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BOKSLUTET FOR 1950
Nigra kommen tarer till irsredovisningen
Au DirektiirHELMER NORDQVIST

Aktiekapitalet

har passerat l00-miljoners-

grdnsen
Genom nyemissionenunder det gingna iret hojdes Bofors aktiekapital frin 88 milj. kr till 110
milj. kr och det sammanlagdaegnakapitalet, dvs.
aktiekapital plus reservfond, skuldregleringsfond
och disponibla medel frhn r37 rnilj. kr tiII1,64 milj.
kr.
Att Bofors hor till storbolagen inom landets industri och att vi gjorde det dven fore nyemissionen,
kan vi nog hdvda utan att forfalla till skryt. Skulle
man sedanforsoka sig pi att ordna in ossi en rangrulla bland de stora, blir det betydligt svirare. I
B-pilens bokslutsartiklar har vi i allminhet gjort
vfua jd,mforelserinom det egna foretaget. Vi har
jiimfiirt utvecklingen med foregiende ir och nigon
ging dven gjort en iterblick over en lO-irsperiod
eller dnnu Id'ngre, men nigra jdmforelser utanfor
det egna foretaget har knappast forekommit. Om
man skulle noja sig med att forsoka klarldgga var
vi ligger i stodeksordning inom den svenskaindustrien, kommer f6rst frigan efter vilka grunder en
sidan rangordning skall bestdmmasfor att bli si
allmiingiltig som mojligt. Det finns mlnga sidana
grunder, men ingen av dem sdger allt. Civilekonomforeningens publikation "Ekonomen" har dock
sedannigra i.r tillbaka gjort ett forsok att mdta och
rangordna nordiska storforetag, och det kanskekan
vara av intresse att plocka en del ur "Ekonomens"
senastesammanstdllning. Av de uppgifter som ingir i dennakan ndmnas:

Omsdttning,dvs. i stort sett vdrdet av resp. foretags fakturering under irei;
Det sammanlagdavdrdet av tillghngarna;
Aktiekapital;
Summaeget kapital;
Redovisadnettovinst;
Antalet anstdllda;
Utbetalda loner.
En del av dessauppgifter - "ornsdttningen" och
"antalet anstdllda" - avser sivdl moderbolag som
koncernbolag. Koncernbolagen dr i vissa fall bide
svenskaoch uilindska, vilket gor jdmforelserna nigot haltande ur olika synpunkter. Utgir man emellertid frin dessaforutsittningar blir ordningsfoljden efter "omsdttningen" :
1. SKF
2. Volvo
3. ASEA
4. Kooperativa Forbundet
5. LKAB
6. L. M. Ericsson
Bofors kommer hdr som m L7.
Riknar man efter antalet anstdlldaefter samma
grunder, ligger Bofors pi omkring 10:e plats och
i toppen kommer hir
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SKF
ASEA
L. M. Ericsson
Electrolux
Volvo
Uddeholm

Utghr man frhn "utbetaldakiner", forekommer
av naturligaskiil uppgifter endastfor sjilva moderbolagen.Bofors ligger dvenhdr bland de 10 storsta
och nigot hogreupp pa skalan.De storstadr
1. ASEA
2. SkinskaCementgjuteriet
3. SKF
4. Bergslaget
5. Cellulosabolaget
6. LKAB
Tar vi slutligensomutgingspunkt "aktiekapitalet" ligger Bofors fortfarande bland "the upper
ten", av vilka de fdmsta dr

i. LKAB
2. ASEA
3. Korsnds
4. Grdngesberg
5. SKF
6. Bergslaget
Efter dennautflykt over svenskstorindustri,kan
anseskonstateratvaddeflestavissteforut, ndmligen
att SKF och ASEA toppar listan. Det framgir vidare att Bofors torde ligga bland de 10 "storsta",
och hdrefter kan det vara Idmpiigt att overgi till
Bofors egenirsredovisningfor 1960.

Vinst- och {tirlustrlkningen
Innan jag gdr en del kommentarer till uppstiillningen pi sid. 4, kan det vara pi sin plats att
ndmna, att den officiella vinst- och fodustrikningen i irsredovisningen skiljer sig hogst avsevdrt
frin den som forekommer hdr. Den of.ficiella dr
naturligtvis den "riktigaste" av dem, men den beskrivande vinst- och forlustrikningefl, som borjar
med bruttointdkterna av forsiiljningen, sdgerbetydligt mer. Skillnaden i sak ligger kort sagt i att den
beskrivande vinst- och forlustdkningen ifriga om
vissa kostnader redovisar 1960 irs utgifter sidana
de faktiskt varit under iret, utan hdnsyn tagen till
om de redovisningsmdssigtkanske inte hor till den
fakturering, som ingir bland intdkterna. Teoretiskt dr den dirfdr en smula missvisandeiffitga om
fordelning pi olika kostnadsfaktoret, men slutresultatet av verksamheten dr givetvis detsamma i
bida vinst- och fodustrdkningarna.
I sammandrag ser den officiella vinst- och forlustrikningen ut si hdr:
Intiikt av rijrelsen fore avskrivningar
och avsdttningtill skatterm. m. . . . 32.690.000
Avgir:
Avskrivningar pL byggnader och maskiner . . . . . 29.209.000
650.000
avskrivningar pi aktier . .
avsdttning till pensionsstif2.400.000
telse .
avsittning till investerings... 35.000.00067.259.000
fond
Nettointiikt av rorelsen
Intdkter och kostnaderi ovrigt

75.43L.000
4.762.000

Summa intdkter fdre skatter
Avgir: Skatter

19.593.000
7.846.000

Nettouinstfdr 3r 1960 .

7r.747.000

Om vi ser pi den beskrivandevinstoch forlustriikningenslutar den med
en redovisningav att i bolagetskulle
2.947.000
kvarsti.
Hiirvid har forutsatts att till aktie8.800.000
dgarnakommeratt utgi
Tillsammansblir detta alltsi samma
beloppsomredovisasi den officiella
vinst-ochforlustrdkningensomirets
nettouinst
fdr d.r1960.
*

1,L.747.O00

Och hdrmed Lteryfuvi di till den beskrivande
vinst-ochforlustrikningenpi sid.4.
INTAKTER
Faktureringen
Sammanlagtir dennanigot storre dn ndrmast
fdregiendeir, eller 398milj. mot 390milj. kr. Ser
man pi delsummorna
finner man,att forsdljningen
av krigsmaterielminskatfor Boforsverkens
del frin
224 mllj. till 198 milj. kr, medanNobelkrut okat
fr\n27 milj. till 2) milj. kr. Forsiiljningen
av civila
nedgingeni krigsprodukterhar dockkompenserat
materielleveranserna.
Bide Boforsverkenoch Nobelkrut visar hdr okning, Bofors frirn Lo9milj. till
L39 milj. och Nobelkrut frin 24 miIj. till 27 milj.
kr. For hela bolagethar okningenav dencivila forsdljningenutgjort inte mindredn 32 mllj. kr, vilket
ju dr mycketgl2idjande.Den storstaokningenligger pi valsatstil och smide.Det dr alla de investeingar inom dessaomriden sorngjorts under flera
ir som hiir borjat biira frukt. Tyvd.rtiir dock pri
sernafor smidet,trots den stora efterfrigan, som
forefinns specielltfrin bilindustrinssida, si pressade, att resultatet inte kan ansestillfredsstiil-

G r a f i s kf r a m s t i i l l n i n go v e r k o s t n a d e r n afso r d e l n i n g

Mirj.
kr.
400.

Arbetarlciner
77.875.000

Tjdnstemannalijner
s3.972.000

lande. De stora anstrdngningar,som gjorts pi att
rationaliseraoch pi allt sdtt sokaforbiliiga produktionen, har dock resulterati en viss forbdttring jdmfort med 7959. For Nobelkruts del ir det ldkemedelsspecialiteterna,
som i forsta hand burit upp den
civila forsdljningen, medan den h6.rda utldndska
konkurrensenmedfort, att en del av de ovriga civilkemiska produkterna resultatmdssigtvisar underskott for iret.
Trots den forskjutning som skett utgor krigsmaterielandelenalltjimt 58 % av faktureringen mot
42 % far civila produkter.
Ser man pi.-fordelningen av forsriljningen p6.
hemmamarknad och export kan konstateras, att
hemmamarknadensanpart uppgitt till inte mindre
an 65 %.
Ovriga int?ikter

De av bolaget innehavda aktierna ldmnar i utPensioner
12.022.000
delning ett belopp av I,3 milj. kr, dvs. praktiskt
143.869.000
taget detsammasom foregiende ir. Storre delen av
aktierna utgors ju av aktier i dotterbolag och hir
har Bofors tillzimpat principen att inte ta ut nigon
utdelning utan i stdllet litit dotterbolagenkonsolidera sin stdllning.Det framgir av irsredovisningen
att man t. o. m. g&tt si lingt, att koncernbidrag
ldmnats i detta syfte. Detta ndmnt som en forklaring till att intdkterna av aktieposteninte dr storre.
Rdnteinkomsternahar stigit till i,6 milj. kr, beroende bl. a. pi att bolagetsbanktillgodohavanden
Materia[,tjdnster
genom nyemission legat pL en hog nivi under
1 7 53. 2 8 . 0 0 0
storre delen av hret.

KOSTNADER
Den forsta postenhdr innehi.ller en blandningspost och skulle naturligtvis med fordel kunna
specificeras,vilkei dock icke skett dels av urrymmesskdl,dels for att inte forsdmraoversiktligheten,
men framfor allt med hdnsyn till att dessaposter
jimfori med de efterfoljandemiste vara av mindre
1 7 5 . 3 2 8 . 0 0 0 allmdnt intresse.
Avsdttningiill
investeringsf
ond
35.000.000
Avskrivni
ngar
29.209.000
Skatter 9.471.000
Utdelningar8.800.000
Okn.avegna
medel 2.947.000 85.427.000
404.624.000

Avskrivningar
Avskrivningarna p3" fastigheter, maskiner och
inventarier, kr 29.2O9.000,dr i stort sett ofordndrade jdmfort med 1959 och anknyter direkt till de
virdeminskningsavdrag, som medgives i skattehdnseende.Den storstaposten avsermaskiner och inventarier och uppgir till inte mindre dn kr
24.129.000.Resten av avskrivningarna f.aller plt
fabriksbyggnader,bostdder, kraftverk och rdttigheter i frdmmandekraftbolas.

Beskrivande vinst- och fiirlustrlikning fOr AB Bofors ir 196o
Under dret har bolaget tillforts foljande intdkter:
Forsdljningen av krigsmateriel har uppgitt till ett vdrde av kronor
Hd'rav har levererats
Frin Boforsverkenfor kronor
och frin Nobelkrut for kronor

797.793.000
28.960.000

Forsdljningenav civila produkter uppgick till kronor
varav frhn Boforsverkenfor kronor
och frin Nobelkrut for kronor

138.615.000
26.692.000

226.753.A0O

76t.3O7.O00

Forsdljningenav andra produkter och tjdnsteruppgick till kronor

5.723.000
397.783.O00

Vinstutdelning pi av bolaget dgda aktier utgjorde kronor

I.282.000

Rdntor pi medel som bolagethaft innestiendei bank eller linat ut uigjorde kronor

t.t t9.000

404.624.o00

Sammanlagt uppgick intikterna till kronor

Hdrau bar anuints till:
material (ca 110 milj. kr) samt kostnaderfor tillverkningen, administration och forsdljning (exkl. loner), elektriskkraft och forsdkringar,
frakter, provisioner och reklam, diversesocialautgifter m. m. . . . . 772.649.000
2.679.000 175.328.OO0

rintor pi bolagets lin . .
avskrivningarpFl'fastigheter,maskinerochinventarier-

29.209.000

Till investeringsfond for konjunkturutjdmnin g har avsatts

3t.000.000
165.087.000

Aterstdr aa bolagets inti)kter kronor

Au denna ,i.terstodhar tillfdrts de anstdllda, det allmiinna
och dgarna fdljande belopp:
I loner till arbetare

.. 77.875.000

Till tjinstemin inkl. arbetsledare

53.031.000

Till pensionsstiftelser,pensioner och pensionsavgifter for
de anstdllda har disponerats. .
72.022.000
Till styrelse,verkstdllande direktor och andra hogre funktiondrer som statistiskt hdnfores till "foreiagsledare"
harutgitt
....4.

Stat och kommun har i skatter direkt frin bolaget
"ppt"rit
energiskatt,elskattm. m.)
Till aktiedgarnaforeslis i utdelning . . . .
Restenkaarstdl i bolaget, kronor

94t.Ooot4j.869.ooo

lint l9.471.OO0
8.800.000 162.740.o00
2.947.000

Avs?ittning till investeringsfond
Redan i f.orra i.rets forvaltningsberittelse uttalade bolagets styrelse sina forhoppningar om att
i kommande bokslut kunna tillfora investeringsfonden ytterligare medel. Det ansigs vara av synnerlig
vikt att medel for investeringsdndamilfanns tillgangliga for att i god tid kunna foretaga investeringar, dels for den omldggning av bolagets krigsmaterielproduktion,som kunde bli aktuell, dels for
att mota den efterfri. gan ph civila produkter, som
man hade anledning hoppas pi och som skulle vara
en mycket onskvdrd konjunkturutjdmnandef.aktor.
Ndr sedan statsmakterna i hogkonjunkturen
under hr 1960 ansi.g sdrskilt onskveirt att dra in
likvida medel till statenoch genom speciellaskattelittnader uppmuntrade bolagen att avsdttamedel
till konjunkturinvesteringsfondunder villkor att
avsittningsbeloppen insattes pi. spdrrkonto hos
Riksbanken,beslot Bofors styrelseatt ta ett krafttag
och overforde inte mindre d.n 35 milj. kr till investeringsfond for konjunkturutjdmning.
*
Sedan hdr ovan redovisadekostnader avdragits
frln de sammanlagdaintikterna, iterstir att fordelas pi de parter som vill vara med och dela pi
kakankr 165.087.000.
De tre parterna skulle vara de anstillda, det
allminna och aktieigarna och som framgir av
sammanstillningenfir
" d e a n s t d l l d a ". . . . . W 1 4 3 . 8 6 9 . 0 0:0 g g , 8 %
stat och kommun (direkt
f r i n b o l a g e t ). . . . k r
5,8%
9 . 4 7 I . O O :O
o c h a k t i e d g a r n.a. . . k r
8 . 8 0 0 . 0 0 0:
5,4%
:
kr 762.L40.000 100,0%
Vill man penetrerakakfordelningen yiterligare,
kan man ju gora det dven bland "de anstdllda",
varvid foljande framg6,r.
Loner till arbetare.. kr 77.875.O00:
54,L%
Loner till tjdnstemdnoch
a r b e t s l e d a r e . . . . .k r 5 3 . 0 3 1 . 0 0 0 : 36,9%
Loner till styrelse,verksid.llandedirektor, ovriga direktorer och
:
vissaoveringenjorer kr
0,6%
94r.ooo
Pensionskostnader. . kr 12.022.00O:
8,470
k

Pensionsstiftelser,

M3^869.000:

700%

pensionsavgifter

Pensionskostnaderna,
kr 12.022.000,dr vdsentligt ldgre dn foregiende ir, di de uppgick till kr
2I.835.OOO,
men si avsattesocks&t959 inte mindre

dnkr 15.300.000tilt pensionsstiftelsermot endast
kr 2.400.000i 1960 irs bokslut. Den sistndmnda
avsdttningen gdller en ny stiftelse for kompletterande pensionsforminer till tjdnstemdn enligt en
fu L960 trdffad ijverenskommelsemellan Svenska
Arbetsgivareforeningen,SIF och SALF. Den resterande delen av hdr redovisade pensionskostnader
avser pensionsavgifter till ATP och SPP samt utgiende direktpensioner till arbetareoch tjdnstemdn
och dessaseftedevande samt olika slag av dyrtidstiLlaggpi pensioner.
*
INTAKTER
OCH KOSTNADER
PER ANSTALLD

Intiikter per anstdlld

1960
Fcirsdljningsvdrdeav Srets leveranser
45.497
Utdelning pi aktier i frdmmande
bolag .
L47
Rdntor pi banktillgodohavanden
och fordringar m. m.
636
46.280

19s9
46.26j
LlI
572

46.986

Kostnader per anstiilld
Genomsnittlig l<in .
1 5 . 0 8 0 L4.068
Forbrukade varor och material
m.m..
19.t34 20.716
AvskrivningarpE:
fabriksbyggnaderm. m. . . . .
449
43'
kraftverk
105
LL3
bostdder
27
29
maskineroch inventarier. . . . 2 . 7 6 0
2.739
Pensioner och pensionsavgifter L . 3 7 5
2.rgo
Diverse fcirsdkringspremier.. .
394
3L6
och
bankomkostnader
.
.
7
3
78
JuristFraktkostnader
1.138
905
Telefon, telegraf,porto . . .. ..
t23
109
Annonser och reklam
239
257
Fcireningsavgifter . .
100
99
Resekostnaderm. m.
247
238
Hyror
126
L03
Kopt elektrisk energi
)o/
550
Provisioner
835
624
L i c e n s a v g i f t e.r. . .
49
39
Rintor (p& forlagslin, obligationsl8.nm. m.)
474
543
Administrativa av gif ter
158
34
1 ^11
Skatter
1.083
Arets vinst
1..344 t . 0 r 6
46.280

46.986

Skatter
Skatterna enligt den officiella vinst- och forlustrikningen utgjorde 7959 kr 8.398.000 och 1960
endast kr 7.846.000.Detta fcirefaller ju egendomligt, ndr man konstaterar, att nettovinsten i det
forra fallet utgjorde kr 8.903.000mot kr 1L.747.0OO
Lr 7960. Anledningarna hdrtill ar flera. Ndr man
bestimde sig for att avgifterna till ATP skulle erliggas av arbetsgivarna,stdllde regeringeni utsikt
att den "tillf.nlliga" hojningen av statliga bolagsskatten till 50 % skulle hterg| till den "ordinarie"
skattesatsen40 %. Si har faktiskt ocksi skett
fr. o. m. 7960.I forsta hand beror dock differensen
p6. de premier staten erlagger for medel, som av
aktiebolagen inbetalats till spirrkonto hos Riksbanken i samband med avsdttning till konjunkturinvesteringsfond.
Den omsorgsfulle ldsaren har eventuellt observerat, att de siffror, som uppgives for skatter i den
officiella balansrdkningenoch i den beskrivande
balansrdkningen,inte stdmmer helt overens.Anledningen hirtill d'r att i den beskrivandevinst- och
forlustrdkningen tagits med forutom vanliga statliga och kommunala inkomstskatterdven
deklarerad och erlagd varuskatt, som
direkt faller pi bolaget,ca . . .. . . kr 660.000
energiskatt for eldningsolja och motorbrinnolia
.. 745.000

Genomsnittsfiirtjdnsten

erlagdbriinnoljeskatt...
och erlagd energiskattfor eikraft. . , ,

Utover allt annat har bolaget alltsi. att betala
over 2 milj. kr i indirekta skatter av detta slag.

Fordelningen av hdr ovan berorda kostnader
framgl.r dven av den grafiska framstdllningen pi
sid.3.
Int?ikter och kostnader per anstelld
Innan vi ldmnar vinst- och forlustrdkningen,kan
det vara liimpligt hdnvisa till den traditionella
tablin over intikter och kostnader, fordelade pi
anstailld (sid. 5). Flertalet av hdr redovisade
poster har redan kommenteratsoch i dvrigt torde
uppsteillningentala for sig sjilv.
Av intressetorde kanske vara att kasta ett iiga
pi en av de hir ingiende posterna ndmligen genomsnittslon per anstilld och utvecklingen av
denna frln 7945till 1960,se fig. hdr nedan.
Pi figuren har dven inlagts utvecklingen under
Den ovanfor
samma tid av levnadskostnadsindex.
kurvan for levnadskostnadsindex
befintliga delen
av lonestapeln bor silunda markera den genomsnittliga realloneforbdttringen for anstdlld vid
Bofors.

fiir anstiillda vid Bofors Lr 7945-1960. Den streckade linjen
ilnger levnadskostnadernas utveckning
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BALANSRAKNINGEN
J?imfiirande balansriikningar fiir iren 196o och"1959
TILLGANGAR

1959

1960

Anl dggnin gst i I I gi.ngar
Jordbruks- och skogsfastigheter samt tomtmark
Fabriksbyggnader .
Bostider
Kraftverk, egfla .
Kraftverk, rittigheter
Pigiende nybyggnader . . . .

2.228.000
t67 .r95.O00
12.976.000

2.257.000
774.867.000
13.039.000
74.405.000
19.166.000

M.405.ooo

6.264.000

19.063.000
4.577.000

229.998,000

220.384.000

Maskiner och inventarier . .

283.633.000

268.8r2.000

Avgir:

5r3.63r.OOO

489.236.OO0

80.213.000

72.738.00O
8.962.OOO
8.9t3.000

ackumulerade avskrivningar fiir
fabriksbyggnader
bostdder
krafFerk, egna .
kraftverk, rdttigheter
maskiner och inventarier . .
Forskottsutbetalningarfor anl.-tillgilngar . . .
Aktier i dotterbolag . . . .
andra bolag
Forlagslin till dotterbolug ..

9.198.000
9.150.000
4.458.000
236.288.000

3.747.000

2r7.44t.ooo

339.307.000 174.324.000 311.839.000777.397.000
L.322.000
3.711.000
28.564.000
28.t64.000
8.214.000 36.778.000
9.t11.000 38.075.000
2.000.000
4.200.000

2r7.497.000

220.3rO.OOO
gsfond
Spdrrkontofdr inuesterin

40.300.000

5.300.000

O msdttningstil I gd.ngar
Yar,ilager
Materialbeh 6.Ilningar
Produkter i arbete
Forskottsutbetalningar
till dotterbolug . .
andra forskottsutbetalningar .
Fordringar
hos dotterbolag .
andra fordringar
Egna obligationer och forlagsbevis . .
Banktillgodohavanden och kassa

35.532.000
56.443.000
45.713.000702.r76.000 37.537.OO0 73.069.000
7.273.00O
12.854.000 74.127.000
9.803.000
t1.308.000 61.111.000

2.44r.000
115.016.000

1.461.000
8.321.000

9.782.000

5.t00.000
,2.725.00O '7.625.000
1.806.000
t37.488.000

294.87r.000

279.770.O0O

555.481.000

502.567.000

SKULDER
Aktiekapital och bundnafonder
Aktiekapital
Reservfond

110.000.000
17.600.000

Skuldregleringsfond

88.000.000
17.600.000

7.900.000 13t.500.000

7.000.000 1i2.600.000

46.ooo.ooo

Inuesteringsfond

14.t50.000

Ldngfristiga skulder
AB Bofors Allmdnna Pensionsstiftelse. . . .
AB Bofors Pensionsstiftelse
av fu j.947 . . . .
AB Bofors Pensionsstiftelseav Lr 1,91t7for
senareoverforing till AB Bofors Pensionsstiftelse av hr 7960
Obligationslln av ir 79ij
Forlagslin av i.r l95l
Skuld till AB Bofors Nobelkrut

8.075.000
64.800.000

8.075.000
64.s00.000

2.400.000
31..702.000
70.977.000
4.000.000 r2r.954.000

33.224.000
72.926.000
4.000.000 r23.025.o00

Kortfristiga skulder
Erhillna forskottslikvider .
Skulder till dotterbolas...

146.869.000
14.75r.000

Vdxelskulder
Andra kortfristisa skulder

162.93r.0O0

5.000.000
55.902.000 222.526.000

1.158.000
21.000.000
40.468.000 225.557.000

1.138.000

2.279.000

Shatteshuld

Disponiblamedel
Kvarstiende av frhn foregi.ende ir balanserade medel

L6.6L6.000
7r.747.0O0 28.363.0O0

Nettovinst
Kronor

TILLGANGAR
Anliiggnings tillgingar

Som framgir av den j2imforande balansrdkningen, visar tillgin garna en mindre okning frin

555.48r.0O0

t5.653.000
8.903.000 24.556.000
502.567.000

2L7 milj. kr till 220 milj. kr. Vdrdet av fabriksbyggnaderhar stigit med over 7 milj. kr och hdnfor
sig till en rad ti11-,om- och nybyggnader. P5. ombyggnaden av gjuteriet har nedlagts ca 1 milj. kr
och lika mycket pi. stilverkets utbyggnad, i avloppsledningar inom Boforsverken och pi ledningen
frin Bjorkborn tillsammans kr 1.600.000.Pi. de
sistnlmnda arbetena,som utgor ett led i strdvandena
att fh till stind en forbdttring av vattenforhi.llandena i sjon Mockeln, komm"er i ndsta etapp att
nedldggas ytterligare omkring 1 milj. kr. Ait de
ackumulerade avskrivningarna for fabriksbyggnader stigit si mycket som skett f.rhn I9j9 till 1960
beror bl. a. pL att investeringsfondsmedelpi tillsammanskr 3.550.000kunnat anvdndasfor omedelbar avskrivning av vissa hithorande investerlngaf .

Aktier i dotterbolag och andra bolag
Vad dotterbolagen betrdf.far, har Bofors under
iret forvdrvat en del aktier frin utomstiende i
dotterbolagen Oy Suomen Bofors AB och i Soci6t6
Bofors Belge S. A. Hdrtill kommer att aktiekapitaIet i SuomenBofors okats till 36 miIj. fmk. Dessa
nyforvirv av aktier har helt bortskrivits i bokslutet.
Okningen av vdrdet p3""andra aktier" med kr
L.297.OOO
hinfor sig till forvdrv av aktier i Kronans Droghandel AB, AssociatedSwedish Steels
AB, Tuolluvaara Gruv AB och Aktiebolaeet Explico.

skrivits i enlighet med gdllande skattebestdmmelser. Styrelsen framhiller i forvaltningsberdttelsen,
att det i samband hdrmed framkommit en bokforingsmissig vinst. Styrelsen och verkstillande
direktoren anser dock, att omsdttningstillgingarna
alltjdmt dr upptagna till fullt betryggandevdrden.
Fiirskottsutbetalningar

Fiirlagslfln till dotterbolag
Denna post har under iret okat med over 2 miljoner till 4,2 miljoner kronor.

Hdr kan konstateras,att forskotten till dotterbolagen dr ungefdr ofordndrade, medan ddremot
forskott till utomstiende okat med 4,5 mili. kr. De
sistndmndaforskotten hdnfor sig dels tili underleveranser frin Forsvarets Fabriksverk, deis till
bestzillningar av vissa komponenter av sidant slag
som Bofors inte sjdlv gd.rnakan tillverka.
Fordringar
Fordringarna hiller sig i stort sett pi. samma
nivi som i foregiende irs bokslut, ca 60 rnilj. kr.
Egna obligationer

Spdrrkonto fiir investeringsfond
Denna tillging, som vid 7959 Lrs slut uppgick
till kr 5.300.000,har som synesstigit titt kr
40.300.000.
Okningenpi kr 35.000.000
har relativt
utforligt berortsi sambandmed vinst-och forlustrdkningen.

och fiirlagsbevis

For Bofors obligationslin och forlagslin gdller,
att bolaget kan verkstilla amortering antingen
genom dragning infor Notarius Publicus om vilka
obligationerresp. forlagsbevis,som skall inlosasav
bolaget vid ndsta amorteringstillfille, eller genom
att erforderligt amorteringsbelopp uppkopes i den
allmdnna marknaden. Di. kurserna pi bida linen
sjunkit hogst betydligt, dr det givetvii en fordel for
bolaget att uppkopa obligationerna resp. fodagsbeviseni den allmdnna marknaden.Dei zir sidana
for amorteringsindamil uppkopta obligationer och
forlagsbevis, som redovisats under omsittningstillgilngarnamed kr 2.447.000.

