldgenheter
de sista L3 &ren, dd'ravI24 under 1959, men fortfarande
sttr mer In 1.000 familjer i bostadskij.Under ir L960 berlknades dock )50 ldgenheterbli klara.
28/2-8/3. UVA deltog i Leipziger Friihjahrsmesse.Se
B-prlen 6/60.

t-

Mars
Ouanlig solig mfrnad,den soligastebittills
under lp})-talet, med mycketlitet nederbord.. Tafr. mdAtiga hdgtryck dominerade
rnarsaiidret.Nattemperaturenhiill sig under -+ 0o,
1. Fcirslagspristdvlingen,
som utlysts av SverigesRadioTV, SAF och LO, mcittesav ett mycket stort inttesseoch
minga hundra f6rslag inldmnades.Nigra pris hamnade
tyvdrr inte hos Boforskoncernensfdretag.
Arbetsldshetenrapporteradesvara den rekordartat
l?igstapi minga ir.
2. Som ett f6rsta v&rteckenvisade sig en tofsvipa vid
ostervik. Fdljande dag rapporteradesstaren anllnd och
den 12 kom de fdrsta bofinkarna.

28/2-6/3. Pd Leipziger Friihiahrsmessedeltog UVA tillsammans tned Lidkdpings A[.ek. Verkstad. ocb UVA aisade' U55
standard ocb UHM ChucAler (t. h.;). Foto G?ibler, Leipzig.

Teknikerutbildningen diskuteradespi en konferens i
Kadskoga, utlyst av Skolstyrelsen,infcir den planerade
teknikerskolan inom yrkesskolekvarteretpi Ekebyomridet. Bofors har mycket stort behov av tekniker fdr framtiden. Bland talarna mdrktes <iveringenjcirKjell StrcimSkoldverstyrelsen.
berg, Bofors,och konsulent\Warsztacki,
vid
3. Sterilavdelningenp& Ldkemedelsfaktureringen
Nobelkrut krirde iging.
5-13. Ett 20-tal eleverfr&n Bofors Industriskolagjorde
en fird till STF:s fj?illstationStorulvistugani Jiimtland.
5.

Gjutarfcirbundetsavd. Bofors hcjll irsmdte.

VA, valdesav Metalls BoFru MargaretaPettersson,
forsavdelning till den forsta "metallkvinnan" i landets
fdretagsndmnder.
Se B-pilen rn 2 1960.
10. AB Bofors framlade de fcjrstapreliminira siffrorna
fdr bokslutet1959. Se vidare hdrom i B-pilen m 2 L960.
13. Fru Aina Erlander talade om indiska problem p&
soar6 for flykKvinnofcireningarnasSamarbetskommitt€s
tinghj?ilpeni Karlskoga.
15. Yrkesinspektciren
i 8:e distriktet gav i sin irsrapport
vackra lovord &t AB Bofors fd'r intensivt och framgingsrikt skyddsarbete.
De fcirsta husen pi "Ekebyomridet" - gamla TegelbruksgZirdeti Karlskoga - bdrjade taga f orm.
L6. P3. Sdlvesborgsvarv sjcisatteskyl- och frysfartyget
"Polar Reefer". Btten fir en Nohab-Polar Diesel pi
1315 hk, som huvudmotor.Den 3 juni levererades
biten,
som nu g8r i "Findus" -ftakt.
17. Stadsfullmiiktigei Karlskogabesldtatt inkcipaNiset,
sorn skall bli fritidsreservat.Pi sammantrddetmeddelades
[ven att markfrigorna f6r den nya Degerforsvdgenvar
klara.
18. De centralafcirhandlingarnamellan SAF och LO om
nya kollektivavtal fdrdes lyckligt i hamn. Avtalsperioden
faststdlldes tlll 2 fu och kvinnolcinerna fick en kraftie
L^"ff

"nn8t

Tjinstemannafdrhandlingarnablev mera
men var dockklara den 23 mars.
.7

7/3. Griiuningsarbete,fdr den nya auloppsdulaeftenPAgick fdr
fullt baLon Portkontoret och hotellpauiljongeni Bofort. Botors10to ralK-

30/3. En grupp teknologer'frin Escolade Engenhariai Rio de
laneiro studeradeNobabs aerLstiideroch tillaerkningar, Ldngst
t. u. ciceronen,ingenii)rRzlrr. Nohabfoto G. Johansson.
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19. S7edaverkensGjuteriklubb fyllde 25 ir, vilket firades
med jubileum pi \Tedaverken. Sv. Gjutarf<irbundetsordf6,randeHarald Nilsson hrigtidstaladeoch direktdr Sven
G. Lind framfdrde lyckrinskningentill klubben samt ijverllmnade eo rad givor. Ca 100 personer ndrvarande vid
jubil6et.
OmbudsmanEdvardVilhelmsson- gammalBoforsMetall-expeditor - utsigs till ny sekreterarei LO.
Llrkan kom - det fdrsta sikra virtecknet. Den 27
rapporterades
starensisom slkert anldnd.
20. "Mcickelmlsterskapet"i pimpelfiske gick fcir fdrsta
gingen. Ett 60-tal td.vlandestZilldeupp och Ture Olsson
fick mestfisk och 23,5 poang.
11/3. I "fiirnickling!'-atdelningen VA 42 fdr detalier till robotar
ocb raAetersin ytbebandling.Boforsfoto Tillman.

24. Nohab har tecknat ett avtal med den schweiziska
firman Ampress SA, ett dotterfciretagtill ett amerikanskt
fciretag, enligt vilket Nohab &tar sig att tillverka trycJ<pressutrustningarefter amerikanskakonstruktioner. Det
fcirstauppdraget Ir en stor rotationspresstill DagensNyheters nya tryckeri i Mariebergs-omridet i Stockholm.
25. Ett 100-tal llroverksllrare i matematik och kemi frin
Skaraborgs,Vlrmlands och drebro liin bes6kte Bofors,
dlr man bl. a. studeradeKilstaverken, Boisverkstlderna
samtNobelkruts laboratorier.
26. Centtala Skyddskommitt6n vid Bofors hrill irssammantrede, varyid L919 irs olycksfallsstatistik,skyddst?ivlingen 1960 samt planerna fdr trafikkampanjen avhandlades.
28. Enligt Kammarkollegietsfcirslag till ny pastoratsindelning frir Karlstads stift blir det ingen iindring fcir
Karlskoga och Degerfors del. Kadskoga kommer silunda
att fi behilla sina 6 prlstmdn.
29/3. Mr. Donald CanrpbellAdr Dowty Turbocraftutanfdr
Ldn gedrag. Foto frln Tidaholmsverken.

31/3. De ny klockagnarna f i)r adrmebeltaxdling au trddringar
i Finaerket uid KiJstattalsaerAet. Bolotsfoto Tillman.
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Marc. Till de hir Araftiga isbrytandebogserbdtarnaSCA:s "Kolbl6rn" och "Axel Enstrdm", sornpi bilden sesdra ett timmertliip,
har Nobab leuererathauudmaskineriet,Foto Nohabs arkiv.

Mars. SCA:I Araftiga isbrytande bogterbdt "Axel
kamp mot Bottenhaaets isar. Foto Nohabs arkiv.

Enstrdm', i

28. Nobelkruts Centrala Skyddskommitt6 hdll Srsmcite
under doktor Dahldns ordfrirandeskap. Overingenjcir
Carbonnier presenteradeapril minads brandskyddskampanj "Yafior tinder det" och brandchef Sandqvist,Karlskoga, talade om forebyggandebrandskydd.Priserna i
L959 &rsskyddstZivling
utdelades.
29. Provkorde Mr. Donald Campbell en Dowty Turbocraft infor dags-och fackpressutanfcir Lingedrag. V?irldsrekordhillarens framfart med den propellerlcisa b6.ten,
hoppande i g.tpp ffi. o., gynnadesav klart vdder och
smulsjo.
Ingen vanlig underg8.ng,utan endast "G8.ngen", fdrenar nu Aveny och "Lilla Aveny" p3. cimsesidor om
Kungsvdgen. "Gingen" och det nya varuhuset invigdes
hdgtidligendennadag.

30/3. Traaercenlyfts pd plats i StAngplessenstillblggnad,lVedauerEen. W edafoto\Testedund.

30. Striingpressenstillbyggnad hade nu kommit si l6ngt
att traversenmonteradesupp pa phts. Se foto.
31. TBV-arbetet gick in i sista varvet efter en lyckad
sdsong.Bofors SIF-avd.har bl. a. ordnat 9 cirklar i dmnet
"Tjdnsteman60" och dlrmed visat sig vara en av de mest
aktiva fcir denna kurs.
Metalls, Gjutarnas och Bjdrkborns fackfcireningars
traditionellapensionlrstrdffpi FolketsHus bjdd ett trevligt och muntert och omvixiande program samt gott kaffe
med tirta.
Sydsvenska Dagbladet Snlllpostens utsinde medarbetarebescjkteNobelkruts forskningsavdelningoch imponeradesav alla de civila preparaten,ldkemedel,bek?impningsmedel m. m. nyttiga fcir sivdl mdnniskor och djur
som lantbruketoch civrigandringar.
En anllggnin g i E7 frir termisk krackning av Bonopiexskrot togs i bruk. Den hcigatemperatureni ugnsdelen
bryter ner "glaset" till s. k. monomer,som sedanpi nytt
kan anvlndas.
9

Apil.
Sddta SuerigesAngpanneftireningsst1'relsepd Nobabbe:6A.Fr. t. kraltuerksdirektfu H, Fryd€n, |aerdireAtdr F. perri,
Vattexfall, fru L Salaander,Angpaxnefi)reningen,|aeringenjdr
P,-E. EdbAll, Nohab, direAti)r A, lVablquist, Bolors, direkt1r
S, Ulftparre, Mo & Donsjti, direkti)r G. Edling, Angpaxnefdreningen,direktiir S. Malmfors, Falun, i)aeringenji)rC. Holmrltisr,
No,hab,iaeringenjdr C. E. Thorsin ocb \aerdireArdrK. G. Ljungdal, Angpannefdreningen,direAtijr p. Odelberg,Nobab ocb direitfu N. Elf strdnz,Fagersta.Nohabfoto G. Johansson.
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April
H|gtrycksuiidret

med sol, torka ocb nattfroster f ortsatte ldngt in i april. Det mildare
aiidret bdrjade uid pdsk. Forst omkring den
22-27

kom ui.rcegnen.

1. TV-sdndarenpi Kilsbergen,som skuile vara fdrdig
denna dag, "aprilnarrades".Fcirst i slutet pi m&naden
blev den klar.
3/4. Bofors MusiAkdr spelar i norsda rundradionr stora ttildio
R. Tilander foto.
oclt ainner nordiska rniistersAabel.

En intensiv propagandakampanjmot industribrlnder
och slarv pi arbetsplatsernainleddes vid Boforsverken,
Kilstaverken och Nobelkrut. Hela minaden lgnades it
denna propaganda,med olika tema f6r varje vecka.
Fdrhandlingarna om nytt avtal fdr j?irnbrukenavklarades.Det nya avtalet anslcitsig till SAF-LO:s centrala
civerenskommelser.
Nohabs ekonomichef,G. Minsson, slutadesin tjdnst
och eftertrdddesav civilekonom R. Johnson.
3. Bofors Musikkir noterade en ny vacker - och efter
allt flitigt repeterandemycket viilf<irtj?int - framg8.ngi
Oslo, di den representeradeSverige i nordiska misterskapen fdr amatrirmusikkirer och dven vann detta i hird
konkurrens.Stig Gustafsondirigerade.
4. Den for salicylsyratillverkning i F26 erforderliga
koldioxiden levereradesfrir fdrsta gingen i tankbil och
lagradesi en 10 m3 stationdrbeh&llare.Hanteringenav
gastuberhar hlrigenom eliminerats och fraktkostnaderna
sinkts.
4--9. Fdr ):e g&ngeni ordningen genomfcirdespsykovid Bologiska liimplighetsprov fdr arbetsledaraspiranter
fors. 56 arbetare frin olika avdelningar, dirav 5 frin
Tidaholmsverken,var kallade till dessaprov.

i Oslo. Bo3/4. Efter prisutd'elningenaid nord.iskamdstersAapen
lors Mu:iAAdrsdirigent och ordfdrandeherrar Stig Gustalsonocb
Nils Hahnenr 3 och 4 fr. lnF..Tilanderfoto.

6. KTH:s "tekniska fysiker", ett 30-tal man, besdkte
Bofors och studeradeServoskolan,FysikaliskaLaboratoriet
(NZM-3) och Mdt- och Instrumentsektionen
(KC-4).
Apil.
Tmbinhusets undre del under suetsning ocb nonterixg
i plhtoerhstal.en, B o'fors. Boforsfoto Tillman.

ttiirre och miirAligare atbeten uar
April. Ett aa PlStaerkstadens
ert helsaetra,turbinbss till STAL i Finspdng.Oterdelen "lochef'
uder nzontering.Bofotsfoto Tillman.
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7/4. Landsbdading Olsson, disponent Soblman och ft;rbundspresident Scbiirl bemannade en 4o:a pi sAjutfnltet, Boforsfoto
Tillman.

;

24/4. NobelArats nya oljecistern, sonz g611 1959 (se Ardnikan
i 1/60) aar fiirdig ocb attpatsad. Boforsfoto Tillman.

Medlemmarna av Kga BergslagsTekniska fcirening
fick en nyttig lektion i mat, di Findus tekniskedirektcir,
Ulf Sundberg,pi minadsmdtet h6ll ett fciredrag "Mat
for miijoner".
Barnungarnai Backa "deltog" pi sitt sltt i brandskyddspropagandan
genom att sli falsk alarm frin brandskipen.
7. I sambandmed sitt officieila bes<jki Sverigeg;'orde
dsterrikes president,Dr Adolf Schlrf, Iven ett besciki
Bofors.Kilstaverken,Bergverkstiderna,
Monteringshallarna, Industriskolan och Skjutf?iltet studeradesoch lunch
intogs pi BjcirkbornsHerrg8.rd.I presidentenssdllskap
befann sig bl. a. statsridetSven Anderssonsamt en rad
hcigredsterrikiskaoch svenskastatstiinstemln.Frin ldnet
deltoglandshrivding
K. J. Olsson.
11. Det dr inte var dag en eldsvida kan sldckasgenom
att kastas i dlven. S3.hiinde emellertid, d3. en tickmatta
antdndesvid sprdngning f6r det nya avloppet vid BoforsPosten.
12. Ett intressantarbeteutfcirdespi Mdckelnsis, di den
300 m linga avloppstubenmellan Grrinfeltsuddenoch
Nlset rensadesfren sand och slamm. Rensninssarbetet
utfordes med engelskutrustning.
13. Boforsmdsterskapet
i foto avgjordes.Pontus Anderssons mannar tog nistan hela potten. Se B-pilen m 3160.
Mdt- och instrumentsektionen vid Nobelkrut och
FysikaliskaLaboratorietvid Nobelkrut studeradesslrskilt.
di ett 50-tal teknologer med ldrare frin KTH (E 3)
gjorde ett besciki Bofors.
16. Piskhelgen blev lugnare dn tidigare och
cidande"smillar" intrdffade.

7/4. Landsbi;ading Olsson, ditponent Sohlman, anziral Weuer,
Fdrbundtpresidenten ocb rtatrrAde, Anderston pA tAjrltAhet.
BoforsfotoTillman.

22/4. T lsAa Aontrollkomniss)onex,
med i)lentel|itnant
MesAe
i spetsen,uid den sirtd 40:dx sonz sAulle leaererar. Boforsfoto
Tillman.

rof-

20. Mockeln isfri ! Det slkrastev5.rtecknet.
Karlskoga stad planerar en stor ny frirvaltningsbyggnad, ddr alla kringspridda kontor kan samlasunder ett
tak. Nybygget kommer att ligga p& tomten intill Stadshuset.

11,

;

23/4, Nio anga damer slutade en kurs fdr ritbitriiden. Kuriledningen: benar EAlund, Dablberg och EAli)f, rtAr niu i buketten,
Boforsfoto Tillman.

pfrM/S Meluin H. Baker,kaptenP. T. Chow
29/4. Befiilhauaren
ji)ntte maAapfr Nohab-besbk,
T, a, ingenjdr Folke Erikston.
NohabfotoG. Johansson.
26. Stockholms hdrdverkstad hade besdk av Hantverksinstitutets hdrdkurs. DZirvid bjiids deltagarna Pe varm
korv och pilsner.
Hjalmar Kihlstr6m, som innehar rekordet med 62
anstillnings&rvid Bofors, kiserade om gamla tider pi
minadstreff pe Stadsteatern.
Folkpensiondrernas
Arbetssituationeni Karlskoga var god. Bofors s<ikte
ny arbetskraft,50 man nu och minst 200 ldngre fram
under iret. Svirare var det att ordna arbete it gifta
kvinnor.
SAF och SIF besl<itskrinllgga alla planer pi ett
pensionssystemutanftjr ATP. Ftirhandlingarna om ldneuppgcirelserenligt detta beslut fortgick senareunder iret.
27. AB Bofors irsredovisningfcir ir 19)9 publicerades:
"Nigot minskad omslttning j2imfortmed r95e. - Samma bruttovinst och tillfredsstiillande orderingi.g. Stora planerade nyinvesteringar krdvde en hojning av
aktiekapitaletfrin 88 till110 milj. kr." -Bolagsstlmman
hrills den 11 maj i Gdteborg.
gick in i sistaveckan.Den'
Brandskyddspropagandan
na dag trimmades Bofors och Bjdrkborns industribrandk&rer genom olika brandovningar med svira slickningsmoment, rdddningsdvningarm. m.
29. De lokala avtalsfdrhandlingarna for Bofors Nobelkrut, i vilka direktor S. Alrutz, Allminna gruppen, och
ombudsmanK. Therus,DFF, deltagit, slutftjrdes lyckligen,

Apill. Den nya bron iiuer Tinsiilaen mr fardigbyggd oeb atbetet
pi tillt'artsadgarnapdgick' Karlskoga Kuriren foto.
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30. Viren hilsades f.rin aila morgonstunden till sena
kv?illenenligt h?ivdoch tradition med tal, sing och musik.

Muj
Solig och tiimligen aarnxm;.nad med normal
nederbdrd, dock koncentrerad.till d'en 1-4,
24-25 och 28-30. Norra Suerige hade
stiirre aiirmeiiaerskott, medan ud'reni siid'ra
Suerige aar fdrsenad.
3. Llnsstyrelseni Goteborg var fottfarande kritisk
gentemotkcipetav Tjiirnti, men motsattesig dock inte
direktdetta.

72

9/5, Det yngsta Bofors tog entasiastisk, eno, Shaben aa Persien,
Foto Svenskt Pressfoto.

9"/5.Herr Bfdrn Pfrlsson
FAM (t. h.) demonstrerar
bonoplexpi
en hursfi)r arbetsterapeuter
i Jvlalni).FotoGustavMinsson.
4. En viktig milstolpe i det svenska atomprogrammer
passerades,d3. forskningsreaktorn R z i Studsvik sattes
iging. I R 2, som kostar ca 32 milj. kr., skall man ou
prova material och utveckla brlnsle fcir kommande stcirre
kraft- och vdrmeproducerandereaktorer.
Som str8lskydd tjiinstgdr bl. a. delar av ett scindersigat
eldrcir till en 28 cm kanon frin ett av de nedskrotade
Sverige-skeppen.
7. Chalmeristerna hemsdkte Karlskoga och gav spexet
"Katarina av Ryssland". Hirt priivande fcir skrattmusklerna.
8.

Gdken hcirdesoch fcirebidadesommaren.

9. Over hela Bofors och Karlskoga r6.ddedenna dag en
stdmning av tusen och en natt. Shahen av Persien, Mohammed Reza Pahlevi, anllnde pt en flygande matta (lds
helikopter), studerade Boforsverken, Kilstaverken och
Nobelkrut, beskidadeuppvisningar pi skjutflltet, lunchade pi Bjiirkborns herrg&rd, iterknrit bekantskapenmed
gamla Persien-nobelkrutareoch charmade alla boforsare
och iskidare. Siillan har si hjZirtliga och spontana hdlsningar m6tt nigon gdstandepotentat som Shahen.
De yrkeshygieniskaundersdkningarna av personalen
vid Bofors omndmndesmycket utfcirligt och hedrande i
yrkesinspektionensS.rsrapporttill Arbetarskyddsstyrelsen.
Pi HZilsingborgsvarv sjcisattesett specialbyggtlastfartyg "Ceres" fcjr AB Frirenade Superfosfatfabrikerna.
Huvudmaskinerieter en 6-cylindrig Nohabmotor. "Ceres"
har specialtankarfor transport av svavelsyra.
9-14 Vid en kurs i Malmci fcir arbetsterapeutertalade
herr Bjdrn Pilsson (FAM) om akrylplast6ch dessmdjligheter.
11.. Bolagsstdmmani Gciteborgbesldt, enligt styrelsens
frirslag, att htija aktiekapitalet genom en nyemissionpi
220.OOO
nya aktieri 100 kr.
I1.-t2. Stilagenterna i utlandet trdffades i Bofors frir
att informera och informeras om kapacitet, fdrsiljningslige m. m.
IJ

9/5, Shaben,nottdger gduor dd lunchen pd Bofors Herrgdrd. I
bakgrunden synes general Ali Kia, ambassaddrBergstrdn, dr
Dablln, direLttir Nordqaio, litmedika: dr Ayadi, i)aeringenjtir
Lindqaix n, fl. Foto SvensktPressfoto.

9/5. 9 cn pansaruirntkanonenstudercdesmed intrcsseaa Sbaben.
Pd f otot syes bl. a. dr A. Dabl6n, industrininister Emami, general
Ali Kia, AaptenLinnetnann-lanten,liunzedikusdr Ayadi, Aapten
ton Arbin och an'zirallYetter, Foto PressensBild AB

12. PlL inbjudan av Turkiska Handelskammarunionen
reste en svensk 8-mannadelegationtill Turkiet fcjr att
under 10 dagar knyta kontakter med turkiskt ndringsliv
och sdka m<ijlighet for ijkat handelsutbytemellan ldnderna. I delegationeningick direktdr Per Odelberg, Nohab.
12-13. Centrala Skyddskommitt6n vid Nobelkrut fcirrdttade sin ordinarie irsinspektion under medverkan av
yrkesinspektrir Ahlfors och 1 :e byriingenjcir Sangberg,
Springdmnesinspektionen.

18/5. Nd.sraindonesitka oflicerare reste frdn Bof ort till Nohab
fijr att nAlnzarestudera tillaerkningarna diir. Nohabfoto G. Johansson.
-jE_
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Strdyers rid till ungkarlarna i kainnobristens stad.

12-1.6 En stor internationell mlssa pigick i Poznan. I
den svenskapaviljongen deltog NOHAB och UVA med
en gemensammonter. Det var fdrsta gingen NOHAB
visadesina tillverkningari Polen.
20-30/5.
Pfr Budapestutstdllningen tisade Nohab detta lok, sonz
aiickte stor appnziirAsamhe, ocb sonz giaetois "pd. egex banl' tog
'flankeras aa
sig ner till (Jngern. Herrar Tdlgles och Vagbeni
G.
r.
/.
Nohabfoto
ingexji)r Stabl t. a. ocb |aeringeni|r Keller

12-26/5. Nohab ocb UVA bade en getnenrdnt nzonter pA
Pozndnutstdllningen.P3 fotot tyu bemar Lennaft Hdglund,
Nobab, och Kurt Saenaingson,UVA. Foto frin UVA:s arkiv.

Joha{sson.

12-26/5.
Nobah n ontertpA Pozn,inutstiillningen med f otot ocb
modeller p3 lok, tmbiner och dieselmotorer. Foto Nohabs arkiv.
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13. StatistiskaCentralbyr&nhade fdrdigbearbetatbefolkningsstatistiken
fcir rikets stdder.Bl. a. framgick,att Karlskoga har stort kvinnounderskott- mot 18.006 min
svarar endast 16.968 kvinnor - och att stadenminskat
pi grund av utflyttning, men cikat pi grund av fcidelseoverskott.Folkcikningenblev under iret dock endast102
Personef.
13-14. En grupp danskahemvdrnsmdngjorde ett vdnoch iterbesok i Karlskoga-Bofors,studerade,tdvladeoch
fcirlustades enligt ett trevligt och omvdxlande program.
16. Den gamla tingshusklockanfrin Kdllmo, gjuten
1757, kom iter till heders och uppsattesi Karlskoga
Tingshus.
Tekniska L,itteratursdllskapethdll irsmdte i Bofors,
varvid deltagarna,ett 100-tal, dven besdkteverk och verkstdder samt studeradearkiv och bibliotek m. m.

17/5. FrAn eldsafrdani Korb6ullen. Foto KarlskoqaKuriren.

17. En av Bofors dldre arbetarbostider,"Korpkullen",
skadadesvid en eldsvida som fdr en kort tid gjorde 4
familjer heml6sa.
17-19. Holliindska amiralernaKryus. v. d. SchatteOlivier besrikteBofors.
18. SAF och SIF-Salf hade svirt att enasvid fdrhandlingarna om pensionoch ldner. Fcirstden 30 juni klarades
alla problem och i oktober/november utbetaladesirets
pensionsavgifter
retroaktivt.
19. Ingenjcirer och arbetsledarevid Nobelkrut trdffades
pi Samlingshuset,dir civeringenjdrCarbonnierlimnade
aktuell information och ingenjrir Fornander redogjorde
frir UMS-arbetet.
20-30. NOHAB och UVA var tvi av de 6 svenskafirmor som deltog i den internationella mdssani Budapest.
UVA visade slipmaskineroch hydrauliskavdxlar fcir jiirnvdgsfordon, NOHAB visade sitt NOHAB-GM-Iok. Se
f. d. B-pilen nr 5/1960.
2O-2L trdffadesi strilande virvdder koncernenstjdnstemannaklubbartill tiverllggningar och samvaro i Tidaholm. Bl. a. besciktes
ocksi det modernafingelset.
22. Ydtmlandskretsenav AootekarsocietetenbescikteNobelknrt och studeradeLlkemedelsfaktureringen.

Maj. "Serooskolan" i Bofor: hade hurser hela Sret med deltagare
frLn in- och utlandet. Bofotsfoto Tillman.

23. Vdrldens starkastelok, Malmbanans 7)00 hk, L2axliga, 260 ton tunga lok, levereradestill SJ. Loket har
byggts i samarbetemellan ASEA, Nohab, ASJ och MV.
Norges industriministerKjell Holler och kommunikationsminister A. CappelenbescikteTrollhiitteindustrierna Nohab och Flygmotor tillsammansmed Sverigesambassadcir
i Oslo, Rolf Edberg.Se B-pilen 3/60.
25. Omedelbart fcire Boforskoncernens_.
fcirsta 4-dagats
ledighet kring Kristi Himmelfdrdsdagflyttades tillverkningen av belysningsarmaturav akrylplast vid Tidaholmsverken frin hus 34 tiil hus 102 (f . d. ammunitionsverkstaden). Hdrmed kan man anse, att en definitiv punkt
sattes for en tjugoirig tillverkning av ammunition i
Tidaholm.
26. Kristi Himmelflrdsdagsmorgon speladeBofors Musikkir traditionsenligtkoraler vid Karlskogakyrka.
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Nya AArylgjuteriet uid Tidaholnzsaerken
kom i produktion. Hiir
slnes trdnrpofi- och pfrfyllningsanordxingar.Boforsfoto Tillman.

Den stora metaredagenordnade Amatorfiskeklubben
"riksmete" i Timsilven vid Bjcirkborns faktori. Ett par
feta braxenpankor f?illde utslaget och gav Evan Gustafsson segefn.
luni. "Stdtddmpare" eller,skunpla:tfyllda sAyddfdr instrumentbrii.deni bilar tillhi)rde Tidaholmsuerkensttdrrc tilluerkningsobi eht, Bof.orsfotoTillman.

KMK:s fi-lopp, det s. k. Gellerisloppetfdr motorcyklar, samladerekordpublik och bjdd pe rafflande kdrning. Raggarnah<ill sig tdmligen lugna.
Korpskyttet i Karlskoga i KT:s regi domineradesav
H6gre Allmiinna Liroverket, som tog hem s&v?illagtZivlingen som flera individuella lagsegrar.
Boforsloppet p& cykel gi& f<ir 20:e gingen och blev
som vanligt en succ6.A-klassenvanns av S. IJ. Svensson,
\7ano.
Bofors Tennisklubb klidde sammadag KarlsborgsTK
i tennisensdiv. II.
29. Avd. 75 vid Nohab (snickar- och byggnadsavdelningen) som har ca 30 anstdllda,uppnidde L.I)o dagar
eller ca 240.oo} tim. utan olycksfall. Ett mycket gott
rekord.
31. Den f<irstarapporten om Mcickelnsbakteriehalt blev
dyster. Badvattnet var otjiinligt vid alla badplatserllngs
strdndernainom Kadskoga.
Maj. Ett nytt fdrrid f<ir valsar i MVK blev inflyttningsklart.

3/6. En uiigmatkin fdrsedd med Boforr eflektiua isriaarepasserar
bn beviirlig jiirxuiigsiiaergdng,Hiir docA en sonmarfoto, Bo[.orsfoto Falk.

luni, Den nya fiirian fd linien Halmstad-Aarbu,
til'. drirs med Nohabmotor. Foto Nohab arkiv.

"Prins Ber'

:TY

Juni
Ouanligtsolig ochuAffn,tnenocksdouanligt
r egnfattiI rrti.nad.End.ast Aortuariga r egnperioderomkring minadensmitt. Midsomrnardagarnasadrmekulmineradei aildsamma fr.skuiider.
1. Anmilningstiden utgick for Bofors Indusiriskolasnya
kurser fcir mekanisk,metallurgisk och kemisk yrkesutbildning. Samtliga kurser blev fulltecknade.
SverigesMekanftirbund ordnade en kontaktkonferens
i Karlskoga, d?ir frigor rorande ytjiimnhet, standardisering, kontroll m. m. avhandlades.F6rutom rePresentanter
frin Bofors deltog ingenjdrer frtn Asea, SKF, Flygmotor
m. fl. fciretagi konferensen.
\Tedaverken,som ir medlem i Svecast,deltog i Kundkonferenseni Malmcj med gruppforedrag och utstiillning.
Se foto.

t6

t2. Bescikpi Stockholmshdrdverkstadav en klass frin
Gdvle StadsYrkesskola.Aven vid detta tillfiille birids pi
korv och pilsner.
3. Efter en ytterstskyndsambestdllningi mars av yrrerligare en stor schweiziskvakuumformningsmaskinanllnde
denna till Tidaholmsverken.Efter forcerade uppstiiilnings- och inkopplingsarbeten kring pingsthelgen var
dennahelt klar att tas i tveskiftsdriftfrin den 13. 6.
6. SvenskaFlaggansDag firadesi bdstafrirsommarvlder
vid Hembygdsgirdeni Aggerud.
i. Vid Nobelkruts virtrdff frir skyddsombud m. fl.
taladecivilingenjcirA. Halin, AOO, om skyddsombudens
verksamhet.Dessutom ldmnadesen ingiende redogcirelse
fiir analyserav luften vid Nobelkrut.
7-LO. Anlagsproven fdr de 120 ungdomar som scikt
elevplatspi Industriskolangenomfdrdesunder ledning av
professor J. Elmgren, Psykotekniska Institutionen vid
GciteborgsUniversitet. Av ungdomarna uttogs 72, eller
7O /o av de scikande,till elever.

13-14/6,
AB Boforc rt)trelre stgdefar iltblggnaden zid Betselforsen. Frfrn oiinster disponent TYijhander, antiral ly/etter och
disponent Soblman. Foto Helmer Nordqvist.

8. Degerfors Jernverk, Bofors gode och trogne granne
i srider,en gtng i tiden anlagt av Georg Camitz,fcirvaltare
p& Bofors och Bjcirkborn,firade hdgtidligen sitt 300-ersjubileum.
9.

Barnens Dags-festligheternainleddes i Karlskoga.

10. Efter utredning och snabbtbeslutunder vi.ren ang.
om- och utbyggnad av verkstadskontor flyttade hela
Tidaholmsverkensverkstadsadministration
till Personalhuset sisom en tillf?illig fristad. J?imfcir1.2 dec.
Arm6chefen Oberst-KorpskommandantAnnasohn,
Schweiz, gjorde ett studiebesokpi Villingsberg och
Bofors.
Tjnrndkopet blev dntligen klart efter tusenmcidoroch
besvdr,di Kungl. Maj :t i dagenskonselj bifdll Stor6nastiftelsens anscikning att fcirvdrva Korsnds Uppegirden
1a och 15 till fritidsomride fcir Boforskoncernens
anstlllda. Anscikanom inkcip ingavs den 28 nov. 19581 !
Direktrir Axel NTahlsteen,Bofors, valdespi bolagsstdmma med Norrbottens Jdrnverks AB till styrelsens
ordfcirande.

13-14/6. Bof ors oyelse aar and.er Norrlandsresan SCA:s s;ister. Hiir stfrr arniral lYetter, disponent Sohlman, disponent llzijhander ocb direAti)r Sahlin franf6r
OrtuiAens pappersbruA
tillsantmans nted direktijr A. Enstrdnt ocb direAtrjr G. Ablzin,
SCA. Fcirdex f 1retogs i flygplan, ailha hdr ittrigt ttppnthAsail?n?l!
au det "yngsta Sundsaall'. Foto Helmer Nordqvist.

Pi den socialdemokratiskapartikongressenfcirklarade
statsministerErlander,att 4-veckorssemestern
bdr vara las
i o o m4 f u .
11. Storonasisongenstartade och som vanligt var det
Boforspensionlrernasom kom fcirst, bjudna av bolagetpi
en veckasskcinoch stlrkande vistelse.
Fjorton nya ingenjrirer utexamineradesfrtn Karl_
skoga Maskinfackskola. De nya ingenjrirerna heter Tore
Andersson,Evert Benderyd,PercyCadssoo,Hans Czychon,
Bjrirn Ekelund, Lars Eriksson, Bengt Hammarstrdm, Leif
Ffansson, Lennart Inedahl, Stig Kihl6n, Bengt Larsson,
Neile Nilsson, Ulf Thorildsson och Eddy \fillers. De
syns p5. gruppfotot tillsammans med sin civerldrare,ing.
Bcirie Andersson.
12. En sondagfylld av publikevenemang:Velodromlopp
fdr bilar pi Gellerisen, ftygdag med stora celebritetei,
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2/6. Tidaholrn.rrerAens(TVM)
naden.Boforsfoto Tillman.

aerkstadsAontor l6re

ontbygg-

fallskdrmshoppm. m. pi Flygplatsen.BarnensDags-fest'
ligheter, "skener-Israelloppet" samt - i Degerfors fortsittning p& Jernverkets30O-trsjubileum.
Stor hembygdsfestvid Bjurbiicken ordnad av Kanalfiireningen.
Bofors Jiigargille ordnade SM i ltipande hjortskytte
pi banan vid Trumtorp. Rune Flodman tog sitt 2:a SM
i dubbelskott och forne BoforsskyttenTorbj<irn Kadsson
(numera i Giiteborg) tog SM i enkelskott.
13-14. AB Bofors styrelsegjorde per tig och flyg en
studieresatill Nordand tillsammans med representanter
fcir Cellulosabolagetftjr att se till gemensammakraftintressen.Se bilder.
L4. Aftenposten,Oslo, tecknadepi sin lOO-irsdagkontrakt med Ampress S. A. om leveransav en ny rotationspress,Ampress Color-Matic-Press,som skall kunna tryd<a
70.000 tidningar i timmen. Pressenkommer att byggas
pi Nohab.
11/6. 1960 Lrs Aull au nyexaminerade ingenjiirer lrLn Karlshoga
Ma.rhinfacA: kola. R. Tilander foto.

15. Nobelkruts brandkirs vaktavlcisningar tlvlade om
iiveringenjiir Carbonniersvandringspris,som vanns av 1":a
vaktavlosningen med 4:e vaktavlijsningen pL 2:a plats.
Bofors Ungdomsg&rd fijrestindare, Ake Borgefalk,
llmnade sin tiinst och eftertriddes av Ake Skeppar frin
Kristinestad i Finland.
Ett 50-tal elever och ldrarc ffi.l;, Krigsh6gskolan
l5-t6.
glstade Bofors och underhijlls pi sedvanligt siitt.
17. Den nya "folkfZirjan" mellan Malmo och Kcipenhamn
"Oresund" gick sin fdrsta tur. Fartyget har tvt Nohab
dieselmotorerpi sammanlagt3200 hk.
Examen fcir avgflngsklasseni $/edaverkens Yrkesskola. 5 elever (se foto), avslutadeddrmed sin 3-iriga utbildning p& \Tedaverken.
l7-r9.
I sambandmed Foreningen Nordens kongressi
Trollhiittan ordnade Nohab en liten utst?illning pi Stadshotellet med fotos och modeller av olika produkter.

