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BAYGORRIA
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ANLAGGNING
Av Civilingenjor

CARL

I URUGUAY

ERIK SVALA (f), Trollhdttan

Nydqvist & HolmAktiebolag har under de senare
iren utfort nlgraleveranserav rekordstoraturbiner
till Hindostan, Norge, Spanienoch Uruguay. Leveransen till sistndmndaland, som slutfordes sommaren 1960 och som bestodav trenne turbinaggregat, var i flera hdnseendenav mera anmdrkningsvdrd art. Dei kan deirforvara motiverat att den fir
ett mera utforligt omndmnandei denna tidning.
Det d,r den uruguayska statliga anldggningen
Rinc6n de Baygorriasom isyftas.
Rio Negro bOrjadereglerasoch byggas at L940
Ndstan diagonalt genom Uruguay flyter en forhi.llandevis stor, fri.n Brasilien kommande flod,
Rio Negro, vilken under sitt lopp, trots landets
utomordentliga flackhet, uppvisar en total, till
storsta delen utnyttjningsbar hojdskillnad pL ca
130 m. I denna flod byggdes,nistan mitt i landet,
redan i borjan ^v I94o-talet ett storre kraftverk,
Rinc6n del Bonete, med en total effekt ay ca
165.000hk vid 22,5 m fallhojd, ddr man hade
fijrdelen att som dammsjo utnyttja ett storre sjosystem.Kraften overfores genom den statliga organisationens"Administraci6n General'delas Usinas
El6ctricasy ios Tel6fonos del Estado" (: Statliga
elektricitets- och telefonverken, vaniigen kallat
UTE) f6rsorg till landets huvudstad Montevideo,
men dr dock otillrdcklig, varfor storre ingkraftverk
fitt utfylla behovet.
Redan tidigt forelig emellertid planer att utnyttja mera av Rio Negros krafttillg&ngar, varvid

ndrmast forsarna vid Rinc6n de Baygorria, 84 krn
nedstroms Bonete, kom i itanke. Floden dr hdr
forhi.llandevis djupt nedskuren i den mingmilavida uruguayska sldtten och uppvisar nigra inte
sdrskilt hoga forsar. Genom stark uppdimning,
medelst en ling, over floden byggd hog damm, vars
verkan nlr dnda upp till Boneteanldggningen,kan
en fallhojd erhillas, som normalt uppgir till I4,7
m, men som kan vatiera mellan ca 10 och 20 m
netto. Den i floden framrinnande vattenmdngden
'i"r f.orh?tllandevis stor och utjimnas ddrtill av
Bonete-anldggningensstora dammsjo, si att en
jdmn vattentillging dr sdkradfor de ca 85.000k\7
(ca 115.000hk) som normalt skall utvinnas.
Extrema vattenmengderhindmde bygget
Emellertid kan ibland mycket starka "floder"
upptrdda i Rio Negro, extremt dnda upp till 9.000
e 12.000 kubikmeter/sek.Det senarebeloppet ansigs kunna forekomma si sillan som en ging per
1000 ir, men kuriost nog erholl man under anldggningens byggnadstid en vdsentligt storre vattenflod, som inte blott oversvimmadehela Boneteanliggningen, ddr sprdngningar miste foretagas
for att slippa fram vattnet, utan dven hela Baygorriabygget, dd'r arbetena hirigenom forsenades
nlgramhnader.
Med hdnsyn till den vikt, som den uruguayska
staten fdste vid denna anld'ggning, tillkallades
nl.gra av virldens forndmsta kraftverksexperter,
vilka utforde en ytterligt omfattandeochvittgiende
projektering. Anldggningen kom ocksi att pi ett

Baygorria hmltstation

und.er p,fi:gfrendebyggnadsarbete. Eoto ffin

s;irskilt satt uppmarksammas inom vattenkraftkretsar over hela vdrlden, och ndr anbud 1.954
infordrades,intresseradesig deirfor firmor i en vdl
stcirre omfattning, dn som kommit nl,gon ^nnan
anld.ggningtill del.
Detaljerat anbudsprogram- expertgranskning
av anbuden
Ett ytterligt detaljerat och fordringsfyllt anbudsprogram forelig och en relativt ling anbudstid
beviljades. Granskningen av anbuden tog mycket
16.ngtid och en verklig opartiskhet synesha tillimpats. Bestillningen placerades forst maj 1956.
Praktiskt taget alla vdrldens storre vattenturbinfirmor deltog ifrhga om denna del av anbudsgivandet.
Anbuden skulle omfatta anldggningensutforande, frin forsta spadtagettill kraftens kommersiella
ibruktagande, och detta medforde, att NOHAB vid
sitt anbudsavgivandeassocieradesig med den stora
tyska firman SiemensSchuckeriwerkeAB (SS\7),
vilken dock i sitt anbud dven medtog turbinanbud
frin den tyska firman J. M. Voith och den schweiziska Escher $7yss AG, varvid dessatre konkurrerande firmor dock tycktes fitt fullt korrekt behandling.

Nohabs arkiv

NOHAB fick turbinbestiillningeni hirdaste
konkurrens
Efter ett ytterligt noggrant bedomandeav anbuden, dels av bestillaren UTE, dels av ett par av
denna tillkallade experigrupper, placerades bestdllningen av entreprenadarbetethos ett konsortium: Consoriio Baygorria,bestiende av den nyssndmnda tyska firman SS\7 som ledande f.irma,
SiemensBauunion G. m. b. H., Philipp Holzmann
AG och Grun & Bilfinger AG.
Bestdllaren hade dven f.Ltt fortroende for
NOHAB:s anbud, varfor i bestillningsskrivelsen
foreskrevs, att vattenturbinerna skulle utforas av
Nydqvist & Holm Aktiebolag. Detta val innebar
en mycket stor framging for NOHAB. Pi grund av
den vdldiga konkurrens, som ritt mellan vdrldens
alla ledande turbinfirmor, medforde detta, att
NOHAB blev dn mer in tillforne bemdrkt inom
vattenkraftkretsar.
Som ovan ndmnts, byggdesover floden en stcirre
damm, av ca250 m:s ldngd och med en hogstahojd
av ca 25 m. Till dammenssodra dnde anslotsden
ca 80 m linga maskinstationen.
Dammen innehiller
ett flertal stora dammluckor for flodvattnets avbordning, vilka betjdnasbl. a. av en strirre over hela
dammen och maskinstationen lopande bockkran.

Max. ca 57.000hk kan uttagas
Sjilva maskinstationenhar fitt ett i stort sett
traditionellt utforande. I denna har installeratsde
hos NOHAB bestdlldaturbinerna,bestiendeav tre
vertikalt anordnadeNOHAB-kaplanturbiner, varvid varje turbin dr konstruend att vid 79 r.p.m.
(varv per minut) och vid normal fallhojd utveckla
36.300 k\f (49.300 hk) och vid grdnsfallhojderna
10,15 m 22.600 k\f (30.700 hk) och 19,0 m
30.000kSf (40.700 hk). Den starka effektnedsdttningen vid t9,O m betingasav kravet p6.full s. k.
kavitationsfrihet; dock torde vid denna fallhojd
kortvarigt ca 57.OOO
hk kunna uttagas.
Turbinerna har kopplats till var sin SiemensSchuckertgeneratorav s. k. paraplytyp for 36.000
kVA 7000 V. Generatornsrotor dger en s. k. svdngmassaav t4.ooo ton m2.
Turbinerna dr uppstdllda i spiralformigt utbildade och oklidda betongspiraler,med i huvudsak
rektanguldra sektioner. Tilloppspar tierna, som forbinder dammbassdngen
med spiralerna,dr forhillandevis korta och tudelade, med en vertikal till
stromriktningen anpassad vd.gg. Framfor intagen
har s. k. grindar placerats,bestiende av ett stort
antal, kantstiende plattjdrn, sektionsvis sammansatta, och tdckande,med en total hojd av 73,5 m,
hela intagsiippningen och dirmed forhindrande,
att grenar och andra fasta foremil medfoljer
vattenstrommen in i turbinerna - is behover dock
inte befaras hdr. Grindarna ar si avdeladeoch si
utforda, att de kan upplyftas och nedsdttaspi plats
utan hjilp av dykare.
Inga intagsluckor - maskinsal av sedvanlig
utformning
Intaget ager, i motsats till vad som eljest dr
brukligt, inga intagsluckor i egentlig mening, utan
tilloppspartiets tak har en rektanguldr oppning och
dessvdggar motsvarandefalsar, si att s. k. nodavstdngningsluckor- 3 st. lagda ovanpi varandrakan nedsdnkasmed tillhjalp av stationensbockkran, om turbinerna av nigon anledning behover
torrldggas.Aven pi avloppssidanfinns samma avstingningsmojlighet, med oppningar i sugrorstaket, vaggfalsar och en horisontalt tudelad lucka,
dvenledesnedsdnkbarmed bockkranen,for de tillfdllen di sugroret for inspektion etc. behover
torrldggas. Under drift, di. luckan'6.r boftta-gen,
nedsdnksen ram som "klddef' falsar och takoppning, si att en sldt vattenvdg erhi.lles.
Maskinsalen har i huvudsak den sedvanligautformning, som tilldmpas for "vertikalt" uppstillda
maskinaggregat,varvid generatorernasstatorer sti.r
pi. maskinsalsgolvet.De dr inkleiddamed plit med
plan oversida. PL salens uppstromssidaloper en

Lapbjul:Aannare ocb turbinlock under bearbetningi Aarusell( golu) -sraruen.Nohabfoto.

balkong for overvakning; ddr ovanfor gallerier for
lufttillforsel och for besokareoch allra hogst upp,
i anslutning till dammen, dr en vd.gbanaforlagd
som forbinder flodens bida sidor. I salensena dnde
dr ett s. k. kontrollrum anordnat.Salendr forsedd
med tvenne invdndigt lopande traverser av bockkranstyp, vardera med spel for 85 och t0 ton, men
den yttre bockkranen kan ocksi anvdndas frjr att
lyf.ta in maskindelar i salen.
De tre kaplanturbinerna 6r Sydamerikas stiirsta
De tre turbinerna dr som ndmnt av s. k. kaplantyp. Med hdnsyn till den forhillandevis miftliga
fallhojden och den stora effekt varje turbin skall
utveckla, har turbinerna fLtt ansenliga dimensioner. De dr i dimensionshdnseende
de stiirsta av
Ett aa l|pbiillen nzed insaua tkoalar bearbetas i den stora karasel lsaaruen. Nohabfoto.

ffii

Slipning och finpntsning aa de fyra lagren i ett au li)phiulsnaaen.
Nohabfoto.

kaTurbindetaljer iir tacksamrna objeb far indastifotografens
bilder Aan frterlinnas i intetmera. Ndgra aa hdr pillicerade
nationella pablikationer om pensL exportindustri.

Fdrberedelserfdr proning au ledtkeneappamten.I)ingst app pd
bilden slnt de bfrda serl)ontolorernd.Nohabfoto.

detta slag som tillverkats hos NOHAB, men torde
dvenledes vara de till dimensionerna storsta. som
insatts i Sydamerika.
Varje lophjul har silunda en storsta diameter av
6,7 m och dr forsett med fyra vdldiga skovlar av
polerat rostfritt stil, fdstade pa navet. Sisom vid
alla kaplanturbiner ir skovlarna even under drift
vridbara, vilket istadkommes genom en i navet
inbyggd, med tryckolja arbetandeservomotoranordning och ett till denna kopplat liink- och hdvarmssystem. Dessa turbiner dr iven forsedda med en
ny, patenterad anordning, som istadkommer att om
s. k. rusning skulle upptreda, skovlarna automatiskt
instlller sig si, att rusningshastighetenblir avsevdrt
ld.ge dn den skulle bli utan denna anordning.
Varje turbin uppvisar i ovrigt mycket stora
dimensioner. Ledkransen har en ytterdiameter av
ca 1I,6 m, de 2{ledskovlarna en effektiv hojd vid
vattenvdgen av 2,7 m. Turbinschaktet ovanfijr turbinlocket har en diameter av 9,4 m. Turbinerna dr
i mycket hogre grad dn som forr tilliimpades utforda i sammansvetsat,valsat material (plit och
plattjiirn, etc.) Den s. k. lophjulskammaren,som
omger lophjulet, bestir till storre delen av rostfri pl6.t.
Turbinlocket har utbildats som en lidkonstruktion, uppbyggd pi en hela locket genomgiende och
omfattande plitkona. Denna konstruktion har
forliinat locket en utomordentlig styrka och stabil!
tet, nigot som hdr sdrskilt krdves, di locket ej blott
skall uppbnra turbinens ovre delar, dess styrlager,
utan dven aggregatetsbiirlager. Detta skall i sin tur
upptaga ej blott lophjulets, turbinaxelns - med en
diameter pi O,9a fl -, generatorrotorns vikter,
utan dven en ansenlig hydraulisk belastning, totalt
ca 1.L40ton.
Stora krav pi ddftsiikethet
Mycket stora krav har ddrfor strillts pi biirlagrets
driftsiikerhet och dven pi mojligheten att snabbt
kunna utbyta dess vitala delar om storningar i
driften skulle uppsti. Birlagren, som torde vara
bland de storsta utforda dr av sedvanlig modern
typ, d. v. s. forsedda med en kraftig, pi axeln fastsatt och noggrant centrerad bdrstoss,en under denna inlagd bdrring av stil med polerade ytor som i
sin tur vilar pi en krans av bdrsegment,som automatiskt kan instdlla sig sjdlva, si att en "kilformad" oljefilm insmyger sig mellan bdrsegmentets
ytor och bdrringen.
Da NOHAB inte iigde tillriickligt stora arbetsmaskiner for att tillverka dylika lagertyper, har
dessatillverkats hos SS$7,Berlin.
Sivdl verkstadsprov som hittillsvarande driftre-

sultat har varit mycket positiva. Turbinaxeln,pi.

vars forldngning uppit generatornsrotor dr placerad, styresav tvenne sjdlvsmorjandestyrlager,det
undre dvenledes pLaceratpi. turbinlocket, det ovre
p5.ett i turbinschaktetinsatt stjdrnformat stativ, si
att lagret befinner sig omedelbart under rotorn.
Lagret med siativ dr levererat av NOHAB, under
det att generatorn,liksom all elektrisk utrustning,
levereratsav SS\7.
NOHAB-regulatorer kontrollerar hastighet
och vattenmdngd

Turbinernas reglering kontrolleras av var sin
NOHAB-regulator, dar varje regulator i sin tur
bestir av en storre oljetrycksanldggningmed auto,
matiskt arbetandepumpar, ledkrans,och lophjulsservomotorer,styrregulator samt erforderliga rorledningar och ventiler. Styrregulatorn dr ju det
egentliga, reglerandeorganet, ddr olika for regleringen avgorandeimpulser upptagasoch ddr dessa,
med relder och ventilorgan,sedanbringar ledkransoch lophjulsservomotorertill sidana omstdllande
rorelser av turbinensledskenoroch lophjulsskovlar
- d. v. s. vattenmdngdenomstdlles- att turbinens
hastighet hilles konstant med normalt ytterst smi
awikelser vid upptrddande belastningsdndringar.
Styrregulatorn har i detta fall forlanats sidan
pulpettyp, att den harmonierar med de pulpeter,
som krdvs for mancivrering av den elektriska utrustningen. Styrregulatorn dr helt automatiskt arbetande; di. manuella manovrar pifordras, t. ex. for maskineriets igingsrittande, urdriftta gande,sioppande
eller hastighetsomstillningar, utfors dessa med
tryckknappar frln kraftstationens manovercentral
- kontrollrum - men maniivrerna kan dven utforas pi. styrregulatorn. Anllggningen dr vidare
utrustad med ett stort antal sdkerhetsorganoch
ddrtill med en nodavstdngningsanldggning,
forsedd
med eget separatoljetrycksaggregat.Di sdkerhetsorganen krdver nodavstdngning, sker stdngning av
turbinen med ledkrans-servomotorerna
under forbigiende av regulatoranldggningen i ovrigt.
Noggranna och omfattande rnodellprov fiiregick besldllningen - rekordartad h6g verkningsgrad
Bestdllaren stdllde mycket stora krav, dokumenterade i turbinkontraktet, sivil pi. utomordentlig
reglering som pi. att turbinerna skulle uppvisa hoga
verkningsgrader.Frin NOHAB:s sida hade iven
idmnats mycket hoga garantier,vilket medforde att
ytterst omfattande s. k. modellprov miste utforas,
innan turbinernaskonstruktion fastlades.Och ndr
detta skett, utfordes mycket noggranna, avslutande
modellprov pi en i mindre skala utford, exakt likformig model]turbin, ddr ziven tillopp och avlopp
noga efterbildats. Proven utfordes synnerligen in-

TufuinlocAet under nedsiinLning pfr. ledsdenorxa. Man fdr en
/./pplrtttning aa d.imensioner.nd, orn man obserterar de bdda arbetarna rorn ldljer nzed Jocket ner. Nohabfoto.

giende under kontroll av en expertndmnd.Resultaten av dessaprov var mycket tillfredsstdllande,i
det att extremt goda resultat uppni.ddes. Turbinkontraktet upptog bestdmmelserhoru dessavdrden
skulle omrdknas,for att erhilla de vdrden,somman
kunde forvdnta hos de stora kraftverksturbinerna.
Enligt dessaberdkningar kommer kraftverksturbi
nerna att uppvisa rekordartat hoga .verkningsgrader: )2,8 % vid full belastning,94,7 7o vidbista
belastningsldgeoch 92,6 % vid si lig belastning
som 40 % av f:uII effekt - for att nu endastndmna
ett par exempel. Detta innebar, att i genomsnitt
2,5 % hogre verkningsgrad kommer att erhi.llas
emot vad som garanterats, ett synnerligen gladjande resultat sivdl for bestdllare som tillverkare.
Nigra prov pi platsen ha dnnu ej genomforts.
*
Den forsta turbinen togs i bruk i juni forra iret
utan nigon leveransforsening-, den sista i
oktober - tre minader tidigare 6n faststillts, trots
avbrott for oversvimningen. Alla tre aggregaten
har fungerat vil tilt besidllarens fultkomliea belitenhet.
-

Kort fijre sin bortging skrev Nohabs f. fdrsiljningschef fdr
vattentutbiner denna artikel, som pi. grund av platsbrist fitt sti
iiver nigra nummer.

Riksomfattande forslagspristdvlingger vardagsvis
50.000 kronor i pris

samheten,blev denne informerad om
f6rslagsverksamhetensbetydelse ftir
okad produktivitet.Fortsattehan ttots
detta att vara negativt instdlld, blev han
"Vardagsvis"dr mottot pi den riksSomhuvudregelgZiileratt antaletfcir- flyttad till en annanpost, dlr han inte
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sentligam&lsdttningen:det ir i forsta na kommer
lnnu bdttre organiserad.Det utbetalaman tdvlinsen 1r riksomfattande och sihand "vardagsrationaliseringen"
vill stimulera.Tdvlingenstir oppenfdr lunda-avser fdretag av olika storlek, des ocksi stcirre beldningar. Nigot
hela den svenskaarbetsmarknadenoch karaktdroch produktionsinriktningatt "tak" fanns inte, ehurudet alltid fanns
siviil for arbetaresom fcir arbetsledare beakta inte endast forslagensekono- en fdr tillfZillet fixerad hcigsta belcimiska vdrde fcir vederbdrandefciretag ning. Minsta summasomutgick var 25
och ovriga tjinstemdn.
Tlvlingen har som sagt formen av utan dven andra faktorer, t. ex. det dollar. Tidigare var hcigstabeloning
dollar. En kort tid fore
en rikspristdvling,och uttagningenav mitt av "praktisk fantasi", varom fcjr- 2t.000:dollar.
skerinom de enskilda slagetbdr vittne. Juryn har ocksi frihet besciketvar den t0.000: tdvlingsbidragen
fciretagen eller fcirvaltningarna bland att ta skdlig hdnsyntill fdrslagsstdlla- Samma dag jag besciktedem hcijdes
som behandlas rensutgingsldgeoch t. ex. vid valdt av summantill 75.ooo:- dollar. Varie
de forbdttringsfcirslag,
fdr frirsta gingen i fciretagsndmndeller tvi i civrigt jZimngodafcirslag vdrdera gi.ng en beldning rdknadesfram som
fcirslagskommitt6 under tiden 30 det ena hdgre, om det andra uppen- nidde civer den tillfiilliga hogsta belciaugusti-2S februari L962. Efter barligen vlsentligt underldttatsav att ningen hojdes"taket".
dr progressivtoch i
Skattesystemet
sistnlmndadatum har den behandlan- dessupphovsman haft speciell utbildstort sett lika virt eget. Fdretagsledde fciretags-eller fdrvaltningsinstansen ning eller erfarenhet.
Den sammanlagda
prissummanupp- ningen hade ddrfcir rekommenderatde
en m6nad pi sig att utvZiljade forslag
som skall komma under tdvlingsjuryns gir till inte mindre dn 50.000kronor beldnade forslagsstdllarnaatt endast
bedcimande.
Juryn bestir av civilingen- i kontanter fcirdeladep& ett forstapris taga ut halva, eller tredjedelenav beldningen varje h.r,ndr det g?illdehrigre
jcir Harald Romanus,SvenskaUppfin- p3. 10.000 kronor, tvi andrapris pi
narekontoret, ordfcirande, direktcirs- 1.000kronor samtfem priserom 2.000 summor.
assistentSture Klas6n, SAF, fdrste kronor och tjugo priser om 1.000kroFingal Strdm, Civil- nor vardera. Pristagaresom erh&ller BesiiAhos Loral Electronies
kanslisekreterare
departementet,sekreterareNils Ram- 2.000 kronor eller mera kommer att Corporation,
bekostnadfi
st6;, LO, sekreterareBritt-Marie By- pi tdvlingsarrangcirernas
var hdr cippen
Fdrslagsverksamheten
stedt, TCO och ingenjcir Kjell Stens- resatill Stockholmoch motta sina pri- fcjr alla kategorieranstdllda.Tj?insteser vid en hogtidlig ceremoni.
son, SverigesRadio.
mln som llmnade in f<irslag,vilka
godkdndes,fick ingen omedelbarbeloning, men derasmeritlistaf6rblttrades
r" 1
1
och lcinenkunde i n&gonmin piverkas
rheteni
f orslagsverKsan
vid ndstalcinerevision.
(Jnder en kortare tid rnars-aPril 1961 hade signatarenclet stora nbjel att
Frirslagsverksamheten
bedrevsi stort
uid.f yra olika industrieri och omkring Neru York. sett efter sammaprincip som hdr hemstuderaf 6rslagsuerksamheten
ma. Beioningarnasstorlek vat fr8'n
Hir nedan flljer nlgra av de mest 1.000dollar var dockmaximibeltining. 10-100 dollar samt frin 100 dollar
I de fall det inte gick att berdknahur och uppit.
:
intressantaiakttagelserna
stor vinst ett godkdnt forslag kunde
Vid beloningarupp till 1oo dollar
Besiik hos Curtis lVrigbt lY/ootl-Ndge, ge, erhdlls 15 dollar, varken mer eller bestdmdekommitt6n sj2ilvstiindigt.I
New lersey.
mindre.
andra fall framlades en rekommendamycketnog- tion f6r driftsledaren,som i sin tur
Alla fcirslagbearbetades
var hdr hcigst
Forslagsverksamheten
hade att hos bolagsledningen anhF'IIa
vllorganiserad. Sex personer, under grant och mirnga personerblev tillfriom tillstind till utbetalning av belciledning av en mycket driftig man, sva- gade. Den rcjdatriden hzir liksom pi
rade f<ir verksamheten. Kommitt6n de civrigaindustriernavar: hur mycket ningen. I bida fallen utdelades ett
hade i runt tal ca 250 forslag att be- ger den fcireslagnaitgZirden i vinst ? diplom. Dessa fanns i tvi storlekar
Pitriiffades nigon i den linga ked- med exakt sammatext. Fcirslagsstdllare
handla Der menad.
som erhcillmer dn 100 dollar fick det
Fcirsligsstiillarna erhcill L0 /6 av jan av tlllf dgade personersom allt ftir
bolagets irsvinst for godkiint ftirslag. pitagligt fcirsoktebromsafdrslagsverk- strirrediplomet.