Oms?ittningstillgingar
Det bokforda virdet av varulagret har okat frin
73 milj. kr till rO2 milj. kr. Okningen giiller siviil
materialbehillningar som produkter i arbete. Okningarna beror dels pi. en rent volymmdssigokning
av bida slagen av tillgingar, men sammanhdnger
dven med att det bokforda vdrdet av lagren upp9

Banktillgodohavanden

och kassa

Aven om banktillgodohavandenatrots nyemissionen nedgitt jdmfort med foregi.ende ir, vilket har
sina givna forklaringar, som det for for lingt att
hdr ndrmare 96. in pi, kan konstateras att iikviditeten fortfarande dr mycket god.

Kottfristiga

SKULDER
--

Aktiekapital

llo milj.

och bundna fonder

Som redan inledningsvispipekats, okadesaktiekapitalet genom nyemissionenfrin 88 milj. kr till
110 milj. kr och summanav aktiekapitaloch bundtill kr 135.500.000
na fonder frin kr 112.600.000
under det gingna iret.
Investeringsf onden
Genom tidigare berord avsdttning under iret
med 35 milj. kr till investeringsfondenhar denna
iikat frin kr 74.550.000till kr 46.000.000vid utgltngen av 3.r 1960. En del av de tidigare fonderna
har utnyttjatsunder iret.

skulder

De erh&llna forskottslikvidernahar fortsatt att
sjunka frin kr 163.000.000till kr 147.000.000,
vilket till en del beror pi att volymen av innelignedgitt. Det samgandekrigsmaterielbestdllningar
manhdngerdock lven med att forskott i vissa fall
inte kan erhillas i sammautstrickning somtidigare.
Skulderna till dotterbolag har iikat hiigsi betydligt. Delvis beror detta pi koncerniiverforingar
men dven darph att Bofors i sambandmed den betydande inbetalningen av investeringsmedeltill
Riksbankenmist tillfdlligt utnyttja dven en del av
dotterbolagensbanktillgodohavanden,di de egna
tillgodohavandenavar mer eller mindre bundna.
Vdxelskulderna, som fu 7959 uppgick till kr
21.000.000,har av olika anledningar minskat till
kr 5.000.000.Ovriga kortfristiga skulder, sorn vid
slutet av 1959 uppgick till kr 40.000.000,har stigit
till kr 56.000.000.Detta beror bl. a. pi att bolagets
engagemangvolymmdssigt stigit, men dven pi. att
overgingen t959-I960 med inforandet fr. o. m.
sistndmnda ir av omsdttningsskatt medfiirde en
forcerad betalning av inkopsfakturor fore irsskiftet.

DISPONIBLA

MEDEL

Den sista posten i balansrdkningenupptar som
sig bor disponibla medel, vilka sammanlagtuppgir
till,kr 28.363.000.

Pensionsstif telserna
Bofors Allmdnna Pensionsstiftelseoch Bofors
Pensionsstiftelse av ir 1,947 visar ofordndrade
belopp. TilI den sistndmnda stiftelsen har dock
villkorligt overforts kr 2.400.0o0 for overforing
till Bofors pensionsstiftelseav fu 1,960.

Eg

Styrelsenforeslir, att bolagsstdmmanskall besluta
att hdrav till reservfonden
kr 1.200.000
avsdttes
och att till aktiedgarna utbetalas ofijrlndrat 8 kr per
aktie pi det utokade aktiekaoitalet med samman... kr8.800.000 10.000.000
lagt
Som disponibla medel kommer
hdrefteratt kvarsti

kr 18.363.000

D e stcirredotterbolagen

NOI{lB

Y

Nydqvist & Holrn AB

Faktureringen under 1960 uppgick till 64,3 nrlj.
kr mot 70,1 miij. kr foregiende ir. Leveranserna
till moderbolaget utgjorde ca 25 % av omsdttningen. En viss ojiimnhet i beldggningen har men-

ligi inverkat pL irets resultat. Avsdttning till
investeringsfond har skett med 1 milj. kr, vilket
mojliggjorts genom ett koncernbidrag ffin moderbolaget.

10

Orderingingen har overstigit faktureringen, varfor orderstocken vid irets slut var storre dn vid
foregiende irsskifte. For ir t96l forutses en
stegring av faktureringen.
I starkt sammandragter sig bolagetsbalansrdkning som foljer.
Balansriikningden 31/12 1960
Anliggningstillghngar

kr 5 8 6 . 0 0 0
... kr 2 4 . 8 3 2 . 0 0 0

Splrrkonto frir investeringsfond
Omsattningstillgingar
Varulager
Fordriigar och fcjrskotts"tb;; :.
Bank och kassa

34.596.000
28.674.000
t . 1 2 1. 0 0 0

Aktiekapitaloch bundna fonder .. .... kr
Investeringsfond..
Lingfristiga skulder
Pensionsstiftelser. .
Kortfristiga skulder
Fcirskottslikvider
Ovrigakortfristigaskulder
....,,
Disponibla medel enligt
1959 fus balansrdkningkr 1 . 5 1 2 . 0 0 0
Avgir: Avsdttning till reservfond
50.000
Nettovinst for Lr 1960. . .

18.430.000
5.000.000
17.070.000
44.749.000
10.801.000

711.000 kt

Pressaf.
En ny verkstad for tillverkning av vattenturbiner
har tagits i bruk under iret och nybyggnader for
centralforri.d, sandbldstring och vdrmebehandIingar har pi.borjats.
rv-r-\-n

AB Tidaholmsverken

Faktureringen under iret uppgick till 20,6 milj.
kr mot 20,3 milj. kr foregi.ende ir. Leveranserna
till moderbolagetutgjorde 26 % av omsdttningen
och avsig praktiskt taget helt tillverkningar f.rin
den mekaniskaverkstaden.Faktureringenav plastprodukter uppgick tiIl, I3,7 milj. kr, motsvarande
ca 67 % av bolagetsomsdttning.

Varulager
Fordringar
Bank och kassa

601.000

I detta sammanhang kanske bor anmdrk as, att
en stor del av de fasta anlaggningstillgingarna vid
Tidaholmsverken av olika skdl alltjdmt iir bokforda
pi AktiebolagetBofors som dgare.
Det nya akrylgjuteriet har tagits i drift och utbyggnad med ytterligare polymerisationsugnarpi.gir. Beslut har fattats om uppforande av en ny
manufaktureringsverkstad for bl. a. glasfiberarmerat formgods.
Genom beslut under fu 196I har bolagetsfirma
indrats till Bofors-Tidaholmsverken Akti-ebolag.

ulvsunda
verkstiider
2.173.000

I ovrigt kan for Nydqvist & Holms del rapporteras, att man i samarbetemed Ampress S. A.,
Gendve, upptagit tillverkning av tidningstryck-

Balansriikning den 31/12 1960
Anl[ggningstillgingar
Omsdttningstillg&ngar

1 5 . 0 0 0k r

kr 7.822.000

L.462.OOO

kr 98.223.0o0

V

Nettovinst for 8"r1960 . . .

5.000.000

kr 98.223.000

t--

Aktiekapital och bundna fonder . . . . . . . . kr 606.000
Lingfristiga skulder
Pensionsstiftelser . .
K o r t f r i s t i gsak u l d e .r . . . . . . . . . . . . .
:...',', i.our.ooo
Disponiblamedel enligt 1959
i r s b a l a n s r d k n i.r.g. . . . . . k r 5 8 8 . 0 0 0
Avgir: Avsittning till reservfond
2.000

.... kr 3 . 5 6 7 . O O 0
3.970.000
240.ooo
45.000
kr 7.822.000

EI\74
Faktureringen for fu 1960 uppgick till s,7 milj.
kr, vilket innebdr en minskning frin ir 1959 med
ca 1 milj. kr. Leveransernatill moderbolaget utgjorde 23 % av omsdttningen. Forsiljningen av
verktygsmaskiner visar en okning och uppgir till
mer in hilften av den totala omsittningen. PrisIziget for bolagets produkter ir icke helt tillfredssidllande.
Balansrdkningden 31/12 1960
Anl2iggningstillgtngar .........
Omsdttningstillgingar
Varulager
Fordringar
Bankochkassa.

kr 3.897.000
3.673.000
2.463.000
,, I.jgt.OOO
kr 11.6%.000

Aktiekapitalochbundnafonder . . . . . . . kr 4.805.000
Investeringsfond...
25.OOO
L&ngfristigaskulder
Pensionsstiftelser
2.5gL.OOO
Kortfristiga skulder
Fdrskottslikvider
866.000
Ovriga kortfristiga skulder
2.L53.OOO
Disponibla medel enligt
1919 irs balansriknins kr 1.171.000
Avgir: Avsiittning till
skuldregleringsfond.. ,,
5.000
kr 1.166.000
20.000,, 1.196.000
kt L1.626.000

Balansriikning den 31 /12 1960
Anliiggningstillgingar
Omsdttningstillgingar
Varulager
Fordringar
Bank och kassa.

. .. . . .. .. kr

9.116.000
5.300.000
4.836.0O0
65t.oo0

kr 1 9 . 9 0 5 . 0 0 0
Aktiekapital och bundna f o n d e r . . . . . . . k r
Lingfristiga skulder
Pensionsstiftelser
LLn f.rhr' moderbolaget
Kortfristiga skulder
Fcirskottslikvider
Ovriga kortfristiga skulder
,,
Disponibla medel enligt
L959 fus balansrlkning kr 1 . 0 5 4 . 0 0 0
Avgfu: Avslttning till reservfond
10.000

6.630.000
4.280.A00
4.200.oo0
952.OOO
2.796.000

kr L.044.000
Nettovinst fdr Lr 1960

13.000,, 1.057.000
kr 19.90).000

Under Lret har tillbyggnaden till strdngpressavdelningen fdrdigstdllts liksom en del store forridsbyggnader. Maskininvesteringar har skett i
normal omfattning.
*
Direktar Helmer Nordqr.,ist
Orderingingen har varit god och inneliggande
orderstock var vid irsskiftet storre dn vid samma
tid foregiende ir.

AB \V. Dan Betgman
Faktureringen okade ffin t9,L milj. kr fu 1959
till 2I,7 milj. kr. Leveransernatill moderbolaget
utgjorde 1,2,5 %. Nedgingen i leveranserna f<ir
f orsvarsdndamhl har f ortsatt men har kompenserats
genom okning av de civila tillverkningarna.
Orderingingen har varit god, men priserna dr
alltjdmt pressade. Beldggningen pi. de olika avdelningarna var vid irsskiftet tillfredsstdllande.

Balansrikningarna for samtliga dotterbolag har
av utrymmesskel \vd,rr mist medtagas i starkt
sammandragetskick.
*
I stort sett fir man angiende Aktiebolaget Bofors verksamhet under fu 7960 konstatera, att 6ven
1960 har varit ett gott ir. Bolagets produktionsavdelningar har vait vdl belagda under iret. Inom
vissa metallurgiska enheter forelig vid irets borjan
t. o. m. brist pi yrkeskunnig arbetskraft, men denna
brist har efterhand kunnat avhjdlpas. En icke obetydlig okning av totala antalet anstdllda har d,gt
rum. Orderingi.ngen pi krigsmateriel var visserligen nigot ldgre d.n under foregiende Lr, men i
andra sidan har en inte ovdsentlig okning kunnat
noteras ifrhga om civila produkter. Orderstocken
vid irsskiftet var tillfredsstiillandeoch pi det hela
taget torde man kunna se framtiden an med en viss
tillforsikt.
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Tj1rno - Boforskoncernens
fritidsomride vid Vestkusten
uiilkomnartill besi;ki sommar
T--

Eyru lhnga 5,r har gitt sedan bolagsledningen i
maj t95l uppvaktadesav Boforsforeningen,Blindsforeningen och Storonastiftelsen med en begdran
om att AB Bofors skulle inkopa ett markomride i
Bohusldn,liimpligt att anordnasisom semesteroch
fritidsomride. Frigan fordes vidare vid det centrala sammantrdde,som holls i juni sammair med
koncernens foretagsndmnder. Hur frhgan senare
avancerade,hur det ldmpligaste omridet utvaldes
och inkoptes m. m. har direktor Helmer Nordqvist
redan utfodigt redogjort for i B-pilensfemte hdfte
1958. De och d6"har vi hdr i B-pilen kunnat ge
litet glimtar om hur kopefrigan saktamaldesfram
mellan byrlkratiens alla kvarnar och forst i juni
\960 - alltfor sent for att omridet skulle kunna
iordningstdllas infor detta irs semestersdsong
blev kopet intligen klart.
Tjdrnondmnden, som valts av resp. organisationer, har nu, med god hjalp av herr Holger Johansson pi Skogskontoretm. fl. uppgjort forslag till
anordnande av tdltplatser, vatten- och avloppsledningar, m. fl. afi^ngemans till de gdstandestrevnad. Och nu dntligen, sommaren1961.,kanTjd.rno
taga emot den forsta skaran sol- och saltvattensIJ

llngtande semestrandefrin Bofors, Nobelkrut,
Nohab, Tidaholmsverken, UVA och \7eda. Det
kan ddrfor ocksi.vara pi sin plats att ge en forsta
kort beskrivning 6ver det blivande "semesterparadiset".
*
Med det nu forvdrvade fritidsomri.det pi Tjfun6
har Boforskoncernensanstillda fitt tillging till en
utomordentligt vacker och behagfull del av den
bohuslzindskaskdrgirden. Sirskilt bergslagsborna
skall ddr finna en natur, som i alla delar, s6,vil botaniskt och zoologiskt som geografiskt och historiskt, vdsentligt skiljer sig frin den man ar van att
se omkring sig hemma.En Tjdrnosemesterbor dirfor kunna bli mycket stimulerandefor den som dr
intresseradav naturen.
Tj6.rno socken,numera en del av Skeestorkommun, dr sannolikt en av de mest orika socknarnai
Sverige. Storsta delen av socknenbest6.rfaktiskt
av oar, holmar och skir, sammanlagtflera hundra
Kartan som synes hdr ovan visar vlgfiirbindeisen ut till 6n. Bron
melian S. Oddti och Tjdrni5 dr ferdigbyggd. Kartan ritades sommaren 1958. Figelvigen 2ir det ca 7 km mellan Tidrn6 och
Strdmstad - landsvlsen ca 12 km.

till antalet.De storstaoarna,som har bofast befolkning av bonder och fiskare, dr Nord- och Sydkoster
lingst ut i Skagerack,Oddo, Valo, Styrso,Dafto,
Salto, Risso och Tjdrno ndrmare fastlandet.Fiskebodar och under senareir uppforda sommarstugor
finner man ddrutover pi ett stort antal mindre oar
och holmar, ty till denna del av skdrgirden soker
sig minga semesterfirare,sdrskilt frin Vdrmland
och Dalsland.
Den gird, som AB Bofors nu inkopt till semesteromride, ligger p3. Tjdrniis nordvdstra del och
heter i jordebokenKorsndsUppegirden 1aoch 15.
Fastighetenomfattar totalt ca 120 tunnland, ddrav
ca 100 tunnland skog, betesmarkoch impediment
kala berg) och ca 20 tunnland oppen jord, iker,
dngsmark och stenbunden stranddng (hirdvallsnng). Det dr en gammal slziktgird, som forre igaren, nimndemannen och fiskaren Samuel Adolfsson, senastbrukade. Han avyttradegirden, ddrfor
att han var till iren kommen och inte hade nigon
ndra slikting, som kunde eller ville overtaga den.
Gi.rdsbebyggelsen,med boningshus, ladugird,
snickarbod, vedbod och ovriga uthus, ligger ca
600 m frin strandenhogt uppe pi en liten bergplatl, nara grdnsen till granngirden i s6der-oster
KorsndsNedergirden, och med utsikt mot norr och
nordost over viken Lidleran, bebyggelsenomkring
ilderdomshemmet samt oarna mellan Tjirno och
Stromstad i norr. Boningshuset,som har irtalet
1s63 inhugget pi ryggisen och som byggdes av
herr Adolfssons far och farbror, rymmer tre stora
rum och kok. Ladugirden dr byggd 1914,men uppford i gammal bohusldndsk stil med vilvd inkorsport. Verkstadsbodendr rymlig och alla hus dr i
goit stind.
Nordost om girden, pi sluttningen ned mot
Lidleran och den nordligaste udden pi, Tjdrno,
Galteryggen,ligger den bdsta ikerjorden, pi Linnis- eller Lindkullegdrdet. Nordvdst om girden
ligger ett hogt berg, Lindkulleberget, vars skarpa
brant mot soderbegrdnsaren bred dalging ned mot
havet, Sandvikenoch Salto hamn eller Saltoleran
i vdster. Omedelbart soder och sydvist om girden
ligger ett annat hogt berg, Bastisen, som ocksi
stricker sig ned mot Sandvikenoch i soderbegrinsar denna. Dalgingen, eller sprickanmellan Lindkullebergetoch Bastisen,vidgar sig mot vdsteroch
blir ldngs Sandvikenen bred, av gamlastrandvallar
svag terrasseradpIatl, uppbyggd av sand, svallgrus
och strandklapper.Allt detta l6sa material, som Zir
Inlopper till Saltd bamn lrin norr och StrdnzBILDRADEN:
stad. Utsikt ffin Teste brygga not norr ocb sundet mellan
Lindholmen ocb T jiirnd. - SanduiAen, boforsamas bliuande bad.aih med bryggor ocb sj}bodar. - StraxdplatLn ounfdr Sand.uiken
ned. Lindholtnen i baAgrunden B-pilen foto.

T4

r
starkt uppblandat med ostronskal,har uppkastats
efter istiden. Det dr ganskatroligt, att ett noggrannare efterforskandehdr kunde ge fynd frin Tjdrnos
ildsta bebyggare,stenilderns jd,garcoch fiskare.
Dalgingens hogre liggande eller ostra del har
varit odlad och bjuder dn idag p& timligen god iker
och god betesvall.Den nedre vdstra delen och iven
delar av strandplatin visar spir av gammal odling;
i varje [alI ar en mdngd odlingsstenuppdragenmot
Bastisens sluttning. Hir finner man ocksi en for
skdrgirden mycket typisk markform: en snirskog
av enbuskar,nypon, hagtorn m. m. som vdxer bland
storre stenblocki den gamlastrandvallen.Ovanfor
Teste brygga, ocksi pi Bastisens sluttning i den
gamla "kalvhagen", Iigger en fiskarstuga och i
soder, ldngre upp frin sjon, en liten sommarstuga
pi avstyckadmark. Platin smalnarhastigt mot norr
och blir en stenig remsanedanfor berget ldngs sundet mot Lindholmen. P6.Korsnds mark ligger hdr
ett par smi slipar och varv for fiskebitar.
Sandvikens sodra del dr ganska linggrund i
skydd av berget, men stranden reser sig ddrefter
ganskabrant upp mot grusplatin, som hir ticks av
tallskog, nirmast stranden li.g och vindpinad,
ldngre in mot land och i ld hogstammigoch grov.
KorsndsUppegird har f. o. ett mycketgott bestind
av skog, sivil timmerskog av tall som blandskog
med lovtrid i den gamla hagmarken.Lingre in i
skogen, mellan bergen, ligger ett Par mosshilor.
Skogend,rvad lekmannensdger"vacker", med raka
stammar och tdt undervegetationav blibdr, ljung,
klockljung, lingon m. m. Ldngst ned mot soder
inom fritidsomridets grdns,finns nigra sm&ldgenheter avstyckade,bl. a. Klockarkasen (har hir
kanskestiit en virdkase pi berget?), Hattebeckoch
Sjiivik. Omedelbart soder om grdnsen ligger bebyggelsen omkring sundet mellan Tjdrn6 och Salto,
med pensionat,bitbrygga m. m.
Bukten mot Saltolerankallas d"ni dag Saltpannebukten, vilket namn erinrar om att man hir i forna
tider kokade salt ur havsvatten.Ett litet markomride strax norr om Testebryggan utgor ocksi en
"samfdllighet" och hir finner man brdnda stenar,
kol och aska efter de hdrdar som anordnadesfor
att koka "saltpannorna".
Vid Sandviken,som dr en utmirkt badplatsmed
bide linggrunda och mera djupa partier, ligger tre
sjobodaroch bryggor.Den mellerstabryggan,Teste
brygga, dr samfilld for alla g\.rdar inom hemmanet
Korsnds, och iven angoringsplats for postbiten
BILDRADEN : Korsniis Uppegfrrden,'fotofrdn norr, ladagdrden
t. u., snicdarbodent. u. baAom ltuset. - Mangirdsblggnaden,
ilppfiird 1s63, frdn siid.er.- Ladugdrdendr byggd i d.lderd.omlig,
typisk bohusldnd:A sil. - Ut:iAt ntot norr lrin gfrrden daer
" Lind.hullegdrdet". B-pilen loto.
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sommartid, mellan Salto, Koster och Stromstad.
Denna brygga gav ocksi, si. ldnge brofcirbindelsen
dnnu inte vat {d,rdig, den bdsta forbindelsen till
semesteromridet.Herr Adolfsson hade sin brygga
och fiskebod i viken nordost om girden.
Nigon har sagt att de bohusliindskaklipporna
har tvl, "ansikten", liksom den grekiske guden
Janus. Ett mjukt och vdnligt, ett kargt och frinstotande.Si. dr det ocksi pi Tjdrno. Nordsidan av
bergen iir mjukt avslipadeoch har rundade konturer. Det var inlandsisen,som for ca3O.OO0
ir sedan
liksom filade eller hyvlade fram dessaformer. Sydsidan av bergen och alla sprickdalar, som legat
skyddadefor dennabearbetning,har brantare,kdrvare och mera sonderbrutnakonturer. Senareirtusendensvigslag har ytterligarerundat till linjerna
och den rika vdxtligheten av ddla lovtrid, lind, ek,
alm, asp,l6nn med undervegetationav hassel,vildapel, hagtorn m. m., ger det kdrva landskapet
ovanlig lummighet.
Vi moter for ovrigt hdr en helt annan flora, betingad av ett mildare klimat, delvis kanske erinrande om Storonsoch Vinerstrandens.Ldngs klipporna vdxer murgrona, vildkaprifol, slin, bjornbdr
och nypon.Nerevid strandenstrandkil, strandaster,
strandrig m. fl. typiska strandvdxter och den virliga floran med guldviva, vidok, liljekonvalj, blisippa m. m. miste varabetagandevacker.
Uppe pi Bastisen hdckar korpen, vid Sandviken
strandskatan,ejdern m. fl. simfiglar och pi Lindholmen ett flertal trut- och misfiglar av olika
arter. Fisket i Saltcihamn och ldngre ut pi Kosterfjorden, efter makrill, torsk och flatfisk eller hummer, krabba, rdkor och andra skaldjur sdgesvara
utmdrkt. Av skalen i strandkanten att doma finns
det en ostronbank pi. lagom djupt vatten ute i
Sandviken.Blimusslan, som ocksi synesvara rikligt forekommande, dr ocksi ldttfiskad och aptitlig.
Si den som vill smaka dessaldckra skaldjur har
bara att dyka ned och plocka it sig ett mil.
Utover vad som fra, Jrrun sagts om Tjdrnoomr&det, dessgeografiskalige och naturskonhet,vill
Tjirnondmnden garna ldmna foljande upplysningar till dem som redan sommaren 196I amnar
besokaomridet.
Pi. on finns, i ndrheten av kyrkan, en mindre
diversehandel och ett bageri, beldgna ca 500 m
frin omridets sodra grins, en lagom promenad ndr
Forts.pd sida 78
BILDRADEN:
Utsiht duer Saltii hann och SandaiLen no, aArter
-fonden. frfrn dalgixgen ocb oiigen upp till gdrden. Saltt) i
Dalgixgen begrlinsas i nor at en bergbrant heh AlAdd. och dold
at l6utrAd. - Dalgdngen not aAstel, 'foto taget -fnin berget lid
ladagfuden. Hela dalgdngen bjuder utmiirkta ilhpldtrel. -Vdgen
ned ntot Sandaiken lrdn gfuden. B-pilen foto.
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StiftelsenBoforsgirdarbygger 105nya toppmodernaldgenheter
1

for ogift Personar
Som tidigare meddelatsi B-pilen, uppfor Stiftelsen Boforsgirdar ett "ungkarlshotell" vid Gustavsgatan, inneh&llande 105 st. ldgenheterom 1 rum
och kokski.p, en vaktmdstarebostadpi 2 rum och
kok samt vissa andra, for ldgenheternagemensamma lokaler. Arbetet har nu framskridit si.lingt, att
8 viningar dr uppforda och panncentralen tagen
i bruk. Fullt fdrdig for inflyttning kommer fastigheten att vara efter semestertiden196I. alltsa i
augusti-september.
Totalt blir byggnaden 9 bostadsviningar hog,
vartill, som ovan ndmnts, kommer kdllare, ddr
panncentral, skyddsrum och vissa andra gemensamma forvaringsutrymmen d.r belagna. I de gemensamma forvaringsutrymmena erhi.ller varje
ld.genhetett mindre utrymme for forvarin g av kld,der, reseffekteroch andra personligatillhorigheter.
I kdllaren kommer dven att inrymmas en mindre
bastu.Det skyddsrum,som forfattningsenligtmiste
utforas, dr tdnkt att anv'andasfor forva ring av
cykLar.I det killarplan, som ligger i nivi. med omgivande mark, ar dven huvudentr6 och vaktmistareexpedition belzigna. Frin huvudentr6n leder en
trappa upp genom samtliga v6.ningsplan.I anslutning till trappan finns en hiss, avsedd for 6 personer. Entr6n dr beligen i byggnadensnordostra
1,7

horn. I samtliga vi.ningsplan finns i fasaden mot
oster balkonger avseddafor vzidringav sdngkldder
o. d. Mellan balkongernaskall ocks6.den i lagen
bestimda reservutgingenbyggas.
Viningsplanens utform ning f r amgFu av ovansti.enderitning. Som synesdr trapphusoch hiss brandsdkert avskilda fri.n de 6vriga delarna av viningsplanet. Frin trapphusetkommer man in i en mindre
hall, varifrin en genomgiende korridor dr ansluten. Pi. omse sidor om korridoren ligger entrderna
till de olika ldgenheterna.Dessa dr till antalet 12
i varje vi.ningsplan, med undantag for forsta vi.ningen, ddr vaktmistarebostadenom 2 rum och
kok 5r beldgen,och dir si.ledesantalet ligenheter
for ensamstiendeblir 9. Frin den ovanndmnda
entr6hallen kommer man iven in i ett for varie
vining gemensamtutrymme, som bl. a. kommer att
upptagasav ett badrum och ett duschrumsamt ett
rum, ddr anordningar for strykning och pressning
av kldder kan tdnkas.
De olika ldgenheternaharen invdndig yta av ca
3X6 m, dvs. ca 18 m2. Fri.n korridoren kommer
man in i eit mindre kapprum, varifrhn ytterligare
en dorr leder in i ldgenheten.Genom denna planering med forrum ernis god isolering mot storande
ljud frin korridoren. I kapprummet finns ocksi
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Boforsfoto
Nionde ufrningennAAdpA hdghusetaid. Gustausgatan,
Falk.

