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TII)NING F0R DE ANSTAttDA INOM B{)F()RSl(ONCERNEN

196l ARS BOKSTUT
Nigra kommentarer till irsredovisningen
Au Kqmrer BERT HENN/NG
al

\
rJ om vanligt inledes B-pilens virnummer med
nigot si foga vi.rlikt som en redogorelseover foregiende irs bokslut. Det hor emellertid dennairstid
till att 96.igenom siffrorna for ett avslutat ir och i
dessa dagar overflodar tidningarnas handelssidor
av artiklar om boksluten for landets storre foretag,
med analyserav resp. foretags resultat och ekonomiska stdllning, detta till tjdnst for en storre allminhet.
Bokslutssiffrorna ger uttryck for ett foretags
aktivitet. Ett bokslut dr visserligenhistoriskt, dvs.
dessuppgifter hdnfor sig till en passeradoch avslutad tidsperiod, och man skulle deirfor kunna
if.rlgasd,ttavdrdet av studiet av olika foretags bokslut. Det dr ju nuet och framtiden som ir det viktigaste- inte det f.oryhngna.
Bokslutet dr emellertid - med alla dessbrister
- ett hjdlpmedel for bedomningiven av framtidsutsikternafor ett foretag.Bokslutetinnehiller, som
nyss sagts,en redovisning av ett foretags aktivitet
under en viss tidsperiod, och kommer ddrmed att
utgora en mdtarepi foretagetseffektivitet. Och att
den effektivitet, med vilken ett foretag arbetar,har
storstabetydelsefor ett foretagsmojligheter att utvecklas i framtiden, ddrom ri.der vdl inga delade
meningar.
Hdl fu kanskeinte ritta platsen att fordjupa sig
i vidare spekulationeri detta dmne.Men si mycket
kan indock sdgas,att ett foretags effektivitet i
mycket stor utstrdckning bestims av den effektivi
tet, som presterasav de enskilda arbetsinsatserna
inom fabriker och kontor. Och vilka dr di uttrycken for en god effektivitet i ett foretag?
Numera dr man vdl enig om svaret pi denna
ffi"ga: att foretaget gir med vinst, sedande med-

verkande produktionsfaktorerna, arbetskraften och
kapitalet, fitt en tillfredsstillande ersdttning.
Och nu <ivergir vi till Bofors bokslut.
Fakturering och ordednging
Under 1961 iikade faktureringen i AB Bofors
med 8 milj. kr till ca 406 milj. kr. Den fiirdelar sig
pi. foljande huvudobjekt.
Militira produkter:
Bofors
Nobelkrut.......
Civila produkter:
Bofors
Nobelkrut.......
Diverse

7s6r
190 milj. kr
26 ,) ),

7s6o
1ps milj. kr
29 ,, ,,

I53

i38
27
6

30
7

,,
,,
,,

,,
,,
,,

406 miL| kr

,,
,,
,,

,,
,>
,,

398 milj. kr

I jimforelse med foregiende ir foreiig, som synes, en mindre nedging av faktureringen av mili
tira produkter, fiir vilka omloppstiderna of.ta d,r
Ihnga, medan faktureringen av civila produkter
okade medca I0 Vo.
Styrelsens forvaltningsberdttelse omtalar, att
orderingingen pi militzira produkter var stcirre dn
irets fakturering, och att virdet av influtna order
p5. civila produkter lhg pL samma nivi som under
foregiende ir. Mot slutet av iret mdrktes dock en
nedging av eftefi.rt"gan pL valsade sti.lprodukter.
For hela Boforskoncernen uppgick t967 irs fakturering till 520 milj. kr, sedaninterna leveranser
bortrdknats.Av detta belopp avsl.gca305 milj. kr
fakturering av civila produkter.

--l

FoR An r96t
vrNST- ocH FoRLusTRAKNING
INTAKT AV RORELSEN
Resultat fore avskrivningar och avsdttning till
skatterm. m.

56.120.000

Avgir:
t.000
4.834.OO0
196.000
763.OOO

avskrivning pi jordbruksfastigheter
fabriksbyggnader
kraffferk, egna .
kraftverk, rdttigheter
bostdder
maskiner och inventarier . . . . . .

240.ooo
23.6t8.0O0
29.656.OOO
686.000

avskrivning pi aktier
avsittning till investeringsfond for konjunkturutjdmning

4.000.000

2L.978.000

Nettointdkt av riirelsen

INTAKTER

34.342.000

OCH KOSTNADER I OVRIGT

Utdelning i aktier
i dotterbolag
i andra bolag .

22.OOO
1.646.000

1.668.000

300.000
3.84L.OOO

4.74r.000

Intdktsrdntor
frin dotterbolag .
andra intiktsrdntor

Vinst i silda aktier
Avglr: kostnadsrdntor. . .

342.O00
6.151.000
5.737.000

4r4.000

Summa intdkter f6re skatter

22.392.000

Avgir: skatter

LO.522.000

Nettovinst f.or ir 796I

11.870.000

1961 irs resultat
Arets resultat utldsesndrmasti vinst- och forlust'
rikningen, men vissa upplysningar i styrelsensforvaltningsberdttelsed'r viktiga fiir helhetsbilden. Av
vinst- och fodustrdkningen, som kan ldsas hdr
ovan, framgilr, att L96I ins resultat fore avskrivningar och skatteavsdttning uppgick till 56,3 milj.
kr. Hiirifrin avgir avskrivningar pL anldggningar
med inte mindre dn 29,7 milj. kr, varav huvuddelen
avser maskiner. Vidare har aktier avskrivits med
0,7 milj. kr och avsdttning till investeringsfond for
konjunkturutjimning verkstillts med 4 milj. kr.
Hirefter redovisasden s. k. nettointikten av rorel'

sen med kr 21.978.000.Sedan intdkter av kapital
- erhillna utdelningar och rintor m. m. - tillagts
samt kostnadsrintor avdragits, uppgir vinsten f6re
skatt till 22,4 miIj. kr. Skatter till stat och kommun
avgir med 10,5 milj. kr och nettovinstenredovisas
med kr 11.870.000(hr 1960 uppgick den redovisade nettovinsten till nigot ldgre belopp, II,7
milj. kr).
Av storsta betydelsefor resultatbedomningenir
att fi. en uppfattning om vad som hint med eventuella reserver och om nigra extraordinira Poster
forekommit i bokslutet, vilka inte dr synliga i vinstoch forlustrdkningen. Sdrskilt varalagereserven ir

intressant, eftersom foretagen som bekant medgivits rdtt att skriva ned sina varulager till 4O % av
det verkliga vdrdet och dirigenom-skapas. k. varulagerreserv.Vad har alltsa hant med dennareserv?
Har den okat eller minskat?
Somnyssndmnts,innehi.llerforvaltningsberdttelsen en del uppgifter i dessahdnseenden.Vad varulagerreserven betaffar meddelas, att varulagret
okat under 6.ret,i sambandvarmed varulagerreserven okats med 5,5 milj. kr. I annat sammanhang
upplyser forvaltningsberdttelsen om att koncernbidrag idmnats till dotterbolag med 5,6 milj. kr,
ndmligen till Nydqvist & Holm AB 3,2 milj. kr
och Bofors-TidaholmsverkenAB 2,4 miIj. kr. An
vidare idmnas en uppgift om att bolaget, mot tidigare praxis, tillfort sina pensionsstiftelserrdnta
med 3,1 milj. kr.
Dessa poster har belastat irets resultat men dr,
som sagts,icke synliga i vinst- och forlustrdkningen.
Det dr alltsi. uppenbart att den verkliga vinsten for
hr 1967 varit storre dn vad som redovisasi vinstoch fodustrdkningen.
Nu mi emellertid ingen forledas att tro, att bolaget med ovanndmnda avsdttningar kommit frin
beskattningav dessavinstmedel.Koncernbidragen
till dotterbolag utgor i princip inkomst for vederborande bolag. Avsdttningen till varulagerreserven
dr visserligen skattefri for stunden, men si snart
varulagerreservav nigon anledning upploses,intrdder beskattning automatiskt.Ett exempel pi detta
hade vi i geo irs bokslut, di bolager tvingades
att minska varulagerreservenmed 16,g milj. kr beloppet utgjorde inkomst for iret. Vad slutligen
rdnta till pensionsstiftelserbetrdf far, 'd.rdet naturligt, att bolaget betalar rdnta ph skulden till dessa
stiftelser, lika vzil som rdnta betalas p3. andra lhn.
Nettovinstensdisponering
Nettovinsten f.or ].96L utgjorde, som vi nyss sett
i vinst- och forlustrikningen, kr 11.870.000.Styrelsen foreslir nu bolagsstdmmanatt besluta, att
utdelning till aktieigarna skall utg6. med oforzindrat kr 8: - per aktie, vilket gor 8,8 milj. kr, samt
Bokslutsarbetet

i bild:

Framtagandet aa bokilutet d.r i bdgsta grad ett lagarbete, dlir
Ekonorniaudelningens oliAa tektioner deltager.
.
Fdljande bildserie oill aisa ndgra glitntar frdn bohslutsarbetet.
1 . Driftsbokfi)ringens rapporter santmanstiillt pA EDE aa berrar
Allan Landin och Bertil Sund.h.
) AtalerialAartoreAet kollas fdr bestdrnning aa inneliggande lager ocb nldrerial aa hey Harald lyindahl pA EDM.
Reskontran - i detta fall en s. k. plocLresilonty4 - 4y1trijy1met aa berr Carl Hielm pA EFA. Pifunzama rymmer en del
aa Srett riiAningar.
4. PA EDX gdrt efterkalAyler pfr oliAa objeLt. Niirntast Aameran
herrar Aluar Quick, Bertil Book och per Elgh.

att till reservfondenavsettest,2 mil| kr. Vad som
hdrefter iterstir av nettovinsten,1,87milj. kr, overfores i ny rdkning, d. v. s. ligger kvar som disponibla medel.
Liiner
I ftjrvaltningsberittelsen finns dven uppgifter
om vilka loner som utbetalasunder hret.1961,Lrs
liinesumma pL ca t43 mll| kr oversteg 1960 irs
med ca 11 milj. kr enligt nedan'
:p,6t
Loner och araoden till:
1960
styrelse,verkstillande
direktor och andra
860914
941.370
foretagsledare
tjdnstemdn,arbets59.i36.790 53.0)1.807
ledarem. fl. .
82.595.567 77.874.960
arbetare

14Lrrr5r1

13L848:r3'

Antalet anstdlldaunder 1961utgjorde i medeltai
8.966 moi 8.743 under 7960. I hela koncernen1r
omkring 1,2.40oPersoneranstdllda.
Investeringar
Under 1961 investeradesca 38 milj' kr i byggnader och maskiner.Om detta,Iiksom om pigiende
och kommande investeringar,har forvaltningsberdttelsen en del attfortd,lia:
Inom Boforsverkenhar moderniseringenav stilgjuterierna fortgitt programenligt. Beslut har fat'
tats om en vdsentlig utokning av gjuterikapaciteten'
har fdrdigstdllts
Nya ugnar for smidespressverket
och tagits i bruk, liksom dven ny utrusining for
tillverkning av kallvalsar. Den tidigare beslutade
utvidgningen avverktygsverkstadenhar genomforts
under iret. For atttdcka det okade behovetav plitbearbetning har en utbyggnad av plitverkstaden
piborjats. En ny kontors- och laboratoriebyggnad,
bmfattande ca 3.500 m', hat under Slet fdtdig'
stillts. I denna har inrymts bolagets forsiljningsavdelning fiir civila stilprodukter, varjdrnte okat
utrymrne beretts konstruktions- och laboratorieavdelningarna.I sambandhirmed har instrumentlaboratoriet i Stockholm dverflyttats till Bofors.
Inom Kilstaverken fortsdtter utbyggnaden av
smedjan planenligt. En ny anld'ggningfor vdrmeBokslutsbilder /orfs.
5. Driltsresultaten analyserasoch id'mfdras med' budgeten p2
EDF aa heryarAxel Sedsttdmoclt Alaat Larsson.
6. P3 Hdl|ortsaad'elningen,EDH, stansasalla uppgiftet lrfrn d'e
oliAa audelningarnap3 hort. Niirmast Aameranfrdken Anita
Forssmark, i bakgrundenMarita Strdm och Anita NYlrAnr'
7. Tabulatorki)rningpi EDH ned fru Inget Heubeck aid nzaski'
nen. FrSn korten ki)resalla uppgilter in pd listot'
8. Huaudbokens hontoblad.ki)rs art fri)hen Maria Jobansson,
't'ri)AenBirgitta Ftdberg de,,a nontent'
EDA, men hiir dsar

behandling och f2irdigstillning av stingstil, med
tillhorande lagerlokaler,dr under uppfoiande.
avdelning Nobelkrut phghr utbyggnad av
" lil
fabriken
for tillverkning av lakemedelsiubut"rrr"r.
Beslut har faitats angA.ende
omldggning av det in_
terna transportsystemetfthn sphr_till truckdrift.
El ny lager- och kontorsbyggnadhar under iret
uppforts for forsdljningskontoieti Orebro. Vidare
har- hos dotterbolaget i Helsingfors, Oy Suomen_
Bofors Ab, en nyuppford anldggning, inrymmande
lager, hdrdverkstadsamt kontor, tagits i truk.
Bolagets ekonomiska stiillning
Sf,.har vi di. kommit till balansrkkningen, som
skali ge oss en bild av bolagets ekonomiika stillning. Vid studium av en baiansr2ikningskall man
komma ihhg, att, ehuru balansrikni.rg"i a, hdnfor_
lig tili en bestdmt angiven tidpunkt, si. dr det inte
sikert, att de olika belopp som balansrdkningen
upptar representerarde uerkliga v:irdena vid denna
tidpunkt. Detta gdller sarskilt anlziggningstillg&ngar, som ingir i balansrdkningen-ia a" U"_
lopp, som de kostat att anskaff.a,oavsett hur penningvdrdet utvecklats sedan anskaffninsstillfdllet.
Tv6. identiskt lika byggnader, den er,"auppford
I94) for 100.000kr, den andn 196I for 17j.000
kr, ingir silunda i balansrdkningenmed sina ursprungsvdrden. De hrliga avskriiningarna rdknas
o-cksi pi de verkliga anskaffningskos=tnaderna.
Vad omsdttningstlllglngarna betrdff.ar, dr det
lfhga.om,varulagret viktigt att komma ihh.g, att
skattelagstiftningen,som tidigare ndmnts, tilliter
foretagen att "skriva ned" varulagervdrdet till 40
det verkliga vdrdet. Den varu-lagerreserv,
7o
sorn
-av
silunda kan foreligga, fir emellertidlnte i sin hel_
Bokslutet

sammanstiilles:

9. Sarntliga uppgifter strdrnntar in till herrar Sun Sinclair (t. h.)
ocb Thorsten Henricsson pfr ED, ddr bokslutet sanmanstiilles.
Samtliga fotos B-pilen

het ldggastill foretagets tillgingar vid vdrdering av
foretaget.Som tidigare ndmntslr denna,.r"rrr 6b._
skattad, varf.or den egentliga reserveni sjdlva ver_
ket inte uppgir till mer in i stort sett hdlften av
den redovisade.
AB Bofors balansrdkningfor 796t dr uppford
pi sid. 6-7 med 196o {rs vdrden ansivna for
jdmforelser.
Tillgingar
framghr av bal.ansrdkningenuppgir brutto_
..Som
vdrdena for a-nli)ggningar (d. u. ,. unJ.uffnings-ca
kostnaderna for befintli ga anld,ggningar) till
547 mllj. kr. Beloppet d,r ca Z4 miti. ki storre ?in i
1960 Lrs balansrdkning, vilket givetvis beror p6.
irets nyinvesteringar. be ackuriulerade avskrir,_
2ingalna Tplqar till ca 365 mllj. kr. Okningen sedan foregi.ende ir sammanhdn'germed de-under
1967 gjoda avskrivningarna. Skillnaden mellan de
tot{a. anskaffningsvdrdena och avskrivningarna
utgor bokforingsvdrdetkr 182.775.OOO.
Posten aktier i andra bolag har okat med kr
106.000,som hdnfcjr sig till av bolaget nytecknade
aktier i Svenska Aeroplan Ag och Ag S7ilhelm
Becker. Bolagei har i ijalva verket under iret for_
ytterligare nigra aktieposterfor sammanlagt
:1ry?t
686.000kr, varav 675.OOO
i SvenskInterkontinental
Lufttrafik AB (SILA), men dessavdrden har omedelbart avskrivits, vilket framgir av vinst- och for_
lustrikningen. Det kan i deita sammanhang afl_
mdrkas, att sidan avskrivning av kostnaderia for
anskaffade aktier, som regel irrt. ar avdragsgill vid
beskattningen.
Anldggningstillgingarna redovisas med totalt
23,2,7miIj. kr mot 220,3 milj. kr i 1960 irs balans_
rdkning.

BALANSRAKNING
fiir iren 1961och 1960
Jiimfiirande balansriikningar
TILLGANGAR
Anl iiggningsti IIgdngar
samt tomtJordbruks-och skogsfastigheter
mark

Fabriksbyggnader
Bostdder
Kraftverk, egna .
Kraftverk, rdttigheter
Pigiende nybyggnader . . . .

Maskiner och inventarler ' .
Avghr
ackumuleradeavskrivningar for

fabriksbyggnade
bostdder
kraftverk, egfla '
kraftverk, rdttigheter
maskineroch inventarier' '
Forskottsutbetaln.for anldggningstillgingai
Aktieridotterbolag..
andra bolag

Forlagslintill dotterbolug.'

1960

t96t

2.2r7.OOO
174.867.O0O
13.039.000
14.40t.000
19.166.000

2.)rr.ooo
182.207.000
13.05t.000
11.7t8.000
19.2t8.000
10.685.000

6.264.000

243.3r4.O0O

229.998.0OO

304.o02.000

28j.633.O00

547.316.000

t13.63r.OOO

84.899.000

80.213.000

9.437.0O0
9.346.0OO
5.227.000
255.618.O00

9.198.000
9.150.000
4.458.000
236.288.000

364.54r.O00 782.775.000
7.513.000

139.307.OO0774.324.000
3.711.000
28.564.0O0

28.564.000
9.617.000 38.181.000
4.200.000

9.511.000 38.07t.000
4.200.000

232.669.00O

220.3r0.000

20.t00.000

Sphrrkontof i)r inaesteringsfond

40.300.000

Onzsiit t ningsti IIgin gat
Varulager
Materialbehi.llningar
Produkter i arbete
Fiirskottsutbetalningar
till dotterbol^g ..
andra fijrskottsutbetalningat'
Fordringar
hos dotterbol^g -.
andra fordringat .
o rc h f o r l a g s b e v i s ' ' ' ' ' ' ' '
E g n ao b l i g a t i o n e
Banktillgodohavanden och kassa

56.443.00A
66.011.000
38.390.000704.405-OO0 4t.733.000102.176.000
396.OOO
13.059.000 t3.455.000

r.273.000
12.854.000 t4.727.000

74.627.000

9.803.ooo
5 1 . 3 0 8 . 0 0 06 1 . 1 1 1 . 0 0 0

69.309.000 83.936.000
L.997.OOO
86.229.000

2.44L.O00
111.016.000

290.022.000

294.871.000

,43.19L.O00

55t.481.000

SKULDER

1961

Aktiekapital ochbundnafonder
Aktiekapital
Reservfond
Skuldregleringsfond

110.000.000
17.600.000
18.800.000
7.900.000 135.500.000
7.900.000 136.700.000

110.000.000

Inaesteringsfond

46.000.000

50.000.000

Ld.ngfrisrigaskulder
.....
AB BoforsAllmdnnaPensionsstiftelse
AB BoforsPensionsstiftelse
av Lr 7947 . . . .
AB BoforsPensionsstiftelse
av fu 7960. . . .
Obligationslinav ir 7953
Forlagslinav 6,17951
Skuldtill AB BoforsNobelkrut

8.07t.000
64.800.000
2.400.000

8.438.000
64.o54.o00
t.904.000
30.119.000
8.9t1.000
4.000.000 r2t.466.000

37.702.000
10.977.000

r2r.g54.ooo
4.ooo.ooo

Kortfristiga skuld.er
Erhillna forskottslikvider.
Skuldertill dotterbolug. .
Vdxelskulder. . .
Andra kortfristigaskulder

r21..742.000

746.859.000

8.449.000
10.000.000

14.755.OOO

60.007.000 200.198.000
4.594.000

Skatteskald

5.000.000
55.902.OO0222.526.000
1.138.000

Disponiblamed.el
Kvarstiendeav frin foregiendeir balanserade medel
Nettovinst

18.363.000
16.616.000
11.870.000 30.233.O0O LL.747.000 28.363.000

543.79r.000

Sp)irrkontotf or inuesteringsfond, som upptar det
belopp som bolaget har innestiende pi spdrrat
konto i Riksbanken, har frhn 1960 minskat med
19,8milj. kr till 20,5 milj. kr. En iterbetalning frin
Riksbankenhar ndmligen gjorts av det belopp, som
bolagetenligt gillande bestimmelsertillfilligt haft
pl ndmndaspirrkonto under 1960 och storre delen
av 1961.Det nu kvarstiendebeloppetom 20,5 milj,
kr dr definitivt spirrat till desstillstind ldmnasatt
anvdndainvesteringsfondenfor nya investeringar.
Varulagret intar en betydandeplats bland omsdttningstill glngarna. Det bokforda virdet har som
synesokat med 2,2 milj. kr tilL 704,4 milj. kr. Hdr
kan erinras om den tidigare ldmnade uppgiften om
att vanlagerreserveni irets bokslut tillforts 5,5
milj. kr. Varulagrets bokforda vdrde har alltsi
minskatsmed detta belopp.
7

5t 5.481.000

Posten banktillgodohauanden och hassa har
sedanirsskiftet 1960/61 minskat ffin 1,r5milj. kr
till 86 milj. kr. Detta sammanhdngerframfor allt
med att bolageisskulderi form av forskottslikvider
kraftigt sjunkit.
Omsdttningstillgingarna uppgick totalt till 290
milj. kr, d. v. s. ca 5 milj. kr mindre an i 196o hrs
bokslut.
Skulder
Gir vi si over till den andra sidan av balansrdkningen, som upptar Skuld.er och Eget kdpital, finner vi de egentliga skulderna under tre rubriker,
Ld.ngfristiga skulder, Kortfristiga skulder samt
Skatteskuld.
De li.ngfristiga skulderna uppgl.r till praktiskt
taget samma belopp som i 1960 irs bokslut, dock

|,'

med en del inbordes forskjutningar. AB Bofors
Allminna Pensionsstiftelsehar okat med under
iret tillford rdnta 3. kr 363.000.Pensionsstiftelsen
au i.r 1947 har minskatmed kr 3.1,46.000,
trots att
den fitt mottaga rinta med kr 2.758.000.Minskningen beror emellertid pi att till en nybildad
pensionsstiftelseau i.r 1960 overforts kr 5.904.000.
Sistndmnda stiftelse dr avsedd att tdcka de pensionsitaganden,som giller tjdnstemdnnens
tilldggspensionerenligt den overenskommelse
som trdffades ir 1960 mellan SAF, SIF och SALF.
Obligalions-och forlagsld.nenminskar efter hand
som amortering enligt fasistdlld plan dger rum.
Bland de kortfristiga shulderna dominerar erh6.llnafdrskottslikaider.Dessa har sedan 1960 irs
bokslut minskat med ca 25 milj. kr. Vixelskulderna
har diremot okat med 5 milj. kr till 10 milj. kr.
Bolagets eget kdpital redovisasi forsta hand un-

der rubrikernaAktieAapital och f ond.ersamtDisponibla rnedel.
Under Aktiekapital och f onder har reserafonden
okai med foregiende irs avsdttning3"L,2 milj. kr.
De disponiblamedlen har okat med t96t i.rs vinst.
Inuesteringsfonden,som efter irets avsdttning
med 4 milj. kr nitt 5o-miljoner strecket, fhr narmast hinforas till eget kapital, fastdn den inte uppbyggts med beskattadevinstmedel. Investeringsfonden skall som bekant anvdndasi koniunkturutjdmnande syfte
siatsmakterna uppmuntrar
foretagen, att under goda tider avsdtta medel till
investeringsfond,vilket samtidigt innebdr att fore,
tagen f.6"r inbetala viss del av avsdttningen till
spirrat konto i Riksbanken. I hdndelseav intrd.ff.ad
eller bef.arad konjunkturforsdmring, kan Lter
gingen till mera normalt ldge pi.skyndasgenom att
- och dirmed dven spdrrade
investeringsfonderna
kapitalbelopp - ldmnas f.ia for investeringar.

DE STORRE DOTTERBOLAGEN
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Faktureringen under fu 196I uppgick trll 7j,6
milj. kr mot 64,3 milj. kr foregi.ende6.r.Leveranserna till moderbolagetdr fortfarande i sjunkande
och utgjorde under hret ca 10 % av omsittningen.
Liksom foregiende 6.r har en viss ojdmnhet i beldggningen inverkat menligt pi irets resultat. Frin
moderbolaget har erhillits ett koncernbidragom
kr 3.230.000,vilket anvdnts for okning av varulagerreserverna.
Orderingi.ngenhar i stort sett motsvaratfaktureringen, varfor orderstocken vid irets slut var lika
stor som vid foregiende Srsskifte. For iLr 1962 fiirutses en ytterligare stegring av faktureringen.
De under 1960 pFrborjadenybyggnaderna for
centralf6nid, sandbldstring och virmebehandling
har i det ndrmaste fullbordats och delvis tagits i
bruk.

Aktiekapital och bundna fonder
1 8 .t 0 5 . 0 0 0
Investeringsfond...
5.000.000
Lingfristiga skulder
Pensionsstiftelse
1 7 . 7 8.10 0 0
Kortfristiga skulder
Fcirskottslikvider
47.872.000
Ovriga kortfristiga skulder
L3.946.O00
Disponiblamedel enligt
1 9 6 Of u s b a l a n s r d k n i n.g. . . . 2 . \ 9 9 . O O O
Nettovinstf6r fu L96t
80.000 2 . 7 7 g . O O O
Kronor 105.283.000

EI

\7A

urvsunda
verkstiider

Faktureringen okade frln 8,7 milj. kr 3.r 1960
tilI9,5 milj. kr. Leveransernatill moderbolagethar
vafit av samma storleksordning som 1960 eller ca
23 % av omsdttningen.
Orderingi.ngenhar under iret varit tillfredsstdllande, dven om en viss avmattning kunnat spiras
mot irets slut.

Balansriikningden 31/12 1961
Balansrdkningden 31/12 1961
Anliiggningstillgingar
30.582.000
Spdrrkonto
fcir investeringsfond
2.300.000
Anliiggningstillg&ngar
Omsettningst ill gi'ngar
Omsdttningstillgingar
Varulager
42.932.000
Varulager
Fordringaroch fdrskottsutbetalningar
. . I9.|42.OOO
Fordringar
B a n ko c hk a s s .a
.............
L O . 3 2 7 . O O O Bank ochkassa.
Kronor 105.283.000
Kronor

3.91i.000
4.i42.ooo
2.O3L.OOO
998.000
lL.486.000

Aktiekapital och bundna fonder
Investeringsfond
Lingfristiga skulder
Pensionsstiftelser
Kortfristiga skulder
Fdrskottslikvider
Ovriga kortfristiga skulder
Disponiblamedel enligt
1 9 6 0i r s b a l a n s r d k n i n.g. . . . 1 . 1 8 1 . 0 0 0
Nettovinist for fu L95L
28.000

4.810.000
2t.000
2.695.000
740.000
2.007.000

Aktiekapital och bundna fonder
LangffrsUga

608.000

sKuldef

Pensionsstiftelser
Kortfristiga skulder
Disponibla medel enligt
1960 fus balansrlkning . .
Nettovinst for fu I96L . . .

2.69r.O00
5.520.000
600.000
6.000
Kronor

606.000
9.425.000

1.209.000

Kronor 11.486.000

AB rW. Dan Bergman

Bofors-Tidaholmsverken

AB

Faktureringen under iret uppgick till 2I,7 milj"
kr mot 20,5 milj. kr 1960.Leveransernatill moderbolagei - i huvudsak frin den mekaniska verkstadssektorn- utgjorde ca 13 % av omsittningen.
Trots i vissa fall betydandeprissdnkningarokade
faktureringen av plastprodukter med ca 6 % trll
14,4 milj. kr. For armerad esterplastforelig okad
in- och utlindsk konkurrens,vilketmedfortminskad
avsdttning. Tillverkningen av akrylglas Bonoplex
fordubblades.- Frin moderbolagethar ett koncernbidrag om kr 2.350.000erhillits, vilket i huvudsak anvdnts for okning av varulagerreserven.
Ordering&ngen har varit nigot ojzimn ifriga om
manufakturerade plastprodukter. Den mekaniska
verkstadenskapacitethar icke varit helt belagd under senaredelen av irer.
Nya lager- och forridsbyggnader har tagits i
bruk och en ny manufaktureringsverkstad
for plast
om 1.800 m2 berdknasbli fairdis sommaren1962.

Anl?iggningstillgingar
Omsdttn
ingstillgingar
Varulager
Fordringar
Bank och kassa .

8.938.000
4.275.OOO
j.6t0.000
L.277.OOO

Kronor 20.L4O.OOO

3.489.000
503.000
119.000
9.425.000

Kronor 20.I4O.OOO

,.314.000

Kronor

Balansrdkningden 31/12 1961

Aktiekapital och bundna fonder
6.640.000
L&ngfristiga skulder
Pensionsstiftelser
4.4r3.000
Litn frhn moderbolaget
4.200.000
Kortfristiga skulder
Forskottslikvider . .
739.000
Ovriga kortfristiga skulder
3.052.O00
Disponiblamedel enligt
1 9 6 Oh r sb a l a n s r d k n i n.g. . . . L . 0 4 7 . O O O
Nettovinstf.or fu L96L
9.000 1 . 0 5 6 . 0 0 0

Balansrhkning d.en31 /12 1961
Anliiggningstillgingar
Omsattningstill ghngat
Varulager
Fordringar
Bank och kassa

Faktureringenokade frhn 2I,7 milj. kr FLr196O
till 24,4 milj. kr. Leveransernatill moderbolaget
utgjorde ca II % av omsdttningen.Nedgingen i
leveransernafor forsvarsdndamilhar fortsatt, men
kompenseratsgenom okning av de civila tillverkningarna. Bland dessavisar firdigfabrikaten, sdrskilt linspumpar, den storstastegringen.
Orderingingen har varit god men priserna ;ir
alltjimt pressade.Beldggningenpi. de olika avdelningarna var vid irsskiftet tillfredsstdllande.
Maskininvesteringarhar gjorts till ungeflr samma vdrde som foregiende ir.