USA

Besdk hot American Locomotiu Corporation (Alco Producn) Scenectady.
Under tio &rstid hadearbetarnafitt
llmna in fcirslagtill forbzittringar.Fdrslassverksamheten
var lmnad att drivas
efter ungefdr sammamdnstersom hos
Loral Electronies.Intressetfrin bida
sidor var dock ganskaljumt fr&n bcirjan. Bolagetsrepresentanter
ansig, att
det kom in for lite positiva forslag.
Fcirslag om bdttre lokaler och arbetsArfrirhillanden etc.var dvervdsande.
betarnai sin sida ans8.g,
att de beloningar som utgick var alldeles fcir
smi. Denna form av verksamhetdog
ut av sig sjdlv.
Ett par ir senarefdrsciktebolaget
med en ny giv kallad Management
Proposal Plan. Denna fcirsiagsverksamhetberordeenbartpersoneri ledande stdllning.Antagna frirslagrdknades
som merit. Nigon kontant ersdttning
erhollsinte.
Min sagesman,
ordfcirandenoch organisatdreni kommitt6n, berattadeatt
dven detta fcirscikslagit illa ut. Han
erkdnde,att han nog inte ?ignattillriickligt intresse nt saken och trodde
att dven det hiir fcirsciketskulle sluta
lika diligt som det fcirsta. Nigot nytt
fcirscikvar inte Detenktoch inte heller
Degaftrran nagot nail.
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6uriga intryck,
Amerikanarnavar f antastiskt<ippenhjnftliga och talade om allt vad jag
ville veta utom i ett fall. Jag rikade,
hos Alco Products,nimna att Nohab
bland annat tillverkade lok och annan
jdrnvdgsmaterial.Dei skulle jag inte
gjort, klimatet blev omedelbart en
aning kyligt och den utlovade rundvandringeni verkstdderna
uteblev.
Reklamensmakt dr stor, och amerikanarnatar den flitigt i sin tj?inst.Vid
de stcjrreforetagenfick man ofta hjelp
med intern propagandafrin reklamavdelningen.Det fanns ocksi ett antal
organisationer som enbart arbetade
med att pumpa in informationer till
olika grupper inom amerikansktndringsliv.Dessaorganisationer
var understciddaav sivdl statensom privata
fdretag.Kommitt€ernakan fcir en billig penning rekvirera mdngder av
propagandamateria.l,
och det har visat
sig, att de firmor som tilldmpadeden
principen kunde visa fram goda resultat.
Det fanns ett antal andra organisationer som hjelpte till att hilla den
amerikanskaindustrien med viktiga
upplysningar om de senastetekniska
framstegenvdrlden rjver. Bland dem
yat National Industrial Conferens
7

ATT'OEE*}fiT SEVEATTTITI.|,iRV
En ameriAansh alf isch '16r 'fdrstagrprcpaganda. Bilden t rrart-l)in ger tyaiirr inte rittuisa 3t
de klatscbiga ldrgerna. I'fri i)uersdttning lyder texten: FARLIGT. De llertd mdrkiner har
mer kralt lin en tiger och skarpare klor ochsfr. Lit oss oara liLa aaAsamma tid denz.
Fdrslag att'fdrhindra olycksfall dr au hdgsta betydelse'fdr enaar. Din (en) idi Aan hindra
ett olycksfall.
Board Inc. New York,

och United

Sta-

tes Civil Commision, \Tashington.
Dessa gav ut skrifter i alla tdnkbara
dmnen,-skolbocker
etc. De hade bida
lagt ned stor mcidabl. a. p& att sammanstdllarid och anvisningarfcir drivandet av effektiv fcirslagsverksamhet.

En annan av dessa organisationer

gav

ut mS.nadsblad
med impulsertill effektivare fiirslagsverksamhet.Dessa blad
sdndesendait till folk i ledandestZillning; meningeovar att de skulle stimuleraarbetarnatitl rjkad aktivitet.
plt

Rapporter frin Fcirslagskommitt6erna
:
BOFORS
Kort fcire semestern,den 27 juni,
hcill Boforsverkens frirslagskommitt6
sitt fjZirdesammantrdde
frir iret. Fciredragningslistanupptog 2) forslag (12
tidigare bordlagda och 17 nya), av
vilkzT bordlades,2 tacksamtavbcijdes
och 20 belcinadesmed sammanlagt
1.875 kr. Av de bordlagdafcirslagen

dr de flesta frin de Metallursiska avdelningarna.Hdr nedan fcilj-erkorta
beskrivningarav de belcjnade
fdrslagen,
Reg. rI3/60. Mothdll ild s7gning
aa kuts i kallsdg i MSK 20, inld:mnat
av 436 Karl Ljungberg, MSK Po.
Vid signing av kuts uppstod tidigare er stor grad som kunde vara till
hinder vid inl?iggningen i ugnen och

ningen mellan bulten och skallen inte
blir si stor om underlagetskulle vara
oidmnt och bulten skulle sitta snett.Utf6rda prov har visat, att skruvarna
hiller bdttre och att reparationstiden
har minskat.Bekining 50 kr.
Reg.7L/61. Skydd mot slaggunder
heiare, inld,mnatav 436 Karl Ljungberg,MSK 90.
Vid smidning i vissa hejare faller
slagg ned och trdnger in under hejarReg.113/60.Motbdllaid A*ssrtgning.
Be- stabbenoch [ter scinderbdddenoi vilsAritning,sel|regSend.e
sida.
ken hejarenvilar. Detta har bl.-a. orsakat att hejaren stiillt sig snett. F6rvid smidningen. Fcirslagetbestir av ett
slagsstlllarenhar tillverkat och montemothail, som hiller fast den avsagade
rat skyddsplitar vilka leder bort slagkutsen, si att klingan ocksi kan siga
gen och hindrar denna frtn att trd,flga
genom hela imnet, varvid endast en
in under b2idden.Fcirslagethar provats
obetydliggrad bildas. Beldning 50 kr.
och visat sig fungera bra. Beldning
Reg. L9/6I. Gumrnimatlorsom bul- 100 kr.
lerskydcl, inllmnat av 24208 Gdran
Reg.76/61. Andring au murnin&en
Kortberg, MSK 82.
i ugnslucAor,inllmnat av 4070 HjalTdmningen av lidorna i st&lsand- mar Forsberg,B P.
bldstern i MSK 82 ir mycket bullerLuckorna till satsugnarnai MSK har
sam.Fdr att elimineradetta buller har
hittills varit muradeoch infodradeenKorsberg fdreslagitatt transportlidorligt ASEA:s ritningar. Det visadesig
na skall inkl2idasmed gummimattor i
emellertid, att denna infodring inte
botten. Fcirsdk har dven gjorts med
var stabil utan att ommurning ofta
bullerskydd av trdgalier (durkar) in- miste
ske.Enligt Forsbergsfcirslaghar
lagda i l&dorna.Ljudmiitningsprovhar
infodringen gjorts sfdrisk, alltsi kupig
visat, att bullret blir mindre, men
i tvenne plan. Dessutomhar det dvre
ungefdr lika vid trddurkar eller gummiskiftet av sten, som var mycket svirt
mattor. Belcining100 kr.
att sltta in, ersattsmed ingjutning av
Reg. 37/6L Hdllare fdr linjal pfr eldfastbruk. Belcinine150 kr.
magnafluxmasAin, inldmnat av 9097
Ern$ lohansson,KA 83.
Fcirslagetinnebdr en fcirbdttring av
tidigare mdtanordning i magnafluxmaskinen. Linjalhillarn a d:t spi.nnban
och kan fastsdttaspi maskinen.Ndr
ett eldrcir skall upplZiggasi magnafluxmaskinen fiills linjalen ned. Ndr avldsning skall ske,f?ills linjalen iter upp
och ldggs mot bakplanet av eldrciret.
Fdr att detta snabbt skall kunna ske,
dr linjalen dven skjutbar i sidled. F<jr
att kunna avldsa var en eventuell
spricka pi eldrdret 1r beligen, kan en
klocka placeras i mynningen pE eldrciret, graderad med klockslag frln L
-12. De avldsningendr klar kan linReg. 77/61. SpSnskydduid suaru,
jalen fdllas och eldroret lyftas bort.
inl[mnat av 2126 Karl Bostrdm,
Beldning 75 kr.
VK 21,
Reg. 52/6L Andring au tkruuar fdr
Vid svarvning av storre smidda argejder till beiare, inlimnat av 21465 betsstycken
i VK 21 har de glcidande
S-E.Berg, MSK 90,
svarvspinen lagt sig i hdgar pi svarSkallarnapi de skruvar,som heiler vens sldde. Oljefilmen mellan glidgejderna pi hejarna, var runda och ytorna pi sllden och gejderna har dd'rmed stor diameter. D3. underlaget inte vid blivit upptorkad, med risk att
alltid var plant, vilade belastningen ytorna skulle skdra ihop. Det fdreenbart pi en del av skallen. Denna slagna skyddet, som nu monterats,bebrcits dirfcir ofta loss frin bulten.
stir av tvi rdnnor utAt skyddademed
Enligt f6rslaget skall skallarnagdras tridn?it. Genom denna anordning leds
fyrkantiga och mindre s& att pikiinnu sptnen under prisman pa svarven

Reg. 79/61,8o/61 och 81/61 pd samma
m.askin.
diir de samlasupp. Inga spnn kan nu
komma pi sliidenoch prisman eller ut
pi golvet. Belcining7) kr.
Reg. 78/61,. SpLn&ydd uid byuel i
Vl/ 21, inldmnat av 3841 Tage Karb
son och2408 Inguar Lernman,VV z I .
Vid hyvling ay hejardynor har
kringflygande spin ofta fdrorsakat besvdr. De skydd som funnits har inte
varit tillrdckligt effektiva. Fcirslagsstdllarna har tillverkat ett spinskydd,
best8.endeav en rombisk lida, klZidd
med tridndt, som gir ner river sidorna
p& dynan och framfrir stilet och hindrar spanenfrin att flyga omkring och
skada den som skriter maskinen.Bekining 100 kr.
Reg. 79/61. SpfrnsLydd uid .t'rhsmaskin, inllmnat av 3841 Tage Karlston, VV 21,
Skyddetbestir av en tridduk i en
ram, med nedre delen av mjuk vdv.
Frisaren kan genom tr8ddukense ritsen pi arbetsstycket
under frdsningsoperationen.Den nedredelenav skyddet 1r avsedd att ligga mot arbetsstycket di friisspindeln hiijs och sdnks
och ge ett extra skydd mot kringflygandespin. Beloning )0 kr.
Reg. 80/6I. Lamphdllare,inldmnat
av 3841 TageKarltson,VV 21.
Den armatur,som anvdndsfdr platsbelysningvid frdsmaskiner,iir inte si
liimplig och ldtthanterlig som tjnskvirt
vore. Ftirslagsstillaren har tillverkat
en ny typ av armatur bestiende av
flera sammansattaleder av "Triplexpendel", mellan vilka korta r<ir ir
monterade. Denna hillare ar b<ijlig
och fciljsam och lampan kan stdllas in
i alla Ld,gen,vilket i h6g grad underldttar frdsningen. Bel<ining: diplom
och reklamsak.
Reg. 81/61. Anordning
Aopier'frasning, inldmnat av fdr Tage
3841
Karltson, VV zt.

Anordningen bestir av ett stativ,
som kan skruvasfast pi maskinbordet,
och ett instZillningsstyckesom kan
stdllas in i olika vinklar. Vid frlsningen ldper kopierstiftet mot inst?illningsstycket, varvid olika plan kan
frisas i hejardynor.Med dennakopieranordningkan man frdsaplan ; oUka
koordinatvinklar.
Beliining100 kr.
Reg.83/6I. Anordning f i)r uppfAstning aa gatolbriinnare, inld,mnat av
21695 Bjrirn Karlfien, MSK 90.
Anordningen bestir av en foiplatta
med ett pisvetsatrcir. I detta rrirlr ett
mindre rdr, fcirsett med hlllare, inskjutet. Anordningen liknar nirmast
en s3.kallad laboratoriehillare.Gasolvirmaren skruvas fast i hillaren och
blir ddrigenom rcirlig i alla riktningar.
Beldnins 75 kr.

Reg.84/5I. Andring au fundamentet till tkaAmaskin, inldmnat av 5509
Euert lanston, KMPS.
Bultarna,som hdll den rcirligadelen
av skakmaskinen,var tidigari direkt
ingjutna i betongfundamentet. Det
hdnde ofta att de skakadesonder och
miste utbytas. Denna reparation var
.lirfcir en besvirlig friga. Enligt f6rslagethar en I-balk fastgjutits pi fundamentetscivre del och i denni I-balk
ir lagren till den rdrliga delen fastsatta. Bultarna utsdtts nu inte ldngre
fcir samma utmattning som fdrut o-ch
utbyte av bult, vid eventuellt brott, kan
ske ldtt och utan storre besvdr. Beliining 150 kr.

tygsbeteckningoch nummer, utskrivits
samtidigt med arbetsordernoch lagts
som kvitto i ett slrskilt kartotek.Man
kan nu snabbt se var olika utlinade
verktyg finns och utan tidspillan hlmta
in dem till fcirridet. Bel<ining50 kr.
Reg. 86/6r. Hdllare fi)r luftfilter
illl hydraultanA, inld,mnat av' 1'7652
Bernt lobantson,VR 93.
Det har visat sig att mycket damm
kom in genom filtrlt och blandadesig
med oljan i hydraultanken.Filtret sat-t
ocksi osdkertoch kunde liitt falla bort.
I och med att ett nytt och effektivare
filter anskaffadesoch pimonteratsblev
ocksi flstanordningen aktuell. Enligt
fcirslagethar en kraftig och siiker hillare med effektiv tdtningsanordning
konstrueratsav frirslagsstillaren.Hiflaren dr tillverkad av llttmetall och
tdtningsringen av gummi. Belcining
1 0 0k r .
Reg. 87/6L. Andring aa fasningen
p3 spdrfrdsar,inldmnat av 7i46 Gunnar Israelsson,VF 20.
Pi sp8.rfrdsarfla,som anvinds vid
frdsning av "Cambio Verktygs AB",
var sidoskdrenfasade50 in mot centrum. Endast en kortare del av skiren
var parallella.DE frdsatnaskulle slipas
pi ytterdiameternblev utslitningstiden
ddrfcir mycket kort. Enligt fd-rslaget
har fasningenslopatsoch sklren gjorts
patallella efter hela llngden. Frlsarna
slyr nu bdttre sptren och utslitningstiden har <ikats,genom att frdsarnakln
slipas ett stcirreantal g8nger.Beldning
200 kr.

Reg. 88/61. Anordning for tdmning au tyra i betkar, inldmnat av
1P)p2 Agnar Nilsson, MVK 90.
Fluorvdtessyrakommer till MVK i
vanliga tunnor av jiirnplit. Enligt frirslaget sker tcimninger silunda: Tunnan_placeras mellan gafflama pE en
gaffeltruck och spinns fast mEd en
j?irnkltting si att den ligger slkert.
Dlrefter kcirstunnan fram till basslnqkanten och tcimsgenom truckensvrilningsanordning.Bekining 100 kr.
Reg. 89/6I. Andring au kabelduerReg. 85/61. Kontroll iiuer utliinzfdring oid transporti)r till heiare, innade aerhtyg frLn aerktygsfdrrhdet i
ld.mnatav 4335 GdstaHjelm, MSK90.
VR 90, inldmnat av 24i2 Elof li)rn,
Den tidigare anordningen fcjr SterVR 90.
.foring av den elektriska kabeln vid
De verktyg, som utldmnats frin
transportcirernatill hejarna bestod av
VR:s frirrid, har varit svira att hilla
ett teleskopr6r, med en lina lagd ett
under kontroll, di inget kvitto funnits halvt varv kring en trissa, som f<ir
som visat vem som l6.nat verktyget. kabeln till utgingsl?iget.Teleskoproret
Detta har fdrorsakat extra arbete vid orsakadeofta driftsstopp di dei skar
ny utltning, d3. verktygsutlimnaren ihop eller brcjts sijnder under kcirmist undersdkavem som fcir tillfiillet
ningen. F6rslagsstdllaren
har gjort anhade verktyget ute i verkstaden.Enligt
ordningen enklare och driftssdkrare
fdrslaget har ett extra kort, med verk- genom att monterabort rciretoch linan
9

samt lutat pt banan,p3.vilken trissan
Iciper, sE att denna av sin egen tyngd
kan dra tillbaka kabeln. Beldning
100 kr.
Reg. 9O/6L. Fottrampa fi)r mani)arering au bommenp2 m'obilAranen,
inldmnatav 12069Folke Strt)mberg,RT.
Bommen p& mobilkranenmanrivrerasav en handspaksom sattbakomoch
vid sidanav krinfdraren, vilken ddrfcir
hade besvdrligt med mancivreringen.
Den arm, som han skulle skcitaspak"n
med, fick intagaett onormalt l?igeoch
var utsattf<jrfrir stor belastning.Enligt
fcirslagsl sker nu manovreringen med
en fottrampa, monteradpi en axel och
e-nsting kopplad till handspaken.
1ed
Kranfciraren kan nu med ena-foten
mancivrerabommen och ha bida h2inderna fria fcir kranens<ivrigamanriverdon. Anordningen minskaidven risken
fcir yrkesskada.
Beldning 200 kr.
Reg. 92/61. Upptagning du extz
f orslinkringar i a'xiaria ti/l bandrallarna f dr rnotslags/ceiarna,inldmnat av
21465 EriA Berg, MSK 90.
Vid fastskruvning av de ringar som
styr bandrullarna miste skruvirna, pi
grund av det tringa Lrtrymmet,viindas
utit frin hejaren. Axlarna som bir
upp bandrullarna'd.rfcirseddamed fcirsdnkningar i vilka skruvarna gir ned
samt med en urfrlsning i ena dndan
som passartill den bricka, med vilken
axeln l6.ses
fast till heiarensstativ.Di
urfrdsningen och fcirsinkningarna sitter i bestdmtIdgeinbcirdes,
ka-nsamma
axel inte_anviindaspi bida sidor pi
hejaren.Om axlar liiggsi reserv,mtite
diirfcir tvi stycken tillverkas fcir varie
hejare. Forslaget avser, att extra fcirsdnkningarupptagesi axlarna si. att
dessakan anvlndaspi till siv?ilvdnster
som h<igersida pi hejaren.Eventuell
lagerhillning av reserwdxlar skulle
alltsi kunna inskrdnkastill en stvcken
per hejare.Belrining)0kt.
Oh+Lbs
NOBELKRUT
Fcirslagskommittdnkunde, vid sitt
sammantrldeden 20 juni, konstatera,
att intresset fcir forslagsverksamheten
som vanligt svalnat under fcirsommaren. Endast tre nyinkomna fcirslag
fanns att behandla,av dessabordlades
tvi fdr yttedigare utredningar och ett
fcireslogsbli belcinatenligt nedan:
50064 Knut Eriksson,NVK 20, och
50249 Ake Fortman, NB 9O: Inmatningsrinna till ultraljutlprouningsapparat. (Reg. m 254.)
Fdrslaget inneblr, att en ny rd.nna
fcir maining av ultraljudprovningsapparateni B 2t har inmonterats.Re-

Meddelanden
frdn
ta

med 185 man var helt olycksfallsfria
och B med 300 man endast hade 2
olycksfall.Som 3:a kom W med 28)
man, inga olycksfall och ndrmare400
Kf 1 PrlsPenSaf.
Hcigsta prissumman per anstdlld
n&ddeBAM, sompi 55 man ftck rt4
kr, MG 15-16 som p3.4) man fick
125 kr. MV som p& 40 man fick rrz
kr samt MH 2O-2L som p& 80 man
f tckzz4 kr.
Tdvlingen fortsdtter.
R.