samtentr6till ett \ilC
diversegarderobsutrymmen
med wdttstill. I ldgenhetenfinns dessutomi en
alkov ett kokskip med matforvaringsutrymmen,
Tj?irnii
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hushillsinkopen skall goras. Dessutom kommer
nimnden att forsoka ordna med en varubusstill
campingomridet. Alldeles utanfiir sodra infarten
ligger pensionatet Furuhojd, med z5 egna rum och
ca 1,0rum hos familjer i ndrheten. Pi pensionatet
kan dven lunch och middag intagas av dem som si
onskar. Vid pensionatet finnes iven en kiosk och
strax intill ligger Ziveningbitsbryggan, ddr biten
frin Stromstad ldgger till.
Inom omridet kommer tvi campingplatser att
anordnas,tillsammans rymmande ca 500 tiiltplatser, dir gott om utrymme 6ven skall finnas fdr
parkering intill tiilten. I omedelbar anslutning till
campingplatserna kommer det att finnas toaletter
och tvdttplats. Tvittplatsen forses med kontakter
for elektriska rukapparater. Forutom vid wdttplatsen, kommer yttedigare nt'gra tappstdllen for
dricksvattenatt uppsdttasndra vigen ned mot stranden. Vid tappstlllena ordnas ocksi avlopp.
Invid badstranden,i en f. d. sjobod, skall en
kiosk iordningstdllas for forsdljning av ldskedrycker, glass, tobak, choklad, tidningar m. m. For de
badandesbekvdmlighet kommer en toalettbyggnad
att resaspi skyddadplats ndra skogsbryneti strandenssddradel.
I mangirdsbyggnaden skall expeditionslokalmed
telefon och sjukrum inredas. Ldkare finns pi iin
om nigon skulle bli allvarligare sjuk eller om en
olycka skulle intrd'ffa.
Badstrdnderna d,r :utmd,rkta,med fin sandbotten
ldngs den storre bukten. Den, som vill dyka direkt
frin klipporna, kan gora detta och den, som inte
onskar brcnna skinnet alltfiir hirt, kan njuta av

kylskip, kokplatta, diskbdnk och diskstdll. Avsikten
dr atthyra ut de 105 ldgenheternai moblerat skick.
Av vdsentlig betydelse, ndr det giiller att faststdlla hyran i ldgenheter av detta sIag,dr stddningskostnaderna.Nigot beslut om hur stddningsfrigan
skall losas ir dnnu icke fattat. Man kan tinka sig,
att stiftelsen ombesorjer stidningen av korridorer
och gemensammautrymmen och att vederborande
hyresgist sedan svarar for stldningen av resp. 16genhet. Man kan givetvis dven tdnka sig mojligheten att stiftelsen svarar for all forekommande
stddning, vilket emellertid kommer att ge vdsentligt hogre hyreskostnaddn det forstnimnda alternativet.
De som ir intresseradeav en bostad i denna
fastighet, som ligger vdl placerad bide i forhillande till Kilstaverken och Karlskoga centrum, kan fi
nirmare upplysningar genom personalkonsulent
Rune Olsson (tel. 1186), EPP.
skogensskugga och svalka. Vattnets salthalt dt ca
3,8 %, bland det hogsta pi vdstkusten.Fisket dr
utmdrkt. Tyvdrr har Nlmnden dnnu inga egna
bitar, men den rdknar med att de olika organisationerna i framtiden sjdlva skall anskaffa sidana.
Det finns ocksi goda miijligheter att fi folja med
fiskarna ut och att dven f.hhyra bitar av dem.
Just nu phgiu i rask takt arbetenamed vatten och
avlopp, toaletter och tvdttplatser m. m. och Ndmnden hoppas att allt detta skall vara f.drdigt till
till
semestern.Dessaarbetenhar kostnadsberdknats
ca 45.000:- kronor. Bolaget har ldmnat ett engingsbidrag pA 20.000:- kronor for att tdcka
dessa"startkostnader"och personalorganisationernahar visat sitt storaintresse,genomatt ansli minst
kr 2:50 per medlem till Tjdrniinimnden. Nigra
klubbar har t. o. m. ldmnat storreper kapita bidrag
eller lovat att inkopa bltar o. dyl. till gdsternas
trevnadoch disposition.
Det dr Ndmndens forhoppning, att omridet
kommer att utnyttjas av si minga som mojligt av
Boforskoncernensanstillda och att vi alla, med
forenade krafter och insatser, si sminingom skall
kunna bygg ut anldggningarna och dirigenom
skapaossett verkligt forstklassigtfritidsomride pi
vdstkusten.
P. S. De detta skrives d'r vdgffitgan p5' on det
storstaproblemet.Bron mellan S. Odd6 och Tjdrno
blev firdig och klar redan for ett ir sedan,men
vdgen pi Tj2irno ir dnnu inte oppnad for biltrafik.
Vi hoppas dock, att myndigheterna liter arbetet
med den piborjade vdgen fortsdtta, si att denna
blh farbar ndr semestertiden infaller. Se f. o.
kartan!
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I TIDAHOLM FOR 50 OCH 25 AN SEDAN
Anno 1911. Den forstaTidaholmsbilentill armicnpi leverans-och provrur
I Viistgiita-Bladet, Tidaholmsbygdens egen tidning, stod nedanstiende
mycket lustiga tidstypiska och lven
f6r en storre ldsekretsniutbara artikel
att llsa fcir en kort tid sedan.

bilen fcjr lastning. Till bilen kan slt"Brcidbetaliden", och fingo Gestilrentas en kirra, som gdr att man kan lasta monumentet i sikte.
densammamed lingre fciremil, sisom
Det sig fredligt ut vid det v6l vtrstockar,brdder m. m. Den bakre delen dade Kungslenamonumentet.Vi sigo
af bilen ?irskyddadaf ett brddtak, som icke ens skuggorna af Birger jarl,
ldtt kan aflyftas. Till utseendetverkar konung Valdemar och konung Hakon
Tidaholmsbil pd proatur fdre leaerans bilen som en omnibus, och det var just utan endast
deras iminnelse, de tre
till anndn,
som sidan han nu tjiinstgjorde.Hela tornen pi kyrktaket. Icke heller vtlnafordonet Ir mf.ladt i gri milit?irf2irg den af Torgils Knutsson visade
Den frirsta svenskalastbil. som tillsig
verkats f<ir svenskaarm6n, levererades och ter sig trefligt samt fcirefaller diir uppe pt bergskr6net, ddr den
den 10 april 1911 - alltsi i dagarna framfcir allt att vata af slrdeles solid gamla folkungaborgenfordom striclte
upp sina spiror i h<ijden.Det var bara
fdr femtio ir sedan- frin Tidaholms byggnad. Motorn arbetar ocksi villigt
bruk. Dagen dessfdrinnanhade bilen, och sdkert, och uppfcirsbackarnetagas en pojke i byn, som gapade munnen
ur led, nIr han fick se vtr krigsbil.
som var en tvi tons vagn, kcirts pi en utan allt krus.
Vi voro snart utom stadenshank och
provtur till Skdvde, dir den uppvisats
I Borgunda var det en vacker flicka,
ftir Livregementetshusarersoch Gdta stcir samt inne pi Acklinga skog och som tittade ut genom fcinstret och
pi den smala och krokiga v?igen.Si
tringkirs officerare.
nickadeit mig, men det talade jag inte
Om denna ftir den tiden unika resa mdtte vi ett timmedass,med kcirsven- om for de andra, f& jag kdnner till
nen hd,gt uppe pi detta. Vi bacl<ade
berittas i Viistgiita-Bladet den 14
vikingablodet jag.
februari samma ir och vi iterger hdr in pt en afvdg, men d3. timmedasset
I Skultorp och Sjogerstad bdrjade
utdrag ur den intressanta,tidstypiska skulle fdrbi oss, kringlade hlstarne vi dra oronen it oss, fdr hdr var det,
- diir lig k<irsven
likafullt,
och
vips
artikeln.
som kung Rane slog ihjil sina brdder
Artikeln blr titeln "Pi krigsbil" och och stockari diket. Vi finga svalkavirt
Skule och Sjoger.
vikingablod
med att plocka upp bide
ir signerad G. L-g. Den torde alltsi
Men nu bor det bara fredligt folk i
kdrsvennen,
som
dess
biittre
blef
allha skrivits av Vistgdta-Bladets fdrste
de trefliga och fina girdarne, handdeles
oskadad
och
stocl<arne,
en
och
en
redakttir Gustaf Lindberg.
lande, skr?iddareoch skomakare och
Somnyvorden "krigskorrespondent" i taget. Det var huggarn hvad Victor
andra "dmbetsmdn", som de kallades
var
stark,
och
volontdren
Albin
Larshade Lindberg bland annat fdljande
fcirr i vdrlden, som vi kunde finna af
son,
som
skall
bli
chauff6r
fcir
bilen
att fiirmlla om "profturen Tidaholm
diir uppe i Ostersund hos Jdmtlands de minga skyltarna.
-Skiifde":
Hiir vid Sjogerstarikade vi emellerOm vi inte kinde oss precis som f'dltjd,garevar inte heller vek i tagen.
Denna
lilla
episod
fcirsinkade
oss
tid
ut f6r ett litet missode. Vi skulle
Harald Hildetand di han pE Brivalla
emellertid en hilf timma - dlrrifver
genom en viadukt pi statens jdrnvdg,
hed bestegsin stridsvagn,st ansigo vi
var Lindstrdm arg.
men den befanns varu for lig. Nu
oss sisom vikingar, en smula moderniUtan
vidare
dfventyr
hunno
vi
ned
visadesig dock det praktiska hos bilen.
serade mih[nda, di vi lntrade upp i
I en handvdndning lyftade vi af taket
krigsbilen, sedan den k<irt ut ur auto- pi Acklinga mader.' Si svingde vi
pi bilen, och se, dl kunde vi passera.
mobilverkstadenvid Tidaholms bruk. f<irbi Ekedalens station och uppfdr
Nigon fruktan behtifde vi icl<eheller
Hiir ser d den 'f6rsta aid Tidabolmsaerkentillaerkade lastbilen, sotn lar fiird.ig redan
hysa, ty den gamle bepriifvade Lind1903. vid mtten sitter aonsrruati)renGotfrid Lindstrdm. Foto frin herr Janne ceder,
strdm (chauffd,ren) satt vid styret och Tidaholm.
bredvid honom chefen Victor, och
victor betyderju, som man vet, segrare,
Fcir dfrigt voro vi ett valdt slllskap,
representanterfdr statsmakterna,som
inte behtifde skdmmasfor sig, om vi
in voro af nigot olika politisk lZiggning. Inalles voro vi 10 man hrigt och
32 hdstars kraft var det i maskinen.
Alltsi, vi startadekl. t0.35 i torsdags f. m. och milet var militirstaden
'
Skdfde.Innan vi ldmnadestadenbakom oss,vilja vi emellertidgifva en beskrifning af virt fordon. Bilens frirsits, som jiimte chauffdren rymmer tv8
personermed icke alltfcir stort tilltagen
kroppshydda a posteriore, ?ir skyddad
af en kur, som kan ihopfiillas. Bakre
delen har bekvlm sittplats for 8 personer, men de stoppade sdtena kunna
ocksi borttagas,orn man vill begagna
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Hlrefter susadevi ivZigtill Trdngen
och blefvo dfven ddr viinligt mottagna,
fingo majoren och en kapten med oss
in i bilen, och s&kilade vi rundtom pi
den rymliga g&rden.
- Si'na h?irskulleTrdngenha, fdrklarade majoren, och det tyckte vi, att
han sa'riktigt bra.
Vir hemresa gick ypperligt i god
och jiimn fart. 1 timma 45 minuter p&
)12 mils vdg.
Men det sdger jag: Hade jag varit
Harald Hildetand och haft en stdan
krigsbil, hade jag snart gjordt rent hus
pt Br&vallahed.
Eoto (rykort) Ifitn 7920-talet.
TidabolmsBruA,Aatomobilwrkstad.en.
Men vi kommo cifverens om att vi
skulle tills?iga kungliga majestdt och
kronan att gdra viadukterna hiigre.
Men i fcirtreten ito vi upp alla baronens smiirgisar, och dru&o upp allt
det t6, han hade med sig i en sidan
ddr flaska, som kan h&lla en dryck
varm hela dygnet. Merci bien.
Lindstrcim gjorde en sirlig svdng
med bilen, och vi kijrde in till Lifregementetshusarerskasern.Om det fanns

militlrer? Jo, det kan man lita pi dfverste,majorer, ryttmlstare, l<ijtnanter, fanjunkare, sergeanteroch "vlrar"
i linga banor. Fdr min del var jag
nlstan litet hdpen och satt kvar i bilen.
Krigsminnen de togo krigsbilen i
ordentligt isk&dande, de voro "Inna
nyfikna pi'n", men bra tyckte de allt,
att han var. Och hdr stannade vi
ganskalInge, fcir att hinna ge svar pi
alla frlgorna.

Bilen afgick pr j?irnvZig den L0
februari till Ange, hvarest den mtites
och mottagesaf generalstabsofficerare,
hvilka oi densammaresa den 12 mil
l&ngavigen till Ostersund,for att ddr
atl mna densammatill fiiltjiigarne.
Detta dr den fcirstasvenskalastautomobil, som forfiirdigats fcjr svenska
arm6n, och det ?ir en gl2idje, att Tidaholms bruk ffltt fdretr?idesrltten till
denna leverans.Vi hoppas och cinska
i det fallet en viilfcirtjiint och god fortslttning.

Anno 1936. AB tsoforsTidaholmsverken6vertar bruket
t;r HelgeBj iirk
cl<ningar.Au 6u eringenj
N 6graminnesante
I bdrjan av l93o-talet hade Tidaholm tvi stdrre industrier, ndmligen
T[ndsticksfabriken Vulcan, med en
arbetarstamom ca 1.000 arbetare,och
Tidaholms bruk, vars huvudsakliga
tillverkning var lastbilar, bussar och
brandbilar,med ca 350 anstillda.
Under iren L932-L935 frirlndrades
emellertid arbetsmarknadenavsevirt i
staden. Tidaholms bruk tvingades av
ekonomiska skdl att helt nedl?igga
driften och di samtidigt tdndsticksfabriken miste minska antaletanstdllda
(Kreugerkraschen), blev ld,get fcir
Tidaholms stad synnerligensvirt.
Stadenhade, vid brukets nedliiggande, frirvdrvat verkstadslokalernamed
omkringliggande industriomride och
fcirsdktenu att intresseraindustrier fcir
verksamhet i de lediga verkstederna.
Helge BjdrA, Tidaboltnsaer)ueringenjir
kens fdrste platrchef. Boforsfoto Tillman.
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Ett mindre fdretag, Volator, hade
under en del av 1934 och L935 sirr
verksamhetfdrlagd dit, men rdtt snart
stod det klart, att fciretagetinte kunde
fortszitta verksamheten,vilken ocksi
nedladesi slutet av fu L935.
I biirjan av 3"r 1935 vlnde sig stadensrepresentant
i riksdagen,riksdagsman J. A. Persson,till statsminister
n6d.
P. A. Hansson,ochklagadestadens
Statsministernvlnde sig di till Boforschefen dr Sven\Tingquist med en
forffi,gan, huruvida Bofors kunde
hj?ilpa Tidaholms stad genom att dit
foild,gganigon del av sin tillverkning.
Under tiden som ovan omnlmnda
olyckor hopades dver Tidaholm hade
Bofors utprovat sin nya 40 mm fiiltautomatkanon,den sedermeras& vllkZinda40 mm FAK L/6o M/36.
Under 1935 kunde man, pi grund
av det stora intresseett flertal stater
Visadedenna pjis, fdrutse att en tillverkning i stdrre skala snart skulle
komma till stind. En del mindre Drovorder hade redan ingitt
I september1935 bestimdesatt tillverkning av lavettaget till "40:an"
skulle fdrl?iggastill Tidaholm och ett
anslagom 500.000kronor for maskininkdp beviljades.
N&gon av de fdrsta dagarnai okto-

ber fick nedskrivarenav dessaminnesanteckningari uppdrag att organisera
av verkstldernai Tidaist&ndsdttandet
holm och att ddr si snart som mdjligt
starta tillverkningen av lavetter till
4o:an. I samrid med dveringenjcir
K. Th. Karlssonber[knadesden erforderliga maskinutrustningenf6r en tillverkning av ca 10 lavetter per minad
och dessamaskinerbestdlldesfcir leverans under november-december. De
som firma Volator hade i
Tidaholm, var samtligalldre och omoderna, varfor nigot <ivertagandeav
dem ej kunde komma ifrlga.
I mitten av oktober gjorde jag ett
besok i Tidaholm for att se vad som
kunde gcirasfcjr att piskynda arbetet.
Volator hdll de pi med en del avslutningsarbetenoch lovade att verkstdderna skulle vara lediga ftir inflyttning
under decemberminad.
inte gjorJagminns att verkstdderna
de nigot uppmuntrande intryck. Maskinparken var minst sagt dilig, nlrmast skrotfdrdig, och, med undantag
av monteringshallen,verkadelokalerna
slitna och mindre vdl underhillna och
med renligheten var det si och si. Det
visadesig ocksi rltt snart att smedjan,
som vi anvdnde som nitnings- och
hade si d&ligt tak,
svetsningsverkstad,
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att det lickte som ett sill, varfcir vi
redan sommaren1936 m&steldgga om
hela taket. Kostnadernahdrfrir bestreds
till en del av staden.Ett hvreskontrakt.
jdmte kontrakt om kraftleverans,gjordes upp med staden. Jag vill minnas
att hyran fcir verkstddernavar 7.000
kronor per 3.roch att hyran fcir Bruksvillan med tillhdrande park var 3.000
kronor. I klausulen om Bruksvillan
fanns intaget, att vi var skyldiga att
underhi.lla parken i virdat skick. Betrlffande verkstdderna
skullealla reoationer bekostasav oss.
I Bofors uppgjordes maskinplacering, som 6versdndes
till Tidaholm frjr
att tjdna som ledning vid maskinuppsdttningen. Samtidigt utrymdes verkstdderna och rengjordes ordentligt.
Lokalerna milades upp och ett provrum fdr motorer deladesi tre delar fdr
att anvdndas som verkstadskontor.
Provrummet hade stora slasfdnster
mot scider,varfcirdet uar he-ttom sommaren och kallt om vintern. Det var
silunda ditt tj?inligt som verkstadskontor, di dess invinare tvingades att si
mycket som mcijligt vistas ute i verkstaden.
I decemberbciriademaskinernaatt
komma till Tidaholm och uppstZillningen forcerades. Fcir detta arbete
hade vi anstdllt fcirre verktygsfrirmannen pi. Tidaholms bruk, K. S. Glad.
VerkmdstareGlad fick sidlv anstdlla
erfordedig personal fcir mottagning
och uppst[llning av maskinerna och
jag viLLminnas att de forsta arbetarna
vi anstlllde var brciderna Enock och
Albert Johansson jdmte elektrikern
Ragnar Jacobsson,alla tre mycket duktiga yrkesmin.
I januan 1936 var allt se Hngt
kommet, att man kunde tdnka p5. att
fi hjulen att snurra.Sj2ilvflyttade jag
med familj ned till Tidaholm i bcirjan
av minaden.
VEr fcirsta order var 60 st lavetter
till 40 mm akan fdr Polen. Emellertid
tog det sin rundliga tid att fi matetial ftl.n Bofors, varfor vi fick i uppdrag att tillverka en del verktyg fdr
Bofors.
Fcirstaminaderna var besviidiga.Pi
grund av materialbristen fanns ingen
mdjlighet att flt igl'ng en allsidig produktion av lavettdetaljer och ute i staden gick mitnga arbetslcisayrkesarbetare och vdntade pt att vi skulle komma iging p3. aIlvar. En viss irritation
ijver den lingsamma igingsittningen
kunde ocksi fd,rmdrkas.
F6r att hjelpa till med arbetsledning
och instruktioner kom en svarvareoch
en frdsare ned frin Bofors - detta
med hdnsyntill att de var v6l insatta
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Tidabolntae&enskontorsbyggnad,
nyuppfdd 1941. Foto 1941, Bofors arkiv.

i v&ra. arbetsmetoder.De bida boforsarna var K. E. Svensson,numefa
verkmdstarei Tidaholmsverken, samt
SenceMalmefeldt, som blev frdsarefcirman (nu bortgingen).
Frin och med april minads inging
fcjrblttradesmaterialfcirs6rjningen,
si
att vi efterhand kunde anstilla nison
svarvareoch frisare och s3.smining-om
en och annan filare. Samtidigt med
dessaanstdllningar miste d.venen del
improduktiv personal anstdllas.Som
tidskrivareanstdlldesS. H. V. Larsson,
fortfarandeanstdlld.Som frirestindare
fcir ritnings- och verktygsf6rridet anstllldes, p3.verkmilstareGlads rekommendation,den trevlige och samarbetsvilliga Thore Johansson,
iven "Tjommen" kallad. Tre portvakter hade dven
anstdlltslikasi en-eldareoch verktygssmeden Rylin, som dven skdtte sdtthZirdning av detaljer till lavetterna.
Fdljden av sistnlmnda anstdllningar
blev att den "improduktiva" delen av
de anstdlldaunder fcirstakvartalet var
stcirre In den produktiva, varfcir det

ekonomiska utbytet tycktes skiiligen
klent.
Det bittrade sig si sminingom. Material strcirnmadein och vi kom s3.
Itngt, att en del mindre grupper kunde
monteras.Frin Bofors kom plitslagaren Arne Boox fcir att bitreda vid nitningsarbetetoch han stannadekvar
som f6rman fcir vir si kallade plitverkstad.
Allteftersom tillverkningen kom
iging miste vissaspeciellabefattningar
tillslttas. Somavsynareanstdlldesfcirre
fcirmannenvid bruket Oscar Svensson,
men di snart behovet av en monterings- och filarefcjrman gjorde sig
g?illande <iverflyttades Svensson dit,
vilket var ett gott val, endr Svensson,
fcirutom stor yrkeskunnighet, hade
mycket god personkdnnedom,vilket
blev mig till god hjiilp, eniir jag d3,
dnnu ei k?inde"Tidaholmarna" si vll.
Efter Svenssonanstdlldessom avsynare
ingenjor Brivall. Han var en mycket
god verktygskonstruktor och blev sedermera chef fcir Tidaholmsverkens

Monterixg au laaetler till 37 nnt pansaraiirnskanon 1944. Foto ur Bofors arkiv.
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vilket ibland kunde ftirorsaka smi
missfcirst&nd.
D3, jag nu sertillbaka p& de tvi iren
i Tidaholm har jag endast angenema
minnen. Vi brirlademed en tom verkstadslokal,men tack vare bolagsledningens fcirstielseevad det gZilldeeko-:
nomien, en osedvanligtgod och lojal
:
::
t"
ii
'!
i
arbetarstam,samt goda medhjlilparei
'",
. .:
kunde jag ldmna en
arbetsledningen,
rt"
verkstad,som hadealla fcirutslttningar
I-'
att fullfolja den uppgift, for vilken
den startades.
Denna redog<irelse
fcir Tidaholmsverkens ftirsta verksamhetsir skulle
inte vara fullstdndig,om inte ingenjdr
Hans Lindqvist nlmndes. Han var
Bofors kontrollant hos oss och sktitte
nyuppl6rd.a1941. Foto 1941,Bofors arkiv
Apteringshusenaid Tidaholmsoerken,
alla vl.ra mellanhavandenmed de olika
ritkontor, di dettanigot ir senarekom sj2ilva lig efter med det eleverande utllndska kontrollanter,som vi di och
d& hadepi mer eller mindre tillf?illiga
anstdlldes sysremer.
till. Som verkstadskontorist
besdk.Sin uppgift som intern kontrolVid midsommartidenkunde vi iter
Evald Molin, som fortfarande 6r anstllld, och som var mycket ambiticis erbjuda Bofors 15 st. 40 mm lavet- lant och som medlaremellan leveranoch pilitlig i sitt rett si varierande ter. Vi hade lven andra obiekt som t6r och bestdllarei mer eller mindre
Vi tillverkade2 st. tvivelsamma frigor skotte han pi ett
utfyllnadsarbeten.
arbete.
*
Iaddcivningsapparater
till 40'.an, val- synnerligengott och trivsamt sdtt.
Hur sedan verkstedernaink6ptes,
I och med h6r omndmndaanstill- kanonsklykor och mekanismertill valgranatverkstadbyggdesoch apteringsningar var vir organisationkomplett. kanoneroch ett antal marinlavettertill
lokalerkom till och de anstdlldasantal
Den var enkel och billig, nigon kame- 25 mm automatkanonm. m. Jag vill
ral avdelning med kassdr och avld- minnas,att antalet25 mm lavettervar si sminingomunder de svira krigsiren
ningskontor m. m. fanns inte. Fcir de 12 st. Under 1937 fingo vi iven 40 stegtill river 700, dr en annanhistoria.
dagliga utgifterna hade vi en check- mm lavettage i arbete fcir Holland
Gamle "Disponenlen"
(100 st.) samt ett 80-tal lavetterutan
rdkning pi Skaraborgsbanken,dir vi
*
vagnarfcir Sverige.Dessasenareciverkunde f& ut nddiga sekiner,och tidskrivare Larsson sdnde var fjortonde flyttades si sminingom till Trollh?itdag sina tidkort till avldningskontoret tan. I mitten"av 1937 bdrjade vi att
i Bofors, som sinde avloningarnai en provtillverkabakstyckentill 40:an och
mindre plitl&da ned till oss i Tida- vi levererade7 st., varefter tillverk- Tre av "veteranerna" beriittar:
ningen av bakstyckenblev en stor del i
holm.
Av de ca 100 man, som anstllldes
Ritningar och planeringskort med Tidaholmsverkens
oroduktion.
vid Tidaholmsverken itr L936 1r lnnu
Redani borian av 1937 blev det tal ett
ungefdrliga arbetstiderangivna kom
30-tal kvar i tjdnst. Minga har ungeoomplaneringsavdelningen
i Bofors om att jag skulle flytta tillbaka till
der irens lopp uppnitt pensionsildern
och jag ldmnadeut dessatill fcirmiin- Bofors och vid midsommartidenkom och slutat.
nen samt bitredde dem i en del mera ingenjcirCarl Holmqvist ned till TidaTidaholmsverkens25-iriga tillvaro
holmsverkenfdr att under ett halvir skall firas med medaljutdelning m. m.
viktiga ackordsdrenden.
Som en kuriositet kan n[mnas, att sdttasig in i arbetetoch vid nyiLr1938 kirdagen den 3 juni. Av de blivande
under forsta iret i Tidaholm platsche- itervlnde jag till Bofors. Vid denna medaljorerna har B-pilen intervjuat
fen di och di miste bitr?idaom nltter- tid hade Tidaholmsverkenca 150 an- tre: den till levnadsirendldste,den till
na vid lossningav material,som Bofors stiillda.
tjdnstetidendldsteoch den till levnadssinde ned oi kviillen med lastbil. Pi
Under de tvl, fu jag var vid Tida- iren yngste,fdr att hdra litet om deras
verkstadenhade vi d3.endasten natt- holmsverken var fcirhillandet till vir
minnen och erfarenheter.
vakt, som ringde hem att det nu hade hyresv[rd, Staden,mycket gott. Tyvdrr
Thore lohanston, forman i verktygskommit en lastbil. Och di var inget kunde vi inte i nigon stcirreutstrdckaflnat att gcira ln att settaett par byxor ning anstdlla nigra grovarbetareoch fdrridet, iir till anst?illningsdatumden
och en dverrock civer pyjamasen och inom den sektorn minska de arbets- lldste av Tidaholmsverkensmedalitirer
springa ned till verkstadenoch hjiilpa kisas antal, men vi tog vara pi och 1961. F3"vet vem "fdrman Johansson"
lirde upp minga ungdomar till goda dr, men alla kinner Tjommen. Givettill med lossningen.
vis trdffas han p& sitt kontor, ddr han
yrkesarbetare.
Under sistakvartalet 1936 kunde vi
Fcirh&llandetmellan arbetarnaoch sitter, omgiven av verktyg fcir stora
utcika antalet arbetarerdtt avsevlrt, si
att de timavldnadevid irsskiftet 1936 arbetsledningenvar dven i stort sett pengar i vilordnade fack, och dr bas
-1937 uppgick till ca 100 man.
gott. De smi kontroverser,som helt fcir ett antal verktygsjusterareoch -utI april L937 hade vi de fdrsta 15 naturligt kunde uppsti, lcistesi gott llmnare. Verktygsfrirr&det torde ha
lavetterna f'dtdiga fdr leveranstill Bo- samfcjrstindutan inblandning av hu- stcirre irlig omsdttning ln stadens
fors, men jag vill minnas, att de inte vudorganisationerna.En oldgenhetvar stdrstajdrnaffdr.
Tjommen iir dven en hdgt aktad och
levereradesf<irrdn i mai minad, endr visserligenatt fackforeningensordfdi B-oilensredakBofors ej ville ha upp dem, di de randeicke var anstdlldinom fciretaget, vdrderadmedarbetare
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och too2 var SenceMalmefeldt, som
dog fcirra iret.
Ja, si satte vi iging. Fick nya fina
maskiner och verktyg och si har det
gitt bra hlr hela tiden. Jag ty&er
itminstone det. t946 blev jag fcirman
fcir verktygsfcirridet. Fotbollen fhr
vata for min del nu."
*

hos Calle Berg*), men det var mestatt
plocka fram skruvar och bult och andra
imidetalier. Oskar Svenssonvar forman. Efter nigon tid blev jag borrare,
men hade detta jobb bara kort tid,
7-8 minader, och sedan l?irde jag
mig till frlsare och har detta yrke
dnnu. Mitt forsta jobb var att f.rdsa
6-kant pi bultskallar, sedan har jag
lZirtmig attklata sv&rarejobb. Jag kan
nog slga ^tt jag mest jobbat med
kanondetaljerstcirstadelen av de 25
iren."
*