17/6. Aagfr.ngsklasseni IYed'aaerkeu y6esskola tar igen sig
efter exanten. Fr. a. Jan Hallander, Sune BidrAnzan, Bidrn IYidin'
'Wedafoto
\Testerlund.
KieII EriAs:on och Kaletti Lokkinen'

19. "Kadskoga spelar och sjunger" hette ett radioprogram salnmanstlllt av Teddy Ladberg. M?irkligt nog sades
icke ett ord om Bofors Musikkirs insatser.
12/6. Vid Flyget;Dag i Karbkogad.eltogBolorsiiuenmeden
liten utgiillningao robotarocbraketer.BoforsfotoFalk.
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20. Labbsand stod ocksi redo fcir sommarsisongenoch
stugorna var fulltecknade. Men nog skulle det vara trevligt att f& en bitforbindelse tvlrs 6ver sjon.
"Turbilen", som 5 ginger dagligen skall ombescirja
transport av mindre gods llngs en ringlinje runt Nobelkruts fabriksomrflde,startadesin verksamhet.
24-25. Midsommarvddretvar soligt och skcint.Stordn
hade storinvasion. Labbsand och Bliniis likast och vid
Hembygdsgirden dansademan kring majsttngen. KadskogaABF-orkestergjorde ett vdnortsbesrjkmed konserter
i Fredrikstad.
25/6-8/7.
En stor internationell verktygsmaskinutstdllning hirlls i Olympiahallarna i London. UVA deltog med
slipmaskiner och kallstuk- och gdngrullmaskiner genom
sina engelskaagenter.Se lven i B-pilen m 6/L960.

1 1/6, Boforspensionlirerna Jtd.rrar sernesterresan till
forsfoto Tillman.

Srortin, Bo-

26. Midsommarvlrmen kulminerade i ett 8skvlder. det
vlrsta pi 20 ir, river Kadskogabygden.Minga blixtslag
i telefoner, elledningar och transformatorer och h&rda
hagelbyar.
27. Vlrldens starkasteellok, byggt frir Malmbanan,provkrirdes pi linjen Falun-stdlldalen.
Vid Nobelkrut intrlffade en explosion i en automatisk krutpress i NU 3 B. Sdkerhetsanordningarna
fungerade helt efter berdkning. Pressenfdrstiirdes,men skadorna i bunkern var obetydliga.
30. Normerande uppg6relse trlffades fiir industrins
tjdnstemin och arbetsledarei "pensionsfd,rhandlingarna".
Besluten torde vara s3, viil k?inda, att de inte behdver
relaterashdr.
AB Atomkraftverk (AKV) mottog de fcirstaanbuden
som ldmnats i Sverige pi ett komplett atomkraftverk,
vilket avsesbyggas i Simpevarp vid Oskarshamn.Ett av
de ldmnade anbuden hade utarbetatsi samarbetemellan
ASEA, Nohab och General Electric, U. S. A. Anbudets
alla pidrmarmed beskrivningar och ritningar fyllde en hel
paketbil. Se foto iB-pilen 4/60.

14/6. Bliaande bergsingenjdrer p3 Bolortbesi)k. Aaeringenjt)r
lYahlberg stir t. u. onz den enda damen. Bof.orsfoto Tillman.

1/6, Wedaae*en - och iiuen Hzsquarna Vapens - nonter pA
Stecastt KundAonf erensutstdllning i Malmt). Foto Stenbergs
Malmd.

25/6-8/7. Aodelning 43 i stora ballen aid adrktytt*otU,unrstiillningex i " Olynpia" i London, d.rir IIVA:s irpr"rrotoot
Drumnzond - Asquith Ltd hade trA iAttuntonrlar bl. a. med
UVA-mashiner.Foto frin UVA:s arkiv.

AliniAen" uid Karlskoga Lasaret! stod li)rdig
Juni. " Lin gufirds
Foto KarlskogaKuriren.

1/7, ilIr. Binds, Chief Saperintendent Engineer Coast Linet Ltd.,
Liuerpool, studerade rned sror uppmiirAsamhe, F-ntotorn aid ett
besdA pd Nohabs arAiv. Ingenidr Eller r. a. ocb ingenjdr Hagqaist t, b. Nohabfoto G. Johansson.

Juli

Rekorduiita i)aer hela sodra ocb mellersta
Suerige, tnedan Norrland hade uiirmeboljor.
Temperaturen ocksL li)gre kn normalt,

1. Utbyggnaden av landets TV-slndarndt ptgick i rask
takt. 320 m masten i Kilsbergen var ig&ng och mottaggoda.
ningsf6rh&llandena
Riksvlgens strdckninggenom Karlskoga blir ett l&ngtidsprojekt - kanskevdgen blir klar L975? Bygget kommer att ske i etapperoch kostamtnga lO-talsmilj.
vid Landaplani Karlskoga
6. De fdrsta 10 egnahemmen
- Ekebyomr&det- var fdrdiga.
6/7. Bofors piilAiindagamla 40:a kunde i nlgon mfrnlira 25-drslubileun und.er1960. Hlir sespjisex nr 40 i prototyp:erien.Boforsfoto Falk.

7. Ett 170-tal folkpensionlrerfren Kadskogagjorde en
trevlig utflykt till Hagfors.
8. Arbetet pi det nya avloppssystemetf6r Bjcirkborns
och Bofors industriomriden p8gick for fullt och bedknadesvara klart i hcist.
9. Frihetenstimms slog f6r 1.000-talsanstillda inom
Boforskoncernenoch mer eller mindre lockandesemestermil h?igrade.Stortjn vlntade 500 semestrareunder veckohelgen.

6/7. Kaxonaerkstadens uerAliga troljdnarc, den stora reffelrnashinen nr 61, irzkdpt 1s94, hade tjiinat fdrd.igt och utrungerades.
Foto Pontus Andersson 1928.
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9-L2. L4:e svenskamisterskapeni varpa avgjordes i
Trollhdttan i bl. a. NohabsIF:s regi. Mer In 200 deltog i
tdvlingarna.
de spdnnandeoch vdlregisserade
9-18. En studiegrupp fr&n Karlskoga ABF giistade
lVarnemiinde och Ost-Berlin pi en kombinerad studieoch rekreationsresaunder ledning av Bertil Krona och
Ture Nfiksten.
11. Strandpromenaden
liings Mcickeln frin Grcinfeltshagen mot Ndset och Aggerud, en av Karlskogas vackraste
f [rdigstdlldes.
promenadvdgar,
fr. o. m.
Rikssamtalenfrin Kadskoga expedierades
denna dag via Orebro genom att sli 00 p& fingerskivan.
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11-L6 Ett 20-tal handikappade deltog i en rehabiliteringskurs i Kadskoga. Bofors deltog i arrangemangen,
som omfattade bollekar, bigskytte, gymnastik, trining av
rcirelserm. m.
12. Semestervldretvar miserabelt.Regn, rusk och diligt
med vdrmen. Lantbrukarna hade det dock vdrst, di h<jet
ruttnadepi vallar och hissjor. P& 14 dagatkom 100 mm
r4l Timsalven tordades lven denna sommar frir reoarationsarbetenpi turbiner och avlopp i Bofors.
15. Bostadskcini Trolih2ittat bara dkar, trots nybyggnader av ett stort antal bostadsfastigheter.
Vlntetiden berdknas vara upp till 4 fu. Det d,r I.23O personeri k6n
'Fallens
dag" i Trollhlttan blev en jlttesucc6.40.000
mdnniskor besciktestaden, vattnet forsade i all sin miiktighet och industriens utstdllningar blev talrikt bes6kta.
Nohab st?illde bl. a. ut sift fdrsta (i modell) och sitt
senastelok i original.

16-17/7. Pd utstiillningen i Graaarna dsade Nohab den nya
F-motorn,tfi SF 14 RS,eflekt 450 hk och aararal 750 aara/nzin.
Nohabfoto G. Iohansson.

18. Timsdlvsbronmot Gellertsenvar fdrdig och tillfartsvd.gatnaunder arbete. Det hela dppnades fcjr trafik till
"Kanonloppet".
21. Enligt Socialstyrelsens
statistik h<ijdesl<ineliigetfcir
industrins arbetarefrin februari till maj i &r med i genomsnitt 4,) /6.
Landets mdrkligaste "klocktrio" torde finnas i Karlskoga, i ingenjdr Einar Stohrmarks dgo. Varje timma
markerasmed tolv mdrken av resp. brons, silver och guld,
ercivradei skytteoch olika idrotter.
22. Skyfall <iverKarlskoga med vattenfyllda klllare, civersvimningar m. m. Brandkiren hade alla sprutor igtng fdr
att pumpa ldns. Mer dn 90 mm regn fcill under dygnet.
I Boforskontoretskd.llarefick personalengi med gummistdvlarlali. Under Jolnrndren iilrattes nla suoular i Hoiumturbinerna.
Nohabfoto G. Tohansson.
Kontrollatd. i Bofors rcade sina giister med fotbollspel ander
f drsommarcn. Ett Argentinalag, f drttiirht med. sudaneser och
shandinauier, mdtte KA i 3 ntatcher, au uilka 2 bleo oaugjorda
ocb I aanns, Foto T. Gustafsson.

luli. Monteringen au d.e n1a sAoularna i Hoiumturbinernd
ntlcket krJuande arbete. Nohabfoto G. Tohansson.

adr ett

Sueriges miirkligasre klocktrio torde linnas i Karlskoga ocb i
boforsingenifu Einar Stormarksdgo. Varie timnta rttatkerat med
idrotts- och sAyttemiirkeni rcsp, brons, ilaer och guld, efiurade
i ciaila och milhiira idrotter till lands' si6ss och i luften. Hiir ser
oi iigaren oid "guldLlochan" samt de tre klocAorna pd' rad.
Foto KT.

23. Trots regn och bkita hade Storcinfullbeliiggning och
talrika reportagei tidningarna vittnade om trivsel.
29-30. En deltagargruPPi den stora Internationella
Geografkongresseni Stockholm gjorde en studieresa
genom Bergslagenoch Passeradedi Bofors och Degerfors. De semestertommaverken och verkstddernabesigs
och eo vandring gjordes genom Sveafallensnaturformationer. I studiegruppen deltog huvudsakligen "ekonomiska geografer", bl. a. nilgta av USA:s Englands,Tysklands och Italiens frimsta experter.

29/7. NSgra aa deltagarna i Internationella GeogralAongressens
exhusion till Bolors och Soeafallen. Siuand'e t. a. fiitdledaten,
professor Olof !onasson, Gdteborg. B-pilens foto.

29/8. Locket lill en atomreaktor placeras i en aa de stdrte Aat*
sellsuaraarna i VK. Boforsfoto Tillman.

Augusti
Regnandet fottsatte iiaen under denna rnfrna;, liksorn sydui.stuindarna lned lLgttyck.
Soligare och aa{nld{e nLgra fd' dagar omkring L-2, 20-21 och 24-25.
1. Regnrekord noterades under juli i Stockholm med
192,4 mm. Kadskogabygdenfick bort&t t80 mm, vilket
mer dn vdl rdckte.
2. Nu bdrjade allvaret ftir Bofors Musikkir, som hade
ett digert hdstprogrammed konserterm. m. och fdr tivrigt
m&stefintrimma sig infdr Europamdsterskapen.
Egyptiske kommunikationsministern, Dr Mostafa
Khalil, generaldirekttjren ftir Televerket, Dr Mahmoud
Riad samt n&gra andra hogre egyptiska tjdnstemdn besokte Nohab och studeradeloktillverkning m. m. under
en studieresatill svenskaindustrier.
3. Sekreterareoch ordfcirande i koncernftiretagensFcirslagskommitt6er sammantr?iddei Bofors for att dryfta
propaganda,gemensammabedcimningsreglerm. m.
4. Kraft AB Gullsp&ng-Munkfors biirjade undersokningar f6r 6kad vattenavrinning inom sjtisystemetAlkvettern, Frovettern och Ullvettern m. fl. sjdar, lven innebirande ev. rensning av utloppet vid Knappfors.
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5. Behovet av fritidsomr8den fcir Karlskogasbefolkning
1r stort och en inventering av lZimplig mark ig8.ngsattes.
6. Vindsnurror av sdrdelesoriginella modeller sdljs civer
hela Sverige av "fabrik<iren", boforspensioniren Johan
Karlsson Odlingen. Se foto pa s|d. 24.
7. Kriftpremiiren tog alla iskidare frin div. Il-matchen
i Tidaholm, di hemmalagetskulle mijta GAIS pi Ulvesborg.
Kdftpremidr under blandade klnslor och
Nigon rekordsisong blev det inte i Bergslagen.
Kanonloppet pi Gellerisen blev sportsligt en stor
succ6,men raggarnaftirtog det goda intrycket. Slagsmil,
fylleri, allmdn osedlighet,dverfall pi polis och brandmln
m. m. gav eko tiver hela Sverige,ja t. o. m. i USA.
8. Bofors direktionsbil, T 39849 Chrysler N7indsor,
frirstrirdes totalt di en vidligt bromsandelastbil sladdade
civer gatan i Ekmansbacken.Lyckligtvis skadadesingen
minniska.

11/7. En au de ny gl1dgugnarna i nya Fiirdigstdllningsha.llen
MG 15. Boforsfoto Falk.

9. Den av Karlskoga stad arrangeradepensionlrsresan
gick frir 1,4:e glngen, i ir till Eskilstuna. 950 veteraner
fyllde 22 bussar. Regntunga skyar vid avflrden med
strilande sol frampi dagen.
11. Fcjr att tillgodose kundernas 6nskan om st<irredetaljer och snabbareleveranserhade ink6pts en ny pressgjutningsmaskin. Maskinen, som er byggd i Tyskland pi
amerikansk licens frtn Lester, Ir en halvautomatisk
maskin med listryck p3, 400 ton. I denna maskin kan
gjutas detaljer i aluminium med en vikt av 3 kg.
15. Fcirsvaretsplaner att anskaffa robotar av olika slag
som komplement till jaktflyg och luftvirn relaterades
utf<idigt i pressen.Luftfijrsvaret har kiipt "Bloodhouod"
och Flygvapnet "Jindivik" som milflygplan.
lp. Kcirdes Bonoplex fcir sista gingen i det 1949 uppforda gjuteriet.
2/8. Fdrenade Arabrepablikernas Komnzunikationtninister,
dr
Kbalil, ter pfr Nohabs lodtillaerkning tillsantmans med t)rcringeni6r Keller och direLtdr Odelberg, Nohabfoto G. Johansson.

Landslingets ny y&esskola pfr EAebyotnrddet.KT foto.

12/8. Bof ors Hotells fasad fick liksorn huoudkontoret en t,lilbeb6olig uppltsning ocb nymfilning under sotnrnaren. Boforsfoto
Falk.

**:i

Arlg. 20 n2n tornaulonatAanonen (T AK Z0) tillhbyde de nlbeter
son riJddeJ uid. Bo I ors sl okt d emonstrtll/ oil er. Boforsfoto Tillman.

(>/8. Vinclsnun'et'abrihdren
sjiila bredrid et/ tt) i;nd fdrgglada
. r / . rr.. F o t oK l r l s k o gTai . l n i n ; : .
20. En clelegationhogre jdrnvdgstjdnsteminfcir Argentina bescikte
Nohab.
21. Sensommarens
stdrstaidrottshdndelse
var OK Djerfs
internationella orienteringstdvling"Boforsloppet", som
samlade600 deltagare.NorrmannenMagnusLystadvann
seniorklassensuverent. Lagsegern gick till KristinehamnsOK.
22-25. Bofors visadesina senastekonsttuktionerbetriffande kanoner,raketer,robotar, sprengemnenm. m. fdr
en stor fcirsamlinginternationellsakkunskap.Demonstra17/8. Hdgsta ntetallogralisAasa*.hunshapenbesdLteBof ors. 6teringenidr Krey omgiuen au docenl RoJand Kiessling, nye chefen
f 6r Metallograf isAa Institutet (t. a.) och 1ueringeni)r Ulf Notini,
JerilAonroiets Tehnisha Byrfr (t. b.). Bofotsf oto Tillman.
25/5. Alla desst Karlskogdlottor tog riil ha.nd.ont giisternrt ocb
kltrdd.e lanchen rid uppaisningsskjatningarna p,i Villing.rberg.
Boforsfoto Tilln-ran.
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t'iichte s/or upptnirk:tnhet
folsfoto Tillman.

/selnttotnati.rtrtLhanonen (Kr' 155)
t,id dentonstrationssAjutningttna. Bo-
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31/8-11/9.
Nobabs nzontet pA St.EriAsmdssanmed transportabla
raetsaggregdt aa olika t)tper och atfdftlnden. Nohabfoto A. Skylvik.

21/8. Det segrande laget frrtn Kristinehanns OK, Gdte Gustafsson, Lars Erik Johansson ocb Lennart Larsson med "Guldsh,otter',.
Foto B. Sdderberg.

tionerna och skjutningarnahcills vid Viiddci, Rosersberg,
Villingsberg och Bofors. Se utfcirligt reportagei B-pilen
\r 5l60.
22. Wedaverkensldnspumparerhdll ett nytt tillskott i den
nya llnspumpen \7EDA L200. Deltagarc fren Bofors
samtliga forsiiljningskontor deltog i en 3-dagarskurspi
rVedaverken frir att skaffa sig kunskaper
om den nya
pumpen.SedvenB-pilenm 3:L960.
24. Mot sommarensslut konstaterades
en n6.gotrikad arbetskisheti Karlskoga.Sv6.rast
var det att ordna arbeteet
flickor och fruar samt pensiondrer.Bofors sclktefortfarande yrkesarbetare
och tekniker.
yrhesskola
24/8. FArdigtfdr taAlagslest
pfr Landstingets
pfr EAebyontr1det. Foto Karlskoga Tidning.

31/8. En indonesisA studieAommissionauackas pi Bolors Hotell.
Major Bostrdnt och Aap;en lYeibull sitter i solfan. Boforsfoto
Tillman.

11/8. "Sellberg: klarar allt,, - iiuen denna stora prersgjurnjngr_
maskin, som lfits pd plats pfr Iyedatterken \Wedafoto\Testerlund.
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24. Den tidigate omtalade pressgjutningsmaskinenhade
nu kommit pl plats och var i full produktion.
26. Sedan checkltinesystemetfungerat nhgra minader,
hade Expressenett trevligt reportagefrin Katlskoga, der
det bl. a. hette att t. o. m. "varma korvgubbarna" fick betalning per checkpi nattkriiken.
27. Annu en del av StatistiskaCentralbyr&nssiffror for
1959 publicerades.
Karlskogastad har bl. ^. 39 s. k. fcjrmrigenhetsdgate,
av vilka 22 hade 300.000-t00.000 och
5 mer dn t1, nilj. kronor.

11/8. Pressgjutningsmasdinen anlAnde till
trailer. Wedaf oto li7esterlund.

lYeda pd en special-

28. "Brandkirsstafetten",som omfattar rodd, simning,
cykel, skytte, I<ipning m. fl. grenar, vanns av "Verktyg"
pi tiden 40.04,4,2:a blev SGU:s lag 1 och 3 :a Karlskoga
Brandkir. Bofors deltog med 7 lag.
29. Storcin slog igen efter en tiimligen vet men annars
mycket lyckad sisong. Besiiksantalethar varit ca 5.000,
tlmligen normalt.
Kontrollavdelningarna flyttade frin Bruksgirden till
nya kontor inom verkstadsomridet med inging frin
gaveln vid VR och i viningen ovanfrir VX. Under hiisten
flyttade KA, KAl, KA6, KA7, KA9 och KA61 till dessa
lokaler.
31. En nyhet pi irets S:t Eriksmissavar specialutstdllningen fcir fcirsvar och arbetarskydd.Pi ftirsvatsutstillningen visades olika kanoner, robotar (Bloodhound),
torpeder samt skyddsmaterialm. m.
Pi irets S:t Eriksmissa stiillde Nohab ut behiindiga
transportabla svetsaggregat,som tagits upp pe tillverkningsprogrammet.
Fdrjan "Princess of Tasmania", som gir mellan
Australien och Tasmanien, driven av Nohab-Polarmotorer, presenteradesunder hristen i en serie artiklar bl. a. i
"Australian \(/omen's r07eekly","The Shipbuilder", "Modern Transport", "Shipping \7orld" m. fl.

31/8. Vattile, i Timsiilaens mlnning uid Bac6a ser onehligen
grfrblasAigt ut men det sdall bli klarure, niir alla reningsanliiggnin gar iir'fdrdi ga. Boforsfoto Falk.

September
Soligt ocb aarmt uider riidd.ade nLgot a.a
skord.en.Ett par regnperioder omkring 2-6
och 22-25. Mdnaden dock solfattigare i)n
normalt.

Aug. Interidr frin Kontrollaudelningens nya och prydliga Aontor
inorn Bof ors wkstadsomr1de. Boforsfoto Falk.

1. ABF och TBV hade vintetns studieprogram klara.
Bl. a. planerades en gemensam filmstudio. Sprik och
yrkeslmnen dominerade,men dven facJ<ligadmnen vlckte
intresse.
9. Arets boforsstipendier fcir fortsatt utbildning tilldeIades Sven Ericsson fcir studier vid Orebro Handelsgymnasium,Lars Gustavssonvid StockholmsTekniska Institut
och StenJonssonvid Hdgre Tekniska Liroverket i Orebro,
Uppgdrelse trdffades i de s. k. pensionsfijrhandlingarna fcir tjdnstemdnnen.Avtalet ber<ir ca 150.000
tjdnstemin, som berdknasf.il ca 3OOmilj. kronor i l6netilliigg, av vilka statendock tar ca 100 milj. i skatt! Boforsarnaberdknades
fh ca 6 milj. kronor av potten.
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Aug. Nohabs elsaetsaggregat iir ldtt ocb behdndigt an trdnrporlez. Nohabfoto G. Johansson.
2-4/9.
Koncernens facAliga f drtroendemiin samlades i Tidaholm
fdr konferens. Hfu synes ndgra deltagare: Fr. p. berrar Arlernalnt
ocb Petlersson Bofors, Christenson Tidaholnz, Ohlson Bofors,
JYarn.rtam TV, H. Eriksson och Stad.ler Bof ors sarnt 2 lY/edagubbar, Thore lohantson liingst t. h. Foto N. Sijderholm.

13. AB Bofors' styrelsebescikteTidaholmsverkenfcjr att
ta del av fciretagetsproblem och framtidsplaner. Hlrvid
fattades det fcir verksamhetenpi plastomridet och fdretagets fortsatta rationalisering vlsentliga beslutetatt uppfcira en ny, helt fristiende plastverkstadsbyggnad.De
tekniska fcirberedelsernafcir denna bedrevsplanenligt under hcisten.Byggnadenkommer att uppfcirasunder 1961
och berlknas vara inflyttningsklar under frirsta kvartalet
L962.Sed.vengruppfotot pe sid. 28.
1). Arbetet pi Bofors nya Ungkarlshotellvid Gustavsgatan-Drottningvdgen pigick fijr fullt i Byggnadsfirman
Anders Diris regi. Huset fir 10) ldgenheter(enkelrum
med koksk&p) fcirdeladeplt 9 .veringar.
17. Eldsvida i Nohabs "kolbod", ddr storamingder koks
och kol f<irvarades.
Brandkiren fick snabbtbrandenunder
kontroll och inga andrabyggnaderskadades.
18. Riksdagsmannaval
med stort deltagande.
Nigra stcirre
fdrskjutningar blev det inte. Regeringspartietvann ett
fital mandat liksom folkpartiet och centerpartiet,medan
hcigernfdrlorade.
19. Centraliseringen av Nobelkruts reparationstjlnstinledes genom att NVF90 ijverfordes till NB90 och samtidigt omddptestill N891.
21. For 1p:e gingen gick Nobelkruts brandkirs nattliga
orienteringstdvling civer en 4 km ling bana med 21 kontroller, ddrav 4 med <ivningsmoment..Individuellsegrare
blev Gustav Bogren med Olle Larsson och Karl Enock
pe 2ia resp. 3:e plats. Direktcir \Tahlquists vandringspris vanns av I :a vaktavkisningen.
Pensiondrerna2ir tydligen ett rrirligt sld.kte.Denna
dag kvistade omkring 300 st. upp till Nora, Loka och
Grythyttan fdr att dricka kaffe och se sig om.
"Lingv&rdskliniken" eller sjukhemmet fdr kroniskt
och lingvarigt sjuka och konvalescentervid Karlskoga
lasarettstod fiirdigt fcir invigning. Dr A. Elliot har utsetts
dverldkare.
-till
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Sept. Fdr bilreparatdrer och andra liknande yhetmiin dr Nohabs
nla raetraggregat SS--150 nyc6et ldmpligr. Nohabfoto G. Jo,
hansson.

Sept. Nohab hade f ull fat p,2 loktillaerkningen. Hi)r nfrgra lok
till DSB i olika stadiumau tillxerAningen.Loket t. u. ltirdigt-t'6r
protki)rning. NohabfotoG. Johansson.

25. Sv. Siillskapshundsklubbenanordnade en internationell hundutst?illningi parken pt \Tedaverken. P& grund
av diligt vider miste en del av utstlllningen hillas inomhus. Bland de utstdllda hundarna kunde man se direkttir
Linds hund "Lord", vilken blev internaiionell champion.
28. Pe Bofors Samlingshushijlls en informationskonferens om tltningselement fcir hydrauliska och pneumatiska
o. a. frigor med deltagare fr&n Konstruktionskontoret.
Ett 70-tal eleveroch ldrare frln Hdgre Tekniska Ldroverket i Orebro bescikteBofors.

!N)Y,
13/9. AB Baf ors styrelse pi TidaholmsbesbA.Hdr syns stltrelsen
jiimte TV-ciceroner. Fr. a. herrar Nordquist, IYijkander, Sahlin,
lY/arn st anz, B i ck el, H am mar sk i dI d, S6d erI u nd, Odelberg, Larsson,
SterAy, IVetter, Norenhag, Lund.dk (shWd), Sohlman ocb Claesson. Foto Th. Bergstriim.

s

28-29. Cheferna fcir Bofors fdrsiiljningskontor i Eskilstuna, Gdteborg, Sundsvall,Malmci, Stockholmoch Orebro
konfereradei Bofors.
29. Yattenfallsstyrelsenbegiirde anslag att pi Bjornon,
Vikbolandet, uppfcira Marvikens . dtomkraftverk, som
beriknas ge 100.000 k\7 el-effekt. Nohab och ASEA
samarbetatmed Vattenfallsstyrelsen
och AB Atomenergi
vid utformningen av reaktorn.
30. Koncernens inkripare konfererade i Bofors under
direktcir Helmer Nordqvists ledning. Se vidare B-pilen
m 5/1960.
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Sysselsdttningeninom verkstadsindustrincjkademed
8,L % frin 1 augustr L959 och exportandelenuppgick
ttll26 Eo.

Oktober
Astbga uindar med. regn och kyla dominerade md.naden,soFnbleu grd.i sirklass. Nomland hade kallt och torrt, sr)draSuerigesualt
och fuktigt. Solen borta i hela 19 dagar, den
4-22, och mindre iin 50 solskenstimrnar
hela rninaden.
25/9. Inrerndtionell cbampion \Tedafoto ITesterlund.

direktdr

Saex Linds "Lorl'.

Bofors nzonter nzed elehtronisAa mAtdpparater ill. //1.
10-17/9.
(se B-pilen nr 6/60) pd utstillnixgen "lnstrurnents ancl Measurements" i Stockbolnz. Foto Hansafoto, Stockholm.

30/9. Inhr)parkonlerens i Bofor:. Fr' a. synas herrar Eidull,
El'fuing, Malmqui:t, Ti)rnblom, Aspeldtt (skyntd), Magnuston,
Sieuert, Nordqttist, Kignell, FlocA, Sandblom, Derner, IYarn'
starn och Hagberg. Boforsfoto Falk.
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Oht. Tabplatan till R 3/AAdm bearberadespfr Nohab
f6r !I4Iy:s
rlikning. Fr. t. hetrar Solfeldt, lMW,
och Jiimtling, Ablbont,
Karltson och Stennberg, Nohab. Nohabfoto G. Johansson.

1. Nohab erhcill en stor order pi 2 turbiner till Hunderfossens Kraftverk norr om Lillehammer. Vardera turbineo utvecklar 50.000 kW vid 45) m fallh<jid _- en
mycketstor fallhdjd fdr kaplanturbiner.

*H

2 / 9. 100 0 oI 1 cAsl al I sf ri a ar bet il. agar Aun d e Rtirl ed ni n gsuer k st a-6
de1-\B
92 norerl. Grilppforo, togs nar audelningens anstlillda
hyl-lades aid en fest pi Marhetenteriet. Aure radix
fr. r.: Ake
lobannesson, Gustau Pibl, Lennart persson, Arne Blomkaist,
Bernl Rebnberg, Sten Arne Andersson, Karl pettersson, Bengt
Oltson, Haty Carlsson. lVliuraden fr, u.: Fritz Dal6n, Helmer
Ffilin, Sdren Erihsson, Karl Olsson, Sixten Blomberg, Sane persson, Robefi Sundstrdtt, Tage BergLaist. Friinzre raden
fr. a.: Nils
Jansson, ltartin Nyuelius, Torgny Carlsson, Karl Nykait, FolAe
Anderssox, Uno Karlsson, Gusraa Lindhaist, Ture EiiAsson, Onni
P hilman. Boforsfoto Tillman.

Industriskolanvid Bofors hade 349 elever,ddrav 165
i heltidskurser (l?irlingar) och 1.74i deltidskurser (vuxna). Av sistndmndaarbetar Z /o pS,M, 24
y,
% pB,
t3 /o p8,BNK och t3 /o p3,olika hjZilpavdelningarsamr
Z6 /o p3,kontor och laboratorier.
Tjdnsteminnen i Karlskoga fick gemensammalokaler
vid Kungsvigen. SIF och SALF fick bra expeditionsrum
och TBV trevliga studierum.
Bofors fick enligt styrelsensbeslut den 12 september
tre nya direktdrer: herrar Stig Caspersson,
C, Allan Dahl6n, ND, och Gustaf Tamm, FS, samt tre nya iiveringenjcirer: herrar Alex Blomgrefl, M 2, Sten Henstrcjm,KK,
och Tord Krey, M r. Till produktionschef vid Nobelkrut
uts&gssamma dag <iveringenjorNils Carbonnier.
3. Det var pi vippen att en allvadig olycka intrdffat
i Ekmansbacken,de en stilelektrod kanirade frin lastbilen i den feldoseradekurvan. Lyckligtvis holl sidoldmmen.
\il/edaverkens fcirsiiljningsavdelning
fcir helfabrikat
flyttade in i sina nya kontorslokaler,beligna ovanpevarmfcirridet. Lokalerna, som ar ljusa och trevliga, omfattar g
kontorsrum och ett arkiv.
4. Tekniska Fcireningen i Sddertiilje inbjod medlemmarnas damer att bestika$Tedaverken.Ca )5 damer h6rsammadeinbjudan och visadesrunt av kunniga ciceroner.

4/10. Stil6on:truAtionen rert fdr det nla oarmf\rfrdet aid Tida.
bolmnerden,Foto Th. Bergstrtjm.

8/10. Karlshoga Filatelistf6renings srlrelse uid Z5-firsjubileet.
Sirtande 'lr. tt. Olof Stdlhammar, Gt)sra Ekendahl, Stig
lohantson,
Bror EAendahl. Stdende fr. t. herrar Lettnart Strdn, iarry Tibell
och lohn M1,hr. R. Tilander foto.
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Koncernkonferensi Tidaholm.
Sveriges st8.lexporthat haft en gynnsam utveckling
hittills under det gingna fi.ret och ett totalt exportvlrde
p8' L3 miljatder kr frin landets industrier ligger inom
r?ickhill ans8gExportfrireningen.
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6. Lingvirdskliniken vid Karlskoga Lasarettinvigdes av
landstingetsordfcirande,Henry Allard, drebro, och statssekreterareCad Person i ndrvaro av landshdvding K. J.
Olssonm. fl.
8. Karlskoga Filatelistfcirenitg - ddr boforsarnadomipi Labbsand.
nerar - fitade 25:Strsjubileum
Representanterfor fackforeningarna inom sprdnglmnesindustrien trdffades i Karlskoga, varvid man iven
stud6radeNobelkrut och dlr frdmst Ldkemedelsmanufaktureringen.
10-15. Ett par stdrre grupper danskalokmdn, tillsammans ett 60-tal personer, studeradeloktillverkningen Pe
Nohab.
12/10. Danska lohniix gdstadeNohab f i;r att rtudela Nobab'
GMLJokens alla finesser.Som aukopplingbesi)Atemar tahtens
per buss.NohabfotoG. Johansson.
seudrdheter

11. Emigrationenfren Sverigeoch di frdmst frin Kadskoga under 1,800-taletskall siirskilt studeras av Hembygdsfcireningenoch en studiegrupp.
13. Rorverkstadenvid Nobelkrut nidde den 26 september 1.000 olycksfallsfriaarbetsdagareller 26.000 dagsverken och hyllades fcir detta vid en liten fest pi Marketenteriet. Tre man pi avdelningen, Gustav Pihl, Karl
Nykvist och Martin Nyvelius, har under 21 3,t aldig
varit inblandade i n&got olycksfall.
fdllp& skjutf?iltsmarkerna
16. Vid representationsjakten
des 9 dlgar och vid "Vikersjakten" 14 dagar senare4
dlgar.
Hembygdsdagi Karlskoga med besdk i Bergverkstlderna och visning av Boforsfilmer pi Samlingshuset.
Karlstads stifts kyrkosingsfcirbund samladesi Karlskoga till irsm6te och inte mindre dn 310 kyrkosingare
sdkte sig hit och deltog i gudstjlnster och konserter.
18. Inte mindre in 80 finska arbetaredeltari spr&kkursen
i svenskap& BoforsUngdomsg&rd.
vid Nobelkruts elektriska avdel19. Reparationsarbetena
ning skall utfciras enl. UMS-metoden under en provperiod, sqm bdrjadedennadag.

4/10. SadertAlleTeAnisAaFdreningsdamer p3 TYedapromenad
B ergsingenj 6r I arl Akerlund guidar. W edafotol7esterlund.

OAt. Ndgra au de nya bostadshasenp2 EAebyontSdel. Karlskoga

Kuriren foto.
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19-22. GeneralmajorK. H. Lindhardt, Danmark, besiikte Bofors och tog del av nykonstruktionerm. m.
20. En av de stdrsta transPorterna som ntgonsin g&tt
mellan Bofors och Kilsta utgjordesav en 50-tonsklump
till den stora hejaren.V?igenstiilldescjverTims&senfcjr att
inte stora irafiken i stadenscentrum.
21. 8.000 kubikmeter sand glr det &t fiir att vintersanda
Kadskogas vlgar och gator. Undra pi att tsarna fiirsvinner.
21. lO-irsjubileum med Nohabs ftirslagskommittd.Se
B-pilen nr 5.
22. Kursavslutning pl Gullriset ftjr Nohabs fdretagsskola. Ett 30-tal pojkar mottog diplom fdr genomgingen
yrkesutbildning.
24-29. Sparbanksveckan gav 6verlag goda resultat.
Sparbankfick 8t0.000 kr frin 5.000
Karlskoga-Degerfors
insdttareeller ca 160 kr per insdttare.
26. Bofors Industribrandkir hiill sin nattliga orienteringstdvling dver en 2 km ling bana (figelviig) med 17
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r'
kontroller och 6 dvningsmoment.Nils Eriksson vann,
Bertil Forsman blev 2:a och Herbert Brattstrrim 3:a.
Brand-Sveasvandringspris till biista lag vanns av L:a
vaktavldsningen.
26. De fcirstaHSB-husenpi' Ekeby-omrideti Kanongatans fcirldngning med 125 ldgenhetervar inflyttningsklara.
D3. skatteunderlaget
i Karlskoga dkat med 3,31 %
faststllldes skatten f6r fu I96t till 10:80 per skattekrona, eller ofrirlndrat. Landstingsskatten
er 5 kr och den
totala utdebiteringenblir s&lundakr 1): 80.
28. Bofors Industriskolafick ett statsbidragpi 5.000 kr
fdr verksamhetenmed deltidskurser.
29. Ett 40-tal elever vid bofors Industriskola mottog
diplom efter fullgjord yrkesutbildning ur inspektors,
direktcirHelmer Nordqvist, hand. Se B-pilen ff i/L960.

7/11. Grundarbetet fi)r Nobabs xy Centralfdrrid bar bi)rjat.
T. h. i bakgranden aad.88. Nohabfoto G. Johansson.