SKYDDSTJANSTEN
Skyddstiivlingarnaunder II kvartalet
BOFORS: 62.815podng
eller i kronor omriknat 6.28t : 50, blev
resultateti skyddstZivlingenvid Bofors
under 2:a kvartalet.
Tivlingen omfattar, som alla slkert
kdnner till, numera endast2 grupper,
av vilka A-gruppen omfattar de avdelningar som ansesha de stcirstayrkesriskerna.Till dennagrupp hor lp avdelningar (tdvlingsenheter),de flesta
tillhcirandeMetallurgiskaavdelningarna samt Byggnads-och Transporavdelntngarna,Reparations-och Plitverkstd-

Fiirslagsvetksarnhetenfor ts,
sultatet har blivit en bdttre arbetsstdllning, riktigare matning och mindre
arbete med hdndernai vattnet. Tidigare miste hdnderna h&llas nedsdnkta
i vattnet under vissamoment, och detta
medforde ofta hudbesvdr.Belcining:
100 kr.
Sho

derna.Grupp B omfattar25 avdelningar
(tdvlingsenheter),huvudsakligenfrin
Verkstdderna,Avsynings- och Kontrollavdelningarnam. fl. Totalt deltog
under 2 :a kvartalet4.750 timavldnade
anstdlldai tevlingen.
Under 2:a kvartalet intnffade 54
olycksfall, de flesta vid ME, MEK,
MVK, MSK och RT. Tre avdelningar
var s&olyckliga,att de inte fick nigon
prissumma. t9 avdelningar var helt
olycksfallsfria.Hrigstaprissumman,ca
500 kr, gick till VP och B, dZir VP

stdllningsverktygfdr toppllge pi kolv
i KE-motorer.Belciningkr )0:-.

NOBELKRUT
Resultateti skyddst?ivlingens
andra
etapp (varje kvartal rdknassom en avslutad tevLng) blev i stort sett lika
bra som den fdrsta. Sammanlagtuppgick premiesummantill 2.860 kronor.
Fcirstakvartaletvar prissumman3.035
kronor. TillsammanJ gor det 5.s95
kronor eller i det ndrmastelika mvcket

och ett bordladesi awaktan pi ny bestiillning.

Andring au stiinkskyddf dr chucktili
330 Percy Kjornsberg, apd, VD:
Filfixtur fcjr smi bussningar.Belcining slipmatLin U-55, Andring au stiinkkr 40: -.
skydd f d, cbuck till slipmatkin
1578 Eaald Carlsten,aad. VD och UHM-195 och UHV-225. (Reg. nr
p1.) Inliimnat av planeringsingenjdr
203 Carl Olsson, aad. VD: Planing
G. Liduing och-fdrmanH. Ldfstrand.
av hil fdr smorjpipor. Belcining kr
Forslagetinnebdr bl. a. att de spe5 0 0 :- .
NOHAB
ciellt konstrueradegingjiirnen ersatts
2122 Fritz Ellington, KKD-uerk- med ktipta standardg&ngjlrn och att
Nohabs Fdrslagskommittdhar sammantrltt tvenne g&nger, den 25 maj staden: Tillverkning av ldphjul till
h&llarna fdr spolvattenmunstyckettill
och den 22 juni, varvid nedanstiende provturbiner.Beldning kr 400: -.
stdnkskyddenfdr chuckarnafdrenklats.
fiirslag beldnades:
5442 Arne Hall, aud, VM: Arborr- StZinkskyddav bida typerna har ocksi
aad. KKV
2574 Sixten Samtteltson,
huvud fd,r 12 olika stil. Beldning kr tillverkats och visat sig fungera till1 5 0 :- .
fredsstdllande. Monteringsarbetet har
och 418 GustauAltnrotb, aad. KKV:
ocksi fdrenklats.Beldning 110: - kr
Fastsvetsningav skovlar i l6phjul till
390 Ricbard Scbobert,aud, VD:
provturbiner av francistyp. Gemensam Andring av verktyg nr t6151. Bel6- till vardera fcirslagsstillarnaeller sammanlagt300: - kr.
belciningkr 1.000:-.
n i n gk r 1 ) 0 : - .
2522 Fritz lohansson, aacl. VD:
319 I, Lund, aud, VD och 30 M.
TIDAHOLMSVERKEN
Verktyg fdr byte av plunge och foder
Skoo{, aud. VD: Ritsverktygfiir kolvtill manciverslidp& N-motor. Belcining
-.
TidaholmsverkensFcirslagskommitt6
tappar.Beldningkr 100:
k r 2 0 0 :- .
sammantrldde den 13 mars och bejhlmered,aad. VA:
2316
Torsten
H
3654 Valdemar lY/ackerberg,aud.
handlade d& 7 frirslag, av vilka 2 godIndikeringsklack.Beldning kr 75 : -.
VM: Slipfixtur for backar i rcirglngkdndestill beldning, 3 bordladesfdr
3 8 1 2 T h o r e s s o na, u d . 7 : S n a b b - ytterligare utredning och pr6vning memaskin.Belciningkr 150: -.
fcir anslutning av kablar dan 2 tacksamtavbdides.De belcinade
kopplingar
1527 Harald Andersson,aad. KAoch elekttod- fcirslagendr:
mellan
elsvetsaggregat
79: Mdtning av v?iggtjockleki vattenh i l l a r e .B e l c i n i n kgr 4 0 : - .
kanal pi. cylinderfoder. Beloning kr
TV -2-60.K op ieranord ning f r)rband1527 Harald,Andersson,aud'.KA- sLg,inldmnatav 10253 L Blank,TVT 5.
1 5 0 :- .
VD: Mdtnng av spir fcir koppar1527 Haralcl Andersson,aad. KAAnordningen utg6r ett bra kompleriagar
pi kolvar, diesel.Belciningkr ment till utrustningenfcir bandsigarna
79: Md,tnitrgav stiende cylinderfoder.
.
30:
D vid TVT 6. Belcining50: - kr.
Beiciningkr 100: -.
36J4 Valdernar lY/ackerberg,aad.
TV-20-60. Metodfi)rbiittring, frhVM: Slipfixtur fcir skdr till Koyemans UVA
ning. Cambio 66, inldmoat av 5174
kr 75:-.
b r o t s c hB
. elcining
vid UVA sam- T. Zetterberg,TVM3.
Fcirslagskommitt6n
938 Inguald Rylander, aad. VH:
Fcirslagetdr begrdnsattill vissa demantrldde den 28 mars under dverOmkonstruktionav rdrkoppling.Bel6- ingenjcirH. Stensordfdrandeskapoch talier f6r Cambio barkmaskiner och
ning kr 75:-.
innebdr en viss produktionscikningoch
behandlade di tvi fcirslag, av vilka
2522 Fritz lohantton, aacl.VD: In- nedanstlendegodkiindes till beldning besparing.Belcining50: - kr.
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som fdr helafjoi&ret di premiernablev
ca 6.000 kronor.
NK-klubben leder med 940 kronor
intj?inade.Avdelningen har inte haft
nigot olycksfall under Eret.Yrkesklubben och Brisansklubbenkommer tdtt
efter med 930 respektive900 kronor.
Varje intrdffat olycksfall minskar
premiesummani A-gruppen med 150
kronor och i B-gruppen med 100
Kfonof.

Yrkesskadorna

*

vid Nobelkrut

anmdlda fallen finns ocks6.ett antal
skador som intrlffat frire de perioder
om sex minader som jdmfrirel. Detta
antal ar fcir halvirsperioden L96O
6.548 fall och frir halvirsperioden
1961 7.448 fall. Om man I berlk.
ningarna,sornju 1r prelimindra,bortser frin de fall som intrlffat ldre (och
siledes icke under) de bida jiimfrirelseperioderna,fl,r man en betydligt
mindre cikning, ndmligen t.783 fall.
Hur man dn rdknar ger siffrorna
bel2iggfcir en viss dkande tendensi
antalet anmdlda yrkesskadormed bcirjan ffin fu L959. Tendensen1r dock
s&svag,att man ej idag kan med sdkerhet avgrira om dven antalet olycksfall
per 1.000.000 arbetstimmar (olycksfallsfrekvensen) cikar, Hcigkonjunkturen har iu ocks& medfcirt att antalet
anstlllda cikat.
Trots att skyddsarbetetredan nu iir
intensiut inom incluslrin, iir det hLadl
tydligt, att skyd.dstiinkand.etrnfrste
ytterligare utuecAlat om ritkerna sAall
kunna behhmpasmed framgfrng.
*

Under andra kvartalet intrdffade 8
olycksfall vid Nobelkrut. Det motsvarar en frekvensav 16,7 per en miljon
arbetstimmar.If iol var motsvarande
siffror 11 olycksfall och frekvensen
21,8. En sdnkning med ungeflr 25
procent. I jiimfcirelsemed fcirstakvartalet i ir innebdr dock resultatet en
fdrdubbling av frekvensen.Df,. noterades ndmligen den rekordliga siffran
8,5 olycksfallper en miljon arbetstimmar. Fcir frirsta halvtret 1961 blir den
sammanlagdafrekvensenca 12. Det
fir betraktas som en ganska hyfsad
siffra och vi fir hoppasatt andra halviret skall bli lika bra.
Jiirnbruksfiirbundets yrkesGliidjande och anmdrkningsvdrt dr skadestatistik1960
att under kvartalet inget fiirdolycksfall
iftraffat. En allmdn tendens inom in- N2gra Aommentarer
Vid halvirsskiftet f<irelig Jiirnbruksdustrin dr annarsatt dessadkat kraftigt
fdrbundets yrkesskadestatistikf<jr &r
under senare ir. Trafikolyckorna Ir
ocksi idag ett stcjrre och allvarligare 1960 sammanstiilld och publicerad.
samhdllsproblemdn olycksfallen i ar- Som vanligt bjuder denna sammanstiillning en mycket intressant llsning
betet.
Olycksfallen under andra kvartalet och ger iiven tillfiille till minga rehar varit mycket lindriga och totalt har flexioner.
Statistikenomfattar 87 f.oretag(av
endast fcirlorats I.O75 arbetstimmar.
Det dr endast0,2 procentav den totala vilka dock minga tillh6r sammabolag
arbetstiden.Mer dn hiilften av denna eller koncern) med sammanlagt ca
50.600irsarbetare,eller i medeltal582
bortvaro hdrrcir sig frir dvrigt frin
olycksfall, som intrdffat under fdrsta irsarbetareper fciretag,vilka under tr
kvartalet men ddr sjukskrivningen dra- 1960 redovisadeca LOL,2milj. arbetstimmar fcir arbetareoch 23 mili. argit in i andra kvartalet.
Arbetstidsfrirlusten pi grund ^y betstimmarfor tjdnstemdn.Av dessa
yrkesskadordr mycket obetydlig i jiim- arbetstimmarforloradesgenom 3.855
frirelse med frinvaron fcjr sjukdom. olycksfall i arbetetca 562.000 f& ar
Denna utgjorde 1960 for Nobelkrut betare och ca 10.000 timmar p6. 62
6,34 ptocent av den totala arbetstiden. olycksfall fdr tjlnstemln.
Bofors ligger som nr 2 i statistiken
Trettio ginger mer dn frinvaron fcir
olycksfall under andra kvafialet i hr. betrdffande antalet arbetstimmar frir
arbetare(10,3 milj.) och som nr t i
antalet arbetstimmar fcir tjdnstemdn
(4,Lrg milj.). Under iret redovisades
Arbetarskyddsniimnden
vid Bofors 215 olycksfall (yrkesskameddelar
dor) medfrirande43.1,2OfcirloradearUnder forsta halviret t96l anmdl- betstimmar (i medeltal I23 per olycksdes enligt Riksfcirsdkringsverket2.683 fall) fcir arbetareoch 3 olycksfall frir
flera olycksfall i arbetedn under mot- tjdnstemdnmed 1.21i fcjdoradearbetssvarandetid ir 1960. Sammanlagtan- timmar (i medeltal 405), allt genom
mIldes 69.93j olycksfall mot (;7.2:2 olycksfall i arbetet.
de sex fdrsta minaderna i fjol. OkOlycksfallsfrekvensenblev fcjr hela
ningen d.r4,O /o.
riket 38,1 per 1 milj. arbetstimmarfcir
Man brir observera, att bland de arbetareoch2,6 fcir tjdnstemdn.Bofors

1,1,

N obelAruts" olycksfalIsbarom
etel'.
redovisadeen frekvens pi 20.g fcjr
arbetareoch 0,9 fcir tjiinsiemZin,
alltsi
betydligt ligre dn riksmedeltalet. Av
de 87 fdretageni statistikenkan endast
16 fciretag- de flesta mycket smi -'_
uppvisa ldgre siffror. Vid 7 fciretag
intrlffade fdr civrigt inga olycksfall
fcir arbetareoch vidZr fciietag klarade
sig tjZinstemiinnenhelt utan olycksfall.
, Fiirdolycksfallen hiller sig ganska
hcigt. Frir arbetare redovisades-totalt
306 fd"rdolycksfall,vilket ger en frekvens pi 3 per 1 milj. aibetstimmar
med en fcirlustav 68.Oj2 arbetstimmar
eller 222 timmar per olycksfall.Bofors
hajg 2? fiirdolycksfall eller 2,8 pi 1
milj. arbetstimmar,medfcirandeen fctrlust av ).480 arbetstimmareller 1g9
timmar per olycksfall.Tjdnstemdnnen
rikade ocksi ganska illa ut i trafiken.
Fdr dennagrupp redovisas39 olycksfall med IO.L22 fcirloradearbetstimmar eller 260 timmar per olycksfall.
Bofors hade 4 dylika olyrcksfallgenom
vilka 623 arbetsiimmar,eller r:Z timmar per olycksfall, fcirlorades.Endast
ett fatal fdretag redovisadedock fiirdolycksfall fcir tjlnstemdn.
Statistiken ger ocks8. intressanta
uppgifter om skadornasorsak, art och
lokalisationsamt fciljder (ex. invaliditet och dcidsfall). De flesta olycksfallen var av lindrig art: dock midf<;rde
84 frinvarc pi mer dt 90 dagat, 5I
invaliditet av varierandesvirighetsgrad
och 8 dcidsfall. Bofors hade 8 Ensvarigare sjuka och 7 fall av invaliditit
som f<iljd av yrkesskadorna.
Bland "skadeorsaker"dominerararbetsmaskiner,hissar och lyftanordningar, fall f.fin stiillningar o. dyl.

dr
rou'Den
arltmindre
lt'lT,:,"
HoSTE N An svAn FoR REUMATIKE R i1g
vanlig och fcirldperi sin helhet
mindie
Reumatismen isamkar staten irlig ftirlust pi 400 milj.

mera godartat. Det dr fdrre patienter,

sdkeraarie.2r :t#"titi.?tunf'H:"t#,t?i:Tj:l;
Minst 90,000
tideraa reumatisnr.
ungefi)r2i0.000saensaar

liikari 7i;, drron fotk:iukdom. Detla molnarAr en Lrlig nationaleAonont'isk
arbetsfi)rlu$ p3 ca 400 miljoner,
Numera har man mycket bi)ttre mdiligheter iin f drr att bekiirnpareumatitmens
mSnga olika yttringar. Nya Preparat och behandlingtmetoderhar giuit liikarna
bet@ligt stiirre revrser i behandlingen.Den kitnde danske reumatologenpro'
sina erfarenheteri ett n7fessor Knud Brochner-Mortenrenhar sammanfattat
ligen utkomruethdfte i Thulebolagetsskriftrcrie VAR HALSA.*)
Atskilliga sjukdomar i leder, muskler, senor och bindviv sammanfattas
under den mindre tillfredsstlllande
beteckningen "de reumatiska sjukdomarna". Dessasjukdomarutgdr ett
utomordentligt stort sociali problem.
Detta icke minst i de skandinaviska
linderna, diir dessa sjukdomar dr
ganska vanliga, kostar samhdllet stora
summor genom forlorad arbetsfdrmiga
och utgifter for sjukvird.
Frirst p& senare tr har ldkarvetenfor
skapengivit ossen bittre fdrst&else
desia siukdomarsnatur och en bdttre
grundval fdr en rationell behandling.
Beteckningen"de reumatiskasjukdomarna" omfattar en mycket stor och
brokig grupp av sjukdomar, och det dr
dirfrir tvivelaktigt, om det dr berdttigat
att samla dem under en gemensambeteckning.
Man indelar dessa sjukdomar Pi
flera sltt - enklast i muskel- och ledsiukdomar.
MuskelsjukdomArnd drabbar det
st6rsta antalet Personer.Den kan ge
betydande besvir under kortare eller
llngre tid, men dr i de allra flesta fall
godartad.
Vissa av ledsiuddomarna kan ddr'
emot vara av allvarligare art och pi
,') Skriften kan fis kostnadsfrittpL ndr'
maste Thule-kontor eller rekvireras frin
Thulebolagen, Stockholm 3.

samt halkning, kliimning och stcitsamt
lyft. H?inder och fingrar er mest utsatta kroppsdelar med ftitter och tir
som god tvia. Extremiteternas"yttersta delar" dr helt naturligt mest "utsatta". Ca r1t av alla skador var sir,
miukdelsskadorutan sir samt stukningar; vrickningar och benbrottupptar ca r/z av alla skador. Det dr helt
blir talrika
naturligt att brdnnskadorna
vid jlrnbruken - sammanlagtredovisades387 eller ca IO % - medankYlskadoroch fdrgiftningar ar mycketfi.
En jlmftirelsemellan de sista) irens
ger vid handen,att
yrkesskadestatistik
frekvensen,som 1958 var 37,7 Per 7

hjiilpa minga av dessag..oti
tion.

op.tu-

Den AroniskaledgLngsreumltitnzen
Av de m&ngaolika reumatiskasjukdomarnair den kroniskaledgingsreumatismenden mest fruktade.
Sjukdomen lr tdmligen allmdn i
dlr den angriper ca 1
Skandinavien,
olika sitt medfrira bestiendeinvalidi2oo.
Den
kan
b<irja i alla Lldrar,
av
tet. Det finns en ling rad mera sPefallen
btirjar i 3o-i5'
men
flesta
de
tre
men
de
som
ciella ledsjukdomar,
spelar sirskilt stor roll dr reumatisk irsildern. De flesta patienterna dr
feber, kronisk ledgingsreumatismoch kvinnor. Symtomenvarierar frin ldtta
till mycketsv&raformer. Nigra patienarthroseller ledbroskfcirslitning.
ter fir endastmoderatabesvdr,medan
andra blir mer eller mindre invalidiDen uanliganzuskelreumalxrmen
Man anser att muskelreumatismen serade.
Dess orsak dr helt okdnd. Minga
ir si vanligt fdrekommande,att nlstan
tror,
att kyla och fuktighet spelar en
alla angripas av den en eller flera
f6r
dessuppkomst,men det finns
roll
g&ngeri livet.
inget, som med sdkerhettyder hZirp&.
Muskelreumatismenupptrider ofta
Ddremot vet man, att Patienter som
som frilid av h&rt muskelarbetehos
har denna sjukdom frjrsdmras mycket
otrdnadepersoner,t. ex. efter vl'ratbe'
hirav. Ledgingsreumatismen upptrltet i tr?idgirden eller efter den fcirsta
der understundomhos flera medlemgymnastiklektionen.Den kan upptrdda
m r av samma familj, men kan dock
hos arbetaren,som efter en sjukdom
knappastbetecknassom drftlig.
&teruppeller en arbetslcishetsperiod
Sjukdomsforloppetvarierar mycket
tager ett hirt kroppsarbete.
starkt.D&liga perioderavliisesav goda
Vid den vanliga muskelreumatismen - som kan vara mycket ldnge, ibland
inriktas behandlingeni forsta hand pi
m&nadertill ir. I icke si fi fall "d?imden eventuellaorsakentill muskelsjuk- pas" sjukdomen,sirskilt i det tidigare
domen, si t. ex. sdker man rdtta till
stadiet. Detta forekommer hos 20hillningsfel och felaktiga arbetsstlll- 21
/o av patienterna.
ningar.
Hos de ovriga patienternafortskriBehandlingen kan i dvrigt ske Pi
der sjukdomen och ger upphov till
minga sdtt. I fdrsta hand ir vila och st<irrebesvir, vilka kan bli bestiende
vdrme vanligtvis av stort vdrde.
eller upptrida i perioder,men hos en
mindre del - ca l) /o av alla patienReumatisAleber
fs1 - utvs6klarsig sjukdomensi, att
kan det slgas, den fdranlederbestiendeinvaliditet.
Sammanfattningsvis
att reumatisk feber, som tidigare var
dr det
I det forsta sjukdomsstadiet
en med rdtta fruktad folksiukdom, i ofta tett svirt att avgcira om det ror
sig om en begynnandekronisk ledgingsreumatism eller om eo annan
de sista2 &rensakta sjukdomoch minga patienter,somtror
mil j. arbetstimmar,
visar sig ha
stigit till 33,6 resp.38,1. Ar 1956 var sig ha ledgingsreumatism,
helt
annat.
nigot
Antalet
4I,4.
frekvensendock uppe i
siVid minga infektionssjukdomar,
f6rlorade arbetstimmarper olycksfall
visar emellertid en sakta sjunkande vdl akutasomkroniska,kan ledsmdrtor
har upptrdda,vilka ger upphov till riidsla
tendens.Fdrdolycksfallsfrekvensen
fcir en kronisk ledgingsreumatismoch
hillit sig omkring 2,3-t per 1 milj.
arbetstimmaroch <iverlagbrukar dessa som fcirsvinnerndr huvudsjukdomen
olycksfall medfcira ganska mycket gir tillbaka.
Det finns ingen behandlingsmetod,
Idngrefrinvaro dn olycksfalleni arbetet. Vid fdrdolycksfallen dr hand, som med full sdkerhetkan bota en
men geaxlar, armarsamt hdftled, knd och ben kronisk ledg&ngsreumatism,
de oftast skadadekroppsdelarna.Stuk- nom ett rdtt utnyttjande av olika beningar, strdckningaroch vrickningar handlingsmetoder,lr det mcijligt att
samt benbrott uPPtar ca 1) /o av alla ge patientenhjalp. I vissafall uppnis
eit avstannandei sjukdomsProcessen
fdrdskador

I2

under kortare eller ldngre period och
Ger en regnig sommar
ibland kan man se att siukdomensvidareutvecklinghelt upphcir.
htistforkylningar
och
Hos de patienter ddr sjukdomen
vitaminbrist ?
fortskrider, finnes minga metoderfcir
att motverka sjukdomensallvarligaste
"Fcirkylningsvigen" skdljer civer
konsekvenser.
De bdstaresultatenupp- landet, och efter denna i sdrklasssolnis ndr patientenkommer till tidig be- fattiga sommar ar vlr motstindskraft
handling och fullfoljer densamma.
mot infektioner inte vad den borde
vala.