Till levnadsiren lldst d't Mats Rylin, verktygssmed och av gammal
Tidaholmssldkt, dock utan anknytning
till Bruket.
"Nej, min far arbetadepi Vulcan
och dir biirjade jag ocksi L9L4. Jag Nigra smi minnen frin
var fcirst pi trycleriet, men tyckte det
Fiirman T bore I ohansson
var blst att ld:ramig ett yrke och si
Ingenjor Bjorks tid pi TV
tionskommitt6, dlr han represeriterar blev jag verktygssmed.
I det gamla provrummet var viggarEfter Kreugerkraschenblev jag ararbetsledareklubbenpa TV av SALF:s
na
id<e si vdrst ljudisolerande och fcir
hlr
avd. 70, Tidaholm. Hans andra stora betslos de flesta gick arbetsl<isa
iivrigt
till?impadesden iippna dorrens
i
stan
under
depressionen.
hade
intresseir idrott, ty Tjommen har kvar
Jag
all sin spinst fr&n tren som stjdrnfot- litet smilobb di'och di och var ocksi politik, varfrir man inte kunde undgi
att bli vittne till en del episoder.
bollspelare och st6ttepelareoch back
En dag kom en ung bch forhoppi TGIF.
ningsfull svarvare in till Platschefen
"J^g bcirjade jobba pi bruket
och begiirdeh6jning av timpenningen,
1924, 14 ir gammal, frirst som springsom han ans&gvara f6r lig.
pojke och sedanp& forridet och arbeIngenjrir Bjork hiirde pi och nlr
tade ocks8.hos Volator si liinge bolaget
var slut kom svaret:
argumenteringen
hade driften i ging i brukets gamla
- "Jaha, men f<jr en svarvareav erao
verkstdder.T. o. m. hcisten1935 arbekaliber dr det den rltta timpenningen."
tade jag hdr och tm jag var den siste
Samtaletvar slut.
pi arbetsplatsenoch var med om att
*
aweckla hela riirelsen. Jag var ocksi
med att aweckla Tidaholms Bruk, si
Ingenjdr Bjrirks hund, som jag vill
jag har varit med och silt ut tvi fdreminnas hette Bjdrn, sprang ibland ut
tag. Det rdcker.
i staden- iiven pt olovlig tid. Vid ett
NZir Tidaholmsverken startade,fick
sEdant tillf?ille hade polisen inftngat
jag borja igen p3' min gamla arbetshunden och ringde upp ingenj6r Bjdrk
men med tomma hyllor. Vi
plats
for att framstdlla anmlrkning och ftirvar en 7-8 man som togs in i februari
Frdsare Ake Johanston
modligen nigot varningsord.
L936 och jag fick anstdllningsnummer
- "Iug tacl<arfcir pipassligheten",
5008. Rylin var i Bofors frirsta tiden hos Volator den tid di det bolagetdrev
svaradeingenjcir Bjork, "men jag skall
fcir att ldra sig hdrdning, s& han kom det gamla Brukets verkstader.
sdgaer, att fir inte min hund springa
hit fiirst i mars, annarshar han anstdllNiir Tidaholmsverken biiriade ville
som han vill, si ffu era valpar inte
y^r
ningsnummer )003. Nr 5001
ju alla hit. Det var minga som sokte, b6ria hir."
K. E. Svensson,
som fick medali 1960 och verkmistare Glad, som tog in folk
6m hunden Bjdrns frihet direfter
Et <iveringenjorBjdrk, klnde mig och blev stcirrefcirmller icke historien.
si fick jagborja bland de alba. forsta.
*
Det var visst den 2 marc 1936 som jag
kom hit."
I biirjan hade man fcir villatriidgir*
dens skdtselanstdllt trddgirdsmdstaren
L. Denne, som dessutomhade minga
Vi intervjuade ocksi "Benjamin",
intressen bredvid, linade en g&ng
den yngste av trets jubilarer, frisare
ingenj<ir Bjorks cykel fcir att hastigt
Ake lohanron, som i februari fyllde
'40 &r, och vars anstillningstid rdknas utrdtta ett lrende.
Cykeln iterlimnades inte och di
flln 28 augusti1936.
"Nlr jag slutade skolan fanns det dgarcnpiminde om lenet, svaradeL. :
"Se det kao jag inte ldmna tillbaka
inte ens ett springpojksjobb hdr i stan.
den dj-n for jag har gett den i byte
Far och tvi briider jobbadepi Vulcan,
f6r en ldttviktare."
men dit kunde jag inte komma och de
Var det f6rsta gingen B. blev
var fcirrestenarbetskisastora delar av
svarslds
?
Affrect
tiden.
jag
H?ir brirjade
pi monteringen, vi
i'; Ocksi han meda.ljirr i ir.
kan vdl sdgaatt jag var montcirllrling
Mats Rylin i Smedjan

Reg. 149/60. Gdngfixtur till mellanbotten detalj j023435, inldmnat av
8727 SuneKarltson,VA 20.
Boforsverken
I den aktuella detalien skall 3 st.
Fdrslagskommitt6nvid Boforsverken och bdttre lyftanordning. Verktyget
hil
borras. Tidigare utfcirdes detta arsammantridde torsdagen den 2 mars medfcirocksi en inbesparingav monL96L under daeringeni6r Nils A.
teringstid,som kan berdknastill ca 10 bete utan fixtur, vilket medf<irdedilig
lV abI bergs ordfcirandeskap.
i 15 timmar per ir. Beldning kronor styrning och stcirre risk fiir brott pi
gdngtappen.Enligt den fcireslagnafixFciredragningslistan
upptog 14 f6r1 0 0 :- .
turen [r detaljen ochg2ingtappen
styrda
slag,av vilka 5 tidigarebehandlatsoch
Reg. L47/60. Muttrar fdr bandbhl- under arbetsoperationen, varigenom
bordlagts, medan ) var nya fcir dagen. lare p3
rnotslagthefare, inlamnat av brott undvikes pi gdngtappen. BeldI(ommitt6n beslcit att godkinna och
15408SuenArrebring, MSK 90.
n i n g k r o n o r1 0 0 : - .
beldnanedanbeskrivnaL0 fcirslagmed
De muttrar, som anvlndes fcir att
sammanlagt1.325:- kr. Ett fdrslag
hade av f6rslagsstd.llaren
itertagits, me- lisa bandhillana, var av tvi. olika
dan 1 bordladesf6r ytterligareprciv- typer, dels vanliga kronmuttrar, dels
en uppskuren mutter med en skruv,
ning och 2 tacksamtavbrijdes.
varmed muttern kunde l&sas kring
Reg.58/60. Taiirkil f dr kolonnertill
bandh&llaren.Av olika orsakervar det
luf tbeiare, inlimnat av 7366 Erik
icke mdjligt att lisa fast muttern, varSaahn,MSK 33.
f<ir denne d.ndradeldge, vilket kunde
Fdr infdstning av stabben mellan medfcjra bandjusteringar under p8gikolonnerna i 5oo och 1o0o LI{ an- ende smidningsskift. Enligt frirslaget
vdndes tidigare mellanldgg och enkla skall endast kronmuttrar anvdndas,
kilar, vilka ofta miste justeras.Enligt vilka kan lisas med saxkilar. Genom
fdrslaget anvdndcsnu en expanderande att kronan pi muttern gciresextra hdg,
kil enligt Svahnskonstruktion med en behover saxkilarna inte slipas ned vid
genomgiendebult, som enkelt och lltt
varje bandinstlllning. Belcining krokan justerasoch splnnas fastaremed n o r 7 5 : - .
en mutter. Forslagetkommer att minska
Reg. t48/60. Andring aa band ocb
tid och mateial fdr reparationer.BelciLyftgalfeln appbdngd tiUfAlligt i en truck
bandhLllare till 2,5 tont hejaren, kr- 'fdr att aisa
ning kronor 150: -.
funAtionen,ReS.151/60.
ldmnat av 15408 Saen Arrebring,
Reg. 139/60. Lyftt&ng ft)r mindre MSK 90,
Reg. L5L/60. Gaffel fdr lyftning au
uerktyg, inlimnat av 18696 Karl I,
Fi nuvarandekonstruktion av band- dragdorn till granatpresteni MSK 46,
Andersson,MSK 90.
hillare miste samtliga band i paketet inllmnat av 208L9 Lars-EriALarsson,
Tingen ir avseddatt anvlndas i en
MSK 46, och 23585 Gdte Erikston,
telfer vid lyftning av mindre verktyg.
MSK 46,
Den awiker frin det variiga utfciranVid byte av dragdorn i dragpressen
det, genom att fdrbindningen mellan
MSK
i
46 saknadesett ldmpligt verkskdnklarna icke ligger ddr sklnklarna
tyg, med vilket dornen kunde styras.
korsar varandra utan ndrmare gripDornen vd'gerca 50-60 kg. Fdrslagsklorna. T8.ngen sammanhilles av en
stillarna
har d[rf6r tillverkat en gaffel
bygel, som 1r fast fdrbunden med ena
med bojda klor, som passartill dornen
skdnkeln medan den andra dr rcidig.
och forsedd med en ptsvetsadcigla,i
Genom denna anordning erhilles ett
vilken
gaffeln kan hdngas upp i en
mycket fcirdelaktigt forhillande mellan
telfer. Gaffelns skaft dr i andra dnhd:vatmarna och ddrigenom en stor
dan f<irseddmed ett handtag, varigegripkraft. Beldning kronor 100: -.
Reg. 149/60. Gdngfixtur.
nom det hela kan styrasunder monteReg. 146/ 60.Mo nteringruerktyg f t)r
ringsarbetet.Beldning kronor 100: bufferttallrik och buffertbricAor pd av.fasasi hcirnen fdr att kunna inpas- eller kronor
till varderafcir50:motslagshejare,inlimnat av 15408 sas.Enligt fcirslagethar bandhillaren
slagsstdllarna.
SaenArrebring, MSK 90,
breddats och fitt en fyrkantig platta,
Reg. 1.52/60.Anorclning fi)r bortUtbyte av gummibuffertbrickorna i
varigenom samtliga band kan direkt
motslagshejarna innebdr ett mycket infdstas utan fasning. Utredningen blrtming au slagg p3 inonen t. 75,5
besvirligt passningsarbete,
bl. a. for att visade,att den fdreslagnanya bredare cm.gr., inllmnat av 23585 GdteEriAr
styra bufferthillaren raft. Det fcireslag- bandhillaren f6.r plats och att den ton, MSK 46.
na verktyget skall allts& anvdndasvid
dven kommer att innebdra en viss beD& dmnena till 15,5 cm granater
byte av fcirslitna tallrikar och buffertsparing av monteringstid. Belcining l[mnar skalningsapparaten, brukar
gummin och 1r samtidigt en sdkrare kronor 75: -.
lossprdngdslaggfrilja med ned i press-
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rdynan,vilket medfrjrdestarkfdrslitning
tillp& denna.Forslagsstdllarenharl&tit
verka en anordning,bestiendeav 3 st.
rcjr som bliser bort slaggenfrin tre
sidor av dmnet, ovanifrin och frin
sidorna. Genorn att dmnet hdrigenom
blir mera fritt frin slagg erhilles en
bdttre produkt och mindre slitage i
Bel6ningkronor 150: -.
pressdynan.
Reg. r53/60. Anorddng fAr kylning au dTnani granatPrerieni MSK
46, inld:mnatav 23585 Gdte Erikston,
MSK 46,
Kylningen av pressdynani granatDresseni MSK 46 har alltid varit ett
itort problem.Olika fcirslagmed olje-,
vatten- eller luftkylning har prcivats,
resultat.Genom
medotillfredsstdllande
dynhillarens konstruktion kommer kylmediet i direkt berdring med yttre
sidan av pressdynan.Avkylningen blir
hirigenom frir h?iftig och dynan har
l?itt fcir att spricka.Utan kylning blir
dynan fcir varm och av den olja, som
hittilis anv;intsfcir sm6rjningen,brinner en stor del upp, varfcir en extra
tillsats av olja alltid miste tillfcjras
dynan. Fdrslagsstdllarenhar fcjrsokt
forbdttra kylningen genom att fcirse
det vattenrcir, som leder kylvattnet till
dornen, med ett extra uttag, genom
vilket iven dynankan kylas direkt. En
vattenstrilesprutarnu ned i dynanoch
slir mot dennasvaggar och kyler den.
Anordningen har visat sig fungerabra
och nigot extra tillskott av olja 1r nu
inte erforderligt. Belcining kronor
4 O O-: .

ha orsakat en myctet allvarlig skada.
Det fdreslagna skyddet, som enligt
detta forslag genast sattes upp, ?ir
f?illbart.Det kan f?illasupp nir stingstil skall koras genom ugnen och
fdllas ned, ndr plitar skall kdras. Belciningkronor 71: -.
+
Av de &r 1960 inllmnade fdrslagen
iterst8r nu endastett att slutbehandla.
Sedandetta avklaratskommer en sammanstdllning dver kommitt6ns verksamhet1960 att g6ras.
i I ilapparat

Belt)ningen till biiste f t)rslagsstiillare
1960.

Reg. 66/60. Malningsanordning
typ Do-All.

Slutligen beslcitkommitt6n, att TVapparatenfor bista 3'r196o inldmnade
fcirslagskulle tilldelas reparatbr Nils
Hansson (2349) MSK 90 frir hans
fcirslagReg. 29/60 "A4onteringau en
ontagnetitkbottenpliLttill den magnetitka inliiggaren fill ugnen uicl MSK
46". Detta fcirslaginnebdr en elegant
och sdkerl6sning pi ett mycket besvdrligt tekniskt problem. Fcirslaget Ir
ocksi i hcigstagrad produktionsfrdmjancle.
Vid Bofors Fciretagsndmndssammantrdde den 4 april dverlimnade
disponentSverreSohlmanbeldningen
till herr Hansson. Se notis under
"Bofors-sidan".
L. + O.

L/6L. Miitning au godstjocklekuicl
borrning au "rnedA" hLl, ioldmnat av
1515Efraim Gustaaston,aud. KA 67.
Dennamdtningvar synnerligentidskrdvande tidigare. Med Gustavssons
verktyg gir det att pL n|gta sekunder
avgriraom hilen ligger inom toleranshar tillverkat tvi
omr&det.Gustavsson
verktyg fcir liknande arbete.
Kommitt6n uppskattade detta f6rslag liksom fle:ir.andramindre fdrenklingar som Gustavsson
utfrirt under de
senaste
iren. Belcjningkronor 150: -.

NOHAB
NOHAB:s fcirslagskommitt6sammantrddde den 9 febr. under 6veringenjdr Carl Hohnquzllr ordftirandeskap och beskit di att belona nedan i
korthet beskrivna ftirslag. Foredragningslistanupptog 11 fdrslag,av vilka
2 tacksamtavbojdes,4 bordladesfdr
prdvning och ytterligare utredning och
J belcinades.
66/60. Matningsanordningi fil- och
au Do-All-typ, inldmnat av
sLgnzasLin
606s EriA Olsson,aud. VA.
Bra anordning, som spar mycken
manuell kraft, och som dessuiomdr
htt att applicera.Se fotot. Belcining
kronor 100: -.

16/60. Uppriktningauarbetsbordaid
arborraerk606/89, inllmnat av 1243
Henry Bdrjeston,aud, VM 89.
Detta arbete var avsett att utf6ras
redan vid bordens tillverkning f6r
minga 3r sedan,men har av olika anledningarfdrdrojts. Det har nu tilllmpats med gott resultat.Beldning kronor 100'-.
64/50. Stiill for blLslampai gjuteriet, inlamrat av 6351 Lars Phersson
och 6306 Mats Karlsson,aud.VG,
Stiillet skyddarlampansrcirledningar
frin brott och skevheter. Beloning
kronor 50: -.
pil.
*

NOHAB:s Frirslagskommitt6sammantrddde &nyo den 10 mars under
civeringenjcirCarl Holmqulrtr ordfcirandeskap.Sammantrddet
borjademed
minnesord iiver ordinarie kommitt6ledamotenJohn Larsson,vilken avlidit
sedan kommitt6ns senaste sammanReg.154/60.Skyddt,id rullbord.
67/50. InpretsningnerktTgfdr bzrst- trdde.
22 forslag behandlades,av vllka 3
Reg. 154/ 60. Skycldsanordninguicl ninp i kolu till RK V, inldmnat av
bordlades,
5 tacksamt avbcijdesoch
37t Helnlut Brandes,aad. VD.
rullbord, inldmnat av 22007 Folhe A.
nedanbeskrivnaL4 forslagbeldnades.
Lind, MSK 50.
Di toleransernaskdrpts, gick inte
2/6r. Friisfixtur fdr styrningar till
Vid upplZiggningav stingstil pi rulldet gamla verktyget att anvdnda pi
bord i Kilstasmedjansvdrmebehand- grund av fcir stort motstind. Brandes boggieaagn. Lok, inldmnat av 1753
lingsavdelningarfdrekom ett olycks- iillverkade di det fcireslagnaverktyget. Knut Hernaall, aud, VM.
Fixturen fungerar utmdrkt och pritillbud, di ett 95 mm stingstil rullade Deiia fungerar mycket bra och arbeciverfl6nsen, nAr ett knippe brtits upp. tet utfdres snabbt. Beloning kronor set pi utfcirt arbetehar blivit liigre ?in
vdntat.Bekininq kronor 100: -.
v[gde 280 kg och kunde 1 5 0: - .
St&ngst&let

25

siirskilt anvlndbar, niir loken gltt ntgon tid si att olja och smutssamlatsp3.
locket. Kunden skall delgivas ritning
pt verktyget.Beltining kronor 2OO:-.
L0/61-. Instillningnerkryg fdr ledskenetapp ocb ueaarm, inllmnat av
17 SiguardL33s,aad.VH.
Ett mycket bra verktyg, med vars
hjnlp det lsyftade arbetet kan utfriras
i direkt anslutning till borrningen.
Tidigare miste ledskenanupp pe tve
olika planskivor f6r ritsning och samborrning.Beliiningkronor 25O:-.
ll/4.
Suetukiirrn p3 elektrodhilllare, inld.mnat av 3031 EriA Hemlin,
aud.VT.
En utmlrkt id6. Ett 2j-tal skdrmar
skall tillverkas och utllmnas till svetsare.Sefotos.Belijningkronor L00:-.
Reg. 11/61. Saetsshifumens
Aonstruktion L2/6L Lyftknapar pA rundmatframgdraa dennabild.
ningsbord, inlimnat av 1240 Ingaar
Green och 1556 Olof Lantz, aad. VM.
4/6L Omplanering aa arbonning i
Bordet skall f<irsesmed dessaknaI ed sAener in gar, inldmnat av 179 4 F oI Ae
Renbolm, och 1776 fohn Carlsson, par. Belciningkronor 150: -.
13/61. Lfithrokar fdr stora spLnaud. VM.
Fdrslagsstdllarnas
omldggning av ar- hdgar, inld,mnatav ti66 Tore MAnsbetsgtngenhar minskat arbetstidenper son, aad, VM.
hel O2O styck) med minst fem timStora spinhdgar dr svtra att hanmar per hal. Pe grund hdrav rekom- tera men med dessakrokar undedittas
menderadekommitt6n hiigsta bel<ining bortlyftandet. Beldning kronor 75 :-.
till var och en av de bida fcirslagsL4/61. Kopiermall fdr raka konor
stdllarna, alltsi. sammanlagt kronor i Bertbeiz-suaraen,inldmnat av 2823
1 . 0 0 0: - .
Andert Andertson, aud..V M.
Mycket anvindbar mall. Bekining
5/6L. Saarulixtur 16r handtagsfihte
kronor 200: -.
3L-43823, inlimnat av 1316 Elio
D'Imporlzano, aud. VM.
L5/6L. Smiirgelsticka,inllmnat av
Fixturen fungerar utmlrkt. Detal- 4782 Holger Soensson,
aud.KA (79).
jerna blir kvalitativt mycket bdttre in
25 ex. av den fcireslagna sticl<an
tidigare. Bestdllningeniir dock si liten, skall tillverkas och lZiggasin pt verkatt nigon st<irre ekonomisk vinst fcir tygsfdrr&d.Beloningkronor 3): -.
bolaga ej kan piriiknas. Belciningkro22/6L DomAraft fdr isiirbiindning
nof 50: aa sidor p3 sArotlhdor, inldmnat av
7/6L. Vattenanslutningf i;r f fllning
3988 Bertil Ericston, aad. VG.
Bra anordning. Beldning kronor
aa kyluatten p3 IoA, inlimnat av g Inguar lohansson och 169 Kurl Lorenzon, 1 0 0 :- .
p1
aad. VH.
En enkel och elegant lcisning av ett
besviirligt pifyllningsarbete. Lokkun- Nobelkrut
derna skall delgivas metoden. Beld'Vid fcirslagskommitt6nssammantrining kronor 150: de den L. 3. I96L under dveringenjrir
8/6L. Nyc€el fdr locA 6aer oljehut
Nils Carbonniers otdf.drandeskapbeuid AuggtiixelALpa.LoA, inldmnat av handlades 10 nyinkomna, L tidigare
9 Ingaar fobansson och 169 Kurt Lobordlagt och 2 tidigare delbelcinade
renzon,aud. VH.
fcirslag. Kommitt6n besldt att rekomNyckeln fungerar utmdrkt och blir
mendera9 forslag till belciningmed
sammanlagt2.925 kr, att tacksamtavSuetssAifumen
ander pdgdenderrerrningr- bdja 3 och att ej rekommenderaytterafuete, (Reg. 11/61.)
ligare beloning for 1 tidigare delbeldnat frirslag. Beskrivningar ijver de
beldnade forslagen foljer h?ir nedan:
5 1 108Gottf rid.Heli, NVA 32 : F drenklad metod fdr auskrapning,urprestning och rniitning aa tiindhattar. (R.g.
nr 207.)

F6rslaget fdrordades till en delbeld'ning av 500 kr vid kommitt6ns
sammantdde den 15. 2. 60. Besparingen under ett tr har uppgitt iill
8.000 kr, och med ledning av detta
konstateradekommitt6n, att beld,ningen
skulle utcikasmed r.500 kr och totalt
utgdra 2.000 kr.
51108Gottfrid Heli, NVA 32: Ftirenhlad mhtningsmetod au tiindbatt.
(Reg.nr 208.)
Aven detta frirslag delbekinadesvid
kommittdns sammantrldeden 15. 2.
60. Den nu friretagna utredningen
visade,att besparingenunder det gingna iret ej motiveradentgon ytterligare
beldning. Kommitt6n beslcitdirf6,r, att
den tidigare delbelciningenav 200 kr
skall giilla som totalbeldning.
50802 Allan Reinholdson, NVF:
Flyttning aa gasuentilerfdr autoklaaer
aid F 39 r. (Reg. m 238.)
Reinholdson har fiireslagit, att gasventilerna, som ftjrut var placerade
2 m <iver golvet, skulle sinkas L m.
Tidigare innebar ett ventilbyte risk fdr
stink av syra i ansiktet, och di en
ventil viger ca 20 kg, miste tvji man
med hj?ilp av en stege utfcira arbetet.
Efter indringen frireligger ej nigon
risk fcir syrastd.nk,och en man kan utfiira bytet. Beloning: 100 kr.
55586 Karl Gu$au lX/id6n,NX g0:
Andring au pLfyllningspistol fi)r dest.
aatlen i acAumulatorbatterier.(Reg. nr
239.)
Anordningen best8r av en fjiiderbelastad regel och ett isolerat stcid. Regeln liser handtaget, si att ventilen
stir i tippet ldge, och den som skriter
detta arbete slipper hilla handtaget
intryckt under en relativt ltng tid. Stodet besttr av en arm fiist pi handtaget
och en isolerad platta, som fdrhindrar
kortslutning dver cellerna. Anordningen har anvlnts ca 8 minader och
fungerat till belfltenhet. Belcining:
1 5 0k r .
51604 Edain Axeltson, NVF: Andring p2 Aloreringsapparat. (Reg. nt
24o.)
Fcirslagetinnebdr, att riiret, som tillfrir natronlut till en kloreringsapparat
i F 11, skall utfriras som ett insticksrcir. Apparaten dr gummerad invdndigt, och di luten runnit utmed lockets
sidor, har gummeringen skadats,och
lokala friitskador uppstitt i godset.
Andringen ir genomfdrdoch minskar
reparationskostnaderna
med ca 500 kr
per ir. Beldning enligt 25 /o regeln:
I25 kr.
50813 Orcar Nilsson, NB 90: Hhllare f dr el.-driaen handborrmasAin.
(Reg. nr 241.)
Forts
pd ndsta
sida
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den, som aldrig sysslatmed det. Tink
pi vid instruktionen,att den nyanstdllde fort miste bli bekant med foretaget
och arbetsplatseni allminhet, si att
den nervositet och osdkerhet,som alla
kdnner inftir nigot nytt, snabbt overvinnes. Inte ens nigot si elementdrt
som arbetsklldseln fir instruktdren
klldseln dr
tvirtom fdrbise punkt 1 in instruktionen.