MED SIKTE PA FRAMTIDEN
verkstadsskolorerbjuder de bestamdjligheterna
Boforskoncernens
fcir en god yrkesutbildning
Ndr ungdomarnakommit UPPi 8:e
klassenuppstir ofta en friga, som blir
allt mera brdnnandeju liingre virterminen framskrider.Det dr frigan om
framtiden.
S&l?ingeskolan pigir brukar allt gi
sin gilla ging. Men ftlgan om vad
poikin eller flickan skall gtira efter
skolunt slut v&llar ibland bekymmer'
Det dr heller inte sfl underligt. Ungdomarna kzinner sig villridiga infor
sina egna, osdkra intressenoch fcird:ldrarna,som ofta inte vill styra barnens vrkesval fcir h8rt, dr ibland ocksi
os?ikrapi vad ungdomarnabdst Passar for.
I dennabesvirliga situation resonerar mar' i minga hem ungefdr si hir:
Det viktigaste ir dock att han eller hon
tjdnar si mycket som mcijligt. M-anga
unsa frestasdlrfor att ta fcirstabdsta
arb-ete,som ir vllbetalt.
Nu dr det ju ganskaviktigt, att man
som ung kommer in pi riitt yrkesspir
frin borian. Dirigenom vinner man
tid och nir snabbaregod Yrkeskunskap. Men det viktigaste dr dock att
mui fitrner trivsel i sitt arbete,ddrfdr
att det passar ens fdrutsdttningar och
hggning. Ungdomar, som trivs med
sitl-lobb och tycker det 1r roligt, arbetar effektivareoch bdttreoch ftirtjdnar
ocks&mera.
Alla liirlingar

lndustriskolans uerkstad.har en stor och mod.etn nt.askinpatk.Boforsfoto Tillman-

I virt vdlordnadeoch effektiva samhiille finns f6r ungdomarminga olika
in"omvitt skild"abransvsselsdttningar
,it.r. fo-fiunen ir idag en stof af-

betsgivare,handel och hantverk likasi. serviceyrkenas.arbetskraftsbehov
vdxer ocksi, men framfi)r allt iir det
industrin som sijket ung arbetskraft.

BOFORS INDUSTRISKOLA
Au RektorOLLE HELLING
Bland ortensindustrierhar AB Bofors en dominerande stiillning. Med
sina 9.000 anstlllda 1r bolaget ett av

genomgfir en grundliiggand.e kurs i snzide. Boforsfoto Tillman.

virt lands stdrsta.Den mingskiftande
tillverkningen skapar ett stort antal
intressanta arbetsuppgifter dven fdr
ungdomar. Kanske dr just storfdretaget, som har sina vaildiga resurseriniiktade p3'fram&tskridandeoch utveckJing, den bista arbetsplatsenf<jr de
unga. Storfciretagetger ocks&en annan
mycket viktig fiirdel. Det ger stcirre
trygghet i anstlllningen tack vare sin
sta6ilitet, och det 1r n&got att r[kna
med i en tid med alltmera hirdnande
konkurrens,
Ntgra allmiinna rid:
Alla ungdomar i folkskolans bida
sista klasser har genom yrkesvdgledningen informerats om det viktigaste
som bjuds pi arbetsmarknaden,slrskilt pi hemorten. Den vdgledningen
bcir man alltid ta noga vari- Pt, den
ger minga virdefulla upplysningarom
olika yrken, om deraskrav och mdjligheter.
Fdr att ge en si fulktendig bild
miste
som mdj ligt av arbetsmarknaden,
yrkesvdgledarenofta berora en miingd
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Sj?ilvfallet stir denna utbildnine
dppen f6r ortens alla ungdomar mel
de boforsanstdlldas
barn dr i klar maioritet. Under senare 3.r tycks den egna
fciretagsutbildningen rent av vunnit
cikad uppskattning bland fciretagets
anstlllda.

Rekryteringen till sueriget rtdr,sta och tildsra snedja sker bl. a. genon utbildning
plank' och motslagsbejare i lndustrisaolant Smidesuerksrad.. Bofotsloto
Tillman.

yrken i sin information. Yrkesvalet ter
sig just av denna anledning svirt fcjr
mFLngaungdomar. De kan ocksi l?itt
fcirledas av sidant som later trevliqt
och kanskespennande.
D?irfcir bdr man vara mycket realistisk nir man viljer yrke. Fdrst och
frimst skall man naturligtvis satsap&
ett yrke som finns viil friretriitt pi
orten. Det dr ju inte mycket mening
med att vdlja ett yrke som det 1r svirt
att fi en god anstdllning i, dlrfcir att
det dr f6r litet efterfrigat.
Fcir det andra bcir det vara ett yrke
med goda framtidsutsikter. Framsynta
ungdomar sciker sig till efterfrigade
yrken. Dessad.rofta framtidsyrken som
pi l?ingresikt ger bide b2ittretrygghet
och en god och sdkerutkomst.
Fcjr det tredje miste ungdomen vara
realistisk lven i ett annat avseende:
Den miste skaffa sig en god yrkesutbildning. Kraven pe yrkeskunskap
vdxer inom snart sagt alla omriden.
Den uppld.rning som alltid skett pi
arbetsplatsend,r idag svirare, ibland
omcijlig, att genomfcira som fcirr. Pi
grund av de cikade effektivitetskrav
som nu st?illspi alla hinner inte ldngre
de dldre l?ira upp de yngre. Uppl?irningen har ddrfcir i stor utstdckning
dvertagitsav yrkesskolor.
En yrkesutbildningi anslutningtill
folkskolan dr idag absolut ncidviindig
fdr alla unga som vill h?ingamed i den
snabbautvecklingen,och som vill f<irbereda sig fdr intressantaoch kvalificeradearbetsuppgifteri framtiden.
Yrkesutbildningen vid Bof ors
Inom Bofors har en svstematisk
yrkesutbildning bedrivits i ijver 30 ir

11,
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och drygt 1.000 ungdomar har under
denna tid utbildats och ddrefter placerats i bolagets olika verkstdder, verk
och fabriker. En stor del av de forna
elevernair fortfarande kvar i fdretaget
som skickliga yrkesarbetare,fdrmlin
eller ingenjcirer.
Utbildningen vid Bofors bdrlade
1928 i relativt blygsam skala med 12
elever. Idag antas mer dn 5 ginger s&
minga elever varje ar. Utbildningen
har i huvudsak kunnat bedrivas i siirskilda skolanliiggningar dnda sedan
starten. Bofors var ett av de frirsta
fdretag i landet som ordnadesin yrkesutbildning pi dettasdtt.Man kan ddrfor tala om en fdrnemlig utbildningstradition inom fciretaget.

Bofors Industriskolair en statsunderstcidd fdretagsskola, likvdrdig en
kommunal eller statlig yrkesskola,men
med AB Bofors som huvudmao.
Utbildningen dr naturligtvis inriktad p& att tillgodoseBofors behov av
yrkeskunnig arbetskraft. Den ir organiseradp8.tre olika linjer nlimligen en
verkstads-,en lirnbruks- och en kemisk fabrikslinje. Var och en motsvarande en tillverkningsgren inom fcirerager.
Verkstadslinjensutbildning ?irinriktad pi de vanligasteverkstadsyrkena:
svarvare, frlsare, slipare, filare och
montdr, plitslagare samt svetsare.
Samtligastabila och efterfrS.gade
yrken
med god framtid.
Jnrnbrukslinien 1r en av de ft i
Iandet. Dessutbildning ?ir inriktad pi
de i Bofors visentliga" jiirnbruksyrliena: smed, gjutare, hirdare och vdrmare. I samarbetemed stilverket och
valsverketbedriveslven en utbildnine
som siktar mot de bida viktiga smlll
tare- och stdllareyrkena.
Jirnbruksyrkena miste betecknas
som mycket efterfrigade och dr ddrfrir
goda framtidsyrken.I de modernametallurgiska avdelningarna i Kilsta dr
arbetet numera, tack vare hcig mekanisering mycket ldttare dn fti-rr. Stilet
och desshantering har urgamla anor i

ochsi saetsningingfu i den grundldggandeuthldningen. Boforsfoto Tillman.

- Det var htigtidligt v[rre nir vi
b<jriade,kl. 7 p& morgonenkom iiveroch tog oss
inebnidrMorin och h?ilsade
ali-ai'hand och kl. halv 9 kom disPonent Holm och hllsade Pi sammasdtt
och iinskadeossvilkomna. Inte tdnkte
'pionjdrer'.
vi vZildi pi att vi var
- Vi hade trevligt Pi gamla verkstaden, bra instruktiirer och undervisning, maskinernavar dod<gamla, men
Vi var ganskastringt
fullt anv?indbara.
hillna, men det var iu bara bra och det
har vdl ingen mitt illa av.
- F<ir oss pojkar var det ju ocksi
fint att ha betalt, 20 iire i timmen.
Det l&ter kanske inte mycket nu, men
d& var det faktiskt en vacker slant. Det
var ocksi svirt att komma in pi liirlingsverkstaden.Vi var ett 60-tal srjlabora' kande, men bara.12 antogsoch av dem
Den kemiska yrAesutbildningensker i rrad.itionsria nitit): Alfred Nobels fotna
lr fortfarande8 kvar i tjdnst: Ivar Age
t oria m. BoforsfotoTillman.
pi VK 25, Sigurd Boryd och Sven
Eriksson,bida pi VV, Giite Flood Pi
Bofors. Den nutida stilhanteringen Miijligheter till vidareutbildning
VK 21, Herman Hedenqvist p3"YK2)'
krdver framfdrailt en teknisk skicklig- inom fiiretaget
Bertil Bovin Pe VP och Bernt Karlssinnahet, som biir passavira tekniskt
Ett storfijretag behiiver inte bara son p& Nobelkrut.
de ungdomar sdrskiltbra.
skickliga yrkesarbetare.Det behover
Kemiska fabrikslinjen har en till
ocksi ikickliga och kunniga arbetslemetoddare,planeraie,arbetsberedate,
synes mycket specialiseradutbildning
Detta yrke inrym- min elc. Ftir att tillgodosedessabehov
till apparatskotare.
mer e-mellertidde flesta arbetsmoment bedriver fdretaget ett systematisktarsom forekommer i en kemisk fabrik. bete med urval och vidareutbildning
har dlrfor ett intres- av yngre arbetarefor sidanauppgifter.
En apparatsk6tare
^och
Sjalvfallet bcir ungdomar,som tidiomvlxlande Yrke med goda
sant
framtidsutsikter i vir snabbt vlxande gur. q.t o.gitt yrkesutbildningenvid
Ioretiget, oih darvid skaffat sig ett
kemiskaindustri.
Alla stikandetill Industriskolanf&r gott betyg och gott renomm6, ha sirvidare
genomgi en testning, som visar deras it itt stora mdiligheter att gi
smis&
utbildning
fortsatt
genom
och
ftir
infcirutsdttningar
och
tampliehet
indusiriJlt arbete.Testningen,som inte ningom fi allt mera ansvarsfyllda,
arbetsuppvdlavldnade
och
tresianta
gcira,
har nlgot med kunskapsprovatt
utfores" av GiiteborgJ Psykotekniska gifter inom foretaget.
*
Instiut. Det dr inte bara skolan som
har god hj?ilp av testningenutan dven
frfln 3 generationer
onsJo-utnn- sidlva och deras fijr?ild- L?irlingar
rar"kan hdrigenom f& viirdefulla rid. beriittar
Industriskolans elever ir redan unI den l?irlingskull, som borjade i
der utbildningstiden anstillda vid
den nystartade lldingsverkstaden Ingeni\r Eric Saanberg.
AB Bofors och har d?irftir ltin. Denna di kaliad LV, senareVL och nu Y uppgir under fdrsta utbildningstret hade Fdltverkstadensnuvarande chef,
- Efter ett tr kom jag till Verkkr/mhnad. Andra ut- ingenjdr Eric Suanberg,det ftirsta antriilz>-z>o
som filare och var ddr
tvesavdelningen
mellan
ger
bildnings&ret ligger ltinen
stdllningsnumret(20t 1). Detta
jag
slutadefor att btirja
d&
tgl>,
tit\
300-400 kt/mlnad' D& elevetnaun- ossanledning att be honom berltta om
STI.
pi
studera
Jag kanske skall ndmder tredje utbildnings&ret Ir utplace- starten:
undervisningen
den
teoretiska
att
na,
t2
"Ia, jag fick nr 1 och av de
rade pi olika produktionsavdelningar
Atfonskola
Bofors
p3.
vi
l?irlingar
fick
och diir betalas enligt avtal kan fcir- som b<iijadeden 8 oktober1928 under
arbetsdag
full
'
Med
i
veckan.
4
kvd,llar
gamle verkmdstareHerman Ekendahls
tjdnsten bli mycket hiig, ca 90O kt/
det faktiskt
var
4
studiekvillar
och
Hornminad.
ledning. Han hade Herbert
ganskaarbetsamtunder veckan.
Efter avslutad utbildning kan alla strdm iill hj?ilp som instruktdr' Horn- Som fiirdig ingenjiir kom jag
elever som skdtt sig bra rdkna med en strdm hade lovat att vara PL LV en
till Bofors, till KKR som kontillbaks
ju
d?iralltjiimt.
god anstdllning som yrkesarbetarei vecka,men han 1r
1939 och blev 2 tr senare
struktdr
di
det
som
faktor,
var
far
Min
Bofors. Vid utplaceringen medverkar
vid
monteringenav 4o:an i
ingenirir
det.lr
och
Modellverkstaden,
p&
hette,
kan
eleverna
skolan mycket aktivt, och
nigra ir senarekomma
att
for
Vl(
jag
l'2,
ocks&skulle
som regel erbiudas flera valmcijlighe- vdl ganskanaturligt att
'stora VK' som bitr. verkstadstill
kontrakt
vilick
skiiva
bli Eoforsare.
ter vilket i htig grad medverkar till
ingenjtir hos ingenjdr Gtjransson.Chef
elevernasofta goda yrkesanpassning. pF,4 3'rsom llrlingar.
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duktionen. Man kan exempelvis lisa
ritningar, man kan bra mycket av plitslageri och man kan hoppa in som
svetsareom si skulle behovas.
- Just nu dr jag uttagen som fcirmansaspirantoch det gfu bn att lisa
pi den kursen ocksi.
- Iag fdr min del rekommenderar
absolut alla grabbar att srika sig in och
f& utbildning som yrkesjobbare."
*
F6r Oae Floocl, somnu tillhijr f6rsta
irsklassen p3. Industriskolan och som

LeiJNilsson.

f. _n.genomgir den gnindliiggandeurbildningen, var det inte si klart att
han skulle bli yrkesarbetare.Unge Ove
ir ocksi boforsare och hans faid,t avsynarepi KA 800.
"IaS jobbade som springgrabb
ett ir senjag slutat skolan,men dEtvar
inget vidare. Nu vill jag Ld,nfcir att
fi. ettbra yrke och helsi lianskejag vill
bli plitslagare.
-- Hiir ar bn, det kan jag slga nu
efter ett halvir och jag tycker a{t alta
skulle fcirscikaskaffaiig yrkesutbildnlng.

Ldrlingsutbildningenvid Nohabsftiretagsskola

f6,r Flltverkstaden blev jag L952, alltst,
Au IngenjiirCOTE SAHLBERG
Historik
f<ir 10 ir sedan.
Nohab tillh<jr de fdretag, som i Ian under civeringenj<iren
- .,1 Det var en fin grundldggande
-itan utfrir verkstibildning man fick pi I-V.
f;ct< slutet av t92}-talet startade rationell derna och i utbildningsfrigor under
bide liira sig yrket och ft respekt fd,r utbildning av llrlingar. Behovet av fciretagetspersonalchef.
-full
arbetet och det har jag haft
an- yrkeskunnigarbetskraftmiste tillfredsMilsiittningen frir utbildningen Ir,
vancnlngtor."
stdllassnabbareoch effektivare In tidiatt genom praktisk och teoretisk skol_
gare. Ar 1928 skrevssiledes de fcirsta qi-ng fe fram skickliga yrkesarbetare,
*
ldrlingskontrakten med L7 st maskin- di i fcirstahand till fciletaget.Med den
och 9 st plitslagarlZirlingar. Ldroiiden ,ljsidighet i yrkesutbildningen som
Leif N)lsson, plitslagare pi Vp,
var 4 ir och elevernaplaceradesdirekt tilldmpas, tillfdrslkras fd,retaget ett
men sedan nigon tid tillbaki "utlinad" till BAM for monteringsarbeten i verkstlderna i produktivt arbete,men vidgat utnyttjande av arbasLaften.
viss omflyttning mellan olika yrkesomvid den nya stora smidesi'resseni
!{-e 1v tillverkningsobjekt och clvriga
Kilsta (MSK 36), tillhcir en mellan- riden tillZimpades.Den teoretiska ut- skiftningar i produktionsinriktningln
generation.Han dt fodd 1939 och sick bildningen var fcirlagd till kvnilstid kan litiare mdtas med en allsiiiet
vid Trollhiittans ldgre tekniska afton- kunnig personal.Upplysningsviskan
p& VL iren L9j4-L9j7.
skola.
ndmnas att av alla de som utbildats
- "Iug ir ocks8.boforsare och far
Denna form av utbildning tilliimpa- vid skolan sedan 1928 har ca 7O
dr svarvarep& VA 20.
/o
des till er 1937. d3' en del av en ma- blivit f<iretagettrogna.
_- Det dr en fin utbildnine man fir
skinavdelninguppl?itstill l2irlingsverkpi Liidingsverkstadenoch si"rskilt bra
stad, ddr hogsta tillsynen utovadesav Intagning o"5
iir d9n grundliiggande utbildningen i
"161flllning
verkstadsingenjdren.Tvi frirm?in helde olika yrkesgrenarna.Det dr vlrdeAns6kan om intrdde till skolan gritidsanstdlldessom ldrare och sivil den
fullt att kunna litet av varje, bide
res i april-maj mtnad, varefter inmaskinellasom civrig utrustning var av
bdnkarbete och maskinarbete, innan
lagsprcivningsker i juni minad. Fcjrgod kvalitet. Den teoretiskaskolningen
T1l g.r sig pi det slutgiltiga yrkes- utbyggdesmed flera imnen och vissa ftigningar och anscikningarom intriMan har ldttare att hlnga med
de till skolan har <ikat under de sista
.Jobbet.
fcirlades till den ordinarie arbetstiden
och ldttare att fi kontakt med di aldre
iren och 1960 sdkte 74 st av vilka 25
ochtill skolsalinom fciretaget.Ar t946
arbetarnandr man kommer ut i problev antagna.Varje ir intages mellan
togs kvlllsundervisningen bort och all
25 och 30 elever. Intagningen sker i
teori frirlades till fdretaget pi dagtid,
augusti-september och till grund fcir
Oue Flood.
men alltjimt under riverinseendeav
denna ligger dels skolbetyg, dels restat och kommun, under Trollhittans
Stadsskolor frir yrkesundervisning.Pi
hcisten1950 intogs skolansnuvarande YrAesldrare Holger Holnz Aontrollew Benpt
Larssons appriAtning aa en derali i suara. I
lokaler. Dessaomfattar en hel vining,
baAgrunden kippbyular Hans-Olof
Gushelt avskild frin verkstdderoch bestir tdlrron.
Nohabfoto G. Johansson.
av en skolverkstadsamt 2 lektionssalar
'**i
jdmte kontor, rastrum och sanitira ins
4$*+*i
rdttningar.
Nuvarande form, milsiittning
Sedan 1956 dr skolan statsunderstcidd fciretagsskola och stir under
cjverinseendeav Kungliga Overstyrelsen fcir yrkesutbildning.Det statliga
bidraget utglr med uirs str-ma p".,
klassenhet.Organisatorisktlyder sko-
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sultat fran ovannemnda anlagsPrdvning. H6gsta intagningsilder dr fdr
elev med folkskola som grund 16 ir
och fcir elev med realexameneller 12 8,rstidigarc utbildning vid yrkesskola
17 ar. Utbildningstiden ir kontraktsbundenoch omfattar 3 tr och i de fall
elev har tidigare erfarenhet av mekanisk verkstad, genomgingen realskola
eller 1-2 irs tidigare yrkesskola2 ir.
Utbildning
Praktisk utbildning
Utbildningen omfattar i stora drag
kategorier'
nedanst&ende
Bdnkarbetare.
Maskinarbetare.
Giutare.
Snickare.
Fdr blivandeb?ink-och maskinarbetare utgdres 18 minader av grundutbildning, som omfattar delsutbildning
MontdnaspiranternaBengt Saensson,Eddie Arnesson ocb Rofi Stenbergdiskuterat ned
pi skolverkstad,dels utbildning pi
ingenjdr Gbte Sahtbergeit kraftdaerfi)ringsproblempi S. l:t nya dietelelehtriskalok T 43'
Under
itt antal verkstadsavdelningar.
NohabfotoG. Johansson.
dessa18 minader f&r elevernagenom
fdljande:
Eleverna fir med smi intervaller Ovnings-och provarbetePi skol...Lt%
verkstaden
byta instans,en itglrd som kanskeinte
P2 skoloerhstad
3L /o
och
reparationsarbete
Verktygsverkstadsm i n . alttid r?itt f6rstis pi olika
.........4
B ? i n k.
. ...M%
a
r
b
e
t
e
p
r
o
d
u
k
t
i
v
t
P
l
a
n
e
r
a
t
av
pedagogiska
men
som
avdelningar,
.... 2,5,,
Supportsvarv
skll fi anses ncidvdndig. Vid den Ovningsarbete utom skolverk......0,5
Kipphyvel
,,
..'..44%
s t a d e n.
praktiskautbildningenp& skolverksta.....2,0
Frismaskin
,,
Verkstadsf6renings
Sveriges
fiilies
den
.....1,0
Di grundutbildningen genomgitts
Slipmaskin
,'
arbetsinstruktioner. Ovningsarbete pi
placeraselevernapt nigon for dem
Utom sAolaerAstad
skolverkstaden f6rekommer i ganska l?implig avdelning, dir specialisering
ringa omfattning. Arbetsobjektendr av sker. P& grund av variationer i loner
Verktygsforrad....
varierande art, kanske mer mellan olika avdelningar dr en del
mycket
.
'
.
.
.
.
.
.
Materialforrid
varierandenu In n&gonsin,beroende yrken popul2ime an andra. Till de
Hdrderi
p3.att mycket arbete utfcires tt finme- popullra hiir plitslageri och montage.
Plttslageri
inom fdretaget. Snickeri- och gjuterilirlingar fir sin
Laniska'avdelningar
Rcirmokeri
Tidsfdrdelningen mellan civnings-, praktiska utbildning i respektive avAvsyningsavdelning . . . .
produktivt- och verktygsarbetedr fdr
Reparationsavdelning . . .
delning efter planer, som i stort sett
Lr L96r fdljande:
Gjuteri
friljer VerkstadsindustriensL?irlingsndmnds normalplaner.
ltl4ll.

Gustafsonoch
SkolaerAsraden
fdr den mekaniskagrundtttbildningen.Yrkeslirarna Henry
hlauritz Karlsson in$ruerar i masAin-och biinkatbete.Nohabfoto G. Johansson.

Y:

Teotetisk utbildning
Den teoretiskautbildingen dr ganska
omfattande och som iimftirelse kan
ndmnas att tLra kursplaner innefattar
50 /o mer teori dn det fdrslag till gemensam kursplan, som framlades av
i btirjan av
SverigesVerkstadsfcirening
detta ir. Stark betoningrider pi sidana dmnen som matematik, materiallira, yrkesritning och svenska.Engelska l6sesobligatoriskt under 2 ir. Som
ldrare tjlnstgdr skolansfdrestindare,
yrkesldraresamt tjenstemdnfrin olika
avdelningar inom fciretaget.
Liirlingsprov
Elever fr&n skolanssistautbildningsir har med stor framging deltagit i de
av SverigesVerkstadsftirening irligen
anordnade"Hollandsproven".Silunda
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lyckadesverktygssvarvarenVige Kadsson af 1958 bli blst bland samtliqa
deltagare och t96t utfcjrde suarrruria
Bo Cadsson och Stig-EvertJohnsson
fina provarbetenmed hedrande
{)'cket
Pracerlngar.

mer att genomgi stora fd,rindringar. I
och med grundskolans genomfdrande
och de planer man nu har att i nionde
klassenge elevernafcirberedandesi.vdl
praktisk som teoretiskutbildningmiste
vi Indra vira utbildningsplaner ddrefter och i framtiden i stort sett bdria
Ekonomiska fiirh6llanden under skold?ir grundskoleutbildningen slutar.
tiden
Ocksi. elevernas&lder blir f<ir oss ett
Under grundutbildningen utgir l<i- problem. Ldrlingstiden 3 ir miste annen i form av timpeng enligt liir- tingen avkortas eller tlnker man sig
lingsavtalet. D3. eleverna placeratsi mcijligen att iterinfcjra en senare8.lder
produktiva avdelningar utgir i regel fdr viirnpliktstj?instgdring. Allt flera
ackordslcin. Efter fullfdljd godk?ind utexaminerade ldrlingar civergir till
utbildning erhiller eleverna gratifika- fortsatt tekniker-eller ingenj6rsutbildtioner omfattande 5 : - kr per kon- ning. Svirigheter att tlcka fciretagets
trakterad minad samt i tire per varje behov av vissa grupper yrkesarbetare Cert Andersson gdr andra dret pfr lvedauerarbetstimma. som utf<irts under kon- kommer att uppsti och fcirsvtras allt- kens gj*terishola ocb set hdr i arbete oid en
traktstiden. Eleverna erhlller fri skol- mer. Vid sidan av vir allroundbetona- f ornz-nzasAin. STedafoto lfesterlund.
materiel under hela utbildningstiden. de lirlingsutbildnine miste dlrfcjr i
slutat sin utbildning. Da blir silunda
framtideri llrlingskulser ocksi.finnas, ett bra litet
startkapital.
Grundskolan och l2irlingsutbildningen
som direkt utbildar specialistertillsamY r k esliirare G eoi g ALhrtenjr on, som
Liksom all annanskolutbildninghar mansmed omskolningskurserfcir ildre
leder ldrlingsgjuteriit, berlttar vidare :
yrkesutbildningengenomgS.ttoch kom- av sammaslag.
- "Vi har L3 ltuare i olika Imnen,
diiribland flera av \7edas egna ingenjdrer. Polkarna ldser matte ijver realexamen; gjuteriteknik ldser alla 2 timvid'Wedaverken
mar i veckan alla 3 8.ren.L?idingsgjuteriet Ir ocksi inplanerat i produktiobidrager tiil lZirlingsutbildningen ge- och praktiskt yrkesarbete.Teorilektionen och pojkarna kan fi ackord frin
nom en 3-fuig inbyggdverkstadsskola, nerna -_ 12 per vecka- i gjuteritekdet 2:dra halviret. Hela 3:e irskursen
frdmst fcjr utbildning inom gjuterifac- nik, modelldra, materialld,ta,yrkesrdkkcir nu pi ackord, och har fullt betalt
ket, alltsi handforirare, klinmakare ning och yrkesritningIr ganskajdmnt
ute i gjuteriet. De har all teori frirlagd
o. dyl. Den som cinskarbli modellsnic- fdrdelade under arbetsveckanoch dqer
till onsdagarna.
kare i<an f& en god grundliggande rum pi SridertZiljeYrkesskola. D'en
- Skolan g3.rnu pi sitt 6 tr, den
utbildning pi skolan.
praktiska utbildningen sker i Weda- b<irjade19t7:De
fleita pojkarnasom
Undervisningen bestir bide av teori verkens lirlingsgiuteri, som har movi utbildat har stannatpE STedaverken,
dern utrustning fd'r alla i yrket frire- men minga med
fallenhet for studier
Per-OlofEriAssontillhdr ft)rstafrrsAlassenkommandearbeten.
vill l?isavidare till ingenj6rsexamen.
I
pi. lYedas tterkstadssAola dr gjutare. Wedaf
Ldrlingarna- f. n. 15 i 3 6rsklas- nuvarande3:an d.rdet inte mindre In
foto \Westedund.
ser - har betalt enligt avtal och tim3 som gir pt aftonskola med tanke pi
penning utg8r iven under teorilektio- vidareutbildning.
ner, gymnastiktimmaroch studiebescik.
- Pojkarnahar ocksi minga andra
Nzir en llrling efter 6 min. provtid fcirdelar. De fir en fiiillresa i 2:an
antagestill ordinarie elev, dppnas ett helt betald, s3'ndr som p& 50 kronor
bankkonto ddr en grundsurnmapi 200 och en veckasstudieresJi 3:die iret.
kr sdtts in. Senareinsdttes 5 iire per med full l<in och alla kostnader benlrvarotimme och den hopsparade talda.
- Framtidsutsikternainom gjuterisummen- borttt 600 kr - civerldmnadesjimte bankboken,nlr ldrjungen yrket ir ocksi de allla bd.sta."