November
Den rniirkaste och solfattigaste nouentbermfr.naden pA 100 dr, Vidret dominerades au
rnilda (suala) och fuktiga uindar fri.n dst
ocb syd, Solen skymtade fram 2 dagar, den
1 och 2t.
2. Ingenjcir K. G. Karlsson fr&n LO informeradeom
arbetsvdrderingi Karlskoga FCO:s kvinnokommitt6s
f<irellsningsserie.
Brdderna Larssonsvarv i Kristinehamn bygger f<ir
Halmstads Hamn en storre isbrytandebogserare,som
skall utrustasmed en 1210 hk Nohabmotor.
4. En bluffvinst frin det tyska lotteribolagetLotto till
en modellsnickarei Bofors omtaladeslivlist i hela riksPressen.
7. Kvalitetsgruppen Svecast den nya sammanslutningen av landetsledandegjuterier - hdll en kund- och
informationskonferensi 6rebro. Fr&n N7edaverkendeltog
ingenjdr T. Unge.
7-8. Svecastsandra kundkonferens fdr Eret hdlls i drebro med fciredragoch utstdllning. Ca b0 inbjudna deltagare och 150 studerandenfrin tekniska skolor bescikte
konferensen.
9. Den nya stadsplanenmed bostadshusf6r omridet
mellan jdrnvigen och Kanongatan i Karlskoga tillstyrktes.
Byggnadsstyrelsenhade dock vissa betiinkligheter att den
starkatrafiken skulle verka strirande.
10. Planernap& Uddeholmsoch Bofors gemensamma
utredningsorgan AB Explico, som fd,rutsittningslost skall
utreda rivarufdrsdrjningen pi j?irn-och st&lomrtdetfrir de
bida bolagen,meddelades
i pressen.
11. Klarsignal kom frir byggandetav den nya Degerforsvigen och rdjning i skogenbdrjade.Pi ny6.retskall maskinerna sdttasiging mellan Aggerud och stadsgrlnsen
i sdder.
12. Karlskoga Hemvirn firade 20-irsjubileum pi Hyttisens Matsalar under god anslutning. Frin FO deltog

3t

15/10. Naturens under: Vid riuning aa en tillbyggnad pA A 10
(f. A, portt)dAtsbuset pfr Nya KrutbruAet) hittades deta jAtleljka
getingbo, som biir t,isas ao ingenji)r Kednert NZN. Bofotsfoto
Tillman.

7/11. Stiltelsen Boforsgdrdarsn1a hus i hu. Forellen, BricAegdrden, rymmer 72 lAgeltheterotn 1-4 run ocb blea klara fi)r
inf lyttning i september-december
1960.BoforsfotoTillman.

7/ 11. Bespiirliga protisorier miste. tillgripas ttid.Tidab.olmstterken
under riden di de nla fi)rcf;dbn byggdes. "Inda'rtriell rAxtlArA"
'fbrrddsbl'ggnadent norkl. gattel. FoIo
i allra bi)gsta grad franfdr
Th. Bergstrdm.
$p
"#

ffiffi

2/11. Frfr.n Hemtiirnets 2o-frrsjubileunz. Lottaklrens Jra Swartz
och frdken Fablgren gt'atillerdr hetnttdrnschefen Erik "Masen"
Andersson. Sittandi tnaictr Bostrdm, fra Berggren .ocb iil/errte
uon Diibeln. R. Tilander foto.

ffil

<iversteG. von Dcibeln och maior K. Festin, varjamte
marktesfrin Staden,Bolaget,Djerf, Skytterepresentanter
gillet, ForeningenNorden, Lottorna, Rtida Korset, HemLuftvernsfdreningen,BefZilsutbildningsvdrnsfcireningen,
fdreningen,NBJ:s driftvdrn m. fl. samt fr&n Danmark
en lotta och tre representanterfrin Gentofte, Lungby och
Nerums Hemvdrn. Minga tal hdlls och mengaPresenter
Overstevon Dcibelnhyllade jubilaren och
civerldmnades.
utdelade en rad fcirtjlnstplaketteroch tjdnsteirsmirken.

$W
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16. Studiebescikfr&n Tekniska Gymnasiet i Gdteborg.

Not. Nohabs F-nrotor aisadesi f otos ocb originaldetalier i Skandinauisha BanAens l6nster aid Kusttorget i Gdteborg. Nohabfoto
G. Johansson.

Diskussionom bostadsfrigornapi hdgstanivi mellan
Ldnsbostadsndmnden
frin Bostadsstyrelsen,
representanter
av stadens
fciranledd
Bofors,
AB
och
Karlskoga
stad
i
Man vill ha bort den l&nga
ansdkanom tikad bostadskvot.
bostadskcinoch industriens utbyggnad kriver ocks&nya

i MSK ruonteras pit
17,/11. Stdt;aet till 1600-Ionr srnid'espressen
plats. Bof orsfoto Tillman.

ldgenheter.
Statsridet Carl Henrik Nordlander bescikteKarlskoga,ndrmastfcir att se pi Valisens industrier.
18. SvenskaFtirsvaretsunderhandlingarom inkdp frin
USA av luftvdrnsrobotarav tyPen "Hawk" slutfrirdes.
"Hawk" d.rca 5 m ling och vdger 570 kg. Den n&r upp
till 18.000m pi ett skjutavstindav mer dn 30 km.
19. Den fcirsta sncinorsakadesom vanligt "blixthaika"
pL vd:ganaoch minga krockar.
20. Dagen "A" i Tidaholm. I arla morgonstundgenomfcirdes- omdrkligt ftir de flesta abonnenteroch med
Tidaanmlrkningsvdrt smi inkopplingsbekymmerdenna
&tgird
Genom
holmsomridetsteleautomatisering.
fick tidaholmarna ei blott sent omsider automatiserad
rikstrafik till icke
iokaltrafik, utan med ens automatiserad
Bortrationaliserad
riktnummeromriden.
mindre dn 101
trafikpersonalavtackadesfdre skingringenPe sedvanligt
H. Sterky.
sitt pi StoraHoteliet av generaldirektcir
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20-23. Under mottot "Krama mer pengar ur verktygen" hdll Mekanfcirbundet en kurs i Orebro fcir ingenjcirer och arbetsledare."Yale verkstadsarbetare
fcirbrukar
i medeltalverktyg fdr 2.000 kr per ir och dennasumma
bor kunna minskasmed 2, /6", sadesdet bl. a.
22. Brandkhren fick stodarm fr&n Kilstaverken, d6r eld
utbrutit i sot- och oljeavlagringari en ventilationstrumma.
Elden kvdvdessnabbtoch villade inga stcirreskador.

t;

4

23. SIF i Bofors fick sin 2.000 medlem i fru Maud
Andersson, som ocksi sdrskilt hyllades. Se B-pilen nr
6/1960.

M

Den sistabroforbindelsenmellan Tiiirno och fastlandet avsynadesoch godklndes av Vdgfdrvaltningen i Goteborg.
24. Vid Asiverkensvarv i Amil sidsattesen stcirreisbrytande bogserb8.tfcir "Groggbolaget" i Stockholm
(Sriderstrdms
StuveriAB). Huvudmorornblir en 1260hk
Nohabmotor.
25. TCO-direktcirenValter Aman utndmndestill landshrivding i Orebro l[n efter K. J. Olsson, som avgir den
31 december.

16/11. Deltagarna i boiladtkonfercnsen, Sittande fr. t. bydsekre/erare Karlsson, generaldireAti)r Ekdabl, liinsbostadtdirekrijr
Sanzuelsson, landstingsman Larsson saml srdende berrar Sten
Nordgren, Saen Sinclair, S. O, lantson, Rolf ViAingson, Elia:
Ericson, Helmer Nordqtist och Fritz Berggren (Bolorc och KarlsAoga).KT foto.

26. 242 boforsaremedaljeradeshrigtidligen. Se specialreportagei dettanummer.

,*$
'.&4

OK Djerf, alla spdnstigaskogsluffaresklubb, 2O-irs.
jubilerade och hylladesmed massorav tal och presenter.
27. Karlskogamdsterskapet
i bridge 1960 erovradesav
paret Berggren och Andersson, med Nevell-Barkskog
pi 2:a plats.
28. Direktcir Helmer Nordqvist <ippnade en kurs fdr
blivande ledare av utbildningskurser fcir arbetsledarep3.
kontor. Utbildningsarbetet i desshelhet stir under 6verinseendeav dr Per Gunnar Zackrissonoch intendent Roland Bj 6rkbery f.fi'n Personaladministrativa
Rider.
28-29. Ett 60-tal lirare och elevervid Arm6ns Radaroch Pjlsmekanikerskola(RMS) bescikteBofors och studerade sdrskilt mdttekniskasektionerpi skjutf?iltetoch
olika laboratorier.
Noa, Rdjningen i sdogen bdrjade fi)r den nya Degerfonaiigen.
Karlskoga Kutiren foto.

16/11. Vid pressuisxingen p,i Tidabolms telestation spurtar telenzonti;rerna fi;r f ullt i korskoppling:rulnmet, Intretserade d:kfrdare
fr. a. autonatingenji)r Vedbolm, i)aeringenj6r Sterhy, teAtiontingenjt)r Hentnzings, telekotnnzissarie Nordling samt disponent
Lundstri)m.

Dec. Grundgriiuningen bar bi;rjat fi)r de nya HSB-busen i haarteret Haren uid Tinzs1sen ocb Filipstadsai)gen, KT foto.
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fdrslagom Proviso30. Riksdagehbifdll finansministerns
av
aktiebolags och
om
beskattning
riska bestdmmelser
vissa jdmkinnebdrande
vinster,
f6reningars
ekonomiska
ningar.
Skattsedeln
i faggorna.Karlskogabornafick 6,5 milj.
i "julklapp" - men ocksi dela pi 3 milj. i restskatt.
Ldneglidningen beriknades uppgi tlll 3,6 /o under
dettair.
Fdr 50 2r sedan,
SIF:s medlemsmatrikelfor ir 1910 uPPtog 716 per'
och 1 bokfcirerska).
soner,derav4 kvinnliga (3 kasscirskor
Nydqvist & Holm i Trollhdttan var ett av de f& "modiga"
fdretagen i Sverige,som hade en kvinnlig industritjdnsteman (kassdrska).
V/edaaerkens senaste och stiirsta pressgiutningsntasAia,
fabrikat Lester lY i engardex, baloautorratisA, ldgnyck 400 ton.
\Tedafoto Westerlund.
Noa.

December
Mild. och solfattig md.nad' - rndrkaste d.enxed en kdldperiod
cernber sedan 1934 och f . o. tdmligen aar?nt,
onrkring 7-14
med storre temperaturdaerskott iin nonnalt,
1. Vattnet i Mcickelnblir renareoch fiskbestindethar
rapporter.
okat enligt senaste
foieslog att Bofors IndustriYrkesskoleciverstyrelsen
skola skulle erhilla 159.100kr i statsbidraqf6r innevarandebudgetir.
Reningenav niacin i F39 kunde i sin helhet bedrivas
i nyinstalleradekristallisatorer,vilka ger en renare Produkt med bdttre produktivitet en tidigare anvlnd metod.
Mekaniska verkstadenskapacitet har blivit alltmer
tagen i ansprik f<ir pumptillverkningen. Nya maskiner
har inkdpts fcir detta Zindamtl och fcir att fi en mer flytande tillverkningsging pibiirjades en tidigare planerad
ommriblering av maskinparken.Wedaverken.

7/ 12. VerArtadsklubbens ord'f |rande Gunnar lYelander ldt sig ad'l
tmaka aid kat'f eaagnens premiiir p3 IYedaaerdez. \Tedafoto
Vesterlund.

13/12. Stockholmskontoret lirade Lucia p3 traditionsenligt
Hdr ser ui Lucia med uppttaAtande stiiirngossar och ,otnlar.

siitt.

"soarla Maria' aar uisserligen en trotidnare aid' Nohab, men
tuflade inte pd bemmaplan. Lohet tillaerkades 1910 aa Atlas i
SticAhotm, med panna lrLn Fagersla' Det bade SJ;: littra Kc och
nr 1212. Kdptes i augusti 1935 ocb skrotades 1960. PA loket stir
,rdnrpofif1rnzan Adolf Kristiansson ocb lohfdrarex Yngue And.ersson. Nedanfdr eld'aren och uiixlaren Herman Lindberg' Foto
frin Nohab.
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20/12. Att rA1)4ror- i dettafallet MEp _
till Nobelkrut transporterdr frdn Italien i tanhbil b6r
inte titt rortigirrrron, nen l:iir
tyns i aarje fall en fdttestor tanAbil
iante stapiagn. Boforsfoton.
10/12. l{/edauerAens Lucia,.frdken
ITedafoto \Testerlund.

Nel/y Jdderberg, jdrute tiirnor.

2-3. Slutlevereradesfrin Tidaholmsverken
de sistatrak_
torkirrorna typ L32 och koktraktorkdrrorna
typ 111.
Hdrmed var ett tillverkningsobjekt
avslutat, som betytt
mycket ftir bel?iggningeninom maskinverkstaden
under
den kraftigaste konjunkturavmattninge
n tiss_L/>g.
4. Stor fcjrsvarscivning.
med deltagandefr6n Hemvdrnet,
Bilkiristerna, Rddakorikiren och
iottakaren vid Bofors
Skjutf?ilt, Valisen och Immetorp
Bofors Musikkir segradeciverldgset
vid en kvalifikationskonserti Orebro iniOr EM_finien
i Stockholmmid_
sommartrd1961.
5. Skyddsombudoch ersittarevid
Nobelkrut hade hcist_
trdff, som mest handlade om buller.
t.rg..r,i,;, Frykskog
talade om bullerbekiimpandeitgdrder
o"chioktor Lund
behandladeden medicinskasidai i ett
fiiredrag ,,Hcirsel_
skadorgenom buller,,.
pibdrjades fcir Orebrokontoretsnya
,-^^.1:lli.fetena
och lagerbyggnadi Orebro.Enligt plancrna
skall
:on:o:srasrrgheten
varainflyttningsklarden t jul iper.
5-7. Under nlgra dagari decembervar
det brhda dagat
fcir de.bercjrdapi reklamavdelningen
o;aNofruO. Nordisk
ronerr.rmvar nere och filmade Furnasturbinerna.
Denna
del skall ingi i ett stcjrresammanhang
om kraftstationen

dr ktara,
yif td,phiureo
a",d.t *.ntr,sen
att

:,i:^111* skall dterupptas
rilmarDetet
och di skall man ocksi ta
nlgra avsnitt pi provstatlonenoch
det hydrauliska iabora_
toriet.
6. Ndra 100-taletChalmerister(E
4) var i Bofors och
studerade KC 4, NZM 3, KMPS
oif, n.rgu.rt stdder_
na m. m.
En statlig kommitt6 frjr snabbutredning
av den 4:e
semesterveckan
skall tillsdttas.
7. Den mycket omtalade kaffevagnen
b<irfadenu rulla
runt pi NTedaverken.F9lsra.dage,n
tog kaffet slut ett par
gi.nger,innan rundturenhade avslutats.
Se foto
En middag fcir veteranerna,pensiondrer
och de som
.
varit anstdllda i minst 25 ir, anorinades
pi. I7edaverken.
14 vetetanermed direktcir S/. Dan Bergman
i spetsenvar
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de nya sti)rret&iiggpresrarnai Kitsranzedjan

Bofors-

11/12. SAandinauisAa
Bankens,fii.nter mot Torget i
Karlskoga
pryddes nred en uacker urtAlini;s
rr';";";;uptirtprodnAtrr.
Boforsfoto Falk.

17. Stadsfullmlktigesi Karlskoga sistasammantrldefrir
iret formadesig till en avskedshyllningftir landshovding
K. J. Olsson.
21. Klart for siart pi Degerforsvigen,somfcir Karlskogas
del kommer att kosta 1,2 mlli. kr. Redanndstahcistskall
vdgenvaraklar.
Den nya automatiskafcirpackningslinenfcir tabletter
provkcirdes.
p& L?ikemedelsfaktureringen

%1;;*:N

ny halfidrrid undertak. Foto Th.
17/12. TidaholmsuerAens
Bergstr<im.
inbjudna till middagen.Den angenlmasamvaronkryddades av ett otal historier fr&n gamla tider.
bj6d alla pension[rer i KarlHusmodersforeningen
skogapi en trevlig Luciafestpi Samlingshuset.
visadesp& Hallands
Bofors nya 9 cm pansarvdrnspjds
regementes
skjutfiilt och fick de amplastelovord' Kanonen
dr ldtt och trdffslker och dess granat har en fcircidande
verkan. Frin och med 1961 skall de olika fcirbandenutrustasmed dennapjiis.
9. Tjlnstemlnnen och arbetsledarnavid Nohab firade
traditionsenligt Lucia p& Gullriset. Anslutningen var
ganska god - ca 250 personer. Direktcir Odelberg fcirrdttade kroningen samt <iverldmnadeluciasmycket till
NOHAB:s Lucia I)60, Yanja Larsson,medan tdrnorna
fick var sitt armband.

22. lnfor fartbegrlnsningenutdeladesca 2.40Qetiketter
med piminnelser om B0 km grdnsen,som koncernenbiliigger. Broschyren"Sdkrarei mcirker" anbringadessamtidigt under vindrutetotkarenpi alla parkeradebilar.
23. Strax fore jul var man pi Nohab f?irdig med det
fdrsta lophjulet till Porsi kraftstation.
av
arbetsmarknadsldget
27. yid irsskiftet kdnnetecknades
Arbetsldshetenvar
fortsatt god och jdmn sysselsdttning.
rekordartat 13,g- iven med tanke pi irstiden - och
efterfrigan var stor pi yrkesutbildadpersonal.En from
cjnskan om liimplig industri f6r kvinnorna i Karlskoga
uttaladesdock.
28. Argentina vill k<ipa Vlrmland och Lappland hette
det i en tidningsnotis.Ni, det var ju inte friga om terriNohabt Lucia, lrdken Vanfa Larsson, bjuder f ilare Herman An'
d.erssonpA ha'l'fe.Nohabfoto G. Johansson.

10. Traditionsenligtkom Lucia till \Tedaverkenmed sina
tdrnor. I tvi omgingar fick samtliga anstdlldahora och se
Lucia och dricka Lucia-kaffe pi morgonen.
12. Aterinvigdesvid Tidaholmsverkendet nya verkstadskontoreti tvi viningar. Provisoriernaf6r administrationen
varade siledes s& Ilnge som exakt ett halvir, men resultatet blev till sist en effektivare och trivsam samt rett
beldgenarbetsmiljci.
L3. Lagom till Lucia utkom Bakladdaren m/1961 och
Karlskoga BergslagsHembygdsfrireningsirsskrift. Bida
starkt Boforsbetonade.
Klockan en kvart i sex var det full faft ph Gullriset.
Nohab bjdd i nr pi luciakaffe. Lucian, Vanja Larsson,
med tdrnor var ddr. Ca 500 anstillda hadehtirsammatinbjudan och alla var glada och ndjda, nlr de sedan satte
iging med sina olika arbeten.
14. V?irdet av trets industriprodukter, av vilka ca 2A f^Iler inom jdrn- och metallindustrien,berdknadestill 51,6
miljarder kronor mot 47,4 miljarder 1959, en iikning p&
dr ocksi rekordhcig.
9 /o. Sysselsiittningssiffran
15. Vid hcistenstdff i Samlingshusetmed arbetsledningen ftir Nobelkrut ldmnade civeringenj<irCarbonnier
sedvanliginformation, varefter skyddsinspektdrLrinnqvist
och civilingenjdr Molin m. fl. i form av ett sPelbelyste
vikten av god instruktion av nyanstiilld och dverflyttad
personal.
16. Styrelsenfdr AB Bofors uts8gdirektcirPer Odelberg,
Nohab, till vice verkstdllandedirektdr f fin I januari L962.
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parna i statistikenst&r skilsmdssofrekvensen
fcjr -- den
dr sorgligt nog en av de hcigstai riket.
Under 1960 <ikadeinvinareantaleti stddernaoch
uppgick vid irsskiftet till:
Karlskoga
?j.639 (+
665)
Trollhdttan
32.248 (+
744)
Tidaholm
6.628 (+
30)
S t o c k h o l m( B r o m m a )
. . . . 8 0 7 . 6 0 0( + 1 . 1 t 1 )
S<idert?ilje
n.2rr (+ L.47r)
Karlskoga nd.rmarsig 36.000-streclet,Srjdertlilie33.000sfrecketoch drog ifrin Trollh2ittan,som dock passerade
de 32.000.Tidaholm cikadeproportionsvisbetydligt mer
in Stockholm.

17/12. Stadsfullmdktiget ordfiirande Fritz Berggren bar tacLat
landsbi;adingeparer K. J. Olsson oclt urbrinRade erj leae. R. Tilander foto.

Koncernfciretagenhade vid trets utging fdljande an_
tal anstdllda:
Timavl. Minadsavl. summa
Bofors
j.370
2.189
7.ii9
Nobelkrut
r.L4o
r.576
86
Nohab
I.402
6t7
2.019
Tidaholmsverken , .
522
618
96
UVA .
2t2
110
362
q6
NTeda .
j89
ry
Summa 9.122

3.64L

12.76j

toriella "krav" utan fcirhandlingar om inkcip av de tvi
avbestdlldasvenskajagana, till vilka Bofors-bc;riade
tillverka torn och annan vapenutrustning.

Antalet anstillda cikade siledes med inte mindre In
675, ddnv enbart vid Bofors (Kilstaverken och Boforsverken) med 565, ddtav 383 tim- och 1g2minadsavltjnade.

30. Efter energiskaltgdrder frtn bestdllarens,
Stilavdelningens,vissa verkstadsavdelningars
i Bofors samt Tidaholmsverkenssida kunde, tack vare en li.ng spurt under
november och december,de fdrsta barkningsmaskinerna
Cambio 66 provkcirasfrir S<jderhamns
Verkstlder AB.
State Dockyard fick sin licenstillverkning utokad.
Licensavtaltecknadesmellan detta varv, som er bellget i
Newcastle, Australien, och NOHAB om tillverkning av
POLAR dieselmotorer,typ T. Varvet har tidigare pi
licens tillverkat M och I-motorerna och med det nu trdffade avtalet har StateDockyard rdtt att tillverka POLARmotorer i effektomridet 700-4400 eff. hk. Varvet har
redan f8.ttbestdllningp3.tre motorerom vardera2000 hk.

Boforsverken

31. Ndjesskattenminskade i Karlskoga L96O med civer
100.000 kr (106.638 kr) eller ffin ca 420.000 till
313.000 kr. TV :n bZirskulden!
Antalet telefoner okade med ,J % i Karlskoga och
ar na 12.L56. Fr8.n dessaapparaterutvlxlades ca L9,4
milj. automatsamtal.
, Stadsbiblioteket i Karlskoga noterade en obetydligt
minskad ltnefrekvens frin 135.000 19t9 till t34.o}o
1960. BarnensTV-tittande bar skulden.De vuxnas boklin <ikademed ca 3.400, medan ungdomslinenminskade
medca 4.270.
Under 1960 inflyttade 2.030 och utflyttade 1.555
personeri Karlskoga. Antalet fodda var 482 och dcjda
257, vadao nettodkningenblev ca 660. Befolkningens
medelilder ir timligen 13.g,dels beroendepi de stora
barnkullarna - nu i giftasvuxen Elder - fri.n 40-talets
forsta 3.r, och dels stor inflyttning av yngre arbetskraft.
Antalet folkpensiondrerdr relativt ligt. En av de fi top-
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Aret 1960, som vi nysslagt bakom oss,har fcir AB Bofors. del varit ett gott och tillfredsst?illandetr. Den goda
konjunkturen, som intrldde i bcirian av 1959 efter en viss
avmattning under 1.958,hdll sig under hela fuet L960.
Sysselslttningenhar varit mycket god
ock p6.vissa
avdelningar oj?imn - inkommande orderstock h^arvarit
tillfredsst?illandeoch faktureringen har hillit sig pi en
h<ig nivi. Beslutade investeringar har kunnat fdfitlj
fUfOtlas.
Bokslutet for fu 1960, som utfrirligt kommer att pres(
Presenteras i nista nummer av denna tidning, kommer itt visa
tillfredsstiillandesiffror.
Fiirsdljning
Krigtmaterielfdrsdliningen har under det g&ngna i.ret
Krlgrrnatertelfdrsdliningen
.
kunnat hillas uppe pi en-h6g och tillfredsst2illan"de
nivi.
Detta har skett tiotJ att man befinner sig i ett brytningsskede,ndr..let giiller awdgning mellan traditionella vap"en
och materiel av modern typ, sisom bandgiende
bandeiende fordion.
fordjon,
robotmaterieletc.
Enlr den moderna materielen6nnu befinner siq under
utveckling pi konstruktionsavdelningarna,har uirtreng$1Sa1 gjorts att hilla kundkretsensintresseuppe frjr dJn
befintliga materielen.
Flera demonstrationer
och uppvisningarhar anordnats,
den strjrstaunder augusti m&nad,di under en vecla fdrevisningar_
lgde rum fcir ett 1i0-tal inbjudna personerfrin
26 olika ldnder.

- "4.].t"''";

"Minrdjningsormen"
fiirdig lfu atskiutning. Hela detta tapen Aan
lransporlelds aa 7 ntan, "Ornzen" demonstrerades bl, a, fdr sa6Aunshapeni aug. 1960. Boforsfoto Tillman.

Som vanligt har en del vdntade stcirre order, bland
annattill svenskafcirsvaret,blivit f6rdrdjda,men dettahar
kompenseratsay andrubestdllningar,varfdr ordering&ngen
under iret varit tillfredsstdilande.
Stfrlfdrfiljningen har kunnat noterat en mycket stark
efterfrigan och en mycket god orderinghng, ca 160 milj.
kronor 1960 mot ca I45 mil1.kronor 19t9, trots en delvis
mycket klnnbar konkurrens frin shvdl svenskasom utldndska verk.
Prissituationen'dt{ottfarandemindre tillfredsstdllande.
Kvalitetsmdssigt hivdar sig Bofors stil gott. De linga
leveranstidernahar dock blivit ett problem. Hejarsmide
fcir bilindustrin, slitgods fcir traktorer, grlvmaskiner och
gruvindustrin,valsatkonstruktionsstiloch precisionssmide
f6r flygmotorer ar liksom tidigare de stora fdrs?iljningsobjekten.Under 6.rethar verktygsstilfrirs?iljningen,
liksom
fdrs2iljningenav stavrosterfor cementkvarnsinfodring,
visat en glZidjandecikning.
Mot slutet av hret slog personbilsindustrinned tillverkningstakten n&got, vilket i viss min kommer att berdra hejarsmidet
under 1961.
En vacker framging noterades,di Bofors tog hem en
mycket stor order pi hejarsmidda vevaxlar till Volkswagen. Samtliga produktionsavdelningarhar, mycket tack
vare hcig forsiiljning pi den civila sidan, fitt en god belZiggning. Inte minst gdller detta verkstdderna,som erheilit savel mer maskinbearbetningav bildetaljer o. dyl.
Bofors AU-raheter anres aara det mest ellektiu
un d eraatt en sb3t ar. Bof orsf oto Tillman.

l-:,
,-r'iryUiffd

*pr".

tapnet not

som montering av vissa maskiner. Den inneliggande
orderstockenvar vid trets slut ca 1L2 milj. kronor, en
cikning pit ca 22 nflj. kronor frin fdregiendeir. Orderstockenmotsvararnu ca 10 minadersproduktion.
Inkiip och rivaruf iirsiirjning
Inkdpen av r|varcr, rimaterial och fd,rbrukningsmaterial m. m. har icke mcjtt nigra svirigheter, enligt vad
I nhi)p : aud eI ni ngen meddelar.
Brdnsleprisernahar sjunkit pi grund av konkurrensen
frin oststaternabetr. eldningsoljor och prisrcirelserna
pe
rhvarcr har huvudsakligenvarit ned&triktade.Sjofrakterna
har f. n. en stigande tendens,som i nigon min kan
motverka prisfallet hos importvarorna och i enstakafall
orsakaen hrijning av cif-priserna.
Leveranstiderna
p3.maskiner,fdrnddenheteroch kvalitetsstll ir alltjiimt linga, varfor det understundom 1r
svirt att fL fram stil och specialverktygoch vissa fdrnddenheterpi onskadetider. Beroendepi okad gdtproduktion inom landet rider fortfarande stor brist pi svenskt
kopskrot, men behovethar kunnat fyllas genom inkrip av
amerikansktskrot av hcigkvalitet.
Personalfrigor
Antalet antiillda <jkadetotalt med 472 personer,ddrav
233 tim- och 239 minadsavkinade.Den cikadesysselsdttningen och beliiggningen, frlmst inom de Metallurgiska avdelningarna, har medfcirt stor nyanstlllning av
arbetskraft, men dven samtidigt dkad omsdttning. Viss
om- och <iverflyttning av arbetsktaft har skett vid de
verkstadsavdelningar,som haft minskad bel?iggning.Svirigheterna att rekrytera yrkesskickliga maskinarbetare,
frimst frdsare och hejardynsgravdrer,har varit kdnnbara
hela iret. Det rider iven stor brist p& tekniker och Konstruktionskontoretscinskemil om fcirstdrkning av personalen har ddrfdr inte alltid kunnat tillfredsstdllas.
Rekryteringen av arbetskraft har varit beroende av
bostadsmarknaden.Hdr har det dock intrlffat en viss
ljusning, ty under 1p60 f?irdigstllldesmer in 500 ldgenheter (ddrav 30 egnahem)i Karlskogaoch vid irsskiftet
var ytterligare ca 500 ldgenhetersamt ett nytt ungkarlshotell med 105 rum under arbeteeller projekterade.Bostadskdn 1r dock ling och befolkningsfdrdelningen i
staden1r sidan, att de giftasvuxnairskullarna dominerar.
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Metallurgiska avdelningarna
vid Boforsverken och Kilstaverken har haft mycket god
belZiggning.Produktionen i valsverk och smedjor hir i
viss_min regleratsav tillg8.ngenpi stil. Di den egna
produktionenav stil icke varit tillrZicklig,har behoveiav
gcit av vissa kvaliteter mist tdckasgenom inkcip.
StZluerken
: Kilstastilverket(MEK) har kcirt 4-skifthela
iret och stilverket i Bofors (ME) har kcirt 4-skift under
stcirre,delenav iret (frin april). Totalt uppn&ddesen
produktion pi ndrmare114.000ton godkiindi g6t (fcirra
iret 95.000 ton). Efterfrigan pL st&l1r fortfarandestrirre
dn kapacitetenoch Nohab har dirfor legosmdltca 3.000
ton av vissa kvaliteter i sin hrigfrekvensugn.Rimaterialfcirscirjningenhar varit god; (endast dilig sortering av
det egna fallande skrotet har givit problem). Vacuumsmdltanldggningen
(MEK 50) kom under iret i produktion
och har k<irt dagtid. I sistndmndaanldggninghar ocksi
en mindre vacuumugn fcir laboratoriebrukinstallerats.
Smediornavid Bofors (MP och MS) har haft betydligt
okad beliiggning och personalstyrkanhar dven cikat.Hammarsmedjanbearbetadec 6.500 ton dmnen och PresssmedjanL3.2OO
ton got (fcina iret 11.000ton). I Presssmedjanbyggsf. n. ett par stcirrevdrmeugnar.
Kilstasmedjorna(MSK) har kcirt skift stcirredelen av
iret. Hejarsmedjanokadeproduktionenav fdrdigt smide
fr5.nca 14.000ton 1959till ca 17.000ton 1960.Den nya
1.300 tons mekaniskasmidespressen
med tillhcirandeinduktionsvlrmare, dmnesvalsveikoch skdggpresshar tagits
i bruk. Under h6sten bdrjade montagetav en ny 1.600
tons smidespress.
Besluthar fattatsom inkdp av en 4.000
tons press, att levererasunder 1961. Granatsmedjan
(MSK 46) har haft god bellggning. I IvISK 82 har en
slungsandbldsterinstallerats. Komplettering av vdrmebehandlingsavdelningens
ugnsparkhar piborjats.
Stdlgjuterierna (MG 1 och MG 2) har haft mycketgod
beliiggning och levererat 4.994 ton obearbetat fiirdigt
gjutgods (r9t9 4.314 ton), av sammaslagsgods som
under tidigare ir. Ombyggnaden av gjuteriet har gitt
planenligt och under iret har F?irdigstiillningshallen
(MG 15) tagitsi bruk. Rensningshallen
(MG 16) var vid
irsskiftet under inredning och i Handformningshallen
(MG 10) pigick installationav anordningarfcir pneumatisk sandtransport.

TotabT iiuer den ny
Tillman.

Fdrdig:tdllningshallen

MG ij.

Boforsfoto

gasuppkolning och settsherdninghar f?irdigstiillts, utrustad med tvi gasuppkolningsugnar,tvi anlcipningsugnar,
kylbad m. m. I den stora ugnshallen(MH ,0) hiller en
ny stor 6 m ling anlcipningsugnpi att monteras.Mot
slutetav iret bdrjadearbetenapi den nya avdelningenfdr
vdrmebehandling
av kallvalsar,MY 44.
l4sftaniska verkstiidernas
beliiggninghar under 196Ovait relativt tillfredsstdllande
men karaktdriserasav viss dverging fr:i:n krigsmateriel
till civila produkter. Anskaffning av arbetsmaskinerhar
skett i ungefir sammaomfattning som fcireg&endeir med
ca 5O nya maskiner hemkomna frjr rationaliseringar och
utbyten.
Inom Kanonaerhstiitlerna(VK) hat monteringsavdelningarna haft mindre god sysselsittning.Fcir att bereda
bdttre plats fcir materialhanteringhar en del ildre maskiner utrangerats.Av hemkomnanya maskiner kan ndmnas
en Fischer kopiersvarv fcir kopiering av llngre hil (eldrdrskammareoch dyl.), en Froriep enpelarkarusellsvarv
och en SIG linghilsborrmaskin,mindre, samt ett 80 mm
Scharmannarborrverk.
Ammunitionsaudelningarna
(VA). Ett antal dldre revolversvarvar har utrangerats fcir att ge plats fot nya
typer av maskiner.Bland annat har tillkommit en Pee-$7ee
rullgdngmaskin, en rund-, en hil- och en centerlesslipmaskin. Under iret har flertalet maskiner till line 2 frir
L5,5 cm granater hemkommit. I VA 20 har installerats
en Kciping och en VDF-Unicop kopiersvarv. Den sista
utomliggande ammunitionsavdelningen,VA 27, har under Eret flyttats i Boisen.

Valtaerken (MV och MVK). Det gamla valsverketi
Bofors har i sitt 93 "levnadsir" valsat ca I.950 ton gcit
och amnen, darav 9lL ton i growerket, 865 ton i finverket och I72 tofl frin snabbsttlsugnen.Detta ger en
totalproduktionav ca 1.200 ton f?irdigt stlngstil. Verket
har tidvis kort 2-skift pi grund av den cikadeefterfrigan
pi vissakvaliteteri smiposter.
Kilstavalsverkenhar ocks8.varit fullbelagda och uppn&tt
nya produktionsrekord.Gcitverketkdrde 3,skift hela iret
och, inklusive samkcirningmed mediumverketslmnespar,
valsadestotalt 7t.600 ton (fcirra iret )).000 ton). Mediumverket kcirde 2-skift fcirsta halviret bch 3-skift sista
halv&retoch levererade16.300 ton fdrdigvalsatstil. Finverket kcirde ocksa 2-skift hela iret och producerade
12.600 ton stingmaterial och trid. Personalstyrkan
har
d,kat pi grund av skiftgingen. Glcidgningsugnsanliggningen frir tridringar har blivit fiirdig med 4 bdddar och
2 klockugnar.I MVK 30 har maskinparkenkompletterats.

Fiihuerkfiaden (VF), Civilgodslagret har flyttats frin
Brickegirden till VA 27 :s gamla,lokaler i anslutning till
VF. Hiirvid har bl. a. anskaffats en bandpressfcir montering av traktorband. Av nya maskiner frir verkstaden
kan ndmnasen Kciping kopiersvarv, en Gisholt revolversvarv och en Hurth kilaxelfrisautomat.

Hiirdaerket har ocks8.haft mycket god bel?iggningpi
samtliga avdelningar. En helt ny avdelning MH 2i fcir

PlStuerkstad.en
(VP). For vdntadeorder har en vdsentlig utbyggnadav verkstadenbeslutats.
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Verktygsaerkstaden(VV ). Tillbyggnaden av verkstaden berdknasbli f?irdigomkring L febr. L96I. Fcir denna
utbyggnadoch fcir moderniseringi dvrigt har bland annat
hemkommit en Pratt & \Thitney och fyra Cincinnati
"Hydrotel" frlsmaskiner.

konstruktionssttl, har fortsatt under iret. En ny rostfri
stillegering, speciellt l?implig for detaljer till vatlenturbiner och lven svetsbar,har bl. a. framtagits.
Byggnadsavdelningens
verksamhet har under 6r 196O varit av volymmissigt
stiirre omfattning dn fdreg&ende ir, sivdl betrdffande
projektering som uppfcirande av nybyggnader och underhtll.

Den nya fristdleblhteranliiggningen
i Ftudiganllningsballen
MG 15 har tu7. aggregat.Vid bearbetning au mycket stora detalier
kan skiljeaiiggen tagat bort, Boforsfoto Tillman.

