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TIllNING FiiR DE ANSTALLOAINOM B()FORSKONCERNEN

DET IIANDE rg6t
En krcjnika i ord och bild cjver viktigare handelserinom Boforskoncernen
Krrinikan pi f<iljande sidor kommer att avhandla viktigare hlndelser inom Boforskoncernensfciretag under

verkstadens tillbyggnad, Stilgjuteriets ombyggnad och
modernisering samt det nya St&lf<irsZiljningskontoret

1961, det ir som vi lagt bakom oss.Givetvis kan ddrutiiver mycket ha hlnt, som varit vdrt att beskrivai ord eller
bild, men om vilket redaktionen av olika anledningar ej

nzimnasvid Bofors. De stora verkstads-och forridsbyggnaderna vid NOHAB och Tidaholmsverken kunde 3r
1961 tagasi bruk.

fitt kdnnedom.

Verksamheteninom utvecklings-, forsknings- och konstruktionsavdelningarnahar varit livlig och flera nya tillverkningsobjekt dr nu fdrdiga, bl. a. bandtraktorer av en
ny typ. Likemedelsspecialiteternavinner en allt stcjrre

De tv& m8.nader,som redan g&tt av det nya iret, har
vissedigengivit oss ett visst perspektiviiver L961, dock
ej tillrZickligt for att g<ira en "historiskt riktig" resum6.
L&i oss emellertid konstatera,att 196I varit ett - pi
det stora hela taget - gott ir. Problem har givetvis inte
saknats,och vil [r ju det, ty annarshade det varit lltt nog
att falb in i vanetdnkande,slentrian, egensinneoch sjllvfdrh?ivdelse.Dylikt kan man <iverllmna till herrar politiker. I industriella sammanhangpassardet rakt inte, ddr
miste man se mera realistisktp& problemen.
Full sysselsittninghar emellertid rett vid samtliga koncernforetag:kanskeojiimn pi vissaavdelningareller vid
vissa maskingmpper, civerfull pi andra avdelningar. Frin
hela landet har ocksi rapporteratsen rekordlig arbetslcishet under hela 196r, varf6r samtidigtocksi kdnnbarbrist
tekniker och dven
ritt pi yrkesskickligaverkstadsarbetare,
pi sprikkunnig kontorspersonal.
Koncernens hela produktionsapparat har silunda vIl
kunnat utnyttjas. Mot slutet av iret framkom dock tydliga
tendenser p& en avmattning i den htigkonjunktur, som

marknad, liksom plastprodukterna.Minga irs forskningsarbetebcirjar nu bdra rik frukt.
l
Prognosernafrir det kommandeiret kan alltsi bedcimas
med en vissoptimism.
Ute i verlden rtder alltjiimt stark splnning mellan Ost
och Vlst och ntgra stcirre framg&ngar att ni fcirstielse
har icke noterats. Allvarliga konfliktsituationer, dock ej
direkt med rippet krig, r&der i alla vdrldsdelar. Det fdr
Sverigesvidkommande mest aktuella politiska problemet
gdller vir anslutning till den gemensammaEuropeiska
marknaden.HIr miste beslut snabbt fattas, ty annars
riskerar hela vir exportindustri att bli utestdngd frin
viktiga marknader.
Pi det tekniska omr8.dethar vdl kampen om vdrldsrymden givit de stcirsta"rubrikerna". Bide Sovjet och

iren.
varit ridande under de senaste

USA lyckadessdnda bemannaderobotar upp till kosmisk
hdjd och senarehdmtaned dem igen. Sovjetvar frirst, den

Efterfrigan pi de olika produkterna, det mi nu vara
militdra eller civila, har varit god pt sivdl den inhemska
marknaden som pi export. Investeringsprogrammethar

12 aptrl, med rymdskeppet Vostok och major Gagarin.
USA kom efter den 5 maj, di marinkaptenen Shepard
sdndesupp i en Mercurykapsel och den 2l juli gjorde

kunnat fullfoljas utan inskrlnkningar. De stdrstanybyggnaderna har skett p& Kilsta, ddr en ny stor byggnad, avd.

flygkapten Grisson en kopia av Shepardsresa.

MAK, skall vara fdrdig under L962. Ddrut6ver mi Plit-

Nu ndmnda fdrder kanskekan bli epokgdrandei mdnniskosllktetshistoria.Den som lever fir se.

Januari
Solig mdnad efter 3 rnSnadershi)stmdrAer 1p60,
dock ganska kyligt tacA oare den klara bimlen.
Kallat omkring den 25-26. Varmatt, med * 5
ocb * 70, omkring den L5 ocb 28..Nederbdrden
normal.
1. Koncernfciretagenhadevid &retsbirrjan foljande antal
anstlllda:
Timavl. Minadsavl. Summa
Bofors
5.370 2.043 7 . 4 L 3
r.)/o
436
1.140
Nobelkrut
2.059
657
L.402
NOHAB
618
Tidaholmsverken
522
96
)<')
110
TIVA
362
L'3
436
589
\7eda
Summa 9.L22

3.r0,

L2.627

Inviinareantaleti vtra stlder var vid irsskiftet:
Karlskoga
35.639
6.528
Tidaholm
Trollhdttan
32.248
807.600
Stockholm
Sddertllje
33.2rL
Samtliga st2ider6kade kraftigt under 1960. Karlskoga
169 som nr 18 bland stlderna, med S6dertiilje och Trollheftan tett ihdlana.
Arets fcirsta dag bjdd ocJ<sfl
pi blixthalka med talrika
bilkrockar och rovor.
2. Frin Tidaholmsverkenutlevereradesde f6rsta av 82 st.
barkningsmaskinerCambio 66.
4. Duger minne inte Nobelkruts Carbocain? I Stockholm anordnadesfcir tandldkare en kurs i hypnotisering.
5. Tussilago blommande i nyirshelgen var vil en sensation, men gl?idjenblev kort.
8. Julfesten pa UVA fick ett h6gtidligt inslag, di 8
veteranermed 25 tjlinstetr mottog hedersnilar och guldur.
SedvenB-pilen x l/6L.
Vasadykaren Edvin F?ilting berittade om sitt jobb
vid Karlskoga Sportdykarklubbs tr?iff pi Bofors Samlingshus.
Disponent Sverre R:son Sohlman gjorde i Dagens
Nyheter ett uttalande om 1961 6rs konjunkturer och Bofors investeringsplanerm. m.
14/1. VerktygsAlubben
i Boforshar rarje dr en trellig jufiestfi)r
BoforsSarnlingshus.
"ungarna"p,tr.
FotoR. Tilander.

24/1.Dirponent
Sohlman,
Mr. H,lY. G, HignettochMr H.ly.
Rutter(HexryWiggin (t Co,Ltd.) tanztdirektdrerna
Caspertson
ochTamm.Boforsfoto
Tillman.
9. En Boforskvintett fick en fulltrliff med 12 rett pe
ishockeytipsetoch ca 57.000 kr att dela.
10. Kadskoga stad erhijll 10 milj. kr av statsmedelfiir
om- och tillbyggnad av vdgar och broar. Anslaget g?iller
bl. a. ombyggnadav vissa delar av genomfartsleden,Degerforsvlgen samt vigporten under NBJ vid Viaduktgatan. Denna gataf.fu stledes och iintligen det namn den
foild'nat
lL. Stor norsk turbinbestiillning. Till Kykkelsrud i Glornmen skall NOHAB tillverka tvi. turbiner, som tillsammans skall leverera110.000kIf vid 25 m fallhiijd.
12. Under Handelshuvudtiteln fcireslogs L28 milj. och
under Kommunikationshuvudtiteln 30 milj. av Sretsbudget till atomenergiverksamheten.ASEA och NOHAB
samarbetarmed AB Atomenergi om R4 Marviken.
I NOHAB:s verkstider p&gick samtidigt tillverkning
och montering av laddningsmaskinertill Agestareaktorn
fiir fullt.
27/1. InSa diliga grejor! ParAmdsrare Niltson besAddar d.en
fallna jiittegranen, Mdilen frangLr au bilden. KT-foto.

konsttuerasmed hdnsyn till de krav som ett ev. atomkrig
kan komma att stdlla betriiffande eldverkan,rcirlighet och
skydd.
17. Under prov i ett vdrmesk&pi byggnaden TU 5 vid
Nobelkrut exploderadeen sats experimentprodukter.De
materiella skadornablev betydande,men endasten person
skadadeslindrigt, di dvriga dir arbetandehadefrukostrast.
I Hdrdverkstaden (MH 20) ig&ngk<irdesden fcjrsta
av de tvi nya elektriska vagnugnarna.N1sta ugn togs i
bruk 12 juni.

Kioskbyte aid BruAstorget i Bofors. Den gamla kioshen rullas
bort mot Gr6nfeltsporten ocb ersiitts du en n! och ntodernare
lnteAA.

r\l-lOtO.

12. Enligt statistiken har Kadskoga stad den stdrsta
skattekraftenper iovanare i llnet, eller kr 50:33. P3'
fcirstaplats i riket ligger Kiruna med 128 kr.

18-19. Amiral Shankar,Indien, besdkteBofors. Nigra
minader senare,den 13-15 juni, orienteradesig amiral
Karmarkar om vira tillverkningar.
20. Experimentverkstaden(VE) vid Bofors uppnidde
150.000 olycksfallsfria arbetsdagar.Ett ftirn2imligt rekord.

julen ut efter gammal god
13. Tjugondag Knut dansades
sed.Vid Bofors skeddedettaefter BoforsMusikkirs toner,

Alla landetsrikshuvudvdgarkommer att ft nya namn,
anslutnatill Europaviignltet.Riksvdgnr 9, "Norgevegen",
fir beteckningenEuropaveg 18 (E 18), som gfu fr.€n
Stavangeri vdster till Stockholm i rister. "Riksettan" blir
E 4 och E 3 g3"rfr8.n Griteborg via Orebro till SddertZilje.

14. I SJ:s personaltidningSJ-nyttbeskrevsde nya dieselelektriskaloken T 43 av typ NOHAB GM.

21. NVF-klubben vid Nobelkrut, eller som den f6rst
hette Pharmaceutiska
klubben, firade 20-irsiubileum.

Licensavtalet mellan NOHAB och State Dockyard
Newcastle om tillverkning av Polarmotorer i Australien
utvidgades att gdlla dven T-typen.

Experimentverkstaden
vid Bofors nidde ett fdrndmligt rekord med 150.000 olycksfallsfriaarbetsdagar.Vid
VE:s skyddsskommitt6ns
sammantrddeden 10 februari
hyllades ocksi avdelningen och dess skyddsombudRolf
Hagqvist.Selven B-pllen2/5r.

15. Bofors skall, enligt vad Arm6tygforvaltningenmeddelade, tillverka bandgiende fordon, byggda s3. att de
Iven ger skydd mot atomstridsmedel.
16. Arm6chefen frireslog regeringen att Artilleriskjutskolan i Villingsberg skulle fcirflyttas till ett nytt skjutf?ilt
i Alvdalen, dit lven en del av A 9:s skjutningar skulle
fcirliiggas.
Moderna terrdnggiendebandstridsfordonskall, enligt
Arm6tygfcirvaltningen, tillverkas i Bofors. Fordonen
30/1. Fru Maj-Britt Falk aid. den autonatiska f 6rpackningslinen
fi)r tableiler pe NVM. Boforsfoto.

23. AB Bofors delgav KorsselbrdnnaAB sitt beslut om
att vara med om byggandet av kraftverken Hdllforsen
och Betselei Ume dlv, pi sammavillkor somgillt Korsselbrlnna kraftverk.
24. Bescikfrin Henry lViggin & Co. Ltd, England, varvid ett nytt avtal trdffades rcirandeNimonic-legeringar.
ApotekareCurt Lenne, Nobelkrut, fick ett av SIF:s
resestipendierfcjr studier av farmaceutiskalaboratorier i
England.
25. Pe grund av s. k. haveri vid ammunitionstillverkningen varsladesom 4 dagarsarbetsvecka
fdr 150 kvinnliga bj rirkbornsanstdllda.
26-28. Hindersmdssa
med som vanligt spickat program
med friredrag,diskussioner,
irsmdten och andra fdrlustelser. B1.a. dryftadesdet ijkade teknikerbehovet,den svenska
stilproduktionenoch hj?ilpentill utvecklingsldnderna.
28/1. Frin suenskakusrt'lottans apptuisningsskjatningtr med antiil.bAtJfti Aet er. Svenskt Pressfoto.

R

Inlerii)r aa MH 25, aodelningen
fdr siubiirdningaa mindredetaljer i serietillterkningen,
sornnu aariti drift ett frr, Bof.orsfoto
Tillman.
26. Karlskoga stads s. k. skyddadeverkstad for partiellt
arbetsftjrahar nu verkat i 2 tr och gir nu si passbru, att
den ndstanZir"sj?ilvftirsiirjande".

]r

ffl.e':

6/2. fuLn Bankoutskottets
besiiki Bofors.Runtbordetsitterfr. u,
Ake Larsson,KailsAoga,Thure Andercson
i Ronneby(nunzera
landshiodingi Blekinge), fru Lena Renstri)m-Ingeniis,
Knut
Eueil)ut (ordf.1, Helner Nordqtist och F. A, Hamilton.KKfoto.

27. En jdttegran fnldes vid gallring av parktrdden omkring Bofors. Granen var 28 m h6g, ndrmare 1 m i diameter vid roten och minst 100 Lr gammal Se fotot.

1. Taket <jverde elektriskaugnarna i NOHAB:s gjuteri
eldh?irjadesoch ett 50-tal man fick g& hem dver en dag.
Skadornablev lyckligwis ringa.
'dr
Den svenskaindustrin
p3,"v'd,gmot 5-dagarsvecka
enligt en utredning som SIF genomfrirt.

28. Svenskamarinen utfcirde stora skjutningar med Bofors auraket,vilka refereradesi rikspressen.

2. Frin Bonn meddelades,att Vdsttyskamarinen bestlllt
antiubitsraketerav typen "Laua" frin Bofors.

29. KMK ordnadepi G2illerisbananovningskd,rningarpi
halt viiglag - minst 300 bilister begagnadedetta riskfria
tillfiille att <ivadennasvira konst.
Under minaden pigick vissa"revisionsfcirhandlingar"
fcir att justera ldnerna enligt 2-irsavtalet.

6. Riksdagensbancoutskottjlmte sekreterarem. fl., sammanlagt ett 30-tal personer med ordf. Knut Ewedd,f i
spetsen,gZistadeBofors och studeradeingtende alla anliiggningar m. m. i sambandmed en 2-dagarsresa
genom
linet. Karlskogariksdagsmannen
Ake Larssonhademycket
att visa pi "hemmaplan".

30. Den nya automatiskaftirpackningslinen fd,r tabletter
provk6rdes pi L?ikemedelsfabriken(I.WM).
Med Erets inging trldde nya Ordningsregler i kraft
vid Tidaholmsverken, vilka utslndes till samtliga anstZillda.

6--9. pe Samlingshusethcills en kurs i snabbkodningssystemetFortran, som i f6rsta hand 1r avsettatt anvdndas
vid losande av tekniska problem. Kursledare var civilingenjcirOla Hansson,IBM.
lan, NOHAB:: turbintilluerLningfilmader. NOHAB-foto Johansson.

Februari
Varmaste lebruarimhnaden pi mSnga 2r. Den 18
nhd.desnltt aArnxerekordmed 17,5o i sddra
Suerige, Dimrna i sddra landskapen,nzycAetsol i
Suealandocb Norrland.
24-25/2.
I sarnband med. tandldLardagar i Finland ordnade
Suotnen Bofors en utstiillning au llikemed.elsspecialiteter, bl. a.
Carbocain i olika fdrpackningar, Nobecutan m, rn, Foto ffitn
Suomen Bofors.

6/2. Baxkutskottets damer ocb benar tillsamntans ned Bofon-aiird.ar.Bolorsfoto

Tillman.

6. HelsingborgsVarf sjcisatteett lastmotorfartyg"Flora" fdr FcirenadeSuperfosfatAB. Flora iir pi 1100 ton
och har som huvudmotor en 6 cyl. NOHAB-motor pf,.
1260hk.

1,4. Flygvapnet meddelade, att man skall infora jaktroboten Hughes Falcon pi den senasteversionenav Draken. Man hoppas ocksi fi iill stind licenstillverkning av
dennarobot i Sverige.

12. Avd. 153 Bofors av Salf hdll irsmdte och deladeut
hedersteckentill 8 veteraner: gjutmdstare A. Lindskog,
martinmlstare F. S7ahlstrrim,verkmlstare I. Nyl6n, verkmdstare T. Ljungdahl, fcirmdnnen Emil Andersson,
A. Forsberg,H. Hornstrcjmoch E. Olsenius.

15. Arbetsfdrmedlingen rapporterade god arbetstillging
och brist p6. vissa yrkesarbetare,ex. svarvare.De arbetsldsakvinnornaskapadedock problem.

13. Den spdnnandefinalen i Bofors Bridges?illskaps
och
KT:s t?ivlingvanns av para Flood-Johansson (TU 9).
Frin Moskva meddelades,att en raket uppsdntsmed
destination Venus. Raketen berlknades van ftamme 20
maj. - Den missademilet, men gick in i en bana som
"solplanet". Ryssarnavann dirmed dnnu en segeri kampen om vdddsrymdcn.

Metallarbetaren nr 7 inneholl ett trevligt och vilskrivet reportage om smidningen av Volkswagenaxlar i
Kilstasmedjan.

23/2. AnilinfabrikenF 18 b aid.NobelArutefter omblggnaden.
Boforsfoto.

L5. Pansartruppskolangjorde ett besdk i Bofors, ddr
frdmst tillverkning av eldrcjr och ammunition studerades.

Frnverket,MVK 23 i Kilsta, uppnidde produktionsrekord fcir valsning av stingst&I.Pi ett skift valsades71
ton45mmO.
16. Sibbo gamla skolhus jdmte llrarbostad inkdptes av
AB Bofors f<ir 66.000kr. Som ett kuriosumkan ndmnas.
att skolroten fu L87I inkcipte tomten av brukspatron B. J.
von Hofsten pi Valisen frjr 50 <ire.
17. HandelsministerGunnar Langebesvarade
i riksdagen
en interpellation av herr Hedlund (c) om krigsmaterielexporien och nlmnde di bl. a. att en vil utbyggd och
tekniskt forstklassig krigsmaterielindustri ?ir viktig fdr en
nation som stir utanfcjr blocken. Om SverigesfdrsvarsNOHAB gjordefin reAlarnfdr sina tillaerLningari SKF:I utstiillningsf
i)nsteri BuenosAires. Fotofrin NOHAB:sarkiv.

26. Yid Kadskoga Konvalescentforeningsirsmcite med.
delades,^tt 23.744 arbetstimmaravverkatsi den "skydda.
de verkstaden" och att 86.000 kr utbetalats i arbetskiner
diirifrin.
75-irsminnet av "Svartelfsbanan" kunde firas. Jdrnvdgen gick fr8n Kortfors vid NBJ via Carlsdal och Elvestorp till Grythyttehedvid GDG. Den 26 febr. 1s86 fick
bolaget koncessionoch omkring L92O var pengarna slut
och bananladesned.

reparution.
9/3. TaAetpfrBoforsSarnlingshas
lich en aiilbehdulig
Boforsfoto
Falk.
kapacitet skall hillas vid makt, m&steutrymme ocksi finnasfdr export.
Virtecknen borjade komma. Denna dag antecknades
tussilagoi Knutsbol, den 20:de stgs bli'sippan,den 2I:a
drillade lirkan och den 28:de blommadevitsippan.
18. Skolornasvintedov brirjademed att + 15o noterades
i Tidaholm.
19. Det planeradeSM i pimpel pi Mockeln miste instdlIas di isen var for svag. Tlvlingen gick dZirforpi Visten
i Dejetrakten.Nigra pris gick inte till Karlskoga.
Metalls avd. 76 hdll irsmdte och invigde di bl. a.
en ny fana. (Se B-pilen 3/61.) Mdtet anslogocksi 12.000
kr till Tj?irno.Arne Ohlson och Gunnar Erlandssonerhdll
fdrbundetshedersiecken.
Aven Bjdrkborns Fackfrirening klarade av Ersmiitet
denna dag och beslcitom anslagtill Folkets Hus, Arbetarsingforeningenoch Tjdrnii.
20. Nytt produktionsrekordi finverket MVK 23. P& ett
skift utvalsades
51 ton trid 5,5 mmO.
22. En ej vdxelanknuten snabbtelefonanldggning
frin
TeledataABN AB togs i bruk vid Tidaholmsverken.Anldggningen motsvaradefrirhandsfcirvdntningarna.
Arbetslcisheten
har minskat i hela landet. I Orebro
Idn antecknades1.295 arbetsldsa,de relativt flesta inom
byggnadsfacket.
23. Den ombyggdaanilinfabriken, F 18 b, togs i bruk
Denna dag kcirfdr tillverkning av ldkemedelssubstanser.
desden fdrsta satsenHexanicit.
24. Yld SIF:s &rsmcitepi Bofors Samiingshusanslogs
J.000 kr till Tj?irn<i.Det meddeladesocksi, attkr 57.975
utbetalatsur "Minnesgivan".
Bostadskcinbata okar i Karlskoga, trots alla nybyggda
hyreshus.1 januari 1960 var antalet sdkande1.068 och
den 1 januari 1961 1.223,en dkning silunda p3,ca 72 /6.
Likadant 1r det tyvdrr i de flesta stdder.
Ett 30-talmedlemmarav FdreningenSverigesMindre
Varv besokteNOHAB. Se foto: B-pllen 2/61.
AB Karlskogabyggens
fastigheteri kv. Hcikenf?irdigstdlldes.De rymmer 129 ldgenheterom 1-4 rum och
kok.

zB. Stiftelsen Boforsgirdars nybyggen i BrickegS.rden,
med tillsammans 72 ldgenheter,var fullt klara.
Tjllskott och mjuka vigar klnnetecknade denna
ovanligtmilda minad.
Under minaden inkd,rdes framgingsrikt akrylgjuteriets andra etapp,varmed fdljde en avsevlrdhtijning av
Bonoplexproduktionen, samtidigt som produktiviteten
fdrbdttrades.

Mars
Varma aiistliga aindar gaa rnLnadenstort teftiPeraturiiuerskott. Marken blea tidigt mdfri i stora
delar au riLet.Varmasteoch soligastemarspA 100
2r. Arets fi)rsta Sskaiderden 26.
1. Den sedan1955 i F 11 u, under provisoriskaf<jrhillanden och utomhus, bedrivna tillverkningen flyttades till
F 18 d vid NVF. En rationellaretillverkning under irets
kallastetid mdjliggjordeshirmed.
Kadskogapolisenkunde uppvisa en god statistik fcir
kriminalproblemen.Av 357 stdlder (268 fu 19)9) kunde
3./3.AudelningS8 uid NOHAB fylld. medturbindetaljer
i olika
stad.ier au tillrerhning

och m.ontering. NOHAB-foto

Johansson.

157 klans upp och stulen egendomfrir 291.187 kr tillrdttaskaffas.Fordonsstdldernahar 6kat, men grcivre brott
?irvi lyckligtvis befriade ifrin.
Lcineglidningen inom svensk industri frfln november
l9r9 ttll november1960 blev 8,4 Yo, den hdgstaunder
senaste5-irsperiod.
1-2. Konferens pi Stilavdelningen i Bofors rijrande
integrationsfrtgor, med deltagandebl. a. av direktcir Bose,
Industriforbundet, sekreterareNyr6n, Exportforeningen,
direktcir Pauesoch sekreterareLagergren.
Krigshdgskolans studiegrupp "Vapen- och stridsfordonsteknik" besrikteBofors och studeradenya vapenkonstruktioner och projekt.
2. Bygget pi den nya kontors- och lagerbyggnadenfcir
FAO i Orebro hade fortskridit si lingt, att takliiggningen
pibdrjades.

14/3. "UngLarlsskrapan" ilPpe i 7 afrnixgen, med aiiggar tnztrade
till 5 udningen. 1/2 frr scnare aar buset inflyttningsklarz. Boforsfoto Falk.

3. En igotvist av principiellt stort intresseavhandlades
inf6r Karlskoga hlradsrltt. Det gZillde den gamla hyttplatsen vid Hillsjon och parterna var Kronan och Katrinefors AB (Alkvettern). Aven Bofors hade p& sin tid
intresseni Hillsj6hyttan, som uppfrirdes 1659 och bl&ste
ner 1865.

,-L2. Industriskolans elever gjorde den traditionella
fj'dllfldrdentill Storulvtstugan i l'dmtland.V?idretvar vIxlande, men sncitillg8ngenkunde varit blttre. Humijret var
dock prima.

Bofors Industriskola fick i konseljen ett statsbidrag
p i 1 5 9 . 5 0 0k r .
I Tidaholm avslutadesSveriges Verkstadsfdrenings
Avtalskurs i sambandmed vtrens sedvanligaarbetsledartrZiff.
4. De visttyska och holliindska valutorna revalverades
med4,9 Vo,
I "Fredsgrogg", lihsom i ett stort antal Araftiga isbrytande bogsersonz bwudmasAin.
bfrlar, arbetar pilitliga
NOHAB-motoret
NOHAB-foto Johansson.

6. Doktor Allan Dahl6n, Nobelkrut, talade p& Society
of Chemical Industry i London om den svenskakemiska
industrien.
7. De fdrsta siffrorna ur Boforskoncernensbokslut 1960
publicerades.Fakturering 398 milj. kr, utbetalda l6ner
L32 milj. kr o. s. v. SeB-pilenm 2/t96L.
8. Denna dag b<irjadeUMS till2impas vid reparationsavdelningenNB 9f .
Fartygsmotorexperterfrtn hela vdrlden - deltagare
i "Cimac"-kommitt€sammantdde - bes6kte NOHAB.
Fotot B-prlen 2/51..
9. I Trondheim sjdsattesen ny fdla, "Cort Adeler" f6r
Firjan fir
linjen Larvik-Fredrikstad-Fredrikshamn.
som huvudmaskineri 2 NOHAB-motorer pi sammanlagt
5.600hk.
Trollh?itte kanal dppnades- osedvanligt tidigt fdr sjdfarten.
Vad skall det bli av Valisens herrgird, sedandoktor
Sven Stolpe flyttat d?irifrin ? Denna friga diskuterades
och minga institutioner, ABF, Folkhogskolan m. fl. forklarade sig intresserade.
10. Vid en enkel smorg8si Tidaholmsverkenspersonalhus debatteradeslivligt Svenska Plastf6reningens verksamhet och milsdttning, varvid desssekreterare,ingenjdr
Jan-Erik Janson,hade stor mijda att bemtjta alla intilkata
frisor.
Bofors vann SM fcir juniorer i ishockey och besegradeI7ifsta/Ostrand i finalen med 1-0.
13. Mcjckeln isfri, tidigare In i mannaminne,var det
fcirsta slkra virtecknet. F. <i. noteradesblommande vitsippor, prlstkrage ( !) samt ett transtrick mot norr.
16. De b6'da8"tgl.ngarnastudieledarei personalledningskurserna for arbetsledarepe kontor mcittespi Labbsand.
Metalls, Bjorkborns och Gjutarnas veteranerhade sin
sedvanligalunff pE"Folkets Hus med trevligt och omvlxIandeprogram.

17. Mekanf6rbundet ordnade en konferens "Skdrande
bearbetning" i TrollhZittan. De 200 deltagarna hdlsades
vllkomna av direktcir Per Odelberg, NOHAB.
18. Centrala Skyddskommitt6nvid Bofors sammantrddde
och behandladebl. a. trafikfrigor. L96o fus olycksfallsstatistik, d'gonundersdkningarm. fl. frigor.
Ett sjdmilitart jubileum av stort intressekunde noteras denna dag. Sjiiminan, en av Emanuel Nobels Alfreds fader - m&nga uppfinningar, demonstrerades
fcir forsta g6.ngent"r.L86L.
20. Sverige-Amerika stiftelsens stipendium pE drygt
10.000 kr tilldelades civilingenjcir Lennart Klinghult,
Nobelkrut (NVF) ftjr studier i modern kemisk industri
i USA r:ch Caoada.
21. Ett 40-tal teknologer frin en teknisk hdgskolai Paris
studeradeNOHAB :s verkstdder.
Wasa Orden i Amerika, som arbetarfrir samfdrstS.nd
och kontakt mellan frdnder i USA och Sverige, fick en
lokalavdelning (loge) i Karlskoga.
22. Byggnadsarbetetpi HSB-komplexet vid Timsisarna
- mitt emellan Bjrirkborn och Kilsta - pigick for fullt.
Boforsf6reningens kiosk vid Bjiirkborn fick flera
pih?ilsningar av tjuvar under mars och april. Vid 3:e
fdrsciketblev bovarna dock fast.
Fortsatt minskad arbetslcishetnoterades.I Orebro ldn
var I.066 arbetsldsa,
de flesta inom byggnadsfacket.
Bjcirkborns Handelsfrirening hiill trsstlmma och bestimde om "utdelning" och rabatter. Rekordomsdttning
noteradesocksi 1960.
Mars. NOHAB:: monterpd nz/s Kirribilli. NOHAB-fotoJohansson.

11/3. BohurlAnsha 'fiskare pd NAHAB-besdA besdg dieselmotortillterAningen ocb inlormerades om F-molora. NOHAB-foto Johansson.

22-23. Deltagare i Overstyrelsensfdr Yrkesutbildning
omskolningskursi Arvika gjorde ett 2-dagarsbesdk i Bofors och studerade verkstdder, bostadsomrtden, sociala
institutionerm. m.
24. Ett )0-tal representanterffin 20 foreningar med
idrott p& programmet trd.ffadeden s. k. nya Idrottsplatskommitt6n i Karlskoga och dryftade lokalfr&gor.
25. StortinastiftelsensRad h6ll trsmcite. Nils Gullbrand,
veterani Nlmnden med L8 tiinsteir. avtackades
och valdestill revisor.
26. Vildsam storm <jver Karlskoga. Taket pi Val8sens
sigverk bltste sdnder och byggnadsstlllningarnapi "ungkarlsskrapan"skadades.
28. Skyddstj2insten
vid Bofors och Nobelkrut fick - som
vanligt kan man sdga- ampla lovord i Yrkesinspektionens Srsberlttelse fcir 8:e distriktet. Siirskilt framhdlls
bullerundersiikningarnaoch avd. fcir teknisk yrkeshygien.
2/ 3. Takplattornd laggt pd plats pd FAO:I
FAO.

nybygga. Foto frin

April
Viistoindar med aiirme ocb sol gau ocktfi denna
mLnad stort aiinnetiaerskott.PfuAhelgenblea doch
Aall och sni)riL.
1. Rikligt med sn<joch strilande sol kdnnetecknadevirminadens fcirsta dag.
4. En ny halvportalkran togs i bruk i betningenMVK 4i.
Kranen kommer att cika kapacitetenvid betning av trtd
och smiddadetaljer.
5. Nora Bergslags Jiirnviig gav Kadskogaborna en ny
tideriikning. I en tidningsnotis meddelades,att den maximala vdntetiden vid bommarna 'd.r 4 min. Av NBT:s
"minuter" gir det ca 10 pt en timme.
Taittning

aa gastamlare f iir R 3/Adam. NOHAB-foto

Johansson.

28-29. Centrala Skyddskommitt€nsinspektionsrondgick
genom Boforsverken.
29. Expresseninnehiill ett reportagefrfln Nobelkrut, dlr
friimst skyddsarbetetber6rdes.
Transatlantics M/S Kirribilli medf<irde en stor utstdllning, ordnad av Exportfdreningen, pi sin Australienresa. NOHAB deltog med fotomontage och modeller av
sina huvudprodukter.
30. Frtn Larssonsvarv i Kristinehamn levereradesen isbrytande bogserare,"AGIR", till Halmstads hamn. Biten
d'r26 m l6ng och har som huvudmotor en NOHAB-motor
p3,L26ohk. Foto: B-piln3/6r.
Vtrvldret avbrdts hastigt av en vildsam snijstorm
med blockeradevlgar och bilar i diket. Sn6n blev dock
icke lingvarig.
Llnsarbetsnlmnden framhirll i skrivelse till Arbetsmarknadsstyrelsen,att behovet av familjebostlder Ir stort
i Karlskoga, ddr Bofors skall nyanstdlla ca 200 man under 6ret.
31. Bofors <ippnadekontor i New York frjr bl. a. marknadsbearbetningi USA ftrr Boforskoncernensolika tillverkningar. Kapten C. M. von Arbin (KM) har utsetts
som chef fiir det nya kontoret.
Mars. Argentintha arnins Arigsskola nzottog sont gdaa taL fallstiindiga :uensAa solAdiltrustnitzgar. "Dochornd'
donerades au
Bofors. Arnbastaddr C-A Borgenstierna tet hdr iiaerliimna gdaan.
Foto frin Brander & Cia.

6. I proposition till riksdagenf<ireslogfrirsvarsministern,
att Artilleriskjutskolan i Villingsberg skulle flyttas till
Alvdalen. Svea Artilleriregementes skjutningar skulle
flyttas frin Jdnafdltet till Villingsberg. Propositionen
vickte stort gny i Alvdalen.
7. Nobelkruts centrala skyddskommitt6 hdll sitt ordinarie irsmijte under direktor Dahldns ordfcirandeskap.
Priserna i L96o irs skyddstiivling utdelades. Bland inbjudna gdster mdrktes L:ste distriktsingenjcirAllan Sj<iberg fr6.nYrkesinspektionen.
7-8. Orebro ldns nykterhetsn[mnds fcirening hrjll en
2-dagarckurs om aktuella nykterhetsfrigor, bl. a. rdrande
arbetsplatsenoch trafiken, p& Bofors Samlingshus.
Mars.20 mm kanon(TAKa 20) tnedoapenhuu,
ao:eddf dr olika
tlper a1)stridsfordon.BoforsfotoTillman.

27/4. Frd.nuppoisnings:Aiatningarna
nzed90 mm reLlfria pansaraiirnsAanonen. EotoKronfilm.
L0. Handelsminister Gunnar Lange gjorde ett informationsbesdkpi Bofors tillsammans med nye krigsmaterielinspektdrengeneralliijtnant Carl Armann.
12. Doktor Per Lundh talade pt Bj6rkborns facl<f<irenings m&nadsmdteom omplacerings-och rehabiliteringsproblem inom industrien.
Metall h6ll mtnadsmdte sammadag och behandlade
dt motionerna till sommarenskongress.
Bofors trZiffade avial med Guiseppe et Fratello
Redaelli i Milano om ett lingsiktigt samarbetefrjr tillverkning av kvalitetssttl. Det av Redaelli tillverkade stilet
skall i Italien frirs2iljasav Bofors Italiana S. p. A.
12. Sv&rkrock mellan SJ:sdiesellokoch en 8keri?igdlastbil inom Tidaholmsverkensomrtde (se B-pilen 3/6L).
13. Nordens Dag firades i Kadskoga med bl. a. bescik
frin vdnorten Fredrikstad i Norge.
Koncernkonferensp3, NOHAB.
3/61.

Se foto: B-pilen

11/4. DisponentSohlmanntedstadsrddet
ocbfru Glnnar Lange
ocb nye fuignzaterielinspektdren,
generalldjtnant
Arnzann,oilka
d.enna
dagbesdkte
Bofors.BoforsfotoFalk.
Folkrdrelsernasarkiv i Karlskoga samlar historia och
vdxer.F. n.'dr 38 f6reningaranslutna.
En stiftelse har bildats frir uppforande av en kyrka i
Karlskoga dstrastadsdel.
17. Frir skogskarlarfrin l2inetholls en kurs i skogsbrandsfrigor pi Bofors Samlingshus,med brandchef Sten Sandqvist som ledare. Kursen avslutadesmed en hyggesbrand
vid Ostkaketjiirn.
Kadskoga Pensionlrsfcireningh<ill trsmrite under god
och glad stdmning. Frans Andersson avgick som ordfcirande och ersattesav Gunnar Ronnberg.

14. Vid Hlrdverkstaden i Mora igtngkdrdes en ny Cincinnati verktygsslipmaskin,varigenom den stiindigt stigande efterfrigan pi hjelp med skZirpningoch omslipning av
spinavskiljande verktyg kunde m6tas med iikad maskinkapacitet.

18. Den nya vltrensmaskinen i Stilgjuteriets moderniserade renseritogs i bruk.
Yrkeskvinnors klubb i Karlskoga gjorde ett studiebesok pt NVM, Ldkemedelsfaktureringen,Nobelkrut.

ForsvarsstabensKrigshistoriska avdelning erhiill i
dagenskonselj 3.000 kr i tryc-kningsbidragtill en bok om
Bofors 40:a under 2:dra virldskriget.

Hentz, SandaiAensCorornantfabriA,Stockbolnz,Stdende herrar
Karsberg,Gullberg, Franzdn,Kiiller ocb Krey, Boforc, Boforsfoto
Tillman.

6/4. Hdrd.nzetallhonf
erens.Sittandebenar Hult, Gimnzeocb

11/4, Italienshtbesakp2 Bji)rAborn,
Frdnhdgeruppfrtttdr lterar
Sohlntan,Radaelli,Pierpaoli,Villa, Piola-Caselli,
fru Soblman,
frdken AAerhielm,berrar lYilbelmtson,Piola-CatelliJr., Henning, Caspersson, Tarnnz, Lundgren, aon Horn och Krey. Bofotsfoto Falk.
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12/4. En sudr krocA inn'dft'ade pfr TidaholnzsaerAensonrrhde ntelltn en la.rtbil och Sl:s dieselulixellok. BTV-foto Berstrijm.

StockholmsHirdverkstad studerades
av Hantverksinstitutetshirdkurs och deltagarnabjdds traditionsenligtpi
varm korv och pilsner.

10/5, Frdn HSB:sjubileum:nziddag
i KarlsLoga.
Direkti)rNordquisttalar.T. a. ingenji)rOlle Nordstrdm.FotoR. Tilander.
19. Vid ansdkningstidens
utgenghadesom vanligt Stordn
blivit tZimligenfullbokad frir slsongen1961.
21. Overdirektcir Birger Ohman i riverstyrelsenfdr yrkesundervisning besdkteKarlskoga och sammantrdffademed
skolstyrelsenoch representanterfdr landstinget. Han ldmnade det gliidjande budskapet,att staden redat L962 kan
rlkna med ett statligt tekniskt gymnasium.
I ett interpellationssvar meddelade f<jrsvarsminister
Sven Andersson, att de avbestiillda jagana Lappland och
Vdrmland kostat 46,2 milj. kr och att ingen hugad spekulant anmilt sig.
S7ikers AB hdll sitt fdrsta Fciretagsndmndssammantrdde.
24. RegalskeppetStrasalyftes frtn Strdmmensbotten och
sig dagensljus efter 333 it.
pfrsAjutfiiltsnarkerna
Med en hyggesbrand
aaslutades
sAogsbrandkuten i Bolors.KK-foto.