SKYDDSTJANSTEN
Tro inte att en nyanstiilldgenastiiirst&rskyrldsinstruktionen
Som alla vdl vet, ing&r numera"arbetarskydd" i utbildningen vid de
flesta liroanstalter, ex. tekniska hcigskolor, tekniska ldroverk, hcigre allmdnna liiroverk (i iimnet samhdllskunskap), yrkes- och industriskolor
klass9 Y. Utbildsamti enhetsskolans
sdg hellre
ning i arbetarskydd industrins slkerhetsfr&gor- b<irockst
meddelas alla kategorier av anstillda,
liksom elevernai obligatorisk eller frivillig skolging.
Man brukar ofta i utbildningssammanhang framhilla, att den biista
skyddsinstruktioneniir en god arbetsinstruktion. Dessa tvi instruktioner
miste vdvasin i varandra.
I vatje fall ffu de inte skiljas it,
eftersom slkerheten - skyddet - dr

Nilsson har tillverkat en extra hillare fiir el.-drivna handborrmaskiner.
Hillaren bestir av ett invindigt gummibekliitt pl&tsvep, som forsetts med
ett excenterl&soch ett kraftigt handtag.
Svepet slttes omkring maskinen och
drages fast med excentediset. Handtaget pekar di rakt ut, och det dr mycket l[tt att h8lla maskinen med hjZilp
av detta, om borret fastnar.Vid borrning av gr6vre hil har handskadorintrd,ffat, di borret fastnat,och maskinen
bdrjat rotera.Beldning: 210 kr.
52379 Iuar Hahne, NZN; Fattsiittning au spolilang aid tryckkokarnai
R 2. (Reg.m 242.)
Hahne har fiireslagit, att den slang,
som anvdndesfcir att spola ur tryckkokarna i R 2, fdstesmed en klamma
vid kokarenslockfldns, si att det gir
httare att hilla munstycket i 6nskat
l?ige.Fdr att kunna spola ned massan
anvdndesett hcigt tryck p& vattnet, och
olyckstillbud har intraffat, d3,slangen
har slitit sig ur hdndernap& den, som
hillit den. Beldning: 100 kr.

en integrerandedel av praktiskt taget
allt som vi fdretar oss i arbetet och p&
v?ig till och frin arbetet. Skyddet ?ir
alltid aAtuelh, Nya insatser, st?indig
uppmirksamhet och oavbruten aktivitet krdves.Utvecklingen stir inte stilla
och nytt folk kommer stiindigt till arbetsplatserna.Nya dvervigandenmiste
ocks&goras for att utbildningen skall
fdlja med den tekniska utvecklingen.
Utbildningen m&steocksi ta sikte pi
att den yngre generationenaldrig Ir
den ildre lik i s?ittetatt tinka och se
eller ifriga om erfarenheter.De miste
silunda utbildas p& ett annat sdtt och
jag tror det ?irl?impligt att utbilda folk
si, att var och en sjiilv kan vara med
att fdrebyggaolyckor.
Det enklastearbetedr svirt nog ftir

?
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Gottfrid. Heli uid den press, pd uilhen han
fdretagit de iindilngar, som retuherat i en
rekodbeldnin g. Bofotsfoto Tillman.

IJrbildningir ni)duiindigur produktionssynpunkt- oumbiirlig ur sdket'
hetssynpunkt,t! utan siikerhetblir det
ingen produktion.
Det torde vdl h6ra till ovanligheten
idag, att andra instruktiooer dn skyddsinstruktioner Ir nedskrivna. Det fir
nog ansesdnskvlrt att alla instruktioner skall vara tryckta. Detta undeddttar
utbildningen, ty de tj?inarju ocksi som
disposition fijr instruktdren. Och In
vidare: Sagt kan bli osagt - svuret
kan bli osvuret - men "skrevet dr
skrevet".
Naturligtvis kan mtnga instruktioner svnas sillvklara och man frestas
gdngdiametern pE vissa detaljer av
plast med felaktig gdnga.PL grund av
Ett missfcirstind blev verktyget tillverkat som en tolk utan skdr och gick ej
att anvdnda.Olsson filade di UPPett
skdr, och det blev en anvdndbargdngtapp. Beloning: 50 kr.
50866 SaenKarltson, NB 91: Fixtur f l)r suetsningau fldns p2 rdr. (Reg.
m 241.)
Karlsson har tillverkat en fixtur,
som gdr det m<ijligt fcir en man att utfora en noggrann svetsningav en fldns
vid ett rilr, Tidigare utfdrdes detta arbete av tvi man. Fixturen kan anvdndas f<ir olika rcirdimensioner,och fldnsen kan med l?itthet placeras i olika
vinklar i f<irhillandetill roret. Genom
att anvlnda fixturen kan svetsningen
g6ras bittre, dn ntir en medhjiilpare
fdr hand skall hilla fllnsen. Beldning:
1 5 0k r .
*

ning, trots att packningarnabyttes tvi
till tre g&nger i veckan. Den fcirsta
packningen som tillverkades av det
fdreslagna materialet, har nu heilit i
10 minader, och det verkar, som om
den skulle hilla dnnu en tid. Det har
De 2.000 kr, som Gottfrid Helj erocksi blivit betydligt ldttare att anhillit for sitt ftirslag m 207, ir den
bringa anslutningen till utrdrningskahiigsta belcining som utdelats inom
ret, di denna inte behciveritdragas si
Boforskoncernen.Heli har tidigare erhirt pi grund av det mjukare packhillit kristallvasen f<ir fem beldnade
51091 Harald'Niltson, NVN: BYte
ningsmaterialet.Med ledning av den
ao pacAningsmaterialaid tryckkokarna
forslag och har nu n&tt uPP till atta
berdknadeinbesparingenunder ett ir
I R 2. (Reg.m 243.)
belijnadefcirslag.Att det inte ir nigra
beslcitkommittdn att fdrorda en belcismi dndringar Helj har fcireslagit,beNilsson har f6reslagit,att packning- ning av 500 kr.
visasbist av, att den totala beloningsp& tryckarna vid urspolningsstudsen
51274StenOlsson,NVA 42: And- summand'r4.156 kr. Kommittdn framkokarna i R 2, som tidigare utftirts av
f<ir ett hjZirtligt tack och en lycktinskan
Klingerit, skall utfciras av Membran- ring aa gi)ngtolA.(Reg. rc 244.)
Det verktyg, pi vilket Indringen har till Helj och hoppas,att hans intresse
platta. Innan denna dndring utfcirdes,
skall best6.
var det mycket svirt att erhilla god t?it- utfrirts, skulle anvindas fdr cikning av fdr fcirslagsverksamheten
Sho
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tlnka, att det Zir oniidigt att sltta dem
pi priint - men g<ir det i alla fall.
Instruktdren skall se till, att den
ovane blir bekant med riskerna i sitt
arbete. I annat fall torde det stdlla sie
svirare att Ld''ta
ut hur man f<irebyggei
riskerna. Bilder och exempel ur instruktcirensegen erfarenhef Zir diirvid
goda hj?ilpmedel.
Orsaker eller orsakerna till olycksfallen i det aktuella arbetet miste
sj?ilvfallqt med eftertryck framhillas.
Men att enbart informera om riskerna
pi en arbetsplatsIr inte bra, d& den
nyanstdllde ldtt kan fi ett oriktigt intryck av att arbetsplatsenir farligare
dn vad den verkligen dr.
Di det gliller lagarbete,m&steman
inte bara understrykasamarbetetsstora
betydelse, utan ocks5. att brott mot
frireskrifterna kan lika viil leda till att
en kamrat skadassom jag sj?ilv.
Erfordediga instruktioner kan dock
inte alltid avfattasskriftligen. Muntlig
instruktion miste till vid s&danaarbeten, dir sammanhangeninte direkt behandlasi skrift.
Allt arbetsbefiilmiste gciraklart f<ir
sig, att man m&stevara ytterst grundlig
i instruktionsarbetet, och att skyddsinstruktionens grundlighet Zir till slui
lika med egenomtanke.Denna Ir blsta
sdkerhetoch betydligt bittre dn andras
omtanke, som man inte skall fdrlita
sig pi.
Overtrddelseav skyddsfd,reskriftkan
inte gdrna beivras f6rrln man 6vertygat sig om att dennas till?implighet
och innebdrd har uppfattats. Detta krlver i allmdnhet en muntlig kommentar,
ty det har ofta oisat sig uara fel att
tro, att en tryckt eller skriftlig fdretkrift omedelbart uppfattat lAtt eller

delgiuits p2 fidant siitt, att aederbiirande fdrstLtt densamma.
Skyldighetenatt ldmna instruktioner
tillkommer givetvis i fcirsta hand arbetsbefllet. Avdelningscheferna skall
systematisera
skyddsutbildningenoch
direkt klargdra f6r arbetsledareneller
instruktciren, att denna tillhcir en av
deras viktigaste uppdrag. Fcir specialutbildad instruktcirskall sirskild order
ldmnas av avdelningschef.
Arbetsbefdlet skall meddelas hur
viktigt det Ir att instruktioner ges pi
rett sett. Det har intrdffat, att en arbetsledaretror sig ha ldmnat en fcireskrift eller skyddsinstruktion fastdn
han inte gjort det, eller ocksi att han
gjort detta pi. ett sidant sltt, att meddelandet inte stir sig vid granskning.
Kom ibZg, att vad en f<irman,sisom
van yrkesarbetare,of.ta anser enkelt,
kanske bagatellartat,kan vara invecklat nog fcir nyanstllld eller for andra
ovana arbetstagare.
Gliim inte, att en nvanstllld ofta 2ir
frimmande for den nya miljcin. Man
fir inte heller bortse frhn, att han inte
alltid kommer sig fiir att friga sig
fram, och denna ornstzi.ndighet
kan bli
ddesdiger ur skyddssynpunkt.
Kom ihLg, att arbetsledaren,si lingt
det ?ir mtijligt, sjiilv skall civertygasig
om hur det fcirh&ller sis med arbetstagarnaserfarenhetochlrkesskicklighet och inte fcidita sig pi deras egen
utsagodlrom.
Kom ih7g, att det kan vara farligt
^tt lita pi att en person omedelbart
fcirstitt den skyddsinstruktionhan fttt,
Detta inte minst med tanke pi spriksvf.righeternandr det rdr sig om utldndsk arbetskraft.
Kort ihfr.g,att det vid omflyttning
av en arbetaretill ett nytt arbete.t. o. m,
inom samma avdelning, dr specieilt
viktigt, att ansvarigt befiil meddelar
erfordediga skydds- och/eller arbetsinstruktioner.
TAnk pA, att arbetsledaren,vid beordrande av ett arbete, alltid skall
ldmna behovliga arbetsinstruktioner
och skyddsfcireskrifter.
Gldnt inte, att instruktioner om mdiligt skall ges en arbetare i taget och
pt siitt och plats, som st litet som
mdjligt stdller honom infrir arbetskamraternasuppmdrksamhet.
Kom ihtg, att instruktion bor ske
metodiskt. Man bdr visa det riitta tillvdgagingssdttet,inldra detta och kontrollera att arbetet utfdres rdtt, dvs.
sdkert.I vad mtn felaktiga eller farliga
tillv?igagtngssdttbehcivervisas for att

pipeka olycksfallsrisker,fir dvervigas
ffi,n faLLtill fall.
Instrukt6ren bcir nog inte grira vtld
pi den personligarytmen i arbetet,sivida denna inte uppenbart ger diliga
resultat, ty detta kan innebira att sikerheten i arbetet lventyras.
Arbetsinstruktionen skall, som tidigare framhillits, omfatta bestlmmelser
om vad som er att iakttaga ur skyddssynpunkt. En frireskrift skall vara
entydig och inte ldmna plats fcir tvekan
hos arbetstagarnaom desstilllmpning.
Den f8.r inte vara f6r allmiint hillen
och endasttala om "fcirsiktighet" osv.
utan den skall pi.visa beiliimda f<jrhillanden. En fcireskrift skall exempelvis
inte bara ndmna "l2impligt" redskap,
utan exakt ange vilket redskap som
skall anvdndas.
Instruktion miste ges under s&dana
fcirutslttningar, att mar kan vara frirvissad om att vederbcirandearbetstagare fcirstitt vad den isyftar och allvaret med den. Instruktciren miste
t?inka pi att den nye mannen mtnga
ginger stir fullstlndigt frdmmandefcir
vedertagnaverkstadstermer.
Vid s2irskilt riskfyllda arbeten och
pi vissa arbetsplatser,ddr fdrmdnnen
har svirigheter att sjdlva hinna se till
arbetstagarnatillr?ickligt ofta, btir instruktionsfr&ganoch ddrmed sammanhdngande fcirsta tidens civervakning
ordnasp& slrskilt sltt.
Atbetsledaren bdr f. ii. i instruktionsarbetet - utan att diirfrir frirsumma sitt eget ansvar och sin egen
skyldighet - med fdrdel v?idja till
sLytldsombudenattbist& med att varna
sina arbetskamraterf<ir'felaktiga f<irfaringssdtt.
Arbetsledare,instruktcirerochskyddsombud bdr vid information och introduktion av de nyanstdllda presenteras
som de, vilka har till uppgift att hj2ilpa
till riitta och ge instruktioner och rtd.
Kom ocksi ihig att fortslttningsvis
bibehtlla kontakten med den nyanstdllde, att s& att siga "f<ilja upp
honom".
Arbetsledareoch skyddsombudbcjr
uppmanasatt se till, att alla pi arbetsplatsen lger de aktuella skyddsf<ireskrifterna. Pi utbildnings- och instruktionsverksamhetentar det vdl stdngt
taget aldrig slut. Arbetet med delgivandet av f<ireskrifter, fcirhSJlningsregler och instruktion stdller storakrav
p& instruktdrer och arbetsbefdl,vilkas
uppgift brjr underlittas genom skolning i sdttetatt ge riktiga instruktioner.
"Ett gott mottgandep2 arbetsplatsen
ger goda f i)rutiittdngar f 6r framtiden."
G. Gm.
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SKYDDSGLIMTARFRAN NOBELKRUT
Centrala Skyddskommitt6ns
trssammautrdde

Starteni tdvlingen har blivit lyckad
och under frirsta kvartalet uppgir premierna iill 3.035 kronor.

tiivling. Premiernatill klubbarna uppgick sammanlagttill 1.990: - kronor.
Fi olycksfall under fdrsta kvartalet
Nobelkruts Centrala Skyddskom- Framgingsrikast blev Brisansklubben,
som
genom
sin
ordforande
Birger
Under ftirsta kvartalet 1.961.intidfmitt6 h6ll den 7 april sitt irssamfade vid Nobelkrut endast fem yrkesmantride under ordfciranden direktcir Sdderman kunde hdmta 1.000:
Allan Dahl6ns ledning. Som inbjudna kronor. Av de enskilda tdvlingsgrup- skador.Det 1r den ldgstakvartalssiffra
gdster deltog bl. a. bitrZidandeyrkesin- perna lyckades transportavdelningen som nigonsin noterats vid fciretaget.
Antalet utfcirda arbetstimmar under
spektoren Arthur Sjdberg, Karlstad, bdst med 4rO:- kronor intjZinade.
28
skyddsombud
erhcjll
fcirsta
en
indikvartalet dr inte tillgiingligt, di
och skyddsingenj6r Gunnar Granviduell premiepi 50: - kronor fdr att detta skrives, men frekvensen torde
holm, Bofors.
jiimforelse med utgtngstalet kun- komma att ligga pi ca 8 per en miljon
Dagordningen upptog fcirutom sed- de i
nat
notera
en slnkning av olycksfalls- arbetstimmar.Ett av olycksfallen,brott
vanliga drenden ett par av skyddsombuden framfdrda frigor angiende in- frekvensen inom sin grupp. Aven ar- pi. en lirbenshalsen, var allvarligare
iroduktion av nyanstdlld och omflyttad betsledarnafick genom sin ordfcirande och medfcir ling sjukskrivning. De
mottaga en premie fcjr sina insatseri
rivriga var relativt ldtta skador.
personalsamtinfcirandeav skyddsjourLrn
naler. P& den fcirsta l[mnade dver- skyddstiivlingen.
*
ingenjcir Carbonnier en uttdmmande
Ny skyddstiivling 1961
redogcirelsefdr hur introduktion vid
Skyddspatruller
Nobelkrut tillgir enligt hdrfcjr utfirFrir innevarandeir har en omliiggdade direktiv. Han framhdll skydds- ning av skyddstiivlingen skett vid
Inom Nobelkrut finns ett 5O-tal
ombudens roll vid introduktion och Nobelkrut. Gruppindelningen har lndskyddspatruller,vilkas uppgift d,r att i
instruktion och understrdkatt man inte rats si att stcime tlvlingsenheter er- forsta hand rycka in di en olycka av
fir gldmma bort omflyttad personal, h&llits. I princip bestir dessanu av nigot slag intriffar. Fijr detta sitt vdrsom bdr bli fdrem&l fdr ett likartat respektivefabriksklubbar. Nigra av de defulla arbete erhiller skyddspatrulomhdndertagandesom de nyanstdllda. st<jrsta har dock delats upp i tvi
lernavissutbildning.Det har bestlmts,
Skyddsjournalerhar under en tid
gfuPPer.
att fcirsta och tredje kvartalen skall
prcivats pn NZE och NVF. ErfarenPrissummornai tivlingen har hdjts d.gnasht egna civningar och underscikheterna har varit goda och skyddsom- vdsentligtoch totalt stir ca 17.000kr
ning av skyddsmaterieloch skyddsanbuden f6reslog nu att sidana skulle p& spel. Varje intrlffat olycksfall ordningar. Andra kvartalet ignas tt
infdras p3,alla avdelningar. Detta blev minskar dennasumma.I tiivlingsgrupp brandbekiimpandeuppgifter och fjiirockst kommitt6ns beslut. Tournalerna A sker ett avdrag med 1t0 kronor och de kvartalet utbildas patrulldeltagarna
bdr fcirvaraspi formanskontor.n.
i grupp B med 100 kronor. Premierna i olycksfallsvird.
Skyddsinspektor Lcinnqvist kom- i B-gruppen iir vid lika m8.ngaanstdllFcir ungefdr hiilften av skyddspamenterade L96o Lrs yrkesskador och da 2/e av A-gruppens. .Varje kvartal trullerna har de egnacivningarnaunder
skyddsfdrman Pettersson redogjorde utgcir en avslutad t?ivling.
fd,rstakvartalet L95L ersattsmed tillf6r under tret infdrda viktigare
skyddsanordningaroch visade i sam- Fr, h. henar Tore Nytfim, Hilding Sandberg,Reidar Magnusson(prt siuLbfuen),f|rnzan
band ddrmed diverse bilder av dessa. Herbert Andersson,kursledarenAke Aberg ocb liingst t. u. ldrman John pettersson, NS.
BoforsfotoTillman.
Overingenjor Carbonnier llmnade
en redogcirelsefor explosioneni experimentverkstaden
TU 5 den 17 ianuari.
Han uppeholl sig diirvid speciellt vid
de undersokningar som igingsatts fdr
att faststllla orsakernatill explosionen
och itgirderna f6r att forebygga ett
iterupprepande. Han demonstrerade
olika typer av civerhettningsskydd.
Ordfciranden avslutade sammantrddet med att tacl<afdt alla de insatser,
som gciresfrir att fcirb?ittraarbetarskyddet och ddrigenom cika tryggheten fdr
de anstdllda. Uppgingen av yrkesskadorna under fjoliret hoppades och
trodde han var av tillf?illig natur. Utvecklingen under detta irs frirsta kvartal ger anledning till att vi med tillforsikt kan se framtiden an.
Prisutdelning i 1960 tr skyddstiivling
I samband med Centrala Skyddskommittdns 8rssammantrddefdrrdttades prisutdelning i 1960 irs skydds-
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limpningscivningar i olycksfallsvird
inom egen avdelning.
Utan patrullens vetskap dirom har
inom resp. avdelning en strskademarkcir utplacerats,nigon patrulldeltagare
har informerats om det tankta Hget,
varefter ett omhdndertagandehar beordrats.Hdrvid har patnillernahaft att
handla exakt som om den fingerade
skadanskulle varit verklighet.
Minga ginger har ovningarna fdrlagts till resp. fabriksbyggnadsdversta
vining, fcir att dvning i birtransport
skall erhillas. Som framsir av bilden
kan det vara nog si besiarligt att pi
bir transportera en person i fabrikernas m6.ngaginger smala trappor.
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Boforsarnas

synskiirpa

skall

undersiikas
Sedan nigon tid tillbaka pigir en
stcirre unders<ikningrdrande alla boforsanstdlldas synfcirmtga. Vad som
prcivasdr synskdrpanpi lingt och nira
hill, _skelning,fdrgseendetoch djupseendet(stereoskopiska
seendet).
Dessa underscikningarsker dels ute
pi avdelningarnaoch delspi fdrbandsrummen och 1r ett led i strdvandenaatt
fL f nm b?istamdjliga arbetsbetingelser. Samtidigt ir det ju ocks8.vdrdefullt for var och en att ft reda oi sin
synfcirmiga. UndersrikningarnJeger
rum i en siirskild apparat,en s. k. Ortorator, och utfrires ndrmastav Fru Celin
Karlsson (se fotot).
__Vira llkare vill gdrna uppmana
alla, att mangrant sluta upp till denna

AnldggningsAontoletr laborltorium
miAroshoperar biir ett dammprot.

ffu

datnm- oclt bullerundersdkninRar.

He*

Zander

underscikning. Resultatet ay denna samhet.Laboratoriet,som stir under
meddelasoch ev. rid angiende glas- ledning av ingenjdr Gciran Frykskog,
dgon o. dyl. gessenaretill alla som blir
sysslarf. n. mist'med analysu" bu"iunderscikta.Gl6m inte att pid uncler- inspelningar fri.n lokaler med starkt
to.kningentaga med de glasdgonsom bufier samt med mikroskopiskaunderNi ett. anuiinder.
scikningarav damm och^andra luftfdroreningar. Som laborant t.j?instgdr
*
sjukvirdare H. Zander. B-pilen hoppas
kunna iterkomma med en utfrirligare
Nytt laboratorium fiir dammredogcirelseriver Iaboratorietsvirkoch bullerundersiikningar
samhet.

Sedanntgra minader tillbaka iir
Anl2iggningskontorets
nya laboratorium fcir damm- och bullerfrigor
m. fl. yrkeshygieniska
problemi ve"rk-

TrucAfdrare Gunnar Ringaaist 'ffrr sin synsalirpamart och konrrollerad au ortho-Rarermetrisenlru Celin Karlsson.BoforsfotoTillman.
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Tjinsteresor utomlands
I sambandmed utomlandsresor
uppstiller sig en rad h2ilsoproblem,dels
om man insjuknar utomlands, dels
betrlffande de ympningar som man
biir eller miste verkstdllafcireavresan.
Nyligen har likemedelsfirman LeoHiilsingborg l&tit utarbeta en vdgledning i hithrirande frtgor med titeln
"Om jag insjunknarutomlands". Genom tillmcitesgnende
frin AB Leo har
ett antal exemplar av skriften stlllts
till virt forfogandeochkan vid tidnsteresa till utlandet erhillas i Kliniken.
ReseapoteA
Betrdffande reseapoteketkan fcir
den som si cinskar'tcirstirkning" erhillas. I si fall vlnder man si"ietill
nigon av fciretagetsldkare, sori ger
r&d och bestiller medicinen pi apoteket. Obs.I Fcir reseapotekfir man inte
itnjuta likemedelsrabatt,utan har att
erldggafullt pris. (Inom rimliga grd:nser Ir man dock ber?ittigadfrira kostnadernai sin reserdkning.)
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Vaccinationerna

VARTROTTHET

Soar inte vaccinationentill sista
Av DT ADOLF
Ogonblicket.Berdkna denna eller dessa
ntinst en m&nad fcire avresedagen.Ldkarna meddelar, vilka vaccinationer
FE.tillstind har vll sisom vlrtrottsom beh6vsi varie enskilt fall. Fcir re- heten helt accepteratsav allminheten
sor inom Europa erfordras i allmdnhet som en normal fcireteelsevid den tidinga sirskilda f6rberedelser.
punkt di vintern civergir i en ljusare
SmittAoppnaccinationIr oftast obli- och varmareirstid. Man forscikerocksi
p3' alla sett att kompenseratrcjtthetsgatorisk.Den giiller i tre ir.
kdnslan genom att dta olika stdrkande
T yf us-paratyf usaacci nerin gen gdller mediciner,vitaminer och jirnpreparat
numera ocksi i tre ir och 1r i allmlnm. m. De som si kan, fciretarfjiillresor
het frivillig. Fdr den som ofta reser med uppfriskande skidfdrder f6r att
utomlands kan det vara praktiskt att om miijligt f6rebygga uppkomsten av
alltid ha sitt ympskydd aktuellt. Med "virtriitthet".
en enda spruta kan silunda tyfus-paraVad ?ir di egentligen "virtrtitthet"
tyfusskyddet aktualiserasf& nya 3 fu. ur medicinsk synpunkt? Den frigan 1r
Poli oaaccin eri ngen d'raldrig obliga- inte slrskilt Htt att besvara. Minga
personer sdker upp likare fcir att fi
torisk och den medhinnesf. ij. inte pi
den fdreslagna vaccinationsminaden. sitt hiilsotillstind kontrollerat, givetvis
Den bdr i stiillet pi eget initiativ vara med utgingspunkt frin det p&fallande
trdtthetssymtomet.Det fu of.ta, ia tlll
verkst2illdtidigare.
och med oftast, som man inte finner
I enstakafall (ex. vid resa till Innlgra pifallande sjukdomssymptom
dien) misie man ymP^s mot gillt
och
fdrklaringen till symtomet miste
febern. Denna ympning miste gdras dLvara nigot annat ln rent kroppsliga
av specialist i Stockholm eller Gdtefenomen. Nigon g&ng kan man givetborg. Sedan man f&tt denna sPruta,
vis
finna ltga blodv?irden,som i och
alla
vilken i s& fall biir gcirasfdrst av
fcir
sig kanske kan vara en orsak och
ympningarna,
miste man vdnta minst
'a
som
givetvis bist och riktigast botas
dugar-innanman kan fortsdttamed
jirnmediciner.
med
de tivriga sprutorna. Tag ocksi detta
med i tidsschemat.
Vitaminbrist sdllsynt
I dvrigt kan man med lugn underkasta sig de olika ympningarna. De
"kdnns" inte och de ger ytterst slllan
nigra obehagligabiverkningar (feber,
smirta i injektionsstiilletosv.). F. ii.
kan vi hinvisa till broschyren. G. o.
f
*

Mycket siillan, ja si gott som aldrig,
finner man emellertid nigra teckenpi
vitaminbrist, och tillfcirsel av olika
vitaminpreparat ir enligt mitt fcirmenandeknappastnigon adekvatbehandling av ifr&gavarandetillstind.
Varfdr blir man d& s&tr<itt, di viren
1r i antigande? Man tycker ju att di
allt i naturen, sivil vdxt- som djurliv
Centrala Skyddskommitt6n
lever upp och allt sjuder av liv omvid Bofors
kring oss,iven vi mdnniskor skulle f&
sammantrdddeden L8 mars. Fdrhand- en injektion av den livsbejakandenaturfcirdndringen och bli pigga. Si iir
lingarna leddes av iiveringenjdr Nils
A. \Tahlberg, di direkttir S. Caspers- emellertidfcir mtnga inte fallet.
son var fdrhindrad.
Sedan fcireg&endeirs olycksfalls- Triitthet efter ainternsinfektioner
statistik och en del punkter i rapporHosten,vintern och senvinterndr ju
terna frin denirliga inspektionsronden en irstidsrad di allehandainfektioner
kommenterats,blev trafikfrigorna vid
drabbaross.Man kan ju tinka sig att
Kilsta ftiremil fdr en livlig diskus- dessaskulle piverka oss si, att detta
sion. Kilstaomridet har minga plan- skulle kunna vara en rimlig orsak till
korsningar med jZirnv?igsspiroch di ,.den trritthet vi sedankdnner. Det dr
trafiken tidvis dr livlig, har flera tillalldeles givet att alla de fdrkylningsbud intrdffat. Vidare diskuterades siukdomar, som vi drabbasav under
dammproblem, stillager och avsdnd- den mdrkare irstiden, kan efterlimna
ningslokaler i Kilsta samt de p&gtende olika resttillstindsom framkallartr<itthet. Icke minst de psykiska tillstind
dgonundersdkningarna.
Den poliovaccination som genom- som foljer "influensorna" i sp&ren,de
fdrdes 1960, skall i ir kompletteras s. k. neurasthenierna,ger en kraftig
med en 3:e spruta, som de anstlllda trotthetsklnsla. I infektionssjukdomarnas spir kan ocksi blodbrist, njursjukfir av bruksllkaren.
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SCHERMAN
domar, lhngvariga luftviigskomplikationer frilja, viika alla ger klara orsaker till virtrritthet. Dessasymtom,var
for sig eller i fdrening, utgcir en gruPP
av orsaker tlll iffitgavarandeklnsla av
utmattning.
Enligt mitt fcirmenandeutgdr detta
dock ej huvudgruppen.De flesta mInniskor fdreter icke nigra objektivt
pivisbara symtom, men minga av dem
klagar i alla fall over att vara si trcitta
"att de inte orkar med sig sjiilva".
Mo tiontpr ogram | 6rebygger
aSrtriittheten
Under den kalla och mcirka irstiden
pitvingas mzinniskanen passivitetsom
alldeles sdkert sdnker vederbcirandes
kondition. Man Ir inte si tilltalad av
att d& det ?ir kallt och ruggigt ge sig
ut och motionera fcir att h&lla sig i
form. Man tycker att den ljusa och
varma irstiden erbjuder b?ittrem<ijligheter fcir attbygga upp tillrlickligt med
fysisk spdnstsi att det skulle riicka till
ndstasommar.Detta 1r emellertidfel.
Fdr att bibehilla sin kondition mtste
man 8.ret runt ha ett lagom tilltaget
trdningsprogram.I annat fall kommer
det dagliga arbetet si sminingom att
utnyttja hela virt frirr&d av fysisk
splnst. Reservernafcirsvinner och vi
kommer att i virt yrke utnyttja det
maximala av vtt prestationsformiga,
vilket i sin tur ger en stdrre fcirslitning
In om man aldrig behciver fcirbruka
sitt konditionsfcirrid.
Denna fcirslitning dr enligt min 3.sikt
den frdmsta orsaken till virtrcitthet.
Om man dessutomtar i beaktande,att
en person,som har en dilig kondition,
oftare drabbasav infektioner och nervcisabesvir dn andramlnniskor. si. blir
vederbcirandes
allmdnna tillstind iin
mer forsdmrat.
Jag dr vd,lmedvetenom att det som
ovan sagtskan kritiserasur olika synvinklar, men det ir ovedersdgligt ett
faktum, att de flestamdnniskorslarvar
med motionen under den mcirka irstiden och ddrmedbanar vdgen till en
kommandetrcitthetsoeriodunder virminaderna. Mitt recept dr att virtrcittheienskall, liksom sjukdomarav andra
slag fcirebyggas.Det rid jag skulle
vilja ge ar att var och en ordnar fdr
sig ett motionsprogram,som hela iret
hiller vederbrirandei god fysisk kondition, och minga fall av virtrritthet
skulle di elimineras.