Verkstadsskolan

UVA utbildar verkstadsmekaniker
Sedan 1954 har UVA en inbyggd
"verkstadsskola fcir verkstadsmekaniker" som drives i samarbetemed Stockholms stadsyrkesskolaoch vars senaste
kursplan faststdllts av Overstyrelsen
fdr yrkesutbildning i mars 1.961.
'dr
Skolan
3-Ltig, med ca 35-37
timmars verkstadsarbeteoch g-10
timmars teori i 9 dmnen samt gymnastik per vecka. Skolverkstadendr inrymd i verkstadsbyggnadens
bottenvi-

15

t

ning, dlir den har ljusa och bra lokaler
invid automatverkstaden.Maskinparken omfattar 4 supportsvarvar,
2 borrmaskiner,2 frdsmaskiner,1 kipp och
1 planhyvel, smdrgelskiva, 12 platser
ftir bdnkarbete.Maskinernad.riv modern, om kanskeinte senaste.konstruktion.
YrAesliirare Elaing Reddn leder ar
betet p& skolverkstadenpa UVA.
- "Skolan bdrjade med 7 liirlinglar

Meddelanden
frdn

SKYDDSTJAXSTEN
Yrkesskadorna

i Sverige

196l

Antalet anmllda yrkesskadortikade
Ft 196I med z.za6 jZimfdrtmed 1960'
Sammanlagtanmlldes enligt preliminZirauppglfter 129.276 fall och 6kningen utgor L,8 /6.
Iio.oni-du iven olvcksfallsfrekvensen,dvs.antaletolycksiallpe t !00'-!o^0
arbetstimmar,cikati forhillande till ir
'dr
mera ovisst. Sannolikheten
196O
fcir att den nlrmast fdrstdilet
talar i

1960-talet,visar utvecklingentydligt,
att man inte fir fcirtrdttas i skyddsverksamhetenutan med fortsatt ihirdighet bek?imPablde gamla och nYa
risker pi arbetsPlatserna.
Nobelkruts

centrala

skYdds-

kommitt6

hrill den 25 marssitt ordinarie irssammantrddeunder direktiir Dahl6nsordforandeskaP.
bltvlt otofandfao.
Ldnnqvist limnade
Skvddsinspekt6r
nY
av
Under hr l95l var tillskottet
1961 irs yrkesskatill
kom-.ttiur
arbetskraftca 30.000Personermer dn er-,
konstateta att
ddrvid
kunde
och
dor
avgingen fr&n arbetsmarknaden.Detta
ur olycksfallssynpunktvarit myc-Jtrui.ut en iikning av den yrkesverk- iret
Frekvensenvar 16,7-per
gynnsamt.
ket
sammabefolkningenmed ca 1'procent'
och inga d6ds- de for den bioteknologiska arbetsarbetstimmar
tiiliott
.tt
En viss ftirskiutning skeddei riktning
skador hade gruppensverksamhetunder 1961' Han
invalidiserande
elier
fall
kan
mot industrin, d?ii arbetsstyrkan
o&si f<ir funde darvid raPPortera, att utbildredogiorde
Han
berbknasha ijkat med 2,2 /o. Det d'r ifird:ffat.
skyddsan- ninssverksamhetennu hade kommit
viktigare
infdrda
iret
under
ocksi troligt, att en viss tikning av
pi de olika avdelningarna ieins p& allvar. Doktor Hejneman
ordninqar
industrin'
inom
civertiden fiirekommit
visladeen del bilder av dessa'
h"ade'hillit en serieinformationskurser
Slutligen bdr betonas,att samtliga och
Forslundoch ombuds- i vilka 164 anstdlldadeltagit. De grupDistriktschef
ber?ikniigar 1r preliminita, och att
fr&n fcirsdkringsbola- Der man nu gitt igenom var i huvuddven smi"variationer i de efteranmdlda man Davidsson
'sak
inbiudits och inforhade
Folksam
avdelnirieschefer,konstruktcirer,
kan
set
&r
till
fu
ffin
antal
vrkesskadornas
'se
man arbetsstudiemin,driftsingenjdrer och
som
4
M-kamPanjen,
om
irerade
jlmftirelforendringari den exakta
i samarbetemed Arbetar- arbetsledare.
i.n. ,o- doi=kinte kan gdras tidigare i hdst startar
skvddsnlmnden, ArbetarskyddsstyrelEfter en kort inledandekommentar
an hostenryo).
organisationer'
andra
rad
en
o.h
,ei
av doktor Lund visadesen ny stillfilm
Om fdretagen skall kunna minska
redogjor- om bioteknologi"Anpassa arbetettill
Carbonnier
overingenjiir
under
iven
yrkesskadornasomfattning
mdnniskan".
Arsmcitet avslutadesmed sedvanlig
Det
i 1961 irs skyddsttivling'
lZimplig'
utbildningen
orisutdelning
finner
pi fdrsta Srskursen,men nu tar vi in eller
ltata
konstaterade,att rehat,
vi
Oaf,len
bi..ktijr
Stod<holmspojkar
mest
dr
poikar varje ir. Trois testning
io-t+
varit gott och
tdvlingen
av
par
sultatet
kommerutifr&n.
och orov ir det en del som inte trivs ett
klubbar och
ir
till
sammanlagt
stjkande
kunde
flera
ha
Vi'brukade
Per
6ren skvddsombudutdela 13.010 kronor' I
senaste
de
men
in,
ta
kunde
vi
dn
ont
Yrkr'rlArorcElting Reddnins'ruerar
har det varit litet sv&raremed rekry- f,lsruppen hade NK-klubben lyckats
saarakonslen. Foto frin UVA.
bai oi[ fick 1.651 kronor. RA-klubteringen,
placeratsig frdmst i B-grup-" Poikarna har betalt efter avtal, ben hade -fick
fcir
for den Prestationen
timpenning
och
oen
med ett steg hiigre
'hamta
ore
20
de
kronor.
3t skYddsombud
har
soo
halvir.-Dirutover
varie
i timmen i flitpengar fdrsta hret, 21 fick individuella premierpi 50 kronor
6rc 2:dra iret olh 35 ore sista&ret'De f6r sdnkt olycksfallsfrekvenspi sina
fir ocksi arbeta pi ackord i stor ut- respektiveavdelningar.
Ltn
stricknins. Undei l:die iret fir de
De fle:;ta
v2iliavrkJ fiir specialisering.
Anm?ilan om olYcksfall
men
reparatcirer,
eller
montijrei
vlti lii
Olvcksfall.som intrlffat sivll inom
det brukar vdxla litet. i en kurs ville
oto.tt arbetet,samt under f?ird till
,o*
att
chansen
Men
de flesta bli slipare.
skall anmdlas till
komma utomlands lockar nog m&nga och fr&n arbetet,
genom personlig
helst
Skyddstjiinsl,
att valja montdrsYrket
- Vi kan inte garantera tast an- instdllelse.
Anmdlan skall ocksi gotas Itll arstdllning vid UVA efter slutadutbilclsbefiilet.
bet
ninq. rien de allra flesta poikarna
ryggsjukdomaranmdlas till
Aven
jobb'
Fler'r
f&tt
bra
starinarhdr och har
men vik- Sk"tdclstiiin:t.
'Dagiersiilrninr
pluggar pi ingeni6rsexamen'
for olycksfall utgir
iigrii ar'1" fci-rindustrienatt f& skickd
a
g
e
n.
m
.
4
:
e
o
.
f
r
.
liga arbetare."
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Fi olycksfall

vid Nobelkrut

Vid Nobelkrut intriiffade under
fcirsta kvartalet 8 olycksfall. Prelimindrt kan det berdknas motsvara en
frekvens av ca L4 per en miljon arbetstimmar.Fcjrstakvartalet 1961 noterades endast ) olycksfall med den
rekordliga frekvensenav endast g,5.
En_inte obetydlig cikning av olycksfallen har silunda skeit i iiimfd,relse
med samma tid fciregiendeir. Trots
detta kan bcirjan betecknassom hyggJig, di frekvenssiffran ligger llart
ldgredn fjolirsmedeltaletsomvar16,7.
Av de B olycksfallen intrdffade
jZimt h?ilften vid flrd till eller frin
arbetet.Frirsta kvartalet ifiol hade vi
inga fdrdolycksfall.V[gl.rget har dock
varit betydligt mera besvlrligt i i.r,
viiket vil till stdrsta delen frirklarar
skillnaden. Tvi tjdnstemln har ocksi
drabbats vid olyckor vid f?ird. Det dr
som vanligt mopedernasom ir farrrgast.
, Samtliga intrZiffade olycksfall kan
betecknassom relativt lindriea och
nigon bestiendeinvaliditetharle inte
medfdrt.
Lrn
>Svenska rekordeb
fallsfria dagar

i olvcks-

. VEr fcjrtriiffliga kollega Kuggtrycket, Volvo-Kopingverkeni pe.sonultldning, berdttar i sitt senasteoummer.
att. en verkstadsgruppinom Kcipingverken uppndtt 64.000 olycksfallsfria
dagar, och att detta sannolikt var
svensktrekord.
Fcirvissodr det en forn?imlig prestation att klan 64.000 arbetsdaqarutan
olycksfall. Men Experimentver'kstaden,
VE vid Bofors, har faktiskt kommit
upp i nlrmare 160.000 olycksfallsfria
dagar. St?illningenvar den 20 mars
exakt 1t8.02I dagat.VE har ett 30-tal
anstdllda,som sysslarrned alla mrijliga
vanliga verkstadsarbeten,ex. maskinbearbetning, svetsning, bankarbete
o. s.v.
VE har tidigare omtalats i dessa
spalter och nu vd:ntat vi bara pi de
200.000 olycksfallsfriadagarna.-Y
i d,r
ganska civertygade om att VE skall
uppn5. detta verkligt frirniimliga REKORD.
L.
Skyddsprist2ivlingen

vid

Bofors 1962
fortsitter under i stort settofcirdndrade
f91mer. De 48 tlvlingsenheterna(avdelningarna), av vilka flera omfattar
flera_klubbar, dr uppdelade i 2 grupper. Grupp A ir den "svirare" och hir
22 avdelningar, huvudsakligen frin
Metallurgiska avd. vid Bofors och
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Kilsta

samt Transportavdelningen,
!.ep- 9ch PlitverkstZiderna.Grupi fi
har 26 tlvlingsenheter, de flestf ?rin
Verkstadsavdelningen.Tdvlingen skall
liksom tidigare i.r*avslutaskvirtalsvis.
R,
Medaljregn vid
Centrala Skyddskommitt6ns
sammantrede i Bofors
Fredagen den 30 mars sammatrtrldde Centrala skyddskommitt6nvid BruAsliikaren, DoAtor G6$a !ohansson, fdr
Bofors med direktcir Stig Caspersson sin nedalj au Disponenten. Sdkerhetsinxenjdr Gunnar Granholm ses i bahprunden.
som ordfcirande.
bolofstoto l rllmanVid fdrhandlingarna kommenterades 1961 irs olyckifallsstatistik,resulKnut
Karlbpist,
forman,
anstdlld
tatet-.avskyddspristiivlingen
och pro- L930, 2I aktiva 3,r, ledamot
av Centokollet frln irets inspektionsrond
trala Skyddskommittdn.
m. m. Ett liingre bildbani o- biotekG 6:ta 6 stling, huvudskyddsombud,
nologi visades och sammantrldet avanstilld
t%4, fu aktiva.ir,ledamotav
slutades med att disponent Sverre
Centrala
Skyddskommitt6n.
Sohlman delade ut Fcirenineensfdr
Manfrecl LunclmarA, huvudskyddsArbetarskyddsfcirrjinstteckeritill tl
boforsare,som nedlagt ett hcigst fcir_ ombud, anstdlld I94L, 12 aktiva fu,
tj?instfullt arbete inori arbetarJ<yddet. ledamotav Centralaskyddskommitt6n.
Medalj<irernas
H elge Granqz,l-rz,
namn och meriterframskyddsombud,angFLrav nedanstiende fcirteckning. Se sldlld L926, 18 aktiva i.r, ledamot av
dven hdr publiceradegruppfoto.
MS-MP :s skyddskommitt6.
Stig Casperston, direktdr, anst2illd
Gijsta Karlssoa, skyddsombud, anL94L och med 2t aktiva ir inom stel^ld1934, 15 aktiva ir, ledamot av
skyddsarbetet,nu ordf6rande i Cen- MS-MP :s skyddskommitt6.
trala Skyddskommitt6n.
Rolf Hagqulrz, skyddsombud,anNils A. lZahlberg, 6veringenjcir, stiilld 1919.t4 aktivai.r inom skvddsa n s t d l l dr 9 4 t , 1 6 a k t i i a i r , I e d a L o [ a v arbetet,ledamot av VE:s skyddskomCentrala Skyddskommitt6n.
mitt6.
Gdsta lohansson, bruksld,kare,anEric Ericsson, skyddsombud, anstelld 1938, 2t aktiva ir, ledamotav sta.lld1921, t j aktiva ir, Iedamot av
Centrala Skyddskommitt6n.
MS-MP :s skyddskommitt6.
Tore Holm, verkmdstare, anst2illd
Aruicl Lundberg, skyddsombud,anL936, 2L aktiva ir inom skyddsarbetet. stdlld 1933 med 13 aktiva Lr,ledamot
ordfcirandei MS-MP:s rkvddrko-- av MH:s skyddskommitt6.
mitt6.
Helge Berglnnd, skyddsombud,anSittande fr. u.: T. Holnz, G. J.ohansson,N.lyabtberg,
S. Caspersson, K. KarJkilst, R. Hagqaist, E. EriAsson. Stdende-fr. u.: A. Lundberg, E. Forsbeig,
G. FunAe, M. L,andmar|,
H. Berglund, G. Karlsson, H Granqaist.

stelld 1947 med 12 aktiva Lr,ledamot cykel 2, med moped 4, medcykel 6 och
vid "giende" 4. Di,lig sandning och
av Centrala Skyddskommitt6n.
svallis over vdgbananorsakadehalkanErik For$erg, skyddsombud,
st?illd1925 med 1.2aktiva tr, ledamot olyckorna, av vilka en fick ganska
lingvarig sjukskrivningsom foljd.
av VK :s skyddskommitt6.
En frirdelning avdelningsvismellan
Gunnar Funke, skyddsombud,anR-,
M- och V-avdelningarnakanske Fr. h. till a. slnerykesinspeAtdrerna
Thor'
slj,lld 1933, L2 aktiva ir, ledamot av
kan ha ett visst intresse.
blad, Sylwan,Bodlund,Nordenberg,San'
VA:s skyddskommitt6.
Thordn ocb
Statistiken omfattar en alltfcir kort dahl, 1:e distriktsingeni6r
Alla medalj<irer, utom Gosta dstfrir att tiileta mera ingiende kom- ingenjful{/. Karlsson,Bolors.
tid
ling, som f. n. tjiinstgiir i Indien, var
mentarer. Fiirdolycksfallen f6r V-avnlrvarande vid sammantrddet.
R. delningen1,962d.rdock anmdrknings- resultat och pi grundval dirav gjorda
*
vdrt stora vid jiimfcirelse med olycks- nykonstruktioner och installationer i
fallen i arbete.Av de 70 olycksfallen gjuteriets formnings- och gjutnings6kat antal fardolycksfall
1 :a kvartalet 1962 domineradefinger- hall, kdrnmakeri, sandberedningoch
skador med 19 st eller 27 /o, ddrrrj.st urslagningshall. Besoket avslutades
vid Bofors
kommer 12 ben- och kndskador eller med ett studiebestik i St&lgjuteriets
dr resultatet av den linga och envisa
olika avdelningar, sivil de ny- och
I7,L %, 13 fotskador och 18,6 /o
vintern I)62 enligt den preliminlra
som de gamla.
ombyggda
eller
armskador
samt 8 axel- och
L
statistikenf<ir 1 :a kvartalet. Ar I96L
Lr,4 %.
R.
intriffade sammanlagt 63 olycksfall
*
under 1 :a kvartalet, ddrav )4 i arbetet
M?inniskan
och 9 vid fiird till och fr&n arbetet. I
Sveriges yrkesinspektiirer
ir intrdffade under samma tid 70
* Maskinen
olycksfall, dd*av 54 i arbetet och 16 besdkteBofors den 29 mars i samband
vid fiird. Fdrdelningen m&nadsvis med sin irliga "kongress" som van'
Miljiin
ligen hills i Stockholm, men i ir fcjrtabell.
fr:amgfuav nedanst&ende
Av tabellen framgfu, att olycksfallen lagts till Vdrmland. Det var frdmst
i arbete 1r exakt lika mtnga under de Stilgjuteriets ombyggnad och i sam* Motionen
2 iren och att fiirdolycksfallen visar band ddrmed utfcirda undersdkningar
betrdffande silikosfrekvens,dammbeUnder mottot 4 M kommer i h6st
en stark okning; inte mindre'dn78 /o.
Givetvis ?ir det dtliga vdglaget med stdmning, luftkonditionering, buller- en landsomfattandekampanj att starsnci,isgata och halka en starkt bidra- bekZimpningm. fl. problem som man tas, med deltagandefrin ett stort antal
gande orsak hZirtill. Detta visar ocksl ville studera.Doktor GcistaJohansson, myndigheter och organisationermed
hdlso- och
fdrdsdttet, eller olycksfallens fcirdel- ingenjcirerna]V. Karlsson,F. Davids- intressefcir arbetsplatsens
ning p& "fordon". Vid bilktirning in- son, G. Frykskog och G. Granholm skyddsproblem samt fcir sport och
tr?iffade inget olycksfall, med motor- informerade om underscikningarnas idrott. Initiativet har tagits av Folksams hilsorid och SvenskaKorporationsidrottsfdrbundetoch kampanjen
L962
kvatalet
l:a
olycksfall
mellan
intriiffade
Jdmfiirelse
har planerats i samrid med Arbetarskyddsniimnden,LO:s och SAF:s ge1962
t96l
mensammaofgan.
Olycksfall
Olyci <sfall
4 M-kampanjensyftar bl. a. till:
S:a
S:a
.r...
I
r
lafd
vld
I a[b.
vid f?ird
i arb.
att skapa en god arbetsmilio och
I
ddrmed bidraga till biittre hdlsa och
r9
18
4
I4
trivsel,
J^n.
1i
1
i
a/1
att oka den enskildeskondition och
10
z
22
Febr.
arbetsfdrmiga,
'I
x
22
20
L7
Mars
att motverka ryggbesvdrsom i dag
som en folksiukdom.
betraktas
7
0
L6
63
t4
Summa
9
54
Kampanjenskall bdrja med en rikskonferens i Stockholm, omedelbart
1:a kvartalets olycksfall, fiirdelade pi resp. avdelningar
folit av ca 3oo lokala konferenserute
i landet. Redannu bildas lokala kom7962
1961
den i Karlskoga-Bofors
mitt6er skall ha sitt ftirsta informationsmcite
olycksfall
I
pi Bofors Samlingshusden 3 mai S:a
llvo.
I
i arb. I vid ferd
fard
vid
i
arb.
vilka skall fcira verksamhetenvidare
I
I
I
I
genom uppvisningar, fdreldsningar,
o
R.
)
9
10
R.
7
filmvisningar, demonstrationer,studiemotionsgrupper, korpidrott och
och
40
+)
M
35
M
3e
familiemotion m. m.
2L
8
t3
V
10
I
V.
9
B-pilen tterkommer i fdljande num'7n
mer om kampanjen vid koncernens
IO
63
>+
Summa
9
fdretag.

4n

t

tr

m
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FORSLAGSVERKSAMHETEN:
I fdregiende hlfte av B-pilen omtalades i korthet de 33 fcirslag, som
godkiindesoch belcjnades
vid Fdrslaeskommitt6ns sammantrddeden t6 no'v.
Hdr nedan fciljer nu korta beskrivningar av dessafrirslag, vilka sammanlagt bekinadesmed kr-Z.s7j: -.
Reg. 45/6L. FartrArtning aa utrug,tingrtratt oid slipning au hejaruerktyg,
inldmnat av 7180 Karl Karltson, MSk
10.
Enligt fcirslaget skall en kraftig
magnet hilla fast utsugningstratten
under slipningen. Detta glr bia, framfdrallt pi smi hejarverktyg. Beldning
Reg. 5L/6I. Hdllare fi)r montering
au bandbjul till mot:lagsbeiare,inld.mnat av 21465 S,-E.Bergh,MSK 90.
.Det fcireslagnaverktyget medger ett
sdkrare lyft och har nu av BAK omarbetats,si ati det passarfcir byte av
bandhjul pi samtligamotslagshljarna
samtfcir byte av buffertar p3,2,5 och 5
tons hejarna.Bel<ining50: -.
Reg. 54/61. Gaffel fi;r tnontering
au buffertgumrni prt beiare, inl?imnat
av 21465 S,-E.Bergb, MSK 90.
Detta frirslag har kombinerats med
foregS.endefdrslag rcg. 5I/6L. For
byte av buffertar i 8 och 12 tonshejarna anvdndesen sdrskildlyftanordning
pi, truck. Beldning 150: -.

BoFoRS

g
.Reg. L26/ 61. Inmatningtanordnin
till 5 t.onsbefarei MSK j1, inl?imnai
av 23140 Mats lensen,MSK 31.
Kutsen, som matas fram pi transportbandet,sdtterav egenkraft inmatReg. LL6/61. Lastflak lor nansport
ningsanordningen
i funktion, si att de
au gashirl, inlZimnat av 3036 Nilt
sidledesgfu av bandet. Tidigare ledOlaatton, MVK 23.
des kutsen av en skena.st?iilJ i vinkel
Ilaket har plats fcjr 10 gasflaskor civerbandet.Beldning
150: -.
och ir avsedd frir transpoit mellan
R.g.
L28/61.
Andring frrtn bdcta
P 10 och MVK. N2ir svetsarenskall ta
.
ett fyllt kiirl, llgger han det tomma shdr till tiindskiir, inldmnat av 21281
kZirletpi sammafack och ndr samtliga F. Nilsson,VA 45.
Riggningen har dndrats genom att
kdrl bytts, kan itertransport ske till
tv8. omarbetadeT-maxhillaie insatts.
P 10. Belcining1)0: -.
BearbetningengZillde en mindre arReg. 118/61,.Anclring
aa kontaLt- betsoperation.
-inllmnat
Beldning )0: -.
has fdr glappmdtare,
ay
Reg. L29/ 61. Centreringv nordni np
16029 Rune Nyttrdm, KKH 70.
till friisnashin rned rand.\ord, inld,riTidigare blev montaget oskyddat tat av 2426 Birger
Erihsson, VK 23.
och kopplingstridarnakunde komma
Anordningen besttr av 4 st backar,
i kllm, varfcir det var svirt att reDarera
som styrs i spiren pi maskinbordet
ev. fel. Enligt de fcireslagna
dndringar- med 4
klackar, med- vilka backarna
na blir montaget llttare, sikrare och
skjuts ut mot periferin di kamskivan
mera skyddat och dven andra oldgenvrides. Ert_arbetsstycke
med upptaget
heter elimineras.Belcining2OO:-.
centrumhil placeras ijver ba&arna,
som med kamskivan trycks ut mot hi_R.9. 120/67. Miirhning au rtegar,
inldmnat av 6688 Herberi Gustafion, lets vdggar och ddrvid ientrerar arbetsMSK 90.
stycket.Tidigare utfcirdes arbetet med
indikering eller centrumbrickor. BelciEnligt forslaget har varje stegefrirsettsmed en fastsvetsadplitbricka, diir ning 200: -.
avdeiningens
beteckningangivits.Efter
denna mdrkning, har "lin" blivit
mindre vanliga och alla mdrkta stegar
iterldmnasnu och finns pi r2itt plits.
Bekining50: -.
anbringats. Denna infordring [r starkare och reparationernahar minskats.
Beldning75: -.

Reg. L2r/6I. Verktyg fi)r byte aa
Reg. 82/6I. Goluunclerlagfi)r au
motuerka ryggskador hor reglerareaid axlar i upplordringsiltat.tori MSK 90,
motslagsheiarei MSK 31, rildmnat av inldmnat av 6688 Herbert Guttafson.
MSK 90.
20433 L, Stadler, MSK 10.
Det fdreslagna verktyget bestir av
Frir att hindra rygg- och armskador
en
hylsa med samma diameter som
skall i fundamentetsdnkasengrop, som
fylls med en 50 mm tjock gummimatta axeln,som skruvasp3.dennavid monoch d?irpi liggande 4 laget en tums teringen. Det kompletterar tidigare
Beldning 50: -.
plank med ett lager 2 tums plank specialverktyg.
dverst. Genom bortplockning av ett
. Reg. L22/6I. LSsning da toppbutt
eller flera planklagei kan hojten reg- fdr bejare, inl4mnat av-6688 Hirbert
leras.Fdrslagetskall ytterligareundei- Gustafson,MSK 90,
scikasur bioteknologisksynpunkt.BeBulten fasth&llesunder monteringen
Ionrnq /) i -.
av en dorn insatt i htlet f<ir fastslttXJg. LL5/61. Anclring au )nforcl- ningswiren.Belcining 50: -.
ring i ugn 12-804 i MVK 22, inld.m. Reg. 723/61. Snt)rfning au bandnat av 4070 Hjalmar Forsberg,89.
hjul t. hejare,inldmnat av 6688 HerUgnen har tidigare ofta fitt muras bert Gustafson,MSK p0.
om och repareras.Nu har sivdl kortMellan sm.cirjnippelnoch oljerciret
som lingsidor svingts i bigform, ugns- ,har en plastslangsatts in, som h6.ller
stammenh6jts och tjockare avtdckning fcir alla skakningar.Belcining
50:-.
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. Rcg. I24/6L. Spinning aa slirbronzs
fdr 1500 undblAircr, inlinnat av 6688
Herbert Gustafson, MSK 90.
En spdnnarmmed trissaoch en kraftig fj?ider hiller nu kilrepen bdttre
spdnda.Beldning 100: --.

T'i':::
Reg.130/6t.
Reg...I3O/61.
.VerAtygf dr iustering
au gejcler p2 hallsigar i MSK 20, i;ldmnat av 6688 Herbert Guttafson.
MSK 90.
Verktygets utseendeframgir av fotot. I detsammainspdnnesen fil och
tvi linjaler styr det mot gejderna.
.
Verktyget ger snabbareoch Feltre resultat. Tidigare miste justeringen ut_
fdras med skavstil. Belcining zlOo:-.
Reg. L32/61. Spegelpi ledarrdrtill
t.rhdhiirularnai finuTrAb i MVK 23,
inllmnat av 22424 Reimund ScbeiA!',
MVK 23.

stdmmalZiget.En lucka har nu dppnats
i durkpl&ten och sikten blivit biittre.
Luckan ticks av ett stadigt galler. Belcining100: -.

nat av 9313 Ragnar Sundell och 3052
SimonRebn,MVK 90.
Luckan vdgerca 2.000 kg och mtste
tidigare baxas loss. Enligt fcirslaget
skjuts den nu ut pi 4l6stagbata ruLlat,
som ldgges under luckan. Luckan kan
nu lossas,liiggaspi rullarnaoch dragas
fram med truck. Luckbyte sker snabbt
och utan kallstiillning av ugnen. Belcining250: -.

Reg. 137/61. Lyf rgafllar f i)r ringar,
i n l d m n a ta v 1 9 5 9 2 A g n a r N i l i o n ,
MVK 90.
Med lyftgaffeln kan man nu ta 10
trf,.dhdrvlar eller smidda ringar och
Jyftaner i betkarenmot tidiga; 5 med
truck. Gaffeln ger alltsi snabbare
Reg. I4L/6I. OmkonttruAtion aa
lastningoch lossning.Beld,ning)0:-.
ilitningthylsa, inllmnat av 12757 Mats
Reg. 142/61. DontLraften ned tillbehdr.
Reg. L38/6L. KabehAydd aid e/- Nilsson, KKH 70.
Efter omkonstruktionendr hylsannu
centraler,
inldmnat av 103 Bert.jl
Den f6reslagnaspegelngcir, att man
absolut
Aclolfs:on,
tdt och med packningoch mutX
20.
i god tid kan se hur hetornakommer
Skyddspl&tarnafrz;mfor kablarna ter indragna i fdstet. Hylsan dr ocksi
och hinner ldgga om vlxeln till tridvid elcentralenkan delasupp i sektio- mindre och behdndigare. Belcining
harvlana. Hetorna kan niimligen fdlja
-.
D& nuvarande tltninsselemycket tlitt pi varandra i ledarrciret. ner, en framfcjr varje kabel, och 15.sas 300:
ment
kcips frin specialfirmor, 61. a.
Spegeln ger stcirre sdkerhet.Belcining med snabblis.Vid reparationav en elcentral behdver mari alltsi endast ta Asea,torde dessakunna vidareutveckla
1 0 0 :- .
bort sektionen framfcir den aktuella principen.
Reg. L33/6I. MellanlliggsplLtar till
kabeln eller vid tillbyggnad, foga en
Reg. 142/67. Anordning fdr desSlen i polygontaxen i MVK 23, in- ny
sektion till de andra. Belcining mo.nteringau lLspinnar dr styrpelarna
f
ldmnat av 22424 Reimund Scheihl,
1 0 0 :- .
i bejardynor, inllmnat av 302-4 CarlMVK 23,
Erik lYennerholm,W 21.
Mellanllgget har en llmplig vinkel,
Di. uttagandetav lispinnarnavar arsi att det kan ldggasin mellan backen
betsamt,
tidskrdvandeoch zivenforenat
och understilet. Detta fir diriqenom
med
vissa
olycksfallsrisker,har fcirriktig vinkel mot dverstilet oih ett
slagsstdllarenanvint sig av en hydrauslkrare klipp erhills. Tidigare kunde
lisk domkraft med genomgiendehil.
understiletst2illasig snett,varvid klipMed hjalp av en bult, som gengasfast
pet alltsl blev snett,med kassationsom
i lispinnen, sker nu losstagningen
fdljd. Beldning75: -.
snabbareoch sikrare.Beliining200:-.
Reg. 135/61. Anordning fdr framldeg.143/6I. And.ringaa dragstiingdragzzingau :lagglSclor uncler gotaalern.t till upplyftarklaffarna i utlt)psarna,inld.mnatav 22063 Heimo Salmi,
ningsrullbanan,inld:mnatav 9313 RapMVK 21,
ttar Srndell och j052 Simon Rehh,
Ett enkelt men robust handspelhar
MVK 90,
inmonteratsoch framdragningenav de
De runda dragstdngernamed klaftunga slagglidornagi.r nu ldtt med en
farna
fastsattamed klammor har erwire civer spelets trumma. Bel6ning
satts
av
dubbla plattjzirn,som ledbart
.
100:
6r flstade direkt pt klaffarnas armar.
Reg.136/6I. Anordningf dr au f drbiittra sikten aid renhlippning au ualsade sliinger i gdtuerAet, inlzimnat av
21314 Dauid Nordlancler,MVK 21.
DurkplS.ten under manciverkorgen
placeradpd
Res. 142/61.Lyt'tanordningen
hindradevalsarenatt se hur imnet lig
enhejardyna.
mot saxen. Han miste ddrfcir vinda
sig om och i halvstiendestdllning beReg. r39/6r. H7rdft)rhromning au
lagerli)getta
p,i axelntill Aoppl)ngenp)
Reg.138/ 61.Kabels
kyddet.
yaletruckarna,
inl[mnat av 2917 Oskar
Pettersson,RT 6 och 17652 Bernt
lohanston,VR93.
De fcireslagna fcirbiittringatna har
minskatreparationstiden.
Tidigare fick
kopplingarna ofta repareras,di kulIagren lossnadeoch ndtte ut lagerdglorna. Pi. de senastelevereradeYaletruckarna har fcirblttringarna ocksi infcirts.Belcjning100:-.

*;?trffi

Reg. 140/61. Anordning fdr lucAbyte aicl tnediuntugneni MVK, inlam-

Res.146/61.

20

Den nya konstruktionen har visat sig
arbeta st6rningsfritt och utan rePatation. Belcining300: -.
Reg. 1,44/6L.Anclring au stansfoder
ocb Ail till 15oo LH; inldmnat ay
204j8 Viggo Rasntutsen,MSK 33.
Kilar av en bdttre och nyare konstruktion,som anvdndespE andra stillen, har lven anvlnts i denna heiare.
Beldning75:-.
__I.g. L46/6r. Slaggaustrykaretill
HF-agnarnas Iuf tcyl/rldrar, inldmnat
av 15952 B. Guttaasson,MSK 90.
Slagg frin den varma kutsen kan
fcilja med kolvarna in i cylindern och
orsaka fdrslitning och driftsavbrott.
Genom att montera en slaggavstrykare,
ldtt utbytbar, framfdr tltningarna, behiller cylindrarna sin oljefilm. Fdrslaget innebar mindre slitage pi kolvstdnger,
_kolvar, cylindrar och packning. Beld'ning100: -.

Det nya hj?ilpverktygetbesttr av en
platta med V-spir, som riktas upp mot
dubbenoch skruvasfast pi mai[inens
medbringarplatta samt en slid med 2
medbringartappar,som gir ned over
srdorna av arbetssty&ets (verktygsaxelns) huvud och automatiikt stafier
in detta i r?itt lZige.Anordningen ger
en ldttare instiillning och mittriktigire
detaly'eroch medflr ailtsi miidre
kassation.Beldning 150: -.
Reg. 1,5o/6L. Stkllning f6r montering och demontering au iiare halaan
au stdtbaflert till 8 och 12 MH, inIlmnar av 2146i S.-8.Bergh, MSK go.
-Stallnint.n, .o bocJ<, fcirslagsvis
tillverkad av pansarrcir, skall gciras
hdj- och s?inkba-r
fdr att passatiil;lika
hejare och dven fcirseshed lyftoglor
fcjr underldttandeav krankopflingen.
Beldning 75 -.

*
Reg. L47/6I. Andring au aerktyp
fr)r hniicLning au proubiickor, inld,tiFcirslagskommittdnvid Bofors htjll
nat ay 7191 Harry Cbristiamson,
sitt sista sammantride fdr iret den 19
MH 3,
decemberL961, och behandladedi 25
, I de gamla verktygen smuladesbric_ frirslag, ddrav2 tidigare bordlagdaoch
korna srinder.I det nya. som iven kan 23 nya. Kommitt6n
godk?inde2L fd:*
anvdndas f<ir olika' Lrickdiametrar. slag till beldningar
pt
sammanlagtkr
kndcks de j 2 )L 3 delar. Belcining
-, att avboja 2 frirslag, att
!.950 :
bordl?igga 2 f& ytteiligu.e prdloning
samt att avskriva ett, som itertagits av
fdrslagsstillaren.
Hdr nedan foljer korta beskrivningar civer de belcinadefcirslagen.