Konstruktionskoutoren
har fortsatt tidigare samt upptagit minga nya projekt.
Ofta har detta skett i samarbetemed forsvarsmyndigheterna. De senastekonstruktionerna, bl. a. 20 mm tornautomatkanon,9 cm pansarvirnskanon,10,5 cm haubits,L5,5
cm helautomatisk bandvagnskanon,pansarvlrnsroboten
Bantam, minorm samt olika slags springdmnen och
ingenjdrsmateriel m. m., visades fcjr sakkunskapen i
augusti (se notis i dagbokskrdnikan). Serien av Boforskonstruerade elekironiska mdtapparater har under iren
utstdllts och bdrjat fdrsZiljas.
Forskning
Under den regnigastedelenav sistahalvtret 1960b6rjade
en till- och ombyggnadav StSllaboratoriet.Denna kommer
att innebira, att ML helt ftr disponeranuvarandebyggnad
ddr som bekant Stilfdrs?iljningen (FS) f. n. disponerar
ijversta viningen. P. g. u. denna ombyggnad har under
iret inga som helst installationer kunnat utforas. Stlunda
har monteringen av en stor utmattningsmaskin,som skulle
ha levereratsomkring irsskiftet, mist uppskjutas och arbetet kommer nu inte att kunna utfriras f6rrlin i april
minad. En del lokaler, stsom rcintgenavdelningen,utmattningsrummet samt vissa delar av den stora maskinhallen har icke kunnat anvdndasunder det senastehalvEret. Den utrustning, som normalt finns i dessalokaler,
har fttt lov att stillas in p3,andra stdllen, vilket gjort att
samtliga pi laboratorietvarit synnerligentringbodda.
Forsknings- och utvecklingsarbetet betriiffande olika
st&lkvaliteter,frimst varmhillfasta sttl samt verktygs- och
Arbetet bar bdrjat pd grunden till
Boforsfoto Falk.

Stdllaboratoriets tillbygge.

Inom Boforsaerken har under L959 pS,botjade2indringar inom gjuterierna och omflyttningar inom verkstadsavdelningarnafortsatts enligt tidigare beslut. Ytterligare omdndringar inom MG har pibdrjats. Utdkning av
KKH 70 har fiirdigst?illts under 1960 och ddrav fdtanledda omdndringar inom KA 64 har iven ig6.ngsatts.
Byggnadsarbeten fiir Kallvalshdrdningsanldggningen i
f. d. storhejarsmedjanpigir och berdknasbli f?irdigstillda under 1961.
Projekteringsarbetetpi tillbyggnad av ML och VV
slutfiirdes 1960 och byggnadsarbetena,
som berlknas bli
fdrdiga omkring halvirsskiftet 1961 resp. januai 196r,
har ig&ngsatts.Omfattande arbetenfdr fcirbiittrad vdrmef6rsdrjning inom MG och ME har i stort sett slutfcjrts
under1960.
Vidare har tidigare pib6rjade itgdrder fdr avskiljande
av spillvatten inom Boforsverken och angrdnsandebostadsomr&denframskridit mycket lingt under fu 196o.
Under 1960 har silunda planerade huvudavloppsledningar inom Boforsverkenmed angrdnsandebostadsomriden f?irdigstZillts.I slutet av 1,959anslijtsbostadsomridena
i Rosendal,Backam. m. till dessahuvudavloppsledningar
och under 1960 har allt spillvatten inom Bj6rkborn, Boisen samt ett antal sanitetsanl[ggningar inom Boforsverken erhillit sin anslutning till huvudavloppsndtet.
Detta innebdr, att den vdsentligadelen av det spillvatten,
som tidigare mynnade direkt ut i M<ickeln eller Timsilven, nu via de avskdrande huvudavloppsledningarna
fores till stadens reningsverk vid Flottniset. Under
L96L-62 kommer yttedigareanslutningarav sanitetsanliiggningar inom Boforsverken att lga rum.

I

Under 1960 har en slamavskiljningsanliiggning,avsedd
att fdrllggas pi Backaudden,projekterats och byggnadsarbeten har dven bestdllts och kommer att utfdras under
januari-september 1961.
Under tidigare ir piborjade uppsnyggningat av huvudkontoret liksom av Bofors Hotell har frirdigstiillts sommaren 1.960.En tillbyggnad av Byggnadsavdelningensoch
Anliiggningskontorets ritkontorsdel berdknas bli f2irdigstllld under januati L)61.
Permanentningar ay vdgar har utforts i stort sett i
samma omfattning som tidigare ir. Projekteringsarbetet
for den framtida kylvattenfdrsrirjningen inom Boforsverken har slutfcirts och bestdllningar for utrustning hirfcir
har lven utlagtsunder 1960.
lnom Kilstaaerken hat dndring och utokning av personalrum inom MEK och MSK slutfdrts. Permanentbeldggning av vd,gathar utfrjrts i sammaomfattning som under
tidigare &r, liksom iven om- och tillbyggnad av upplagsplatser. Arbeten med uppforande av ny transformatorstation har pibiirjats. Omfattande arbetenfdr nya pressmedjan har 6ven utf6rts, liksom dven andra fundamentarbeten
av skilda slag inom de olika avdelningarna.
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Inom bostadsomrSdena
har reDarationsoch underhillsarbetena varrt ay vdsentligt stdrie omfattning in tidigare
tr, beroendepi den 6kadeomflyttningsfrekvensen.Under
avdelningens medverkan har ytterligare ett hyreshus pi
Brickeg&rdsglrdet slutfcirts, varjlmte arbetenamed ungkarlshotell vid Gustavsgatanoch anslutandehyreshusbebyggelsepibrirjats. Ett 30-tal egnahem,avseddaatt sedermera iiverlitas pi boforsanstdllda, har uppfdrts och
slutligen har ett nytt hyreshusvid Torpdalsbron pibdrjats.
Den nya stenkrossanllggningen vid Timsisarna har
fiirdigstZilltsunder 1960.
Avdelningen har i civrigt medverkatpi skilda hill inom
koncerneni sambandmed olika nybyggnaderav lager- och
hdrdverksbyggnaderfrir Stockholms-,Malmci- och Orebrokontoren.
Anliiggningskontoret
har under 1960 slutfdrt och pibdrjat ett stort antal projekt f<ir nyanldggningarinom Bofors och Kilstaverken, av
vilka minga redan omndmnts i krcinikan hdr ovan.
En yrkeshygienisk avdelning har inrdttats vilken, i
samarbetemed sdkerhetstjdnstoch verksldkarna,skall lgna
s?irskilduppmirksamhet it damm- och bullerproblem. En
mera summarisk frjrteckning civer Anliiggningskontorets
storreuppdrag foljer hir:

I

Yid Boforsaerhenhat bl. a. den nya rensningshallen
MG 1t med vdrmebehandlingsugnar,rensmaskiner,sliprum, renshus,svetsplatseroch skdrplatserfor manganstil
blivit f?irdig, liksom avdelningen fcir vdrmebehandlingav
seriegodsi MH 25.
Bland pigtende projekt kan nimnas fortsatt ombyggnad av MG omfattande bl. a. den nya Rensningshallen
(MG 16), tillbyggnad av Plitverkstaden,anldggningfcir
kallvalshdrdning (MY 44), anldggning f<ir riktning och
vlrmebehandling av pansarplit i MH, installation av
stcirre vagnugn i MP och av tvi ugnar for seghdrdning
av stingstil i MH 20.
Yid KilstaaerAen har en malmningsanordning fcir
A-ugnen installerats, i MVK 30 har maskinparkenkompletterats och centrala stillagret MVK 70 flyttats och
utcikats, i MVK 40 har tre nya centerslipmaskinerinstallerats.
Projektering fcir utbyggnad av &ngcentralen pigir,
liksom installationav en 1600 tonsDress
i smediansmittsektionoch av en 4000 tons pressi utbyggnadenav norra
flygeln. Till dessapressarhdr ocksi induktionselvdrmare,
dmnesvalsverk,skdggpress och transportanordningar. I
sambandmed kompletteringen av smedjansvdrmebehandlingsanordningar, m8.steett stort antal ugnar omflyitas
och dven nya utomhusupplagfiirdigst?illas.
En stcirre nybyggnad frir stillager och vdrmebehandlingsavdelning, som kommer att ligga pi omr8.detmellan
MSK och ME, hiller ocksi p& att projekteras.
Elektriska avdelningen

I
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kan om hlndelserna 1960 rapporten att iret ingick
med frin kraftfcirscirjningssynpunktmycket diliga fcirutsdttningarefter torriret 1959. Visserligenhade omkring
irsskiftet en sidan fdrbZittring i liiget intrett, att ransoneringshotet officiellt kunde avblisas den 2I januafi, d3.
man bedcimde situationen sidan att man skulle kunna
klara sig fram till virfloden. Viren och fdrsommarenblev
emellertid mycket torra, si att vid midsommartidenfanns
/1 1
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&nyo anledning befara restriktioner eller ransoneringar.
Som bekant blev emellertid siviil sommarensom hcisten
exceptionellt nederb<jrdsrika,i fdrsta hand de s6dra och
mellersta delarna av landet men senare lven Norrland.
Vid irsskiftet 1960/I96L var situationensynnerligentillfredsstdllandemed ett magasinsinnehlJlpS,67 /o.
Arsnederbdrdeni vira trakter utgjorde 775 mm, vilket
dr avsevdrtdver normalt. D?irvid dr att mdrka, att denna
nederbcirdvar vdsentligenkoncentreradtill hdsten, vilket
gjorde att vi hade vissasvtrigheter att h&lla undan vattnet
i Alkvetternsiriarna. Vattenstindet nidde ddr sitt maximum den 30 novembermed 112,83mot normalt omkring
1L2,1,O.Under en kortare tid blev det nddvindigt att
tappa vatten fcjrbi kraftverken s8.vbl i Timsllven som
Svartllven. Resultatetfcir iret som helhet blev att produktionen i bolagetskraftverk i bida dessailvar sammanlagt
uppgick till 90 Mk\Vh, det hdgsta vdrde som noterats
sedanir L936, de Karisenskraftverk togs i drift.
Frin vira tillgingar i Norrland var produktionen ocksa
cjver normal. Nigra svirigheter fcir Bofors kraftfcirsdrining fcirel&g dZirfdr icke under 8.ret. Pi grund av den
allmdnt goda situationen i landet under hdsten var det
istdllet vissa svirigheter att fe tiilfredsstdllande avsdttning
frir vira riverskott.Nigon i.ngkraftkcirning forekom icke.
Under andra halvtret skedde inmatning av <jverskottskraft till elpannor, ehuru mot bakgrunden av fciregiende
irs besvddigheter en viss &terhillsamhet hdruti iakttogs
tills ett betryggande magasinsldgevar uppnitt i landet
i sin helhet.
I Boforstrakten var tskfrekvensen l&g. Askvarnine
ftirekom elva ginger.
Konsumtionen av primakraft frir Boforsverken,Kilstaverken och Nobelkrut uppgick till sammanla
gt 206 miljoner kilowattimmar (MkSfh) mot 180 3,r L959. DdrutDec. Delar au sugrdren till Nobabt turbiner i nzasAinhallen fiirdiga
fi)r monteilng pi plat: i Korrelbrdnna kraftstation. Foto Beata
Bergstrdm, Stockholm.

Ovriga avdelningat
Patentaudelningenhar under 1960 inllmnat 252 patentansdkningari Sverige och utlandet. Av dessah?infcjr
sig 156 till krigsmateriel,38 rill civila produkter frtn
Bofors, 22 till liikemedel och 6 till <ivrigakemiska produkter frin Nobelkrut, 28 till'Nohab och 2 till Tidaholmsverken. Koncernen beviliades 148 svenska och
utldndskapatent,av vilka 75 rcirdekrigsmateriel,L2 civila
produkter frin Bofors, 48 liikemedeloch 7 civrigakemiska
produkter frin Nobelkrut, 6 till Nohab och 5 till \7edaverKen.

Stfrlgjuteriets Iiirdig:tdllningsatd.eIning:
GIod.gugnsaagnen |ramdragex ur den stora gl1dgugnen oars nzfitt i ugxsrummet ir 6\
't'nrdig -t'dr
3,5X3 m. Pfr. ttagnen slnes en rostlri kaplanskorel
uiirnebehandling,
och intill uagnen stSr gli)dgare HenriAsen.
Ugnen togs i bruh den 26 odt. 1960. Boforsfoto Tillman.

civer itgick frir Bofors borgerliga distribution 0,9 (0,8)
Mk\7h och till KarlskogaElverk levereradevi 7,6 (7,2)
Mk\7h. Maximibelastningen,som fdr fu 1959 utgjorde
ca 49.ooo k\7, steg till ca 50.000 kS7. I elingpannor
fbrbrukades utciver ndmnda belopp civerskottskraft 21
(43) Mk\7h med en maximibelastningav 13.000 kN7.
Fcir Nohab uppgick primakraftkonsumtionentill 15,9
(12,8) Mk\Vh, rJ7edaverken
8,6 (8,7), Tidaholmsverken
2,3 (r,9), UlvsundaVerkstdderAB 1,0 (0,8), Larsbo
Kalk AB 0,3 (0,3) och i filialkontorenshdrdverkstdder
i Sverigesammanlagt3,L (2,6).
Kraftverksbygget i Korsselbrlnna har fortskridit planenligt. Dammarna ar till vZisentligdel fZirdigst?illdasi att
uppdiimning av vatten har kunnat ske mot slutet av iret.
Montaget av tilloppstuber till turbinerna lvensom av
turbinspiraler och sugrdr dr praktiskt taget avslutat. Fotot
sid. 41 visar delar till sugrcirenuppsteilda i maskinsalen,
innan de skall sdnkas ner pi sina platser. S6viil de tv&
turbinernapi ca 85.000hkr varderasom tubernalevereras
som bekant av Nohab, som aven stir fcjr montaget av
denna del av utrustningen. Sivitt nu kan bedcimas,kan
det fcirstaaggregatetplanenligt tagasi drift den 1 oktober
innevarandeir och det andra foljer p8,nyhret1,962.
Vid Bofors kraftverk har i slutet av iret anordning fdr
automatisk reglering pi konstant vattennivi. i Boforsdammen tagits i bruk, varigenom en mera ekonomisk
drift av turbinernaerhilles. I Karisenskraftverk har fortsatt den Ar ryr9 pibiirjade moderniseringenav kontrollutrustningenoch instrumenteringen.
I de elektriska reparationsverkstdderna
i smedjan och
valsverket i Kilsta har vissa frirbdttringar ifriga om ventilation och uppvirmning gjorts. Fcir elreparationstjdnsten
i Kilstaverkenssmedja har pigitt fcirberedelserfdr UMSinstallation.
I ovrigt har elavdelningarnavarit sysielsattai normal
omfattning med nyinstailationer,reparationeroch underhill av industrianldggningarselutrustningar. Relativt omfattande projekteringsarbetenfcir de nya anldggningarna
i Kilstaverken har pig&tt.
I Tidaholmsverken har Bofors elavdelning dvenledes
under det gingna iret varit engageradi samband med
utbyggnadenav akrylgjuteriet frdmst i vad avsertemperaturkontroll- och regleringsutrustningarnafdr detta.

Arkia och BiblioteL. Avdelning OA kan inte fcirmila
nigra revolutionerandeomstcirtningar.Den sedanL948 av
OA fciretagnapatentdvervakningen,som f&tt sitt uttryck
i utgivandet av "Patentbladet", har fr8n och med irsskiftet inst?illts. Overvakning i annan form kommer att
f<iretagasav resp. avdelningar. "Patentbladet" har stlunda
avlidit i brist pi niring. Det kan dven antecknas,att nya
varumdrkesanscikningar
frin trsskiftet handliiggesav UP,
di ddremot OA tillsvidare handliigger 6ldre sidan.
Liksom under tidigare Lr har ett stort antal bocker och
tidskrifter inkdpts, inte mindre dn iiver 1..000-talet.Detta
i trots av att ca.2.300volymerbcickeroch tidskrifter linats
frin utomstiende bibliotek. Man kan inte missta sig pi
forskarnasllslust. Tidskriftsprenumerationernasantal hiller sig ungeflr konstant,kanskeen cikning med ett 10-tal.
Den tidigare flitigt utcivadereferatverksamheten
har i sin
helhet nedlagtsfrin och med irsskiftet.
Frin avdelningenfcir arkivfotografering kan meddelas,
att en modern torkapparat f6r fotografiska kopior anskaffats, si ock en ljuslida, som mdjliggcir rasterkopiering,
nddviindig vid klich6framstlllning. 40.000 filmrutor har
tagits under I9J9 och av dessaha ca 18.700 vanliga
kopior framstillts samt 2.)27 transparantasidana.
Kontrollaudelningensledning har under tret ldmnat
gamla herrgirden och flyttat till nya kontorsrum inom
Bofors verkstadsomride i den byggnad, som disponeras
av VV, VR och VX. Sefoto sid. 26.
Transportatdelningen har fortsatt rationaliseringen av
vagnpark, emballageoch civriga transportavdelningar.S&lunda har 2.000 nya transportlidor av standardformatinkdpts. En av grdnsletruckarnahar inregistrerats for att
kunna utfrira ftansDorter mellan Kilsta och Bofors av
stingmaterial, kokiller o. dyl. genom staden. Ytterligare
en stor 18 tons grinsletruck har anskaffatstill Kilsta.

Nobelkrut
De goda konjunkturerna,som intrddde 1959, hdll sig
under hela Ltet 1960 och orderingtngen blev ocksi betydligt strirre dn under fdregiende ir siv?il f<ir civila som
militdra produkter.
Fiirs?iljning
De gynnsammakonjunkturerna har medfcirt en cikad
fdrsiljning, trots en delvis mycket htrd konkurrens. Pi
den civila sidan ir uppgingen sdrskilt markant fcir lZikemedlen och di frdmst fcir Carbocain,som noterademycket
vackra framginger bide i Sverige och utlandet (speciellt
USA). Aven bulkvarorna har gitt framit. Vlr ?ildsta
civila produkt, lacknitrocellulosa, ght fofifarunde bra,
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trots konkuruensfr6.n andra rivaror fcir lack- och fernissindustrin. Bland nya produkter som upptagitspi forsnljningsprogrammetkan ndmnasskumplast,Lockfoam,som
tillverkas pi licens frin USA och som dr under snabb
utveckling.
Ldkemedelsinformationenhar varit mycket aktiv och ett
stort antai nya broschyreroch prospekttill en sammanlagd
upplaga av ca Yz milj. exemplarhar tryckts och distribueratstill llkare, tandldkare,apotekarem. fl.
Forskning
I,.ikemecleltforsAningen:
Under 1960 har Bofors specialiteter utcikatsmed ett antal nya beredningarmed Cirbocain som huvudbestiridsdel.Silunda har till driften
civeddmnatsrecepturenfcir Carbocainmed noradrenalin i
koncentrationeria0,25,0,5 och L /6. Noradrenalinet1r
ett imne, som i lig koncentrationsammandragerblodk'irlen medfcirande fcirlingd analgesi utan biverkningar.
Vidare har tillkommit Carbocaincomp. i gel. lcisning
och salva.Dessaberedningardr avseddafdr ytanalgesioch
denna effekt erhilles genom tillsats av en vattenlcislig
ytspdnningsnedsdttande
substansmed namnet polyetoxydodekan. Losningen dr sdrskilt avseddfcir bronkoskopi.
Gelen och salvan 1r avsedda att begagnas vid ytlfta
besvdr. Preparatenmed polyetoxydodecan
1r innu icke
frilistade, men detta berdknasske inom den nirmaste
tiden.
Carbocaini starkt hypertoniskkisning dr en beredning,
som dvenledes
produktionenoch lr avsedd
civerldmnats
till -under
fcir blockering av nervbanor
lingre tid. Mycket
goda erfarenheterhar redanvunnits vid ett flertal kliniker
med dettapreparat,som dvenvdntarpi registrering.
FrEn Bofors licenspartner Squibb har friln forskningsavdelningen till manufaktureringsavdelningen6verldmnats Kenacort-T i tre olika former ndmligen linement,
med Graneodin som salva och suspensionfcir injektion.
De tv5. fcirstndmnda av dessa Kenacort-T-prcpant ar
avseddaf6r dermatologinoch injektionspreparatet
f<irledDesvaf.

Betr. forskningsorganisationen
frir ldkemedelkan n[mnas att den galeniskaavdelningeninflyttat i stcirrelokaler
i M 9, varvid personalen utcikats fcir att ddrmed erni
kapacitetscikning,di arbetsuppgifterna stdndigt utcjkats.
I ovrigt har ldkemedelsforskningen
erhillit personalfcirstdrkningar bide till de farmakologiskaoch analytiska
avdelningarna.Specielltbor ndmnas,att grundenlagtstill
en speciell klinisk avdelning, som skall handldggaden
betydelsefullakontaktenmed de institutioner,somgenomfcir undersrjkningar med Bofors nya ldkemedel. Utvecklingsarbetethar med dennautcikningkunnat breddasoch
intensifieras,vilket medfcirten livlig klinisk verksamhet.
Den ciuila forskningtuerk:amhein i dvrigt har dels
varit inriktad pi lZikemedelsspecialiteter,
delspi produkter
avseddaatt sdljasi bulk eller internt vidarefcjrddlas.
Tillverkningsmetodernafiir Hexanicit, Carbocainoch dess
mellanprodukter har undergitt en fortsatt avslipning i
den halvtekniska anllggningen och betydandekvantiteter
har tiilverkats for att mcita den snabbtstisandeefterfrigan. Fcirsdkstillverkning av pentaklornltrobensol,ett
medel mot potatisskorv och sncimcigel,har bedrivits och
nya flltforsdk har utlagts. Preparatethar iven provats pi
grlsmattor o. d. Aven andra bekdmpningsmedel
har studeratsoch lovandeprovningsresultat
fcireligger.
En intensiv utvecklingsverksamhethar bedrivits pi
plastomri.det,ddr arbetetkoncentrerats
ph nya akrylemulsioner samt pi s. k. skumplaster.Fcirscikstillverkningav
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fdrpolymer,avseddatt gjutas till skumplast,har bedrivits
under iret och nya typer har framtagits i fcirsciksskala.
Anvdndningsomridena?ir bl. a. inom mcibelindustrien
(mjuka skum), for instrumentbrlden(halvstyva)samtfdr
kylisolering,bl. a. i kylskip (styva).
Bland de s. k. mellanproduktersom studeraskan ndmnasnya klor- och nitrobensoesyror
och fdrscikstillverkning
av m-nitrobensoesyra
och o-nitrobensoesyra
har upptagits
under 8.reti oxidationsfabriken.
Somvanligt har en betydandedel av forskningsresurserna avdelatsfor driftsforskning,dvs. arbetetf<ir att ytterligare fcirbdttn vlra nuvarandetillverkningsmetoder.
Den milithra forsAningsaudelningen
(NZM) har nedlagt ett omfattandearbetepi olika milit?irkemiskaprodukter sammanhdngandemed bolagets aktivitet inom
robot-,ammunitions-och sprdngdmnesomr8.dena.
Nya och
fcirbdttradeprodukter ha utvecklats,varjemte militirkemiska problem i betydande utstrdckning bearbetatsi
anslutningtill de olika projekteninom robot- och ammunitionsomridenasamt tillverkningenoch fcirsdljningenav
dessagrupper av krigsmateriel.Nigra viktiga problem av
grundldggandenatur slrskilt betr. krutfcirbrd.nninghar
kunnat behandlasoch klarldggas.
Verksamhetensresurser har i olika hdnseendenkompletterats.Pi apparatsidanbcir noterastillkomsten av ett
klimatskip fdr forskningsdndamiloch p& lokalsidanpibdrjat arbete med ombyggnadav nigra lokaler i Snbyomridet avseendeutvidgning av resursernafcir fcirsoksframstdllning av raketkrut i fullstor skala.
Driftsavdelningarna
Ammunitionsauclelningen
(NVA). For att tillgodose
de okadekravenpi j?imnaoch likformiga produktionsf<irhiilanden har ytterligare ett antal dyrbara och effektiva
luftkonditioneringsanldggningar
installeratsfcir reglering
av luftens fuktighetshalt inom sniva grdnser i fabrikslokalerna RA 2, RA 18, NQ 1) och NQ 24. Ett nytt
provsprdngningsbis av betong for tdndhattar har byggts
vid NQ 15. Beliiggningenhar varit relativt jdmn.
Nitrocellulosaud.elningen
(NVN) har haft god, normal
belZiggningoch kcjrt 2-;kift. Den nya anliiglningen for
malning av nc, R 4, har varit i full produktion och vdl
motsvarat forvdntningarna. Efter omfattande fcirsdk brirjade mot slutet av iret arbetetp5.moderniseringav nitreringsavdelningarna.
Nitroglycefinkrutaadelningez(NVK 1). Det nya kruttorkhusetC 25, som konstruerades
med tanke p3.li.ttare
hantering, effektivare torkning och dkad sdkerhet har
tagits i bruk och visat sig vdl infria alla fcirhoppningar.
Det nybyggdahusetB 2I fdt ultraljudprovningoch bearbetning av raketkrut har tagits i bruk. Tillverkningsmetoder och apparatkonstruktionerhar grundligt studeratsoch
flera tya arbets-,produktions- och skyddsbefrdmjande
apparaterhar anskaffats,bl. a. for skdrningav rdrkrut vid
vertikalpressarna.
NitrocellulosaAratbruAet
(NVK 3) har haft god bet?iggning bl. a. fcjr gevdrskrut. Eti nytt kruti=orkhus,
NCC 7, som kommer att medfciraen ytterligarerationalisering av torkningsfcirfarandet,har bcirjat byggas.En ny
fdrpackning fcir krut i "engingsemballage" av rillad
vitbleckspl&thar bdrjat anvdndas.
Dynan'titaudelningen(NVD) har haft mycket god bel?iggningunder hela 8.ret.Pentylfabriken har kdrt 2-skift.
Anliiggningen f<ir blandning av bonopent har upprustats
och byggnadenU 33 tillbyggtspi hcijden.

Trotylaadelningen (NYT). Beliiggningen i trotyl- och
hexogenfabrikernihar medgivit 2-skift och vid mononitreiingsanldggningen(T t) 3-skift. I sistndmndaanl?iggninghar produktionen 1960 varit betydligt stdrre in
ir.
under fcireg&ende
aktureringen (NVM) kom under
LiAemedelsmanuf
1960 successivti full produktion och kunde notera stigande beliiggning. I mars kom bl. a. sterilavdelningen
iging och i-decemberblev den automatiskafcirpackningsiooaiaturen fiirdis fdr provkcjrning. NVM har ocksi
rtagi t pulvermi"taI lurgiska avdelriingens t i digare Iokao'v'e
Ier, att u.tie.rdut som lagerlokaler,personalrumm. m' I
byggnadenM3 har lokaler inretts fdr galenisk.-forskning'
Parkomridet framftir fabriken har fitt en allmdn uppsnyggning med mycket lyckat resultat.Planteringsarbetena
a,rslotadeii stor hast infdr Shahensbesok och malisen
pistod att det t. o. m. anvindesvitvdrmande omslagpi
^buskarna
fcir att dessaskulle sli ut. Den nya fabriken fick
f6r civrigt mottaga ett mycket stort antal besiik av gruPPer
och enskildapersoner.
aadelningez(NYF) har under 1960
Organisk-Aemiska
haft lod belZiggning och etf flertal produkter har tillverkais i rekordmdssiga kvantiteter. Konkurrensen dr
emellertid knivskarp, varf6r Prisutvecklingenvarit mindre
gynnsam.
.-'Under
av fcirblttrad kvalitet
iret har acetylsalicylsyra
inte 1r slutgiltigt
innu
som
Produkten,
marknadsf6rts.
utprovad, har mottagits vdl av kundkretsen och bijr helt
kuinna ersltta den aldre kvaliteten. En anl?iggning fdr
tillverkning av Carbocain, Hexanicit m. fl. -kvalificerade
produkter lr under uppforande i ftirutvarande anilin- och
acetanilidfabrikeni f ie. I fabriksbyggnadenF 26 a skall
utrustning fdr produktion av skumplastrivaror av polyrretantyp inrymmas. AnlZiggningen fcir kracknir-rgav bonoplexskrot har tagits i bruk och niacinkristalliseringen
-i
it al ombyggtsinligt ny metod. Avdelningenscentralmagasin(F 36) har pibyggts med en vining.
Allmiinna tekniska avdelningen
NB har som vanligt haft ett mycketomfattandearbetsnyinstallationer,repa.rationer
program med nybyggnader,_
in. m. irlanga av de stcirrebyggnads-och inredningsproiekten har iedan omtalatshdr ovan eller i dagbokskronitan. Inom alla fabriksavdelningarhar stdrreeller mindre
om- och tillbyggnaderutfcjrts.
I sambandmed den pigiende stora saneringen,avavi Bofors har en del kompletteringarskettav
loppssystemet
som nu inkopplatspi den nya
Ojoikborns avloppssystem,
Sista handen ldggs uid l6phiulet till Potsi kraltstation' Pi fotot
slns dasynate Vilhelm Lorentzon och hopsiittare Kiell Karlsson'
Nohabfoto G. Johansson'

ledningen frin Karls Aby liings Timsdlven ned till BoS&var redanfcjrutsett
forsveikenf. v. b. till reningsverket.
och
vid den genomgripandeoch besvlrliga saneringenm 1945. - Yttersepareringenav Nobelkruts avloppssyste
ligare ett"antalvdgstrdckorinom industriomridet ha1qeldels bl. a. till och vid RA-avdelningenoch dels
m-anentats,
huvudvdgenfrin A 14 norrut genom Sdbyomr&det.Utanf<ir fabriksomridet skeddesammavdlgcirandefcirbZittring
av vlgen fdrbi Huvudkontoret och mellan porten och
Smediebron.Ett stort antal truckbanoraY tri har ocksi
ersatts av banor med Permanentbel2iggning.- 11 66l?iggningav reparationstjinstenplanerasoch den forsta
Y 29, hat uppfcirtsstrax norr om
s. k. regionverkstaden,
Det gamla bostadshuset
F 32 invid Bjtirk2ingsvZigen.
Firhagen vid fabriksportenhar skattat it fdrgdngelsen.
*
IndustribrandkLren vid Nobelkrut hade under 1960
22 utryckningar f.or eldsvida, tillbud eller fcirmodade
eldsv&dor.Endast 10 mindre eldsv&dorintrdffade.
Ol4cksfaltsfrekaenrenvisade under &ret en beklaglig
kan ldsasunder rubristegring.'Enutftirligare redogdrelse
i dettanummer.
ken "Meddelanden frin Sdkerhetstjdnsten"
DjurparAen pi fabriksomrtdet har cikat, dels genom
natuilig tillv?ix[ och dels med ett ridjurskid frin Hovsta
utanftji Orebro. En dovhjortshind har tyvdrr mist skjutas,
d& den skadatett framben. Den storstadovhjorten drunknade i en branddamm sedan den fastnat med hornen i
nlgon brite som fanns Pi bottnen.

NOHAB
produkter, dieselmotorer,lok
Fiir NOHAB's speciella
^1r
och vattenturbiner, markriadenfortfarande hlrd. Trots
detta har ett antal stora och vdrdefulla order kunnat hemtagas, sivdl frin Sverige som frin utlandet. Ptisliigt6 6t
dJck-mycket pressatoch ger inte utrymme &t nigra kostnadsiikningar.noforsbellggningen har fortsatt att minska,
men ett inlensivt arbetehii pigitt fdr att fylla den ledigblivna kapaciteten med legoarbeten eller med de egna
'orodukterna.
Bokslutet fdr fu L960 kommer att visa ldgre fakturering
dn fciregiendeir. Inneliggandeordersto& ir emellertid
tillfredsitiillande - hoeie zin vid fciregiende &rsskifte'
Mvcket material,frimst ikrymmande gods till turbiner, ir
1960 kommer dirfdr
no under arbeteoch leveransvdrdet
att visa betydligt hiigre siffror.
Antalet anstaildahar <ikat med 137 Personer'ddrav 90
tim- och 47 milnadsavliinade.Bel?iggningenvar under
frirsta delen av iret mycket oidmn, men fdrh&llandena
bdttradesig under slutet'av iret. Fortfarande r&der arbetsav
av etterslaPnlngar
eftersldpnr
pi grund
grund av
brist pi viisa avdelningarpi
Rekryt
Rekryteringsn
rteKryterrng€rr
ningsindringar.
ritningsindringar.
och rltnlngsandrlngar.
och
mater^ialleveranser
materialleveranser
av arbetskraft har inte villat

stiirre svirigheter;

det rider

dock stor brist pi tekniker. Fdrstirkningen av Atomkraftavdelningensfersonal har dock kunna ske planenligt'
Fortfaraide siiks dock bl. a. konstrukt6rer och arbetsstudiemdn.
Fiirsiiljning och tillverkning
De fijrbdttrade koniunkturerna f cir sjofartsniringen har
i n&son min avspeglatsig i dieselmotorfcirslljningen'
Kontrrrensen ?ir emellertid mycket hird, frdmst frin
hollZindskaoch iyska tillverkare, som kan erbjuda motorer
till priser som ligger under NOHAB's siilvkostnadspris'
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Den nya F-motorn, i fcirsta hand konstruerad
och byggd
sisom hjiilFmotor, men d.venavsedd som propelle;;i'o;
i fiske- och andra liknande smdrre_fartyg,'ar'rr.,
f?irdig.
Den har visats fcir sakkunskapenoch flit"ett mycket
go"tt
mottagande.
under 1960 utrustadesmed
- _Il$.tl av de fartyg som
NOHAB-motorer, bi. a. ,'prins Seriil,, och ,,Oresund,,
har redanomtalatsi dagbokskrcinikan.
Sammanlagt levererides under 1960 28 st.
dieselmotorer, 22 marina och 6 stationarapL sammanlagt
ca
2 5 . 0 0 0h k .
.loLf,j,r:.aliningen hat under 1960 kunnat norera en
slgrre t*taCq:.{".. pe NOHAB_cM_tok till Statens
Jzirnvagar. Det till Finland fdrhyrda loket, som provkcirdes
med mycket fcirndmligaresultatoch som framfcirallt vdckte
lokpersonalensstora gillande, Iedde inte till nigon
be_
stdllning. Till de OSn-tok som bestdlldes
1959 skall
danskaindustrierlevereravissadetalier.
"Vdrldens starkastelok,,, det
3-deladeloket typ Dm3
till Malmbanan,som tillverkasi samarbete
-.ttun'aSfa,
NOHAB, MV och ASJ,-blev under fi.retf?irdigt.
Under 1960 levererades7 NOHAB_GM-I;k, daruv 4
till DSB och 3 till NSB. Dessutomhar 16 st. ramverk,
dd,ravL3 f<ir Dm-lok och 3 f6r Dm3-lok, samt 2 Ma_
o.f,
lgegi.r fiirdigstiiltts frir SJ:s rnkning. I llriamng
tillverkning dr sammanlagiror st. lot, darav 41
st. die_
sellok Mx fcjr DSB och jO liknande lok typ T4: fdr
SJ
samt,2 e]lok typ Rb och 8 typ Ra f<ir SJ. ijnder iret
av"_
gl:-t1*,sJ:s stora upphandlingav lokomotorer.Tyvdrr
vrsadedet.stgatt ingen av de tre firmor, som tillverkat
de
JU.provlokomotorerna,varav Nohab 10, kom ifriga. SJ
valde en fjade firma och en annan typ In de tre
typer,
som utprovats.
Ttrbinfdr:tiljningen arbetar likaledes i hirdaste kon_
.
kurrens. Aktiviteten dr synnerligenlivlig och Nohab
har
under sista halviret tg6O lamnit anbud"till ett samman_
lagt belopp,
.som aldrig tidigare uppnitts. Resultatetav
alla dessaanbud har iinnu ic]<evisai sig, men bl. a.
har
order inkommit pi 2 st. storaKaplan_t*5in., till Hunder_
f ossen i_
\orge och 1 Francii_turbin till Rcijdifors i
Monteringen av.Baygotria_turbinerna(Uruguay)
l::rlq:;
har
avslutatsoch monteringenav turbinerna i Sotrorrl.aii_
(.lpr"ien)_har i s-tort sett slutfcirts. Av speciellt
I...rf!
rntressefcir oss i Boforskoncernen
dr att montagetav tur_
binerna till Korsselbrdnnafortskria". p.ogru-".rrligt
och
att turbinerna kommer att tagasi drifi pt fcirutsatt
tid_
p.unkt. Francisturbinernafrjr Furnas i nli Crande gra_
i
silien och de lika stora turbinernatill Messauredr
under
arbetei v.erkstdderna,
diir vi i nu ndstanseriemdssig
protillverkarstagringar och turbinblock-Sugrciroch
9*:.1
har.redanskeppatsoch montagel:1:1-d",iller li.ll Ti:"r.
1"S1..r, rngen.l<irBj<irck, vdntas avresa till Brasilieri i
b r i r j a na v 1 9 6 1 .
_ Ett intressantarbeteutfrirdes under sommarminaderna,
di de gamla skovlarna till Kaplan-turbinerna i Hojum_
stationen (Trollhiittan) utbyttei mot nya av rostfritt
ma_

A:l:dningen tiil utbytet_uur, uit deh hydrodyna_
:ilif
mrska utlormningen
utformningen av
av skovlarna
frirhiftrar. si;'
c3+ att
a++
rna fcirbdttrats
lli:\t

NOHAB kunde utlova en betydligt fcirbiiltrad verknings_
grad pi turbinen.
1960 fiirdigmonterades och cjverldmnadestill
, Y:9*
b1.a. 2 Kaplan-turbiner tilt Ramndsresp. H?il_
i"::,.f;flti
rasrrommen
I
till
^ bvenge samt de 3 Francis_turbinerna
b^ygo,rtrapd sammanlagtca 1)0.000 hk.
Tillverkningen av TiycApressarkom under
tret 1960
+5

Reparationtarbetet pd Hofu.mturbinerna bj6d ocAfi pd
fantasi_
eggaxde ljut- och sAuggspel.Nohabfoto
C.;otansso.r.

iging, tyvdrr betydligt fcirsenadpi grund
av fcirsenade
leveranser.av
ntnrngar samt ritningsdndringar.
Ett stort

hl:,lrC,r ut i verkstdd.rna
oih ytterrigare
T^,1]_,1:?1t_T
marenalhar bestdllts.pressen

till DagensNyheterer alltsi
under arbeteoch monteringenpibdri.asu.,d'.]
tgot. p..r_
sen skall levererastg6z, di, tjdirng.rr. .rybygle
pi Kungs_
holmen i Stockholm berdknas,uri ftraigi.Ttte'rligare
?n
stor presshar bestdlltsav Aftenposten,O"slo.
r r 11
t - oc\ t uersnzatk i nt i I I u
^, lj ! :,T!" och svetsmaskinerna er k ni ng en har pigitt
ptanenlrgt
utstdlldes pi ireis i:t
Eriksmlssa och vdckte ddr stor
Fcir el_
"pprnarkru.ifret.
komponenternaundersciksf Or n?iria'ranJ.--u.Uua"n
f.;,

ro* kankomplettera
tiliveirningen-av
ll|1":l!lj:flt
Dororskomponenter.