A@M.//€hrz
Experimentverkstaden
uppnir nytt rekord I
olycksfallsfriaarbetsdagar
Som redan i forra B-pilen i korthet
kunde meddelas,uppnidde Experimentverkstaden
vid Bofors (VE) den
2I jan. 1961 150.000olycksfriaarbetsdagar,ett i svensk industri hittills
enastienderekord. Denna hdgst gl?idjande hZindelse
miste givetvis celebreras och detta skeddevid VE:s Skyddskommitt6sammantride
den 10 febr.
Overingenjcir Nils A. ITahlberg
framfrirde di. bolagets tack f6r ett
mycket gott skyddsarbete,som lett till
den verkligt berdmvdrda prestationen
av 150.000 dagar utan olycksfall i
arbetet.Det ir visserligensant,att VE
inte tillhcir de ur olycksfallssynpunkt
merautsattaavdelningarnavid Bofors,
men avdelningen ir fullt jiimforbar
med dvriga maskinavdelningar.D2irtill
kommer, att VE under L7 ir inte haft
ett enda f?irdolycksfall och i detta avseendeZirju de 35-.40 mannarna,som
arbetar pi avdelningen,inte sdrskilt
gynnade. Riskerna ph vagar och gator
iir lika for alla. oavsett vilken avdelning inom Bofors man arbetarp3.
Det goda resultatethar nitts i gott
samarbetemellan verkstads-och arbetsledning, skyddsombudoch arbetare.
Om nigon person sdrskilt bdr nlmnas

lovade ocksi, att om nigra ir iterkomma med 200.000 olycksfallsfriadagsverken. Avdelningen har ndmligen
dyrt och heligt lovat att uppni detta
mil - och kdnner vi riitt till fcirhillandenaoch stdmningenpi VE, si [r
vi ganskadvertygadeom att detta mil
ocks6.skall uppnis.
Beklagligt nog kan vi inte visa nigot
foto av VE's fd,rsamladepersonal,som
samt och synnerligen visat ett si storartat intressefdr skyddsverksamheten.

Sex arbetsledarveteraner
fitt

har

hederstecken

Vid irsmcitet med SALF:s avdelning 153 Bofors utdelades Arbetsledarefdrbundetshedersteckenf6r 21
irs medlemskaptill 6 personer: frirman Emil Andersson,frirman Valfrid
Forsberg, yrkesldrare Herbert Hornstrcim, gjutmdstare Axel Lindskog,
En tasenlappbyter dgare. VE:s huuud- verkmdstareTage Ljungdahl, verkmdssAJdd:ornbud
Rolf Hagqoistfir beldningen tare Ivan Nyl6n, tillskirare Enock
dagsterAen
au Olsenius och martinmzistare Fritz
fdr 150.000olycAsfallsfria
6ueringenj dr N i Is IYahIberg. Boforsfoto.
\Tahlstrom.
*
i sammanhanget si skall det vara
skyddsombudet
Rolf Hagqvist.Denne
fick ocksi trdda fram och mottaga den
gl,va p3,1.000:- kr, som bola-gsledningen tillerkiint VE som ett mera
synbart bevis frjr tack och uppskattnrng.
Rolf Hagqvist tog emot givan och
tackadei egnaoch kamraternasvdgnar
fcir detta bevis pi uppskattning. Han

Frfin duerliinznandetau tqlsenl.tppentill vE. st,Lende
fr. u. ingenjdr carl Axel lyernbofl
ocb dueilngenjdr stig olssox. sittande: sayddsinspeatt)rRagnar olson, hutud.skydd:oibudet Rof Hagqaist, aerkstadingenj6r Helge callendal och fdrnran Folae ostlins.
Boforsfoto.

USA-stipendiat
2.000 dollar eller 10.360 kr har
Sverige Amerika Stiftelsen tilldelat
civilingenjcir Lennart Klinghult - se
fotot hdr ovan - sisom stipendium
fcir en studieresatill USA. Ingenjcir
Klinghult sdger:
__ "Stipendiet gdller en resa till
kemiska industrier, speciellt fcir att
studera instrumentering, processreglering och automatisering.Just nu planerar jag resan, som jag startar pi.
hostkanten, frir att vara borta minst
6 minader. Jag kommer att bescika
ganska minga fciretag, frdmst sidana,
som Nobelkrut har fcirbindelsermed."
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Ny kiosk vid Brukstorget
Personalenssemesterofganisationer
frir Storcin,Labbsandoch B"linis driver
som bekantkioskrcirelse
inom och i anslutning tili verkstadsomridena.Den
gamla kioskbyggnadenvid Brukstorget
i Bofors har emellertidllnge visat sig
vara for liten och strax efter &rsskiftet
har en ny modern kiosk i glada fdrger
uppsatts. Den gamla kiosken, som
f. ci. nu stir vid Grcinfeltsporten,flyttades nigra meter it norr medan den
nya byggdes.
Den nya, mycket prydliga kiosken,
iir betydligt stcirre, ca 6X7 m (42
kvm) och innehiller butiksrum med
tre luckor, kylskip, frysbox, stora
lagerutrymmen samt omklddningsrum
och matrum fcir personalen. Inredningen ir utford i perstorpsplattaoch
teak, det yttre klltt med rostfri pl8.t
och plast (glasfiberarmerad
esterbonowell) frin Tidaholmsverken.Kiosken
d'r m. a. o. underh8.llsfri.Den har
kostat en vacker slant, men "kioskbolaget" ansermed all rdtt, att det dr vdl
anvdnda pengar. Kioskrdrelsen,som
nu omfattar kiosker vid Biiirkborn
( 1 ) , B o f o r s( 2 ) o c h K i l s t a ( 1 ) s a m t
flera kioskvagnar i verkstddena (3 i
Bofors och 2 i Kilsta), ger som bekant
ocksi ett vdrdefullt netto till de 3 semesterorganisationerna.

Fotot ger tyaiiry inte riittaisa frt den nya hiosaens glada och uacara
fArger. Bofotsfoto
Tillman.

Suomen Bofors bygger

centrum, men dock i ndra anslutning
till Helsingfors industriomride i SocDirektcir Holger Blomquist, Suomen
kenbackand.rautfartsvdgenpi Abo.
Bofors, kan i dessadagar citera Erik
Den 25 februari i ir var nybygget
Gustaf GeijersVikingen: "Vid ri irs
under tak och detta hdgtidlighrills
ilder blev stugan mig tfing d6.r jag
givetvis under trivsamma och gemytb o d d e .. . " .
liga former vid ett taklagsol i byggnaSoumenBofors, som startades1946 denskd.llarvining.Vi visar hdr en bild
under tdmligen ansprS.kslcisa
former, frin festen,i vilken ett 70-tal personer
Det lr att hoppas,att kioskservicen har under de senasteiren expanderat deltog, med generalkonsul Sigurd
i fortsdttningenskall visa sig bli effek- kraftigt och sivdl kontor som stillager Blomquist i spetsen.
tiviseradgeoomden nya kiosken.I och och hdrdverkstad har blivit alltmera
B-pilen hoppas kunna iterkomma
med den nya kiosken har kundbetjii- tr&ngboddavid Lcinnrotsgatan.
Beslut
med en utfcirligare beskrivning av den
ningen ocksi blivit en helt annan, vilhar ddrfcjr fattats om att uppfrira ett
nya anldggningen.
ket redanvisatsigi en cikadomsdttning. stdrre nybygge, n8.got lingre ut frin
TaAlagsdloid oy SuomenBofors AB:: nybyggei sochenbacka.
Direati)r Holger Blomquist
talar ocb tackarfi)r goda arbetsinsatser.
Foto SuomenBofors.

Otn arbete iir biilsa si
mdste ju hiilsa uara
arbete och dfr.Aommer
alltfi

hAlvn dtt arta
i takt rned arbetstidr
'fdrAortningen.

il
Nya toppsiffror

fOr lOn-

sParandet
Lcinsparandetvid AB Bofors kan
uppvisa en markant cikning under
1960 och friretaget har yttedigare befdst sin stiillning som ledandei landet,
med avseendepi ungdomens lcinsparande. Detta fra,mglr av nedanstiende
siffror, som ldmnatsoss av Postsparbanken.

Metalls fanbiirare sedan 25 dr tillbaka, plfrtslagare Helge Lekberg, med Aud. 76:s nya
fana. Foto F. Kylvik.

Antal medlemmari lcinsparandetir
1960 942.
Insdttningar jan.-dec.
1960
523.264:67
Uttag jan.-dec. 1960 338.313 87
R?inta1960
39.964:07

=
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Reparatdr Nils Hanssonfdr presentkortpfr
fryssA&poch diplom fdr bAsta8r 1960 inliimnade fiirslag aa disponent Saerre Soblman. Bof ors{otoTillman.

Behillning3L dec.L96O L.I22.4Ol: 7 5

Veterantecken utdelade och
ny fana invigd pfl Metalls
iirsmiite

Netto<ikningen,inklusive rdnta, blev
silunda ndrmare 22\.OOO:- kr eller
i medeltal ca 270: - kr for var och
en av de )42 deltagarna.

Metalls avdelning 76 har nyligen
heilit Ersmdte. Utciver de
stadgeenligaf<irhandlingarnafiirekom
en del punkter i programmet, som ir
vdl vdrda ett litet extra omndmnande.
TvL av "veteranerna" (det ?ir ju
ndstan fel att kalla tvi ungdomliga
herrar veteraner), ordfcirandensjdlv,
Arne Ohlson, och svarvare Gunnar
Erlandssonfick av Metalls jd.rnbruksombudsman Johan Svedberg mottaga
FcirbundetsHedersteckenjimte blommor och historik fdr 25 aktiva fu.
Under de 63 ir som avdelningen
existerat har tre fanor och standar
"slitits ut" och det var nu hiig tid att
inviga en ny fana, den fjiirde i ordningen. Avdelningens fanbdraresedan
25 6r tillbaka, plitslagare Helge Lekberg, tog emot fanan.

Stoilinaaeteranen Nil: Gullbrand flr blonzmor ocb bedersgiua aa Hertnan Kihl:trdm.
Foto F. Kylvik.

Vidare diskuteradeirsmdtet Tidrnciplanernaoch anslogit Tjdrnonimnden
Storiinaridets
irsmiite
12.000kronor till "startanslag"for att
bygga de planerade anordningarna,
Stordnastiftelsensrid har nyligen
vatten,avlopp,toaletter,tvdttstdllm.m. haft irsmdte under ordfdrandeskaoav
till besdkandes
trevnad.
Herman Kihlstrcim. Verksamhetiberittelsen visade,att Storonsekonomiska
Metalluereranerna Arxe Ohlson och Gunnar
st?illningunder &ret vdsentligt f6rb[ttErlandson tillsanzrnans med. ornbudsman
rats. Det kommande irets arbetsolaner
loban Suedberg. Foto F. Kylvik.
framlades och diskuterades iiut;gt.
B! a. fcireslis milning av diverse stugor, samlingssal,
nlmnd- och personalbostddersamt afflren. Vidare fcireslis
upprustning av diverseinventarier och
mcibler. Aven girden tillcinskas en
"make up" fcir att beredaplats fcir den
nyeuppsyningsmannen,
HerbertKarlsson-Thell och hans familj. Priser pi
mat och b&tturer fdresl8s ofcird.ndrade
under dennaslsonq.

TV'n

som blev en Frysbox

Den intresseradeldsarenhar qivetvis
redan p3. "Metodsidan" erfa-rit, att
reparatdr Nils Hansson erhillit beldningen fdr bista 3; L96o inlimnade
fdrslag. Enligt bestimmelsernaskulle
priset utgcirasav en TV-apparat.
Nu hade emellertid herr Hansson
redan fcirvdrvat en stor och fdrndmlig
TV - och han hade ju knappastanvdndning fdr 2 dylika lyxmdbler. Han
h6rde ddrfor efter, om han ev. kunde
f3, byta TV:n mot en annan liimplig
sak i sammaprisklass.Detta gick bolagsledningengivetvis med p& - och
si cinskadesig herr Hansson en frysbox. En jlgare, fiskare och friluftsmdnniskahar ju stor anvindning fdr
en dylik fdr fdrvaring av jakt- och
fiskebytet.
Givetvis kunde denna frysbox inte
dverllmnas"i original" och herr Hansson fick d?irf6r p& Fciretagsndmndens
sammantride av disoonent Sohlman
mottagaett presentkoit pi priset.

Till ledamot i Storiinandmndenomvaldes Lasse Lundquist. Att ersatta
Nils Gullbrand, som bestemt avbdjt
iierval i ndmnden,valdes pi en tid av
1 ir Gustav Karlsson, Sklutf?iltsklubben. Efter Nils Sciderholm,som oclsi.
avbdjt iterval, valdes Nils Gullbrand
till revisor.
Efter fdrhandlingarna blev Nils
Gullbrand foremil fdr minga hyllningar och bevis f<ir tacksamhetfdr
sitt ts-iriga arbetei Stordnandmnden.
Han fick silunda fcir sina insatser
mottaga blommor i mdngd, en vaci<er
kristallvas av ridet och vid en speciell
tillstlillning pi kv2illen harangerades
kdmpen Gullbrand av sina kamrater i
ndmnden.
NJ
J+

SKENFIRMARORELSEN- EN NARINGSLIVETS PLANTSKOLA

Gjutlormarna till " ungAarlsl:otellets" 9:e
adning Aullblfr:/r.BoforsfotoFalk.

Mars-stormen

var fiir sv&r

Scindagendet 26 mars bjdd ett sillsamt vdxlande vlder: sol, sn6, regn,
hagel och iska, allt interfolierat av
vildsamma stormbyar.
Atskilliga parktrddblev hirt ramponerade och minga stora granar och
tallar, som vdxte pi utsatta stdllen,
vrdktes omkull. Men dven boningshus
och industribyggnaderhade kdnning
av stormen.
Pi "Ungkarlshotellet"vid Gustavsgatan hade byggnadsarbetet hunnit
upp till !:e viningen, ddr formar och
stdllningar rests fdr gjutning av mellanvdggarna.Allt dettavrdktesnu omkull och delar av de muradefasaderna
ramooneradesocksi.
Vid Valisens sigverk flikte ett par
starka stormstcitarupp ett stcirrepiittak, som vlnde sig river byggnadens
andra sida. F. o. singladetegelpannorna frht taken och blandadesis med
den civriganederbcjrden.
R.
Stor f6rddelse p3" ungkarlshotellels" 6uersta
odniag, nred hullblfrsta giatform.ar och sdnderslagna stiillningar. Boforsfoto Falk.

En skenfirma dr ett civningsfdreiag, tvi skenfirmor, AB Nobe-Produkter
som arbetars&somett verkligt fdretag, och ScandinavianPower Corporation
vid resp. AB Bofors, Nobelkrut och
med praktiskt taget alla dettasfunktioner. Direktion, inkcip,forsiljning, kas- Nohab. AB Nobe-Produkterstartade
sa,bokfdring, reklam osv.skall finnas. sin verksamhetfu L956 och har med
De myndigheteroch inrdttningar,som framg&ngbedrivit den r6relsesom hcir
forekommer i det dagliga livet, 1r samman med denna studieform. De
ocksi med: postgirokontor, banker, produkter som siljes av moderfdretafdrsdkringsf6retag, speditionsfirmor get, AB Bofors, Nobelkrut, har varit
etc. Avsikten dr, att deltagarnagenom fiiremil frjr bearbetningpi skenfirmaarbeteti skenfirmanskall beredasmcii- marknaden,givetvis med undantag ftir
lighet att sdttasig in i alla de problem, de militdra produkterna.Det htir till
som fcirekommeri ett verkligt fdretag. sakens natur, att priserna alltid Zir
Skenfirman bibringar, genom sin fiktiva. Exempelvis kan nlmnas, att
elastiskauppbyggnad,deltagarnagoda lacknitrocellulosa, sackarin, perit och
kunskaperom de fciretags-och natio- nitrobensolsilts till schweiziskaskennalekonomiskafaktorer, som Peverkar firmor, Bonomold och svavelsyratill
vlsttyska skenfirmor. Till de svenska
affdrsverksamhetenav i dag.
SkenfirmaverksamhetensuPPhovs- skenfirmorna har silts produkter av de
mest skiftandeslag,s&someter, acetylman kan sdgasvara schweizarenAdolf
tog
salicylsyra, kloramin, plastprodukter
sedan
fdr
tr
viiken
Galliker,
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initiativet till den f<irstaskenfirman. och siukvirdsskenor.Det torde vara
Denna studieformhar sedanspritt sig obestridligt, att en effektivt fiird
Osterrikeoch seder- reklamkampanj for olika produkter
till V?isttyskland,
mera till Sverige.Det finns ca 600 inom skenfirmavlrlden kan vara av
skenfirmor i Europa. De har iivliga vlrde fdr modetfdretaget.Det finns
affiirsfcirbindelsermed varandra, och flera exempel pi den saken. Som
deltagarnafir dirigenom tillf?ille att ledare fcir AB Nobe-Produkter fungefcirbdttrasina sprikkunskaper.Komes- rar f. n. Bo Byman. Antalet deltagare
Dondensenmed de utldndskaskenfir- har varietat, men ett liimpligt antal
morna fcirs pi flera olika spr&k,dock torde vara 7-8 personer. Parallellt
med skenfirmastudiernahar deltagarna
vanligtvispi tyskaoch engelska.
I Sverige startades skenfirmaverk- lZistbl. a. tyska, bokfdring och dven
samhetenfu I9)L, och f. n. finns ca databehandling.
Som slutvinjett till denna redo60 skenfirmor i virt land. De flesta
men under de sista gcirelse kan ytterligare synpunkter
dr fdretagsbundna,
framdragas for denna studieforms
iren har ett flertal skenfirmor tillkommit som ett led i undervisningenvid mingsidighet. Deltagarnafir omsdtta
skolor av olika slag.Den samordnande teoretiskakunskaperi praktisk handverksamheten i Sverige handhas av ling, de fir oftast arbetasjdlvstindigt
TBV :s skenfirmacentral,som noggrant och ta egnainitiativ, man f&r vidmaktfoljer skenfirmornasitgdranden och hilla kunskaper,som icke utnyttjas i
kontrollerar, att alla avgcirandensker det ordinarie arbetet. Denna studieform vill man 6nskaall mojlig framVidare gir
fullt foretagsekonomiskt.
genom all korres- ging, nigot som den i h<ig grad forskenfirmacentralen
oondenstill de utl?indskaskenfirmor- tidmr.
Emf
na, si att den spr&kliga utformningen
*
blir si korrekt som mcijligt. Fcir att ge
deltagarnatillfiille att studeraett ftire- Nytt rekordir
fOr Fiirslagstags fcirhillande till stat och kommun,
verksamheten?
bildade man fcirra &ret skenstaden
"Skenstavik". Skenfirmorna ffu ddr
Inte mindre iin 38 fcirslagbehandlasehyra eller kdpa lokaler fcir industri, des p& Bofors Fcirslagskommitt6s
handel och kontor etc. Detta initiativ naste sammantride den 28 mars. Pi
kommer med all sdkerhetatt vara sti- grund av detta nummerspressliggning
mulerande fcir skenfirmaverksamheten miste beskrivningar av de belcjnade
och ger vida perspektivfcir vidare ut- fcirslagensti civertill ndsta hdfte.
Till dags dato har i ir inldmnats
veckling. Vidare kommer detta att ge
tillf?illen till affiirsfcirbindelserav de dver 60 forslag - om takten fortsdtter
bcirdet kunna bli bortemot200 fcirslag
mest vatierandeslag.
1961 mot I14 lLr 1960.
arbetarf. n.
Inom Boforskoncernen

JOBBET
I

BLICKPUNKTEN
vi ber att la prerenterd NoHAB:t
nye ekonomichel, ciailekonon Rune !ohnson. Han iir fddtt 1923
i Ltdtika och bar elter ttuclier i henrta.len och i Stockboln lari, ltocAbolwrbo sedan i947. Tolu
3r at denna tid bar ban dgnat Saentka Ddtdregirler AB, ddr han aarit chef fdr ekoioniaMelningen och rcdan 1957 bitrddande direkt1r. I den rcnare belattningen gjorde ban'flera atlandvetor,
bl, a, till Frijmre orienlen och Afrika, ddr sd exotiska och dbil;lld imriden n'm Kongo, Kenya,
Mogambique ocb Angola befiAtet. Het !oltmon saknar enellertid ldrken ttorrtdd elir tropiher
urafl lriNt mycaet bra i d.en xigot lugnare milj6n i rrcllbiittax - ban har redan ldrt ig rycka on
bdde ttaden och NOHAB,

Konlerent hos EC. Fr, a, eAonomichefRane lobntox,
hamrer Arne Gutafron,
personalchef Benil Areliu
ocb inkdprcbef Nih Sandbl.om,

EKOA/OMIAVDELNI
NOHAB:s ekonomiavdelning dr uppdelad pi
en ekonomifiirvaltning, en inkdpsavdelning och
en pefsonalavdelning. Den syssels?itter 110
personer och chef fiir avdelningen er sedan
mitten av fdrra iret Rune Johnson, som presenteras nemare pe annan plats.

Afftirt- ocb butudbokl6rixgex
har trdngt men siim jan dr god,
I h6gra raden lranilrin:
Gunnar Karlron, Hant Stantetton,
Claes Lartton, Bernt-Arne Hdglund., Margit Sahlin ocb Sonja
Larr o n. I aiixtta rad en Mar ianne Filnrtb,
Margit Andertson
ocb Maiken Laruon

EKONOMIFORVALTNINGEN,
som leds av
kamrer Arne Gustafsson, fyller en mycket
viktig funktion i organisationen. En tillverkning som NOHAB:s - med si skilda produkter som lok, vattentutbiner,
dieseimotorer,
pressar, atomkraftutrustningar m. m. - steller
stora krav pi redovisningen av kostnader och
intZikter. De kostnader, som uppstar pi olika
stZillen inom f6retaget, miste fdrdelas pa produkter och avdelningar pa ett sadant satt, att
man fer en klar bild av l6nsamheten hos de
olika verksamhetsgrenarna. Detta ansvar faller
ph driftbohf)ringen
med sjdlokostxadsredouisning och efterkalkylering, som till hj2ilp har en
hilkortsavdelning
med IBM-utrustning
och i
verkstdderna ett antal tidskrivare.
Allnrsbokfdringen hai en mera utetriktad uppgift den svarar fdr och registrerar alla

"Var ktlper ri deua biitt ocb bil.
ligast?" Inkdptchef Nih Sandblom med rti at sixa flArndrre
nedarbetdre, lr, t. Erik Nornan och Guttaf A, Derner,

ilir::::W
Ao16xingtkontoret
cbef HenrT Gutafston
ocb Viti-Anne
Jobantton - tidigarc en ao
NOHAB:s Atinnliga tidshrhare - har tydliger ltnnit ett oklar, tidAort,

En glad b6rna pi inkdpuodelningen. Fr. t. Helrid
ApelsAog, Eaa Robinton och Vioan OIsrcn.

30.000 oliba detaljer till dierelnotorcr linns regitrerade i
detta Aortlidor pi materialbokli)ringen, Fr, o. Helge Tingman,
en besi)kare, Ote lanston, Hare Gdtbe och Soefl Hansrox,
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lnga-Liu Lund pi pertonalavdelnixgen rill konpletterd r;tt
med Jotot ar en n! anrtiilld.
albrm i)aer NOHAB'awtiillda
Er;A Strdm ocb chaafldr Nik Qairt ih olta
Kontorrodklnartile
mLnga befikare l3r kontakt ned.
de li)rta rcrc NOHAB:I

A//A/G EI.'{ PA I]OHAB
Bra,t
Fdrridsliroaltarc
Ednil
ocb fdrrddrmdtare
Karl-Axel
ber lokf6rare Roll
lohantton
Andreason rara riidd om sin
dyrbara latt, ett rarb;nftaa pA
92 ton ,;ll Porth fuaftttation.
Vi ter ockfi Platren flir del ny
centrall6rridet och t. h. tklmlar d.en nfa rerkttaden ftir tillaerkning aa ldttenturbiner, med
tifld 27 n TrollhAilaw
hdgtld
byggnad.

transaktioner med kunder, leverantdter, banker
m. fi. Ungef2ir en geng i m&naden upprdttar
en sammanhuuudbokfdringen ett bokslut stdllning 6ver intZikter och kostnader, dvs'
resuitatet av verksamheten, och tillg&ngar och
skulder, dvs. den ekonomiska st2illningen.
Under ekonomif <irvaltningen sorterar ockse avldningskontor, telefonister, kontorsvaktmdstare
och chauffdrer.
med Nils Sandblom
INKOPSAVDELNINGEN
som chef, svarar naturligtvis i f6rsta hand fijr
alla inkiip men iiven f6r leveransbevakning,
materialredovisning och f6rridsfdrvaltning. Den
sistn?imnda funktionen har i minga ir berett
Edmar
herr Sandblom och fiitridsftirvaltare
Bratt stora bekymmer, eftersom fdrridsutrymmena rned tiden blivit alldeles otilltZickliga.
Bida ser emellertid fram mot den dag, di det
nya centralfiirr&d, som nu hiller pa att byggas,
stir klart.
och personalPERSONALAVDELNINGEN
chef Bertil Orelius skdter om alla NOHABanstZillda pi b?ista sett och fijrsijker bl. a. skaffa
bostdder it dem, som behiiver.