Reg. 148/61. Ganzla nzetoden 6aenr,

Reg. L48/6L. Andrad AonstruAtion
aa utldsningssni)re,inld.mnatav 3407
GdteEklund,VA jO,
Enljgt originalkonstruktionensammanfogas de olika delarna genom
yr,r.ning."yjling", vilket tog l6ng tid.
-b,nlrgtfcirslaget,se foto, sker sammanfogningen med en metallring, som
med ting klimms civer sndret, liksom
ett kabellis. Denna metod dr snabbare
och medfcjr en stor ackordsbesparing.
Fdrslaget kan, om en ny vdntad ordJr
inkommer, ge den hittills st<irstabelciningen som utbetalatsi Bofors. I fcjrskott har nu utbetalats1.000:-.
Reg. L49/ 61. I nttiil I ningun ordni np
uid friisning au uerktygsaxlar, inldm"nat ay 16292 EriA Israelsson,VF,

visat sig vara tillfrirlitlig. Tidigare
skruvar gick m&ngagingeis<inder"och
pressen blev obrukbar. Belcining
1 0 0 :- .
Reg. L55/6t. Mutterlfu fi)r $ora
hiulet till 600 MSK, inldmnat av
2118j Olof Mhrgfurd,MSK gO.
- Tidigare lisanordning var icke tillfcirlitlig. Muttern lises nu av tvi. fifflade brickor, vilket visat sig vara sikert. Beldning 50: -.
i stilfiistena
_Reg.L56/61. StSlinldgg
-inlimnat
p2 Pels-saxen i MSK,
av
21183 Olof MSrgErd,MSK go.
Klippstilen lig enligt originalkon_
srruKrlonendtrekt mot ett slte i sliden
resp. underbordetsmaterial, vilket vi_
sade sig var frjr mjukt fdr att tila de
hirda slagen. Nu har inliigg av stil
monterats under klippstilen, vilket
kommer att minska reparationerna.
Bel6ning 75: -.
Reg. $7/61. Hylla -f6r fdruarins
au hilar ocb titlbebir till' sAnggprerai,
inldmnatav 20433 f.sudleri"twsx to'.
Di det visat sig vara svirt att hilla
ordning pi Hngdkilar, tvdrkilar, mel_
lanlZiggsplltarm. fl. tillbehcir, har fcir_
slagsstdllarenkonstruerat en hylla. ddr
saptliga...detaljer ligger civeiskidligt
och l?ittillg?ingliga.Belcining l> : ---.

Reg. Il7/6L.Vagn f6r byteau tnotorer i MVK, inld,mnatav 19592 Agnar Nilsson, MVK 90.
Vagnen skall vara hdj- och slnkbar
med hydrauliska domkrafter och p&
gummihjul rullas i kulverten under
rullbanorna. Motorerna lr stora och
tunga, varfcir utbltet dr besvdrligt. Be- Reg.158/61.
ldning 100: -.
Reg. L5L/5L. Ny rnetodfdr fa$siittning au miittpetsar p2 sAjutrnstt, inldmnatav 3968 G, Lekberg,VV 20.
Olika metoder f6,r fastslttnins av
mitspetsarna har anvdnts,bl. a. slvetsning, vilket dock medfdrt skador och
extra justering av mitten. Genom att
ginga och slitsa upp spetsarna,se att
de passartill skiinklarna,kan man nu
skruva fast dem med mutter. Skiutmitten kan dven ldtt iterstillas i ursprungligt skick. Belcjningl0: -.

R.g. Li8/6L. Lyf tanordning ,j,
f
murningtmuffel, inld,mnat av 21258
Rogerbbrn, MSK 90,
Murinsatsenplus form vdger ca I0
,
Kg,
,varl,or.rnpassnlngenvar tung och
"failiga" lyft. Nu hat-4 st.
1;t'fo,rae
ryrroglor monteratspd.murningsmufflarna, vilket medfcir-btdeldttaie montering och snabbaretraosport fram till
ugnen.Bekining 75:-.

Reg. L59/61. Frisfixtur
fdr ansi)rtarctdng det. 50686j6, inlZmnat av
, Reg. 1,)4/6L. Exna fitutanordning 7556 BernhardNilsson,VF 20.
for dure bordettill pressen2000 HSp,
Fixturen eliminerar ritsningen, uninlimnat av 15277 Gd$a Mrtnston,
derlittar uppspiinningenoch f r"iisnings
MSK 90,
arbetetavdet genomgiendeovalahilet
Fdrslagsstlllarenhar konstruerat en och ger exakt samma
bearbetning fdr
bdrskruv, som prdvats ett ir, och som varje detalj. Beldning
75:-.

ReS. 160/61 t. o. Reg. 159/61 t. h.

Reg. L60/5L. Frdsfixtur frir spSr i
nycdeldet.5066178,inldmnatav 7556
Bernbard Nilsson, VF 20.
Med fixturen kan arbetsstycketsdkert och exakt spennasupp i arbetsllge utan fciregtende ritsning. Bel6ning 75: -.

Transportdrenvar tidigare fast skruMed
vad pi balkarnai bassdngbotten.
de nu fdreslagnatapparnakan transportcirenlyftas och demonterasinnan
rengciringen.Forslagetkommer att innebdra minskat antaL reparationstimmar. Beldning150: -.
R.g. L67/6L. Uppborrning och
giingning aa hLl f dr spriingskrua i
bressbord,inldmnatav 19856 N. Krii'sin,
MSK go.
Enligt fdrslagetkan viss besparingi
reparationstidg6,ras.Beloning )0: -.
Reg. 168/ 61.Insthllning uid omlagReg. 162/61.
ring au fDiktar till satsugnari MSK
Reg. L63/6I. Inuiindig mdlning au J0, inldmnat av 19856 N. Kriitin,
Aokiller, inldmnat av 21237 Oae Obl- MSK 50.
Vid omlagring av fliiktar har den
son,MEK 50.
slutliga
instdllningen av lagren mist
utkokillernas
insida
M&lningen av
monteringsplatsen
pi ugnens
ske
pi
fdrs nu pi kortare tid med fdrgspruta
har
ofta varit
oversida.
Instillningen
och tryckluft, vilket ocksi ger en jdmnarc fdrgyta. Tidigare m&ladesinsidan tidskrdvandeoch svir. Med mallen gir
med penselpi l&ngt skaft. Vissa kun- arbetet nu snabbt och liitt fdr civrigt.
-.
der fordrar ndmligen att kokillernas Belcining50:
Reg. r69/6L. Fdrbiittring aa lVilinsida skall vara struken med alumihag kranbil, inlimnat av 12069 Folke
niumflrg. Beltining 100: -.
Strdmberg,RT,
Enligt fcirslagetskall en plattform
monterasmellan fdrarhyttenoch mandverhyttenpi kranen, si att fcjraren
snabbarekan byia arbetsplatsutan att
behovag& ned pi marken. Ocksi tdtningen pi hydraulcylindern,som reglerar kranarmensfram- och itergiende
rorelse har forbdttrats. Belcining
1f

<.

R"g. I7O/61. StlimpelbSllare, itldmnat av 3710 Suen EriAsson,KA
911.
Med den fcireslagnah&llarenkan nu
2 stdmplar slis pi en ging, mitt pi
godset, st att all felstiimpling undviReg.161/61.
kes.Beldning71:-.
R
e
g
.
1
6
4
/
6
1
.
tillaerk'
Reg. L71,/6I. Axel fdr inmatningsL61./61.
Fixtur
Reg.
fdr
ning au stegar till AEG-ugnar, inld'mrullar
i ledarbommarnaph si)dra sidan
Reg. L64/6r. Verktyg fdr montenat av L)9)2 B. Gustaatson och 7460
i gdtuerhet,inldmnat av 3052 Simon
ring au siAtetill 105FH558,inllmnat
GunnarBoo, MSK Po.
Rehn och 9313 Ragnar Sundell,
av 1720 Vidar Karlsson,VK 52.
MVK
90.
Tidigare metod fdr tillverkning
Med det ftireslagnasPennstycket,se
hade minga nackdelar. Med den nya
fotot, kan siktet riggas upp i olika l?ifixturen sker uppriktning och svetsgen och till passandearbetsstdllningi
ning pi betydligt kortare tid och medskruvstycket,utan att nigon detalj skaf6r alltsi en besparing.Beltining endas.Beldning100: -.
-

ligt 25 /o-regeln121:
Reg.162/6r. Lyftbalk,inldmnat av
och 7460 Gun15952B. Gu$ausson

narBoo, MSK 90.
Lyftbalken anvlndes vid demontering av vdxellidor p& skjuttransformatorer i apparatsktp.Tidigare miste det
tunga och hiiga lyftet utfdras av 2
man, vilket var riskabelt i det trtnga
utrymmet. Med lyftbalken sker arbetet
sdkrare och snabbare.Belcining enligt
2) /o-regeln 100: -.

Reg.1.65/6L.Borrjigg fdr skt)ld till
40 SAK, inldmnat av 1791 Carl Fred'riktson,VK Sz.
40 mm SAK skall fdrses med nya
skcildarav Bonoplex.Med jiggen kan
man nu borra hilen i skoldpl&tenutan
r i t s n i n g .B e l o n i n g1 0 0 :- .
Reg. L66/6I. Andring aa fasttiittilngsanordning fo, nanlportn?atror
aid ugnar i MSK 50, inldmnat av
19856N. Kriisin, MSK 90.

Reg.165/61.

. Bortmonteringenav drjvaxlarnatill
rnmatningsrullarnahar varit tidskrdvande^ochbesvirlig, dt mtnga detal_
,er maste nedmonterasinnan axlarna
kunde bytas. Genom att dela axlarna
pi mitten och fcirsedem med en siker
Iisanordning, beh6ver man alltsi. en_
dastdela axeln och dragaut den it ena
sidan.Belcjning200: l.

och besvlrlig att tdmma. Arbetsstiill_ betsstycket
miste vindas var det risk
ningen blev ol?implig.Den nya vagnen fcir brdnnskador.
I fixturen sker svets_
med cippengavel i lEdan dr betydliet ningen
fortare och ldttare. Beld,ninq
bdttre i alla avseenden. Belbniris 2 O O-:.
1 0 0 :- .
Reg. t77/6I, Pentllande lamba tilt
" G otrwaldkranen", inldmnat ai z9 t Z
OsLar Pettersson,RT 6 och 17652
Berndt lohansson,VR 93,
Kranen
belysningmot mar.
_saknade
ken och arbetsomridet.Deripendlande
Iampa med motvikt, som nu uppsatts
pi kranarmen,ger bra belysningi alla
ldgen.Bekininq100:- .

/ 61. Up p ui Aning aa Aanten
^Reg..L7.3
p2 underhiggspkten
fdr fZrmegtet i
ugn 12-432 i MSK 50, inldmiat av
4070 H. Fortberg,B 9.
Undediiggspliten placerades ur_
sprungligen fcjr att hindra tegelbitar
o.,dyl. att falla ned i rdnnan fii"r drag_
Reg. rSO161. Anordning
fdr tr)mstdngerna- Pi grund av de rcirelse"r, ning au slagg,
inldmnatav2i314 Da_
som alltid uppster i vdrmebehandlines- uid Nord.lander
och z0t89 Ommi
ug1ar,. fdrskjuts underdelen av vlijgKeuttii, MVK 21.
teglet in mot ugnsrummet,vilket mEi_
Tdmningen av de tunga slaggvag_
fcir otdthet och reparation.
-under Genom att narna under Gdtverket
var beivarfg
v.ika upp pliten
teglet, Iises och
det
hdnde
ofta,
att
vagnarnas
hiu-i
detta och hills i r?ittliige. Re"parations_
tiden har ddrmed rninskat.'Belcining gick scinder.I den nu fciieslasnaan_
ordningen,vilar vagnensdkert'ndrden
1 0 0 :- .
tippas.Fcirslagetinnebdrminskadere_
*
parationer. Belcining 200: -.
Bofors
Fcirslagskommitt6
hdll
sitt
fdrsta sammantrldef<ir 1962 den 3I
jan. och behandladedE de f6rslag,som
inldmnats t. o. m. 31 dec. Ddl. ,\v
dessahade tvi tidigare behandlatsoch
bordlagts fcir ytterligareprov, medan
2I var nya fcirslag.Kommitt6n rekom_
menderadeL2 forsl,agtill bekining pi
sammanlagtL.225kr, att tacksamliv_
bcija 5 och att bordliigga
6 frir ytter_
-f'rov.
Iigare utredning och
Sanitliga
bordlagda frirslag har lnldmnats frh'n
de metallurgiska avdelningarna och
flera miste prcivasen llngre- tid innan
Res.184/61.
man vet om de hiller vad de lovat.
Hdr nedan fciljer kortfattadebeskr.
Reg. 181/61. SAlirbLilare.fdr utbu_
av de godkdndafcirslagen.
tessAiirtill sthlbLllare ES_354"1,
inld,m_
nat av 19490 Pentti Kiitipd,VF 20.
Sk?irhillaren ersdtter tidigare an_
vdnt stil med lcitt skdr, instlllninsen
fcirenklas och risken fcir kassatio"ner
minskas.Dessutombortfaller slipningen av de kidda sttlen. Beldning en"t.
25 /o-regelnkr 100: -.

Reg.175/61.

.Reg; .r85/6r. GAnghpp med ttyrning, inld.mnatav 7863 iiagnar lylahlttrdnt,VK 26.
D5n fglTlagna gdngrappen,som an.
vtd bearbetningav en detalj till
y1n_des
10,,5cm haubitsen,ger exaktcentrering
och riktiga mitt. Bekjning 100:_l
L9.0/6L..F1rslagtilt bel\sning
^Reg.
p2 ilttpallar, inldmnat-av 7701-Folk"e
Sundell,VV 21.
Belysningen ir avsedd fcir lvsrrir.
hrij- och slnkbar och svlngbar'sami
vilar p5, redan befintliga vi"nkel;arni
vdggen.Beldning50: -.
Reg.
.L.9r/61.Ny pen tilt brickpressen, ffrtamnat av 7191 Harry Cbils_
tiantson, MH 3,
Fcirslagetinnebir en kompletterins
till tidigareinldmnatfcirslagiteg. r6r1
Den nya penen har b2ittreitfoimning
och utbytbar spets. Belcining 5O:-1

Reg. Ig3/6r. Thng
fdr tmidet_
stiintplar, inldmnat au il jz Iuar Hell_
berg,MS 20.
Tidi gare-stiimpladessmidesstyckena
med 2 skilda stdmplarav olika siorlek.
Den nya t8ngensom dr stlillbar hiller
bida stiimplarna.Belcining50: -.

Reg. L84/6L. Fixtur
fdr netsning
R.g. L75/6. Transportuagn 6r au stantuer€tyg, inldmnat
av 13055
f
tudttkliider, inldmnat av'12 305"Luctuig Bertil
lobantson, MSK 90.
Erikston. oT.
Tidigare utfrirdes svetsningenmed
Tidigare transportvagnmellan tvdtt_ verktyget, som
var uppvlrml till ca
maskin och centrlfug vir mycket djup 4750, liggande
pi sveti6Zinken.
D6.ar_
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Reg.192/61.Titning:lidan i nnrbitd.

ReS. 192/6t.

Totalbild aa agnen.

Reg. L92/6I. Tlitning au lucha till
hirdugn, inldmnat av 5804 Hilding
Ahlstrand, MH 24.
NIr muffelu gnaff:a skall anvd.ndas
fdr nitrerhdrdning, anvlndes en sdrkild lida med ptsvetsaderdr fcir gasslangarna, placerad framfcir ugnsoppningen. R6ren har hindrat luckan att
stdngas,varfcir h&let mist muras med
sten och tZippasmed kiselgur. Enligt
fcirslagethar nya plitlidor anskaffats,
passande i ugnsdppningen och titningen sker med rock-wool. Belcining
1 ) 0 :- .
Reg. 193/6L. Hidlpuerktyg aid instiillning au pinnarna i tfidhArolarna,
inlimnat av 22424 Raimund Scheikl,
Med detta verktyg kan pinnarna nu
ldttare lossasoch instdllas. Beldning
Reg. 194/6L. Andring aa inledarriiret till par nr 11.i finuerket, inldmnat av 17292 Herrnan Ryman.
Tratten p3, inledarrdret har gjorts
si vid, att den gir utanpi "utloppet"
och dlrmed 6r si rdrlig, att roret kan
fdras i sidled 6ver valsarnas hela
bredd. Rciret behd,verinte krdkas f6r
att passatill vals-spiren.Riskenfcjr att
hetan skall repasdr ocks&mindre. Beldning 75: -.

jdrnkonstruktioner. Tidigare skedde
lyftet for hand. Belcining)0 kr.
Reg.3/62. Snabbkopplingfdr axel
till inmatningsrallarna, inllmnat av
9313 RagnarSundell och 3052 Simon
Rehn,MVK 90.
Den nya konstruktionen har visat
sig vara driftslkrare och minskar siledes reparationstiden.Tidigare hzinde
det att bultarna i plattan rycktes av
varvid kilrepsskivan lossnade.Belcining att dela fOOkr.
Reg, 4/62. Anordning fi)r neclmatning au material i uiirmebad,inldmnat
av 4470 Olof Rytty, MSK 20.
Detta och de tvi fdljande fd'rslagen
avser den nya Pels-saxeni MSK 20.
Vid inmatningen av stdngernai badet, m&ste dessakomma vigrdtt, frir
att upplyftaren skall kunna lyfta dem.
Enligt fdrslaget har en extra axel, fdrsedd med tvi svdngdaarmar, placerats
mellan glidstd.ngernas
axlar. Genom
ett handtag kan man pressastingstilet
i riitt liige. Tidigare mi.ste 2 man
plocka med stingstilet, och forslaget
innebir s&lundaen enklare hantering.
Bel<inins200 kr.

*
BoforsverkensForslagskommittdholl
sitt andra sammantrddefrir iret den
28 febr. och behandladed& 16 fcirslag,
6 tidigare bordlagda och 30 nya fcir
iret. Kommitt6n beslcit att bellna 26
fdrslag med sammanlagt2.900 kr, att
bordl?igga8 (diirav 5 av de tidigare
bordlagda)samtatt tacksamtavbdja2,
De bordlagda forslagen 1r samtliga
Reg. )/62. Anorclning for fordelfrin Metallurgiska avd. och fordrar
ning au kapaclelimnen i transportlIllngre prcivnings-och utredningstid,
dor, inlamnat av 4470 Olof Rytty,
innan de kan avgdras.Hir nedan frilMSK20.
jer korta beskrivningarav de beldnade
Tidigare fylldes lidorna med kuts
fdrslagen.
endastvid ena sidan och man miste
Reg. I/62. Anordning fdr demonte- di plocka lidan full fijr hand. Genom
ring aa fnstplatta pfr tarbin, inldmnat inmontering av en svdngbarpl|t i dnav 14968 Henry SAyllkui$, MSK 90. nan kan man nu fcirdela kutsen civer
Fdstplattan pi turbinkopplingen i hela lidan. Beldning 75 kr.
Yale-truckarnas automatvlxellSda d.r
Reg. 6/62. Borrning aa bdl i dmnessvir att bortmontera och det har hlnt
utkastareni nya saxen i MSK 20, inatt plattan skadats,dt den bdnts bort.
ldmnat av 4470 Olof Ryuy, MSK 20.
Enligt den nya metodenborrasett pai
Efter en tids kcirning i den nya
hil genom plattan, varefter man med
saxen,
fungerade inte utkastarenoch
ett par bultar snabbt och ldtt kan
skruvalossdensamma.
Beldning50 kr. vid demonteringenvisade det sig, att
den var fylld med finfrirdelad slagg,
Reg. 2/62. Lyftanorclning f i;r flAkt- som fallit ned frin klippstiillet. Gelnotorer, inldmnat av 22444 Fritz nom att borra ett h&l i botten p6, utKarlsten, MSK 90.
kastarenrinner slaggenut och det hela
Enligt fdrslaget lyftes motorerna pi
fungerar tillfredsstiillande och utan
en svingarm, som festesp& befintliga stillestind. Beldning 75 kr.

Reg. 9/62.

Upphiingningsanordningen ut-

laud.
Reg. 7/62. Flyttbar hiingbrygga, inllmnat av 152 Erih Bragddn,MEK,
Bryggan anviindes di legeringsdmnen o. dyl. skall tdmmas i magasinsfickor och ger bdttre och sdkrare arbetsstdllning.Tidigare m&stearbetaren
sti i den djupa och smala sprdngan
mellan fickorna. Se f. 6. skissernapi
ndstasida.Bekining 150 kr.
Reg. 9/ 62. Upp biingningunor dning
f i)r tdrnning au kalkburk, inllmnat av
152 Eilk Bragdin, MEK.
Vid tomning av transporiflaskorna
friln Larsbo anvindes tidigare en
flyttbar upph?ingningsanordning,som
miste lyftas pi plats med travers.Enligt fdrslaget- seskissen- har upphdngningsanordningenmonteratsintill
elektrodupplagetoch lven gjorts fZillbar. Beloning 100 kr.

Reg.12/62 frin sidanocbappifrdn.
R.g. 12/62. Stoppanordning fdr
iiirnuiigtuagnar, inldmnat av 19825 V.
letsonen,MEK.
Jdrnvdgsvagnarmed rS.materieltill
MEK brukar lossasmed truck, varvid
en plan vagn kopplas till som brygga
fcir att trucken skall kunna kcira. Fdr
att undvika ryckningar mellan vagnal
na miste dessalisas. D3.vanliga stoppskor inte rlcker, har fcirslagsstdllaren
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Reg. 7/ 62. F i)rsla gsstiill arens
tAisser ttisar tldligt bur bru
ocb siikert hdn gbrlggan

konstruerat en U-formig stoppanordning av vinkeljlrn, som skjuls under
hjulen och sikert liser dem. Bekinine
100 kr.
R.g. L3/62. Andring au motorhyla
.
f dr nrotor till ruttbarla, inldmnat' av
9313 Ragnar Sundell och 30i2 Sinaon
Rehn,MVK 90,
Med den fcireslagnahyllan kan motorerna nu lyftas ned med travers och
senareskjutaspi -ocfr
plats, vilket betyder
snabbt motorbyte
minskad stillestindstid. Beldning 200 kr att dela
lika.
,Reg. L4/62. Utbyte au kullager till
glidstycke p2 trucAmast, inlim"nat av
20383 Gd$a Abman, VR 92.
Di kullagren i tvi av truckarna var
f6_rklena, byttes de ut mot glidstycke,
vilket visadesig innebdraminskadereparationer. Enligt 2) /6 rcgeln blev
belonlnqen1)0 kr.

Reg. L5/62. Mellanliiggsskiuor
f6r
irau p or, ao frarn bj ul ssp i ndlar, inldmnat av 7585 Gurtau lakobsson,VF 12.
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fangerar.

De fiirdigbearbetade framhjulsspindlarna packadestidigare i tr2iull
mellan pappskivor,vilket bl. a. innebar
besvddig rengdring av de inoljade detaljerna.Tack varede nya mellanllggsskivorna hills spindlarna siikert fisi i
l&dornaoch packningengir dven snabbare.- Belcining enligt 25 /s rcgeln
250 kt.
_Reg. 16/62. Olieaaledareuid spinclelstol, inlimnat av 21314 Daaid
Norcllander, MVK 21.

Vid saxen i Mediumverket har det
hdnt, att kilrepen skadatseller tagit eld
pi grund av otillfredsst?illandeJkvdd.
Fdrslagsstlllarna har konstrueraf en
skyddskipaav plit, pi insidan klZidd
med asbestoch med foder av oerforey{ plat. Denna ger en s2ikeriskydd.
Belcining100 kr att dela.
Reg...79/62.Verktyg f dr inti)uning
au eldldrta tegelrdr i ingjut, inldmnat
av 24417 Gerhard Fredericb, MEK.

Tidigare plockadesrciren samman i
Olian frin automatsmcirjningen
en trdstav,varefteringjutet med travers
pi
spindlar och stciddockor i gciwerket lyftes pi plats. Arbet-arenmiste di sti
kunde tidigare rinna ner pt golven och under lyftet och rikta in trdstaven,ett
i avloppen. Det kunde ocksi.hlnda att riskfyllt arbetsmoment,
som dvenorsaoljan antindes.Enligt fdrslagethar en kat-en d<jdsolyckavid Degerfors Jdrnavloppstrattmonteratsfrin ett hll i verk. Enligt fcirslagetplateras nu inrullstolsbottnen med 16r till slaggl8- gjutet pi plats,vareftertegelrorenmed
dan, vilket hindrar olian att komma lyftverktygetplacerasin, alltsi en bener i avloppet. Bekining 50 kr.
tydligt sdkrarearbetsoperation.
Se skissernapa sid. 26. Belcining200 kr.
aa
's
. Reg. L7/62. PlSt fi)r styrning
betan i ontfdraren ffiit par I y;irrrReg. 2O/62. Saarasthlfdr inuiintlig
het, inldmnat av j73 Harry Eittrdm,
staruning, inllmnat av 2096 Helmer
MVK 23,
Li;tia,VK 21.
Vid denna bearbetning har man i
Pliten anvlndes vid valsning av
vissa.
fall anvdnt sparskdr,som spdnts
vissa kvaliteter och har di visat sig
i hillare med den plana sidan nedl varfungera tillfredsstZillande. Beliinin!
v.id stilet m,ist slipas extra fcir att ge
/) Kt.
sl?ippning.Genorn att stdlla stilet ii
R"g. LB/62. Skydd fdr Ailrep, in- kant i hillare med V-formade
.
spir,
ldmnat av 9313 Ragnar Sundeil och
sliippningen
gratis.
Beloning
!a1 ryn
3062 Simon Rebn, MVK 40,
100 kr.

-

Res. 19/62.

Gamla metoden xar f drenad
med stor olychs-fallsrisk.

Med det nya uerktyget insdttes de eldfasta rdren liitt och
siiAert.

-. ,; ,-

Reg. 2I/62. Hyllor fdr saaruprou, murverket. Enligt det nya fcirslagethar
inldmnatav 24680 Kenth Carlssonoch plitarna gjorts raka och lagts om lott,
23336 Helrnut Tagileber,MLU.
s& att de fritt kan utvidga sig. Vid
jlmfdrelse mellan 2 ugnar, en med de
gamlaoch en med de nya plitarna, under 4 minader, visadedet sig att den
frirra ugnen miste ommurns 2 glnget,
medan den andra Lrgnenfortfarande Ir
felfri. Tillverkningen av sidoplitarna
blir ocksi billigare. Sidopliten av den
nya modellen synesp& fotot hdr nedan.
Beldning 250 kr.

I de nya hyllorna, som kan lyftas
med travers,ligger svarvprovenrjverskidligt och dr litta att hitta, di mzirkningen dr synlig. Svarvprovendt 6O70 cm linga och viger ca 30 kg stycket. Tidigare l8g de o6verskidligt fdrvarade.Beldning 100 kr att dela.
Reg. 23/62. SidoplLtar till funclatnefi PAHockugnar,inldmnatav 5852
Karl Lund,,VP.
Sidoplitarna var tidigare si. konsttuerade,att de liste varandrai liingsled. Somen f6ljd ddravkr6ktesde vid
uppvirmningen och sprdngde s6nder

\r' p-

Reg. 24/62. TSng fdr miitning aa
sliippningar, inldmnat av 3711 EriA
Ilagberg, VA 10.

Tingen, se foto, har ftirsetts med
st?illbarskruv, si att den kan aovdndas
fcir olika diametrar.Beloning 75 kr.
Reg. 2)/62. Flyttbara leclsAenorpd
anordning l6r skhggningau framaxlar
ocb ueuaxlar,inldmnat av 17087 lens
Andersen,MSK 31.
Ledskenorna, som stcidde axlarna
och vdnde dem ritt efter skdggningen,
var tidigare fastsvetsade,
varfcir man
miste skdra loss och flytta dem vid
bvteav detali.Skenornadr nu fastskru-
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vade och flyttban, st att de passar
olika storlekaroch typer av axla?.Be_
lcinins 75 kr.
Reg. 26/62. Suarufixtur,
av 12404Borje Hult,VK 2j.

M
]

I

I
I

Fixturen anvlndes vid inspdnnins
av detaljer av IdttmetalJ,vilkil?itt de:
formeras.Se fotot. Beirining 75 kr.

rat att anvlndas som h6llare, di eti_
ketier fcir hand klistras pt flaskor
eller_tuber.Apparaten dr, genom att
den har utbytbarafasthillningsanord_
ningar, anvdndbar for alla f"cirekom_
mande typer av flaskor och tuber. Ti_
digare har det varit svirt att fi etiket_
terna pi rdtt plats, men med denna
apparat erhilles ett bestdmt etikette_
ringsldge, samtidigt som sjdlva fast_
sdttningsarbetet
underldttas.Fcirslaget
fcirordadestill en delbeld,ningav 2"50
kr vid kommitt6ns summunt";de d.r,
L. 12. L96Ooch med ledning av de nu
utrdknadebesparingarna
under ett ir
konstaterade
liommitt6n, att belcinjne_
en skulle utrikasmed 6il kr och tota'it
utgcira903 kr.

54871 EsLil Lekberg, NVK 20:
FdrsilirA.ning au skydtliuantar. (Reg.
Reg.29/62.
nr 255.)
Reg. 27/62. Ringar
fdr tyftning au
Enligt fcirslagetskall de skyddsvan_
lnagnet,rntamnatav 1012 Iuar Linddn har inmonterat
en behillare med tar, som
anvindas vid valsnins av ace_
och 2282i Karl Granberg, MVK.
droppanordning (detalj frin moped_
tonfritt krut, f<irstdrkaspi ciiersidan.
fcirgasare). borren, och denna-ger
-pi_
Yantarna fcirslits snabbi civer kno_
Iagom tillflode av smcirjmedel.F"cjr_
garna, men dr f6r dvrigt ofta helt fel_
slagei har visat sig dels ipara borrar,
frja. Den {dretagna utredningen har
dets ge ldttare och blttre smd,rjning.
vrsat, att det ?ir mrijligt att anskaffa
Belcining100 kr.
bide billigare och staikarevanrarav en
Reg. 30/ 62. SAyddsbricka, inldmnat ny typ, varfcir den fdreslagnafcirstirkav 21237 Oae Oblson,MEK 50.
ningen icke kommer tilT utfcirande.
Brickan anvindes di fllnsen skall Kommitt6n beslot emellertid att fcirbofimonteraspi kokillen, sedandenna orda en belciningi form av en reklamuttaglts ur ugnen. Brickan skyddarmot sak, fcir att Lekbergmedverkattill att
vdrmestrilningen och hindiar bultar dennafrEgahar tagltsupp till behand_
o. dyl. att falla ned i kokillen. Belti_ l1ng.
Fcirslagsstdllarna
har litit sdtta in ning 50 kr.
55398 Saen Baarck, NB 9o: Dammett par kraftiga ringar av jdrn mellan
*
:kydd till borrmasAin.(Reg. nr 256.)
magneten och krokarna i lyftbalken i
Skyddetanvindesvid borrnins i bestillet fdr den tidigare anid.nda ovala _ !9- tidigare omtalats, uppniddes
196I ett nytt rekord fcir fdrilassverk_ tong och tegelmed smi maskineit. ex.
klttingliinken,
:o- I&g an endast pi
en punkt och fort slets ut. Belcjnine samheten.Av I94 fcjrslag hir 18S $Zasp Atlas Copco. Det fcirhindrar
kunnat slutbehandlas
och a-vdessahar damm att trdnga ut i lokalen och dr
)0 kr (25 till vardera fcirslassstdll
169 belcinatsmed t9.z4i kt.
Indam&lsenligt frir borrning i golv,
laren).
Verksamheten innevarande Er dr vdggar och tak. S?irskilt i- det list_
Reg. 28/62. Anorclnins aicl sawl- d.venmycketlivlig och tills dato (1/4\
ndmnda fallet torde skyddet ha sitt
spridare,inldmnatav 2001TapeKarls_ har ndrmare60 fcjrslaginldmnats.
stcirstaanvdndningsomriie,di det helt
s o n ,R T K .
skyddararbetarenJrinnediasande
parE. L. tiklar. Fcirslaget
har anvints av byggDe flaket tippades, flcit sanden
nadsavdelningen och fungerut i,;iit
hastigtbakit, varvid drivmotorn inte NOBELKRUT
tillfredsstiillande.
Se foto. Belcinins:
orkade dra valsen runt. Motor och
Fdrslagskommitt6n vid Nobelkrut
1 0 0k r .
drivrem blev ocks8.civerskrilida med
hade sina senastesammantrldenden
sand. Genom att inmonteraen plit
56054 Karl-Ahe Specktor,NVA 4r :
j0 oktober och 5 december1961
un_ Andring..uid
som fluster framf6r valsen, rinner
aalfitning au tompallar
der ordfcirandeskap av civeringenj<ir
lagom mycket sand bakat. Belcinine
rullbana.
(R.g. ni zel.1
frrtn
Nils Carbonnier. i5 fcjrslaq l."tana_
1 0 0k r .
Iades..ddrav 2 tidigare borJlagda fcir
DanmsAydd. f dr handborrma:kin. (Reg. 2j6
ytterligareutredningaroch i idigare
R"g. 29/62. Anordning
N obelArat.)
fdr tiilf1r.
delbelcjnat.
sel at, smdrjmedel uid borrning, in_
Samtliga frirslag rek"om_
ldmnat av 13249 Lennart Li)ugren, menderades till
bekiningil enligt
nedan:
VA 35.
Vid borrning i elektron miste bli_
51641 Arnold Aronston, NVM:
sprit anvdndassom smcirjmedel.Spri_ APP-1n!!
fdr bancletikettering. (Reg.
tenpensladeseller droppadesfcir hand m 2 3 1 . )
med en oljekanna. Fcirslagsstillaren
Aronsson har konstruerat en appa-
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Specktor har tillverkat en lyftgaffel
fcir avlyftning av tompallar frin rullbananvid fosfateringsmaskinen
i K 19.
Gaffeln ?irupphiingd i en befintlig telfer, som tidigareendastanvints till att
lyfta granater med. Fcirslagetinnebdr
icke nigon produktionsdkning men
minskar risken for olycksfall,eftersom
avlyftningen fcirut skedde fcir hand.
Beldning: 50 kr.

att istadkommaen kraftigaresammantryckning av massan.Tidigare miste
tv5.pressningarutforas for varje lida
vid packning av omald nitrocellulosa,
fdr att denna ej skulle jdsa upp river
kanten.Belcining:75 kr.
54250 FolAe l.rraelsson,NB 90:
L|sning au t,Sgbrygga.(Reg. m 269.)
LEsanordningen
utgciresav 4 st. bygeljd'rn, som fastskruvas i vigramen,
och vilkas dvre initbrijda delarhindrar
vigbryggan att komma ur ldge vid
snedbelastning.
Avstindet mellan vigbryggans overdel och byglarna ir ca
5 mm. Genom denna anordnins fdrhindrasvigbrygganvid kantbelaitning
att iyftas upp och att sedanvildsamt
sli ned igen och fcirstcirade f6r slag
cimtiliga upphiingningsanordningarna.
Seprincipskiss.Bel6ning enligt 25 /oregeln: 200 kr.