Art hros eI I er I edbroskf orslitnin g
Med stigande ilder upptrdder hos
de flesta mdnniskor olika ildersfcirdndringar i vlvnaderna, varvid ocksi
lederna,ledbrosket,ledkapslaroch omgivandeben, angripas.Denna ledsjukdom betecknassedvanligensom ledbroskforslitning
eller urtLros.
Fcirdndringarnakommer i llttare
eller svirare grad hos ndstanalla, som
uppnitt en ilder av 60 3.r,men kan
bdrja mycket tidigare i livet, speciellt
hos personer,som har ett tungt kroppsligt arbete,riverviktigapatienter eller
patientervilkas leder redan tidigaredr
forindrade tiil f6ljd avmissbildningar,
benbrott eller som foljd av andra ledsjukdomar.
Minga patienter med arthros dr
overviktiga,varvid lederna ytterligare
anstrdnges.I sldana faII ar det av
stcirstabetydelseatt nedbringa vikten
genom passandediet.
I svira f aIl har man under senareir
- ofta med gott resultat- fciretagit
operativaingrepp i sjiilva leden fcjr att
ta bort skadadedelar av dennaoch fcir
att stundom appliceranya ledytor av
konstgjortmaterial.
Det stir klart, att de reumatiska
sjukdomarnadr si. vanliga,att de kommer att spela en roll fcir oss alla.
Ndstan varje mdnniska kommer en
eller flera ginger i livet att f3"muskelreumatism och ndstan aIIa dldre fir
ledbroskforslitning,de flestadockutan
att fh r'l.gra vdsentliga besvdr. Den
reumatiskafebern dr i dag sdllsyntoch
mera godartad dn tidigare. Den mest
fruktade av de reumatiskasjukdomarna dr den kroniska ledgingsreumatismen, som drabbaromkring O,5 /o av
befolkningen.Men sjukdomenupptrdder i minga former, fr8"nde l:itta till
de svira och i aila dessafall dr det
mcijligt att ge patienternai varje fall .
nigon hj?ilp,genom att i rett tid sdtta
in och utnyttja de behandlingsmetoder
som finnes tillgiingliga.
Det gdller hdr, kanske mer dn vid
de flesta andra sjukdomar,att patientens vilja att kdmpa mot sjukdomen
och dessf<iljder dr av helt avgdrande
betydelsefcir hur hans liv kommer att
gestaltas.
IJ

Bestlmt har vi vistatsutomhus alldeles fcir litet, och de D-vitaminer
t. ex., som vi fir till skinks i solskenet,har vi i sommarfitt klara oss
ndstanalldelesfiirutan.
Nu ir det stora mcirkret i antlsan-och
de ! I kampen mot infektioner
smygandevintertrcitthetfinns det vitaminpreparatatt ta till. Aven den som
dter allsidig och ritt sammansattkost
kan behcjvadet komplcmentvitaminpreparatet ger. Minga vitaminrika
fcidodmnenfcirlorar pi att lagras och
pi att tillagas.En daglig,vetenskapligt
utexperimenterad
dosvitaminergor att
man dr pi den slkra sidan.
Olika ildersgrupper behover olika
sammansdttningar
fcir att tdckasitt vitaminbehov.Det dr viktist att ta rett
vitaminfcir rdtt ilder.
Helst bor man ju inte kasta jdsten
i ugnen efter brddet. Inte heller skall
man vdnta med den regelbundnatillforseln av vitaminer tills man b<iriar
kdnnasig trdtt ellersjuk.
Vir kropp kan inte ens under en
solig sommar lagra halsa fcir hela vintern, endastldgga en grund att bygga
Pa.
I ir giiller det dessutomatt bdttrapi
sjdiva den grunden.
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Paraply, regnrock och galocher rar Jotntn.lrens ruert anilinda plagg 1961. Boforsfoto
Tillman.

Sernesterbilder 1961
Sommaren7961 gi,r till hdvderna
som en av de blcitasteoch kallaste i
mannaminne.Srirskiltdiligt var vadret
under "storsemestefn".
Men hur det
nu var, si S.tervdnde
de flesta med en
klddsam solbrlnna. Fotograferandet
blev det ocksi klent med, men hdr
nedankan vi visa en bild ur den maqra
skcirden.
Kanskeredaktionen
kundefi
litet fler semesterbilder
till ett av hcistnumren. September brukar vara en
vackerminad.

Hiir samlar nzan solbriinna ocb aitaminer pi ult6n:
hansson.
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solsreala atippor. Nohabfoto G. Jo-

landet liksom under hela mindag formiddag, men vid tiden frir evenemanget fdll nigra droppar frin ovan.
Direktor Nordqvist fcirdttade invigningen atan nlgta stcjrre&thdvor.Han
berdrde inledningsvis de forindringar
som skett ifriga om fritid, semestertid
och fritidsvanor under de gingna 20
&ren.En fdreteelse,som slagit igenom
sdrdelessnabbt och ddr man sannolikt
har att vdnta ytterligare en v8.ldsam
ufveckling, om man ser pi vad som
hdnt och hlnder i utlandet, dr campingen. Runt omkring i landet vdxer
det fram campingplatser av olika
stjlrnklasser i bide kommunal och enskild regi. Man kan d3,frl"ga sig, om
det ligger nigon mening i att Boforskoncernenskaffar sig ett egetcampingomride vid Vistkusten, som dndi, p3,
andra vdgar hiller pi att fyllas av s&dana, dppna fcir alla. Direktcir Nordqvist trodde, att det fcir de campande
Direktdr Helmer N ordqtist inuigningstalar.
medlemmarna av den stora BoforsFoto Vitalis Hagberg.
familjen skulle vara av ett utomordentligt
viirde att i framtiden ha en camsemesternoch uppgick di till omkring
200, vilket f. d. var ungefdr lagom pingplats, dir man klnde att man
under denna frirsta fcirsokssommar. hdrde hemma och att man var vdlkomVad som mest bidrog till att dra ner men och dir man kunde trdffa samman
antalet camparevar vll vldret, som var med likasinnade under hyggliga och
nog s& ostadigt, Iven om det tycks ha ordnade forh&llanden. Som ett led i
varit bdttre pi Tjiirn<i Zin pi flertalet strdvandenaatt skapa mdjligheter till
Dessutomgjorde rekreation under den <ikandefritiden
andra semesterorter.
sdkert den rikliga fcirekomstenav ma- var herr Nordqvist rivertygad om att
neter sitt till. Det har ndmligen varit Tjiirnci skulle fi en stor uppgift att
fylla.
ett riktigt manettr i ir, och till riga pi
allt kom maneternaocksi tidigare In
normalt. I Strdmstadskallbadhusansig Hur ktipet korn till
man sig inte ens kunna ta betalt fcir
Herr Nordqvist bercirde lven f<jrbaden, di ingen pi fleta dagarkunnat vdrvet av Tidrnoomridet och alla de
trdnga sig ner i vattnet mellan mane- bekymmersom tornade upp sig, innan
tefna.
man nu lntligen kunde ta det i besittning. Han hade, tillsammans med
Fiitgrikt skidespel
divarande fackfdreningsordfriranden
Det var, for att itergi eller snarare Gdsta Nilsson, utgjort en miniatyrkanske dvergi till invigninggn, ett kommitt6, som skulle fcirscikaleta reda
fiirgrikt och behagligt skidespel bara pi ett Hmpligt st?ille vid Vdstkusten
att passeragenom campingomridena, n&gonstansmellan Lysekil i sdder och
med tiilt i aTlafdrger och av former och Strrimstadi nor. Efterhand associerade
utfdranden s& helt annorlunda dn vad kommitt6n med sig dven herr Holger
man var van vid baru f.or nigra ir se- Johanssonp3.Bofors skogskontor,som
Boforsarnaoch i forts[ttningen kom att f& bdra den
dan. De semestrande
deras kolleger foretedde ddremot tyngstabordan. Sedanett 60-tal olika
mindre variationer i varje fall i f'd,rg- erbjudanden genomgitts och gallring
skalan - de hade alla hunnit bli fdrskett, hade man till slut tre olika altervinansvdrtsolbrlnda phbara en vecka nativ kvar, som besiktigadesen andra
och for rivrigt en vecka med ganska ging pi viren 1958. De utseddakomblandad vdderlek.
mitt6rade, liksom deras olika uppSedande olika anliggningarnamed dragsgivare,var di rorande eniga om
brunnar, tvdtthus och toaletter m. m. att Tidrnci var bdst och att det var
besiktigats, samladesman utan pukor ganskandra idealet med sin beligenhet
och trumpeter och utan flygande fanor en mil sdder om Strdmstad,vid Salt<i
och landshcivdingaroch annan grann- hamn och med Kosterfiorden som
lit till en invigning vdrdig campande granne, sin respektabla arcal p3' 6z
medborgare. Vldret hade under sdn- hektar med sandstdnder och klippor,
dagen varit strilande i denna del av l?impliga campingplatseroch en skyd-

AlfuM.l/tue

Fritidsomridet pi Tj?irnciinvigt
Ndr fciretagsnimndernavid Boforskoncernensolika fciretagvar samladei
Bofors pi fcirsommaren,ldmnade disponent Sohlman en liten redogdrelse
fdr vad som hade hdnt ifriga om
Tjiirnir fritidsomride, vilka ju iir en
Det blev
allmdn koncernangeldgenhet.
h?irvid uppgjort, att hdgsta instansen
f6r Tjirn6anldggningen, Stortinastiftelsens direktion, skulle ftireta en inspektion p& TjZirno och d& dven ordna
med att anhggningen blev invigd.
Direktionen ifriga best&rf6r nlrvarande av herrar Sverre Sohlman, Helmer
Nordqvist, Arne Ohlson, Vitalis Hagberg och Holger Johansson.Tyvdrc var
bide herrar Sohlman och Ohlson forhindrade ndwara, ndr inspektionenoch
invigningen gick av stapeln den 17
juli 1961 mitt under ordinarieBoforssemesteroch mitt under htigsdsongen
fcir campande.
Tjiirnon?imndensledam6teringenjdr
Lars Cadson, fdrman Gunnar \7ahlstrcimoch svarvareErik Kadsson, som
fungerat sedani november 1960, hade
givefvis anmodats deltaga i invigningen. Vidare hade som representanter fdr Tjiirnci kommun inbjudits Kommunalndmndens ordfcirande, pensionatsigaren Fritz Koster, Hllsovirdsnlmndens ordf<irande, pastor Rudolf
Osterberg och Byggnadsn[mndens
ordfdrande, fiskaren Erik Danielsson.
Dessutomhade sdljarenav fastigheten,
fiskaren Samuel Adolfsson, inviterats.
De tvfl sistndmndahade av olika sk?il
tyvlrr inte tillfllle att infinna sig.
Brunbriind vernissagepubliktrots
viixlande viider - och maneter
Huvudaktd,rervid tillfZillet var givetvis de omkring 300 campandeboforskoncernarna fcirdelade pi civer 130talet telt. Maximum av campingt?ilt hade uppnitts fdrsta dagarna av
En del at T jdrni)-giistema. Efter fiirgfoto av
H. Nordqvist.
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Tdande skog, nlr havsvindarnablev fdr
friska.
Handlingarna valsaderunt bland ijverheten i 2 ir innan fiirviirvet blev klart
Sedanman vdl beslutat sig fcir vad
man ville ha och sedankcipareoch sdljare blivit fullt riverens,b-<irjade
emellertid de verkliga sv8righeterna.Herr
Nordqvist presenterade en bekldmmande uppr?ikning av alTainblandade
myndigheter,vilka skuile vara med och
yttra sig resp. tillstyrka eller avstyrka
och besluta och vilka alla mer eller
mindre fcirsciktesd.ttakrokben fcir fcirvdrvet.Till representanterna
fcirTjdrnci
kommun uttaladeherr Nordqvist emellertid sin tacksamhetfrir derfcirsti.else
och det fdrtroende som dessadiremot
redan frin bdrjan visat representanterna frE:n Bofors. Att kommunen tillgodosett,sinaintressen,n2ir det giillde
viigprojektet inom <insomr&de,var iu
ingenting att sdgaom, evenom det bidragit till fd'rseningen av f<jrvdrvet.
Herr Nordqvist var rivertygad om att
bflde de ledande och di"campande
inom Boforskoncernenskulle komma
att motsvaravad TjZirnrimyndigheterna
vdntat sig.
Till slut uttalade herr Nordqvist en
fcirhoppning om att den nya inld,ggningen skulle medverka till att stdrka
samhcirighetskinslaninte bara de olika
fciretagen inom koncernen emellan
utan dven mellan de olika personalgrupperna inom de skilda koncernfriretagen. Med denna fdrhoppning
fdrklarade herr Nordqvist anhggoingen invigd och d,nskade kommande
camparegl?idje,trivsel och rekreation i
den nya Boforsbesittningen.

Utstillningsomrddet

tid gtustdget i Brobalt. Foto S. Ahlberg.

STAL ATT SLITA pA

Boforsslitgodspn

specialmlssa
i Hllsingborg

Expo dresund, den internationella bandplattorna, som ansesoumblirliga
transport- och schaktmaskinmdssan, i Skandinavien och pt andra platser
dgde rum i H2ilsingborgtiden 31 maj med krlvande terrdng,monteradeband
-rL juni L96I.
och kedjor, delar till kedjor, schaktUtstdllningen var frirlagd dels till
bladsskir, hcirnstil, skopsklr, grlvskoGrcinningen (H-)5 :s utstillningsom- por, -tinder, reparationsspetsar,
krossride) och dels till ett stort grustag vid
Plattor etc.
Brohult nigra kilometer utanfrjr H[lI anslutning till Bofors monter utsingborg, ddr intresseradedven ficft se stlillde \Tedaverken sina driftsikra
maskinernai arbete.
linspumpar, som.kunde besktdasunP6.denna missa utstllldes allt inom der drift. Aven Tidaholmsverken delbranschen: bandtraktorer, grdvmaski- tog och hade arrangerat ett urval av
ner, hjullastare och slitgods fcir dessa Bonoplast-produkter.
maskiner av olika konkurrerandefdreBofors hulrrdmonter var imponeKostervalsenblev final
rag.
rande och stilfullt anordnad och HmInvigningen inramades av stilenlig
Samtidigt hadeSverigesSchaktentre- nade besdkarenett intryck av kvalitet.
musik, exekveradpi dragspelav sonen prencirers Riksfcirbund och Svenska En uppskattad nyhet'var ocks8.en
till den gamle StordnaveteranenGullLasttrafikdgarefrirbundetlven fcirlagt specialmontervid Brohult, d2ir Elekbrand, som ocksi befann sig bland sina kongressertill H?ilsingborg.
triska Svetsningsaktiebolagets
(ESAB)
camparna pi Tjnrno. Inte minst den
Fcir dvrigt limpar sig det vackra personaldemonstreradepisvetsning av
avslutande Kostervalsen var ju i hdg HZilsingborgutmerkt som uistdllnings- kamhalvor och reparationsspetsar
p3.
grad lokal- och milidbetonad. Pi kv?il- stad genom sin ndrhet och sina goda bandplattorr.rp. g^.autend.r.
len hade Tjiirndniimnden till yttermera fdrbindelser till kontiuenten. Utst2illBofors tillverkning av slitgods tikar
visso ordnat med danspi logen.
ningsomr&det med hallar och pavil- fcir varje ir genom stor efterfrigan pi
jonger ligger i centrumav stadenl
Tlilt:tad.en i dalen. Efter fdrefoto av H.
De utstdllda fciremilens vdrde torde Detnonstration aa plsuelsning a, repardNordqvist.
ha varit atskilliga mil;'oner kronor. tionsspetsar. Foto S. Ahlbers.
Man frapperades av den fantastiska
utvecklingen inom detta omr8.de,och
hdsten, dragklrran och spadenter sig
i dag som forntida "redskap".
Eftersom siitgods till griiv- och
schaktmaskinerdr en klassisk tillverkning i Bofors, deltog vi liksom tidigare
ir med en monter fcirlasd till Grrinningen,ddr ingenjcirK-E-OIssonm. fl.
fcirevisadede olika slitgodsdetaljerna,
t. ex. de numeravzilkiindahejarsmidda
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Bofors'plattor.Kamhalvornadr gjorda
med forstirkta hdrn motsvarandeBofors-plattor och med en form som
med de ftirslitna kam<iverensstdmmer
marnas, vilket ger lig svetsningskostnad.
Utstdllningen i Hiilsingborg v^r
mycket lyckad ur vir synpunkt och utgjorde en god reklam fcir Bofors-produkterna.
Ag,
Bofors omfattandeslitgodsprogram
kan dven studerasi annonsenpi omslagetssistasida.

1!l

Bolors specialmonter uid Brohult fdr p;sretrn;ng ar kanthabor och reparationsspettat prt
band'plarrorresp.griiuti)nder.FotoS.Ahlberg.

vira produkter och frirsdljning, inte hcirn, ty ddr dr slitningen storst.Den
minst till utlandet. Det stllls stora nya skoptand.shSllaren
rued utbTtbar
krav oi slitdelarfcir bandtraktoreroch instickstandhar stilgjuten hillare med
grdvmaskiner,och Bofors har dirfor
specialhdrdadslitsula pi undersidan.
inriktat sin tillverkning pi hdgstakva- Denna hillare [r dubbelgafflad,vilket
litet och stcirstaslitstyrka, som ger ger dkad hillbarhet. De utbytbarainIr hejarsmiddaoch helb?istamcijliga driftsekonomi.Material- stickstdnderna
valet dr grundat pi omfattandeveten- hdrdade.De dr dessutomosymmetriska
och mingirig
for olika lastningsskapiigaunderscikningar
och kan anvd.ndas
erfarenhet frin Bofors samladeDro- fcjrhillanden. Utomordentligaresultat
duktionoch praktiskadriftserfarenhet. har ur driftsekonomisksynpunkt erStor omsorghar iven nedlagtspi kon- h&llits med dessadetaljer monterade
struktioner och vlrmebehandlingsme- pi gummihjulsdrivenlastmaskin.
toder, och diirfor erbjuderBofors slitdelarhrig slitstyrkai forening med god Skoptancthdllare med atbytbar insticAstand.
hillfasthet och seghetdven fcir svira Boforsfoto.
vinterfcirhillanden.
Bofors ldmnar en god service,bland
annat genom lagerhillning av de vanligaste delarnapi avdelningskontoren
och ett antal expeditionslager.Bofors
har dven bandpressverkstideroch
j are.
mhngaiterf cirsdl
Nigra detaljer, som sdrskilt i ir
drog uppmdrksamheten
till sig, dr Boav helDe nya Bofors-griiasAoporna
fors hdrnfbrstiirkta skopsAiir, som allt svetsadkonstruktionvdckteberdttigad
flera skoptillverkares&vdlinom- som
fiir sin dndamilsenliga
utomlands anvdnder sig av. Dessa )ppmiirksamhet
Iormglvnlng.
specialutfordaoch patenteradeskopFcirutom de stLlgjutna griiutlinderna
sklr har forutom specialhdrdadslit- au hoglegeratrnanganstLl,
slrskilt ldmkant pisvetsadeforstdrktahejarsmidda
pade fcir lastning av rullsten och liknande, ddr stilet utsdttesfcir kallbeBof orstillrerkade bandplattor tnonterade pd
arbetningoch ddrmed cikar i hirdhet,
LandsuerhsgriiusmasAin. H )ilsingborgsutstdlltillverkar Bofors hejarsmiddagriiutiinningen. Foto S. Ahlberg.
der nted specialhiirdningau tpetsen.
Bofors dr fcirmodligen ensammaom
att h[rda spetsenpi grdvtdnder,och
detta frirfaringssdttmotverkar i hcig
ora.l fArslitnino

Frir reparation av grdv- och skoptlnder levererarBofors ett 2O-talolika
De dr helhdrdade.
reparationsspetsar.
For reparationav bandplattor anvdndes heiarsmiddakamhalvor och kamprofilstil av ett material motsvarande

Sehtion au hejarsmid.d.grAl)tand med specialhiirdad sp ets. Boforsfoto.
,

" Semesterarbete"
1,961,
Ndr verkstdderochverk iagtscideden
7 juli och den storastillhetenliigrat sig
river Bofors, Kilsta och Nobelkrut,
blev det brida tider fcir Byggnadsavdelningens, Elektriska avdelningens
folk. Pi
och Reparationsverkstadens
vidstiendesida har fotograf SvenFalk
fl.ngat nhgra arbetsplatser.
1, "Den sorn griiaet en grop . . .", sii ille
hoppas il inte det gdr sAdningarnasom I. n.
grd.aer en .rtor monreringsgrop ldr tom i
VK 50. Den gamla gropen, som byggdes
ldre ldrtta udrldsAriget ldr nonleringen at
28 cln tornen till Sterigesheppen, reus i
sanband nzed.nybygget. Viiggarna i denna
grop ttar nturad.eau sinnersten frdn hyttan.
2. Den ny puntpstalionen fdr indastriu;rtten ( Ayltatten) inaid. l)dttentornet ilnd.er
uppfdrande.
3. I Pressrnedian(MP) ommurades llera at'
tlirm.ugnarna.
4. Vhgarna inom Bolors ind.uslrionrilde
pernanentades med atfalt. Hir fobbas det
fdr lullt uid jiirnudgskorsningen mellan
Fiiltaerkstaden och VerAtygsuerkstaden.
5. 80c-tonJ-pretseni Pressmedjanundergick
cn genomgripande rcltaralion.
6. Skrotgird.straoerrenild St;ilaerAetlich en
ganska ndd.ulind.igommdlning och repara-

Samtlisa fotos Boforsfoto Falk i
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BruAsti ii.xst emanFoIke Edstr6rt. Boforsfoto
Tillman.