Verkstdderna
Ar 1960 kommer att i NOHAB:s historia ndmnas
som
den,storabyggenskapens
ir. Avd. 88, ;";-;;rtora
mon_
ragehallentcir turbiner, f?irdigbyggdes
frin grund till tak
under iret och i decemb"rk"idl"irart i"i"stittutioner
och

bortasByggnaden
et g>xii m (gotvyta
ijl*^t:*'l1p
t.zzu mz) och med en fri

takhcij
d p& 26,5 m. be ivi
resp. 200 och j0 * 5'ton fir en lyfth<;jd
:?r,.:r":"Ji
ny sandbtdsterantdggning
j:
dr under'uppfci_
l:
rande ,1,,1,]byggnadenfcjr den stora ugnen
fOr viiime.rntrll
Dehandlrng av- turbingods. Byggnaden ar
?/oxtl m
610 m2)..och10,8 m hdg. Den nya hdrd_
:::1"!9:,"y.i
verrsoyggnaden,som ligger omedelbari
intill det gamla
icksi under ir*. Denna bygg_
l:0._t:.,:^tn:diSbrSSdes
nad ar ca 20X16 m stor och 6 m
h<;g. pe hdsie;
biirjade arbetetfcir grunden till det nya
-Entralf<;rrndet
pa pranen 6ster om Maskinverkstaden.Denna
byggnad
blir 112X55
-T,;rb".,drru_
-m stor (golvyta6.20.0-,;;-".i,'iz
m hcig.
Hdr, skall
.ocksi -inryrimai fcirridskonio.,
(JJuKsruga.)samtkontoret fcirTcirsZiljningsavdelningen
fcir
reservdelarfcir dieselmotorer.Fcjr ati berEda
^^rf."fiy_.r.
fcf en ev. framtida verkstadsbygg; i
J;,;ri.u a.t.n uv
fabriksomridet pibcirjadespliffirargrin;;;;
berget i
slutetav d.ret.
,.lnAi)pen..ao,nya masAiner hat vatit omfattande, de
stcirsta.pi flera it. Bland stcirreoch miirkligare
muskin".
kan ndmnas:

till
^,,?o,K]:-._tf9:ypp ro.mmtjockoch4 m bredgrov

r;er.r.na.
-Tkt!,
som vdger L24 ton, skail i f5rsta
ftar.,
nano anvandast<ir formning av turbindetaljer
o. dyl. Den
kan iven anvdndas fc;r vaimbock;td
;'pdi
di dess
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kapacitetdr 110 mm tiock plit. - Xn lingfriismaskinfabr.
Droop & Rein med 2 vertikalaoch 2 horisontalaspindlar
med t m lingt och 2,5 m brett bord. Maskinenvdger 108
ton och tillhor de stcirrei sitt slag i Sverige.
Till gjuteriet har anskaffatsen automatiskslungrens6X6X3,1 m stor
renskammare
maskin med specialbyggd
och med roteiandebord med 4 m diam. Maskinen kan
chargerasmed 20 ton per ging.
Ddrutciverhar ett antai slip- och frdsmaskiner,svatvar
o. dyl., totalt 24 nya maskiner,anskaffatsunder 1960.
AmerikanskaGleason kuggbearbetnings-och flamh?irdtill
ningsmaskinersamt en balanseringsmaskin
-speciellt
iret.
under
har
bestdllts
liknande
och
trvckoressar
'Beiiiggningen
i Maskin-, Diesel- och Automatverkstdvilket tyvdrr tvingat till vissaomola-n,
uuiit
hir
derna
har
placeringar. Plitverkstaden och svetsaravdelningen
varit fufbelagda liksom Gjuteriet och Smedjan.Verktygsverkstadenhir haft tlmligen god bel?iggning,medan Elverkstaden har haft fulf sysselslttning. Montageavdelningen f6r lok har likaledeshaft god, om dn nigot ojlmn
bel?iggning.
-och
f orskning
Konstruktion
har haft civerfulltmed arbetefdr
Konstruktionskontoret
olika diesellok-och turbinproiekt samt for nya konstruktions- och utvecklingsarbiteninom beriirda omriden'
betrdffandeciverladdningav dieselmoForskningsarbetet
torer haifortsatt. Den nya F-motorn, som redan tidigare
ndmnts,iir fiirdig i en rak version med 4, 1 och 6 cylindrar. En PrototyPtill en 8-cylindrig V-motor av-F-typ.dr
under tiilverkning. Prov och forskning p3,g3,tfor turboladdning av F-motorn.
Ritniigsarbetetpi de danskaNOHAB-GM-loken har
i septemslutfrirtsoch det fcirstaloket i serienlevererades
och dr
(50
fdrdigritades
st.)
dieselelloken
ber. De svenska
under tillverkning. SJ:s expresstigslok,Ra-elloket,som
har en max. hastighetav 150 km/tim. och av vilka 8 dr
under tillverkning, har ocksi firdigritats och det f6rsta
loket berlknas vara fdrdigt ftjr leveransi februari 1961'
Pi SJ:sellok Rb2 (BoBo) fortsdtterkonstruktionsarbetet.
Bland nya loktyper m& bl. a. ndmnasen lokomotor (vdxlingslok) tom NOHAB tagit fram f6r egenrdkning.Detta
lok [r fcirsettmed en helt ny snabbgiendeGM-motor av
G-typ och en vrixlingslida, ddr de olika vlxlingsstegen
kan inldggasunder full effekt.
har haft mer zin full sysTurbi-nkonstruktionskontoret
Etr Ars arbete pfr den stora montetingshallen, aud.88, i en bild10/3' De
r1)it: 19/2. Marh.en snijrAckt men grunden giuten.
pd plats. - 15/5. Trauers'
pelarxa
tahstolen
och
den
f,rsta
t'Arsta
- 21/10'
banorna monlerad'e och traaetsbalken ldrdig att lyltas'
- 1/1.2'
Bygg.nadenunder tak., ntonterinSen au ad'ggarnapdgdr'
Ay'girodro helt l;irdig till det yttre, masAinmontering och andra
liknande alberen pAgAr, Nohabfoto G. Johansson'
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selsdttning,dels med projekt och offerter, dels med ritnings-, konstruktions-och berikningsarbetenfdr turbiner
under arbete.I verkstdderna
ligger f6r ndrvarandedetaljer
till Furnas,Tuggen, Porsi, Korsselbrdnnaoch Hermansboda under arbete.pi vilka ritninssarbetetdr i det ndrmasteslutfcirt.Konsiruktionsarbete"pigS.r
dven 1967 bl. a.
pi turbiner tiil Gardikforsen (Vattenfall), Hunderfossen
(Norge), Rdjdifors (Rottnerosoch Billerud). Ett flertal
intressantaprojekt fcjr Canadakontorethar bearbetats.
Normeringsarbetet fijr turbindetaljer, inneblrande viss
standardiseringav konstruktioneroch tillverkningar, har
pigitt hela iret och berdknasvala avslstat196I.
I turbinlaboratoriet har provningsanldggningenf cir rcirturbiner blivit f ?irdigst?illd.
Atomkraftavdelningen har utokat sin personal och har
haft ett stort antal stora projekt under arbete,av vilka
nigra redan fiirdigstiillts och lagts ut fcir tillverkning.
ASEA:s och NOHAB:s gemensamma
fciretagAB REAKTORTEKNIK ldmnade den I/7 i samarbetemed General
Electricoffert pi Atomkraftkonsortiets(AKK) planerade
reaktorbyggevid Simpevarp(i Tjust ndra Oskarshamn).
Pi reaktordelen till Vattenfalls planerade atomkraftverk
vid Marviken, sciderom Briviken, (f. d. R4/EYA l Tiveden), h&ller ASEA och NOHAB i samarbetefor ndrvarande pi med konstruktioneroch berdkninsarfdr anbudsgivning.Konstruktionenav laddmaskinentill Agestaverket (R3/ADAM, Farsta) har siutfcirts och tillverkningen pigir. Denna reaktor berdknasvan i dift t963.
F. ci. har atomkraftavdelningendeltagit i tillverkningen
av andra smdrrekomponenteroch detaljer till reaktorer
och Ziveni samarbete
med BOFORS forskat vidarebetrdffande metallurgiskaproblem.

Tidaholtnsverken
For AB Tidaholmsverkenhar 1960 medfdrt en intensiv
byggnatl:uerksamhet,samtidigt som stora delar av maskinverkstadensproduktion och plastavdelningarnastillverkningar varit underkastadeen genomgripandeomstdllning
eller tvingats till fortsatta lokalbyten.
Om den livliga anliiggningsverksamhetentalat hdr
publiceradebilder mihzindabdttre in ord. Sdkerligenhar
intet tidigare ir medf6rt si storafcir varje anstdlldsynliga
bevispi beslutadeinvesteringar.
Frirravintern fcirstirkteslagringsresurserna
genomnedl?iggning av ytterligare en stcirre, isolerad aluminiumcisternfcir metylmetakrylatmonomer.
Fcir Ester-Bonowellproduktionen har en av grundfdrutsdttningarna fcir en
effektivare produktion, ivensom tillverkning av stcirre
format, varit tillskapandetav en stcjrresammanhdngande
byggnadav halltyp. Detta arbetsobjekthar kallats"Felanmed
de linken", varvid husen 11 och 13 sammanbyggts
en konstruktion av brandsiikert byggmaterial.Under alltj?imtpigiende produktion i gamla akrylgjuterietbyggdes
hus river hus, dvs. byggdes"Felande ldnken" civer den
av trd. Sebildsvitensid. 48.
tidigare fcirbindelsekorridoren
Redanandrahalviret 1919 stod det klart, att lokalerfcir
fdrrid av halvfabrikatoch lager av fardrgaplastprodukter
fordradebesamtvlrmt utrymmefdr fcirpackningsarbetet
tydande investeringarfcjr att mdta kravet pi modern
materialhantering.
De p5.verkstadsomridet
synligaingreppen har i stort sett varit koncentrerade
till andrahalviret.
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luni. Has sotn fdrstunnit dd Tidabolnzsuerhen, magasin nr 37
t. a. ocb b//r 22 t. h. I bild.en: mitt det nya akrylgjuteriet. Bofotsfoto Tillman.

Redan i april avrrijdesemellertidmark dster om bdcken
frir iteruppforandeav plS"tmagasin
37. Under tiden mellan
midsommaroch fabrikssemestern
revs hus 22 for att bereda plats fcir ett nytt varm- och kallfrjrrid.
Genom en lycklig kombination av tur och fdrutseende
planering lyckadesbyggheren och entreprencirengemensamt fi det vid S.rsskiftetL959-60 beslutade fcirr8.det
under tak mindre zin en vecka, innan den frirsta kvardrcijandesncinfcill. Den 7 juli hade terrdngenavrcijtsfor
varmfrirridet, vars stS.lskelettrestestill den 4 oktober (se
foto). Under byggnadstidenmiste Atskiiligakostsamma
provisoriertillgripas fcir lcipandespeditionoch godsmottagning.Den 17 december
var dvenkallfrjrridet undertak.
Med hjelp av Personalhusetsom tillf?illig uppehillsplats blev det ocksi tekniskt mcijligt att ombygga och
utvidga verkstadskontoret.
For meLaniskauerkstaclen
innebar 1960 tryggad sysselsdttning men itskilliga tekniska och organisatoriskabekymmer i sambandmed en snabbt skeendeciverging frin
konventionell krigsmateriel till civila order fcir ett stcirre
antal medelstoraoch stdrreverkstadsindustrier.
Atskillisa
olika objekt har stdrredelenav iret varit i arbetefrjr Atl-as
Copco jimte koncernfciretag.Hit hcir komplett bearbetning av bl. a. cylindraroch handtagtill deraspneumatiska
maskiner. Vid sidan av ett reducerat lavettprogram fick
chassitillverkning och montering av lv-reparationsklrror
fastare former under andra halv6.ret, samtidigt som
barkningsmaskinprogrammetbcirjade bli en realitet fdr
varje man inom den mekaniskasektorn. Svarvaravdelningen har haft mycket hdg bel?iggningmed diverse bilgods. Maskinparken har i sedvanligutstrdckning frirnyats
och vid sidan hdrav den svetstekniskautrustningen upprustats med svetsautomatoch ldgestdllare.Med svetsteknikens fortsattalandvinningarar det uppenbart,att pletverkstadeniir otillr2icklig fcir en god balans med bearbetningsresurserna,
med avseendepi allsidigt sammansatta
tiilverkningsobjekt.Framemot irsskiftet visade det sig,
att fcirscirjningenmed tillriicklig eleffekt fcir delar ay maskinverkstadenblev bekymmersami samband med inkoppling av allt mer stromslukande
maskiner.
For pla:tfdrsdljdngennidde orderingingenunder fjoliret sammanivi som iret innan, vilket sdrskiltpiverkades
av bilindustrins divarande stora bestdllningir av stcitskydd. Nettofaktureringenblev 73,4 Mkr el-ierndra 0,8
Mkr hogredn hretinnan, trots att prisernapi produkterna
i flera fall visadeen vikandetendens.Den volymmdssiga
nettofaktureringenciverstegsiiedes fciregiendeirs med
mer In 7 /a. En cikandekonkurrensmellan olika plastmaterial (eller i vissafall plasttillverkare)har medfcirten
illavarslandeprissdnkningstendens.
Mot irsskiftet 1960-

hadei forhillande till s.inalokalTermoblastaerkstad'en

,J;;.;"{ff";r.iii"

iiJp""r.teren i stortsetttillfredsstrl-

tydsom Jotk -ot slutet av iret visade
lande beliiggning,
-avmattning'
m'
o'
fr'
I anspriktagandet.
ile" i..k;'iill
tillverkfor
amm"ot'itio"werkstaden
r. a.
;,i; ;;;i^;-""
medforde en avlastning'si
ninq aw belvsningsarmaturer

samtmeraskrymt,ytt" ochABS.-plast
platsi nimnda
bdttre
"ii'3.".a.itii.i-^?
beredas
il;;;#o.-godtL""de
verkstad.
belliggSkumplastuerk sraclenhar haft otillfredsst?illande
under
bekymmer
tekniska
f&
si
icke
,n.d
U."atut,
under-sommarm&naderna
"nn
ii.f i synnerhet
dilJ;;t
r,# ".d
av en ny
i-r"-U""a med upptagandetav serietillverkning
stotskyddsmodell.
har aktivitetenijkat' Undet viren
P2"utbild'ningsfronten
kurs om 60 timmar i grundrt"tt*e
..i;;t;;;;i?t'."
for viss-kontorspersonal'
Ie*il;^;,;ntgrafiutbildning
f <ir.yngre arbetstibildttlt'g,
iltit*latrg
lr.,?aHggunat
i
14 september
den
startade
-av
ledareoch fcirmansaspiranter
Tida'
initiativ
yrkerskoiu'-t"gi oth pi
;id;"il;
ffin
Frin fdretagEt deltai s man jrmte 5
;;i;;;".k.t.
AB'
M-arbodal
och
abrik
Tindstick"sf
;;;V"kans
"-D;
10 november igingsattes ftjr Tidahotmsverkens
kurs i Avtalsklnne,url,tuJ. arbetsledning En lrundlig
"Verkstadsfo.rening'
Studiet av
SvJriges
av
ffi,;i"gd
gruppttPt"li:
s&som
irrgirigar bedrives
verkstadsavtalets
intor
att aviutis med heldagsgenomgingar
;ilk..i.;;;r
skrives' ardetta
Ndr
ombudsmdn'
V.rt rtuarfOt.ningens
latt skota
b.t", q.opp.rna f"renetisktmed att avtalsmdssigt
sina

pi
l';fii.-il5f#-".'h i';i. K;it'aur'"uPPtrada;de

;i
lul
;.i
ii

arbetsPlatser'
av
Resultatetav en omorganisationoch decentralisering
mojligen utlisas av
kan
iD6o
fttn
sAyd.d.sorganisationen
olycksfalt(25 mot 32 re'e)'r betraktande
;;i?;;;?;;d
dr detta en lovande
^, ^:i provisoriLr oJ oirst[llningar
L.Sl
utveckling.

;;

UVA

.t li

**
hus 11 och 13 aid Tidaholns'

byggs nzellan
pibi;tjad',rr:ttr7tiiq." x-orr;iiio ltln norr' gtundgiutningen
aasvnad'
ocb
blgg'n11!t.fiitdig
19/7.
testa.
2/6. Takstotarnd
Tillman'
och
Bergstrdm
Foto
dec.)
i
i"*"
ii",*

"Feland'e liinken"

arsittnings.svirig61 merktes iven tecken pi begynnande
industrier' till vilka
kapitalvaruir".d:;:'1"9t
fi;;.
;;;;
vi regelbundetlevererarhalvtaDrlKat'
utnyttiades
Det nya akr7lgi ute.riet'rproduktionskaPacitet
utytterligare
En
fortiunder aridra halviret'
att
successivt
kommer
"g*iii!!"
och
bveenadsetapphar oeslutats
halvir'
innevarande
l'.,??. att i b'rirk.tndet
tecngen visar omis.skdnnliga
Ester'Bonowell'tilluerhni
kan
vilka,endast
J*uUu, av ltjnsamhetibekymmer'
k.;;;
driven
hirt
en
genom
;;r'-h.lrt bdr elimineras
il;;;k*
alla petsonalkategorier
rn.ioa.^,ion^lisering' i vilken
serietillverkning.av
b<irjade
1p60
Uid.r
-.ar.if;.
*aii.

ds'avP:tf,'::t:: ;^:t5:'
;ffi ;l*i;.;;;-;;"d" rormgo
erb;udervlssalnur koncernsynpunkt
orrrtai. icke minst
f<ir tramttoen'
tressantautvecklingsperspektiv

sig it en rekord'
UVA har under ir 1960 kunnat gl?idja
Det gynnsamma
verktygsmaskinsidan'
artadefterfrigan pi
verktygsmaskiner
speciellt,
Eotopi"fdr
i'
;;;t";d;hf"t
den sedan
rr"i'ita*ia fivetvis 'pJht to sior roll.men
utvecklingsavdelningen
pi
kaiaciteten
ut6'kade
;;.;-tt
borjar nu ocksi resultera i ett
..f i"*,tJ,-.*ko"iot"t
.rriagut-urtinProgram och diiiigenom stcirref6rsiiljnings-mciiligheter.
deltagit ',"tt:;
iitlo.r, tidigare ir har Bolaget flitigt
i
vr
vlsaqe
Mllano
och
London
nationellautstleflningar'I
i
.r,etu"it'p'
Drummond-Asquith
agenter'
ho,
utSdrskilt
Italien'
"tt^taf"ta"
iio.Unit"nnl.r, ocr, i'utJtli bianini i
omfati orympiu i Londol v1^synnerligen
;,hnt;g*
branschen
inom
evenemanget
st6rsta
det
tande och var
I
under
*'iil;;i* iret.
gingen
utstdllde vi pi Virmiissan fdr andra

..i iii"a.?,J;ili;li"

medvir
vi tillsammans
"pitradae
Verkstad'medvilket f ijre-

I-iakdpl"gt-Mtklu'"iska
iof f
I
vi fijr Ourigtsa;artetapi flera.utiandsmarknader'
taq"g^
utstillningsvirt
Fornin slutligenskedde
iiia"".ri_
i b&dafallen
ffi#ft.;.t, ".f, i-tgt" regiimen vi delade att vi ddr
Genom
,''Jh'NounB'
;;"a.tr'igf
i# ti;;
av Bofors-konupptrddde,o- gt*Enttmmamedlemmar
Speciellt
tvnsd'
storre
en
ges
lSri*t, r.""a. r,"u-iiaJunaet
i litet
upEradi
kan
man
om
tutk'umt
d't
;; 6;i:;td; a.
storresammanhang'

48

Inom Bolagetsdvriga verksamhetsgrenar
har aktiviteten
ej varit lika hogt uppdriven. Jdrnvdgsvdxlarnahar dock
fcjr fdrsta gingen varit med pL nlgra av de ovan angivna
internationellautstdllningarna.I Budapesthadevi silunda
med bide en vlxel DS 1.0 och en DS 1.2, och Poznanen
DS 1.0.
Bofors-leveranserna
var under iret betydligt mindre
omfattandedn under tidigareir och hiller nu pi att stdlla
in sig pi en nigot llgre nivi dn vad som var normalt
under 50-talet. Den dirigenom frigjorda verkstadskapaciteten,som ej utnyttjasfcir det tjkadeverktygsmaskinpromed legoarbegrammet,har i stor utstrdckningsysselsatts
ten, dlr vi nu scikerkoncentreraoss pi vissa bestdmda
produkter fdr att fi iven denna verksamhetmer rationaliserad.
Arets maskinanskaffningar hdnfcir sig huvudsakligen
till ersdttningsink<ipfcir forslitna maskiner, men fcirberedelser har gjorts fcir vissa viktigare nyanskaffningar,
som kommer att realiserasinom de nirmaste iren.
Fdr att beredautrymme tt den vdxande stabenpi konstruktionskontorethar gjorts en mindre tillbyggnad, som
bl. a. medfdrt ett nytt utcikatritningsarkiv.
De nya slipmaskinkonstruktionernainnehiller betydligt
mer omfattandeel-utrustningarIn vad som Ir fallet med
de dldre typerna,och man kan spira en tydlig tendensatt
den elektriska andelen i framtidens slipmaskinerkommer
att uppvisa lnnu storre procentsatsel-detaljer.Med anledning av denna utveckling har under aret en ny el-verkstad bdrjat byggasupp, ddr bl. a. de alltmer innehillsrika
apparatskipentillverkas.Tidigare har motsvarandemateriel kopts f?irdigtfr&n underleverantcirer.
For att klara den irkade sysselsdttningenhar arbetsstyrkan dkats under iret bide i verkstaden och p& kontoren, men personalbehovethar tyvlrr ej helt kunnat
har antalet
tdckas.For att se om framtida personalbehov
lirlingar dkats betydligt, dels genom en mindre cikning
vid Eretsnyintagning och dels genom att s. k. vixelelever
frin StockholmsStadsYrkesskolorfullgdr Praktisktjenst
i vira verkstdder.
L. Oqt.

Vedaverken
T95o hat fcir \Tedaverken, liksom i allmdnhet f6r andra
foretag, varit ett gott 6r. Levetansernaav bolagets produkter <ikadeviktsmdssigt 12 /o gentetnot19)9. Sysselslttningen har varit god, och kapplopningenmellan de
olika produkterna om den stcjrsta<ikningenhar iterigen
vunnits av pressgjutgodsi aluminium. Okningen i jZlmfcirelsemed-19)9 utgjorde ca 37 /o. Vissa farhigor har
tidigare ir uttalats fcir beliiggningeni magnesiumgjuteriet, men dven ddr har arbetatsfdr fullt och produktionen
okademed inte mindre an ca 3l /o.
kr 1959till
okadefrin 19.138.000
Totalafaktureringen
kr eller ca 13,5% 1960.
2r.687.OOO
De militlra leveransernahar fortsatt att minska och
utgjorde under 1960 endast38 /o av omsattningengentemot 46 % 1959. Det dr hiirvidlag huvudsakligen leveransernatill Bofors som gitt ned. Vdrdet av inkomna
,bestdllningarvisar ungefdr samma siffra som fakture.ringen.Prisernapi civilt godshar varit nigot bdttreunder
1960. Under ligkonjunkturen 1958 miste ibland ur sysselslttningssynpunkt tagas emot bestdllningar till mycket
har medfcirt, att
liga priser. Den goda sysselsdttningen
vissamindre lcinsammaorder icke beh6vtacceDteras.
Konkurrensen pi den civila marknaden frin utiandet, samt
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frin svenskasmifciretagi branschen,dr emellertid fortfarandemyckethird.
Fcirsdljningenav ldnspumparhar utgjort ett gliidjeiimne
under 1960. Pumparnahar hd.vdatsig pi. marknadensi
vdl, att produktionen icke kunnat hillas i takt med efterfr5,gan. \Tedapumparna finns nu pi. mfi.nga utldndska
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marknader,bl. a. dven Japan och Nya Zeeland.Genom
insatsersamtgod servicelr emellerbl. a. Boforskontorens
tid avsdttningenpi den svenskamarknadenndstanlika
stor som pi hela den utllndska. Ehuru si sminingom
tekniskt sett innu bdttre pumptyper kommer att llmna
v&raverkstdder,ir barnsjukdomarnanu vdsentligencivervunna, och vi kan med tillftirsikt se fram emot en stor
utvidgning av vir avdelningfdr helfabrikat.Fcirsiiljningsavdelningen for pumpar har ocksi flyttat in t' egna, nya
kontorslokaleri sammabyggnadsom serviceavdelningen'
Faktureringen av ldnspumpar och cirkulationspumpar
samt Retembalidoroch -pallboxarhar under 1960 utgjort
2.615.00okr eller en okningmed 56 /o.Den i fdregiende
irs krdnika omndmndatillverkningen av ldnspumparhos
Soc.Alfa-Laval i Milano har icke kommit iging i vdntad
utstrdckning,si att Bofors Italianaf&tt btirja med att sllja
pumpar fr&n tVedaverken.
Under iret har fdrutom fcirut ndmnd ombyggnad fcir
pumpforsiiljningendven tillbyggnadentill strdngpressen
fiirdigstiillts. De 6kade utrymmenamdjliggrir en fortsatt
rationaliseringav tillverkningen.Nya forrid har uPpforts,
och alla ser fram emot den stund, d& det gamla trdskjulet
vid entr€nkommer att forsvinna.
Antalet anstdlldahar i medeltalunder iret utgjort 510
varav 380 timavlcinade.
Konjunkturutsikternafor I96L beddmsju i allminhet
som goda,itminstonetill i host.Med den orderinging och
bel?iggningN7edaverkenhar vid irsskiftet miste man se
optimistiskt pi det nya irets mdjligheter.Men aldrig fir
man vara riktigt glad - konkurrensen om arbetskraften
i Sddertiiljemed omnejd ir nog den sviraste i Sverige
frir qirvarande. Ytterligare yrkeskunnig arbetskraft behcivs, och framfor allt dr behovet stort av flera tekniker
f6r utveckling av bolagetsprodukter. I stort sett kan man
dock f<ir NTedaverkensdel inte klaga. Vi kan med gl?idje
konstatera,att i ftirh&llandetill andra f<iretaghar omsdttningen pi arbetskrafthos oss inte varit si stor. Samarbetet inom fdretaget ir gott, och detta dr en god grund
fdr det fortsattaarbetet.
.t. Z.

Redaktionen

har ordr*L

Kronikan i ord och bild, som stett att se och ldsa pi
sidorna hdr ovan, bygger dels p& klipp ur dagliga tidningar, dels pi notiser och fakta som lemnatsav avdelningsingenjciierm. fl. vid Boforsverken,Kilstaverken och
Nobelkrut, delspi notismaterialsom insdntsfrin de olika
redaktionskommitt6erna vid Nohab, Tidaholmsverken,
UVA och \Wedaverken.Fr&n Bofors och Karlskoga har
flertalet notiser hlmtats ur Karlskoga Kuriren och Kadskoga Tidningen, frin vilka ocksi en del bildmaterial
kunnat erhillas.
Stdrre delen av fotomaterialet har l[mnats av fotograferna Clemens Tillman och Sven Falk, Reklamavdelningen Bofors, Bror \Westerlund,\ilTedaverkenoch Gunnar Johansson,Nohab samt Nohabs gch UVA:s arkiv.
Resp. fotografs namn har, s& Iingt detta gitt, omnimnts
i bildtexten.
Redaktionenvill tacka f<iljandemedarbetarefcir virdeful hjelp med notiser och fotos till kr6nikan och de
sammanflttandekapitlen: Aba/BA, Ais/ML, AI/FAS,
Aner/OF, Bhl/VP, Bln/M2, Bm/NVA, BnelNE, Bol
KM, BtlNVT, CablNOX, CblNT, Cn/C, Cnc/Y2,
DhlNB, DnlND, EnglNEPT, Est/NZL, Fdg/ A, Fder/
NA, Gi/VV, Gm/S, Hahn/X, Hal/KA, HelNVD,
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Hge/MH, HklEP, Hll/Y, Holm/MS, HoolNVF, Htm/
KK, HzlNVN, Jns/EPI, Jsh/ES, af K/KM, KllIK,
Kii/KC, Lau/Patent, Lj/MG, Ltn/NS, Mnn/NVM,
MtW/NFCL, Nk/RT, Pn/EPT, Onp/VK, Oos/Y, Ost/
S, Nls,zNVK, Nq/n, Rsg/NFC, RzIME-MEK,Sgu1
MSK, Sjn/FA6, Snf/NZM, Snk/MVK, Stg/NVK,
Tamm/FS, Tc/FRK, Thu/KMPS, Tr/6A, Nfgn,zR och
vk/B.
kapitlen rcirandede olika koncernDe sammanfattande
fciretagenhar skrivitseller granskatsav resP.verkst[llande
direktcirer.Redaktionentackar slrskilt disponent Sverre
Sohlman,direktcirAllan Dahl6n, direktcirSven G. Lind,
direktrir Per Odelberg, direktor Lennart Odqvist och
dveringenjcirLudvig Sterky for mycket vZirdefullhj?ilp.

Infi;r 1961: lag iir nyt'iLenpfr aad.det nya riret sAall Aunnabjuda
pA...Foto C.Strijm.

RBNAKTIONEN
B-pilens utgivningsdagar196l berdknasinfalla omk r i n g 1 m a r s , 1 m a j , 1 j u l i , 1 s e p t . ,1 n o v . o c h 1 5 d e c .
Eftersom tryckning, redigering och utsdndning av varje
nummer tar ca 4 veckor i ansprek,bcir materiel till respektive nummer vara redaktionentill handt senast1 febr.,
l april,1juni, 1aug.,1okt. och 15 nov.
Redaktionenhar hittills inte haft nigra strirre svirigheter att fi de olika numren fyllda, men vi ir givetvis
tacksammaf6r litet mera aktivitet frin l[sekretsenssida.
Det finns ingen mojlighet att helt kunna cjverblickavad
som hdnder och sker inom den stora Boforskoncernen.
Det Ir dlrfcir myckettackndmligtom alla som har nigon
frlga att framfcjra, eller en notis eller ett annat bidrag att
ldmna, sdtter sig i fdrbindelsemed Redaktionen;adress
B-pil en: Redahtion. Bofo rs,
Det kanske bcir ndmnas,att alla bidrag, som publiceras
i tidningen,ocksi fir honorar.
Ndsta nummer, 2 Lrglng 1961, kommer sisom huvudartikel att innehilla en utftirlig redogcirelseover bokslutet 1960.

Frd,nBolagsledningen-'
Redovisnings-

och avltiningsperioder

fu 196r

I foreg&endenummer av B-pilen kunde endast
avloningidagarna under I:a halvltet 7961 pulli
c.ras, dl setestertiden inte var faststdlld' Vi har
nu tillfille att hdrnedan publicera en fullstdndig
tabell over 1967 Lts redovisnings-och avloningsperioder.
Redovisningspetiod

Avl6'
ningsperiod

11
z

3
4
5
6
7
8
9
10

\

76 I
\7
18

11

2 5 / 1 - 7/ 2
8/2 -21/2
2 2 / 2 * 7/ 3
8/3 -2r/3

75-16/2

22h - 4/4
5/4 -1,8/4
19/4 - 2/5

72-13/4
26-27 /4
Lo/5
2 t/ t
7- 8/6
2t/6

,t i-

8/g

9/8 -22/8
21/8 - 5/9

6/e -te/e

1.9
20

2o/9 -

2I
22

4/ro-17 /1o
t8/10-31/ro

12
1,4

13

18-79/r

17/5 -30/5
3 1 / 5- $ / 6
14/6 -27 /6
28/6 - 7/7

13
74

10

t/r -7 0 /r
77/L-24/r

3/5 -rc/5

11
T2

r5

Avl6ningen
utbetalas

Periodens
omfattning

)7

26

3/1.0

r/1r-14/1r
tr/1L-28/7t
29/LL-1.2/12
13/t2-37/12

1

a /'t

L-

1-

L/

L

) /2,

15-76/3
29-to/3

Fria lordagarna bli 7 ian-; 75, 22 och .29 aPril;
6, !2,I3,20"och 27 mai;3,10 och 17 juni; 1 och 8
sept';
i u l i ; 5 , 7 2 , 7 9o c h 2 6a u g . ; 2 , 9 , 1 6 , 2 3o c h3 0
7 och 14 okt.
Ovanstiende dagargdller for dag- och 2-skiftsarbetare.For 3-skiftsuib"tatn^ loses arbetstidsforkoriningen och ev. inarbetning avdelningsvis'
Semesternfiir tjdnstemin och arbetsledareskall
som vanligt i mojligaste min uttagas under ovanstiende tid, alltsi 7o-2) juliDatum for fria lordagarna for tjdnstemdnnen
kommer att meddelassenare.
*

5- 6/7
20/7
16-17/8
3o-3r/8
$-r4/9
27-28/9
7r-72/70
2t-26/10
8- 9/11
22-23 /r7
6- 7/r2
2o-2L/12
7952

Andrade expeditionstider fiir intressekontoren
Frin och med den L0 ianuari L)61' gdllet nedanstiende nya expeditionstiderfor intressekontoren:
Bof orsuerkenoch Nobelkt'ut
Mhndagar-ons dagar, f.redagatkl' 10' 00- 12' 30
och 16.00-17.00.
Torsdagar kl. 10.00-123o och 74'10-77'00'
Lordagarkl. 1o.oo-12.30'

#

Sernestern och de fria liirdagatna t96t
har nu trdffats mellan bolaget
Overenskommelse
och fackforeningatna om arbetstidsforkortningen
(de fria lordagarna) och semesten hr 1'961'
Sentesterninfaller tiden 10-29 juli'

Kilstauerken
Milndagar, onsdagar och torsdagar kl' to't512.30och 7t.30-76.30.

1960' Fr' a' heryarK' E' Soensson'
med.alibrer
Tid.aholnrsaerkens
Rolf Ahe
Pfi lotot saAnas
Bergsrtdm'
Tiure
och
Lauson
S. n. n.
!,ilnau/R.