51013 Dauid lYeilerberg, NVT:
Anclring aid tilluerkning ao hexogen.
(Reg. nr 266.)
Andringen inneblr att moderluten,
som efter slutfdrd nitrering avfiltreras
fr8n rihexogensatsen,
delvis skall avsugasuppifrin med hjiilp av ett sugrcir
frjrsett med filter. Tidigare sdgs all
moderlutgenomfilterkakan,men detta
fcirfaringssltt hade ibland till fdljd,
att filtreringstidenblev onormalt l8ng
genom att kakan blev for t[t. Sedan
50731 Lars Eilksson, NVA 47:
fcirslagetgenomforts, kan tiderna hilAndring ild planbomning och tuarulas. Eefinfug enligt 25 /o-rcgeln:
ning au hLl i spriingkroppar,(Reg. nr
200 kr.
270.)
55549 Harcy f essen, NVA 41 :
Tidigate fastsattessprdngkroppeni
Ljuddnrnpare ph luftdriuet lyftblock,
chuckenoch borret i stilfistet som vid
(Reg. nr 267.)
vanlig svarvning, och svarven miste
Jessenhar med goit resultat som stannasf6r varje sprlngkropp. Enligt
fdljd fcirsett ett ildre luftdrivet lyft- Erikssonsforslag fastsdttesnu en inblock emd en omgjord mopedljud- st[llbar hillare ftir sprdngkroppeni
ddmpare fdr att minska bullret frin
stilfdstet och borret i chucken.Genom
luftutbl&sningen. De ljudddmpare, att pi detta sdtt lita sprlngkropp och
som finns pL nya lyftblock, passarej borr byta plats samt genom att utfcira
till denna n&got lldre typ. Beloning: hillaren fcir sprlngkroppen cippenbe10kr.
hdver ej svarvenstannasmellan varje
51085EriA Andertson,NVN: And- oDeration.Kommitt6n beslot att fcirring dcl packning au lacknitrocellulou oida en delbeldning av 150 kr, till
dessbesparingenunder ett ir kan be(Reg. nr 268.)
i tnassalLclor.
rdknas.
Andringen innebdr,att pi den press,
som anvdndesvid packning av nitro50160 Siguard Gadde ocb 50956
cellulosa i massalidor, en platta an- Bertil Larsson,NB 90: Biir- och styrbringas p& pressdynans
undersida,vid bord p3 plLtsax,(Reg.nr 271.)
pressning av omald nitrocellulosa, frir
Plitsaxen har forsettsmed en stddrulle pi inmatningssidanoch ett rullbord p& andra sidan. Rullen, som dr

stdllbari hoid- och l?ingdled,tjdnstg6r
som stcid fdr stora plitar vid inmatning i saxen, och efter klippningen
bdres pl8tarna upp av rullbordet pi
andra sidan.Klippningar som tidigare
utfdrdes av tvi man kan nu utfciras
av en. Belciningenligt 25 /o-regeln:
1 1 0k r .
54813 Carl Holnrberg, NVK 20:
Hakar fdr rep till knhdlock. (Reg. nr
272.)
Efter ett olyckstillbud har Holmberg
foreslagit, att de enkla krokar, som
hiller repet till knidlocket, skall utbytas mot sikrare krokar av tvp karbinhake. Fcirslagen dr genomfcirt och
medfdr blttre arbetarskydd.
Belcining:
J0 kr.
50902 Vilhelnz Erihssonoch 5t192
Helge Gri)nblacl, NVA 42: Andring
uicl ingjutning aa diimpningsmassai
rakethuaucl,(Reg. nr 273.)
Fiirslaget innebdr att kontaktytorna
mellan det lackeradestilet och massan
skall bestrykasmed ett tunt lager lim.
Tidigare fick den ingjutna d?impningsmassanhZirdadirekt mot den lackerade
stilytan, och detta hade till friljd, att
massanlossnadei ett onormalt stort
antal rakethuvudenmed kassationoch
itfdljande plundring och omgjutning
som fdljd. Fcirslagethar infcirts med
mycket gott resultat, och kassationen
dr nu obetydlig.Beloning enligt2l /oregeln:610 kr.
55363 Vilbelm Stenlund, NVA:
Anorclning f dr borttagning aa tktningntedel, (Reg. nr 274.)
Stenlund har konstruerat en kniv
for borttagning av stelnat titningsmedel frtn bryttindare.Fdr att skydda
hdndernair knivens rcirelsestyrd med
en ge1'der.Tidigare utf<irdesdetta arbetemed vanlig kniv, och di tetningsmedlet efter stelning dr mycket h8.rt,
intrdffade olyckstillbud genom att kniven slant. Belcining: 100 kr.
50249 Ake Forsman, NVK 21:
Andring aa apparatur fdr thtbettprouning. (Reg.m 275.)
Apparaturen fdr tdthetsprovning av
bleckburkarinnehillande krut har lndrats pi stdant sdtt, att tvi styckenburkar kan provas i samma apparat mot
tidigare en. Vidare har han insiallerat
tv& styckentryckluftdosor,som pressar
gummitdtningen mot locket. Detta
skeddetidigaremed hjlilp av en handmancivreradanordning. Dessa lndringar har haft till resultat, att antalet
provade enheter per skift har stigit
f dn 2)o st. till 350 st. Se foto. Belcining enligt 25 /o-regeln: 350 kr.
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Utdelning av pennor till alla fdr
slagsstdllarefortsltter dven under ir
1962.
*
Sho
Frirslagskommitt6n vid Nobelkrut
hade sitt frirsta sammantride fcir ir
1962 fredagen den 2 mars under ordfrirandeskapav d,veringenjrirNils Carbonnier. 12 nyinkomna fd'rslag behandlades.Av dessabordlades 2 for
yttedigare utredning, 2 kunde ej fdrordas till beloning och 8 fcireslogstill
friljande beld'ningar:

na, som bestod av en 6ppen ringformad fjiider (sn?ippare),som slog an
omkring ett 16r. Fjiidern tj?instgjorde
si sminingom ej tillfredsstiillande p&
grund av utmattning.Beld,ning:)0 kr.
55549 Harry f esten,NVA 41 : Fastbhllnin gunordning f dr grandter. (Reg.
nr 280.)
Vid rengriring av tlndrrirsglngan
pi granater anvlndes en tryckluftdriven borrmaskin,utrustad med lZimpligt
verktyg och fasth&llningenav de littare
granaterna villade en del bekymmer.
Jessen placerade di maskinen i en
fasthtllningshylsa,som med wi gejdrar sitter fast i en inv2indigt med gummilister kl?iddhylsa.Den senarehylsan
trddes civer granatspetsen, och vid
tryck pi maskinenpressasgummilisterna mot granaten och hindrar den att
rotera. Fcirslagethar med mycket gott
resultat anvdnts pi avdelningen. Se
foto. Bekining: 250 kt.

50650 Hilmer Anderston,KA 950:
Anclring aid, brotscbning au laddning.
(Reg. nr 277.)
Andersson har fcireslagit, att hela
<iverytan pi undre laddningen till
truppmina 10 skall brotschas,och att
Appardtf6r tiitbetsproaning
ao bleckburkar. brotschningenutfcirestill ett stopp mot
laddningens undersida. Tidigare an(ReS.275Nobelkrut.)
vdndes en mindre brotsch enbart fcir
att taga bort sjunkhuvudet, och
50940 Sigaard Suentson,NB 9t:
Spknnband med spknnuerAtygtill cen- brotschningen utfcirdes till ett stopp
50206 PetrusPersson,NB 90: Andmot laddningensgjutna riversida.Vid
trifuger. (Reg. nr 276.)
ring aa axlar till gaffellyftuagn, (Reg.
denna
metod
underklndes
minga
Spdnnbandetir tillverkat av rostfri
nr 283.)
platisting, som spetsasi bilda dndana, laddningar vid kontrollen pi grund a:v,
att
de
inte
hrill
foreskrivna
tiocklekar
Axlarna f6r omstlllning av de sm&
ddr ocks&h&l finns fcir splnnverktyget
och fastsettningsskruven.I ena Inden frin gjutningen. Dessa laddningar hjulen pi gaffellyftvagnarna rostar
justeradessedani en svarv pi en an- ofta fast, och detta beror pi att feitet
av bandet finns utdver detta en htlrad,
som passar in mot en pisvetsad nabb nan avdelning, vilket medfcirde rjkade inte har n8.gonplats att ti?ingain pi
mellan lagerhylsan och axeln. Smcirji andra lnden. Spiinnverktygetbestir kostnader. Fcirslagethar anvints pi
avdelningen
med
gott
resultat.
Belcinippeln gir igenom hylsan, och di den
av tvt. stycken spdnnhakar, den ena
dragesfast, pressasden mot axeln och
fcirseddmed en hylsa och den andra ning enligt 25 /o-regelo: 1)0 kr.
sluter tdtt. Perssonhar fdrsett axlarna
med skruv och hylsmutter. Vid isZitt501j3 Helge Li)fstrancl, NB 9S:
med spir, st att fettet tdnger in och
ning av bandet i centrifugen anvdndes HSllare t)r locA. (Reg. nr 278.)
f
sprider sig i hela lagerhylsan. Beld'spinnverktyget fdr att pressaut bandet
Liifstrand har tillverkat nya hlllare ning enligt 25
mot centrifugvdggen, och di det dr
/o-regeln: 12) kr.
fcir locken pi utsugningshuvarnariver
tillr?ickligt utspinnt, 6ker nabben in i
50249 Ake Forsman, NVK 21:
minorna i TU 1. De nya hFllana d.r
ett av hilen i htlraden, och bandet sikutfcirda si, att locket ei kan falla ned Fatbfrllning au regleringsarrtar p3
ras ytterligare med fastslttningsskrui huvudet pi den, som stir bcijd <iver fdrtriingnlngsprer. (Reg. m 284.)
ven. Denna bandtvp dr anvdndbarfdr
minorna och fyller pE trotyl. Detta inDen gamla fasth&llningsanordningcentrifuger med s&v?il manuell som
tdffade tidigare med de gamla hillaren
fdrmidde inte hilla armana pt
maskinell urskrapning. Belcining enligt 25 /o+egeln: 4OOkr.
ldimt

Under 2,rL96Ohar 41 st. fdrslag inIdmnats till behandling i kommitt6n,
'c
och av dessahar 38 st. bekinats.Dessa
F
siffror innebir ett nytt rekord fcir fcirslagsverksamhetenvid Nobelkrut. De
R
tidigare hdgsta siffrorna noterades Fl
1957 och ldd pi 34 st. inldmnadeoch I
a
23 st. bel6nadef<irslag.Frir irets f<irE
slag har bekiningen i ett fall varit i q
form av en reklamsak. medan de civriga 37 har erhillit sammanlagt6.170
kr. Summan kan komma att 6kas, di
en delbelcininghar utbetalatsfdr ett av
forslagen.Tre fdrslag har kommitt6n
ej ansett sig kunna fcirorda till belcjning. Se lven vidsti.endetabell visande
antalet inldmnade och belonade f<irslag I)48-6I.
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plats, och det har inttaffat att pressningen oavsiktligt startatspi grund av
att nEgon arm av egen tyngd ramlat
ned i ett annat lige. Den nya anordningen dr placerad llngre ut pi armen
och bestir av en fjdderbelastadkula,
som trycks in i olika fdrsdnkningar pi
en kvartcirkelformadskiva. Belcinins:
50 kr.

Tidigare har arbetet utfdrts i Sipmaskin.Beldning 250 kr.
78/61. Surafixtur ftir sliiriska lagerhaluor, lok, inldmnat av 1317 Reiclar Ny, VM.
Pi grund av prisreduceringen, kr
3:70 per par, blev belciningen75 kr.
80/61. Frihtiontbroms i lLnggiing), inld,mfriitmaskin ( Ampress-arbete
nat av 1364 Kurt Breclberg,VM,

50249 Ake Forsman, NVK 2t:
Knia under Plers nr I i NC 5. (Reg.
nr 285.)
Efter varje pressning skall krut- Herr Ahe Forsman, NVK 21, fdr :in
strdngarnasklras av omedelbartunder kristalluas 'fdr 3 beli)nade fi)r:lag au direh,matrisen. Detta skedde tidisare fdr tiir Allan Dahlln. Boforsfoto Tillman.
hand av pressareoefter tillrop-av mottagarcfl. D3. matrisen sitter i golvpla- slitage pi pump, packningar och vennet, och cippningen i golvet lr liten, tiler. Belcining: 100 kr.
miste pressarenstilla sig pi knii och
501j3 Helge Li)f strand,NB 93: Ututfdra avskdrningen i en mycket obe- rugning uid rengdringau minor. (Reg.
kvim stdllning. Den av Forsman upp- m 2 8 7 . )
monterade kniven sitter omedelbart
Ldfstrand har frirsett ett arbetsbord
under matrisen och mandvreras av fdr
rengdring av minor med en stdllmottagaren med ett handtag inom bebar dammutsugningstratt. Tidigare
kvemt reckhall. Pressarenfrigcires pi
fanns en fast utsugning, som hadevissa
detta sett fcir andra arbetsuppgifter.
nackdelarberoendeav vem, som arbeBelcining:150kr.
tade vid bordet. Nu kan var och en
50249 Ake Forsman,NVK 21 : Reg- stilla in utsugningen efter sina cjnskelering av viktackumulator. (Reg. nr mil. Fcirslaget medfcir blttre skydd
mot damm. Bel6ning: 50 kr.
286.)
*
Kommitt6n konstaterade, att Ake
Forsman kommit upp i sammanlagt6
belcinadefcirslag, och det besl6ts att
till honom utdelavas nummer 5.
Sho
NOHAB
Vid sammantrddemed NOHAB:s
Fcirslagskommitt6
den 2L nov. 196l
belcinades
foljande forslag.

Viktackumulatorn frir press nr I i
NC 5 fungerade tidigare pi sidant
sitt att den med en rdrelse av ca 300
mm slog till och frtn kopplingsventilen fdr pumpen. Genom detta arrangemang miste pumpen arbeta med
mycket korta intervaller, och tomg&ngstiden blev kort. Med den av
Forsman uppmonterade regleringsanordningen dr ackumulatorns rcjrelse
dndrad till ca 2J m mellan till- och
fr&nslag, varfor pumpen inte behciver
arbeta under hiigtryck med korta intervaller. Detta innebdr ett minskat

72/61. Metodiindring uid borrning
au hhl i bromtblochsbLllare,inldmnat
av 3010 C. E. Dablberg,VT.
Fdr sin insats i att genomdriva
dennametodomldggning,Jom innebdr
en 5I /o kostnadsminskning,
belcinadesfcirslagsstdllaren
med 100 kr.

Frdsspindelnhar nu fitt en lugn och
jZimn ging. De frdsta ytorna blir ocksi
jlmnare. Matningen har kunnat dkas.
Beloning 50 kr.
81/61. LyftLrokar fi)r duerdel p3
proaturbinldphiul, inldmnat av 2574
Sixten Samuelsson,KKD,
Krokarna ir nyttigast ur skyddssynpunkt. Bekining )0 kr.
82/61. Utsugning au sliptolT 6uer
ghngwi t t sI i p ntatk i n, inldmoat av 2 059
Erik Hagtrdm,VA 30.
F6rslaget har bedcimts nyttigt ur
skyddssynpunkt.Beloning 40 kr.
83/61. Slipstyrning fdr bornmar p3
sti)rre kanonborr ( Arnprets), inldmnat
av 2299 StenBlomtteruall,VA 30.
Bra verktyg, som kan anvlndas g&ng
pi ging vid slipning av reparerade
borrstdnger.Beldning 125 kr.
84/61. Uppmhning aa adggtjocAlek i excenterbutsning, inldmnat av
2316 TorstenHiiilmered, VA 30.
Med detta verktyg uppsdkes centrumlinje och godstjocklekpa ett par
<igonblick.Beldning 1)0 kr.
8 6/ 6 1. Sp ecialmikr omet er, inlamnat
av 1283 Gunnar Bji)rk,VA 30.
Bjork har, med utging frin en kasseradmikrometer, konstrueratett verktyg, som det gir att mata axeldiametrar med, vars ldge ligger under en
omgivandemantelyta.Beldning100kr.
Pil.

74/61. Ombyggnad au befintlig Den ombyggda fuftbocAen.(ReS. 74/61
lfitbock, inlimnat av 3869 l. V. lans- NOHAB,)
son,VT,
ffi
Med hjalp av den dndrade bocken
har priset pi ins[ttning av skovlar reducerats med 2 tredjedelar. Belcining
200 kr.
77/61. Precisiowborrjigg fdr ledsAenor till proaturbiner, inlimnat av
2574 Sixten Samueltson,KKD.
Med hjelp av detta verktyg kan arbetet utforas i en radikalborrmaskin.

NOHAB:s fd,rslagskommitt€ hdll
2122 Fritz Ellington, aud. KKD.
Reg. nr 98. Borttagning au bearbetsitt sistasammantrdde
fcjr &r 1961 den Mdtapparat fdr turbinskovlar. Belci- ning
fdr seruo-sizingmiitningpfr statia
18 dec. och behandladedi 16 frirslag, ning kr 400; -.
K-51905 fdr UHM ocb UHV tki)rpav vilka bl. a. nedanst&ende
beldnades.
ningsapparat, jnlimnat av 73 Hugo
Tvi fcirslag bordlades och 7 avbdjdes
3746 Euert Holmberg, aad. VT.
I ohantton.
tacksamt.
Ombyggnad av vinkelslipapparat. BeFdrslagsstillarenhar observerat,att
loning kr 200 -.
ingen av de nya skdrpningsapparaterna
Reg. 86/6L. Ren$app, inldmnat av
390 RicAard Scbobert,aud, VD. Belo4782 Holger Saentton,aad. KA 30. f<ir UHM och UHV har utrustatsmed
ning 40 kr.
MZitverktyg fcir kurva pi nockar. Be- servo-sizingmltning sedan serietillverkningen bdrjade och fcireslir ddrfcjr
R.g. 90/61. Montageuerkrygf dr ldningkr 150: -.
borttagning av bearbetningen f<jr
uisaranordning p2 lAphjulsregulator,
denna utrustning p& stativ K-5190).
320 Ture Linclquist,aud.VH.Moninldmnat uu izo' Ture' Lindquist, au,t. tageverktyg
fcir visaranordningpi ldp- Konstruktionskontorethar infdrt mitt,
:
VH,
som bercir denna bearbetning inom
hjulsregulator, turbin. Beldning kr
Fcirslagetinnebdr inbesparadekonparentes,och i fortslttningen kommer
1 0 0 :- .
struktionskostnader.
Beldning 100 kr.
den endast att utfciras vid behov. Be390 Richard Schobert, aad. VD.
lcining 100 kr.
Reg. 95/61. Mdn,erktyg fi)r Auruor Renstapp.Belciningkr 40: -.
D, G.
p2 nockar, inldmnat av 4782 Holger
*
1"243 Henry Bdriesson, aad. VM.
Spentson,aad, KA 30.
Slid f<jr svarvning av plan och konor \X/EDAVERKEN
pi diversestcirredetaljer.Beldning kr
')/.)n..
Frirslagskommitt6n besldt pi sam.
_
mantride den 6 mars att bel<inane4014 Bror Hanstoro, avd. VG10. danstiendefcirslag.
Fasthtllning av luftdriven borrmaskin,
Reg. 194. Andring au matningsanBekining kr 200: _..
ordningen aid sandb2ndetpfr lVebac914 lYilly Brahm och 2522 Fritz matAinen.Belcining50 kr.
Johantson,apd. VE. Verktyg f6r lcjdReg. 201. Ersiiuning au kiirnmalla:r
ning av b<ijlig metallslang.Bekining med gummitnoddar uid limning au
k r 1 8 0 :- .
kiirnor till yttermantlar fdr tiinspanpar. F6rslaget innebdr minskad kassa17 SigaardL23s,aod.VH.Upprikttion ochtidsbesparing.
Belcining200kr.
ningsverkt,vgfcir axlar, stora plan etc.
-.
Belciningkr 100:
Reg. 206. Transporttdd fdr statorer
tid transfort i lfrdor, Stcidet fixerar
5012 Alfredsson, aud. ZR. Verktyg detaljernas3.att de
ej skadas.Beldning
fcir centreringi supportsvarv.Beloning 100 kr.
kr 65:-.
Yttedigare anmdldes 6 fdrslag siEtt bra hjZilpverktyg som ger mrij1703 Gu:taf Strdm,aud, VM. Lyft- som tidigare belcinade,3 fcirslag avlighet att md.takurvor. Se foto. Belcianordningfdr transportabelradialborr- bcijdestacksamt,2 bordladesoch 1 avning 150 kr.
maskin. Belciningkr 50: --.
skrevs, d5. fdrslagsstdllarenslutat sin
Reg. 98/6I. OmbTggnadaa ainLel17 Siguard LLfis, aad. VH. Tryck- anstdllning.
S. Ln
slipapparat, inldmnat av 3746 Euert
verktyg fcir bussningar i ledskenebox.
*
Holmberg,aad.VT.
Belciningkr 50: -.
Den fcireslagna ombyggnaden har
Rikspristiivlingen
utforts och visat sig vara bra. Belcining
4782 Holger Suentron, aad. VD.
200 kr.
Mittband. Belciningkr 40: -.
avslutadesden 31 mars och dl hade
Bofors Fcirslagskommitt€erinslnt de
Reg. IO2/6I. Utstantning aa nau*
8 frirslag, som de enligt bestimmelremdelar (ilipskioor), inllmnat ay
sernahade rd'tt att inslnda. Sju fdrslag
1173 Giiran Brodd och 3862 AAe An- UVA
hade inldmnats av arbetare och ett av
dersson,bldaaad,VT.
Protokoll fort vid UVA:s Fdrslass- en tjinsteman. S&vitt resp.kommitt6er
Ett utmdrkt sitt att tillvarataga fcir- kommitt6s sammantride den 21
dic. kan bedcima,var fdrslagenav hdg klass
slitna remdelar.Belcining500 kr.
och vi hoppas givetvis, att tlvlings1961.
s ' w ' Reg. nr 97. Andring au suarufixtur juryn skall tycka detsamma.
.
Nobelkruts och \X/edaverkensfcir*
K-2 13394 till backrinneTK-I 1214-2
slagskommitt6erhar inte ansett sis
ocb -13 fi)r uniuersalchuckU14-L70,
kunna insdnda nl,gra fdrslag tiil tavl
Fcirslagskommitt6nhar vid sina seinldmnat av 170 Herbert Dt)weling.
rlngen.
naste sammantrdden beslutat bel<ina
R
Fixturen har kompletteratsmed annedanstiendefcirslag:
slagstapparfcir fixering vid svarvning
1173 Gi)ran Brodd och 3862 Ake av backlmnessatsensytterdiam. och
Andertton, apcl. VT, Utstansning av dlrigenom bortfaller uppriktningen.
navrondeller(slipskivor). Beldningkr
Principen kan tilliimpas fcir backdmnen
5 0 0 :- .
till andrachuckar.Belcinine50 kr.
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Nv ordfiirande i Metalls
avd. 76 Bofors

p& Alvsnabbenp& Karlsdalsrevir och
irar siledesganskaling vZigtill jobbet,
men har inga planer pi att skaffa sig
nigon ny bil.
: "IiS biiriade p& llrlingsverkstaden rSfl och bdriade sPara redan
1952 ochhar fortsatt med det dvensedar jagblev frirdig p& skolan L914 och
kom hit till Montageavdelningen.
-- Det blev fcirstisett uppeh&llndr
jag giorderekrytenoch senglomde,att
att de skulle fortsdttaatt dra.
""-atu
Nu har iag fl"tt ett &r extra, eftersom
g tyllt z) af.
'l a "-Vinslsn
tiinkte jag l?iggatill kontot. Jag har inga sdrskilda Planer,
p.ngutttu dr bn att ha, och bil har jag
redan.

overvlqandeflesta,eller 86.113,sparar
38.613genom
eenomPostsparbanken,
resterande
och
2L4
sparbanker
Iandets
ca 2.800 gettom affirsbanker, jordbrukskreditkassorm' fl. institutioner'
Ldnspararna bqde vid &rets slut
L7z,{mlli. kr, en dkning
sammarilagt
pe L8,4 mitl. t r frin fdregiende ir'
bnlist riksdagensbeslut skall t /o av
lotsamiranlagda-insdttningsbeloppet
tasut och d& det under 1'961nyinsattes
78;3 milj. kr blev det alltsi 783.000
kr, som med lottens hj?ilp skulle itergi
till ca 9.300 lonsparare.Chansenatt
vinna var siledes t P3,M och medelvinstbeloppetblev 84 kr. Ytterligare
ett stort untal av vira lcinspararefick
vinster av ldgte valdrer.
R
*

USA-glimt

Fr&n Leeds& NorthruP Co, Philahar vi mottagit nedanstiende
delpia,
Arne Karlkaist.
foto visande civilingenj<ir Lennart
Klinghult, som deltagit i en kurs i
Metail valde pi. lrsmdtet 196z Atne
Den nyeordinduitri-instrumenteringvid dennabe'
Karlkvisttill ord{tjrande.
dr
ovan',
hdr
r6rda firma, som tillverkar instrument
fciranden, vars foto ses
boriade
1921,
av olika slag bl. a. .temPeraturmetKarlskoga
i
fddd
Pi
nings- och gasanalysinstrumentf or
Ldrlinssverkstaden L936 och blev 1938
Kanonverkstastil] och kemlska industrin. Pi fotot
filare ienaresvarvarepi
2)).
(VK
avdelning
svnesingenidrKlinghult - den ende
finmekaniska
dens
sle^rk.n" av de deltagande18 tekniArne Karlkvist har sedan linge
som
fackliga
kerna pi denna kurs - tillsammans
aktivt deltaeit sivdl i det
s&har
och
livet
med sin instruktcirRoyal A. Dresher'
kommunala
i det
Som B-pilen tidigare meddelat,har
ledes starka meriter som ordfcirande.
ingenjor Klinghult erhillit Sv. Ame*
rilia-siiftelsenJ stipendium fcir att bescikaolika industrier,samt studeravid
Vinnare i liinsParatlotteriet
University of California i Berkeley'
Vi hoppas kunna iterkomma med
kr'
flera giimtar frtn ingenjor Klinghults
blea
500
30,
VA
Karlsson,
Gunilla
resa.
ilkare.

p

Sane G. Karlsson, VK

51, aann 1.000 kr'

-_ Lonsparandetdr den blsta sParformen. Man vet knaPPastom att man
sparar-- man fir ju aldrig Peogarna
i handen."
Unga froken Gunilla Karlsson dr
Karlskogaflickaoch har arbetatPe 89fors eti par ir sedan hon slutade
skolan.
- "Jug har ban varit med i l6nsparandet-ettpar Lt, sedan1960 och
det gir fint. Men varfrjr skall de ta
110 kr i skatt pi vinsten?Jagffu bata
behilla 3)0 kronorl
- Pengarnafl'r iag vil anvdndning
for. Bil skall jag d3.inte k6pa och inte
pdls heller,det finnstdttre sakerI Man
?ir val akta sig nu si att man inte blir
sol och virad !
*

Vid irets dragning i lonspararlotteriet den 13 mars erholl filare SuneG.
Karlsson,VK 50. Bofors, en av de
hciqrevinsternapi 1.000kr. En viust
pi 500 kr fick frciken Gunilla Karlsion, tidskrivarbitrdde
Pi VA 30.
I Sverise finns f. n. 127349 delB-pilen har haft en Pratstundmed
i ringdomensldnsparande.De
tagare
bor
de bida vinnarna. Sune Karlsson
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Samarbetemellan Transport- och Byggnadsavdelningarna skapar stora besparingar
Fciljanderedogdrelsevisar hur stora
pengar man kan spara,och hur mycket
ldttare materialtransDorterna
kan ordnas, om man i g6a tia analysenr
problemen och effektivt utnyttjar befintlig utrustning. Det hela ir resultatet av diskussioner,som fcirdesmellan frirman Marshall Ericsson,RT 6,
ochverkmlstareFriden Holmqvist,Bl.

skall transporterasbort, ger en
fcirelse:
Gamla metoden
fdr en dags transporter behcivs
1 lastbil 8,5 tim.
1 traktor och 2 man lastning B , t
tim.
N1a nzetoden
Sammaskrotmlngd klarar en dumpersbilp& 2,5 tim.