Sthfii)rsiiljningensn)t/1kontor, byggt som flygel till l-"aboratoriet,reser sig mi)htigt 6aer
de gantlaparAtriidenoid Bofors forna herrg,fr:rd.
Boforsfoto Falk.

STALLABORATORIETS Bofors
flitigaste
vinnare?
TILLBYGGNAD

liknandesom hobbysedanminst 15 ir.
Och jag har haft tur. Sammanlagthar
jag nog fett minst 150 bcickeroch i
kontantpris nigra 1000 kronor, dock
utslaget pL flera ir. Min fdrnlmsta
vinst i ir var en TV, av serietidningen
Dennis. Jag prenumererar pi ganska
milnga tidningar och kriper lcisnummer. - Att ldsa tdvlingar ir en nyttig
avkoppling, hjld'ttan behdver ju ocksi
litet gymnastik."

I

Fotot av den vinligt leendemannen
hlr ovan frirestdller brukstjlnsteman
Ett bygge, som "utifrin" inte ter
Folke Edstrdm, Ekonomiavd., kind
sig si storartat, h8.llernu pi att nalkas
SIF-pamp, elitgymnastm. m. Det ir
sin fullbordan. Det dr flygeln eller tilldock icke fcir dessameriter han kombyggnaden till Sttllaboratoriet, som
mit in i B-pilen utan fastmerafcir hans
frdmst skall inrymma Stilavdelningens
dvriga "vinnande" egenskaper.
nya kontor samt div. laboratorielokaler
Herr Edstrcimsnamn har minst ett
KarlskogaKonstfdrening,som f. 6.
m. m.
10-tal
g8nger iterfunnits i B-pilens i tr blir L5 ir,har helt nyligen kunnat
Flygelbyggnaden,som blir betydligt
tZivlingsprislistor. Helt nyligen fick
notera sin 500: e medlem. Vid den
stcirrein Stillaboratoriet, ligger i vinhat 200 i tidningen Vi's korsord. senastemedlemsvlrvningenantecknade
kel mot detta, ned it stlder och smidesDetta ger bl. a. anledning till en sig minga nya och vid fciretagenlottverkstlderna. Eftersom byggnadenligintervju:
ning blev ingenjdr Ake Zetterberg,
ger i sluttningen nedanfdr kanalen,fir
-"J^ j^g har korsordstdvlingaroch Konstruktionskontoret(KCT), Bofors,
gaveln mot soder inte mindre ln 7
v&ningsplan. Sttllaboratoriets iildre
"AngAi)hef', Hyttdsens matsalar undergick en ornfattande oclt ni;duiind.ig inre och yttre
flygel, dZir avdelningen for hillfasthetsprov m. m. var inrymd, ligger helt r est au r er i n g Jon n ar en 19 6 1, Bof otsf oto Tillman.
"inbakad" i nybygget.
B-pilen skall iterkomma med en utfdrligare beskrivning av nybygget sedan detta blivit helt frirdigt och resp.
avdelningar tagit det i bruk.

Konstf0reningens
500:emedlem

R,

Hyttisens matsalar
30 ir
I Er kan Hytttsens matsalar - i
gamla boforsaresmun "ingkciket" fira
sitt 30-trsjubileum.Detta begis bl. a.
av en mycket omfattande inre och yttre
restaurering,ty huset var mlrkt av tidens tand och modernare id6er har
kommit betrdffande serverins och betjaning av gdsterna.

I

I
i

I ndsta nummer skall vi llmna ett
utfcidigare reportage frin de nu mycket trivsamma och popullra lokalerna.

18

I

Ingenjdr Ake Zetterberg. Foto B. Hedstr6m.

u

den lycklige innehavaren av ett extra
vackert textat medlemskort.
Ingenjcir Zetterberg fick lven som
minnesgiva en litografi av E. Ros6n.
Konstfrireningens
kasscirutlovar, att
medlem nr 600 skall hedras De liknandesltt, likas&f<iljandej?imni" rootals medlemmar". Medlem nr 1.000
torde komma att hyllas alldeles speciellt.
Arsavgiften i Konstfdreningen ir
endast 5 kr och medlemskortetg?iller
iven som lott i ett irligt lotteri, dir
konstverkfdr minst 2.000 kr lottasut.

ligenheter, 8 st. pt 4 rum och kdk
(ca 80 m'), 8 st. pi 3 rum och kdk
(ca 70 m2) och 8 st. pi 1 rum och kok
(ca 45 m2). Enrummatnadr inrymda
i vindsviningen. Den fdrsta inflyttningen skedde den 1 juli och huset
fylldes sedanden 1) augusti.
ByggnadsfirmanErnst Sund i Avesta
har stitt fdr hulrrdentreprenaden.

24boforsare
till Gullvivan

Industriskolans

Stiftelsen Boforsgirdars nya fastighet i kv. Gullvivan vid Torpdalsbron
i Skrantabackenstir nu inflyttningsklar.
De tv& vinkelbyggda husldngorna,
med en fasad mot gatan och en mot
bdckravinen, rymmer tillsammans 24

Bolorsgdrdars n1a bostadshusi Au. Gullilaan

l.

reKrytenng
Nigon avmattning i ungdomensintressefcir en god yrkesutbildning har
inte fiirmdrkts vid Bofors Industriskola,trots arbetsmarknadsliiget
och de
6,kademcijligheterna i Karlskoga fcir

Till KilstaaerAenr transpoltaadelning bar ett stort antal nya fordon anshaffats. Hir
tons gaffeltrucA fi)r gdtuansport Boforsfoto Tillman.

en 3,5-

Boforsfoto Falk

dylik utbildning. Man kommer i ir att
antagaett 70-tal liirlingar, ddravminst
32 till mekanisk verkstadsutbildning,
16 till metallurgiskalinjen, 10 e 12 till
fysikaliskalaboratorielinjen,10 till kemiska laboratorielinienoch 4 till kemiska fabrikslinjen. Ett betydande
stcirre antal ansdkningar inkom dock
och ett antal av de scikandefir d?irfor
sannolikt st8, i reserv som aspiranter.
Just nu pigir l2implighetsproven
(testningen)underprofessorElmgrens
ledning. Industriskolankommer inte i
Lr att antaganigra lZidingar fcir elektrisk yrkesutbildning - denna sker pi
CentralaVerkstadsskolan.Fcir kemiska
och fysikaliska laboratorielinjen fordras som bekant realexamen.Storstaantalet ansdkningarsamladesom vanligt
den mekaniskalinien.
I bdrjan av septembersdtter ocksfl
deltidskurserna f6r rlxna iging. De
omfattar som vanligt arbetsledaraspirantkurser, grundkurser i matematik
och svenska m. fl. dmnen, kurser i
verkstadsmatematik,ritning och bearbetningsteknik samt ett flertal nyttiga
yrkeskurser.Bolagetsarbetsledarutbildning ligger ocksi hos Industriskolan.
p

Kanonverkstadens
nya monragegrop
Ndr Bofors ntgot ir fcire fcirsta
vdrldskriget fick best2illningpi F-bitarnas Sverigeskeppens- grova
kanoner,byggdesden fcjrstastora monteringshallen, numera VK-t0. Fdr
tornmontaget grdvdes samtidigt tvi
stora gropar 8 m djupa och ca 6 m i
diameter, med viggar av sinnersten
frin Hyttan. I runt tal 30 ir senarei biirian av 4}-talet och 2:a virlds-
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kriget byggdes en tredje monteringsgrop i hallens SV del. Denna grop
fick betydligt stdrre dimensioner, djup
ca 10 m och diameter 7 m. Hdr monterades bl. a. trippeltornen till kryssarna "Tre Kronor" och "Gcita Leion".
vars dubbeltorn monteradesi de dldre
gfoPafna.
Tiden gir och utvecklingen med
den. Krigsfartygen blir storre och djuDare och hissmaskinerier o. d. i tornen
her utrymmeskrdvande. Bofors behcivde dnnu en stor monteringsgrop och nu
i sommar har en av de gamla gropafna,
den ndrmast "Tviravdelningen" eller
de stora karusellsvarvarna, utvidgats
och f6rdjupats. Arbetet satte iging vid
storsemestern och i seotember skall
bygget vara klart. Just nu gapar ett ca
1) m brett hel i VK:s golv. Den gamla
muren vilade pi berg och man m&ste
nu sprdnga cL 4 m djupare. Gropens
botten ligger betydligt under Mrjckelns
vattenyta, men mellanliggande lermassor bildar en effektiv tdtning och endast litet ytvatten sipprar ner.
Detta byggnadsarbete- som gick i
"Skiningarnas regi" - var ett av de
mera intressanta av l96L irs sommaroch semesterarbeten.
Se dven fotot ldngst upp t. v. pi
sldan r /.

Vad ska1lhuset heta?
I nr 2 av B-pilen utlystesen tdvling
om bista och l?impligastenamn pi
Stiftelsen Boforsgirdars nya 9-vFrningarsbyggevid hiirnet av Gustavsgatan och Drottningvdgeni kv. Gasellen
invid Frodingsplan.
Ett mycket stort antal namnfrirslag
inkom och vi kan hlr ldmnaett mycket
fylligt axplockur tdvlingsskorden:Boforsskrapan, Drotten, Frdding, FrriFrcidingsgirden,
dingehus,Frcidingsbo,
" U ngharlsshrapan" int,id. Fr6dingsplan.
Boforsfoto Tillman.
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HollerithattdeJningen hade under serneslernkallat in ett antal rikarier 16r att allt :halle
kunna ldpa. Hcir harfotograf Falk fdngat en buhett stanroperatriset'ute i solen under en
paas i arbetet, Siltande't'r, u. Inger Roos, Monica Carlsson, Monica ForsmarA, Marita
FunAe, Marita Strdm, Gan loaston och Marianne Haltquist. Stiiende: Gun Nilsson, Margot
Maxe, Mildred England, Edith Bergqtist, Marianne Scbwartz och Monica Forssnran.

Frddingsvri, Gustavsbo,Gustavsborg,
Gustavsro,Gustavsgirden,Gustavshus,
Gasellhotellet, Hogalid, Hcigloftet,
Hcigebo, Hogeborg, H<ijebo, Carls
Hatt, Kungs Hatt, Kungsgirden, Kavaljeren,Kilstabo,Karlebo,Loftet,NoSmedjebelborg,Slottebo,Skyskrapan,
bo, Solobo, Vdsterbo, Vlstermalm
o. s. v. Underhandhar namnetHrigbo
framfcirts jdmte flera andra mindre
"passande"namn (minga dock riktigt
roliga). En tjnskan har framfcjrts att
ordet Kilsta pi n&gotsett skulle fletas
in i det nya namnet,med tanke pi att
mlnga av hyresglsterna arbetar vid
Kilstaverken. Huset ligger dock inte
pi Kilsta girds forna mark och minga
som arbetarvid Boforsverkenoch Nobelkrut torde ocksi komma att fi
rum ddr.
Anntr vid pressldggningen(20/8)
har sakkunskapen
inte fattat slutgiltigt
beslut i frigan om det nya namnet,
varfcir vi sannolikt fir tillfZille att iterkomma.
R

kund, somgdrnatog r8'dav Bofors-fcirsdljarna.eller av kolleger.som gjort
erfarenheter av Bofors-Drodukternas
civerldgsenhet
Ndrmare ett 100-tal namnfcirslag
hade kommit till Reklamavdelnineen
ndr tdvlingstidenutgick den t juni.
Fantasienhos slitgodskundernadr det
sannerligeninget fel pi. Ett mycket
stort antal namn hade byggts upp pi
namnet Bofors. Av olika anledningar
ansig juryn dock att ett helt "neutralt"
namn var att fciredrasaoch faststdllde
'
'' -- '.'';
ddrtor Kalle Kubrk sombdstanamn,
foljt av "BosseHirding" och "SlitAg"".
Herr Eric Zettergren, Kungl. VattenfallsstyrelsensHuvudfcirrid, Vdsteris, hadestitt faddertill Kalle Kubik
och han fick nu slitdelartill 1.000:kr vlrde i pris. BosseHirding var dcipt
av herr StureRosengren,
Borr, Ljusdal,
medan herr H. Frestadius,Box 423,
Solleftei,var "pappa" till Slit-Age.

Fir vi presentera

. KALLE KUB IK
Ge X-man ett namnI S3.hette det i
en annonsserieom Bofors slitgods,
som publiceradesi fackpressenunder
vintern och viren i Lr, dd,rman inbjcid
grivmaskins-och traktordgare
m. fl. att
kommamed namnfcirslag
p& en trevlig
- och klok, praktisk och duktig liten figur. Denne skulle fcirestllla en

Bolors nye
" Stdlman"
Kalle Kubih.
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BOFORSKONCERNENOCH
ATOMKRAFTPROGRAMMET
Vid en pressvisningpi Nohab den
19 juni L96I Ld:mnades
en orientering
om Boforskoncernensatomkraftprogram. De uppdrag som koncernenerhillit inom atomkraftomridet redovisades.
Nohab har anfortrotts ett flertal kvalificerade arbetsuppgifter. I korthet
dr dessastcirreuppdrag fciljande:

Lacldmaskintill RS/Adam (Age:ta
Atomuiirmeuerk)
Uppdraget omfattar sivdl konstruktion somtillverkning av dennakomplicerademaskin. Den skall ombesdrja
byte av utbrdnda brlnsleelementmot
nya. Alla rcirelsersom maskinenutfcir
ar fjarcmat6vrerade.

Laddmaskinen till Agesta atomaiirmererk. Montage au golauegn och li)puagn uilAa hdr
upp ladd.nrehanismmed manoaer.organoch strdlsAydd. Foto G. Vihl6n, Stockholm.

Rengdring ar gassanlare i d.et speciella renrilm ram antiinds aid bearbetning och tnontage aa uissa enheter till ladd.mashinen. Foto
Gunnar Wihl6n, Stockholm.

Projektarbetenfdr R4/Eua (MaruikensAtomkraftuerk)
Detta 1r ett mycket omfattande,
lingsiktigt projekt fcir Kungl. Vattenfallsstyrelsens och AB Atomenergis
rdkning. Arbetet utfrjres av Nohab i
samarbete
med ASEA.
Eurochemic.Mol.
En anldggning fdr s. k. "re-processing"av brdnsleelement
uppfciresi
OEEC:s regi. Avsikten dr att denna
anldggningskall taga om hand de utbrdnda eller skadadeelementenfrin
OEEC-llndernasolika atomreaktorer.
Nohab har hand om projekteringen
av den del av fabriken dar man tar
emot och lagrar elementen.
Tillverkningen av den ovannemnda
laddmaskinendr nu si lingt kommen
att montaget i verkstddernair i slutskedet.
Vi hoppas kunna iterkomma med
en utfcirligareartikel i nigot foljande
nummer av B-pilen om Nohabs verksamhetpi detta omrede.
*
Lunchrast pA NOHAB - en a! de -fd solsAenrdagarna. Rutan i fdrarhytten till ett
NOHAB-GM-Ioh
inranzar d.enna rolyllda
bild. Nohabfoto G. Johansson.
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SMEDJA

Frir nlrvarande sysselslttsi smedjan
Smiden utfors bide for verkstadens
ca 30 man med verkmdstareEric STir- eget behov och som legoarbeten.En
garth i spetsen.Arsproduktionen dr ca stor mlngd olika detaljer produceras
850 ton fdrdigt smide.
i smedjan pi grund av verkstadens
Maskinparken bestir av 6 hammare m&ngsidiga tillverkning. Som legoari storlekai frin 100 kg till 1.500 kg
betenutfcirs i stor utstrdckningdetaljer
hammarkraft. Ugnarna iir oljeeldade till fartyg sisom roderstammar och
- ett krav, nir
och termostatreglerade
bomnilar.
man arbetarmed si fina materialkvaliBilderna:
teter som hdr.
Fdr att ge en uppfattning om vilka
Fdrnzan Sigfrid. Augustrson diikilreut ert
olika krav man stdlls infdr nlr det problenz ned uerkmiittare Eric lYirgarth,
gdller materialetsstorlek kan nlmnas, Den glada nunan tillbdr frdken Maj-Britt
att det ?ir mcijligt bearbetaarbetsstyc- Nyquist.
ken pi nigra hekton Zinda upp till
SmedenHenning Hall airrner ringen fdre
900 kg. Llngden kanvaranira 7 m. De hopudllningen (en procedur, som innebir,
olika maierialsorterna gdr ocks&, att att ntan sammanfogartafr indar till enring) .
Klochstapeln tilberAad au Nohab dr 1853
man stlller stora krav pi dem som
Kranskiitaren Ebbe Oland.er, srneden I-arry
fdr Nidingens fyrplats na upp:tiilld aid
arbetar i smedian. Hir bearbetasallt Anderston ocb bantlangarenGbstaHallberg
Gdteborgs Si;fdrtrntuseiln
Foto Uno Tell.
material frin liglegerat till hdglegerat lil ilt ert aeustaksi.mne
ur ilgnen,
och rostfritt stil. I vissa fall smids
Karl Aktia tmider ett iimne
Ver6tygssrneden
Ett minnesmlrke
ocks&metall.
Ett arbetsstycke,som skall smidas, till saarustfrl.I bakgrundenskymtar sneden
Bland de mlnga intressantaleveran- miste genomgi flera procedurer,innan Ture LdfsAog och hantlangaren Artur
ser som utfdrdes av Nohab under de det iir fZirdigt. Ett hdglegeratmaterial Nilsson.
forsta iren efter grundandet kan ndm- ftirvdrms, innan flrdigvdrmningen piSmeden Karl Larston och hantlangaren
nas ett uppdrag frin Kungl. Lotsver- b<irjas.Sedanvidtar sj?ilvasmidnings- Saen Oland.erhdller pt att "dornd' bil i
ket. Ar 1853 levererades
nlmligen en processen.Ddrefter nedl?iggsdetaljen efi Anne till aealagerbussning.
klockstapel till Nidingens mistsignal- i sand fdr svalning. Efter smidningen
SmedenBror lobansson,hantlangarenHenry
station.
kontrolleras densammaoch virmebe- Anderson och lcannarsAtitarenlobn LiljeI lotsverkets handlingar heter det: handlassedani hlrderiet. (Till denna blad tmider efi Arwte till brom:hdngjdrn
"Ist2illet fcir den gamla uppruttna avdelning skall vi tterkomma i ett sefdr lok.
klockstapeln uppfcirdes 61 1855 en nare nummer). Pt vissa smiden miste
klockstapel bestiende av 4 st. stflndare tiilngg frir drag- och bockprov g6ras Hiir iir en a! de stiiotd d.etalfer,sonzsmitts
- a2 g,/ m lhng propelleraf gjutet jiirn med tak av galvaniserad for att uppfylla klassningsslllskapens aid. NOHAB
axel. Fiirman Algustsson skymtar i baAjiirnplit. Klockans hdjd <ifver marken fordringar.
granden.
2O,, tot;'
Nidingen, utanfcir Kungsbacka, 1r
Sverigesf6rsta fyrplats. Sverige iiver- Till Nohabs atomkraftprogram.
tog den fyren frin Danmark genom LaddmasAinentill Agesta atomaiirmeaerh,trtontage au golu- ocb l|paagn med laddmehafreden i Brcimsebrofu 1645. Den var nism, hissmasAineri,rnan|oerorganoch :trfrl:kydd. Nohabfoto G. Johansson.
di. Sverigesenda fyr och den st?illdes
senareunder uppsikt av Amiralitetet i
Karlskrona.
SkIren kring Nidingen 1r fruktade.
Minga fartyg har d2ir mijtt sitt 6de.
Man har uppskattatatt sedanttr 1.645
har drygt 500 fartyg strandatpi Nidingen.
Klockan med stapeln flyttades ir
1886 till B6ttd fyrplats utanfrir Gciteborg. Numera finns den uppstZilldpi
Griteborgs Sjcifartsmuseum dit den
flyttades 3.r 1946.
U. T.
*

Avdelning 88
Avdelning 88 Ir den siffermdssiga
beteckningen pi den nya stora verkstadsavdelning, som numera tagits i
bruk och som vdsentligt har utcikat
Forts.pd sid.24
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Avdelning 88

For*.frdnsid.22
Nohabs resurser i ffi,ga om tyngre
maskinkonstruktioner.Byggnaden dr
9rX34 m i golvplanetoch har en fri
takhdjd av 26,5 m. Tv8. traverserpi
200 ton med en fri lyfthojd av 18 m
uppfyller alla onskemil i friga om
1,,{rba n".iror

Pi bilden t. h. synspigiende turbinarbeten.I fdrgrunden till vdnsterramverket till golwagnen fcir Agesta
Atomvlrmeverk.
*

NOHAB-SPORT
1. 7-mannafotboll serien
Nohabs IF kan i 3,r glddja sig dver
att ha en egen fotbollsplan. Man har
ndmligen civertagit arrendet p& fdre
detta Fallens plan, Skogstorpavallen.
Tidigare har man filtt hyra plan fcir att
kunna awerka matcherna,men nu kan
man alltsi genomfcira dem pi egen
Pran.
Intressetfdr 7-mannafotbolldr stort
pi ftiretaget och fcirsciketatt kora interna serier har slagit mycket vdl ut. I
ir har man mist dela upp lagen i wi
olika divisioner.En hel del rafflande
uppgcirelserhar awerkats. Nigra av de
deltagandelagen har tagit det hela mer
frin den skdmtsammasidan, och det
har enbart varit trevligt. Minga av
matchernahar dragit stor publik, och
minga visa rid har fcirmedlats.Nigon
aktiv fotbollsspelarehar inte fitt deltaga i lagen, vllket er fcirstindigt med
tanke pi att dessahar en helt annan
triining dn de som spelar enbart fcir
motionensskull. I division I blev Plitslageriet slutsegrare efter att ha genomfcirt sina matcher utan en enda
podngfcidust och med den fcirnlmliga
milkvoten 18-1. Segrarei division II
blev Metallurgiska, som tappade en
enda podng. Slutstdllningeni serierna
blev:
Diri.rion I:
Plitslageriet
Laboratoriet
Avsyningen/'/)
Elektrikerna
Montageavdelningen
Reparatcirerna
Atomktaf tavdelningen

660
a)L

622
630
627
62r
600

018-1
1 8-8
z

o-l

3 8-i1
3 14-12
)

o-rt

6

4-72

t2
8
6
6
5
5
0

Diaision IL'
Metallurgiska
Veteranerna
Avd. KKV,zKKR
Planeringen
Ava. 31/67
Plitslageriet
Avsyningen/64

6510

632r
6327
61r2
6r23
6204
6006

r7-3
L)-/

11
d

8-3
8
17-72 7
11-11 4
6-15 4
4-25 0

41,d.88 dd Nohab.Nohabfoto G. Johansson.