Medaljutdelning

vid Tidaholmsverken

Av &rets242 medaliorermlrktes ocksi 4 f' d' boforsare,
,o- ,.d"., minga ar iillbaka har sin dagliga g?irning vid
iiduhol-tu.tke"n. Namnen pi de fyra Ir ingenj6r Gustav
ihur. B.tettrcim, brukstjdtist"muoSven Herman Villier
Karl
inlenjtir'Rolf Ake Lundvik och verkmdstare
i;;;ril
-Erik Svensson.
For medaljdrernavid Tidaholmsverkenordnade iiverSterky en trivsam liten hiigtidlighet i den
insenior Ludvig
"sruksrrillan. Till festligheten hade ocksi
,ru?"t1*t.rua.
n{.Jul;ot.tnts fruar samt nigra tjdnslemdn.frin Tidaholmsverkeninbiudits' Tyvdrr var en av hedersgdsterna'
ingenj6r Lundvik, fcirhindradatt deltaga'
Tidaholmsverken

25 flr

Det dr i Ft 21 ir sedanAB Bofors civertogTidaholms
Bruks anldggningaroch grundladeAB Tidaholmsverken'
att firas med en enkel hdgtidligDetta iubil-ei* lio--.t
ett stortantal veteraner
juni
ytterligare
di
i
&r,
het den 3
och trotidnarevid fciretagetkommeratt hyllas'
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BOFORS MEDALJUTDELNING

1960

6,425 tj?insteir vid Bofors beliinade
"Vi har idag samlatsfcir att hedra ett stort antal trotjdnare vid virt fdretag, som i ir uppnitt 50 resp. 25
tjlnsteir och som siledes enligt h?ivd och tradition skall
medaljer, sisom ett
erhilla Kungl. Patriotiska S?illskapets
mera synligt bevis pi bolagets tacksamhetoch uppskattning frir l&ngvarigoch trogen tjiinst . . ."
Med dessaord inledde disponentSverreSohlmansitt
hilsningsanfcirandelcirdagenden 26 november 1960 i
Karlskoga Hrigre Allmiinna Ldroverks aula, ddr de allra
flestaav de blivandemedaljiirernasamlatsjimte anhririga,
chefer och arbetsbefil, representanterftir bolagsledningen
m. fl. Den stora aulan var
och personalorganisationerna
ndstanfullsatt av de 700 gisterna.
Programmethadedockborjatsav BoforsMusikkir, som
med all den skicklighetoch musikaliska'finessdet hoves
en Europamdstare,spelade James Gillettes "Fugalfantasia". Musikkiren, som nu har numerdr pi bortit 40
personer, ungdomar och veteraner,fyllde hela podiet.
Parkavdelningeni Bofors hade pi ett hogst frirtjiinstfullt
sdtt prytt podiet och scenenmed blommor och gront.
Disponentenfortsattesitt tal silunda:
"Fcirteckningen over irets medaljdrer upptar inte
mindre dn 242 namn, en mycket hcig siffra, som endast
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<ivertrdffatstvenneginger sedanBofors vid 300-&rsjubileet 1946 inledde medaljutdelningarnasrad, ndmligen
fuen L9)4 och L919, di resp. 258 och 266 hederstecken
utdelades.
Orsakentill att det i ir dr si minga medaljdrer,fir vi
som vanligt soka 25 Er tillbaka i tiden,. Vi rZiknatdi
'det
1935,
lyckliga och ljusa 3O-talets'mellerstaEr, di vi
hdr i Bofors och Bjdrkborn hade allt starkarekdnning av
de fcirbdttradekonjunkturerna.Depressionenunder 30talets fdrsta ir hade civervunnits,men samtidigt bdrjade
allt mcirkaremoln torna upp pe den politiska horisonten.
Diktatorerna i Tyskland och Italien hade df,,satt sig allt
slkrare i sadlarnaoch frin derassida hcirdesallt aggressivare toner. Italiens angrepp pi Etiopien och tyskarnas
p.lanerpi ett storgermansktrike varsladeilla for framtrden.
Ar r93) hade ocks&ytterligare bekrdftatsatt Bofors
nya 40 mm automatkanonvar den fcirndmligasteav alla
vapenkonstruktionersom framkommit pi luftvdrnets omride. Den hade vid fleru avgorandeprov, sivdl i Sverige
och infcir de allt
som i utlandet, visat sin civerldgsenhet
Liirouerkets aula und.er medaljutdelningen. 50-drsmedaljdrerna pi
lriinsta biinken. Boforsfoto Tillman.
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trots allt har en gammal klockarkdrlektili Boforsbolaget,
riven om detta idag vuxit till att bli ett mycket svirciverskidligt och opersonligtbegrepp.
Fcirallt dettabercimvirdaoch skickligaarbete,Ni under
ml,nga ir utrdttat, ber jag nu att in en ging fi framfcjra
fciretagsledningens
varma tack och uppskattning.Jag vill
i Er gdrning se bevis fcir att Ni kdnner samhcirighet
med
vtrt fciretagoch det dr min varma frirhoppning, att virt
gamla Bofors skall besti och vidareutvecklas
under allas
Eder bendgnamedverkan."
Ojebokoren,kdnd och viilkiind i vida kretsarfcir skicklighet och singargliidje,var ett nytt inslag i programmet.
Birger Ojebo var tyvd.rrsjiiiv fcirhindrad,men kcirenleddes f<irtjdnstfullt av musikldrareNils Nilsson och unga
fru Ann Thell annonserade
prograrnmet[lskvdrt och riktade nigra sdrskildahyllningsordtill medaljiirerna.Kciren
sj<ingfyra singer med vdrmllndsk anknytning: "Det var
dans bort vid vdgen", Fryksdalsdansnr 2, "I villande
skogen" och Sylviasvisa.
Ceremoniernafcjr utdelandetav medaljernavar denna
ging nigot dndrade.De 15 50-iringarna kalladesfrjrst
upp pe scenen,ddr de och deras lingvariga tjd.nstmed
nigra ord presenterades.
Ddrefter fick de, med bistind av
fruarna Valborg Bergstrcimoch Majken Magnusson,ur
disponentSohlmanshand mottagasina medaljer.Veteranernahylladesocksi med ett leve och extra applider.
De minga 2)-Srsmedaljorerna
ropadesupp i grupper
om hcigst7 personerfrin sammaavdelning.Ldngstframme i salen,nedanfdrpodiet och till hdger och vinster om
detta, stod ett antal lottor, som fdste medaljernap5.rockuppslaget och <iverldmnadegratifikationskuvert m. m.
Sedanalla silunda fitt sina medaljer,kalladesde upp pi
podiet, ddr hedersnilarnaciverldmnades
och disponenten
med nigra ord personligentackadevar och en. Grupperna
hyllades ddrefter med applider och avtigade fcir gruppfotografering. P5.detta sett gick medaljutdelningenfort
och smidigt, samtidigt som den personligasammanhillningen inom resp. avdelningar kunde bibehiilas. Uppropet skeddei huvudsaki bokstavsordning,med borjan
pi Anleiggnings-och Byggnadsavdeiningarna,
foljda av
Ekonomiavdelningen
m. fl. kontorsavdelningar,
Metallurgiska avdelningarna,Nobelkrut, Verkstddernaoch sist
"Ovriga avdelningar".
DisponentSohlmanavslutadedennadel av programmet
med att utbringaett fyrfaldigt levefcir medaljdrerna.
VerkmdstareTore Holm taladepi medaljcirernas
vdgnar
och sadebl. a. fiiljande:
" Ar 1946 firade Bofors bruk sitt 300-irsjubileum.I
den fcirndmliga historik, som vid detta tillfZille utgavs,
finner vi, att bruket lnda fram till 1873 eller under 227
ir drevspatriarkalisktsom ett familjefciretag.Av de sparsamma skildringarna frin denna tid framgir ocksi, att
bruket ofta hade att brottas med svira ekonomiskabekymmer under tett S"terkommande
ligkonjunkturer. LevBilderna:
Artilleidirektrir
Bi)rje af Klint har litt sin ntedalj. Fr. r. sjnes
f . 6. Gunnar Bergh, Gannat Andersson och He/ge Ol.r.ton. Ehononiaadelningens grzpp ailachas lr. t,. Hans Pernelalk, Holger Erihsson, John Ede:kog och Erik Jobansson. - Fru Berg'
slrijrn har ander irens lopp lfrtt nzedaljutdelatrutin. Fr. u. ser tt
ht Gdsta Nordahl, Vald. Nordgren, E. J. Rosenberg, Karl Eriktson (dr :h1rnd) ocb Allan Reinhold:son. IdeJ sol.r|en ndr
gantla. "NobelArarare" mdls. Edttin IYihtor:son /tandtackar Disponenten. F. 6. slnes pi lotot Bror Sandelin, Olle Kindgren rn. ll.
Foto Pontus Anderssons ateli6.
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50-irs medaljiirerna
Sittande fr. a.: Daniel Anderssott, Felix Karlston, Otto Forsberg, Karl Ohl6n, K. M. Magnusson, Ponlus Karlsson, Slen Fagerilr|m ocb
Erih Si)derctriinz. Stiende: Ernst BergAu)st, E. A. EriLssott, O. L. Bll,berg, Karl Blyberg, Daild Erihsson, Ragnar Dahlstr|rn och Axel
Engbolnt.

Medaljiirer fdn Byggnads-, Ekonomi- och Elektriska avdelningarna, Wikers AB m. f.
Sittande lr. u.: Aruid Kailsson, And.ers L)ndb,:tlnt, Rath Carlsson, Daga Pettersson, Gastau Bronddn, EriA Eriksson, C. A. Inedahl, K. L
Akerberg. Stiende fr. u.: lohn Ede:kog, Hans PernelalA, Suen Falh, Ake Karlsson, Sten Andersson, Henry fohansson, Erih Johntson,
Holger EriAsson, Hexnixg Sandberg, Karl Oskar Johansson, Rolt' Johansson och Gustau Rd.desji).
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Krigsmaterielavdelningen,

Medaljiirer frin Konstruktionskontofen'

l/lanerlngsavqeru'
skiuttiiltet och Planeringsavdeln'
Skjutfiiltet

l
Linnea 1l/aara'E' J' Sidgren'suen Hagelin och
GannarBrandt,Harald Nilsson,Inga'Srina arsson'
sittandelr. a.: Allan Jobansson,
Knut Sahlstriitn'E' E' Israelsson'
Pe'tersso-n'
Karl
i'i,:;;',r-r:;;r;, Aogo Ardrrr';or,"i"t'^''' it'i;'tian .Olsson'
Stciende
Birger Saensson.
pettersion,
Arthu Gerdtsson'John
osaar
i baire raderna:
GdstaFrank och ar'ri'i."r,r;iprron. Srilend.e
Gijsta Eriksson,Knut Jobansson,
Andersson'Birger Ziliat' Gbsla BoGunnar
Aletgdrd'
Bengt
Lttndin,
Eklund.,Ingemar Kling, Helge olsson, Henr|. uostyd,-G'o'o'
Bdrie af Klint och Torstenlansson'
itri)n. Cttil Frank, Yngttefii,dshog, Einar Eiic:on'

%

m

-

MedaljtirerfrinHdrdverket,Precisionssmedjan'StSlgjuterietochstalverket.
oc b Custtttt
Erik Hallgren.'EuertBladh'suenEriksson'K' G' Andetsson
Dablberg,
Sittande
fr. a.: BirgerBerndt,Arne oltson,.Eshil
K'l'G' And.ers son,
Dablin'
Lats
Lintlstri)m,
tuik
tiioosdoht,
n".
A.
Rorandc'iui,ur), irr,il'bnrr, ztb;;"Eii,;"r':
Bergh.Stfrend,e:
Gannar Eriksson ocb Suen Katlsson'
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Medaljiirer frin Fdlt-, Pl6t-, Reparations- och Verktygsverkstlderna

samt Verkstadslaboratoriet.

Sittande fr, t.: lo:ef Lartson, SL,erBohnan, Uno Kindgrett, Ragntr Karlsson, Ka.rl Gastaasson, Ingernar EriAsson, Gbsta !ans:on och
Karl Axel Anderssott. Stfiende i'friinre raden: AxeJ Carlsson, Karl Sjdaall, Artar Hennan Boer, Siglrid Olssott, Tore Siirnholm, Saen
Magnu.rson, Bernharrl Nilssott och Oshar Grith!)n. Stdende i bakre rad.erna: Karl Stilhamnar, Helge Gadd.e, Erik BrinA, Ediln Rosengren, Gurinar Kempe, Einar Stonnark, Harrl Nils.ron, KtrJ Edt,in Karlsson, Hernan Hanu.arsk'and, K. H. Sunde/l, Sten Karltson, Osten
F. Karlsson och Helge Stcihl.

Medaljiirer frin Ammunitions-

och Kanonverkstdderna.

Sittande fr. a.: Albin Andelsson, Adanr Andersson, Arne Eriksson, EilA B. Karlsson, Eln Maria Hah, Filip Zethelius, Ni/s HenriA
Andersson ocb Nils Flod. Stiende'lr. r.: Gustaa Ak.ernzan,Gilrtd! Giilhberg, Birger Resare, Einar Sjdholm, Birger Engbalnr, Bertil
Zetterkttist, Erland. Isaksson, Nils Hult, John EriAssotz, lYid.ar Karltson, Nil: A. Eriksson, Elis Jansson och Gastap Lundin.
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Medaljiirer frin Smedjorna ochValsverken vid Boforsverken och Kilstaverken.
Guslau Axelsson, H' H' Henningsson' Tore Holrn' Bengt
Sittande fr. a.: Eric Nord.h, Iwan Oloosson, Oskar latko, !oban Jobanron,
Bernbardsson, Katl Gustaa !ernberg, Elol Katlsson, Lenolzon. StSende: Erik Hj. Larrson, Harr| Gustaasroo, nrri;t Asp"enhag, stlen
Karl Hatald Danbetg, Gl)te Karlsson, Gustau Karls'
iie
Ldnnqaist,
CnrQ)ist,
Gorto,
Hermansroo,
nart foIaurin, Torsten EAsh.dnr, John
son och Gunnar Boo'

i

I

li
Medaljtirer frfln Byggnads- och Planeringsavdelningen, Liikemedelsmanufaktureringen,
Laboratorierna samt Nobelkrut m' f'
Olsson, Gannar Karlssott, Olou Larssott, Kna' Arne An'
Sigande fr, u.: Gusrau S. L6ugren, G6sta Andersson, Benil lYaller, Henning
-fr. u.: Erik Hedenqu)st, Allan Be-rgfalk,.Helge Gusrausson,Eduatd Funke, Edt. Julius Rosenberg,
derston ocb Roland fansson."stielnde
Bertil Larsson, Herbirl Karlsson, Klas Karlsson, Eae Pertersson ocb Olle Kindgren'
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Medaljiirer frin Nobelkruts driftsavdelninga.r: Ammr
"ritions-, Krut-, Organiskkemiska- och Nitrocellulosaavdelringen m. f.
Sittande fr. a.: Karl Helge Karlsson, E-rih Karlsson, Algot Lundberg, Karl
!oban Karlsson, Gdsta Nordabl, Gunnar Olsson, Valdenzar
Nordgren ocb Guslaa Persson. Stdende: TYalter And.ersson, Eduin-lYiktorson,
Nils lanss:on, Sten Joban:'son, Atgoth lYinnerheirn, Erik
Birget Petterston, Robert Sandstrbm, Daaid Bjdrnberg, Bror Sandelin ocb Allan
Reinholdsson.

t.k.S
r.4

:

Medaljiirer som saknas pi gruppfotografierna
Auenta raden: ingenifu E. S. Alntqaisr, krutbrn|sarbetare Arne
Edberg, Aranldrare loban A, lansson, synare Karl Erik
Jansson,
braA-rrjAns/enzan Herber, Jobansson, masAinAifunnahare Gustaf
Carlsson ocb :kjutfcilt:arbetare Erik Karlsson. Nedre raden: pldislagarc Walentin Lindstri)m, btukstjtinstenzan B, E. Ljun[berg
ocb aak/ m iistare T age ly/ ahl st ri; n.
Gruppfotot. Sittande transportarbetare K. J. E. Andersson, apparatskdtare Oscar Andersson och amntanitionsarbetare Etis Andirssorz. Stfrende: lorrnan lYalter Holntgren och apparatsAbtare Karl
H edlund, satntli ga N obeJArut.

6L

Gymna.rtihsalen bleu som synes ocksi. udlber.Ttt ar llld gArter uid medaljutdelningen. Bof orsfoto Tillman

f<irtroende fcir ledningen och dess ansvarskanslafcjr de
anstdllda.
Till denna trygghetskdnslabidrager i hcig grad vir
irade Disponents ljusa framtidstro p& virt f6retags framtid och m6jligheter till anpassning.I Disponentensuttalanden, det mi vara i protokoll fr&n Fdretagsndmnden
eller i en nyirshdlsning i B-pilen; alltid 1r grundtonen
lika vllgorande optimistisk.
Vi, dagensmedaljcirer,som hdr i dag blivit fdremil ftir
bolagets uppmirksamhet, viil till Eder herr Disponent
och genom Eder till bolagetsstyrelse,framfcira v&rt varma
som kommit osstill del. Vi
tack fcir den hedersbevisning,
I bildensmitt synes
kalfebord.
duer"Nobelhrars"
Ffigelperspektiu
direhtiir och fra Allan Dahlin.

:f ;^

Foto Pontus Andersson.

kdnner ocksi tacksamhetfcir att vi under si minga ir fitt
vara medarbetarepi olika omr5.deninom v&rt fciretags
verksamhet."
Verkmlstare Holm avslutade sitt tal med att foresli
ett leve f<jr AB Bofors och desslyckosammaframtid och
fcir den vdrmldndskahembygden.Bofors Musikkirs trumpetare bliste smattrandefanfarer och s& sjdngs Vdrmlandsvisanunisont - dock med Ojebokdrensgoda stcid.
Bofors Musikkir speladeKungl. Flottans defileringsmarsch och nlr denna frirklingat, uppmanade ceremonimistaren alla inbjudna att bege sig ned till gymnastiksalen, d[r lottorna dukat festliga och inbjudandekaffebord. Musikk&rengav ocksi litet extra "skjuts pi benen"
genom att spela nigra marscher under det att aulan
tdmdes.
Kaffeborden fylldes och lven hIr hade arcang6rerna
frirstikt att placeraalla frin sammaavdelning tillsammans.
fyllde dock ett bord, oc-hhdr preside>o-trsmedaljOrerna
rade Disponenten.Kaffet var starkt, mcirkt och aromatiskt
och kakor och bullar delikata. Serveringengick undan,
tack vare lottornas perfekta organisation och de m&nga
raska, unga och ungdomliga "servitriserna" frin Lottak&rens olika avdelningar.Det drdjde heller inte linge
fijrrdn den ritta och gemytliga feststdmningeninfann sig
och sorlet dverraskadet. o. m. den fdrstdrkta sextetten
ur Bofors Musikkir, som speladellttare underhillningsmusik fr&n en av llktarna.
Framemot7-tidenvar hela festenriveroch medaliclrerna
kunde bege sig hem for att - var och en pi sitt sdtt fortsltta lcirdagsprogrammet.
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FORSLAG SVERK SAMHETE N
Boforsvetken.

relii fi)r brytning ap elstrdmmen till
Boforsverkensfdrslagskommitt6har hiirdugnar i MSK 50, inld.mnat av
haft tvenne sammantridenunder 4:e 10018B. laAobston,XK 30.
I den ursprungligaplaceringenstdtte
kvartalet 1960, den 21 nov. och den
16 dec. Vid novembersammantrddetdragstingen till luckan till rellet nir
behandlades32 forslag (7 bordlagda luckan stdngdes, varvid reliet slogs
och 25 nya), dessutomslutbehandlades scinder.Enligt Jakobssonsf<irslag har
ett fcirslag ffin 1959 pi vilket bespa- rellet flyttats vid sidan av stingen i
ringen pi ett irs produktion nu kunde mera skyddat ldge, vilket inneburit
berdknas. Vid decembersammantr[det minskad reparationstid.Beloning 100
18 frirslag (5 bordlagdaoch 13 nya). Kronof.
De sammanlagdabelciningssummorna Reg. IO7/60. Montering au tidrelii
som fdreslogs var 3.210:resp.
ft;r hi)rdkar i MSK 50, inldmnat av
1 . 5 2 7 :1 Ok t .
10018B. fakobtson,XK 30,
Hlr nedan fciljer kortfattade beGenom inmontering av det foreskrivningar av de vid novembersamslagna tidreldet kan hlrdtiden exakt
mantrddet godk2indaoch belonadefcirbestimmasfdr varje detalj som skall
slagen:
hdrdas. Den manuella mandvreringen
av hdtdgaff.larna bortfaller likaledes.
u.,
Beloning )0 kronor.
Novembet

Anordningen 1r avseddatt anvdndas
fcir instdllningav apparateroch arbetsReg. 108/60. UnderliiggsbricAa
stycken i frirhillande till el-uttagen i
fdr
sbdnnskruu,inllmnat av 3946 Rune maskinrumsvlggen.Den bestir av 2 st.
Miiller och 3899 Ake Gustauston, gejder, p3,vilka en konsol lciper,som
er hrij- och sdnkbargenom 2 st. linor,
VV 20.
Frirslagetavseren undeddggsbricka, lindade kring en axel, vilken vrides
som hindrar att muttern skdr i spdnn- runt med en splrrnyckel.Anordningen
idrnet och vrider omkull detta och har visat sig vara mycket anvdndbar
och underldttararbetet.Bekining 200
spdnnskruvenvid uppspiinning av ar
kronor.
betsstycken.
Underliiggsbrickanir utfdrd s3',att
Reg. II2. / 60. Smdrj ningsanordning
den styr i sp&reti spinnjdrnet och kan till kuggdrift
for ugn 12-866, inldmstilla in sig efter detta. Fcir att minska nat av 436 Karl
Ljungberg, MSK 90.
friktionen mellan brickan och muttern
I dennaugn, den s. k. Salemsugnen,
lr en metallbricka fastlodd oi denna.
drives ugnsbotten av kuggdrev, vilka
De fdrliingda inflistningsfi)ren aid A-ugnen.
Forslaget, som anvdndes endast i
tidigaremiste smdrjasmanuellt.Enligt
mindre
omfattning, beldnadesmed t0
Reg. 9L/60. Andracl placering au
Ljungbergsfrirslag placerasett oljetrig
Kfonof.
Aylslangar till 30 ton liutbfrgugn i
under varje kuggdrev, varigenom en
MEK 20, inldmnat av P04 Birger
Reg. 109/60. Anordning fdr loss- sikrare smcirjningoch mindre frjrslitMalmberg, BAM, och 138 Eaert Gus- tagning da pinnbult, inllmnat ^y ning av kuggdrevenerhilles. Belcining
tautson, MEK,
21665 Edaard Karltton, MSK 90.
100 kronor.
Slangarna,som leder kylvattnet till
Den fcireslagnaanordningenbestir
Reg. II4/60. Verktygf dr montering
elektrodernaoch valvringen,var mon- av en forlingd mutter med en skruv. ocb
clenzontering
au plAtpaketi HFGenom att skruva muttern 6ver pinnterade si, att de utsattes frir vlrmen
agnar, inld-mnatav 436 Karl Ljungfrin ugnen, varvid de skadadesoch bulten och d,ragait skruvenhirf mot
berg, MSK 90.
fick bytasut. Byte av slangarvar ocksi denna,kan bulten lossasutan att skaHanteringen av ovanndmndaplitriskabelt, di reparatciren fick vistas das.Muttern [r hrigergiingadi ena och
uppe pi valvet under arbetet.Genom vdnstergdngadi andra indan. Utred- paket i HF-ugnarna dr besvdrlig,d&
att fdrldnga infdstningsrtiren har fcir- ningen visadeatt anordningenvar anslagsstdllarna
kunnat monteraslangar- vdndbar,varfrir den beidnadesmed 50
na utanfrir ugnen, ddr de ir skyddade kronor.
f6r vdrmen och vid behov llttare kan
Reg. 111160.Hdl- och siinkbaranbytasut. Fcirslaget,som icke var berdk- ordning
16r apparater och arbetsttycningsbart,bekinadesmed 400 kronor. ken, inlamnat
av 4884 Tage lohan:Reg. LO6/60. Anclrad placering aa son,MY.
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pletpaketenveger 100-150 kg./st.
"verktyget
bestir av ett
bet'frireslagna
kraftigt vinkeljiirn med 2 st' lyftk-rokar. Verktyget fores in under det plitpaket, somikall demonteras,och med
i.rlalpu" en travers,som krokas i verktyg"t. lyft.t plitpaketet, varefter detta
kan dragasut ur ognen. Belcining50
kronor.
Reg. lr)/60. And.ring au lyftan3" AV-II'
ordning Ibr iittrnesualsuerk
inldmnit' av 436 Karl Liungberg'
MSK 90,
Lyftanordningenzir utford som ett
ok med 3 armaivari stillinor dr fastade for koppling av valsverketvid lyftet. I mitien av oket var en dgla
fdstad, i vilken krankroken hdktades.
Genom oglans placering blev lyftet
vingligt oih osdkert.Efter Ljungbergs
for;lag anbringadesdven stillinor fcir
hziktning i krankroken' Genom att
stillinorna styr oket blir lyftet betydIigt sdkrare.Belcining)0 kronor.

Di utredningen visade,att fcirslaget
bidrager till att skydda plitarna i
vattenlisen och ddrigenom minska
eventuellareparationer,belonadesdet
med 5o kronor.

Fcirslaget innebdr, att en extensometer, som anvdndesfor mltning av
tdjning hos dragprovstavar,fcirsetts
med en anordning,som mojliggcir registrering av en Provstavsareaminsknlng.

Det nya utforandet av extensometetn
gcir den anvdndbar fcir vissa forskningsuppgifter och medfdr kortare
mdtningstid.Belcining150 kronor.
Reg. 122/ 60. SAyddsriick,inllmnat
av 21996 S. Ehdahl, RT,
Vid P 10:s plitmagasinvid Fdltverkstadenhlnde det ofta, att plitviggen skadadesvid lossning och
lastning av truckar.
Enligt frirslagethar ett skyddsrdck
uppsattsframfcir plitvdggen, som ddrigenom skyddas.Beldning 50 kronor.

Reg. r23/60. Fixtur 't'itr cylinder
50210124,till Auo: Orebro,inldmnat
av 16202BengtPettertson,VV20.
Den fdreslagnafixturen dr avsedd
for uppspiinning av ovanndmnda cylindrar vid bearbetningi elektroerorft/60. Pneumatitk reglering aa
sionsapparat.
av
436
inldmnat
domkraft,
hydraulisk
R.g. 1.20/60. SkiigguerAtyg f d,
Enligt den tidigaremetodenritsades
Karl Ljungberg, MSK 90.
bromsnycklar,inlimnat av 3244 A.
och riktades upp i maskiarbetsstycket
Ljungberg har P3, en - hYdraulisk Hult, VA 40.
D& arbetsstycket
ritskubb.
nen
med
en
domkraTt litit montira en luftcylinder
Fdrslagsstdllaren har i samarbete Ir nedsdnkti en vdtskebehillareunder
och
frinGenom
med resleringsventil.
med forman Linderberg tillverkat ett bearbetningen,
"av
miste denna forst tapventilen regleras nu
tillslagiing
verktyg fcir sk?iggningav bromsnyck- pas ur och sedaniterigen fyllas. Fdrdomkiaften betydligt littare in med lar. Verktyget dr utftirt med utbytbara
slagetger en vissbesparingi tid genom
den tidigare anvdndahandspaken.-Det sk[r, si att bide hciger-och vdnsterbortfaller. Beatt dessaarbetsmoment
er nu oJksi mdiligt att anvdndadom- nycklar kan skiggas.Den tidigare mekronor.
Icinins
50
kraften pi mera sviritkomliga stdllen' toden att slipa bort skiigget var kostBelcining100 kronor.
sam och tidscidande.Belirnine 2)0
Reg. Il7/60. Suetsningau slagPen kronor.
titt inhrtltsaxel pd shrotslipn)ngsnaskin, inldmnat av 436 Karl Liungberg,
MSK 90.
dr anI skrotslipningsmaskinerna
hillsaxeln med reglerskivanflyttbar i
fdrhillande till slipskivan. Genom
slipdammetgir axeln trogt i sin lagrine och kuide endastflyttas genom
att sli pi reglerskivanmed en hamddrvid och fick
mare. Sfivan-skadades
si sm&ninqom ersdttasmed en nY'
Genom Ljungbergs forslag har till
reglerskivansvetsatsen slagpen,varig."tto- skivan skyddas for slag och
Reg. L24/60. Suetsfixtar16r detaldeformering.Beliining 50 kronor.
jer till Auraket tfi E, inldmnat av
3766 GustauLarsson och 9074 V)dar
i
Reg. 118/60. tJppsanalingsficka
Karlsson,VA zo.
il aggiAnna t'i I I Sal emug nar na, inldmnat
fixturen bestir av ett
Den fcireslaena
av 416 Karl Ljungberg,MSK 90.
dr vridbart lagrad.
vari
en1*el
stativ,
I slaggrinnan till Salemugnarnadr
detaljernaupp
sltts
Vid
svetsningen
for
slagg
ett antif uppsamlingsfickor
pi axeln och fixeras med losa konor,
placerade.Under sjdlva ugnsluckorna,
si att de kommer i rZitt lZigetill vardZirslaggi stdrrekvantiteterfaller ner,
andra. Genom att axeln med de uPPAppdr,tt
registreL21/60.
Reg.
Fcirplacerade.
fickor
dr ddremotinga
fdr
har nu placeratuPPsam- ring au areaminskning ph clragprou- spinda detaljerna kan vridas, kan
slagsstdllaren
svetsningenske utan avbrott runt hela
lingsfickor dvenvid in- och uttagnings- ttauar, inlamnat av 23293 RonnY lo'
omkretsen.Bel6ning 100 kronor.
1.
MLH
hantson,
luckorna.

64

Reg. 127/60. Dubbkonsoltill riktprets, inlamnat av 21356 Henrik Pettercron,MSK 83.
Fcirslaget innebdr, att riktpressen
fcirsettsmed tvenne dubbar oi vilka
plant eller fyrkantigt gods lian uppiZiggasfdr riktning. Genom denna anordning ligger dmnet fritt frin bordet
och underldggen fdr riktningen kan
ldttare flyttas.
Fcirslagetinnebdr en ldttare hantering av godset.Beidning 125 kronor.

av en svetsadU-balk, i vilken teglet
monterades.Di luckorna skulle muras
om, miste ramen svetsass<inderoch
teglet sl8.sut. Fcirslaget innebdr, att
luckornas rivre rundade del gdres i ett
stycke,som skruvastill den u-formade
underdelen.Nedersta U-balken i ramen dr ocksi. utbytt mot ett plattjiirn,
som stoppar bettre mot vdrmen i
ugnen. Vid ommurning av teglet kan
nu cjverdelen
lossas,varefterreparationen lltt kan ske. Fdrslaget innebir
ocksi en viss besparingav tegel. Belcining 150 kronor.

Reg. L3O/60. Spdrr till gdxax, ioldmnat av 24346 Bruno Solar,ME 20.
Enligt fdrslaget har gritsaxen fcirsettsmed en spirr, som hiller tS.ngen
dppen ndr den skall gripa civerett hett
gtit. Niir t5.ngenplacerats i ldge, slis
spdrrenav, och tingen griper. Tidigare
miste man med stakareller spett fcirscikaatt <ippnatingen, vilkef var besvdrligt pi grund av vdrmestrilningen.
D5. utredningen visade, att den fdreslagna konstruktionenvar indamilsenlig, siker och praktisk, belcinades
den med 150 kronor.
Reg. 1.31./60.StAnurkydd fdr axelknutar p2 Mobilkran 231, inld:mnatav
21996 SigaarclEhdahl, RT.
D& kardanknutarna i mobilkranen
R"g. L28/60. Verktygsbylla f 6, smorts,hlnde det, att olja stdnkterunt
ruarrar, inldmnat av 7645 Rune Karls- och kom pi bromstrummorna. Detta
son, VX,
innebar risk vid manovreringen av
Den frireslagna verktygshyllan dr kranen.
fcirseddmed ett stativ, som kan fdstas
Enligt forslaget har stlnkskydd satts
civer sp&nhillarens uppitbcijda kant. upp, som skyddarbromstrummornafor
Stativet passar till de flesta typer av oljest?ink. Fdrslaget bidrar till st6rre
revolversvarvar och supportsvarvar. sdkerhetvid kdrningen.Bel6ning 100
Stativet bestir av eti bockat stilrcir, kronor.
som upptill dr fdrsett med en 3 mm
Reg. 132/ 60. I nn iillnin gnn ord ni ng
tjock plit diir hyllan kan flstas.Underuerktyg i automatsparuar,inlamnat
delen av stativet Ir ocksi fcirseddmed for
av 9979 Elon Strdm, VA 30.
en plit pi vilken 2 st. klimmor kan
Instlllningen av verktygen i autofastsvetsas.
Hyllan ir praktisk och anvdndbaroch belonadesmed 50 kronor. matsvarvarnasker i regel inne i maskinerna. Enligt fcirslaget sker instdllReg. r29/60. AnclraclAonilruktion ningen av verktygen i en anordning
au innerluckornatill ugnarna 12433, utanfcirmaskinen,si att de vid behov
12471 och 12472 i MH 22, inldmnat ligger fiirdiga fcir ett snabbt utbyte.
av 12297 Suen lohnston, MH 22.
Fcirslaget kommer att i viss grad
Ugnsluckornas ram bestod tidigare minskastdlltiden.Beloning150kronor.
65

Fdljandeirende upptogsf6r slutbehandling.
Reg. 46/)9. Suetsfixtur fdr suetsilng au detaljer till ugga till 10,5 cm
F.F1,inldmnat av 20771 Erling lohansson,VP 24, och9113 Eloa Strt)mberg.
Detta fcirslag har tidigare behandlats och di godkZintstill belcining.Samtidigt utbetaladesen beldningssumma
pi 500 kronor sisom fdrskott. Sedan
itt irs produktion enligt fcirslaget nu
var fdrdig, har det visat sig att den
sammanlagdabesparingenuppgir till
4.100 kronor. Enligt 25 /o regeln
skullebelciningssumman
bli r.oz> kronor. Forslaget slutredovisadesddrfdr
med kr. 62, eller 262:50 till vardera
fcirslagsstdllaren.
*
Sedanovanstiendefrirslag slutredovisats har samtliga 3+rL9)9 inldmnade
frirslag blivit fiirdiga. Ndmnda ir inldmnades 67 f6rcIag, av vilka 2 ilter.
togs av resp. fcirslagstdlTare,10 tacksamt avbojdesoch )) belonadesmed
sammanlagt).975 kronor, eller kronor
IO7:9O per beldnatfdrslag. Siffrorna
fdr 196o kommer att bli betydligt
h6gre, varom mera hdr nedan.
Boforsverken. December
Boforsverkensforslagskommitt6h<jll
sitt sistasammantrdde
fcir iret den 16
dec. 1960 och behandladedt, under
oueringenidrNih A, Wahlbergs ordfcirandeskap,
18 fdrslag.Av dessahade
) tidigarebehandlatsoch di bordlagts,
medant3 var nyafrir dagen.Kommitt6n besldt att tacksamt avbciia 5 fcirslag, att bordlZigga7 som var under
provning eller utredning och att belcjna
7 med sammarfiagt1.527: 50. Ett fcjrslag hade itertagits. Hdr nedan fciljer
korta beskrivningar iiver de beldnade
fdrslagen:
Reg. 133/60. Byte aa lLssplirrfdr
rundgSenderbrelten aa hranhuset p2
MobilAranen,inldmnatav 20382 Gi)sta
Ahman, VR 92.
Spdrren frir l8sning av kranhusets
rundg&endercirelse ir utsatt fcir stor
pikiinning och det hlnder ddrfcir att
den gir av. Byte och inmontering av
ny spdrrhakedr en komplicerad operation, di man forst miste monterabort
skyddsplitar och <iverbyggnadm. m.
frir att komma tt spdrren. Enligt
Ahmans fdrslag har en lucka skurits
upp i durkpliten mitt dver spirrhaken,
si att denna direkt kan demonterasoch
monteras. Sedan arbetet utfdrts har
luckan i.ter svetsatsfast.
Utredningen visade, att arbetet enligt tidigare metod skulle taga minst

Di utredningenvisade,att bordet
var praktiskt och dndam&lsenligtoch
kunde fi stor anvdndning i tringa
lokaler, frireslog kommitt6n en belcining pi kronor 10.

Reg.136/60.