Arbetet c;illde
om- och tillbyggnad av Bofors Huvudkontor. Hdr skulle bl. a. tegelvdggar I kalla siffror ger detta
och betongvalv borttagas och det er- GAMMAL IUETOD_,
rtm./dag
l{'r/dag
hillna skrotet sedantransporterastill
l
l
a
s
t
b
i
l
s
t
.
.
.
.
.
.
.
.
8
,
5
L
45:,tiPP.
1 st Dumpersbil . . .
Den gamla metoden
1 st traktor ! 2 man 8,5
345: var denna: fr8.nrivningsplatsenskulle
:o) . tegel- och betongskrotet transporteras NY METOD
Trm./dag
Kr/dag
till en uppsamlingsplats. Ddrefter
1 st lastbil
skulle det upplastas pi en lastbil fdr
l s t D u m p e r s b i l. . . 2 , 5
6 5 :transport till en tipp.
I st traktor { 2 man Den nya metoden
o)._
blev fciliande: Under den tdcktatransDet
vill
med
andra
ord sdsa en
portrdnnan (en dylik brukar oftast anvdndas vid arbeten av detta slag) vinst
stdlldes en dumpersl&da (se foto).
Bti'
*
Skrotet togs fram till ett fdnster, tdmdes i rdnnan och hamnade direkt i
Nobelkruts
kemiska produkter
lidan. Nlr denna var full. kom en
dumpersbil,lyfte pi li.dan och kcirde presenterasi en nJrrtkommenbroschyr,
bort den direkt till tippen, ddr den vackert tryckt och illustrerad med fdrgfotos, kartor och teckningar i farg
tcimdes(se fotos 2 och 3).
m. m. och med klarliiggandetext. Den
SHllnaden mellan ganrla ocb nya
inledande historiken ger fdretagets
metoden
historia i "ett ncitskal" och i korta
1r frdmst, att en mycket smidigarehan- kapitel redovisashela tillverkningsprotering erhilles, och att hela momentet grammet. BroschyrenIr i fdrsta hand
med lastning av bilen bortfaller. Om avseddfcir information till kuoder och
man fdrutsdtter, att sammaskrotmdnqd bescikande.

Arbetsledarveteraner

hedrade
'februari

Vid arbetsledarnas Srsnzi)te pd Bolors Samlzng:hus den 5
atdelades Arbersledarefiirbundets hederstecAen lar z5-frrigt medlemsshap till xio Boforsansriillda arbersledare.
Fr o. prt fotot syns jubilarerna:'Jt)rman Gustau Hdgg, aeramti:rare Gerhard asterlund,
fdrman Gerhard Heling, fbrman Gottlrid Greea, f7rnan viktor Karlsson, terkml)ttare
Natanael Nilsson, fdrtnan osaar FalA, 't'i)rnan osAar Blomkt,ist och uerAmiirtare Axel
N i l t son. Bofotsf oto Falk.
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Foto 1.
DunperslSdan placerad under den tiicAta
riinnan, som g3r 't'rin f)nttret i 4:e uiningen.
Boforsfoto.

Foto 2.
Dumpersbilen kdrs fram
app. Boforsfoto.

ocb lddan lyftt

Foto 3.
Lilrlan tijms pA ilppen. Boforsfoto.

Far och son Boforspensiondrer
Fotot hdr invid avbildar hercarna
Karl och Bernhard Backman,far och
son och tillika Boforspensionirerbida,
Fcir ett par ir sedankunde B-Pilen
publicera ett foto av herrarnaJernberg,
lar och son, ocks&bida Bofors- och
folkpensionirer och vi trodde di, att
detti var en unik hindelse..Men det dr
tydligen gott gry i vlrmlinningarna.
"Kalle" BackmanIr nirmare 88 8r,
fddd i Filipstad och inflyttade 1899
till Bofors iom svarvarei Kanonverkstaden. Han riknade 41 tianstefu nd'r
han gick i pension 1944 vid 70 irs
alder. "fOlken" iir ftjdd i Filipstad
1897 men rdknar sig helt som boforsare eftersom han var 2 hr nar han kom
till Bofors.
R.
*
Bofors

badhus fiirsvinner

Redan i krdnikan i fdrra numret
kunde vi meddela,att Bofors badhus och trogna gister. "Torsdagsklubben"
vid Brukstorgetsjungerpi sistaversen. - ingalunda nigon hemlig samman-Den nya bastunvid Boforsrinkenskall slutning - har haft avskedskalasp&
Mdssenoch inbiiid di baderskornapi
"gravcil". Vi visar hdr ett par fotos,
dels av baderskornaoch dels av "simhallen".
L.
*

Personalnytt
Den 1 mars utndmndes herrar
Georg Stehr och Raynaond'Perssontill
fcirmdn pi MSK 1o, Karl Eriksson och
Sane lY/aaratill formiin pi MSK 31,
Ake Busk till fcirman Pi X 22 samt
Eric Ohlson till fdrman P&XK 30.

Hot lValter Hohngren utnlmndes
den 1 mars 1962 trll fiirman Pi
NVT,
Den 1 dec. L96t inrdttadesen nY
(FS)
befattning pi St&lf<irsZiljningen
med arbetsuppgift att handldgga utredningar samt organiseraoch skcita
information av allmdn karakter. Till
dennabefattning utndmndeshen laar
St)derttrdm, som samtidigt frintrddde
chefskaoetf<ir FS 6. Till hans eftertriidarei som chef f<jr FS 6, utndmndesingenidr Roldn: Dietricb.

MINNESFONDEN:

Nira en kvarts miljon ktonot
har hittills insamlats och utbetalats
genom Minnesglvan, sedan denna
instiftades l9)4. F6:nairet utbetalades
Herrar Bo Gunnar Andersson och 36.940 kronor eller i medeltal 5.277
Roland.FunAe utndmndesden 1 febr. kr vid 7 dodsfall. Antalet deltagare
pi Ammunitionsav- stiger ocksi och var L96r 2'Lr0 eller
till arbetsberedare
delningen (NA) vid Nobelkrut.
ca 2OOfler In iret innan. Nedanstiende siffror f.fin I9)9-t961 bcir noga
utndmndes
Gustaasson
Herr Eaan
den 1 marsL962 till forman pi KA 82. studeras.

Herr Karl-otto M)thrman utndmndes den 1 februari till instruktcir pi
Industriskolan.
Baderskorna prt Bolors Badhus fru Saea
SPiih (sittande) och lr1Len Heduig Si)der'
stri)rr. Boforcfoto Tillman.

i nigon min <ivertagadet gamla badhusets gdster och Karlskoga fdrndmliga varmbadhusoch simhall har ju
helt andra mdjligheter att bjuda siviil
bad i alla former som simtrdning.
Men Bofors Badhushar forndmliga
traditioneroch en stor skaratacksamma

Ar

Medeltal
e;ios";.
pr ir

1,,,'
.I u-tdeP Pr
d:LticX:'
I
"'i.:-|

|
I
I
|
I

A n t a l e td d d s f a l l
Boforranst?illda

makeTmaka
trll bolots'
anstallo

Minnesgivans
storlek
i medeltal
KI

Summa
utbetalt
Kr

"sinzhallen"i BolorsBadhas.Boforsfoto
Tillman.

1959

1.868| 2O:-

t

1960

1 . 9 3 2| 3 o : -

9

L96L

2.110| 17:50

4.670:-

| 37.36014 . 8 3 1 1 - | ) 7 . 9 7 5 :-
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srArronsAr;NTNGENS
NYA HocsoRG

Vdningarna 3, 4 och 5 tr. upp disponerashelt av Stilforsiiljningen.FS 3
(FS 3L-34 Hejarsmideoch verkstadsarbete) fyller helt den 3:e v8.ningens
24 rum och hlr har ett 40-tal tjanstemln sin dagliga gdrning. Ett par av
rummen hat hdr reserveratsfcir avdelning FB.
Ndstavining 4 tr. upp delasav FS 1
(Order och expedition), FS 2 (Valsverksprodukter samt press och hammarsmide) och FS 5 (Maskiner och
verktyg), som tillsammanshar 22 kontorsrum i huvudbyggnaden inklusive
arkiv, ormigrum och kartotek samt 4
rum i sammanbindningsbyggnaden
till
laboratoriet.I dennavining arbetarett
50-taltjdnstemen- herrar och damer.
I den dverstaviningen sitter chefen
f6r FS, direktcjr Gustaf Tamm, samt
alla anstillda iillhd,rande avdelning
FS, FS 4 (Stilgjutgods), FS 6 (Export) och FS 7 (Katalog). Denna vining har 24 rum omkring korridoren
och hdr sitter ett 30-tal herrar och
damer.Chefsrummethar det utan gensdgelsevackrasteldget av alla kontor i
Bofors, med strilande utsikt 6ver hela
verkstadsomr&det,
Mdckeln och Valislandet.

"kdrna", ddr trappor, hiss, kapprum,
Ett nira tviirigt byggnadsarbeteIr
nu i det ndrmasteavslutati Bofors,och toaletter, arkiv och konferensrum ir
Stilforsiiljningen och flera avdel- beldgna.Runt denna"kdrna" ldper en
ningar av Konstruktionskontoret,som korridor, omkring vilken kontorsrum
tidigare varit inhysta i delvis proviso- d'r beld.gna - alla mot yttervdggarna
riska och vitt spridda lokaler, har nu och med dagsljusbelysning.
Fd,nsterin'dr
dntligen samlatsoch fitt eget tak <iver delningen 2,L m och mellanligganhuvudet.
de frinsterpelareca 0,6 m, vilket ger
Alla har v1l sett hur Metallurgiska ganska stor flexibilitet och mdjliggdr
Laboratoriets"tillbyggnad" lingsamt byggnadensutnyttjande fdr flera olika
men sdkert vuxit i hdiden. Det 1r dndam&l. Samtliga innerviggar mot
kanske fel att kalla den nya kontors- korridoren och mellan kontoren dr
byggnadenfrir "tillbyggnad", ty den byggda i litt konstruktion av trdfiberdr faktiskt betydligt storre dn labora- plattor och kan d?irfdr liitt grupperas
toriebyggnaden.
om. Uppvlrmning sker med s. k. VVDet var under allmdnna semestern element placerade vid fcinstren. In1960 som vissa grundf<irstdrkningsar- byggnaden av dessa element tjinar
beten pibdrjades i laboratorietss. k. iven indamalet att vara kanal fdr
hillfasthetsflygel. Dessa arbeten, som framdragning ay svag- och starkvar en fcirutslttning fcir den senare strdmsledningar.
tillbyggnaden-nybyggnaden,miste av
Bofors Byggnadsavdelninghar stitt
arbetstekniskaskil utfcirasunder den for all projektering och konstruktion.
period di driften l&g nere. Senareun- Huvudentreprencjrhar varit Byggnadsder h6sten- nlrmare bestdmti bririan aktiebolaget Gerdin & Hedstrcim i
av september1960 - brirjade bygg- Orebro och fcir VVS-arbetenahar Canadsarbetenai full omfattnins och i lor & Sjdgren,Karlskogakontoret,anrask takt och pi sensommareln
1961 litats. Alla elektriskaarbetenhar utkunde den forsta inflyttningen ske. fcirtsav Bofors avdelningX.
Det var KKB -- instrumentlaboratoVindsuSningez slutligen rymmer
En vandring genom byggnadenfrin
riet Grcjndal
di tog vi.ningen
fldktrum, hissmotorrum, ett arkilut1 tr. upp i besittning. Senareunder killare till vind ger fdljande:
rymme samt pentry och matsal.
iret skeddeinflyttningarnasuccessivt KiillaraLningen ar avseddatt inrymAnnu tterstir som saqt en del smlroch i januari 1962 hade de flesta frin
ma Metallurgiska Laboratoriets krypre installationersamtkJmpletteringav
FS och KK flyttat in. Helt fZirdigt ?ir provningsavdelning.
m6blering och dylikt. Korridorerna
huset dock inte. En del lednines-och
- liksom lyser innu ganskakala, men h2ir skall
B ot t en u3ni ngeadisponeras
installationsarbeten
i.terstir oc-h den
tidigare - av laboratorietshillfast- ordnasmontrar fcir olika stilprodukter
yttre planeringen och planteringen fir
o. s. v. och si skall v?il dven en del
vdl ansti tills mildare vindar kommit hetsavdelning ("hillfasthetsflygeln"
?ir helt inbakad i det nya huset) och konstverk pryda upp vdggarna.Det dr
och drivit tjdlen ur jorden.
del ut mot si6n har instru- litet ligt i taket frir ritbrddena och
Si. pass f?irdig och "inflyttad" ?ir iterstS.ende
kanske redan nigot tr&ngt i KK:s
emellertid byggnadennu, att vi kan mentlaboratorietKKB.
limna en forsta beskrivning av den1
VSningarna och 2 tr. upp dispone- lokaler, men annars dr trivseln stor i
samma.Byggnaden?ir uppfdrd i 6 v3,- ras av KK2 under ingenjdr Nial An- detta toppmoderna nybygg".
VA & Co
ningar plus kiillarvining och vindsv8.- detsson.1 :a viningen fylls av KKB:s
ning. Den har en volym pi ca 15.)00 laboratorier, ritkontor, verkstdder och
m3 och en sammanlagd golvyta pi
kontor medan 2:a vlnjngen delas
4.300 m2. I princip dr viningarna si mellan KKH, KKL. KKN och KKS, Ett bildreportage
frdn det nya kontoret
utformade, att man i centrum har en vilka nu sammanfdrts.
kommeri niistanummer!
Cratisannons

,'BAKLADDARE Kompletta

fugilngar av BAKLADDAREN

REN SATION''
iren 1938-1961

utforsiiljes EXTRA

BILLIGT!

Prus;Komplett sats(1938-1961)kronor 25:Enstakaexemplar
kronor 1:Hdnvlndelse till kontorsvaktmestareA. E. Johansson,EFV, tel. 1195
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betare och arbetsledaresamt ett gott
samarbetehar denna avdelning medverkat till att ftirenkla och f<irbilliga
inom NOHAB :s skifarbetsmetoderna
tande tillverkningsgrenar.Detta kommer givetvis iven kunderna till godo.

Den elektriska utrustningen ir i
princip av konventionellt utf6,rande.
NOHAB levererade i bdrjan av Den har dock fitt en rad nya detaljmars till SJ det fcirstaav tvi elektriska konstruktioner, yarav frdmst mdrks
provlok, litt. Rbz, av helt ny konstruk- 50 Hz trefas-motordrivnahjiilpmaskition. Levetansenskedde i samarbete ner. Strcimmentill dessaomformasi en
med ASEA, som tillverkat den elek- enfas-trefasomformare.
triska utrustningen.
*
Med denna provbestlllning avserSJ
att fi fram ett universallok, som kan
anr,lndasbide i sn?illtig, persontegoch Jobbet i blickpunkten:
godstig. Det har d?irfdrfitt den stcirsta
: s verktygsavdelning
effekt, som hittills byggts in i ett NOHAB
svenskt A-axligt lok, ndmligen 4.500
Fd,r att ldnsamt kunna serieframhk. Max.-hastighetendr I2O km/tim.
stdlla orodukterna inom verkstadsmen kan hojastill 150 km/tim. genom industrin krdvs att man ligger upp
att lndra kuggvdxlarna.
tillverkningen rationellt. Liimpligt utKoostruktionen [r helt ny i syfte att formade och vdl utfcirda verktyg dr at
f3, ldgsta mdjliga underhillskostnader av grundvillkorenfor att ni dettamil.
och bdsta miijligt komfort och slker- Sedanmtnga tr har NOHAB tillverhet fcir petsonalen. Boggikonstruktio- kat jiggar och fixturer, pressverktyg,
nen Ir en vidare utveckling av de bog- mlt- och kontrollverktyg samt speciella
gier, som med fiirdel anviinds p& skirverktyg for serietillverkning.
NOHAB:s dieselelektriskalok. Den
Men det dr inte bara f.or den egna
viktigaste principiella skillnaden dr, oroduktionen NOHAB tillverkar verkatt de har fcirsettsmed en lagerboxstyr- iyg. Under irens lopp har verkstadens
ning med gummilagradellnkar.
kapacitet tagits i ansprik av mlnga
I den sjiilvbiirandekorgen har delvis storfdretagi landet: SvenskaFlygmoanvdntsett speciellt h<igvnrdigtst&l for tor AB, SAAB, Husqvarna Vapenatt f8' l1rg vikt och st6rre sdkerhet. fabrik AB, SKF, Pentaverken,ElektroFronterna har dessutomextra fcirstdrk- lux, Elektrohelios och Volvo fcir att
ningar for att ge personalen mesta bara ndmna nigra exempel.
Verktygsverkstaden sysselsltter ca
mtijliga skydd. Hytterna har fitt forstdrkt ljudisolering. Frontglasen dr 60 man med ingenjiir Victor Luthman
elektriskt uppvirmda, varigenom sik- som chef. Genom en hcigklassigmaskinpark, god yrkesskicklighethos arten f<irbdttras.

Nytt

elektriskt

universallok

Lit oss fdlja ett "verktygsdrende"
genom de olika avdelningarna.Nlr en
detalj planeras fdr tillverkning ger
metodavdelningenen uppgift till verktygsritkontoret om vilket eller vilka
verktyg, som skall tiliverkas. Verktygsritkontoret konstruerar och ritar verktyget, skriver ut materiallistor och koncept till arbetskort. Planeringsavdelningen skriver ut och distribuerar
arbetskortenoch slnder materialrekvisitioner till berorda avdelningar. Nir
arbetskort,planeringskort och material
kommit till verktygsavdelningenkan
verktyget bcirja bearbetasoch fiirdigstdllas ftir. att via avsyningen limnas
in pi verktygsfdrr&det.
*
Bilderna

p& motstiende

sida

1. Ingenji)r Luthman (t. !.) dirkilterar
ett broblem med aerkrnhstare Suen
Saeiston.I bakgrundenen del au aerk'
tygsuerk$aden.
2, Detta iir en bild. frSn uerktygtritkonloret. Fr. a. ser ui ingenii)rerna
Suen Hi)gberg, Aslor Lidrnan, Rune
Fritiolsson ( chef f 1;r audelningen),
Harry lutterstri)ru, T enie Sandberg och
Ouo SAil.d,
3. liggborrare Bertil Bengtssonuid sin
SIP jiggbom- och frhntaskin bar uppe
en borrjigg till detalj fdr pressarna.

4. Verktygs't'rdvreLennart Olftn frken Aompliceraddetali fdr laboratoser
Det nyd elloAet,litt, Rbz, klart f6r argdng pfr.Trollbiittans station. NohabfotoG. Johansson.
riet i en Deckel friismaskin, som iir
mycket lAmplig fdr frdming och iigg,if
borrning au naindredetalier.
5. liggborrare Harry fohanssonkontrollerar en detali till brynpoleringtuerktyg f 6r SKF. Den iir utf 6rd i
NOHAB :s i)ld:ta jiggborrmatAin, in'
kdpt 2r 1931 men iinnu i drift f i)r noggrannaarbeten.
6. Aaen oln nTan tkdter maskinerna
uiil, siills Arau p3 awkaffning aa n)ta
och rnodernamaskiner'fdr alt uara pi
tobben inom den internalionella ut,iikhrgto,
Verktygsfriisare Daaid
Kopp sthr ) aadelningenrtenarte nlfdraiiru, en Gambin uniuersell friisrnatkin.
7. VerktygsslipareIngmar Gustafsson
innerslipar en excenlerbussning,ddr
toleransen
iir 0,007mnt.
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NOHAB :s verktygsavdelning

r
Fiir femtio

&r sedan. . .

Ar L9L2 levererade NYdqvist &
Holms verkstdder i Trollh2ittan det
"1000-de lokomotivet" f.dn fu L865
rdknat, d& lok nr L levererades.
Lokomotiv "1000" var litt. M3 nr
)8 fiir Giivle -Dala Jd.nvd'g.Sedermera
har loket iiverg&tt i SJ:s iigo och har
de fett beteckninglitt. G9 t t842.
An
Romantikern

Nydquist & Holms 1000:e loA, leaererat 1912 till Giide-Dala liitnodg, diit det hade nr 58,
Foto ur Nohabs arkiv.

Det 2500:eloket rullar ut frdn 61:anden 30/3 1962,Montdr GunnarEriAssonfdreaigades
ocksdaid detta tillldlle. Nohabfoto G. Johansson.
Det delade 16pbialet till Furnas kraftstation, Brasilien, lastas. Snickarna EriA Suens'
son oclt Axel Holnberg dr p3 plats ft)t
stagningsarbetez.Nohabfoto G. Johansson.

Fiirsta Furnas-liiphjulet
levererat
Ldphjulet till den fdrsta turbinen i
Furnas kraftstation, Brasilien, har nu
levererats.Det transporteradesi delat
tillstind - en betydandeteknisk fordel f<ir transPorter av det hlr slaget.
Hjulet lastadesp& jiirnviigsvagnf.v.b.
till Giiteborg, variftin det kommer att
skeppasdirekt till Brasilien.

5

B*.

Ny milerivdrkstad
En ny mileriverkstad hiller P& att
byggas.Den Ir avseddati anvdndastill
i'f-OIstahand sprutm&lningav lok.
Verkstadenbyggsi j drnkonstruktion
och bekl?ids utv[ndigt med aluminiumplit. Innervdggarnabekliidsmed
7 cm Rock-woll-Plattor. UPPv[rmningen kommer att ske med oljeeldade
aggtegat,som avger varmluft' Dimenrion.*" blir: L?ingd 27,5 m, bredd
10 m och htiid 6 m.

f#r
:..1

och ingloket

Hiromdagen uPPenbaradesig Pi
Ludvika station ett gammalt inglok.
Det hade igenbommadef<insteri f<irarhftten och en slokande basker av snd
ph skorstenen.Det gick inte for egen
maskin utan bogseradesav en Yngre
kollega medan det gnisslade ledbrutet
i alla delar.
Genast fick man associationersno, frustande Lnga,kondukt6rer, riidndsta av kylan p& vagnarnas tiPPna
-olattformar.
Angloksromantik. . .
En svart, ltng tngPanna, sotsvart,
drypande fett i alla fogar och leder,
oc'h under denna mdrkliga maskin
rnanshdga hjul, nistan dolda av ett
buskage av stilblanka koppelstdnger.
Alla dessavdlputsade av friktion och
rdrelse. . .
Och man kommer ihig barndomens
smiillkalla vinterdagar, d& sotdoftande
vlrme blommade i en meterbredrabatt
runt hela lokomotivet, och man - om
man hade tur - kunde snegla in genom fcirarhyttsddrrenoch fi en glimt
av den levande elden lingt nere i det
svafta.
Ldrgger man diirtill exploderande,
vita rcikmoln, pysande och pumpande
liud och skinandemlssingsdetaljerZir
den romantiska bilden fullbordad och
det Ir inte si egendomligtatt det kdnns
vemodigt; man vet ju att den snart 1r
ett minne blott.
Det kan inte hjzilpasatt den moderne efterfciljaren,elloket, vars fuktionella rcidal&dapi hjul inte dr ett dugg
intressant,ser hjiilpliist oromantisktut.
Inte fcirsvinner vemodet om man blir
trcistadmed att &ngloketi effektivt arbete endast utvinner 20 /o av kolets
kraft - den ddr meterbreda "vlrmerabatten" har visst med det att gcira,
liksom rcikmolnen.
Inte ens talet om d&lig konkurrensmdssighetgentemot bilismen o. s. v.
hj?ilper.Det kdnns vemodigt i alla fall,
och hur man ln vrider och vinder Pi
frigan kommer man fram till samrna,
det
viilkZindaslutsats:Det civerfl<idiga,
nigot ineffektiva, den lilla krusidul-
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len skall bort ur dagenssamhdlle.Den
gir visst upp i rcik, och kvar blir bara
kirnan. Den kirna sombestarav effektivitet och kapacitet avHett inpi rena
slttrorna...
Arne
Klippt ur LudvikaTidning
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.Det 2500:e NOHAB-loket
levererat
En sm&tt historisk hdndelseintrdffade vid NOHAB den 3o/3. di lok
nr 25OO levererades.Det var ett
L425 hk dieselelektrisktlok, litt. T4l,
som utgjorde det sjunde i en serie pi
50 st. till SJ.
Ar 1865 startadeNOHAB loktillverkningen.Redan 1897 ldmnadedet
500:e Ioket NOHAB:s verkstdder,
samma ir som det fcirsta elektriska
NOHAB-loket levererades.Ar I9I2
hade man kommit upp till 1000 1ok.
Efter stora tngloksorder pi 20- och
3O-talen, bl. a. den strirsta best2illningen i loktillverkningenshistoria1000 lok till Soviet- samt omfattande leveranserav elektriska lok till det
svenskajlrnvdgsndtet, var man 3t 1936
uppe i 2000 levereradelok.
I btirjan av 1950-taletinleddes ett
samarbete med vdddens stcirsta tillverkare av dieselelektriskalok. General Motors, USA. Inom ramen fcir
detta har NOHAB levereratsi.danaiok
till Danmark, Norge och Sverige.Det
2500:e loket dr en produkt av detta
sarnarDete.
l_m
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sugrdrsmontaget till en aa
i)r i ging. pd birden ser ai en del au rug.Furnas-lurbinerna
rdrbeAliidnaden (saiirnzpldt:halua) under nedlfutiing
ur jigg. Foto ur Nohabs arkiv.

Furnas tar form
Till Furnas kraftstation i Brasilien
har NOHAB som bekant i bestiillning
6 francisturbiner,som med sin sammanlagda effekt pi 1.400.000 hk gor
denna anldggning till en av vlrldens
stcirstai sitt slag.
Brasiliens niringsliv byggs ut i
snabb takt. Fcir att industriernaskall
kunna utvecklas, m8ste kraftkdllorna
byggas ut i motsvarande omfattning.
Brasilien satsar dirfcir mycket h8rt
fi
stora vattenkraftstationer,av vilka Furnas lr den stcjrsta.Anl?iggningen ligger i departementet Minas Gerais i
floden Rio Grande, ca 4o mrl fhgelvdgen in i landet fr8n Rio r[knat.
Flera sdndningar har gitt f.fin
NOHAB och ndr detta skrivs (mars
7962^)har arbetetpi. platsenfortskridit
si. lingt, att sugrciret,spiralen och
stagringen6r monteradepi turbin I.
Montaget av sugrcirettill iurbin nr II
har just bdrjat. Den ) marslevererades
frin.NOHAB lciphjulettill den fcirsta
tufDlnen.
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Liing:t bort..t..ts'saymtar't'1rmanLennart carrsson.Framffu denne stdr nzontdr
stig Eriks'ton' Joln dirigerar en rrdnrport. De rre berrarna, Mr. buranle (Ampress),
irsllrukl)orr
montijr Arannef obanstonoch terLmiisrarep. o. Ti)rnquist disaurerar piiotr*.
)u
Instruk_
lionsnzontdr Martin Pez ocb mont7r And.ers Ander::on hfriler pd
necr *o:otngrorb**
(f i;rgrunden). Nohabfoto G. Tohansson.

Pressarna under delmontage

NOHAB. Innan dettaskerhar de mist
Arbetet med Dagens Nyheters pres- genomgi.en omfattandereningsprocesar har nu kommit si ltngt, att vi hdr dur.i det speciellarenruffi, som byggts
ovankan visa en bild frin delmontaget. uteslutandefcir detia iindamfll.'Diir
tvdttas de i perkloretyl6n och hett vat_
ten, torkasoch emballerasi plast.
Agestareaktorns
detalj er
behandlas i renrummet
fiir
transport
Innerdelarnatill laddmaskinenfcir
Sverigesfdrsta kommersiellaatomreaktor (Agesta atomkraftvdrmeverk) hi.ller nu pi. att Ievererassuccessivifrin
Folot tisar nantdrernd Ynpue Karlrson
och Lennart Ljunggren i fdri ned au emballera aaf uLtningsbatteriet. Nohabfoto G.
Johansson.

50-irigt

telegram

Den 13 mars var det exakt )0 ir
sedanden norskepolarforskarenRoald
Amundsen slnde sitt telegram,"Diesel motor excellent" pi hemviig frin
sydpolsexpeditionen med fartyget
"Fram". Denna expedition hade IYckats vdl, delvis tack vare dieselmotorn,
tillverkad av Atlas Diesel, den firma
frin vilken NOHAB senarecivertog
dieselmotortillverkningen.

Ergometer-cykel

till

Trollhattan?
TrollhdttansKorporationsidrottsftirening har under god anslutning hillit
sin irsstimma. Ordfdrande var Nohabs IF:s ordf<irande,Karl-Axel Gustavsson,som med sdkerhand klubbade
igenom daqordningen.Ett av de storre
var en unlienden. sim behi=ndlades
derscikning om mojligheten att anskaffa en Ergometer-cykel,vilken i si
falL fcirslagsvis skulle placeras P1
Brandstationen.Det dr givet, att med
den bredd korpidrotten har i staden,
och med alla specialklubbarsidrottsmln skulle behovet av en sidan cykel
sdkerlieenvara stort.
F ors

Isbrytande

hiigsj iibogserare

Den 13 mars gjorde bogserbtten
"Gibb" sin jungfruresa genom Trollhltte Kanal. Den dr byggd vid Asiverken i Amtl fcir kapten Folke Hillander, Ornsktildsvik. Drivmaskineriet
utgors av en turboladdad POLAR
diEselmotor,typ MN16S, som utvecklar L6)ohk vid 331vaw/min.
Bogserbfrten" Gibb" passerarTrollhiitte
NohabKanalpd :in fiird.till 6rnskdldsulA.
fotoG. Johansson.

juli, di ordinarie Nohabsemesternbcirjar, skall fdrutom de frin fciretaget,
Den 31 m j 1'962 ftlnttlddet ciuil- som dndrat semestertid,dven ett antal
ingenji)r P. E, Eller sin befattning som utbytesfamiljer kunna beredas plats'
forsiiljningschef vid Nohab.
Till trets semester finnes ett fital
Den 1 maj t962 intrdder ntilingenplatser kvar till 1 och 3 perioderna.
ji)r Henrik de Verdier i bolagetstjdnst. S. k. helgvistelsebeviljas under den
h&lls 6ppet, i den
Han kommer att dverta Posten som tid semesterhemmet
chef fcir fdrsdljningsavdelningen och min olatsfinnes.
"Sista paret ut" fcir sdsongenblir
i sambandddrmedsvarafcir alla af.fdrs'
frigor.
pensiondrerna,som under den sista
Som ny personalchefefter B. brelius veckan semesterhemmetir dppet fir
har anstdllts herr Lars-Olof Fryklund, njuta av saltabad och sol, och dirmed
personalchefvid SvenskaSiemens sitta punkt for sommaren1962. L-n
f. n. -stockholm.
Han tilltrader sin
AB,
tjdnst den 1 april.
Ndmnden har efter konstituering
Monti)r 213 Arne drberg utnimnden26 marsfdljande sammansittning:
des till f<irman i avd. VH den 1 febr.
Ordf. Holger Mirtensson.
L962.
v. Ordf. Harry Sandberg.
Den 5 febr. utnimndes filare 17j
SekreterareTure Gustavsson.
Gustafssontill fdrman i avd. VH.
v. SekreterareRolf Granlund.
Fiirman G. Engttrdne(avd.KA303)
Kassrir Sven Vennerberg.
har utsettsatt fr. o. m. L. L2. L96L
tillika vara ftirman fcir avdelning Arne Byhman fick SIF-ring
K4302.
SvenskaIndustritj instemannaforbunavdelning 22, Trollhdttan, hade
det,
fiir
S?isongprogrammet
fcirlast sin senaste funktiondrstrlff
Ulv 6n 1962
semesterhemrnet
utorn" stadens hank och stcir. I tre
Ulvcin cippnari ir officiellt for den- abonneradebussarikte ungefdr 100talet personer upP till den vackra
na slsongden22 jtni.
Nigra nya attraktioner, utciver de Bergs herrgird, strax norr om Mellesom tidigare finnes, riknar man inte rud, och ddr avits en ldckersup6.Fcir
med att ha denna slsong. Diremot fcirsta gingen utdelades vid denna
funktiondrstrZiff den av avdelningen
kommer under viren vdtgarnafram till
restaurangenoch stugorna att asfal- i Trollhdttaninstiftademinnesringen,
vilken skall tilldelas fcirtjinta persoteras.
Betrdffandeprisernakommer de att ner, sorn nedlagt minst 10 irs arbete
inom avdelningen. 3 Personer fick
bli de sammasom frirra iret. Aven i ir
dennaltrivdrda utmdrkelseoch det var
Midsomblir det storafestlighetertill
marhelgen, och som vanligt riknas rned speciellglZidjevi Nohabiter konstateradeatt Arne Byhman blev ih&gmed full bel?iggningi stugorna.
Frin midsommar fram till den 7 kommen.
F ors

Personalnytt
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Ny port mot

Skoftebyn

En ny vaktstuga har nu vuxit fram
vid porten mot Skoftebyn.Den dr utfcird enligt de senastercinenfcir byggnaderav dettaslag.Ddrmed har denna
port fitt en "ansiktslyftning",ni.got
som bcir hdlsasmed iillfred.-ssiatteiie.
di minga av fdretagetsgdsterfi.r sina
ftirsta intryck av NOHAB, ndr de pasVaktnzannen Bertil
serardennaport.
fbr att aild-sa sin
Larssonmed blommor. Teleqram och
blommor i stor mdngd anli'nde dven
frin kolleger i granniiiderna.
Arne Byhman uisar glatt sin minnesring ocb
Pi kv?illenvar det festmdtei Folkets
tisar bu han stiider SlF-audelningen.
Hus A-sal, vilken var fylld till sista
Nohabfoto G. Johansson.
plats. Metalls Musikkir'inledde med
en konsert som blev en verklig hcigMetalljubileum i Trollhattan
tidsstund for alla"musik?ilskarelDiiiMetalls avd. II2 i Trollh?ittan fvllefter hdlsade ordf. Stig Frendberg
de fredagen den 16 februari 60'i.r.
vdlkommen och ldmnade ordet til'i
kvdllens h<igtidstalare,fdrbundssekrel-ubileumsfirandet bcirjade pi formiddagenpt avdelningeni expedition,
terare
dZir
Sven Forslund, vilken hcill en
-ordf.
ordf. Stig Frendberg, v.
Harry fingslande historik om de gilngna 60
Johansson och expedittjr Sven Sand- iren.
blom fick ta emot vardefulla givor och
Sedan f<iljde en vacker veteranhyllpraktfulla blomsteruppsatser.
n_ing. Det var de bida pionj?irerna
Konrad_Bengtssonoch josef MagnusJdttekorgarmed blbmmor kom frin
NOHAB:s, SAAB:s och FLYGMO- son, vilka bida varit med sedanstarTOR:s direktioner, men iven frin
ten, som fick mottaga blommor och
andra industrier i staden.F'rtn G<ite- minga uppskattandJ och tacksamma
borgs metallare hade sints givor, di
ofo.
de en ging bildade avd. fi2, samt
Ddrefter premierades8 medlemmar
hjiilpte de lokala pionjirerna de frirsta med minst 25 irs akiivt arbete
inom
svira iren. F. C. O. och stadensdvrisa avdelningentill hedersledamcjter.
Bland
organisationer,Folkets Hus, Folksair, dessavar 5 ffin NOHAB, ndmligen
m. fl. miirktes ocksi bland gratulan- Edvin Eriksson, Einar Emanueks]on.
terna.
John Liljeblad, Karl Pauesoch Arvid
Stadsfullmziktiges
ordf. Arthur Lund- Bredberg.
qvist uppvaktade frin Trollhlttans
Jubileumsfestenavslutadesmed en
Stadmed stadensstandar,Arbetarkom- trevlig rcvyav "Fyrklcivern"med
Kurt
munerr genom Gustav Sandemanoch Dahlin i spetsen.
Gunnar Sjcilin med konstverk, partiPi lcirdag fortsatte jubileumsfirandjstrjktet genom riksdagsmanHerbert det med en sup6 fcir funktiondrer,
Larsson och ombudsman Lars-Ake framst styrelser,klubbstyrelser
och reH.edlsyedllmmama !ohn Litjebtad, Karr paaes,Eduin Eriksson,Einar
Emanuerssonocb
Araid Bredberg.