TROLLHATTEFALLENSDAG
"FallensDag" i Trollhdttan den 13
-16 juli hade i ir rekordpublik. Inslagetav utldnningarvar st6rt. Kungl.
Vattenfallsstyrelsen
bjdd pi s.k. turiitvatten i Troilhettefallen och industri-

erna hade ordnat en presentation av
sina tillverkningar. Nohab hade en
liten monter med bl. a. modeller av
diesellok och Polar-motorer.
Nohabfoto G. Johansson.

ET\74-@
mal och planenlig och civerstigerf. n.
utleveranserna.
Ett 4j-tal maskinerav
UVA kommer i 3.r,utciver Leipzig- olika slag har redanlevereratsi ir.
mdssani mars, endastatt deltagai en
Det dr mestspecialmaskiner
av olika
utstdllning, den stora internationella slagfcir innerslipning(hilslipning) av
verktygsmaskinutstdllningen
i Briissel vissa bestdmdadetaljer fcjr bil- och
den 3-I2 seDtember.
motorindustrin som efterfrisas
och
-svenska
Tre maskiner kommer att visas, ddre[ter "skrdddarsys".Frin
ndmligen
och engelska industrier kommer de
U-SSP, standard, med planslip- flesta fcirfrigningarna,men dven ldnderna bakom jZirnridin har stort inanordning.
UHM CM-17), en specialmaskin
fcjr tressefcir UVA:s konstruktioner.
slipning av lagerringai med uppsp2inning pi magnetchuckoch stcid mot Liirlingsutbildningen
hirdmetallskor,
Den 7 augustibcirjadevid UVA en
U-55 C 1, en helautomatiskmaskin
ny grupp ldrlingar sin utbildning vid
fiir slipning av lagerringar av smi
verkstadsskolan.Lirlingsutbildningen
olmenslOneI.
vid fciretaget,som nu har nitgra 2'.rpF,
B-pilen hoppas kunna iterkomma nacken,har utvecklatssakta men sdmed fotos och reportage i n;ista nr. kert. Man bcirjade med 10 elever,
cikadesedanfu 196Otill 12 fcjr att nu
r hr tagain 14 pojkar.
Stor livaktighet
p& fiirs?iljOveringenjorH. Sten,under vilken
ningssidan
dennautbildning sorterarkan berdtta:
- "Ja, vi har fitt full kull i ir
Fortfarande rider mycket stort intresse fcir UVA:s sliomaskiner och ocksi, men i ir miste vi for fcirsta
nigon avmattningi forfrigningar eller gAngen annonserafcjr att fi anscikorderinging har icke fcirmdrkts.Order- ningar. Vi tar in pojkar frin Lovrj
ing8.ngen
kan m. e. o. sdgasvara nor- kommun, Solna och Sundbyberg.Pi
UVA

pi Briissel-utstiillningen

NOHAB-SPORT
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frdnsid.24

Klubbmdsterskapen
i tennis hat avverkatsunder mycket god anslutning.
2. Klubb-miisterskap
Det dr tydligt att de egna tennisbaNu dr klubbmdsterskapens
gyllene norna betytt mycket i det stora upptid inne, men tyvdrr har sommaren svingetfcir den vita sportenpi Nohab.
varit uruselpi vira breddgraderoch de Aven i ir har det varit abonnemang
enda,som kan kdnnasig verkligt glada och alit har klaffat till beli.tenhet.
dr vdl egentligengalosch-,paraply-och
Nu dr det dags for cupspel i 7regnklddersfabrikanterna.
De har haft t n a n n a l o t b o lm
l ed start imitten av
hcigsdsong.
augusti.

- alltsl Lovci kommun MZilarciarna
finns ingen yrkesutbildningordnad,si.
ddrifrin kan vi rekryterapojkar. Fri.n
Stockholm d.r svArt att fh nlgra larlingar, ddr tar CentralaVerkstadsskolan och andra liknande skolor och
verkstdderde flesta pojkarna. Men vi
har fitt en bra kull tror jag, alla med
bra betyg i ldrodmnenaoch hcigstabetyg i flit och uppfcirande.Sistndmnda
hiller vi hirt pi.
- De utldrda har nu sitt ut i verkstdderna,men vi har Ji senasteir
mdrkt en viss tendenstill "avfall" om man nu kan kalla det si - minga
av de bdsta elevernavill fortsdtta Ie
teoretiskastudiernafcir att f3. ineenjcirsexamen
eller liknande
- Med Stockholmstadsyrkesskoior
fortsdtter vi det goda samarbetetoch
vi har nu hdr 5 s. k. vdxelelever,som
fir sin praktiska utbildning under en
10 veckorsperiodpi UVA och teorin
under lika ling tid pi. yrkesskolan.
1 finJust nu har vj 2 maskinarbetare,
mekaniker och 2 eiektriker p& denna
vdxelutbildn
ing.
- Just nu 2r det mest anmdlningar
till elektrikerutbildningen,si minga,
att man bara kan taga in ca hdlften.
Det dr vdl TV-tekniken och 'elektroniken' som spdkar. Yrkesskolanhar
bara fltt 12 inmdlninsar till 'metallkursen' och av dessahar UVA fitt en
fcjr vdxelutbildning."

Aven uarpan har, nir detta ldses,
haft sitt klubbmdsterskap.
Som bekant
har Nohab en hel del fina varoakastare.
Trollkorpmdsterskapstlvl
ingen
i varpa l-rarawerkats och det blev Lars
\fiklund, Nohab som med heder forsvarade sitt fjolirsmdsterskap. Han
nidde i ir det fina resultatet7i0 cm
pi sina 36 kast. Ovriga Nohab-framgl,ngar svaradeRainor Piiroinen och
Rune Sandhfcir, vilka placeradesig pi
B :e resp.11 :e plats.I lagtd.vlingen
blev
Nohab tvia, men i kultdvlingenlyckades Nohablaget Lars \fiklund, Rune
Sandh och Sven Ellstrom bryta Saabs
segerradoch hemfciratdvlingen.
For.r
Det f iirsta S.f-loket T43 levererat
Det fcirsta Nohab-GM-loket i en
storre serie levereradestill SJ den 7
j'a,Ii 196I. Loken som dr diesel-elektriska med axelanordninsenBo 'Bo'
har litterabeteckningen
TZj. Effekten
d.r1421hk. Tjdnsteviktenutgor 72 ton
och maxl.rastigheten
100 km/h.
Det f drrl.l Nohab-GM-loket, tlp T 43, Alart
-fdr leueran.r
rll/ .!/. Nohabfoto.
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UVA-Sport

2-4 man tre UVA-iter, U. Glimster,
R. Andersson och R. Abefors, med
UV A-sAyt t arna f ramgdngsrika.
resp.97, 9) och 93 podng.
R:itta liisningen och prislistau
Av UVA:s alla olika idrottsutcivare
*
1r skyttarnaf. n. de mest energiskaoch
Vir bildgita i fdrra numret var tydframgingsrika. Skyttesektionenhar ett
f<ir att hilla skyttestandardenuppe ligen mycket lockande,ty redaktionen
p&litligt ging som trdnar, tdvlar och vid UVA tdvlar man i en intern selie- mottog ett mycket stort antal kuvert
tdvling, med handikapberdkning efter
vlnnef,
med lcisningar.Det felande ordet, som
Virens mest glldjande tilldragelse en invecklad och matematisk-veten- skulle fylla den skuggade rutraden
skapligt utformad specialtabell.Serien
- i varje fall ur UVA:s synpunktvar: BOFORS SMALLER HOGST.
startade
den 18 april
-Sv. och omfattar 6 De vigrlta orden, som illustrerades
var den fina placeringen i Svenska
tdvlingsmoment:
Dagbl.-korpen,
Dagbladets Korpskytte, ddr man i
med fotograf ier var, rZiknatfr&n t till
klassB blev 7:e lag p3'797 po?ingoch 3-mannakampen, N. Fcirstadskorpen 18: kokbok, ros, gaffel, storm, tallrik,
samtidigt "snuvade" \Tedaverken,som och 3 tdvlingstimmar med dubbel- munstycke, korkskruv, tumme, ddck,
blev L1:a i samma grupp, med 787 serier. Serietdvlingendr dnnu inte av- slang,hushillerska, klavertramp, muttslutad, varfcir vi sannolikt fir tiilfnlle
podng: alltsi 10 poing sdmre.
rar, bokhillare, klciver,regel,isk och
att
iterkomma. Ndmnas bcir dock, att
Om denna t?ivling
landetsstcirsta
bultar.
juli)
frir
ndrvarande
(1
ligger Bo Nellkorpskyttemcinstring- ar f.. ri. att fcirEfter sortering, dragning gransktdlja, att UVA deltog med sammanlagt mer (klass2) bnsttill med 757 medel- ning och ldsning, allt under betryg*
2L skyttat, av vilka 7 fick mottagapris. po?ing.
gande ceremonier,blev prislistan fdlBdsta individuella placeringar nidde
UVA-skyttarna f.rigar ocl<s&huru,ancle:
Bo Nellmer i klass 2 ( ddr han blev vida det inte skulle kunna gi att haila
1 :a pris PlitslagareK. P. Cadson
2I:a man) och LasseOlssoni klass4, en koncern-tlvling i skytte. Resp. lag
(9028), avd. VP, Bofors.
ddr han blev 22:e man pi 87 poiing. kunde fi skjuta p& hemmaplanoch per
2ia ,, Fru Gunhild Nilsson (penHan hade mcijligen chans att vinna telefon sti i fcirbindelsemed varandra
klassen, ty han tappade ett skott, och fcir att jdmfora resultaten.
siondr), Talmansg. 2, Kga.
med sin standardhade han slkert kunB-pilen civerlimnar fdrslaget med
3ie ,, Pl8tslagareNils Eriksson
ftatte96-97 po?ing.UVAJaget hade v,armh3f till resp. skyttegilleneller
(3813), avd. 80 C, Nohab.
dlrmed ockst kunnat komma ett ^Dar sKvtceseKtloner.
4ie ,, Skrivbitr. Marianne Jansson
pinnhil h6gre i tabelleni klassB.
Fcirslagetir givetvis v?irt all upp(t2080), avd. NVA-4, Kga.
*
muntran och vi skall girna sie tiil
5:e ,, ReparatcirOscarCl6ment
Den p maj skrits i den traditionella tjlnst med spaltutrymme frir referat
(3833), avd. 156 VR,
och
prislistor
m.
m.
mellan
UVA,
RIFA
3-kampen
och
Nohab.
Diamanten, dlr man anvdnder samma
poiing- och lagberikning som i Sv. Vem ?ir vad i UVA:s korpora6:e ,, IngenjcirNils Berndt
Dagbl.-korpen,alltsi med 9-mannalag. tionsklubbar 196l
(83520), avd.KA712,
UVA vann tlvlingen <iveddgsetmed
Bofors.
Orkettern: B. Carlssonordf.. B. Ol796 podng, och ercivrade f<jr alltid
7 ie ,, Ingenjdr Stig Clesson
vandringspriset.Diamanten fick 752 lerstad sekr., E. Tcirnblom kasscir.
(83623), labalpur, Indien.
Skyttet: L. Olssonordf., R. Abefors
podng och RIFA 744 poiing. Segern
sekr.,
T.
H<igstrcim
kassdr.
8:e ,, Herr S7iktor E. Johansson
birgades alltsi med en betryggande
Bridgen: L. \Taldemarssonordf.,
marginal. UVAJaget bestod i denna
(pensiondr), Albeftsvd.g.44,
P. Sldholm sekr., K. Palsiter kasscjr.
tlvling av
Trollhkttan 2.
Schacken:
A.Rutanenordf., P. ThorL . O l s s o nk, l a s s4 . . . . . . 8 1 poiing
9iE ,, Civilingenj<irSvenKull
sell
sekr.,
L.
Olssonkassijr.
T. Hcigstrcim,klass4 . . .. B0
(84076), avd. X, Bofors.
Foto:
R.
Billengren ordf., U. BroF . N i l s s o nk, l a s s4 . . . . . . 8 0
10:e ,, BrukstjlnstemanSven Engkvist sekr., E. Tdrnblom kasscir.
I . L i n d k v i s tk, l a s s3 . . . . . 8 1
Motor:
quist (82087), avd. EDM,
G.
Lidving
ordf.,
A.
JohansB o N e l l m e r k, l a s s2 . . . . . 9 6
Bofors.
son sekr., R. Bjiilven?iskasscir.
K.-E. Lundgren,klass2 .. 93
Skall vi sedan rapportera frin de 11:e ,, GodspackareEric Franklin
U . G l i m s t e rk, l a s st . . . . . 9 7
olika sektionerna blir betygen enligt
R . A n d e r s s o nk,l a s s1 . . . . 9 5
(290r), avd. VR 30,Bofors.
fastighetsfcirvaltareC. Bark friljande:
R . A b e f o r sk, l a s sL . . . . . . 9 3
I2:e ,, Kontorist Margit Sahlin
Orkesternlivlig verksamhet- f. n.
(T 351),avd.EF 12,Nobab.
Summa 796 podng
dock sommarstiltje.
I3ie ,, Kontorist Anita Holm
Klass 4-5 vanns av B. Henning,
Shyttet livligast av alla grenar vid
Diamanten, med 85 poZing.Hlr blev UVA.
(85034), avd. EPT, Bofors.
L. Olsson bist med 81 poiing.
Bgidge g3.rbru, dock sisongbetonat L4:e
Svarvare
Pontus Thorp
,,
Klass 3 vanns av B. Strcim,Diaman- och f. n. sommarlugnt.
(372t), avd.VA 20,Bofors.
ten, med 82 po:dngmedan I. Lindkvist
Schackengir ocJ<sibra, men tar det
blev 2:a, en poing ldgre.
givetvis lugnare nu under sommaren. lt:e ,, BrukstjdnstemanPer Mdllberg (82037), avd. EPR,
Klass 2 vanns av B. Nellmar pi 96
F ot ot livlig verksamhet.
Bofors.
poiing friljd av ytterligare tvi UVAMotor stort intresse.
iter, K. E. Lundgren med 93 och A.
sporten i i)arigt (allm?in idrott och
Redaktionenuttalar ett tack fdr det
Andersson90 poiing.
fotboll) gtr-ganska diligt, ty ledare visadestora intressetfcjr denna tzivling
Klass L vanns av Persson, RIFA,
saknas och det 1r svirt att fl nigon
och lyckcinskar de 15 lyckliga prismed 97 poZing. Direfter foljde som som vill hilla i alla tr6.dar.
tasaffLa.

Sommartlvlingen1,961
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Tidaholmsverkens
Plastproduktervisadepi
.

..11

internationell utsta[nmg
Tillsammans med itta andra svenska plastindustrierdeltog Bofors-Tidaholmsverken AB i en gemensammonter pi den internationellaplastutstdllningen, Interplas 61, som hrjlls i
London undertiden 2L. 6.-L.7., och
av de i Tidaholm tillverkade produkterna utstdlldes
Ester-Bonouell plana och korrugerade
glasfiberarmerade
polyesterskivor,
Bonoplex plana skivor i ofdrgat och
opalt utfcirande,
Kupoler sivdl enkla som dubbla,
Telefonhytt av ofd'tgadakrylplast,
Belysningsarmaturer rned klpor
opal akrylplast,

av

KyltkLpsdetaljer, en kylskipsdiirr med
skumplastisolering
samt en i en vid
Tidaholmsverken konstruerad maskin speciellt djupt dragen innermantel.
Stdt&!dd, vakuumformade plastfolier
fyllda med skumplast.
Samtliga artiklar vlckte berdttigat
uppseendei den rikliga produktfloran,
och Tidaholmsverkenkunde knyta vdrdefulla kontakter med sivdl arkitekter
som forbrukare.

Deltagandeti denna utstdllning utgjorde ett led i en stiirre marknadsundersdkning, och i stort sett samma
produkter visades samtidigt d.ven i
Gand, Belgien.
Bitt
*
Sflgartorpet

fiirsvinner

Den idylliska stugan hdr ovan dr
som de flesta tidaholmarekanske ser
Sigartorpet och anledningen till att
bilden kommer i B-pilen dr den vanliga att huset kommer att frirsvinna.
I dessstdllekommerpi tomternanr 10
och 11 i kvarteretGladan att uppfciras
tvenne nya egnahemsviilor.
Stugansilder 1r ej liitt att avgcira,
men torde uppgi till L5o-2oo ir.
Dess senastehyresgdstvar f. portvakten Carl Johanssonvid Bofors-TidaholmsverkenAB. Denne var tidigare
anstdild vid Tidaholms Bruk som
miibelsnickare och har varit bosatt i
Sigartorpet cjver 40 ir. Han har trivts
utmdrkt och pysslai om den till fastigheten hcirandetlppan. Visserligen var
byggnaden icke bekvdm eller varm,
men nlr man bott liinge pi en plats
och trivts bra, si dr det inte si ldtt att
bryta upp. Nu flyttade J. till en mo-

Bof ors-Tidaholrnsterhen AB:s monter pd Interplas 61 i London. Foto London News Agency
Photos Ltd.

Sdgartorpet, en idyllish liten kdk med piil
aattdgda proportioner. Foto Bengta Molin.

dern och Httskott pensionirsldgenhet
men det var med vemod han kimnade
sitt kdra Sigartorp.
Tidigare var det som namnet anger
ett totp med jord till och den siste
verklige sigaren,som bodde ddr, hette
Svensson,och hans ko gick i bete pi
den mark som nu utg6r yttersta delen
avBonoplastfabrikens
omride.Tiderna
fijr?indris.
E. M.
*
Personalnytt
Ingenji)r Karl-Lennart Norenhag,
TVT, fullgjorde sin sista arbetsdagpi
Bofors-Tidaholmsverken AB den 5
juni fcir att pe egen begdrantilltreda
befattning pe annao ort. Eftertridare
som chef for TVT 1r lnnu ej utsedd.
Ledningen av driften uppr?itthilles
t. v. p& vakansav fi)rman Per Ohlson

(onp).

lngenii)r Olou Nybolm (Nmo)
dvergir till den tekniska fdrvaltningen
frin den l/6 for att odelat dgna sig
tt produktionstekniskoch kommersiell
utveckling av armerat formgods och
tillhcir sisom s&danej ldngre formellt
Han bibehilfcirslljningsavdelningen.
ler dock tills vidare kontor i huvudkontoret och avdelningsbeteckningen
TVF 4.
Den 1 iuni utndmndeshert Karl
Gerhard Frisk till fcirmanpLVerAtyg:perkstaden(VV 21) .
Ingenjdr Stig Holm har anstlllts
som driftsingenjdroch chef fcir Termoplastbearbetningen
(TYT) vid Tidaholmsverken. Han tilltrader denna
tjdnst den 11 sept.IngenjcirHolm har
senastbl. a. vait konstruktiirvid Rcirstrands Porslinsfabriker och sedan
195) verksam vid SvenskaGummifabriks AB i Gislaved.
E. M.
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Wedaverkens lagerfcirs?iljningav stdnger,
rcir och profiler
1948 ut<ikades 'Wedaverkens tillverkningsprogram med strdngpressning av stdnger,rcir och profiler. Tillkomsten av dennatillverkning berodde
di, dels pi au AB Bofors var en stor
frirbrukare av stingmaterial och dels
att mojlighet yppades fcir legopressning av mdssing at Sddertelje MetallfdrZidling. Tillverkningen av strdngpressadeprofiler har under 5.renslopp
dndrats till att omfatta en allt storre

del byggnadsprofileri ldttpressatmaterial samt stingmaterial.
Fcir att tillgodose kundernasdnskan
att kunna fi vanligast fdrekommande
typer och dimensioner av stdnger, rdr
och profiler direkt frin lager, ladesett
halvfabrikatlager upp redan 1949.
Aren 1949-50 hyrdes fcir detta dndamil en mindre lokal i iistra delen av
Sodert2ilje. Lagerfrirs?iljningen iikade
med iren och t951 flyttadesprofillag-
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Fem gjutare ferdigutbildade
vid'Wedas verkstadsskola
Den inbyggda verkstadsskolanvid
$Tedaverkenfdr gjutare hade kursavslutning den 17 juni, di de avg&ende
elevernaerhdll premier och rilTedaverkens och Gjutareklubbens stipendier.
Fem unga mdn, namnen S.terfinnspi
bildtexten, dr nu klara fcir vidareutbildning och fdrkovring i yrket ute i
arbetslivet.

vvv
;Frffif$

Profiler

AagfrngsAlassen 1961 aid Vedas aerh,stad.r
s€ola. Sittande fr. a. Leif BjbAlund, Gdaa
Andersson och AAe Kjellberg. Stfrende: Raymond Niislund. och Lennar, Karlsson.
rVedafoto ITestedund.