:Wffi

Vid den fcjrsta omskolningskursenfcir kvinnliga arbetare,som genomfcirdes
p6.Industriskolan,deltog 7 damer frin VA. Se reportagei B-pilen u 3/6L. Kursen
slutadeden 9 juni.
25. Skaraborgslins brandinspektorAvergird gav BTV:s
personalen uppskattadinjektion genom en kurs i Svetsbrandskydd.
Bofors bokslut publiceradesoch kommenteradesgynnsamti pressen.
26. En stcirreelektroerosionsmaskin,
Elbomat 4L3 av beroende svingkretstyp, installerades i Verkstadslaboratoriets nya "filial" i VX 6 fd,r tyngre maskinenheter.Maskinen ir avseddfdr utvecklingsarbetept press-och hejarverktygsomridet.
27. Ty ghantverkskursen
pi Tygfcirvaltningsskolanbesrikte
Hdrdverkstadeni Stockholmoch trakteradesgistfritt.
Svenskaarm6ns nu modernastevapen - Bofors re- demonstrerades
kylfria 9 cm pansarvdrnskanon
pi Gcita
pansarlivgardesskjutfllt vid Veckholm. Trdffsdkerheten
var imponerandestor.
30. Kadskoga-Bofors Hemvdrn gjorde som vanligt ett
besijk hos sina danska venner. Priserna i tdvlingarna
deladesbrodedigen.
Det vackra virvddret under minaden lockade plantorna tidigt ur jorden och stor flit utdvadesi t?ippor och
trddg&rdar. Vid bithamnarna ridde ocks5.virrush.
April. Atdelning
foto Johansson.

88 har en siirdeles ntdAtig exterit)r. NOHAB-

M"j
Ouanligt rik p3 regn, tiirftilt i de d$ra landskapen, oclt iiuen saalare kn normalt, med n7gra
uiirmetopparomhring den 5 och 24,
1. Bristen p& yrkesskicklig arbetskraft blir allt stdrre,
siirskilt inom metallindustrien.Antalet lediga platser dversteg under april mtnad antalet tillsatta med ca 1.300 i
OrebrolIn.
2. Vid planeringsavdelningeni Bofors genomfdrdes en
ny organisation,bl. a. inneh&llandeen ny grupp PR fcir
utarbetandeav rutiner i sambandmed maskinell databehandling (ADB).
6/5. FrSn finske 68, general Sinzelius, besdk i Bofors. I friimre
ledet generalmafor Pielarinen, major Bostr6nz, generalli)itnant
Roschier, general Sintelius, (baAom honom genemlnzajor Akerman), ditponent Sohlman oeh generalmajor Mannula,

2-4. Studentexameni Karlskoga - med irets fcirsta
regn. Enligt gammalt skrock ldr detta bida lycka.
4--5. Finlands OB, general J. S. Simelius, med stab besiikte Villingsbergs skjutfZilt och Bofors tillsammansmed
svenske arm6chefen, generall<ijtnantTh. Bonde, m. fl.
hrigre officerare.
16 ingenjdrer frin finska Vng & Vatten pi Boforsbescik,frir ait studeraslitgods m. m.
5-7. Lions klubb i Tidaholm anordnade en stort upplagd virmlssa i Tidaholm med 64 utstlllare frtn Tidaholmsortens handels- och industrifciretag. Som utstlllningslokal fungeradeAB Bertil Bostrcimsnybyggda,3.500
m2 stora lagerlokal. Mdssan var dven kombinerad med
konsert, mannekinguppvisningar,lotterier, dans och tivolinojen. Attatusenbesrikareinrdknadestrots regnigt vlder.
6. Chalmeristernaglstade Karlskoga och roade en fulltalig publik i HAL:s aula med spexetKLODVIG, "Comedie francaiseen trois rondes", vars hdndelserutspelade sig anno585.
Bofors Ungdomsgird avslutadeen lycko- och arbetsam sisong och alla ldrare och kursledareavtackades.
8. Ett fdr Karlskoga skolvdsendemycket viktigt kommitt6betdnkandeframlades: fcir att mota det allt cikande
ingenjd,rsbehovet
i Bofors och Degerfors skall ett tekniskt
ldroverk inrdttas i staden.

5/5, Lions miissai Tidabolm inaiges,Foto frin BTV.

25/5. Bofori gamla badhus oid. Brukstorget sdall snart fdrsainna
ur bilden. Boforsfoto Tillman.

Mai. PansarAupolertill kustartilleritorn under bearbetning
MG 16. BoforsfotoFalk.

'...

8. Vid virtriiffen med skyddsombud och ersdttarevid
Bofors Nobelkrut redogjorde skyddsinspektrirLcinnqvist
for L960 irs yrkesskador.Dessutomvisadesskyddsfilmer.
9. Bolagsstdmmai Gdteborg.Styrelsensberdttelsegodkdndes och till ny ledamot valdes den tidigare suppleanten, hovrlttsridet Sven Hammarskjdld, Malmd.
Det frirsta snabbst8lsgcitet
(33 cm kval. PO 2) valsadesi gritverketMVK 21.
Gciken gol i H&kansbol - med detta enkla rim inleddesf<irsommaren.
Fritidsgirden Lunedet kunde fira sitt 10-irsjubileum.

u[4n 6slsmqnisl -

10. Karlskoga HSB firade 25-6.rsiubileumoch blickade
tillbaka pi en period av kraftig expansion,under vilken
1.161 liigenheter byggts. Som fd,rstabygge "ersattesstallen i centrum med hdghus". Jubileet firades for dvrigt p&
Statt med g&vornasoch hyllningstalens mingfald.
13. SIF krdvde p3.kongresseni Stockholmenklare- men
effektivare (d. v. s. mera rationellt) - kontorsarbete.
) dagarsveckan konstateradesvan p6,frammarsch.
Eleverna vid HAL i Kadskoga startade "Operation
Bispring" som ett led i SverigehjZilpen.
Ungdomarna stod
till forfogande fcjr diverse jobb och uppdrag - lven
hogst skdmtsamma.
Nlrmare 7.000 kr fick man in.

27/5. StorbesdA'lrdn NSB pA NOHAB. Frix oiinster direkti)r
Odelberg, generaldireAtdrStocAe,i)ueringenjdr'Keller, maskindirektijr BirAeland, direktdr Kylberg, i)aerinspekrt)rGull bransen,
in genjt)r Haluorten, |uerin genjdr J ohanssen,ingenji)r Eller, i)aeringenjbrernaHegne och Bennecke.NOHAB-foto Johansson.
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1). I stiillet fd'r den stdrre Volvobussen (gemenligen
kallad "Nykteristen" d2irfdr att den aldrig var full) insattestv8.Volkswagenbussarmellan Bofors och Kilsta.
Vtrens sammankomstmed arbetsledningenvid Nobelkrut hade, frirutom sedvanlig information av dveringenjtir Carbonnier, ett friredrag av apotekareC. Lenne
om "Verksamheten vid galeniska laboratoriet" pt programmet.
Mcickelns vatten fd'rbdttraslingsamt men sdkert och
flera badplatser fick "klartecken" av stadsldkaredoktor
Laurell.
Prisutdelning i "Boforsmdsterskapet
i Foto 196I".
Sef. d. B-pilenu 3/I96L.
31/5-11/6. Boforsmonterpd "Expo )resund 1961,'i Hiilting-

28/5. VArdintran, fru Barbro Hegardt (nr 4 frdn odnster) oclt
andra agerande uid Rt;da-Aorsfesten pi Alhaeuern. Foto Schdnning.

borg. Foto Studio Bernle.
31/5, \N/edaPumparna p3 "Expo
Rydberg * Co.
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6resund"

i Hel:ingbolg.

Foto

16/6. Taxi i Karlshoga firad.e 3}-frrsjubileam. Sd hiir :2g taxistationet pi Karlskoga torI ilt 161 25 ir sedan. Foto C. Tillman.

16. Tidaholmsverkens
kontrollavdelningflyttadestill nya
lokaleri hus nr 19.
L8. Karlskoga stadsfullmlktigeh<ill ett sommarldttsammantdde, di bl. a. beslut fattades om inkdp av ett stcirte
antal egnahemstomter.
19. Nobelkrut glstades av Yrkesinspektionens
fdrtroenderid, som hit f<idagt sitt kvartalssammantr[de.Efter
orientering om fdretaget och skyddsorganisationen
studeradesde olika fabrikslokalerna.Eftermiddagenegnades
it interna fcirhandlingar. I fcirtroenderidet sitter bl. a.
Ragnar Olson, Bofors, och Martin Nilsson, Nobelkrut.
24. Folkdkningeni Karlskoga- 607 personer- under
1960 berodde frlmst pi inflyttning; fddelsedverskottet
blev endast2L4 och vinstenpi in- och utflyttningen blev
3%. PA 1.000 mln gir det endast94) kvinnor.
24-2r. Centrala Skyddskommitt6n vid Nobelkrut fcirrdttadesin ordinarie Ersinspektion.
Som glster medverkade sprdngdmnesinspektdrBillberg, yrkesinspekt<irAhlfors och v. brandchefenJohanssoni Karlskoga.
2). Medlemmarna i Karlskoga Bergslags tekniska fcirening fick pi m&nadsmcitetovervaraen uppvisningsskjutning pi Bofors skjutf2ilt.
26. SvenskaIndustriens Patentingenjdrsfcireninghdll irsmiite pE Bofors Samlingshus.Overingenjor Gerdin informerade deltagarnaom koncernensolika tillverkningar.
Efter lunch visades Kilstaverken, Boisverkstiderna och
Skjutf2iltet fcir gisterna. Civilingenjcir Kurt Lautmann
holl fciredrag om "Synpunkter pi ett storfdretagspatentpolitik" vid avskedsmiddagenpil Camitz i Degerfors.

Motorbogserbfiten "BILL"
NOHAB-foto Johansson.

tuffar

at genotn Trollhiitteslassen.

26. Tvl, NOHAB-l?irlingar, Bo Carlssonoch Stig-Evert
Johansson,deltog framgingsrikt i en internationelltdvling i svarvning.
Bofors Musikkir lig i hird trdning infcir Europamdsterskapetfcir amatcirmusikk&rer.
28. Alkvetterns Herrgird var miljd och festplats fdr en
h6gst fdrtjusandefamiljefest i 18O0-talsstil,
till fdrmin
frir Karlskoga Rijda Korskrets. Jlgmlstare och fru Hegardt hade arrangetut det hela i verkligt fdrniimlig stil.
29. Avreste ingenjdr Stig Claesson,BTV, till Jabalpur,
Indien. Hans vikarie, ingenjtir Eric Svanberg,VF, hade
successivtbdrjat dverta Tidaholms mekaniskaverkstad redan frin bdrjan av mars.
29/5-2/6. Dammunderscikningar
i MG 15 vid Bofors.
Senotis under "Tekniskt nytt".
30. Den fdrsta satsenCarbocainhydrokloreradesi den
F 18 b. Den halvtekniskaavdelnya ldkemedelsfabriken
3/6. Bof ors-pensionlirema sllipps at p3 "grdnbete" pi Stordn.
Hiir embarderar en slilpp "M/S Marianne" i OtterbAchen. KTfoto.

2/6. De danska lottoma "l6rsl,strade" sig med Bof ors-kollegerna.
KT-foto.
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7/6. LKAB-inAdpare
tillsammans
rnedudrdarfr1n FS,FAS ocb
FAY utanft)rBoforsHotell.FotoP. Flygar.

5/6. Iltedlemmara! SoeligerAtomkraltdelegation
staderade
tilloerAni ngarna t i d.N OH AB. NOHAB-fotoJohansson.

L. En ny kombineradolje- och eluppvlrmd smidesugn
installeradesi Smidespressavdelningen
och togs i bruk
dennadag.

ningen, F 21, befriadeshdrigenom frin ett av stegeni
syntesenav Nobelkruts kinda lokalbedcivningsmedel.

2. Chefen fcir Fijrsvarshcigskolan,dverste Myhrman,
samt ett antal ldrarc vid denna skola besrikteBofors.

31. Nobelkruts brandkirs vaktavlosningar tivlade om
civeringenjcirCarbonniersvandringspris. Segrareblev 1 :a
vaktavl.med 3:dje pi andraplats.
\Wedaverkenvisade en stor monter med ldnspumpar
pi Expo i Oresund.

2-4. Danska lottor - sliikt och vlnner till hemvlrnskamraternai Gentofte, Hellerup och Nerum - gdstade
Kadskogalottorna och bj<idspi ett trevligt program.

Juni

Vannluft mecl aindar frhn Ryrland gau rehorclgri)mka, Skiftande aiitler med tol och ui)rmefdrtta
ueckorna,saalaremot slulet au mLnad.en.Regnperioder omkring 10, 15-17 och z3-28,

1. Sommarminadeninleddes med ett vildsamt iskvdder,
blixtnedslag och 10 mm regn pi 1 timme med civersvdmmadekillare.
atf6rde dammundersi)Aningar
i St,illani. Folkbiilsoinstitutet
gjateriet,Hiir tas ert proai ett sliprum.BoforsfotoFalk.

3. Boforspensionererna inledde Stortinaslsongen och
hade som vanligt sagolik tur med vddret.
En av de alltfrir fi sommardagarnai Tidaholm med
tryckande yerme. Tidaholmsverkens25-irsjubileum celebreradesmed promenadkonsert,hrigtidstal, utdelning av
medaljer (for sista gtngen i Boforskoncernenshistoria)
samt lunch fcir inbjudna gdster(se B-pilen 3/6L).
4. G?illerflsloppet gav tyvd.rt trtkigt eko i pressen, d&
taggatnasorgier med sprit och "brudar" gav en mycket
olustig ram om denna f. <i.vllordnade tZivling.
7. Annu ett kraftigt iskvlder vtllade skogsbrand vid
Sndbergshult.
Lingstrcimmenskraftverk i Ljusnan, tillhcirigt Orebro
Elektriska AB, igingkrirdes. En del av kraften hiirifr&n
levererastill Karlskoga.
7-8. LKAB:s inkcipsminfr&n Kiruna, Lulei, Malmberget, Narvik och StockholmstuderadeBofors anllggningar
tillsammansmed representanterfrir FAS och FAY.
Juni. De tud nya elektrisha r)agntlgnarnd i MH 20. Den ena togs
i dri'ft lZ jan., den andra 12 juni. Bolorsfoto Tillman.
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9/6. "Karls|ogamAsran" m.edbLtar, bilar och f\gande
KT-foto.

Norska rederiinspehtdrer studerude dieselmotortilloerh'
z/6.
ningen pfr. NOHAB. F-motorn intresserade gitetais. NOHABfoto Johansson.

9. Kamprofiler, som tidigare enbart valsatsi gamla valsverket i Bofors, b6rjade valsasi Kilstafinverket MVK 23.
9-10. Koncernkonferensmed Foretagsndmndernai Bofors. Disponent Sohlman kunde bl. a. meddela, att trotjinarpensionen kommer att h<ijas och att det skall bli
"urpremier" till &retsjubilarer.
g-1L. "Kanonmissan" i Flygklubbensoch nigra idrottsfiireningars regi visade Kadskogas handel, hantverk och
industri. Flyguppvisning ingick givetvis ocks& i progfammet.
L0. Kursavslutning vid Karlskoga Maskinfackskola.
Skoldirektiir Robertssonmeddelade,att sivdl handelssom tekniskt gymnasiumstartar i Karlskoga till hd,stterminen. Fdr tekniska gymnasiet skall det bli nybygge pi
Ekebyomridet.

lani. It|odell au $unLbombhastarerorn (SR 375) med kott hiss.
Ett antal d'yliha rnodeller bar tillaerkats att NLD 4. Boforsfoto
Tillman.
10/6. LlcAliga ocb blonzsterprydda nyexaminerade ingenidrer
(liirate),
lrdn MaskinfacAskolan. Ffin uiinster Bi)rie Andersson
Bidrn Suenston, Lennart Frunhlin, Saen Lindqaist, Rolf Ohl:son,
IJno !ohantton, Roland Carlqaist, Lars'Erih Pellelrson' Cortlzy
Andersson, Carl Leoicsek, Bert Nordquisi, Thore lVidin ocb
Ralph lYillert, Pi lotot :ahnas Jiirgen Giinzel. Foto R' Tilander.

12. Frhn "Rysskajen" i Trollh?ittan skeppadestunga detaljer till Furnas-turbinernafren NOHAB. De f.yta
Francisturbinernatillhcir "stdrsta klassen" och skall sammanlagtleverera678.000k\7.
ett 75-tal personer,be15. Franska Fdrsvarshiigskolan,
en
studieresatill svenska
med
Bofors
i
samband
scikte
KMST i Karlstad.
lven
glstades
dag
Samma
industrier.
En ny 120 tons behillare fiir koncentrerad salpetersyra togs i bruk vid trotyl- och dynamitfabrikerna.
L6. Taxi i Karlskoga30-irsjubilerade.
17. Marinforvaltningen erhtill medgivande,att till hiigstbjudande sdlja materiel - hel och halvfabrikat - ursprungligen avsedd fcjr de avbestd,lldajagana Lappland
och Vdrmland. Av denna materiel finns omkring 210 ton
upplagrad i Bofors.
19. Laddmaskinentill Agesta och 6vriga NOHAB-atomkraftverksprojekt visades fcir rikspressen. NOHAB:s
atomprogram presenteradesutf<idigt under sommaren
bl. a. i Metallarbetaren(nr 27), Verkstiiderna(september), Reaktorn (juli) samt i B-Pilen (nr 4).

1.6
I

l
l
i
I

L

T,.

.1,

;

19-29. Anlagsprovenfrir de scikandetill Industriskolan
genomfcirdesunder ledning av assistentLindqvist vid
Psykotekniska Institutionen vid Gdteborgs Universitet.
Av de prcivadeuts&gs 6z - alltsh 10 mindre an L960.
Flickornasintressefdr yrkesutbildning6kar fdr va\e hr.
Inte mindre 2in9 flickor antogs, ddrav2 fcir fdrsta gingen
pi Mekaniskalinjen.
2O-2L. Metalls avd. 76 Bofors hcill en instruktionskurs
om fackligaproblempi Storcin.
21. Fortsattminskad arbetslcjshet
rapporterades
frin hela
riket.
Tidaholmsverkendeltog tillsammansmed 8 andra
svenskaplastindustrierpi den internationellaplastutstillningen i London. Se f. o. B-pilen m 4/6t.
22. IMW levereradevdrmevixlaren till Agesta. Bofors
och NOHAB har tillverkat tubgavlarnai massivtrostfritt
stil och med ca 6.000 hal. Plattornastiocklek dr t72 mm
o c h d i a m . 1 2 5 0m m .

*;
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8/6. Kors:elbrtinna-turbinens k)phjal lastas pd jdrnadg li)r trans.
port till hrt'ftstationen. NOHAB-foto Johansson.

23. Midsommanfton invaderadesStorcin av ca 1.000
gister. Fullt i alla stugor och buskar.
23-28. SverigesGoodtemplaresUngdomsfcirbund(SGU)
kongressadei Karlskoga, med Bofors Samlingshussom
centralpunkt och f. o. ett omvixlande och trevligt program.
24. Bofors Musikk8r blev iterigen Europamlstare, nu i
den tdvling som gick pi Skanseni Stockholm.Midsommaraftonkonserterade
kiren pi Solliden.
28. En holliindsk eskadergdstadeStockholmoch eskaderchefen, kommendcirA. Ferwerda, passadepi att gdra ett
S.terbestjk
hos sina gamla vdnner i Bofors. Herr Ferwerda
var under m&ngair kontrollofficer hdr.
29. Stadsfullmiiktigei Kadskoga hcill innan semestern
ett av sina mera betydelsefullasammantrdden:Fastigheter
for 2 milj. kr inkdptes, beslut fattadesom hcigretekniskt
ldroverk, handelsgymnasiumoch omorganisation av den
kommunala yrkesskolanoch slutligen maratonpratadesdet
om Gdllerisloppet.
8/6. NOHAB:s turbintillaerAningar dsedes i ett TV-progranz.
NOHAB-foto Johansson.
28/6. Komnendt)r A. Fetuerda, Holland, konz till Bofors med
b eI i k op t er. Bof orsfoto Tillman.

17/6. SrensAa't'laggan
hissades drer p3 regalsheppet 1l/ata i sanband med. INlasadagen. Svenskt Pressfoto.
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29. AB Atomkraftverk skrev kontrakt om fortsatt planering av atomkraftverket Simpevarp med Kockums, Allis
Chalmersoch TekniskaByggnadsbyr&n.
30. SJ:sRapidlok ftin NOHAB-ASEA dr Skandinaviens
snabbastelok med max. hast. 150 km per tim. Motoreffekten d.r 3600 hk, ldngden r9,9 och vikten 64 ton.
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31. En ny 10-tonstraversklar fcjr drift i MVK zS.Tack
vare dennatraversdkadeskapaciteteni vdrmebehandlingsavdelningenoch vdntetidenminskadesvid omstillningar
i finverket.
'^ ;u

't'6r
23/6. Bofors ntuiAhfrl spelar i Europamiisterskapen amatdrmusikLfueli StockholnsKonsefihus.Foto R. Tilander.

Under juni b<irjadeinflyttningen i StiftelsenBoforsvid Torpdalsbron, i Malmgirdens
girdars 24 Ld:genheter
12 ldgenheteroch i kv. Gasellens18 ldgenheter.

Juli

NY TID
redoIiir
H0HAB
reor${fl brx }{f

runr roor

Vkxlande och ostadigt uiider, med i regel sualare
oindar, l7gtryck och regn, som kulminerade om'
hring 5-7, 10 och 21. DLlig semefiermLnad.

1. En undersokning, som Karlskoga folkskolestyrelse
gav ett blangjort betrziffandefdrsdk med 5-dagarsvecka,
dat resultat.Majoriteten syns vilja ha partiell 5-dagarsveckaunder lisiret.
1-9. Bofors deltog pE Expo Nor i Ostersundmed en
storre monter med slitgodsm. m. Montern anordnadesi
samarbetemed vir representanti staden, Firma Olle
Olsson.

ITnillrf![tr
dtfeforrnaf

3. Elevhemmetvid landstingetsyrkesskolai Kadskoga
beriknas kosta 960.000kr, av vilken summa,26.000 eF
hilles som statsbidrag.
,. Trots forbdttrat vatten i Mcickeln var 2 badplatser,
vid Sandtorpetoch Sandviken,oldmpliga.

7minadgr
Satthiiktad
Fick

dagshot

i Gasellen't'ardigtill det
13/7. Nil aar "ungkarls:Ayskrapan"
1t n e. Bof orsf.oto F alk.

iaskn
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NOHAB'
20/6. NOHAB pfi lapsedelnefterAtomhraftleportlget.
foto Johansson.

till Kiltta under ,ranrport
14/6. Kraltigt lass! Tran.rfortnatorn
BoforsfotoTillman.
till upp:fillningsplatsen.
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19/6. Den n1a centrala gasolanliiggningen uirl Hdrd.terket. Boforsfoto Falk.

8/T.Inllytning i FAo:: fina, nyalokaler.Fotofrin FAO.
Hdb2irgningen pigick f6r fullt och skrirden var 3
veckoriidigare dn normalt.
6. 21p Karlskogapensiondrer
deltog i den vdrml[ndska
folkpensiondrstrdffen
i Karlstad.
7. Flygstaben bekrd.ftadeatt Sverige trlffat avtal med
Bristol Aircraft om licenstillverkning av luftvdrnsroboten
"Bloodhound2",
8. Kontors- och lagerbyggnaden
fcir Orebrokontoretstod
f2irdig och inflyttning kunde ske i moderna och lndamilsenliga lokaler. (Utfcirligare reportage kommer i
B-pilen.)
10. Storsemestern
bcirjadefcir Boforskoncernensalla arbetare.Fredagenden 7 slutadejobbet f<ir de flesta.
overjlgmistare P. H. \Tallman ansig, att Villingsberg iter borde bli fritidsomride om skjutskolan flyttar.
K. Frithiofson kunde dock icke tillstyrka
Statssekreterare
detta, di s&viilA1 som A9 beh6verskjutf?iltet.
11. Karlskoga Kammarktir vann vackra framg&ngarvid
kcirsingartdvlingar
i Llonggolleni \7ales.
13. "Fallens Dag" i Trollhdttan, di Kanalverket liit
vattenmassorna
dina och skummaciverde annafstomma
stupen.
Enligt Stadsfcirbundets
statistik dt vat 9:e stadsbo
pensiondr.I Karlskoga dr dock antaletpensiondrerovanligt ligt, endast81 per 1.000 eller totalt 2.848 st.

28/7. Ny lartenledning nedlagd och Alar pd Bofors-kanalent
bott en. Bof orsfoto Tillman.

21/6. Tidaholtnsuerrtens lnonrer pA Plastatstiillningen i Lonelon.
Foto frin LNA (via BTV).

16. Knappfors sluss hade hd,gsdsong,med ett 60-tal
motorbitarsom "helgtopp"
17. "Officiell" invigning av fritidsomridet Tj?irnd f<irrdttadesav direktcirNordqvist i nlrvaro av representanter
for TjZirnokommun, Storrinadirektionen,
Tjdrnonimnden
och minga semestrande.
En rapport frin Storcintaladeom strilandevdder och
fart pi bad och fiske.
Hemma i Bofors knogade reparatdrer och byggare.
Yd,garnainom och utom industriomridet fick en v6lkommen asfaltbel?iggning.
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1/1. Bof ots ntonter pA Expo Norr i Astersund..Foto P.
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21/7. Den nya sandberedningeni Magnesiunrgjuteriet Alar och i
dril t. W edafoto \Testerlund.

Beslut fattades att SvenskaMissionsfcirbundetskall
civertagaKadskoga Folkh6gskola - fordom KPL.
Arets taxeringsresultat
var klart och visade, att antalet skattekronorkraftigt iikat i Karlskoga.
Tjlrndomr&det "invigdes" officiellt av direktdr H.
Nordqvist.
20. En f6rhandsnotisom krdftorna talade om god tillging och fin kvalitet,trots minken.
21. Tanken pi att fciretagsnemnderna
skall tilldelas beslutandebefogenheterawisadesav LO:s fciretagsnlmndsutredning,som nu framladesin betlnkande.Utredningen
fcireslir i stiillet itgdrder fcir att vidga samradetoch inom
nuvaranderam stlrka nimndarbetet.
24/8. Kornmenddr HaiAala, direAtijr Blomqt,ist, amiral Koiaisto,
ingenjbr Thulin, tnajor Boslriinr, hapten Linneman*lanssen och
Aortntend.brhaptenIY i btol. Boforsfoto Tillman.

17/7. Andafuigt lltssnandefrhiirare niir direktdr Nordquist )nrigningstalar pfr Tjarn}. (Kopia elter fiirgnegatia.l Foto Nils A.
\7ahlberg.

28. Solg&rdarnavid Ekehjelmsvlgen var nu ombyggda
till trivsammapensionlrsbostdder.
31. Sandberedningen
i Magnesiumgjuteriet
vid rJ7edaverken ombyggdeshelt under semesternoch togs tter i bruk
dennadag.

Augusti
Sual -

kyhg - och gantAa regnrih minad, liA
fjolLrets augusti, luli-augusti gau en dSlig sotntnar, En klen trt)tt uar kanske,alt iiuen Sydeuropa
hade clLligt ilider,
1. Vid hexogenfabrikentogs ett nytt stort magasin
(S 22) f6r ammoniumnitrat i bruk. Magasinet har
minskat de interna transporterna for denna vara, som
tidigarem8stemellanlagrasi N 13.

20

Gus Grissom blev USA:s fcirstaaeronaut,men hans
rekord slogs redan den 7, di ryske kosmonautenTitov
gjorde nigra varv kring klotet.
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3. Igingsattes i Tidaholm StiftelsenBruksgirdars radhusbyggevid Bj cirstorpsvdgen.
Huvudentreprencirdr byggmlstare Arnold Falk.
4. Bofors ledde statistiken fcjr Orebro ldn vad det giiller
nettovinst frir bolag med L7,2 milj. kr. Som 2:a kom
Nitroglycerin i Gyttorp med 6,t mkr och som 3:a Hillefors.
Situationen p& arbetsmarknadeninf6r hcisten och
vintern bed6mdessom mycket ljus i Karlskoga. Den
kvinnliga arbetskraftenv&llade dock flera problem. Omskolning till svarvareoch underscikningom mojligheten
att p3, vissa arbetsplatser insitta kvinnor diskuterades
bl. a. Frin Boforsbolagetframhdlls, att man var positivt
instZilldtill dessaproblem.

,rx,t
7/7. 57 mm automarkanon L/48
stiillni n p. Boforsfoto Tillman.

i prottlattettage 't'6r fast upp-

7. 14 nya ldrlingar bdrjade denna dag sin yrkesutbildning vid UVA:s verkstadsskola.
Det htjr liksom till, att tala om krdftpremidren i
dennakrrinika. Dagen K begicksallts&i gammalgod stil
och resultateiblev i allmdnhetgott.
7-t8/8.
I MSK utf6rdes en arbetsfysiologisk
underscikning av AtbetsfysiologiskaInstitutet (AFI) och Gymnasiiska Centralinstifutet (GCI), Stockholm med hjZilp av
personalfr8.nBofors (avd. A 2t,KCM, BAY och EP).
Syftet var att studera arbetstyngd,inverkan av vlrme,
dgderum omedelbartfcire
buller o. s. v. Underscjkningen
1 :a internationellaergonomikongressen
i Stockholmoch
ett par utldndskakongressdeltagare
deltog iven i Bofors'
studierna.
10. Pensionlrsresan
frin Karlskogagick i ir till Motala.
900 deltog i 23 bussar,vldret var gott och humdretprima.
ByggmdstareK. G. Hellstrdm (87) och fru Edla Jcinsson
(83) blomsterhyllades
som dldste-dldsta
deltagare.
13. Bofors J?igargillesRune Flodman blev 2:a. r hjofiskytteiSMiHagfors.
pA efi annat sAtt 14/8. Dessa enheler- ehara placerad.e
IBM 1401 ocb IBM 7070,
skall ingfr i databehand.lingsm.asAinen
som Bolors bestlillt.BoforsfotoFalk.

31/8. Eleter t'rfrnFin:ha Krigtbbg:kolanpd BoforsbesbkBoforsfoto Tillman.
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3/8. Fi;r:ta "spadtaget"
Stiftel:en Boforsglrdars radhusbyggen oid Bjdrntorpsuiigen i Tidaholm. BTV-foto Bergstrdm.
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Deltagare i de arbetsflsiologiska andersokningarta )
7-15/8.
MSK. Danzerna i fi)rgrund.en /teter 't'rdAen Solueig Aberg AFl,
Med. Dr P, Rey Genere, ingenjdr Astrid. Lindholn AFL Stiiende
herr Rune Olsson A 21, ingenjdr Gunnar Kling KCM, herr L.
Caderad GCI, herr Christer Ferstnan AFI, doAtor Et'ert Hejnenan OP, ingenjbr G. BicAlund A 21, berr Carl Olsson A 21,
Mr. R. Sell London, lab.-bitr. B.-4. Karlsson KCM, 1:e byrdsekreierare B, Uthult AFI, ingenjt)r G. Frj'Askog BAY, berr L.
Karpesjd A 21, leAn. lic. Ulf Aberg AFl, och herr H. Zander
BAY. Bofotsfoto Tillman.

17/8. Laboratoriebitrddet Bengt-Ake Karlsson och ingenfi)r Gunnar Kling (KCM) bakom diaerse mdtutrustning. Till hdger Med.
dr P. Rey, Geneue och Mr. R. Sell, London. Boforsfoto Tillman.

14. Nittioirsminnet av jdrnvlgsbyggandetgenom Karlskoga Bergslag,med rallarkalabaliker o. a. trevliga dventyr, bringadesi erinran.
Sverigesf6rsta "rymdskott" - operation"Synil" avskdts i Jokkmokk med en Arcas raket. 80 km upp i
rymden spreds ett rcikmoln (frin Nobelkrut), med vars
hjiilp vissameteorologiskaobservationerskulle gdras.

;ht

15. Centrala Verkstadsskolani Karlskoga bdrjade sin
frirsta hristtermin,med 84 elever fcirdeladepi 13 avdelningar.
Hyttisens matsalarstod iter klara att mottagagamla
och nya gdsterefter en omgripandeinre och yttre renovering. (SeB-pilen ffi 5/61.)
Finanstidningenspedde en h8'rd uppgdrelsei den
kommandeavtalsronden.
16. Socialstyrelsens
statistik visade, att arbetslcinerfcir
maoliga industriarbetarecikat med 9 /6 frl"n mai l95O
till maj 1951.
18. SuomenBofors pampiga nybygge fdr kontor, hirdverkstad och lager pi SocJ<enbackaomridet
i Helsingfors
invigdeshiigtidligen. Seutfcirligarehdrom i B-pilen )/61.

1/ 9, Landstin gets rerAsrad.tskola bdrjar Jitt f iirsta uerksambetsdr.
Till hdger rektor Eter, Dahl|n. KT-foto.

19. Den s. k. Antonssonskabron, som anvdndesfdr
transport ay varor forbi Trollh2ittefallen l8.ngt fcire slussarnastid och som bl. a. passeradeNOHAB:s omrede,
Eterfannsoch rekonstruerades.

15/9. Gruppfato au de belgisha ittdasr,iledarna jdntte Boforsttiir clar. Bof or sfoto Tillman.

20. Storcinslog igen efter en lyckosam,men nigot regnig
sasong.Flera tidigare "rekord" har slagits betr. antalet
setverade
miltider m. m.
Kanonloppet fcir bilar pi Giillerisen och Boforsloppet i orienteringom "Guldskottet" gick dennadag. Bida
tdvlingarna blev sportsligt sett mycket lyckade. Polisen
tog i med jdrnhand mot raggarna- "tuffingarna sattes
pi plats" - och fick fcir sina insatserberdm och tack
b&deav landshrivding,pressoch arrangdrer.
20-24. Metalls kongress i Stockholm. Fru Margareta
Pettersson,Bofors, debuteradesom fdrsta kvinna p& den-
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11/9. BoloN stltrelse sarnmaxtriidde i Bolors. Frfrn uiinster berrar
S. HanzrnarsLjbld, Joel Larsson, H. Nordquist, S. Soblman, E.
\f/efier, G. Sahlin, E. lYijhander, G. Sdderlund, H. Rydix och
P. Odelberg. Boforsfoto Tillman.

aerAtyget
30/8. De, eleAnoeroderade
liir Volkswagentueaaxlar.
Boforsfoto.
na kongress- liksom hon tidigare var den fcjrstaMetall-valda kvinnliga fd'retagsnimndsledamoten.Ligldnegrupperna, avtalser, medlemsavgifterm. fl. frigor ventilerades.
22-23. Uppvisning av Bofors pionjlrmateriel, minrojminor m. m.
ningsorm,stridsvagnar,
23-25. Pi Bofors skjutf?iltholls uppvisningsskjutningar
med 9 cm spirljusspriinggranatfcir 9 cm rekylfria pansarvdrnspjdsen.
24. Iy'id ansdkningstidens utging hade yrkesskolorna
fulla kurser, bide fiir manliga och kvinnliga elever. Bofors Industriskola likasi.
26. Diskussionenom Sverigesanslutningtill EEC, Europamarknaden,blev allt livligare. "Virt land kan inte sti
utanfdr den europeiskagemenskapen- det skulle betyda
ett dripslag mot vir export". Disponent Sverre Sohlman
framhtill Sverigesallvailiga ldge i en intervjuserie.
29-3L. "Slitgodskurs" i Bofors pt Stilfors?iljningen
med deltagandedven frln vh:ragrannldnder.
29-30. US's Armys utvecklingschef, generallcijtnani
Trudeau, samt Chief of Ordnance,generalldjtnantHinrichs,studeradeBofors tillverkningsprogram.Nigra veckor
senareblev det nytt USA-besijkmed generalmajorPower
och brigadier Thorlin.
hadeocksi en f6rsvarsavdelning,
30. Arets S:t Eriksmdssa
visades.\Zedasvenska
vapenkonstruktioner
dlr senaste
verken deltog med en stor monter.
Byggnadsarbetenaf <ir Stockholmskontoretsnya lager
och utcjkadeHlrdverkstad igingsattes.
fdr Volkswagen, dlr
Det fdrsta vevaxelpressverktyget
gravyren elektroeroderatsfram frin fullmaterial, insattes
i produktionen. Antalet pressadevevaxlar i fiirdigslaget
civerskredhiirvid det normala medelvdrdet for konventionellt framstlllda gravyrer.

1s-l9/9.
General Lindsey, England, pd Boforcbesdk. Frdn
ldnster Colonel Grant, Mr. Flathertl, Major lYalker, Major Bostrdtn, Mrs. Lindsey, General Lindsey ocb Kapten Samuelson.
Boforsfoto Tillman.

3/9. VV:s segrande lag i Brandhfrrsstafetten. Ffin adnster Bengt
Pertefison, lYaber Eriksson, Bill Nord.gren, Hans Nilsson, Hant
Bratt:trdltl, Lennilt Bldttstrijn, AAe Gustattsson, Roland Sjdberg
och Arne Frcdholm. KT foto.

4/9. 130.000 1)oJt r/Alluerhet i den nya trdnrfortlzatots/tttionen
) Kilsta togt i bt/./h.Bofor:sfoto.

frin Volvos olika inkcipsavdelningar
31. Representanter
pi Boforsbesdkfdr att studerastiltillverkningen.
17. LO:s skrift "Samordnadniringspolitik" publicerades.

September
Det ddliga ailguttiaAdret byttes till soligare ocb
torrare ander september.Dock flera nederbdrdsdagar och mol slutet )iuen morgondimma.
1. Start fcir den stora riksomfattandef6rslagspristdvlingen "Vardagsvis" med 50.000kr i pris. Arrangcirerdr
som bekant SAF, LO, TCO och Civildepartementet.
Klart for den nya hdsttigtidtabellen, vilken gav
Karlskoga och Bofors ytterligarefdrslmrade fdrbindelser
med Strcimtorp.
3.

"Brandkirsstafetten"vannsi ir av VV 20.

Den till 130 kV ombyggdakraftledningen B[cki Kilsta,
Kilsta, med tillhorande ny transformatorstation
i
togs drift.
3-72. UVA deltog p& den stora internationellaverki Brusselmed 3 maskiner.Sef. <i.
tygsmaskinutstlllningen
B-pilen m 4 och6/61 .
4. Skiftgingen i gotverketi Kilsta drogs ner till 2-skift
frln n&graveckorsomvlxlande 2- och 3-skift.
LO-kongresseni Stockholminleddesmed en stor debatt om lcinercirelsen
och arbetstider.
Sept. lagaren Hcil:)ngland. rann irel.r shjatningar ont Bolorsp o h a l e n .F o t o M a r i n e n s P r e s s d e t a l j .

27 / 9. Schaktni ngen pdgdr f i)r P lStu erkstad.ens t i ll by ggn ad. Boforsfoto Tillman.