Litor i lLnga banor Prodrcerat
pi. hilkortvodelxingen au bl. a.
(fr, o,) Sune Lrndgrex, Lennart
Muntber ocb Matt GaJtaaIrou.

!'Kontorrarbetet iir i regel hirt
och ptlkiskt Pterrande. Tid:brist
eller anboPning at gfuomdl skapdr lail en hliq drbefurYn, Oltd
mLste betydelselrlla berlilt a! rror
riickoidd li;r liiretdgert rerksamhet fdttd|, F6rutteende ocb onned
tillnmmaw
ddnetl6rniga
et'lektia arbetsintatu nArte ktAaar
at alla kont.ortantiillda. Det iir
d.iirftir at tikt, att ett nytt kontorsbut utformat rA, dt det er
bjuder den bi)tra tiinhbara miljdn
fdr ett elfektivt dlbete.."
N OHAB : t kontorranst iil Ida dr6mner tedan tlera Ar an ett frlr,
hontor.

Goda lt)rbindeher bide indt och utSt ordnat
lng-Brirt lobnstox t. !. ocb lt[.onica Eliasrcn,

w
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Ingenjdr Lindell l6reui:ar detaljer till F-morara. Nohabfoto G. Johansson.

Tvfl dieselveteraner

Fdrsta reuolaersaaruaraursen: sittande Gunnar Kailsson, vdnersborg, Allan Andersson,
Forsbaga, och Paul Brodin, Bodilsiiter. stfrende: instrukr1r lens ols:on, Nohab, G6ran
IYeste,rlind, Lilla Ed'et, Raymond Moberg, Fiirgelanda, och ingenji)r Gi)te sablberg, Nohab.
Nohabfoto G. Johansson.

allsidig utbildning som m6jligr. Maskinldran har haft det stcirstaantalet
Under 20 arbetsveckorhar 6 elever timmar. Vidare
har materialldra, litMontdr Hallgren ocb ingenji)r Hedstrdnt
utbildats i revolversvarvning.Resulta- ningsldra och
mdtningsldra stitt pE aulackas.Foto frin
Argentina.
tet har varit mycket gott och en ny kurs programmet.
har nyligen startats.
Llrare och elever samladesden 9/3
Efter att under mer In trettio tr ha
Pi grund av det mingsidiga arbetet till en enkel avslutning pt Gullriset.
varit
verksammamed att sllia och
vid en svarv pi en industri med Skolanschef, ingenjrir Gcite Sahlberg,
NOHAB:s tillverkningsprogram dr tackadeelevernafclr det stord intresie monteraPOLAR-motoreri Argentina,
avtackadesnyligen ingenjdr Hedstrcim
det nd,dvdndigt,att svarvarnafir en si
de visat.
och montcir Hallgren vid en ceremoni
pi SKF:s kontor i BuenosAires.
Revolversvarvare

utbildade

NOHAB-reklam

i Brasilen

Den hdr skylten kommer att pryda
arbetsplatsen, diir Furnas-turbinerna
monteras.Den dr L,9X4 m. Arnold
Skylvik har producerat den tillsammans med NOHAB:s snickare och
M&lerifirman Ericsson.
Nohabfoto G. Tohansson.

Avd. 31 nir ett fiirn?imligt
rekord
Denna bilden talar f6r sig :jdlu. Folot togs
den 16/z 1961 - en miirkesdag fi)r sAyddstjAnsten aid NOHAB.
Nohabfoto G. Tohansson.
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Ur besiiksboken:
CIMAC-kongressen.
Det 6/ 3 glstadesNOHAB av ett 2otal medlemmarfrin den internationella
CIMAC:s*). permotorkongressens.
manenta kommitt6 med Presidenten,
direktcir Andresen frin Kdpenhamn,
i spetsen.
De hade inbjudits till NOHAB i
samband med en konferens i Gciteborg. Glsterna representeradeflera
enropeiskaldnderfcirutomdenordiska:
Belgien,England,Frankrike,Holland,
Italien, Schweiz, Vdsttyskland och
Osterrike.
Efter en introduktion av dveringenjiir Keller och ingenjcir A. Ekelund
och verkstdvisadesdiesellaboratoriet
Giister och aiirdar uid clMAC-kongressens bes6k pd
derna,varvid en turboladdadPOLAR
dieselmotor,typ MN14S, demonstrerades.
Efter lunchen blev det sight-seeing
i staden.Ddrefter avresteglsterna till
avtackad efter
Gjutareveteran
Griteborg.
51 tjiinsteir
SaerigesMindre Varu.
En av stdttepelarnainom Nohabs
Den 24/Z bes6ktesfdretaget av ett gjutarklubb, tidigare ocks8.en av de
30-tal man frin Fdreningen Sveriges ledande inom SvenskaGjutarfcirbunMindre Varv. Gdsternahilsades vdl- dets styrelse,stillcidare Albert Ryberg,
komna av ingenjtir Eller, varefter det gjorde den 4 februari sin sistaarbetsblev rundvandring i verkstdderna. dag. N?ir han ldmnadesin tjdnst efter
Ingenjcir Ekelund gav en resum66ver mer In )L FrrpF'Nohab, hyllades han
motorprogrammetoch ingenjor Hag- hj?irtligtav fciretagsiedning
och arbetsqvist informerade om nykonstruktio- kamratermed blommor och presenter.
nerna. Efter NOHAB-lunchen begav Bilden hdr ovan visar Albert Ryberg
sig gdsternatill SAAB.
med en av blomsterkvastarna.
4') CIMAC

:

Congr6s International des

Internationella
Machines a Combustion :
Kongressen fijr f6rbr;nningsmotorer).

,,1,

N)HAB.

Nohabfoto G. Johansson.
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Personalnytt

Verkstadschefen,
ingenjdr Claesson,bar ffru
ett rtort ocb rlmligt bdrnrum en lrappa app.

H

MaterialbeaaAaren, berr Lars FalA, har
flyttat in i terkstadschet'ens tidigare rum,
dAr han siiler niira bide lerkstad idnt, mottagnin gs- ocb aasiindningsaud.

Fdr igAngsiittning av viss iohemsk
tillverkning i Indien kommer AB Bofors att tillhandahitla teknisk expertis.
Sisom ledare f<ir de boforsare,som
skall fullfrilja detta itagande, har utsetts ingenjdr Stig Claesrcz (CIs)
TVM.
Ingenjor Claessonberiknas ldmna
Sverige vid minadsskiftet maj-juni
frir att under en tid av 6 m&nadervara
verksami Indien.
Sisom vikarierande chef fcir TVM
under Cls' frinvaro har utsettsingenjdr Eric Suanberg(Sva), VF, vilken
kommer att vistasi Tidaholm mer eller
mindre tillfeiligt i Tidaholm st6rre
delen av detta ir.
Sisom beredningstekniker inom
TVM t har anstlllts uerktnii$areInguar Eriksson (Eri) med tilltr?ide ddn
24 april.
Herr Eriksson, som [r katrineholmare, har tidigare li irs anstdllning
hos SKF och 6 6rs tjlnst hos AseaSvetsmaskiner.Han kommer ndrmast
frin And. Mattsons Mekaniska VerkstadsAB, Mora.
U.^.
*
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Maskinverkstadens

kontor

i

nya lokaler
Som ett led i ptgiende moderniserings- och rationaliseringsarbete
inom
Tidaholmsverken har ombyggnad av
Maskinverkstadens
verkstadskontoroch
planerings- och arbetsberedningskontor igt rum. Ritningar och konstruktioner har utfcirts av i fcirsta hand
ingenjcir Anton Karlsson, Bofors, i
samrid med ingenjdrAke Lundvik och
ingenj6r Stig Claesson,
Tidaholm.
Byggnadsentreprendr
var f irma Carl
Tesdorpf, Skcivde,som igingsatte arFrdAen Stina Andersson har dterflytat till
beteti mitten av juni 1960 och, sedan
uerhstadsAontorctr forna "lrdlhal',
rnen bar
milerifirman
Sven Gustavsson 1ven
-t'3t1 nya moderna
nzdbler ocb annan Aonfullgjort mileriarbetet,kunde inflytttorsinredning.
ning ske den9/12 1960.
Genom nybyggnaderna har man
fitt"en helt ny gestaltningav kontorsNytt firmanamn
utrymmena.Det gamlakontoretbestod
Kungl. Patent-och Registreringsver- egentligen av en mycket stor sal, vari
ket har nu registrerat det nya firma- all personalvar placeradutom verknamn under vilket Boforskoncernens stadschefoch verkmdstare.Hdr kunde
rdrelse i Tidaholm skall drivas. Det man icke undgi att stcira varandra i
nya namnet ar Bofor:-Tidaholmsuer- arbetetoch dessutomtillkom aila som
ken AB. Aktiebolaget Bofors Tida- hade drendentill nigon av personalen
holmsverken"upphdr" silunda efter och som di miste genomkorsalokalen
att ha agt bestind i 25 3,r.
i alla riktningar.

Nedre botten av verkstadskontoret
delas nu av en korridor fr8.n vilken
man nir expedition och verkmdstare,
avsdndningoch detaljbevakning.Frin
korridoren leder en trappa upp till
andra viningen, ddr verkstadschefen
har sitt kontor jdmte plats fcir konferenser.Vidare kommer man frin hallen in till planeringschefens
rum, liksomIven till 2 rum fcir planeringsmln.
Utan nigon lyx har man fitt gedigna lokaler, milade i ljusa, hitllbara
farger. Ytterfrinstrensstorlek dr vdl
awd,gd.Andra viningen fir dven ljus
genom tvenne takkupoler, givetvis av
TV-fabrikat. Belysningenutgciresav
lysror i plastkipor. Golven dr belagda
med vinylplattor i mycket tilltalande
och tilig gr3.och ljusgrdn fdrgton.
piKostnadernaf<ir dennaom- och -bebyggnad har hillit sig inom den
rdknadesumman,11i.000 kronor.
- Det dr givet, att personalendr glad
"En utomit sina nya arbetslokaler.
ordentlig fcirbdttring", sdgeringenjcir
Claesson
vid virt bescik.IngenjcirForslund finner det hela "finfint". H2iri
inrdknas lven den nya moderna utrustningen, skrivbord, skip och hyllor.
Avdelningens nestor, planeringsman
Valter Johansson,som i ir meriterar
sig fcir 25-irsmedalj,betygaratt man
nu dr tillfreds. Det dr klart, sdgerhan,
att man i en lugnare arbetsmiljdkan
arbeta mera samlat och effektivt och
arbetetstimulerasju ocksi genom moderna hjiilpmedel och trevlig omgivning. I expeditionen eller allmdnna
beredningssalentrd.ffar vi frcikeo fill
som ocksi iir glad river fbrJohansson,
dndringarna.Men de dr sammanlagt7
personeri dennaavdelningoch dei dr
fortfarande litet tringt pi grund av
skip och hyllor som tar plats, men i
alla fall dr det en betydlig f<;rbdttring.
- Och si har ju de manligakollegerna blivit dnnu trevligare dn fcirut i
gliidje civer sin nya lina omgivning.
t'^'
*

Aran och hjiiltarnas sprek
Ur TidaholmsverkenskorresDondens
har v8r flitige medarbetarehlmtat fciljande goda prov p3.virt vackra,men
av mlnga svirbemdstradesprik.
Tidaholms bruk
Oaeriincler har meclen sAisau Aihar
roret jag har gort tfr gott jag Aann iag
l3r tala i telefon s3 jag hann f6r klara
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WEDA

I september
1959startadeen fcirslags,
kommitt6 fcir ildnstemdnnen.
Kommitt6ernahar 1961 fdljande medlemmar:

@o'

Ar betarnasf i)rsIagsAommitt 6 :
Ordfcirande: dveringenjdr Gcista
Lindh, bolagetsrepresentant.
Sekreterare
och utredningsman:
\Tedaverkensf rirslagsverksamhet
kan kommittdnsitt fcirstasammantrdde
och
Ingenjcir Sten Larsson.
i dagarna.se tillbaka ph en I2-hrig kommittdn hade di f<ilfandeledamcjAvdelningschefer: Gjuterierna,
verksamhetsperiod.Frirslag nummer 1 ter: <iveringenjorG6staLindh, ingeningenjdr Anders Ljungdell (t),
var ndmligen daterat den 22 mars jdr Anders Ljungdell, herrar Holger
Mek. verkstadenoch StringpresL949 och inldmnadesav Karl-Martin Lindqvist, John Gau, Hugo Larsson,
sen,ingenjiir Rune Hagestam.
Erikssonpi. Mekaniskaverkstaden.
Karl-Martin Eriksson samt ingenjrir
Gjutarklubben: herr Tore JohansDen 2 juni sammair hadeFcirslags- Erik Eriksson.
son.
Verkstadsklubben:
herar Giista ArAntal
bjdrk och Gunnar \Telander.

Fcirsla
gsverksamheten
vid'Wedaverken1949_I9 60

I AnL.;ar"iug

T j iinst emiinnens f i)rslagshommitt6 :
Ordfdrande: civeringenjcir
Gdsta
Lindh, bolagetsrepresentant.
Sekreterareoch utredningsman:
2A
ingenjrir Sten Larsson.
Ilronor
1B
Arbetsledarna:verkmdstareGustaf
Holmerin.
2+OO
I6
Tjlnstemdnnen: ingenj<ir Ragnar
Hagberg.
I
1A
2100
Kommitt6erna sammantrdderi regel
I
1800
en g&ng i kvartalet, strax f<ire det
I2
ordinarie fciretagsndmndssammantrd.r500
10
det. De olika ledamciternaorienteras
fcire sammantridet om vilka fdrslag
1200
B
som skall behandlas.
De inkomna fcirslagenregistrerasi
6
900
nummerfdljd och infrires i journal.
Fcire kommitt6ernassammantrddegir
600
+
fcirslagenp3.remisstill bercirdaavdelI
300
ningschefer,vilka f&r ta stiillning till
desammaoch till- eller avstyrkaen beldning.
-51
-50
-5?.
-53 -U -D5 -5b -57 -DB-59 -60
1949
Vid sammantrddetdiskuterarkomAntal inliimnade fdrslag sanzt rilnzna beli;ning under Sren 1949-1960.
mitt6ns ledamoterfcirslagensfortj2inster och nackdelaroch rekommenderar,
efter ett i regel enigt beslut, en belcjdet hela jag har ej nagon suaru sd fag hillningen uppgickvid irets slut till
ning till ordforanden i Fdretagsndmn85.739tu.
hann saara Sfr om uille band som iir
den, direkt<irSvenG. Lind.
Detta framsir av nedanstiende
utm m brecla1 tn rn ont del aarle uttaget
Till irsskiftet1960-1961har sammanlagt 185 fdrslag inllmnats. Av
djupt % mm bredcl 3 nr tn i band drag frin Postsparbanken.
dessahar 136 st. belcinatsmed summa
clomm skatt tara Aring glaset som i)r Insdttningjan.-dec.
1960 .
kronor 12.900, vilket ger en genom3 6 . 2 6 9-:
50 m m sfr setlar ner i en bit 10 m nt
per
lLng 4-5 rn rn i fyrkant g3r 20 bitar Uttag jan.-dec. 1960. . 17.906:97 snittlig beldning pi kr 95:
f6rslag.
Riinta 1960
3
.
0
3
4
:
9
6
samt rement till att fatt setta bitarna
Diagrammet i fig. 1 visar antalet
tacksamfdr det ra?ntnaonzdet fdr dyrt. Behillning 3L dec.7960 85.739:24
inldmnade f6rslag och summa bel6HdgaAtninlult
TV-spararnasbehillning cikade,in- ning under hren L949-1960. (Obs.
Namn
att det dr totalt inldmnade fcirslag och
klusive rdnta, med ca 18.400:- kr
RStt avskrivet betygx av
ej bel6nadefdrslag). En uppdelning
eller med ca 320: - per konto.
avdelningsvisav fcirslagenunder 1949
'
I slutet av mars i961 uppgir lon- -1960 enligt fig. 2 (sid. 42) visar,
sparargruppenvid Bofors-Tidaholms- att den Mekaniska sidan har stcirsta
Fram gingsrikt
liinsparande
verkenAB till 74, siledesen gl?idjande antalet inldmnade fcirslag.
Enligt uppgift frln Postsparbanken cikning med 17 personer.Bland de
Vid irets sista fciretagsnimndssamIr anslutningen mantrdde sker en utlottning till de
var antalet lcinspararevid AB Tida- yngre i lcinsparar8.ldern
holmsverkenunder 1960 57 st., vilka nlra nog lO0-procentignumera,men under iret belonadefcirslagen.SumdettakalenderErinsatte36.269kronor. de fi som lnnu stir utanfor. tir alltid
man, som utlottas, d.t antaTetfcirslag
krets. ginger 25 kr, vilken uppdelas i tre
Kontoinnehavarnatillgodofdrdes sam- hj?irtligtvdlkomnai lcinspararnas
manlagt 3.O34kronor i rdnta och beE. M.
pris med varierandebelopp.
S, Ln

l] Su'm"bo[oning.

r

r

l-t .i

r

I

r

I

HJT

41,

.l

lI

godsdetaljer vid rensning. Kiittingens
dndevar tidigare fiirsedd med en krok,
som ladesom kdttingen och di bildade
en cigla. Kroken kunde relativt lltt
halka av kZittingen och detaljen falla
ned pi golvet och skadaseller f6rorsaka olycksfall. En ring svetsadesfast
i kdttingens dnde och nir kdttingen
frires genom ringen bildas en dgla,
som detaljen hdnger i. Detaljen kan
dirigenom ej falla ur kdttingen och en
sdkrare upphiingning erhilles. Beldning kr 50: -.

70
60
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Antalet inlintnade

fdrslag 1949-1960

uppdelade pi. olika aadelningar,

Fiirslagskommitt6ns

senaste sammantrede

Den 13 mars hdll Frirslagskommitt6n vid \Wedaverkensitt fcirsta sammantrlde fdr iret, med 6veringen;'6r
GcistaLindh som ordf6rande. 11 fcirslag behandlades,av vilka nedanstiende 9 belcinades.
Fi)rslag nr 177, iniimnat av friisare
Bernt Lindbolm (240) avd. Tv.
Fd'rslagetbestir av en skala med instdllbara klackar fdr inst?illning av
lZingdmitt pi lingfr?ismaskinen. Maskinen saknar sidan utrustning och
f. n. miste skyddet 6ver prismat skruvas loss och ett anslag frir mdtning
anbringas pi prismat. Fcirslaget f6renklar arbetet i maskinen och kan utfdras fcir relativt lig kostnad. Belcining kr 100: -.
Fdrilag nr 179, inllmnat av snickare
lohn Karlsson (304) avd. Hb.
Fcirslaget best&r av dndrad infdstning av gummitltningen i d6rrkarmen
for svingddrrar. Genom den fcireslagna dndringen har tltningskanten
visat sig mera hillbar och Ir littare att
utbyta vid skadad gummititning. Frirslaget har utforts pe ett par dcirrar.
Belciningkr 50: -.
Fdrslag nr 180, inldmnat av gjatare
Einar Kuist (582) avd.Ta.
Forslaget g?iller utbytbar innerdel
f6r gjutbox vid kontinuerlig g<ittillverkning. Innerdelen tillverkas av rostfri plit och skruvasfast (tidigare svetsasfast) pi ytterstommen.Livsllngden
pE dennagjutbox har genom prov visat

sig vara ca I it mot tidigare innerdelar,som endasthar stoppatca 1 minad. Bel<iningkr 100: -.
Fdrslag nr 181,inldmnat av giutare
Einar Kpist (582) avd.Ta.
Fcirslagetbestir av ombyggnad av
varmhillningsugn nr 70 fiir kontinuerliga gdttillverkningen. Pifyllningsluckan vdndes1800 och dirigenom kommer avrinningshlillen L50 mm hiigre
upp. Nederkanten kan di hojas med
en stenradoch ugnsvolymencikasmed
ca 2OOkg metall. Detta har utfcirtsp&
ugnen. Borttagesett stenskikt i botten
p& ugnen, kan den rymma ytterligare
ca 200 kg metall.
Det har visat sig, att den fcireslagna
Indringen pi ugnen mdjliggjort tv&
gjutningar av got Q 12J mm med en
smdlta mot tidigare en gjutning. Bekining kr 210:-.
Fdrslag nr 182, inllmnat av uerktygsilipare Karl Gustaaston (279)
avd. Tv.
Slipfixtur f<ir g?ingbacJ<ar
till Gemetric sjilvslutande gingtapp. Gnngbackarnahar tidigare slipats fd'r hand,
men oslkra resultatp& l?ingdoch vinklar har erhillits. Slipfixturen, som anvlnts en tid, innebdr en fijrbdttrad
slipning av gdngbackarna.Beldning kr
1 0 0 :- .
Fdrslag nr 183, inlimnat av reuare
Ake Dahlin (301) avd.Ta.
Fcirslagetbestir av indrat utf<irande
pi k[ttingen for upphZingningav gjut-

Fi)rslag nr 184, inldmnat av arborrare Karl Iaar Thorman (127) avd.
Tv.
Frirslagetbestir av en h&llare frir indikatorklocka. Vid borrning i Scharman arborrverk finnes ej nigon skala
eller mltanordning for djupmitt. Genom fcirslaget kan en mdtanordning
erhillas, som har provats och ger gott
resultat.
Liknande mitanordningar finns,
men arbetet i maskinen underlittas
med den f6reslagnah&llaren.Bel6ning
kr 50:-.
Fdrilag w L85,inllmnat av modellsnickare Arne Nystrdm (179) avd.
Tm.
Vid borrning av hil i plastk2irnltdor
frir luftnipplar dr det svtrt att fi runda
hil och minga ginger dven besvlrligt
att komma it att borra vid stiirre l&dor.
En anvisare, som sdttesfast pi negativet ger vid tillverkningen av lidan
ett runt och jiimt h&l fdr nippeln och
man slipper borning och ev. lagning
runt h&len.Fdrslagethar provatspi en
del k?irnlidor och utfallit till bel&tenhet.Bel6ningkr 100: -.
Fi)rslag nr 186, inldmnat av handformare Gdte Erikrron (76) avd. Ta.
Frirslaget besir av en slitplit, som
monterasinv?indigt i luckan pi slunghuvudet f<ir sandslingern.Slunghuvudets hus och lucka dr av aluminium
och utsittes fcir slitage av sanden.Genom denna slitplit skyddasbide huset
och luckan mot nedslitning och kan
funktionera liingre tid ln tidigare. Belciningkr 75:-.
S. Ln.
*
Vi gratulerar
Uppgifterna om 50- och 60-&ringar
2'.a kvartalet 1961, som publiceradesi
foregiende nummer, blev tyvdrr ofullstendiga. Hdr kommer en komplettering:
'O-ARING
3 juni. Als6n, Gdte Eaald, Fdrsd'ljningschef, FAS.
A)
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:l/tlrdnr sorn
sfuntsfutl*ft :

Harrl Elftik
Bofors

Karl J. Gustausson
Bofors

Ernst Elg
Bofors

Otto Forsberg
Bof ors

Elruim Gustausson
Nohab

losef Haglund
Bofors

Aruid lansson
Bofors

Karl E. Johansson
Bo'fors

ElfuiA, Harry Karl Luduig, fddd 31 jan. t896, pensionerad 1 febr. L96r. Anstdlldesvid Bofors i okt. 1917
som ritare p& Konstruktionskontoret.TjZinstgjordeiuli
r933-febr. 1941 som kontrollingenj6r, varefter han
itervlnde till KonstruktionskontoretsFlltartilleriavdelning och blev senareritningsgranskareoch sistairen chef
fcir ritningsplaneringenpi KK:s kansli. Medaljdr vid
jubileet 1946 med 2) tjdnstelr. Rlknade s&ledes 44
tjdnste&rndr han slutade.
Elg, Ernst Anders, fddd 2 mars 1894, pensionerad
1 april 1961. Bcirjade arbeta vid Bofors redan i mars
L9o9 1 Valsverket dlr han blev vlllare. Slutadedenna
anstdllningi jan. 7)l), men iterkom i aug. L)2I.6ver
flyttade i junt L)46 till Kanonverkstaden,ddr han fcirst
var ritningsutldmnare och frin L))4 kallsi,gare. Erhdll
vid jubileet 1946 medalj och gratifikation fcjr 35 tjiinsteir och hade siledesca 50 tjlnste&r ndr han avgick.
Forsberg,Otto Paulinur, fddd 11 febr. 18!4, pensionerad 1 marc !961. Anstdlldesvid Bofors redan i maj
och hadedetta
1910 som murarepi Byggnadsavdelningen
yrke till 1943, de han civerflyttadetill Byggnadsforridet.
Rdknadenlrmare )1 tjdnsteir nlr han avgick och erhdll
fcjrst lilla medaljen fdr 36 tjlnsteir vid jubileet 1946
och i dec. 1960 stora medaljen ftjr 50 tjdnsteir.
Gustauston,Efraim, f6dd 16 febr. 1894, pensionerad
vid Nydqvist & Holm 1928som
1) febr. 1961.Anst2illdes
svarvare, blev senare svarvarinstruktdr pi Automatvetk^'2.

staden (avd. l1) och var de sista 15 iren avsynarep&
sammaavd. Erhdll 1955medali f6r 25 tj[nsteir ochkunde
siledes rdkna ca 33 tjanstefundr han avgick.
Gustauston,Karl lohan, t6dd 2t febr. 1894, pensionerad 1 marc I96L. Arbetade vid Stilgjuteriets handformningsavdelningi Bofors jan. L9l2-juni 1916.Aterkom till samma avdelning i april 192) och civerflyttade
i mai 1945 till KZirnmakerietsom kranfdrare. Medalidr
vid iubileet L946 med 25 tjdnsteir, rdknade silunda ca
40 tjiinsteir ndr han avgick.
Haglund, Karl lotef , fddd 8 okt. 1893, pensionerad
l mars 1961. Anst?illdesvid Bofors redan i okt. 1907 i
Sttlgjuterietsrensaravd.Arbetadefrin okt. 1919 till april
1946 i Valsverket, varefter han tillhcirt Hdrdverket som
hZirdningshj2ilpare,senare hdrdare och godsmottagare.
Erhrjll vid jubileet 1946 medalj och gratifikation for 39
tjdnsteir och 1957 stora medaljenfcir 50 tj?insteir.RZiknade siledes ndrmare )4 tjllnsteir ndr han avgick. Haglund var fackligt verksam och bl. a. ordforande i Metalls
avd.76 Lren 1935-t937 och 1'941.
lansson, Claes Aroid, fodd 7 febr. 1894, pensionerad
1 mars 1961. Anst?illdesredan i juli 1907 p& Rorverkstadeni Bofors och har hela sin linga anstdllningstid,ca
)3 ir, tillhdrt dennaverkstad,ddr han varit svarvareoch
verktygsslipare.Erhcill vid jubileet L)46 medalj och gratifikation for 39 tjdnste&roch t9t7 stora medaljen fdr
50 tidnsteir.

lYiktor loltansson
Nohab

Albert Ryberg
N obab

Fridolf Nilsson
Bofors

Einar Sjdqain
Bolors

Ernst Nordin
Bofors

Aluin Petston
Bofors

Jo/tn Saensson
Nobab

Karl Tiderntan
Bofors

lernald, Agnes Sofia, fddd 21 jan. t9ot, pensionerad
1 febr. 1p61. Fru Jernald anstdlldesvid Bofors i jan.
1918 som kopist pi Konstruktionskontoret.Slutadedenna anstallning i jan. 1923, Lterkom i dec. 1-924 och
slutade inyo i okt. t93t. Ateranstdlldesvid Nobelkrut
i dec. L946 och d'verflyttade i sept. L9r4 tlll Bofors
Elektriska avd. Hade ca ii tjdnsteeindr hon avgick.

i Plfi.tverkstaden,var senarei Valsverket nigra minader
1909 men iterkom tiil Plitverkstadeni apr]l tgto och
tillhcirdedennaverkstadhela sin l8.ngaansieilningstid,ca
52 fu. Arbetadeddr som plitslagare, svetsareoch verktygsreparatrir. Medaljdr vid jubileet 1.946 med 37 tid:nstefu,
storamedaljenl9t9 fcir 50 tjdnstelr.

lohanston,Karl Euald,fddd 20 marst8g4,pensionerad
1 april t96L. Arbetadevid Bofors i april-nov. L94o och
iteranstllldes i sept. 1941 pi Byggnadsavdelningen
som
grovarbetare.Var en tid pi Avstickningsverkstaden,men
iterkom till Byggnadsavdelningen som smed. Ca 2O
tjdnsteir.