2 veckor och enligt den foreslagna
skullemedmetoden2 dagar.Fcirslaget
fora en besparingp& ca 1.000:- kr i
arbetsl6n,frirutom den tid di kranen
stir stilla. Beltining 250 kr eller 2) /o
av den berdknadebesparingen.
Reg. 136/60. Andrad metocl fdr
miitning uid arborrning aa baAstycke
till FK fr 90, inlamnat av 7814 Arne
Gustausson,VK 23.
har vid arborrning,
Fcirslagsstillaren
ddr urborrningen ornfattar endast en
del av omkretsen,tilldmpat en metod
fcir instdllningav skdrstilet,varigenom
all mdtning av urborrningenunder arbetets ging undvikes. Metoden har
varit mrijlig att anvdnda,dels genom
tillett verktyg, som fcirslagsstdllaren
verkat, dels genom den stora toleransen p& mittet.
Besparingenunder ett ir har uPPgitt till 2.210 kr, vilket enl. 2f %regeln skulle ge en belcining Pi
152 10kr.
Reg. 138/60. Andring aa bctrrfixtur
till detalj 6176866,inldmnat av 7863
R, Wahl:trtjnt, VK 26.
Den tidigare anvdndafixturen medgav insplnning av endast en detalj.
Efter Indringen kan 5 detaljer borras
i fixturen.
Utredningenvisade,att fixturen innebar en besparing ffin 84,5 till 40
cireper styck, vilket sammanlagtskulle
ge 334:64 kr. Belcjning (avrundad)
100 kr.
Reg. r4r/60. Flillbart bord 'fdr ritttingsarbe!en.
inldmnatav 7701 Folhe
Sunclell,VV 21.
Bordet bestir av en forstdrkt skiva
av masonitsom kan hdngasuPP Pe ett
eller ett 16r fastsatt
vdrmeledningsrcir
p5.vdggenoch som framtill dr forsett
med fdllbara ben.
Reg.145/60,

Nobelkrut

Forslagskommitt6nkunde, vid sitt
sammantrlde den 1 december1960,
konstatera,att intressetfcir fcirslagsiter <ikatefter en tydlig
verksamheten
eftersommaten.5
under
avmattnins
Reg. 742/60. Styrdubbi luftcbztck,
inldmnatav 9358ValdernarArlemalm, nyinkomna och 1 tidigare delbelcinat
fdrslae behandlades.Av dessabordVA 20.
lades 1 for ytterligareutredning, och
Forslagetinnebdr,att en hylsa med
de ovriga 5 fdreslogsbli belonadeenen fjddrandedubb monterasin i en ligt nedan:
luftchuck,varvid chuckensreglersting
fortfarandekan fungera utan att in55565 Karl OskarAndersson,NVA
verka pi dubbensldge. Genom anord- 30; Fi)tbAttrittgu)d pres.rningau l7sninsen erhilles en sdkrareoch snab- sat:kropp,(Reg.nr 201.)
bari uppriktning av idngre arbetsFcirslagethar tidigare delbelonats
srycKen.
med 1oo kr vid kommittdnssammanDi utredningenvisadeatt fcirslaget trdde den 2. 12. 59, och med ledning
kunde innebdravissa besparingaroch av den nu utrlknade besparingenunatt chucken var anvlndbar i speciella der ett ir beslot kommittEn att uttika
fall, foreslog kommitt6n en beloning belciningenmed 42 kr.
p3.kronor 100.
51641 Arnold Aronsson, NVM:
Reg. r44/60. Andring aa stLlhSllare Apparat fdr handetiAettering,(Reg.
'16r borrning aa bandliinkar, inld-mnat m z ) r . l
av 19490PenttiKiiiiph,VF 20,
Aronssonhar konstrueraten aPParat
Hillaren till skdrplattorna,som an- att anvlndas som hillare, di etiketter
vdnds vid bearbetningav bandldnkar, for hand klistraspi flaskor eller tuber.
slits ofta scinderav spinen,r'arvid hela Apparaten dr, genom att den har utEnligt forsla- bytban fasthillningsanordningar,anhillaren miste kasseras.
skruvatsfast vdndbar for alla fcirekommandetyPer
get har underldggsbrickor
i urfrdsningen pi hillaren pi vilka av flaskor och tuber. Tidigare har det
skdrplattornakan llggas. Endast un- varit svirt att fi etiketternapi rdtt
derllggsbrickornablir nu utsatta fcir plats, men med dennaaPParaterhilles
samtidigt
ett bestdmtetiketteringsidge,
slitning, men di dessaldtt kan bytasut
underfastsdttningsarbetet
obegrdnsad
som
sjiiva
i
anvdndas
kan hillaren
tid. Fcirslagetinnebdr ocksi enklare ldttas.- Kommitt6n besldtatt fdrorda
tillverkning av hillaren, som ocksi kan en delbelciningav 250 kr, till dessbeanvdndas vid bearbetning av olika sparingenunder ett ir kan berdknas.
storadiametrar,genomatt underllggs51641 Arnold Aron.rson,NVM"
brickornadr stillbara i radiell riktning. Fa:thillningsanorddng
ldr dragstdng
Utredningenvisadeatt de fcireslag- till galfellyftuagn. (Reg. m 232.)
na indringarna var praktiskaoch bra
Fcirslaget
innebdren anordning,som
och dven medgaven betydandebespa- lr&llerfast dragstingenpi Zildregaffelring. Hittills har kasseradehillare lyftvagnar,si att den ej kan falla ned,
kunnat gcirasom varvid en besparing di vagnen stir oanvind, och nigon
pi 1.500 kr erhillits. En\gt 25 /orikar stdta till den. Anordningen beregeln blev beldningssummankronot stir av tv& fjd.drarmellan vilka stingen
3 7 1.
pressasfast, och dlt fjddrarna ir ledat
Reg. r45/60. VerAtyg fdr utdrag- fdstadei vagnen,kan stingen rcirasi
ning au spiinnhylsori luftchuck, in- sidled. Nya yagnar ir utrustademed
ldmnat av 19037 Bruno Stradiotto, en speciellt inbyggd fasthillningsfjZider. Forslaget minskar risken for
VA 20,
Beloning: )0 kr.
olycksfall.
Verktyget bestir av en fyrkantig
och
tvi
tvi
styrklackar
sting, pi vilken
53970 Nils Oltson,NVA: Fi)rMtthakar dr monterade.Verktygets styr- ringar uicl lyllning au satsskiaortill
klackar anbringasmot chuckensyttre tiindrtirFZ 104. (Reg.nr 234.)
rorlisa del och de b&dahakarnabakom
Olssonhar utfort flera fcirbdttringar
sodnnhvlsan inne i chucken. Med pi doseringsapparaten
for fyllning av
ctuckens rorliga del trycks verktyget sasldssatsi satsskivortill tiindror FZkan dragas lo4. |fidisute kasseradesen hel del
framit, varvid spdnnhylsan
ur chucken.Utdragningenvar tidigare fiirdigpresiade skivor pi grund av
mycket omstdndig di det inte fanns otillfredsstillandefyllning, men efter
nigot l2impligtverktyg. Belciningkro- Olssonsdndringarerhilles en betydligt
nor 100.
jimnare kvalitet. Beldning: 200 kr.
L&O
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53970 Nils Olsson,NVA: Forbiittring uicl pressning aa .ratsskiuorilll
tiindrdrFZ-104. (Reg.nr 23).)
Olssonhar utfcirt ;ivendettafcirsiag,
som innebdr, att han tagit bort tvi
rcirliga kilar i pressanordningenoch
ersatt dem med pl8.tar,som hillas pi
plats av spiralfjadrar. Kilarna hade
den nackdelen,att de kdrvademycket
l?itt pi grund av den gaslcisasatsen,
och det fcirorsakadeavbrott i arbetet
for rengoring av verktyget.Genom att
Olsson ersatttvi rcirligakilar med ett
fj?idrandesystem,har han eliminerat
risken fcir kdrvning. Fcirslagethar anvdnts en tid i drift pi avdelningenoch
fungerat fullt tillfredsstlllande. Belcinrng:z)u Kr.
*

38/60. Saarofixtur fdr oljeauka:tningsring, inldmnat av 432 Gunnar
Eriksson,aud. VD,
Det ir av vikt att ndmndaring blir
rund fcir att undvika pumprdrelse,vilket den blir i den f6reslagnafixturen.
Belcining10 kr.
43/60. Skyddmot fdr hog bastighet
Reg.58/60.Borr't'ixturen.
Nohabfoto
G. Joi triisuara,inldmnatav 2153 Bertil Anhansson.
tl ersson, aucl.V G-naocl
eI lsnickeriet.
Skyddetdr tillverkat och godkdntav
arbetsbefdlet.
Belcining100 kr.

frdsarenvigade sdtta till slutbearbetningen.Belcining175 kr.

45/60. Konstraktionsdnclring pA
h2llare for rull-bdrlager i den aertikala
lriissupporten pd lV aldrich -hyueln, inldmnatav 1824 ALl Suensson,
aacl.VR.
Dennadndringhar medfort minskad
tid fcir sjllva reparationsarbetet.
DIrtill kommer,att maskinenkunnatkriras
med nlra lOO % kapacitetmot fullstlndigt stillestind tidigare. Belcining
)00 kr.

34/60. Apparat f or miitning au
centrumlinje p2 axlar uilka bar kugghjul ntedspiralkugg,inldmnatav 1769
Helge Carltson, aucl.VM.
Verktyget har den uppgiften att
kugghj ulsavsyningenavlastasfrin detta
mdtarbetei bearbetningsstadiet.
Belcining 50 kr.

Under ir 1960 hat 33 f6rslag inldmnats,av dessahar 29 belcinats.Belciningen har i ett fall varit i form av
en giva, medan de civriga 28 erhillit
sammanlagt5.375 kr. Av de senare
48/60. Friitning au spZr fdr saxhar 4 delbelcinats,
varfcir totala belcipinne p3 nockaxel,inldmnatav 37 Uno
ningssummankommer att dkas. Ett
fcirslag har bordlagts fcir ytterligare Holmberg, aacl,VD.
Metoden underlittar bide monteutredning, och 3 har ej kunnat belring och demonteringav saxpinnen,
lcinas.
och har godklnts av ingenjrirEkelund,
Under de fem senaste&renhar motKKD. Beloning100 kr.
svarandbsiffror varit:
1959 inlimnades 19 frirslag varav 18
beldnadesmed totalt 2.342 kr.
1918 inldmnades19 forslag varav 14
belcinadesmed totalt 2.07) kr.
19)7 inllmnades 34 frirslag vara.v23
belcinadesmed totalt 4.78I kr.
1916 inHmnades20 fcirslagvanv 74
belcjnadesmed totalt 1.900 kr.
1955 inldmnades19 fcirslagvarav 17
belcinadesmed totalt I.965 kr.
Kommitt6n har besiutatatt evenunder 1961 utdela en penna till varje
fdrslagsstillare.
Sho

Nohab

I

Nohabs Fcirslagskommitt6
beslcitp&
sammantrlde den 31 okt. t96o att
godkinna nedanstiendefdrslag till bekining.

*
Vid sammantridemed NohabsFcirslagskommitt6den 7 och 74 nov. 1960
godklndesnedanstiende
forslagtill beldning.
27/60. MAtrkAnhlaratt rt.onteraPA
stanclarclstil sAalor, inldmnat av I 5 69
Alban Mattsson,aucl.KA 60,
Di det inte alltid finns stcirredjupmett, 1000-2000 mm, att tillgi, dr
dessaskinklar, som monteraspe standard-st&lskalor,
till stor nytta dlr det
inte fordras stiirre noggrannhet dn
O,t %. Det gir ocksi bra att med
hjiilp av 2 skdnklar och en stilskala
framstdlla diametermitt fcir enklare
mdtningar.Belcining50 kr.

42/60. DomAraft fdr appriAtning
au arbetsstycken
uid ritsning, inllmnat
av 1BiB Holger Dahlin, aad,.VM.
Dahlin har fcirsett domkrafternas
"huvud" med en 600 spets,som gcir
att arbetsstycket
inte flyttar sig i sidled
vid lyftning eller sdnkning.Beloning
)U Kf.

4, /60. Saaraclornmeclexpanclerande, ulbytbar hylsa, inldmnad av 1340
Paul Ahlin, Automatraaraaadeln.
V D.
Frir svarvningav detaljerddr stcjrsta
krav p3.koncentricitetligger inom 0,05
mm dr den fcireslagnahylsan lZimplig.
Belcining100 kr.
49/60. Lddlixtur fdr hLrdmetallp2
kanonborrfor tubplattaRj Adam, inldmnat aY 2299 Sten Blomstertuall,
aad. VA,
Ett bra verktyg med vilket god
centreringmellan borrsting och hirdmetallspetserh&lles.Belcining200 kr.
50/ 60.Mikro katorintats pfr passbitshLllare, inllmnat av 1283 Gunnar
Bjdrk, aad. VA.
Detta verktyg har sitt stcirsta anvdndningsomride pe en mittjusteringsavdelning,diir det ju ocks8.har

33/60. Centrurnainkelf dr uppmiitning aa fr)rhillandet mellan axel- och Reg. 60/60. Apparatfdr slipningau Aalhugghjulscentrump2 Aoni:Aa hugg- lager, dubbar. Cenrrerade i egna lager.
28/60. Konzpletteringau .ruaru-ocls hjul, inldmnat av 1769 Helge Carls- Nohabfoto G. Johansson.
arborrfixtur, inldmnat av 2542 Bertil son,aud, VM,
Persson,aud. VD.
Verktyget fungerar till belitenhet,
Kompletteringen bestir av ett in- och stcirstanyttan med det dr, att det
stdllningsstyckejiimte fcirslaget ^tt ghr att mdta arbetsstycket
ndr detta dr
dven anvdnda fixturen ndr kolvarna inspdnt i kuggskdrningsmaskinen.
Tiskrotborrasi tapphilen. Den har visat digare m3.stehjuldmnetgrovbearbetas,
sig fungera tillfredsstdllandeoch ger nedtagasoch upprndtasi kugghjulsj[mnare kvalitet. Bekining L25 kr.
kontrollen och sdttasupp igen, innan
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utan _att
,3/60. Gdngning i borrmatkinao taljer skdrasur samma plit
'ftans p3 briinslepumphus,inlimnat av denna behcivervdndas.Detta innebdr
'1707
iven, att materialet kan tillvaratagas
Tage Martinsson,aucl,VM.
di detaljer av oregelbunden
Martinsson har tillverkat en gdng- bittre,
genom att Pliten ej rubbas,
kan
form
snitthiliare, som fdstesdirekt i borrnlra varandra.Belomycket
ut
skdras
ei
spindeln,varfcirglngningsoperation
125.
kr
ning
behover utfciras i revolversvarv'som
tidigare skett. En betydlig minskning
TV - 17-60. Met odf drbdttrin g, inld.m'
av irbetskostnaden har h?irvid upp- nat av 5135L, lobanston,TVM 3.
nitts. Beloning110 kr.
Fdrslagetinnebir en omldggning av
t6/60. StLthSllarei arborrhuuucl frdsoperationerpi ett tillverkningsobiekl frin Gevdrsfaktoriet,Kulleds34485, inldmnat av 5442 Arne Hall,
fdste ritn. m 4033693.F6rslagsstdllaaud. VM.
ren har h?irgjort en mycketbra insats
ytterHall har med dessastilfdsten
fdr att nedbringatillverkningskostnaarborrhuvud,
rubr.
fdrblttrat
lieare
hdnrom hun dvenkonstruerat.Se.fotos.Be- derna. Kommitt6n fdreslog, med
en
inbesparing,
visning
till
berZiknad
loning 250 kr.
belciningpi kr 3)0.
*
*
Ett forslag rcg. 54/60 ir f. n. fcirem&t for utredning om ev. patentering
"Plastic padding"
och kan dZirfor icke publiceras. Be- kemiskmetall- kananuiindas
inl2imnade
t960
skrivning av ovriga
ndsta
uidsuaruning.
i
lagergdngar
kommer
fcirslag
fil
godkiinda
och
pLL
nummer av B-Pilen.
VerkmdstareT. Holmgren, Kanonverkstadens
svarvatavd.(VK 21) har
'Jrfin
arborrhwuReg. 56/60. Fiistet lossat
nv metod for att istaden
tilldmoat
/el. Nohabfoto G. Johansson.
UVA
komma lagerglngar pi arbetsstycken,
F6rslasskommittdn vid UVA sam- som skall svarvasoch vars yttre diaframstdllts av herr Bjiirk. Bel<ining
MemantridJ-e den 29 december under meter icke kan eller fir bearbetas.
10 kr.
metall
k.
kemisk
av
s.
i
att
toden
bestir
ordfcirandeskap
e
n
s
pen
S
t
H.
i)
r
dtterin
i
)2/60. OrnbTggnadaa suaruanordn.
och beiandladedi I fdrslag, av vilka bygga upp en lagerging pi arbetsstycledskenor
plan
lagerboxar
till
fi)r
Idr
ket. Kring arbetsstycketsPannestve
L godkdndestill beliining
p2 undre lock till tutbin, inllmnat av 1 bordlades,
smala spiralfjddrar med ett inbcirdes
fdrslagsstlllaren'
av
&tertagiis
1
1243 Henry Bdriesson,aud. VM 89' och
Det godkzindaf6rslaget fcireslogser- avst&nd lika med den bredd som
Bcirjessonhar utftirt en del fcirbdtt- hilla 100 kr.
onskaspi lagringen.F)d'drartaisoleras
ingar p3. verktyget, men framf6r allt
med papper, s& att de icke fastnar i
"Andring at tandhiul K-32485 fdr
har flyttningen av matningsaPParatumetallmaisan,utan ldtt kan tagasbort.
matningentill slipmatkin
hyd,rautisAi
tidien
ren bidragit till att eliminera
vil, och metalreng<ires
av Arbetsstycket
garebefintlig olycksfallsrisk.Bel6ning itttvt-tgs och U-55", inllmnat
len p&liigges ornedelbart till lzimplig
240 E. NYgren.
L7) kr.
tjocklek.
Sedan konstruktionskontoret yttrat
Sedan metallen stelnat, kan den
med
Typexempel pd arbete, tonz utli)res
sig om ftirslaget, har den fdreslagna bearbetas med skdrande verktyg till
hjlitp aa stilfdstet. Reg. 56/60. Nohabfoto
eidringen infdrts p& ritningen' For- cinskatmitt. Metallen har si stor h&llG. Johansson.
slagetinnebdr ingen dndring av monte- fasthet och motst&ndskraft mot ncitringspriset(besparing),men en htigre ning, att den kan anvdndastill glidkvalitet erhilles.
R.
lager. De fcirscik,som gjordes i en
st6ddocka med rullbackar, lyckades
dock icke si bra, di rullarna manglade
Tidaholmsverken
scindermetallen.For att minska frikTidaholmsverkensfcirslagskommitt6 tionen bcir olja tillforas lagret under
sammantriddeden 2 december1960 heia tiden dettadr i arbete.Vid tyngre
kan sttiddockansbackar
arbetsstycken
och behandladedi 8 fcirslag, av vilka
att ld,ggaen fiberremsa
genom
skyddas
och
avbojdes
tacksamt
3
bordlades,
3
och backarna.J(ylpaddingen
mellan
2 sodkindes till bel<ining med samfcir att undvika
anvlndas
kan
vetska
fdljer
nedan
Hdr
^Jnhgt 47) kronor.
en korlfattad beskrivning av de bel6- varmging.
Oh
nadeforslagen:
Lagergdngarna aa "Plastic Padtlingi' syns
TV-16-60. Fdrliingning au hLllare tydligt pfi derld arbelsstJcke, aars 7ta ei
till skiirmunstycke,inld"mnatav 6661 skall bearbetas.Bofotsfoto.
Y. Andertton,TVM 5.
Ett bra forslagsom ger tidsvinstoch
Genom skdrsom ir materialsparande.
maskinensstdrre rdckvidd kan fler de-

Har ditt pipekandeej lett till resultat, ja. d3,kan du ta upp frigan, som

Meddelanden
frdn
aa

regel lnte aflnars.

SKYDDSTJANSTEN

Det dr naturligtvis av stcjrstabetydelse,att felaktigheterbiir pitalade
si snart de upptdckes,si att en eventuell olycksanledningkan fcirhindras.
Skyddsombudenoch sdkerhetsarbetet
Vdnta inte att delgedina farh&gormed
nigot du tror kan vara en olycksanledFcireg&endeirs trikiga utveckling dr en icke ovanlig olycksanledning ning tills nigot hlnt, tillbud, eller rent
med stigandeolycksfrekvens
pi minga bide i trafiken och pi arbetsplatsen. av olycksfall,fcjr att sedansdga:ja det
av vl"ra arbetsplatserhar helt naturligt
Det kanske dock i detta sammanhang var ju det jag trbdde. Kom ihig, att
lett till, att vissautredningarfciretagits bcir framhS.llas,att skiftging ej med det vdsentligasteoch viktigaste i virt
fcir att om mrijligt fi ett begrepp om ncidviindighetbehciverbetydaoundvik- arbete f6r att istadkomma en sdker
m&stevara det forebygganDet finns mlnga, arbetsplats,
orsakernatill dennaokning. Problemet liga olycksfallsrisker.
ir inte enkelt, eftersom si minga sam- m&nga arbetare, som gitt skift prak- de arbetarskyddet.
Om du vill gcira en insats, kan du
verkande orsaker synes fcireligga. Vi
tiskt taget hela sin anstlllningstid och
och
har du mcijlighet till det. Kom
har silunda tidigare pekat pi foljande ej under hela denna tid rikat ut for
ihig, att du av din fackklubb har f.itt
nigot olycksfall.
orsaker:
OtillrZicklig instruktion av de nyan- fcirtroendet att yata dina kamraters
den stora nyintagnings- och omsittningsfrekvensen,fEranledd av expan- stdllda har tidigare i _dehdr-sp-alterna fdrtroendeman i alla frigor som rcir
sundheten och sikerheten p& din arsionen inom de metallurqiskaavdel- angettssom en vlsentlig olycksfallsanledning.Anledningarnatill den brist- betsplats.Du kan genom ett vaket inninsarna
tressefcir skyddsfrigornagcira en vdden <jkadeomfattninsen av skift- fiilliga instruktionenhar ocks&antytts.
seentliginsats.
av
s.ektor
arbetet och ddrmed sam"manhdngande?*
.denna
Tdnk efter vad det innebdr fcir de av
"3t.frdmst.p&arbetarskvddet,
som
problem;
*:jr:rebvggandekan gdra en verkligt
dina kamrater som drabbasav olycksden till synes frirsdmrade skydds- ;1ry$-so$uaen
fall. Det innebir alltid lidande, inja vafior inte en
-verkligt komstbortfall, kanske livsling invaliandan, ,o* i.
f.;;,
'ri.yaarlor"rr..iit.r".
fe$nd-e, insats' Aven om det,
som
"ly.krf;ii-;tk;
-' ilg::i"d"
pi brott mot
ditet, eller i vdrsta fall livets fdrlust.
tidigare framhillits, fcirst och frlmst
rrrler
'':; n3
Tlnk ocksi pE, att du har mdjlighet
ta
hand
dr
arbetsledarnas
skyldighet
att
:;;,--^,-r:^
:-^l-.-'-!:^'--.---.^r- ' , " , ' - - ' , " ? ,lnstruKuon.
- - * - - ,- - - - - . - ovefvaK-,
Da oultracKltg
- och kanskedet skall sdrskilt fram.r.o m o c h i n s t r u e r a l l a n y a n s t d l l deal l e r
_
_
_
;
nlng ocn Kontfoll av de nylntagnaocn
rlittighet, att genom dina
annarsovanaarDetafe,
rofnallefdet slg hillas _,'__r. i
", o.::u*t:'
ovana arDeiarnam' tt'
insatsergora din arbetsplatssundare
ju
med-att
skall
si,
skyddsombuden
^.
Vilken av de.hdr upprdknadefakto- verka i dennaviktiga skyddsfriga. Och och sdkrare.Begagna dig av denna
rerna, som 1r den vdsentligasteanled- inte bara medverk"api det settet, att rdttighet och resultaten kommer inte
ningen till cikningen, kan inte med de - som i vissa fall fiirekommer att utebliva.
Genom allas helhiiirtade insats frir
sdkerhetanges.D& iir det betydligtliit- dr med di den nye introduceras.Av
tare - och troligen dven riktigare_vdsentligbetydelsefor ett gott resultat ett bdttre och effektivare arbetarskvdd.
att tala om ett visst samspel mellan Zir, att skyddiombudenfoljer upp den diir din egeninsatsd.rav vdsentligbealla de hdr upprdknadefaktorerna.
tydelse,kan vi tter nedbringaolycksnye i hans arbete
fallen pi vira arbetsplatsertill den
Kravet att snabbastmdiliet <ikaaro!'(:o':tt..t:o"
LLganivh.,vi med tillfredsst?illelsetidibetarantalethar medfrirt. utt".n onor.I"oY11.o ?::.'.''
ut,IorasPa etI rt.IlSt,ocn Ja.Rer.I
to:t'.t1
gare kunnat visa pi.
malt stor del av arbetskraftenir att
Otr/S
aroeler'
elter nur aen nJe oeter J/8 t
ansesom mer eller mindre ovan.Eftersom man vet, att nyanstdlldaoch ovana . Finner du, att han blr sig tokigt it,
av^yrkesman och
i vdsentligt htigre grad dn vana oftare bcjr du i eg_enskap
rikar ut flr otict siatt, fhr vd,lden an- kamrat, ha ldttare att-g&pekadetta for
honom och rltta till felen an hansf6rledningen till den Skade olycksfre'
mu". P9 tillrittavisnin-g frin formankvense"nansesfastslagen.
nenssida Aan missuppfattasav den nye
piDet okade antalei nvanstdllda 'anoch
kdnnas som en anmdrkning pi
verkar troligtvis dven d'e tidigare
givna olyckianledningarna.Dei ftr val hanssdtt att utfcira arbetet'
I.din ege19|agav skyddsombudhar
inses bevisat, att sfyddsandan, som
,
d,u.e,Y.1
m<ijlighet,fcir att inte sdga
bland dessanyansteddaav naiurliga
orsakerei dr slvdl utveckiad.piverkTr skyldighet,att genom hinvdndelsetill
Ziven den dldre, vana a.betikruft.n. niirmaste.arbetsbeJil.gepe\a och beDiliga exempel har av nigon anled- gdra dndring av riskablaoch felaktiga
ning"ldttareatt smitta uv si"gan godu. arbetsmetodet, bristfiilliga redskap,
o. dyl. Gcir
Det'kan ocksi vara s&, att"yrkeiman- maskiner,-lyftanordningar
drr,,en
sidan
bor
nen, som ldrt sig och'f61jer en viss,
_iakttagelse, du omefi&ngi denna delbart anmdladetta'
sdkerarbetsrytm,'tvingas
Det iir inte ri:tta ntetoclen,som alltdi hans lag splittras.
Att skiftgingen, framfdrallt nattar- ldr ntdngatlcks lro, att iPara antnirkbetet, leder till okad trotthet har flera ningen till ni)tta sanzmantriidemed
undersdkningarklarlagt. Och trcitthet tkyidsAornrnlttin.
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den (VP) hcigstasumman 910 kr. 11
av avdelningarnafick hdr pengar. I
grupp B, med 15 avdelningar, fick
Kanonverkstaden med 230 arbetare
dela pi storstasumman,kr. 718: 50.
Slutligen fick Kontrollavdelningen
(KA B-9) med 151 arbetaredelapi
kr. 720:- i Grupp C.

,4..
.,..\:1r,

20

t0
1955

0
1960

16.729 kronor utdelas i Bofors
skyddsprist?ivling

Starkt iikad olycksf allsfrekvens
vid Boforsverken
vid BoforsverOlycksfallsstatistiken
ken 1960 visar civerlagmycket hcigre
siffror dn 1919 for olycksfalli arbetet
samtfcir fiirdolycksfall.
Ar I%9 intriffade 159 olycksfall i
arbetet och 27 pi vZig till och frin
detta. Motsvarandesiffror 1960 blev
resp. 208 och 27. Rlknat pi 1 milj.
arbetstimmarstegfrekvensenf r&n I7,4
FLr1959 trll 22,2 8t L960. Antalet forlorade arbetsdagarblev ockslt4.s33 FLr
L96O- ndra 1.000fler dn iret innan.
StorstaantaletolycksfallhadeByggnadsavdelningen,Stilverken i Bofors
och Kilsta, Valsverketoch Smedjani
Kilsta samt Smedjani Bofors. Dessa
6 avdelningarstir fcir mer dn 50 /o
av alla olycksfallen.13 (i detta fall
intet oiyckstal) avdelningar var helt
fria frin olycksfall,nimligen Elektriska
avd. vid Kilsta (XK-30), Centralfdrridet (P 10), Anlziggningskontoret
Kilsta (BAM), Skjutfiiltet (KMPS),
Stilgjuteriet (MG 22), Kanonverkstadens avd. VK 24 och 2), Monteringsavd. (VK 52), Experimentverkstaden
avd.
(VE), Ammunitionsverkstadens

Resultatet av Skyddstdvlingen vid
av B-Pilen
Redani decembernumret
presenteradesen i.terblick pi yrkes- Bofors 196o dr nu klart och fiirdigskadornavid Nobelkrut under 1960. rlknat. Prissummanblev inte mindre
Totalt steg siffran till 59 yrkesskador drr 16.729kr., som fir delasav 4o av
innan iret var slut. Detta motsvararen de 4l deltagandeavdelningarna(tdvfrekvensav 2),8 per en miljon arbets- lingsenheterna).Tre avdelningar timmar. J2imfortmed t959 betyderdet MEK, MVK och MSK, Stilverket,
stegrned 40 Procent Valsverket och Smedjan i Kilsta att yrkesskadorna
nred tillsammansca 74) arbetare,hade
under 1960.
att
0,42
eller
arbetstimmar
9.752
Pro- tyvdrr si hcig olycksfallsfrekvens,
cent av den utfcirda arbetstidenftirlo- de ej kom med i slutresultatet.
I grupp A, den "sviraste" gruPPen
Den
radespi grund av yrkesskadorna.
fcirlorade arbetstiden per skada var med 18 avdelningar,fick Plitverkstanigot ldgre och uppgi& till l6t tim- A n t a l
mar mot I77 19t9.
30
Fdrdolycksfallenvar under iret 10
stycken eller lika minga som 1959.
Med undantagav ett lirbensbrott,som
medfijrde ling frinvaro, var fdrdolycksfallengodartade.
Tyvd:.rrbelastasdven &rets statistik
av ett dcidsfall.Det intrdffadevid fcirflyttning inom industriomridet di en
arbetarekolliderademed ett vdxelt&g.
Tv8. olycksfall har medfcirt viss invaliditet.
De avdelningarsom klarat sig bdst
underiret iir NVD och NB 30, 41,
6C och 92 samtlaboratorier,som inte
haft nigot olycksfall.Goda sdnkningar
har Zivennoteratsav krutavdelningarna
Jan. Febr: Mars April Maj Juni Juti Aug. Sepi. Okt. Nov. Dec. Medeltal
och NVN.
2= tsss
Kraftiga cikningar av olycksfallen
Olycksfattper minad
I = 1960
har framfcir allt skett pi NVA, NVF,
f
d
r
d
d
d
r
a
v
[
l
=
NB 40 och kontor.
Ltn
otycksfall 1960
Boforsverken och Kilstaverken 1960
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a- r-

VA 50, Ythdrdningen (MY), Vaktavd. (RV) och Tviitten (OT).
I h[r invid itergiven grafisk framstdllning f ramgfuolycksfallensfdrdelning pi irets olika minader. Februari,
mars, juni, oktober och decembertoppadestatistiken,icke minst i jdmfcirelse
med motsvarandeminader 1959.
En liten ljuspunkt, som dock ej bezir att antaletolycksrcir arbetsplatsen,
fall utom arbetet sjtink frin I3L Lr
1959till lo7 Lr 1960.Minskningenav
antaletsjukdagari sambandmeddylika
olvcksfall sicink Zindi mer eller fr&n
2.i43 till 2'.108.
Ar 1961 mLstealla krafter t\iinnat
fdr att frter aiinda olyckrt'al/skuruan
neddt.
150.000 skadefria

dagsvetken

Detta enastiende - och i svensk
antaT
industrihistoria enastiende arbetsdagar,helt fria frin olycksfall
eller andra skador i arbetet,uppnidde
Experimentverkstaden,
avd. VE, vid
Bofors lcirdagenden 21 jan. 1960.
Avdelningen har tidigare presenterats i sambandmed det vackrarekordet
pi 100.000 skadefriaarbetsdagar.Vi
skall i ndsta nummer av B-pilen iterkomma med fotografier och reportage
frin avdelningen."Jubileet" kommer
givetvis inte att gi spirlost frirbi. R

Shlddshjtilrnen riiddade arbetare lrdx sair huaudsAada. Ovanstiende foto tarvar inga nir.
mare kommentarerl Se pi tegelstenenoch studera skyltens text.

Fjoliret karaktdriserades
Sidlvatavlan ir tillverkad av Bonoav mycket
god sysselsdttning,bdttre dn under
plex akrylglasoch mlter i h6jd 3 m
och bredd 2,1 m. Genom att anvdnda 1959. Se t. ex. var antalet sysselsatta
Bonoplex har man fitt en tavla av industriarbetare
4,6 /6 hcigrei augusti
bestiindigtmaterial och med ljus?ikta 1960 dn under motsvarandetid 1959.
fdrger. Akrylglaset dr som bekant Under sidana fcirhilianden dr cikutomordentligt viil liimpat f6r utom- ningerr av olycksfallen inte direkt
husbruk. Ett fdrgfoto skulle ha gett oroande,men det lir tydligt, att skyddsarbetetmiste ytterligarefcirbdttrasunstcirrerrittvisa it tavlans fdrger, men i
brist oi ett sidant ldmnashdr en kort- der 1960-talet,om de senaste10 irens
fattad beskrivning:
fallande tendensi olycksfallssiffrorna
Bottenfdrgen ir gul och all text, skall kunna bibehillas.
som dr direkt anbringadpi denna,dr
Skyddstjenstaktuellt
grrin. Den graderade skalan jdmte Arbetet och vira nerver
VZil synlig fot alla inpasserandege- centrum er svart. De rcirliga och fasta heter en liten skrift, som utgivits i
"I
nom fabriksporten hos Tidaholmsver- pilarna dr rcidaoch bli fcir resp. ir"
1960"I fjol". De vita fdlten nedtill har sambandmed Mentalhdlso6.ret
och
ken har fciretagets
placerat
skyddstj?inst
1961. Den har utformatssom eft samfcirsetts
med
utbytbara
grcina
siffror.
den statistiktavla,som fotot visar.
tal mellan erfarna ldkare, representeSkulle andra arbetarskyddsdvdelrande yrkeshygien,psykiatri och menningar inom koncernensfciretagha inTV-foto Th. Bergstrdm
tal fciretagshdlsovirdsamt representantresse av tavlan, st6.r herr Carlsson,
ter f<ir arbetsliv och arbetarskydd.
TVF 1, tel. o5o2/IL3 20 gdrna till
Skriften belyser pe ett utmerkt sett
tjdnst med upplysningar.
de mentala probleme[ inom arbetslivet
och behovef av att skapa en gynnsam
psykisk atmosfdr i samvaronp5.arbetsAr betarsh1'ddsn d.mnd.enm eddelar :
Platsefna.
Yrkesskadorna
iikade ?iven vid
Vid en av arbetarskyddsndmnden
i
slutet av 1960 i Stockholmanordnad
landets iivriga industrier
konferensmed representanter
fcjr SAF
Antalet yrkesskador
cikadei fjol med och LO, yrkes-och fackfrirbunden,an4.48L jdmfort med 19j9. Sammanlagt vindes den somkomoendium.Den har
anmdldesenligt prelimindrauppgifter ett innehill, som b^cirintresseraalla
126.990 fall och dkningen utgcir inom det moderna arbetslivet,frdmst
3'7 7o'
kanskearbetsledande
personal,skyddsNigra sdkra slutsatserom olycks- ombud och andra fackliga fcirtroendefallsfrekvensenkan man inte dra av mdn. Skriften fcirtjinar en vid spridenbartdessasiffror. Hlrfcir miste man ning pi alla arbetsplatser.
ha tillging till definitiva uppgifter om
Arbetet och tLra neruer ins.8.r i
antalet registreradefall och utfcirda Thulebolagens
skriftserieVAR HALSA
arbetstimmar,resp. dagsverken.Det och kan kostnadsfritt rekvireras frin
drcijer dnnu innan dessa uppgifter Vdr Hiilsa, Tbulebolagen,Stockholm3
foreligger.
eller fr8.nnirmaste Thulekontor.
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f'G
ut taui son, Filip Erns|,- Apparatsktitare,NVF
Enock,Bror Euert,Reparatdr,NB 90
Olston, Erik Suante,Apparatskdtare,NVF
NVN
Eliasson,Elis Herbert, Holldndareskot.,
Lind.gren, Gunnar Olof , lngenjlr, NFF
Gadie, Elfu Ferdinand, Appantskiit., NVK 4

Juni
L 4 . Larston, Harald' Karl, Appatatskdtare,NVF
2 6 . Pellersson,Einar Gottfril, Ftirman, NVF

April

r939
1937
1926
1934
r933
L933
r926
T938
L9'B

60-iringar

4. lohansson,Erik lohan, Krutblandare'-NyF 2 r 9 2 4
"tq)l
Frani Holger, Krutbruksarb.,NoX
7. Peltersson,
18. Nord'gren,Attgusl Valclemar,Ammunitions1935
arbetare,NVA 4

Mui
1 t . Book, Haloard Folke, Transportarb.,NB 70

L9L5

Juni
NVF
Apparatskdtare,
29. Perzon,Ricbard',

1949
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Gustaa Andersson
Bofors

Carl Bonneuier
Bofors

I1tlR

,,,,

21. IlrtkSlOtl

NobelArut

Karl Gustafsson
N obab

Ander:son, Guttaa Sigfricl,fddd 19 juni 1905, f<irtidspensionp6.grund av sjukdom 1 okt. 1960. Anstdlldesvid
Bofors i sept. 1933 som skogsarbetare
och overflyttade
senaretill Byggnadsavdelningen
somgrovarbetare.
Slutade
sin anstdllningpi grund av sjukdom i dec. 1955.

korrespondent pi Krigsmaterielavdelningenoch blev senarekontorschefpi. sammaavdelning (KME). Erhdll vid
Bofors 30O-irsjubileum1946 medalj och gratifikation fcir
28 tjdnsteir och hade siledes ca 42 &t i bolagetstjiinst
nar hat avgick.