,. Karlskoga "Empire State Building", Boforsg&rdars
ungkarlsskrapa,
stod f?irdigfor inflyttning.
8. Bofors Ungdomsgird hade hcistprogrammetklart,
med trevliga och ldrorika kurser ftjr deltagarei alla Lldrat.
ocksi sina kursprogram.
ABF och TBV presenterade
8-9. Rear Admiral Stroop,U S Navy, bescikteBofors i
s?illskap med svenske marinstabschefen,konteramiral
Lindemalm.
13. Informationsmtitepi Bofors Samlingshusom arbetsvdrdering.SedvenB-pilenm 5/1961.
14. Den fjdrde "Sessan"bestdlldesvid Aalborg Verft
till Gdteborg-Fredrikshamns-linjen.NOHAB-motorer
s k a l lb l i h u v u d m a s k i n e r i .
15. En delegationom 1.4belgiskaindustriledare,tillsammans med direktdr Bjcirk Mekanfdrbundet,gdstadeBofors.
Nya ftirridsbyggnadenvid NOHAB kom under tak.
En grupp belgiskaindustriledarebesdkteBofors pi en
rundresatill svenskaindustrier.
Bofors Musikkir fick en hedrandeinbjudan att
taga i en vlrldsmusikfesti Holland sommarcn1962.
16. J[rnbruksteknikerfrin hela landet mtjttesp3.Laxbrog&rden i Kopparberg pi en konferens i Jernkontorets
18. En grupp psykologerfrin Gciteborggjorde en vetenskapligundersokning- den fcirstai sitt slag i Sverigeav 2oo pensionerade
arbetarefrtn Bofors, for att bedoma
arbetsskicklighet,
snabbhetm. fl. faktorer.
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lagaren HZilsinglandvann skjutt[vlingen om Boforspokalen. Chef var kommendcirkapienL. Eriksson,artilleriofficer kapten Bo Granath och eldledningsofficer kijtnant
N.-E. STerin.
En mindre explosion med Stfiiljande brand intriiffade
i formalinfabriken, F L8 b. Genom ridigt ingripande av
personalen begrlnsades skadorna och driftstoppet inskrinkte sig till zVz dag.
L8-29. En fdrsta utbildning av instrukt6rer frjr Metallurgiska avd. genomfcirdespi Industriskolan med 14
elever,10 arbetarefrin M 1 och M 2 och4liirare fiin'Y.
Ingenjor Borg vid Gruvarbetsstudiekontoreti Blcitberget
ledde kursen, som omfattadesmed stort intresseav sivdl
fdretaget som av eleverna.
19. StatistiskaCentralbyrS.nframlade ytterligare litet siffror, nu om den beskattningsbarainkomsten. I Karlskoga
'12,3
<ikadedenna med
/s. Per invinare blir detta 5.553
kr. Hiigst i riket ligger Kiruna med 13.671kr per inv6nare.Sijdertdljehade 7.O54kr.
20. De Ftjrenade Fijrbunden hiill sin sista irskongress i
Stockholm. Frtn trsskiftet delas medlemmarna och gir
till resp.Fabriks och Sko och Llder.
" 21. I Karlskoga kyrka hdlls en minnesgudstjdnstciverDag
Hammarskjcild. Landshtjvding Valter Aman - FN-delegat - talade.
Idrottsskadornatat ca 250.000 arbetsdagar
frin produktionen enligt en statistik, som framlades av Folksamchefen SevedApelqvist.
22. Kungl. Teatern gistade Kadskoga och spelade "Figaros briillop", Mozarts charmfulla opera.
Kursavslutning och diplomutdelning vid NOHAB:s
foretagsskola.2t ld,rlingar, d'd.rav14 med 4-3.fig, 5 med
Sept. Stdllaboratoriets nya ltmattningsnzatkin.
"T eLnisAt N yt", Boforsfoto Tillman.

Se aidarc under

"--#'4ry

Sepr.Stfrllaboratoiets
nla hdgtenpelatumliArosAop.
Seiiuenund.er"TeAnisAt
Nj,r/'. Boforsfoto
Tillman.
3-irig och 2 med 2-irig utbildning, fick bevis om sin
f2irdighet.
24. Kadskoga Skyttegille 75-irsjubilerade med stora
tdvlingar.
27. Porsiforsen tystnade. Utan stcirre ceremonierkdrdes
den fcjrsta NOHAB-turbinen igtng. De tvi kaplanturbinerna Ir med sin effekt pt' dryga 120.000 hk vardera
Sverigesstarkasteav dennatyp.
Arets Bofors-stipendiater utstgs. Herrar Holger
Eriksson, Staffan Find6n, Stig Thunberg, Carl Sjtistrand
och Eric Aberg fick dela 13.000kr.
Nobelkruts Industribrandkirs idiga nattliga orienteringstiivling inom fabriksomr8det gick f<ir 20:e gingen.
Banan mltte ca 2000 m och hade 24 kontroller, dirav
L0 med <ivningsmoment.Segrare individuellt tblev Erik
Ottosson,fdljd av Gustav Bogren och Olle l-arsson. Lagtlvlingen vanns av 1:a vaktavlcisningen,.som lven fdr
alltid ercivradedirektijr \Tahlquists vandringspris.
De fcirstafastigheternai Riksbyggensbostadsdttsfrjrening nr 12 pi Ekebyomrtdet klara fcir inflyttning. F<ireningen kommer att totalt omfatta 162 liigenheterom t4 rum och ktik. De sista ldgenheternaberlknas bli klara i
apfil t962.
Boforsgirdars hrighus "Gasellen" med 105 rum och
kokskip var iven inflyttningsklart.
28. PA Fabriks kongress i Stockholm invaldes Vitalis
Hagberg (frin DFF och Nobelkrut) i tiverstyrelsen.
UVA:s nzonter pfr. internationella
3-12/9.
stiillningen i Brltssel. Foto frin UVA:s arkiv.

oerhtygsmashinsfi-

OAt. En ganznal iidel bergsmansg,frrd
fdrsuinxer. Bregfrrdstorpild
Hdgre Allmiinna Liirorerhet har bdriat iloas,KT-foto.

4/10. Schdktningsarbetet fdr Stoekbolnskontorett nya lager p3gick fi)r fullt. Pfr fotot tynet till hager HiirdaerLstaden ocb i
bahgrund.en Fagerstas sthllager. Foto fdn FAS.

Oktober
Rekord i aiirm.e ocb solskenstimmar. MSnad.en
bleo en xteteorologish senration: pA 200 3r har
ingen uarmareohtober noteratJ,

4/10, Disponent St)efreSohlman i glatt sanuprfrAmed direkti)r
Soen Schwartzocb stattninister Tage Erlander ttid Indutinti)tet
pd Harpsund, SvensktPressfoto.

5/ t 0, H iigtat t eruer eraoAren oid' Ki Ist aaerAen gl i df ormgi ut es. Bo'
forsfoto Tillman.

1. Bofors Industriskola noterade iiver 460 elever, det
hittills stdrsta elevantaleti skolans historia. Av dessaIr
169 liilingar i heltidsundervisning och 264 elever i deltidsundervisning (kvZillskurser).
Metalls Boforsavdelningvalde Arne Ohlson, Gunnar
Petterssonoch Nils Sciderholmtill medlemmar av avtalsridet. Suppleanter blev Erik Olsson, Arne Israelsson,
Arne Kadkvist m. fl.
66 liigenheterpi Ekebyomrtdet stod inflyttningsklara
av de L62 som Riksbyggenf. n. hade ig&ng.
2. Direktiir Helmer Nordqvist invigningstalade pt
Hantverks- och Industrifrireningensiddutstiillning "Effektiva Smtkontor" och nimnde di bl. a. att Bofors best[llt
en elektronisk databehandlingsmaskinIBM 1401 och en
stiirre maskin IBM 7070, som sammanlagtkostar 5 milj.
kr i inkdp.
3-4. I Bofors ordnades stora uppvisningsskjutningar
med pansarvirnsroboten "BANTAM", vilka genomf<irdes framgingsrikt infijr repr. frin 12 liinder. 10 robotar
sk6,ts.Vapnet vlckte beriittigat intresse.En vilordnad utstZillningi Samlingshusetvisaderoboteoskonstruktion och
prestanda.
4. Klart f6r viadukten under "Viaduktgatan". Arbetet
kommer att kosta ca L milj. kr.
Kvalitetsgruppen fcir gjutgods, "Svecast", oppnade
en utstillning i anslutning till en informationskonferensi
Industrihuset i Stod<holm.$Tedaverkensamt vara grannar
KMN7 och Bjiirneborg tillh6r Svecast.
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Intresserade dsdSdarc aid Bantantu p pai sni n garna. Bo
3-4/10.
forsfoto Tillman.

3-4/10. Bantanz"'ll6gj' daenpi ut:tillningeni Sanlingshutets
f oaj6.BolorsfotoTillman.
4-:.
Jugoslaviensambassad6ri Stockholm, Jovo Kapicic, och ambassadrtdetSekulic, tillsammansmed direkt<ir
Alexander Poluha, besrikteBofors och studeradesteltillverkningen.
6. Ftjr att informera nyanstdlldaordnade F-avdelningen
vid Nobelkrut en serie visningar, med bcirjan denna dag.
SeB-pilenn 5/6L.
9. Hela lmnesbehandlingen i Kilsta-valsverket drogs
ner till 2-skift, efter en tids omvdxlande2- och 3-skifts
kcirning. Orsaken var giitverkets minskadeskiftgtng samt
den cikadetimproduktionen.
10. Dr2itselkammareni Karlskoga fcireslog ofordndrad
kommunalskatt for 1962. Tillsammans med landstingsskattenskall kr L5: 80 uttaxeras.
12. Skyddskommitt6n vid MVK beslcit,att skyddshj?ilm
skulle infdras frir vissa befattningshavarei valsverket.
13. Koncernkonferensi Trollhiittan. Se foto i B-pilen nr
5/61.
En lokalkrets av SvenskaKemistsamfundet bildades
i Orebro. Den fick namnet Bergslagskretsenoch skall
verka fcir iikad kontakt mellan kemister i Orebro, Karlskoga och Nora omnejd. Kretsen fick vid starten ett 100tal medlemmar. D?iribland mtnga kemister frin Nobelkrut. Aven ett antal llkare, tandldkare,apotekareoch liroverksllrare har anmdlt sig. I styrelsen invaldes bl. a.
tekn. dr Erik Bengtson, fil. dr Bo af Ekenstam samt
ingenjiir Paul Fahlander, samtliga Nobelkrut.
14. Inflyttningen b<irjade i det nya kontoret intill Stillaboratoriet i Bofors. KKB hade redan tagit sina lokaler
i ansprik. (Se B-pilen m )/6L.)
16. Fiirdigvalsningen i mediumverket MVK 22 minskades till l-skift frin tidigare Llz-skif.t. Orsaken hlrtill var
cikad timproduktion samt viss minskad efterfrigan pi
stingstil.
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6/ lO. Goxwald-nzobilAranen utl6rde ett intrcsrant arbete aid.
Nobel6r*,
d3 den flyttade en g ,onr cislern, sonz bade sddana
dimensioner, an den ej Aande lfilas aa kranen, utan rnfrste iliipat
pt plats. Boforsfoto Tillman.

Okt, Plansprdngnixgen fdr den planerade nya uerAstad:byggnaden
i 6stra delen au NOHAB:s fabriksomrdde iloff on nya f1rrfrd.et
hdll pA afi aaslutas. NOHAB-foto Johansson.
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16/10. HSB-Aonplexet pfi. Tinsfisen i Kt,arleret Hcnen
stadiet. KT-f oto.

12/10. Den nyt stota oljeeldad.eglbdgagnen i MG
foto Falk.

i
a

15. Bofors-

1t. Pe bolagetsstora representationsjakt
f?illdes6 Zilgar.
Sfikersjaktenfriljande sdndag,den 22, gav2 algar.

l
.1,

Far och son, Tryggve Gustafsson(GnI/KMTL) och
Bjcirn, segradei Fotoklubbensoch Karlskoga Tidnings
tdvling "Bilden".
SIF:s Boforsavdeininganslog 400 kr fcir ett stipendium till en elev vid Karlskoga Hdgre Ailmrinna Ldroverk.
17. Svenskaarm6nsnya lingskjutandebandgiendeautomatiska 15,5 cm kanon frisldpptes fcir publicering. Se
f . o . B - p i l e nm 6 l 1 9 6 I .

OAt. Eletter och liirare i artilleriffugkursen
KK-foto.

prt KarlsAoga lllglah.

Okt. Hiirdntastrin ocb anlApningragnar i KallualshArdningnadelningen (MY 14). Boforsf oto Falk.

6/10. Beri)k lrin Nigeria. Frin ttiinster Hon. lYaziri Ibrabint,
h[r. H. O. Ornena.i,Hon" Z. B. Dipchailrna, Ingenidr Malaise,
Arubassadfid,etTennander (UD), Major Bostrbnz, Ingenji)r Bjuring ocb Mr. N. O. Failnde. Boforsfoto Tillman.
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24/ 10. Ipgeiljdr KilJler uisar Banlatns finesser fi)r StatsseAreterare
Riisch och Bundesminister Schleinzer. Boforsfoto Falk.

OAt. Sl"'sloA T 43 (NOHAB-GM) dentonstremd.esi SlocAholnt
ocb press.I bildenstnit! ses generaldirehtor Upl6r saAhunskap
zizar,4.
NOHAB-foto Johansson.

17. Det f6rsta aggregateti KorsselbrdnnaKraftverk togs
i bruk. Detta innebdrfor Bofors del ett krafttillskott om
ca 11.000 k\7 och 30 MkSfh per 5'r.Turbinernadr ffi.n
NOHAB.
Egnahemsbebyggelsen
i Brickeg8rdenfortsatteoch 7
familjer kunde nu flytta in i kedjehusom 4 rum och kok.
Ytterligare 18 egnahemdr i arbeteoch berdknasbli klara
vlLren 1962. Totolkostnaderna fcjr varfe hus om 86 m2
inkl. tomt dr ca 60.000:

Intresserade
vid Tidaholmsverkenkalladesgenom ett
upprop, undertccknatav herrar Molin och Killberg, att
7/10. TtsAe atnbt.rsaddren i Stochhohn besitAte Bot'ort. Frdn
1/Anrter Ouerstelajtnant Me:ke (TyKOB), Disponent Soblrnan,
AmbassadrrtdetGellbdcb, Anbassaddr K. lI:'erLtneister och Direk'Itllman.
/dt al Kl/ul. t ototstoto
24/10. DisPonent Sohlnan tillsamnans rned Bundesninister Dr
K. Schleinzer och StatssekreterarcO. Rbsch (t. a.) pA Skfutt'dltet.
Boforsfoto Tillman.

Okt. Det nya Aontoret aid Stfillaboratoriet stod i det niirmasle
lcirdigr. Bof orsfoto Tillman.

ffiffiwNwwffi
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ph Miissen,I bildensmitt
18/10.BilkArisrernas
iubilezmsmid.dag
slns tiaefite uon Dbbeln,fru Gertzell,naiot Bostrdmoch lru
Henstriim.KT-foto.
bilda en konstklubb. Klubben konstitueradesvid sammantr?idet pi Personalhusetden 6 nov. och redan ndsta dag
kunde den fijrsta utstdllningen visas med verk av Skaraborgskonstnirer.
18. Bilktristerna i Kadskoga erinr4de om sin LO-F.riga
tillvaro med hdgtidlighet i kyrkan och middag pi mdssen,
i ndrvaro av representanterfr&n <ivrigafrivilliga forsvarsorganisationer.
Bregtrdens gamla huvudbyggnad invid HAL i Karlen typisk gammal bergsmansgird med iidla
skoga proportioner och ett av de vackrastehuseni staden- revs,
Disponent Sverre R:son Sohlman utsigs till chef f6r
Industrif iirbundets u-landskommitt6.
Bofors industribrandktr hitll sin nattliga orienteringstZivling inom fabriksomridet. Banan hade 17 kontroller,
ddnv 7 med rivningsmomentoch mitte ca 2.000 m. Rune
Karlsson segrade,Nils Eriksson blev 2:a och Egon Strdm
3:a. Brand-Sveasvandringspris till b2istalag vanns av 1 :a
vaktavl<isningen.
19. Avd. MY 44, landets enda specialverkstadfiir hZirdI
ning av kallvalsar, provk6rdes.Se B-pilen u 5/6r.
21. SIF:s avd. t9 hdgtidligholl sitt 3o-irsjubileummed
en trevlig fest i Tidaholms Bibliotekshus.
22. Tidaholms Gymnastik- & Idrottsftirenings fotbollslag
gick &nyo upp i div. II, Vistra, genom seger med 5-3
mot Vaggeryd, samtidigt som jiinkiipingslaget Tord fijrlorademot Skara.
3/11. Den raserade gamla Timsilusbron
hindrade lattenll)det i iluen. KK-foto.

blocderade farleden och

21/10. SlF,aad. 19,i Tidaholn iubileradetttedmiddagocbfest
pfrBibliotehsharet.
Fotofrin BTV.
24. Osterrikes fiirsvarsminister dr Kad Schleinzer och
O. R6sch bescikteBofors och s&g pi de
statssekreterare
senastevapenkonstruktionerna.
24-25. Vid Skredsvik pl Viistkusten ordnades uppvisningar av 37,5 cm auraketermed zonrdr inftir representanter frtn 8 l2inderoch svenskamarinen; sammanlagt34
Pefsoner.
25-3L. "Bygden blomstrar ddr sparare bor", si ltid
devis.
sparbanksveckans
26. Det fiirsta NOHAB-GM-loket T 43 var klart fcir
leveranstill SJ. Loket har stationeratsi Skelleftei. Se lven
B-pilen 5/61.
27. Karlskoga Beflilsutbildningsfcirening kunde fira sitt
40-flrsjubileumpi Fdrsvaretsgtrd.
s16tmed att 1.300 nya ins?ittaretlppSparbanksvecJcan
nadekonto pi Kadskoga-DegerforsSparbank.
27/10. Karltkoga Befiilstttbildningsft)rening
iubilerade.Ft. tt.
herr Hamnzar, iuerfie loil Dbbeln, rektor Biick ocb ingeniit
Lin. KT-foto.
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Transportaudelniagens nla rtora kranbil, fabr. GOTTIYALD,
ly'ftkapacitet 15 ton, hanterar giit i Kilstd. Boforsfoto Tillman.

jlttestora detaljerna till Agestareaktorn,som Degerfors
Jernverk tillverkat. I spetsen pa tagsettet tuffade ett
NOHAB-GM lok!
Nou. Amundsens sydpolarfartlg "FRAM".
Den utomordentligt
pfilitliga dieselnrotom i derra falr!g gar n4mnet Polar till dieselntororn, Foto NOHAB:s arkiv.

Vid en konferens i Bofors med representanterfcir
Expressdynamit,Nitroglycerin AB och Nobelkrut uppdrogs omfattning och riktlinjer f<ir ett ijverenskommet
samarbetei skyddsfr8gor.
28. Diplomutdelning och kursavslutning vid Bofors
Industriskola. 51 ungdomar. f.rin 8 "klasser" mottog
diplom frir genomgtngen yrkesutbildning. Detta var det
hittills stiirsta antalet diplomerade i skolans historia. Se
dvenB-pilennr 5/61.
I Exportfrireningens delegation till V?istafrika, som
skulle studeramarknads-och exportfrigor m. m., deltog
bl. a. direktijr Nils Kylberg, NOHAB.
29/|O-8/LL
En av landets mlrkligaste jdrnvdgstransporter gick frin Degerfors mot Stockholm. Det var de
13/11. Rdppofierna frfrn Qaantontetetanliiggningen, MLA 3, i
Kilsta gfrr nu med teleprinter till olika audelningar. Olle Niisnan
ses hlir skriaa ett meddelande. Boforsfoto Tillman.

30. Antligen! Den nya Degerforsvlgen iippnades fiir
trafik av viigdirektdr Sten Olsson, i nlrvaro av representanterfcir staden.VZigeniir fint inplanerad i landskapet
och ger vackra utsikter ijver Mijckelns strdnder.
3L. StatsministerTage Edander talade i TV-aktuellt om
de svenska vapenleveransernatill Tyskland, som omn[mnts i den ryska noten till Finland, och sade dt att
dennavapenexportvar av ringa omfattning och till stdrsta
delen giillde luftvirnsartilleri.
Regeringenkommer i en proportion till h6striksdagen
med f6rslag om gynnsammarevillkor f6r ett fiirl2ingt
innehtllande av de pt s. k. investeringskontoinnestiende
medlen.

November
Vi.$oindar gaa iiuen denna mSnadsol ocb oiirne.
Temperaturen endait ett par niitter i niirheten aa
0o-strecket.Oaanligt litet regn,
1. H<ijd omslttningsskatt,men samtidigt hdjda ortsavdrag och slnkt direkt statsskattm. fl. skattefrigor, framlade finansminister Strdng i en proposition till virriksdagen.
Vid vdgsammantrdde
p& Tj?irnir faststllldes ny strdcJ<ning fdr den samfillda vlgen ut till dn Lindholmen, vilket
betydde, att vlgen till Bofors fritidsomrlde kommer att
bli b?ittreoch g& helt utanfijr omr&det.
L7/L1. Kartutrtdllningen
U ngd orn: gfrrd.. KT-foto.

"Hdga berg och djupa dalaf'

pd Bofors

;'"

lfu*,
m*s
-{i

pd Skjafaltet. Frdn alinster
14/11. En japansk str'rdiekomnzission
herrar T, Trultui, D, Einzori, Thulin, Dr T. Inoawe, Generall|jtnant Tomio Hara, Bottrdtn, Dr S. lshiuara, Nielsen (Gadelius & Co.), GeneralmajorG, Dogane och h Y, SuzuAi.Bof.orsfoto Tillman.

to/tl. H-daseni Tidaholm.Mat/dAppelkaistocb Ulla Petter.
pd Tidaholnsuerken.
BTY-fotoBergrcn arbetarmed.brorchyrer
strdm.
2. Den f6rsta st6rre internationella fiskerimlssan invigdes i G6teborg. NOHAB deltog med en stor monter,
som bl. a. visade den nya F-motorn i original, modeller
och fotografier.
Det s. k. Melkerssonskahuset vid Bergsmansgatan,
en av de ?ildrefastigheternai staden,d?irbl. a. Karlskoga
J?irnhandelhaft lokaler, revs fcir att ge plats frir nybygge.
Socialvtrdarna i Karlskoga avstyrkte bestimt nytt
tillstind ftir Kanonloppet. Raggarnaskall alltsi fi ftrrstirra
ett fint sportevenemang.
4. Den gamla bron dver Timsllven, som legat cidesedan
nya vigen byggdes, raseradesp& grund av slarv under
oedmonteringen.
7. NOHAB fick best?illningpe itterligare tvt turbiner
till Furnas i Brasilien. De 6 turbinerna skall tillsammans
utvecklaca L,4 milj. hk eller ca 1,2 milj. kN7.
9. Cheferna fcir Bofors svenskafiirsZiljningskontorsamt
bolagets representanteri Danmark, Finland och Norge
konfereradei Bofors.

rallas pi trailer frdn
16/11. Traaersentill Agestd-laddmaskinen
NOHAB till Rysskajenf . u. b. till Stockboln. NOHAB-foto Johansson,

16/11. En rytk handelsdelegationbesbkteNOHAB. NOHABfoto Tohansson.

10. Dagen "H" i Tidaholm. Elevernai stadensSamrealskola gjorde dagsverken i handel, hem och industrier.
Arbetsinkomstengick oavkortad till skolansinsamling till
Hammarskj6lds minne.
generalsekreterare
LO:s representantskapsammantrldde i Stockholm:
kraftiga lonekrav signalerades,bl. a. generell 6kning med
40 ijre per timme. F6rhandlingarna skall nu upptagas
direkt med SAF.
Nigra dagar senaresammantrlddeSAF:s styrelseoch
spidde en hird ldnematch.
11. ABF besltjt inleda forhandlingar med Domdnverket
fcir att g6ra Valisens herrgird till en "kulturborg".
L2. Tlll fdrmin for R?iddaBarnen ordnade Bofors Musikkir och Kadskoga Kammarkcir en konsert i Karlskoga
kyrka.
L4. Ett stort nytt trafikflygfZilt fd'r vlstra Nlrke - vilket
dven Karlskoga kunde f3, nytta av - planerades nira
vinkeln mellan riksnian och Fjugestavlgen.
15. Frin Tekniska Gymnasiet i Giiteborg gjorde ett 40tal eleverett studiebescik
i Bofors.
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15. Frin Tidaholmsverkenutlevereradesde sista lvrepoch -fiirr&dsktircorna,vilka l?ingevarit ett synligt inslag
pi verksomrS.det
och som bidragit till att frirstdra dnnu
kvarvarandegrdsmattor.
16. Vid Tidaholmsverkenstartade,med 20 elever,Verkstadsfcireningens
grundkurs i yrkesritning med ingenjor
\Tillner som ledare.Initiativet togs av verkstadsklubben,
vars medlemmarfunnit, att den mycket brokiga kvaliteten
pi arbetsritningarmotiveradedensamma.Tyvdtn dr inte
alla ritningar av Bofors kvalitet. Samtidigtstartades,med
ingenjdr K2illberg som kursledare,en mindre kurs om
plastprodukt-och byggnadsritningar,
avseddfcir planerare
och plastfcirsdljare.
Strilningsskyddetoch traversentill den stora och inveckladeladdmaskinentill Agestareaktorn,
som NOHAB
tillverkat, var klar fdr leveransoch lastadesvid "Rysskajen". Detaljernavdgde sammanlagt22O ton.

23/11. Nu pipch pilning ocb annat grund.arbetel6r't'Ardigsilllningsaud.elningen
i I(ilsta, MAK, Bofotsfoto Tillman.

17. FcirsZiljarkonferens
fcir Boforskoncernen
p& \(eda. Se
dven fotot hiir invid.
18. "H6ga berg och djupa dalar", si hette en mycketinstruktiv utstillning av svenska kartor, som ordnats pi
Ungdomsgtrden av Rikets Allmiinna Kartverk och OK
Dierf .
20. Vid Tidaholmsverkenpibcirjadespersonalintervjuer
med vissakategorieryrkesarbetare
inom mekaniskaverkstaden.Uppdraget,som lnnu ej slutfcirts,hadeanf6rtrotts
Personaladministrativa
Ridets gdteborgskontor.
21. Med professorernaJakobsonoch Frdsslingi spetsen
gjorde ett 70-tal teknologer frtn Chaimers (M 4) ett
studiebesok
i Bofors.
Stingstilet, som lagratsi Hejarsmedjansnorra flygel,
miste flyttas till utomhusupplag, di MSK civertog lokalerna.
20/11. En au Sueriges 'l6r:ta kainnliga prlister, Elisabet Djurle,
giistade KarlsAoga pi) inbjudan au kuinnofr)reningarna. Hiir ses
hon pi. Bjt;rhborns Herrgfird'fotograferad under l6rre disponenlen Ragnar SoblnzansporlrAtt. T. t. fru Gun Forsgren-CarJdnoch
t. h. f ru Barbro Hegardt Kl(-foto.

17/11. lYeda gdr slag i punzpat'flirerna. Frfrn aiinster berrar
Kjellander Weda, Flygar FAY, Sch1llin FAO, A[.anAb1 FAG,
Alsdn FAS, Ringstrdnt FAM, Nedenias FAE och d)rektbr Lind
IY ed a. \Y edaf oto \Testerlund.

30/11. Nyt Degerforsui.gen dppnas fdr lraf)h au reprerentanle,
l6r styrelse och niimnder i KarlsAoga och Deger'fors. Till uinster
il)gdirektbr Olsson. Foto R. Tilander.

Nou. Mekaniska terkstadens
lWedafoto \Testerlund.

nellanl6nfrd

ndstan liirdigbyggt.

frin AB Bofors
22. En uppvaktning, som representanter
och Karlskoga stad gjorde hos Arbetsmarknadsstyrelsen,
resulterade i en extra tilldelning av L06 llgenheter pi
"Industrikvoten".
I Karlskoga torde landets "lldsta" gymnastiktrupp
finnas. Det dr pensiondrsfcireningen
som spdnstar p[
'il
detta sdtt. Yngsta medlemmen 55, d,ldsta78 ful
Motortanken "Tankholm" villade stor uppstindelse
i Otterblcken genom utslZippav toluen i sambandmed
lossning fcir Nobelkruts tankanldggning. Frisk p&landsvind ridde och brandfaran beddmdessom dverhengande,
varfor hamnomridetavsperrades
och personalfrin Nobelkrut sindes ned frir att avligsna det centimetertjockaoljeskiktet.
23. Nu var det tjinstemdnnenstur att komma med ldnekrav infcir avtalsfcirhandlinsarna.
SIF och SALF iinskade
3 Vo mer ZinLO.
En fortsdttningskurs fdr artilleriflygare hade Karlskoga flygplats som bas fdr sina nattliga civningar.
"Vdrldens stcirstaemballage" kallades regalskeppet
'il7asasaluminiumdverbyggnad. Skeppet flyttades denna
dag till det nya$/asavatvetnedanfcirLiljevalchskonsthall,
Det 30:de NOHAB-GMloket
tiII DSB.

litt MX levererades

24/11. Konsulen,Lars Fromhult,Sueriges
Scoutfdrbund
och intendentStenHiiggnarhgfrrigenonz"Stilskolan".KK-foto.
Axel \Tenner-Gren, Electroluxkoncernensgrundare
och en av vt.rt lands stora industriledare och mecenater,
avled. Dr \Tenner-Gren var under fuen L935-1938
medlem av AB Bofors styrelse.
25. "Stilskolan", Svenska Scoutfdrbundets fcirtrZiffliga
kurs fdr ungdomar i f<irvdrvslivet, ptgick fiir fullt vid
Bofors. Kursen arbetar inom 3 omriden: den personliga
stilen, personligt framtr2idande och samverkan i samheilet.
Bjorkborns Fackfiirening firade hiigtidligen sitt 25trsjubileum. Se specialnotisi detta nummer.
27. Till \Wedaverkensforetagsndmndssammantridevar
LO-chefen Arne Geijer och ombudsmanTure Flyboo inbjudna. Enligt uppgift var detta frirsta g&ngenherr Geijer
bevistadeett friretagsnlmndssammantrlde.
27/11. Frdn Arne Geiiers betdh pfr lYedaaerken. Gjutarkltbbens
ordfdrande Tbore lobansson till ilinster oclt iioeringenji)r Giista
Lind.b i baAgrunden. rVedafoto \Testerlund.

24. Polarmotorn 5O-irsjubileradeoch Roald Amundsen,
i vars SydpolsfartygFram den fcirstamotorn var installerad, hedradesmed ett frimdrke. Se ?ivenB-pIIen 5/&.
Kyla och regn villade hcistensfcirstaallvarliga blixthalka med rnl,nga.dikesbesriksom resultat.
27/ 11 . LO-ordf orand.en Arne Geijer, direAtdr Lind, ombudsnzan Flyboo och MetallAlubbens ordfdrande Gunnar lYelander.
ITedaf oto STestetlund.
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Nou. FisLerintiissani Gdtebarg, rned NOHAB;s nzonter aisande
F-notorn i original och ritningar. NOHAB-foto Johansson.

December
Kallafie decernbermfrnacl
ph 30 3r, metl llera marAeracle kdldperioder, mLttligt med nederbt)rd.,
nzycketsol ocb mett barmark. Den ouanliga uiirlerlehstypen8:ka- snt)yrafdrekom den 6.
20/11. Dr D. l. Hanaualt och Mr. P. A. Laird (Manager Scandinaaian Area) f fin Tbe Dow Chenrical Co. pd. Wedabesi)k. Wedafoto \Testerlund.

Brand i Stilverket i Bofors, dock med ringa skador.
En hrigfrekvensugn"puffade" och en stor del av smiltan
rann ut pi golvet.
Frin NOHAB levereradesvia Rysskajen4 dieselmotorer - sammanlagtvlgande 178 ton - till tvi varv i
Glasgow.
Mekaniska Verkstaden vid S7edaverken behcivde
cikadeutrymmen och ett mellanfcirrid (varmfd,rrtd) pibciriadesunder minaden.
Igings2ittningstillstind f& ca 30 nya ldgenheter pi
Ekebyomridet, Sandviken och Skranta i Karlskoga liimnades.
1/12. Texten pfr turbindetallen 't'Lrtala fdi uran! NOHAB-foto
Johansson.

1. Ytterligare en stor och tung laddning turbindetaljer
skeppades
fr&n NOHAB till Furnas.
NOHAB trdffade avtal med repareringsvarvetHavenbedrijf VlaardingenoostN V i Rotterdamom skcitseloch
serviceav Polarmotorer.
2. Stor medalj- och klockfest pa NOHAB. Se specialreportage i detta nummer. Atta "5O-iringar" och 107
"2)-Lingar" fi& beltining frir trogen tjdnst.
Stor "medalj- och klockfest" i HAL f6r )0- och 25irsjubilarerna vid Bofors, Nobelkrut och \7ikers. Se specialreportagei detta nr.
600.000 skall det kosta att bygga om Valisens herrgird, somnu star6de och tom.
Karlskoga Broderskapsgrupp h<igtidlighdll sitt e0irsjubileum.
4. De nordiska jdrnvlgsgenenlerna Stokke, Norge,
Aalto, Finland, och Upmark, Sverige,bes<ikteNOHAB i
anledning av T 43-leveransenoch direktdr Odelberg l?it
fiira extratiget framfcirt av ett dylikt lok med gesterna
dnda fram till verkstdderna.
6. Metalls Boforsavdelningholl sitt sista minadsmcite
fdr iret, di parentationh<illsriver Arne Ohlson och bl. a.
meddelades,
att det blir 2O ffia ldrdagar1962.

mre

Dec. lnteriiir
foto.

frin

nya skunzplastlabrihen t,id NobelArut. Bofors-

14/12. Generahnajor E. Peura, Finland' p3 Bo-forsberbh' Frfin
oA.nster herrar Malaise, Malmborg, 6uetste SimoioAi, general'
naior Peura, Diurle, Bostrdm, Blontqtist och i)uersteKallio Bo'
forsfoto Tillman.

Linsbostadsnimndenpipekade, att bostadsbristeni
Karlskoga orsakar svara Personalproblemfcir Bofors'
Ungkarlsdominansenoch rorligheten orsakadelven stora
olycksfallsrisker.Av bolagets L.263 nyanstdlldavar silunda 1.200oeifta.

4/12. De tre nordisAalitnaiigsgeneralemaStohh'e,Norge, Up'
iark, Suerigeoch Aalto, Finland.p3 NoHAB-besbA framfdr elt
T 4SJok.NOHAB-foto Johansson.

j)-drsiubilerade'
FotoR'
Broderskapslbrening
2/ 12. KarlsAogas
Tilander.
8. Ocks& i Trollhdttan diskuteradesden kvinnliga arbetskraften och mao konstaterade,att dn flera kvinnor
kan fi arbetevid stadensindustrier.NOHAB har silunda
16 kvinnliga traversftirare.
NOHAB:s tjinstemln hdll Luciafest.Frtjken BrittMarie Carlsson kriintes av direktijr Odelberg.
12. Boken om Bofors 40:a under andra vdrldskrigetvar
nu fiirdig och fick vad<ra lovord av recencenternai
Pfessen.
13. Stockholmskontoretfirade htigtidligen Lucia i nirvato av bl. a. disponentSohlman,generalmajorSjdberg,
direktdr Odelbergoch ombudsmanv. Horn.
14. Brandk&renfick storlarmtill Kilsta, dIr en oljekamin
antdnt formvirke och halm i ett nybygge. N&gra stcirre
skadorvillades dock inte.
Vid hcistsammankomstenmed arbetsledningen vid
Nobelkrut ldmnadesinformation om bel?iggning,investetingar, skyddsfrigor, loneutveckling m' m. av 6veringenidr*Carbonnier,varefter rektor Helling taladeom "Utbildning inom foretaget i dag och i morgon".
1t. Pa LO:s krav om 6 /o generellaldneiikningarsamt
olika socialafdrm&nerm. m. svaradeSAF - som med
med
mindre tillfdrsikt bedomde konjunkturerna
ftidingning
tivertidsarbete,
och
skiftmera
om
ijnskemil
av den dmsesidigauppsiigningstiden m. fl. iindringar i
avtalet.
Den L8 mdttes Parternai gemytlighet och den goda
f drhandlingsviljanstecken.
16. Vid Stadsfuilmektigessista sammantdde for iret
gav ordf. Fritz Berggren en oversikt <iver det glngna
iret. Bostadsfregolnagerde stdrstaproblemen bostadsoch vdgskolmedan
kon okade friln L.223 till 1'691
frigor fitt lyckliga ldsningar.
En ny strdckbink fiir riktning av stlngstil togs i drift
i mediumverket,MVK 22.
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21/ 12. Montelingskranen ldr sfilkonstraktionen uppnzonterad pA
den fiirdiggjutna grunden till MAK. Boforsfoto Falk.

och Statens Tekniska Forskningsr&dsstipendiat, for att
studeravid universitetetoch vid olika kemiska industrier.

i Stochbolm,Sir John Coulsonmed
8/lz. Englandsambassadijr
ochDircktdral Klint, Boforsfoto
Sohlnzax
maka,Disponentparet
Tillman.
Lucia firades pi \Tedaverken i ada morgonstunden
med kaffe och dopp och sing. Sefoto.
Inflyttningen kunde biirja i HSB:s nya fastighetvid
Vdstra Rlvisen i kv. Haren. Totalt rymmer komplexet
18P ligenheter omt-4 rum och k6k.
L7. Tidaholms Tennisklubb slog serieledandeKarlstad
med 3-1 i spelirets sista match, varigenom Karlstad ej
avanceradeoch Tennisklubben klarade sig kvar i div. II.
18. Stilfijrs?iljningensinflyttning i den nya kontorsbyggnadenvar lyckligen genomfdrd.
19. Kilstaverken bara vlxer. Just nu pigick installation
av den rya 4.000 tons Pressensamt ett stort nybygge for
lager och vdrmebehandling av stingst&I. Denna byggnad
f6r en golvytapi tiver 15.000kvm.
20. Sandvikendr en starkt expandetandestadsdeli Karlskoga. Den nya stadsplanenhlr omfattar lven ett torg
med shoppingcentrum. De gamla vZilk2inda fitmorna
Gust. Th. Anderssonoch Johnsson& Ahrberg skall fi
nya lokaler i ett stort nybygge norr om Orebrovdgen.
Den fijrsta kontakten med lonefcirhandlingarnatogs
mellan SAF och SIF-Salf.
Mindre dn 1.000 arbetsldsa- noga rdknat 994 registreradesi Orebro liin. Fdr hela riket rapporterades
ocksi ovanligt 1&garbetsltishet.
raP21. Klimatet i Indien var av bdstahogsommarklass
vid
ennu
tjiinstgrir
Stig
Claesson,
som
ingenjrir
porterade
Gun Carriage Factory i Jabalpur. Se dven fotot av den
pampiga fabriksporten.
VZirmliindskaIndustribilder heter ett bokverk, som i
dagana publiceradesav ing. Gunnar Kolmert (MG 3)
Bofors.
27. Civllingenjcir Lennart Klinghult, Nobelkrut (NVF)
for till USA pn L0 min. s&somSv. Amerika Stiftelsens
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28. Vid sammanrekning infor ldnsstyrelseni Goteborg
utsigs korrespondent Tore Billman, Kadskoga (KMT,
Bofors), till riksdagsmani L:a kammaren ftjr tiden
L962-L965.
29. Bofors kraftleveranser
till Karlskogaelverkupphorde
i och med att lven omridet dster om Timsilven 6,verkoppladestill stadensnbt.
30. Chefsskiftept NOHAB. Direktdr Nils Kylberg tilltrddde som VD och direktdr Per Odelberg flyttade till
Bofors.
Bofors13/12. Mdrkin ldr strippningau g6t i KilstavfrluerAez.
fotoTillman.

i{fr
ffi
ffi

Dec. Frin on.byggnaden au hus nr I aid Tidaholmsaerken.
BTV-foto Berestrdm.