LJ
L'

Forts.fr dnfdreg.spalt
ret till en st6rre lokal invid Stockholmsvigen nirmare I7edaverken. I
dennalokal kunde ett mera omfattande
lager l[ggas upp, och en kaps&g anskaffadesfdr kapning av profilerna till
dnskadeldngder.
Allt sedan lagerfors2iljningenstartade hade tankar funnits pfl, att fcirldgga lagret inom \Tedaverkens omride och helst i nlrheten av stringpressen. De det nya varmf<irridet
byggdes,inreddes k?illarplaaetfdr ett
nytt ytterligareut<jkatprofillager L)54
togs den nya lokalen i anvindning och
d[rmed kunde lagerfdrs?iljningenfrtn
en rdtt blygsam bdrjan upparbetastill
att f3,en relativt betydandeomfattning.
Som annonsen "Vi har Er profil i
lager", bild 1 visar, finns ett omfattande lager av stinger, rtir och profiler.
Vid str?ingpressens
senastetillbyggnad
L959-60 erh6ll profillagret nya stdre
lokaliteter inom sammabyggnad. Genom att stdrre utrymmen blev disponibla, blev det m<ijligt att l?iggaupp
lagret pi ett modernt rationellt sitt. I
november 1960 var det klart fcir inflyttning och bild 2 visar profillagret

2B

samt bild 3 den nya sidlastarensom
anskaffadesfcir en ldttareoch snabbare
hanteringav profilerna.
Sidlastarensom ir av tysk tillverkning har en lyftkapacitetav 1500 kg.
Lyfth6jden at 3LO cm och samtliga
hjul kan vridas 90o varigenom sidlastaren kan koras sivdl framit som
bakit och it sidan.
prof ilkorgarnasom
De staplingsbara
synespi bild 3 nr \Tedaverkensegen
konstruktion och anvlndes bide vid
transDortav materialetsamtvid vlrmebild 4. Ugnensomdr av
behandlingen,
genomgiende typ, chargerasfrin ena
kortdnden och korgarna med profiler
kcires rdtt igenom ugnen pi specialkonstrueraderullar.
Fcir ndrvarande har \S7edaverken
Sverigesstdrsta och mest vllsorterade
halvfabrikatlager av stdnger, rdr och
profiler.
S. Ln. Fig. 2. Interidr lrfrn profillagrel. Stredafoto\Testetlund

WEDA-historier

'i

\u

rs7edafoto\(/esterlund.
Fig.3. Med den nya sidlastaren hanteras profilerna llitt och srnidigr.

Fig. 4. Med en d.raguagn
chargelas genongingsaagnen nzed profiler i
sina korgar,
ril7edafoto ITesterlund.
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\Tedaverkenhar vid det hdr laget
uppnitt en hedervdrdilder, dven om
fciretageti detta avseendeinte kan
mdta sig med Bofors, Nohab och Nobelkrut. Minga anstdlldahar emellertid hunnit &ldrasi fciretagetoch den
andra och tredje generationenarbetar
ddr nu. Mycket har hlnt under alla de
ir som gatt. Det har vadt hdndelserav
roande- kanskeocksi oroande- art
som inte alltid nedtecknatseller satts
pi pr?int di de intriiffade, men som
kanskenu fcirtjdnaratt bevaras.Minga
replikskiften kanske blivit klassiska.
tilTedaverkens redaktionskommitt6
vill gdrnabidragatill den "inre historieskrivningen" och inbjuder hdrmed
alla nuvarandeoch forna wedaitertill
en hi t t ori eberiittartkuling.
Historierna- anekdoterna- skall
vara knutna till \Tedaverkeneller dlr
anstdllda,de skall med andra ord ha
lokalkaraktdr.Nigot annatvillkor kan
redaktionskommittdninte st?illa upp
fcir tdvlingen.
Skriv alltsi ned Edra historier eller
minnen, undertecknamed en signatur
eller pseudonymoch bifoga ett litet
tillslutet kuvert, innehillande namnsedel med adressoch ev. avdelningsbeteckning.Bedcimningenav inkomna
historier blir rlttvisare, enklare och
sdkrareom namnsedlarnabryts sedan
- givit
juryn - redaktionskommitt6n
sitt utlitande. T?ivlingstidenutgir 1
dec. Frirstapris blir l0 kr kontant och
ddrutciverblir det flera penning- eller
trristpriser.Adresseratdvlingsbidragen
"\Tedahistorier", overing. G. Lindh.
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BOFORS
Oktober

50-iringar

Anstdlld
at

L Hoglund, Anna Margit, Tempoavsyn.,KA 91
1. f ohnson,Alf Aluar Hampus,Ingenjor KKY
3. Holmstrancl, Erik Guttau Euald, Uppvd.gare,
MVK 14
7. Persson,Ernst Einar, Bilf6rare, RT
L5. Ellfirbm, Erih Holger, Miiare, B
16. Zeltergren,Karl Folke,Rormont6t,B 2J
18. Suerztson,
Gt)teRagnuald,Fdrman,MP 7
20. Warnqaist, GuslaaEuert, Div.-arb., KA 9t
23. Morello, Giouanni,Centerlesslipare,
VA 30
25. Grek, Erik Anselm,Stickare,VK 23
21. Blad, Otto Euert Ernanuel,Brinellprovare,
MH 20
27. Carlsson,Oskar Gunnar, Frlate,VF 20
)1. Lincler,Ebba SonjaRePna, StZiderska,
EFV
November
l. NygLrd.,Artnr Runar, Centromaskinslipare,
MVK 40
6. F orsberg,GustauGeorg,Hdrdningshjdlpare,
MH 20
l). Andertson,SigneEnelia, Avsynerska,MRK
76. Quick, Viktor Aluar, Brukstllnsteman,EDX
18. Eriksson,Karl-Euert,Synare,MSK 80
L8. Hellilrdm,. Karl Sten, Bntkstjdnsteman,PE
19. Iansson,Araid Emanuel,Ugnsskcitare,
MH 20
19. Lindberg, Anna Elisabeth,Stiderska,SS
20. BacA,Per OsAarViAing, Synare,MVK 30
24. Karlsson,SuenEclain,Reglerare,MSK 31
24. Trinhammar, Ernil Henry, Ingenjrir, KMPS
zS. Sjdberg,Henry Fritiof, Jiggborrare,W 20
December
4. Sunclrnan,Karl Erik,Ingenjrir, KA 64
10. Carlquist, Gustau,Reparatdr,MSK 90
I0. Skdld, Oskar Gunnar,Maskinist,X 40
I1. Noreston, Uno Ragnar,Reparatdr,MSK 90
17. Asluncl, Iuan, Ingenj&, KKZ
18. Rysjo, Ake Em.anuel,Frdsare,VF 20
20. Age, lobn Iuar, Svarvare,YK 2,
20. Hertsberg,Hjalmar Linus Emanuel,Binellprovare,MSK 50
2L. Pertson,Nils Arne, Brukstjdnsteman,
KMTL
23. lansson,Adolf Ernanuel,Trunspottarb.;RT
23. Pegrell,Karl Einar, Gcitsynare,
ME 20
24. Nilsson, Harald.Rudolf, Fdrman,KA 9L4
27. Ede:kog,lohn Edaard,,Brukstjdnsteman,
EPM
60-iringar
Oktober
5. Karlsson,Bror Artur, Kappare,V A 20
5. Aare, Bror Aluar,Ingenjdr, KKIJ
8. LfungberS, lenny Viola, SortercrskaOT

Sundquist,Carl Gunnar,Kranfcirare,VK 2j
Sancluall,
Emil Teodor,Verktygsfilare,VV 20
Niltson, OscarRagnar,Chauffdr, 6G
Ehrle, Fol€e Alexander, Ingenjor, KKS
fansson,Karl Emanuel,Ingenjcir,KKT
Nyttrdm, ViAtor Euert, Handformare,MG 21
Karltson, Karl Fritiof, Kanonborrare,VK 21

1933
t92)
I9L7
1949
1929
L975
Ig33

November
1.. Berggren,GustauAdolf, Brinellprov.,MH 22
3. Strdm,Karl Edain, Hj?ilpsynare,
MY 22
6. QaicA,GustaaAdolf (Aclclel, Brukstj.-m.,FB
LL. Finnebiick,Erik Mirten, Trdarbetare,B 9
29. Wahlgren,Bror MalAolm Wilhehn, Tr'ddgirdsarbetare,B

1935
1928
1918
t925

9.
ll.
L4.
T7.
2o.
23.
21.

19'L
1942
1933
1934
1937
7930
1936
1952
1949
1926
1956
r928
L950

December
2. Persson,Knut Folke Efrairn, Plitslagare,VP
7. StAbl,OskarEd,uin,Pl6.tslagare,
VP 2i
9. Lindberg, Karl Hjalnzar,Transportarb.,RT
13. Tallberg,EriA Rudolf, Grovarbetare,B 9
20. Carlquitt, Fredrik Vilhelm, Lab.-bitr?ide,MLP
27. Branting,Harry Augustinus,Svarvare,VK 28
28. Holrnstrand,Karl FranL Eberhard,Kugghjulsfrlsare,VK 29
29. Karlston,Herman Napoleon,Plitslag., VP zz
3I. Staf, Karl Sixten,Avsynare,MSK B0

1c)s7

NOBELKRUT

195L
L954
t926
1946
r') )o

7951
t960
1952
1942
1937
rg27

1932
t9r4
L933
L953
1933
194r
7928
1.944
1939

50-iringar
Oktober
3. Erihsson,Adolf Fritiof, Reparatcir,NZE
3. Ldastrand,Eilk Ake Armand, Murare,NB 40
IO. Axeltson, Emil Thure, Fcirman,NVN
13. lYil,ln, lohan Manfrel, Kontorist, NFCE
15. Bergluncl, Hardy Leo, Elektrlker, NX
20. Kell1n, StureErland lohan,Yapentekn.,NLB
24. Halt, SuenRagnuald,Krwtbuntare,
NVA 3
29. AAerberg,Tore, Apparatskcitare,
NZE

1955

1948
I92o
1955
L929
1927
I92A
L92O
L943
1942

1930
L929
1939
L937
lgj:.
1936
I9j7
L926

November
27. Dahlgren,Bror Martin, Byggn.-snick.,NB 40 L947
28. Klaesson,EsterHelena,Ammunitionsarb.,RA 194t
December
17. Lartson, Olou Valdenzar,Reparatot,NB 90
19. Iohansson,Helge Sigfrid, Apparatskcit.,
NVF
29. Pettersson,
Erik Birger, Apparatskcitare,
NVF

1934
L925
I9i5

60-iringar
Oktober
L6. Guttauston,Helge Natanael, Instrumentskcitare,NB 60

l%4

L9)O

1938
193'
193t

L920
L936
L95l

November
2. Thelander,Erntt Holger Emanuel,Yerkmdstare,NX
193B
LL Holmberg, Carl GustauAndreas,Krutknidare,
NVK 2
19119
December
\8. Karlston, Karl Alex, Nitrerare, NVN

r926
30

NOHAB
50-iringar
Oktober
VT
6. Larsson,Nllr, Svetsare,
EIF
8. Ahl, Hjalmar, Fcirridsarbetare,
L4. Anclersson,Leai, Filare, VE
17. Suennberg,Tore, Kontorist, FB
24. Hanston, Bertil, Elektriker, VE
27. Biurstrdnt, Gunnar, Filare, VA
November
5. Guslaftson,lohn, Avsynare,VD
9. Liljeblad, Erih, Plhtslagare,VT
26. Anclersson,Herbert, Fcirman,VD
28. Erihston, Karl-Erik, Traversfdrare,VM
60-iringar
Oktober
L6. SAoog,Emanuel,Filare, VD
EIF
25. lorlind,, Martin, Fcirridsarbetare,
Oskar,Elektriker,VE
1I. Samuelsson,
November
1,. Bratland, Rasrnus,Konstruktcir, KKV
EIF
LO. Suantesson,
Karl, Fcirrldsarbetare,
EIF
11. Olofron, Oskar, Flrcl.dsarbetare,
L1.. Oltson, Reinbold, Traversfcirare,VT
28. Ahlqaist, Elsa, Ritningsutldmnare,VM
December
8. Myrdn, Bror, Reparatdr,VR
9. Erihsson, Ragnar, Transportarbetare,VM
20. Bredberg, Erik, Pliltslagare,VT
EIF
27. Bergttrdm, Torsten,Forridsarbetare,

r954
L953
L940
L935
1c)55

194r

1c)s?

r927
L955

1949
1955
L9)1

r929
10)1

L928
r936
L960

November.
t. Lidberg, Karl losef, Plitslagare

r939
1937
L940

L-)to

60-iringar
Oktober.
2I. Sandin,Karl Aagust Birger, Bonoplastarb.

t960

December.
17. Persson,Per Gustau,Bonoplastarb.

L939

JI

1934

\vEDAVERKEN
50-iringar
Oktober
2. W esterlund, F olke, Gjateriarbetare
9. Carlsson,Nllr, Avsynare
II. EAehult,Nl/r, Ingenjcir
26. Henriksson,Thure, Avsynare

1946
1946
1947
1948

November
L. Strdmberg,Eclit, Renserska
6. Hell$rdm, Harr!, Kdrnmakare

1960
1933

December
1. Aluiing, Daga, Rensercka
10. Unge, Torstea,Civilingenjcir
23. Molin, Urban, Overingenjtir
27. Kullgren, Algot, Fcjrman

1959
1942
1949
1946

60-6ringar
December
2L. Karlsson,Martin, Uppackare
2L Wiclegren,Wihner, Kasscir

1940
1930

N?ista nummer
eller 5 av Stgilng 1961 berZiknasutkomma den 1 nov.
Redaktionen ir tacksam fcir att fi eventuella bidrag
snarastmdjligt, i vatje fall senastden 1 okt.

Julnumret
eller nr 6 av denna fugi,ng, miste liggas i press senast
den 15 nov. fdr att posten skall kunna distribueratidningen i god tid fcire den vZildigajulpostfloden.Redaktionen mottagerredannu ev. bidrag med stor tacksamhet.

Kriinikan tr961
Fcirstahdftet av Lrglng L962 skall som vanligt innehilla en krcinika civerhlndelser av stdrre intresseinom
koncernen.Tdnk redan nu pi att skicka in notiser och
fotos tili krdnikan. Alla bidras honoreras.

UVA

November
4. Lt)ftrand,, Helge, Fcirman
22. Stiickl, Franz Sereph,Filare

November
2o. T tirnblom,Eric, Inkcipschef

RHNAKTIONEN

December.
L94r
6. Eng, Erik Gunnar, Bonoplastarb.
22. Bjdrh, lohn Anders Gotthard,Bonoplastarb. 1 c ) s 7

50-6ringar
Oktober
6. Oclquist,Lennart,Direktcjr

1941

L9L9
L960
L9L6
1934

TIDAHOLMSVERKEN
50-iringar
Oktober.
25. Ljungberg, Siguard.Standis, Bonoplastarb.
29. Ancleruon, Erik Gustao Adolf , Filare
2). lansson,Harry Natanaaf Bonoplastarb.

60-iringar
Oktober
L3. lonsson,RobertKarl, Stpportsvatvate

1944
Boforsm?isterskapet
1954
L9r2

i f.oto 1962

kommersnarastatt utlysas.Anvdnd hdstminadernatill att
finga trevliga fotos till "semester-och fritidssidan".
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Vilheln Andersson
Bofort

Karl Bjdrk
Bofors

Daild Etiksson
N obelArut

Edoin Fagerlund
Bofors

Karl-EriA FalA
Tidaholrnsaer
Aen

Linas Frisk
Bofors

Erik Haglund
Bofors

Axel Hult
Bofors

Anclertson,Nils Vilbelm, f6dd 26 |uJi 1894,pensionerad 1 aug. 1961. Anstiilldes1 juli 1920 som grovarbetare
p6.Bofors Byggnadsavdelning,
som han tillhrjrde hela sin
anstdllningstid,ca 4L ir. De sista7 &ren, frin 1954, var
han frirridsarbetare.Erh<jll vid Bofors 3OO-&rslubileum
I)46 medalj och gratifikation fcir 26 tjd.nstelLr.
Bji)rk, Karl la€ob, fodd L3 jrili 1896, pensionerad
I avg. L96L. Efter tjlnst vid enskildajd:rnvd.gar
och i USA
anstdlldeshan vid Bofors i okt. rglo som filare i Reparationsavdelningenoch flyttades 1935 I samma yrke till
Kanonverkstaden. Utndmndes i nov. 1937 tlll btandmlstare och hade denna tjdnst tlII 1,9:-9di han cjverfiyttade till Fcjrsvarskontoret
(6F). Erhdll 1951 medalj
och gratifikation fdr 21 tjdnstefuoch hade siledes 31
tjdnsteir nir han avgick.
Eriktson, Dauicl Herrnan, fodd 13 juli 1896, pensionend t3 j:ulritl6t. Anstdlldespi Elektrikerverkstaden
vid
Nobelkrut L3 ^ng. 1910, diir han 1 maj 1926 befordrades
till fdrman. Denna befattning hade han tills han avgick
efter ca 51 tjinsteir. Erh<jll vid Bofors 3OO-Srsjubileum
L)46 medalj och gratifikation ftir 36 tjiinstetr och 196O
storamedaljenfcir )0 tjlnsteir.
Fagerlund,Edain Albin Gideon, fddd 13 juni 1.894,
pensioneradI j:uitiL96L. Bcirjadearbetavid Bofors Valsverk redan i aug. 1909. Overflyttadesenaretill Kanonverkstaden,ddr han blev filare och montcir. Erhdll vid
jubileet 1946 medalj och gratifikation fcir 37 tjdnstefu,
1959 stota.medaljenfcir 50 tjdnsteir och kunde stlunda
ld,kna52 ir i bolagetstjdnst ndr han avgick.

Falk, Karl Erik, fodd 18 juni 18p4, pensionerad7 juli
1961. Anstiilldes30 aug. L94Ovid Apteringsavdelningen
pi Tidaholmsverken, dlr han 2 3t ienarc blev f6ridsarbetare fdr att l)44 flytta till Maskinverkstadenmed
sammasyssla.21 tjdnsteir.
Fr,isA,lohan Linus, f6dd 10 juni 18p4, pensionerad
1 juli 1p61. Anstdlldesi mars 1938 som grovarbetarepi
Byggnadsavdelningeni Bofors och fiyttade i jan. 1955
rjver till Centralfcirridet som fcirr8.dsarbetare.
23 tid.nsrcer.
Haglund, Erik, f.6dd L4 juni 1894, pensioneradt juli
1961. Anstiilldesvid Bofors r okt. tg5l som trdarbeiare
pf,.Byggnadsavdelningenoch hade denna sysslatills han
avgick med pension efter ca 28 tj2insteir.Erhdll 1958
medalj och gratifikation frir 25 tjdnsteltt.
Hult, Karl Axel, fodd 23 maj 1894,pensionerad1 juni
L951. Yar anstdlld vid Bofors I9I3-19I4
och 1918
innan han i jan. I9L9 iterkom som svarvafei Fiiltverkstaden. Overflyttade senaretill Rcirverkstaden,fcirst som
svarvare och frtn L944 som reparatcir. Rdknade ca 42
tjlnsteir nlr han slutade octr erhOtt vid iubileet 1946
medalj och gratifikation fcir 27 tjd.nsteer.
Lundberg, Conrad Emanael,fddd 29 iuli 1896, pensionerad L
.aug. L)5I. Brirjade vid Bofors redan i ipril
1911 som kopist pi Konstruktionskontoret.Blev senare
kontorsbitrddep3. KanonverkstadenL9L4 och pt planeringen 1918 fcir att 1922 t^ga hand om divarinde Iilla
Reklamavdelningen.Flyttade i jan. Lg24 till Staf6rseljningen och blev 192) inkciparepi Inkopsavdelningen,dlr
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Conrad Lundberg
Bofors

Gustau Mahnberg
T idaholmsaerken

han senareblev bitrddande inkcipschef.Erh6ll vid jubileet
L)46 medalj och gratifikation f6r 35 tj?insteiroch uppn&ddes&lundamer An )0 tjZinsteirndr han avgick.
Malmberg, Karl Gustau,fddd 14 nov. 1893, pensionerad 7 juli L96t. Arbetadevid Tidaholms Bruk under
minga tr och anstdlldes1941 vid Tidaholmsverkensom
mllarc.20 tjdnsteir.
Selin, Ernst Valfrid, fodd 31 jali 1896, pensionerad
I aug. L96L. Praktiseradesommaren1918 som ritsare i
Kanonverkstadeni Bofors och sommaren1922 som ritare
pi Konstruktionskontoret. Anstdlldes i juli 1924 som

Gdsta Sidstrdm
Nohab

Erntt Jeltn

Bofors

ritare och konstrukt<irpi Konstruktionskontoret,civerflyttade i okt. L927 till KrigsmaterielfcirsZiljningen
som
offertingenj6r och blev sedermerachef fdr denna avd.
(KMO). Erhdll 1948 medalj och gratifikation fcir 25
tjinstetr och kunde stledes rd'kna38 tjdnsteir ndr han
slutade.
Sit)strdm,Giista Reinhold, fddd 24 |uni 1896, pensionerad 30 juni 196L. Anstllldes r9L9 p3' Ekonomiavdelningen vid Nydqvist & Holm, ddr han senareblev kalkylator. Hade denna tjinst i nlrmare 42 ilr, tllls han
avgick. Erholl vid Nohabs 100-&rsjubileumL947 medalj
och gratifikation fcir 28 tjdnste&r.

=>IN MEMORIAffi<<:
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Signbild. Aronsson
Bot'ors

KAf I LflAnA

JSOt)

Bofors

Aronsson,Signhild Linnea, fddd 23 maj t903, avliden
27 iuli 1961. Anstiilldesvid Bofors i okt. 1942 som stdderskaoch hadedennasysslaca 19 ir.

Gott'frid Hel
N obelArut

".