Bonneuier,Carl Gustaf, fddd 1 1an..1.8)6,pensionerad
1 febr. 1961. Anstiilldes vid Bofors i april 1918 som

Erikston, Erih Artur, fddd 21 dec. 1893, pensionerad
30 dec. 1960. Anst?illdesvid Nobelkrut i iuni rgrO och

NOHAB

TIDAHOLMSVERI(EN
SO-tringar

April

9. Eriktson, Bertil, Smdltare,VG
Muj
4.
B.
L4.
22.
29.

Anclersson,EriA, Karusellsvarvare,
VM
Larsson,Ahe,Kontoist, VPP
Ericsson,Bror, Verkstadsingenj6r,
VT
Frisk, Suen,Borcare,YM
Andersson,ViAing, Supportsvarvare,
VA

Juni
2. Dablberg, K.xrl, Plillslagare,YT
12. Spensson,
Eskil, Frirman,EIF
21. Bratt, Eclnzar,Fcirridsfdrvaltare,EIF
22. Anderston,Harry, Filare, VA
23. Rantanen,Aruo, Avsynare,KA
2). Tell, Uno, lngenjor, FB.

April

r928
1.943
rg43
193'
1937

Muj
7 . Karltson, Oskar, Forman,VM
1 2 . I'lelbo, Effricl, Stddare,VD
r 5 . D ani eI sson, Emil, Katasellsvarvare,VM
2 2 . f ohansson,Harry, Traversfcirare,
VT
2 2 . Larsson, Eilk, Yerkmdstare,VT
Karlsson, Helge, Kugghyvlare, VM
2 5 . f obansson,Gatlau, Avsynare,KA
Juni
4. Ionsson,Fritz, Borme,YM
L9. Tbonancler,Ettert, Spratmilare, VA
27. Anclersson,Gustaf, Transportarbetare,
VM

L940
1939

Muj.
60-iring
)1. Pertton,Miirta Sigrid, Stlderska

1945

[.IVA
April.
L /.

Ly)o

193'
1934
1.940
L954
1943

btl/engren,

50-iringar
Bror
Rune
Olou, Ritsare

195'

Muj.
L7. Ekstedt, Tore Herman Araid, Avsynarc
22. lohansson,Mats lsed.or,Verktygsutlimnare

1948
Lg59

Muj.
60-tring
28. Linclgren, lohan Albert Hartuig, Borrarc

1940

'wEDAVERKEN

60-iringar

23. OrnbAll, Eria, stadarc,YD
26. Thonander,HenriL, Fcirridsarbetare,
EIF

50-flringar
7. HSdansson,Ragnar Gdte, Plltslagarc
22. lohansson,Erland Gdtta, Bonoplastarb.

Juni
lc)52

'I

O57

I c)5?

L927

79rr
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1960
1918
1937
1954
r927
1927
1935

April.
50-iringar
t5. Larsson,Folhe, Forman
27. Kiillberg, Erik, Avsynarc
Muj.
7. lohansson,Ahe, Kontorsvaktmdstare
24. Vredberg, Olof ,Kd.rnmakarc

1934
L943
-l

c)11)

1960

Juni.
28. Ldgrlahl, Gilnnar, Forman

1944

April
60-iringar
5. Kratz, Erik, Forfidsarbetare
24. Oltson, Gunaf-Adolf , Skalfcirman

1,959
L960

2. EriAsson,Ragnar, Handformare

1960

Henning Johansson
Bofors

K. LAatn KdtrJson

Bofors

Leonard lohanssotz
Bof ors

Edtin lobnsson
Bofors

Algot Nilsson
N obelArut

K. E. Nil:son
Bo'fors

och Krutarbetadep& Hylsfabriken, Brisansavdelningen
apteringen,flyttade L91,4tjll Laboratorietoch tjiinstgjorde
Hdr
dZirtill L927 de han 6verfordestill Nitrocellulosaavd.
arbetadehan pi olika fabriksavd.,de senaste&ren som
Efter ett ir p& Organisk-kepressarei dynamitpressen.
miska avd. kom han 1947 till Nc-krutbruket, ddr han
Erhdll vid jubi
huvudsakligenarbetatvid krutpressarna.
leet L946 medalj och gratifikation for 36 tjiinsteir och i
nov. 1960 stora medaljenfcir )0 tjinsteir.
Guttafsson,Karl August, fodd 25 jan. L894,pensionend 28 jan. 1.)6L.Arbetadefdrsta gingen vid Nydqvist &
Holm febr. t922-dec. L924. Aterkom i april L9t5 i
samma syssla,fdrridsarbetare,som han hade tills han
avgick efter ca 29 Lrs tjZinst.Erhcill 1958 medalj och gratifikation fcir 2) tjZinsteir.
lobansson,GustaaHenning, fodd 20 nov. 1893, pensionerad1 dec. 1960. Anstdlldesvid Bofors i april r9L3
som transportarbetareoch dverflyttade i juli 1920 till
som gasskdrare.De senaste18
Avstickningsverkstaden
6ren frin L942 har han haft samma sysslai Pansarplitverkstaden.Erhdll vid jubiieet r)46 medaljoch gratifikation fcir 33 tjlnsteir och hade siledesca 48 tjlnsteir ndr
han slutade.
lobawson, Karl Leonarcl,fddd 1 jan. 1894, pensionerad I jan. 196r. Arbetadei skogenvid Villingsberg iren
1906-1916, under vilken tid detta bruk iigdes av AB
Bofors-Gullsping. Kom till Bofors i juni t935 som
transportarbetare.Arbetade L952-L9)3 pi Pulvermetallurgiska avd. och tiverflyttade i mars L954 till Centralfcirridet. Frin maj 1955 till sin avg&ngefter ca 34 fu i
bolagetstjdnst har han arbetatpi Ammunitionsavd.Erhcill
1951 medalj och gratifikation for 25 tjdnsteer.

Gustaf lohnsson
Nobab

Helge Tonasin
Nobelhrut

fohntson, Karl Eduin, fodd 26 nov. 1893, pensionerad
1 dec. 1960. Anst2illdesvid Bofors i april t9t9 som karnmakare i Stilgjuteriet och hade detti yrke tlll L94, d3,
han tiverflyttade som ordnings- och portvakt pi Vaktavdelningen.Erholl vid jubileet L)46 medalj och gratifikation for 27 tjdnstehtoch hade silunda ca 4I tjdosteir ndr
han slutade.
lobnston, Gustaf Yngae, f6dd 24 okt. 1899, fortidspensionp& grund av sjukdom 6 ja* L)61. Borjadearbeta
vla Nyaqv;st & Holm 1914, slutade1919, men iterkom
fu 192I och har ddrefter, med undantag av ett kort uppeh3,11L927, varit elektriker pi Elektriska avd. Riiknade
sammanlagt ca 46 tjd'nste&rndr han slutade. Erhdll vid
Nobelkruts1O0-trsjubileum 1946 medalj och gratifikation
for 32 tjdnstefu.
Karlston, Karl Eduin, fodd 1t nov. 1893, pensionerad
1 dec. 1960. Anstllldes vid Bofors i febr. 1919 som reparatdr p& Reparationsavdelningenoch hade detta yrke
hela sin anstdllningstidca 4I ir. Han tjlnstgjorde ?iven
som lagfdrman. Medaljdr vid jubileet med 27 tjdnste8,r.
Nilsson,Algot, f6dd 6 dec. L893,pensionerad30 dec.
1960. Anstiilldesvid Nobelkrut i april L94o som apParatavd. (F-avd.). Overfiyttade
skotarepi Organisk-kemiska
1952 till Nitroglycerinkrutavd., ddr han var krutmasseblandareoch krutvalsareoch de senasteiren arbetadei
torkhusen.20 tjensteer.
Nilston, Karl Eduin, f6dd 14 dec. 1893, pensionerad
I jan. 1961..Arbetadevid Nobelkrut juni-sept. L926 och
anstdlldesi aag. L)28 vid Bofors som transPortatbetare
pi Projektilverkstaden.Slutade i juni L93I men iterkom
i sept. L933 och tillhrirde Ammunitionsavdelningen dlr
Erhrjll L%) medalj for 25
han arbetatsom oljeseparatdr.
tjdnsteir och hade siledesca 31 tjdnsteir ndr han slutade.
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Hans gedignatekniskakunskaper,specielltinom sprdngvar fdretagettill stor nytta i den betydmnesbranschen,
dandeutvecl<lingsom dgderum under hanstid som ledare
fcir detsamma.
Hedins verksamhetinom Irano Swedish Company,
fdrst som verkstdllandedirektciroch sedermerasom ordfcirande i styrelsen,priigladesav hans sunda affdrsomddme. Det lyckadeshonom att dven inom detta fciretag
medverka till dess vidare utveckling, inte minst under
efterkrigs&ren,till dessnuvarandest?illninginom svensk
exportnlring.
Herlin var som person mycket stimulerande, frlmst
tack vare sina mingahanda intressenoch stora allmlnbildning. Hans vdnner fick ofta i hans sdllskaptillfzille
till ett berikandeoch vdrdefullt tankeutbyte.
SuerreR:ron Sohlntan

Disponent Clas Herlin
Den 27 december1960 avledf. disponentenvid AB Bofors-NobelkrutClasHerlin efter en ldngretids ohdlsa.Ftir
hans ndrmastevdnner kom budet om hans bortging inte
helt ovdntat.
Clas Herlin fdddes 1879. Efter civilingenjdrsexamen
1901 verkadehan som driftsingenjdr inom sprdngdmnesindustrien och tilltrZidde r9l4 befattningensom disponentassistentvid AB Bofors-Nobelkrut.Frnn L92O var
han disponent och verkstdllande direktcir i detta ftiretag
och blev ddriimte 1932 vice verkstlllande direktcir i
AB Bofors. Dessabefattningarldmnadehan 1936 f6r att
tiiltrada Dostensomverkstlllandedirektciri Irano Swedish
Company,vilken post han llmnade 1950.Herlin innehade
diirjZimteminga befattningar, bland annat i flera bolagsstyrelser.
Under sin mer in 2O-Ltigaverksamhetvid Bofors-Nobelkrut bidrog Herlin i hdg grad till detta f6retagsutve&ling, b&de i tekniskt och kommersiellt hinseende. Efter
deivira iren under 20-taletlyckadesdet honom att skapa
nya marknader for fdretagets produkter, s&vIl inom
Sverige som utomlands, d?ir han genom sina personliga
insatservann uppskattningoch fdrtroendehos kunderna.
Veteraner som slutat sin tjiinst /orts.
Tomat,in, Helge Engelbrekt, fodd 22 dec. 1893, pensionerad 30 dec. 1960. Arbetade vid Nobelkrut kortare
perioder L9L7 och I92o och dvenvid Bofors t920. Aterkom till Nobelkrut L921 och blev nitrerare pi Nitrocellulosaavd.,som han tillhtirde hela anst[llningstiden ca
33 ir. Sista Sret var han pumpare i tv[tt- och malningshuset. Erholl L9t2 medalj och gratifikation fdr 25
tjdnsteir.
t)

Karl Bj6&
Bol ort

Graham Andersson
lYedaaerken

GustafBi6rndahl
Bof:ort
Andersson,Graham, f6dd 21 nov. 1897, avliden 19
nov. 1960. Anst?illdesvid \Tedaverkeni nov. 19)7 som
transportarbetare.Vid cykelf?irdhem frtn arbeteti somras
tr2iffadeshan av en nediallande tridgren och avled i sviter
efter dennaolyckshdndelse.
Bjdrk, Karl Yngoe, fodd 11 f.ebr.L902, avliden 3 jan1961. Anst?illdesvid Bofors i maj I9L7 som kopist pi
Konstruktionskontoret.Arbetade som borrare i Kanonverkstaden1919 varefterhan iterkom till Konstruktionskontoret som ritare. Slutade i aug. l)26 men &terkom i
juni 1927 och blev d& kontorist p& Planeringsavdelningen,

Oscar E, Blonberg
Bofors

Teolil EriAsson
N obelkrat

vilken sysslahan hadetill sin bortging. Erhrill vid jubileet
I)46 medalj och gratifikation f6r 29 tjd,'nstefuoch hade
siledes ca 43 tj^nsrcernar han gick bort.
Bjdrnclabl,Gustaf Fredr)A,fddd 16 april 190t, avliden
17 ian. 796L. V^r Lren L92o-2I och 192)-26 anstd,lld
pi Byggnadsavdelningen
i Bofors som trddgirdsarbetare
innan han i april 1922 kom till Projektilverkstaden
som
stickfrlsare. Overflyttadei juli 1933 till Verktyksavdelningen fcirstsom f<irridsarbetare
och sedanjan. 1958 som
f<jrridsfdrest5.ndare.
Medalj och gratifikation f6r 25
tjdnsteir L948. Han hade siledesca 37 tjdnsteirrner han
gick bort.
Blontberg, Oscar Einar, f6dd 4 apil 1.894,avliden 24
dec. 1960. Arbetadevid Bofors ett par kortare perioder
1916-1922 som svarvarei Projektilverkstaden
och F?iltverkstaden.Aterkom till Bofors i marc 1937som svarvare
pi Verktygsavdelningen
och hade detta yrke till sin bortging. Hade d8.ca 23 tjdnsteir.

T hure Fagerstrdnz
Bofors

EriLsson,Allan Teofil, f6dd 21 juni 1902, avliden 28
dec.1960.Anstilldes vid Nobelkrut i aprll t9z4 p& Nitrocellulosakrutbruketoch flyttade T927 tlll Trotylfabriken
till den nya fabriken fdr denitrering av restsyror. Blev
I94l apparatskdtare
pi Organisk-kemiskaavd. (F-avd.)
och har de senaste&ren, frin 1949, varit provtagare p3.
denna avd. Erhdll 1949 medalj och gratifikation fdr 25
tjdnsteir och hade ca 36 tjdnsteltrndr han gick bort.
Fagerfirdm, Tbure Hjalmar, fodd 8 juli 1904, avliden
2r jan.1961. Anst?illdesi okt. 1929 vid Fdltverkstadeni
Bofors och tillhcirde denna avdelning hela sin anstdllningstid eller ca 3I Lr. Hao arbetadeddr som svarvare,
arborrare och stickare. Erhlll L954 medalj och gratifikation fdr 25 tianstear.
Nilsson, E. Georg,fddd 16 apill 1,894,avliden 16 nov.
i960. Anstiilldes vid \Tedaverkeni nov. 1942 som avsynareoch hade denna sysslahela sin anstdllningstid,ca
lu af.

A@
Personalnytt
Bofors
PertonalAonloret
Som eftertrddaretill Aatsi)r Georg
T horss1n(EPM), som avgitt med pension,har fr. o. m. 19.12. 1960utsetts
ingenjor lYilly Ekberg (tidigare KC),
tet. 1652.

i
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Georg Niltson
7Yedaaerken

tidigare verkmdstareTore Holm, som
fr. o. m. 1 april 1961 kommer att
direkt sortera under dveringenjdr A.
Blomgren,M 2.

med den 1 ianuari 1961 fcirordnatstill
formdn.
VerkmdstareG6sta H eI I str lirn NVN.
har den 1 januari 1p61 overflyttatstill
avd. NA, dd.rhao i fcirsta hand skall
sysslamed arbetsvlrderingsfrigor samt
med att hilla arbetsledarehandboken
aktuell.

Tidaholmsverken
Till frirmZin vid Tidaholmsverken
har frin 1. januari 1961 utndmnts
1\ ya |orman
Frin och med 1 januari IgSLhat f6l- henar Rolf Danieltson (sign. Ds) och
Gunnar Nilsson (Nn) pa TVM 3
iande timavl<inadeutndmnts till fdrInAdpsaudelningen
Svarvaravdeln
ingen, Gu nnarf ohanst on
mdn vid Boforsverken:
Ingenjdr Sten Danielssoa anstdlldes
TVT
pe
och Tore Ohrnan(6nt)
fld)
Herrar Karl-EriA Saanstri)mMG 28, uLTYF
den 5 dec. 1960 som assistentit in4.
Paul Karltton B 23, Albert Rune
kripschefen(IK).
Herr Mats Hulthdz (Hum) har anEriAtsonMSK 90, Karl Arne Gustaus- stlllts som eltekniker pi TVB 6 frlo
jorna
Smecl
son, MYK 70, Nils OskarBertil Lars- och med den B december1960. Han
Efter bergsingenjor Carl-Axel Suncl- raz MVK 90, Nlls Albert lobnsson kommer ndrmast frin Trollh?itte Stads
berg, som den 3 april tilltrdder en ny MVK 30, OstenlanssonYA 4r, Hans Elverk ddr han varit anstdlld fr8'n FLr
plats vid \Tirsbo Bruk, har till efter- Olof Engstrdm YR 96, Karl laar Lars- 1 9 5 4 .
son YR )4, Valter EridssonY 33 och
trddare som chef fcir Hejarsmedjani
Sisom konstruktcirinom TVB t har
Kilsta (MSK) med tillhrirandehj?ilp- LennartOJstonY 24.
anstlllts frin den 30 januari L)61
avdelningarfr. o. m. den 1 april 1961
ingenjorenPer laarston (Inp). IngenutsettsingenjcitRuneI ohnssoz(MSK).
Nobelkrut
jcir Ivarssonhar drygt ett irs praktik
Chef for Hammar-och PressmediorHerrar Ynguelohanrroa,NVN, och fr&n Nobelkruts anldggningskonstrukna i Bofors (MS och MP) [r liksom Harry Gullbrand, NYF, har frin och tionskontor NB 2.
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Det Tidaholm som {cirsvinner
Fcir att tillmotesgi ldsekretsensallt
starkare krav pi fiera rivningsbilder
visar vi i dag ett foto av huset Hagavd:gen7, vilket ir i farozonen.Det stod
pi ofri grund och tomten iges av staden som numera iven inkcipt byggnaderna.Drdtselkammaren
sir med tveksamhettill rivning, eftersim det gamla
huset dr Tidaholms dldsta eller ndst
dldsta,om Siggestorpdr dldre. Det dr
det gamlaBjdrstorpsom gett sitt namn
et Bjcirstorpsvdgen och stadsdelen
Bjdrstorp. Enligt en del kiillor skulle
huset stamma fr8;t 1600-talet, men
nigra sdkra bel?igg finns inte. Gammalt dr det emellertid och ganska
skr<ipligt. Fcir flera ir sedan v:ar det
meningen att det skulle utdomas av

Hdlsovirdsndmnden.
Pi den tiden bodde i huset den gamle hedersmanrren
och humoristenKari Johansson.
HdlsovS.rdsndmndeo
besciktehonom i hans
hus och gjorde sin inspektion. Efter
resonemangsinsemellanoch med lgaren meddelademan denne, att huset
skulle fi sti kvar s3.linge han levde,
varefter man gick ut. Utkomna pi.
gatan hejdadesledamriternaav gamle Den 300-3riga stugan dd Hagattiigen. Foto
Karl Johansson,som stackut huvudet Molin.
genom ett fcjnster: "Fir det sti over
begravningenocksi?"
kostar det pengar att renovera och sA
Det fick det siledes och frisan
behovde det, om det skall bli kvar,
-det ir
hur det kommer att 96. nu, di
iir komma till n&gon nlttig anvdndning.
obebott. Tidaholm dr en ung stad och Riveshuset si torde man kunna bilda
har inte minga byggnadsminnesmdr- tv8. mindre tomter. med ett utmdrkt
ken frtn ildre tider. A andra sidan l2igefrir villabebyggelse.
Lirnon

EU\74-@
z5-iringar" hylladespi UVA:s julfest
Sdndagenden 8 jan. hrjll UVA sin
traditionella julfest. Fciretagetkunde
dven denna gi,ng gladja sig it att dela
ut hedersnilar och minnesgivor till
alla som arbetatvid UVA i z> e'r.
UVA-orkestern inledde festen med
att spela "Tomtarnas Vaktparad" och
"Poranec" under taktfast ledning av
musikdirektdr Svensson.Direktiir Odqvist hllsade dlrefter alla inbjudna
hjiirtligt vdlkomna och gladde sig it
att se minga fdrdldrar och fcirvintansfulla barn kring
fulla
krins sig
kring
sis och hoppades
hoooadesatt
hop
alla skulle finna sig v?il tillr?itta pi
UVA. Direktdr Odqvist vdnde sig s6.
till 6rets25-irsveteraner,
som samtliga
blev fciremil fcir de ndrvarandeshiirtIiga hyllningar.De itta jubilarernavar :
Borrertka fra Ruth Lackerud
Aaldn.-kontoristfru Stina Lofaenberg
Ret oI uersaaraar
e Karl Ed.ai n And ert son
V erkt.-filare Gustaf Henning Carlsson
V erkstadtch ef Dauid G eller
Fdrman Ernlrid Ljungquist
Repoluersuaruare
Karl Eric Ld{
Kassdr Boije Ulmniis
Orkesternavslutadeceremonien
med
att spela"Colonel Bogey".
'7'7

S5,var det di dags fcir den ldttare
underhillningen. Buktalaren Freddy
Grey med sin brikiga docka Egoir
roade barnen btde syn- och hcirbarligen, for att inte tala om filmerna

med Abbot och Castello som tiurfdktare och med Charlie Chaplin som
bagare.
Lingdanser och danslekarleddes av
specialisteroch av tvi man frin UVA,
alla klZiddai fdrggladaallmogedrdkter.
Si. vlrst mycken tid dver till saften och
tirtan blev det inte, frir fiskdammen
lockade de smi alldeles extra. Den
roliga eftermiddagen avslutadesmed
en jiittel&ngdans fcirbi stindet med
gottpisar och ddrmed sattespunkt frir
irets UVA-fest.
C. Bark

UVA:: jubilaw 1960. Fr. a. herrar IJlmniis, L6f , Llangquist ocb Geller,
fru Ldfaenberg,
herrarKarlssonochAndersson.Foto Allan Andersson.

UVA-nytt

Forts.frdn .ft)reg.sida

Ny organisationsplan

fitr UVA

Inom bolagsledningenvid UVA har
under hcistenpigitt en genomg&ngav
fdretagets orgaoisation, vilket resulterat i en organisationshandbok,som
giiller frin den L6 nov. 1960. Den nya
organisationeninnebdrbl. a. foljande.
En slrskild led'ningsgruppmed vissa
bestdmda arbetsuppgifter har infcirts.
I denna grupp Ir, fijrutom verkstillande direktiiren Lennart Odqvist
(VD), f<iljande herrar medarbetare
(namnen tagna i bokstavsordning):

WEDA

Holger Axelsson, David Geller, Gerzon Gluchowicz, Btirje Lardner, Harry
Sandberg, Harald Sten, Kurt Svenningssonoch Jiirgen ITahlberg.
For marknadsfrigornas utveckling
och utredningsarbetei firrs?iljningsfrigan har en sirskild marLnafugraPP
tillsatts, under ingenjdr Lardners ledning.
F<jr utvecklingsarbetetpt maskiner
och ovriga UVA-produkter har en sdrskild permanerft utaecklingsgrupp tillsatts under ingenjtir Gluchowicz ledning.

Sjiilua linjeorganisationenfir nedanstiende utseende

lffi

F

S d'r Fdrsiiljningsaudelning under
ingenj6r Svenningsson.
T d,r.Tekniska audelningar under
<iveringenjrirSten.
E dt Ekonomiaadelningunder kamrer Sandberg.
Under T hiir bl. a. Forskning ocb
utueckling, Konstruktion och Verkstdder.

@q

Sportklubbensjulfest satte fart pi bide
gammal och ung
\TedaverkensSportklubb stod lven i
ir som arrang6r fcir den julfest, som
lcirdagen den 14 januari iigde rum pi
tVedaverken.Kl. 1t.00 samladesca
5)0 personer- dlrav ca 3OObarn i den stora och rymliga arbetarmlssen,
men tidngseln blev si stor att lven
m&ste anvilndas.
tidnstemannamassen
'
Direktdr SvenG. Lind hblsadesamtliga hj2irtligt vllkomna och si kunde
festenta sin bdrjan. De ildre serverades kaffe och barnen fick saft och
t&rta.Jojjes kvartett och lekledareRune
Andersson<ivertognu kommandot och
dZlrmedvar allsingen i full gtng. Si
var det dags fdr dansenkring granen,
d?irbide gammal och ung var med.
Under pausen gjorde T?ilje Teateramatdrer ett framtrddande,som livligt
uppskattadesav den ungdomliga publiken. Fiskdammen prtivades och samtI pausen blet det trdngsel franfi)r'rbarcn"
I it k edrycAer. T(edafoto \(estedund.

TomNen bdrs ut elter lerletlr
foto \Testedund.

DireAtdrLind deltog med liu och last i
dansen,V edafoto'Sfesterlund.
liga barn hade god fiskelycka. Dansen
fortsatte tills det blev daes fcir tomtarddr alla barn fick

tlat.

Weda-

nasstoraentr6.Det jubladesoch hurrades fcjr se det var tomtarna, man hade
vdntat p&. Gottpisar delades ut och
alla skulle naturligtvis hZilsapi och
prata med tomtarna.
Men si kom det trista <igonblick,di
Rune Andersson tackadetomtarna for
irets visit och tinskadedem vdlkomna
iter till ndstaflr.
B. W,

i tagen.WedafotoWesterlund.
Allfing:ledare Rune Andercson
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E€
NOHIB
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liga tjinst vid Kohlswa Jernverk.
"Patrik Reuterswdrd" tillverkades av
NOHAB redan ir 1894 och borde
Men
allts&i ir gi in i pensions&ldern.
57 Lr dt ingenting for ett NOHABlok som "Patrik", som fottfarande
trafikerar det 2,5 km linga spiret frin
Guttstatill idrnverket.Ibland fir dven
de normalspS.riga
SJ-vagnarna(som pi
bilden) ika smalspirigt.Man har ordnat med civerf6ringsvagnar ftir att
slippa omlastning. Hdr ses "Patrik"
dra ett sldp overforingsvagnar frin
idrnverket f<jrbi Alunda, ddr rciken
iiigger sig tdt 6ver nejden.

W,,
,i1i
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Ingenjiir

Biiirck

till

Furnas

Den L6 ianuari reste NOHABingenjcirenLars Birirck till Brasilien
f6r att under en tid av tre ir civervaka
och leda montaget av de fyn francisturbinerna, som skall installerasi Furnaskraftstationvid floden Rio Grande.
Ingenjrir Bicirck kom till NOHAB
L957 och har tidigare haft utlandsuppdrag fiir ftiretaget. Silunda var
han under en tid chef fdr montaget av
turbinen i PanchetHill, Indien.

Folk pd bilden: Fr. t. Ingenjdr T. Kindstrand,'f i)rrdd.sf
draabare E. Bratt, I okl drare
Y. Andersson,fdrrfidsrnlistareK.-A. Johan:son ocb aiixlare Helge EriAsson.Lokldrare
rid spakarna.Nohabfoto
Roll And.reasson
G. Johansson.

Ny turbinbest?illning
till Norge

Nyligen fick NOHAB en ny storbestillning pi vattenturbiner till Norge.
Denna ging g?iller det tvi kaplanturbiner till Kykkelsrud kraftstation i
Nya verkstan i bruk
Glommen. Turbinerna kommer att utDer' t4 ianuari rullade den fcirsta
veckla ca 55.000 krJT varderavid en
leveransenut frin den nya verkstadsfallh6jd av 2) m.
avdelningen (88:an). Pi bilden ser
Konkurrensen var mycket hird. En
vi ett av naven till Porsi kraftstation,
av anledningarnatill att NOHAB fick
ordern var att ftiretaget nu levererar som drasav NOHAB:s lokomotor.
tv& st. ndstan identiska turbiner till
Tuggens kraftstation i Umellven.

An pustar Patrih . . .
"Patrik Reuterswlrd" ir det enda
av KURJ:s 1800-talslok,som fortfarande rullar. Det gor numera sin dagHiir

Aotntner gamle PatriA d'ragande pd normalspfrrsaagnar. Fotoi Haralds Foto,

Kolsva'
=t-i':

Farliga dmnen inom industrin
Kemisk
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skyililshanilbok

Vid tillverkning och hantering av
giftiga, frdtande,brandfarligaeller explosiva dmnen dr informationen och
utbildningen viktiga led i skyddsverksamheten. For dessa dndamil har
SvenskaArbetsgivarefcireningens
Allmdnna Grupp ir 1958 utgivit Kemisk
sAydclshandbo[,ett fortkipande uppslagsverk,som kompletterasi takt med
utvecklingenpi det kemiskaomridet.
Handboken,som dr ganskaomfattande,bestir av en allmdn del och ett antal
flersidiga skyddsblad for olika kemiska dmnen.
De allmdnt viktisasteavsnittenur
den allmdnna delen har nu iiversetts
och utgivits i en prydlig volym om ca

cch/frlicl
wotfor
Tjlrnonytt
Som allom bekant ar, har Kungl'
Maj :t Zintligen- och efter minga om
och, men i mellaninstanserna- givit
Stordnastiftelsentillstind att fdrvdrva
fastigheternaKorsnds Uppegirde.n1a
och t 5 i TjZirniikommun shsomtrttldsomr&defiir Boforskoncernensanstillda'
Utiiver sjZilvakiipesumman har bolaeet llmnat ett pai sttirre anslag,dels
f6"r att klara ei besvdrlig vd'gftlga,
dels f6r att iordningstllla omridet.
Kommunalndmnden i Tjnrnd fick siledes i februari 1960 ett anslag i
19.000 kr fcir att den planeradeenskilda vdgen frin Lindholmen skulle
kunna byggas utanfcir fritidsomridet'
Vid fdretagsndmndens sammantrdde
den 3 oktober meddelades,att bolaget
beviljat TjiirniinZimnden ett engtngsanslagpi 20.000 kronor ftir iordningst?illandeav fritidsomridet.

Tidrntindmnden,ingeni6rLarsCarlston, fdrmon Gunnar lYahlstriim och
Jaara'are Eri h. B erPlr iim, sammattriddde fiirsta gingen den 28 oktober.
Nimnden besrikte Tiiirnti fijr fdrsta
gingen den 26 november 1960 och
fOrdereddedi de arbeten som miste
utf6ras ftir att fi omr&det klart till
sommaren1961.
R,
*

Julpristlvlingen 1960
Vir iulpristiivling samladeett mycket stort intal svar frin nlr och fj?irran, dod< ej si minga som de vanliga
kriss-krossen.Denna gtng kom ocksi
alla ldsningar i sm&brevkuvert, varfdr
ocksi alla kom med i dragningen.Prislistan fick ftiljande utseende:
Georg Carls1 :a prit. Fdrr&dsarbetare
son (661), \Wedaverken.

100 sidor med titeln Farliga iimnen. dyrare handbokensallmdnna del. ArEfter en fdrteckning dverdenallmdnna betarskyddsnimndenvill d?irftir livligt
rekommenderadensamma'
delensinneh&ll f<iljer den fullstlndiga
Priset for Farliga iimnen dr endast
texten till de avsnitt av handboken,
4: )0, vid rekvisition av minst
kr.
exoch
hllso-,
brandsom behandlar
f<irsta 10 ex. kr. 4:00. Den kan rekvireras
och
personskydd
plosionsrisker,
^hialp"n
vid olytksfall samt brandma- frin SvenskaArbetsgivareforeningens
och
brandsldckning.Aven ett Allmdnna Grupp, Box L6 10), Stockteriai
antal skyddsanvisningarfiir t6mning holm 16.
*
av tankvagnar, fdr m&lning och andra
arbeteni slutna utrymmen och ftjr hantering av syrafat finns med' Slutligen toTtattat'
och "Petitv"
iterftnes en fdrteckning over alla
skyddsblad, som utkommit eller pla- vad er det?
nefats.
- Tntta dr dragenvixel, som lnnu
Trots sina minga sakuPPgifter Zir
e
j
accepterats...
Farliga kmnen en llttldst bok. Den 1r
-* Petita, framstdllning till regeden e-ndai sitt slag pi svenskaspriket,
frin statens verk och inrdttoch den har en funlition att fylla pi de ringen
om
anslagftir olika lndamil '. .
ningar
utbildi
flesta arbetsplatser liksom
Inte minst Ir den
Jasi, ni vet ndr dessaord anvdndes
ningsverksamheten.
och
vad de betyder. De tillh<jr inte de
en lod kompletteringtill skyddsbladen
"
"sv&rare"
orden, sdger ni. Men det
den
sig
inte
skaffat
i de fan df, man
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2:a prit, SmdrglareEvert Svensson
(2191.2),MRK, Bofors.
3:e prit. Hirdare BernhardStrand
(4676) , MH 24, Bofors.
4:e pris. Brukstj[nstemanLennatt Molin, (80668), EPM, Bofors.
5 :e pris, Fru Greta Bromelius(4917),
Tidaholmsverken.
6:e prit. PensionlrJohn Bill (9L4oL);
Bofors.
7:e brh, LaborantEvald Callenhag
(7 524L), NLD, Nobelkrut.
8:e pris. Pensionlr Anders Johansson
(t2L7), Nohab.
9 : e pris. SvarvareAndras Petri (6333) ,
VD 79, Nohab.
10:e pris. SvarvareErnstGrell (3222),
VA 40. Bofors.

finnes andra uttryck, som ni gdrna
skulle vilja veta litet mera om . . .
Frir att hjalpa er och andra intresserude hat SkandinaviskaBanken uPPdragit it fil. lic. Orvar Josephsson,
chef for Mtlsminnens Riksf6rbunds
slrskilda avdelning fdr ungdomens
ekonomiska fostran, att i en bok P&
cirka 100 sidor sammanstdllaett "Ekonomiskt abc", dir viktigare ord och
fackuttryck f<irklaraspi ett sprik som
var och en kan f6rst&.
SkandinaviskaBankens"Ekonomiskt
abc" har utgivits fdr att i fijrsta hand
yata efl kunskapskllla fcir elever, som
i privat- och
pi olika stadier^undervisas
iamhdllsekonomi. Aven en st<irreallmdnhet har b&de nytta och gliidje av
att ld'sa hZiftet. Det finns att fi pi
bankensalla kontor och kan ocl<sibestdllasfrin centralkontoreti Stockholm.
"Ekonomiskt
abc".
Ute. av Skandinaviska Banken.
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KARL AND ERS SON, Expeditcir
Representantfiir Bjiirkborns Fabriksarbetarefackf6rening
GOSTA ANDR6E, Fil. kand. (FRK)
Repr. ftir Avd. 24 av Svenskahdustritjlnstemanna-Fijrbundet
Kamrer (ED),Oilf.
BERT HENNING,
Representantftjr AB Bofors ledning
Fijrman(Y20)
RAGNAR LINDAHL,
Repr. f6r Avd, 153 och 281 av SverigesArbetsledaref6rbund
NILS SODERHOLM, Svarvare(VR90)
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EVALD MOLIN, Brukstjiinsteman,
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Repr. fiir Sv. Metallindustriarbetaref6rbundetsverkstadsklubb
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Representantfijr SlF-klubben
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Ni kan sjalv bvgga om L2A2 till
L204 och omvint med en ombyggnadssats- pi si sitt fir Ni tvi
pumpar i en.
Hyr

SerwicevEnlig
konstrukt-on

eller

k6p.
Weda
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Inbetald hyra fir avriknas vid kcip.
Riktpris l55O:fritt nirmaste

kan snabbt och enkelt byta ut axeltitningen i pumpen och motorn kan demonteras utan att urkrympning
behcjver
gciras.
Samtliga delar av littmetall dr gjutna i vir
kvalitet WEDA 40 - en aluminiumlesering med utmdrkta hillfasthersegenskaper.
Pumphjul av rostfritt st61 och <ivriga fcir
fcirslitning utsatta delar helt gummibelagda.
III

lillwerkas
i
lvi
varianter
uPPfudr'

Det inbyggda helautomatiska motorskyddet bryter strdmmen vid fcir hcig motortemperatur - separat motorskydd behcivs
inte. Nir motorn itertagit normal driftstemperatur, startar den automatiskt igen.
Den slkerhet, varmed mritorskyddet fungerar, gor det rrcijligt fcir oss att limna 6
minaders motorgaranti. WEDAVERKEN
ir det f6rsta f6retag som limnar denna garanti pl en drdnkbar llnspump.
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sODERTALJE. Telo75sl3z5so

WEDA\'ERKEN
SOdertalie
WEDA

L200

Namn......,...
Firma..........
A d r e s s. . . . . . . . . .
Postadress

*&/"
utl.ryrnang
oclr service:
'W'edaverken,
SODERTALJE,
tet. 07551325
50. STOCKHOLM, AB Bofors,Jakobstorg3, tel. 0101234480(fdrsaljning).GOTEBORG,
AB Bofors, Kungsportsavenyn27, tel.0311200760.VARNAMO, AB Bofors, tel. 03701114
52 (uthyrning och service).MALMO,
- A B B o f o r s , N e p t u n i g a t a n 2 1 . t e l . 0 4 0 1 3 18 02 . E S K I L S T U N A , A B B o f o r s , R a d e m a c h e r g a t a n 1 4 , t e l . 0 1 6 1 3 7 7 4 0 ( f c i r s : i l j n i n g o c h u t F hyrning). OREBRO, AB Bofors,Engelbrektsgatan
17, tel.0191124125.FALUN, AkerstrcjmsEiektriskaAB, tel. 44 80. SUNDSVALL,
{ AB Bofors, Storgatan26,tel.060150600.ALVSBYN, Elektrolindning,tel. 690.EXPORT: SvenskaMotorborr AB, Stockhohn-Solna,
3: tel.010/820400. FINI.4ND: IskumetalliOy, Lohla.
F.i"salining,
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