30. Disponent SverreSohlmangav i en intervju i Karlskoga Kuriren en resum6 dver trets viktigare hindelser
och berdttadeom det pig&endestorainvesteringsprogrammet. BI. a. namndes,att Boforsbolagetkommer att investera kapital i en civil sprdngimnesfabrik i Pakistan.
31. Hlrdverkstaden i Stockholm passeradefrir fcirsta
gingen 1 milj. kr i irsfakturering.
Skumplastfabriken i F 26 a vid Nobelkrut f?irdigstdlldes.Anliiggningenkcirdesedani ging i januari L962.
Ftir 1961 kunde en betydligt minskad brottslighet
noteras av Karlskogakriminalen. Socialpolisen arbeta'r
effektivt och trafikfcirseelsernadr "normala".
Karlskogabrandkir hade det relativt lugnt 1961 med
183 utryckningar, ddtav 26 for eldsvidor, sistnlmnda
dessbdttreav godartad typ. L95O noterades249 attyckningar, dd,tav36 for eldsvidor.
Landets folkmZingdsrikningvar till stdrsta delen frirlagd till stdderna.Vid irsskiftet var invinareantaleti vira
stlder foljande:

(+
36.148
6.666(+

Karlskoga
Tidaholm
Stockholm

542)
z/)

L.r22)
35.346(+2.L7r)
3 2 . 7 4 (8+ 697)

806.900 (-

SddertZilje
Trollhdttan

21/12, En imponerande pofi, nen rnixaret ocb aacAra dehorationer, leder in till GCF i labalpur. Obseraera bilen, en FIAT,
i porten. Foto Stig Claesson.

SAMMANFATTNINGAR

BOFORS
De goda konjunkturerna,som ridde 1960, hiill sig i
stort sett dvenunder hela l)61, dock med vissateckentill
avmattning fcir de civila produkterna mot slutet av €.ret.
Sysselslttningenvar god, pi vissa avdelningart. o. m.
dverfull, under stdrre delen av 5.ret.Vdrdet av inkommande order har varit tillfredsst?illandeehuru en minsknins
betr. valsverksprodukternafcirmdrkts under senare delei
av eret och fakiureringen kommer att civerstigafciregiende
irs. Beslutadeinvesteringarhar kunnat futlfdljas. Bokslutet fcir hr t96L, som kommer att beskrivasoch kommenterasi nlsta nummer av denna tidning, kommer ddrfdr att visatillfredsstZillande
siffror.
16/12. lYedas Lucia, fri)ken Ulla Hellberg,
foto $Testerlund.

nted tiirnor. Weda-

Karlskoga ligger pi 18:e plats i "ranglistan", men
hotasnu allvarligt av Sddertiilje,som kraftigt dragit ifrin
Trollhdttan.
Vid irets slut var antaiet anstdlldavid koncernfciretagen sammanlagt 1.300, vilket motsvararen <ikningpi
383 under iret.
Timavl.

Bofors .
Nobelkrut . .
NOHAB
Tidaholmsverken

UVA
\Weda .

Minadsavl.

Summa

5.29L
r.L42
L.r49
476
265
426

2.311
492
613
105
Lr7
r73

7. 6 0 2
r.634
2.202
>81
382
599

Summa 9 . 1 4 9

3.857

13.000

3B

Stadsplanenzodell uisand.e det planerade TeAnisha Gymnasiet pd
Ekebyomrhdet. I baAgrunden till ilinster VerkstadssAolan ocb i
f dr grun d en byr eshu s. KK-foto.

ocb
uid BoforsmellanKanont,erAstaden
Dec. VerAstadstrappdn
Hlirdaerkethar bliait 3-filig. BoforsfotoTillman.
Fiits?iljning
Krigsmaterielt'drtdljningen har under 1961 kunnat notera ett hogrevdrde pi inkommandeorder,frimst beroende pi storabestdllningarpi bandg&ende
Pieseroch ammunition till svenskaarm6n.
Det under flera Lr bedrivna utvecklingsarbetethar nu
givit resultat,bl. a. ir den banddrivna 15,5 cm kanonBantam klara
vagnen (VK 155) och pansarvirnsroboten
for tillverkning. Bantam 1r den ft)rtta helt svensktillverkade och stridsklara roboten. Utvecklingsarbetetgir nu
vidare pi robotar av mera avancetadtyp, i samarbetemed
andra svenskaindustrier. Den av Flygvapnet frfln USA
inkdpta jaktroboten Falcon skall licenstillverkasi Sverige
och ddrvid skall Bofors tillverka flera viktiga komponenter.
har anordnats.
Ett flertal stora uppvisningsskjutningar
Stfrlgjuteriet i Bofors leuererade bl. a. en ring till lttre relniskt
sAydd. till den reahtortank till R 3/Ad'arn, sont Deger'fors till'
aerAade. Hiir ses de 4 segtnenten bop:liillda efter groubearbet'
ningen, besAfrdadeau kranAopplare Gustaassoni MG. Bofotsfoto.

Bantamhar silunda skiutits siviil for svensksom ftir utldndsk expertis. Skjutningaffra i oktober bevistades av
representanterfrln 12 nationer.Vid Skredsvikpi VZistkuiten visades AU-raketer mer avstindsreglerat automatiskt tdndrcir (zonr6r) med mycket gott resultat, infdr
frin 10 nationer.Detta Bofors antiubitsrepresentanter
vapen har vZicktberZittigaduppmdrksamhetoch kommer
nu att bli fciremil fdr omfattande provskjutningar i stcirre
sammanhang.
Till de i forsvarsplanen"oB 62" ndmndamotorkanonbltatna kommer Bofors att leverera 7,5 cm torn av ny
konstruktion. Liknande torn fiir l" kanoner skall levereras
till norska marinen. Till svenskamarinen ir ett L2 cm
enkeltorn av helt ny konstruktion i arbete och berdknas
bliva klart 1963. Liknarde torn skall tillverkas till tyska
marinen.
StLffdrsiiljningen har fu L96l kunnat noteta en dkning
av faktureringenmed ca IL /6 i forh&llandetill ir 1960.
Okningen hiinfcir sig framfdr allt till valsverksprodukter,
men dven till press-och hammarsmidesamt helarsmide.
196I hrs orderinging, ca.147 mkr, nir ei upP till foregiende irs rekordnotering, ca 160 mkr. Orsaken hirtill
har fr[mst varit en minskad efterf.rlgan p& valsverksprodukter under irets sista minader. Den dkade valsverkskapaciteteni Europa har gjort att leveranstidernablivit
kortare och st&lfcirbrukarnaharddrf6r kunnat minska sin
lagerl?iggning.Aven fcir civila verkstadsorderhar orderingingen minskat, vilket till stor del beror pi att kapaciteten fitt lov att tas i anspr&kfrir krigsmateriel.
Hejarsmedjanskapacitethar under &ret helt utnyttjats,
men har fcir grovt hejarsmidevarit otillrdcklig f6r att
kunna fylla det tinskadebehovet.Detta, i fcirening med
personalbrist,har lett till besvdrandelinga leveranstider.
Inkiip och rivaruftirsiirjning
Inkdpsaudelningenmotte inga svirigheter under 1961
att anskaff a rhvar or, material, f cirbrukningsmaterial, maskinero. s. v.
Brdnslepriserna
har hillit sig tiimligen konstanta,frakternavisadeobetydligafluktuationer.Prisernapi de flesta
rlvaror har visat en neditg&endetendens,frdmst beroende
pn civerproduktion och civerkapacitethos industrien. Enhar pridastpi maskineroch vissabyggnadsfcirn<idenheter
sernastigit. I m&ngafall kan ocksi kortare leveranstider
ldmnas,vilket medf6rt att dven inom vissa branscherav
kapitalvaruindustrien llgre priser kunnat uppnis.
Legeringsmetallerhar kunnat kopas i full utstrdckning
och till i stort sett ofdrlndrade priser. Endastpriserru p&
nickel och molybden gick upp ca lO /o under andra
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halviret. Priserna pi ovriga st&lrivaror har en fallande
tendens.Tillgingen p3. svensktkdpskrot har cikat avsevdrt, varfrir behovet av importskrot minskat. Tillgingen
p3.utlandsskrotdr god och t. o. m. England kan frir ndrvarandeexporteraskrot.
Personalfrigor
Antalet anstlillda cikadetotalt med 189 personerj?imf6rt
med 1960. Antalet timavlcinade,och dt frlmst de metallurgiskaavdelningarna,
minskademed79 personer,medan antalet minadsavldnadecikadefrdmst som fdljd av
civerflyttning f rin timavlcinade.
Omflyttningarna.av arbetskraftmellan de olika avdelningarna var mindre dn under friregiende 6r. Omsdttningen pi arbetskraftkan sdgasha varit normal. Det dr
alltjiimt svirt att rekrytera yrkesskickligamaskinarbetare,
svarvare,frdsare,arborrareo. s. v. Aven teknikerbristen
har varit besvdrande.Fcir att intresseranyexaminerade
ingenjdrer fcir tjlnst i Bofors har avgingsklasserna
i tekniska ldroverk och hcigskolorinbjudits att studeravira
anldggningar.Nigra av dessabescikkan ndmnas:Hdssleholms Siads Tekniska St*olaI7/L, Tekniska Gymnasiet
i Goteborg l\/IL, Arm6ns Radar- och Luftvdrnsmekanikerskola 27/IL, Chalmers Tekniska Hogskola 23/3,
21/LI och )/12, Stockholms
TekniskaInstitut I3/3,Tekniska Hdgskolan i Stockholm 5/4, Tekniska Gymnasiet
i Orebro 23/3, 2L/4, 25/9 och 24/LO o. s. v. Storasv8.righetermdter ocksi att fi kvalificeradeutldndskakorrespondenter.
Rekryteringen av arbetskraft hdmmas givetvis av bostadsbristeni staden.Trots ett tillskott pL 47 egna hem,
259 ldgenheteroch 105 rum med kokskip, redovisade
bostadsfrirmedlingen
i Karlskogavid irsskifiet det hittills
sttirstaantaletbostadsscikande
eller 1.449.
Metallurgiska avdelningarna
vid Boforsverkenoch Kilstaverkenhar haft mycket god
belZiggningoch flera nya "produktionsrekord"'harnoterats.
Nor. En d.el au det nya imponerande gdtapplaget
Boforsfoto Tillman.

uid Kilsta.

uiirdefullt tillskotti bostadsbristent
Karlskoga.
KK-foto.
StSluerkennidde totalt en produktion p5. ca |22.OOO
ton godkinda gtit (f. e. IL4.O00ton). Mot slutet av iret
var gotlagret mycket stort och di samtidigt gdtkonsumtionen i valsverken minskade, slogs produktionstakten i
bcirianav decemberner fren 4-skift till 3-skift i Kilstastilverket (MEK). Boforsverket (ME) k6rde hela iret
4-skift. NOHAB har legosmdltvissa stilkvaliteter i sin
hdgfrekvensugn. VacuumsmZiltanliiggningen(MEK 50)
har omvdxlandekdrt L-,2- ellet 3-skift beroendep& efterfrigan.
StSlgiaterierna (MG 1 och MG 2) har haft god bellggning och under iret levereratsammanlagt).151 ton
obearbetatfZirdigt gjutgods (L960 4.994 ton). Ombyggnaden av Stilgjuteriet har planenligt fortskridit och det
moderniserade
renseriet(MG 16) togs under iret i drift.
Hdr har bl. a. en stdrre vitrensmaskin, ddr grovrensningen utfcirts av en vattenstrile med ett arbetstryckpi
160 ato,modernaslip- och svetsrumoch en stor glddgugn
av fabrikat Poetter,samteffektivautsugnings-och ventilationsanordningarm. m. installerats.
Smedjornai Bofors (MS och MP) har i stort haft god
beldggning,dock med nigon nedging i klensmedjanoch
ringvalsverket.I 2y2 och 2 tons hammarenhar fyra skiftlag arbetat. Smidespressen
har kdrt 2-skift, men tyvdrr
haft stark kdnning av personalbrist.I Pressmedjanhar
En orensad retort placeras i d.en n1a adlrensmasAineni MG i6
alt gloareilJare Rouhanen ocb kranfbrare ErjAssotz, Boforsfoto
Tillman.
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ugnsparkenmoderniseratsoch utokats. Den s. k. "17metersugnen" har byggts om frin generatorgastill oljeeldning och en ny stor kombineradel- och oljeeldadsmidesugnhar instalierats.
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Kilstatmedjorna (MSK) har lven haft fuli bellggning
och kiirt skift vid de flesta aggregat.Hejarsmedjancikade
sin produktion av fdrdigt smide frin ca 17.000ton 1960
till ca 20.000ton 1961.Den nya 1.600tonssmidespressen
med tillhcirandehjelpkom i produktion efter semestern,
och transaggtegat,elvdrmare,dmnesvalsverk,
skdggpress
portanordningar. 4.000 tons pressens hj?ilpaggregat,
skdggpress,elutrustning m. m. 1r under montering. En
ny sk[ggpresshar installeratsvid 8 MH, liksom en ny
PELS-sax.Granatsmedjan(MSK 46) har kort dagtid.
(MSK 50) har fatt tve
Vdrmebehandlingsavdelningen
nya hdrdugnar och fem anlopningsugnar.I synaravdelningen (MSK 81) har en synarlinefor grtivre gods,vevaxlar, kronhjul etc., monterats i samband med sandbllstern.
Valtuerkeni Bofors (MV) och Kilsta (MVK) har haft
god bel?iggning.Gamla valsverketi Bofors iir "still going
strong" och valsadeca 2.400 ton g<itoch lmnen, ddravca
1.400 ton i growerket, ca"7OOton i finverket och ca 300
Verket krirdelinga tider 2-skift.
ton frin snabbstilsugnen.
Vid Kilstavalsverketslogsproduktionstaktenned i bcirjan p3,oktober.Gdtverketkcirde dessfdrinnan3-skift och
valsadeca 73.Joo ton. Mediumverketkorde likaledesomvdxlande 2- och 3-skift och valsadeca 18.000 ton. Finverketkcirdemest2-skift och valsadeca 13.300ton. (Motsvarande
siffror L96ovar resp.75.600,16.300och tz.6o0
ton). BetningsavdelningenFick en ny 2X5 tons halvportalkranoch finverket en 10 tons travers.
Hiirduerket har haft god beliiggning p& samtliga avdelningar. Som ett led i moderniseringenav MH 20 har tvh
elektriskavagnugnarinstallerats,av vilka den ena ersdtter
ugnen.IJgnsrummendr 5 mlhnga,
den lldre gengaseldade
1,3 m bredaoch 1 m hcigaoch har en max. chargeviktpi
6/ll. Plitaerkstadens tillbyggnad. tar nu sfi llingt Aonznten,att
grandplintarna Aande gjutas. Boforsfoto Falk.

20 ton och max. temp. pi 9500 resp.7000. MH 25, avdelningenfcir sltthdrdning av mindre serietillverkadedetaljer, har nu varit i drift i ett ir. Kallvalshirdningsavdelningen (MY 44) provkcirdesunder h6sten.Den gamla
i MH 21. som anskaffadesi sambandmed
Sack-pressen
tillveikning av pansarpiittill kryssarna"Tre Kronor" och
"Gdta Lejon", har nedmonteratsoch lagts i "malpise"
efter att ha st&ttoanvdndi flera ir.
(MRK) har hela iret ktirt med bePrecisionssrnecljan
grlnsad kapecitetpi grund av minskadeorder.
Mekani ska verkstiiderna
Beldggningenhar hela iret varit god, om dn for vissa
har annigot ojdmn. Nya arbetsmaskiner
maskinS;rupper
skaffatsi ungefdr sammaomfattning som under tidigare
ir. Sammanlagthar ett 50-tal maskinerinkcipts.
Arntnuiltionsaadelningarna(VA) har haft tillfredsdock mindre
stdllandebel?iggning,i automatverkstaden
arbete fcir de flerspindliga automaterna.I VA 45 har
line 2 fclr bearbetningav 15) cm granaterfiirdigstiillts.
VA 40 har bl. a. fltt tvl programstyrdasvarvar: en Max
Miiller typ AM-350 och en $Teissertyp Frontor 35. Fcir
VA 30 har bl. a. en 6-spindlig stingautomatanskaffats.
Kanonuerkstiiderna
(YK) har i stort sett haft god beI?iggning.Bland nya maskinermi nlmnas tvi stcirresvarvar av fabrikat Deutschland,en Jones& Lamson revolversvarv med 250 mm spindelborrning,en Hurth kuggskavningsmaskin,en Droop & Rein kopierfrdsmaskinoch ett
Froriep-arborrverkav sammastorleksom det i VK 50 befintliga. N&gra gamla (ca )0-60 ir) kanonborrmaskiner
har kassetats.Den stora 1O m djupa montagegropenfdr
torn f?irdigbyggdespi kort tid under sommaren och
hcisten.
VerAtygtuerkstaden(YY). Tillbyggnaden blev fiirdig
under viren. Verkstadenhar f. d. haft fullt upp att gora,
med dverbeldggningi en del maskingrupper.
Fiiltuerkstadez (VF) har haft god bel?iggning i de
flestamaskingrupper,med de notmalatillverkningsobjekten bildetaljer,slitgodso. dyl. men dvenfcir egnadetaljer.
Ett antal maskinerhar anskaffatsf6r byte av dldre fdrslitna. Bland nya maskinerkan ndmnasen Hurth kilaxelfrlsautomat och en Kciping kopiersvarvsamt en Grob kapoch centrermaskin.
PlStuerh$aden(YP). Tillbyggnadenfortskrider planenligt och mot &rsskiftetvar stilkonstruktionenrest och
murningsarbetetpi viggarna pibcirjat. Beldggningen har
varit tillfredsstlllandeoch huvudsakligenomfattat krigsmateriel.
Max Miiller starr f6rsedd. nted Eltropilot anitersalstl,rningsanordning app:tdlld bahont rnasAinent. h. Boforsfoto.
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Byggnadsavdelningen
Volymmissigt har vetksamhetenf6r Byggnadsavdelj?imfort
ni.re.ri .tnder 5r L96l vait av tikad omfattning,
som
g?iller.proje]<lering
vad
det
mei'foteg&ettde3r, sivdl
nyav
Flera
underhill'
och
nybyggnader
av
uppfdranle
byggnadernahar redanovan antytts.
Inom BoforsaerAenhar s&lundatitlbyggnaden av PlEtverkstadenp&biiriatsunder'andra halviret 1961 och berhknasvara'fdrdie under fu L962. Successivinflyttning
1962.
kommer att ske frin och med semestern
har fortsatt
spillvatten
av
AtgZirder for avskiljande
ndmligen
etaPPerna,
stcirre
av
de
en
och
orosr;menliqt
'fari'igstalta;det
stodklar
pi Backaudden,
av reningsverket
kommer
f:.amlrt
it
d
2
Under
3
vid &isskiftetL96L-62:
i
fiiretagas,
att
syfte
ovanndmnda
i
arbeten
vtterlisare
med' programsllrningsanodning' i'o.* iu servisledningartill de olika toalettavdelningarna
Kdpings hydraulhopierslaru
Boforsfoto.
inom Boforsverken.
Permanentning av vd'garhar skett i ungefdr sammaomKonstruktionskontoren
fattninq som tidlgare. iokalerna for Kallvalshdrdningen
under 1961.
har fullbordat ett antal projekt samt even upptagit nya'
fZirdigst?illts
har ive-nledes
pe d"r, militlra sidan hai man huvudsakligensysslatmed
L961'.hat utftirts
Med b6rjan under semesterperioden
tekniska
bandvagnsprogrammet,som omfatta-r stridlaSn, !an$;
besvlrliga
ganska
under
VK
i
en ny kanongrop
l8ngskjutande
(VEAK 40), lingskjutande
ioftuarfrrrrign"(VEAK,40),
luftvarisvign.bandgiende
..Uttdgatil'
forhillandenl Eti stort antal maskinfundament och komnu ir klar, ritas
kanonvagnlvK 15t). Sistndmnda,.som
pletterinqsarbeteninom kontor och verkstider har dven
f. n. foi seiietillverkning. P& marinsidan ritas ett nytt
tommit iill utfcirande.I biirian av iret skeddeinflyttning
L2 cm enkeltorn fdr jagar-eeller fregatter s11t l'5 och 3"
i under 1960 piborjade utbyggnaden av Verktygsverkfor mindre fartyg. (TAK 75 resp'TAK 76') torn
staden.
pa d.., civila sidaln har konstruktionsarbetetf6r den
Omfattande arbeten har lven utf6rts fiir att moderninya bandtraktorn avslutatsoch arbetet pi en ny grenslesera kvlvattenfcirsijriningeninom Boforsverken.Silunda
truck p&bciriats.
har, bortsettf rl,n alia erforderligaledningsdragningar,..en
Pi'ammunitionssidanstir ett flertal nyheier inftlr sin
tillbveenad av pumpstatiottenvid Vattentornet skett, likfullbordan och bolagets engagemanginom robotomridet
rotn'Ii.n uppf^oranie av nybyggnad for pumpstationen,
?iri stadigtstigande.
avseddatt fOrsdrjasmedjanmed kylvatten.
En utdkning och modernisering av nuvarande hetvatStillaboratoriet
tencentral i iigcentralen vid Boforsverken har piborjats
Det nya kontoret i anslutning till St&llaboratorietblev
och berdknasa{ttagasi bruk i b<irjanav 1962.
under ilet klart och stilfors?iljningensamt KKB tog de
i VA ocb VF'
nva lokalerna i flvgeln i besittning (B-pilen skall iterSryurrasrningtill Ki;pingshydraulkopietsaara
ktm-a med en utfo"rligbeskrivningav nybygget)'Under
Boforsfoto.
decemberkunde diirfol ML flytta in i de tvi dverstav&i besittningarnaoch allts&ta hela Laboratoriebyggnaden
mot
och
semestern
efter
klar
iter
stod
nin's. Maskinhallen
arsi.iftet var dven hillfasthetsavdelningenpi nedrebotten
fbrdig. Bland ny utrustning, som anskaffatseller tagits i
uucttumsm?iltugnfiir laboratoriebrukikan nimnas
"r,
ett
bruk, placerad i MEK )0, en vacuumsvetskammare,
(se
fotos
lrarmrriikroskoPsamt en ny utmattllngsmaskin
hlr och undef rubriken "Tekniskt Nytt")'
Forsknings- och utvecklingsarbetetbetrd{fande olika
vatmhillfaJta och rostfria stilkvaliteter har fortsatt'
Ett au slip- och suelsramnten i Stdlgiutetiets mo-derniserade ren'
arseri fbr iandfornat gods. Klubbord't'i)rund'e Lohse ses hdr i
Tillman.
bete. Boforsfoto
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I Boisen har vissafd,rstdrkningsarbeten
kommit till utfrirande,varjdmte ny vdrmepanniinstallerats,samtunder
senaredelen av 7961 pibdrjadesarbetenfor en ADB-installation. Inflyttning berdknaskunna ske i bdrjan av
februari 7962. Civilgodslagreti anslutning till VF har
iven fdrdigstdlltsunder iret.
Inom Ki I tt aaerk en har omfattande fundamentarbeten
fciretagitsi smedjan fcir tvi nya smidespressar.
Inom
smedjanhar vidare diversearbetenutfcirts,isambandmed
omflyttning av f6rrid, lager och maskiner.Fcir kylvattenfcirsrirjningenhar vidare uppforts ett nytt vattentornom
1 0 . 0 0 0m 2 .
Byggnadsarbetena
fcir vdrmebehandlingsoch stillageravdelningarna(MAK) piborjadesi slutet av r961. Detta
arbete ir, till sivZil volym som kostnader,det stcirstasom
bestdlltsunder senareir. Nu pigiende utbyggnadomfattar en byggnadsyta
av ca 16.600m2.
Permanentningsarbeten
har utfcjrtsi sammaomfattning
som under tidigare6.r.Inom Kilstaverkenhar vidareundei
iret utfcirtssynnerligenomfattandearbetenfcir upplag av
olika slag, frdmst fiir upplZiggningav gdt.
Inom bo$atlsonzrhd.ena
har reparations-och underhillsarbete.na
varit_av mycket stor omfattning, beroendepi en
ansenlig omflyttningsfrekvens.Under ir 1961 har ungkarlshotelletvid Gustavsgatantagits i bruk j?imteintilliggandeflerfamiljshus.Vid Torpdalsbronhar inflyttning
skett i kv. Gullvivan. D?irj2imtehar avdelningenmedver-kat vid uppfcirandeav ett 30-tal egnahem,avseddaatt
riverlitas pA BoforsanstZillda.
En moderniseringoch ombyggnad har fdretagits i Hyttisens matsalar.Pe Skiutfeltet
har vissasmerrenybyggnaderutfdrts.
- .l -d"-.ig! kan ndmnas, att avdelningen medverkat pi
skilda hill inom koncerneni sambandmed olika byggnadsprojekti Stockholm,Malmd, Orebro, Viirnamo-och
Tidaholm.
VklB
Elelctriska avdelnilrgen
rapporterar, att kraftfcirsd,rjningsliiget fcir landet i sin
helhet f<jrbuittratsytterligare sedan fcirra irsskiftet. Det
myckgt sdllsynta intrdffade, att i augusti magasinen i
Norrland vat fyllda till 100 /6, med ett genomsnittfcir
hela landet av 98 /o.Annu vid irsskiftet I)6I/62 var
motsvarandesiffra 84 /6.
Man har vdl ocks6.allmdnt den uppfattningen,
att fdrra
-omdcime
iret var ett mycket bl6tt er. Detta
Ir dock icke
allmdngiltigt, i det att nederbdrdeni Karlskoqa-trakten
var avsevdrtunder normal, ndmligen endast64{mm. Nederbcirdenvar emellertid i allmdnhetfcirdeladunder &ret
pi ett frir kraftproduktionen mycket gynnsamt siitt. Siv?il
fri.n egna krafiverk i Karlskoga-trufi".r ,o- ffin vfua
tillgingar i Norrland var produktionenddrfdr cjvernormal. Nigon ingkraftkorning fcirekom icke. Overskottskraft till elpannorstod till fcirfogandeunder strirredelen
av iret och inmatningen till Bofors elpannor var den
stcirstasom nigonsin redovisats,vilket givetvis betydde
avsevlrdabesparingari briinsleinkcip.
I Bofors-traktenvar iskfrekvensenexceptionelltlig och
iskvarning utifrin fcirekom inte heller mdr dn tre gi-nger.
Konsumtionenav primakraft for Boforsverken,kititu_
verken och Nobelkrut uppgick till sammanla
gt 22L miljoner kilowattimmar (Mk\fh) mot 206 i"r tg6o. Ddrut_
9y-.! 4*t.O fcir Bofors borgeriiga disrribution 0,9 (0,9)
Mk\7h och till KarlskogaElverk levereradevi s,z (l ,6j
Mknfh. Maximibelastningen,
som f6r Lr t96O utgjorde ca
50.000 k$7, steg till ca 55.000 k\7. I elingpannor fcir+J

Transportaadelningen
har och.s2-t'frttett antal yALE-truckar.
Boforsfoto.
brukades,utcjverndmndabelopp,civerskottskraft
62 (2I)
Mk\7h med en maximibelaslninqav 13.000 k\f.'F6r
NOHAB uppgick primakraftkonsumtionen till I6,7
(15,9) MkIfh, S7edaverken8,7 (8,6), Tidaholmsverken
2,7, (2,3), Ulvsunda VerkstdderAB 1,0 (1,0), Larsbo
Kalk AB 0,3 (0,3) och i filialkontorenshdrdverksrlder
i Sverigesammanlagt
3,6 (3,L).
I Korsselbrinna kraftverk fortskrider montaget planenligt si att det andra aggregatet,dven det meJNOgan_
turbin, vdntas bli taget i drift i februari 1962, varmed
Bofors hiirifrin kommer att fcirfoga 6ver sammanlagt
22.OOO
kIZ med en medelirsproduktionom 60 kWh/er.
Vidare har Bofors bitdtt beslutet om byggandet av
Hdllforseo och Betselekraftverk i Korsselbr?iniian reel.
Dessa kraftverk, som dr beldgna i Ume iilv, det for"ra
praktiskt taget mitt i Lycksele,det senarenigra kilometer
uppstrcimsLycksele, berdknasbli tagna i dlift t964/6j
och kommer d6,att ge Bofors ett sammanlagtkrafttillskott
om ca 8.000 kN7 och 40 MkWh/8,r.
I Bofors kraftverk har moderniseringav kontrollutrustning och instrumenteringp&bcirjats.I Bjrirkbornskraft_
verk pigir installation fcjr helautomatiseringav kraffterket. I Karisens kraftverk har det FLrL9J9 piabO.lud.moderniseringsarbetet
avslutats.
Under sommaren fdretogs ombyggnad av kraftledningen B2ick-Kilsta frl.n 40 rill 130 ktilZ driftspiinning,
fdr att mrijliggrira storre <iverfciringsfcirm&ga,
rr,;aua.raig
fcir att mdta det vixande kraftbehoveti Kilstaverken.f
sambandmed dennaombyggnadutiikadesziventransformatoranldggningarna
i Kilsta (se foto).
Fiir elreparationstjlnsteni Kilstaverkenssmedja har
UMS-instailationen tagits i drift under andn halvilret.
Bland stcirrearbeten,i vilka elavdelningenvarit engagerad,mi ndmnasinstallationav stcirretransformatorfcjr
E-ugnen,vilket utfcirdesunder ett fciddngtsemesrersropp.
Den gamlauttjinta transformatornpB,z.llo kVA ersaitis
med en pZ 4.000kVA. Samtidigtmoderniserades
elektrod_
regleringsutrustningen
och sivil lokal som utrustning fdr
mancivreringombyggdeshelt, icke minst till bitnal fcir
personalens
arbetsfcirhillanden.
Avenledesfcir att hcija den personellasdkerhetenoch
unde.rldtta.frirebyggande
civersynpi hcigsp2inningsbrytar_
na fcir st8.lugnarna
i Boforsverken,harlti nytt stlllverk
uppfcirtsi separatbyggnadvid ME.
Maskineri 3X3OOkN7 och apparatutrustningfcir den
nya anldggningenfcir induktionshdrdninqav kallvalsar
har installeratsi elavdelningens
regi.

i BetningsavdelMVK 30, och en slungrensanldggning
ningen,MVK 45.
Det stcirstaprojektet i Kilsta zir MAK, den nya stora
ftii st&llageroch vdrmebehandlingsavdelning.
byggnaden
'l
Boforsverkenskall ugnsparkeni MH ytterligaremoderniserasoch gamla ugnar irtbytasmot nya, specielltfor
h:irdning av roiter. I MH 27 skall ett riktverk for pan-sarplit saml rullugn fdr anltipning av plitar installeras.OmLyggtad"n uu i.ooo tons irydriulisf,upt.tt tt pig&r. FZiltueikrtad"ns sandbldstrings-och metalliseringsanllggning
skall dndrasoch moderniseras.
Ovriga avdelningar

Totalty 6aer ugnsrummer med 8l6d8ilgnen i stfilgiuteriet (MG
16). iitl aAnsre,rsys frdmre delen au den nya Poetter olieeldade
gl\dgugnen rned.ugnsrunz 5X2X1'5 rz. Boforsfoto.

I Kilstaverken har elavdelningenfcir en 1.600 tons
Dressmonterat en stdrre induktionsvdrmningsanl[ggning
?0, z.loo kg/h, 1.100 k\7 med anslutningtill den befintliga 3.000 Hz anldggningen.
I ovrigt har elavdelningenvarit sysselsatti normal
nyinstallationer,reomfattning med projekteringsarbeten,
parationeioch underh&llav industrianllggningarna.Brist
f3' vissa arbeten
ipersonal har menligt inverkat pi att
tid.
utfcirda i riitt
i BoFortsattombyggnadav belysningsanldggningarna
forsverkentill etf modernareutforande har pigitt.
Fdr den nya hdrdverkstadeni Helsingforshar elavdelningen -av
planeiat installationen fcir ugnarna, lett igingkiirdessa,liksom lven bide monterat och intrimninlen
ingarna.
mat temPeraturregleringsutrustn
Med utgingen av h 1961 upphdrdebolagetskraftleveransertillkailskoga Elverk. Hirmed avslutadesen verksamhet,som p&gitt sedan&r 1905' Da b<irja{en?im,lige-n
bolagets itagande som kraftleverantdr till Loviselunds
Den 28 mars I9L6 trdffa'
EtektriskaBelysningsforening.
desuppgorelseom kraftleveranstill divarande municipalsamhillet. Sedan Karlskoga blivit stad, fick bolaget ir
1942 koncessionfor L5 ir ph leveransoch detaljdistribution av kraft till stiirre delen av staden.Denna epok avslutadesallts& vid &rsskiftet L9t6/t7, varefter bolaget
under de ftiljande fem &renkvarstodsom kraftleverantcir
till omridet cjsterom Timsdlven, tills Karlskoga Elverk
var berettijvertagadven detta omr&de.Den slutliga civerHahnlK
kopplingenskeddeden29 december1961.

Bolagets patentaudelning handldgger frin L961' dven
Avdelningenhar under iret
alla vaiumZiikesansdkningar.
haft bes6kav koncernenspatentombudoch advokati USA
samt v&rt tyska patentomiud, vilken i sitt s?illskap-hade
frin tyskapatentverket,som skulle stutvi representanter
dera vissast6rre industrieri Sverige.Patentingenjdrernas
foreningsirsmcitei Bofors har redan omtalatsi dagbokskronikan.
Avdelningen inldmnadeunder 1961 191 patentansokningar i Svelige och utlandet. Av dessahZinfdr sig 95 till
krijsmateriel ,-26 rlll civila produkter frfln Bofors, 32 till
Hklmedel och 34 till iivrigikemiska produkter samt 4 till
Tidaholmsplasten.140 svenskaoch utldndskapatent har
beviljats kbncernen. Av dessahainfcir sig 79 till krigsmateriel,12 till civila produkterBofots, 28 till likemedel,
8 till ovriga kemiskaprodukter,7 till NOHAB och 3 till
\Tedaverken.
Under iret har 52 varumirkesansokningarinlimnats i
Sverige och utlandet och L64 nya varumerken har beviljats. Utgivningen av den interna publikationen "Patentbladet" har iterupptagits.
Arkia ocb Bibliotek. P& grund av datamaskinensinstallationi en del av OA:s lokaler har en kompakt motordriven arkivinredningbestdlltsfcjr leveransunder 1962'
Ritningsexpedition
23/3. KKX - KonstruAtionskontorets
Tillman.
Boforsfoto
barlcittnyafina registerskip.

Anliiggningskontoret
Ett stort antalav de nybyggnaderoch nyinstallationer,
som redan ovan nlmnts, har dven st&tt pi anldggningskontoretsprogram.Ddrutciverkan foljande projekteringsnimnas.
ochkonstruktionsarbeten
Yrd KilstaaerkenpilgFrruppfcirandetav den nya Pressoch i MSK 36
tonsPressen
smedjan,MSK 36,
"i.J+.ooo
med
instaliation av en 2.500 tons Clearing smidespress
och ovriga hjdlpanordningar.
virmeugnar, skziggpressar
i MSK 50 skall fi ytterVirmebehandlingsavdelningen
ligarc 3 hdrdugnar,2 lcip- och etappgltidgningsugnarsamt
MSK 31, skall en ny 600
4 lcipugnar.I heiarsmedjan,
tons sklggpressinstallerasvid 5 MH 1. I Kilstavalsverket
kommeieit snedvalsriktverkoch en 30 tons hydraulisk
riktpress att installeras i F?irdigst?illningsavdelningen,
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Denna kommer att placerasi det s' k. Bidrkbornsarkivet,
dit Huvudarkivets slamtligaarkivalier sedan skall flyttas'
Om biblioteketsverksimhet under 1961 kan ndmnas,
att ca 1.100 b<ickeroch rapporterinkcipts,varjdmteciver
2.500 volymer linats frin^utomstiende bibliotek' Tidskriftsprenumerationernasantal dr ungeflr detsammasom
fdreeiendeir.
Aidelningen for arkivfotografering kommer under
jar.ltari
'dA,s min"ad L962 att flytta in i nyinredda.lokaler.pi
har be,r"dre vining. Ny modernkamerautrustning
sta[ts. 53.700 filmru[or har tagits under 1961 och av
dessahar ca L4.ooovanliga kopior framstdlltssamt3.200
transparentasidana, vartill kommer 390 raster.
har bl. a. tillf<irts en stor ny-1-)
Transportaudelningen
tons mobilkran, fabrikat Gottwald, en stor transportlida
fdr varma gcit med vikter upp tlll 44 ton, en trailer fabrikat Scheurl!med 60 tons laitformiga och en Scania-Vabis
dragbil samt ett antal nya truckar m. m. TransPortaPParaternasrationaliseringhar fortskridit.
hade1'96L37 utryckningarfor eldsInclunribranclkSren
vidor, tillbud och formodade eldsvidor. Lyckligtvis var
ingen eldsvidaav stcirreomfattning.
*

Nobelkrut
t96l har varit ett 3r, med god beliiggning pi flertalet
av Nobelkruts produktionsavdelningar' Otillriicklig .detalitillfcirsel och- andra orsaker medf6rde dock minskad
svsselsdttninqpi Ammunitionsavdelningeni b6rjan av
iret. Den livinnliga personalenp& avdelningenfick silunda under ttta-veikor arbeta endast fyra dagar per
vecka. Senareunder iret var beldggningen,tack vare ingingna order,iter relativt god'
"
O"rderingingenvar god f<;rcivila produkter,somkunde
notera en Fetydandedkning, medan intressetfor militdra
produkter vai nigot mindie dn ftiregiende ir' Det fcirtianar dock framhallas, att fdrsdljningeo av krut och
#rdnqdmnen fcjr civilt bruk stegrats ett resultatav den
bide hemmaoch utomi.rt.nJua marknadsbearbetningen
lands.
Antalet anstdlldacikadeunder iret med tB ttll 1,.634'
Fiirsiiljning
Avsittningen av civila produkter har vatit god-och
detta gdller bed. bolkptodukter och likemedel. Priskonkorr"n"sendr emellertidutomordentligthird och fcir flertalet av bulkprodukterna har under 1961 upprepadeprissdnkningarskett p& vlrldsmarknaden.De produkter,som
dr utsatia for del hirdaste pristrycket,dr niacin, niacinamid och prokain.
Marknidsl?iget for lacknitrocellulosahar varit relativt
stadigt, men fSrbrukningen minskar dven om nya anvdndningsomriden som lackering av plastfil1gt .o.h.PaPPer
korimit till. Varor frin andra sidanjiirnridin konkurrerar
myckethirt p& den svenskamarknaden.Fcir de dldre produkterna, toluensulfoklorid, toluensulfamid och kloramin,
har efterfr&ganvarit stcirreln tillgingen bl.-a- eniir bide
den tyska oJh d".t franska tiilverkningen torde vara under
uurr..klittg. Bland nya produkter, som,tagitsupp till.fdrlan nlmnas b- och m-nitrobensoesyra,
sdljning,
-och
.diklotett antal prepolymerer fcir skumplasttillverktoluen
ninq.
den fortgiende tullsdnkningen inom EEC, med samtidig anpassningav den yttre tullmuren har-blivit alltmer
markbar. Stiirre delen av exporten, som fdr mhnga av
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Transportlfida fi)r aarnza gdt nzed dkter app ti]l 44 ton pd trailer
Iabr. Scheurle med. lastt'brmfrga 60 lon dr nya enheler i Trans'
ponaudelningens aagnsparL. Aaen de baAre hjulparen pfr tailern
pduerkas au dragbilen, uarlbr lit,en ntycAet stira Auraor kan passe'
ras aa ekipaget Boforsfoto Tillman.

bulkprodukterna uppgir till n?ira Loo % av avsdttningen,
?ir idag hlnvisad till Europa och en betydandedel ddrav
gir till ldnder inom EEC. Betydelsenav att Sverigesnart
ko-m.t med i det europeiskaekonomiskasamarbetetkan
d?irforknappasttivetskattas.
cikatsin persoUnder trEt har f<irsiiljningsavdelningen
nal for att mdjliggdra en bearbetningav marknadenfcir
de nva produkter- som kommit fram som resultatav forskLikas& har anstdllts yttedigare ett an,rirrgsrre'rksa*heten.
varigenom den viktiga personliga kontal l?ikarbescikare,
takten med ldkare, tandlikare och apotekare kunnat intensifieras.
Forskning
Den militiira 't'orskninguudelningen (NZM) !T !.drivit tekniskt inriktad forskning cjver olika militiirkemiska produkter sisom fdrdrdiningssatser,springlmnen,
pentylstubin, lyssatser, spirljussatser, anfyrningssatser
iami olika typei av drivmedel.Arbetet har dgt rum i ndra
samarbetem?d konstruktions-,drifts- och f6rsliljningsavdelningarna.Det har gZillt upptagandeav nya tillverkningar, anpassningav produktion till olika ammunitionspto"i.t i samt klarl-eeeuildeav for konstruktion eller tilli.erkning viktiga pt"Jbl.- av kemisk eller fysikalisk karaktdr.
Fdr frjrsciksframstdllningav raketkrut i sttirre skala har
n&gra lokaler i S?ibyunder iret fiirdigstiillts och tagits i
bruk. l'or produktion av nya kruttyper har under hcisten
en komplettering av fabriksresursernapibtirjats.
Vid instrumentsektionen har konsttuerais apparater
iven fcir civila avdelningar,sisom aPparatfcir bestdmning
av vdte i stil f<ir MLA. Bland anskaffad instrumentutrustning mi sirskilt ndmnas olika apparater f6r studium
av lagringsfdrlndringari explosivdmnen.
Den ciaila fortkningsuerksanr.heten(NZL) avseende
civila bulkprodukter hai som alltid varit starkt inriktad pi
driftsforskning. Speciell uppmdrksamhethar lgnats niaoch genom ftirenad insatsav forskning och
cinptocessen,
kunnat sdnkaskraftigt.
drilt har tillverkningskostnaderna
F6r flera andra produkter har forblttringar i tillverkistadkommits.
ningsmetoderna
Utvecklingsarbetetp& nya civila bulkproduktet dr inmellanprodukteroch
riktat p& plaster,bekdmpningsmedel,
likemedelssubstanser.