Ryberg,GustauAlbert, fodd 27 dec. 1893,pensionerad
4 febr. 1961. Anst?illdesredan 1907 vid Nydqvist *
Holm i Gjuteriet, dir han senare blev handformare.
Slutade 1p18, men iterkom 1920. Under sin l&nga anstdllningstid, 5L ht, var han formare i 44 3t och stillodarede sista7 iren. Erhdll vid Nohabs lOO-irsiubileum
7)47 medalj och gratifikation f6r 37 tjd"nstelLr.

f ohansson,Wihtor Edgar, fddd 28 febr. 1896, pensionerad28 febt. 1961. Anstiilldes 1921 vid Nydqviit *
Holm som kontorist p3. Planeringsavdelningenoch hade
dennatjdnst hela sin anstdllningsti
d, ca 4Otr. Medalj och
gratifikatioh for 26 tjdnsteir vid Nohabs lO0-trsjubileum 1947.
Niltson, Frau Friclolf, fddd 20 febr. L894, pensionerad 1 mars 1961. Anstiilldesvid Bofors i mai t938 som
elektrisk montcir pe Elektriska avdelninsen och hade detta
yrke helasin anstillningstid,ca 23 &r.
Nordin, Ernst Mauritz, fddd 9 febr. 1894, pensionerad
1 mars 1961. Anst?illdesvid Bofors redan ibktober 1909
i Stilgjuteriet, ddr han senare blev handformare. Hade
detta yrke till dec. 1945, de han civerflyttade till Plitverkstaden som verktygsutldmnare. Erhiill vid lubileet
t946 medalj och gratifikation fcir 37 tjiinsteir och L959
stora medaljen fdr 50 tj?instetr. Rdknade mer dn 51
tjdnsteir ndr han avgick.
Persson,Alain Emanuel,f.odd 20 mars 1894,pensionerad 1. april 196I. B1rjade arbetavid Bofors redan 1908

Sjdquist, Einar Gustaa Emanuel, fddd 2 mars 1.896,
pensionerad1 nov. 1960. Anst?illdesi nov. 1940
:
som
fcirman vid Angcentralenoch befordradesi jan. 1944 till
verkmlstare p3, samma avdelning. Hade ca 20 tjlnsteir
ndr han slutadesin tidnst vid Nobelkrut.
Suenston,lohn Uno, fddd 25 jan. 1894, pensionerad
25 febr. 1961. AnstZilldesvid Nydqvist g Holm rgOe
i Gjuteriet, ddr han senareblev handformare,slutade
denna anstdllning 1p18, men iterkom FtrenL92L-1924
samt derefter L927. Hela sin anstdllningstid,ca 46 fu,
tillhdrde han gjuteriet. Erhcjll vid Nohabs 100-6rsjubileum L947 medalj och gratifikation fdr 33 tjdnsteir.
Ticlerman,Karl Otkar, fodd 27 mats L894, pensionerad
1 april 1961. Arbetade som smideshjiilparei Smedjani
Bofors fl€n jan. 1910 till mars 1922. Aterkom i mars
1935 som svarvarei Fdltverkstaden.Overflyttade L938
till Transportavdelningensom traversfcjrareoch hade denna sysslatills han avgick efter ca 37 tjdnsteFLt.Erhlll L947
medalj och gratifikation fdr 25 tjdnstelr.
Forts,pd sid,46
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K. O. lansson
Bofors

MEMORIAffi<<-

lohn Larsson
Nohab

Anders Ljungd,ell
lY edat,erAen

Stjepan Nouosel
Bofors

Knat E. Si)gren
Bofors

Inga Std.ring
Bofors

fansson, Karl Oshar, fodd 1t dec. 1p18, avliden 18
f ebt. 196r. Arbetadevid Nobelkrut maj 195l-dec t952
och anstllldes i mats 19)6 som ftirridsatbetarei Boisverkstaden,Bofors.
Larsson,lobn AxelValentin, fddd 13 dec. 1899, avliden 2 mars 1961. Anst?illdesvid Nydqvist & Holm i maj
blev 1p45 avsy1935 som arborrarei Maskinverkstaden,
nare och i okt. L952 ritningsutlimnare Pa sammaverkstad. Denna sysslahade han till sin bortg&ng.
John Larsson engageradesig mycket tidigt inom det
fackliga arbetet och tillhcirde under menga tr klubbstyrelser o- dyl. Hans egentliga intresselig dock inom de
humanitdra och humanistiska omridena, fdr att inte tala
om folkbildningsarbetetoch idrotten. Under 1"9Lr, fr:,m
trII L959, var han silunda huvudskyddsombudpi Nohab
och nedlade ett stort arbete fdr skyddsarbetet.Nir Ftirevid Nohab 1p48,valdesLarstagsnimndenorganiserades
son till vice ordf. och hade dennapost till sin bortgang'
John Larsson var en skicklig varPasPelareoch kunde
ocksi entusiasmerasina vinner fcir denna sPort. Han
tillhrjrde minga ir styrelsen fcir V2istergcitlandsVarpaforbund och Trollhdttans Korpfdrbunds varpasektionoch
var ordf. i Nohabs IF:s varpasektionsedan 1951. Niir
B-pilens redaktionskommitt6vid Nohab bildadesnyiret
ftirverkstadsr95 1 valdesJohn Larssons&somrepresentant
klubben och han tillhorde siledesunder 10 ir denna'tidnings redaktion. Han medverkadeflitigt med referat och
notiser om de timnen som lig honom varmastom hjlrtat
och visadeocksi sitt livliga intressefdr tidningensinnehill och upplZiggning m. m. genom goda fcirslag och
positiv kritik. Vi tacka John Larsson fcir minga ir av
gott samarbete.
Ljungdell, Andert, f6dd 5 jan. t)lo, avliden 30 mars
1961. Anstiilldessom bitr[dande ingenjdr i Mekaniserade
Stilgjuteriet vid Bofors, di detta startade.Flyttade 1941
till \Tedaverken, ddr han blev chef for gjuteriavdelningarnaoch hade dennatjdnst till sin pltitsligabortging.
Siillsynt yrkesskicklig forde han fram \Tedaverkensllttmetallgjuteri till det fcirndmstai landet ifriga om kvalitet
och kvalificerat gods. Flans stora erfarenheti gjuterifrigor
togs dven i ansprik av SverigesMekanfcjrbund och Gjuteritekniska Fcirening. Erhdll vid \Wedaverkens4o-hrs'
jubileum L%9 medalj f6r 25 tjd'nstefu.
Nilsson, Nils Uno, fddd 24 mars 1903, avliden 17
tebr. L96L. Anstilldes vid Nobelkrut i febr. I94O och
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flyttade i nov. 1.942ijver till Bofors, dir han hela tiden
arbetat pi F?irdigstiillningsavdelningensom kallsigare,
riktare och utfraktare.
Noaotel, Stjepan,fddd 4 febr. 1934, avliden 2 mars
1961. Anstiilldesvid Bofors i aug. L955 som tidskrivare
i Kanonverkstadenoch flyttade i maj L957 till Materialbokforingensom kontorist.
Sjbgren, Knat Elof, fddd 16 sept. 1903, avliden 18
mars 1961. Anstdlldesvid Bofors i mars 1918 som montor pi Elektriska avd., slutade i nov. L922 men eterkom
1928 till sammaavd. Utndmndesi juni L947 till fdrman
och hade denna tjdnst di han efter ca 37 tj?insteirgick
bort. Erhcill l)48 medalj och gratifikation fcir 2) tjdnstelt.
StAring, Inga Elisabeth, f6dd 14 iuli r92L, avliden 14
mars 1961. Anstllldes i j:uJr 1919 som kranfcirerskai
Kilstasmedjanoch hade dennasysslatill sin bortging.
*
"Minnesfonden"

har tiverstigit

5.000 kronor

Den f6r nhgra hr sedan instiftade Minnesgivan, som iiverlimnas till den efterlevande i samband med en Boforsanstdllds eller
dennes makas (makes) bottging, kommer iLr L96l att tjverstiga
5.000: - kr. Detta betyder, att mer dn 2.000 minadsavlijnade nu
dr anslutna till Minnesgivan.
kr vid 12
Under ir 1960 utbetalades sammanlagt 57.975:dodsfall, av vilka 3 var maka (make). Summan blev i medeltal
kr och deltagarnas-givarnasantal var 1.932. Motsva4.831:rande summor blev fu 1959 ftin 1.868 deltagare 37.36O:- kt
kr i medeltal vid 8 diidsfall (3 anstiillda och
eller ca 4.670:5 makor).

w04,r0r
c,ch
S?isongprogrammet

Nigra nya attraktioner, utciver de
som
tidigare finns, rdknar vi inte med
fiir sernesterhemmet
Storiin
att ha under denna sdsong.Ddremot
Stordn dppnas i ir officiellt den 3 har under vintern skogsawerkning
juni. Frin denna dag kommer lven skett inom stugomridet och lven besemesterhemmets
restaurangatt hillas
sprutning av undervegetationen,vilket
cippen.Evad det gdller priserna, s6,d:r 96r att det blir luftigare, ljusare och
dessahelt ofrirdndrade sivdl fcir mat ddrmed trevligare pi on. Ca 5O-talet
som fcir resor med m/s Marianne, jdm- av de 95 stugornakommer att sti nyfcjrt med fciregiendeir. D& inga klago- milade, klara att anvdndasfrin sdsongmil har kommit nimnden till del, fir
starten.
vi fcirutsdtta,att standardenir sidan,
Aven i ir blir det Boforspensionlatt gasterna trivs och mir gott pi
rerna,somkommeratt inledasdsonqen
Storcin. Skulle fordrirgarrla vIxa, si
p& Stordn. Deras vistelseblir de tvi
miste ju dven priserna stdllas i pro- fcirsta veckorna 3-IO och 10-t7
portion h?irtill.
juni. Veckoslutet17-18 juni vdntar
l7i gfrr not sommaren. Flibodsentester.Foto Nils Sdderholm.

vi en del klubbesdk. Fcir Midsommarhelgen rdknar vi som vanligt med full
bel?iggning i stugorna och ett stort
antal tdltande.Ca 7OOpersonerp3.on
brukar vara normalt fcir midsommarhelgen.
Fr. o. m. midsommar och fram till
den 8 juli fir vi bescikav utbytesfamiljer och boforsaresom lndrat sin semestertid. Dessaveckor kommer ziven
att fyllas ut med nl.gra familjer
frin LandstingetsHusmoderssemester.
Hcijdpunkten p3. sdsongen berdknas
somvanligt bli under tiden 8-2! juli,
di den ordinarie Boforssemestern
inttd'ffat. Trots att vi i Tj?irnd fttt en
allvarlig konkurrent,hoppasvi givetvis
pi full bel?iggningunder den tiden.
Veckan efter ordinarie semesternrdknar vi med, att en stor del av de, som
varit sysselsattamed s. k. servicearbeten under ordinarie semestertid,skall
fi sin rekreationpi cin.
Sdsongenkommer att avslutasmed
ett ldger fdr Unga Ornar, landstingets
husmoderssemester,
samt en del klubbbescjkoch helgvistelser.Restaurangen
och semesterhemmeti rivrigt stenges
fdr slsongenden 20 augusti.
*
Ndmnden har efter konstituering
den 1. 3. 1961 f6ljande sammansittning: ordfcirande och fcirestindare
Lars Lundquist, vice ordfcirande Axel
Engholm, sekreterareSven-Arne Andersson,vice sekreterare
GustavKarlsson och vice fcirestindare Gunnar
Larsson.
L. LaI

.$ettuooeu==^
(gr-Fon 3lutat
/
3intion3t
Ahlquist, August Emanuel,fddd 21 mars 18p4,pensionerad 1 april I)6t. Anstdlldespi Bofors Byggnadiavdelning i april 1929 och arbetadedir med korta avbrott till
maj L939, di han flptade till Stilgjuteriet som bldstrare.
Slutadei mats 1943men iterkom i iuni 1951.Sedanaus.
1954 har han tillhdrt Kanonverkstaden
sisom stidare oih
spinfraktare. Hade ca 24 tjd.nstefunIr han slutade.
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torn Lerici - ocksi upphovsman till
Italienska Kulturinstitutet i Stockholm
med filial i Goteborg- har gjort det
m<;jligt for glster frin Sverigeatt fi
vistas i den utsrikta milici som Casa
Caprile erbjuder.Och detta diirtill fdr
en synnerligenforminlig kostnad.Ty
var, i dagensItalien, kan man fi ett
utmdrkt rum av hcigsta klass och tre
fullst?indigamiltider, inklusive vin och
servis,for 2) kronor per dygn.
I sammanhangetkan det ha sitt
intresse att veta, att en av regissor
Lennart Ehrenborgsitalienfilmer,som
under viren visadesi svenskaTV, ockPfr Casa Capriles aeranda hi;sten 1961.
si ger minga glimtar av b&de Casa
Stfrendet.a.rdrdinnan fta Kain Sdderlund.
Caprile och av Lerici sjiilv.
Eftersom det hdr g?iller en viktig
Casa Caprile ster tedo att taga
lZinki kulturkedjan mellan Sverigeoch
emot besiik
Italien, vill vi glrna tala om hur vira
Casa Caprile, Drottning Victorias lisare skall gi till v2igafor att fi en
forna hem, dr en helt modern anliigg- sagoliksejourp& det underbaraCapri:
ning i alla avseenden,som fran mitten Det dr bara att skriva till Fru Karin
av april till mitten av november stir
Sciderlund.Efter den fcirsta veckan i
redo att taga emot gister frin Sverige. april ?ir hennes adressCasa Caprile,
CasaCaprile dr ocks&den kdnde mece- Anacapri, Italien. Under vinterminanaten och arkeologen Lericis giva till
derna dr adressenGibraltargatan20,
Griteborg C.
svenskafolket.
Lerici-stiftelsen,
som dgerCasaCaprlle, d'r en alltigenom ideell skapelse,
Labbsand infiir somm aren 196l
avsedd att stdrka och vidga de kulTjinstemannafcireningensfcirnlmturella fcirbindelsernamellan Sverige
och ltalien. Sverigevdnnenoch dona- liga storstugavid Labbsandhar under

Senasfe Boforsnytt:

Stil av Bofors kvalitet
Mellan S.p.A.Giuseppeet Fratello
Redaelli,Milano, och AB Bofors, Bofors, har ing&tts en iiverenskommelse
om lingsiktigt samarbete fciretagen
emellan,g&endebl. a. ut pi att Redaelli
skall for Italien och andra 6-statsldnder tillverka vissa av Bofors' specialstfll. F6r detta Indamil skall Redaelli
inom den nirmaste framtiden vidtaga
sidana investeringar,att en irsproduktion av omkring 10.000ton dylikt stil
uppnis. Det lr underforstitt att denna
'
kvantitet skall kunna <ikasom marknadsldgeti Italien och i 6-statsllnderna
samt Redaellisproduktionsmdjligheter
si tilliter. Det av Redaellisilunda produceradestilet skall i Italien fcirsZiljas
av Bofors italienska dotterbolag, Bofors ItalianaS. p. A.
F:a Redaelli 1r ett medelstortstilverk i Milano, som hittills huvudsakt1

vintern varit flitigt utnyttjad: den ena
glada avdelningsfestenhar avliist den
andra,interfolieradeav ett eller annat
5O-irskalaseller andra mera privata
Det nya iret firadesf. tj.
begivenheter.
med fullsatt stuga,sup6och dans.
Labbsandsndmnden
har inte heller
Iegatpi latsidani vir utan planeraten
hel del trevligt fcir sommarsisongen
196r.
Den s. k. lillstugan har under iret
byggts om, s& att de 6 rett se morka
och dystrarummen indrats till 4 ljusa
och trevliga ldgenheterom 1 rum med
pentry. Bdttre ljudisoleringmellan lIgenheternahar ocks&infcirts och rummen har fitt helt ny sdngutrustning.
Ovre delen av parkomri.det har utlagts till grismattor, varigenom utrymmet fdr lek och idrott ytterligare
cikats.Bastunoch badhytterna.liksom
bitarna, har ocksi milats octLputsats
upp. En ny vrig fram till omridet dr
under byggnad och nedfarten kommer
att ligga ca 200 m ldngre bort (frin
Bofors riiknat) dn den tidigare.
NIr detta ldseshar vdl Valborgsmdssoaftonocksi firats med flammande majbil, brasor i spisarna,kdrsing,
virtal och dans.
Viil mcittp3'Labbsand,solskenssommaren 1961! OnskarNdmnden.
.t. H.

ging inom 12 minader. FcirsZiljningen
av boforsstil skall som redan ndmnts
skall sm5ltasi Italien
f6r Italien ske av Bofors Italiana,men
avsiktenmed avtalet br att Bofors frin
ligen tillverkat vanligt handelsjdrn, Redaelli skall kunna fi. leveranserav
kisellegerat stil for elektromekaniska konstruktionsstil dven till tivriga 6industrin och olegerat verktygsstil. statsllnder, di det berdknas,att ReFcirutom sjllva st&lverket i Milano
daelli skall kunna tillverka dessakoniger firman manufakturverk pi olika struktionsstiltill for hela 6-statsmarkstdllenoch tillverkar bl. a. kallvalsade naden konkurrentkraftiga priser.
band, dragen trid och linor. De 1r
Nigon fcirsiiljning frin Bofors till
Italiensstdrstatillverkareav linor. De- Italien av nu ifrigasatta stiltyper har
ras metallurgiska utrustning ir i stort hittills ej kunnat dga rum, beroendepi
sett utbyggd fd,r att kunna tillverka hcigatullar och kostnadsllget dver huytterligare10-1t.000 ton/8.r,och de vud taget.
G. Tamm
h&ller nu p& med utbyggnad av sin
valsverksutrustning,bl. a. med ett nytt
gcitverk.
Avtalet g?iller i fdrsta hand vissa
namngivna legeradekonstruktionsstil, Personalnytt
sivdl seghlrdnings-som sdtthdrdningsHerr Alaar Cranats utndmndesden
stil, fcir vilka Bofors skall liimna full1 mars 1961 till frirman p& NB 30.
st?indigt"know-how".
Herr Hugo lVridell utndmndesden
Tillverkningen av boforsstil hos
1 mars 1961 till forman pi VA 30.
Redaelli berlknas kunna komma i

nyttjat eller tillgiingligt ftir forsk- broschyr. Vi fir hiir stifta bekantskap
ningen, av brev och brevkopior, vilka
med ASEA:s Brittsand och Sridra
ofta fcirklarar och belyserhittills svtrBj6rndn, SKF:s Lilla Brattd,n,Engelfcirstteliga drag i Nobels karaktdr. tofta och Lappetorp,LMV:s Sjdlunda,
Man fir med andra ord en rikt facette- \Tallenbergska stiftelsens (Bergslarad bild av denne "Europas rikaste gets) Biicka, Frenshammarmed FryksAlfred Nobel
vagabond", en mycket ensam man, is fdbodar och Sigarbo samt sist men
Det har ldnge saknats en kort och svag och brZicklig i kroppen, men icke minst med Bofors Storcin och
brinnande i anden och med en oerhrird Nohabs Ulvcin. En karta samt tabeller
popul?irt hillen levnadsteckning pi
svenska spriket river Alfred Nobel, energi och arbetsvilja.Nobel var som river restider och avstind i km mellan
hans familj, utveckling, verksamhet uppfinnare och forskare genial, men resp. industriers semesterhemavslutar
och personlighet, trots att mycket skri- han var ocks& en skicklig affdrsman broschyren.
vits om honom i andra sammanhang. och organisatciroch han hade fcir sina
Det lilla hZifteti Verdandisskriftserie, medarbetare och underlydande ett Uddeholm-Degerf
ors J?irnverk
starkt socialtansvar.
forfattat av Henrik Nauckhoff, 1r fdr
ft64-1960
ldnge sedan slutsilt och civrig NobelAlfred Nobel av Erik Bergengren.
litteratur d,r ofta svir att komma civer. Fciretalav Dag Hammarskjold. Tiilagg
NIr Degerfors i somras 300-irsRagnar Sohlman gav i sin bok "Ett
om Nobelinstitutionerna och Nobeljubileradencijdeman sig medatt trycka
testamente"(postumt utgiven 1950) prisenav Nils K. Stihle. Gebers1960. en broschyr,
som berittar om brukets
minga skildringar av Nobels senaste Priskr t4: 50.
historia och de nuvarande anldgglevnadsir, men boken handlar dock
ningarna och tillverkningarna. Texten
mest om tillvaratagandet av Nobels
ger
icke endast en kort och klar bild
kvarlitenskap, testamentstvistenm. m. Lltbytessemester
av brukets ride, utan ocksi litet kultursamt om grundandet av AB BoforsMetalls Semesterhemsfdrening,
sam- historiska utblickar 6ver brukspatroNobelkrut.
arbetsorganetfrir nio olika stiftelser nernassvirigheter och dvre och Nedre
Bergengrens levnadsteckningger i
och fcireningar med 12 semesteran- Degerfors (och Strcimsnds
Jernverks)
liittl?istoch l?ittf<irstieligspriklig drZikt anldggningar,har nyligen givit ut en vlxlande riden. Bildsviten i fdrg och
en sakkunnig och mycket initierad re- liten broschyr,d[r de olika semester- svartvitt om bruket av idag bjuder
dogorelse fdr Nobels uppvixt och anldggningarnabeskrivs och presente- utomordentliga fotografier, dlr man
ungdom, hans olika experiment med ras med korta texter och vackra foto- fir en god uppfattning om Degerfors
nitroglycerin, gurdynamit och sprlnggrafier. Semesterhemsf
cireningenhar j u nuvarande storartade resurser, frdmst
gelatin samt hans i civrigtstoraochvittfrdmst till syfte att frirmedla kontakter fcir valsning och manufakturering av
omspdnnandeuppfinnarintresse.Fcjr- mellan dem som vill begagna sig av plit och tillverkning av strirre detaljer
fattaren har plcijt igenom ett enormt de olika semesterhemmen,och detta av plit. Tom Selanderhar signerat
material, till stor del hittills icke utsker pi ett utmlrki sdtt i denna texten och K.\7. Gullers fotografierna.
Lbg

Vad skall det nya >ungkarlshotelleo
heta?
Stiftelsen Boforsgirdars stora p-viningars hus

ny tzivling om bdsta namn till det nya "hotellet".

med 105 ldgenheterfor ogift personalvid AB Bofors, som beskrivitspi sid. 17-18 hdr ovan, saknar

Deita ligger i kv. Gaselleninvid Frodingsplanoch
i korsningen av Gustavsgatanoch Droitningvdgen.

dnnu ett namn.

Byggnaden dr alltsi. pa 9 veningar. Kanske nu
ndmnda fakta kan ge nhgra uppslag.

Ndr ungkarlshotellet vid Bohult pi sin tid byggdes,utlyste B-pilen en tivling om bestanamn, som
gav resultatet "Huliebo".
Nu har vi tillfdlle att inbjuda ldsekretsentill en

Tdvlingstiden utgir

15 juni. Forsta pris blir

50 kr. Adressera kuvertet med tdvlingsforslaget
"Namntdvling Ig6I", B-pilens redaktion, Bofors.

Karlstad 1961. Nermans Trycksaker103060
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Kamrer (ED), OrdJ.
Representant fijr AB Bofors ledning
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Ftirman (Y20)
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Representant ftir Nydqvist & HolnsVerkstadsklubb
BENGT MOSSBERG, Servicechef
Representantftjr SIF Nohabs fiiretagsklubb
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Representantfdr Nohabs Arbetsledareklubb
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Repr. fiir Avd. 163 av SvenskaMetallindustriarbetarefdrbundet

W:EDA\ZERKEN
FIJTman
HOLGER BACKMAN,
Representantf6r SverigesArbetsledarefiirbunds fdretagsklubb
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NU TILL DEN ALLMANNA MARKNADENSpAnpoc.qNDE

BOTOnS
Elektronisk

mlitutrustning

har allt-

ingitt
i medvetandet som
egenti I I uerkadebdrdnsmd,e mer
niidviindigt hj?ilpmedel vid forskning och inom industrin. Bofors
ELEKTROI{ISKA
hat under minga ir anvdnt sig
av dylik instrumentering vid sin
hiigklassiga produktion av artilleriI\,IAT'UTRUST h{I N G materiel,
materiel som Ir utsatt fdr
oerhtjrda pifrestningar i form av
kraft, tryck och rdrelse. Ett eget
laboratorium fiir miitteknik har utvecklat den matutrustning som erfordrats fbr att m6ta de hiigt stiillda kraven. De precisionsgivare fdr
kraft, tryck och rdrelse som blivit
resultatet av denna verksamhet har
vi nu mdilighet att stalla till den
rllmdnna marknadens fiirfoeande.

TRYCKGIVARE
avsedda att anvlndas vid mltning
och registrering av sivll
statiska
som dynamiska gas- och vitsketlyck
(0-700 kP/cmz)

KRAFTGIVARE
fiir bestiimning av sivdl tryck- som
dragkrafter i storleksordningen 5
kp-100 Mp

RORETSEGIVARE
att anvdndas fiir lZiges-och rdrelsemdtningar i omridet 0-i0
mnr.

INDIKERINGSGIVARE
dr under utveckling

BALANSERINGS.
och KAUBRER;NGSENHET
fdr matning,balansering
och kalibrering av resistiva miitgivare vid
n?itning av statiska och dynamiska fiirlopp

BARFREKVENSSYSTE.I,I

SIGNAISKAP

fiir mZitsignalfiirstZirkningvid dynamiska matningar inom frekvensomridet 0-1500 Hz

att tillsammans med mdthuvuden
av elektrisk typ anvdndas vid kontroll av mlttoleranser pi mekaniska
detaljer i serietillverkning

AB BOFORS . Bofors
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