Ferdinandsson honnter
Aollega Lars Engsfors i
den nyd rlktsragan tnot Skoftebyn. Nohabfoto G. Johansson.

visorer samt pionjdrena [r&n fu L902,
och ett fital inbjudna gdster.Det blev
en_myckettrivsam och gemytlig tillstiillning frin bcirjan till slut. Eti trevligt underhillningsprogrambjrids,med
sdngav glade gossenKjell Olssonoch
musik av Rasmusorkester,vilken dven
svaradefcir dansmusiken.
Pi-scindagenuppvaktadeordf. Stig
_
Frendbergoch v.-ordf. Harry Johansl
son pionjdren Carl Frendberg med
b.lo-mmgr,
di han pi grund av sj-ukdom
e; kunde nd*varapi jubileumsfesten.
Vidare sdndesen iel'stora blomsterkorgar, som avdelningen uppvaktats
med, till ilderdomsheir och^verdhem
inom staden,detta till stor gliidje ict<e
minst frir de minga gamla-fciredetta
"metallare" som nu vtrdas pi dessa
inrdttningar.
Ln
Skogstorpavallen

ger problem

Nohabs IF har en stor tillging i
Skogstorpavallenoch fdr niirv-araide
dr det den enda korpfcireningeni staden,som har egenfotbollsplan.Tyvdrr
finns det dock problem med pianen
vilka ingiende diskuteradespi fOreningensirsmdte. Tydligt ir, itt man
miste_scikafi Skogslorpivallen inh?ignad. Man har trcittnai pi att fi den
frjrstcird varie ir. Ju bldtare planen dr
desto roligare tycker ungdonien det iir
att kci'ramoped och sladda samt fcirscikafcirstciri sfl mycket som m6jligt.
Det uppstir svira sir i grasytan.Un"gdomens beteendei detta fall kansf,e
kan tillskrivas ungdomligt ofcirstind,
men vdrre dr det med de fotbollsklubbar i stadensom fcirldggersin trdning
tidigt pi. viren hit. UaiNof,ab siatui
Fr. a.: Riksdagsman Herbert Larsson, ord!.
Srig Frendberg och expediti)r Suen Sand_
blonz. Foto Kihe.
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Flera arkitektonisktintressantaoch
fcirslagav sinsemellan
utvecklingsbara
helt olika karaktdr har framkommit
genom tlvlingen. En del fdrslagsstlllare redovisartekniskt bra och vdl genomt[nkta konstruktionsdetaljer,sdrskilt vid utformningen av skdrmtak
med anvdndningav skivor av plast. I
nigra fcirslag,framfcir allt "Strandsteupp'
nar", visasocksi utvecklingsbara
slag till anvdndningav plast for dorrblad, solskdrmar,omklddningshytter,
barbarabord o. d.
Prisndmnden anser att tdvlingen
givit ett gott resultat, och beslutade
den-lo/3 att utdela pris enligt fcil-

Goda fcirslagframkom i arkitekttdvlingen

*. -g-t':ilFr;;1:&;'{,,-.-r-r=,J*

]

lande:

F'&

1:a pris 5.000:- kronor till forslaget
med motto "Strandstenar",arkitekt
gas till tomtgrdnsoch den fria tomtSAR Michael Granit, Stockholm.
ytan kan utnyttjasmaximalt.Flera fcir- 2:a pris, tvenne stycken,om vardera
slag av stort intressevisar att denna
kronor till fcirslaget
2.100:ptaniae kan skapafcirutsdttningarfcir
"Rampljus", arkitekt SAR Ingemar
fcir
nya intressanta
stadsplanelcisningar
\Tennstrcim,Molndal, med arkitekt
omriden avseddaatt bebyggasmed friSIR Lars Elfstrdm, arkitekt SAR
liggandeenfamiljshus.
Tore Hultgren och arkitekt Jan
Vid bedomningenav fdrslagentill
Vasell som medarbetare,samt till
tuteserueringvid Rilambshovsparken
fcirslag "Plastpalats"arkitekt SAR
har orisndmndenfist avseendevid att
Erik Ahnborg, Lidingd.
man fran serveringenbdr kdnna konVidare beslutadeprisndmnden intakt sevdl med Mdlarens vatten som
foljande fcirslag:
kopa
Anldggningen
med parkens grcinska.
skulle heller icke alltfiir mycketskym- "Bubbel" av arkitekt StephenIrwin,
mot
med arkitekt
ma sikten frin Rilambshovsleden
Stockholm,i samarbete
oarken och vattnet. Kiosken kan vara
SAR Axel Grcinvall.
"Persisk marknad" av arkitekter SAR
friliggande,men bcir med hdnsyntill
Karl-Erik Ljunggren och John Sjdbiltrafiken ej iigga i alltfcir ndraanslutDet ir en
strrim,Stockholm.
ning till Rilambshovsleden.
fordel om entr6ernatill toiletternakan "Sparstadfcir barn" av Niis Marby,
frin kiosken.Det kan ocksi
Gciteborg,i samarbetemed arkitekt
observeras
SAR GcistaCelander.
vara en fcirdel om utrymmetfcir park"Linga ldngan" av arkitekt SAR Rune
skotaredr si beldgetatt man dirifrin
Dahlberg, Bromma.
kan overblickaparken. Infart tili parkering och ekonomiavdelningbcir ej "Isotop" av arkitekt SAR Arne Magnuson, Farsta.
tasfrin Rilambshovsleden.
E. M

Fi)rslager nted. motto "Rantplias" licA ett Z;a ptis i ti)dingen on serueringspauiliong.

allmdnna
Bofors-Tidaholmsverkens
tdvling fcir arkitekterom ett enfamiljshus vid Ldngbro kyrka i Orebro och
en uteserveringpi Kungsholmen i
Stockholm,med provning av anvlndningsomr&denfor plastglas, har nu
blivit avgjord. Vid trivlingstidensutging hade inkommit 3) fdrslag i programenligtskick, av vilka 20 var villafdrslag och 15 uteserveringar.
Tlvlingen om enf amiIi : hus uppvisar
flera goda losningar med fina rumssamminhang och vdl studeradetillbyggnadsmojligheter.Ett idemdssigt
intressantoch tekniskt utvecklingsbart
med monteringskonstruktionssystem
fiirdiga vdgg- och takelementav plast
redovisasi forslaget "Persisk marknad". I detta fdrslag anvdnds ocksi
plastkupolersom ftinsteri vjssa rum.
visar, att tnan
Nigra tdvlingsfcirslag
genomanvdndningav plastliuskupoler
civer sekunddrutrymmensisom badrum, klddkammareetc.pi ett naturligt
och tekniskt enkelt sdtt kan erhilla en
fcinsterlosfasad. Hdrigenom undvikes
insyn mot grannen,husenkan f<irliig-

Fi)rtlaget ned nolto

NOHAB-biten

Forts

inte kan utnyttja planen for att den Ir
vit och tj?ilen knappasthunnit g& ur
6ver hela planen, d& kommer andra
fotbollsspelarehit. Nohabs IF:s styrelse hai ldnge haft detta under uppsikt och kontakt har tagits med dessa
stvrelser.Ddr fcirnekar
specialklubbars
man det hela, trots att Nohabare obgrabbartrdseruerathur fcireningarnas
nat ddr. Detta dr helt enkelt ofcirsvarligt och vittnar om mycket diligt
omdomefr&n dessaklubbarssida.Anslag har sattsuPP om att pianen inte
fir betrddasmen blivit nedrivna lika
fort som de kommit upp. Men nu skall
det alltsi bli,staket.
Fors

t*.

l

Itck z;J

I,

Hiir ses I brslagets plttld.,tti ttg.

, L,
il)

-]*

f rrr l..l

,

li'I

J

1l

:. "

11,

fr'-{,
ll

1.-*j'
{i

l

4

\1

,

,)f

i

Personalnytt

TAVLING

Som utvecklingsingenjcirinomTYZ,
med tonvikt p3. verksamhet i halvstor
Till omvixling f:rtn alla krisskross
skala och sliumplaster, har anstlllts och bildgitor m.
m. bjuder vi hir en
ciuilingenjdr E. Harcy Mattsson (Ma).
liten tankendt,inslnd frin en av vlta
Han kommer nirmast frin AB Pharmaciai Uppsala och tilltrlder i biirjan iotresserademedarbetarei Tidaholm.
av maj. Under iren 1948-)7 var Vi civerldmnarnu ordet till fcirfattaren,
ingenjrir Mattssonverksamvid |onse"Du har 2 hinkar till Ditt f<irforeds FabrikersAB.
gande, den ena hinken rymmer exakt
Pi, Ekonomiavdelningen TVE3 har 4 liter och den andraexakt 9 liter. Nu
f1. o. m. 4 april anstdlltsfru Inga An- gdller det att med dessa
2 hinkar d.ersson(Andi). Samma dag flyttade
och utan nigot som helst annat kdrl
fru Maj Alexanderssonfrl"nTYE1 trll fi exakt 7 liter i den storahinken.
TVF2.
Detta mf,.ste alltsi ske med exakta
mitt: inte ungefddiga.
Plastofilprat
Norra Kungsuiig. 7 i Tidabolm. Foto Molin,
Du fir hdlla fnm och tillbaka si
Pipassligapersoner,som har nigon
mycket Du vill och slaska pi golvet
plastpalatsplatsddr plast dr ett plus,
Ltivingens hus har gitt all
^
plac.iur utttia sina plastorder hos o. s. v., bara Du efter allt hdllandehar
viirldens viig
Plastavdelningen, Bofbrs-Tidaholms- exakt 7 liter i den stora binLen."
verken, som prompt gcir sin plikt enOvanstf,.endehus har nu skattat it
Detta kanskekan synasenkelt, men
Iigt principen: Reft plast pi r?ittplats.
f<irgdngelsen.
Det har vissedigenskildIr det forvisso inte. Tag och fcjrs<jkI
Pytiliga Pontus "Hdllningen" skall vara avslutadden rats och avbildats i ortspressen.men
vi har ej hjtirta attundanheila g-pilens
Plastofil
19 maj och kisningen skall vara in- ldsare en
sista hdlsning frin l.Torra
Plasten inspirerar bide pegaser siind till B-pilens redaktionskommitt6 Kungsvdgen 7. Till vin-ster om envisenast ml-ndagen den 2L mai. De 3 ningsdelen skymtar en liten bit av
och plantecknare
gaveln pi, ett annat hus som ocksi
fcirst cippnade rdtta lcisningarna fir
I en ailla i Liingbro uid Ayrkan,
har rivits frir att llmna plats frir Konpenningpris.
atsatt fdr arkitekternasdyrkan,
sumsnya varuhall.
det giillt att planera
Det hdr avbildade huset var cirka
)O fu gammaltoch det [r vdl ingen som
fi)r familj som blir flera
Kanske plast stinzalerarerotiska
scirjer det. Det lgdes i brirfan av detta
Klavertrarnpet
styrAan?
sekel
av kommissiondr Lciving som
Ianitor
hadetill stiendeuttryck: "Det dr inget
Orn till huset oid kyrkan i Llingbro
att grira ve't." Han kunde ej heller,
n2'n snart skall gi)ra en sui)ng-t.ro?
enligt egen uppgift, gi ut och promeMen om han fdr lift
nera pi. scindagarna,fcir d6,blev han si
med en sonaiir gifi
trcitt i sin hdgra hand. Si har alltsi
clet Aantke blir dSligt nzedtiingro,
minnet av den gode och glade humoristen dverlevat hans hus.
HAkA
Och fcir dem som saknar det qamla
som fcjrsvinner kan det ligga iigon
"Aran och hjaltarnas sprik"
trcist i orden: "Det ir inget att gcira
Tidaholmsverken har nyligen mot.
ve't, sa Ldving."
tagit fciljandebrev:
Alfred
Vi sdker en pla$cluA c:a 3-j
mm
*
tjocL, som Ar bdjlig och ei angrips aa
grisar i sainstall. Dyl. finm i rnarAnacle..n
i Norge, nten ai kiinner ej till benarnnxngen,
Hdgaktningsfullt
XXX
Inslnt av Limon
Vid en rastplatspi "scidravdgen,,
mellan
Stockholmoih Bofors foto"eraSenaste nytt
ferade en av ttira ldsarehcisten1"961
Frin v8.rt fyrtorn i Skine eller rdt- ovanstiendeanvisning, vars text
santare fr8.n vir skineredaktions utkik
nerligen fl.r tala f<ir sig sjlilv.
meddelas,att SvenskaSockerfabriksAB
Redaktionenber redan nu om civerbeslutat att tilldela lantbrukare Hialseendeoch fciditelse att denna notis
mar JcinssonL96l fus minnesbeta.
tagesin. Den har dock en ganskabisarr Nnr iag tlhr au pfr tempot anuiinder
Pnb/Nolim.
humor I
jag Boforsspartkiir,
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1r in-pensolika anvindningsomr&den,
Den har, som sinaforegingare\7EDA
motorskydd',
sePaiata
aar{dr
L200 och L3Z, helatiomatiskt inbyggt tussda.
blir
och k'ondensatorship
motorskvddoch dcssutom en ab:o- n'ii1rrs'tapt'
"allt
ett"
i
har
Pumpen
- inbYggd auerft\di"sa.
'behd"ver
tat nvhet bd tnarknaden
endist anslutastill nltet
och
automastartar
Denna
{lonirbrvtare,
Hdrigenomldmpar
stickpropp.
en
med
och
iirkt purnp.nd& vattnetrinner till
viil fdr de
sYnherligen
pumpen
sig
stoppar
blomster'
Direktdr Stten G. Lind dt'erliinnar
si snart vittnet dr bortpumpat
byggnadsindustpi
behoven
korg och present till IY. Dan Bergman'
den pumpen.Hdrigenomundvikstom- stln'unae
ddr losa tillbehijr
li7edafoto Vesterlund.
uindskcirningoch onodigt slitandeav rins arbetsplatser,
Som bevakningshinder.
tiil
dr
oftast
samtidigt
iuriofri"t och tdtningar,
kan den
brunnar
och
kdllare
'Weda-verkens
i
iom' sirr;mkostnadenminskar' Om oump
grundare
Geiiversvdmning'
hotande
en
luuaiiu
DumDenskall arbetakontinuerligt,kan
for
installeras
hyllad
.ro- utt den snabbtkan
ilottSrbtytur.nldtt frinkopplasutif rin'
utden
l-fasdrift
som
Passar
Den 19 mars fYllde f. direktciren
Tvi utbytbara pumPhjul 1ngiliggi;r siviil 3fcir
brandklrer
l[nspump
som
mdrkt
Maximala
civilingeniorW. Dan Bergmanittio
ett stort kapacitelsomride.
'fu
fastigpi hogtids- kaoaciteten ca L400 lit/min och vid llnsning av civersvdmmade
ir. Bla"nduppvaktningarna
bevakutan
llmnas
kan
heter, ddr d"en
dasen var \Tedaverken med direkttir molimula trvckhoiden ca 18 m' Vid
ning.
av
nhgta
pumkan
samt
i
spetsen
Lind
G.
Svln
stcirre uppfordringshiijder
Den vdl genomtinkta konstruktiotrotiinarna som varit i \7. Dan Berg- putnt t.ii'.kopplas. En-speciellbottensuga
nen
scir pompett lettskott' Byte av
ellertidigare'
att
manstjlnst sedan&r1930
pluttu g"t PumPenm<iilighet
kapacitetsomriden,
Ln Plan Yta, t' ex. ett golv eller en ournpiiol fo. olika
l-fasdrift, byte av
pl;"igrop, s&torr, att en eftertorkning i"atine ftrr 3- eller
kan Ititt goras Pi
m.
m.
u*"ttati;"g
blir obehovlig.
utan specialverktyg'
\VEDA LZIO_
Motorn har en effekt av 1,5 hk och arbetsplats=en
ir
motorgarantildmnas
verkningsgrad
minaders
Sex
liinspumpar
maximala
bland
Dumpens
"mingsysslare"
'rn
Pumpen sllis fcirftjrekomfor
leveransdagen.
tillverkas
frin
Den
ll
4o.
'Wedaverkenssehaste tillskott pi
iven bl' a' gefcir-)0
\Tedaverken
utom av
\7EDA L2lO mande 3- och 1-fassplnningar
ldnspumPProgrammet
Bofors, fdrAB
1-fasfor
p,/s.
moderfcjretagets,
Kondensitorerna
nom
60
rir en rrvhet i ordets ritta mening' och
och uthyrkoPPService
i
sdliningskontor.
ai
placerade
drift
PumPens
26 kg och har en diaPumpen'vd':ger
pi 9
uppr?ittade
n.
f.
dr
ninssstitioner
lingslock.
meter av endast 220 mm, varlgenom
landel
puminom
plaiier
mcijliggcir
Ki.
Alla detalier, som
den dr ldtthanterligoch tar ringa plats'
|'irtr:irr)ait,
VedaL2l0placerastned'ettenkelthandgrepppAplats.Idettaocbmzngaandraaa.
aen upp alla andra pumpar' \Tedafoto \Testedund'

Stidert?ilje

en diid stad efter

explosion

i st?illverk

vid HavsbadsvlSekunddrstationen
med omSodertllje
hela
sen mdrklade
ieid upp till ca tre mils radie.Kl. 23
pi'tisdaeskvZillen
den 23 jan. intrdffa'd.
for dvrigt gav eko
som
.*pl&ion"n,
Inda upp i Riksdagen,och under 2t
helt utan elkraft'
timmar'iar Stjdertzitle
striimltisa och
stod
Stadensindustrier
lVedaverdriften m&steavbrytas. Fdr
kens del kunde arbeteti viss min iterdi
uDDtasas
oi torsdagseftermiddagen,
itidutf,i.*u btjriade erhilla elkraft'
En del av tilnstemdnnenvar emellertid
i arbeteunder hela tiden och kunde,
ifdrda triijor och ytterkl?ider,och med
stearinliui som vzirme-och ljuskdlla,
klaraav en del av de liipande arbetena'
Hushillen hade Pi onsdagskvillen
fitt striimtillfdrselnordnad och Lasarettet hade genom omledning av ledninsarnafitt str6m fr&n Nyndshamnso^ied.t vid 3-tidenp& natten till onsdagen.
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paus och de lldre passadep3.att ta sig
en svdngom.RaggeLundberg intrade
s3.scenenoch meddelade,att nu var
tomtarnapi vng. Ddrefter fick barnen
tillf?ille till en liten pratstund med
tomtarna,som civerldmnade
en idttestor gotip&setill var och en och ddrmed var irets iulfest avslutad.I festen
deltog ca 800 personer,av vilka hdlften var Darn.
B V/
*
Utlandsf iirsiiljningen
av'!ffedaverkens
liinspumpar

lultomten i farten. Snart lir det jul igen!
Vedafoto \Testerlund.

Vedaverkens julfest 1962
Ett litet senkommet reportage
Lordagen den L3/t var en glddjens
dag pi \Veda, ty di hcills julfesten.
Tringboddhetenhar i flera ir varit ett
hinder eftersomallt fler och fler bescikande har infunnit sig. Diirfcir beskit
Sportklubben i samri.d med Fciretagsledningen att arrangerafesten i Mariekiliskolan. I den storaaulansmitt stod
julgranen kledd i glitter och annat
Pynt'
Klockan 15.00 gick startskottetoch
5 minuter senarestod direktdr Lind
framfdr mikrofonen och hdlsadealla
hjrirtligt vdlkomna. \7edas lekledare
Rune Andersson och Jojjes suverina
kvartett borjade si den stora ringdansenoch alla var med, bide gammal och
ung. Efter en stunds dansandebjcids
alla barn pa ett stort saftkalasi en av
skolansmatsalar.De lldre fick int&sa
i en mindre matsal och fick si i oigl,ngar avnjuta den goda drycken
kaffe.
Samtidigt med att dansen sedan
fortsatte fick barnen tillfllle att se
filmkurrarna Hacke Hackspett och
Kalle Anka p3.sp[nnandeiventyr,vilket livligt och ljudligt uppskattades.
Tempot stegradessi under hela eftermiddagen, fiskdammen prcivadesoch
fiskelyckan var mycket god civer lag,
samtligafick napp och en kul present.
Ett stort artistiskt inslag fiiljde. Det
var Vikingarnas vdlklnda gymnaster
och clowner. Barnen tjcit av skratt it
alla tokroligheter, som fcirekom pi
scenen.Ldnge kommer de att minnas
tirtkastningen, det sa' bara tjafs och
grdddenstdnkteit alla hill.
Si fick de yngre en andhdmtnings-
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dr?inkbara

Brobygget f t;r E4-aiigen ijaer Maren den 13
mars. ]x/edfioto \Testerlund.

Europaviigen ger iiver Maren
Trafiken d,ver Sodertdl
je Ir som
m8.ngavet besvdrlig,specielltvid hel-

har, med undantagav fcirsiljningen i
England, Italien och Finland, hand- ger. Fcir att avhjalpa nigot av de linga
hafts av Svenska Motorborr AB i kderna av bilar, byggesf. n. en bro
Solna. Ifrigavarande fdrsiiljning har dver Maren inne i Scidert2ilie.
Den 13
fr. o. m. den 1 februai 1962 over- marssig brobyggetut som foto 6 visar,
fdrts pi AB Motorverktyg PowerTools, Vi iterkommer med text och foton av
i vilket fciretag$Tedaverkenfcirvdrvat bygget i nista nummer.
samtliga aktier. Detta bolag iir siledes
heiigt dotterbolag till rJ7edaverken,
vilket i realitetenbetyder,att vi nu har
fdrsdljningen pt samtliga utldndska
marknaderi egnahdnder.
AB Motorverktyg Power Tools har
friljande styrelse: direktcir Per Odelberg, ordfrirande,direktdr Sven Lind
och ekonomichef Ake Flock, med
civilingenjcir Bengt Kjellander som
suppleant.Sven Lind 1r verkstdllande
Sign. Carlo skall vara vdnlig med.
direktor ocksi i det nya bolaget och
Bengt Kjellander ir fcirsZiijningschef. dela sig med Nohabs redaktionskommitt6. Han hat atthd:mtahonoraret f<ir
Verksamhetenbedrivs tiils vidare i
av oss fdrhyrda lokaler G&rdsvdgen6 omslagsbildenp3,m 2/L96I.
i Solnamen berdknassenarei ii kun**
na riverflyttastill $Tedaverken.
*
S. t.

RBIIAKTIONBN

AB MotorterAtlg Power Tools personal pd studiebett)k pd IVedauerken. Fr. u.:
herr Tore
collin, berr Lennart H6glund, direattir s. G. Lind (IVeia),
fr\ken Greta vidln, fru Ingegerd' Qebn, notarie Arne schllter, kamrer Bj6rn Lundgren, ingenj|r B"ngt'iieltanier
(W:ecla) och berr Tony Ekstri)tn. $/edafoto \Westerlund.

:{tn*

DanieJ Andersson
Rof or.r

Linus Blyberg
Bofors

sfuwsinlcinft:
sorn

Einar Andersson
B of ors

Gusraa Anderssox
N obelArut

GunnarBrundt
Bofors

Helnzer Biickelin
Nobab

Andersson,Anders Daniel, fddd 30 dec.7894,pensionerad 1 mars 1962. Anstdlldesvid Bofors redan i jan.
1910 som svarvarei Kanonverkstadenoch har hela sin
linga anstdllningstid,52 ir, tillhdrt denna avd. i samma
yrke. Medaljcirvid jubileet 1946 med 36 tj?insteir.Erhcill
i dec. 1960 stora medaljen och gratifikation for 50
tjdnsteir.
Andersson,Guttaa Gideon, fodd 17 okt. 189), pensionerad31 juli 1961. AnstZilldessom jordbruksarbetare
pi Bj6rkborn t febr. 1938. Niir jordbruket upphtirde
flyttade han i jan. 1948 t|Ll fabriken, ddr han arbetadepi
Ammunitionsavdelningen. Hade ca 23 tjdnsteht ndr han
slutade.
Andersson,Karl Einar, fddd 14 mars 1897,pensionerad
1 april L962. Arctalldes i sept. 1937 som tjdnstemanvid
Bofbrs Intressekontoroch har hela sin anstdllningstid,ca
21 hr, innehaft denna tjdnst, de senasteiren lven fcireKilstafilial. Kommer att i hr
stindarefcir Intressekontotets
erhilla hedersnil och guldur ftir 2) tjdnsteir.
Bachman,Karl Bernhard, fddd 2l febr. 1897, pensionerad1 mars1962.Anstllldes vid Bofors i aug. 1921 som
Utndmndesi dec.
filare och svarvarei Kanonverkstaden.
1932 till forman och har sedanjan' L937 vatit verkmisfinmekaniskaavd. (Siktl?iktatare pi Kanonverkstadens
ren VK 21). Medalj<;rvid jubileet L946 med 27 tid.nstelLr
och hadesilunda ca 41 tjinsteir ndr han avgick.

Bernhard. Backman
Bofors

Vilhelm Eriksson
N obelArut

Blyberg, Otto Linus, fodd 28 febr. 1895, pensionerad
1 mars 1962. Borjade sin linga anstlllningstid,sammanlagt ca )2 Lr, rcdan i maj l)fi vid Nobelkrut, d6r han
arbetadetrll 1920.Overflyttadedi till Stilverket i Bofors
Eroch blev i febr. 1949 filare p& Verktygsavdelningen.
h<jll vid jubileet I)46 medalj och gratifikation ftjr 36
tjdnsteir och 1960 i dec. stora silvermedaljenfcir 50
tjdnsteir.
Brandt, Karl Gunnar, fodd 24 dec.1894, pensionerad
I febr. 1962. Anstdlldesi maj I93) pi. Bofors Byggnadsavdelning, varifrin han i nov. 1935 flyttade till Kanonverkstadendlr han blev kanonborrare.Frin dec. 1948
var han fcirridsarbetareoch gummireparatcirp& Centralfdrridet. Erhdll 1960 medalj och gratifikation fdr 25
tj dnsteir.
BiicAelin,Helmer, fddd 8 nov. L896, pensionerad31
dec. 1961. Anstdlldesi juni 1918 vid Nydqvist & Holm
sisom kontorist pi Avldningskontoret och flyttade senare
till Ekonomiavdelningensdriftsbokfciring, ddr han blev
avdelningschef.Erholl vid Nohabs l0O-irsjubileum medalj och gratifikation f6r 29 tj'dnste8roch kunde s8lunda
rdtknaca 45 tidnste5,rnlr han slutade.
EriAsson,OsLarVil.helm,f.odd 6 april 1895, pensionerad 6 april L962.Yar anstZilldvid Bofors 4 mhn. l9r4Anstdlldesvid Nobelkrut i
1915 som revolversvarvare.
j:unr L937 pi Ammunitionsavdelningen, ddr han 1 okt.
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Jobn lansson
Nobelbut

Henning Larcson
Bofors

Karl Jansson
Bofors

!ohn Lextberg
Nohab

lYillbard Kellerth
Bofors

Knut Lagerstant
Bofors

Axel Lindberg
Bolort

Bror Lindkaist
Bofort

Knut Nilsson
N obelArat

Bengt Olsson
Bofors

1950 utndmndes till bitriidande f6rman. Denna tidnst
hade han tills han avgick efter ca 2j tjdnsteiLr.
lantson.,lobn Entanuel,fddd 10 febr. 1897, pensionerad 28 febr. L962. Anstllldes vid Nobelkrut i okt. 1928
som ritare pi. Byggnadskontoret.Utndmndes till chef fcjr
ritkontoret 1942 och hade dennabefattnins tills han avgick efter ca 33 tjlnsteir. Erhdll r%3 meZaljoch gratifikation fcir 25 tidnsteir.
fansson,Karl Augatt, f6dd 30 nov.1g94. Densionerad
1 febr. 1962. Anstilldes vid Bofors i febr. iSrs i Statgjuteriet, varifrtn han civerflyttadetill Kanonverkstaden
ddr han var provtryckare.De senaste12 Erenfr&n 1950
fu.t..hu" varit reparatrir i Kilstavalsverket. Medalj<ir vid
jubileet med 28 tjd,nsteir och kunde siledes rldkni ca 44
tjdnsteir ndr han avgick.
Kellerth, Carl Willharcl,fddd 6 april 1897.pensionerad
L maj 1962. Anstdlldesvid Bofors'i aus. t6il som konp3..Konstruktionskontoretsutrultningsavdelning,
:frrktg..
f6r vilken han senareblev chef. Erh<jll lg5dmedali oc-h
gratifikation f6r 25 irs tjdnst och hade siledes ca 29
tjlnstef,.rndr han avgick.