P& plastomridet har polyuretanernastitt i fcirgru-nden
o.h ni,a prepolymererhar'forscikstillverkatsi betydande
kvantileter.Prepolymerernaanvlnds for framstlllning av
skumplast och in viktig ftirbrukare ZirBofors Tidaholms.,erkeir.Aven arbetetp& tty" akrylemulsionerfcir ytbehandlingsiindamil har bedrivits med framging.
iill b.ka-p.,ingsmedel riknas bl. a. medel mot ogrds
har bedrivitsfdr
och forskningsarbete
och vlxtsiukd'omar.att ta fram nya produkter p& detta omrid-e.Nigra nya
orodukter hai hunnit fram- till halvteknisktarbete och
idrsijkstillverkningoch forszilininghar dgt rum mot slutet
av Lret. Medverf,an vid biologisk utprovning bide i
mindre skala och genom sttirre fdltfdrscik har skett.
Nva aromatiskakarbonsyrorhar under iret studeratsi
laboiatorieskalaoch halvstorskalaoch tillverkning planeras nista ir i ny aPParaturi oxidationsfabrikenF39'
Under &ret har^ett betvdande antal nya civila projekt
varit under utredning. H?irvid har sdrskilt studeratsmcijligheternaatt genom samarbetemed andra fdretag uppn&
be'stamiijliga Tcirutsdttningarfor en verkligt konkurrenskraftig p.Jdoktiott. Dessa fcirarbetenfortsdtter under
I9627ci vlntas ge upphov till nya tillverkningar'
Likemedel:forskningenhar under iret tillftirts nyinredda lokaler i M1 (tornet) fiir den syntetiskaforskningen och anslag hai beviijats-for.ianspriktagandeav
srjdia delen i AIJOr samma?indamil.For den galeniska
avdelningen i M9 har f?irdigst?i1ltsett .sterilrum' Trots
dessatiliskott dr resursernafortfarande helt otillriickliga
ny institutionsoch ett omfattandeproiekteringsarbete-fcir
pigir'
l?ikemedelsforskningen
for
byssnad
'Y"tukt
med den okade syntetiskalorskningen har behovet av biokemiskt arbeti stegrats.Hirvid har arbete
med kromatografisk separation-,spektografi och med
radioaktiva isoitoperalltmer kommit i fcirgrunden'
Det gingna &iet har kdnnetecknatsav intensiv verkprojekt befinner sig under klisamhetoch ett stort antal -196I
har f<iljande produkter
nisk utvirdering. Under
lcisning 41'l /6, salva
tarbocain-Thesat,
marknadsftirts:
3+2 % och gel. 1.5+1 /o. Dessaberedningar
!:. -u'
sedda for olik-a behov av slemhinnebeddvning' Vidare
har nya fcirpackningar av Kenacort med Graneodin, Tarquinor och Kenacort tabletter saluftirts.
^
Arb"t" med flera andra nya PreParatslutfcirdesunder
1961. Bland dessakan ndmnai ett dentalt forband, ett
sdmnmedel,ett medel fcir speciellacirkulationsarrythmier
och ett -.d.1 *ot nervcjsi stdrningar i centrala nervsystemet.
Tillvetknin

gsavdelningarna

gen (NVA) : ExperimentverkstaAmmunitiontaudelnin
den TU5 forsttlrdesvidin explosionden L7 januari, orsakad av <iverhettning i ett vlrmeskip' Orsaken till exbragts
olosionenmiste ha v-arit att overhettningsskyddet
'ur
funktion, men hur detta skett har ej kunnat utredas'
har flyttats till NQl5 och i det
Experimentavdelningen
fijr knallkvicksilverNQ1
tillverkningshuset
fcirttvarande
fdr fcirsokslndamil'
har inretts ett sprring?iirnesgjuteri
TUt kommer efter p&giende tteruppbyggnad att anvdndassom lagerlokal.
i NU19-2o har byggts.om och fcir75O-tonipressen
settsmed helt automatiseradfjdrrmancivrering'Den har
tagits i bruk fdr pressning av lyskropp-artill lysbomber'
"I
NU42 har f&beredelservidtagits fcjr installationav
som skall levereras
den 5O-tonsmekaniskaautomatPress
rationell tillskall-mbiliggcira
och
som
1962
av
i borian

av stcirre..format.T29
verkning av sprdngdmneskroppar
fiir fyllning av
aPParatur
med
har byggtsom-och-forsetts
byggnaden
hela
har
Tlb
I
sprlngimne.
med
-inoifiit
omdndratsfdr gjutning av sprdngdmneni stora enheter,
kapaciieterhillits. I NDt har omvarigenomncidvZindig
fattinde installationEr g^enomfcirtsfcir aptering av lysbomber.
Beldggningenpi avdelningenhar varit oilmn, med
stark nedg&ngi borjan av &ret, varfcir korttidspermittering di blev-ncidvindig. Fcirslagom att i .det sammanhariset inftira halvtidsirbete f<;i de kvinnliga anstillda
som"si onskadevann ringa gehcir.Mot slutet av eret anstdlldesett antal kvinnligi uib.t^t. pil ca 3 minader, di
order med mycketkort leveranstidinkommit, nddvlndiggorandeen tillfellig okning av personalen.
" Pa RA har apte.-ringuu Butttam p&gitt i dkande omfattning, liksom^tillveikning av vissi i robotel ltCTid:
detaljei, varav sdrskilt kan nimnas batteriet.Frin KC-4
har dvertagitstillverkningen av tryckgivareoch iven komhar monterats'
ponentertill bdrfrekvenssystem
(NVD och NVT) : BeliiggSPriinsiintnesaudelningarna
ningen f,ar varit god, pentyl- och tro.tylfabrikernahar
drifits pi 2-skift, f,."og..t- och nitrotoluenfabrikerna pi
3-skift.'Ytterligare en Iruck har anskaffatsfcir snabbare
transporter aY pentylprodukter mellan tillverknings-,
Genom anskaffning av
torkn'ings-och bearbeiningshusen.
en behi-llarefor L2o ton salpetersyrahatr|varulagringen
bragtsupp till en mera betryggandenivi- Anvdndning-av
pi ipecieilt sltt preparerat ammoniumnitrat har on<idigglori a.n tidigare oundvikligamalningenoch torkningen
av saltet,somdr en av r&varornafcir hexogen.
Krutaadelningez (NVK) : Pi nitroglycerinavdelningen
har tillverkningin av acetonfria krut dominerat, vaige-nom torkningJn av krut kunnat helt koncentreras till
torkhuset C2-5, dfu massagolvenutbytts mot maskinslioade betonssolv.Ytterligare asfaltbanorhar anlagtsoch
fcir-trucktransport.Ombyggnad av
LyegnuderT"npassats
f6r
installation av automatisk skdriZi t u, pib'<irjats
har infdrts i byggnaderapparat.Bifuktningsanordningar
"och
i B19 har
831. Raketkrutsvarven
#ns. Blt. 819
Stolparna till stdlluerket aid Nobelkrut
Boforsfoto Faik.

restes med' nzobilkran'

av skyddsskil fd,rsettsmed hudraulisk matning fdt f.jdrc'
manovrering. Konstruktion av och forsok med rrya aPPa'
rater ftir strips- och bladkrutskdrning, massablandning
m. m. har utfcirts under iret.
Nitrocellulosakrutavdelningen har haft god sysselsdttning. Lufttorkhuset NCC17 har tagits i drift, varigenom
kapacitet erh&llits for torkning av allt producerat krut
enligt nya metoden. Genom infcirande av slrskilda sughuvar vid krutsikterna i NC7, 9 och 32 har dammsiktningen eliminerats.Forberedelserhar vidtagits for automatisering av rivning och vlgning av vattenfuktad nitrocellulosasamt f6r rationaliseringav hanteringenav spritfuktad nitrocellulosamellan ftirtr[ngning och pressning.
N itrocellulosaaudelningen(NVN) : Tillverkningen har
6vervdgandebedrivits pi 2-skift. Under iret har det nya
nitreringsf6rfarandet i Solvoapparatkunnat provas i full
utstrdckning. Det ger en mera genomnitreradprodukt och
rivaruforbrukningen dr l6gre ln med det iildre forf.atan'
det. Den nya kontinuerliga centrifugen har tagits i drift
och visat sig viil motsvara fdrvdntningarna sedan centrifugkorgen delvis ombyggts. Erfarenheterna av det nya
fcirfarandet fiir nitrering och centrifugering av nitrocellulosa Ir silunda mycket goda och kommer dven de bida
andra nitreringsgruppernaatt byggasom pi liknande sdtt.
Organi&-kemiska audelningen (NVF) : har under
1961,-liksom &ret dessftirinnan, kunnat notera htig och
j2imn bel?iggning.Nigon minskning av produktionen har
vidtagits pi ett par avsnitt mot slutet av Lret, men i geng?ildhar pressenpZ andrafabriker varit si myckethirdate.
Det sistndmndagaller sdrskilt fabrikerna ftir tillverkning
av toluensulfoklorid, toluensulfamid, kloramin och formalin.
Anliiggningen i F26 a fcir produktion av prepolymer av
polyuretantyp och tillhdrande katalysatorerf tir skumplasttillverkning fiirdigstZilldesunder tret. Fdrsta etappen av
ldkemedelsfabrikenF18 avslutadesoch tillverkningen av
Hexanicit har helt overtagitsfrtn NZE, liksom 6ven slutMot slutet av iret pib<irjades
stegetav Carbocainsyntesen.
byggnadsarbetenaftir etapp 2. Till F18d ijverfcirdesanliiggningen ftjr estrifiering av isonikotinsyra, som dittills
varit fdrlagd utomhus, vilket medfdrt stora oldgenheter.
LdLemedelsmanufaktureringez(NVM) har haft mycket hog belZiggningoch utrymmeoa dr i vissa delar klart
otillrdckliga, varfdr projektering av utbyggnad har pir
biiriats.
Den automatiskafdrpackningslinen kunde tagasi bruk
redan i bdrjan av iret och har starkt iikat kapaciteten.
Salvknid, automatisk tubfyllningsmaskin, en automatisk
tvdtt- och proppisiittningsmaskin,en automatiskfyllningsoch fdrslutningsmaskin och en tryck- och mdrkningsmaskin Ir nhgra av de maskiner som under tret kcipts hem.
Infafterna till omridet har fcirsetts med elektriskt
manrivrerade portar. Ginggrinden vid Bjcirkbornsvigen
bevakas frin hdrnrummet i M7 och grinden vid Kalvhagsvdgensom ir avseddftir bilar och gods kontrolleras
och fjirrmancivrerasfr8.nlagreti M3.
Allmiinna tekilska audelningen (NB) har haft ett
omfattande program med ny- och ombyggnader,monteringar, reparation och underhill. Minga av de sttirre projekten har redan omtalatshdr ovan eller i dagbokskrdav
Som ett led i centraliseringenoch reorganisationen
har ombyggnadoch nyinredningskett
reparationstjdnsten
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Maj. Interit)r lrfrn nya liiLettedelsfabriAen F 18 b uid Nobelhtut.
Carbocainbashydrokloreras. Bofotsfoto.

i Vt4, V]', V18 och TUl1. I YL4 hat plitverkstadinrymts i den lokal d?irNVF:s verkstadtidigare var Placerad. Den gamla smedjanV1) har byggts sammanmed
V14 och tagits i ansprik f<jr bl. a. blylodningsarbeten.
V18, har omlndDen fdrutvarande blylcidareverkstaden,
rats frjr reparationoch underhtll av bl. a. ventiler, fldktar,
hissar och vdgat. I TU1l har personalutrymmenatagits
i ansprtk fiir verkstadsindam&l,medani st?illetmeta atda'
milsenliga personallokalerstdllts till fdrfogande i AI2.
Siv?ili V14 som i TUll har inretts kontor fdr arbetsledning och arbetsberedning.Aven behovet av fcirrid fdr
verktyg och annan materiel har tillgodosetts i ijkad omfattning fdr att undvika tidscidandehlmtningar pi de
centralafcirriden.
Sedandet gamla bostadshusetFirhagen vid fabriksporten rivits, har den flilagda ytan tagits i ansprik ftjr bilparkering. Omridet kring porten i iivrigt har snyggats
upp med bl. a. en l&g mur i stiillet fdr det gamla fula
staketetmot det ndrliggandebostadshuset.
Pi fabriksomridet har ytterligare nigra vdgstdckor
asfalterats,dels vdgen f.firn Al4 till T1 och dels vdgen
frin T1 till TU2. Utanfcir fabriksomr8det asfalterades
Skogsiingsviigentill j?irnviigsdvergingen6ster om Kanalbostiderna. I sambanddirmed vidtogs vissatrafiktekniska
arrangemang vid Bjdrkborns Handelsftirening. Ftir att
vinna erforderlig bredd p& viigen i den tringa Handelsfcireningskurvan kommer jdrnvigssp&ret till Bofors station att snarastflyttas nigot 6sterut.
Transportavdelningens"turbil" (2 mindre lastbilar)
gor efter tidtabell och faststZilldringlinje 10 turer p& dag
inom Nobelkrut och 2 turer till Bofors. Arrangemanget
har blivit en stor succ6hos alla berdrda avdelningar och
spararStskillig"taxikorning".
Angfcirbrukningensjdnk frin 18).000 ton 1960 till
166.000ton 1961. Minskningen h2infcirsig civervdgande
till mindre behov av lokalvdrmning pi grund av den milda
och kortvariga vintern, men ocks&till f<irb2ittradvdrmeekonomi i produktionen.Inte mindre dn en tredjedel av
dennainga har genereratsi elingpanna.
Forbrukningen av vatten frin Gellerisverket minskade
fr8:n1.28 Mm3 till 0.97 MmB och fcirbrukningenav dlvvatten<ikadefr?tn4.83 MmB till 4.86 Mm3. Totalt minskade silunda vattenfcirbrukningenffio 6.tt Mm3 till 5.83
Mm3. Eftersom tillgingen pi dricksvattenir knapp dr den
ovan konstaterademinskningen dubbelt vdrdefull och ett
resultat av en mycket ingiende <iversynav vattenf<irbrukningen.

Elehtritka audeldngen.Under iret har uppforts ett nytt
hogspiinningsstillverk, V3o, beliiget cisterom Marketenterief. Flyttning av till stdllverket ingiende hogsplinningslinie har forberettsoch kommer att ske 1962.
Frirbrukningen av elenergi sjdnk en aning till 1.9.62
Mk\7h 1961 mot 19.72 Mk\7h 1960.Den rikliga vattentillgingen har emellertid miijliggjort ett uttag av inte
mindre'd.n46.3 Mk\fh till elingpannanmot 1t.4 Mk\7h
iLr1960.
IndafiribrandkSrenvid Nobelkrut hade under 196l 18
utryckningarfrir eldsvidor, tillbud eller fdrmodadeeldsvidor. Lyikligtvis var det endast ffitga om mindre eldsvidor.
Olyck:fall:frekuensen gick under iret iter nedit och
n&dde ungefdr sammanivi som fu 1959. Det fdrtjdnar
noteras att inget av de olycksfall som intrdffade i arbetet
hade till orsak explosion eller brand.
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Minga av de svirigheter, som motte NOHAB under
1960,kunde tivervinnasunder 1961.Konkurrensenfcir de
dieselmotorer,lokospeciellaNOHAB-produkterna riotiv och vattentuibiner- ar dod< fortfarande mycket
hird och for sivdl lok som vattenturbinerfinns en betybland vdrldenstillverkare.Trots detta
dandeoverkapacitet
har emellertid flera betydandeorder kunnat hemfdrasi
hirdaste internationell konkurrens.Prisliiget iir alltjiimt
mycket pressatoch tillgiingliga resurserm&steeffektivt
utnyttjas.
Bokslutet for fu 196I kommer att visa gynnsammare
siffror dn fcir fdregiende ir. Faktureringenhar siledes
tlkat betydligtoch inneliggandeorderstockmotsvararcirka
tvi irs beHggning av verkstdderna.Mycket material,till
tryckpressar,turbiner och lok, 1r for ndrvarandeunder
arbeti och vissaavdelningardr hhtt belastademed skrymmandegods.
Antal-etanstdllda6kadeunder 1961 med 143 personer.
De timavlonadedkade med t47, medan antaletminadsavkinademinskademed 4.
Svirigheten att rekrytera arbetskraft,frdmst tekniker
och yrkeskunnigpersonal,har alltjdmt varit kinnbar.
Fiirsiiljning och tillverkning
Dieseln.otorf1rsiiljningenhar visat stigandesiffror, giftirbdttradellge.
?otla'av sJcifartsndringens
vetvis som
och engelskatillverkare kdnns emellertid en
Fr&n tyska".r
hird konkurrens. Licensavtalhar trdffats med varv i
Australien och Holland om tillverkning resP.serviceav
Polarmotorerna.Ett antal motorer av N-typ har silts till
Eneland.
F-motor.tir nu fdrdigkonstrueradoch visadesp& Fiskerimdssani Gciteborg.Hittills utfcirdaprov har givit mycket goda resultatoch ett antal motorerhar dvensilts. Fcirsdljningenkommer emellertidinte att aktiverasfcirrdnunderLr L962.
under iret 11 motorer pi tillSammanlagtlevererades
sammanscirka 14.400hk, ddrav7 pi 10.100hk pi export.
I bestZillningfinns fcir n[rvarande 34 motoret (ddrav 22
pi
- export) pi sammanlagtt0.400 hk.
Bland bitar, som fick NOHAB-motorer som huvudmaskinerier,kan ndmnasfoliande: fd,riornaCort Adelet
och den fjdrde "Sessan",lastfartygetFlora och de isbrytande bogserbitarnaBill, Agir och Fredsgrogg.50-irs-

RapidloAet 991 till SJ and.er slutntontering. "Karossen"
ned iiuer ranttterker.NOHAB-foto Johansson.

siinAs

minnet av Roald Amundsens sydpolsexpeditionmed
FRAM, alltsi lven Polar-motorns50-irsjubileum, uPPmlrksammadesav vlrldspressen.
Lo kf ors2li ni ngen har huvudsakligen bearbetat exPortmarknadenfcir dieselelektriska
lok av NOHAB-GM typ.
I konstruktivt och tekniskt avseendedr NOHAB:s utgott, men mycket hird priskonkurrensmciter
g&ngsl?ige
frin tyska och belgiska tillverkare, vilka dessutomofta
stcirres. k.
kan erbjudaldngrekreditgivning och acceptera
komoensationsleveranser.
tillsammans44 lok, ddrav 8 RaUnder iret levererades
lok (Bo Bo) och s T 4a-lok till SJ samt 33 dieselelektriska
lok litt Mx till DSB. I bestillning finns, ftjrutom redan
ndmnda lok, bl. a. ramverk m. fl. detaijer till 15 malmt&gslokav Dm-typ samt 2 st. ellok av ny tyP Rb till SJ.
Tack vare T 43-lokserienkommer monteringsavdelningen att vara.tZitbelagdftir hela fu L962 och forsta halvhret 1963.
Turbinfdrfiljningen har som ndmnts vdl hivdat sig
trots hirdaste konkurrens. NOHAB-turbinerna ligger
mycket vdl framme, tack vare goda konstruktioneroch
fdrndmliga prestanda.Over hela vdrlden rider stigande
eftefirlgan pi elkraft och fdljaktligen dven stor efterfrigan och stort behov av turbiner. NOHAB ligger ute
med offerter pi ett antal stora anllggningar i utlandet.
bl. a. de fcirstaturbinerna
Under 6ret fdrdigmonterades
i Korsselbrdnnaoch Porsi och kraftstationernakom i
ging. Montering p&gir f<jr fullt i Porsi, Tuggen, LinnGardikfors och Messauresamti Furnas
vasselv.Slattefoss.
expordetaljersuccessivt
i Brasilien,dit fZirdigbearbetade
teras. Under FLrI96L levererades3 Francis-turbinerpi
tillsammanslr9.4oo hk, ddrav 2 p8'37.ooohk pi export,
semt 2 Kaplan-turbinerpi totala L60.2oo hk. I bestzillning finns f . n. 2 Francis-turbinersammanlagtbida till
Furnas,pi tillsammans42o.o0ohk, 7 Kaplan-turbinerpi
sammanlagt148.000hk samt 3 modellturbiner.I arbete
oi olika stadier i verkstddernafinns f. n. turbiner till
Tuggen, Linnvasselv,Messaure,HermansKorsselbrdnna,
boda, Slattefoss,Gardikfors, Hunderfossenoch Kykkelsrud (Norge), Rdjdifors, H?illfors,Betseleoch Furnas(2).
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Tillverkningen av trycApressar,i samarbetemed den
schweiziskafirman Ampress S. A., har kommit vril iging
och gruppmontaget pib<irjats. Framemot irsskiftet kunde
ocks&huvudmonteringenav den fdrsta pressentill Dagens
Nyheter bdrja planeras.Maskinbearbetningenav alla detaljer till tryckpressarna,som kdver stcirstaprecision, har
givit verkstdderna en god bel?iggning. En stor del av
maskinverkstadenskapacitethar silunda gitt till presstillverkningen. Yttedigare bestdllningar av tryckpressartill
Dagens Nyheter och Aftenposten i Oslo har ingitt.
Fl€n Atomkraftaadelningen har sttirre delen av laddmaskineriettill Agesta,bl. a. traverser,stilskydd m. fl.
detaljer, levereratsoch slutprovning av de inre delarna av
maskinerietpigick vid irsskiftet.
Verkstiderna
Flerialet av de stora nybyggnader,som omtaladesi fciregtende trskr<inika, kunde under 1961 slutfdras och tagas
i bruk. Den stora montagehallenf<ir turbiner (avd. ss)
var silunda fullbelagd redan under sommarensedan inf lyttning biirj at under virminaderna. Centralfijrridet blev
ocksi f?irdigt och vid 8rsskiftet biirjade installationen av
hyllfack och andra lageranordningar. En del av denna
byggnad skall anvdndasfor montering av tryckpressarna.
Kontor fcir lager och bokftjring samt serviceavdelning,
ftirbandsrum(poliklinik m. m.), som dr inrymda i denna
byggnad, togs i bruk under december minad. Spr?ingningen fcir den planerade verkstadsbyggnaden6ster om
avdelning VA 10 slutfordes och tomten dr nu helt av-olanad.
Den nya sandbllsteranldggningentogs ocksi i produktion. Vid automatiskdrift kan detaljerpi ,rpp till 4,) m
storstadiameterbehandlasmed 5 slunghjul. Vid fristrilebliistring kan detaljer PF"ca 4X5 m och max. 20 tons
vikt bearbetas.
Ett 20-tal nya maskinerhar inkdpts till verkstdderna,
de flesta s. k. "normala" maskiner.medelstoraoch mindre
svarvar och frdsar, frir att ersitta fiirslitna och dldre maskiner. Bland nyfdrvdrven m& dock foljande maskiner
nlmnas: 1 Milwaukee tvillingplanfrdsmaskin,1 Klingenberg tvillingfrlis fcir raka koniska kuggar, 1 Friedrich
Schmalzrundslipmaskin ftir valsar och axlar, L Reutlinger
balanseringsmaskinfrir dito, L Barber Colman frlsmaskin
fdr splines och raka cylindriska kugghjul samt eo st6rre
linggiingfr?ismaskinav dsttysk tillverkning, Heckerl. Biijvalsverket,som inkciptes L96Ohar monterats,provats och
kommit i oroduktion.
Verkstdderna har varit mycket vll belagda under hela
iret. Maskin-, diesel-,plit- och verktygsavdelningarnahar
varit mer ?in fullbelagda, automatverkstadenhar haft god
beliiggning och monteringsavdelningarnalikaledes varit
fullbelagda. Arbetsstyrkanhar ocksi 6kat i de flesta verkstdderna.
Konstruktion

och forskning

Liksom under f<iregiendetr har konstruktionskontoret
haft civerfullt med arbetefor olika lok-, diesel-och turbinprojekt samt for nya konstruktions- och utvecklingsarbeten inom nlmnda omriden.
uiixerupp: t1/1 Planen'lituNOHAB:s rlora tjd fdrrfrdsbyggnad
digpriingd, hulue*ar m.nr. gjutt - 1/3 Kontorstdningarnaunder gjutning och uppnarning - 6/7 Hela stfrldonsnuktionenrest
och takbalAar uppe - 1/9 Fasaden17to,aAstermed' Aonlorsu7ningen fdrdigmarad. Takbeldggningpfrgfrr.I decemberkunde inf lyttning rle. NOHAB-foto Johansson.
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F'motornib na klarlt)r f \rsilining.NOHAB-foto'
Atomkraftavdelningen fullfolier tidigare pib<irjade
proiekt. Agestaladdmitkitt"ttdr i det ndrmasteklar och de
?aritn d"lu-.ttahar redanlevereratssom ovan ndmnts'
Marvikenprojektetpigir programenligt.och statsverks1962-63 vdntasinnehilla begaranom anoropositionen
Itud utt fcirverkliga detta fcirsta statliga atomkraftverk'
som hittills utforts i samDeT omfattandep-roiektarbete,
arbete med ASEA, vdntas d& komma att avldsas av ett
avtal om tillverkningen av reaktordelen'Stationen,som
f&r en effekt pi
skall sorteraunder Vattenfallsstyrelsen'
Jtfj, roo.oo0 kilowatt och dra kostnaderav storleksordningen400 miljonerkronor.
For den s. k. reprocessingsanllggningeli Mol i
Belsien. som dgs och'skall drivas av Eurochemicunder
OEEC, ar iSOfias konsulterandeoch skall utarbetarit"Reception"
ninsar for den del av fabriken som kallas
(mJttagningsstationen).Detta proiekt dr-mycket intres,u.rt, nlaraiae och stimulerande,di det utfdres i en internationell miljci, i vilken ett stort antal lInders atomkraftexperterdeltager.
*
Bofors -Tidaholmsverken

De for de anstdllda mest synliga bevisenp& fiiretagets
och maskinutveckling dr kanske byggnadsverksamheten
Bilderna hiir invid visar exempelpi uninvesterin"garna.
der 1961skeddafiirindringar.
borja
De sistadagarnai maj kunde leveransavdelningen
och
lager'
flytta in i deln nyuppforda
fdrrdd'tbyggnaden
^Den
-l ett miljonbygle.
nyu lokalen fo:d: fqa sig, att
lokaler i Tidaholm kunde
antal
stort
av'ett
forhvrning
"uilket
starkt bidrog till att underlltta arbetetoch
.rpphor^,
ttii'nrtu kostnaderna.Byggniden blev klar alldeleslagom
till foretagets2:-irsjubileum och kunde anvdndasvid
denna h<ifrid. Bofors musikkir lovordadeden utmdrkta
akustiken-ochhade gdrna velat ha lokalen att civai !
b6rDen 1960 beslutadenya plastuerkstadsbyggnaden
iadeuppfcirasi mats,di byglnadsfirmaCarl TesdorpfAB
Di dennaverkstad
i Sf.o,ri" utsigs till huvudentreprencir.
en fullt utgrlvd
vilar
pi
dil
till
stor
tifl
lidigare
i motsats
kdllarv&ning,bl.-a. avseddfdr f<irr&dav mallar och formar samt etl'normalskyddsrum,medfcirdebygget ett djupt
ingrepp pi den pla*, d?ir tidigare under ktiget. en.del
^oi.tittsi-tot op pftirts under Nobelkruts tekniska ledning'
ptbiiriades 20 mars, den 16 mai pF'E'ntrepr"enadarbetet
for fullt.och den 4
gick ichaktnittgut o.h sprdngn-ingar
- n&got fcirsenadpi
grunden
giitning
p&eicl<
avIuli
'n.,rn'a
u'ud&iiet beri. Under ordinarie semestertidutforde
belydandeavlopps-och rcirldggningari
icirentreprenciien
k?illarviningen,s& att det den J aug.var mdfligt att resa
de fabrikstiflverkade takstolarna.Hela stilskelettet var pi
plats redan den 30 augusti (se bildserien). Byggnads'rtor.,...,
var i sin hehJt klar under dec.,men till fiiljd
av byggnadensstorlek &terstir ganskaomfattande arbeten
med'hlelning, inredning och mellanvlggar samt el- och

AB

De utit sett kanske mest mirkbara fdrdndringarnai
sambandmed verksamheteni Tidaholm vat d'elsatt Bofors' dotterbolagden 20 februari T951"i Kungl'-Patentregistreradessisom BOFORSoch Registrerinlgsverket
TIDAHbLMSV=ERKEN AB, i sambandvarmed bolagsordningen dndrats,dels att fiiretaget frin novemberi stort
sett 6v"ertagit en frtn Tidaholm bedriven, si?ilvst?indig
inkopskomhersiellverksamhet.Denna ingir som en sdrskild sektion inom ekonomiavdelningen'
Det gingna &retslutadetyvdrr s&som*!..bdlii*,-li-tecken' Till..fiiljd h?itav
ligen i"uridersysselsdttningens
sivll i
arbetskraft,.fciretas
uppsiigningav
m"tstedessuerre
sysselsdttningsbekymFciretagets
ianuari som i novembir.
art, eftersomslsongvariamer eir delvis av &rstidsmdssig
ej ser ut att kunna helt elimitionerna i plastbranschen
under det gingneras.Den'vikandesysselsdttningstrenden
na iret har emellertidvarit en obcinhdrligkonsekvensav
bortfallit under 1960, att
att ammunitionstillverkningen
inkluderandeslutmontage
verkstadsprodukter,
traditionella
fijr moderbolaget,i slort sett lyst med sin ftinvaro samt
att tidigare b"eskrivnalivliga byggnadsverksamhetoch
medf o rt en f orbittri ng av
oppgior-dai nvesteringsprogram
p?oJuktiult.t.n, icke minst inom plastsektorn

VVS-installation.
Under hdsten borjade ombyggnad av hus nr 8, vilket
kommer att medfdra, att BTV under senvinternkommer
att fi indamilsenliga personallokalerfijr TVL och TVK,
kaj fiir ankommani'eoch avgtende gods (se.foto), stdtre
ocir avsevlrt blttre utrymme for packning och avsdndning
samtkontrollavdelningen'
Det har linge varit klnt, att de L94O ink<ipta uiirme'
varit'totalt nedslitnaoch endastmed stor sviPdnnorna.
av
rishet kottnat hillas i drift. En ersdttningsbestdllning
sommaren'
under
ddrfiir
gjordes
tv.-&
nya hiigeffektpannor
i'oktoberl'och den ena av dessavar till
Oe leveret"ades
full belitenhet i drift f6re den fcirsta ktlldknippen i dec'
Slutligen mi nlmnas, att i borjan av novemberen stor
del av li-uvudvigen runt verksomridet asfalteratsi likhet
med den stora parkeringsplatsenutmed Smedjegatan'
del har under 1961 en fortF6r ntekaniskauerkstaclens
till civila.orderpigitt'
krigsmateriel
frin
omldggning
satt
Av nva it5tr. iiuilt objekt kan ndmnaspilhammare for
AtlaslCopco.framaxlar och fisten fdr Bolinder-Munktell
och en dil olika detalierfor SvenskaFlygmotorAB' Fortsatt tillverkning av cylindrar och underredenfijr Avos
och detaljer til"l pneumatiskamaskiner fcir Atlas-Copco
har givit
har bedrivits undir &ret. Barkningsmaskinerna
en stadig beliiggning. Lavettillverkningenlider mot sitt
slut, mei en del nya allsidigaobjekt p& den militdra sidan
har inkommit.
Av nya maskinersom installeratskan slrskilt framhil'iKciping" kopiersvarv.En lldre karusellsvarvhar
lus en
civerfcirtsfrin bofoti' verkstider.Under iret har en frdsare,en ritsareoch en filare vistatsi Bofors ldngre ellet
kortare tid f<ir att ld'rasig hejarverktygstillverkning, och
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en frdsmaskin, "Hydro-Tel", har placeratsi Tidaholm,
varefter tillverkning av hejarverktyg har igingsatts. Tvi
man fr&n plitverkstadenhar bevistaten L4 dagarssvetskurs hos ESAB, Gbteborg.
Verkstaden har komplettetats med ett nytt sliprum fcir
skdrandeverktyg, som togs i bruk efter semestern,och ett
nytt frirmanskontor har inretts p& det gamla sliprummets
plats.
For planfdrtdljningen blev nettofaktureringen13,97
Mkr eller 4 /o h6gredn iret innan. Ordering&ngen6kade
obetydligt mera trots en ganskamatt affirsaktivitet under
hdsten.Den volymmissigahanteringenav plastprodukter
okade givetvis avsevdrtmera till foljd av den vikande
och plastprodukterspritendenseni ffiga om basplasters
ser. Den till foljd av iiverkapacitetskdrptapriskonkurrensen mellan olika basplastereller olika tillverkare av basplaster sinsemellansamt i synoerhetbilindustrins stdndiga
strdvandenatt ni sdnkta detaljpriser medfcjr ett svirt utgingsldge, d& det g?illeratt oka faktureringen per anstilld.
Konjunkturen har i stort sett varit gynnsam for vira
avndmarbranschermed undantag fiir kylindustrin. Kylskipsbyggare utomlands har nedlagt vissa fabriker,
AB Electrolux i Motala har av samma orsak indrat sin
produktionsstruktur och vidtagit betydandeuppsdgningar,
har meddelats, att AB
och i pressldggnings<igonblicket
Elektrohelios beslutat nedllgga sin kylskipstillverkning i
KallhZill fdr att koncentrera densammatill anliiggningen
i Mariestad (staden fick bredspirsf6rbindelsepi SJ den
1 aug.).
Ahrylgjuterie;r produktion har trots fdrdubbling kunnat finna avsdttning.Vissasmdrrebarnsjukdomarkvarstir
att eliminera,medanmdjligheternaatt i befintlig byggnad
ytterligare6ka produktionenpi olika sdtt undersiikes.
For armerad etlerpla$ har verksamhetenvisat motstridande tendenser.Fcir byggmaterialet Ester-Bonowell har
tillverkningsmetoden successivtmekaniseratsoch i huvudsak inriktats pi stora format (7,0x2,r m). Sidana format, en pi olika sdtt frirbdttrad kvalitet, samt ett nytt
giv till
utgjorde Bonoplastfabrikens
skarvningsfcirfarande
under 1961, det ir di korrugerade
byggmaterialhandlarna
PVC-plattor med pukor och trumpeter introduceradespi
den svenskamarknaden. For armerat formgods har vissa
stcirreorder slutlevereratsoch nya objekt tagits i tillverkning. Mycket talar ftir att kvalificerat formgods med krdvandetekniskaspecifikationerligger bra till for fciretagets
struktur och resurser.Flaggst&ngstillverkningenfick under &ret fast mark under fcitterna,och en fdrs?iljningskampanj startari borjan av L)62.
hade en n&gotryckig bellggning,
Termoplastuerkstaden
vilket synesvara ofrinkomligen forknippat med en verksamhet,som i stor utstrdckninghar utprlglad kundservicekaraktlr. Nedgingen i vakuumformade styrenplasthalvi stor utstrdckninqav en dkad
fabrikat kompenserades
manufakturering u,r Bonoplex till standaldiseradetakljuskupoleroch takljusplattor.Denna avdelningstekniska
problem med snabb verktygsanskaffning, verktygsv&rd
m. m. m&stedgnasstor uppmdrksamhetav alla ddrav ber6rda. Ett fcir plastbranschensnedvridetfcirh&llandeuir
tendensen,att kunderna tjnskar dvervdltra risktagandet
Den nya plastaerkstadsbyggnaden l)Axer app aid Tidaholmsaerken: 16/5 SchaAtning, sprlingning och lormsdttning fdr grunden
- 4/7 Ailopp och and'ra ledningar liiggs ned i grunden. Giatningen pfrgdr'fdr fullt - 3/e SfilkonsbuAtionen bar bdriat mon'
terds - 30/8 Hela stfrlkonstrahtionen rert. BTV-foto Bergsttdm.
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och alltfdr stor del av de stdndigt stegradeformkostnaderna p& sina leverantdrer,eftersom de ftjrra sj?ilvasttr f<ir
sin produkts marknadsbedcimningoch utfdrande.
har foftfatande haft relativt otillShumblastuerkstaden
fredsstdilandebeliiggning, men dessbdttrehar de produktionstekniskaoch kemiska problem som ridde i bdrjan
Utdver bildetaljerhar smdrre
av iret successivt
bemdstrats.
t. ex. ventilisoleringar
formgods av styv uretanskumplast
serietillverkats.F6r sivdl denna avdelningssom den mekaniska verkstadensprodukter kan med tillfredsstdllelse
konstateras,att kassationenunder fjoliret bittre bemdstrats och antagit normalareproportioner.
P3"at bild ningtf ront en avslutadesi fciregiende krcinika
nimnda kurs i Avtalskdnnedom under ftirsta kvartalet.
Arbetsledarehar deltagit i internatkurser i sedvanlig omfattning.
Llrarsamarbetet med Skaraborgs l6ns Centrala Verkstadsskola(CVT) har fortgitt i sedvanligaformer.
Skyddstjiinstenkat gladjanderapportera,att L961 medfcirde en sdnkning av antalet olycksfall till 17 st., vilket
innebdr en fortsatt radikal slnkning och en frekvensminskning till nira hZilftenunder loppet av 2 hr.
LudoigSterky
*