Helmer loselsson
N obelfuut

Erlandsson,Karl Teoclor,fddd r0 jan. 188p, avliden
5 alag.I)61,. Anstd.lldesvid Bofors i juni l9)3 som portvakt, var fdrridsarbetare i Automatverkstadenaug. 19)3
-maj L954, d& han ttergick till Vaktavdelningen.

f otefsson,lohan Hehner Ferdinand, f6dd 27 maj 1904,
avliden 26 juli 1961.Anstiilldesvid Nobelkrut i jan L926
pi Ammunitionsavdelningen,
ddr han var sysselsatt
med
olika arbeten till april 1.944.de han civerfordestill ncavdelningen,d[r han huvudiakligen arbetat med uppcisning av nitrocellulosa.Hade ca 32 tidrrsrcernlr han gick
bort. Erhcillt954 medaljoch gratifikationfor 25 tjensGer.

Heli, lohan Gottfrid, fddd 14 mars 1906, avliden
9 aug. 1961. Anst?illdesvid Nobelkrut i mars i938 pi
Tdndmedelsavdelningensom maskinstillare och bitridande fcirman, vilka sysslorhan hade till sin bortging. Helj
var en av Nobelkruts flitigaste fcirslagsstdllarefcjr f6roder.23 tjdnste&r.
blttrade verktyg och arbetsmet

Nyberg, Karl-Erik, fddd 27 dec. 1p06, avliden 29 iuli
1961. Anst2illdesvid AB TidaholmsverkenL6 aug. 1,)j)
som betare,blev dd.refterordningsvakt och flyttade senare
till divarande Apteringsavdelningen.I nov. 1943 kom
han till Automatverkstaden,ddr han i olika perioder arbetade som automatsvarvare
och avsynare.Frin nov. 1958
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VAR VACKRA,,VINTERTRADGARD,'
I biirjan av september planteras julens blomsterprakt
Fcir en blomstervdnkan ingenting
vara mer glZidjandeoch stimulerande
dn att sjdlv driva fram alla de vackra
ki'kblommor, som skall lysa upp och
sklnka trivsamhet i hemmetunder den
mcirkasteirstiden. Men vill man ha
sin egenvintertrldgird i full blom till
jul, ja d3,fir man starta med planteringen redan i b6rjan av september.
Denna verkligt givande sysselsittning
dr Tdttarein man tror och ingen behover misslyckasom man bara friljer
de enkla odlingsriden.
Vilha /rjhar man bi)r udlja
Nybcirjarenbdr hilla sig till hyacinter, tidiga enkla och dubbla tulpaner,
Mendel- och Triumphtulpanerna,narcisser,krokus, tazetteroch iskonvaljer.
De ger den slkrastelcinenfcir mcidan.
Men endast lcikar av hcigsta kvalitet
gaftntent fullgott resultat sdger de
efi ar na.hollindska lcikodlarna.
Viilj stora hTacintldLarfcir drivning
i glas. Fcir drivning i krukor till jul
och ianuari b6r man endast anvdnda
prepareradehyacintldkar, men dessa
kan vara av mindre storlek. PL:k- och
pingstlil jor d.t ldtta att lyckas med och
samma sak kan sdgasom smilcikarna.
Bland de tacksammaste
dr till exempel
krokus, men undvik de gula ty de kan
ofta vara svira att lyckas med inne,
Pirlhyacint, Iris reticulata,Scilla sibirica och Spring beauty.

All slagsbra jord blandad med Y< Efter planteringen
sand er ftimplig fcir iokdrivning. Jorkan man fdfiara pi olika sdtt. Man
den bcir vara fuktig men inte genomkan sdttain krukorna i de svartaolastbldt.
pisar som de flesta frcjhandlaretillhandahillerfcir lndamilet.
Krukan st?illespi pisens <ippning,
som ord.entligt viks ihop under krukbotten. Se till att det finns gott om
utrymme i plastpisenovanfcirkrukan,
s5"att skottenfritt kan vdxaupp.
Planteringen
Ndr krukorna placeras i plastpisarna
d,r de ju nyvattnade,men sedan
Hyacinteroch narcisser
(krukant. v.)
skall ha ldkspetsenoaanfdr krukkan- behdver lcikarna inte vattnas en enda
ten. Krukan i mitten visar att tulpan- ging under groningstiden, di man
ldkarnaplanterasmed lcikspetseni
hdid liimpligasthar krukorna i en sval kdlmed krukkanten. Smilcikarnat. h. skall lare, vind eller i ncidfall i ett skafferi.
KruLor och jord
De lcikar som stir inne utan dessa
tlickas helt med iord. Gldm inte vid
Nya krukor brir ligga i vatten minst planteringenen liten stenskzirva
dver plastpisarmiste ddremotvattnasminst
en ging i veckan, eller oftare, beroen dag fdre planteringen.Vanliga nya bottenh&let,si att inte detta tZippstill.
eiler vdl rengjorda blomkrukor duger Pressainte ihop jorden under ldkarna, endepi temperaturen.
gott. Numera finns ju en uppsj<i av men det civre jordlagret ddremot bcir
Har man ett trddgirdslandkan man
dekorativa"utanp&-krukor"eller plast- pressashirt. Di undviker man att ld- grdva ner krukorna i detta, (givetvis
fodral, som man under blommnings- karna skjutesupp av rcitterna.Vattna utan ovannzimndahdttor). Stiill krutiden kan sdtta dem i.
krukorna grundligt efter planteringen. korna tdtt sammanoch tdck dem med

IN MEMORIAM
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Forts.frdnfdreg.
sida

arbetadehan pi Plastavdelningen,
ddr han den sistatiden
var sysselsatt
vid instrumentbrddestillverkningen.
Stenberg,GustaaAdolf , fddd 13 april t908, avliden
1 juni 1961. Anstdlldesvid Bofors i nov. 1947 som spinfraktarei Kanonverkstaden.
Overflyttadei mars 1948 till
Repatationsavdelningen
somborrareoch hadedennasyssla
till sin bortging. 14 tjdnsteir.

Karl-EriA Nyberg
Tidaholn

Gu:taa Ad.olf Stenberg
Bofors
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I-75-20 cm iord. Nir det blir kallare
liigg rikligt med lciv eller ting river,
si att inte tjilen tringer ner.

fyll pi vatten i glaset och plantera lciken ovanpi. Det finns speciellahyacintglas av olika typer hos lcikleverantciren och de ir utan tvekan de bekvdDriuningen
masteatt anvdnda.
Efter ca 10 veckorndr lcikknopparna
Fyll glasen med s3. mycket vatten
trdngt ut ur lcikhalsen kan krukorna att lciken- sedanden placeratsi glatagas in i ett varmt rum. Under de set - med sin bas kommer 2-3 mm
fcirstaveckorna,tills bladenblivit grci- <ivervattenytan.Glaset stdllessedani
na, bcjr krukorna ej utsdttasfdr ljus, ett miirkt rum med klllartemperatur
ddrefter kan de sdttasi fullt dagsljus. LO-I20 C. Hiir fir ldkarna sti tills
Vattna rikligt niir knopparna bcirjar rotsystemetiir fullt utvecklatoch blomf3, fd,rg. Temperaturen bdr helst inte knoppen triingt upp ur kikhalsen. Det
<iverstiga18o C under dagenoch inte enda som man under tiden skall iaktta
varald.gtedn 10o C under natten.Smi- dr att ersdttaavdunstatvatten med nytt,
lcikar som t. ex. krokus til under denna s3.att det alltid stir pi exakt samma
tid inte hdgre temperaturLn 10o C, nivi.
och bd.staDlatsenfcir dem Ir ett oeldat
Man kan dven sdtta glasen i de tifrostfritt rum.
digare ndmnda plastpisarna. Under
plastpisen strdcker sig blomknoppen
Hyacintdriuning i gla:
fint och prydligt ur kiken, den vdxer
VZilj ut stora ldkar och rengdr lci- snabbareoch vattenavdunstninqenblir
kens nedre del frin sand och damm, minimal.

minga ir sedanfirade sitt 3OO-irsfubileum. Trots en viss pietetsfullhetdven
under tidigare gene?ationerfinns det
inte mycketkvar av brukstiden.Jag vill
inte precispistt, att den gamlakuskbostaden, som ligger kvar vid kontoret,
direkt dr avseddatt bevarassom minnesmdrketill eftervdrlden. A andra
sidan tycker jag och minga med mig,
att det [r en vacker,harmoniskt aw?igd
byggnad i sin genre och ddrtill i en
stil, som blir alltmer sdllsynt.Hdrutdver skulle jag ocksi vilja s[ga, att
vi, som varit med nl.gra &t i utformningen av Bofors och varit med och
byggt hotell och laboratorium, byggt
om och byggt till kontoren, varit med
och utformat parker, triidgirdsanliiggningar, bevarathyttkanalenmot minga
angrepp osv., haft en stark klnsla frjr
att den gamla ladugirden, spannmilsmagasinet,sinnerstensbyggnaderna
vid
huvudentr6n till verkstlderna och lven
den gamla kuskbostadenskulle fi ligga
kvar, si ldnge de inte direkt ligger i
vdgen fcir utvecklingen.
De flesta av de utldnningar, som
'Femme'
dmmar f6r, har mycket litet
reda pi Sverige dverhuvud taget, nIr
de kommer hit. Vet de nigot, si kan
man i 90 fall av L00 vara sdker p3.att
de kdnner till SelmaLagerlcif,V?irmland, Gdsta Berlings saga och den
vdrmldndskabruksromantiken. Vederbcirandehr ddrfcir inte helt okinsliga
Friga:
fcir de rester, som finns kvar i forL
VSrt huaudkontor har under d.en tnlggd idrnriicken. Det Aan inte be- av sinnerstensbyggnader,
gamla mumilttf drf lutna .toriamAlen,tillsanamans hdua bli sfr dyrbart ph lLng sikt med. lingshammareoch liknande. Det finns
mecl aLrt flotta hotell, fLtt en ulilbe- en shdan trdPpa, dE den iir tiirnligen naturligtvis bide bland vira glster och
hdulig ny "make-ztp",Hotellets "an- unclerb2llsfri i motsats till de snart bland oss sjdlva dven minga, som
nex" i form au gammal laclubyggnad ulslitna blankbitarnai nuuarande.MLn
skulle fdredra att btde Karlskoga och
eller magatin stor inte p3 nSgot siitt om rnin egenoch AB Bof ors uJrdigher Bofors fcireteddebilden av Viillingby
sin f drniinza granne, men diiremot tecknarmed hdgaktning
,,Fenftte,, centrum eller Farsta, men hittills har
mfute man fr7ga sig uarf6r AB Bofors
det tack och lov inte varit nigon allsfr pietet:fullt (?) beuararden mer iin
mln strdvan it det hillet. Nigot vare
anskriimliga rbda byggnaden i Aontosig bolagsmissigteller kommunalpolirett omedelbaraniirltet, - Den Aro- Svar.'
tiskt tillsatt skcjnhetsrideller estetrid,
nisAa bostadsbristeneller ett "hemma"Personligen blft jag alltid varm som insdndarenkallar det, av det klasblinl" estet-rdd? Finns d.et (hemska om hjlrtat", framhiller direktdr Nordsiska slag som Kar de Mumma m. fl.
tanke) kanske inte ens ett ettet-rLd? qvist, som vi vdnt oss till med anled- revymakareoch kisdrer i stor utstrdckVarfdr han inte bela denna del plus ning av fcirest&endeinsindare, "nir
ning lyckats ta dcid pi har vi - som
clen "billiga" trAtraPpan dndras om, jag som i 'Femmes'inslndare mdter ett vd:l dr - inte haft en tanke oL varc
oss Boforsare till gagn ocb interna- uttryck fcir vi-kdnslan inom foretaget sig inom Bofors eller inom staien.
tionella besdAaretill glAdle?
och tecken pi att man dr mln om boDdremot har bolaget under irens
Ftir att ta trdtrappan en gLng till.
lagets viirdighet. Bet?inkligt ?ir diir- lopp kontinuedigt anlitat estetisksakHur Aan man bara intill ett kontor aa emot, nlr insdndaren sedan i samma kunskap frin olika hill. Fdrutom den
AB Bofors Alau snickra till nLgot s3 ., mening uttrycker mi.nhet om sin egen store mdstaren Abelin, med Norrerbarmligt fdhut-betonat? (lag mnr- vdrdighet. SjZilvhar jag ingen uppfatt- vikens trddg8.rdar och mycket annat
ker, att det blir mLngafrfrgeteckendet ning om vem 'Femme' kan vara, men bakom sig, har vi haft iitminstone
btir.) Mitt fdrslag iir, att d.en rdd.a bortsett frin pseudonymenger bide
ytterligare ett par trddgirdsarkitekter
byggnadenriues, atl marken planat ut uttryckssdttoch tankeging en fornimmed stoft anseende,som varit med och
och gdres till en snygg och tilltalande melse av kvinnligt psyke - ddrmed utformat omgivningarna.i hjattat av
p arkerin gsplats, T errassera niafuk i llna- inget ont sagt om detta.
Bofors. Vi har ocksi samarbetatmed
den mellan de bSdaparkeringsplatserVederbcirandeskribent tycks inte ha framst8.endestadsplanearkitekteroch
na och gdr en snygg fientrappa ntellan nigon kdnsla fcir att Bofors 1r ett byggnadsarkitekterbide niir det giillt
dern, Fiibut-trappan gi)resau sten med gammalt jiirnbruk, som redan fdr
att utforma och att placeranybebyggel-

o

Wi frdgar-Yfir,

Gamla hus och trappor vid Boforskontoret
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FORTYDLIGANDE N AV UTTRYCK
AcAorcl. Ordet kommer, som vdl
fdrstis, frin musikvdrlden och syftar
h?ir p& den harmoni, som skall skapas
pi arbetsplatsen.Hciga ackord anses
ofta ge den bdsta harmonin. Ibland
spelar man fdr hogt och skenar dessutom ivig. Detta kallas d& skenackord.
Allmdnnyttig, Kan hdrledasfrin det
fornnordiska uttrycket: Ndr far super
1r det rdtt. (Se Social.)
Andel i produhtionsdkning. Inttessant fcirkortning av "andel i andras
produktionsdkning" - ett skrivsdtt,
som givetvis sparar en massatid.
Arbetnid : teoretiskt maximalbegrepp. Tolkas ofta si, att vid 48 timmars arbetsveckabcir man absolut icke
arbeta en minut llngre men gdrna
flera timmar kortare tid.
Autal. Ordet innebir en 6verenskommelseatt mot viss betalning utfdra
ett visst arbete under vissa detalierat
reglerade fcirhillanden. Ordet 6r icke
slrskilt aktuellt inom en hel del
branscher, dlr man slllan trlffar pi
nigon, som tillimpar a. (Jft Loneglidning)
Ef t ersatt a grup p er : ldntagaregrupper, som geoom lonehrijning ej liingre
blir eftersatta. I stdllet blir i samma
iigonblick andra gtapper eftersatta^
Ytterligt intressant fall av ekonomisk
vdxelverkan - s. k. spiralrum infinitum. (Jfr dven entr6trappan till Lustiga Huset pi Gr6na Lund.)
Ef t ersli)pning. Eftersliipa : utmdrkt
variant till eftersltta, enir man ju vid
frireddmlig sprtkbehandling bcir alter-

sen, s3.alldeles utan estetiskar8,d fdre
'Femmes'
tid har vi inte varit.
Fdr att sedan ttergi till den gamia
kuskbostadenoch genvdgen ned frin
parkeringsplatsentill kontoret, kanske
bcir nlmnas fdr den fcirmodlisen
mindre orienterade'Femme',att ho-gre
makter sedan20 ir tillbaka haft f.rl,sarr
om framdragandetav vigen Orebr6Karlstad eller, om man si vill, Stockholm-Oslo genom Bofors frin landsvdgen vid Boisen fram till Kanongatan hdngandedverhelaBoforsomridet,
Arbetet har kunnat komma ndr som
helst och kan ocksi komma ndr som
helst men drdjer nog fortfarande sannolikt n8.grair.
Den omldggning, som h?irvid kommer att ske av s8.vdlNora Bergslags
Jarnvag som samtliga tillfarter och
utfarter frin Bofors, kommer att radi-

nera olika likaslgande uttryck. Som
mdoster pHgar ju det franska spriket
uppstallas med dessrikedom p& sminyanseradeord, de s. k. smifranska
variablerna.
Egen regi - arbete. Typisk ordkombination av paradoxal natur. De
motsattauppfattningarna om uttryckets
tolkning kan exemplifieras si, att de
som bygger i egenregi pisti.r, att detta
blir billigast och bist, medan de, som
vet blttre, ansertvdrtom.
Full sysseltiiuning. Detta begrepp,
som givet saknar varje samband
med alkohollagstiftningen, symboliserar samhlllets garanti At alla, silunda
inklusive oduglingar och latmaskar,att
fi full betalning fdr sysselsittning.
Ddrmed vinnes fdrdelen av att duktiga,
flitiga, strlvsamma och sparsamma
mdnniskor fir rika tillf2illen att avst6.
frtn sitt iiverflcid till dem, som icke
gjort sig ftirtjiinta ddrav. (Se iven
Andel i produhtionsbkning.)
Inflation : produktionscikning i
sedeltryckeri. Ordet har visserligen
latinsk bakgrund men kommer som
bekant ndrmast frin Korea. Engingsinflation : en inflation, som pigir
till dess nista engingsinflation sdtter
ln osv.

utredning, varvid C fdrmodasha 6.000
kr. C skall d& ha 4.000 kr av A och
1.000 kr av B, ty ddrigenom f.fu alla
lika mycket,ndmligen 11.000kr.
Kompensationfdr obeAadmarbetstid. Enrit antalet invtnare, som anser
all arbetstid obekvdm, [r i stadigt dkande, bcir l?impligenk-t?inkandetutvecklas dlrhln, att alla (jft Riinuisekrau)
biir ha k.
Ldneglidning, Ett melodiskt ord,
som leder tanken mot nigot h<igre i
ldnehdnseende.Har brutalt civersatts
med civerbetalning,vilket dock sprtkligt sett inte har sammavokala rytm.
Penninguiirde - gammalt fcidegat
allmogebegrepp,innebirande att rikets
mynt borde ha ett n&godundakonstant
virde. Forskningen har emellertid pi
detta omride gitt raskt framit och
gamla fdrdomar har avskaffats.
PritAontroll : metod att undervisa
folket i det felaktiga i att en rorelse
gir med vinst. Motsatsen dr givetvis
det riktiga, varvid rcirelsen snabbare
kan 6verg& i "allmiinnyttiga" hdnder.
(Se Allmhnnyuig.)
Ri ktpris : intelligensprcivandeordkonstruktion. En affirsman, som underskrider /, ansesdum och dr raskt
ur spelet. R syftar sjiilvklart till att
folk skall betala ordentligt och inie
k6pa on6digt billigt, vilket skulle fcirsena inkomstutjdmningen (se detta
ord.)

InAomtutjiintning. Detta ord, som
dr ytterst vdrdefullt som nyskapelse
Riittuirckrau, rdttais f drdeln i ng. Bebetraktat, hor hemma i matematiken
och m8.ste tolkas med formler. En ndmndesfordomdags helt kort auund,
enkel sidan tir friljande: A har 15.000 men ur social synpunkt har begreppet
kr och B har 12.000 kr. Hur mycket mist fortydligas.
Social. Utomordentligt vdlfunnet
har di C ? Detta blir f<iremil fcir en
ord, som kan anvdndasi alla sammanhang, d6. folk inte i onijdan bcir begripa, vad det hela rcir sig om.
kalt f6rdndra hela den aktuella omsivSt andard h oj ni ng : 6i11r5r.
ningen. Under sidana omstdndigh-eter
Zir det ju inte mdjligt att nu tlnka p3.
Traktamente. Kan hddedas frin
terrasseringareller anldggandetav en eftertraAta,dvs. man eftertraktar att
fi
monumentaltrappa ftln parkerings- betalt frir utgifter som
man inte har.
platsen. Fdr civrigt kanske jag kan
Citeratur AGA's personaltidning
AGAndmna fdr anhingare ay en f6rvandling av det gamla bruksomr8dettill ett klipp.
V2illingby eller Farsta,att nyssndmnde
Abelin som ett framtidsprojektoch en
sista utvdg rekommenderat anldggan- Aultiningspdsen
det av en ny bro civer den gamla hyttGjutare Smitt fick en femma frir
kahalenungefir i hdjd med den plats,
ddr julgranen brukar sti, och fram- mycket i avl6ningspisen. Ndsta avlddragning av en infartsviig till Bofors ning drog kontoret av 5 kr. Di gick
kontor genom parken rakt mot huvud- Smitt dit och skdllde. Tidskrivaren
entr6n och borttagandet samtidigt av sade, "Ja men frjrra glngen di sade
den nuvarande huvudentr6n till kon- inte Smitt nigot att det var fel".
- "Jaha, ett fel kan man ju grira en
toret dver hyttkanalen och ddrmed
iven av den f<jrdcimda trdtrappan." gi.ng, men ndr det hdnder ideligen, di
ju tvungen i snjetill."
N q , dr en
Frason
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BOFOnS
slilgods
gersaker
vinst
i tidochpengar
Vi vet att bittre och slitstarkaredelar
kan vi inte fi. Vi vet ocksi att vi alltid kan ridgora med BOFORSom vira
slitgodsproblem.Och vi vet av erfarenhet att Bofors har losningen som gor
att vi vinner - i tid, arbeteoch pengar.

HEJARSMIDDA
BANDPTAITOR
nred forstirkt specialhirdacl kam ocli f6rstirkta pi undersiclan.

SCHAKTBTADSSKAR
:u,specialkvalitet

HEJARSMIDDA
HORNSTAL
necl qenorrhiirdad slitdel.

HORNF'ORSTARKTA
SKOPSKAR
nrecl hejarsnticlda hiirn
o c h s p e c i a l h ; i r d a c ls l i t k l n t . .

SKOPTANDSHALLARE
rred. utbytbara; hejars lI ldda
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HEJARSMIDDA
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effektivt reparationsrnaterial fiir ftitslitna
kar.r.rr.nat.
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