1914i Stalgjuteriet
vid Bofors.Aterkomi sept.1917 och
slutade hnyo 1923. Efter kortare anstdllnint'ar1,927 och
1931 iteranstdlldeshan i jan. t913 som fcjtrEdsarbetare
i Modellverkstaden.Sista f,.retvar han verktygssliparep5'
denna avd. Riknade ca 44 tjd.nste|.rnlr han'Jutade. Me_
dalj<irvid jubileet I)46 med28 tidnsteir.

I agerstam,Knut Sigfrid, fddd 3 febr. L8)7, pensionerad 1 mars 1962. Bdrjaderedan 1910 i Bofors
Jordbruk,
blev senareverkstadsarbetare
och var eren L9I9-I924
anstilld i Bofors Slakteriaffdr.Arbetade I927-t933 som
verkstadsarbetare
och anstdlldesI maj 1936 sonl kontrol_
lant pi. Kontrollavdelningenssekrion fcir tillverknings_
kontroll, senareKA 83. Medaljdr vid jubileet med Jo
tjdnsteir och kunde siledes rdkna ca 46 iidnstehrn?ir han
slutade.

Lextberg,loban Reinhold, f6dd 13 juli 1895, pensio_
nerad 10 mats t962. Anstdlldesredan i9t0 vid Nvdqvist
& Holms gjuteri, ddr han brirjadesom ldrling. Blev seiare
formare och kdrnmakare och hade detta y'rke tills han
avgick efter ca 52 tjansteir. Erhrjll vid Nohabs 100-irsjubileum tg4l med?lj och gratifikation fcjr 37 tjd.nste|Lr
och 195Lstoramedaljenjdmteguldur.

LArss,on,
H.enningTeotlor, fodd 22 mars 1g9I, pensio_
nerad 1 apill 1962. Arbetade frin mars 1910 tifl april
./1
+ t1

L)ndberg,Axel Etnanuel,fddd 11 mars 189j, pensio_
nerad 1 ap,ril 1962. Arbetade pi Willingsb..! a...,
7908-7916, de AB Bofors-Gullsping ?igdedettJ bruk,
samtpi Bofors Byggnadsavd.juli flt6-Jec. 19r7. Ater_

-#lN

Ester Andercex
Bofors

Sittert Gustausson
Bof ors

MEMORIAffi<<-

Karl Andersen
Bolors

Harald Helsing
Bofors

Andersen,Esler Petrea,fddd 31 mars1)12, avliden27
febr. L962 efter svira skadorvid en bilolycka.Anstilldes
vid Bofors i sept.1961 som staderska.
Andersen,Karl Magnus Sofus, f odd 17 fefu. 1907, avliden 25 febr. L962. Anstdlldesvid Bofors i aprrl L916
som uppslagarei Stnlgjuterietshandformningsavd.,ddr
han 1 ian. 1961 utnamndestill ftirman. Omkom vid en
DrtolvcKa.

nklnrd, Han)el, fddd 9 juni t904, avliden 19 febr.
1962. Anstiilldesvid Bofors t ar:.g.1955 p& TransportavCa 7 tjd,nstelLr.
delningen,ddr han var transPortarbetate.
Engman, Erik Arnold, fddd 13 juli 1909, avliden 30
jan. I)6I. Anstd.lldesvid Nohab 1961 som traversfcjrare
(VH)
pi Montageavdelningen

Veteraner sotn slutat sin tjdnst

sida
Forts.frfrnfi;reg.

. L93r, men civerflyttadei jan. L942
kom till Byggnadsavd
till Hyttan och ddrifrin r mars 1945 till Stilverket. Medalicir med 2) tidnsteir 1912 och hade siledes ca 35
tjdnsteirndr han slutade.
Lindkuist, Bror Hjalmar Emanuel,fodd 11 jan. L895,
pensionerad1 mars L962. Anstdlldesvid Bofors i maj
och flyttade
1917 som svarvarep3.Verkstadsavdelningen
i jan. L947 river i sammayrke pi Verkstadslaboratoriet
(VX). Erhdll medalj och gratifikation for 29 hr vid 300irsjubileet 1946 och kunde silunda rdkna ca 45 tjdnstehr
ndr han slutade.

ITJntel

I:klililA

Bofors

Loais lanssox
Bofors

EriA Engman
Nobab

Ktzat Stil)nt
Bol ors

Gustausson,Bror Gustau Siaert, fodd 30 okt. 1907,
avliden 16 apil L962. Arctalldes vid Bofors i mars 1936
d, ca 26 &r, pi FZiltoch arbetadehela sin anstdllningsti
verkstadensisom svarvateoch filare och senaste&rensom
ritsare. Erhcill 1961 Bofors hedersn&loch guldur f6r 25
tjlnsteir.
Heling, Harald Alexius, fodd 28 jan. 1904, avliden
24 febt. 1962. Anstdlldesvid Bofors i maj l9l8 och har
hela sin anstillningstid ca 44 ir tilih<jrt Smidesverkstlderna.Utndmndes5 maj 1945 tlll fcirmani Smedjanoch
tjiinstgjordesedanjan. 1956 som frirman i Kilstasmedjan
(MSK 75). Medaljrir vid Bofors 30-irsjubileum1946
med 27 tjdnste&r.
lansson,Adolf Louis Reinhold,fddd 30 mars 1905,av-

Nilsson, Knut Rudolf ViLtor, fodd 12 febr. 1895,pensionerad12 febr. 1962. Arctdlldespi Nobelkruts Byggnadsavd.i juil 1931 och var 1935-1940 transportarbetare.Overflyttadesistndmndair till Ammunitionsavd.ddr
han haft flera olika arbeten,pressningav ttotyl, aptering
och patroneringsamt de senasteiren.packningav ammunition. Medaljcir 1958 med 25 tjinsteir och hade alltsi
ca 28 tjdnste&rndr han slutade.
Olsson,Bengt Olou, fddd 23 febr. 1895, pensionerad
I mars1962.Anstdlldesi fellr. 1929 som reparatciri Projektilverkstadeni Bofors. Detta yrke har han haft hela sin
anstdllningstid,ca 33 ir. Erholl medalj och gratifikation
1954.
for 21 tjd':nsteFLr
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*vi frdgar-vfit
Bofors tvdttinrdttning . Bofors intressekonror
Sedan llera 3r tillbaka bar min -fru
siint sd gotr roln all tuiitt titt Boiors
taAttinrAttning ocb aarit ganska n6id
meclresuhatet.Men en dag upptAckter
miirLen ph all taAtten, mi)rken efter
nummerlappar. Ndr rlessapd taiittinrdttningen tages bort fdller allt fiberludd med klistret och en kal fliicA blir
f 6ljden. Ocb fi uill aiit ingen kund fi
sin taiitt skadad. S2 smLninpom tkulle
iil taAtteng3 tr)nder.
Min fru tog alltsh ett aa d.e lArrt
misshandlad.e
plaggen, siinde detta till
Taittinriittningen ramt bifogade nLgra
racleroch baclorn raar rartt fdrklaring.
Det fdrefaller, rom otn sakenhelst aill
tystas ned fdr iinnu i d.ennadag har
)nget suar ingdtt - det torde uara
bortZt Lret sedannu. Plagget, som aisserligen aAr aa mindre ui)rtle, har ei
heller Stersiints.
Ryktesuis har min fru erfarit, att
flera andra hutmddrar skalle aara
rninclre ndida med ouanstdendeidentifieringssystem.Sahen Aan cliirfdr m2ltdnda uara aa allmi)nt intresseocb iag
anhSllerdiirf dr om nar i B-pilen'om
orsaken till detta fi)rlaringiiitt. Om
taAttinrAfiningenfort larande', tunnar
u.t" plaggen't'r)rnodar jag att ftera
fruar clrar tig ft)r aU siinda dit mera
tpiitt.
*
D3 lag sedan flera 3r har anaiint

Olof S\derqaist
Bofors

u1rt Intretsekontorfi)r bl, a. tahrrAkningar, titligare kuen frLn andra hSll
iin Bolors utan anmlirkn)ng,bleu jag
mycket fdrudnacl, dd man i dag d;)r/lrdn licA meddelande,au man ej
lingre hunde betalaut medel pi Ditnilr tuAttrAhninpar.
Bottnar def minne
i nLgon :lag: iuund:fuAa, att man ei
aill anaiinda ahr egen ,aAttinrAttnin&.
Det aerharp3 rnig personligen,orn ,}t
uttryck aa smhaLtighetaa iu bolag au
Bofors storlek, dfi Re en anstiilli ett
tjuunyp p2 detta sAti. Det ntLstetaara
dSligt tnot IntresseAontoretsiel6 att
uara ett otjiilui*t seraiceorgantill personalenstjtinst. lag anhSllercl,irfoi om
suar frin Intressekontoreti denna tidning. Samtidigt hoppas jag att clet r)r
en engLngsforeteelse.
Tuittinri)ttningen.lorde )nte ld uiirs!mycfretgoodw/tt
ph detta siitt.
Ostad
Svar till 6stad fr6n 6T
Sedan drygt ett ir har 6T anvdnt
sig av mdrkning av tvdttkldderna med
piklistradelappar.Det mdrkningsfdrfarande, som tidiqare anvdndesmed
osynlig skrift, miste ersittas av detta
systempi grund av de moderna tvdttmedlens allt hdgre blekningsf6rmf,.ga,
som till slut gjorde det omcijligt fcir
lrh,
Svar till 6stad frin EPI
personalenatt ldsa skriften.
Fcirfaringssittet med piklistrade
Som svar pi Ostadsinsdndarefi vi
lappar dr numera allmint vedertaqet meddela,att vi normalt inte gdr
n6.gra

Einar Wetterclahl
lYedaaerken

liden 20 mars 7962. Anstdlldesvid Bofors i marc 1936
som grovarbetarep& Byggnadsavdelningen,
diir han i jan.
7940 atnd.mndestill fdrman och i jan. 1947 blev verk_
mlstare. Hade ca 26 tjiinsteir nir han avled. Erhcill he_
dersnil och guldur fcir 25 tjdnstefu196I.
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tvzitteriernarunt om i landet och d.ven
det fciretag, som Ostad nu anlitar, ldr
anvinda sammamdrkning av tvdttkldderna.
Det dr tdnkbart att de skador pi
tvdttkidderna,som omndmnesau insdndarenemanerarfrin de alka f6rsta
fcirsciken
med de nya mdrkmaskinerna.
Mirklapparna, sorn fastsdttesunder
tryck, kunde till att bdrja med komma
att-sitta nigot fastare iin ncidviindigt,
vilket orsakadeatt ludd fcjlide mid
lapparnavid borrtagandet.
Med si h&rda tyger som lakan och cirnqotto. s. v.
finns det inga problem.Dlremot kan
pn phgg med gles och lcis vdvnad
uppste mindre mdrken. Sidana problemplaggskall emellertidmiirkasmed
s. k. mdrkflagga, som fastsdttesmed
en sdkerhetsnhl.
Har spelar emellerticl
den mdnskligafelfaktorn en stor roll,
och bedcimningenom hur mdrkningen
skall ske kan naturJigtvisbli felakiig
Det dr att beklaga,att Ostadinte har
fitt beskedom de*treklameradeplagget. Som regel brukar beskedpi even-omedeltuella reklamationerldmnas
bart. Plaggetiterstdllesdirefter endera
med sammaeller ocks&vi nista tvdtttillfZille.
OT ersitter givetvis fcirkomna persedlar och om Ostad sdtter sis i ?ctrbindelsemed fcirestindarenf,ommer
den sakenatt klarasav.
Vi hoppas, att insdndareniir tillfredsstdlldmed ovanndmndaklarldegande och hdlsar Ostad vd.lkomme"n
att begagnasig av tvltteriets tjdn*er.

. .Strdm,.Knut ,Siguard, fddd 3 sept. 1910, avliden 17
febr. 1962. Arbetide t924-1929 vid Nobelkrut och
flyttade i juli sistnZimnda
ir till Bofors Fdltverkstadsom
frdsareoch svarvare.Okt. f 93f-mars L933arbetadehan
iter pi Nobelkrut, och blev senarearborrareoch svarvare
pi Kanonverkstaden.
Overflyttadei mars L936till Verk_
tygsavd.och t949 till Urverksapteringensom filare. De
at*, fr8;n maj 1960 hat han tillh<;rt Byggnadsavd.
:tiL,?
Erhrjll 1955 medalj for 25 tjdnsteir och hide siledes
ca 32 tjansteFtr
vjd sin bortgflng.
Si)derquist,Karl Olof , fddd 12 attg. 1906, avliden 10
marc 1962. Anstilldes I j\Ii 1936 som konstruktdr pi
Konstruktionskontorets
Automatkanonavdelning(KKi)
och hade denna tjdnst hela sin anstdllningsti
d.. ca 25 FLr.
Erhcill hedersnil och guldur fcir 2l tj?instJ'r L96L
-.1{/etterdabl, Einar V,, fddd 9 maj t909, avliden 6
febr. 1962. Anstilldes j aprtl t94slrid W.darrerkensom
grovarbetarepi ByggnadJavdelningen
och flyttade 1953
urr rransportavdelnlngensom truckfcirare.Hade ca L4
tjdnsteirvid sin bortging.

Infiir

semestertiden:

GA INTE OVEN AN EFTER VATTEN
Hlll pr pi jorden :iven ulr Ni drcimrner semesterdrijmmar

skail i en fdljande artikel ge en liten
orientering om plrlor som finns att
- utan att
plocka pi semesterfdrden
man behcjverleta efter dem pi nigon
fjdnan korallkust.

Au Fil. dol:torBENCT C. SODERBERG
"Kiinn ditt land"
Ja, nu dr viren hdr, och nu spelarde
stora resornasvind upp sina lockande
melodier - itminstone prasslarden i
tidningarnasannonssidoioch i turistbyriernas fdtrggranna broschyrer. De
1r fcirfciriskamed sina sk6navyer, sina
palatsliknandehotell, sina silvergllniande jetplan och sina soliga promenadddck. Det gziller att inte falla i
tar det
farstun; den kloke reseneiren
f6rsiktigt.
De exotisAahdrligheterna
Ar inte en hel del av alla dessaexotiska hzirligheteren smulaverkiighetsfrdmmande som resemil for vanligt
folk? Det verkar som om broschyrerna
och annonsernavisade en tendensatt
lockaallt ldngreoch ldngrebort - till
andravlrldsdelar: Restill Egypten,till
Casablanca,Frimre Orienten, Madagaskar, Indien, Rio de JaneiroI Det
l&tersplnnandeoch visst kan man numerakbmmatill dessamer eller mindre
sagoskimrandetrakter fort och bekviimt - med fiyg; man vart tar d5.
sjdlva resedventyret,den intrycksrika
fdrden vdgen? Uppe i luften fir man
inga intryck. Detta sitt att flygresa
lingt bort till en viss trakt, se sig om
ddr och flyga tillbaka igen dr att turista
efter ett slagspunkt-metod,som egentIigen inte ger si stort utbYte. Rli
virldsturist, sade Dag Hammarskjold
jubileum
p& Svenskaturistfcireningens
hdromdagen.Men det dr sannerligen
ldttaresagt ?ingjort fdr vanligt enkelt
folk med tre veckorssemester.
Handenpi hjlirtat - dr det inte iite
skryt och snobberi med i sPelet,ndr

Kinn ditt land, heter Turistfiireningensmotto, och det kan man ju
lystra till fdrst. Utlinningar reserinte
till Sverigebara ddrfor att det 6r ett
frlmmande land utan ddrfcir att hdr
finns vackra och mdrkliga ting att se
av alTamojliga slag. Har ni varit pi
Gotland? Ndr ni far dit kommer ni
till ett frdmmandeland inom Sveriges
grdnser.Bilar ni ned mot Vlstkusten?
Ldmna di autostradanoch stik er 6ver
upp till det underbara
vdstgdtasldtten
I(illandsri med Ldckti slott, som ftirvisso dr en av landets stcirstasevlrdheter. Har ni sett Skurugata i Eksjotrakten, en egendomligkanjon, i vars
djupasteskuggasncinaldrig smdlter?
jiikta
inte till for att
Serneslern
Den har viiltaligt skildrats av Albert
Fcir vira juliveckor dr nog t&g- och Engstrrim.Folk vallf?irdartill Altamira
bilsemesternatt ftiredra,och den skall i Pyreneernafcir att se de sillsamma
inte gciras alltfor lingvd'ga; man har grottmilningarna d'tu,30000ir gamla.
inte semesterfcir att jiikta och fcirscika Men har ni sett vira motsvarigheter
hinna med allt mdjligt. Man bor ha till dem, 10000 ir gamla, de rcida
reda p& vad man vill se och vara med hiillmilningarna vid odsliga sjcistrlnom rrla.t att man d?irfor behciverSora der i
Jdmtland och Hiirjedalen? Bry
upp nigot steltskelettfcir fdrden.
er inte om MallorcaochEgypten.Bcirja
Folk reser av m&nga olika anled- hdr hemma!
*
ninsar med olika mil i sikte; man vill
koppla av, man vill roa sig i andra
Fri passage!
miljoer, man vill bada, ha det sktint,
Pi bruketsplitverkstadhade Scirbose vackralandskap,kdnda sevdrdheter,
konstmuseer.Vad dn huvudsakenkan Eskil gjort en hink av rostfritt, som
att fi ut genomvakha varit borde vdl var och en ha med han skulle fcirscika
sig hem ett minne av nigot som var ten. Efter mycket grubbel stoppade
vdrt att uppleva, nigot vdrdefullt, in- Eskil en smutsigoverall i hinken och
stegade ivdg mot grinden. Di han
tressant,ldrorikt.
Inom den relativt korta radien frir skulle passeraropade vakten:
- Va har du i hinken, Eskil?
finns det minga
en treveckorssemester
sm&pdrlor att ta reda pL - iag talar
- Min lortiga overall.
nu i fcirstahand om s&danaav kultur- Passera'savakten'
historisktoch konstndrligtintresse.Vi
rnsintav Mnt

slukas av
man liter semesterveckorna
tusenmilaflrder eller reser till det
glddhetaSpanienmitt i sommaren( l)
for att ligga nigra dagar pi en badstrand (vi har lika bra och bdttre sidana hdr hemma). Det ir rent ut sagt
att gi civerin efter vatten.Nej, somhar man mera glddje av
marsemester
att tillbringa under nordeuropeiska
varfcir inte skandinaluftstreck viska?Sakenligger annorlundatill om
det giiller att pi bdstasdtt utnyttja en
ledishet
-och under htist eller vinter. Hdskanskeden tidigasteviren dr
ten
de rdtta tidernafiir ldngreutlandsresor.

Intressekontoretsbudgetverksamhet redovisning och for att slippa skicka
utbetalningar dver budget fcir r?ikju i fcirstahand tillkommit fdr att sdrskildarikningar. Pi sammasdttfdrhar
Intill
direkt
ninsar som civersdndes
tresiekontoretfrin firmor och leve- hjZilpa anstiillda med betalningar av fares ocksi med betalningenav vissa
storre nrfiga utgifter, som herigenom andraartiklar och tjlnster som bolaget
rantcirer.Att det i iffitgavirande fall
Domus
kan fcirdelas<iverhela 6ret. Betalning tillhandahiller personalen.Det mcjter
frin
rikat varaen tvdttrdkning
har s&lundaingen speciell betydelse. av mindre utgiftsposter(sisom bl. a. givetvis inget hinder att vederbdrande
Anledningen till att vi inte utstrdckt &ettrakningar) b<ir vdl ldttare kunna sjdlv utkvitterar i budgeten uPPtaget
med- belopp (fdr t. ex. tvdtt om man av
utan Intressekontorets
har varit, ombescirjas
vir servicei dettahdnseende
att vi i annat fall kan befara en stcirt- verkan, och det har ;iven diskuterats nigon anledning ej cinskarbegagnasig
flod av rdkningar av allehandaslag om man inte l?impligenborde reducera av bolagetstvlttinrdttning).
Vi hoppasOstadIr ncijd med ovanatt gdlla endast
frin speceriaffdrer,sportaff?irer,bil- betalningsuppdragen
verkstlder m. fl. Det ir mdjligt, att poster civerstigandeett visst belopp stiendesvar och att vi dven framdeles
fFLrvan honom till hjalp med uppdrag
50: - kr.
n&gon rdkning av detta slag tidigare exempelvis
verksom
inrymmesi intressekontorets
EPI
av
rdkningar
genom
Debitering
serviceandan,
allminna
i
den
betalts
men i s& fall har det skett i strid mot fr&n bolagetsegen tvittinrdttning har samhet.
Iot
tillkommit fdr att fcirenkla bolagets
giillandepraxis och instruktioner.

De..bida trivs gott p6. skolan, bide
med larare.kamfateroch undervisnins
och de utgdr dnnu ett bevisfcjr att 6vei
verkstadsyrkena
kan passafcir kvinnor.
Inga dumheter.

Med sikte pi framtiden
I Industriskolanssenasteldrlinsskuil. mekaniskalinjen, finner vi ivi
unga damer, frciknarna Britt-Christine
Hjelm och Lilian Eriksson. (Se fotot
hdr ovan.) Bida har for avsikt att utbilda sig till svarvare. Britt-Christine
vill dlrmed gi i sin fadersfotspir.

..

Ur en kollega har vi saxat denna
sedeldrande
historia:
Friretagsndmndeni F. bruk hade
sammantride med civeringenjcirensom
ordfcirande.En underordnad tidnsteman, sorn invalts att representerasin
fcirening, vigade kritiseia en av ledling9" nyligen fciretagen organisationsfcirdndring, som enligt hans mening fcirst borde ha fltt diskuterasav
samtligabercirdaparter.
--- "Det skulle roa mig veta,
om ni
har blivit nigot slags che?har, utbrast
civeringenj6ren
ilsket."
svarademannen lugnt.
..1!:j",
- "Ne prata inga dumheterde .
. ."

$l$i$Te

>Bofors-Johnny, pi ryskt
frim2irke
Bland de ryska frimdrksnyheterna
uppmdrksammarvi ett 4 Kopeksmdrke
i serien som utgavs till viddsmdsterskapen i Moskva 1962. Enligt uppgift Sterger mirket "Bofors-Johnny,',
BCK :s framgingsrike skrinnare.

BILDKRYSS
Vidstiende bildkrysstorde
inte behcjva nl.gra nermare
kommentarer.
Det lodrdta ordet, som
skall fylla de streckaderutorna har ndra anknytning
till Bofors tillverkningar for
ca 50-80 ir sedan!
Sedvenndstasida.

Nyckelord:
1. Kode. Losning.
2. Trott. Matt.
3. Havsvegetation.Lockas
med.
4. Hirprydnad. Kan det
sli for <ironen.
5. Kunglig huvudsak.
Trddtopp.
6. Ar tonvikter. Besvdrande.
7 . I sidan finns drta. For
vasstvapen.
8. Kujon. Feging.Pultron.
9. For sikerhets skull.
10. Udd. Hund. Nildel.
11. Hogljudda rop.
12. Fest. Sexa.Bjudning.
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FrAn Liisekretsen:

Tjuvjakt ftir 60 5r sedan

En olycka ilpprrAt aldrig au sig slilu har alltid en orsa6.

den

Pi Mtrtabo, ett litet stdlle under
Kadsdal, bodde August Andersson.
Han var klnd som tjuvskft och brukade dven vittja andras fiskn?it. Det
kanske var f6ditligt med tanke pi att
han var en fattig man, som inte iigde
mycket mer In bijssan och en massa
ungar.
En tidig virmorgon hade han htirt
tiiiderspel och tdnkte stilla sitt j?igarblod samtidigt som han kanske kunde
skaffa lite extramattill huset.
Emellertid var ocks& skogvaktaren

av tilderspel och
Bergholmintresserad
Ett skott
riktning.
pL "v'd,g
samma
i
-och
strax intill skogvaktaren
imall
f<ill en tjnder ihop. Fram kom August,
tog tjiidern och sttitte samman med
Bergholm.
Denne bririade ett strafftal fiir
August som gid< ut Pe att nu skulle
han mista bijssan.Nir han predikade
som blst stacJ<August fram huvudet
och viskade:
- "Tyst, tyst, ja hiir en till. Fiirrestenska skogvaktarnha den hlr", sa
August och stdckte fram den skjutna
tj?idern it denne.
K. Green
*

BILD-KRYSSET
Sdnd in losningen i ett litet,
vanligt brevkuvert, f.otmat C 6
eller liknande. Alla storre kuvert
och konvolut liiggs till sidan, di
de inte kanvara med vid en rdttvis
dragning.
De tre fiirst oPPnaderdtta losningarna bel6nasmed resP.40,30
och 20 kronor. Ddrutover kommer
ett antal extra pris att utdelas.
T2ivlingstiden utgir den 15 juni
1962.
Lycka till !
,*

Ktpp her!

tu
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Aktuell

Ldsningen insiind av:

befordran?

Namn
Titel

Anst.-nr

Aud.

F|retag

H
rd

a

Bostadsafuess

M

(Gata, hus- eller box-nr ochort)

L6sningen skall vara ins?indsenas!den 75 juni 1962
Adresserakuvertet:

B r L D - K R Y S SM A J 1 9 6 2
-&"r*

Redaktion
I

Min man har blivit befordrad !
Han har blivit chef ftir leveransf6rseningsftirklaringsavdelningen!
(LM's tidning Kontakten, efter dftonbladet)

BOFORS
Karlsud1962. NermansTryclcaker202002

REDAKTION

SKOMMITTE

ER :

BOFORS
K ARL ANDERS SON. Expeditcir
Representant fcir Bjcirkboms Fabriksarbetarefackfcirening
GOSTA

ANDREE,
Fil. kand. (FRK)
Repr. fcir Avd. 24 av Svenska Industritjinstemanna-Fcjrbundet

BERT

HENNING,
Karnrer (ED), OrdJ'.
Representant for AB Bofors ledning

RAGNAR

LINDAHL,
F c i r m a n( y 2 0 )
Repr. fcir Avd. 153 och 281 av Sveriges Arbetsledarefcjrbund

NILS

SODERHOLM,
S v a r v a r e( V R 9 0 )
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OTTO

SKILD, Verkmlsrare
Representant fcir Nohabs Arbetsledareklubb

UNO
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Representant fcir Nydqvist & Holms AB: s lednins
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T H O R E J O H A N S SO N , F r i r m a n
Repr. fcirArbetsledare (SAF avd. 70) o.Tjinstem:in (SIF avd. 19)
EVALD

MO LIN, Brukstjlnsteman, Ordf.
Ilepresentant fcir AB Tidaholmsverkens ledning

C A R L S . lO c R E N ,
Montcir
Repr. fcir Avd. I 63 av SvcnskaMetallindusrriarbetarefcirbundet

\vEDAVERKEN
HOLGER BACKMAN, Fcimran
Representant fcir Sveriges Arbetsledareforbunds foretaesklubb
THORE

SS O N, Kirnmakare
JOHAN
Representant fcjr Svenska Gjutarefcirbundets foretagsklubb

STEN LARSSON,

Ingcnjor
Rcpr'. fcir Sv. Industritjdnstemamra-Fcirbundets

GOSTA

fciretagsklubb

LINDH,

Overingenjcir, Ordl
'W.
Representant fcjr AB
Dan Bergmans ledning
-WELAN
GUNN AR
D ER, Verktygssvarvare
Repr. fcir Sv. Metallindustriarbetaref cirbundets verksradsklubb

UVA
B ORJE LARDNER, Ingenjcir
Representanrfcir SIF-klubben
HARRY O. SANDBERG, Kamrcr, Orrfl
Representancfcir Ulvsunda Verkstlder AB:s lednine
BERNHARD STOHR, Svarvare
Representantfcir UVA : s verkstadsklubb

Redaktijr och ansvarig utgivare
EGIL LONNBERG,

F i l .l i c . ( E R )

Redaktionen
s adrcss: B-Itilensredaktion,Bofors

Ndsta nurnmer
blir nr 3 av irging 1962, som berdknasutkonrnra orx_
kring 1 juli. Redaktionen ir tacksam art fe eventuella
bidrag - notiser, berlttelser, historier, teckningar, fotos
till detta llummer snarastmi;jligt och ej gdrna
senareIn 8 juni. AlIa publiceradebidrag honoreras.

tn.Exm

Vattnet stiger -

-e;;d;bara

3"d;;
I
I
I
I
I
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L200, den litta llnspumpen n-red helautomatiskt motorskydd och motorgaranti, kan
nu ocksA levereras med inbyggd flott6r under
namnet 'i7EDA L210. Fdrdelarna ir pntaglige

WEDA

irlgen tomgeng; inget onddigt pumpande av
nijtande sand eller lervdlling; pumphjul, titningat och lager hiller llngre och stromforbrukningen blir mindre. \7EDA L210 kan ldtt

-

omkopplas till kontinuerlifl pumPnrnfa.
P u m p a r n a l e v e r e r a sf o r i 8 O / 2 2 0 V o c h 5 0 0 V ,
3-fas samt 220 Y, l-[x. Andra splnningar kan
erhillas mot extra bestlllning.

\(/EDA L210 har liksom L200 dven f6ljande
f6rdelar:
r kan Indras firr 3- eller 1-fasdrift
r kan lndras fijr olika kapacitetsbehov
r kan pumPa Plana Ytor torra
r
r

kan seriekoPPlas
vdger endast 26 kg

r n'rax kapacitet 1 400 lit./min

WE[A
fiirst med inbyggt helautomatiskt
motorskydd, ftirst med motorgaranti'

I
I
I
I

t

nu ocksi fiirst med inbyggdflottiir I
fII

III

IIII

III

L21O
ffiCI
ONWEDA
UiIIVEtd
JAg

WEIIAVENKEil

Namn,

SODERTALJE
Firma

Tet.0755/)2550

Adrcss

Fiirsiiljning,uthyrning och service:

Postadrass

AB Bofors, Jakobstorg 3, tel olo/23 44 s0 (fdrsriljSoDERTALJE, \Tedaverken, tel.0755/)25 50. sTocKHoLM,
VARNAMO, AB Bofors,tel' 0i70/11452
n i n g ) . G O T E B O R G , A B B o f o r s , K u n g s p o f t s a v e n y e n2 1 , t e l . 0 3 7 / 2 o 0 7 6 0 .
10' ESKILSTUNA, AB Bofors' Rade(uthyrning och service). MALMO, AB Bofors, Neptunigatan 21, Iel.040/382
AB Bofots, Tingslagsgatan 4, te|' 079/
machergatan t4,rel. 016/17740 (fdtsaljning och uthyrning). OREBRO,
A B B o f o r s ' S t o r g a t a n2 6 ' r e l ' 0 6 0 / 5 0 6 o o '
1 2 4 1 2 5 . F A L U N , A k e r s t r i i m sE l e k t r i s k aA B , t e l ' 0 2 3 / r 8 4 8 0 ' S U N D S V A L L '
Stockholm-Solna, tel' 010/82 0400'
Tools,
ALVSBYN, Elektrolindning, tel.690. EXPORT: AB Motorverktyg Power
FINLAND: IskumetalliOY, Lohja.
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