UVA
Den gynnsamma verktygsmaskinkonjunkturen sedan
1960 har i stort sett varit fdrhlrskandedven under 1961.
F<irUVA:s vidkommandehar vi kunnat noteraen nigot
stdrre orderinglLng d'n den tidigare rekordsiffran fr&n
1p60. Exportandelenhar visat en tendenstill iikning och
var for L9A e$ order uppe i nlra 80 /6 motTO /6 2"ret
innan. Vir ftirndmsta exPottmarknadiir England och hlr
har v&r agent sedan ett Par ir, Drummond-AsquithLimited,gjort ett fint arbete.
I virt tillverkningsprogram, som under de senastetren
blivit betydligt rikhaltigare, tir det dock vissamaskintyper
U55 N2. Klichd
2-spindligslipmasAinfdr spildarnunstlcAen
efter I drgnegatia.UY A-foto.
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som under iret varit specielltlyckosamma.Detta gdller
t. ex. vir 2-spindligaslipmaskinfdr spridarmunstycken,
U-55 N2, som silts i storakvantiteterinte bara i England
utan till ett flertal lZinderpi Kontinenten.En annan under Sret framgingsrik produkt 1r vir hdgvarviga luftturbinspindel kallad Turbo-Head,som har ett arbetsomride
mellan 60.000-100.000 varv/min. Ett besvirligt problem
i sambandmed fdrs?iljningenav dessaspindlar utgdr servicen, eftersomen dylik spindel med jlmna mellanrum
Detta fordrar speciell
miste undergi serviceinspektion.
utrustning och har tidigare endastkunnat gtiras, utom av
oss sjdlva, hos en speciellt utrustad serviceverkstadi
Schweiz.Di returtransportenfrin utlandetvid servicefali
blir b&desinksamoch dyrbar, 1r det vlsentligt att servicehar nigorstationerordnasi alla llnder diir fcirsZiljningen
lunda stor omfattning. Vi hiller f<jr ndrvarande pi att
utrusta en verkstadi England och fdrhandlingar Pegerom
ytterligareutbyggnadav servicendtet.
Forsiiljningsarbetetunder iret kulminerade som vanligt
i sambandmed v&rautstdllningsdeltaganden,som i ar omfattade dels den stora euroPeiskaverktygsmaskinutstdllningen i Bryssel i september,diir bl. a. tvl. nya maskiner
fcir kullageromrtdet visades fijr forsta gingen, dels en
utstdllning i Leipzig i mars. Pt bida stlllena uPPtreddevi
i egnautstdllningsstind med egenpersonal.De europeiska
verktygsmaskinutst[llningarna, som utvecklats mer och
mer fr&n ging till ging, torde for ndrvarandevara det
stdrstaevenemangetinom branschensom dverhuvud taget
fdrekommer och har blivit en prestigeuppvisningav stora
mitt.
Anialet helautomatiskamaskiner som levereratsunder
&ret visar en cikning j?imfori med tidigare. En speciellt
intressant maskin levereradesi slutet pi iret till Massev
Fergusons traktorfabrik i England och var avsedd fcir
helautomatiskslipning av koniska kugghjul till differeniialvixlar. Maskinen utgjorde den ftirst levererademaskinen med elektrohydrauliskt styrsystemoch var utrustad
med en ny typ av ldgesgivarefor styrning av den automatiska cykeln. Konstruktionen, som har ett synnerligentilltalande utseende,Ir 6ven gjord f6r att undeddtta maskinens instillning och vi hoppas att den iven skall ge mdjlighet till rationalisering och fiirbilligande av tillverkningen.
Ett fdrbilligande av produktionenhr ett av dagensviktigasteproblem. Den stora mlngden av nykonstruktioner
och def tidigare oklara ldget betrlffande produktionsutvecklingen har varit ftirsvtrande faktorer ndr det g?illt att
bedriva rationalisering. Ftir nlrvarande p&gir emellertid
utredningar om sttirre nyanskaffningar pit maskinsidan,
och dven annan rationaliseringkommer att intensifieras.
Inom dvriga verksamhetsomriden har takten varit
lugnare.
Boforsleveranserna,som numera dr Iagre in f6r n&gra
ir sedan,var av ungefdr sammaomfattning som 1960.
Betrdffande hydraulvdxlar av SRM-tip har verksamheten ej heller i ir kommit uPP till sammavdrden som fdr
nilsfa hr sedan. Dock har en del leveranserskett till ett
pai lokomotivtillverkare p& Kontinenten, och i samarbete
med andra svenskaverkstederhar tillverkatsvdxeldetalier
till en mindre vdxel ln vi tidigare sysslatmed.
RekryteringsffiLgan d'r alltid ett besvdrligt problem.
och det ofullsvira bostadssituation
Stockholmsomridets
stendigt utbyggda kommunikationsndtetgiir denna friga
ytterligare komplicerad. Vir utbildningsverksamhet ir
dock synnerligen livlig och antalet elever i vir ldrlingsskola har under tret ytterligare okat.
Lennart Odquist
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'Wedaverken
I fcirra irets redogcirelseuttaladevi stora forhoppningar
om utsikterna frjr \Tedaverkenir 1961. Dessaf<irhoppningar har till fullo infriats. Det gingna Lret L95L har
ur minga synpunkter varit gott for fciretaget.
Den totala faktureringen slutade p3, 24.396.000 kr,
inneblrande en fcirbdttringpa I2,, /o i jdmf6relsemed
1960. Den stcirstaprocentuella cikningen svaradehelfabrikaten fdr. Frirsiiljningenhirav nidde siffran 3,7)4
milj. kr, vilket innebir en dkning med 4z /o.Ikapplopningen mellan de olika produktslagen ligger emellertid
fortfarande magnesiumgjutgodsetfrlmst, med ett fakturerat vdrde av river 4 mllj. kr. Aven pressgjutgodset
visar
en god cikning. Viktsmdssigt har leveransernaav bolagets
produkter 6kat 7 /o. Om man jnmfcir denna siffra med
den tidigare angivnaokningenav faktureringen,I2,) /p,
innebir detta icke, att \Tedaverken fitt ut visentligt bdttre
priser frir sina halvfabrikat. I faktureringssiffran ing8.r
helfabrikaten, som ju delvis bestir av inkdpt material
s&somexempelvis den elektriska utrustningen.
Trots de goda konjunkturer, som rltt under det g&ngna
iret, rider ett mycket stort priskrig ndr det giiller halvfabrikat. SivZil pressgjutgodssom pressadeprofiler och
rcir 96r verkligen sk?il for namnet lven ndr det giiller
priserna. Profiler och rrir importeras framfrir allt frin
Belgien till mycket ltga priser, och pi pressgjutgodsrider
en stor inhemsk konkurrens fr8.n mindre fciretag i
branschen.
Faktureringen pi produkter fdr militdra iindamil ligger
nu under 3O /o av det totala faktureringsvlrdet. I detta
sammanhangkan ndmnas,att si sent som L957 var motsvarandesiffn 65 /o. Det 2ir alltsi gliidjande, att bortfallet av bestdllningar fcir fdrsvaret kunnat kompenseras
genom dkning av den civila produktionen och iramf<ir
allt genom en avsevdrdstegringav helfabrikatleveranserna.
Det har varit besvdrligt pi arbetskraftssidanL96L pir
\Tedaverken liksom hos andra f6retag. Vi har vissedigen
kunnat <ikaarbetsstyrkan,men det iir ju i alla fall p3' tok
att folk skall komma och gi sisom skett under det gingta
6.ret. 11) man slutade och ca 130 nyanstdlldes.Totala
antalet anst[llda vid senasteirsskiftet hir oi \Tedaverken
utgjorde 600 personer
Under iret har icke uppfcirts ntgra stdrre nybyggnader.
I fciregiende trskrcjnika ndmndes, att alla sig fram emot
den stund, di det gamla fula trdskjuletvid entr€nkunde
fdrsvinna. Det fcirsvann i viras, och innehillet - dvs.
modeller och brdtt - har <iverfcirtstill en bdttre, varmbonad lokal. D?ir triiskjulet stod har anordnatsen parkeringsplats fcir de anstdlldasbilar, som tidigare hai stitt
strciddaute oi hela omridet.
Vad ir det nu vi hoppas och tror om utvecklingen
under 1962? Orderstocken dt rekordstor, ndmligen
15.339.O0O
kr, och si gott som samtligaproduktionsavdelningar iir v2il belagda.Under 1961 kom det in order
for 26.812.000 kr och enligt ovan har faktureratsfcir
24.396.000kr, vilket alltsi betyderatt inneliggandeorder
har cikatmed ca 2,4 mllj. kr. AB Bofors har tillf<irt oss
nya stora order pi raketrrjr. Faktureringenpi de tvi andra
stora militdra kunderna, SFA och SAAB, fdrvdntas bli av
minst sammaomfattning som under det gingna iret. Vi
kan siledes rdkna med en <ikadfakturering pi den militlra sidan.
Pi marknaden fcir civila halvfabrikat fir vi rlkna med
fortsatt priskrig och klena marginaler.Vad helfabrikaten
betrdff.ar, hiller vir tekniska avdelning p& med att ut-
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veckla nya dnnu bdttre typer av ldnspumpar.Dessakommer dock icke att sli igenom pi. marknadenfolrd,n 7963,
varfrir nigon vdsentligdkning av omsdttningenpi idns,
pumpar icke dr att rdkna med under det kommandeiret.
Ddremot kommer vi ut med fcirstklassigaoch, som vi
hoppas, synnerligen konkurrenskraftigavdrmeiedningsPumPaf.
Omstdllningentill 6kad produktion av fdrdigfabrikat
medfrir minga problem fcir fciretaget.Med god sammanhillning och fram&tandaskall vi emellertidklara dem. Vi
tror och hoppas, att T962 skall bli ett bra 3r fcjr ITedaverken.
SuenC. Lind
Ovan publicerua. kr,;rrit u*Uyggerpi materiel som hlmtats ur dagliga tidningar (siirskilt Karlskoga Kuriren och
Karlskoga Tidning) och skriftligen eller muntligen ldmnats av olika chefstj2instemdn
vid Boforskoncernensfciretag. Sammanfattningarnahar fcirfattats eller granskatsav
resp. VD. Redaktionskommitt6ernahar verksamt bidragit
med notiseroch fotos.
Redaktionen tackar samtliga medarbetare:Aba/BA,
Ais/ML, AVFAS, Bne/NZ, BI/NVT, Cab/NOX, Cb/NT,
Crr/C, EgdEPM, Eng/NE, EsVNZ, Fdr/NA, Grn/S,
Hge/MH, Holm/MS, Hoo/NVF, Hll/Y, Hahn/X, Htm/
KK, Jsl/ESS, Jns/EPI, KUIK, LilMG, Ln6/FS, Lar:/UP,
Lgnll6A, Ltn/NS, Mnn/NVM, OgalKC2, NdVNVA,
Nls/NVK, SnldMVK, Svh/KMS, Snf/NZM, S-n/FAO,
Nff/Vl. \VellVX. Vk/B m. fl.

Undantag kan dock goras for vissa grupper, vilka
i si fall fir szirskiltarbetsschema
och kompensation
vid annan lzimplig tidpunkt.
*
I f6regiende nummer hade vi tillfiille att meddela avloningsdagarna for forsta halvhret t962.
Sedannu semesternfaststdllts,kan uppgift ldmnas
pi irets samtligaavloningsdagar.
Timauldnade.
Avldnings-

Perioden om-

petiod

fattar tiden

2 ......

)

24/L -

5
6
I
9
10
11
I'

T4
I5
76
17
18
79
20
2L
22
23
24
25
26

BOTAGSTHIININGBN
Overenskommelsetrdffades i dec. 1961 mellan
bolaget och fackforeningatna om foddggande av
arbetstidsforkortning och semeste
rn 7962.
Fria ldrd.agar
blir for dagarbetarna14,28 och 30 aprjl;5, L2,79
och 26 maj; 1, 2, 9, L6 och 30 juni; 7 juli; 4, tt,
18 och 25 aug.; L, 8, 15, 22 och 29 sept.; 3L dec.

'7
' t /' )

n

L2

Fria liirdagar och semestern 1962

Semestern
infaller 9-28 juli, allts& ungefdr samma tid som
i fjol.
Fiir den personal, som arbetar under den ordi
narie semesterperioden,* lordagarna arbetsfria.

6/2

-?0

/)

17-28/L
3L/L - 1/2
14-15/2
28/2 - r/3

2L/2 - 6/3
7/3 -20/3
2t/3 - 3/4
4/4 -17 /4
1.8/4- L/5
2/5 -r5/5
16/5 -29/5
30/5 -1.2/6
13/6 -26/6
27/6 - 6/7

9-Lo/5
23-24/5

I
l7/7 -7/8

L5-16/8

14-1r/3
28-29/3
17-72/4
27/4*)

6-- 7/6*)
20/5*)
4- 5/7
19/7

I

8/8 -2r/8
22/8 - 4/9

,/e -18/e
19/9- 2/ro
3/Lo-16/10
17/to-30/Lo
31/Lo-1.3/1.1
L4/LL-27/11.
28/LL-LL/12
L2/t2-31./L2

Den 21 juni pigir arbetet enligt lordagstid.
Ovanstiende gdller alltsi for dagarbetare och
2-skiftarbetare.For 3-skifiarbetarelosesarbetstidsforkortningen och ev. inarbetning avdelningsvis.

d"g

r/1 - 9/t
r0/r -23/r

1 ......

Utbetalnings-

29-30/8
1,2-1.3/9
26-27 /9
LO-L1/rO

24-25/ro
7- 8/tL
2L-22/LL
,- 6/12
19-20/12
1963

*
Mfr.nadsaaI ii nad,p er sonal
kommer aft fA sin lon utbetalad den 25 jan:uari,
23 februari, 2J mars, 25 aprll,25 maj, 20 juni,25
juli, 24 augusti, 25 september,25 oktober, 23 november och 20 december.(Med reservation for ev.
forskjutning av nigon dag.)
*) Ev. iindrad dag.
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GULDKLOCKSPREMIAREN PA BOFORS'JUBILARFEST BLEV EN STOR SUCCE
Festens trenne talafe:

Disponent Sohlman hdlsade ttiilAommen.
Boforsfoto Falk.

DireAtdr Nodquist bedttdr mixnen frfrn 4
d.ecenni er. Boforsfoto Falk.

Arne Karlkoistframlardejubilarernas
tack
.fdrblllningama.BoforsfotoFalk.

1930-taletsstarkaexpansionvid Bofors och Nobelkrut avspeglar sig nu,
25 &r efterltt, i stora kullar av "jubilarer", som skall hyllas frir 25 irs lingvarig och trogen tjdnst. Ar 1961 hade
inte mindre dn 224 anstdlldauppnatt
detta antal tjinsteir: nigot mindre antal dn 1960, di bolaget hyllade 242
jubilarer och sannolikt iiven betydligt
f.d:rred,n innevarandeA$ 1962, deLca
360 anstiilldavintas fi beldningar.
Under alla ir. allt ifrin Bofors 300irsjubileum L946, har detta hyllande
skett med medaljer och gratifikationer
samt- de senaste3 iren - dven med
Bofors vackraHedersnil.
Medaliens vara eller inte vara har
som bekant diskuterats i Fciretagsn?imndenoch i andra sammanhangoch
slutligen besldts l)6r, att en guldklocka hddanefter skulle bli minnesgiva. Jubilarfesten 1961 blev alltsi
nigot av "urpremilr". Di debuterade
det vackra och virdefulla armbandsuret av guld s8somfcirndmstahedersg5.va,givefvis kompletterad av Hedersnilen.
Bofors Musikkir inledde I96L FLrs
fest pi Hcigre Allm[nna Liroverkets
aula, ddr bortit 700 inbjudna, bolagsledningen,"medaljcirerna"med anhciriga, chefer och arbetsledarem. fl.
hade bdnkat sig. Introduktionen blev
n&got exotisk,med "Egyptisk balett"
av Luigini.
Disoonent Sverre R:son Sohlman
hnlsade direfter alla vdlkomna och
vdndesig forst till dagenshedersgister
och di kanskefrimst till de 10 veteranernamed 50 tjdnsteir samt till jubi-

larerna frln dotterfciretaget Larsbo
Kalk AB, som nu fcir fdrsta gingen
deltog i "veteranhyllandet".Nigra ord
riktadessirskilt till dagens50-&rsjubiLarcr,alla gamla brukspojkar, som sett
friretaget vixa upp till v?iddsber6md
siorindustri och som aktivt deltagit i
denna storartade utveckling. Disponenten gav ocksi en kort resum66ver
"medaljdiskussionen"och hoppades
att gulduren skulle bli en uppskattad
minnesgiva. - "Inte minst ur skattesynpunkt kan det vara fdrdelaktigare
med en klocka dn en gratifikation !"
DisDonentenavslutadesitt anforande:
"'IrII .br alla som rdag kommer abt
mottagabelciningarfcir ling och trogen
tjiinst i virt bolag vill jag hdt fnmfrira fciretagets och mitt personliga
tack. Pi ett fdrndmligt siitt har Ni biJragit till att vir stora industri blivit
vad den idag dr och till dess goda

namn och rykte. Ni har i vlsentlig
grad ocks& medverkat till att hos de
anstillda utveckla kdnslan fcir och betydelsenav samfcirst&ndoch samarbete
mellan de olika kategoriernaav anstdllda, liksom lven mellan dessaoch
fciretaget.Jag vill idag gdrna uttrycka
den varma frirhoppningen, att Ni skall
kunna fortsitta Ert vdrdefulla arbete
inom foretaget p& samma goda sdtt
som hittills till bitnad fdr detsamma
och dlrmed ocks& f6,r alla dess anstiillda.
An en gtng ber jag nu att fi hdlsa
Eder alla hjiirtligt vllkomna till denna
'Jubilarfest'."

, , a . l l .

Si hiir ser Bolorskoncernens n1a minnesoch hederspfi.uailt. FoLo R. Tilander.

Direkt6r Helmer Nordqvist intrade
ddrefter talarstolen,enligi egen uppgift starkt frirkyld, indisponerad och
ddrfcir fcjrsedd med Nobelkruts nya
fcirniimliga hostsirap. En flaska med
- enstaka
brun vdtska utvisadesod<s8.
tvivlande bland publiken mumlade
dock om starkaresiker i flaskan.Ttlaren hdlsadesmed en varm och hj?irtlig
applid redan innan han borjat sitt anfcirande"Som jag minns det. Fyra decennieri Bofors".
Hela anforandet skall - rikt illustrerat oublicerasi ett kommande
nummer av B-pilen, varfcir vi hdr inte
ldmnar nigot referat. Nog vare sagt,
att talarensframtrddandeinte alls vittnade om nigon som helst indisponering utan vdckte fcirsamlingensstora
intresse.Talarcn avtackadesmed linga
och hjiirtliga applider.
Sa soelade Boforsmusiken litet
svenskatoner, "skansensvitav Lund-
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Herrar Conrad Lundberg, ErJand Lundstriim
och Gustaa Emanuel Magnasson -ffrr sina
stora rnedaljer. Med rlggen rn.ot kameran
lrt Ma jhen Magnusson ocb baLorn herr
't'ru IValborg BergLundstriinz rklntldr
rrf iin. Boforcfoto Falk.

med varma appquist" och belcinades
Iider. Ddrefter vidtog utdelningenav
hedersgivorna.
Forst ropades"50-iringarna" upp.
Trydrr hadetvi av dem fdrhinder, men
de 8 ndrvarandesteg spanstigtupp pa
trappan till scenen,presenterades
med
nigra korta ord och fick av Disponenten mottaga Patriotiska Sdllskapets
storamedalj, hedersnAlen
och ett gratifikationskuvert.

B of or: Mus i k kir sp elar'f er I oM efi )tlen. Foto R. Tilander

delningsvismed bcirjan med Larsbo,
Nobelkrut o. s. v. och si till sist verkstadsavdelningarna.
Fruarna Majken
Magnusson och \Talborg Bergstrdm
- bida gavade "veteraner" i dessa
- hj?iipteDisponentenatt
ceremonier
pi
sltta
hedersnilar och ricka fram
klockorna.I hastighetenhdndedet, att
ett par herrar fick damur och vice
versa,men den sakenklaradesfort upp
till allmdn belitenhet.
5o-Lingana och Larsbojubilarerna
fick extra varma appHder. Och grupp
efter grupp, som lamnade podiet med
hinderna fulla av givor, blev i lika
mitto hyllade. Det kanskekan ndmnas,
att alla guldur var uppdragnaoch stail-

da pi riitt tid och att menga zivenpassadepi att byta den gyllene klockan
mot den gamla.
Programpunkten klarades snabbt,
ldtt och elegant.Nir alla mottagit sina
hedersgivortog Disponententill orda,
hyllade innu en ging jubilarernaoch
utbringadeett fyrfaldigt leve for dem.
Herr Arne Karlkvist, svarvare pe
"siktldktaren", VK 25, styrelseledimot i Metall och mihdnda ndr detta
ldses dven ordforande i Boforsavdelningen, hade fitt uppdraget att framfrira jubilarernastack. Han sadebl. a.:
"Yarje dag som gir fogas en ny
l?ink till virt fciretagshistoria, ett ske-

PubliAbild. Pfr. frdmre biinken "51-dringarna', pfr niista rad Larsbojubilarerna,ddrelter
Boforsarefrfrr Aontoroch terkstiider.BoforsfotoTillman.

Herr Axel Bergius bar fdtt sin tnedalj ocb
berr Ernst Elgb tacAar fust Disponenlen.
Boforsfoto Falk.

Av de 224 "25-htingarna" hade de
allra flesta kunnat komma tillstldes
- endast ett fatal var av familjeskdl,
sjukdom och andra orsaker hindrade
att komma. Uppropet skedde hfu avFrdken Birgit Fahlgren, Bofors Hotel, har
fdtt klocAa och nfrl. Ingenfdr Robert Gummesson lachar Disponenten och korrespondent Aruid. BrinA ilintar p2 six tar. Fru
IYalborg Bergstr6nt till adnster oiinder ryggen 3t fotografen. Foto R. Tilander.
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Lanebert Maxe och Karl NYgren uar
ocksL 5 o-drtiubilarer.

5O-irsjubilaretna
Sittantlefr. o.: Bror Forsman,Conrad'Lundberg' G. H. Grell, Bror Engttrdm
och Ernst Elgh. stSende:Erland.Lund.str6m,G, E, Magnussonocb Axel Bergius.
ende med mhtga intressantaproblem annat just vi, _som id^agfitt mottaga
medaljer och hedersg&vorfcir )0 resbide init och ..I&t. En utveckling frin
pektive 25 Lts anstd:llninginom fcirehammarverketi Bofors Frr1646 - fo.
315 ir sedan- till vira dagarsmoder- taget.Tidrymder s&ansenliga,att man
na och mingsidiga industrif som sdkert skullekunna se en fara i att bide mdnf6rankrat si-nst?i-llningi det allminna niskor och fciretagstelnartill.och liser
sig fast i invanda fcirestbllningarom
medvetandetbide inom och utom virt
hur sakeroch ting skall se ut' Att inte
land.
Bakom denna utveckling finner vi si dr fallet, illustrerar-sdkert dagens
ocksi den enskilde indivfen, bland utdelning av hedersgivor, som till
Larsbo-iubilarerna
Helge Andersson,Araitl Karlson, Karl Axel
Abraharmson,
Karl
u,:
Sirtundefr.
Andersson'StSende:Tore Karlsson'
och
Gustau
And,erston,Karl Riddarttrdm
Persson.
Yngue
och
Harry Carlston,Gitstaf ansson
r:::..:.r'i,,..:...=lll..rlll...lLf

:, ,,,.,1....-l!..::..]t::..,..:r:-

'l

karaktdrenvdsentligtfcirlndrats sedan
i fjol. Ett populZirtbeslut, fattat efter
samrid mellan foretagsledning och
personalorganisationer.
Dessa former av dverldggningar,
jag syftar p& foretagsndmndsverksamheten,som kan omfattautbildning och
socialaomsorgergdllandede anstdllda,
f rigor, varumdngproduktionstekniska
der och fcirslljning, dr synnerligenviktiga. Att igna uppmirksamhetit dessa
problem, de strukturfdrdndringarna
6ade inom virt eget land och ute i
stora vdrlden sker med en svindlande
fart stdrker samhdrighetsklnslan.Vi
upplever idag i v&rt land en stark tillrttbmnins Ett industriorterna och
st6rre beTokningscentta,en f6ljd av
att den industriella utvecklingen har
drivit fram med en v&ldsamfart. Med
dennautveclclinghar ocksi friljt minga
svirltjsta g&tor, mdnskliga s&vil som
tekniska.
Ser vi utanfcir virt lands grlnser,
ger osspress,radio och televisionupp\sningar om att under 6ren fram till
det nva irtusendet kommer vdrldens
befol{ningsf6rhillande och ekonomiska struktur att omgestaltaspi ett sltt,
som utan vidare kan betecknassom
dramatiskt.
Efter denna utflykt tror jag mig
kunna sdga,att det kommer sdkert att
krdvas minga meningsutbyten och
Fctts.od sid,63
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Axel H. Andersron, Bertil Anderstonochluliut
Carl.uon frSn
Larsbo.

Konstruktionskontoren

KC och KK

Sittandefr, a,: Yngae Lidbo, Inga Strantl,Eli:abetb Berglund, Wanja Oblsson, Kailn Angustsson,Etta Malmbergh,
StSendei friintre ledet: GlistaMdrck, StenHaltgren, Allan Karlsson,Harry Sarn,!n,
Ethel Ander:.ronoch Eit,or Sundnt.an.
StLendei bahreledet: Karl lohan
Ake Birath, Bengt HLkans.ron,Gdsta Enock, Arne Kiblberg och Karl Olol St;derqaist.
Tltorildsson,Bertil Tobert, Karl-Erik Settergren,Aluar Aare, Folke Ehrle, Harry Ekldf, Nih Hag7 och Rune Ottossort.

"{

Nobelkrut
Lars OskarBergstrdnt.,
Emil lYistling och Sten
Karl Olsson,Thyra Soc/erlincl,
Sittandelr. u.: Iuar Hahne, Karl Pettersson,
Lars
Ed,ain
Karl.r.ron.
Per
Itraelsson,
Strre
Kell,!n,
Bror Karlssonoch SigCarlsson,
Ohlsson.Stdende:SaenMagnu.rson,
'frid Gustau.rson.
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MP
Metallurgiska avdelningarna I, ME' MEK, MG, MH, ML och
Roos' Ingttar Randln,
Karl-Axel
Karl:son,
Gunnar
Sirranclefr, a.: Karl Ragnar lohansson,Gasta-fHantmarbi)ck,Erik
Nils Dahlberg,
Augustsson'
D'
Karl
Kiellstri)rn,
Arne
Hdkan Anders:ott, Nit:"E, Pri'rroo och Linus Karlsson.StLertde:
Pehrson'
Fritz
och
Karl Piscator,K, Erlantl Karlsson,StenA. KarlssoTt
Glite Saen.r.rorz,

fl
Ekonomiavdelningen, Stilf tirsiiliningen, Kontrollavdelningen m' '
Marianne Gullberg,Brita Landgren, StigFl7Sittantlefr. t.: Gunnar Landsh.iint,Aluar Karlberg, Gunnar Hallerstetl.t,
Slilendei't'riintre ledet: Karl Iuar Karlsson,Elon Hdkansson,Arne Claes:on'
clin, Gbte Norystriintoch Gannar Claesson.
i hakreledet: SuenWahlStdentJe
Strndstrdrn.
Gunnar Stranninge, Nils Berndt, Tage Lincl, Folke Eriksson och Ragnar
EinarTherusochLennartMolin'
pren,Gi)staOtr.,ini
, Nils litnssor, Nit, Wohtbrr{, lohn Er)ksson,

Metallurgiska avdelningarna fI, MS, MSK och MVK
Helmer Heirndahl,Bertil I ohantson,V ernerKarlsson,RuneH i . GustaasSittandelr. u.; Carl Morberg, | . Erik I ohansson,
StLende
i friimre ledet: Uno Pettersson,Nils Asteryd,,ChristiartBergman,
Andertson.
EriAsson
ocb
Roland
son, Beni:gt
StSendei bakre ledet: Harald Karlssott,
Gustau A. Prrrrorr, Arnold Aspenhag,Giitta Forsbergoch Arne Gustaasson.
Nil.r lobans.ron,RagnarAndersson,Bertil Fallgren,SuenHj. Erik:son och Nil.r StureAlnaeus.

Byggnadsavdelningen, Elektriska avdelningen, Planeringen m. flIngegerdGustaftSirnncle fr. u.: N)l: Magnusson,Greta Liljeberg, Anna Erihssotz,lnnaKellendal,HeduigSi)derstrdnt,
ton, Signbld Fr)ttri)m och Mar$t Eriks.ron,StLendei friimre ledet: Bertil Ni/.r.ron,Fihp Dauidsson,Karl-Erik N)lsson,
Giista Pettersson,Gunndr Land,quist,SaenLarssonoch Gurtd.r lV. Gustaasson,Stiende i bah.reledet: Harry E. Holm,
Helge Kt,ick, Axel f onsson,Louis lansson,Hjalmar Ronall,Uno KarlssonochSethHLAantson.
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Verkstadsavdelningarna

(utom

VK) VA, VE, VF, VP, VR och VV
Sittande fr, u.: Bertil Hindersson, Bror Sinton:-ron, Henry Anclerstott, Knut Allan Stenter, Elof Strontberg, Gunnar
Gr)rant.ron, Ni/s Bjar.rtrom, Kar/ Hanssott och lohan H, Gren. StLencJei t'rintre ledet: Karl En.rerud, Gunnar f ohan:son,
Siaan lohansson, Vigo EriAtson, Pareliu.r Pettersron-Fri.rk, Ewert Lart.ror.t,K, A. R, Anclers.rott, Veme/ Karl.rson och
Sittert Gu.rtau.r.ron.
Stiende i bakre leclen: Karl Olof Ablinder,Ern:tUnoSjoberg, lohnHarryThT,berg,BertilHamrnar,
Karl Ol-rson, Otto Hellilrbm, AAe A. Karls.ron, He/rt:ter An:ler.r.ron,Harrl, Elf:tront. K. He/ge
lohan-rsr,tn,Halaard Mostberg, Bertil Linrlskog, Arnolcl Andersson, lohan W. Karlston,.4rne Skotte, Herman Kihl.rtrbm och Oloa Landkui.rt.

Kanonverkstiidetna
m. fl.
Sittattde lr. a.: Gu:taa Biclzman, Edain Ander.rson. Leui Greh, Gerd.a Erikston, Tage Srens.ran, Nilt lansson, Thare
Anclersson och Gunnar Skoog. Sldende i friimre ledet; Aluar Hernmnsson, Gunnar Lar.rson, Denny Nordb, Bo Knutsson, Lennart Karlssott, Toraald Sandberg, K. Arne Petters.rorzoch Hugo Ekland. Stdendei bakre ledet; Erland Karlsson,
Karl lulius Andersson, Alf Axelsson, Emil Andertton, Nih E. Eriksson, Fredrik Henr)ksson, Arne Karlkaitt, Bror lohanston och Olol Bylander,
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dverldggningar fcir att en normal anpassningskall kunna ske till olika lZigen. Principer och metoder miste
stiindigt prcivasoch dagenssanningar
kan vara kortlivade.
Jag v&gar hysa en mycket bestdmd
tro om en lyckosam utveckling for
AB Bofors, vir chefs - disponenten
Sohlman- naturligatro pi framtiden
dr en styrkekZillafor oss alla att cisa
ur. Framsynthetoch optimism i ledningen 1r en borgen fdr effektivitet,
en effektivitet som iven f6rm&r att bevara och skaoa bide historia och tradition.
Med dessaord ber jag att f2' tacka
frir alla erkdnnsammaord och den
hedersbevisningvi fitt mottaga. Vi
kdnnerossbel&tnaoch tacksammadver
att Yan medarbetarei fdretaget.
Kalfet :ntaAadeldrtrAflligt. Vid bord nr
Jag riktar virt varma och upptiktiga
disponentparet
Sohlman.Foto R. Tilander.
och
till
boHerr
Disponenten
tack till
lagets styrelse och uttrycker dven forhoppningen om att AB Bofors mitte
gi en lyckosamframtid till mijtes,till
fromma for de anstdlldaoch hela vir
stad."
Sedan herr Karlkvist utbringat ett
leve fdr AB Bofors avslutadeMusikkiren ceremonieni aulan med FuEics
Florentinemarsch
och si begavalla sig
via "underjorden" eller "friska luftddr Lottorvdgen" till Gymnastiksalen,
nas vdldukade l5ngbord redan sedan
ldnge hade vlntat.
"Rena julstdmningen" ridde hdr,
med levandeljus, dignandekakfat och
blommor pi borden och en aPtitretande och lovande doft av kaffe <iver
lokalen. Placeringenvid borden var i
stdrstamrijliga utstrdckninggjord avdelningsvis. Lottorna skcitte serveringen med sedvaniigelegansoch fermit6 och snartstegsorletmot taket.En
avdelningav Bofors Musikkir spelade
ldttare musik, vilket givetvis ocksi bidrog att cikastdmningen.
Sedan fotografernaFalk, Forsmark
och Tillman hadetagit de sistagruppbilderna, kunde var och en bege sig
hem till sitt och di var klockan redan
mycketslagen.
L.
Jubilarer sorn fattas pi gruppfotografierna
Suen Anclersson ocb Sten Hellstri)m.
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7 ,ratt aJla 50-Sr.rjubilarerna /ill.ranman.r tned

N)gra au de rasha lol/orna i grdtt ocb blfitt, sont .rhi;tte .ren,eringen ocb 6rriga detaljer
i letten s,) elegatt och llott. t i o t o t ( - I l l x n d e r .

Gymnastiksalen uar uiil f ylld au alla giister. Boforsfoto'Iillmar-r.

NOHAB:SHYLLNINGSFESTFOR ANETSJUBILARER
Lcirdagen den 2 december L96I
dgde en hogtidlighet rum pi personalrestaurangenGullriset. Tre ir hade di
frirflutit sedan niirmast fciregiende
hyllningsfestfor vira trotjdnareinom
fiiretaget.
Programmet inleddes med att Metalls musikkir under ledning av Sven
SciderlundspeladeMarcia CarolusRex.
vinde sig
I sitt hdlsningsanfcirande
direktor Per Odelberg speciellt till
dagens festforemil, veteranerna,aY
vilka alla hade foljt Nohabs utveckling under minst 25 ir. Den ldngsta
tjdnstetidenkunde mittjusterareGunnar Bjdrk uppvisa med 52 ir och B
m&nader.
For 25 ir sedan,piPekadedirektcir
Odelberg, inleddes Boforsepoken i
Nohabs historia. Jtimfdr man iren
7935 och 1961,kan man se,att antalet
anstillda stigit frin r.060 tllI 2.200.
Medeltimldnen har tikat frin 1 kr tiil
7 kr. ElkonsumtionenPer man har under samma tid <jkat 4 ginger. Loken
1935 ca 4O /o av leverepresenterade
ransvdrdet,vilket lven ir fallet nu,
men vid ett avsevdrthcigre,totalt levehar fiirransvirde.Levnadsstandarden
bettratsvdsentligt,tack vare den hdjning av lcjneniv&nsom lgt rum. Den
tekniska utvecklingen gir allt snabbare, vilket medfdr cikade krav Pi
forskning och anpassning till viixlingarna pi marknaden.Detta medfor
i sin tur en cikadinsatsfrin persona-

PROGRAM
Gullriset
p& Personalrestaurangen
fcir
veteranetna
vid hiigtidligheten
den 2 december1961kl. 15.00
li)rd.agen
MusiAk7ren
1. "Marcia CarolusRex", av NTilhelm Harteweld
. . Direktdr Per Odelberg
2. Hdlsningsanforande
rJ7ien", ouvertyr av
3. "En morgon, en middag, en afton i
.....Mu.rikkLren
FranzvonSupp6.
medalj samtNohabs
4. Utdelning av guldur och Kungl. PatriotiskaS2illskapets
diplom och hedersnil
Mu:ikkSren
5. "Kejsarvals", av Johann Straussd. y. . .
. . . . . I n g e n j o rG ' E n g l e . r s o n
6 . A n f o r a n d e. . . .
Mu.tikkLren
7. "Varese", marschav AlessandroPeroni
8 . Serveringav kaffeoch fcirfriskningar.Musikkiren konserterar.
o Fotograferingav veteranerna.

Musiken utfciresav Metalls Musikk&r under ledning av SvenSoderlund
vid
lens sida. Personalomsdttningen
Nohab har varit ringa, vilket det stora
antalettrotjlnare idag ger bel?iggfor.
som nu utdelas,kan
De hedersbevis
aldrig utgciraen fullgod erslttning fdr
de minga tjdnsteiren, nimnde direktcir Odelberg. Gratifikationerna,som
tidigare delatsut, har i ir ersattsmed
ett armbandsur i guld med den fiirhoppningen att gulduret ej skall leda
tidsjlkt utan till en
till en accentuerad
tidsmitning av lyckliga och harmonisslutade
ka stunderfor alla veteranerna,
direktcirOdelbergsitt anforande.
Sedanmusiken spelat "En morgon,
en middag, en afton i I7ien" av Frunz

NOHABS S0-irsiubilarer
Karl Ahlberg, Erik Suensson,Axel Karlsson'
Engkuitt,
u.;
Einar
Sinande fr.
Bjdrk,
u.:
Gunnar
Sr|endefr.
lohn Lextberg,Gu$af Petterston,Albert Ryberg'

Fri)ken Ingrid Martinsson pryder iildste
" 5o-Lringen" Gannar B jdrk med stora
nzedalien.

von Supp6, vidtog utdelningen aY
Kungl. Patriotiska Sdllskapetssilvermedalj av 1 :a storleken,diplom, guldur och hedersnil till veteranermed
minst 50 tienstear. Veteraner med
minst 25 tjdnsteir erhtill guldur,
diplom och hedersnil.
Fcirteckning civer veteranernahar
publiceratstm6,196I.
Tacktaletfrin veteranernaframfcirdes av ingenjcir G. Englesson.Han
erinrade med ett exempel frin sitt
verksamhetsomrldeinom ritkontoret
om det storavdrde som kontinuitet pi
personalsidan innebdr. Overgingen
frin gratifikation till klocka ansig han
vara en "urbra" id6. Klockan har ett
bestiendevdrdeoch kommer att mlnna
om iren vid Nohab.
Ddrefter serveradeskaffe och forfriskningar och musikkiren spelade.
U.T,
o+

F

25-ircjubilarer vid NOHAB I
Sittandefr, a.: Albert Karlsson,lohn Tt)rnqoist,lohan lohanston,Valter Magnusson,Bertil Kroon, Erik Altnquist, Erih
Lartson, Gunnar lohantson, Lennart Olsdn, Ake Hjelm. Sthendefr, a,,7:a rad,en:Erik Hermansson,Frans Engstrdnt',
Oscar Clement,Lennart Auguttson, Oloa Lotsbom,Stig Abrahantron, EriA Oltton, Eloa Kristenson,Harry lohanston,
Holger Otterman. Stilentlefr. a.: 2:a raden: CharlesKarlsson,Erland Persson,Eaert Kroon, Nils Nilston, Erling Persson, Holger Berg, Ernst Lagerwall,Ingemar Suennberg,Allan Holmquist,Arthar lohansson.

2S-irsjubilarer vid NOHAB II
Sittande lr. u.: Harry Ecl6n, Gunnar Kiill, Erik lohanston, Oskar Bredberg, Kurt Bredber&,KarJ Dablberg, Knut AnRune
dertton, Bror Olausson,Guslaf Adolf And.ersron,Gunnar Andersson.Sthendelr. a., 1:a racletz:Ernst Saensson,
Hellstri)m, Yngae Bengtsson, Gunnar lohanron, Birger Gustafsson,Ake Sdrensson,Olof Fredriktton, Erih Liljeblad,
Iaan Suensson,Gunnar Erikston, Sten lohansson,Reinhold.OJsson.Stiende't'r.u.,2:a raden: Erih Lennmyr,Euert Ldf ,
Stig Karlsson, Erik Emanuelsson,Stig Roolf , Roland.Karlston, Gdsta Helm, Gotta Lagerwall, Helnter Ahs, Lennarl
Mattsson,Arne Hall, SuenFritA, Ake Andernon, Olle Augutltson.
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2S-irsjubilatet vid NOHAB III
Sittandefr. u.: Nils Andersson,Nore FredriAsson,Tore Kind$rand, Gunnar Englesson,EricBidre,Arne Almrotb,Rag'
nar lertby, Holger Andreanon, Gunnar Eddn, FolAe Pettersson.Stfrendefr. a., 1:a raden: Gunnar Fredriktson,Henty
Gustafsson,FolAe Anderston, Knut Franzin, Erlancl Hantsorz, Karl Vilbehn lohanston, CarJ Andersson, Eloa Petters'
tor, Nilt Lindstrdm, lYittiam Hohnberg, Tdrner Saensson,Carl Gustaf Robdin, EriA lobanston. Sthendefr' u': 2:a
raden: Erik Anderston, Albert lohanston,Gustaf Tdrnqaist, Olou Edh, Artbur Meland, Oscar Euets, Tore Saennberg,
Erik Bohm, EriA Strdm, Arne Granlund, E:kil Suenston,GunnarAuguslsson,loban Almlide.
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Medaljiirer som saknas pi
gruppfotogtafierna

A
Y
Aruid

Lennart

Anderrron,
Fiitsberg,

Giirta
Gunnar

Bengttson,

Totala antalet jubiiarer blev alltsi
vid Nohab 1,153"rL961.
8 fick Patriotiska S?illskapetsstora
medalj, guldur och hedersn&I.

Karlston

ocb Karl Mjuk. Sarntliga 2) tiknstedr.

107 fick guldur och hedersnil.

I festen pi Gullriset deltog ca 250
I forteckningen <jverNohabs jubilapersooer, jubilarerna med anhdriga,
rer i foregiendenr av B-pilen saknades
bolagsledningen,chefer och arbetsle:
nigra veteraner-pensiondrer
darem. fi.
50 tjdnstehr:
SuaraareE)nar Engkuist ocb giutare
Albert Ryberg.
z) IlanJlear:
TrantportarbetareGusaf Adolf Andersson.

Vid medalj- och kiockutdelningen
medverkadefrcjknarnaIngrid Martinsoch Britt-Marie
son,Birgitta Johansson
Karlsson.

,-

-%rranrrsorn
shtntsintl*ft:

Karl lohan And.ersson
Bofors

G aJlau E, Lflkssan

Bofors

FredriA Bergntan
Bofors

Carl Falk
Bo'fors

S. E. Brostrdnt
B of o r s

Karl Dahlin
Bof or.r

OsAarForslund
Bofors

Vald. lohansson
Bofort

Anrlersson,Karl lohan, fddd 28 jan. 1895,pensionerad
1 febr. 1962. Ansti;lldessom skoqsarbetare-vidBofors
1934 och flyttade i jani 1937 rive"rtill Nobelkrut, ddr
han arbetadetill maj 1947. Aterkom till Bofors i okt.
1950 och var fcirst spinkcirareoch krankopplarei Kanonverkstadenoch frin dec. 1957 stddateoch'icir6dsarbetare
i Kilstasmedjan.

jan. L9I3 och arbeiade vid Bofors och tidvis dven vid
Nobelkrut till febr. 1930. AtetanstZilldesvid Nobelkrut
i maj 1924 och civerflyrtadetill Bofors i april 1957, d?ir
han sysselsattes
med hemarbete.Erholl vid boforsiubileet
t9!6 medalj och gratifikation fcir 29 tjdnstefuoch kunde
silunda rldknaca 34 tid.nstefundr han ilrltud".

Bergman, FreclriALeonard, f6dd 17 jan. 1895, pen.
sionerad t febr. 1962. Anstilldes i aususti 1936 iom
frd"sarepi. Fdltverkstaden i Bofors och lade detta yrke
hela sin anstdllningstidca 26 ir. Erh<ill hedersnil'och
g u l d u r d e n 2 d e c .1 9 6 1 .

FalA, Carl Oskar, fodd 23 dec. 1g94. pensionerad1
jan. 1962.Anstllldes vid Bofors i dec. i916 och var fcirst
svarvare,men flyttade i jali L9I7 till plS.tverkstaden,
ddr
han blev plitslagare. Detta yrke hade han ddrefter tills
han-avgick efter ca 45 tjanstehr.Tjnnstgjorde dven som
lagfcirman.Medalj<irvid jubileet 1946 med 30 tj?insteir.

Brostri)rn,SaanteErnanuel,fddd j sept. 1g94, slutat
vid uppnidd pensionsilder30 dec. 1961.Anst2illdisi ian.
1.947som transport-och diversearbetare
pi Transporiavdelningeni Bofbrs. Hade ca 14 tjdnsteir'ne, hun slutade.
Dablin, Karl Rucloff, fddd 18 jan. l}9i , pensionerad
1 febr. 1962. Anstalldesvid Bofors i juni t976, ddr han,
med ett kortare avbrott 7919, arbetat pi Rcirverkstaden
sisom svarvare,fdrr8.dsmanoch verktygijusterare.Medal_
j6r vid jubileet 1946 med 29 tjanstelr och kunde alitsi.
rikna ca 45 tj2insteirnlr han avgick.
Erihsson,GustaaEmanuel,fodd 1 maj 1g9g, frirtids_
pensionpi grund av sjukdom 1 april 1961. Anstiilldesi
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Forslund, Nils Oskar, fddd 2 april L899, fcirtidspen_
sioneradpi grund av sjukdom 1 ipril 1961. Anstaildes
vid Bofors i jan. I)40 som skogsarbitareoch overflyttade
t juni 1941 till Stilgjuteriet som rensare.Efter en kort
tid som brandvakt kom han till H?irdverket.ddr han var
hnrdningshjZilpare.
Ca 2l rjinste8r.
So.niaLouise,fddd 4 jan. Lgo2,pensionerad
, fyllstrdy,
1 febr. L962. Anstd,lldes1920 som kopist pd Konstruk_
tionskontoreti Bofors och arbetadedir tiil ^trg, L92g.
Ateranstdlldes.p&
sammaavd. och i sammasysrlai okt.
7946. Ca 24 tjdnstel.r.

Gastau Karlsson
Bofors

Heltner Nordqilst
Bolors

Efraim Persson
Bofors

Oscar Rosin
B of o r s

Otto \tr/icAstrdm
Bofors

Sigfrid Zetheliu:
Bofors

st{\

Birger Sjdlin
Bofors

Emil Sund
Bofors

lobansson,loban Valdentar,fodd 6 jan. L895,pensionerad L febr. 1962. Var Sren lgLO-1,913 och L92LL922 anstalld vid Bofors innan han i juni L933 iteranstdlldes som filare i Kanonverkstaden.Detta yrke hade
han tills han avgick efter ca 34 tj'dnstefu.Medaljdr 1953
med2) tjinste&r.

Rosin, Orcar FredriA Protus, fddd 11 sept. 1.896,pensionerad1 okt. 1961. Anstdlldesvid Verktygsritkontoret
i Bofors i marcL933. Flyttadei april 1946 till Verkstadsavdelningarnashulrrdkontor dir han skrittebevakning och
nyanskaffning av bolagetsmaskinpark. Medalj och gratifikation 19)8 for 25 tjZinste&r.

Karlsson,GustauValfrid, f6dd 13 nov. 1894, pensionerad 1 jao. L962. Anstilldes vid Bofors i april L93) p3'
Stilgjuteriet och har hela sin anstdllningstid,ca 26 Lr,
tillh<irt denna avdelning som gjuterihantlangareoch maMedaljcir 1960 med 2) tjiinsteir.
skinkdrnmakare.

Sjdlin, lohan Fredri€ Birger, fodd 28 dec. 1896, pensionerad L jan. I)62. Anstdlldespi Konstruktionskontoret i Bofors i febr. L934, blev i sept. L942 chef fcir
utbildningen av kvinnlig arbetskraft och flyttade L943
i aug. som f<jresttndaretill kontorstekniskaavd. p& Ekonomiavd.Medaljcir 1959 med 25 tjdnsteilr.

Nordguist, Olof Helmer, fddd 21 juli 1896, pensionerad 1 ian. 1962. Aostdlldesvid Bofors 1 ian. L919 som
nyexaminerad
civilekonoms&somtjdnstemanp& Ekonomiavdelningenoch blev L jan. l92o assistentit ekonomichefen.Utnimndes till kamrer 1926, blev L jan. L945
ekonomichef och 1 ian. 1949 direktdr. Var L mars
1959-30 dec. 1961 vice verkstdllandedirektrir i AB Bofors. Var lven VD i Knappfors SlussAB och medlem av
nlgtl- av koncernbolagensstytelser.Medaljor vid jubileet
L946 med 27 tii:nstefu och kunde s&lunda rukna ca 42
tjdnsteirndr han avgick.
Persson,Knut Folke Efraim, fddd 2 dec. L901, frirtidspensionpi grund av sjukdom L jan. L96L. AnstZilldesvid
Bofors 1915 som hantlangare i Stelgjuteriet och kom i
febr. 1916 till Pl&tverkstaden
med sammasyssla,som han
slutadei maj L920. Ateranstilldesi juli 1930 som plitslagareoch hade detta yrke till dec. L96o de han erhdll
fdrtidspension.Medaljiir med 25 tjinsteir 1951. Hade
s&lundaca 35 tjdnsteir ndr han avgick.

Sund, Othar Emil, fodd 20 juni 1894, slutat vid uppn&dd pensionsilder30 dec. 1961. Anst[lldes vid Bofors
i aug. I)48 som elmontrir och hade detta yrke till dec.
I96L de han avgick efter ca 12 tjdnsteir.
lN/ickstrdm,Otto Hialmar, fodd 3o jao. 1895, pensionerad 1 febr. 1962. Anstilldes vid Bofors i okt. 1910 i
Stilgjuteriets handformningsavdelning. Slutade i maj
I)L7, meniterkom i aug.L923till sammaavd. som handformare. Detta yrke hade han tills han avgick efter ca
46 8"ri bolagetstjzinst.Medaljdr vid jubileet 1946 med
31 tj?insteir.
Zetltelius,OscarSigfricl,fddd 19 nov. 1896, pensionerad L dec. 1p61. Anst?illdespi Konstruktionskontoreti
Bofors i aug. 1,930.Tillh<jrdetiden okt. 1,943-jat 1947
Anliiggningskontoret, varefter han itergick till KonstruktionskontoretsFlltartilleriavd. Medaljrir med 2t tjdnsteir
19)5 och rdknade silunda 30 tjdnsteir nir han avgick.
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r9.
9.
12.
L4.
17.
2L.
23.
24.
27.
30.

5O a<h 6o-dzfut4az
II kvartalet

r962

BOFORS
Anst?illd
50-iringar
April
1956
2. Karlsson, Ture Hialmar, Fiirr&dsman,P 10
4. Pettersson,Karl Ture Hjalmar, Filare, VK 52 L937
VA 40 L93o
7. Eriktson, ErnstValfrid, Rev'-svarvare,
7. Andersson,Nils Erik Elias, Kranfdrare,MEK 19t7
!1.. Bernstri)m,Alua Anna Ingeborg, StId', EFV 1949
1945
18. Andersson,Karin Maria, Stdderska,EFV
1934
20. Hagetin, Nils Olott Sixten,Maskinist,X 40
L933
21. Lyck, Nils Bertil, Smed,MP 20
L938
24. Boain, Otto Bertil, Avsynare,KA 82
24. lobansson,Ernst Albert Gunnar, Godsmotta1'929
garc,YK 23
24. Falmquist, Lars Ragnar, Brukstjdnstem.,KCA L926
L928
25. Daniilsson, Erih lngaar, Filare, VK 52
MH 24 L935
27. Berndt,Birger Leonard.,Yerktygshdrd.,
L93,
PM
29. Sjbgren,Eric lulius, Brukstjdnsteman,
Muj
4. I ohansson,Helge ReinholclI'tratanael,Instruktor, MSK 80
). Olsson,Karl Elof Georg, Ingenjtir, KK 4
7. Sauola,Olaai lobanner, Sttlverksarb.,MEK
). Linder, Hany Emanael,Rdrmontdr,B 23
VP 20
9. Nilsson, Folke Georg,Pl&tslagare,
EFV
Stiderska,
Maria,
Sigrid
Eclenuik,
9.
Ll. Hjelm, Dagmar Margareta,Tempoavsynare,
KA 91
1 2 . Lartton, lohan Konrad, Grovatbetarc,B
1 2 . lYadstedt, SiggeLars Billy,Bntkstjm', PM
1 3 . f ansson,Karl luar, Nitare, VP 20
r t . LLngstrdm,Gdsta Arnold, Godsmottag.,P 10
L 3 . KarItson, SuenImanuel, Chauffcir,OG
L t . Eriksson, Nils Sture,Vdrmare,MS 20
1 6 . Berghem,Rut Ingeborg,Brukstjm., TRL___
1 7 . 'flohnsson, Anna Astrid Alice, Stdderska,EFV
1 8 . ansson,FolAe Eduin, Hjiilpv?irmare, MSK
1 9 . Karltson, Karl Ake, Murare, B
1 9 . Grell, Artur Ernanuel,Brukstjdnsteman,EPK
2 0 . Au gustston, lttan Emanuel, Verktygshlrdare,
MH 24
2I. Gustauston,Tare Araid, Std'dare,YP 25
KMT
22. Carlsson,Karl Tage, Brukstjdnsteman,
26. BrLtbe, Gt)la lYaldemar, Mattinmlst., ME 3
28. Linctholm, Anders Hilding lVilliam,Svetsare,

t949
L937
t961.
Lyh

L934
L9'L
1938
L939
L9'L
1937
L947
L91r
L94L
L929
19to
L95'
1940
Lg27
Lg28
L960
1c)11

1928

r935
BAM
28. Anderrt on, Anders RickardV alfrid, Div.-arb',
L959
MEK
Finsnickare,
Gunnar,
Karl
Anrlersson,
3I,
lohan
193'
MG 40
Juni
!. Karlsson,Giitta Ernanuel,Botme, YK 2 6
5. Nihson, GastauHelge, Transportarb.,RT
5. Engstrt)m,Olof , Brukstj[nsteman,PT
6. Persson,Erik Artur, Smdltare,ME

1934
1 c)5?

L938
19r6

l9r4
Moberg, Carl-GustauRuben,Stddare,MVK
L960
Birath, Nils Euert, Gtovarbetare,B
1933
Biickman,Dauid Gunnar, Ordningsvakt, RV
Sellbrand, Adolf Fredrik, Avsynare,KA 800 1'937
PM L929
Niltson, Ture Herbert, Brukstjdnsteman,
Karl Gunndr,Kontrollant, KA 71 1937
Petlersson,
Knut Adolf , Div.-arb.,MVK 30 1960
Embretsson,
1926
Forsberg, Erik Filip, Hlvlare, VK 23
MEK 1954
Pettersron,AkeVilhelm, Tappningsbas,
L937
lohnson, Erik l{/ilhelnz, Svawarc,VF 20

60-iringar
April
B 35
lO. Andersson,Nils, La montpanneskcitare,
!1. Hahne, Carl Augustinus,Riktarc,MH22
L9. Berggren, Erik lYilbelm, Grcvarbetare,B
28. Forlberg, Gustau Adolf , Triidgirdsarb., B 3
28. Lindblom, Tare Al-t'red.,Vaktm[stare

1950
1933
L934
1926
L9tl

M"j
1.
7.
8.
16.
19.
2L.
21.
24.
24.
29.
3L.

Karlsson, Allan Henry, Hdrdare, MH 22
Persson,EriAVilhelnz, Hjelpglitdg., MVK 30
Nordstrdm, Hilding Pontus,El. mont6r, X 20
Kjellstrdm, Sixten V aldemar,Kranf.orareoch
spinktirare, VK 28
Pettersson,Dauid Konslanlin, Rev.-svarvate,
YA 20
)uringe, Signe,Stdderska,EFV
Pollet, Orazio, Verktygssliparc,YY 23
Lidholm, Saen Eaerl, Gnistprovare,MSK 20
Styn, !an, GranatsvatYare,VA 20
Karlberg, Alaar Folke larl, Brukstjm., IK
Segelstrdm,RagnarEmanuel,Brinellprovare,
MH 20

Juni
). Lindgren, Karl lohan, Diversearb.,MVK 23
5. Sahlstriim,Einar Valentin, Fdrridsarb.,P 11
). Zettergren,Karl Bertil, Modellsnick.,MG 40
L8. Karltson, SaenPaul, Mtlare, VK t4
18. Erictson,lohn Hild'inl, Forman, MS 2
25. Thornberg,KarlValdemar, Avsynare,KA 801
28. lohansson,Knut Ragnar,Brukstjm., MVK 70

1943
L929
1942
L957
L932
L950
L947
L934
L949
L936
1944
1946
L9r3
1916
1938
1926
1928
l92t

NOBELKRUT
50-iringar
April
Ldkemedelsarb.,
NVM
Linnea,
Karin
18. Berglund,

1948

Mai
9. lacobsson,Lilly Maria, Ammunit.-arb.,NVA 5 L949
Juni
15. lohantson,Alf Yngue Eugen,Forman,NVN
19. Kanmert, Karl Ake, Verkmistare,NB 40
22. Dablberg,Lorenz Erik Sture,Kontrollarb.,
NVK 4
26. Reinholdtson,N)ls Reinhold,Reparatdr,NVN

1934
L942
1939
1937

60-flringar
April
L937
Snickarc,NB 41
Ernfrid,
Helge
4. Ekman,
L6. Dahlqui$, MartinY ngaeAagul, Form',NP L4 L9tO
Maj
!8. Karltson, Edain Emanuel,Fcirrtdsarb.,NP 10 1928
)uni
2). Perston,Karl Pelrus,Reparatdr,NB 90

1939
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-DllN MEMORIAffi<
;i,i

Gustaa Adoll Andeuson
N obeJArut

Einar Andersson
Bofors

Knut Andersson
Bofors

Anclersson,GustauAdolf , fddd 1 aug. 189), avliden
29 dec.1967.Yar anstdlldvid Nobelkrutmars1915-mai
I9I9. Ateranstdlldes
i aug. L92Ooch har huvudsakligen
arbetat p3. Krutavdelningen och dess aptering. Nlr han
efter en llngre tids sjukdom avled,hade han 45 tjdnsteir.
Erhtill vid Bofors 3O0-trsjubileum1946 medalj och gratifikationfrir 3t tjdnsteir.
Andersson,Karl Einar, fddd t juli 1900, avliden 6
nov. L961. Anst?illdesvid Nobelkrut i jan. 1p26, slutade
i okt. s. i. och kom till Bofors i febr. 1928 som gjutgodsrensarei Stelgjuteriet.Utnlmndes i okt. r93S till frirman

NOHAB

och hade dennatjinst till sin bortging. Medaljrir med 25
tjlnsteir L9)2.Hade silunda ca 34tidnste&r.
Anclertson,Knut Fridolf , fodd 2L marc 1904, avliden
2 dec.196L. AnstdlldesI maj l96t som godsmottagare
i
Plitverkstadenvid Bofors. Avled i sviter efter ett olycksfall vid hemfird frin arbetet.
Hornstrt)m,Erik Yngue, fddd 9 nov. 1910, avliden 11
dec. 1961.Anstllldes vid Bofors i mai L927 i Kanonverkstadenstsom filare och montciroch hade detta yrke hela
sin anstdllningstid,ca 34 Lr. Medaljor 1952 med 25
tjdnsteir.

April
60-iringar
8. lohantson, Karl August Harry, Avsynare

April

5O-Sringar
1,9. FreclriAston,Suen, Snickare,VB
22. Agren, Torslen,Filare, VH

1927
L9'L

Muj
21. Blank, Gustau,Fcirr8.dsarbetare,
EIF

196I

Juni
5. Holmberg, Eaert, Verktygsjusterare,
VA
L9. Iohansson,Bernt, Formare,VG
26. Pettertson,Slen, Fcirman,KA
28. Hdgman, Erih, Svarvare,VM

Yugte Hornstrdnt
Bofors

L> )o

Muj
8. Gustaasson,
Karl Eduin Harald, Transp.-arb. I9i7
21. Roos,Axel Hilber, Oliuer, Verktygsarbetare L94i

UVA
1cJ)-7

L953

Muj
50-iring
7. Sdrenten,Vera, Kontofist

1946

April
60-iringar
2I. Lindhult, Gdsta,Avsynare

1960
1935

1 c)2c)

April

60-iringar
li. Hansson,Nllr, Transportarbetare,
VD
27. Karlsson,Helge, Div.-arbetare,VB

1955
1935

Juni
12. Anclertson,Karl Edain, Revolversvarvare

Muj
i.
).
21.
21.

1953
r953
7927
1928

Muj
70-iring
10. Carlston,GustafHenry Leonard,Verktygsfilare1935

Karlsson,Henry, Transportarbetare,
VM
Gustafston,Knut, Filare, VD
Glacl,lohn, Avsynare,KA
lohansson,E)nar,Kassor,EF

WEDAVERKEN
TIDAHOLMSVERKEN

April
7.
27.
27.
29.

5O-iringar
Gustausson,
Bdrje Axel Fritiol, Svetsare
lobansson, Tage Eskil, Bonoplexarbetare
Karlsson, Nilt Henry, Plitslagare
ViAstrdm, Gljsta Bertil Brynolf, Avsynare

1 c)17

Mol
50-iringar
5. Hjelm, Karl-Gastau,Fdrman
11. Pehrton,Valter, Planeringsman

1959
1943

ApriI
I5, Guslauson,Axel, Transportcir

L943

1939
Ly )o

1936
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i,],'

Kail fansson

K. O. Karlsson
Bofors

Cunnar Johansson
N obelkrat

DOIOT S

K. E. Lidberg
JYedaaerhen

$

Erik Llungd.ell
Bolors

Tage Sjdstrdm
Bofors

lantson, Karl Augutt, f6dd 7 sept. 1907,avliden 1 jan.
1962. Anstdlldesvid Bofors i febt. 1934 som montdr pA
Elektriska avd., der han i jan. 1944 utnarnndestill frjrman. Tillhorde avd. X till jan. 1949, de han civerflyttade
tiil Byggnadsavd.ddr han i jan. 19)0 blev maskinm,istare.
Erhrjll 1959 medalj och gratifikation for 25 tjd,nstel$.
lobansson,Bo Gannar, fddd 18 april 1"938,avliden 3
dec. 1961. Anstdlldes vid Bofors Industriskola i sept.
L952 och blev senarebrinellprovarei Hdrdverket.Slutade
i dec. 19)6 och kom till Nobelkrut i mars I9)7, ddthan
med ett kortare avbrott pi g. av arbetsbrist,arbetadepi
Krutavdelningensom knidare och valsare.
Karltson, Karl Othar, fddd 10 sept. 1902, avliden 12
jan. L)62. Borjade sitt arbetevid Bofors i aug. 1937 i
Valsverket.Overflyttadei mars 1943 till Hiirdverketsom
h?irdningshj?ilpare
och hdrdare och tillhorde sedan 1959
Kilstasmedjansvarmebehandlingsavdelning.
Hade ca 24
tjdnsteir vid sin bortging.

Lidberg, K. E. Martin, fitdd 11 rrov. L894, avliden 16
dec. 1961. Anst?illdesvid \Tedaverken L943 som gjutgodsrensareoch hade denna sysslatill L957 di han sjukpermitteradespi grund av yrkesjukdom.
Liungdell, Erik Ragnar, fitdd il nov. 1900, avliden
L f efu. t962. Anstllldes vid Bofors i okt. t93z som bitrddande gjuteriingenjrir vid Stilgjuteriet. Utndmndes i jan.
L937 till chef frjr Mekaniseradegjuteriet och blev i okt.
r%4 chef fijr hela Sttlgjuteriet.Erh<jll 19)7 medalj och
gratifikation fcir 25 tjiinsteir.
Si6stri)m, Tage lYaldemar, f.odd 1I aug. 1906, avliden
8 dec. 1961. Anstllldes i nov. L959 som handformarevid
Stilgjuteriet i Bofors.
Tistad, HSkan Olof Magnur, ftidd 27 juni L9O7, avliden 2 tan. L962. Anstiilldes som laborant vid Nobelkrut
1 febr. L929 och flyttade i mars L942 till Planeringen
som materialbestdllare.Hade denna tiiinst till sin bortging. Erhrill 1954 medaljoch gratifikation for 25 tjiinsteir och hade silunda ca 32 tjdnsteiuvid sin bortgtng.

liggs av herc Axel EriLston, som
tidigare svarat fcir PU:s expedition.
Bofors
Som hans medhjZilparehar her' Henry
Efter civilingenjdr Szlg Larston har Stenquist anstlllts, som dven skall
p 3 ,P a t e n t a v d e l n i n g e n t e k n . svara fcjr utgivningen ay "PatentLic. Hans Fitcber iterknutits till kon- bladet".
*
cernen.Dr Fischer var 1944-49 anstZilldvid Nobelkrut och kom nu ndrmast frin Kvarntorp. Han skall frimst
Bolagets kontor i Delhi har utcikat
handliigga patent som rcir krigsmate- sin personal.Hetr Uno Larsson,KMT,
riel, plaster och metallurgiskaproduk- har stationeratsd?ir tillf?illigt. Kontoter. Varumirkesanscikninsarna
hand- ret fdrest&s av kapten Suen Edlund.
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HEAanTistad
NobelArat

Ingenjcir Stig Claetson, Tidaholmsverken, tjinstgdr dnnu en tid vid indiska
statsfabrikernai Jabalpur.

Tidaholmsverken
P3.utvecklingsavdelningen,TVZ L,
har f.fi.o den 26 februari 1962 anstdllts
ingenjrir Bengt Appelgren (Agn).
Ingenjrir Appelgren kommer ndrmast
frin SAAB, Link<iping.

som kan ge provstaven en temperatur
upp till ca 900oC.Fcirutomprovstavar
dr det dven mojligt att prova fd.rdiga
detaijer, sisom bult- och nitfcirbaod,
fjadrar av olika slag m. m.
Under 1962 kommer maskinenatt
VF-ugnen
kompletterasmed en tillsats fcir lingSisom framgitt av en tidigare arApparaten bestir av en vd.rmekam- samdrift. Denna komplettering kommer att ge oss rikade mcijligheter att
tikel i B-Pilen finns sedan nigra ir
mare med tillhcirande vakuumutrustavbilda de svdngningsfcirloppsom
en vakuumljusb&gsugni drift f<ir tillning. Vdrmekammarenmonteras pi
verkning av vakuumsm?iltstil i gcit- ett Reichert metallmikroskop. Provet upptrlder i praktiken och ddrigenom
vikter upp till 6 ton. Fcir att i mindre uppvirmes med ett molybdenele- bidra till cikad kunskap om detta till
stora delar outforskadeomride som
skalakunna utforskaegenskaperna
hos ment. Maximal arbetstemperatur
er ca
vakuumsmdlt stil, har ML anskaffat 1600oC. Uppvlrmnings-'och avsval- utmattningsfenomenetutgcir.
Lhp/MLF
en vakuumljusbigsugn med en gdtvikt
ningshastighetenkan varieras inom
av ca 40 kg. Den lilla ugnen arbetar vissa grzinser.Fdr att provet ej skall
efter samma princip som den stora, oxidera arbetar man under vakuum. Programstyrda
maskiner
s&lundanedsmdltes
en smidd eller gju- (10-a torr). Provet siuderasnormalt
Ordet automation, som linge synts
ten elektrod under hdgvakuum i en vid 200 gingers forstoring. Fdr?indi tidskriftsartiklar och hdrts i fdredrag,
vattenkyld kopparkokill. Ugnen d.t ringarna i stilet kan registrerasfotofir en allt stdrre reell innebord i och
placeradi MEK )0 och igingsattesi
grafiskt.
med de automatiskamaskiner. som nu
november 1960. Maximal smdltstrcim
Tillverkare: Reichert,$7ien.
visas upp pi utstiillningar runt om i
ar 4O0Oamp. och trycketunder smdltvdrldenoch som ocks&bciriarvinna inSe dven foto sid. 25.
B,/MLF
ning uppgir till ca 10-3torr.
stegs& smitt i vira verkstdder.
Bilden visar VF-ugnen med manAv de automatiska maskinerna har
civerpulpetoch instrumenttavlafor av- ML: s lnya sftnattningsmaskin
de programstyrdapi senaretid fingat
ldsningav bl. a. strcimstyrka,
spdnning,
Det dr ett vllkdnt faktum att en verkstadsmdnnensfantasi, kanske inte
vakuum och kylvattentemperatur.Vastilstav,
som utsdttes fcir en <ikande minst ddrfdr att de tycks vara anvdtndkuumpumparm. m. befinner sig bakbara dven vid relativt smi serier, ddr
belastning,
kommer att brista n?ir piom instrumenttavlan.
Sbt/MLF
kd.nningennitt en viss storlek; male- vi hittills fttt utnyttja maskiner med
rialets brotthillfasthet. Emellertid kan ansdttningsrcirelseroch hastighetsvdxHii gtemperaturmikroskop
brott intriffa dven utan att brottgrdn- lingar fcir hand.
Dessanyare typer maskiner,som beNormalt utfcjres mikroskopering av sen uppnis. Det dr silunda m6jligt att
fann sig pi experimentstadietunder
stilprover vid rumstemperatur.
Av den fi en stav att brista genom att upp5O-talet,har nu si smitt borjat uppstruktur, som mao ddrvid fir fram, repa en belastning tillriickligt minga
trdda
ginger.
i verkstdderna under 60-talet.
Hur
minga
ginger
belastkan man bl. a. dra slutsatserom de
fcirdndringarsom egt rum i stilet vid ningen miste upprepas beror pi dess Aven i vira verkstdder finnes nigra
den sista vdrmebehandlinsen.Med storlek. Ar belastningen tillr?ickligt sidana. Den senasthemkomna dr-en
hj ?ilpav det hcigtemperatur-riirmebord, liten, kommer stavenatt hilla fcjr ett produktionssvarv ^v fabrikat Max
som nu anskaffats till MLM, kan obegrdnsat antal piklnningar. Man Miiller, typ AM-3)0 med Eltropilot
ndmnda fcirdndringari stilet studeras talar om materialetsutmattningshill- universalprogramstyrningsutrustning.
fasthet och menar di den ptkZi-nning,
De "konster" maskinenkan utfora,
direkt vid olika temperaturer.
som inte fir civerskridasom staven kan i korthet karakteriseras
si: Komskall hilla. Med de hcigakrav man nu pliceradebearbetningsoperationer,
ddr
Jan. Laboratorieagnen fdr aacuunzsmiihsril.
har pi hastigheteroch p8.kdnningar, s&vdl lings- som tverkopiering, kan
Boforsfoto Falk.
spelarutmattningshillfastheten
en stor ingi. Arbetsstyckenpi upp till 730
roll och det 2ir diirfcir nddvdndigt
att mm A och liingd plt 750 mm kan be-detta
scika vinna mer kunskap om
arbetas.Over verktygsslidenkan diafenomen.Se foto sid. 25.
meter 34Omm bearbetas.Fvra varvtal.
Fcir att bittre kunna studerautmatt- mellan 3t-800 varv/min. och8 matningsegenskaperna
har ML inkcipt en ningar mellan O,O+-1,25 mm, kan
provmaskinav fabrikat Schenck.Ma- uppnis vid en motoreffekt pi max
skinen, som vdger ca 10 ton, rir 30 k\7. Genom nockar och mikroelektrisk-mekaniskoch utsetter en strombrytarep3.maskinen,i kombinaprovstavfcjr omvdxlandedragningoch tion med programstyrutrustningen
tryck. Storstavlxelkraften zir 10 Mp
Eltropilot, kan maskinenprogramsty(: tyngden av 10 ton). Hastigheten ras si att den fullfciljer ett givet beberor pi styvhetenhos provet, si. att arbetningsprogram,ddr de olika liingsett mjukt prov gir lingsammare och rcirelsernaoch hastisheternaautomaett styvt fortare, men ett vanligt vdrde trsKt rntrattaf.
dr 2O0Ovdxlingar per minut. Det beUnder Srethar ytterligarenigraprotyder att ett prov, som brister efter gramslyrdamaskinerinstallerats,ndm1.000.000p&k[nningar, miste provas ligen tv6.Kdping hydraulkopiersvarvar
i ndstanB1/ztimme. For att mojliggrira i VA och VF, vilka i likhet med ovanunderscikningi vdrme finnes en ugn ndmnda maskin Ir fdrsedd med en
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enklare programstyrningsutrustning i
detta fall av egen konstruktion. Motsvarandedata fcir denna maskin Ir:
arbetsstyckenrunt Prisma 400 mm
diam. och 6ver sldden 2)0 mm diam.
vid en lZingdav 1200mm.
Maskinen har 8X4 spindelhastigheter mellan 90-2LOO varv/min. och
) matningar mellan 0,05-0,76 mm,
vid en motoreffekt av 20 hk. Se lven
fotosp& sid. 41,42.
De nu i korthet omnlmnda maskinerna gcir arbetet llttare och pi kortare tid. Aven om maskinerav denna
typ liingre fram i tiden kan tdnkas ersattaav s&danaftir numeriskstyrning,
si kommer troligen de "s. k." nockstyrdamaskinernaatt vinna ytterligare
terrdng och vi fir sannolikt se flera
sidana i vira verkstdder.
Vf /V

nen i luften vid arbetsplatserna,
speciellt med avseendeoi forekomstenav
silikosfarliga dammpartiklar av kvarts
eller kristobalit.
Fotot sid. 15 visar provtagningi ett
sliprum. En jiimfrirelsemellan resultaten frin denna undersdkningoch en
liknande 3"r 1957 i den tidigare anvdnda lokalen, gav vid handen, att
dammhalten var avsevdrt ldgre i den
nya lokalen.
Fhg/BAY

Bjorkborns
Fack{tirening50 5r

Avdelning 25 av De FcirenadeFrirbunden, eller som den i dagligt tal hdr
hemma kallas, Bldrkborns Fackfrirening,firade h<igtidligen50-irsminnet
av sin tillvaro vid en fcirnimligt orgaskyddsgasStillaboratoriets
niseradoch genomfcirdfest pt Folkets
svetskammaf,e
Hus.
Sept. Sti.llaborator;etr nyd shyddsgas'suetsEtt flertal av de metaller, som nu
Alla inbjudna, bortit 400 personer, Aatnmar e, Bofotsf oto Tillman.
har vidstrdcktanvdndningfdr speciella samladesi Stadsteatern
och p& slaget
dndamil, reagerz'vid frirhtijd temPe- 16.30 inleddesfesten av Bofors MuKadskogaArbetarsingf 6rening,med
ratur snabbt med luftens syre och sikkir som under Srd Gustafsonsled- Oshar Lunduall som dirigent, sjdng
kvlve. Till denna grupp metaller rdk- ning speladetre glada stycken.Ord- tre singer med arbetarmotiv, bl. a.
nas t. ex. titan, zirkonium, niob och fiiranden, Vitalit Hagberg, h[lsade Lille-Bror Soderlunds Tr[skolunken
tantal. Di en hog syre-och kvdvehalt ddrefter alla f rln nlr och fjd,rranhjdrt- och si hdll fdrbundsordf6randenSture
i allmdnhet inte dr cinskvdrd,miste lieen velkomna.
W . Lantz h6gtidstalet.Forts.
pdndsta
sida
man vid svetsningfcirhindraatt luften
fer tilltrede till det varma svetsstdllet. Bjdrkborns facAfdreningsaereraner
blomsterhyllade. Fr. u. Henning And'ersson,Gustaf
Man arbetar de antingen under Djupfeldt, E. A. EriAsson,Axel Sanduall,Augu:t Ahlirg,Y. Setb,Adolf Andersson,Frans
Nilsson ocb EriA Sjdberg.Foto R. Tilander.
vakuum eller i skyddsgas.
av HeraeustillDen svetskammare
verkning, som levereradestill ML &r
196I d.r avsedd f6r svetsningunder
skyddsgas.Som s&dananvdndeshogren argon (99,998 % Ar).For att
renhet skall bibehillas,
skyddsgasens
ett
evakueras svetskammaten till
vakuum av l-0-a torr eller ddrunder,
innan gasen pifylles. Evakueringen
sker automatisktmed hj?ilp av ett rellstyrt pumpprogram och tar ca 20 min.
Hl/MLF
Dammbestdmningar

i gjuteriet

Handformningsgjuteriets nya fdr'
digstiillningshallMG 15 togs i bruk
hdsten 1960. Lokalensventilationsanliggning, som levereratsoch garanterats av SvenskaFliiktfabriken, har som
frdmsta uppgift att nedbringa dammkoncentrationernatill acceptablaniv&er.
Under tiden 29/5--2/6 L96L Siotdes en dammunderscikningi lokalen
av en arbetsgrupp frin Yrkeshygieniska avdelningenvid StatensInstitut
frir Folkh?ilsan under medverkan av
Yrkesinspektionen, Svenska FlZiktfabriken och AB Bofors. Vid underscikningen bestdmdesdammkoncentratio-
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NOHAB

Direktcir Nils Kylberg hilsar sinanya medarbetare
NOHAB:s av hlvd goda och gedigna
kvalitet, och till rimlig kostnad.
Grundenf<irNOHAB:s mcijligheter
till ett fortsatt intensivt framtrddande
pi de olika marknadernafinns dels i
iorm av den genomiren vdl planlagda
och fdrndmligt sammanstllldaprodukUnder de mlnader jag tjZinstgjort
tionsapparaten,dels och icke minst i
vid fciretagetfor att sdttamig in i dess
den skickligaoch genom tradition och
uppbyggnad och funktioner har jag av
klnsla fcir fdretaget sammansvetsade
Nohabiterna pi alla fronter mcittsav
arbetarstammen
och 6vriga personalen.
fcirst&elseoch hjZilpsamhet,vilket jag
Mycket talas och skrives just i dasattmycketvlrde pi.
garnaom den svenskaindustriensfortI ett fdretas av NOHAts:s karaktdr satta mojligheter i den alltmer kirva
rned dess minga skiftande sysseisdtt- affiirsmiljcin som rider ute i vdriden. DirehtdrNils Kylberg.
ningsomriden kan ett organisations- Det [r min overtygelse,att NOHAB
schemaej helt tiickaalla de funktioner, alltjiimt med framging skall kunna ningen kan h&lla oss i tdten evad det
som 1r ncidvdndisafrir att full har- hzivda sig i konkurrensen icke minst g?iller dkad produktivitet och effektimoni och effektivitet skall uppnls in- tack vare vira utomordentligautveck- vitet.
om alla led. Ett gott omdcime och lings- och konstruktionsavdelningar, Med fdrenade anstrlngningar fr.5,r'
framfdr allt en personlig onskan hos som inom ilga av vira verksamhets- personal av alla kategorier och med
var och en att gcirasitt bdstadr fcirut- grenar baserasig pi ming&rig och ge- god vilja till samverkan'drjag fcirvissad om att vi skola lyckasuppr?itthilla
sdttningenfcjr att vi skall kunna pres- diget underbyggderfarenhet.
En ytterligarefdrutslttning ir emel- vir stdllningsomvIl kiind kvalitetstilltera det som kunden forvdntar sig,
ndmligen en produkt, som motsvarar lertid, att vi i den ridande kappldp- verkare'
Nits Kytberg

Redaktionen for B-Pilen har vinligen berett mig tillf?ille att pi detta
sdtt hilsa den stora krets av medarbetare, som jag moter i den befattning,
jug sedan irsskiftet innehar vid
NOHAB.

Forts.
frdn,f6reg.sida
Herr Lantz konstateradefcirst, att
kiart taladeom
dagensgdstfcirteckning
vad som skett sedan"jubilaren" kommit till. Fcirr drog alla pi sitt hill och
alla h<jll sig pi sin kant av de skilda
parternainom arbetslivet.I dag kommer arbetsgivareoch arbetaretillsammansfor att hylla kloka och framsynta
pionjdrer.Man har funnit, att man tillsammanskan gcira det bdsta m<ijliga
av de samlade resutsernaoch ddrFdrbundsordl6r'anden Sture Lantz )
stolen. Foto Kylvtk.

NIsta programpunkt hette "Tal av
igenom skapa en hdjd standard f6r
Den inleddesav disponent
dr
dfugdsterna".
alla. Men fackfdreningsrdrelsen
for inte civerflddig. Tvdrtom kanske SaerreSohln?An,som erinrade om att
den krdver mer kunnande av den en- han sjzilvvar gammalBjdrkbornspojke
skilde individen, liksom av dem som och silunda hade livliga minnen frin
de ir som flytt och att han var bide
stir i ledningen.
Talarengick ddrefrerin p& fdrdel- glad, stoit och tacksam att fh narvara
vid detta jubileum. Disponentenbetyrltten till trygghetpi
ningsproblemen,
och ndmndenigra av de gade det goda samarbetetsom alltid
arbetsplatsen
minga viktiga arbetsuppgifter,sorn varit ridande och onskadefiireninsen
alltj2imtfanns pi det fackligaomridet. all lycka i framtiden.
Han hyllade ddrefter veteranernaDdrefter foljde gratulant efter grapionjdrerna- och erinradeom att avtulant - kortfattadeeller mingordiga,
delninsen frin och med irsskiftet
p3. vers och ptosa - under dtygt en
oversii frin DFF till Fabriksarbetaretimma. Fabriks,systerorganisationerna
forbundet. Talet slutade allts& b&de
i Gyttorp och Grdngesberg,Metalls
med ett farvdl och ett vllkommen.
Boforsavdelning,SIF och Salf vid BoOperasingare FoJAe lonsson
fors och Nobelkrut, ABF, Folksam,
gammal metallare (om vi inte minns klubbarna
inom fdreningen,Karlskoga
fel) och iigare till en praktfull bas- Kuriren osv.
bringade blommor och
stdmma- sjdng tre styckenav August
presenter, si Vitalis Hagberg hade
Adolf Viklund och Jerome
Sciderman,
fullt arbetemed att senaretacka.
Kern (Old man river) och s&hyllades
Efter ytterligaresing och musik be9 av kvanarandepionjdrernasom fcjr
iamt 50 ir sedan- trots motstind och gav sig gzisternatill Festsalen,d?ir en
- grundadeforening- idcker suo6 vlntade. Det blev fler tal
misstdnksamhet
en. Alla hyllades med tacksamhetens dven dir, och ndr a1lablivit mdtta och
ord, blommor och extra fan{arcr. PFt belitna tr&ddesdansentill senakvdlgruppfotot kan vi se de spdnstiga len. Ty nigra ilderskrdmporfinns inte
i BjrirkbornsFackforeningl
nerratna.
R
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Britt-Marie Carlsson
blev NOHAB:s lucia
Tidnstemdnnenvid NOHAB firade
traditionsenligtLucia p6.Gullriset och
intressetvar som vanligt mycketstort.
Det blev ocksi en p3, alla sdtt lyckad
kvdll. Lucia med uppvaktandetdrnor
var stita och fr&gandr vdl om man nigot ir tidigare kunnat presenteraen si
vacker bukettx). Direktor Per Odelberg forrdttadekrciningen.Det var vil
den fcirstaluciafesten,som bevistatsav
tvi direktcirer,ty slvll direktdr Per
Odelberg som direktrir Nils Kylberg
med fruar hade infunnit sig.
Som vanligt hade man ordnat en
omrostningst?ivlingpi luciakandidaterna. Intressetfcir dennavar stcirrein
vanligt. Massor av rcistsedlarkom in
erdvradesav
och omrdstningspriserna
Berit Tidlund och Gustaf Derner. De
fick var sitt bio-presentkorti pris. Som
tidigare nlmnts, hette lucian BrittMarie Carlsson och hon arbetar pi
Tdrnor var
korrespondensavdelningen.
KristinaBjurstrcim,
Birgitta Pettersson,
Rosita Gustafsson,Aino Alfredsson,
Eva Svensson och Ulla-Britt Lindstrom. Flickorna spelade en vacker
luciatabli, som livligt senteradesav
Shcirarna.
Vad vore en luciafestutan en nidvisa? Med sedvanligbravur ftiredrog
Bengt Mossbergen sidan. Den var si
ddr lagom elak, men minga fick en
liten sldng av sleven.BengtLarssonoch
' r ) V a l i n t e s i s i k e r ! R e d s .a n n .
Odelberg kniipper laciasnlchel.
Direkth
NOHAB-foto Johansson.

L:!

t*,

\j

lf

q'
fu
NOHAB:s Lacia med ti)rnor.NOHAB-foto

G. Johansson

Ollegaard Olsson frin G?irdhembidrog med trevlig underhillning och
sedan blev det naturligtvis dans till
midnatt.Allt var glatt och trevligt.
Pi Luciadagensmotgon bj6d f<iretaget de anstdlldapi kaffe pi Gullriset, och alla som ville hade di miijlighet att gi dit. Lucia med tlrnor
framfcirde luciatablin och det blev en
mycket trevlig stund pi luciadagens
morgon.

F ors,

NOHAB-blinken
NOHAB:s Idrottsfcireninghar nu
utdelat tv& standar.Det fcirstatilldelades IF SAAB vid dennafcireningsjubileum under fcirra iret och det fcirsta
standarettiil en enskiid person cjverldmnadestill direktor Per Odelberg,
strax innan han llmnade fciretaget.
Direktcir Odelberg har betltt mycket
fcir sporten pi fciretagetoch minga
vackraframghngar har nitts under den
tid han varit knuten till NOHAB.
Att fciretagethar mlnga godaskyttar
dr vdl allom bekant.Flltskjutningarna
har nu inletts. Efter den, som htjlls i
Torp den 7 januad,ligger NOHAB
pi tredjeplatsi tdvlingen mellan korporationerna.Det kommer nog f6rmodligen att dndra sig, kanske vid
f ebruaritdvlingen.NOHAB-skyttarnas
resultat blev: 1. Ake Larsson 23.44,
2. Leif EkeILrnd 23.44, 3. Gunnar
Eriksson22,r3,4. Ove Karlsson20.10,
). Lars \Testman 18.69, 6. Karl E.
Tohansson17.68. 7. Evert Karlsson

14.80, 9.
17.0, 8. Erik Emanuelsson
Axel Holmbery 1,2.)0.Tdvlingen mellan korporationernair: L. Flygmotor
2t.35 medeltrd,ff
, 2. SAAB 21.0, 3.
NOHAB 17.33.
Klubbmdsterskapeti bridge avverkadesi bcirianav februari.
Som tidigare pitalats i dessaspalter
befinner sig Akerssjovlgeni ett sorgligt skick. Den dr tyvdrr fortfarande
lika usel. Detta dr en historia som
verkligen pockar pi sin lcisning. Nlr
det dr tcjvdderser vlgen mtnga ginger
ut som en leriker och ndr det dr frost
och blir halt Zir detta vlgstumPen som
stansi gdrnagltimmer.
dr ocksi ibland
Parheringtplatserna
ett problem. En del platser dr mest
vatten p& och en del ser ibland ut som
en leriker.
Tidigare har omtalats att )sbanan
siktademan pi att inviga vid jultiden.
Det var en mycket optimistisk drcim,
som blott blev en drtim. Banandr inte
klar in och frigan dr vdl om man fir
I si fall
den iordning dennas?isongen.
blir det vll inte fcirrdndessatt serierna
ir slutspeladeoch di 2ir det ju inte si
angeldgetldngre.
Nigot, som noterasmed tacksamhet,
dr att samtligaanstdlldavid f<iretaget
f itt genomgi skdrmbildsunderscikning.
Det var nu fem ir sedansist och naturligtvis dr det tryggt att fi genomgi
en dylik undersokning igen. Mycket
kan ju pi s6.sitt upptdckasoch botas
pi ett tidigt stadium.I sambandmed
skdrmbildsunderscikningen passade
man pi att ta nya kort ftir personalregistret.
Fors.

UVA:s familjeGstbjod Pegledjeoch guldur
Sedan en ldngre tid tillbaka har
UVA:s julgranskommissionvarit trdget sysselsatt
med fcirberedelser
fcjrden
numeratraditionellajufesten.Fdrgsprakande affischer frir att locka publik,
numreradeentr6biljetterfdr barn och
vuxna, program,mingder med skyltar,
allt har utfcirts med ett humcir och en
frenesi som bidade nEsot alldeles
extra. Och scindagenden r+ januari
infriadesfcirvdntningarnatill fullo.
Strax fdre kl. 14 strcimmadepubliken i bilar in pi UVA:s omride och
togs vZilvilligt om hand av parkeringschefen Bertil Ndslund. De annars s3.
vanliga Lapp-Lisornasyntesfdr dagen
inte till.
Alf Johanssonoch Gunnar Ndsman
deladeut lustiga huvudbonadertill ca
125 barn, och si fick bide barn och
vuxna gratis hdmta var sin entr6biljett
hos Vicke Edlund.
Sedan alla 275 slussatsin i stora
matsalen,ddr en pampig julgran och
festligalingbord dominerade,stegfdrvdntningarnassorl alltmer medankommissionsgeneralen(Birger Carlsson)
och stabsadjutanten (Bo Nellmer)
frin strategisktvalda kommandoplatserutvdxladeotalisa telefonsamtal.
Si gick startsignalenoch frin de
ovre regionernakommer under buller
och bing en tomteorkestertigande.
Det ir UVA-orkesternsB-lag, fcir att
lina ett uttryck frin Sune \Taldimir.
Till tonerna av "Vi ziro musikanter"
och under ledning av Tamburmajoren

NOHAB-biten

Birger Carlssonmarscherarorkestern
taktfastfram till estraden.Ett oinsamt
iniermezzo
intrdffar di en fals[ tomte,
iklZidd kronblomshatt och resnrock
och med bastrumma
p& magenblit uusl6jad. Till barnensstora fdrtjusning
blir han vinligt men resolututkastad.
(Om det stodn&gotgrdtfat pi trappan
utanfcir vet bara BosseNellmer!)
Julgranskommissionschefstamburmajoren Birger Carlsson hllsade alla
sndlla barn samt deras pappor och
mammor vdlkomna och introducerade
dven orkesternsndsta nummer, alla
tomtars signaturmelodi, kdnd redan Fru Ann-Marie
lobanssonfir guldhlocha
pi Noacks tid: Tomtarnasvaktparad. ocb hedersn1l
aa dire6tiirLennartOdqaist
N?ir appliderna och nistan alla fi;r 25 UVA-dl. FotoOve Stoor.
barnen tystnat steg UVA-chefen Lennart Odqvist fram till miken. Efter trir Odqvist ett guldarmbandsur samt
en minnesnil, likaledes i guld. Fru
nigra inlldande ord bad han att fi
presenteraen ung dam fcjr publiken, Johanssonhylladesvarmt med fanfaoch upp pi estradenkom fru Ann- rer och hj'd.rtligaapplider.
Mari Johanssonfrin MetodavdelningEfter n&gra musik-"truttar" av oren. I 25 ir har hon varit en skicklig kesternoch en stundslingdans Intramedarbetareoch popullr arbetskamrat des estraden av llasse och Thomas
som spritt glZidjeomkring sig. Publi- Funcks vZilk2indafantasifigurer Kalle
ken deladeftirvisso direktdr Odqvists Stropp, Grodan Boll, Plitnicklas, H6fdrvining tjver hur en person med si nan, Rd.ven,Lill-Grodan m. fl. Det
ml,ngatjdnsteir bakom sig kan se si blev ett synnerligen uppskattat framungdomlig ut. En nlrmare iterblick trddande,inte minst dirfcjr att 8-irige
pi de gingna iren ville direktrir Od- HasseJonssonfyndigt och roligt beqvist dock inte gdra, di han befarade svarade alla frigor i parodin pe
att nison av hans f6retrldare kunde 10.00O-kronorsfrigan.Han fick en
;r
kipa risk att bli avslcijadsom brytare checkp& 2 kronor.
mot lagen om anstdilningav minderOrkestertomtarna
hade nu vilat oroirig arbetskraft.Som bevis f6r fdre- nen och speladeupp julens alla glada
tagetsuppskattningd,verldmnade
direk- melodier.L8.ngdans
blev det igen, och

sammaoch det blev dans och lek till
allasfcirtjusning.Under tiden drackde
Barnfest
vuxna kaffe. Ndr barnenfick saft och
kakor, passadeen del av de vuxna pi
Fredagen den L2 1an. 1962 hade att fi sig en svlngom.Barnenfi& ockNykvistensTjdnstemannaklubbordnat si glassoch pappershattar.
den traditionellabarnfestenfcir medFiskdammenvar givande och ddr
lemmarnamed fruar och barn. Dessa kunde man alldeles gratis fiska upp
fester blir allt mer populira och i 3r leksaker.Varje barn fick napp och navar det inte mindre dn 200 I'uxna och turligtvis skulle de sakersom fiskades
230 barn som deltog. Detta var rekord upp vederbcirligenavprovas.Det blev
och det ir ju enbartglddjande,att en en liten provkartapi vad det finns att
tillstbllning som denna blir si upp- kdpa pi leksaksmarknaden.
Allt funskattad.Det blev ocks&en riktig barn- geradetydligen till barnensbelitenhet.
fest och alla hade syn- och hrirbarligen
Festensclou fcir de yngre gdsternas
mycket roligt. Alla trakterades ocks& del var natudigtvis tomtens entr6 di
efter traditionellt mcinster.
han deladeut gottpisar.
Stadens lekpappa, Charlie BidrnSom helhet blev det en pA aila sett
stad, tog hand om barnen med det- lyckad barnfest.Minga aubarnen var
forts.

Pi Gullriset

ocksi trritta nlr de, i mammasoch pappas s?illskap,vandradehem&tefter festens slut. Men roligt hade de haft och
det var ju huvudsaken.
Fors.
Tomten aat ront ttanligt populiir. NOHABfoto Johansson.

Meddelanden
frdn

har det varit motorcyklar,mopederoch
cyklar i ndmnd ordning, som man
fdrdats pi.
Tj?instemiinnenhar rikat ut fcir tre
olycksfallunder &ret.Samtligaav dem
var firdolycksfall.

SKYDDSTJAXSTEN
Skyddsglimtarfrin Nobelkrut
Yrkesskadestatistiken t:& 196I
Under 1961 registrerades36 yrkesskador frjr timavlcinad personal vid
Nobelkrut. Det motsvararen frekvens
av 16,7 per en miljon arbetstimmar.
Virt fdrmodande i friregiende nummer av B-pilen, att 196I skulle bli det
hittills gynnsammasteiret ur skyddssynpunktinfriades inte helt. 19)8 noteradesndmligen en frekvens av L6,0.
Nigot av det "jordskred", som vi reserveradeoss fdr, intriiffade tyvd,rr i
november och december,di vi hade
sex olycksfall vardera minaden. Halkan blev m&nga nobelkrutares olycka
och hela fem av de 12 var fdrdolvcksfall.
Trots uppgingen i slutet av iret,
torde man nog kunna sdga, att L96L
var ett ur skyddssynpunktgott 6r. Inga
dcidsfall eller invalidiserandeskador
intrdffade, vilket ir det viktigaste. De
sviraste olycksfallen utgjordes av ett

par benbrott. I j?imfrirelsemed 1950
var nedgingen i olycksfallsfrekvensen
mycketmarkerad.Di noteradesndmligen en frekvensav 2),8 per en miljon
timmar.
Den fdrloradearbetstiden,
pi grund
av yrkesskador,sjdnk ocksi kraftigt
och totalt frirloradessilunda ca 5.000
timmar,vilket endastdr O,24/6 av den
sammanlagdaarbetstiden.Motsvarande fdrlust var L960 nlra 10.000 timmar och0,42.
Reparationsverkstdder
ochkontor har
under iret inte haft nigra olycksfall.
Utomordentligt bra har dven Nitroglycerinkrutavdelningen och Byggnadsavdelningenskdtt sig. De har
bida haft endastett olycksfall och redovisar en frekvens av 4,3 respektive
7,8 per en miljon arbetstimmar.
Fdrdolycksfallen y^r under iret
totalt sju stycken.Det 1r det ldgsta
antal som hittills noterats.Somvanlist

dans kring granen som leddes av tvi
fdrtjusande hemvlvda tdser och en
kndtofsgossefrin SvenskaUngdomsringen. Flitigast i vimlet kring granen
sigs dr Edlind, tett fdljd av fru Odqvist, verkstadschefeningenjcir Geller

och Vicke Edlund, vir populdre f<irridsbas.
Under tiden hade biovaktmdstare
Josef Glimster och maskinist Dennis
Eriksson det svettigt med tre fcirestZillningar pi UVA-kvarn, dlr "Hunden

Plfrt-Niklas, Grodan Boll, Riuen, Hasse Jonsson,Ragatanocb Hijnan pfr rlvA:s jilfest.
Foto Ove Stoor.

Skyddstiivlingen
Fr&n och med I96L anordnades
skyddstiivlingen efter en helt ny princip. Fciretagetindeladesi 17 tiivlingsgrupper. Frir varje grupp uppsattesen
viss premiesumma.Denna minskades
sedanmed 150 eller 100 kronor, beroende pi om man tlvlade i A- eller
B-gruppen, for varje inttdffat olycksfall. Varie kvartal betraktadessom en
avslutad t2ivling. Totalt dkades ocksi
prissummani tavfingen.
Resultatetunder det fcirsta6ret blev,
pi grund av minskningen i olycksfallen, gott och sammanlagt uppgick
premierna till 10.4tt kronor. I Agruppen har Nitroglycerinkrutavdelningen lyckats bdst och klubben kan
ddr si sm5.ningom
hdmtaut 1.655kronor. Dlrefter frjlide Yrkesklubben
med 1.320 kronor. B-gruppens"segrare" blev RA-klubben som kom upp
till 800 kronor.
I likhet med tidigare ir fir skyddsombuden pi de avdelningar, som, i

som vdxte" uppskattadesmest av de
mindre barnen.
Att det verkligen nappadevid fiskdammenldr en viss herr Sandbersha
svarat fdr. Han syntes dock inte- till
under yrkesut6vningenutan vi ffu lita
pi sagesmannenRune Abefors som
agnadekroken.
Kaffe, saft och tirta serverades
kontinuerligt av de sndllatanternai k<jket,
med alltid lika glada fru Svenssoni
sDetsen.
Efter en sista linsdans blev det
dragningpi lotteriet,f,. v. s. intrddesbilletterna. Den fina blunddockan
vanns av Pirio Harmanen och ishockeyspeletav Roger N7ahlberg.Det
fcirljudes att pappa Jrirgen och brcidernakom sent i sdngden kviillen. Pi'
de vuxnas billetter vanns delikatesskorgen av fru Gulli Edlund.
Direktcir Odqvist tackadefestkommitt6n, verkmditare Birger Carlsson,
ink6pschefEric Tijrnblom och ingenj<ir Bo Nellmer, orkestern och alla
civrigafunktiondreroch si var det dags
fcirden hiirligaslutkldmmen:Pisarni I
Alf Bernbarcl
P..t.
Mina ungar riknar redan dagarna
till nlsta iulfest.

fors Poliklinik, men som ej medftirt
s.jukskrivning,har varit 17) st. under
1961.En synneriigenhcigsiffra, vilket
vid dbdsfall p5. grund av olycksfall, klart visar att :kyclclsglasdgon
Olycksfallskurvan
bor anhar under 1961 sjunkit en aning och har godkdnts vid ett tillfdlle under aiinda-ri :l6rre omlattning i arbetet,
Enligt statistikenhar 8 avdelningar
utvisar frjr iret 23o st. olycksfalltotalt, 7967.
Invaliditetsfallen,som godkdntsfcir av 41 st. varit helt skadefria.
ddrav i arbetet 199 st. och fdrdolycksfall 3I st. Ar 1960 var motsvarande livrdntaunder 1!61, var 10 st. Ddrav
srffrcr 237 st. totalt, varav i arbetet 4 st. gdllandeyrkesskadaeller hcirsel- Olycksfallen utom arbetet
208 st. och firdolycksfall29 st., sile- nedsdttning.Ovriga har varit ersdtt- har under Ftr 7961 cjkat frin 107 st.
des en sdnkning med 7 st. olycksfall ning fdr kvarstiendemen vid olycks- 1960 till 723 st. 1961, vilket ger en
itr L96I. Antalet arbetadetimmar har fall. Den svlrasteolyckan ddrvid var frekvens aY 13,3 per 1 milj. arbetsunder 196I varit 9.226.626, mot amputationav hoger hand pi en smi- timmar 1961 mot lL,4 hr 1960.Sjuk9.369.382fu 1960,en minskningmed desarbetare.Sjukdagarnavid olycks- dagarnavar 2.108 dagar 1!60, mot
fall fu 1961 var totalt t.304 st. mot 2 . 7 7 2s t .h 1 9 5 1 .
r+1. / )o tlmmaf .
*
5.446 st.?n 1960.
Det storstaantalet olycksfall under
Olycksf allsf rekvensen
Den visuella statistiken
totalt fcir 1961 blev 25,0 per 1 milj. under 1961 visar att hand-, handled 196I hat drabbatde metallurgiskaavarbetstimmar,
fu 1960 var frekvensen och fingerskador alltjdmt dominerar delningarna.Dessadr naturligtvisocksi de mest utsatta, genom att tLrngt
21,3, a[lae cn obetydlig, men dock med
79 skador,vilket utgor 34,3 70 ^v och varmt arbete stdndigt ddr fcireglZidjandesdnkning.
samtliga, diirav enbart fingerskador kommer.
Olycksfall i arbetetfick ir 196L en med 49 st. Ndrmast kommer skadori
Vad betriffar olycksfallen fcir M
frekvensav 2I,6 per 1 milj. arbets- fot, fotled och skadori ben, knl med
under iret, si visar den visuella statimmar, fu 1960 Yar motsvarande resp. 48 st. och 28 st. eller 20,9 %
tistiken att hand, handled, finger och
siffra 22,2. Alltsi en sdnkningmed och 12,2 /o. Dessa skador blir sam- fot, fotledsskadorutg6r ett "fdrkrosokade manlagt 1)5 st. och utgtir 67,4 /o av
9 st. olycksfall.Frirdolycksfallen
sande" antal. Ddrfcir bcir alla krafter
fu 1961 med 2 st., frekvensenblev samtliga skador.Antalet tiskador har sdttasin i fcirebyggandesyfte for att
ddrigenomfor iret 3,4 per 1 milj. ar- gl?idjandenog endast varit 6 st. ir
nedbringadessaskador.
Lai
betstimmar.Motsvarandesiffra frir ir
1961. Ar det mrijligen skyddsskornas
1 9 6 0v a r 3 , 1 .
fcirtjiinst? Ogonskador,som lett till
Bofors skyddstiivling 1961
Under 1961 intrdffade beklagligt sjukskrivning,har varit 9 st. eller lika
For 5.retsskyddstiivlinghar prissumnog tvn olycksfallmed dddlig utging, med ir 1960 och utgjorde 3,9 %.
man stigit till 20.282: 50 kr mot forra
Det kanske bor ndmnas,att dgonddrav ett i arbetetoch ett under flrd
Fffets16.729:-- kr. En cikningalltsl
i Bofrin arbetet.Livrdnta tili efterlevande skadori arbetetsom behandlats
med 3.tt3: 50 kr till avdelningarna.
De avdelningart grupp A, vllka fhr
hdgstaprissummorna,dr avd. VP med
sida rorandeolyckshlndelser,
Skyddsglirntar . . . Forts.frdnftireg.
tillbud till si7 . 3 8 2 :- k r , a v d .B m e d7 . 3 6 2 :- k r
jdmfcirelsemed senaste5-irsperioden, dana och yrkeshygien skall fr?imja och avd. VR som ffu 892: - kr. Avd.
Iyckats slnka sin olycksfallsfrekvens skyddsarbetetoch ddrigenom skapa MV har i denna grupp haft endast 1
okat skydd fcir de anstdllda.
en personligpremiepi 50 kronor.
olycksfall.
Fcirutom fortlcipande rapportering
I grttpp B fFLravd. VV hogstaprisUrdelningenav premiernarigerrum
i sambandmed Centrala Skyddskom- av anmdrkningsvdrdahdndelserskall s l r m m a n m e d 1 . 0 0 5 : - k r , a v d .
varje hrist hi.llas en konferens. Den VK-t0 m. fl. fir 672i ro kr och avd.
mitt6nsirsmcitei mars.
fcirstahcills i slutet av oktober i fjol
K A - 8 , 9 f \ , r6 4 6 :- k r .
Samarbetei skyddsfrigor
med Nobelkrut som inb.judare.
6 st. avdelningari dennagrupp har
M e d a m m u n i t i o n s f a b rni k eZ a k r i s - varit helt olycksfallsfriaunder 1961,
Sedanetskilliga ir tillbaka har Nobelkrut varit anslutet till ett interna- dal i Karlstad har Nobelkrut sedan ndmligenavd.MG-30, KMPS, VK-2t,
i skyddsfri- etskilliga ir tillbaka haft ett mycket VE, MRK ochKA-6, 7.
tionellt erfarenhetsutbyte
Lai
Det har
Fcir gott samarbete
i skyddsfr&gor.
gor inom sprdngdmnesindustrin.
nzirvarande
6r ett 30-tal sprdngdmnes- inte begrdnsatsig till enbartutbyte av
fabriker, spridda civer hela vdrlden, erfarenheterav olyckor och tillbud, Extravaktens spiiksyn
utan lven omfattat delgivningav olika
med i detti erfarenhetsutbyte.
Det gir
Nu Bois-Beala,
via en skyddstekniskakonstruktioner.
ut pi att medlemsfciretagen
air ganla ra&ala,
central i Schweizlimnar varandrainDe svirare olyckornainom sprdnguar fram.nei porxenen natt.
formationerom intrdffadeolyckor och :imnesindustrindr, som vdl ir, ganska
Hon stod diir och glysa,
sv&raretillbud vid tillverkning och f5,. Tyvarr intraffar dock ibland h?injag bbrjaclery.ra,
hanteringav explosivdmnen.
delser med fcircidandeverkninsar fdr
och undra aaclf-n ir det latt?
I fjol host trdffadesiiven en civer- b i d e m l n n i s k o r o c h m a t e r i e l .I d e t
Hon .rct,iir da uakten?
enskommelsemellan de tre stcirsta fclrebyggande
arbetetir det ddrfcir av
Men jag hauernmkten,
i Sverige,for- mycketstort vdrde att fn del av andra
sprdngdmnestillverkarna
nted h)n hLle och bolaget
utcm Bofors Nobelkrut. AB Express- fiiretags erfarenheteroch av intrdffajag .rAriuitpakten,
dynamit i Grdngesberg
Minga ginger kan
rciViinttliinning. ritt ej
och Nitiogly- de olyckshdndelser.
cerin AB i Gyttorp, om ett intimare ddrigenomriskfaktoreruppspiras och
och:ou hir pi trakten!
samarbetei skyddsfrigor. Avsikten [r
lZimpligaskyddsitg2irder
vidtagasi tid.
Hon f drsrannned ett ihiligt :hratt.
att man genom utbyte av erfarenheter
Ltn
H-g

Gynnsamnare olycksfallsfrekvensvid Bofors 196I
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2S-irsjubilarer sorn ej kom med pi gruppfotografierna

Gdsta Eriksson

Gunnar Granholrn

Forts.frdn sid. 63

Lennart Sandstrdnt

Sigge Wadstedt

*
T

I

Gust. Karlsson

Karl Karlsson

Oslen Cl,esson

Eric Landerholnt

G. H. Lindqrist

TorJteft Lindstrdtn

JonasLund.

Nils Lundgren

Ganhild Nilsson

Ingenjcir G. D. Nordquist (pensiondr) f. d. KKZ, Upp:ala
t3
FrokenM. Bystriim,E. M. A. N. I.
7 t , Bd Raspail,Paris 6e,
Frankrike
1 4 . Krutbruksarbet:a Erna Carlsson
(5)791), RA 3, Nobelkrut,
Bofors

15. Metallarbetare
Valter Andersson
(10361),Ticlaholmsuerken
*
rOr..,

**

.rran LaserereBeTb

1.

Med

1961,
Jutprist:ivlingen

Rob, Gamrnesson

t2

Vir ldsekretsiir tydligen vdl hemma
i Sverigesgeografi, ty ett betydande
antal kuvert med ldsningar kom redaktionen tillhanda vid tdvlingstidensutging.
De ritta landskapenvar L. Sddermanland (Nykcipingshusm. m.), 2.
Ostergdtland (SAAB, Gdta kanal),
3. Uppland (Uppsala hcigar m. m.),
4. SmSland(tandstickoroch glass), 5.
Dalarna (dalahdsten,majsting), 6.
Blehinge (Karlskrona iirlogsstation),
7. SAdne (pilevall och trappgavelsborg), 8. Halland (Varbergs fiistning), 9. Viirnzland(M8rbacka,grdnsmonumentet), IO. liimtlanl (Areskutan, skidlift), LL. Niirke (Orebroslott,
skoindustri),12.Lappland (midnattsol
och ren i fjelet).
Nr 2 kan mihlnda avenvaraVdstergcitland, eftersom Gcita kanal ju gir
genom detta landskapoch SAAB dven
har fabriker i Trollhdttan.
Prislistanfick foljande utseende:
1. Fru MargaretaPettersson
(3449),
KA 9L4,Bofors
2 . Fru Ulla Holmlind (84011),
TVE 7, TiclabohnsterAen
Fcirridsman Folke Blomkvist
(21679),W 21, Bofors
4 . Kopist Monica Andersson(863),
Konstr.-kont., lY ed.auerAen
5 . PlitslagareRasmusGlad
(6494), Avd. so c, N)HAB
o . VerktygshiirdareHilding Ahlstrand(5804), MH 24, Bofors
7 . Herr Georg Allgulander, FAM,
Ma:lnzl)
8. KontorsbitrddeAnne-Charlotte
Lindroth (7842,Ypp I14,
NOHAB
Hans Kjellin
9 , Brukstjdnsteman
(8L420), FA6, Orebro
1 0 . Herr Bengt Thorss6n,FAS,
Stochbolm
1 1 . Lagerarbetare
SigvardNorberg
(2, 630), F AY, Sund.: ualI

ett brev frfln Tidaholms-

vefken
Vid nyirstid ?ir det ju vanligt att
man fir reklamalmanackoroch 6.tskilliga, av dessa har ju f<irforiska och
nakna damer att uppvisa.
En och annan tycks emellertid inte
vara vd:nav dylika och jag delar i viss
mAn deras uppfattning. Emellertid
finns det val atskilliga, som "alskar"
bildernaoch som inte kan finna att de
g<ir nigon skadapi vdggen.I Maskinverkstadenvid BTV blev det emellertid bestlmt, att nl.gra mer eller mindre
nakna damer inte skulle fi finnas och
detta inspirerade till nedanstiende
limerick:
En ingenjdr i en grannstad ti// Hio
fick ei i sitt sinnendn ro
'alntanac
Aornat yppi ga barna
uppuiickte haw ettetiskaharnt
Men niir bilden tops bort
blea han lugn rnT-nitro.
Vox populi
*
>Bofors

bland de stiirsta>

Ndr det ir si moderntmed historier
till Metallarbetaren,si tilldgnas en
dkta"Boforschhistoria"
till B-;ilen.
Som vi sig i B-pilen frin f-oregiende 6r, har en rdtt ling tid svunnit frin
bambubcissoroch handbr;ssor till de
mera moderna luftvdrnspjdsernaoch
till de stora 30,5 cm haubitserna.Omkring Sren L9I5-I920 tillverkades
dessafdr kustartilleriet fcir svenska
staten och dven fcir den norska. Haubitsernavar med lavettaseoch eldrcir
uppstiilldafcir monterjng-i rtoru rnorrteringshallen.
P6.den tiden dross ndstanalla maskiner med ldderrenimaroch di fanns
i reparationsavdelningen
en remlagare,
Adam Roos,somvar ganskaslagfZirdig
och rapp i tungan.En svarvareH, kom
med sin rem fcir lagning. Nu hade
Roos varit i U. S. A. nisra ir och
taladealltid om att allt var ii stortoch
priiktigt diir.
Forts,pd niistasida

\-\--

CIchtrfrlicl
%noa,fur
Semesterhemmet
stlnges f<ir sisongen sdndagenden 19 augusti.
S. k. helgvistelser
beviljasunder den
Aterigen kirjar vi nalkas den tid, antal tiltande. Frfln midsommar och
hilles oppet,
tid, som semesterhemmet
juli,
di den ordinarie
di semestertankenleker oss i higen. fram till den 7
i den min som det finns plats.
fcirutom
Boforssemestern
skall,
btirjar,
Till Er, som tlnkt fdrldgga semestern
En sondagsutflyktmed familjen och
till Storiin, fir vi meddela, att ansdk- de fr&n ftiretagetsom Indrat sin semesmed Storcinsom fdrdmil har blivit mer
tertid, lven ett antal utbges- och husningstiden dit utgir den 13 april.
och mer uppskattat. Bl. a. finns ju
Semesterhemmetkommer i ir att modersfamiljer kunna beredasplats.
mcijlighet att fi njuta av sol, bad och
tippnas den 2 juni. Liksom ftiregtende
Under tiden 7-28 juli intrd'ffat fiske och den, som inte behdrskar
ir blir det bolagets pensionirer, som den ordinarie Boforssemesternoch unfiskets iidla konst si till den grad, att
under de tvi f<irsta veckorna kommer der den tiden kan varje familj endast
han kan livnira sig pi detsamma,beatt taga 6n i besittning och dirmed
erh&lla en veckasvistelse.De, som har hover inte avskrickas fiir detta, endr
inleda semestersdsongen.
miijlighet att indra sin semestertidtill
det finns mdjlighet att dta den goda
"Dir stdmningen dr god, existerar f6re eller efter den ordinarie, kan diirmat, som servetasi Restaurangen.
inga moln." I detta ligger en liten ftiremot erhilla tvt veckorsvistelse.
Om Du skall intaga Din miltid d[r,
klaring till att solen alltid skiner pi
si
skall anmd'lanom antal meddelas
juli
28
4
augusti
skall
i
Ved<an
till
Storon och varfcir vi helst vill se penexp. i Vaitentornet, Bofors, som dr
for
de
serfdrsta
hand
plats
beredas
siondrerna,som de fdrsta gdsternafdr
arbetat under ordi- 6ppenvarje onsdagkl. I6.30-L7.3O.
iret. Den stdmning, som d& skapas, vicearbetare,som
Tel. nr Exp. i Bofors 3L7 L4. Exp.
narie
semestertid.
smittar av sig p& sivdl personal som
Stor<in0551/22083.
Efter denna tid kommer ytterligare
civrigaoch brukar sedanricka iinda till
Viil mritt p& Storiin 1P62!
likasi
husmodersfamiljer,
ett antal
sdsongavslutningen.
Stori)nastiftelsen
Fiir midsommarhelgenrdknar vi med kommer, liksom tidigare tq Unga drNimnden
full belZiggningi stugornaoch ett stort nar att ha en ldgerveckz-.

Storcin1962
Programmetftir semesterhemmet

Forts.
frdnJdreg.sida
H.: "A, a, a, fti talar och skryterom
Amerika. Vad skall det vara mot de
dZir!" (Och pekadeut mot monteringshallen.)
Roos: "A, kdre du, tockre ddr dd
hade de te' laddstakeri Amerika."
*
Nu var det vanligt att f<irmin och
verkmdstaregick ronden i avdelningen
p& morgonen och s&gtill att arbetarna
kom ig&ng med arbetet vid maskiner
o. d. Si gjorde iven ijververkmdstaren
Franz Andersson sin rond pi verkstadsomrldet.Si kom han till Roos'
arbetsplats och stannade ddr, si kom
det:
"Dd" va fdrfiirligt va fint fdrklii
(mollskinn) du har fttt Roos!"
Roos: "Tjaa, dI skulle vdl ja. ha
rid till ndr en del som ingenjcir gir
khdd i stirkkrage och galoscher."
skrattadeochgick.
Oververkmdstaren
Det fanns humor och kamratskap
iven pfl den tiden.

l-son

Beskrivningar av de vid Fcirslagskommitt6ernas senastesammantrdden
Under 1961 inldmnades till Ftjr- vid Bofors, Nobelkrut och NOHAB
slagskommitt6n vid Bofors 194 fot- beldnadefdrslagen miste pi grund av
slag, vilka behandladespi 7 samman- platsbrist stt iiver till ndstanr.
trdden, det senaste den 3L januari
*
1962. Kommitt6n har godk?int 169
ftirslag till bel6ningar pi sammanlagt
19.24t kr, eller i medeltal ca tl4 kr
per frirslag. Sex fcirslag har bordlagts,
d& de kriivde l8ng priivnings-. och utredningstid. Tvi har S.tertagitsav resP.
fiirslagsstdllare och sjutton har tacksamt avbiijts. Av sistnimnda var bl. a.
ett alltf<ir gammalt (mer In 1 ir) och
w& har "lagts pi is" di de f. n. inte dr
aktuella.
Av de bel6nadefiirslagen erhcjll sex
reklamsakoch diplom. Pi, fyra fcirslag
har t. v. endastfdrskott utbetalats,varfiir beldningssummornakommer att
stiga.
MSK leder d,verligseti antal bel6nade forslag dven i ir och sdrskilt reparatcirerna har varit mycket flitiga - Niir de' ii' nLgot riktigt aiktigt, s3 anaiinder
fdrslagsstlllare.
Fiirslagsfacit

Bofors
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Redaktionens
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Ndsta nummer
blir nr 2 av irgXng 1962, som berdknasurkomma omkring 1 maj. Redaktionen dr tacksam att fi eventuella
bidrag - notiser, berlttelser, historier, teckningar, fotos
m. m. - till detta nurnmer snarastmiijligt och ej glrna
senareen 1 april. Alla publiceradebidrag honoreras.
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